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  چکیده  
نفعـان   گذاران که ذي کاربران و سیاستاز دیدگاه  هاي اجتماعی برخط شبکهفهم عوامل موفقیت 

هـاي   تواند چارچوب مفهومی الزم را براي طراحی شـبکه  می هاي اجتماعی هستند  کلیدي شبکه
هـاي مـرتبط در موضـوع     پـژوهش  ،دانـش این یابی به  تر شکل دهد. براي دست اجتماعی موفق

عامـل اسـتخراجی،    89هـاي اجتمـاعی، تحلیـل و سـپس      گذار بـر موفقیـت شـبکه   تأثیرعوامل 
هـاي اجتمـاعی شـش مفهـوم و کـارکرد       سازي شدند. بر ایـن پایـه، شـبکه    بندي، و مفهوم دسته

وم گوناگون و مکمل دارند و موفقیت آنها دستاورد توجه به عوامل گونـاگون در ایـن شـش مفهـ    
محیطـی  «، »سـازي بـرخط   پایگاهی براي شـبکه «هاي اجتماعی  است. از دیدگاه کاربري، شبکه

اجتمـاع  «هـا   ي نیز این شبکهگذار سیاستهستند. از دیدگاه » ابزاري کمکی«، و »براي مشارکت
هـاي اطالعـاتی    شـبکه «محصول و خـدمت، و  ه دهند ارائه» وکاري کسب«از کاربران، » برخطی
چیسـتی، چرایـی و   ه سازي شدند. نتایج این پژوهش، چارچوبی مفهـومی دربـار   مفهوم» اجتماعی

گـذاران، طراحـان و    ان آن از جمله بنیانگذار سیاستهاي اجتماعی براي  چگونگی موفقیت شبکه
  سازي و مدیریت کنند.  تري طراحی، پیاده هاي اجتماعی موفق کند آن شبکه مدیران فراهم می
دیـدگاه   ،هـاي اجتمـاعی   مفهـوم شـبکه   ،هـاي اجتمـاعی   موفقیت شبکهعوامل  واژگان کلیدي:
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  مقدمه. 1
عنـوان   بـه  هـاي اجتمـاعی، موفقیـت آنهـا را     روزافزون وب اجتمـاعی در قالـب شـبکه    گسترش
گـذاري   تواند کـاربران گونـاگونی را بـراي همکـاري بـا یکـدیگر و اشـتراك        اي که می جامعه

نقـش اطالعـات و دانـش     ،ده اسـت. در ایـن جوامـع   قـرار دا محتوا پیوند دهد، در کانون توجه 
 ,Fu, Liu, & Wang( براي گسترش و موفقیـت آن مهـم اسـت   تک کاربران و پویایی آنها  تک

2008; Yan, Yang, & Wang, 2008(هـا   کـاربرد سیاسـت   ،انگـذار  سیاسته . در این میان، وظیف
اجتماعی براي موفقیـت شـبکه اسـتفاده کننـد. بـا      ه هایی است که بتوانند از این سرمای و تصمیم

هاي اجتماعی و موفقیت آنهـا، آنچـه بیشـتر     بکهشه هاي بسیار در زمین ها و پژوهش وجود نوشته
نفـع مهـم ـ     هـاي هـر یـک از ایـن دو ذي     ها و برداشت سزاي دیدگاه نقش به ،نادیده گرفته شده

بنـدي   ان ـ در رسیدن به موفقیت است. ایـن پـژوهش بـا تحلیـل و دسـته      گذار سیاستکاربران و 
هـاي   دیـدگاه ه مفهـومی دربـار  هـاي اجتمـاعی، چـارچوبی     هاي مرتبط با موفقیـت شـبکه   نوشته

کنـد. ایـن چـارچوب     ي پیرامون چگونگی رسیدن به موفقیت ارائه مـی گذار سیاستکاربري و 
گـذار بـر موفقیـت    تأثیرهاي اجتمـاعی و عوامـل    نگاهی فراگیر به مفاهیم شبکهه مفهومی با ارائ

کمـک   هـاي اجتمـاعی   انـدرکاران شـبکه   ها در دل هـر مفهـوم، بـه طراحـان و دسـت      این شبکه
  هاي اجتماعی کاربرپسند بپردازند. کند تا با نگاهی دوسویه به طراحی شبکه می

 اطالعات با مخاطراتی همراه اسـت،  فناوريدهند که کاربرد  هاي پیشین نشان می پژوهش
)Dehning & Richardson, 2002; Luna-Reyes, Zhang, Ramón Gil-García, & Cresswell, 

2005; Santos & Sussman, 2000(یکـی از ایـن کاربردهـا    عنـوان   به هاي اجتماعی هم ، و شبکه
هـا   هاي اجتماعی گونـاگونی در سراسـر گیتـی میلیـون     رو هستند. شبکه با چنین مخاطراتی روبه

اند کـه حتـی نـامی     هاي بسیاري هم بوده دهند. در این میان، شبکه عضو را به یکدیگر پیوند می
سازندگان جوامع برخط اسـت و بـراي ایـن    ه همه قیت، خواستاز آنها بر جاي نمانده است. موف

 ,Zahari & Pardede( کار، نیاز به پرداختن به عواملی است کـه موفقیـت آنهـا را تضـمین کنـد     

ان گـذار  سیاسـت نیسـت. ایـن    تـأثیر  نفعان در چرایـی ایـن موفقیـت بـی     . فهم دیدگاه ذي)2012
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کـاربرمحور بـودن ایـن    ه ناسـب را بـر پایـ   هستند که براي رسیدن به موفقیت بایـد رویکـردي م  
 ،ان و کــاربرانگــذار سیاســتپــیش گیرنــد. بنــابراین ) Kim, Jeong, & Lee, 2010( هــا شــبکه

بـرداري از آنهـا نقـش     گیـري و بهـره   هاي اجتمـاعی در شـکل   نفع کلیدي شبکه دو ذيعنوان  به
ر بر موفقیت و فهـم ایـن   کنند و از همین روي، چگونگی نگاه آنها به عوامل مؤث بزرگی ایفا می

 هـاي اجتمـاعی   تواند چارچوب مفهومی مورد نیـاز را بـراي فهـم بهتـر موفقیـت شـبکه       نگاه می
  دهد.  دست  به

  بنابراین در این پژوهش به دو پرسش اصلی پاسخ داده شد:
ي بـه چـه   گـذار  سیاسـت هاي اجتماعی از دیدگاه کـاربري و   الف) براي موفقیت شبکه

  شود؟عواملی باید توجه 
  دنبال دارند؟ هاي اجتماعی به ب) این عوامل چه مفاهیم و کارکردهایی را براي شبکه

موفقیـت  ه هـاي پیشـین دربـار    هـا و پـژوهش   تحلیلـی نوشـته  ه چنین پژوهشـی بـا مطالعـ   
هـا، و مفهـوم و    گذار بر موفقیت ایـن شـبکه  تأثیرشود تا عوامل  هاي اجتماعی انجام می شبکه

  نفعان شناسایی و ارائه کند. نگاه ذيه ریچکارکردهاي آنها را از د
ه پژوهش و همچنین دو مفهـوم شـبک  ه ها، نخست، پیشین گویی به این پرسش براي پاسخ
هاي مرتبط شناسایی و عوامل مؤثر بـر موفقیـت    نفعان مرور شد. سپس، نوشته اجتماعی و ذي

ز دیدگاه کاربري دند. در گام بعدي، عوامل استخراج شده اشهاي اجتماعی استخراج  شبکه
محور پژوهش ایجاد شد. پـس از آن،   بندي مفهوم بندي شدند و دسته ي دستهگذار سیاستو 

هـاي اجتمـاعی از    سـازي شـبکه   آن بازمفهومه بندي مفهومی تشریح و بر پای اجزاي این دسته
نفـع   سـان بـا بررسـی دیـدگاه دو ذي     انجام گردیـد. بـدین  ي گذار سیاستدیدگاه کاربري و 

د و نـ کن و کـاربري کـه از آنهـا اسـتفاده مـی      گذار سیاست  یعنی ،هاي اجتماعی شبکهکلیدي 
تر ارائـه   هاي اجتماعی موفق برقراري پیوند میان این دو، چارچوبی براي فهم و طراحی شبکه

  گردید.

  پژوهشه پیشین. 2
اجتمـاعی  ه را نخستین پایگـاه شـبک   1»سیکس دگریز«تعریف خود، ه بر پای» الیسون«و » بوید«

وکـار پایـداري بـاقی     ولی کسـب  ،ها کاربر را جذب کرد دانند. اگرچه این پایگاه میلیون می

                                                                                                                                        
1. Six Degrees 
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هـاي اجتمـاعی    یکـی از شـبکه  عنـوان   به هم که» بوك فیس«بسته شد.  2000نماند و در سال 
بـود. از سـپتامبر   » هـاروارد «ه اجتماعی ویـژ ه شود، در ابتدا یک شبک موفق در دنیا شناخته می

هـا و   آمـوزان دبیرسـتانی، کارکنـان شـرکت     بـه دانـش  » بـوك  فـیس «کاربران ه گستر ،2005
هـاي   هـا و موفقیـت   . داسـتان شکسـت  )Boyd & Ellison, 2007( کـم بـه همگـان رسـید     کـم 
هـاي بسـیاري را از ایـن     توان نمونـه  هاي اجتماعی تنها در این دو نمونه نیست، بلکه می شبکه

هـاي گونـاگونی انجـام     هـا پـژوهش   موفقیت این شبکهسازي  دست یافت. تاکنون براي مدل
، عوامـل  )Kwon & Wen, 2010( هـاي اجتمـاعی   اند. عوامل مـؤثر بـر اسـتفاده از شـبکه     شده

ه شـبک ه کننـده در کـاربرد موفـق صـفح     ، عوامل تعیـین )Banbersta, 2010( »توییتر«موفقیت 
 اجتمـاعی ه پیوسـته از شـبک  ه ، و اسـتفاد )Seol, Lee, Yu, & Zo, 2012( اجتمـاعی شـرکت  

)Chiang, 2013( ها هستند. هایی از این پژوهش نمونه  
ي گوناگونی انجـام شـده اسـت. تمرکـز     دهاي مور هاي اجتماعی مطالعه شبکهه در زمین
پژوهشـگران و  ه هاي مورد عالق هایی عام مانند شناسایی زمینه روي موضوعبر  ،ها این مطالعه

 & Pérez-Latre, Portilla, & Blanco, 2011; Zhang( هاي موضـوعی در ایـن حـوزه    شکاف

Leung, 2014(در علــوم اجتمــاعی» بــوك فــیس«هــاي  ، پــژوهش )Wilson, Gosling, & 

Graham, 2012(هاي اطالعاتی شبکهه هاي اطالعاتی دربار هاي سیستم ، و پژوهش )Berger, 

Klier, Klier, & Probst, 2014(هـاي   یم خصوصی در شبکههایی خاص مانند حر ؛ یا موضوع
 ,Kuss & Griffiths( هـا  ، اعتیـاد بـه اسـتفاده از ایـن شـبکه     )Chen & Shi, 2009( اجتمـاعی 

  بوده است. )Aydin, 2012( محیط آموزشیعنوان  به ، و کاربرد)2011
ــ نزدیــک ــرین مطالع ــوره ت ــه  دم ــژوهش، مطالع ــن پ ــدف ای ــا ه ــرتبط ب ــار ي م ه اي درب

 412. ایـن مطالعـه   )Wilson et al., 2012( اجتماعی اسـت در علوم » بوك فیس«هاي  پژوهش
هـاي خـود را در پـنج دسـته مرتـب کـرده        مرور و یافته 2005-2011زمانی ه نوشته را در باز

مرتبط با موضوع این پـژوهش  » بوك فیس«هاي استفاده از  انگیزهه است که از میان آنها دست
هـاي وبگـاه    مانند ویژگی ،هاي بیرونی گیزهاستفاده به دو بخش انه است. در این دسته، انگیز

مانند تمایل کاربر براي در تماس بودن با دوسـتان تقسـیم شـده اسـت.      ،هاي درونی و انگیزه
اعتیاد بـه اسـتفاده   ه اي دربار اي با این پژوهش پیوند دارد، مطالعه دیگري که تا اندازهه مطالع

پژوهش را شناسـایی   43. این مطالعه )Kuss & Griffiths, 2011( هاي اجتماعی است از شبکه
هاي اجتماعی را در شش گام بررسی کـرده اسـت. یکـی     اعتیاد به شبکهه آنها پدیده و بر پای

هـاي   دهد افراد بیشتر بـا هـدف   هاي استفاده مربوط است، نشان می ها که به انگیزه از این گام
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اي واقعـی و غیربـرخط، از   هـ  ویژه براي حفـظ پیونـد بـا افـراد دیگـر در شـبکه       اجتماعی و به
  کنند. هاي اجتماعی استفاده می شبکه

هـاي مـروري دیگـري نیـز      اي بـازتر ببینـیم، مطالعـه    هاي اجتمـاعی را پدیـده   اگر شبکه
 & ,Veil, Buehner( هـاي ریسـک و بحــران   هــاي اجتمـاعی و بـا موضــوع   رسـانه ه درزمینـ 

Palenchar, 2011(  فراینـد فـروش ، )Andzulis, Panagopoulos, & Rapp, 2012(  دولـت ،
 ، نســل هــزاره)Moorhead et al, 2013( ، مراقبــت پزشــکی(Magro, 2012( الکترونیکــی

)Bolton et al, 2013(تحصیالت تکمیلی ، )Tess, 2013(  و کـاربرد در پـژوهش ، )Lafferty 

& Manca, 2015( اي  هش، مطالعـه ها با این پـژو  ترین مطالعه اند. یکی از نزدیک انجام گرفته
هاي اجتماعی است که در بخشـی از آن بـه عوامـل مـؤثر      نسل هزاره از رسانهه استفاده دربار

هاي اجتماعی پرداخته و آن را در دو گروه عوامل محیطی مانند  این نسل از رسانهه بر استفاد
 ,Bolton et al( بنـدي کـرده اسـت    و هنجارها تقسیم ها ارزشاقتصادي و عوامل فردي مانند 

2013(.  
هـایی وجـود دارنـد کـه مفـاهیمی را از       بررسی پیشـینه همچنـین نشـان داد کـه مطالعـه     

طـولی  ه هایی است که بـه روش مطالعـ   از نمونه» بیکر«اند. کار  هاي اجتماعی ارائه داده شبکه
نگـاري پرداختـه و آن را    هاي مـردم  در پژوهش» بوك فیس«سازي استفاده از  کیفی به مفهوم

هاي بیشـتر   . البته بررسی)Baker, 2013( معرفی کرده است» بافت«، و »داده«، »ابزار«در قالب 
انـد، روش   هـا ارائـه داده   هاي برتري که مفهومی را از این شبکه دهند که بیشتر مقاله نشان می

 ,Boyd & Ellison( شخصـی ه تخصـص و تجربـ  ه اند یا بر پای مندي براي این کار نداشته نظام

2007; Kim et al, 2010; Thelwall, 2009( هاي دیگران بندي دیدگاه یا جمع )Heidemann, 

Klier, & Probst, 2012; Thelwall, 2009( اند.  سازي را انجام داده این مفهوم  
هـاي مـرتبط بـا     اي تحلیلی براي بررسی پژوهش با این همه، همچنان جاي خالی مطالعه

ي گـذار  سیاسـت آن هم از دیـدگاه کـاربري و    ،هاي اجتماعی عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه
  شود. احساس می

  اجتماعیه شبک. 3
 Kim et( حرکت تکاملی وب در ساخت فضایی کاربرمحور استه فرآورد ،اجتماعیه شبک

al; 2010(کردند، جـاي خـود    ها تولید می ، فضایی که در آن ایستایی و محتوایی که سازمان
. )Sankar & Bouchard, 2009( کننـد  ران تولیـد مـی  را به پویـایی و محتـوایی داده کـه کـارب    
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هم در تعریف خود نقش » داوسون«ها دارد.  بنابراین کاربر نقش بسزایی در مفهوم این شبکه
توانند به سـاخت   ها را جوامع برخطی که در آن افراد می بران داده و این شبکهکار بهمحوري 

بپردازند، معرفی کرده است. او چنـدي پـیش   شان  پروفایل و اشتراك اطالعات میان دوستان
 ,Dawson( کـرد  ها در این زمینه یـاد   ترین سرشناسعنوان  به 2»اسپیس ماي«و  1»بوك فیس«از 

2009( .  
» اسـپیس  مـاي «همچنان در اوج است، ولی نـام و نشـان کمتـري از    » بوك فیس«امروزه 

هـا را در رسـیدن بـه     شبکهي براي این گذار سیاستبرجاي مانده است. چنین شواهدي نقش 
ها بتواننـد   انجام شود که این شبکه اي گونه بهي باید گذار سیاستسازد.  موفقیت پر رنگ می

کرد مفهومی خود برسند. یعنی کاربران این اجازه را بیابنـد تـا بـا اسـتفاده از پروفایـل،      کار به
د را در فضـاي  اجتمـاعی دنیـاي واقعـی خـو    ه هویتی را از خود نمـایش دهنـد و بـا آن شـبک    

. همچنـین کـاربر   )Lee & Chen, 2011; Zahari & Pardede, 2012( مجازي گسـترش دهنـد  
اي را که به آنهـا عالقـه دارد،    هاي عمومی و تخصصی حوزهه باید بتواند اجتماع مجازي شد

ه ي بـراي اسـتفاد  گـذار  سیاسـت سان، نقش کـاربرمحوري و   ها دنبال کند. بدین در این شبکه
ــگ مــی  بهتــر کــاربران از شــبکه ــأثیرشــود و  هــاي اجتمــاعی پررن  نفــع ایــن دو گــروه ذي ت

  سازد. ها آشکار می ان و کاربران) را در فهم و موفقیت این شبکهگذار سیاست(

  نفعان ذي. 4
 تـأثیر از سیسـتم اسـت یـا بـر سیسـتم       متـأثر فرد یـا گروهـی اسـت کـه اقـدامات او       3،نفع ذي
 گیرد را در بر می 4هایی ها یا نقش نفع در این پژوهش، گروه . ذي)1385رهنورد، ( گذارد می

)Rowley, 2011( طـور  همانپذیرند.  می تأثیرگذارند یا از آن  می تأثیراجتماعی ه که بر شبک 
نفعـان کلیـدي    اجتمـاعی از ذي ه ان و کاربران شبکگذار سیاستکه در بخش پیش بیان شد، 

اجتمـاعی  ه هـاي شـبک   کسی است که در تدوین سیاسـت ، گذار سیاستروند.  شمار می آن به
کننـد کـه    گذاران، طراحان و یا مدیرانی ایفـا مـی   را بنیان گذار سیاستمشارکت دارد. نقش 

هـا و   گذارند. محور ایـن تصـمیم   می  گیرند یا سیاست می  براي موفقیت و رشد شبکه تصمیم

                                                                                                                                        
1. Facebook 
2. Myspace 
3. Stakeholder 
4. Roles 
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بري، درآمـدزایی از  کـار  بـه بود تجرهایی مانند طراحی شبکه، به تواند در زمینه ها می سیاست
اجتمـاعی عضـو   ه شبکه و مانند آنها باشد. کـاربران نیـز همـان کسـانی هسـتند کـه در شـبک       

هایی مانند برقراري پیوند با دیگر کاربران، ارسال مطلب، بیـان دیـدگاه    شوند و به فعالیت می
  پردازند.  گذاري محتوا می و به اشتراك

مــدیریت ه در کتــابی دربــار 1984در ســال » فــریمن« نفعــان را ذيه ســنگ بنــاي نظریــ
نفعـان ایـن اسـت     ذيه اي نظری ي پایهها ارزشنفع ارائه کرد. یکی از  راهبردي با رویکرد ذي

آفرینی در تجارت را در قرن بیسـت   وکار و ارزش فهم از کسبه که بتوان با کمک آن مسئل
ها و کسانی که  وکار، گروه میان کسباگر پیوند  ،نفعان ذيه نظریه و یکم پوشش داد. بر پای

گذارند، واحد تجزیه و تحلیل باشد، بخت بیشـتري   می تأثیرپذیرند یا بر آنها  می تأثیراز آنها 
 ,Freeman, Harrison, Hicks, Parmar, & De Colle( شود براي رویارویی با مسئله فراهم می

هـاي آنهـا    نفعـان و دیـدگاه   را شـناخت. شـناخت ذي   اننفعـ  . بنابراین نخست باید ذي)2010
گذارد و از این راه مـوفقیتی را بـه همـراه     تأثیرهاي ایشان  تواند در مدیریت بهتر خواست می

  آورد که براي همگان پذیرفتنی است.
نفعان یـک   ذي ،جانبه انجام شود. براي نمونه آل است که همه این رویکرد هنگامی ایده

 هاي گوناگون مدیر کارکنان)، گروه( د همکاران، سرپرستان نقش خاصتوانن پژوهشگر می
فـرد،   دانـایی ( هاي سیاسـی و از ایـن دسـت باشـند     هاي کاري، گروه اعضاي انجمن)، گروه(

ه نفعـان در یـک چـارچوب و بسـت     ایـن ذي ه هاي همـ  ). تجمیع خواست1390الوانی، و آذر، 
هـاي ایـن افـراد را بیشـتر در کنـار هـم        دگاهواحد بسیار دشوار است. هر چه بتوان ارتباط دی

شـود   د. در این پژوهش تالش مـی شخواهد ایجاد بررسی کرد، بخت بیشتري براي موفقیت 
و کـاربري کـه    گذار سیاست  یعنی ،هاي اجتماعی نفع کلیدي شبکه با بررسی دیدگاه دو ذي

چارچوبی ارائـه شـود کـه    بندي و  و برقراري پیوند میان این دو، دسته ،کند از آن استفاده می
  تر افزایش دهد. موفقهاي اجتماعیِِ ِِِِِِِِِِِِِِ ا را براي طراحی شبکهبتواند فهم م

  روش پژوهش. 5
هـاي پیشـین اسـتفاده شـد و بـا       ها و پـژوهش  تحلیلی نوشتهه براي انجام این پژوهش از مطالع

اعی از دیدگاه کاربري و هاي اجتم گذار بر موفقیت شبکهتأثیرعوامل  ،تکیه بر محتواي آنها
بندي شدند. این روش خود از دو گام بهم پیوسـته تشـکیل    ي، الگویابی و دستهگذار سیاست

هـاي پیشـین بـا هـدف شناسـایی و       ها و پژوهش مند نوشته شده است. گام نخست، مرور نظام
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وم، هاي اجتماعی از دل هر نوشته و گـام د  ها و استخراج عوامل موفقیت شبکه بررسی نوشته
بنـدي عوامـل    ویژه روش تحلیل محتـوا بـراي دسـته    هاي تحلیل کیفی و به کارگیري روش هب

نفعان اسـت. بـر ایـن     سازي آنها از دیدگاه ذي هاي اجتماعی، و مفهوم مؤثر بر موفقیت شبکه
ــازمفهوم ي گــذار سیاســتنگــاه کــاربري و ه هــاي اجتمــاعی از دریچــ ســازي شــبکه پایــه، ب

  د:شگونه انجام  بدین

  ها) مرور نوشته( گام نخست

هـاي اجتمـاعی    گذار بر موفقیـت شـبکه  تأثیرهاي مرتبط با عوامل  در این گام، نخست نوشته
ها اسـتخراج   گذار بر موفقیت این شبکهتأثیرشناسایی و پس از مطالعه و بررسی آنها، عوامل 

  :)Creswell, 2012( به انجام رسید» کرسول«شدند. این کار در چند گام پیشنهادي 
  ها؛ وجوي نوشته ها و اصطالحات کلیدي براي جست تعیین واژه .1
بـا در نظـر گـرفتن انـواع گونـاگونی از منـابع و        ،هـاي مـرتبط بـا موضـوع     یافتن نوشته .2

  هاي اطالعاتی؛ پایگاه
  هاي مرتبط؛ بررسی و انتخاب نوشته .3
  سازي و تحلیل آنها؛ هاي انتخابی با خالصه دهی نوشته سازمان .4
  گذار بر موفقیت.تأثیره شد از آنها به همراه عوامل استخراج نوشتن گزارشی .5

هـا   وجوي نوشـته  در گام مروري این پژوهش یک پروتکل منظم و منسجم براي جست
  ها داراي این ترکیب بودند: کار رفت. در این پروتکل، کلیدواژه به

 critical«یـا  » key factor«یـا  » factor«یا » عوامل حیاتی«یا » عوامل کلیدي«یا » عوامل[«

factor[« ،»]یا » استفاده«یا » پذیرش«یا » موفقیت»success « یا»adoption « یا»use[« و ،»] شبکه
یـا  » social network site«یـا  » online social network«یـا  » social network«یـا  » اجتمـاعی 

»social networking site.[«  
و  1»گوگـل اسـکالر  «وجـوگر علمـی    جسـت  هـا در موتـور   وجوي این کلیـدواژه  جست

پایگـاه اطالعـات   «، 4»اشپرینگر«، 3»امرالد اینسایت«، 2»ساینس دایرکت«هاي اطالعاتی  پایگاه

                                                                                                                                        
1. http://scholar.google.com 
2. http://www.sciencedirect.com 
3. http://www.emeraldinsight.com 
4. http://www.springer.com 

http://scholar.google.com
http://www.sciencedirect.com
http://www.emeraldinsight.com
http://www.springer.com
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انجـام شـد. بـراي اطمینـان      2»اطالعات علمی ایرانـداك ه گنجین«، و 1»علمی جهاد دانشگاهی
کـار رفـت.    وجـو بـه   جست بیشتر از قلم نیافتادن منابع و جامعیت آن، دو روش تکمیلی براي

شـده و انتخـاب منـابع     هـاي یافـت   شناختی نوشـته  روش نخست، بررسی فهرست منابع کتاب
  سان منابعی که پـیش از انتشـار هـر نوشـته منتشـر شـده بودنـد،        نزدیک به پژوهش بود. بدین

شـده ارجـاع داده بودنـد.     شناسایی شدند. روش دوم، شناسایی منابعی بود که به منـابع یافـت  
اسـتفاده شـد. برتـري ایـن     » گوگـل اسـکالر  «در  3»استناد شـده در... «براي این کار از قابلیت 

  روش، یافتن منابعی است که پس از انتشار هر نوشته منتشر شده بودند.
منبـع   32شده مطالعه و  منابع یافته هاي چکیده و مقدم وجو، بخش پس از انجام جست

گـذار بـر   تأثیرداشـتند، بـراي اسـتخراج عوامـل     پوشانی بیشتري بـا موضـوع پـژوهش     که هم
  بود. 2014تا  2008موفقیت انتخاب شد. پوشش زمانی این منابع از سال 

  تحلیل عوامل)( گام دوم

هـاي نـاهمگون و    هـاي پژوهشـگران را در بافـت    عوامل استخراج شده در گام نخست، یافته
دهنـد. بـا ایـن حـال، در ایـن       ي نشـان مـی  گـذار  سیاسـت هاي گونـاگون کـاربري و    دیدگاه
ها به روشنی به این موضوع اشاره نشده است که هر کـدام از ایـن عوامـل در کـدام      پژوهش

کوشـد عوامـل    پـردازد و مـی   گرفته شود. گام دوم به این مسـئله مـی   کار بهتواند  دیدگاه می
وسـتن آنهـا را در دو   پیه ي و همچنین نقطـ گذار سیاستهاي کاربري و  معنادار را در دیدگاه

بنـدي و تحلیـل    دیدگاه تعیین کند. بر این پایه، در گام تحلیل، دو زیربنـاي زیـر بـراي دسـته    
  ): 1شکل ( کار برده شده است هعوامل استخراج شده ب

اجتمـاعی تـأمین   ه عاملی که با توجه به آن، نیاز و دیدگاه کاربر شبک عامل کاربري:. 1
  آید. میدست  به هاي اجتماعی شبکهشود و از این راه موفقیت  می

اجتمـاعی  ه شـبک  گـذار  سیاسـت عـاملی کـه بـا توجـه بـه آن،       ي:گذار سیاستعامل . 2
هـاي اجتمـاعی    بندد و از این راه موفقیـت شـبکه   کار می تري را به هاي بهتر و درست سیاست

ه و سـلیق  نیـاز ه دربـار  گذار سیاستگذاري و هدایت تأثیردلیل  آید. این عوامل به دست می به
دارد، چرا که فهم و تأمین نیاز کـاربر عـاملی اساسـی     تأثیرها  کاربر نیز بر موفقیت این شبکه

                                                                                                                                        
1. http://sid.ir 
2. http://ganj.irandoc.ac.ir 
3. cited by …  

http://sid.ir
http://ganj.irandoc.ac.ir
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  هاي کاربرمحور اجتماعی است. در موفقیت شبکه
  
  
  
  
  

 وامل موفقیت در پژوهشبندي ع . زیربناي دسته1شکل 

هـا و   عوامـل موفقیـت) کـه از جـنس واژه    ( هاي ایـن مطالعـه   به دلیل ماهیت کیفی داده
هـا از   بنـدي ایـن داده   هاي مفهومی بودند، براي الگویابی محتوایی و دسـته  هاي پژوهش یافته

سـنخیت و  ه هاي کیفی پیروي شد. بدین ترتیب که عوامل موفقیت بـر پایـ   اصول تحلیل داده
  . )Miles, Huberman, & Saldaña, 2014( بندي شدند خوانی دسته هم

  هاي اجتماعی ها و استخراج عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه مرور نوشته. 6
عنـوان، نویسـنده، سـال،    ه ها با مرور کوتاه آنها بـر پایـ   در گام نخست پژوهش، تحلیل نوشته

اي از این مرور در  ال آغاز شد. نمونهاي از آنها به ترتیب س رویکرد/ روش، بافت، و خالصه
  آمده است. 1جدول 

   

 عوامل موفقیت

 تأمین نیاز کاربر

 کاربست سیاست درست

 هاي اجتماعی موفقیت شبکه
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  ها اي از معرفی نوشته . نمونه1جدول 

 بافت غالب)( رویکرد/ روش سال نویسندگان عنوان
Understanding 

Development and Usage of 
Social Networking Sites: 

The Social Software 
Performance Model 

Catherine 
Dwyer, Starr 

Roxanne Hiltz, 
and George 
Widmeyer 

2008 
ترکیبی/ تحلیل 

محتواي مصاحبه و 
 پیمایش

دانشجویان 
کارشناسی و 

 ارشدکارشناسی 
سـازي   هـاي شـبکه   کـارگیري پایگـاه   اي به بررسی ساخت و بـه  در مقاله» ویدمیر«، و »هیلتز«، »دویر«

هایی اسـت کـه    آنها کمبود نظریهه . مسئل(Dwyer, Hiltz, & Widmeyer, 2008( اجتماعی پرداختند
مـدل عملکـرد   «بینی کند. بر این پایه،  هاي محاسباتی اجتماعی را توصیف و پیش پذیرش موفق سیستم

سازي اجتماعی معرفـی کردنـد.    هاي شبکه کارگیري پایگاه را براي تفسیر تکامل و به 1»افزار اجتماعی نرم
افزار اجتماعی را تعیـین   بر پذیرش اشاره نکرده و تنها اجزاي نرمطور مستقیم به عوامل مؤثر  این مدل به

ها پرداخته است. مدل عملکـرد   کرده و سپس به توصیف نقش این اجزا در ارزیابی و پذیرش این سیستم
هـاي   هاي کلیدي فرایندهاي طراحی، ویژگـی  افزار اجتماعی چهار الیه دارد که این چهار الیه با واژه نرم

 اند. گذاري شده هاي اثربخشی سیستم برچسب ر کاربر و سنجهسیستم، رفتا

 بافت غالب)( رویکرد/ روش سال نویسندگان عنوان
Why Youth Heart Social 

Network Sites: The Role of 
Networked Publics in 
Teenage Social Life 

danah boyd 2008 نگاري کیفی/ مردم 
کاربران جوان 

»/ اسپیس ماي«
 آمریکا

به بررسی  »اجتماعیه هاي شبک مندي جوانان به پایگاه چرایی عالقه«در پژوهش خود با موضوع » بوید«
. وي اصطالحی را با (Boyd, 2008( در زندگی اجتماعی جوانی پرداخته است 2»اي اجتماع شبکه«نقش 

» بـوك  فیس«عی مانند اجتماه هاي شبک پایگاهو از نظر او، کند  معرفی و بیان می» اي اجتماع شبکه«نام 
اي بـراي   آیند. جوانان نیز از اجتماعات شـبکه  اي به حساب می اجتماع شبکه اي گونه به» اسپیس ماي«و 

کنند. این پژوهش به بررسـی مشـغولیت    گرد هم آمدن همتایان و ساختن اجتماعی دور خود استفاده می
ـ   پـردازد و ویژگـی   جوانان در این فضا می ا بـراي تعامـل جوانـان بـا یکـدیگر      ایـن محـیط ر  ه هـاي یگان

ثبـت  ( 3»مانـدگاري «انـد از:   هایی که در این پژوهش به آن اشاره شده است عبـارت  شمرد. ویژگی برمی
تکـرار محتـوا)، و   ( 5»تکـرار «جـو در مطالـب ذخیـره شـده)،      و جسـت ( 4»وجوپـذیري  جست«ارتباطات)، 

کنـد کـه    پژوهش به این موضوع اشـاره مـی  مخاطبان). این ه نامشخص بودن هم( 6»مخاطبان پنهانی«
اي را بـراي   هـاي نوآورانـه   دهنـد و چگونـه راه   هاي ساختاري را تشخیص مـی  چگونه جوانان این ویژگی
 گیرند. میکار  به هاي خود ها در راستاي هدف استفاده از این سیستم

                                                                                                                                        
1. Social Software Performance Model 
2. networked publics 
3. persistence 
4. searchability 
5. replicability 
6. invisible audiences 
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هـاي   شـبکه گذار بر موفقیـت  تأثیرسپس هر نوشته با هدف شناسایی و استخراج عوامل 
  اند. آمده 2هاي آن در جدول  اجتماعی بررسی و کالبدشکافی شد که یافته

  هاي اجتماعی  گذار بر موفقیت شبکهتأثیر. عوامل 2جدول 

 رویکرد/ روش نویسندگان/ سال
 متغیر وابسته بافت غالب)(

 گذارتأثیرعوامل  جایگزین)(

Dwyer et al, 
2008  

ترکیبی/ تحلیل 
محتواي مصاحبه 

 پیمایشو 
دانشجویان 
 ـ ـ کارشناسی و ارشد

 Boyd, 2008  /کیفی
 نگاري مردم

کاربران جوان 
»/ اسپیس ماي«

 آمریکا
مندي به  عالقه

 وجوپذیري، تکرار، مخاطبان پنهانی ماندگاري، جست پایگاه

Bibby, 2008 کمی/ پیمایش 
دانشجویان 

کارشناسی و ارشد/ 
 انگلیس

 ـ ـ

Hargittai, 2008  /دانشجویان  پیمایشکمی
فرد، استقالل در ه جنسیت، نژاد و قومیت، سواد والدین، تجرب استفاده کارشناسی/ آمریکا

 استفاده

Isaías, 
Miranda, & 
Pífano, 2009 

ه کیفی/ مطالع
بررسی ( موردي

برخی از 
 هاي وب) پایگاه

 موفقیت هاي وب پایگاه
سهولت استفاده هاي کاربر، ارقام جرم بحرانی کاربران،  ورودي
هاي افزودن محتوا،  ها، در دسترس بودن محتوا، قابلیت از مؤلفه

 مدل درآمدي، ابزارهاي ساخت

Jin, Cheung, 
Lee, & Chen, 

پیشین، برداشت ذهنی از سودمندي ه مندي از استفاد رضایت قصد ماندگاري / چینافراد کمی/ پیمایش  2009
 اطالعات، کیفیت اطالعات، اعتبار منبع

Brandtzæg & 
Heim, 2009 

ترکیبی/ تحلیل 
ه پرسشنام( محتوا

 باز)
هاي  کاربران شبکه
در تماس بودن با افراد جدید، در تماس بودن با دوستان،  استفاده اجتماعی/ نروژ

 سازي عمومی اجتماعی

Kwon & Wen, 
 کمی/ پیمایش 2010

هاي  شبکه
اجتماعی تجاري 

 اي کره
آسانی استفاده، برداشت ذهنی از سودمندي،  برداشت ذهنی از استفاده واقعی

 برداشت ذهنی از تشویق

Arpi & 
Shademanpour, 

2010 
ه کیفی/ مطالع
اعتماد، جذابیت، تعهد، سادگی استفاده، سودمندي، لذت،  واقعیه استفاد مشتریان شرکتی موردي

 فشارهاي هنجاري

Banbersta, 
2010 

کیفی و کمی/ 
مصاحبه با 
 خبرگان، پیمایش

 دانشگاهی/ هلند

پذیرش کاربر؛ 
موفقیت 

در گام » توییتر«
رشد؛ موفقیت 

در گام » توییتر«
 ثبات

سادگی)، ( کننده سادگی)، شرایط تسهیله درج( امید تالش
در ( فرهنگ بازبخشی، نمایش وضعیت بروزرسانی،  لذت

هاي ارتباطی  نوآوري)، راه( اولین بودن دسترس بودن محتوا)،
توسط افراد سرشناس، باز بودن، » توییتر«ز تر، استفاده ا سریع

سادگی، روند جدیدي داشتن، برآورده ساختن نیاز بازارهاي 
هاي مداوم روابط عمومی، جلوگیري از بروز  کوچک؛ فعالیت

مشکالت فنی، آمادگی ساختار فنی براي تعداد زیاد کاربران، 
 برآورده ساختن تقاضاهاي جدید، توجه به راهبردهاي درآمدي
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  هاي اجتماعی گذار بر موفقیت شبکهتأثیر. عوامل 2ادامه جدول 

 رویکرد/ روش نویسندگان/ سال
 متغیر وابسته بافت غالب)(

 گذارتأثیرعوامل  جایگزین)(

Gao, Dai, Fan, 
& Kang, 2010 

کیفی و کمی/ 
مصاحبه و 
 پیمایش

 پذیري جامعه قصد استفاده چین

Lee, Kim, Noh, 
& Lee, 2010 

ه مطالعکیفی/ 
بررسی ( موردي
هاي  شرکت

 وب)
موفقیت رهبري  هاي وب شرکت

 پلتفرم
توانایی نوآوري پلتفرم، اتصال آزاد و مناسب، 

ه هاي خدمت اصلی، کارایی هزین مکمل
 ها، اثر شبکه تراکنش

Nicholas & 
Rowlands, 

2011 

کمی و کیفی/ 
پیمایش، گروه 
 کانونی

پیشران استفاده  المللی بین
 اجتماعیه از رسان

ابتکار عمل پژوهشگر، دسترسی آسان به 
، ایفاي سهم درس سرعت و کارایی فناوري

 پژوهش
Stutzman, 
Capra, & 

Thompson, 
2011 

 رفتار افشاگري دانشگاهی/ آمریکا کمی/ پیمایش
نگرش حریم خصوصی، رفتارهاي حریم 

شده براي سیاست حریم  خصوصی، زمان مصرف
 خصوصی

 
)Sombutpibool, 

2011) 
 قصد استفاده تایلند کمی/ پیمایش

سادگی استفاده، سودمندي، حضور از راه دور، 
جاري، هنجارهاي اجتماعی، هویت ه تجرب

 اجتماعی

Y. P. Chang & 
Zhu, 2011 قصد پذیرش چین کمی/ پیمایش 

نگرش، هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتار، 
رنگی با  همه اطالعات، دیدن افراد جدید، انگیز

 افراد

Cheung, Chiu, 
& Lee, 2011 کاربران  کمی/ پیمایش

 ما-قصد »بوك فیس«
حضور اجتماعی، هنجارهاي گروهی، حفظ 

ارتباطات میان فردي، ارتقاي اجتماعی، ارزش 
 سرگرمی

Seol et al., 
کاربران  کمی/ پیمایش  2012

کیفیت محتوا، کیفیت خدمت، کیفیت تعامل  قصد ماندگاري »بوك فیس«
 شبکهه ها، انداز مشوقاجتماعی، 

Zahari & 
Pardede, 2012 

کیفی و کمی/ 
 مورديه مطالع
بررسی (
 هاي وب) پایگاه

 هاي وب پایگاه
موفقیت در 

ساخت 
هاي شبکه  پایگاه

 اجتماعی

تعیین هدف، ساخت یک نشان مناسب، محتواي 
با کیفیت، اعتمادسازي، طراحی کاربرمحور، 

و کالینت سرور، کیفیت خدمت،  فناوريپلتفرم 
 رضایت کاربر، ثبات محصول

Han, 2012  وفاداري دانشگاهی/ آمریکا کمی/ پیمایش 
گذاري  بخشی از طریق به اشتراك لذت، آگاهی

اطالعات، خودشکوفایی از طریق به 
گذاري اطالعات، تعامل، حس تعلق،  اشتراك

 اجتماعی، اعتماده افزود
Y. P. Chang & 

Zhu, 2012 ه کاربران شبک کمی/ پیمایش
 اجتماعی موقت، جنسیته سرمای قصد ماندگاري اجتماعی/ چین

Chiang, 2013  کمی/ پیمایش 
کاربران 

»/ بوك فیس«
 تایوان

ه قصد ادام
 بخشی نگرش، لذت استفاده

Wirtz, Piehler, 
& Ullrich, 2013 ه کاربران رسان کمی/ پیمایش

ه سازي اجتماعی، ارزش افزود شبکهگرایی،  تعامل قصد استفاده اجتماعی
 کاربر
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  هاي اجتماعی گذار بر موفقیت شبکهتأثیر. عوامل 2ادامه جدول 
نویسندگان/ 
 سال

 رویکرد/ روش
 متغیر وابسته بافت غالب)(

 گذارتأثیرعوامل  جایگزین)(

Calisir, 
Atahan, & 
Saracoglu, 

2013  
 واقعیه استفاد دانشگاهی/ ترکیه کمی/ پیمایش

قصد رفتاري براي استفاده، برداشت ذهنی از 
لذت، برداشت ذهنی از سادگی استفاده، 
 برداشت ذهنی از سودمندي، اثر اجتماعی

Choi, Jung, 
& Lee, 2013 کمی/ پیمایش 

ه کاربران شبک
ه اجتماعی/ کر
 جنوبی

هاي سرگرمی، مزایاي مورد انتظار،  انگیزه قصد استفاده
 ي فرهنگیها ارزش

Alarifi & 
Sedera, 2013 

ه کیفی/ مطالع
 موردي

 مصاحبه)(
 خوشی و لذت، سودمندگرایی بهبود استفاده کارمندان سازمانی

Sun, Liu, 
Peng, Dong, 
& Barnes, 

2013 
ه کاربران شبک کمی/ پیمایش

 قصد ماندگاري اجتماعی/ چین

برداشت ذهنی از لذت، برداشت ذهنی از 
امید تالش، اثر سودمندي، رضایت کاربرد، 

اجتماعی، نیرومندي رابطه، هنجارهاي 
 مشترك، اعتماد

Wu, Tao, Li, 
Wang, & 

Chiu, 2014 
 کمی/ پیمایش

کاربران 
هاي  شبکه

 اجتماعی/ تایوان
کیفیت خدمت، راحتی، فشار همتایان،  جایی هقصد جاب

 هاي موبایلی، دسترسی بالدرنگ قابلیت

Yoo, Choi, 
Choi, & Rho, 

2014 
»/ توییتر«کاربران  کمی/ پیمایش

 کره جنوبی

به 
گذاري  اشتراك

مکرر اطالعات؛ 
قابلیت اعتماد 
اطالعات به 

گذارده  اشتراك
 شده

ي لذتی، ها ارزشرنگی با جماعت،  هم
 ي سودمندگرایی، نمود اجتماعیها ارزش

 منفی) تأثیر(

Alarcón-del-
Amo, 

Lorenzo-
Romero, & 

Del Chiappa, 
2014  

کاربران اینترنت/  ایشکمی/ پیم
 قصد استفاده ایتالیا

اعتماد، برداشت ذهنی از ریسک، برداشت 
ذهنی از سودمندي، برداشت ذهنی از 

 سادگی استفاده، نگرش

C.-C. Chang, 
Hung, 

Cheng, & 
Wu, 2014  

 کمی/ پیمایش
کاربران 

»/ بوك فیس«
  تایوان

ه قصد ادام
 استفاده

رنگی، برداشت ذهنی از  تمایل هم
 بخشی سودمندي، برداشت ذهنی از لذت

See-To & 
Ho, 2014) 

کیفی/ بررسی 
مند  نظام
 ها نوشته

دهان به دهان الکترونیکی، اعتماد،  قصد خرید -
 آفرینی ارزش هم
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هـاي اجتمـاعی از دیـدگاه کـاربري و      بندي عوامل موفقیت شـبکه  دسته. 7
  ي و ساخت مفاهیمگذار سیاست

ـ نفـع کلیـدي     هـاي اجتمـاعی از دیـدگاه دو ذي    در این گام، عوامل مؤثر بر موفقیـت شـبکه  
شده افـزون   بندي ارائه ). دسته3جدول ( بندي شدند ها دسته این شبکهـ و کاربر   گذار سیاست

هاي اجتماعی، به تحلیل عوامل موفقیت از دیـدگاه مفهـومی    تر کردن مفهوم شبکه بر روشن
  ).1392نظري، ( ي کمک کردگذار سیاستدگاه کاربري و و با توجه به دی

  هاي اجتماعی گذار بر موفقیت شبکهتأثیربندي مفهوم محور عوامل  . دسته3جدول 

 دیدگاه کاربري يگذار سیاستدیدگاه 

  وکار  کسب
مدل درآمدي؛ 
تعیین هدف؛ 

ساخت یک نشان 
مناسب؛ ابزارهاي 
ساخت؛ برآورده 

ساختن نیاز 
بازارهاي کوچک؛ 
نوآوري؛ جلوگیري 
از بروز مشکالت 

فنی؛ آمادگی 
ساختار فنی براي 
تعداد زیاد کاربران؛ 

برآورده ساختن 
تقاضاهاي جدید؛ 

طراحی 
کاربرمحور؛ پلتفرم 

و کالینت  فناوري
سرور؛ ثبات 
؛ محصول

هاي خدمت  مکمل
اصلی؛ کارایی 

ها؛  تراکنشه هزین
ها؛  مشوق
هاي مداوم  فعالیت

 روابط عمومی

ه شبک
اطالعاتی 
  اجتماعی

ارقام جرم 
بحرانی 
 کاربران

تعداد (
کاربران)؛ 
مدیریت 

اثر شبکه؛ 
ه انداز

شبکه؛ 
نیرومندي 
 رابطه

اجتماع بر 
دیدگاه ( خط

کاربري 
  )گذار سیاست

عوامل 
موجود در 

پایگاه 
سازي  بکهش

برخط؛ 
عوامل 

موجود در 
محیط 

مشارکتی؛ 
عوامل 

موجود در 
 ابزار کمکی

  سازي برخط پایگاه شبکه
هاي موبایلی؛  ؛ قابلیتفناوريحریم خصوصی؛ دسترسی آسان به 

پیشین؛ اعتماد؛ ه مندي از استفاد پذیري؛ رضایت کاربر؛ رضایت جامعه
ت ذهنی از برداشت ذهنی از آسانی استفاده؛ امید تالش؛ برداش
بخشی؛ ارزش  تشویق؛ احساس تعهد؛ حس تعلق؛ جذابیت؛ لذت

سازي اجتماعی؛ در تماس بودن با افراد جدید؛ در  سرگرمی؛ شبکه
تماس بودن با دوستان؛ حفظ ارتباطات میان فردي؛ جنسیت؛ نژاد و 

فرد؛ استقالل در استفاده؛ مخاطبان ه قومیت؛ سواد والدین؛ تجرب
تر؛ استفاده توسط افراد سرشناس؛  باطی سریعهاي ارت پنهانی؛ راه

هنجارهاي ذهنی؛ حضور از راه دور؛ هنجارهاي اجتماعی؛ فشارهاي 
جاري؛ نگرش؛ ه هنجاري؛ فشار همتایان؛ هویت اجتماعی؛ تجرب

رنگی با افراد؛ دهان به دهان الکترونیکی؛  همه کنترل رفتاري؛ انگیز
ي فرهنگی؛ ها ارزش؛ اثر اجتماعی؛ حضور اجتماعی؛ نمود اجتماعی

اجتماعی؛ هنجارهاي گروهی؛ ارتقاي اجتماعی؛ برداشت ذهنی ه افزود
از ریسک؛ کیفیت تعامل اجتماعی؛ بزرگ بودن شبکه؛ اثر شبکه؛ 

 اجتماعی موقته سرمای
  محیط مشارکتی

برداشت ذهنی از سودمندي اطالعات؛ اطالعات مفید؛ کیفیت 
هاي افزودن  بودن محتوا؛ قابلیتاطالعات؛ اعتبار منبع؛ در دسترس 

آفرینی ارزش؛  کاربر؛ همه هاي کاربر؛ ارزش افزود محتوا؛ ورودي
وجوپذیري محتوا؛ قابلیت تکرار محتوا؛  ماندگاري محتوا؛ جست

بخشی؛  سازي عمومی؛ آگاهی نمایش وضعیت بروزرسانی؛ اجتماعی
 خودشکوفایی
  ابزار کمکی

پژوهشگر؛ ایفاي سهم در  هاي خدمت اصلی؛ ابتکار عمل مکمل
 سرعت و کارایی پژوهش
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ه ) نتیجـ 3جـدول  ( هاي اجتمـاعی  بندي مفهوم محور عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه دسته
ي در ایـن  گـذار  سیاسـت موفـق  ه موفق کاربري و تجربه نگاه به آنها در راستاي داشتن تجرب

ي را در سـه  گـذار  تسیاسـ هـاي کـاربري و    بندي، هر یک از دیدگاه هاست. این دسته شبکه
  ):2شکل ( اند از کند که عبارت مفهوم خالصه می

  

  
  يگذار سیاستهاي اجتماعی از دیدگاه کاربري و  . شش مفهوم شبکه2شکل 

  هاي اجتماعی از دیدگاه کاربري مفهوم شبکه. 7-1

اجتمـاعی در  ه ها نشان داد که براي رسیدن به موفقیت از دیدگاه کاربري، شبک تحلیل نوشته
  شود:   سه مفهوم تعریف می
  سازي برخط؛ پایگاهی براي شبکهعنوان  به هاي اجتماعی مفهوم اول: شبکه
  محیطی براي مشارکت؛عنوان  به هاي اجتماعی مفهوم دوم: شبکه
  ابزاري کمکی.عنوان  به هاي اجتماعی مفهوم سوم: شبکه

  سازي برخط دیدگاه کاربري: پایگاه شبکه

) مانند در تماس بودن با افراد جدیـد،  4جدول ( شده در این مفهوم ل شناساییبرخی از عوام
دهند تـا بـراي    رنگی، و هنجارهاي اجتماعی به فرد این انگیزه را می همه فشار همتایان، انگیز



  65   ...گذاري هاي اجتماعی برخط از دیدگاه کاربري و سیاست موفقیت شبکهسازي عوامل  مفهوم

بـه  سازي بکوشد. با این حال، فرد در فضاي بـرخط نیـاز بـه پایگـاهی دارد کـه در آن       شبکه
آسانی استفاده، حریم خصوصی، اعتماد، و حـس تعلـق توجـه شـده     عواملی مانند جذابیت، 

صـورت بـرخط    خود را در فضاي مجازي گسترش دهد یا به اصطالح بهه باشد تا بتواند شبک
گذاشـته شـد کـه بـر     » سازي برخط پایگاه شبکه«سازي کند. بر این پایه، نام این مفهوم  شبکه
  سازي کاربر در یک فضاي برخط تأکید دارد. شبکه

  سازي برخط هاي اجتماعی در مفهوم پایگاه شبکه . عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه4جدول 

 سازي برخط دیدگاه کاربري: پایگاه شبکه
 

پذیري؛ رضایت کاربر؛  هاي موبایلی؛ جامعه ؛ قابلیتفناوريحریم خصوصی؛ دسترسی آسان به 
استفاده؛ امید تالش؛ برداشت ذهنی  پیشین؛ اعتماد؛ برداشت ذهنی از آسانیه مندي از استفاد رضایت

سازي اجتماعی؛ در  بخشی؛ ارزش سرگرمی؛ شبکه از تشویق؛ احساس تعهد؛ حس تعلق؛ جذابیت؛ لذت
تماس بودن با افراد جدید؛ در تماس بودن با دوستان؛ حفظ ارتباطات میان فردي؛ جنسیت؛ نژاد و 

تر؛  هاي ارتباطی سریع خاطبان پنهانی؛ راهفرد؛ استقالل در استفاده؛ مه قومیت؛ سواد والدین؛ تجرب
استفاده توسط افراد سرشناس؛ هنجارهاي ذهنی؛ حضور از راه دور؛ هنجارهاي اجتماعی؛ فشارهاي 

رنگی با  همه جاري؛ نگرش؛ کنترل رفتاري؛ انگیزه هنجاري؛ فشار همتایان؛ هویت اجتماعی؛ تجرب
ي فرهنگی؛ ها ارزشحضور اجتماعی؛ نمود اجتماعی؛ افراد؛ دهان به دهان الکترونیکی؛ اثر اجتماعی؛ 

اجتماعی؛ هنجارهاي گروهی؛ ارتقاي اجتماعی؛ برداشت ذهنی از ریسک؛ کیفیت تعامل ه افزود
 اجتماعی موقته اجتماعی؛ بزرگ بودن شبکه؛ اثر شبکه؛ سرمای

ه دهند شکلاي، کاربران  کنند یا به گفته در اجتماعات برخط، کاربران نقش محوري ایفا می
از ساخت » سازي شبکه«. در این اجتماع، فرایند )Kim et al., 2010( اجتماعات برخط هستند
کند و با این  شود. هر کاربر با پروفایل، هویتی را براي خود تعریف می پروفایل فرد آغاز می

. به سخن دیگر، پروفایـل  )Zahari & Pardede, 2012( دهد خود را گسترش میه هویت شبک
را هـم  » دوسـتان «اجتماعی است کـه فهرسـتی از   ه اربران به مانند ستون فقرات پایگاه شبکک

  . )Boyd & Ellison, 2007( در بر دارد
 اشاره بـه آغـاز پیونـد میـان افـراد غریبـه دارد       1»سازي شبکه«، »الیسون«و » بوید«به باور 

)Boyd & Ellison, 2007(،  اي از  ، ساخت شـبکه 2»سازي برخط شبکه«ولی در اینجا منظور از
هـاي اجتمـاعی    توان گفت کـه شـبکه   آشنا یا غریبه) در محیط اینترنت است. یعنی می( افراد

                                                                                                                                        
1. networking 
2. online networking 
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و  )Lee & Chen, 2011( هاي اجتماعی سنتی بر بستر اینترنت هستند اي از شبکه برخط، دنباله
  سازند.  کاربران خود فراهم می برخط برايه فضایی را براي گسترش شبک

سـازي بـرخط    تواند یک پایگاه شـبکه  اجتماعی میه بنابراین از دید کاربر، پایگاه شبک
هـایی   باشد که اجتماعی را براي ساخت پیوند و تعامل با کاربران دیگري که با آنها در زمینه

شـدن بـا افـرادي    برخط از دوست ه سازد. این شبک هاي مشترك دارد، فراهم می مندي عالقه
  شود.   هاي همانند، ساخته می با عالقه  شناسد یا افراد تازه که کاربر در دنیاي واقعی می

  دیدگاه کاربري: محیط مشارکتی

هـاي   گذاري، محتواي با کیفیت، در دسترس بودن محتـوا و قابلیـت   عواملی مانند به اشتراك
مشارکت کاربران در ایجاد محتوا ) که نشان از محیطی براي 5جدول ( افزودن محتوا هستند

نامیـده شـد   » محیط مشـارکتی «اجتماعی ه گذاري آن دارند. این مفهوم از شبک و به اشتراك
  که محتوا در کانون است.

  هاي اجتماعی در محیط مشارکتی . عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه5جدول 

 دیدگاه کاربري: محیط مشارکتی
 

اطالعات مفید؛ کیفیت اطالعات؛ اعتبار منبع؛ در دسترس بودن  برداشت ذهنی از سودمندي اطالعات؛
آفرینی ارزش؛ ماندگاري  کاربر؛ همه هاي کاربر؛ ارزش افزود هاي افزودن محتوا؛ ورودي محتوا؛ قابلیت
سازي  وجوپذیري محتوا؛ قابلیت تکرار محتوا؛ نمایش وضعیت بروزرسانی؛ اجتماعی محتوا؛ جست

 خودشکوفاییعمومی؛ آگاهی بخشی؛ 

برد کـار  بـه ایـن مفهـوم   ه اجتماعی هم بر این مفهوم تأکید شده است. پایه هاي شبک در نوشته
ــ 2وب  ــد 2گــردد. وب  مــی ازب وب و طراحــی آن ه ســاخت و توســعه مجموعــه دربرگیرن

گـذاري تعـاملی، طراحـی کـاربرمحور و همکـاري در وب را       است کـه اشـتراك   اي گونه به
. اهمیـت  )Dawson, 2009( و پیشران آن، مشارکت اسـت  )Lee et al., 2010( سازد  آسان می

یکـی   1»کاربردست  به محتواي ایجادشده«گذاري  اي است که اشتراك این موضوع تا اندازه
  . )Kim et al., 2010( رود هاي اجتماعی به شمار می از اجزاي اصلی تعریف وبگاه
اجتماعی به دید یک محیط مشـارکتی نگـاه کنـد    ه تواند به شبک بنابراین یک کاربر می

                                                                                                                                        
1. User-Created Contents (UCCs) 
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هــاي متنــی، صــوتی و  ایجــاد پســت( کــه در آن بــه ایجــاد محتــوا بــا مشــارکت و همکــاري
کـردن و...)   1»الیک«دیدگاه و ه مشترك؛ ارائه تصویري؛ انجام پرسش و پاسخ؛ نوشتن مقال

  پردازد. گذاري آن می و به اشتراك
 ،همکـاران نیـز همخـوان اسـت. از دیـدگاه آنهـا      و » جـین «دو مفهوم پیشین با دیـدگاه  

هاي اجتماعی مبتنی بر رایانه به ماندن اعضا در شبکه و مشارکت آنها بسـتگی   موفقیت شبکه
  .)Jin et al., 2009( دارد

  دیدگاه کاربري: ابزار کمکی

هاي خـدمت   افزون بر دو مفهوم معرفی شده در دیدگاه کاربري، وجود عواملی مانند مکمل
آن هسـتند کـه   ه دهنـد  ) نشـان 6جـدول  ( و ایفاي نقش در سرعت و کـارایی پـژوهش  اصلی 
هـاي گونـاگون    تواند نقش ابزاري را به خود بگیرد که به افـراد در زمینـه   اجتماعی میه شبک

اجتمـاعی را  ه هـاي جـانبی شـبک    شد و جنبـه  نامیده » ابزار کمکی«کند. این مفهوم  کمک می
  دهد. پوشش می

  هاي اجتماعی در ابزار کمکی مؤثر بر موفقیت شبکه. عوامل 6جدول 

 دیدگاه کاربري: ابزار کمکی
 

 هاي خدمت اصلی؛ ابتکار عمل پژوهشگر؛ ایفاي سهم در سرعت و کارایی پژوهش مکمل

ه اجتماعی هم اشاره شده است. کاربران ممکن است شـبک ه هاي شبک به این مفهوم در نوشته
 Kwon( شان را به انجام برسانند بپذیرند که بتوانند با آن کارهايابزاري عنوان  به اجتماعی را

& Wen, 2010(بر کمک کند تا اطالعات یا منبـع خاصـی را بیابـد   کار بهتواند  . این ابزار می 
)Thelwall, 2009(   ابـزاري بـراي   عنـوان   بـه  هـا  . کاربران سازمانی ممکن اسـت از ایـن شـبکه

. )Kaplan & Haenlein, 2010( کننـد  زي و... اسـتفاده  تبلیغات، بازاریـابی محصـول، برندسـا   
ابزاري بـراي مـدیریت منـابع اطالعـات     عنوان  به اجتماعیه برخی از پژوهشگران هم از شبک

. بنـابراین کـاربران گونـاگون    )Zaugg, West, Tateishi, & Randall, 2011( کنند استفاده می
هـاي گونـاگون    ببینند کـه بـه آنهـا در زمینـه     ابزاريعنوان  به هاي اجتماعی را توانند شبکه می

  کنند. کمک می
                                                                                                                                        
1. like 
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ه ي، شـبک گـذار  سیاسـت ها نشان داد که بـراي رسـیدن بـه موفقیـت از دیـدگاه       تحلیل نوشته
  شود:   اجتماعی در سه مفهوم تعریف می

  ع برخطی از کاربران؛اجتماعنوان  به هاي اجتماعی مفهوم اول: شبکه
  وکار؛ یک کسبعنوان  به هاي اجتماعی مفهوم دوم: شبکه
  اطالعاتی اجتماعی.ه یک شبکعنوان  به هاي اجتماعی مفهوم سوم: شبکه

  ي: اجتماع بر خطگذار سیاستدیدگاه 

هاي درآمدي و ارقام جرم بحرانی در دیدگاه  ) مانند مدل2جدول ( برخی از عوامل موفقیت
بري و تـأمین نیـاز وي   کـار  بـه طور غیرمستقیم بر تغییـر تجر  شوند و به مطرح می گذار سیاست

گذارند. با این همه، برخی از آنها در هر دو دیدگاه هستند و همـین، پیونـد دیـدگاه     می تأثیر
سان مرزبندي دو دیدگاه چندان روشـن و   کند. بدین ي و کاربري را روشن میگذار سیاست

ي و هم از دید کاربري تفسـیر  گذار سیاستتوان یک عامل را هم از دید  شفاف نیست و می
ها و  براي عامل رضایت از دیدگاه کاربر، هر عضو شبکه باید از ویژگیعنوان مثال،  بهکرد. 

هم رضایت عضو مهم اسـت و   گذار سیاستیت کند. براي امکانات ارائه شده احساس رضا
براي این کار ممکن است سازوکاري را فراهم سازد. این موضوع با ایـن ایـده کـه کـاربران     

، همخـوان  )Kim et al., 2010( این اجتماع هستند و در آن نقش محوري دارنـد ه دهند شکل
هـا را   ر محـور بـودن ایـن شـبکه    براي آن که بتوانـد کـارب   گذار سیاستدیگر، ه است. به گفت

اجتمـاعی را  ه ها دارد، بایـد شـبک   خوبی پوشش دهد، افزون بر فهمی که خود از این شبکه به
 اي گونـه  بـه شد کـه   گذاشته » اجتماع بر خط«نگاه کاربر هم بفهمد. نام این مفهوم ه از دریچ

کـه از دیـدگاه   عـواملی  ه دهد. در این مفهـوم، همـ   را پوشش می گذار سیاستنگاه کاربري 
  ).7جدول ( گیرند قرار می گذار سیاسته کاربري مهم هستند در کانون توج

  هاي اجتماعی در مفهوم اجتماع بر خط . عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه7جدول 

 )گذار سیاستدیدگاه کاربري ( ي: اجتماع بر خطگذار سیاستدیدگاه 
 

 موجود در محیط مشارکتی؛ عوامل موجود در ابزار کمکیسازي برخط؛ عوامل  عوامل موجود در پایگاه شبکه

هـاي اجتمـاعی پیونـد خـورده اسـت.       ها به خود مفهوم شـبکه  مفهوم اجتماع برخط در نوشته
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 1»چـایکو «، و »روآن«، »سرولو«اجتماعی رقم بخورد، ه درواقع، پیش از آن که اصطالح شبک
هـاي   معرفـی کردنـد کـه از راه پلتفـرم    گروهـی از اعضـا   عنـوان   به اجتماع برخط را )1992(

هـاي اجتمـاعی هـم     . شـبکه )Wu et al., 2014( کننـد  الکترونیکی با یکدیگر پیوند برقرار می
، که افراد در آنها پروفایل دارنـد  )Pai & Arnott, 2013( اي از اجتماعات برخط هستند گونه
هـایی هـم    . مدل)Boyd, 2008; Kim et al., 2010( توانند با افراد دیگر در ارتباط بمانند و می

وفـاداري کـاربران اسـت. در واقـع، کـاربران      ه گیرند بیشتر بر پایـ  که در این راستا شکل می
. )Rappa, 2004( کننــد گــذاري مـی  شــان را در ایــن راه سـرمایه  وقــت و احساسـات  ،وفـادار 

بران بـا  گیـري اجتمـاع کـار    هـا را فضـایی بـراي شـکل     باید ایـن شـبکه   گذار سیاستبنابراین 
هاي گوناگون بداند و براي موفقیت، باید وفاداري کـاربران را نسـبت    ها و هدف مندي عالقه

  آورد.دست  به به پایگاه خود

  وکار ي: کسبگذار سیاستدیدگاه 

 در میان عوامل، برخی هم مانند ابزارهاي ساخت، ساخت نشان مناسب و مدل درآمدي هسـتند 
محصول و خـدمتی نگـاه کنـد    عنوان  به باید به شبکه گذار سیاستدهند  ) که نشان می8جدول (

  نامیده شد.  » وکار کسب«کند. این مفهوم  آفرینی می که براي خود و کاربرانش ارزش

  وکار هاي اجتماعی در مفهوم کسب . عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه8جدول 

 وکار ي: کسبگذار سیاستدیدگاه 
 

مدل درآمدي؛ تعیین هدف؛ ساخت یک نشان مناسب؛ ابزارهاي ساخت؛ برآورده ساختن نیاز بازارهاي 
کوچک؛ نوآوري؛ جلوگیري از بروز مشکالت فنی؛ آمادگی ساختار فنی براي تعداد زیاد کاربران؛ 

؛ و کالینت سرور؛ ثبات محصول فناوريبرآورده ساختن تقاضاهاي جدید؛ طراحی کاربرمحور؛ پلتفرم 
 هاي مداوم روابط عمومی ها؛ فعالیت ها؛ مشوق تراکنشه هاي خدمت اصلی؛ کارایی هزین مکمل

وکـار از دو   یک کسـب عنوان  به هاي اجتماعی آفرینی شبکه در این مفهوم، چگونگی ارزش
 تواننـد خـود   هـاي اجتمـاعی مـی    دیدگاه در کانون توجه است. نخست اینکه چگونـه شـبکه  

وکـار در   آفرینـی کننـد کـه موضـوع اصـلی مفهـوم کسـب        وکـار ارزش  یک کسبعنوان  به
ــدگاه  ــه یکــی از مفهــوم  گــذار سیاســتدی ــن موضــوع ب  2هــاي وب  ي اســت. خاســتگاه ای

                                                                                                                                        
1. Cerulo, Ruane, and Chayko 
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توانـد بـا اسـتفاده     کاري دارد که می و اشاره به مدل کسب 2گردد. در این مفهوم، وب  بازمی
افزایی و موفقیـت   دار در کنار هم، ارزش ت معناصور ها به از اینترنت و قرار دادن افراد و داده

هـاي مهـم    فنـاوري یکی از عنوان  به هاي اجتماعی . شبکه)Allen, 2008( مالی را تضمین کند
ــان ارزش   2وب  ــانی جری آفرینــی و  نیــز از ایــن موضــوع جــدا نیســتند. در ایــن مفهــوم، زم

ران به جرم بحرانی برسـد  تواند به پایداري برسد که اجتماع برخط کارب سودآوري شبکه می
 ,Enders, Hungenberg( و شرکت در ایجـاد و حفـظ وفـاداري کـاربران موفـق عمـل کنـد       

Denker, & Mauch, 2008( ،وکارهـاي   هاي اجتماعی بر کسـب  اتی است که شبکهتأثیر. دوم
هـاي اجتمـاعی،    وکـاري شـبکه   ترین حالت، رویکردهـاي کسـب   گذارند. در ساده دیگر می

دهد تا بازاریـابی محصـوالت خـود را     سازند که به بازاریابان اجازه می راهم میخدماتی را ف
 اجتمـاعی ه هـم اشـاره بـه مفهـوم شـبک      اي گونـه  بـه . این موضـوع  (Allen, 2008( انجام دهند

ه در ایـن مفهـوم، شـبک    گذار سیاستابزار کمکی در دیدگاه کاربري دارد. بنابراین عنوان  به
  آفرینی کند. تواند براي خود و کاربرانش ارزش بیند که می وکاري می اجتماعی را کسب

  اطالعاتی اجتماعیه ي: شبکگذار سیاستدیدگاه 

شبکه و نیرومندي رابطه هستند که نشان از یک دیدگاه کالن بـراي  ه عواملی هم مانند انداز
نگـاه  یک گره در شبکه عنوان  به برکار بهاز عوامل  دسته). این 9جدول ( دارند گذار سیاست

کـاربران، ارتباطـات و   ه کنند. در واقع آنچه مهم است دیگر کاربر نیست، بلکـه مجموعـ   می
کیفیـت   ،میـان آنهاسـت. بـراي نمونـه، از دیـدگاه کـاربر      ه گذاشـته شـد   محتواي به اشتراك

ه اهمیـت دارد، نتیجـ   گـذار  سیاسـت مطالب و محتواي ارائه شده مهم است، ولی آنچه بـراي  
گذاشـته شـده در آن    محتـواي بـه اشـتراك   ه ه است کـه از ارزیـابی همـ   کیفیت پایگاه انباشت

کند. این مفهوم بـا   ي فراهم میگذار سیاستآید و آمار و اطالعات الزم را براي  دست می به
  شد.  نامیده » اطالعاتی اجتماعیه شبک«توجه به خصوصیاتی که دارد 

  اطالعاتی اجتماعیه م شبکهاي اجتماعی در مفهو . عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه9جدول 

 اطالعاتی اجتماعیه ي: شبکگذار سیاستدیدگاه 
 

 شبکه؛ نیرومندي رابطهه تعداد کاربران)؛ مدیریت اثر شبکه؛ انداز( جرم بحرانی کاربران

هـاي اطالعـاتی پیونـد دارنـد، بـا ایـن        با سیستم اي گونه بههاي اجتماعی  در این مفهوم، شبکه
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سـازي   هستند و هـدف آنهـا فـراهم    1گرا اطالعاتی مرسوم بیشتر وظیفههاي  تفاوت که سیستم
هــاي اجتمــاعی بیشــتر  ، شــبکهمقابــلگیــري بهتــر اســت. در  اطالعــات مفیــد بــراي تصــمیم

هـاي   سیسـتم عنـوان   بـه  تـوان از آنهـا   اطالعات تعاملی افراد هستند، بنـابراین مـی  ه دربرگیرند
سیسـتم  «. البتـه بهتـر اسـت بـه جـاي      )Kwon & Wen, 2010( یـاد کـرد   2گـرا  اطالعاتی رابطه

هـاي مرسـوم و    کـار بـرد کـه بـه تفـاوت سـاختار داده       را بـه » اطالعـاتی ه شبک«نام » اطالعاتی
بـر روي   3هاي مرسوم گردد. تفاوت اصلی میان این دو داده آن است که داده اي بازمی شبکه

بـر روي   5اي اي شـبکه هـ  هاي آنها تمرکـز دارد، جـایی کـه تمرکـز داده     و ویژگی 4بازیگران
 & Hanneman( ) اسـت 8»هـا  لبـه «و  7»هـا  گـره «یا همـان  ( 6شان ها و روابط بازیگران این شبکه

Riddle, 2005(  نامیـده  » رأس«یـا  » گـره «هاسـت کـه    اي از آیـتم  . منظور از شـبکه، مجموعـه
هـاي   هشـود. در شـبک   گفتـه مـی  » لبـه «شوند و ارتباطاتی میان آنها برقرار است که به آنهـا   می

هـا،   هـا، سـن   ها، مکان طور کلی افرادي با ملیت مردان یا زنان و یا بهه ها نمایند اجتماعی، گره
اي،  ها دوستی، دشمنی، آشنایی حرفه شبکه گونه اینها در  درآمدها و... گوناگون هستند. لبه

 هـاي گونـاگونی بـه خـود گیرنـد      تواننـد وزن  یا نزدیکـی جغرافیـایی هسـتند و هرکـدام مـی     
)Newman, 2003(هـایی   کننـده در تعریـف چنـین شـبکه     نقشی تعییننیز  9اي . اطالعات رابطه

  .)Wasserman & Faust, 1994( دارد
ــه  اطالعــاتی، شــبکهه در اینجــا شــبک ــان مقال ــد اســتنادهاي می  هــاي دانشــگاهی اي مانن

)Newman, 2003( اي ایجادشـده در اجتمـاع اسـت     اي از اطالعات رابطـه  نیست، بلکه شبکه
هـاي   هـا، پـژوهش   منـدي  هـا، عالقـه   تواند اطالعاتی را مانند اطالعـات افـراد، دیـدگاه    که می

 هر اطالعاتی را کـه در تعامـل و مشـارکت افـراد عضـو در اجتمـاع       ،طور کلی مشترك و به
و تحلیل این اطالعات کـه بیشـتر بـا نـام تجزیـه و       آید، دربرگیرد. اهمیت تجزیه میدست  به

یـک دیـدگاه   عنـوان   بـه  اي اسـت کـه از آن   شود تا انـدازه  اجتماعی شناخته میه تحلیل شبک
                                                                                                                                        
1. Task-oriented 
2. Relationship-oriented information systems 
3. Conventional data 
4. Actors 
5. Network data 
6. Relations 
7. Nodes 
8. Edges 
9. Relational information 
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. )Wasserman & Faust, 1994( کننـد  مـی پژوهشی متمایز در علوم اجتمـاعی و رفتـاري یـاد    
  ی اجتماع برخط استفاده کند.  تواند از این مفهوم براي شناخت کل می گذار سیاستبنابراین 

  کاربردهاي مدیریتی

کاربردهــایی را بــراي طراحــی و  ،شــده در ایــن پــژوهش هــاي معرفــی هــا و مفهــوم دیــدگاه
  هاي اجتماعی به همراه دارند:  ي شبکهگذار سیاست

اجتمـاعی فضـایی بـرخط    ه سازي برخط در دیدگاه کاربري، شبک مفهوم پایگاه شبکه −
  عالقـه مـورد  هاي مشترك  آورد که با کاربران دیگر در زمینه را براي کاربر پدید می

هـایی کـه امکـان     . بنابراین درسـت کـردن زیرسـاخت و ویژگـی    کند ایجاد میپیوند 
سازي مناسب را براي کاربر فـراهم سـازند و توجـه بـه عوامـل انگیزشـی بـراي         شبکه

  د.تواند نقش کلیدي در موفقیت شبکه ایفا کن حضور کاربران در آن می
ــوا و بــه          − ــاد محت ــارکت کــاربران در ایج ــش مش ــارکتی بــر نق ــیط مش ــوم مح مفه

اجتماعی تأکید دارد. بنابراین براي موفقیت شـبکه بایـد   ه گذاري آن در شبک اشتراك
گذاري آن را تسـهیل   به عواملی توجه کرد که ایجاد محتواي مشارکتی و به اشتراك

  کافی را براي مشارکت کاربران فراهم سازد. ه کند و انگیز
بر در کــار بــهدانــد کــه   اجتمــاعی را ابــزاري مــی  ه مفهــوم ابــزار کمکــی، شــبک    −

 گـذار  سیاسـت کند. بنابراین  وکار کمک می گوناگون از یادگیري تا کسب هاي زمینه
توانـد   باید بررسی کند کـه ارزش ایجـاد شـده از پیونـد کـاربر و محتـوا چگونـه مـی        

  کاربر را برطرف سازد. نیازهاي
اجتمـاعی را در قالـب   ه ، شـبک نیـز  يگـذار  سیاسـت مفهوم اجتماع برخط در دیـدگاه   −

بینـد.   هـاي گونـاگون مـی    ها و هدف مندي اجتماعی از کاربران گرد هم آمده با عالقه
ها کاربرمحور هستند و هـر   کند که این شبکه یادآوري می گذار سیاستاین مفهوم به 

هـا داشـته باشـند.     هاي متفاوتی از این شبکه هم ممکن است برداشت کدام از کاربران
هـاي اشـاره شـده در دیـدگاه      باید با توجه به سه مفهوم و عامـل  گذار سیاستبنابراین 

  آورد.دست  به کاربري، وفاداري کاربران را
ه وکار نقش یک محصول و خـدمت را بـراي دارنـد    اجتماعی در مفهوم کسبه شبک −

آفرینی و همچنـین   . این مفهوم به این نکته اشاره دارد که امکان ارزشکند آن ایفا می
ه همیشـه بایـد چرخـ    گذار سیاستاجتماعی وجود دارد. بنابراین ه درآمدزایی از شبک
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  اش را پایش کند. وکار شبکه زندگی و مدل کسب
عنـوان   بـه  اطالعـاتی اجتمـاعی برجسـته اسـت، نگـاه بـه شـبکه       ه آنچه در مفهوم شبک −

اي از افراد، ارتباطات و محتواي بـه اشـتراك گذاشـته     شامل اطالعات رابطه سیستمی
ــت.   ــده اس ــتش ــذار سیاس ــی گ ــد داد م ــبکه و    ه توان ــردآوري، ش ــبکه را گ ــاي ش ه

ي بهتـر  گـذار  سیاسـت گیـري و   هایش را تجزیه و تحلیل و از آن براي تصـمیم  پویایی
  استفاده کند.

هاي اجتمـاعی   ي شبکهگذار سیاستحی و طرا برايها  در کاربرد هر یک از این یافته −
  باید توجه داشت که:

اي مکمـل   گونه شده در هر دیدگاه از یکدیگر جدا نیستند، بلکه به هاي معرفی مفهوم  −
ه هـاي بهتـري را دربـار    تواند سیاست ي میگذار سیاستند. بنابراین رو هم به شمار می

خـود و عوامـل مـؤثر بـر     هاي اجتماعی پیش گیرد که به درستی هر سه مفهـوم   شبکه
کـاربري هـم    مناسـبِ ه تجربـ  موفقیت آنها را درك کند. این موضوع در مورد انتقاِل

بري را از راه ایـن  کـار  بـه توانـد بهتـرین تجر   ي مـی گـذار  سیاسـت درست است. یعنی 
  بر را هم به درستی بفهمد.کار بهها انتقال دهد که هر سه مفهوم مربوط  شبکه

ي هسـت، دیـدگاه کـاربري    گـذار  سیاسـت کـه در دیـدگاه   » اجتمـاع بـرخط  «مفهوم  −
نباید کـاربرمحور بـودن ایـن     گذار سیاسترود. بر این پایه،  به شمار می گذار سیاست
اجتمـاع برخطـی از   عنـوان   بـه  اجتمـاعی را ه ها را فراموش کند، بلکه بایـد شـبک   شبکه

ي بـرخط، محـیط مشـارکتی و ابـزار     سـاز  کاربران بپذیرد که سه مفهوم پایگـاه شـبکه  
  آن اجتماع هستند.ه دهند کمکی شکل

ه نفع از کـاربرد شـبک   ها و نیازهاي هر ذي انتخاب یک یا چند مفهوم بستگی به هدف −
زمـان، مفهـوم انتخـابی هـر      رهـا در گـذ   اجتماعی دارد. از سوي دیگر، با تغییر هدف

تواند نخست بـا هـدف گسـترش     ر میتواند تغییر یابد. براي نمونه، کارب نفع نیز می ذي
اجتماعی برخط وارد شبکه شود، ولـی بـا گذشـت زمـان ایـن مفهـوم را کمتـر        ه شبک
ابزار کمکی در پـژوهش اسـتفاده کنـد. ایـن نکتـه بـه       عنوان  به کار گیرد و از شبکه به

ــت  مــی گــذار سیاســت ــد کــه نیازســنجی پیوس هــاي  کــاربران یکــی از اولویــت ه گوی
  ت.ي درست اسگذار سیاست
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  گیري نتیجهبندي و  . جمع8
هـا   هاي اجتماعی در جامعه، اهمیت و ضرورت توجه به این شـبکه  گسترش استفاده از شبکه

تحلیلـی بـا   ه در ایـن مطالعـ   ،سازد. از ایـن روي  ها و مفاهیم گوناگون بایسته می را از دیدگاه
هـاي   هـاي اجتمـاعی در نوشـته    بندي عوامل مـؤثر بـر موفقیـت شـبکه     استخراج و سپس دسته

ها ساخته شد.  ي براي این شبکهگذار سیاستپیشین، مفاهیم گوناگون ولی مکمل کاربري و 
ــل   ــایی ک ــاهیم، نم ــن مف ــم  ای ــر و ه ــبکه   نگ ــن ش ــاربرمحور را از ای ــان ک ــار   زم ــا در اختی ه

هـا   یابی به موفقیت را در این شبکه دهد و از این راه دست ان قرار میان و طراحگذار سیاست
  سازد.   هموار می

 اجتمـاعی را ه بنـدي عوامـل موفقیـت، کـاربر، شـبک      سازي انجام شده از دسته در مفهوم
بیند. بـا توجـه بـه ایـن      سازي برخط، محیط مشارکتی و ابزار کمکی می پایگاه شبکهعنوان  به

اجتمـاعی  ه اجتماعی مکانی براي ساخت و گسترش شبکه کاربر، شبک سه مفهوم، از دیدگاه
برخط، محیطی براي مشارکت با دیگر اعضاي شبکه در قالب محتوا، و ابزاري براي کمـک  

شود. همچنین در ایـن مطالعـه، اجتمـاع بـرخط،      وکار تعریف می به وي از یادگیري تا کسب
ي گـذار  سیاسـت بودند که در دیـدگاه  اطالعاتی اجتماعی سه مفهومی ه وکار، و شبک کسب

اجتمـاعی را  ه تـوان شـبک   مـی  گـذار  سیاسـت ایـن سـه مفهـوم، از دیـد     ه تعریف شدند. بر پای
هـاي کـاربري متمـایز شـکل      محصول و خدمتی معرفی کرد که اجتماع برخطی را از گـروه 

 توانـد  اي مـی  ي مناسب با تکیه بـر تجزیـه و تحلیـل اطالعـات شـبکه     گذار سیاستدهد و  می
توانـد   آفرینی بیشتر آن را در پی داشته باشد. توجه به عوامل موفقیت هر مفهوم نیز می ارزش

بهتر کاربري کمـک کنـد و از ایـن    ه سازي تجرب هاي بهتر و همچنین فراهم بر اتخاذ سیاست
  طریق معناي بیشتري به هر مفهوم ببخشد.
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