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 چکیده
توسعه رسانه های اجتماعی موجب تغییر سبک بسیاری از زمینه های فعالیت در جامعه شده 

است. این استقبال و استمرار استفاده از رسانه های اجتماعی به دلیل برخوردار بودن رسانه 

ور شناسایی های اجتماعی از ویژگی هایی است که آن را منحصر به فرد کرده است. به منظ

این خصوصیات و کسب آگاهی از شیوه اثرگذاری این خصوصیات بر یکدیگر، در این پژوهش 

ابتدا به ارائه مفهوم رسانه های اجتماعی و سپس بررسی مطالعات صورت گرفته پرداخته شده 

است. سپس خصوصیات اصلی رسانه های اجتماعی با استفاده از مقاالت و مطالعات صورت 

ویژگی اصلی شناسایی شده عبارتند از  8راج شده است. بر اساس این مطالعات گرفته استخ

 یها یساز بیترکی، عالقه مند یگذار اشتراک، نهیهز بدون، داده گاهیپا، ارتباطات آزاد

نفر از  25. در ادامه با استفاده از نظر انتخاب حقو  نیقوان میتنظی، ژگیکردن و اضافه، دیجد

ب نظر در عرصه رسانه های اجتماعی و مدیریت رسانه و بهره گیری متخصصان و خبرگان صاح

به ساختاردهی خصوصیات اقدام  DEMATELاز یک روش نوین تحقیق در عملیات به نام 

مهمترین خصوصیات رسانه  نیقوان میتنظشده است. در پایان مشخص شد که حق انتخاب و 

اساس ساختار ارائه شده و اثرگذارترین  های اجتماعی می باشند. در پایان نیز پیشنهاداتی بر

 ویژگی ها ارائه گردیده است.

رسانه های اجتماعی، خصوصیات رسانه های اجتماعی، حق انتخاب : کلمات کلیدی 

 ، تکنیک دیمتلنیقوان کنندگی میتنظرسانه، 
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 مقدمه
 از اطالعات گذاری اشتراگ به سبب دیگر یک به ها گروه و مردم اتصال با که هستند وب بر مبتنی اجتماعی های شبکه های سایت

 رسانه چند های قابلیت کمک با و فضا این در مشارکت با ،عضویت مراحل و پروفایل از ایجاد بعد فضا این در کاربران .شوند می اینترنت طریق

 سایت صدها حاضر حال در .دهند می سعهتو را خود فضای ،بیرونی محتواحای به لینک یا و محتوا ،متن ،عکس گذاشتن قبیل از سایت ای

 و دهند می نشان را سیستم های کاربر فهرست که است نمایانی های پروفایل شامل و دارد وجود مختلف های قابلیت با اجتماعی ی شبکه

 امکانات ها شبکه این .اند داده رقرا شان روزانه های فعالیت و کارها زمره در را ها سایت این و کرده معطوف آن به را توجهشان کاربر ها میلیون

 شناختی های شاخص سایر یا سیاسی ،جنسی ،مذهبی؛ نژادی خاص های مقوله اساس بر شبکه این های سایت از دارند؛ بعضی متفاوتی فنی

تمرکز  ...(،سیاسی ،سرگرمی ،تجاری ،آموزشی) استفاده نوع لحاظ از توان می مجموع در اما .(1394اند )اشتریان و امیرزاده،  شده طراحی

 های سایت وب .کرد بندی طبقه را ها شبکه این (نامحدود/محدود)دسترسی  نوع چنین هم و( عمومی/خاص گیری جهت و موضوعی پوشش)

 عضو ها میلیون داشتن وجود با سایت این خدمات .گرفتند شکل 1ظهور شش درجه با 199۷ سال از کنونی صورت به اجتماعی های شبکه

 این در و شد تعطیل 2۰۰۰سال در خاطر همین به میشد محدود اعضا دیگر از دوستی درخواست دریافت و ارسال امکان و روفایلپ تنظیم به

 ورلد کای ،کرتو ،پالنت بلک ،اونیو ایشین چون هم جدید امکانات با دیگری اجتماعی شبکه های سایت وب 2۰۰1تا  1999 از یعنی دوران

 وجود به با 2۰۰1 سال از اما .کردند می ترغیب یابی دوست و ای حرفه ،شخصی ،تخصصی صفحات ایجاد به را دافرا که آمدند وجود به ..و.

 برای امور مذهبی) 6چرچ مای (،برای مسافرت) 5سرفینگ کوچ (،تجاری برای امور) 4فریندستر و، 3لینکدین ،2ریز چون های سایت آمدن

 و گرفت سرعت مجازی اجتماعی های شبکه شدن تخصصی دیگر؛ روند موارد و (ها گربه یبرا) 8کتستر (،ها سگ برای) ۷داگستر( مسیحیان

 نکته این در توان را می مجازی اجتماعی های شبکه در اساسی تفاوت چند هر (.1392 کاشانی،)شد  متمایز یکدیگر از ها شبکه کاربری

 های شبکه ی توسعه و گسترش این .است کاربران فردی غیر یا یفرد مسائل به معطوف آنها ای شبکه روابط از پشتیبانی که کرد جستجو

 های شبکه بیشتر این وجود دارد؛ با جهانی ی جامعه در مردم ی توده بین در خدمت این اقبال از نشان سرعت این با مجازی اجتماعی

 سایت از ایرانی کاربران استقبال که هستیم آن هدشا ما اما هستند، مواجه فیلترینگ مسئله با ایران در بوک فیس و توییتر جمله از اجتماعی

 مجازی فضای در ایرانیان ی استفاده مورد برتر سایت ده از یکی بوک الکسا؛ فیس آمار طبق چنانکه است. داشته گیری چشم روند مذکور های

اما  گذرد نمی زیادی زمان ها سایت از یفرد این گذاشتن عرصه به پا زمان از که این وجود با که گفت توان می استقبال این علل از .است

 های سایت از نوع این و جذابیت تازگی مسئله جمله دهند؛ از نشان رغبت ها سایت این از استفاده به افراد تا شود می باعث چندین علت

ت های اینترنتی وجود بودن )که در بسیاری از سای منفعل حالت از مخاطب میشود باعث سرویس که این های قابلیت چنین هم و مذکور

 مورد که چیزهایی و ها اندیشه شدن پخش چنین هم و ببیند دیگر فعال فرد ها میلیون بین در فعال موجودی را خود و شده خارج دارد(

 «عامالتاطالعات، ارتباطات و ت»دارد  قرار بررسی مورد سطح سه در توان می را این که وسعت بدین فضایی در هایش نوشته حتی اوست، عالقه

 (.1388 )موالیی،

 ها سایت از نوع این به یابی دوست امکانات از استفاده برای اغلب جوان، نسل خصوص به ایرانی کاربران که رسد می نظر به همچنین

 نسل نای و ستا مدرنیته به سنت از گذر در ایران ی جامعه که آن یکی .باشد داشته چند عللی تواند می این خود کنند، که می مراجعه

 نا جامعه نظر ردو  موجه او نظر در که هایی دوستی و گردد می غربی زندگی سبک دنبال به و کند تعیین خود را خود زندگی راه میخواهد

 و بوده تماعی(سواد )استفاده از شبکه های اج بی هم اغلب که جامعه سنتی بخش چشم از دور به که دارد آن بر سعی او پس .است موجه

 پیش به گرایی دفر سمت به که ای جامعه چنین در را خود و برود پیش به خود های ارزش سمت در نیستند آشنا امکاناتی چنین با همچنین

 تمام ابراز امکان که یرانا مثل ای جامعه در که باشد این تواند می دیگر علل از .کند پر حدی به تا را خود خال و آورد در تنهایی از رود می

 توجه نکته بدین باید اام .کند بیان مجرا این از را خود های گفته تا میکند سعی جوان نسل ندارد )به دلیل نوع حاکمیت( جودو سیاسی عقاید

 های فعالیت رایدا عده این رسد می نظر به و است سیاسی های بحث در شرکت برای بلکه سیاسی کارهای برای نه اغلب انگیزه این که کرد

 .(1391 بیات، و هابیدارد )ش وجود نیز یافته سازمان های فعالیت که ماند غافل نباید نیز نکته این از اما .یستندن یافته سازمان سیاسی

                                                           
1. www.sixdegrees.com 
2. Ryze 
3. Linkedin 
4. Friendster 
5. Couch Serfing 
6. My Church 
7. Dogster 
8. Catster 
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ی رسانه های اجتماعی در کنار آثار مثبت فراوان از جمله تسهیل ارتباطات، دارای آثار منفی فراوانی نیز بوده اند. برخی از این آثار منف

حتوای رسانه ها، افزایش ارتباطات غیرحقیقی )مثال افراد جوانی که خود را نوجوان معرفی می کنند یا مردانی که کاهش کنترل دولت ها بر م

خود را زن معرفی می کنند و ...(، افزایش مشکالت خانوادگی به دلیل سست شدن بنیان ارتباطات، اعتیاد به رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

و کاهش اثرگذاری پیامدهای منفی رسانه های اجتماعی، باید ابتدا ویژگی ها و خصوصیات رسانه های اجتماعی  و ... . برای تقویت آثار مثبت

شناسایی شود و سپس تاثیر دومینویی این خصوصیات بر یکدیگر مشخص شود تا با کسب آگاهی و اطالع از مهمترین خصوصیات رسانه های 

جهت دهی آن اقدام نمود. به عنوان مثال مهم است که مشخص شود، رایگان بودن رسانه های اجتماعی، بتوان برای برنامه ریزی به منظور 

اجتماعی ویژگی های مهمتری محسوب می شود یا داشتن حق انتخاب؟ در این صورت سیاستگذاران دولتی در می یابند که برای کنترل 

 د یا برای افزایش حق انتخاب شهروندان.رسانه های اجتماعی باید در مورد هزینه های عمومی برنامه ریزی کنن

از همین رو در این پژوهش ابتدا به ارائه مفهوم رسانه های اجتماعی و سپس بررسی مطالعات صورت گرفته پرداخته شده است. سپس 

تفاده از نظر خبرگان خصوصیات اصلی رسانه های اجتماعی با استفاده از مقاالت و مطالعات صورت گرفته استخراج شده است. در ادامه با اس

به ساختاردهی خصوصیات اقدام شده است. در پایان نیز پیشنهاداتی  DEMATELو بهره گیری از یک روش نوین تحقیق در عملیات به نام 

 بر اساس ساختار ارائه شده و اثرگذارترین ویژگی ها ارائه گردیده است.

 

 . ادبیات تحقیق1

 . رسانه های اجتماعی1-1
 عالقه تا دهد می امکان کاربران به که است هایی پایگاه از ای مجموعه یا پایگاه اینترنتی، اجتماعی شبکه یا مجازی یاجتماع رسانه

 از استفاده با که هستند هایی پایگاه اجتماعی های رسانه دیگر، عبارت به بگذارند؛ اشتراک به یکدیگر با را خود های فعالیت و افکار ها، مندی

 قالب در را کاربران بیشتر ارتباط امکان ،...و صدا و تصویر انتقال الکترونیک، رسانی پیام چت،: مانند امکاناتی افزودن و رجستجوگ موتور یک

 شبکه .هستند مجازی اجتماعی های رسانه جمله از پادکست، و یتوب توییتر، بوک، فیس. آورند می فراهم گروهی و فردی روابط از ای شبکه

 از خاص نوع چند یا یک توسط که استشده تشکیل( هستند سازمانی یا فردی عموما که)هاییگره از که است تماعیاج ساختاری اجتماعی

 سرایت وب، هایلینک تجارت، خویشاوندی، ها،دوست مالی، تبادالت و هاایده الهامات، ها،قیمت: مثال برای اند، متصل هم به وابستگی

 را اجتماعی روابط اجتماعی هایشبکه تحلیل. هستند پیچیده بسیار اغلب حاصل ساختارهای. هواپیمایی مسیرهای یا( اپیدمولوژی) هابیماری

 هایال از زیادی انواع. هستند بازیگران این میان روابط هایال و هستند هاشبکه درون فردی بازیگران هارأس. نگردمی یال و رأس اصطالحات با

 سطوح از بسیاری در اجتماعی هایشبکه که استداده نشان آکادمیک هایزمینه از تعدادی در تحقیق. باشد داشته وجود هارأس میان تواندمی

 در افراد موفقیت میزان و تشکیالت کردن اداره مسائل، حل راه تعیین در مهمی نقش و هاملت تا گرفته هاخانواده از شوندمی گرفته کار به

 .(Wang & Wellman, 2010کند )می ایفا اهدافشان به رسیدن

 نو باسبکی امروز را انسان زندگی اندکه گذاشته برجای انسانی ارتباطات در چرخه تغییر شگرفی چنان اجتماعی های رسانه امروزه

دیرپا  چندان اجتماعی، های رسانه پیدایش اگرچه. است زمانی وپیوستگی نو نگاههای مجازی، از فضاهای آکنده که سبکی. است کرده رو روبه

. است پدیدآمده اجتماعی ارتباطات درجریان و پایداری شگرف توانایی هم، کم مدت گردد اما در همینمی بر نزدیک سالهای همین و به نیست

وجود  و گیرنده پیام کانال، فرستنده، ارتباطی، بسیارساده مدل یک در. می باشد ارتباطات و دانش فناوری پیوند حاصل اجتماعی های رسانه

 ،web2 نوآمده مفهوم از شده زاده های در شبکه. اند کرده همت ارتباطی جریان و مدور وار دایره وتوسعه بسط به اجتماعی های رسانه. اردد

 واضحی وابستگی تولید محتوا. است و منشوری دو سویه بلکه محور، و عمود گرایانه سنت نگاه صورت به نه مخاطب، و باوراثرگذاری اهمیت

 های شبکه رخساره تا شده سبب یاب، تازه های و فضا آفرینی محتوی تولیدگری. چرخد می دست به دست واطالعات ندارد عمنب یک به

 حرکت ایی در دایره مخاطب. و جمود نیست خمود نشین، خط ته منفعل، مخاطب. جداشود پیشین های رسانه خانواده از طورکامل به جدید

 اجتماعی های و شبکه ها رسانه روست، این از. دارد ای درجه 36۰ چرخشی و میدان است وخالق محور حرکت تازنده، پیش که کند می

 Tinghuaiاست ) مطالعه مورد هایرأس میان مربوط، هاییال تمام از نگاشتی اجتماعی شبکه یک شکل ترینساده در .ندارد و رکود کهنگی

et al., 2015) . 

 در غالبا مفاهیم این. گیرد قرار استفاده مورد بازیگران از یک هر اجتماعی موقعیت تشخیص برای تواندمی چنین هم اجتماعی شبکه

  .هایال نشانگر هاخط و هستند هارأس هانقطه درآن، که شوندمی داده نشان اجتماعی شبکه نمودار یک

 هایدرسیستم افراد میان پیچیده روابط عهمجمو به ضمنی هایاشاره برای را مجازی اجتماعی شبکه مردم، که است قرن یک بر بالغ

 بار نخستین برای Barnes 1945 سال در. دهندمی قرار استفاده مورد المللیبین تا گرفته فردی بین روابط از هامقیاس تمامی در اجتماعی

 و عموم توسط رایج صورت به و دکننمی مشخص را مفاهیم که کرد استفاده هارشته از الگوهایی کردن مشخص برای مند قاعده اصطالح از
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 و جنسیّت: مانند)اجتماعی  طبقات و( هاخانواده و قبایل: مانند) محدود هایگروه: گیردمی قرار استفاده مورد اجتماعی علوم دانشمندان

 .(Ellison, 2007) (قومیت

 دو تعریف برای او تالش و( Tonnies) نیستو زمان از. کندمی فراهم را کاربران از جدید اجتماعات گیریشکل مجال مجازی فضای

 رو در رو» فرهنگی و اجتماعی علوم متفکران همه بعد به( گمنشافت و گزلشافت) «جامعه» مقابل در «اجتماع» یعنی انسانی تجمع گونه

 کاربران روابط چند هر .اندکرده عنوان "اجتماع«بنیانی خصائص از را عقالنی روابط نه و عاطفی روابط بر ابتناء» و ،«تعداد محدودیت» ،«بودن

 جمع به اشاره برای «اجتماع» اصطالح از دارند تمایل اینترنت کنندگان مطالعه از بسیاری رو، در رو نه و استواسطه با ایرابطه مجازی فضای

 برای را اصطالح این جدید ردهایکارب معنایی دامنه و حوزه تا است انجام حال در متعددی هایتالش میان این در .کنند استفاده کاربران

 سایت در ونچرلی نظرات .کرد اشاره ونچرلی شلینی خانم هایتالش به توانمی ازجمله. سازد روشن مجازی، فضای کاربران تجمعات به اشاره

USINFO اشتغال مجازی فضای رد ارتباطاتی مقررات و روابط به بخشیدن سامان به که رسمی هایسازمان و هاشبکه به او. استشده ارائه 

 .(Fowler & Christakis, 2008کند )می اشاره آنها هایخصوصیت و کاربران اجتماعات موضوع به ادامه در و پردازدمی دارند

 کسب سزایی به محبوبیت آمریکایی جوانان بین در myspace.com و facebook.com قبیل از اینترنت برپایه اجتماعی هایشبکه

 را خود قدیمی دوستان یا و کنندمی پیدا جدیدی دوستان افراد درآنها که هستند فضاهایی که حال درعین اجتماعی هایشبکه نای. اندکرده

 اشتراک به هم با را خود نظرات و عقاید جوانان آنها در که هستند نظر تبادل برای هاییمکان دهند،می قرار شان زندگی تغییرات جریان در

 مکانی به هاشبکه این تا شودمی باعث کند برقرار ارتباط جهان دیگر کشورهای در خود امثال با بتواند جوان یک که ابلیتق این .گذارندمی

 مجازی اجتماعی های رسانه با آشنایی .(Freeman, 2004گیرند )می قرار بحث مورد و شوندمی معرفی جدید هایایده آنها در که شوند تبدیل

 می محسوب قدیمی دوستان با ارتباط و جدید دوستان یافتن برای فرصتی. است افراد جدید اجتماع برای فضایی جازیم اجتماعی هایشبکه

 ای شبکه کارکرد به توجه با اجتماعی های رسانه واژه از استفاده جای به نظران صاحب برخی مجازی اجتماعی های شبکه با آشنایی. شود

 اجتماعی های شبکه چند هر است معتقد بنای صدیق هلن. دهند می ترجیح را اجتماعی های شبکه واژه از استفاده ها، رسانه از دسته این

(Social Netwerk )حلقه یک و هستند مستمر و وسیع ارتباطات دارای خود میان در که افراد از گروهی نامیدن برای که است ای واژه 

 با افراد که رود می کار به اینترنتی های پایگاه نامیدن برای عمدتا امروزه واژه این ماا رود، می کار به دهند، می تشکیل را ارتباطاتی منسجم

 تشکیل نیز و تصویری و صوتی متنی، تولیدات گذاری اشتراک به آنها، عالیق با آشنایی اعضا، سایر اطالعات به دستیابی امکان آنها در عضویت

 بازدیدکنندگان افزون روز آمار(. 1393عدلی پور و همکاران، ) کنند می پیدا را پایگاه اعضای از دیگر برخی با مشترک عالیق اساس بر هایی گروه

 جدید اجتماعی های شبکه اندازی راه. است اینترنت کاربران جذب برای مجازی جوامع متعدد های جذابیت کننده بیان اجتماعی های شبکه

 تبادل. است کاربران نظرهای و ها عقیده گذاری اشتراک برای مکانی ها شبکه این. است فضا این از کاربران عالقه میزان دهنده نشان خود نیز

 هدف. است مجازی های شبکه قابلیت از جهان مختلف کشورهای در یکدیگر با کاربران برای مجازی فضای در جدید های ایده باره در نظر

 محبوبیت و است افزون روز ها شبکه این اهمیت دلیل همین به شود می اعیاجتم های شبکه اندازی راه باعث تبلیغاتی و تجاری گوناگون های

 انباشته اطالعاتی بانک از توانستند همگان و یافت راه ها خانه به کم بسیار های هزینه با دانش. است کرده پیدا خود کاربران بین بیشتری

 توجهی قابل تعداد امروزه که است تکنولوژی امکانات از گیری بهره اصلح اقتصاد، شدن جهانی و تکنولوژِی رشد. کنند استفاده امروز تا بشری

 فضا این در دیگران های ایده از گیری بهره اجتماعی، های شبکه ایجاد برای را بستری اینترنت شدن جهانی. شوند می مند بهره آن از مردم از

 نیز دستاوردها این که است کرده مهیا... و تخصصی نشریات مرجع، های سایت اطالعاتی، های بانک تشکیل: مانند جدیدی های شغل تولید و

 2 وب بستر در که هستند تعاملی های سایت وب اجتماعی های شبکه. است عمومی افکار بر ها شبکه این دهی جهت و گذاری تاثیر زاییده

 در و دارد کاربر میلیارد یک از بیش اکنون هم که است بوک فیس اجتماعی شبکه معروفترین. یافتند رشد اینترنت فضای در اخیر دهه در

 مخاطبانش نیازهای به اهمیت و توجه با بوک فیس»: است معتقد پوری دکتر. شود می محسوب کاربران نزد شبکه ترین محبوب ما کشور

 استفاه بیشترین حاضر لحا در که است سرگرمی سایت یک نوعی به واقع در اجتماعی شبکه این. است شده کاربر میزان این جذب به موفق

 می استفاده فضا این از شان زندگی امورات تمام برای که طوری به هستند نت نسل به معروف) سال 25 تا 18 جوانان دنیا در آن کنندگان

 کسب ار جهان نویسان وب چهارم رتبه 1384 و 1383 های سال در ایرانیان ایرانی کاربران میان در مجازی اجتماعی های شبکه. «کنند

 کاربران «اورکات» رسمی آمار اساس بر. شوند می محسوب بوک فیس مانند مجازی های شبکه کاربران فعالترین از یکی همچنین کردند،

. اند کرده کسب «اورکات» اعضای میان در سوم رتبه ها هندی برابر دو و ها آمریکایی نصف 1385 و 1384 های سال در درصد شش با ایرانی

 از یکی مجازی اجتماعی های شبکه. شوند نمی محسوب رقم این جزء اند کرده ذکر ایران از خارج را خود اقامت محل که نیکاربرا آمار

 تاثیر. کرد تلقی نیز یابی دوست های شبکه را ها شبکه این توان می حتی که است مطرح برخط فضای در یابی دوست های روش مهمترین

 هم و شد میسر جهان در ارتباطاتی نوین های تکنولوژی ظهور دلیل به جهانی دهکده تحقق عمومی افکار بر مجازی اجتماعی های شبکه

 هستند دیجیتالی نوین های فناوری و علمی انقالب زاییده اجتماعی های شبکه. هستند یکدیگر بین تیز دیده تحت لحاظ هر از مردم اکنون

http://www.johi.ir/


 127 -143، ص 1396، تابستان 10، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 جامعه در ای شیشه و شفاف فضایی ها پیشرفت این. است کرده فراهم افکار و قایدع سریع انتشار اطالعات، پیوسته جریان برای بستری و

 مجازی اجتماعی های شبکه تاثیر. گیرند می قرار فضا این در گردشی اطالعات جریان در همگان که است آورده وجود به المللی بین مجازی

 باعث که شود می دیده وفور به اخیر های سال در سیاسی های جنبش در اجتماعی های شبکه اهمیت 2۰11 سال در مصر سیاسی جنبش بر

 محفل الکترونیک، های گروه اینترنتی، گوی و گفت های اتاق الکترونیک، پست. است شده سیاسی-اجتماعی تحرکات توسعه و ایجاد تسهیل

 بارز نمونه است، کرده فراهم اجتماعی -یاسیس های جنبش برای مجازی فضای که است امکاناتی از مجازی اعالنات تابلوهای و اینترنتی های

 فیس در خود های فیلم و ها نظر تصویرها، انتشار با را خود سیاسی و اجتماعی اقتصادی، سخت شرایط مردم که شد دیده مصر انقالب در آن

 عوامل دیگر از دوستان و نساال هم های گروه خانواده، یعنی مجازی غیر اجتماعی های شبکه فعالیت چنین هم کردند، می منتشر بوک

 شبکه فیلترینگ با ها دولت طرفی از 2۰11 سال در مصر سیاسی جنبش بر مجازی اجتماعی های شبکه تاثیر. است بوده اجتماعی انسجام

 شبکه این به دسترسی امکان دیگر کشورهای به فضا این محتوای انتقال اما شدند فضا این از آزاد طور به کاربران دسترسی مانع اجتماعی های

 وسیع کاربرد های دلیل مهمترین. است سایبر فضای ویژگی بارزترین آنالین اطالعات به حداقلی هزینه و سریع دسترسی. بودند دارا را ها

منطقه جلوگیری از ایجاد فضایی است که نظارت دستگاه حاکمیت بر آن  های جنبش در مجازی های رسانه و فضا اجتماعی، های شبکه

 این متخصصان که شد باعث مجازی فضای در بیشتر تعامل و ارتباط به میل»: است معقتد نت خالق "سرف وینتون" و اندک باشد.محدود 

 و کنند می سازی شبیه را واقعی فضای سنجی نیاز همین اساس بر هم اجتماعی های شبکه ،«کنند سازی شبیه واقعی فضای مشابه را فضا

: ارتباطات ای درجه 6 نظریه طبق شود؛ می انجام بیشتر گسترش و کیفیت با و تر دوستانه فضا این بیشتر طاتارتبا و تکنولوژی به توجه با

 همه ارتباط 12 با است معتقد زاکربرگ مارک بوک، فیس در اکنون البته. هستند یکدیگر با ارتباط در رابطه 6 با تنها دنیا همه های انسان

 محور شبکه شناسی جامعه به محور فرد شناسی جامعه که است مجازی فضای ویژگی این. است دهکر متصل هم به را بوک فیس کاربران

شود )شهابی و  می بررسی و دیده ای شبکه ارتباط بر مبتنی و افراد روابط در ها فرهنگ و ها ویژگی تعامالت، ها، انسان و شود می تبدیل

 . (1391بیات، 

 

 اجتماعی هایرسانه  در . تعامل1-1-1
 که نقشی از تر بینانه واقع درکی به رسیدن اند؛ برای بوده گذار تاثیر عوامل از یک کدام فناوری پیشرفت مرحله در نکته این به قتد

 و تغییر از مقدار این تصور کسی یافت راه انسانی ی جامعه به وب که هنگامی .است مهم ای باشد، مسئله داشته اجتماعی حوزه در میتواند

 شبکه درون تعاملی ارتباطات ترین گسترده .کرد تصور را آن بدون زندگی نتوان آن از از ناشی های آسیب رغم به که حدی تا شتندا را تحول

 که دارند مشترکی های ویژگی ،شان کارکردی و ساختاری های تفاوت زعم به مذکور های شبکه انواع .میگیرد صورت مجازی اجتماعی های

 (:1393عدلی پور و همکاران، )میکند  متمایز نترنتیای خدمات دیگر از را آنها

 شبکه اعضای بین ...(و ها برچسب ،ها ویدئو ،موسیقی ،متنها؛ تصاویر)دیجیتالی  محتوای گذاری اشتراک به برای پیشرفته . ابزارهای1

 آنها ارتباط و اعضا کردن اجتماعی برای پیشرفته . ابزارهای2

 بزرگ مقیاس در عالیتف و امکان آزاد مشارکت . ماهیت3

 ها داده بایگانی توانایی و موضوعی عظیم . محدوده4

 رفتارشان و کاربران درباره عمومی های داده از( برخی) به آزاد . دسترسی5

 زیاد نسبتا تعامل در جدید نسبتا های . کیفیت6

 مجازی اجتماعات دیگر و ها روم چت ،ها وبالگ با مجازی اجتماعی های شبکه تمایز باعث و است اهمیت حائز که آنچه باال موارد از

 ها شبکه این از نیز که را اطالعاتی تواندعوامل می این .هاست شبکه در موجود مجازی سازی اجتماعی و تعامل سطح در زیاد تنوع ،میشود

 های شبکه در نیز بیشتری تعامل ،باشد داشته وجود همکاری برای بیشتری سطح چه هر است گفتنی .کند تعیین نیز را شوند می استخراج

 دسته سه از یکی محصول را تعامل کیوسیس. است مجازی اجتماعی های شبکه بقای کلید زیاد تعامل .داشت خواهد وجود مجازی اجتماعی

 مبادله آن در که بستری)ارتباطی  مجموعه (،گانه چند اشکال در اطالعات دریافت و انتقال برای رسانه سیستم ظرفیت)رسانه  ساختار عوامل

 ,.Tinghuai et alداند ) می (آنها مشترک حس و ارتباطی شرکای و کاربران ذهن در موجود مفهوم)کاربران  درک و (،شود می انجام پیام

2015). 

 

 . جمعیت شناسی رسانه های اجتماعی1-1-2
 به ها شبکه این متنوع امکانات و ها ابلیتق از اجتماعی های شبکه کاربران که است آن از حاکی مجازی شناختی جمعیت مطالعات

 سر ها سایت این به روزانه ،هستند عضو اجتماعی شبکه چند در اینترنتی کاربران از برخی ،کنند نمی استفاده سطح یک در و میزان یک
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 تنها است ممکن گاهی چند از ره و باشند عضو سایت یک در تنها است ممکن دیگر برخی .کنند می استفاده ها آن امکانات اکثر از و میزنند

 اجتماعی های شبکه از شان استفاده میزان و نوع حسب بر اینترنتی کاربران نیز گروه دو این بین .کنند مراجعه شان خود شخصی صفحه به

 اجتماعی های شبکه کاربران درباره 9تحلیلی اندرسون سایت پژوهش به توان می ها بندی دسته این جمله از. گیرند می قرار وسیعی طیف در

 اطالعات گردآوری از پس و است شده انجام فیسبوک بر تاکید با آمریکایی اینترنتی کاربران بر تاکید با پژوهش این .است اشاره نمود شده انجام

 .(2۰14ون، اند )سایت تحلیل اندرس شده بندی طبقه گروه چهار در آنها ،اجتماعی های شیکه با کاربران این رویارویی نوع به مربوط

 باشد. می سال 2۷ آنها سنی میانگین و نفر میلیون 24 حدود کاربران از دسته این تعداد که ماهر کاربران: 1

 است. سال 45 آنها سنی میانگین که میگیرند جای گروه این در نفر میلیون 21 فراغتی کاربران :2

 شوند. می محاسبه نفر میلیون 29 آنها تعداد و سال 29 گروه این سنی میانگین: سرگرمی دنبال به کاربران :3

 .شود می زده تخمین نفر میلیون 35 آنها تعداد و سال 33افراد  این سنی میانگین که :تجاری کاربران :4

 اجتماعی های شبکه در عضویت به نسبت ولی ،هستند پیشگام جدید امکانات از استفاده در که هستند هم کاربرانی اینترنت در اما

 نسبی میانگین و فرن میلیون ۷8 حدود جمعیتی که گیرند نمی کار به را آنها آنالینشان های فعالیت در و دهند نمی نشان خود از قیاشتیا

 .هستند مشغله پر برانکنند کار نمی استفاده اجتماعی های شبکه از عموما که اینترنتی کاربران از دیگر گروهی .باالست به سال 45 از آنها

 های شبکه که یگرید گروه. گیرند قرار دسته این در نفر میلیون 32 شود می زده تخمین و است سال 45 کاربران از گروه این یسن میانگین

 گروهی آخرین .است فرن میلیون 3۰ حدود آنها تعداد و سال 53 گروه این سنی میانگین .هستند نگران کاربران گیرند نمی کار به را اجتماعی

 میلیون 16 ضای آناع این تعداد و است سال 49 گروه این سنی میانگین هستند بدبین کاربران کنند نمی استفاده تماعیاج های شبکه از که

 اینترنت های ایتس خبرسازترین ،هستند اینترنتی کاربران مجازی اجتماعات که اجتماعی های شبکه های . سایت(1388،موالیی)باشد  می نفر

 جمله از زیمجا اجتماعی های شبکه کاربران روی بر تحلیلی اندرسون سایت که ای مطالعه اساس بر .دشون می محسوب اخیر سالهای در

 جهانی نگج نسل .است پرداخته مجازی اجتماعی های شبکه از سنی های گروه و ها نسل ی استفاده تفاوت به است داده انجام فیسبوک

 را دوم هانیج جنگ شان زندگی در که هستند کسانی نسل این .کنند می تفادهاس اجتماعی های شبکه از که هستند گروهی ترین مسن دوم

 بیشترین جتماعیا های شبکه از استفاده برابر در نسل این .میکنند سپری را خود سالی زندگی کهن سالهای اکنون هم و اند کرده تجربه

 سایر با توجهی قابل اوتتف اجتماعی های شبکه از استفاده دالیل در نسل این .دارند لینکدین از را استفاده کمترین و فیسبوک از را استفاده

 گونه این به ها ومید جهانی جنگ پیوستن دلیل ترین عمده درصد 5۷ با دوستان با بودن تماس در انگیزه ها نسل سایر همانند .دارد ها نسل

 های شبکه از ادهاستف بیشترین نسل این .شود می گفته دوم جهانی جنگ از بعد متولین به که جمعیتی انفجار سالهای نسل .هاست سایت از

 لینکدین، آمار اعضای درصد 13 و توییتر اعضای درصد 13و  اسپیس مای کاربران درصد 4۰ و فیسبوک کاربران درصد ۷3 .دارد را اجتماعی

 عضویت لتع را دوستان با تماس معیتیج انفجار نسل عضو اعضای درصد 62.است اجتماعی های شبکه از جمعیتی انفجار نسل ی استفاده

 ۷۰تا 6۰ دهه دینمتول .شود می دیده گروه این در ها نسل سایر از بیش نسل این بین در نیز کاری انگیزه همچنین .اند کرده اعالم خود

 وای نسل .صد(در ۷6) هستند فیسبوک عضو بیشتر خود از قبل نسل دو همانند ها ایکسی نسل .میدهد تشکیل را ایکس گروه اعضای میالدی

 محسوب جمعیتی جارانف نسل فرزندان عمدتا شود و می گفته نیز هزاره نسل گروه این به .شوند می شامل را 9۰ دهه اواسط تا 198۰متولدین

 نسل محبوب یتسا اسپیس مای ،دادند می ترجیح اجتماعی های شبکه دیگر به را فیسبوک از استفاده که قبل های نسل خالف بر .شوند می

 متولدین نسل ینا .اند کرده نامگذاری شبکه نسل یا و اینترنت نسل را زد نسل .بوک( فیس درصد 65 و اسپیس مای درصد ۷5) .ست ها وای

 .(1392ی، کاشان)دهند  می ترجیح فیسبوک به را اسپیس مای وای، نسل نیز همانند نسل این .هستند بعد به میالدی نود دهه اواسط

 
 (1392بررسی سایت تحلیلی اندرسون از نسل های مختلف و استفاده از شبکه های اجتماعی )کاشانی،  . نتایج1جدول 

 لینکدین )درصد( توییتر )درصد( اسپیس )درصد( مای فیسبوک )درصد( نسل

 4 1۷ 32 9۰ دومی جهانی جنگ

 13 13 4۰ ۷3 جمعیت انفجار

 x ۷6 5۷ 18 13 نسل

 y 65 ۷5 14 9نسل 

 z 61 65 9 ۰نسل 

 

                                                           
9. Anderson Analytics 
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 یا و ایکس نسل بر اجتماعی های شبکه تاثیر بیشترین که میرسد نظر جوانان، به در مجازی اجتماعی های شبکه تاثیر زمینه این در

 نیز جهت همین به و اند دیده کاپیوتری صورت به را دنیا اند نهاده هستی عرصه بر پا که زمانی از که باشد می بعد به 9۰ دهه متولدین همان

 دیده نمایشگر صفحه بر را تاریخ همچنین و جامعه ،دین، فرهنگ ،اقتصاد این نسل .اند کرده نامگذاری ای شبکه نسل را گروه این که دمیباش

 که باشد آن میتواند بگذارند ها نسل این روی بر میتوانند خاص صورت به مجازی اجتماعی های شبکه و عام طور به اینترنت که تاثیری .اند

 پشت از را اجتماعی متقابل کنش و خود مانیتور منظر از را جامعه( دهد عادت را آنها چنین هم و)که  آورد وجود به آنها در را ذهنیت این

 خاتمه متقابل های کنش از یک هیچ در شاید و است closeدکمه  زدن نیازمند فقط آن بستن که ای پنجره .دهد انجام کلمات از ای پنجره

 گرفتن نادیده و فراموشی قابل غیر اند داشته عرضه بشریت برای اجتماعی های شبکه که البته خدماتی .نباشد حتیرا بدین کنش به دادن

رابطه  با یکدیگر هرگز نمی توانستند بطور طبیعی که کسانی بین کنش امکان و اند برده بین از را زمان و مکان بعد شبکه های اجتماعی .است

 و فرهنگی بین برخوردهای و جهانی فرهنگ تسریع و آمدن وجود به باعث اجتماعی های شبکه .بط کرده استای داشته باشند را با هم مرت

 .(1392هستند )کاشانی،  فرهنگی چند مقوله پیدایش

 

 . بررسی پیشینه تحقیق1-2

 . مطالعات داخلی1-2-1
 یاجتماع یشبکه های پرداخت. از نظر محقق آن ها بر ابعاد مختلف زندگ راتیو تأث یاجتماع یشبکه ها یبررس( به 1391اسالمی )

مردم جا باز کنند.  یدر زندگ یندارند، توانسته اند به خوب یادیز یلیعمر خ نکهیهستند که با ا یروابط اجتماع یاز فضا یدینسل جد یمجاز

دور  اریبس یکنار هم آمده اند و از فاصله ها یمجاز یاجتماع یمتفاوت در شبکه ها یاجتماع یمختلف و از گروه ها نیدر سن یاریمردم بس

 یامروز دارند و نم یایدر دن ینقش پررنگ یاجتماع یکنند. شبکه ها یبا هم ارتباط برقرار م یاجتماع یشبکه ها قیاز طر ،یواقع یایدر دن

و  رگذارندیالملل تاث نیب یافراد و در سطح کشورها و حت یو اجتماع یفرد یها بر ابعاد مختلف زندگ تیسا نیگرفت. ا دهیتوان آن ها را ناد

 یمقاله به بررس نیخواهند کرد. در ا یباز یرا در زندگ یو مهم تر شترینقش به مراتب ب ندهیدر حال گسترش هستند و در آ لیدل نیبه هم

در ابعاد  یاجتماع یشبکه ها راتیوز و تاثامر یشبکه اجتماع نیبوک به عنوان پرمخاطب تر سیآن ها، ف خچهیتار ،یاجتماع یشبکه ها

 .پرداخته شده است یگمختلف زند

از  یمقاله به موضوعات نیا( در پژوهشی به بررسی رابطه رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک پرداخته است. 1394فتح اهلل زاده )

بهبود  ،یاجتماع یشبکه ها نیرابطة ب ،یرسانه ا یابیدر بازار نیادیآن بر کسب وکار، اصول بن ریو تأث یاجتماع یرسانه ها یابیبازار لیقب

 یکیالکترون یابیبازار یاه یو استراتژ یکیالکترون یارزش و ضد ارزش در بازارها ،یکیالکترون یبازارها یغاتیاهداف تبل ،یکیتجارت الکترون

 پردازد. یم

ی آن پرداختند. به زعم کارکردها و چالش ها ،یستیچ ؛یاجتماع یرسانه ها( در پژوهشی به بررسی 1394ی )قاسم زاده عراق ی ولیعق

ها،  کروبالگیم ،یی، جوامع محتوا یاجتماع یسر و کار دارد. اگر شما در شبکه ها یاجتماع یبا رسانه ها زیهمه چ باًیامروزه تقرمحققان 

امکان  نیبه شرکتها ا یاجتماع یبود. رسانه ها دینخواه یمجاز یاز فضا یبخش گرید د،یحضور نداشته باش ،یفور یرسان ها امیها و پ یکیو

 طیشرا نیدر تماس باشند. ا ییبا کاربران نها میواسطه و مستق یمحدود واندک در زمان مناسب و بصورت ب ی نهیصرف هز ادهد تا ب یرا م

در ابعاد  ییشرکت ها یرد داشته باشد بلکه براکارب ایدن یتیچند مل یاز شرکتها یاریبس یبرا یاجتماع یشود تا نه تنها رسانه ها یباعث م

بلکه  ستیساده ن تیفعال کی  یارتباط یابزارها نیباشد. استفاده از ا یمناسب م زین یانتفاع ریو غ یدولت  یتهاشرک یکوچک و متوسط و حت

و  یاجتماع یمفهوم رسانه ها حیدا با تشر. ابتدینما یشفاف ساز نهیزم نیمقاله بر آن است که در ا نیاست. ا یدیجد یفکر یوجوه ا ازمندین

حضور،  ،یانگذاریگفتگو، درم ت،یدر قالب هفت بلوک )هو یاجتماع یاز رسانه ها یطبقه بند کی ،ین ارتباطینو یهایفناور نیا یها یژگیو

مورد  یاجتماع یزون از رسانه هاشده از استفاده گسترش روز اف جادیا یو فرصتها یچالش ها تیروابط، اعتبار و گروه( ارائه نمود و در نها

 قرار گرفت. یبررس

 . مطالعات خارجی2-2-1
( در پژوهشی به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های اجتماعی پرداختند. این محققان معتقدند که 2۰1۰کاپالن و هائنالین )

پدیا، یوتیوب، فیسبوک، زندگی دوم و توئیتر و ...، هنوز علیرغم استفاده روزافزون و مکرر و در حال توسعه رسانه های اجتماعی مانند ویکی 

فهم روشنی از مفهوم دقیق رسانه های اجتماعی وجود ندارد و این محققان قصد تعریف و تشریح دقیق رسانه های اجتماعی را در مقاله خود 

« مفهوم ایجاد شده»و « 2وب »مرتبط با آن مانند دارند. از همین رو آنها در پژوهش خود ابتدا به تعریف مفهوم رسانه اجتماعی و مفاهیم 

پرداخته اند. سپس بر اساس تعریف صورت گرفته، آنها یک طبقه بندی از رسانه های اجتماعی بر اساس کارکردهای مختلف ارائه نمودند. به 

هستند، برخی بر اساس محتوای مشترک عنوان مثال برخی از رسانه ها به ارائه خدمات پروژه های مشترک می پردازند و برخی تنها بالگر 
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عمل می کنند و برخی نیز شبکه اجتماعی هستند، بعضی از رسانه های اجتماعی بر مبنای بازی های مجازی و بعضی نیز بر مبانی دنیای 

های ارائه دهنده این  توصیه برای بهبود فعالیت رسانه های اجتماعی و شرکت 1۰اجتماعی مجازی شکل گرفته اند. در پایان نیز پژوهشگران، 

 خدمات پیشنهاد نموده اند.

( در پژوهشی به بررسی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر تغییر ماهیت کسب و کار 2۰13در پژوهش دیگری آرال و همکاران )

سبک داده اند که از جمله این پرداختند. آنها معتقدند که از زمان پیدایش و توسعه رسانه های اجتماعی، بسیاری از زمینه های زندگی تغییر 

از موارد می توان به ارتباطات، همکاری، مصرف و تولید اشاره نمود. همچنین کسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هم از درون و هم 

، تاثیر آن بر تغییر بیرون تغییر شکل داده است. در این پژوهش تالش شده است تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های رسانه های اجتماعی

سبک کسب و کار نیز مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا محققان با استفاده از پژوهش های پیشین، سعی در تبیین روابط بین رسانه های 

العات اجتماعی، کسب و کار و جامعه داشته اند. سپس مدل پیشنهادی خود را ارائه نمودند و چارچوبی نیز برای جهت دهی به مقاالت و مط

 آتی ارائه نمودند.

( به بررسی ویژگی های اجتماعی شبکه های آنالین پرداختند. محققان معتقدند که شکل گیری بسیاری 2۰12گرابویکز و همکاران )

ا به از مناسبات اجتماعی و سیاسی امروزی بر پایه اشتراکات و روابطی است که توسط رسانه های اجتماعی رخ می دهد. به عنوان نمونه آنه

جنبش های سیاسی در اسپانیا و کشورهای عربی خاورمیانه اشاره می کنند. این محققان معتقدند که رسانه های اجتماعی قدرت بسیار زیادی 

ز در هم افزایی جامعه و شکل گیری مفهوم واقعی اجتماع دارد. رسانه های اجتماعی این امکان را ایجاد میکند که افراد قدرت و حق انتخاب ا

ه ین رسانه ها و مطالب مختلف را داشته باشند. در این مقاله محققان با بررسی موردی رسانه توئیتر که یکی از مهمترین و محبوب ترین رسانب

های اجتماعی آنالین محسوب می شود، به شناسایی و ساختاردهی شبکه ایجاد شده بر اساس ارتباطات گروهی می پردازند. آنها بر اساس 

ه ای توئیتر به این طبقه بندی دست یافتند که ارتباطات شخصی بیشتر بر اساس ارتباطات درون گروهی رخ می دهد، اخبار و مطالعه شبک

 وقایع بر پایه ارتباطات بین گروهی صورت می گیرد و یا افرادی که عضو چندین گروه هستند این اخبار را منتقل می کنند.

 

 . خصوصیات رسانه های اجتماعی1-3
غیره )آرال  و عکس گذاری اشتراک به فایل، گذاری اشتراک ویدئو، فوری، های پیام ایمیل، نویسی، وبالگ چت، مانند خدمات رائها. 1

 (2۰13و همکاران، 

 می شکل هم مختلفی اجتماعات حال عین در را بیابند خود دوستان کاربران شود تا می باعث که کاربران از داده پایگاه یک ساخت. 2

 (2۰12)گرابویکز و همکاران، گیرند 

 (1394ی، قاسم زاده عراق ی ولیعقهستند ) هزینه بدون و آزاد. 3

غیره( )آرال  و هویت بر مبتنی یا و ملیت مذهبی، تجاری، هایفعالیت یا و سیاسی های دیدگاه)ها  مندی عالقه گذاری اشتراک به .4

 (2۰13و همکاران، 

 (2۰12همراه )گرابویکز و همکاران،  تلفن به اتصال قبیل از ارتباطات، و طالعاتا گرفتن برای جدید سازیهای ترکیب .5

 (2۰12کاربران )گرابویکز و همکاران،  نظرات اساس بر را جدید های ویژگی کردن اضافه .6

 (.2۰15خصوصی )ژائو و همکاران،  حریم حفظ و قوانین تنظیم و دارند دسترسی برای کاربران به دادن اجازه .۷

 (2۰13حق انتخاب )آرال و همکاران،  .8

 

 . مدل اولیه پژوهش1-4
 بر اساس مطالعات صورت گرفته، خصوصیت های اصلی رسانه های اجتماعی به شکل زیر می باشد:
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 . مدل اولیه ویژگی های رسانه های اجتماعی1شکل 

 

 . روش شناسی2
از تئوری های موجود در راستای توسعه کاربرد رسانه های اجتماعی  پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است زیرا به استفاده

از طریق شناسایی و ساختاردهی خصوصیات آن پرداخته است. همچنین از نظر روش شناسی نیز یک پژوهش توصیفی و پیمایشی محسوب 

مچنین از پرسشنامه برای جمع آوری می شود. زیرا به توصیف شرایط موجود از رسانه های اجتماعی و خصوصیات آن پرداخته است و ه

نظرات خبرگان در مورد خصوصیات رسانه های اجتماعی و شیوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از روش 

. این خبرگان شامل کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. پرسشنامه مخصوص تکنیک دیمتل برای خبرگان و کارشناسان ارسال گردید

نفر دارای  18نفر از کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان در حوزه رسانه های اجتماعی و مدیریت رسانه بودند. از بین افراد مورد مصاحبه  25

های اجتماعی  سال در حوزه تخصصی رسانه 5نفر نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اند. حداقل تجربه مورد نیاز  ۷مدرک دکتری بودند و 

 21سال سابقه مطالعه و پژوهش در این زمینه داشتند. از بین افراد مطالعه  5سال و مابقی نیز  5نفر دارای حداقل  14و مدیریت آن بود که 

رح داده استفاده شد که در ادامه فرایند آن ش DEMATElنفر نیز زن بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از روش  4نفر مرد و 

 شده است:

 

 دهندگانگام اول: ساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخ
دارد را مشخص کند. این اثر  𝐣بر عنصر  𝐢شود که اثر مستقیمی که به نظر وی عنصر دهنده خواسته میدر گام نخست از هر پاسخ

را مشخص نمود. بر این  𝐣بر عنصر  𝐢، تأثیر عنصر 4تا  ۰صحیح بین  توان با استفاده از اعدادمشخص شود. برای مثال، می 𝐏𝐢𝐣تواند با امتیاز می

 3دهنده تأثیر متوسط؛ عدد نشان 2دهنده تأثیر کم؛ عدد نشان 1تأثیری ندارد، عدد  𝐣بر عنصر  𝐢دهد که عنصر اساس، عدد صفر نشان می

𝐏𝐤گیرنده، ماتریس است. بدین ترتیب، برای هر تصمیم 𝐣عنصر  بر 𝐢دهنده تأثیر خیلی زیاد عنصر نشان 4دهنده تأثیر زیاد و عدد نشان =

[𝐏𝐢𝐣]𝐧×𝐧
 (.1395دهیم )آذر و همکاران، را تشکیل می 

 

 گیری اولیهگام دوم: ساخت ماتریس تصمیم

 𝐀گیری اولیه را یمشود. ماتریس تصمدهندگان در مرحله قبل استخراج میاین ماتریس در حقیقت از میانگین ساده نظرات پاسخ

𝐀صورت نامیم و بهمی = [𝐚𝐢𝐣]𝐧×𝐧
𝐚𝐢𝐣دهیم. که در آن نشان می  =

𝟏

𝐤
∑ 𝐏𝐢𝐣

𝐊
𝐤=𝟏  ،(.1395است )آذر و همکاران 

 

 
 

رسانه های  
اجتماعی

ارتباطات 
آزاد

پایگاه داده

ه  بدون هزین

اشتراک 
گذاری عالقه

مندی
ترکیب 

سازی های  
جدید

اضافه کردن
ویژگی

تنظیم 
قوانین  

حق انتخاب
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 گام سوم: محاسبه ماتریس اثر اولیه

𝐃 (𝐃ماتریس اثر اولیه  = [𝐝𝐢𝐣]𝐧×𝐧
آید. در این ماتریس عناصر روی دست میبه 𝐀ریس تصمیم اولیه ( از طریق نرماالیز کردن مات

توان با دهد. در اینجا میپذیری را نشان میگذاری و اثریک عنصر اعم از اثر اثرات اولیه ،𝐃باشند. ماتریس قطر اصلی همگی برابر با صفر می

 باشند.دهنده قدرت تأثیر عناصر میداد این ماتریس نشانرسم یک نقشه، ارتباط ضمنی بین عناصر یک سیستم را به تصویر کشید. اع

توانیم راحتی میباشد. بنابر این، بهگذارد. اندازه این تأثیر برابر با یک میمی 𝐠بر  𝐝دهنده اثری است که نشان 𝐠به  𝐝یک پیکان از 

 درک بر اساس درجه تأثیرگذاری تبدیل کرد.قابل گیری را به یک مدل ساختاریارتباطات بین علت و اثر معیارهای گوناگون اندازه

 (:1395آید )آذر و همکاران، دست میبا استفاده از روابط زیر به 𝐃ماتریس 
𝐃 = 𝐒. 𝐀 , 𝐒 > 𝟎 

 و یا،
[𝐝𝐢𝐣]𝐧×𝐧

= 𝐒[𝐚𝐢𝐣]𝐧×𝐧
 , 𝐒 > 𝟎 , 𝐢, 𝐣 ∈ {𝟏, 𝟐, … , 𝐧} 

𝐒 = 𝐌𝐢𝐧 [
𝟏

∑ |𝐚𝐢𝐣|
𝐧
𝐣=𝟏𝟏≤𝐢≤𝐧

𝐦𝐚𝐱 ,
𝟏

∑ |𝐚𝐢𝐣|
𝐧
𝐢=𝟏𝟏≤𝐣≤𝐧

𝐦𝐚𝐱 ] 

 

 10گام چهارم: استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم

,𝐃𝟐( افزایش یابد )برای مثال 𝐃چنانچه توان ماتریس اثر اولیه ) 𝐃𝟑, … , 𝐃∞کند که این امر (، اثرات مستقیم مسأله کاهش پیدا می

توانیم یک مجموعه نامتناهی از اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. بنابر این، میهای همگرا به ماتریس معکوس را تضمین میحلراه

 کنیم. 

 آید:دست میشود، بر اساس رابطه زیر بهنامیده می 𝐓ماتریس اثر کل که 
𝐓 = 𝐃 + 𝐃𝟐 + 𝐃𝟑 + … + 𝐃𝐦 = 𝐃(𝐈 − 𝐃)−𝟏 , 𝐦 → ∞ 

𝐈 س واحد است.ماتری 

 نمایش داده شوند، خواهیم داشت: 𝐝و  𝐫ترتیب با بردار ، به𝐓ها در ماتریساگر مجموع سطرها و ستون
𝐓 = [𝐭𝐢𝐣]𝐧×𝐧

 

𝐑 = [𝐫𝐢]𝐧×𝟏 = (∑ 𝐭𝐢𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

)

𝐧×𝟏

 

𝐃 = [𝐝𝐣]𝟏×𝐧

́
= (∑ 𝐭𝐢𝐣

𝐧

𝐢=𝟏

)

𝟏×𝐧

́

 

ام بر  𝐢دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل نشان 𝐫𝐢باشد، پس  𝐓ام ماتریس  𝐢هنده جمع سطری ردیف دنشان 𝐫𝐢اگر 

دهنده جمع اثرات مستقیم و غیرمستقیمی نشان 𝐝𝐣باشد، پس  𝐓ام ماتریس 𝐣جمع ستونیِ ستون  𝐝𝐣روی دیگر عوامل )معیارها( است. اگر 

گذارند(. وقتی که می 𝐣عبارت دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که دیگر عناصر بر عنصر پذیرد )بهاز دیگر عوامل می ام 𝐣است که عامل 

𝐢 = 𝐣 ( باشد، بدین معنی است که جمع سطر و جمع ستون𝐫𝐢 + 𝐝𝐢دهنده قدرت اثرپذیری و اثرگذاری است. به بیان ( نمایانگر شاخص نشان

𝐫𝐢دیگر،  + 𝐝𝐢 که عنصر  دهد که درجه نقش مرکزینشان می𝐢 کند، چقدر است. بنابر این، اگر )در این مسأله بازی می𝐫𝐢 − 𝐝𝐢 ،مثبت باشد )

مکاران، پذیرد )آذر و هاز دیگر عناصر اثر می 𝐢دهد که عنصر گذارد و اگر منفی باشد، نشان میبر دیگر عناصر اثر می 𝐢بیانگر این است که عنصر 

1395.) 

 

 ارتباط-گام پنجم: تعیین ارزش آستانه و رسم نقشه اثر

 𝐓از ماتریس 𝐭𝐢𝐣، هر عنصر 𝐓با تعیین ارزش آستانه، الزم است که ساختار ارتباطی بین عناصر را توضیح دهیم. بر اساس ماتریس

گیرندگان (، تصمیمIRMارتباط ) -ت کاهش پیچیدگی نقشه اثردهد. جهرا توضیح می 𝐣بر عنصر  𝐢اطالعاتی در مورد چگونگی تأثیر عنصر 

از ارزش آستانه  𝐓ها در ماتریس باید یک ارزش آستانه برای سطوح اثرگذاری تعیین کنند. بر این اساس، فقط عناصری که سطح تأثیر آن

 نمایش داده شوند. IRMتوانند انتخاب شوند و در بیشتر است، می

                                                           
1 0- Full Direct/Indirect Influence Matrix 
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𝐱 ،𝐫𝐢ر در این ماتریس روی محو + 𝐝𝐢  و روی محور𝐲 ،𝐫𝐢 − 𝐝𝐢 های گیرند. ارزشقرار می𝐫 + 𝐝 دهد و اهمیت هر عامل را نشان می

 (.1395هر چه عاملی مقادیر باالتری از این ارزش را به خود اختصاص دهد، از اهمیت باالتری نیز برخوردار است )آذر و همکاران، 

 

 گام ششم: تحلیل
 ص کردن ارتباط بین عوامل باید با توجه به مفروضات این تکنیک به روش زیر عمل نمود:برای مشخ

𝐫𝐢اگر  .1 − 𝐝𝐢 < 𝐫𝐢و  𝟎 + 𝐝𝐢 = 𝐌 (𝐌 باشد، گفته می )شود که عنصر عددی بزرگ است𝐢 .مشکل اصلی مسأله است و باید حل شود 

𝐫𝐢اگر  .2 − 𝐝𝐢 > 𝐫𝐢و  𝟎 + 𝐝𝐢 = 𝐌 (𝐌 باشد، گفته میعد )شود که عنصر دی بزرگ است𝐢 کند مشکل اصلی مسأله مورد نظر را حل می

 و باید در اولویت قرار بگیرد.

𝐫𝐢اگر  .3 − 𝐝𝐢 < 𝐫𝐢و  𝟎 + 𝐝𝐢 = 𝛆 (𝛆 باشد، گفته می )شود که عنصر عددی کوچک است𝐢 عنصری مستقل است که دیگر عناصر بر ،

 د.گذارنروی آن تأثیر می

𝐫𝐢اگر  .4 − 𝐝𝐢 > 𝐫𝐢و  𝟎 + 𝐝𝐢 = 𝛆 (𝛆 باشد، گفته می )شود که عنصر عددی کوچک است𝐢 عنصری مستقل است که بر روی تعداد ،

 (.1395گذارد )آذر و همکاران، کمی از دیگر عناصر اثر می

 

 . یافته های پژوهش3
ورت مجزا وارد نرم افزار شد و سپس محاسبات مورد نیاز توسط نرم افزار پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نتایج پرسشنامه ها ابتدا بص

DEMATEL Solver :انجام شد. در ادامه به ارائه نتایج به دست آمده پرداخته شده است 

 میارتباط مستق سیماتر جادیگام اول: ا. 2جدول 

 سیماتر
ارتباطات 

 آزاد

 گاهیپا

 داده

بدون 

 نهیهز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند

 یساز بیترک

 دیجد یها

اضافه کردن 

 یژگیو

 میتنظ

 نیقوان

حق 

 انتخاب
 مجموع

 14.11 ۰.56 ۰.23 2.16 3.۷5 3.2۷ 2.98 1.16 ۰ ارتباطات آزاد

 9.56 ۰.13 ۰.21 2.۷4 2.43 2.13 ۰.36 ۰ 1.56 داده گاهیپا

 13.5۷ 2.38 1.11 1.۰4 1.۰5 3.28 ۰ 2.36 2.35 نهیبدون هز

 یاشتراک گذار

 یدعالقه من
۰.45 ۰.5۷ ۰.۰5 ۰ 2.53 1.2۷ ۰.65 ۰.84 6.36 

 یساز بیترک

 دیجد یها
2.16 ۰.42 ۰.24 2.19 ۰ 2.4۷ ۰.۰5 ۰.25 ۷.۷8 

اضافه کردن 

 یژگیو
1.95 ۰.45 ۰.۰2 1.45 1.58 ۰ 2.11 1.15 8.۷1 

 18.4۷ ۰.9۷ ۰ 3.64 3.2۷ 3.21 ۰.84 3.2۷ 3.2۷ نیقوان میتنظ

 2۰.1 ۰ 2.15 3.21 3.49 3.۷5 ۰.46 3.53 3.51 حق انتخاب

 

 و نتایج به دست آمده قابلیت اطمینان باالیی دارد. ۰.۰498آلفا برابر است با  در این مدل که

 میروابط مستق یشدت نسب ای یگام دوم : نرمالساز. 3جدول 

نرمال  سیماتر

(M) 

ارتباطات 

 آزاد

 گاهیپا

 داده

بدون 

 نهیهز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند

 یساز بیترک

 دیجد یها

اضافه کردن 

 یژگیو

 میتنظ

 نیقوان

حق 

 انتخاب

 ۰.۰2۷9 ۰.۰114 ۰.1۰۷5 ۰.1866 ۰.162۷ ۰.1483 ۰.۰5۷۷ ۰ ارتباطات آزاد

 ۰.۰۰65 ۰.۰1۰4 ۰.1363 ۰.12۰9 ۰.1۰6 ۰.۰1۷9 ۰ ۰.۰۷۷6 داده گاهیپا

 ۰.1184 ۰.۰552 ۰.۰51۷ ۰.۰522 ۰.1632 ۰ ۰.11۷4 ۰.1169 نهیبدون هز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند
۰.۰224 ۰.۰284 ۰.۰۰25 ۰ ۰.1259 ۰.۰632 ۰.۰323 ۰.۰418 
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 یساز بیترک

 دیجد یها
۰.1۰۷5 ۰.۰2۰9 ۰.۰119 ۰.1۰9 ۰ ۰.1229 ۰.۰۰25 ۰.۰124 

اضافه کردن 

 یژگیو
۰.۰9۷ ۰.۰224 ۰.۰۰1 ۰.۰۷21 ۰.۰۷86 ۰ ۰.1۰5 ۰.۰5۷2 

 ۰.۰483 ۰ ۰.1811 ۰.162۷ ۰.159۷ ۰.۰418 ۰.162۷ ۰.162۷ نیقوان میتنظ

 ۰ ۰.1۰۷ ۰.159۷ ۰.1۷36 ۰.1866 ۰.۰229 ۰.1۷56 ۰.1۷46 حق انتخاب

 

 :میکن یضرب م میروابط مستق سیگام آلفا را در ماتر نیدر ا

 شدت ممکن )معکوس( سیگام سوم: ماتر. 4جدول 

 سیماتر

 معکوس

ارتباطات 

 آزاد

 گاهیپا

 داده

بدون 

 نهیهز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند

 یساز بیترک

 دیجد یها

اضافه کردن 

 یژگیو

 میتنظ

 نیقوان

حق 

 انتخاب

 ۰.۰864 ۰.۰682 ۰.232 ۰.3169 ۰.3۰3۷ ۰.1۷81 ۰.1323 1.12۰6 ارتباطات آزاد

 ۰.۰422 ۰.۰493 ۰.2154 ۰.2139 ۰.19۷4 ۰.۰4۷3 1.۰445 ۰.15۰3 داده گاهیپا

 ۰.1656 ۰.112۷ ۰.2۰25 ۰.2269 ۰.3198 1.۰51 ۰.2۰28 ۰.23۷1 نهیبدون هز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند
۰.۰858 ۰.۰658 ۰.۰229 1.۰۷62 ۰.1915 ۰.131۷ ۰.۰588 ۰.۰633 

 یساز بیترک

 دیجد یها
۰.1631 ۰.۰6۰5 ۰.۰415 ۰.1865 1.۰919 ۰.18۷۷ ۰.۰3۷9 ۰.۰438 

اضافه کردن 

 یژگیو
۰.1826 ۰.۰8۷8 ۰.۰4۰4 ۰.1858 ۰.1955 1.1۰89 ۰.13۷8 ۰.۰9۰۷ 

 ۰.1132 1.۰۷29 ۰.35۰۷ ۰.3584 ۰.3498 ۰.1۰28 ۰.2494 ۰.3۰61 نیقوان میتنظ

 1.۰۷23 ۰.1۷۷5 ۰.354۷ ۰.393 ۰.3953 ۰.۰924 ۰.2۷4۷ ۰.333۷ حق انتخاب

 

 .دیآ یبدست م I-Mاست که به صورت معکوس  میمستق ریو غ میشدت ممکن از روابط مستق سیمرحله محاسبه ماتر نیا
 

 میمستق ریو غ میشدت روابط مستق ایروابط کل  سیگام چهارم : ماتر. 5جدول 

 سیماتر

 روابط کل

ارتباطات 

 آزاد

 گاهیپا

 داده

بدون 

 نهیهز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند

 یساز بیترک

 دیجد یها

اضافه کردن 

 یژگیو

 میتنظ

 نیقوان

حق 

 انتخاب

 یسطر

(R) 

ارتباطات 

 آزاد
۰.12۰6 ۰.1323 ۰.1۷81 ۰.3۰3۷ ۰.3169 ۰.232 ۰.۰682 ۰.۰864 1.4382 

 ۰.96۰3 ۰.۰422 ۰.۰493 ۰.2154 ۰.2139 ۰.19۷4 ۰.۰4۷3 ۰.۰445 ۰.15۰3 داده گاهیپا

 1.5184 ۰.1656 ۰.112۷ ۰.2۰25 ۰.2269 ۰.3198 ۰.۰51 ۰.2۰28 ۰.23۷1 نهیبدون هز

اشتراک 

عالقه  یگذار

 یمند

۰.۰858 ۰.۰658 ۰.۰229 ۰.۰۷62 ۰.1915 ۰.131۷ ۰.۰588 ۰.۰633 ۰.696 

 بیترک

 یها یساز

 دیجد

۰.1631 ۰.۰6۰5 ۰.۰415 ۰.1865 ۰.۰919 ۰.18۷۷ ۰.۰3۷9 ۰.۰438 ۰.8129 

اضافه کردن 

 یژگیو
۰.1826 ۰.۰8۷8 ۰.۰4۰4 ۰.1858 ۰.1955 ۰.1۰89 ۰.13۷8 ۰.۰9۰۷ 1.۰296 
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 میتنظ

 نیقوان
۰.3۰61 ۰.2494 ۰.1۰28 ۰.3498 ۰.3584 ۰.35۰۷ ۰.۰۷29 ۰.1132 1.9۰35 

 2.۰936 ۰.۰۷23 ۰.1۷۷5 ۰.354۷ ۰.393 ۰.3953 ۰.۰924 ۰.2۷4۷ ۰.333۷ حق انتخاب

  1.5۷93 1.11۷8 ۰.5۷64 2.۰145 1.9881 1.۷836 ۰.۷152 ۰.6۷۷4 (J) یستون

 

بدست  M(I-M))روابط کل( است که به صورت معکوس  میمستق ریو غ میاز روابط مستق یشدت نسب سیمرحله محاسبه ماتر نیا

 .دیآ یم

 میمستق ریشدت روابط غ سیگام پنجم: ماتر. 6جدول 

شدت  سیماتر

 میمستق ریغ

ارتباطات 

 آزاد

 گاهیپا

 داده

بدون 

 نهیهز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند

 یساز بیترک

 دیجد یها

اضافه کردن 

 یژگیو

 میتنظ

 نیقوان

حق 

 انتخاب

 ۰.۰585 ۰.۰568 ۰.1245 ۰.13۰4 ۰.141 ۰.۰299 ۰.۰۷46 ۰.12۰6 ارتباطات آزاد

 ۰.۰35۷ ۰.۰388 ۰.۰۷91 ۰.۰93 ۰.۰915 ۰.۰294 ۰.۰445 ۰.۰۷2۷ داده گاهیپا

 ۰.۰4۷2 ۰.۰5۷5 ۰.15۰۷ ۰.1۷4۷ ۰.1566 ۰.۰51 ۰.۰854 ۰.12۰1 نهیبدون هز

 یاشتراک گذار

 یعالقه مند
۰.۰635 ۰.۰3۷4 ۰.۰2۰4 ۰.۰۷62 ۰.۰65۷ ۰.۰685 ۰.۰265 ۰.۰215 

 یساز بیترک

 دیجد یها
۰.۰556 ۰.۰396 ۰.۰296 ۰.۰۷۷5 ۰.۰919 ۰.۰649 ۰.۰354 ۰.۰314 

اضافه کردن 

 یژگیو
۰.۰855 ۰.۰654 ۰.۰394 ۰.113۷ ۰.1169 ۰.1۰89 ۰.۰329 ۰.۰335 

 ۰.۰65 ۰.۰۷29 ۰.169۷ ۰.1958 ۰.19۰1 ۰.۰61 ۰.۰86۷ ۰.1434 نیقوان میتنظ

 ۰.۰۷23 ۰.۰۷۰5 ۰.195 ۰.2194 ۰.2۰8۷ ۰.۰695 ۰.۰99 ۰.1591 حق انتخاب

 

 .دیآ یبدست م M^2(I-M)رت معکوس است که به صو میمستق ریاز  غ یشدت نسب سیمرحله محاسبه ماتر نیا

 جهیگام ششم: نت. 7جدول 

 R J R+J R-J جهینت
 1.4162 2.۷۷1 ۰.6۷۷4 2.۰936 حق انتخاب

 1.1882 2.618۷ ۰.۷152 1.9۰35 نیقوان میتنظ

 ۰.942 2.۰94۷ ۰.5۷64 1.5184 نهیبدون هز

 -۰.1411 3.۰1۷5 1.5۷93 1.4382 ارتباطات آزاد

 -۰.۷54 2.8132 1.۷836 1.۰296 یژگیاضافه کردن و

 -۰.15۷6 2.۰۷81 1.11۷8 ۰.96۰3 داده گاهیپا

 -1.1۷52 2.8۰11 1.9881 ۰.8129 دیجد یها یساز بیترک

 -1.3185 2.۷1۰6 2.۰145 ۰.696 یعالقه مند یاشتراک گذار

 

یتی هستند که از نظر بر اساس نتایج نهایی به دست آمده مشخص می شود که حق انتخاب و تنظیم کنندگی قوانین دو خصوص

بودن  نهیبدون هزخبرگان دارای بیشترین تاثیر بر سایر خصوصیات رسانه های اجتماعی می باشند. در جایگاه سوم و چهارم نیز دو خصوصیت 

 داده گاهیپایک  ی ها و در اختیار قرار دادنژگیاضافه کردن وقرار دارد. در جایگاه پنجم و ششم دو خصوصیت امکان آزادانه  آزاد ارتباطاتو 

 ی می باشد.عالقه مند یگذار اشتراکو  دیجد یها یساز بیترکقوی قرار دارد. دو جایگاه آخر اثرگذاری نیز مربوط به 
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 در شکل زیر مدل پژوهش نیز ارائه شده است:

 
 . مدل اثرگذاری و اثرپذیری خصوصیات رسانه های اجتماعی2شکل 

 

نشان دهنده اثرگذاری و اثرپذیری خصوصیت های مورد بررسی است. به عنوان  r-jو نمودار نشان دهنده شدت اثرگذاری  r+jنمودار 

مثال در نمودار فوق مشخص است که شدت اثرگذاری ارتباطات آزاد از کلیه خصوصیات دیگر بیشتر است اما حق انتخاب و تنظیم قوانین و 

ر اثرگذار هستند تا اثرپذیر. شاخص ارتباطات آزاد اگرچه از نظر نمودار بدون هزینه بودن رسانه های اجتماعی سه خصوصیتی است که بیشت

r+j  در سمت راست مدل قرار دارد اما از نظر نمودارr-j .در میانه مدل قرار دارد که نشان می دهد از سایر شاخص ها نیز اثر می پذیرد 
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 بحث و نتیجه گیری 
های تعاملی اهمیت بیشتری پیدا کردند و شد که در آن پایگاه« 2وب»ی وارد دوره ی جدید دنیای اینترنتغازین هزارههای آاز سال

تدریج اهمیت رفت، بهشان برمبنای حضور کاربران پیش میهای تعاملی، که فعالیتسایتوب« 2وب»ی تر شد. در دورهنقش کاربران برجسته

های اجتماعی ی شبکهکم سروکله، کم2ها بودند. با گسترش فضای وبسایتوبهای اجتماعی یکی از انواع این بیشتری پیدا کردند و شبکه

ترین این اسپیس و فیسبوک مهمفایو، مایهای اینترنتی تبدیل شدند. اورکات، هایهای بعد هرکدام به غولتر پیدا شد که در سالجدی

مفهومی است که براساس آن تعامل با محتوای وب  2وب شروع به فعالیت کردند. 2۰۰4تا  2۰۰3های ها بودند که همگی در سالسایت

ی تعامل با محتوای موجود در کامپیوترهای شخصی است. دنیایی که در آن هر کنشی، چون کلیک بر هر دکمه و پیوندی، واکنشی مثابهبه

 2شده بر کامپیوتر خود است. در وبصبافزار نکند در حال استفاده از یک نرمکه کاربر احساس میطوریآنی و بالدرنگ خواهد داشت؛ به

ی طور کلی در چرخهپردازد و بهی محتوا نیست، بلکه خود او هم در فرآیندی جمعی و غیرمتمرکز به تولید محتوا میکنندهکاربر صرفاً مصرف

های ی بنیادین و مشخصههادر واقع نمادی از سیر تحول و ترکیب مشخصه 2کند. وبحیات وب جدید نقش مستقیم و مؤثرتری ایفا می

های هوشمند به ها و تبلتهای جدید، تلفنی نسلهای اخیر، با ارائهدر سال .(139۰)کیا و محمودی،  ها( استها و ویکیتکمیلی وب )گوگل

ی . عالوه بر این، ارائهها همراه شدند و توانستند کاربران زیادی را جذب کنندافزارهای اجتماعی وارد تلفنهای اجتماعی و نرمبازار، شبکه

افزارهای اجتماعی را در تلفن همراه فراهم ها و نرمی رسانهی تلفن همراه، زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای توسعههای سه و چهار شبکهنسل

جو برای پذیر و مشارکتفی باز، انعطاهای توسعهای از رویکردهای جدید در فضای اینترنت به سمت مدلمجموعه 2به عبارت دیگر، وب کرد.

ها های تولید و پردازش اطالعات، افزایش آگاهی عمومی و افزایش کارایی سیستمتواند به کاهش هزینههای تولید محتواست که میسیستم

. توسعه رسانه ت کردسویه به ارتباطات دوسویه پیشرفای یافت و از ارتباطات یکهای ارتباطی شکل ارتقایافتهمنجر شود. در این دوره، سیستم

های اجتماعی همچون یک سکه با دو رویه است. یک روی آن توسعه ارتباطات و دسترسی به اطالعات و مزیت های سرعت و هزینه است ولی 

 آن بر هم خوردن توازن دسترسی به اطالعات، افزایش حجم ارتباطات و عدم توانایی کنترل آن، عدم امکان تایید منبع خبر وروی دیگر 

مواردی از این دست است. از همین رو در پژوهش حاضر محقق به دنبال ارائه راهکار توسعه رسانه های اجتماعی بر اساس مهمترین خصوصیات 

 8آن بوده است. برای یافتن مهمترین ویژگی ها و خصوصیات رسانه های اجتماعی، مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 

منابع معتبر و به روز استخراج شد. سپس به منظور ساختاردهی و تعیین اثرگذاری و اثرپذیری خصوصیات و یافتن  خصوصیت اصلی از

اثرگذارترین خصوصیت رسانه های  حق انتخاباثرگذارترین ویژگی ها، از تکنیک دیمتل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 

قرار گرفت که قدرت  نیقوان میتنظری و مطلب مورد نیاز خود را آزادانه انتخاب کند. در جایگاه دوم اجتماعی است. اینکه فرد بتواند منبع خب

رگوالتوری و قانونگذاری بصورت جزئی و خرد را به افراد میداد. این که چه کسی به گروه اضافه شود و چه کسی با چه مشخصاتی حذف شود. 

نون و مقررات خاص خود را تنظیم نماید از قدرت اثرگذاری باالیی برخوردار بود. همچنین اینکه فرد برای سایت و وبالگ خود بتواند قا

و بدون  آزاد ارتباطاتنیز که ویژگی مورد عالقه بسیاری از افراد است در جایگاه سوم قرار گرفت. شیوه برقراری  نهیهز بدوندسترسی آسان و 

ی های مورد عالقه فرد در جایگاه پنجم قرار گرفت. قرار دادن ژگیکردن و اضافهم بود. محدودیت نیز از سرتاسر کره جغرافیایی خصوصیت چهار

و  دیجد یها یساز بیترککه فرد بتوند محتوا و اطالعات مورد نیاز خود را در آن ذخیره کند در جایگاه ششم قرار گرفت.  داده گاهیپایک 

ی عالقه مند یگذار شتراکجایگاه هفتم اثرگذاری قرار گرفت و آخرین ویژگی نیز به اایجاد گروه متنوع با ویژگی ها و قابلیت های گوناگون در 

های هر فرد می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، به تصمیم گیرندگان و قانونگذاران در زمینه رسانه های اجتماعی و مدیریت رسانه 

مچنین برای راه اندازی رسانه اجتماعی ملی یا بومی، سعی در تمرکز پیشنهاد می شود که برای توسعه و جهت دهی شبکه های اجتماعی و ه

 روی خصوصیاتی داشته باشند که بیشترین تاثیر را بر سایر ویژگی ها دارد. تمرکز و برنامه ریزی روی این ویژگی ها، می تواند موجب ایجاد

 یک حرکت دومینویی و سلسله وار شود.
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 راجعممنابع و 
(. تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مساله، انتشارات 1395آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جاللی، رضا ) [1]

 مدیریت صنعتی، چاپ دوم، تهران.

 یکنگره مل نینخست ،یآن ها بر ابعاد مختلف زندگ راتیو تأث یاجتماع یشبکه ها یبررس (.1391) دی. مرواریاسالم [2]

 .یتهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع د،یپد نو یاجتماع یها بیو آس یمجاز یفضا

 سیاسی مشارکت بر مجازی اجتماعی هایشبکه تأثیرات (. بررسی1394اشتریان، کیومرث و امیرزاده، محمدرضا ) [3]

 .841-825 صفحه ،1394 زمستان ،4 شماره ،45 دوره ،2 سیاست، مقاله . فصلنامه(تهران شهر: موردی مطالعة)

 تجربه تا واقعی زندگی تداوم از جوان؛ کاربران و مجازی اجتماعی های شبکه (.1391قدسی ) و بیات، شهابی، محمود [4]
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ها، نشریه  چالش و کارکردها چیستی، اجتماعی؛ های (. رسانه1394عراقی، مرتضی ) زاده وحید و قاسم عقیلی، سید [6]

 .36-21، 1 شماره ،8 دوره ،2 مطالعات توسعه اجتماعی ایران، مقاله

 هینشر، 21رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک؛ سرمایه گذاری بر اذهان در قرن (. 1394) فرحناز ، زادهفتح اهلل [۷]

 .61-44، 18-1۷شماره ، 1وره ، دکتاب مهر

ایران،  در بوک فیس کاربران بر تاکید با مجازی اجتماعی های شبکه شناختی جمعیت (. مطالعه1392کاشانی، مجید ) [8]

 .1۰-3، صص 19نشریه مطالعات علوم سیاسی ، شماره 

 کاربران بر تاکید با مجازی اجتماعی های شبکه شناختی جمعیت ی (. مطالعه1391مجید و زارع، سمیه ) ،کاشانی [9]

 .(84 تا ۷8 از - صفحه ۷) 56 شمارهایران، کتاب علوم اجتماعی،  در بوک فیس

 اقتصادی،-سیاسی مجلة تونس، انقالب در اجتماعی شبکه های نقش .(139۰) عبدالصمد محمودی، اصغر وعلی کیا، [1۰]

 .283 شمارة ،9۰ بهار

 .8۷ ارتباطات، شماره و کامپیوتر دنیای اجتماعی، ماهنامه های شبکه کاربران (. انواع1388مهدی ) موالیی، محمد [11]
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