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   چکیده

 بادر دو دهه اخیر » هاي اجتماعی شبکه«تحوالت مفهومی در حوزه هدف این مقاله مطالعه سیر 

در جهان است تا بتوان از نتایج آن » هاي اجتماعی شبکه«هدف ترسیم یک نماي کلی از وضعیت 

روش تحقیق مورد استفاده فرا تحلیل  .براي توسعه و تحقیق در این زمینه در داخل کشور بهره برد

سازي شده در پایگاه استنادي   جامعه آماري، کلیه اسناد علمی نمایه.باشد می» سنجی علم«از نوع 

» هاي اجتماعی شبکه« و با کلیدواژه 2019 تا 1970بوده که طی بازه زمانی » ساینس. آو. وب«

براي نمایش تحول مفهومی، ابتدا کلیه تولیدات علمی بر اساس فراوانی آنها به سه  .اند شده منتشر

بندي و براي نمایش آنها از   طبقه2019 تا 2016 -3 و 2015 تا 2012 -2، 2011 تا 2005 -1: بازه

دهد که تحقیقات در  هاي مختلف نشان می تحلیل مضمون دوره . استفاده شد»وس ویوور«افزار  نرم

، به سمت )2011 تا 2005(هاي اجتماعی از تمرکز بر ابعاد فنی و تکنولوژیکی  موضوع شبکه

و از آنجا ) 2015 تا 2011(هاي آموزش، سالمت و حکمرانی  آن نظیر حوزهبررسی تأثیرات جانبی 

عالوه، ه ب .حرکت کرده است) 2019 تا 2016(به موضوعات مدیریت اطالعات و اخبار جعلی 

دهند که کشورهاي آمریکا، انگلستان، چین و استرالیا باالترین تولیدات را در این  نتایج نشان می

نتایج این تحقیق همچنین ورود معنادار .  جهان قرار دارد45 رده زمینه داشته و ایران در

 قطر، بحرین، اردن، امارات، مراکش، پاکستان، :کشورهایی نظیر) 2015خصوص بعد از  به(

المللی تولید علم در این موضوع را  اي و بین هاي منطقه قزاقستان، تایلند، مالزي و اندونزي به شبکه

  .دنده نشان می

  سنجی هاي اجتماعی، تحول مفهومی، فضاي مجازي، علم شبکه: کلیديهاي  واژه

                                                   
  abkalantari@ut.ac.ir                      .تهران، ایران. شناسی دانشگاه تهران  جامعهدانشیار*

  ghanbari.abbas@ut.ac.ir      ). نویسنده مسئول. ( استادیار علوم ارتباطات دانشگاه تهران، تهران، ایران**
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  مقدمه و طرح مسئله

عطفی   میالدي را باید نقطه1990ظهور اینترنت و رواج استفاده عمومی از آن در دهه 

در جوامع مدرن و در نتیجه ظهور جوامع » هاي اجتماعی شبکه«گیري  در شکل

 اجتماعی که در بستر اینترنت شکل گرفت، هاي یکی از اولین شبکه. دانست» اي شبکه«

»سیکس دگریس«با عنوان 


اندازي شد و به کاربرانش اجازه   راه1997بود که در سال  

ایجاد پروفایل و نیز ذخیره اطالعات مورد عالقه ازجمله لیستی از دوستان و اعضاي 

  .داد خانواده را می

هاي  ر اوایل هزاره جدید، شبکهازپیش اینترنت د متعاقب آن و با تجاري شدن بیش

توان به تأسیس شبکه  اجتماعی نیز رشدي قارچ گونه را تجربه کردند که ازجمله می

 میلیون کاربر 2 و ماي اسپیس با 2004 میلیون کاربر در سال 7اجتماعی فرنداستر با 

شبکه اجتماعی . )Froget et al., 2013; Charles-Smith et al., 2015 (اشاره کرد

بوك نیز در همین سال توسط مارك زاکربرگ در دانشگاه هاروارد تأسیس  مشهور فیس

این در حالی است که شبکه . سرعت مورد استقبال کاربران قرار گرفت شد و به

اندازي   راه2006اجتماعی مشهور دیگر، توئیتر ، نیز دو سال بعد در سال 

  . )Valenzuela et al., 2014; Abd Rahman, 2014(شد

هاي اجتماعی در ایران نیز متناظر با ظهور و رشد  رواج و فراگیري استفاده از شبکه

استقبال ایرانیان از شبکه . ها در سایر کشورها در جهان بوده است سریع این شبکه

اورکوت


متعاقب آن . در ایران دانست» هاي اجتماعی شبکه« اولین تجربه  را شاید بتوان

» فیلترینگ«ها در مواجهه با موضوع  هاي زیادي که این شبکه رغم فراز و نشیب و به

روبرو شدند، شاید کاربران ایرانی را بتوان یکی از پیشروترین کشورها در استفاده از 

  .ی، دانستهاي اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و خارج شبکه

                                                   
1. SixDegrees.com 
2. Orkut 
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جامعه «هاي اجتماعی،  هرحال، متعاقب استفاده گسترده کاربران از شبکه به

موضوع اصلی گفتمان جوامع علمی، » هاي اجتماعی شبکه«و در رأس آن » اي شبکه

یکی از دالیل این امر، استقبال گسترده . تحقیقاتی و سیاسی در دو دهه اخیر قرار گرفت

ها در سرتاسر جهان  این شبکه) کننده محض  نه مصرفو(عنوان کاربران  شهروندان به

 Xenos et al., 2014; Wolfsfeld et al., 2013; Whittaker and).بوده است

Kowalski, 2015; Ghanbari-Baghestan et al., 2016; Bobkowski and Pearce, 

2011; Abbas Ghanbari Baghestan et al., 2009( . در این خصوص اواك با اشاره

 سال و تلویزیون 38که رادیو پس از  درحالی«نویسد  هاي اجتماعی می به محبوبیت شبکه

 4کننده داشته باشد، اینترنت ظرف مدت   میلیون مصرف50 سال توانست 50پس از 

 ماه توانست 12بوك تنها در مدت  آوري فیس طور شگفت سال به این تعداد رسید و به

  ). Awake, 2011(»  میلیون کاربر بدست آورد200

عنوان یک حوزه  نه به» هاي اجتماعی شبکه«همین مسئله باعث شده که موضوع 

اي مورد توجه  رشته اي و بین عنوان یک پدیده و موضوع فرا رشته تک بعدي، بلکه به

ز فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی اعم ا-هاي علمی خاص قرار گیرد و تقریباً تمام حوزه

پژوهشی به فراخور گستره تحقیقاتی خود به این  سیاسی، دینی، فنی، مهندسی و آینده

 ;Stieglitz et al., 2014; Hoffman and Novak, 2012)اند پدیده ورود پیدا کرده

Goolsby, 2010( .در »هاي اجتماعی شبکه«ژیکی نظر از ابعاد فنی و تکنولو صرف ،

عنوان پلتفرمی  ها به که چگونه این شبکه هاي اخیر تحقیقات زیادي در زمینه این سال

د، نکن براي تعامالت اجتماعی، فرهنگ، دینی، سیاسی و حتی امنیتی در جامعه عمل می

کید گیري آینده این جوامع تأ بدیل این شبکه در شکل انجام گرفته که همگی بر نقش بی

 ,.Zavattaro and Sementelli, 2014; Froget et al., 2013; Gbadamosi et al)دارند 

2014; Vegiayan et al., 2013; Yin et al., 2012(  

هاي  رغم جدید بودن شبکه به. کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست

رسد، اما طیف وسیعی از توجهات  ه عمر آن به کمتر از دو دهه میاجتماعی در ایران ک
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با رویکردهاي ... تجاري و -فرهنگی، اقتصادي-هاي سیاسی، اجتماعی، دینی و نگرانی

توان یافت که به  سلبی و ایجابی را ایجاد کرده و کمتر حوزه علمی و تحقیقاتی را می

هاي سیاسی، حقوقی و  اید دغدغهبه این موضوع ب. این حوزه ورود پیدا نکرده است

امنیتی را که اخیراً بسیار مورد توجه و هشدار قرار گرفته است را نیز -نظامی

  .)Bertot et al., 2012; O'Neill et al., 2015; Baghestan and Hassan, 2009(افزود

 تحقیق مطالعه سیر تحوالت مفهومی تحقیق ها، هدف از این با توجه به این دغدغه

با هدف ارائه و ترسیم یک در دو دهه اخیر » هاي اجتماعی شبکه«و توسعه در حوزه 

در جهان است تا بتوان از نتایج آن براي » هاي اجتماعی شبکه«نماي کلی از وضعیت 

  .توسعه و تحقیق در این زمینه در داخل کشور بهره برد

مسیر و روند : باشد ، سؤاالت این تحقیق به این شرح میدهیادشبا توجه به هدف 

در خارج از ایران به چه صورت است؟ » هاي اجتماعی شبکه«کلی تحقیقات مربوط به 

المللی فعال در تولید علم در این زمینه  اي و بین هاي منطقه ترین کشورها و شبکه مهم

به چه میزان بوده؟ و » عیهاي اجتما شبکه«اند؟ تحقیقات منتشرشده در زمینه  کدم

ترین تحوالت مفهومی که طی دو دهه اخیر در این حوزه صورت گرفته است،  مهم

  چیست؟

  

  روش پژوهش

سنجی  علم.  است1»سنجی علم«روش تحقیق در این مطالعه، روش فرا تحلیل از نوع 

روش مناسبی براي مطالعه حجم زیادي از ادبیات و اسناد علمی تولیدشده در یک 

ی براي مطالعه و یک روش کم«سنجی  طور خاص، روش علم به. ه علمی استحوز

در این . )Das, 2015 (»تحلیل مسیر ادبیات تولیدشده در یک حوزه علمی خاص است

هاي مختلفی ازجمله تعداد تولیدات علمی، سال  روش تولیدات علمی بر اساس شاخص

                                                   
1. Scientometrics 
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تولید اسناد علمی، پراکندگی جغرافیایی تولیدات علمی، تعداد ارجاعات، میانگین 

 دنگیر هاي کیفی آنها مورد مطالعه قرار می ترین ویژگی ارجاعات و نیز مهم

)SM. Etemadifard et al., 2018(.  

ها، ابعاد و پیکره ساري و جاري در تحقیقات  ، تمرکز بر ویژگی»سنجی علم«در 

هاي آماري و ریاضی است و   تحقیقاتی از طریق روش-مربوط به یک حوزه علمی

ها در توسعه علمی و تحقیقاتی آن حوزه به چه  دهد که روندها و گرایش نشان می

سنجی  هدف کلی علم). Seyed Abolhassan Riazi et al., 2019(صورت بوده است 

کننده پژوهش در جوامع علمی مؤسسات  هاي توصیف هایی از شاخص بنا نهادن نظام

). Ghanbari Baghestan et al., 2018(است ... هاي علمی، کشورها و مختلف، زمینه

سنجی که در این تحقیق نیز مورد توجه بوده است، ارزیابی بهتر از  تر علم اهداف جزئی

بندي مفهومی از  و مسیرها طی شده در این حوزه پژوهشی، ارزیابی و طبقهروندها 

گذاري  شده در این حوزه پژوهشی و نیز کمک به سیاست ها و تحقیقات انجام پژوهش

  علمی و پژوهشی در این حوزه با نگاه ویژه به داخل کشور در آینده است

 )Farahmand et al., 2018(.  

سازي شده در پایگاه استنادي  جامعه آماري این تحقیق، کلیه اسناد علمی نمایه

آي.اس.آي


پایگاه استنادي . اند  منتشرشده2019 تا 1970 بوده که طی بازه زمانی 

 ژورنال علمی از 11549آي معتبرترین پایگاه استنادي علمی در جهان است که .اس.آي

ن کشور جهان در پنج حوزه پژوهشی کال81


 حوزه پژوهشی موضوعی در آن 254 و 

آي به دلیل مدل تجاري .اس.اگرچه ممکن است پایگاه استنادي آي. شود سازي می نمایه

انتشاراتی


دار سازد، اما استاندارد باال و  نوعی محدود و جهت  آن نتایج تحقیق را به

                                                   
1. Web of Science (WOS) 

- حوزه علوم اجتماعی،-3حوزه فناوري،  -2حوزه هنر و علوم انسانی،  -1 :پنج حوزه پژوهشی شامل   

  .باشد  حوزه علوم زیستی و بیومدیکال می-5حوزه علوم فیزیکی و  -4    

3. Business Model of Publishing 
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خاب آن در تواند توجیهی براي دلیل انت سطح علمی و آکادمیک برجسته این پایگاه می

  .این تحقیق باشد

 مورد هاي  بوده و نمونه1»هاي اجتماعی شبکه«کلیدواژه اصلی در این تحقیق، 

در مرحله اول از مجموع کل اسناد علمی . اند شده بررسی طی دو مرحله انتخاب

شده که با   سند علمی انتخاب471 هزار و 40آي، .اس.منتشرشده در پایگاه استنادي آي

تر  در مرحله دوم و با هدف تحلیل دقیق. تولیدشده بودند» اي اجتماعیه شبکه«موضوع 

هاي  شبکه«طور خاص کلیدواژه   سند علمی که به38 هزار و 15موضوع، تعداد 

سازي شده  خود داشته و در این پایگاه استنادي نمایه) تیتر(را در عنوان » اجتماعی

  .بودند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند

و نیز » فضاي مجازي«مایش تحول مفهومی صورت گرفته در حوزه براي ن

هاي علمی بین کشوري، ابتدا کلیه تولیدات علمی بر اساس فراوانی آنها  شناسایی شبکه

بندي   طبقه2019 تا 2016 -3 و 2015 تا 2012-2، 2011 تا 2005-1به سه بازه زمانی 

همچنین با توجه به مفاهیم . ده شداستفا» وس ویوور«افزار  و براي نمایش آنها از نرم

» مفهوم و مقوله«ترین اسناد علمی مرتبط با هر  شده، برخی از مهم برجسته شناسایی

  .قرار گرفت» تحلیل مضمون«صورت کیفی مورد  استخراج و به

  

  نتایج تحقیق

هاي اجتماعی را  نمودار شماره یک سیر تحول تولیدات اسناد علمی در ارتباط با شبکه

هاي  شبکه«بر اساس این جدول، اولین تولیدات علمی در ارتباط با . دهد مینشان 

این .  بوده است2006 و 2005هاي  طور مشخص سال اوایل قرن جدید و به» اجتماعی

بوك و توئیتر  هاي اجتماعی پرطرفدار همچون فیس زمان متناظر با ظهور اولین شبکه

ه و توجه زیادي که متعاقب ظهور آن در با توجه به نوظهور بودن این پدید. بوده است

                                                   
1. Social Media 
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 حجم تولیدات 2012محافل علمی، دانشگاهی و سیاسی ایجاد شد، متعاقباً از سال 

 هزار و 2صورت تصاعدي افزایش یافت و به  هاي اجتماعی به علمی در ارتباط با شبکه

  . رسید2018 سند علمی در سال 732

هاي اجتماعی   در ارتباط با شبکهبه لحاظ موضوعی، مجموع اسناد علمی تولیدشده

آي را شامل .اس.شده در پایگاه استنادي آي هاي پژوهشی تفکیک طیفی وسیعی از حوزه

هاي  شبکه«تر، اسناد علمی تولیدشده در ارتباط با  به عبارت دقیق. شده است می

)  حوزه پژوهشی254از مجموع ( حوزه پژوهشی موضوعی 240با بیش از » اجتماعی

 درصد، علوم 16,1اند که در رأس آنها حوزه پژوهشی ارتباطات با  دهمرتبط بو

  .ندا  درصد در این فهرست قرار داشته8,3 درصد و بزینس با 12,1کامپیوتري با 

  

  
  هاي مجازي  سیر تحول در تولیدات علمی در ارتباط با شبکه-1نمودار 

  

را نشان » اجتماعیهاي  شبکه«جدول شماره یک، نوع تولیدات علمی در ارتباط با 

هاي  شود، طیف متنوعی از اسناد علمی در زمینه شبکه طور که مالحظه می همان. دهد می
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 274 هزار و 8صورت مقاله با  اجتماعی تولیدشده است که بیشترین آنها به ترتیب به

  .هایی از کتاب بوده است  مورد و فصل500 هزار و 3کنفرانس با /مورد، مقاالت سمینار

  

  هاي اجتماعی نوع تولیدات علمی موجود در ارتباط با شبکه -1جدول 

  درصد  فراوانی  نوع تولید علمی

  55  8274  مقاله

  23,3  3500  سمینار/مقاله کنفرانس

  8,3  1242  فصلی از کتاب

  7,7  1160  مطالب ادیتوریال

  6,3  946  جلسات/ها چکیده نشست

  3,2  483  نقد و بررسی کتاب

  2,2  337  نقد

  1,1  171  سردبیرنامه به 

  0,8  114  کتاب

  1  146  سایر موارد

  100  15038  جمع

  

دهد که بیشترین تولیدات علمی  ، اسامی کشورهایی را نشان می2جدول شماره 

ه مالحظه چچنان. اند هاي اجتماعی را داشته در زمینه شبکه)  سند علمی50بیش از (

اند که در زمینه  دهش  صد و سی کشور شناسایی شود در مجموع بیش از یک می

 578 هزار و 5آمریکا با . اند تولیدات علمی داشته» هاي اجتماعی و فضاي مجازي شبکه«

رتبه اول را به خود اختصاص داده )  درصد از کل تولیدات علمی37حدود (سند علمی 

 سند علمی و استرالیا با 1168 سند علمی، چین به 1431آن انگلستان با  از  پس. است

 سند 59که ایران با تولید  توضیح این .هاي بعدي قرار دارند  علمی در رده سند975

این در حالی است که .  جهان قرار داشته است45علمی در این زمینه در رده 
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در جایگاهی باالتر از ... کشورهایی مانند ترکیه، مالزي، کره جنوبی، اندونزي، تایوان و

  .اند  زمینه قرار داشتهایران به لحاظ تولید اسناد علمی در این

  

  اند داشتهرا نام کشورهایی که بیشترین تولید علمی در زمینه فضاي مجازي  -2جدول 

  نام کشور  فراوانی  درصد    نام کشور  فراوانی  درصد

1.071 161 Japan 37.093 5578 USA 

1.064 160 Romania 9.516 1431 England 

1.031 155 Switzerland 7.767 1168 

Peoples R 

China 

0.924 139 Belgium 6.484 975 Australia 

0.911 137 Austria 4.529 681 Canada 

0.904 136 Ireland 3.544 533 Germany 

0.884 133 Brazil 2.873 432 Spain 

0.884 133 Saudi Arabia 2.6 391 India 

0.805 121 New Zealand 2.6 391 Italy 

0.685 103 Portugal 2.301 346 Netherlands 

0.665 100 Israel 1.835 276 Turkey 

0.579 87 Poland 1.736 261 South Korea 

0.559 84 Thailand 1.722 259 Malaysia 

0.525 79 Czech Republic 1.383 208 Sweden 

0.519 78 Wales 1.343 202 Finland 

0.472 71 Russia 1.337 201 France 

0.446 67 Qatar 1.21 182 Indonesia 

0.419 63 Pakistan 1.19 179 Taiwan 

0.392 59 Chile 1.184 178 Norway 

0.392 59 Iran 1.184 178 Scotland 

0.392 59 Mexico 1.144 172 Greece 

0.372 56 

U Arab 

Emirates 

  

1.117 168 Singapore 

0.339 51 Nigeria 
  

1.117 168 South Africa 

کل تولیدات علمی در زمینه فضاي % 95,76

  .توسط این کشورها تولیدشده است مجازي

  

1.097 165 Denmark 
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 97,6هاي اجتماعی، بیش از  شبکه«اسناد علمی تولیدشده در حوزه » زبان«به لحاظ 

توجه است که در  وجود، قابل بااین. بوده است» انگلیسی«درصد این تولیدات به زبان 

شده که در   زبان جهان شناسایی25، اسنادي به بیش از »ساینس. آو. وب«دي پایگاه استنا

ها اسپانیایی، ترکی، آلمانی، پرتغالی و روسی قرار  رأس آنها پس از زبان انگلیسی، زبان

  .دارند

  

  هاي اجتماعی شبکه در حوزه» اسناد علمی« زبان برتر 10 -3جدول 

 زبان فراوانی درصد

   انگلیسی

   اسپانیایی

    ترکی

   آلمانی

   پرتغالی

   روسی

   فرانسوي

   چینی

   ماالیی

   هلندي

  

  مراکز علمی پیشرو/محققان برتر

اند  اشتهدرا هاي اجتماعی  تبع کشورهایی که بیشترین تولید اسناد علمی در زمینه شبکه به

این اسناد که عمدتاً به زبان انگلیسی بوده است، بدیهی است که عمده » زبان«و نیز 

، بیست 4جدول شماره . محققان برتر در این حوزه نیز متعلق به کشورهاي غربی باشند

هاي  شبکه«مربوط به » تحقیقات«محقق برتر و نیز مراکز علمی پیشرو در زمینه 
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الزم به یادآوري است که در ارتباط با محققان و  .دهد را نشان می» اجتماعی

نویسنده در / محقق98 هزار و 29هاي اجتماعی،  پژوهشگران فعال در حوزه شبکه

 هزار 6اند که به  شده شناسایی» ساینس. آو. وب«ارتباط با این حوزه در پایگاه استنادي 

  .اند دانشگاهی تعلق داشته / مرکز تحقیقاتی972

  

  ان برتر و مراکز علمی پیشرومحقق -4جدول 

  محققان برتر  مراکز علمی پیشرو

اسناد  تعداد

  علمی

تعداد اسناد   نام مراکز علمی

  علمی

  نام محقق

310 University Of California System 31 LIU H 

252 
Pennsylvania Commonwealth System 

Of Higher Education Pcshe 
31 LIU Y 

223 University Of London 29 KIM J 

217 State University System Of Florida 29 OPENSHAW J 

207 University Of Texas System 28 GRAZEL J 

176 University System Of Georgia 25 LEE J 

171 University Of North Carolina 24 YANG CC 

157 Harvard University 23 DE ZUNIGA HG 

141 Chinese Academy Of Sciences 23 KIM Y 

139 California State University System 23 YOUNG SD 

130 University System Of Maryland 22 CHEN HC 

123 University Of Michigan System 22 FUCHS C 

121 Penn State University 21 CHEN L 

121 University Of Michigan 21 DE CHOUDHURY M

115 University Of Pennsylvania 21 PRIMACK BA 

114 University Of Illinois System 20 LEE H 

114 University Of Wisconsin System 20 LEE I 

108 
UNIVERSITY OF SOUTHERN 

CALIFORNIA 
20 PATRUT M 

105 INDIANA UNIVERSITY SYSTEM 19 HE W 

105 UNIVERSITY OF WASHINGTON 

  

19 LIU J 
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  هاي اجتماعی در دو دهه اخیر تحول مفهومی در حوزه شبکه

ترین تحوالت مفهومی صورت گرفته در حوزه   مهم3 الی 1نمودارهاي شماره 

طور که از  همان. دنده در سه بازه زمانی مختلف را نشان می» هاي اجتماعی شبکه«

 2011 تا 2005هاي  نمودار شماره یک پیداست، در اولین بازه زمانی که مربوط به سال

، »وب«، »ها شبکه«ها در این زمینه عمدتاً بر ابعاد فنی آن همچون نفس  است، پژوهش

  .ندا متمرکز بوده» الگوریتم « و»دیتاکاوري«، »2وب «

  

 
  2011 تا 2005هاي اجتماعی در بازه زمانی  ها در زمینه شبکه پردازي ترین مفهوم مهم -2نمودار 

و نمایان شدن آثار و » هاي اجتماعی شبکه«سترده از متعاقب رواج و استفاده گ

ها، مفاهیم و  ناشی از استفاده از این شبکه... پیامدهاي اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی و

به دامنه تحقیقات در » بازاریابی«و » برندینگ«مقوالت اجتماعی نیز در کنار موضوعات 
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شود، در این دوره   استنباط می3طور که از نمودار شماره  همان. این زمینه افزوده شد

هاي صورت گرفته عمدتاً حول  پردازي ترین مفهوم ، مهم2015 تا 2011هاي  یعنی سال

و نیز مطالعه طیف وسیعی از تأثیرات جانبی آن در جامعه » توئیتر«و » بوك فیس«محور 

حکمرانی » «مشارکت«، »ها سازمان«، »اي گري حرفه«، »سالمت«، »آموزش«همچون 

گیري  زمان با شکل ضمن آنکه این دوره هم. بوده است... و » اطالعات«، »ترونیکیالک

هاي اجتماعی در کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا  اعتراضات و وقوع انقالب

توان در  به همین دلیل می). Kalampokis, 2013(بوده است ... همچون تونس، مصر و 

، »مشارکت سیاسی«، »کنش جمعی«، »ر عربیبها«، مفاهیم یادشدهکنار محورهاي 

را نیز در دامنه ... و » هاي مجازي کمپین«، »جوانان«، »ارتباطات بحران«، »فضاي عمومی«

  .مالحظه نمود» هاي اجتماعی شبکه«تحقیقات و مطالعات مربوط به 

 
 2015 تا 2012هاي اجتماعی در بازه زمانی  ها در زمینه شبکه پردازي ترین مفهوم مهم -3نمودار 
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ترین نماد و   مهم1»رسوایی«، باوجود آنکه )2015پس از (هاي اخیر  در سال

شد، اما هیچ نشانی از کاهش استفاده از این  هاي اجتماعی محسوب می شاخصه شبکه

بر اساس اطالعات شاخص جهانی وب. شد ها در بین کاربران مشاهده نمی شبکه


، در 

هاي   دقیقه آنالین، یک دقیقه آن در پلتفرم شبکه3 ، از هر2018هاي منتهی به  سال

هاي اجتماعی همواره تکاملی بوده و  ها نقش شبکه در این سال. اجتماعی بوده است

 درصد کاربران 41و » اخبار«هاي اجتماعی به دنبال   درصد کاربران در شبکه40بیش از 

  . )Whittaker and Kowalski, 2015(اند  نیز به دنبال برقراري ارتباط با دوستان بوده

هاي  شبکه«همین امر منجر به ایجاد طیف جدیدي از تحقیق و مطالعه در زمینه 

ناظر بر رعایت حریم خصوصی (» مدیریت اطالعات«با محوریت دو مقوله » اجتماعی

کاربران


) هاي اجتماعی ناظر بر صحت اخبار و اطالعات شبکه(» اخبار جعلی«و ) 

 درصد کاربران 59ها،  ؛ جایی که بر اساس آخرین نظرسنجی)Allcott, 2017(شود  می

هاي اجتماعی هم نسبت به حریم خصوصی خود دغدغه دارند و هم نسبت به  شبکه

کنند،  هاي اجتماعی دریافت می صحت و درستی اخبار و اطالعاتی که از طریق شبکه

با این جریان که موازات  به). Edelman Trust Barometer, 2019(مطمئن نیستند 

هاي اجتماعی دارد، مفاهیم دیگري همچون  کاربران شبکه» دغدغه و نگرانی«داللت بر 

 نیز در دایره …و» اعتیاد«، »اضطراب«، »تنهایی«، »جوانان«، »افسردگی«، »مدیریت«

 نوبه خود قابل شود که به هاي اجتماعی برجسته می مطالعات و تحقیقات مربوط به شبکه

  .تأمل است 

                                                   
- دارد... هاي اجتماعی فیس بوك و عمدتاً اشاره به رسواي درز و فروش اطالعات شخصی کاربران در شبکه .

)Scandal(  

2. GlobalWebIndex 
- میلیون کاربر خود در جریان 50خصوص پس از رسوایی فیس بوك در افشاي اطالعات بیش از  این جریان به 

  . آمریکا برجسته شد2016ت جمهوري سال انتخابات ریاس
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  2019 -2016هاي اجتماعی در بازه زمانی  ها در زمینه شبکه پردازي ترین مفهوم  مهم-4نمودار 

  

، مفهوم »هاي اجتماعی شبکه«مفهوم مرکزي دیگر در تحقیق و توسعه در ارتباط با 

هاي اجتماعی   است که در ارتباط با موضوعات مختلف در شبکه1»دهان به انتقال دهان«

هاي اجتماعی  با توجه به فراگیري شبکه. )Erkan and Evans, 2016( گیرد صورت می

در ارتباط با ترویج افکار » کننده تسهیل«در جامعه، بدیهی است این شبکه نقش ارتباطی 

. ایفا کنند)  مختلف اعم از تجاري، سیاسی، فرهنگی و اقتصاديهاي در حوزه(و عقاید 

                                                   
1. Electronic Word of Mouth (eWOM) 
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هاي اجتماعی بسیار   در شبکه1»میکرو اینفلونسرها«ارتباط مفهوم   این حال، در بااین

اي امروزي در  جوامع شبکه«در واقع . شوند شود که حائز اهمیت تلقی می برجسته می

ها یا صدها  زهایی که شما به میلیونرو. هستند» میکرو اینفلونسرها«حال ورود به عصر 

مخاطب ) کیفیت(عمق . هزار عضو نیاز داشتید تا پرنفوذ محسوب شوید، سرآمده است

اي، افراد متخصص و  در هر حوزه و زمینه. باشد تر از کمیت مخاطبان می بسیار مهم

ان ها حکمران د، مهم نیست که آنها چقدر کوچک یا بزرگ باشند، آنناي وجود دار حرفه

  .)Tham et al., 2013(» آن عرصه خواهند بود

  

  افول و ظهور مفاهیم جدید: تحوالت مفهومی درگذر زمان

، تحول مفهومی درگذر زمان و بر اساس زمان ظهور و افول مفاهیم 5نمودار شماره 

در این نمودار . دهد هاي اجتماعی را نشان می جدید در تحقیق و توسعه در زمینه شبکه

تدریج از دامنه  بهاند، مفاهیمی هستند که  مفاهیمی که با رنگ آبی برجسته شده

هاي اجتماعی حذف و مفاهیم به ترتیب سبز، زرد و قرمز  ها در زمینه شبکه پردازي مفهوم

ها در این حوزه  پردازي به دایره مفهوم) یک تا دو سال اخیر(مفاهیمی هستند که اخیراً 

  . اند شده وارد

  

                                                   
1. Micro-Influencers 
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 ي اجتماعیها  روند ظهور و افول مفاهیم جدید در حوزه شبکه-5نمودار 



  85-112، صفحات 1399، بهار 21هاي نوین، سال ششم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه 

هیو استفانز


گذار و مدیر یک شرکت برند سازي، معتقد است که در سال  ، پایه

به گفته وي، ما . اند تصویري، دیداري و شنیداري رشد بیشتري داشتههاي  ، پلتفرم2018

هاي  ترین شاخصه آن پست هاي اجتماعی که مهم شبکه«ایم که در آن  وارد عصري شده

برندن همپتون. )Franklin, 2019 (»اند ود، مردهمبتنی بر لینک و تکس ب


، رئیس 

استودیو الویتور


بینی  هاي اجتماعی نیز پیش  و یکی از تولیدکنندگان محتوا براي شبکه

. سرعت در حال افزایش است به...) ویدئو، الیو، و (تقاضا براي محتواي زنده «کرده که 

. الب خواهند شدغهاي اجتماعی  هاي آنی در شبکه زودي ویدئوهاي زنده و روایت به

ها امروزه بیشتر تصویري زنده و واقعی از زندگی در حال گذر و  ربران این شبکهکا

گرفته  هایی که چند روز پیش خواهند نه تصاویر و یا عکس گذرد، می اکنون می آنچه هم

مردم تصاویر الیو، واقعی و !. اند و بیش از دو ساعت براي ادیت آن وقت صرف کرده

پاسخگوي چنین نیازهایی باشند، برنده هایی که  تفرمبه همین دلیل پل. ندهخوا خام می

قول، شاید توجیه دقیقی براي گذار  این دو نقل). Hanna, 2011 ( »بزرگ خواهند بود

به » توئیتر«و » بوك فیس«هاي اجتماعی از  حوزه تحقیق و توسعه در ارتباط با شبکه

  . باشد5»اینستگرام« و 4»اسنپچت«هاي جدیدتري همچون  شبکه

رسد که سایر موضوعات و مقوالت مرتبط  این گذار فناورانه، به نظر نمی وجودبا

هاي اجتماعی، چه آنهایی که ناظر بر پیامدهاي فرهنگی، اجتماعی یا ارتباطی  با شبکه

باشند و چه آنهایی که ناظر بر نحوه  هاي اجتماعی توسط کاربران می استفاده از شبکه

توسط ) حریم خصوصی کاربران(بوط به کاربران هاي مر اطالعات و داده» مدیریت«

اي  زودي از دایره تحقیقات و مطالعات توسعه باشند، به هاي اجتماعی می صاحبان شبکه

  .دن خارج شوها مربوط به این شبکه

                                                   
1. Hugh Stephens 
2. Branden Hampton 
3. Elevator Studio 
4. Snapchat 
5. Instagram 
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موضوع اخیر، استفاده تجاري و سیاسی از اطالعات خصوصی کاربران که نقض 

ا توجه به مباحثی که در عرصه خصوص ب شود، به حریم خصوصی آنها محسوب می

ها  رسد تا مدت سیاست در آمریکا، اروپا و اقصی نقاط جهان ایجاد کرده، به نظر می

المللی  اي و بین هاي سیاسی و حقوقی در سطوح مختلف ملی، منطقه موضوع گفتمان

در » دیپلماسی سایبري«آغاز مباحث مربوط به به توان  در این خصوص می. باقی بمانند

اي و سازوکارهاي مرتبط با آن ازجمله اجرایی شدن قانون  ح ملی و منطقهسطو

 در اتحادیه اروپا در سال 2»شدگی فراموش« و یا قانون 1»هاي عمومی حفاظت از داده«

 50بوك در افشاي اطالعات شخصی بیش از   اشاره کرد که به دنبال رسوایی فیس2018

 .میلیون کاربر صورت گرفت

  

   علمی در جهانهاي تولید شبکه

المللی  اي و بین هاي منطقه ترین نتایج این تحقیق، شناسایی شبکه یکی دیگر از مهم

 تا 2016 و 2015 تا 2012، 2011 تا 2005تحقیق و تولید علم در سه مقطع زمانی 

، سیر 9 الی 6نمودارهاي شماره . هاي اجتماعی بوده است  در حوزه شبکه2019

هاي اجتماعی را نشان  مللی تحقیق و توسعه در زمینه شبکهال هاي بین گیري شبکه شکل

هاي اجتماعی در  مشاهده است، با توجه به خاستگاه شبکه طور که قابل همان. دنده می

اولین کشورهاي ...کشورهاي پیشرفته غربی، کشورهاي آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا و 

  .دان دهنده شبکه تولید علم در این زمینه بوده تشکیل

  

                                                   
1. General Data Protection Regulation (GDPR) 
2. Right to be Forgotten 
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  2011-2005هاي  هاي اجتماعی در سال  شبکه تحقیق و تولید علم در زمینه شبکه-6نمودار 

  

خصوص کشورهاي اروپایی غربی  متعاقب آن موج ورود کشورهاي جهان دوم به

همچون اسپانیا، پرتغال، ایرلند، بلژیک، ترکیه و نیز کشورهاي استرالیا، چین، کره جنوبی 

شناسایی  هاي اجتماعی قابل لیدکننده علم و تحقیق در زمینه شبکهبه دایره کشورهاي تو

  .است
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  2015-2012هاي  هاي اجتماعی در سال  شبکه تحقیق و تولید علم در زمینه شبکه-7نمودار 

توسعه  بسیاري از کشورهاي درحال)  به بعد2015(هاي اخیر  در نهایت و در سال

المللی  اي و بین هاي منطقه به شبکه»  اجتماعیهاي شبکه«نیز با توجه به اهمیت موضوع 

در این میان کشورهاي نوظهور همچون قطر، بحرین، اردن، . اند تولید علم پیوسته

امارات، مراکش، پاکستان، قزاقستان در حوزه پیرامونی ایران و نیز کشورهایی همچون 

  .توجه هستند تایلند، مالزي، اندونزي، کره جنوبی در شرق و جنوب شرق آسیا قابل
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  2019-2015هاي  هاي اجتماعی در سال  شبکه تحقیق و تولید علم در زمینه شبکه-9نمودار 

  

که این کشورهاي نوظهور، توسعه و تحقیق در زمینه  نکته حائز اهمیت این

اند که  المللی آغاز کرده اي از محققان در سطح بین را با ایجاد شبکه» هاي اجتماعی شبکه«

  .شده است  خوبی نمایش داده  بهیادشده شبکه در هریک از نمودارهاي ترکیب این
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  هاي علمی پیشرو ترین ژورنال مهم

) ها و مراکز تحقیقاتی مختلف      محققان، اندیشمندان از دانشگاه   (جانبه کشورها     ورود همه 

کنـد کـه طیـف     ناپذیر آن ایجاب می   هاي اجتماعی و پیامدهاي اجتناب      به موضوع شبکه  

  .هاي معتبر علمی به این حوزه ورود داشته باشند  نشریات و ژورنالوسیعی از

  

 هاي اجتماعی ترین نشریات علمی در زمینه شبکه مهم -5جدول 

 درصد فراوانی  نام نشریه

Lecture Notes In Computer Science 281 1.869 

Computers In Human Behavior 240 1.596 

Social Media Society 143 0.951 

Journal Of Medical Internet Research 131 0.871 

New Media Society 108 0.718 

Proceedings Of The European Conference On Social 

Media 

96 0.638 

Plos One 94 0.625 

Public Relations Review 90 0.598 

Procedia Social And Behavioral Sciences 89 0.592 

Proceedings Of The Annual Hawaii International 

Conference On System Sciences 

88 0.585 

International Journal Of Communication 79 0.525 

Information Communication Society 69 0.459 

Lecture Notes In Artificial Intelligence 61 0.406 

Inted Proceedings 60 0.399 

Chandos Publishing Social Media Series 58 0.386 

Communications In Computer And Information Science 56 0.372 

Telematics And Informatics 56 0.372 

Online Information Review 55 0.366 

Government Information Quarterly 54 0.359 

Advanced Science Letters 52 0.346 
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دهد که بیشترین تعداد  ، اسامی بیست ژورنال علمی را نشان می5جدول شماره 

ذکر است که در  قابل. اند منتشر کردهرا » هاي اجتماعی شبکه«اسناد علمی در زمینه 

شناسایی شد » ساینس. آو. وب«ژورنال علمی در پایگاه استنادي / نشریه6202مجموع 

  .شده است منتشر» هاي اجتماعی شبکه«که در آن اسناد علمی مختلفی در زمینه 

  

  گیري بندي، بحث و نتیجه جمع

همانند سایر کشورهاي جهان، ایران نیز از تبعات و پیامدهاي استفاده گسترده جامعه از 

با توجه به تحلیلی که از روند . هاي اجتماعی در ابعاد مختلف مصون نیست شبکه

د تحوالت مفهومی صورت گرفته در هاي اجتماعی و نیز رون تولیدات علمی در شبکه

که  هاي اجتماعی باوجوداین توان گفت شبکه این حوزه طی دو دهه اخیر ارائه شد، می

عامل تغییرات زیادي در جوامع مختلف بودند، خودشان نیز به دلیل تغییر و تحوالت 

بینی  پیش سریع تکنولوژیک همواره در معرض تغییر و تحول سریع و گهگاه غیرقابل

روز موضوعات و مقوالت بیشتري در  تبع این امر، بدیهی است روزبه به. ار دارندقر

که  این تغییر و تحول دوگانه ازآنجایی. ها مورد توجه قرار گیرند ارتباط با این شبکه

  .دنباش اند، از اهمیت دوچندانی برخوردار می تبعات و پیامدهاي آن بعد فراملیتی گرفته

هاي مختلف سابقه نسبتاً طوالنی و  قان و پژوهشگران حوزهدر خارج از ایران، محق

نظر از  صرف. اند داشته» هاي اجتماعی شبکه«وسیعی در انجام تحقیق مربوط به 

هاي  عنوان سردمداران تولید علم و محتوا در ارتباط با شبکه کشورهاي آمریکا و اروپا به

شوند،  ی میقطح ایران تلس توسعه که عموماً هم اجتماعی، در بین کشورهاي درحال

هاي اخیر از طریق  نیز در سال... کشورهایی همچون مالزي، اندونزي، کره جنوبی و

 تحقیقات خوبی در این زمینه به ،تحقیقاتی با کشورهاي پیشرفته-ایجاد شبکه علمی

هاي کشورهاي  این امر در حوزه. باشند توجه می اند که در نوع خود قابل سرانجام رسانده
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فارس و کشورهاي حوزه خاورمیانه نیز  مونی ایران ازجمله کشورهاي حاشیه خلیجپیرا

  .دبای مصداق می

هاي اجتماعی و مشترك بودن  با توجه به جدید بودن و فراگیري مقوله شبکه

هاي مواجهه با آنها در اقصی نقاط جهان، استفاده از تجربه سایر  ها و چالش آسیب

وسوي این حوزه و  تواند کمک شایانی به سمت طح، میس ویژه کشورهاي هم کشورها، به

آنچه که بیش از عالوه بر این،  .روند توسعه و تحقیقات مرتبط با آن در آینده بنماید

پردازي و  همه نیازمند توجه است، فقدان حضور و یا حضور کمتر مؤثر ایران، در مفهوم

المللی تحقیق و توسعه  نهاي بی خصوص از طریق شبکه پردازي در این حوزه به یهنظر

رو محققان کشورمان باید با استفاده از مبانی نظري و ادبیات موجود در این  ازاین. است

زمینه و نیز انجام تحقیقات تجربی بر اساس متن و بافت فرهنگی و ارتباطی جامعه خود 

 به  نقش بیشتري در توسعه ادبیات مربوط،المللی و نیز انتشار آن در محافل علمی بین

  .ایفا کنند» هاي اجتماعی شبکه«
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