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هدفاينپژوهششناسايینیروهايیاستکهبرآيندهشبکههاياجتماعیِهمراهتأثیردارند.شبکههاي

شوندکهبهافراداجازهمیدهدبرايخودپروفايلو


عنوانخدماتمبتنیبراينترنتتعريفمی

اجتماعیبه
لیستیازمخاطبانايجادکنندکهبااينمخاطباندرارتباطباشندوکلاعضايشبکهمحتواباهمبهاشتراک
نیروهاي مؤثر بر شکلگیري آينده شامل روندها ،عدم قطعیتها و ذينفعان است .بهمنظور مرور ادبیات
وضوع،پرسشوپروتکلتحقیقتنظیمشد.باجستجودرپايگاههاورهگیرياخبار

انگلیسیدربارهاينم
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بگذارند .در شبکههاي اجتماعی همراه ،وسیله همراه به بستري براي شبکههاي اجتماعی تبديل میشود.

تجزيهوتحلیلاينمقاالتدرچهارچوبِتکنولوژي-زيستمحیطی،اجتماعی-جمعیتشناختی،سیاسی-

قانونی و اقتصادي 91 ،عدم قطعیت 25 ،روند و  92ذينفعِ مؤثر بر آينده شبکههاي اجتماعی استخراج
المللی،قانونگذاريمناسبوآموزشعمومیموردتأکیدقرارگرفت .


بین

کلیدواژهها :فیسبوک ،شبکههای اجتماعی ،پیشران ،روند ،عدم قطعیت ،ذینفع.
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گرديد .مشخص گرديد که آينده شرکت فیسبوک ،آينده شبکههاي اجتماعی است .لزوم يک توافق
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مقدمه
عنوانخدماتمبتنیبراينترنتتعريفمیشوندکهبهافراداجازه

شبکههاياجتماعیبه
می دهدبرايخودپروفايلايجادکنندوبرايخودلیستیازمخاطبانايجادکنندکهبااين

مخاطباندرارتباطباشندوکلاعضايشبکهمحتواباهمبهاشتراکبگذارند.همچنینبه

همی دهدپستعمومیبگذارندويابرايهمپیامخصوصیبفرستندTsai, (.
آنهااجاز 


.)Han, Xu, & Chua, 2009: 11077
در شبکههاي اجتماعی همراه ،9وسیله همراه 2به بستري براي شبکههاي اجتماعی
تبديل می شود .عالوه بر آن امکان آپلود فیلم و عکس را بدون نیاز به دسکتاپ فراهم
هاباعثمیشوندکهافراددرحالیکهدرحالحرکتهستندوبامسائل

میکند.اينشبکه

زندگی رودررو هستند ،بازهم بتوانند محتوا به اشتراک بگذارند و با دوستان خود در
تسريشبکههاياجتماعی

ارتباطباشند(.)Wang, Vasilakos, Jin, & Ma, 2014: 1295
بهوسايلهمراهباعثمیشودکهبعداطالعاتموقعیتمکانی8اضافهشودواينامرباعث
میشودکهکاربرانبهمحتوايمبتنیبرمکاندستيابند(.)Kaplan, 2012: 142همچنین

اينامکانراايجادمیکندتادربعضیازشبکههاموقعیتجغرافیايیراباهمبهاشتراک
بگذارند.)Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011: 245( 4عالوهبر
ايندروسايلهمراهاستفادهازشبکههاياجتماعیبرايکاربرانآسانتراست( Gurtner,

هايکسبوکارجديد


.اينامکاناتباعثخلقمدل
)Reinhardt, & Soyez, 2014: 186
امکانخلقمحیطیراهموارمیسازند

.رسانههايهمراه5

شدهاست()Kim, 2012: 1480
که تولید و مصرف محتوا ،هر دو ،صورت پذيرد .همچنین در بعضی از شبکهها امکان
پخش زنده فیلم وجود دارد ( .)Goggin & Hjorth, 2009: 119هماکنون همگرايی

)1. Mobile Social Networks (MSN
بندمیشود .

کهشاملگوشیهوشمند،تبلتودرنوعپوشیدنیآنمچ

Mobile devices.2
3. Location information
.4شبکهFriendster
5. Mobile Media
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رسانهها 9چه ازنقطهنظر مدل کسبوکار و چه از نظر پلتفرم روزبهروز بیشتر
میشود( .)Media Convergence Handbook, 2016: 4

امروزه استفاده از خدمات شبکههاي اجتماعی 2براي ارتباطات در زندگی شخصی
يکواقعیتهرروزهاست.)BECAN & SMUTNY, 2016: 1(.دردودههاخیر،همراه
هاياجتماعیبهطورگستردهنقشبااليی

بااثراينترنتبرهمهابعادزندگیروزمره،شبکه
اندبهطوريکهبرتصمیمات
درپیداکردنخبر،بهاشتراکگذاشتنعقايدوسرگرمیداشته 
اقتصادي،سالمت،سیاسیوسرگرمیاثرفراوانیدارند(.)Yang et al. 2019: 2نقش
شبکههاي اجتماعی در تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز امري بديهی و
غیرقابلانکاراست .

يکی از بخشهايی که امروزه ما در آن بهوضوح شاهد تغییرات پرسرعت هستیم،
بخشتکنولوژياطالعات 8است .اينتغییرات هم در بخش سخت و هم در بخش نرم
تکنولوژياطالعاتاستکهالزموملزوميکديگرهستند.امروزه،انديشمندانرسانه4اين
بخش را ،به علت مأموريت آن در جابجايی اطالعات بهعنوان يکی از رسانههاي نوين
هايیکهدرفضاياينترنتازنقطهنظر

طبقهبنديمیکنند(.)Patel, 2013: 3يکیازبخش

انتقال اطالعات بسیار موردتوجه است ،شبکههاي اجتماعی است .امکانات ،مقتضیات و
هابهسرعتدرحالتغییراست.رشدتکنولوژيهايسخت
تکنولوژيمربوطبهاينشبکه 
هاياجتماعیمیدهد.با

بهعالوهخالقیتروبهرشدنرمخبرازتغییراتباالبرايشبکه

رشدبااليشبکههاياجتماعیوامکاناتآن،يکغافلگیريوحشتناکبرايآيندهدر
جتماعیمنطقیبهنظرمیرسد.بسیاريازمحققینامروزدرحالبررسی

موردشبکههايا
عواقب اين رشد ،از ابعاد مختلف اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...هستند
(.)O’Brolcha´in et al. 2014: 2-29باتوجهبهمطالبباالآمادگیبرايرويارويیبا
آينده شبکههاي اجتماعی امري ضروري است .هدف اين تحقیق شناسايی بازيگران و

1. Media Convergence
2. Social Network Service
3. IT
4. Media
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هاياجتماعیاست.آيندۀشبکههاياجتماعیدراينمطالعه،

نیروهايمؤثربرآيندۀشبکه
متغیر وابسته است و ساير نیروها ،پیشرانها و بازيگران اقتصادي ،اجتماعی-فرهنگی،
کلگیري
تکنولوژي-زيستمحیطیوسیاسی-قانونینقشمتغیرمستقلرادارندکهدرش 
ساختارآيندهشبکهاجتماعینقشبازيمیکنند(شکل .)9


شکل  .0نیروهای مؤثر بر شبکههای اجتماعی

 .5مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
 .5.0مدل کیتزمن
،کیتزمناقدامبهارائهمدلیبرايشبکههاياجتماعی،بهنامساختارکندوي

درسال2199
عسل 9کرد(.)Kietzmann et al. 2011: 243-248اينمدلبهعلتجامعیتتابهامروز
درتحقیقاتمتعدديکهمربوطبهشبکههاياجتماعیهستند،ازابعادمختلفبهکاررفته

است.محققنیز بهمنظورتبیین،توصیف و تعريف دقیق شبکههاياجتماعی ازاينمدل
بهرهمیبرد(شکل.)2


1. Honeycomb
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مطابقاينمدل،يکشبکهاجتماعیهفتمشخصهدارد( Kietzmann et al. 2011:

یکند.اينخود
)9. )243-248هويت9کهبیانگرحديازهويتفرداستکهکاربرافشام 
افشاگريمیتواندهمدربخشمشخصاتجمعیتشناختیوبیانمشخصاتوعاليقدر

تنظیماتباشدوهمدرموردرويکرياستکهويدرداخلشبکهازخودنشانمیدهد.

(چه پستهاي به اشتراک میگذارد ،صورتکهاي احساسات و يا دوست داشتن 2و يا
دوستنداشتن .)8ما در شبکههاي اجتماعی با تعريف جديدي از مشخصات جمعیت

ويامحتوايموردارتباط:کهمیتواندمیکروبالگدر

شناختیروبروهستیم)2.گفتگو 4
توئیتر ،فیلم در يوتیوب و يا عکس و يا شامل همه اينها در فیسبوک باشد )8 .به
اشتراکگذاري :5بیانگرحدياستکهفرد میتوانداقدام به تبادل،پخش و يادريافت

محتوا بکند )4 .حضور :6بیانگر حدي است که استفادهکنندگان از در دسترس بودن
يکديگر مطلع میشوند )5 .ارتباطات :7اين مورد مربوط به دستهبندي محتوا است .چه
محتوايیوچگونهباچهافراديتبادلشود .

1. Identity
2. Like
3. Unlike
4. Conversations
5. Sharing
6. Presence
7. Relationships
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شکل  :5مدل کندوی عسل کیتزمن



)6اعتبار:9اينموضوعهممربوطبهاعتبارمشخصاتفردوهممربوطبهاعتبارمطالبی
استکهبهاشتراکمیگذارند(.)Kietzmann et al. 2011: 247باافزايشمقداراعتبار

کاربر،اعتمادديگراننسبتبهويبیشترخواهدشد(آزاديپرند،متینفروهمکاران،

 .)23 :9813شبکههاي اجتماعی مختلف ،روشهاي مختلفی براي اعتبار سنجی ايجاد
سايراعضايشبکهبراياعتبارسنجیمشخصات

کردهاند.مثالًدرشبکهلینکدين2ازتأيید8

)گروهها:4بیانگرحدياستکه

کند،استفادهمیشود7.

فرديومحتوايیکهاعالممی
تواننداقدامبهگروهبنديکنند .


هاياجتماعیمی

افراددرشبکه
قابلتحلیل هستند .مثالً در
شبکههاي اجتماعی مختلف بر اساس اين هفت ويژگی  
لینکدين ،هويت ،ارتباطات و اعتبار فوقالعاده قوي است ( Kietzmann et al. 2011:

هاضعیفاست؛ويادرفیسبوکاغلباينويژگیهاقوياست .


؛اماسايرويژگی
)248

1. Reputation
2. LinkedIn
3. Endorsement
4. Groups
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انواع شبکههای اجتماعی
شبکههاي اجتماعی تودهاي نوعی جديدي از ارتباطات هستند که به آنها ارتباطات
هابسیاربزرگترازحدمعمولِ


طرفمخاطبآن

شود.ازيک
تودهايشخصی 9گفتهمی

ارتباطاتبینفرديِهمآنالينوهمآفاليناست،مانندفیسبوکوازطرفديگرمحتواي
آن از محتواي ارتباطات تودهاي کالسیک ،2مانند مقاله روزنامه ،بسیار شخصیتر است.
( .)große Deters, Mehl, & Eid, 2016:1همچنین بر اساس تقسیمبندي بر مبناي
محدودهمخاطبوکارکرد( )Kietzmann et al. 2011: 245-248شبکههاياجتماعی
رامدنظرنداشتهبلکهبازارهدفآنهاانبوه 4است.ضمن

تودهاي،بازارهدفِگوشهاي 8

اينکهبرخالفشبکههاياجتماعیبرمبنايکارکرد 5مانندلینکدين،برايکارکردخاصی
اند.مثالبارزشبکهاجتماعیتودهايشبکهاجتماعیفیسبوکاستکه


همطراحینشده
واضحاً در اين امر رهبر بازار هم به شمار میرود .در آوريل  2196فیسبوک بهعنوان
محبوبترينشبکهاجتماعیبا9665میلیاردکاربرفعالدرماهو961میلیاردکاربرفعالدر

روزشناختهشد.)Jung, Walden, Johnson, & Sundar, 2017: 1072(6

نیروها و بازیگران مؤثر بر آینده
نیروها و بازيگران مؤثر بر شکلگیري آينده شامل پیشرانها و ذينفعان هستند (هاينز،
بیشاپ.)994-957:9815،

1. Mass Personal Communication
2. Classical Mass Communication
3. Niche Market
4. Mass Market
5. Functional
 .6اينآمار،مربوطبهاعضايفعالاست.آخرينآمارمربوطبهتعدادکابرانفیسبوکحدود264ملیاردنفراست.
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پیشرانها
پیشرانها ،عوامل اصلی ايجاد تغییر هستند که شامل روندها و ساير تغییراتی هستند که

شرايطآيندهراشکلمیدهند(هاينز،بیشاپ.)956:9815،نیروهايپیشرانباتأثیرباال

میتوانندبنیانيکسازمانراتکاندهند( .)Nekers, 2016: 26

در بعضی موارد شناسايی نیروهاي پیشران مشکل است زيرا از همه روابط متقابل
پذيرندوممکناستتأثیراتآنهاسالهاوياحتیدهها

مربوطبهيکموضوعتأثیرمی
سالاحساسنگردد(هاينز،بیشاپ .)957:9815،
بنديمیکنند


هادسته
پیشرانهارابراساسمیزانقطعیت،بهروندهاوعدمقطعیت

(هاينز،بیشاپ .)955:9815،

روندها

1

هاوامتدادوقايعزمانحالبهآيندههستند.روندها،پديدههايدرحال

روندها،برون 
يابی

تغییرهستندکهبهزمانآيندهامتدادمیيابند.روندهاويژگیهايزيررادارند( Nekers,


:)2016: 18

توانددرواقعیتهاياجتماعیشناسايیشوند .


روندهامی

 روندهاجهتخاصیدارندوباعثتغییرمیشوند .
روندهابرايدورانطوالنیترياززماندوامدارند .



توسعهروندهابهسمتآيندهکموبیشيکنواختاست.


ترينآيندهراشکلمیدهد(هاينز،

شناسايیکالنروندهابنیانِپیشبینیِمبنايامحتمل

بیشاپ .)911:9815،

1. Trend
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عدم قطعیت

0

آيندهروندهاقابلدرکاست،مانندرشدجمعیت؛امانیروهايپیشرانديگريوجوددارند

کهاز قطعیتکمتري برخوردارهستند(هاينز،بیشاپ)955 :9815،؛مانندتأثیراتهوش
هاروندهايیهستندکهپیشبینیآيندههاي


مصنوعیدرزندگیبشر.درواقع،عدمقطعیت
پژوهیتشکلمیدهند


هااساسسناريوهارادرآينده
ناشیازآنمشکلاست.عدمقطعیت
هابهطوردقیقاست( .)Nekers, 2016: 19
قطعیت 


ناريوهانمايشعدم
زيراهدفاصلیس

ذینفعان
برخیازمنابع،هنگامتحلیلمحیطیوتالشبرايشناسايینیروهايمؤثربرآينده،براي
گیرند.ذينفعانافراد،


هادرنظرمی
تجزيهوتحلیلذينفعانشانمستقلیوراءتحلیل پیشران

گروهها،سازمانهاويانهادهايیهستندکهبهصورگوناگون(مثبت،منفیو)...برموضوع

پذيرند.تجزيهوتحلیلذينفعانشاملشناسايی


گذارندوياازآنتأثیرمی

موردنظرتأثیرمی
رزيابیاهمیتآنهاست(هاينز،بیشاپ:9815،

هاوتجزيهوتحلیلنوعتأثیر،منافعوا


آن
.)994-995
شناسايیبازيگران،پیشرانها،روندها،عدمقطعیتهاوموضوعات

روشمعمولبراي
هاوذينفعاندرحوزههايینظیر


مختلف،استفادهازرويکردافقیاستکهدرآنپیشران
محیطیوسیاسی)سازماندهیمیشوند


(اجتماعی،تکنولوژي،اقتصادي،زيست
 STEEP
(هاينز،بیشاپ.)951:9815،دربرخیتحقیقاتهمبراياينامرازچهارچوبLEST
(قانونی ،اقتصادي ،اجتماعی ،تکنولوژي) استفاده میکنند ( Sharma & Yang, 2015:

 .)419در بعضی ديگر از منابع ،بجاي  LEST ،PESTو يا  DESTEP ،PESTLEرا
پیشنهاد میکنند که شامل نیرويهاي جمعیت شناختی ،2اقتصادي ،اجتماعی-فرهنگی،
تکنولوژي،زيستمحیطیوسیاسیاست( .)Nekers, 2016: 18


1. Uncertainty
2. Demographic
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روش پژوهش
اصطالحیاستکهبرايهرنوعخالصهکردندرموضوعیخاصاستفادهمیشود

مرور
هايشناسايیپیشرانها،روندهاوذينفعاندر


.يکیازروش
(عباسی،سراجزاده)4:9814،
آيندهپژوهی مرور ادبیات مربوط به موضوع است که معموالً در چهارچوبهايی مانند

هايمختلفآيندهپژوهیدرمراحلبعدازتحلیل

 LEST،PESTنظاممیابندتادرروش
محیطی بکار گرفته شوند ( )Sharma & Yang, 2015: 419و (هاينز ،بیشاپ:9815 ،
 .)982
مراحلانجاماينپژوهشبهشرحزيربود :
)9پرسشپژوهشاينبودکه"چهنیروهاوبازيگرانیبرآيندهشبکههاياجتماعی
تأثیردارند؟" 
)2مسئولیتکلتحقیقبرعهدهخودمحققاست(کارتیمیوجودندارد) .
)8پروتکلمروربهاينشرحاست :
 زمینه موضوع مرور شامل مدل کیتزمن و تعريف بازيگران و نیروها اعم از
پیشرانهاوذينفعانبراساسيکچهارچوبافقیاست.دراينتحقیقعواملتکنولوژي

وزيست محیطیوهمچنینعواملجمعیتشناختیواجتماعیبهخاطرنزديکیِتحلیلی،

درکنارهمموردبررسیقرارمی گیرندوبهدلیلمشابهعواملسیاسیوقانونینیزدرکنار

هم موردبررسی قرار می گیرند .درنتیجه در اين پژوهش عوامل مؤثر ،در چهارچوبِ
تکنولوژي-زيست محیطی ،اجتماعی-جمعیت شناختی ،سیاسی-قانونی و اقتصادي
رمیگیرند .
موردبررسیقرا 

 باتوجهبهتغییراتسريعدرموضوعتحقیق،درجستجوياولیهمقاالتواسناد،

آندستهازمقاالتیکهبرايزمانحاضرموضوعیتیندارند،موردبررسیقرارنگیرند .

 با توجه بهسرعت تغییرات در اين موضوع هر  95روز ،هرکدام از نیروها و

بازيگرانیکهتاآنموقعاستخراجشدهبود،موردبررسیدوبارهقرارگیرندتاتحقیقبروز
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باشد .همچنین هرگاه خبر جديدي مبتنی بر تغییري مهم منتشر شد ،جستجو براي
بهروزرسانیالزم،صورتپذيرد .

صورتپذيرد.درخوداين

وسیلهنرمافزاراندنوت 9


نويسیبه

دهیوفیش

رفرنس

سامانهخالصه ايازمقالهونکاتمهمآنعالوهبرعنوان،نامنويسنده،سالانتشار،نام
ژورنال،چکیدهوکلماتکلیديو...ثبتشود.همچنیندربخشبرچسب،عباراتیبراي
طبقهبندي براي چهارچوب سیاسی-قانونی ،جمعیت شناختی-اجتماعی ،تکنولوژي و

اقتصاديلحاظگرددتابازيابیمقاالتبافیلترسامانهبهراحتیصورتپذيرد .


 باتوجه بهرقابت بین شرکتهاي اينصنعت و همچنینپیچیدگیهايسیاسی

اينموضوع،ادبیاتخاکسترييکیازمشکالتاينتحقیقاست.خصوصاًکهاينمرور
گیردونمیتوانمانندخبرباآنبرخوردکرد.


براييکتحقیقاتآکادمیکصورتمی
صرفاً ادبیاتی که بهوسیله خود شرکتهاي ذينفع ،مانند فیسبوک و يا دولتهاي مطبوع
آنانتأيیدگردد،معتبرشناختهمیشود .

 درگزينشمقاالتايننکاتبايدرعايتگردد:الف)درموردمقاالتیکهحول
موضوعاتمشترکیاست،مقالههايیکهمربوطبهاولینمحققانیکهدرموردآنموضوع
پردازيکردهاندموردتوجهواقعشوند.


نظريه
ب) مقاالتی که ازنقطهنظر روش ،قويتر هستند ،براي گزينش اولويتدارند .ج)
مقاالتیکهازنظرزمانیبروزترباشند،دراولويتهستند .
)4جستجويکامل:جستجوبراساسکلیدواژه،رهگیرياخبارمرتبطوروشگلوله
باشد.درروشگلولهبرفیبرايمروربعضیاوقاتازداخليکسنديامقاله،


برفیمی
سندديگريراشناسايیوآنرابررسیمیکنندکهمعموالًازمنابعآنمقالهوياسنداول

نمقاله،مقاالتمرتبطبعديراشناسايیوبررسیمیکنندوالی

هستندوبازازداخلهمی
هاياستفادهشدهدراينتحقیقبراي


.کلیدواژه
آخر()Anupama Jayasuriya, 2018: 7
مقاالتاولیهدوکلمهانگلیسیِمربوطبهشبکهاجتماعی2است .
1. Endnote
 Social Networkو 2. Social Media
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برخی پايگاههاي موردبررسی عبارتاند از :ساينسدايرکت ،9اسکوپوس ،2امرالد،8
سیج ،4وايلی ،5اشپرينگر .6نکته مهم اينکه به ناچار مقاالتی در اين پايگاهها موردبررسی
قرار گرفتکهبرايحسابکاربريدانشگاهتهرانبازبود.باتوجهبهاينکهذاتموضوع
هاياجتماعیموردرهگیريقرارگرفت.برخیازروزنامهها

موردتحقیقاخبارحولشبکه
و مجالت موردبررسی عبارتاند از :والاستريت ژورنال ،7نیويورک تايمز ،3ديلی
آيتیاسلونمنیجمنتريويو،98
،ام 
تلگراف،1گاردين،91اينديپندينت،99واشنگتنپست 92
فوربز ،94فورچن ،95اکونومیست ،96آتالنتیک ،97سیانان بیزينس ،93امريکن اينتلجنس
وسینت .22
هايمعتبرفنآوريمانندوايرد،21ورج 29

ژورنال91وهمچنینبرخیسايت


1. Science Direct
2. Scopus
3. Emerald
4. Sage
5. WILEY
6. Springer
7. The Wall Street Journal
8. The New York Times
9. The Daily Telegraph
10. The Guardian
11. INDEPENDENT
12. The Washington Post
13. MIT Sloan Management Review
14. Forbes
15. Fortune
16. The Economist
17. The Atlantic
18. CNN Business
19. American Intelligence Journal
20. WIRED
21. The Verge
22. CNET
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13

سال2191

4

سال2111
0

شکل  .2نمودار زمانی مقاالتی که با جستجو و رهگیری اخبار تهیه شدند.



جستجودربازهزمانیتیر 16تاآذر 13صورتپذيرفت.پسازجستجوبراساسِمطالعه
سندجمعآوريوموردبررسیقرارگرفت(شکل

چکیدهوبررسیاجمالیمقاالت 328،
.)8
همانطور که در نمودار مشخص است با توجه به تغییرات سريع در موضوع

موردتحقیقوهمچنیننگاهروبهآيندۀآن،تعدادزياديازمقاالتماقبل2194درهمان
بررسیاجمالیاولیه،مفیدبراياينپژوهششناختهنشدند .
 )5استخراج داده  :مقاالت استخراجشده دقیقاً موردبررسی قرار گرفتند .بر اساس
هايیکهمربوطبهمطالعهبودباقلمنرمافزاررنگیشد.


ن،قسمت
مفاهیمپیشرانوذينفعا
قسمتهايیکهموردنظربود،خالصهوترجمهشد .
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تعداد مقاالت تحلیل شده برای هر حوزه

96

89

37

31

سیاسی-قانونی

اقتصادي

اجتماعی-جمعیت

تکنولوژي-زيست

شناختی

محیطی

شکل  :0تعداد مقاالت تحلیل شده برای هر حوزه



یافتهها
وتحلیلوارائهنتايجاست:پیشرانهاوذينفعان


کهدرواقعگامهشتممرورادبیيعنیتجزيه
استخراجیبراساس چهارچوبسیاسی-قانونی،جمعیتشناختی-اجتماعی،تکنولوژي-
زيستمحیطیواقتصاديموردتجزيهوتحلیلقرارگرفتند(شکل .)4

نوعپیشرانهانیزازمنظرروندوياعدمقطعیتموردبررسیقرارگرفت.برايناساس

صفحهايتهیهگرديدکه98صفحهآخرآنمربوطبهمنابعبود.خالصهاين

گزارشی914
تحلیلدرزيرمیآيد :9


تکنولوژی-زیست محیطی
تأثیراتهوشمصنوعیبرآيندهشبکههاياجتماعیتاآنجامهماستکهآيندهشبکههاي
اجتماعیرامنوطبهتحوالتوتکاملهوشمصنوعیمیدانند.تکاملماشینترجمهدر

.9الزمبهتذکراستکهآنچهدرادامهمیآيدبرگرفتهازادبیاتموردبررسیاستوحاصلتأويلشخصینويسنده
نیست .
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شبکههاي اجتماعی از روندهاي مهمی است که ناشی از تکامل هوش مصنوعی است.
يکروند رو به افزايش در شبکههاي
استفاده از هوش مصنوعی در رايانش احساسات  9
اجتماعی است .اين مسئله از دو منظر اهمیت دارد .يکی اينکه شبکه فیسبوک به دنبال
عنوانمحتوايیکهبهاشتراکگذاشتهشدهويافرستاده


کارگیرياحساساتوافکاربه

به
آوريدرنظارتبرشبکههاياجتماعی


شود،هست.ازطرفديگر،نقشمهماينفن

می
است.هم اکنونهوشمصنوعیکاربرانیکه پتانسیلخودکشیدرفیسبوک دارندرا به

ناظرانسانیاعالممیکند.همچنینشبکههاياجتماعیازهوشمصنوعیبرايشناسايی
توايپورنوغیراخالقیاستفادهمیکنندوتالشدارندباتکامل

محتوايممنوعهمانندمح
هوشمصنوعیاخبارجعلیرانیزشناسايیکنندامااينکهدرآيندههوشمصنوعیبهاين
تکامل برسد که بهتنهايی مسئولیت نظارت به شبکههاي اجتماعی را برعهده گیرد و
همچنیناينکهحتیدرآنصورتهمانسانتمايلیبهاينامرداشتهباشد،ازمواردعدم
قطعیتاست .
2

ازروندمهممؤثربرآيندهشبکههاياجتماعی

تکاملرابطکاربريمغز-کامپیوتر 
استکهشرکتفیسبوکرسماًاعالمکردهدرآنبهموفقیتهايیرسیدهاست.تکامل
ماشینخواندنذهن8ازروندهايمهمديگرياستکهشرکتفیسبوکمشغولتوسعهآن
گذارآنمیگويد«:شماقادرخواهیدبوددرموردچیزيفکرکنیدو


استتاآنجاکهبنیان
فوراًدوستانشماآنراتجربهکنند»( .)McCormick, 2015, The Verge Website
دوستان هوشمند مجازي (مانند زوي 4مايکروسافت) و يا روبوتهاي اجتماعی 5از
نیروهاي مهم تأثیرگذار بر آينده شبکههاي اجتماعی هستند .اين روبوتها در بازاريابی
هاياجتماعیاهمیتزياديدارند.نکتهقابلتوجهاينکهآنانشناختبسیارعمیقیاز

شبکه
کاربريکه با آناندرارتباطهست دارند.میزان و نحوهحضورروبوتهاياجتماعی در
آيندهشبکههاياجتماعیوهمچنینتأثیراتآنانبرآيندهبشرازمواردعدمقطعیتاست .
1. Affective Computing
2. Brain-Computer Interface
3. Mind-Reading Machine
4. ZO
5. Social Bot
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بعضیازمقاالتصحبتازاحتمالحضوراشیايهوشمندمربوطبهاينترنتاشیادر
هاياجتماعیکردهبودندکهاحتمالحضورآنهاونحوهومیزانحضورآناناز

شبکه
مواردعدمقطعیتاست .
استفادهاز بالکچیندرشبکههاياجتماعیازعدم قطعیتهايمهم مؤثر برآينده
شبکه هاي اجتماعی است .مزاياي متعددي در صورت موفقیت کامل فنی و تکنیکی در
مورد بهکارگیري تکنولوژي بالک چین در شبکههاي اجتماعی ،با توجه به ساختار
نامتمرکز بالک چین ،پیشبینی میشود .از آن جمله میتوان کمک به حل برخی از
مشکالتمربوطبهحريمخصوصیوامنیتبیشترشبکهوحفاظتازديتايکاربراناشاره
کرد.تحقیقیمدعیشدهبودکهمی توانازبالکچینبرايکمکبهحلمشکلِاخبار

چیندرحداستارتآپ

جعلیوشايعه استفادهکرد.چندشبکهاجتماعیبرمبنايبالک
مشغولبهفعالیتهستند.همچنیندرشرکتفیسبوکبخشخاصیبرايتحقیقاتبالک
چین وجود دارد که از اهدافِ آن اطالع دقیقی در دسترس نیست .عالوه بر عدم
قطعیتهايفنیِاستفادهازبالکچیندرشبکههاياجتماعی،اينرويکردتناقضاتیبامدل
کسبوکارشبکههاياجتماعیدارد .

مطابق روند فعلی و بر اساس اعالم خود شرکتهاي شبکههاي اجتماعی (مانند
فیسبوک)تاسال 2125واقعیتمجازيدرداخلشبکهاجتماعیوجودخواهدداشتکه
به آن ،شبکه اجتماعیِ واقعیت مجازي نیز گفته میشود .در اينجا با توجه به حالتهاي
ستیمکهآيندههايمحتملزيرازآنناشی

بینیشده،باعدمقطعیتروبروه
مختلفپیش 

میشود )9 :شبکههاي اجتماعی آينده کامالً واقعیت مجازي خواهد بود يا  )2کاربران

میتوانند انتخاب کنند که در حالت واقعیت مجازي غوطهور 9باشند و يا نباشند (حالت

معمولی)ودرنتیجهشبکههاياجتماعیشاملمحتوايمختلفخواهندبود.
هايمتفاوتیازرويارويیبرودکستوشبکههاياجتماعیدربستروسايل

پیشبینی

شود.يکپیش بینیحاکیازاينامراستکهمفهومبرودکستدرمعنايسنتی


همراهمی
افزاريبرودکستکاهشمیيابد.شبکهاجتماعی،


هايسخت
آنتغییرخواهدکرد.هزينه
1 Immersive
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کانال و بستر غالب براي پخش تولیدات برودکست میشود .اين امر میتواند بهصورت
شبکههاي اجتماعیِ آبومانی ويدئو برحسب تقاضا 9و ويدئو برمبناي تقاضا از نوع
سرمايهگذاريبراساستبلیغات2وياترکیبیازهردوماننديوتیوبباشدکهشرکتهاي

بزرگص نعترسانهمحتوايموردنظرخودرابامقتضیاتومشخصاتبرودکستمنتشر
کنندوهمچنینمیتواندشبکههايیمانندفیسبوکباشدکهقابلیتپذيرشکاملبرايهمه
نوع محتوا ،به صورت زنده و غیرزنده را دارا هستند .در اين حالت بسترهايی مانند
گوگلتیوي،6آمازونپرايمويدئو 7واپلیکیشنهاي

الويز ،5
،نتفلیکس،4جی 
اپلتیوي 8

مربوط به شبکههاي برودکست يا بهتدريج حذف میشوند و يا بهسوي ساختار و مدل
کسبوکار شبکههاي اجتماعی خواهند رفت و يا بهصورت مستقل در داخل شبکههاي

قسمتهاي

اجتماعی حضور خواهند يافت که در اين صورت بايد شاهد پررنگ شدن 
مربوط به برودکست و تحوالت بیشتر و سريعتر در اين زمینه در ساختار شبکههاي
اجتماعیدرطیزمانباشیم؛اماپیشبینیديگريمبیّناينامراستکههمساختارهاي

برودکست داخل شبکههاي اجتماعی (مانند ديدن 3در داخل فیسبوک) و شبکههاي
اجتماعی بر مبناي برودکس ت (مانند يوتیوب) باقی خواهند ماند و هم ساختارهاي
الويز ،99گوگل تیوي ،92آمازون پرايم
برودکستی مانند اپل تیوي ،1نتفلیکس ،91جی 
ويدئو ، 98هردو ،به کار خود ادامه خواهند داد؛ بنابراين تأثیرات متقابل برودکست و

)1. Subscription Video-On-Demand (SVOD
2. Advertised-financed VoD
3. Apple TV
4. Netflix
5. GLWIZ
6. Google TV
7. Amazon Prime Video
8. Watch
9. Apple TV
10. Netflix
11. GLWIZ
12. Google TV
13. Amazon Prime Video
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شبکههاياجتماعیِبربستروسايلهمراهدرآيندهازجملهمواردعدمقطعیتاستکهاثر
قابلتوجهبرساختارآيندهشبکههاياجتماعیدارد .

آيندهخودوسايلهمراهازمواردمهمتأثیرگذاربرآيندهشبکههاياجتماعیِهمراه9
است.تحوالتنمايشگردروسايلهمراه،نمايشگرهولوگرام،انعطاففیزيکی صفحات
نمايشگروهمچنیننمايشگرخمیده،افزايشطولعمرباتري،افزايشقدرتپردازشگر،
افزايشقدرتوکیفیتوامکاناتدوربینوسايلهمراه،ايجادامکاناتجديدشناسايیو
بهبودکیفیت امکاناتفعلیشناسايی،افزايش سرعتاينترنت همراه،رشد وسايلهمراه
ازوسايلهمراهبهمنظورآموزش

پوشیدنی،2رشداستفادهازگوشیهوشمند،رشداستفاده
ويادگیريوتالشبرايساختوسايلهمراهِدوستدارمحیطزيستهمگیازروندهاي
مهمتأثیرگذاربرآيندهيوسايلهمراه8هستند .

توسعه اينترنت ماهواره اي يکی از روندهاي مهم تأثیرگذار بر آينده شبکههاي
اجتماعی است .هماکنون ،براي توسعه آن براي آينده يک رقابت در حوزه فنآوري
شکلگرفته است .عالوه بر بوئینگ ،وان وب با  651ماهواره ،اسپیس ايکس با 92111

ماهوارهوارداينرقابتشدهاند.فیسبوکهمباپروژهآتناوارد

ماهوارهوآمازونبا8286
رقابتدرحوزهاينترنتماهوارهايشدهاستومدعیاستسرعتاينترنتدرپروژهوي
برابرسرعتاسپیسايکسخواهدبود.بهطوريتئوريک%15کرهزمیندرپوشش
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اينترنتماهوارهايخواهدبود .

از ذينفعان مؤثر بر آينده شبکههاي اجتماعی در حوزه تکنولوژي میتوان از
شرکتهايمخابراتیوسازندگانوسايلهوشمندهمراهنامبرد.


جمعیت شناختی-اجتماعی
ترينذينفعانمؤثربرآيندهشبکههاياجتماعی

اساساًکاربرانشبکههاياجتماعیازمهم
هاياجتماعینسلهايZ،Y


هايمؤثردرآيندهشبکه

هستنداماباتوجهبهروندسنی،نسل
1. Mobile Social Network
2. Wearable Mobile Devices
3. Mobile Devices
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متولدمیشوند.

،مربوطبهنسلیاستکهبینسالهاي9115-9131

وآلفاهستند.نسلY
اين نسل از کودکی توانايی استفاده از تکنولوژي ارتباطات و اطالعات 9و همچنین
کامپیوترووسايلهمراهراداشتند.ايننسلبهوسیلهروابطشخصیوارتباطاتانسانی،

بسیاربرانگیختهمیشوند.لذابسیارتأثیرپذيرازشبکههاياجتماعیهستند.بههمیندلیل
هم همنوايی کاربران در داخل شبکههايی اجتماعی که تحت تأثیر يک فرهنگ آنالين
صورتمیپذيرد،ازروندهايروبهرشداست.نسل،Zمربوط

خاصوزيرفشارهمتايی2
متولدمیشوند.محالممکنکهدرادبیاتیبه

بهنسلیاستکهبینسالهاي2191-9115
بررسینسلZپرداختهباشدوشبکهاجتماعیهمراهيکیازمحورهاياصلیبحثنباشد.
هاياجتماعیاستودرآنزندگیمیکنند.ايننسل

زندگیايننسلتحتتأثیرشبکه
نسبتبهاستفادهازتکنولوژيباهوشبودهوحتیبرايارتباطمستقیمباسايرافراد،شبکه
دهند.بزرگترينتفاوتنسل Zنسبتبهنسلهزارهمسئلهحريم


اجتماعیراترجیحمی
هايخوددرشبکههاياجتماعیواستفادهازآن،درحد


شخصیاست.ايننسلدرپست
گونهايکه
شوندبه 


اغلبهمچنینريتمسريعزندگیتوصیفمی
افراطبازهستند.نسلZ
مشاورانتبلیغاتیتوصیهمیکننداگردرحد 5کلمهويکتصويربزرگنتوانیباآنها
ارتباطبرقرارکنی،ديگربهآن هادستپیدانخواهیکرد.نسلآلفا،مربوطبهنسلیاست

که بین سالهاي  2125 -2191متولد میشوند .اين نسل هوش بااليی در استفاده از
تکنولوژي واتکاي باال برشبکههاي اجتماعی دارند .نسلآلفا بهشدت وابسته بهصفحه
لمسی و نمايشگر هستند .آنان درعصرتکنولوژي به دنیا آمدهاند.درمعرض شبکههاي
اجتماعی رشد میکنند .بیشتر از قالب تصويري و ويدئو تأثیر میپذيرند تا کالمی و
نوشتاري.اينمقتضیاتخاص،باعثشکلگیريبرخیازمواردعدمقطعیتشدهاست .

با توجه به خصوصیات نسل  Zو آلفا که از ذينفعان تعیینکنندۀ آينده شبکههاي
اجتماعیهستندومحتوايويدئو،محتوايغالبآنهادربرقراريارتباطهستوهمچنین

باتوجهبهفراگیرشدنشبکههاياجتماعیِمجازي،بهنظرمیرسدکهمحتوايغالبِآينده
1. ICT
2. Peer Pressure
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شبکههاياجتماعی،محتوايتصويريومجازيباشدومحتوايمتنیرونقکمتريخواهد
يافت.ازسويديگرآمارهاحاکیازآناستکه%35کاربرانفیسبوکفیلمهارابدون
شودبرايفیلمها


هاياجتماعیتوصیهمی

کنندتاآنجاکهدربازاريابیشبکه

صدانگاهمی
زيرنويس به زبان مخاطب گذاشته شود .همچنین با بهکارگیري واسط کاربري ذهن-
کامپیوترِمعرفیشدهتوسطشرکتفیسبوک -کهقادراستتا 911کلمه،آنچهدرذهن
ترمیشود.

مالحظهايآسان


طورقابل

تولیدمحتوايمتنیرابه
استرابهمتنتبديلکند -
بنابراين،محتوايغالب(ازمنظرتصويريبودنويامتنیبودن)ازمواردعدمقطعیتاست
اختارآيندهشبکههاياجتماعیتأثیردارد .

کهبرس
اينکه شبکههاي اجتماعی آينده ازنقطهنظر بالگ (مانند فیسبوک و يوتیوب) و
میکروبالگ (مانند توئیتر و اينستاگرام) ،بهکدامسومیل میکنند از مواردعدمقطعیت
دهندکهعلیرغماينکههرکدامپاسخگويسلیقهخاصیازمشتريان

است.روندهانشانمی
هاياجتماعی(علیالخصوصفیسبوک)نگاهطمعداريبهمشتريانهمديگر


هستند،شبکه
همدارندکهحاکیازنوعیرقابت،باوجودتفاوتهايساختاريمانندبالگومیکرو
هااست.ازيکطرفازابتداينسل Yبهسمتنسلآلفا،شاهدتمايلبه


بالگ،بینآن
صهبودنمحتواهستیم.ازسويديگرمیبینیمکهشبکههاياجتماعیمبتنیبر

موجزوخال
میکروبالگمانندتوئیترواينستاگرام،حداقلامکاناشتراکگذاريمحتوايخودراکمی

هايمبتنیبربالگنیزسعیدارندتارابطکاربريخودرابهگونهاي


اند.شبکه

بیشترکرده
طراحیکنندتاکاربردرنگاهاولبامحتوايیموجز(مشابهمیکروبالگ)رويارويباشدو
درصورتتمايلويبهاستفادهبیشتر،تفصیلمحتواارائهگرددمانندگزينهديدنبیشتر9
درفیسبوک .
اکنونمکانیزمترتیبنمايشمطالبومحتوادرشبکههاياجتماعی(مانندترتیب


هم
نمايش توئیتها در توئیتر و همچنین فیدها و پستها و استوريها در فیسبوک و
اينستاگرام)عالوهبرفاکتورهايمعمولیمانندروندزمانی،نرخدرگیريپستهاو...بسته

بهتصمیماتهوشمصنوعیاستکهبهشناسايیترجیحاتکاربرمیپردازد.دربعضیاز

1. See More

علی اعتماداالسالمی بختیاری و همکاران | 223

توانداقدامبهتعیینمالکهايیکنداما


هامانندتوئیتروفیسبوکخودکاربرهممی
شبکه
آنچهازطرفشبکهاعمالمیشودهمچنانتصمیماتهوشمصنوعیبراساسترجیحات
کاربر است .البته يکبار شرکت فیسبوک بهمنظور يک آزمايش روانشناسی اقدام به
دست کاريدرراستاياهدافآزمايشبدوناطالعکاربرانکردهاست.باتوجهبهاينکه

کنندهاينتوالیدرجهتدهیبهافکارکاربرانمشخصشد

درهمینآزمايشنقشتعیین
وعطفبهتأثیراتبیحدوحصرشبکهاجتماعیِواقعیتمجازي،مکانیزمنمايشمحتوادر

شبکههاي اجتماعی از موارد عدم قطعیت است که بر ساختار آينده شبکههاي اجتماعی
تیکه مطالب و محتوا در شبکههاي اجتماعی عالوه بر فاکتورهاي
تأثیر دارد .درصور 
مرسوممانندروندزمانی،نرخدرگیريو،...براساسشخصیسازياطالعاتومحتواکه

خودبراساسترجیحاتکاربروتصمیمهوشمصنوعیاست،نمايشدادهشودمنجربه
میشود و درصورتیکه دستکاري شرکتهاي شبکههاي اجتماعی در
حباب فیلتر  9
گیرد،باعثبروزمشکلدروازهبانیاطالعات2

ينمايشمحتواواطالعاتصورت 


نحوه
خواهدشدکهمسبوقبهسابقههمهست(آزمايشکرامر) .
ثابتشدهاستکهسوءاستفادهازديتايشبکههاياجتماعی،حداقلدرچهارحالت

کههاي اجتماعی؛ که به در اختیار گذاشتن و
ممکن است رخ دهد )9 :توسط خود شب 
فروش ديتاي کاربران به پارتی سوم مربوط است )2.همچنین شرکتهاي شبکههاي
اجتماعیباتوجهبهامکاناتیکهدراختیاردارند،ازقبیلدوستانهوشمصنوعی،امکان
بانیاطالعات،توانايیدستکاريدرترتیبمحتوا(آزمايشکرامر)و...توانايی


دروازه
)استفادهيقدرت

دهیودستکاريافکارکاربرانرامطابقبامنوياتخوددارند8.


جهت
هابااستفادهازامکاناتشبکههاياجتماعی


رسمیوغیررسمیبرايتسلطبیشتربرانسان
که با رواج شبکههاي اجتماعی مجازي بسیار تشديد میشود و  )4هکرها .در همه اين
گرددکهمیتواند


نمايشاطالعاتبراساساطالعاتکاربرباعثمحرومیتويازطیفوسیعیازاطالعاتمی
 .9
متفاوتباترجیحاتوعاليقويباشد.اينامردرزمانجستجوحادتراست.
هاياجتماعینقشدروازهبانیاطالعاترابازيمیکنندکهبراساسمنافعو


هايشبکه

دراينحالتشرکت
 .2
هايخود،آنرااعمالمیکنند.اِعمالدستکاري،حداقليکبار،افشاشدهاست.


سیاست
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موارد ،حريم خصوصی مورد تهديد است .تکنولوژيهاي پیچیدهاي مانند بالکچین و
هوش مصنوعی در صورت به ثمر رسیدن و موفقیت ،فشارهاي سیاسی ساير کشورها،
فشارهايهنجاريوفشارافکارعمومیازموارديهستندکهامیدرابرايحلاينمشکل
زنده نگه میدارند .از سوي دگر در مدل کسبوکار شرکتهاي شبکههاي اجتماعی
فروش اطالعات حاصل از ديتاي کاربران ،از منابع مهم درآمدي اين شرکتهاست که
براي اين شرکتها چشم پوشی از آن ،به اين راحتی ممکن نیست .در عصر اقتصاد
اطالعات،اطالعاتکاربرانمنبعِارزشمنديبراينهادهايقدرتوثروتاست.اينمسئله
هاياجتماعیاستکهرويپروژههايديگراين

يکیازپاشنههايآشیلمربوطبهشبکه

شرکت ها،مانندلیبرادرفیسبوک،سايهانداختهاستووضعیتاينموضوعازمواردعدم

قطعیتیاستکهتأثیرفراوانبرآيندهشبکههاياجتماعیدارد .

سیاسی -قانونی
استفادهي سیاستمداران از شبکههاي اجتماعی براي برندينگ شخصی و تأثیر

امروزه 
شبکههاي اجتماعی بر انتخابات از روندهاي محسوس و شناخته شده است .استفاده
حاکمیتها از شبکههاي اجتماعی براي افزايش اعتماد عمومی از روندهاي رو به رشد

ديگردرحوزهسیاسیاست.درروندديگرياستفادهازشبکههاياجتماعیبرايجنگ
سايبريدرحالافزايشاست .
هیچسیستمیدرعالمنیستکهقدرتیبرآنواردنباشدامااَشکالومنابعقدرت
اعمالشده بر آن متفاوت است .اين امر نقش مهمی در آينده شبکههاي اجتماعی دارد.

قدرت رسمی و حاکمیت رسمی ازيکطرف و شبکههاي اجتماعی در طرف مقابل در
تزاحموتضادبايکديگرهستند.درموردنوعقدرتمؤثربرآيندهيشبکههاياجتماعی

همعدمقطعیتوجوددارد.ازسويیدرعرصهقدرترسمیبنابهاسنادمتعدد،درروند
کنونیدرسراسردنیاسرعتقانونگذاريازسرعتتغییراتدرشبکههاياجتماعیبسیار

کمترو هموارهعقبتراست.درعرصهقدرتغیررسمی،فشارهنجارينقشمهمیدر
هاياجتماعیبازيمیکند.همچنینبازيگرانقدرتمندوپارتیسومطمعبه


تأثیربرشبکه
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استفاده بهینه از امکانات شبکههاي اجتماعی جهت افزايش قدرت خود دارند .به همین
دلیلفشارهايیبرشبکههاياجتماعیواردمیکنند؛بنابرايندرموردتأثیرقدرترسمیبر

شبکههاياجتماعیِآيندهعدمقطعیتوجوددارد .
اينکهدرآينده،وزناستانداردهاي نظارت برمحتوايشبکههاياجتماعی بیشتر بر
مبناي قوانین مصوب حاکمیت خواهد بود و يا بهوسیله رويهها و استانداردهاي خود
کهبرساختارآيندهشبکههاياجتماعی

شبکههاياجتماعی،ازمواردعدمقطعیتاست 
هاياجتماعیبیشتررويههاواستانداردهايخود

تأثیردارد.هماکنونمعیارنظارتبرشبکه

شبکههاي اجتماعی است تا قوانین مصوب حاکمیت و يکی از داليل مهم آنهم روند
کنونیِ سرعتپايین قانونگذاري نسبت بهسرعت تغییرات شبکههاي اجتماعی است (در
سراسردنیا) .
باتوجهبهنارضايتیسايرکشورهاازعدمنظارتآنهابرشبکههاياجتماعی،امکان

وتمايلايجاديکمعاهدهبینالمللیبراينظارتبرشبکههاياجتماعیمتصوراست.از

طرفماجراکشوراياالتمتحده استکهاگرچهخودنگرانیهايبسیاريدر

سويیيک
موردشبکههاياجتماعیداردومصاديقنوظهورمربوطبهآنمانندلیبراايننگرانیرا
گذاريونظارتهمهجانبه

برايويروزافزونمیکندوهمچنینسعیدرمديريت،قانون

برشبکههاياجتماعیداردکهتاکنونهمبهاينهدفنائلنشده است،امادرنهايتدر
متحدهوبهطور


هادراياالت
نگاهدرازمدتعملگرايانه،بهخاطرحضوراکثراينشبکه

هابامنافعکالناينکشور،شبکههاياجتماعی


طبیعیهمسويیخواستهوياناخواستهآن
موجباتافزايشهژمونینیروهايقدرتمندِتصمیمگیردراياالتمتحدهرادرسرتاسردنیا
فراهممیکند.اساساًشبکههاياجتماعیيکیازابزارهايقدرتآمريکاست.ارزلیبراو
تسلطاطالعاتیناشیازآنالیزديتايکاربرانِجهانیِشبکههاياجتماعیتنهادونمونهبارز
از مزيتهاي شبکههاي اجتماعی براي حاکمیتِ سیاسیِ اياالتمتحدۀ آمريکا ،بهعنوان
ابزار قدرت سیاسی ،امنیتی و اقتصادي است؛ بنابراين بعید است که با يک توافقنامه
المللیمنصفانهکهمقبولجامعهبینالمللیباشد،موافقتکند.البتهبعضیازنهادهاي


بین
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اطالعاتی و امنیتی آمريکا ،اين توافقنامه را توصیه میکنند .از طرف ديگر بسیاري از
کشورهاي دنیا ،مانند چین ،قوياً تمايل و درخواستِ يک توافقنامۀ بینالمللی در زمینه
شبکه هاياجتماعی،درابعادمختلفسیاسی،امنیتی،فنی،اقتصاديو...رادارند.ايجاد
يکمعاهدهوياتوافقنامهبینالمللیدرموردشبکههاياجتماعی،درابعادمختلفسیاسی،
امنیتی،فنی،اقتصاد يو...درآيندهيکیازمواردعدمقطعیتاستکهبرساختارآينده
شبکههاياجتماعیتأثیردارد .
بهطورواضححاکمیتسیاسیدرکشورهايمختلفوجامعهبینالمللاز ذينفعان

مؤثربرآيندهشبکههاياجتماعیهستند؛امابايدايننکتهموردتوجهقرارگیردکهاقامتگاه
شبکههاي پرکاربر ،اياالتمتحده آمريکا است .لذا نهاد اين کشور مانند کنگره و
اکثر  
سناياياالتمتحده،نهادهايقضايیآمريکامانندديوانعالی،دادستانیکلودادگاهفیزا9

،افبیآي8وپنتاگونهمگیاز
آياي 2
هاياطالعاتیوامنیتیآمريکامانندسی 


وسازمان
ذيفعانپرقدرتمؤثربرآيندهشبکههاياجتماعیهستند.

اقتصادی
استفاده از شبکههاي اجتماعی براي بازاريابی و برندينگ از جمله بازاريابی محتوا در
شبکههاياجتماعیوبازاريابیمشارکتیدرشبکههاياجتماعی،تجارتالکترونیکدر
میشود) ،سرمايهگذاري
داخل شبکههاي اجتماعی (که تجارت اجتماعی 4هم نامیده  
درشبکههاياجتماعیهمگیازروندهايروبهرشدهستند .

جمعی5
1. FISA
2. CIA
3. FBI
4. Social Commerce
 :Crowd Founding .5برخی اوقات تأمین سرمايه از اجتماع يا تأمین مالی جمعی نیز نامیده میشود معموالً
مشارکت جمعی توسط افرادي که سرمايهگذاري مشترک میکنند نامیده میشود ،اغلب از طريق اينترنت انجام
هاييککارآفرينتوسطعمومجامعهياسازمانهاحمايتشود.تأمینمالیجمعیبراياهداف


شودتاازتالش

می
يتاچاپکتاب،حمايتمالیهنرمندانتاطرفدارانکمپینهايانتخاباتیوتأمینسرمايه

متنوعینظیردرمانبیمار
الزمبرايراهاندازييککسبوکارنوپاياکسبوکارکوچککاربرددارد.
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لیبرا ارز ديجیتال غیر بانکی بر پايه بالک چینِ فیسبوک است که در سال 2121
رونمايیمی گردد.لیبرابرخالفاکثرارزهايديجیتالبرپايهماينرنیست.فیسبوکبراي

لیبرااتحاديهايبا نامکالیبراتشکیلدادهاستکهمقرآندرژنواست.درايناتحاديهاکثر

شرکتهاي قدرتمند مالی و ديجیتال دنیا (مانند تريو ،9اوبر 2و ريبیت کپیتال 8و )...

اند.بههمیندلیلنوساناتلیبرابسیاراندکاستوبرخالفاپلپی4و


گذاريکرده

سرمايه
مواردمشابهبانکعاملی درگیرتبادالتلیبرانیستوبراياينامرازساختاربالکچین
سود میبرد که شرکتهاي سرمايهگذار حکم گرههاي اعتبارسنج را دارند .کارشناسان
گونهايکهآنرابه يکشورش و يا
اقتصاديازرونمايی لیبرابسیارناراحت هستند به 
انقالبتشبیهکردهاند.لیبراباعثتضعیفهمهبانکهايمرکزيجهانخواهدشدودر

صورتموفقیتلیبرا،ايناحتمالوجودداردکهارزبسیاريازکشورهانابودشود.حتی
کنگرهآمريکاازشرکتفیسبوکتقاضاکردهتامهلتیبهکنگرهبدهدتابراياينامر
آماده شود و در اين مهلت پروژه را موقتاً متوقف کند .برخی کارشناسان معتقدند که
رسدويايکسقوطآزادخواهدداشت.بالیبرامیتواناز


فیسبوکبالیبرايابهاوجمی
سويآبهافرستاد


الزحمهناچیزپولرابهآن

بقالیخريدکرد،اجارهپرداختکرد،باحق
خواهدبالیبراعملیاتبانکیبهسادگیپیامکباشد.


گويدمی

و....شرکتفیسبوکمی
تعداد کاربران فیسبوک حدود  264میلیارد نفر است و اين آمار بدون در نظر گرفتن
کاربران اينستاگرام و واتسآپ است که شرکتهاي تابعه فیسبوک هستند .اگر اين
کاربران،لیبرارامحورتبادالتمالیخودانتخابکنند،فیسبوکوشرکايشدراتحاديه
پراتورمالیجهانتبديلمیشوند.دربسیاريازکشورهالیبرابهعلت

کالیبرابهقويترينام

سهولتاستفادهونوساناتپايینارزشآن،جايگزينارزهايملیخواهدشد.درصورت
تحققاينامر،برايقابلیتهايیازفیسبوککهتراکنشمالینیازدارند(مانندامکانات
فروشگاهی و تبلیغاتی) مزيت رقابتی بااليی بوده و بهراحتی گوي سبقت را از ساير
1. THRIVE
2. Uber
3. Ribbit Capital
4. Apple Pay
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هايفروشگاهیمانندآمازونو...خواهدربود.بزرگترينمانعبرايلیبرا،احتماالً


پلتفرم
ثباتتر
شودکهسیستمکلیاقتصادجهانیبی 

موانعسیاسیوحاکمیتیاست.لیبراباعثمی
تفرانسهوآلماناعالمکردهاندکه

وحقحاکمیتدولتهابراقتصادکاهشيابد.دول
جلويتوسعهلیبرادراتحاديهاروپاراخواهدگرفت؛بنابراينمیزانموفقیتلیبراازموارد
عدمقطعیتمیباشدکهبرآيندهشبکههاياجتماعیتأثیردارد .

هماکنون شرکت فیسبوک بهعنوان شرکت پیشرو و رهبر در عرصه شبکههاي

ايبِی9وآمازونرادرخودگنجاندهو
اي،بعضیامکاناتپلتفرمهايیمانند 

اجتماعیتوده
توسعهآنمی باشد.درصورتموفقیتپروژهلیبرامزيترقابتیپايداربااليیبراي


درحال
ايبِی وآمازونايجادخواهدشد.همچنینباتوجهبهاثرشبکهايکه
فیسبوکنسبتبه 
فیسبوک دارد و اثر اعتباري که درنتیجه کاربرد ارز لیبرا کسب خواهد کرد اين عدم
هايشناختهشدهرادربازارتضعیف


وآمازونوسايرپلتفرم
ايبِی 
قطعیتوجودداردکه 
کرده و به پلتفرم قدرتمند در زمینه تجارت الکترونیک ،تجارت اجتماعی و فروش هم
تبديلشود.يکیازمشکالتفروشگاههايآنالين عدمعینتآناستکهلذتخريدرا

آورد.پیشروبودنفیسبوکدرتوسعهيامکاناتِواقعیتمجازيوواسطکاربري


پايینمی
ذهن-کامپیوتردرداخلاينشبکهاجتماعیتاحدزيادياينمشکلرابرطرفکردهودر
رقابت با آمازون ،مزيت رقابتی مهمی محسوب میگردد .ايجاد امکانات فروشگاهی و
گزينه گروههاي خريدوفروش در پلتفرم فیسبوک شاهدي بر اين مدعاست .موفقیت
شدنبهيکیازپلتفرمهايموفقفروشازمواردعدمقطعیتاست .


فیسبوکدرتبديل
ايرهبرباشد،آنهم


تنهايکشبکهاجتماعیتوده

شرکتفیسبوکتالشداردکهنه
گونهاي که سعی دارد تا تمام امکانات ساير شبکههاي تودهاي را در خود بگنجاند
به 

(بهطورمثالامکاناتيوتیوبرادرخودبگنجاندوياتجربهکاربريتوئیتررافراهمکندتا

کاربرانتوئیترويوتیوبهمازآنراضیوراغببهکوچبهآنباشند)،بلکهعالوهبراين،
تمايلبهايجادانعطافیدرساختارخودداردتابابعضیازشبکههاياجتماعیعملکرديو
گوشه اينیزرقابتکند.درواقعفیسبوکدرپیتوسعهشبکهمنعطفیاستکهازآنبتوان

1. eBay
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تجربه کاربري اکثر شبکههاي تودهاي (مبتنی بر بالگ يا میکروبالگ) ،عملکردي و
زيتهايرقابتیکهمشغول
گوشه ايراکسبکردوسعیبرايندارددراينمسیرازم 

گذاريبررويآنهاستمانندارزلیبرا،تکنولوژيواقعیتمجازي،رابطکاربري


سرمايه
ذهن–کامپیوتر و ماشین ترجمه نهايت استفاده را ببرد .خريد ورکپلیس ،اينستاگرام و
رسانهاي دنیا) ،ريبرند تدريجی آنها،
واتس آپ (بهعنوان يکی از پرکاربردترين پیام 
تغییراتی که در ساختار خود در حال اعمال است و همچنین گنجاندن ساختاري مشابه
اينکه شرکت
لینکدين به نام فیسبوک مشاغل در خود شاهدي بر اين مدعی است  .
فیسبوک بهعنوان شرکت رهبر در بازار شبکههاي اجتماعی تودهاي موفق به اين امر
میگردد يا نه از موارد عدم قطعیت است که بر ساختار آينده شبکههاي اجتماعی تأثیر

میگذارد .

توسعهشبکهاجتماعیفیسبوکبهعنواناکوسیستمغالبِاينترنتيکیازمواردمهم

هاياجتماعیمیباشد .تحققاينامربرايآيندهمستلزم


عدمقطعیتمؤثربرآيندهشبکه
موفقشدن فیسبوکدرپروژههايپیچیدهمختلفی استکهدرگیرآناست )9:توسعه
قويترين موتور جستجوي اينترنت که حتی از موتور گوگل قويتر است که فیسبوک

هاياجتماعیگوشهايو

براي2124وعدهآنرادادهاست)2.همگرايیفیسبوکباشبکه
)فیسبوکهماکنون رهبرشبکههاياجتماعی توده

عملکرديکه بهآنمشغول است8.
است اما رقبايی مانند توئیتر هم دارد که بايد سعی کند با ارائه يک ساختار منعطف،
ايبِی براي
مخاطبان آنها را جذب کند )4 .موفقیت فیسبوک در رقابت با آمازون و  
شکلگیريساختاري کهبهعنوان يکیازپلتفرمهاي موفقفروش وتجارتالکترونیک

سعهآندرداخلساختارخودمیباشد)5.موفقیتپروژهلیبرا

شناختهشودکهمشغولبهتو
)موفقیتفیسبوکدربهثمررساندنپروژههايتکنولوژيکهبهآنمشغولاستمانند

6
واقعیت مجازي ،رابط کاربري مغز-کامپیوتر ،ماشین ترجمه ،ماشین خواندن ذهن،
تکنولوژيهايمخابراتیوهوافضامانندپروژهآتناو) 7....تبديلفیسبوکبهيکیاز
پلتفرمهاي برتر برودکست و موارد متعدد ديگر .همگی اين پروژهها عالوه بر
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پیچیدگیهاي فنی ،داراي پیچیدگیهاي سیاسی ،اجتماعی ،بازاريابی و اقتصادي هستند.
آنچه مهم است اينکه شرکت فیسبوک با جاهطلبی فراوان سعی در تحقق اين امر دارد.
برخی معتقد هستند که جنگ جهانی بعدي در حوزه شبکههاي اجتماعی است .توانايی
جهت دهی به افکار عمومی و ايجاد رويکردهاي فکري از مؤلفههاي مهم قدرت است.

هاياجتماعیدراينامرباالبودهوروزبهروزدرحالافزايشاست.رويکرد

نقششبکه
هاياجتماعیغیرقابلانکاراستکه


برايتسلطبهشبکه
نهادهايقدرتوثروتدردنیا
روزهمبیشترمیشود.بافرضموفقیتشرکتفیسبوکدرنائلشدهبه

اينتعاملروزبه
اکوسیستمبرتراينترنت،نه تنهاحائزِاکثرامکاناتِاينترنتشود،بلکهباتوجهبهامکاناتی

کهتکنولوژيهايیمانندواقعیتمجازي،ماشینترجمه،تکنولوژيرابطکاربريِذهن-
کامپیوتر،ماشینذهن،لیبراوآتنا(پروژهاينترنتِماهوارهايفیسبوک)براياينشرکت
فراهممی کند،قلمروقدرتفیسبوکراچندينبرابرافزايشدادهونفوذآنرادرزندگی
ترمیشود .
کاربرانعمیق 
بسیاري از شرکتهاي فعال در حوزه تکنولوژي اطالعات (مانند گوگل،
مايکروسافت و آمازون) ،شرکتهاي رقیب در بازار شبکههاي اجتماعی و شرکتهاي
دهندگانتبلیغاتوشرکتهايدادهکاوي)از


هاياجتماعی(مانندسفارش
مشتريشبکه
ذينفعانمؤثربرآيندهشبکههاياجتماعیدرحوزهعواملاقتصاديهستند .

بحث و نتیجهگیری
اينبخشدرواقعگامنهممروراست .
زمانیکهاينتحقیقاتآغازشد،بهمنظورتحديدموضوعی،هدفتحقیقشناسايی

عوامل مؤثر بر آينده شبکههاي اجتماعی تودهاي بود اما در ادامه پژوهش ،محقق با
همگرايیزائدالوصفیدرشبکههاياجتماعیمواجهشدکهتفکیکانواعشبکهاجتماعی
را از هم نادرست مینمود .بهطور مشابه ،محقق با اين واقعیت روبرو شد که شرکت
گونهاي که
فیسبوک ،با فاصله زياد ،شرکت رهبر در بازار شبکههاي اجتماعی است به 
هايجاهطلبانهاينشرکتاست.


هاياجتماعیوابستهبهآيندهونتیجهپروژه

آيندهشبکه
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ناچارمحققدرقسمتیازاينپژوهشمجبوربهتمرکزبربرنامههايآينده

پسبازه 
مبه
شرکتفیسبوکشد .
طلبیهاي
همانطور که گفته شد ،درصورتیکه عدم قطعیتهاي حاصل از جاه 

شرکتفیسبوکباموفقیتبهسرانجامبرسد،شبکهاجتماعیفیسبوکبهپلتفرمیتبديل
میشودکه :


قويترينموتورجستجويدنیااست؛ 


يکیازپلتفرمهايموفقتجارتالکترونیکاست؛ 



 بسیاريازتوقعاتمخاطبانسايرشبکههاياجتماعی،اعمازاينکهمبتنیبربالگ
ايباشدوياعملکرديوگوشهاي،تأمینکرده


باشديامیکروبالگواعمازاينکهتوده
هابهفیسبوکمیشود؛ 

کهباعثسوئیچبسیاريازکاربرانآنشبکه
 يکیازقدرتمندترينبرودکستهايجهاناست؛ 

 بهخاطرلیبرايکیازقويترينبسترهايمالیدنیاست؛ 

 از پیشروان حضور فعال تکنولوژيهاي نوينی مانند واقعیت مجازي ،ماشین
ترجمه،رابطکاربريمغز-کامپیوتروماشینخواندنذهندراينترنتاست؛
دهندگاناينترنتماهوارهاياست .


ترينارائه
 يکیازقوي
هرنیرويیکهبتوانددرسبدپیاماينجهانجديدسهمبیشتريازمخاطبراجذبکند،
بی شک ابرقدرت مقتدري خواهد بود .البته محقق معتقد نیست که انسان يک موجود

منفعل در اين اکوسیستم است و همچنین محقق قائل به اين امر نیست که غیر از
اياالتمتحده ،ساير فرهنگهاي و کشورهاي دنیا در اين سپهر جديد ناتوان هستند اما

نمی توانازاينامرگذشتکهصاحباينسپهروياحداقلنیرويیکهتواناعمالقدرت

گذاريبینالمللی،پتانسیل

وايجاددستکاريدراينسپهررادارد،درصورتعدمقانون
تبديل بهيکديکتاتوريجهانیداردکهقبلازاين،صرفاًدررمانهايجرجاورولمانند
میشد يافت .مثال بارز اين اعمال قدرت را میتوان در سیاستهاي اعمالشده
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فیسبوکدراينستاگرامدرزمانشهادتسردارسلیمانیهنگامحذفپیامهايمربوطبه

ايشانازپستهايواستوريهايافت.شرکتفیسبوکدرتوجیهايناقداماتخوداعالم

کرد که ناچار به اعمال سیاستها و قوانین اياالتمتحده است .اين امر لزوم يک
المللیرابسیارضروريمینمايد.محققاکیداًبهسايرکشورهاي


گذاريعاجلبین

قانون
کندکهبهدنبالايجاديکمعاهدهبینالمللیمنصفانهوايجاديکسازمان


دنیاتوصیهمی
بینالمللی در زمینه شبکههاي اجتماعی باشند .محقق معتقد است که توسعه شبکههاي

حلمنحصربهفردوقطعیبرايخطراتیکهدرباالذکر


تواندراه

اجتماعیملیومحلینمی
وکراسختمیکند.دوم،

اي،رقابتباشبکههايیمانندفیسب

شد،باشد؛زيرااوالًاثرشبکه
تکنولوژيهايیمانندماشینترجمهورابطکاربريمغز-کامپیوترمزيترقابتیِبسیارياز
ترازهمهاينترنتماهوارهايارزان

شبکههايملیراتضعیفخواهدکرد؛اماسومومهم
که بخش اعظم زمین را پوشش میدهد امکانِ اعمال سیاستهاي مکانیکی در فضاي
اينترنت را از بین میبرد .درنتیجه چارهاي جز يک معاهده بینالمللی نمیماند .در ثانی
برفرضاينکهشرکتفیسبوکدربرنامههايجاهطلبانهخودبهنتیجهنرسد،يکمعاهده

المللیعادالنه،نهتنهاضرريکهندارد،بلکهمنافعیهمبرآنمتصوراست .


بین
دوستان هوش مصنوعی که روبوتهاي اجتماعی نیز نامیده میشوند ،پديدههاي
نوينی هستند که عالوه بر اينکه در رويکردهاي تکنولوژي حائز اهمیت هستند ،در
رويکردهاي روانشناسی،جامعهشناسینیزداراياهمیتبسزايیهستند.وقتیاهمیتاين
شودکهفعالیتآنهابارابطکاربريمغز-کامپیوتروماشینخواندن


هابیشترمی

روبوت
ذهنهمراهگردد.شماباموجوديطرفخواهیدبودکهوجودفیزيکیخارجیندارداما
شمارابهترازخودتانمیشناسد.طبیعتاًتجاريسازي اين روبوتهاباعثمیشودکهبا
دوستیطرفباشیدکهبیشترازهرکسديگريافکارواحساساتشمارادرکمیکندو

بهترازهرکسديگريباشماتعاملمیکند؛بنابراينايناحتمالوجودداردکهشمابیشتر

ازهرکسديگريبهويوابستهوعالقهمندشويد.جداياينامرکهاينروبوتهاباعث

تشديدحبابفیلتر میشوند،تأثیراتفردي واجتماعیآنهادر زندگیبشربسیارزياد

علی اعتماداالسالمی بختیاری و همکاران | 223

گذارانوصاحباناينروبوتهاچهقدرتفزايندهايدر


.نکتهمهماينکهسیاست
خواهدبود
گذاريدراينامرضروريبهنظرمیرسد .


دنیاخواهنديافت.قانون
درزمینه قانونگذاري محقق به همه نهادهاي قانونگذاري دنیا توصیه میکند که
رويکردفعالترينسبتبهفضايمجازيهمراهباکارشناسیدقیقدرپیشگیرند.باتوجه

رشتهايدارند،محققپیشنهادمیکندکهدر
بهعدمقطعیتهايمتعددکهبعضاًماهیتبین 

مجلسشوراياسالمیکمیسیونمستقلیدرموردفضايمجازيشکلگیرد.هماکنوندر

وزارتارشادمعاونتخاصیبرايفضايمجازيباناممعاونترسانههاي ديجیتالوجود
ترپیشمیبرد.دربُعدقانونگذاريهمشورايعالی

داردکهدربُعداجرااموررادقیق
فضايمجازيباحضوررئوسقدرتدرساختارکشوروجودداردامااوالًمصوباتآناز
غنايکافیبرخوردارنیستندودربسیارامورمنفعلوتدافعیهستند.دوم،بعدنظارتدر
اينشورامغفولاستکهخاصمجلسشوراياسالمیاست.کمیسیونفضايمجازيدر
کنارشورايعالیفضايمجازيمیتواندرويکرديمشابهکمیسیونامنیتملیوسیاست

خارجیدرکنارشورايعالیامنیتملیبازيکند .
عدم قطعیتهاي متعدد و چندبعدي ،کاربر را در معرض وضعیت پیچیدهاي قرار
میدهدکهدرکنارفرصتها،بعضاًتوأمباتهديداست.برايمواجههباتهديدات،عالوه

برقانونگذاري،آموزشهمضرورياست.بخشقابلتوجهیازتهديداتومخاطرات

شبکههاياجتماعیباآموزشوآگاهیبخشیعمومیقبلپیشگیرياست.اينآموزش
کنآموزشیانجامشودوهمبهصورتآگاهیبخشیعمومی

همبايدبهطورخاصدراما

صورتپذيرد.درزمانیکهدرنظارتمنابعانسانیِسازمانهامفهومخودکنترلیموردبحث
قرار میگیرد ،با آموزش می توان نوعی بلوغ ايجاد کرد که کاربران در برابر تهديدات
اينمیشودکهدرسیبامفاهیم

فضايمجازيازخودمراقبتکنند.هماکنونصحبتاز 
ايبرايدبیرستانايجادمیگردد.البتهمعلومنیستدرايندرسچقدربهسواد


سوادرسانه
ديجیتال پرداخته خواهد شد .اين امر الزم و پسنديده اما کافی نیست .در عرصه سواد
ديجیتال ،اوالً الزم است که در آموزش عالی هم به آن پرداخته شود؛ دوم ،در بخش
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آموزشوآگاهیبخشیعمومیکهبهشدتهممغفولمانده،ضرورياستتدابیرالزم
اتخاذ گردد .مسلماً رسانههاي جمعی وظیفه خطیري در اين امر دارند .همچنین محقق
پیشنهادمیکندکهنهضتسوادآموزيمأموريتخودرابروزکردهودراينامرمشارکت
نمايد .
علیرغماينکههنوزمدلکینزمن،مدلیقويبرايتحلیلشبکههاياجتماعیاستاما
تغییرات سريع شبکههاي اجتماعی خصوصاً همگرايی شديدي که در فضاي مجازي در
شرکتفیسبوکمثالعینیآنمیباشد،کارايی


هايآينده

حالرخدادناستکهبرنامه
اينمدلرابامشکلمواجهخواهدساخت.برايتحقیقاتآيندهپیشنهادمیشودکهمدل
فوقموردبازنگريقرارگیرد.حتیشايداينتغییراتنیازبهمدلهايجديدراروزافزون

نمايد .
اکثر عدم قطعیتهاي کلیدي استخراجشده ،محور خوبی براي تحقیقات آينده
هستند.ازآنجملهمیتوانبهتأثیراتهوشمصنوعیبرشبکههاياجتماعی،آثارحضور

روبوتهاي اجتماعی در شبکههاي اجتماعی ،آثار همگرايی شبکههاي اجتماعی و

چینبرشبکههاياجتماعی،تأثیراتلیبرابراقتصادکالن


برودکست،بررسیتأثیراتبالک
کشورهاو...اشارهکرد.
دهشبکههاي

هايآيندهپژوهی،شناسايینیروهاوبازيگرانمؤثربرآين

دراکثرروش
توانبهعنوان

اجتماعی يکیازمراحلمهماست.ازآيندهپژوهی شبکههاياجتماعی می
تحقیقاتآيندهيادکرد .
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