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 یها شبکه ندهیمؤثر بر آ نفعانِیو ذ شرانهایپ ییشناسا

 همراه لیوسا یِاجتماع

. تهران ،دانشگاه تهرانالبرز،  سیپردرسانه،  تیریمد یدکتر یدانشجو  یاریبخت یاعتماداالسالم یعل

 .رانیا
 

. تهراندانشگاه تهران،  ،تیریرسانه دانشکده مد تیریمدگروه استاد  یاربطانطاهر روشندل 

 .رانیا
 

دانشگاه  ،تیریدانشکده مد یگذار استیس تیریمدگروه  اریاستاد ذوالفقارزاده  یمهد

 .رانی. اتهرانتهران، 
  

 .رانیا ن،تهرادانشگاه تهران،  ،تیریدانشکده مد تیریمدگروه استاد   یفرهنگ اکبر یعل

  چکیده
شبکههدفاينپژوهششناسايینیروهايیاستکهبرآيندهشبکه تأثیردارند. همراه هايهاياجتماعیِ

دهدبرايخودپروفايلوشوندکهبهافراداجازهمیعنوانخدماتمبتنیبراينترنتتعريفمیاجتماعیبه
ارتباطباشندوکلاعضايشبکهمحتواباهمبهاشتراکلیستیازمخاطبانايجادکنندکهبااينمخاطباندر

شبکه در بستريبرايشبکهبگذارند. به همراه وسیله شود.هاياجتماعیتبديلمیهاياجتماعیهمراه،
شکل بر قطعیتنیروهايمؤثر عدم شاملروندها، بهگیريآينده است. ذينفعان و ادبیاتها مرور منظور
هاورهگیرياخباروضوع،پرسشوپروتکلتحقیقتنظیمشد.باجستجودرپايگاهانگلیسیدربارهاينم

328 اساسپروتکل، بر گرديدکه واجدشرايطتهیه ازاين258مقاله بامقاله شد. ترجمه بینانتخابو
تکنولوژيتجزيه -جمعیتشناختی،سیاسی-زيستمحیطی،اجتماعی-وتحلیلاينمقاالتدرچهارچوبِ
قانون اقتصادي، و 91ی قطعیت، 25عدم و شبکه92روند آينده بر مؤثر استخراجذينفعِ اجتماعی هاي

شبکه آينده شرکتفیسبوک، آينده که مشخصگرديد يکتوافقگرديد. لزوم است. اجتماعی هاي
گذاريمناسبوآموزشعمومیموردتأکیدقرارگرفت.المللی،قانونبین

 .نفعیذ ت،یروند، عدم قطع شران،یپ ،یاجتماع یها بکهش سبوک،یف :ها واژهکلید
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 مقدمه 

اينترنتتعريفمیهاياجتماعیبهشبکه افراداجازهعنوانخدماتمبتنیبر به شوندکه

دهدبرايخودپروفايلايجادکنندوبرايخودلیستیازمخاطبانايجادکنندکهبااينمی

چنینبهمخاطباندرارتباطباشندوکلاعضايشبکهمحتواباهمبهاشتراکبگذارند.هم

همیهااجازآن برايهمپیامخصوصیبفرستند.  ,Tsai)دهدپستعمومیبگذارندويا

Han, Xu, & Chua, 2009: 11077). 

شبکه همراهدر اجتماعی هم9هاي وسیله شبکه2راه، براي بستري اجتماعیبه هاي

دسکتاپفراهمتبديلمی به نیاز بدون عکسرا فیلمو آپلود امکان آن بر عالوه شود.

کهدرحالحرکتهستندوبامسائلشوندکهافراددرحالیهاباعثمیکند.اينشبکهمی

ب و اشتراکبگذارند به محتوا بتوانند بازهم هستند، رودررو درزندگی خود دوستان ا

هاياجتماعیتسريشبکه.(Wang, Vasilakos, Jin, & Ma, 2014: 1295)ارتباطباشند

اضافهشودواينامرباعث8بعداطالعاتموقعیتمکانیشودکهبهوسايلهمراهباعثمی

.همچنین(Kaplan, 2012: 142)شودکهکاربرانبهمحتوايمبتنیبرمکاندستيابندمی

هاموقعیتجغرافیايیراباهمبهاشتراکزشبکهکندتادربعضیااينامکانراايجادمی

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

 ,Gurtner)هاياجتماعیبرايکاربرانآسانتراستايندروسايلهمراهاستفادهازشبکه

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

سازندامکانخلقمحیطیراهموارمی5هايهمراه.رسانه(Kim, 2012: 1480)شدهاست

صورتپذيرد دو، هر مصرفمحتوا، و تولید شبکههمچ.که بعضیاز امکاننیندر ها

 دارد وجود فیلم زنده هم(Goggin & Hjorth, 2009: 119)پخش همگرايی. اکنون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mobile Social Networks (MSN) 

.2Mobile devicesشود.بندمیکهشاملگوشیهوشمند،تبلتودرنوعپوشیدنیآنمچ
3. Location information 

 Friendsterشبکه4.

5. Mobile Media 
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ازنقطه9هارسانه کسبچه مدل روزبهنظر پلتفرم نظر از چه و بیشتروکار روز

.(Media Convergence Handbook, 2016: 4)شودمی

خدماتشبکه از استفاده زندگیشخصیبرايارتباطاتدر2هاياجتماعیامروزه

ههاخیر،همراه.دردود(BECAN & SMUTNY, 2016: 1)يکواقعیتهرروزهاست.

طورگستردهنقشبااليیهاياجتماعیبهبااثراينترنتبرهمهابعادزندگیروزمره،شبکه

طوريکهبرتصمیماتاندبهدرپیداکردنخبر،بهاشتراکگذاشتنعقايدوسرگرمیداشته

سیاسیوسرگرمیاثرفراوانیدارند سالمت، نقش(Yang et al. 2019: 2)اقتصادي، .

شبکه در اجتماعی وهاي بديهی امري نیز سیاسی و فرهنگی اجتماعی، تحوالت

انکاراست.غیرقابل

بخش بهيکیاز آن در ما امروزه تغییراتپرسرعتهستیم،هايیکه وضوحشاهد

بخشنرم8بخشتکنولوژياطالعات همدر بخشسختو اينتغییراتهمدر است.

اين4تکنولوژياطالعاتاستکهالزموملزوميکديگرهستند.امروزه،انديشمندانرسانه

جابجايیاطالعاتبه در علتمأموريتآن به رسانهبخشرا، از يکی هاينوينعنوان

نظرهايیکهدرفضاياينترنتازنقطه.يکیازبخش(Patel, 2013: 3)کنندبنديمیطبقه

شبکه است، موردتوجه اطالعاتبسیار مقتضانتقال امکانات، اجتماعیاست. یاتوهاي

هايسختسرعتدرحالتغییراست.رشدتکنولوژيهابهتکنولوژيمربوطبهاينشبکه

تغییراتباالبرايشبکهبه باهاياجتماعیمیعالوهخالقیتروبهرشدنرمخبراز دهد.

هاياجتماعیوامکاناتآن،يکغافلگیريوحشتناکبرايآيندهدررشدبااليشبکه

رسد.بسیاريازمحققینامروزدرحالبررسیجتماعیمنطقیبهنظرمیهاياموردشبکه

هستند ... و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، مختلف ابعاد از رشد، اين عواقب

(O’Brolcha´in et al. 2014: 2-29)بهمطالبباالآمادگیبرايرويارويیبا توجه با .

هدفشبکهآينده است. ضروري امري اجتماعی وهاي بازيگران شناسايی تحقیق اين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Media Convergence 

2. Social Network Service 

3. IT 

4. Media 
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هاياجتماعیدراينمطالعه،هاياجتماعیاست.آيندۀشبکهنیروهايمؤثربرآيندۀشبکه

پیشران نیروها، ساير و است وابسته اجتماعیمتغیر اقتصادي، بازيگران و فرهنگی،-ها

گیريکلقانونینقشمتغیرمستقلرادارندکهدرش-زيستمحیطیوسیاسی-تکنولوژي

(.9کنند)شکلساختارآيندهشبکهاجتماعینقشبازيمی

 های اجتماعی نیروهای مؤثر بر شبکه .0شکل 

 

 . مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته5

 . مدل کیتزمن5.0

هاياجتماعی،بهنامساختارکندوي،کیتزمناقدامبهارائهمدلیبرايشبکه2199درسال

وز.اينمدلبهعلتجامعیتتابهامر(Kietzmann et al. 2011: 243-248)کرد9عسل

کاررفتههاياجتماعیهستند،ازابعادمختلفبهدرتحقیقاتمتعدديکهمربوطبهشبکه

به محققنیز تعريفدقیقشبکهاست. توصیفو تبیین، اينمدلمنظور هاياجتماعیاز

 (.2برد)شکلبهرهمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

کند.اينخودیکهبیانگرحديازهويتفرداستکهکاربرافشام9(هويت9 .(243-248

تواندهمدربخشمشخصاتجمعیتشناختیوبیانمشخصاتوعاليقدرافشاگريمی

دهد.تنظیماتباشدوهمدرموردرويکرياستکهويدرداخلشبکهازخودنشانمی

پست اشتراکمی)چه به صورتکهاي دوستداشتنگذارد، يا يا2هاياحساساتو و

8نداشتندوست در ما جمعیتشبکه(. مشخصات از جديدي تعريف با اجتماعی هاي

تواندمیکروبالگدرويامحتوايموردارتباط:کهمی4(گفتگو2شناختیروبروهستیم.

اين همه شامل يا و عکس يا و يوتیوب در فیلم توئیتر، باشد. فیسبوک در به8ها )

فردمی5گذارياشتراک بیانگرحدياستکه ب: دريافتتوانداقدام يا پخشو تبادل، ه

 بکند. حضور4محتوا استفاده6( که است حدي بیانگر بودن: دسترس در از کنندگان

می مطلع يکديگر ارتباطات5شوند. دسته7( به مربوط مورد اين چه: است. محتوا بندي

محتوايیوچگونهباچهافراديتبادلشود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Identity 

2. Like 

3. Unlike 

4. Conversations 

5. Sharing 

6. Presence 

7. Relationships 
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 : مدل کندوی عسل کیتزمن5شکل 

اعتبار6 اعتبارمطالبی9( اينموضوعهممربوطبهاعتبارمشخصاتفردوهممربوطبه :

.باافزايشمقداراعتبار(Kietzmann et al. 2011: 247)گذارنداستکهبهاشتراکمی

ترخواهدشد)آزاديپرند،متینفروهمکاران،کاربر،اعتمادديگراننسبتبهويبیش

9813 شبکه23: روش(. مختلف، اجتماعی ايجادهاي سنجی اعتبار براي مختلفی هاي

سنجیمشخصاتسايراعضايشبکهبراياعتبار8ازتأيید2الًدرشبکهلینکديناند.مثکرده

میفرديومحتوايیکهاعالممی استفاده کند، گروه7شود. بیانگرحدياستکه4ها( :

بنديکنند.تواننداقدامبهگروههاياجتماعیمیافراددرشبکه

اساساينهفتويژگیشبکه درقابلهاياجتماعیمختلفبر مثالً تحلیلهستند.

فوق اعتبار ارتباطاتو هويت، استلینکدين، قوي  :Kietzmann et al. 2011)العاده

هاقوياست.هاضعیفاست؛ويادرفیسبوکاغلباينويژگی؛اماسايرويژگی(248

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reputation 

2. LinkedIn 

3. Endorsement 

4. Groups 
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 های اجتماعی انواع شبکه

تودهشبکه اجتماعی آنهاي به که هستند ارتباطات از جديدي نوعی ارتباطاتاي ها

ازيکگفتهمی9ايشخصیتوده بزرگطرفمخاطبآنشود. بسیار ترازحدمعمولِها

ارتباطاتبینفرديِهمآنالينوهمآفاليناست،مانندفیسبوکوازطرفديگرمحتواي

محتوايارتباطاتتوده از شخصی2ايکالسیکآن بسیار روزنامه، مقاله مانند است.، تر

(große Deters, Mehl, & Eid, 2016:1)تقسیم اساس بر همچنین مبناي. بر بندي

 مخاطبوکارکرد هاياجتماعیشبکه(Kietzmann et al. 2011: 245-248)محدوده

گوشهتوده بازارهدفِ مدنظرنداشتهبلکهبازارهدفآن8اياي، انبوهرا ناست.ضم4ها

مانندلینکدين،برايکارکردخاصی5هاياجتماعیبرمبنايکارکرداينکهبرخالفشبکه

مثالبارزشبکهاجتماعیتودههمطراحینشده ايشبکهاجتماعیفیسبوکاستکهاند.

می شمار به هم بازار رهبر امر اين در واضحاً آوريل در عنوانفیسبوکبه2196رود.

میلیاردکاربرفعالدر961میلیاردکاربرفعالدرماهو9665عیباترينشبکهاجتمامحبوب

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

 نیروها و بازیگران مؤثر بر آینده

بازي و شکلنیروها بر مؤثر پیشرانگران شامل آينده گیري هستند ذينفعان و )هاينز،ها

 .(994-9815:957بیشاپ،

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mass Personal Communication 

2. Classical Mass Communication 

3. Niche Market 

4. Mass Market 

5. Functional 

 ملیاردنفراست.264اينآمار،مربوطبهاعضايفعالاست.آخرينآمارمربوطبهتعدادکابرانفیسبوکحدود6.
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 ها پیشران

کهپیشران هستند تغییراتی ساير و روندها شامل که هستند تغییر ايجاد اصلی عوامل ها،

شکلمی را دهندشرايطآينده بیشاپ، 9815)هاينز، باال(956: تأثیر نیروهايپیشرانبا .

.(Nekers, 2016: 26)توانندبنیانيکسازمانراتکاندهندمی

همه از استزيرا مشکل پیشران نیروهاي شناسايی موارد بعضی روابطمتقابلدر

هاهاوياحتیدههاسالپذيرندوممکناستتأثیراتآنمربوطبهيکموضوعتأثیرمی

.(9815:957)هاينز،بیشاپ،سالاحساسنگردد

وعدمقطعیتپیشران بهروندها اساسمیزانقطعیت، بر را دستهها کنندبنديمیها

.(9815:955)هاينز،بیشاپ،

 1روندها

هايدرحالهاوامتدادوقايعزمانحالبهآيندههستند.روندها،پديدهيابیروندها،برون

 ,Nekers)هايزيررادارنديابند.روندهاويژگیتغییرهستندکهبهزمانآيندهامتدادمی

2016: 18): 

 هاياجتماعیشناسايیشوند.توانددرواقعیتروندهامی

 شوند.روندهاجهتخاصیدارندوباعثتغییرمی

 ترياززماندوامدارند.روندهابرايدورانطوالنی

 وبیشيکنواختاست.توسعهروندهابهسمتآيندهکم 

)هاينز،دهدترينآيندهراشکلمیبینیِمبنايامحتملروندهابنیانِپیششناسايیکالن

.(9815:911بیشاپ،

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trend 
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 0عدم قطعیت

درکاست،مانندرشدجمعیت؛امانیروهايپیشرانديگريوجوددارندآيندهروندهاقابل

هستند قطعیتکمتريبرخوردار از که بیشاپ، 9815)هاينز، مانندتأثیراتهوش(955: ؛

هايبینیآيندههاروندهايیهستندکهپیشمصنوعیدرزندگیبشر.درواقع،عدمقطعیت

دهندپژوهیتشکلمیهااساسسناريوهارادرآيندهناشیازآنمشکلاست.عدمقطعیت

.(Nekers, 2016: 19)طوردقیقاستهابهقطعیتناريوهانمايشعدمزيراهدفاصلیس

 ذینفعان

برخیازمنابع،هنگامتحلیلمحیطیوتالشبرايشناسايینیروهايمؤثربرآينده،براي

تحلیلتجزيه نظرمیپیشرانوتحلیلذينفعانشانمستقلیوراء در ذيها نفعانافراد،گیرند.

هاويانهادهايیهستندکهبهصورگوناگون)مثبت،منفیو...(برموضوعها،سازمانگروه

وتحلیلذينفعانشاملشناسايیپذيرند.تجزيهگذارندوياازآنتأثیرمیموردنظرتأثیرمی

وتجزيهآن منافعواها هاسترزيابیاهمیتآنوتحلیلنوعتأثیر، بیشاپ، :9815)هاينز،

995-994). 

هاوموضوعاتها،روندها،عدمقطعیتشناسايیبازيگران،پیشرانروشمعمولبراي

هايینظیرهاوذينفعاندرحوزهمختلف،استفادهازرويکردافقیاستکهدرآنپیشران

STEEPاقتصادي،زيست شونددهیمیمحیطیوسیاسی(سازمان)اجتماعی،تکنولوژي،

 بیشاپ، 9815)هاينز، برخیتحقیقاتهمبراياينامرازچهارچوب(951: در .LEST

می استفاده تکنولوژي( اجتماعی، اقتصادي، )قانونی،  :Sharma & Yang, 2015)کنند

419) بجاي منابع، از ديگر بعضی در .PEST ،LEST يا PESTLEو ،DESTEPرا

می نیرويپیشنهاد شامل که شناختیکنند جمعیت اجتماعی،2هاي فرهنگی،-اقتصادي،

.(Nekers, 2016: 18)محیطیوسیاسیاستتکنولوژي،زيست

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Uncertainty 

2. Demographic 
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 روش پژوهش

شوداصطالحیاستکهبرايهرنوعخالصهکردندرموضوعیخاصاستفادهمیمرور

ها،روندهاوذينفعاندرهايشناسايیپیشران.يکیازروش(9814:4)عباسی،سراجزاده،

استآينده موضوع به ادبیاتمربوط مرور چهارچوبپژوهی در معموالً مانندکه هايی

PEST ،LESTپژوهیدرمراحلبعدازتحلیلهايمختلفآيندهنظاممیابندتادرروش

( شوند گرفته بکار Sharma & Yang, 2015: 419محیطی و ) بیشاپ، :9815)هاينز،

982).

مراحلانجاماينپژوهشبهشرحزيربود:

هاياجتماعیچهنیروهاوبازيگرانیبرآيندهشبکه"پرسشپژوهشاينبودکه(9

"تأثیردارند؟

است)کارتیمیوجودندارد(.(مسئولیتکلتحقیقبرعهدهخودمحقق2

(پروتکلمروربهاينشرحاست:8

 از اعم نیروها و بازيگران تعريف و کیتزمن مدل شامل مرور موضوع زمینه

هاوذينفعانبراساسيکچهارچوبافقیاست.دراينتحقیقعواملتکنولوژيپیشران

تحلیلی،محیطیوهمچنینعواملجمعیتشناختیواجتماعیبهخوزيست اطرنزديکیِ

گیرندوبهدلیلمشابهعواملسیاسیوقانونینیزدرکناردرکنارهمموردبررسیقرارمی

می قرار موردبررسی چهارچوبِهم در مؤثر، عوامل پژوهش اين در درنتیجه گیرند.

اجتماعی-تکنولوژي محیطی، سیاسی-زيست شناختی، اقتصادي-جمعیت و قانونی

گیرند.رمیموردبررسیقرا

 ،باتوجهبهتغییراتسريعدرموضوعتحقیق،درجستجوياولیهمقاالتواسناد

آندستهازمقاالتیکهبرايزمانحاضرموضوعیتیندارند،موردبررسیقرارنگیرند.

 به توجه با هر موضوع اين در تغییرات و95سرعت نیروها از هرکدام روز،

شدهبود،موردبررسیدوبارهقرارگیرندتاتحقیقبروزبازيگرانیکهتاآنموقعاستخراج
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 منتشر مهم تغییري بر مبتنی جديدي خبر هرگاه همچنین برايباشد. جستجو شد،

روزرسانیالزم،صورتپذيرد.به

 پذيرد.درخوداينصورت9افزاراندنوتوسیلهنرمنويسیبهدهیوفیشرفرنس

نامسامانهخالصه سالانتشار، نويسنده، نام عنوان، بر ايازمقالهونکاتمهمآنعالوه

ژورنال،چکیدهوکلماتکلیديو...ثبتشود.همچنیندربخشبرچسب،عباراتیبراي

سیاسطبقه چهارچوب براي شناختی-یبندي جمعیت و-قانونی، تکنولوژي اجتماعی،

راحتیصورتپذيرد.گرددتابازيابیمقاالتبافیلترسامانهبهاقتصاديلحاظ

 رقابتبینشرکت به توجه همچنینپیچیدگیبا هايسیاسیهاياينصنعتو

اينموضوع،ادبیاتخاکسترييکیازمشکالتاينتحقیقاست.خصوصاًکهاينمرور

توانمانندخبرباآنبرخوردکرد.گیردونمیبراييکتحقیقاتآکادمیکصورتمی

به ادبیاتیکه شرکتصرفاً خود دولتوسیله يا فیسبوکو مانند هايمطبوعهايذينفع،

شود.آنانتأيیدگردد،معتبرشناختهمی

 کهحولدرگزينشمقاالتايننکاتبايدرعايتگردد:الف(درموردمقاالتی

هايیکهمربوطبهاولینمحققانیکهدرموردآنموضوعموضوعاتمشترکیاست،مقاله

 اندموردتوجهواقعشوند.پردازيکردهنظريه

ازنقطه که مقاالتی قويب( روش، برايگزينشاولويتنظر هستند، ج(تر دارند.

مقاالتیکهازنظرزمانیبروزترباشند،دراولويتهستند.

جستجوبراساسکلیدواژه،رهگیرياخبارمرتبطوروشگلوله(جستجويکامل:4

بعضیبرفیمی برفیبرايمرور درروشگلوله مقاله،باشد. اوقاتازداخليکسنديا

کنندکهمعموالًازمنابعآنمقالهوياسنداولسندديگريراشناسايیوآنرابررسیمی

کنندوالینمقاله،مقاالتمرتبطبعديراشناسايیوبررسیمیهستندوبازازداخلهمی

شدهدراينتحقیقبرايهاياستفاده.کلیدواژه(Anupama Jayasuriya, 2018: 7)آخر

است.2شبکهاجتماعیبهدوکلمهانگلیسیِمربوطمقاالتاولیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Endnote 

2. Social Media و   Social Network 
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پايگاه ساينسهايموردبررسیعبارتبرخی از: اسکوپوس9دايرکتاند امرالد2، ،8،

وايلی4سیج اشپرينگر5، اينپايگاه6، مقاالتیدر ناچار به اينکه مهم نکته موردبررسی. ها

گرفتکهبرايحسابکاربريدانشگاهتهرانبازبود.باتوجهبهاينکهذاتموضوعقرار

هاهاياجتماعیموردرهگیريقرارگرفت.برخیازروزنامهموردتحقیقاخبارحولشبکه

عبارت موردبررسی مجالت والو از: ژورنالاند تايمز7استريت نیويورک ديلی3، ،

،98تیاسلونمنیجمنتريويوآي،ام92،واشنگتنپست99،اينديپندينت91،گاردين1تلگراف

فورچن94فوربز اکونومیست95، آتالنتیک96، بیزينس97، سیانان اينتلجنس93، امريکن ،

.22نتوسی29،ورج21آوريمانندوايردهايمعتبرفنوهمچنینبرخیسايت91ژورنال



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

مطالعه13تاآذر16جستجودربازهزمانیتیر صورتپذيرفت.پسازجستجوبراساسِ

آوريوموردبررسیقرارگرفت)شکلسندجمع328چکیدهوبررسیاجمالیمقاالت،

8.) 

بههمان توجه با است مشخص نمودار در که موضوعطور در سريع تغییرات

درهمان2194موردتحقیقوهمچنیننگاهروبهآيندۀآن،تعدادزياديازمقاالتماقبل

بررسیاجمالیاولیه،مفیدبراياينپژوهششناختهنشدند.

داده:5 استخراج اساسمقاالتاستخراج( بر گرفتند. موردبررسیقرار دقیقاً شده

قلمنرمن،قسمتمفاهیمپیشرانوذينفعا افزاررنگیشد.هايیکهمربوطبهمطالعهبودبا

هايیکهموردنظربود،خالصهوترجمهشد.قسمت
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 : تعداد مقاالت تحلیل شده برای هر حوزه0شکل 

 ها یافته

هاوذينفعانوتحلیلوارائهنتايجاست:پیشرانکهدرواقعگامهشتممرورادبیيعنیتجزيه

اساسچهارچوبسیاسیاستخراجی جمعیتشناختی-بر تکنولوژي-قانونی، -اجتماعی،

(.4وتحلیلقرارگرفتند)شکلزيستمحیطیواقتصاديموردتجزيه

هانیزازمنظرروندوياعدمقطعیتموردبررسیقرارگرفت.برايناساسنوعپیشران

منابعبود.خالصهاينصفحهآخرآنمربوطبه98ايتهیهگرديدکهصفحه914گزارشی

:9آيدتحلیلدرزيرمی

 زیست محیطی-تکنولوژی

هايهاياجتماعیتاآنجامهماستکهآيندهشبکهتأثیراتهوشمصنوعیبرآيندهشبکه

منوطبهتحوالتوتکاملهوشمصنوعیمی دانند.تکاملماشینترجمهدراجتماعیرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

آيدبرگرفتهازادبیاتموردبررسیاستوحاصلتأويلشخصینويسندهالزمبهتذکراستکهآنچهدرادامهمی.9

نیست.

89 
96 

37 
31 

زيست-تکنولوژي

محیطی

جمعیت-اجتماعی

شناختی

قانونی-سیاسی اقتصادي

 تحلیل شده برای هر حوزه تعداد مقاالت
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استکشبکه مهمی روندهاي از اجتماعی است.هاي هوشمصنوعی تکامل از ناشی ه

رايانشاحساسات هوشمصنوعیدر از شبکهيک9استفاده افزايشدر به رو هايروند

دنبال فیسبوکبه شبکه اينکه يکی اهمیتدارد. منظر دو از مسئله اين اجتماعیاست.

عنوانمحتوايیکهبهاشتراکگذاشتهکارگیرياحساساتوافکاربهبه فرستادهشدهويا

هاياجتماعیآوريدرنظارتبرشبکهشود،هست.ازطرفديگر،نقشمهماينفنمی

هم بهاست. فیسبوکدارندرا پتانسیلخودکشیدر اکنونهوشمصنوعیکاربرانیکه

انسانیاعالممی همچنینشبکهناظر هاياجتماعیازهوشمصنوعیبرايشناسايیکند.

کنندوتالشدارندباتکاملتوايپورنوغیراخالقیاستفادهمیمحتوايممنوعهمانندمح

هوشمصنوعیاخبارجعلیرانیزشناسايیکنندامااينکهدرآيندههوشمصنوعیبهاين

به که برسد شبکهتکامل به نظارت مسئولیت وتنهايی گیرد برعهده را اجتماعی هاي

لیبهاينامرداشتهباشد،ازمواردعدمهمچنیناينکهحتیدرآنصورتهمانسانتماي

قطعیتاست.

هاياجتماعیازروندمهممؤثربرآيندهشبکه2کامپیوتر-تکاملرابطکاربريمغز

اعالمکردهدرآنبهموفقیت تکاملاستکهشرکتفیسبوکرسماً هايیرسیدهاست.

مشغولتوسعهآنازروندهايمهمديگرياستکهشرکتفیسبوک8ماشینخواندنذهن

شماقادرخواهیدبوددرموردچیزيفکرکنیدو»گويد:گذارآنمیاستتاآنجاکهبنیان

.(McCormick, 2015, The Verge Website)«فوراًدوستانشماآنراتجربهکنند

زوي )مانند مجازي هوشمند اجتماعی4دوستان روبوتهاي يا و از5مايکروسافت(

شبکه آينده بر تأثیرگذار مهم بازاريابینیروهاي در روبوتها اين هستند. اجتماعی هاي

توجهاينکهآنانشناختبسیارعمیقیازهاياجتماعیاهمیتزياديدارند.نکتهقابلشبکه

روبوتهاياجتماعیدر حضور نحوه میزانو ارتباطهستدارند. آناندر با کاربريکه

اياجتماعیوهمچنینتأثیراتآنانبرآيندهبشرازمواردعدمقطعیتاست.هآيندهشبکه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Affective Computing 

2. Brain-Computer Interface 

3. Mind-Reading Machine 

4. ZO 

5. Social Bot 
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بعضیازمقاالتصحبتازاحتمالحضوراشیايهوشمندمربوطبهاينترنتاشیادر

بودندکهاحتمالحضورآنشبکه ومیزانحضورآنانازهاياجتماعیکرده ونحوه ها

مواردعدمقطعیتاست.

بالک از شبکهاستفاده قطعیتچیندر برآيندههاياجتماعیازعدم هايمهممؤثر

تکنیکیدرشبکه صورتموفقیتکاملفنیو مزايايمتعدديدر هاياجتماعیاست.

به شبکهمورد در چین بالک تکنولوژي ساختارکارگیري به توجه با اجتماعی، هاي

پیش بالکچین، مینامتمرکز میبینی جمله آن از ازتوشود. برخی حل کمکبه ان

مشکالتمربوطبهحريمخصوصیوامنیتبیشترشبکهوحفاظتازديتايکاربراناشاره

اخبارکرد.تحقیقیمدعیشدهبودکهمی توانازبالکچینبرايکمکبهحلمشکلِ

اجتماعیبرمبنايبالک چندشبکه کرد. استفاده آپچیندرحداستارتجعلیوشايعه

هفعالیتهستند.همچنیندرشرکتفیسبوکبخشخاصیبرايتحقیقاتبالکمشغولب

عدم بر عالوه نیست. دسترس در دقیقی اطالع آن اهدافِ از که دارد وجود چین

هاياجتماعی،اينرويکردتناقضاتیبامدلچیندرشبکههايفنیِاستفادهازبالکقطعیت

هاياجتماعیدارد.وکارشبکهکسب

 شرکتمطابق خود اعالم اساس بر و فعلی شبکهروند )مانندهاي اجتماعی هاي

واقعیتمجازيدرداخلشبکهاجتماعیوجودخواهدداشتکه2125فیسبوک(تاسال

می گفته واقعیتمجازينیز اجتماعیِ شبکه آن، حالتبه به توجه با اينجا در هايشود.

هايمحتملزيرازآنناشیستیمکهآيندهشده،باعدمقطعیتروبروهبینیمختلفپیش

می شبکه9شود: ) يا بود خواهد واقعیتمجازي کامالً آينده اجتماعی کاربران2هاي )

حالتواقعیتمجازيغوطهمی در انتخابکنندکه نباشند9ورتوانند يا و )حالتباشند

 هاياجتماعیشاملمحتوايمختلفخواهندبود.شبکهمعمولی(ودرنتیجه

هاياجتماعیدربستروسايلهايمتفاوتیازرويارويیبرودکستوشبکهبینیپیش

بینیحاکیازاينامراستکهمفهومبرودکستدرمعنايسنتیشود.يکپیشهمراهمی

ابد.شبکهاجتماعی،يافزاريبرودکستکاهشمیهايسختآنتغییرخواهدکرد.هزينه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Immersive 
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غالببرايپخشتولیداتبرودکستمی بستر و میشود.کانال بهاينامر صورتتواند

تقاضاشبکه برحسب ويدئو آبومانی اجتماعیِ نوع9هاي از تقاضا برمبناي ويدئو و

هايوياترکیبیازهردوماننديوتیوبباشدکهشرکت2گذاريبراساستبلیغاتسرمايه

بامقتضیاتومشخصاتبرودکستمنتشربزرگص نعترسانهمحتوايموردنظرخودرا

هايیمانندفیسبوکباشدکهقابلیتپذيرشکاملبرايهمهتواندشبکهکنندوهمچنینمی

به محتوا، مانندنوع بسترهايی حالت اين در هستند. دارا را غیرزنده و زنده صورت

هايواپلیکیشن7،آمازونپرايمويدئو6ويگوگلتی،5ويزال،جی4فلیکس،نت8تیوياپل

شبکه به بهمربوط بهتدريجحذفمیهايبرودکستيا يا و مدلشوند و سويساختار

شبکهکسب بهوکار يا رفتو داخلشبکههاياجتماعیخواهند هايصورتمستقلدر

پررنگشدن شاهد اينصورتبايد در يافتکه خواهند هايقسمتاجتماعیحضور

سريع و بیشتر تحوالت و برودکست به شبکهمربوط ساختار در زمینه اين در هايتر

اماپیش اينامراستکههمساختارهاياجتماعیدرطیزمانباشیم؛ بینیديگريمبیّن

شبکه داخل ديدنبرودکست )مانند اجتماعی شبکه3هاي و فیسبوک( داخل هايدر

برودکس مبناي بر ساختارهاياجتماعی هم و ماند خواهند باقی يوتیوب( )مانند ت

اپلتی نت1ويبرودکستیمانند جی91فلیکس، گوگلتی99ويزال، پرايم92وي، آمازون ،

و98ويدئو برودکست متقابل تأثیرات بنابراين داد؛ خواهند ادامه خود کار به هردو، ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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بربستروسايلهمراهدرآيندهازجملهشبکه مواردعدمقطعیتاستکهاثرهاياجتماعیِ

هاياجتماعیدارد.توجهبرساختارآيندهشبکهقابل

9هاياجتماعیِهمراهآيندهخودوسايلهمراهازمواردمهمتأثیرگذاربرآيندهشبکه

انعطاففیزيکی نمايشگرهولوگرام، تحوالتنمايشگردروسايلهمراه، صفحاتاست.

میده،افزايشطولعمرباتري،افزايشقدرتپردازشگر،نمايشگروهمچنیننمايشگرخ

افزايشقدرتوکیفیتوامکاناتدوربینوسايلهمراه،ايجادامکاناتجديدشناسايیو

رشدوسايلهمراه افزايشسرعتاينترنتهمراه، کیفیتامکاناتفعلیشناسايی، بهبود

منظورآموزشازوسايلهمراهبه،رشداستفادهازگوشیهوشمند،رشداستفاده2پوشیدنی

دوستدارمحیط زيستهمگیازروندهايويادگیريوتالشبرايساختوسايلهمراهِ

هستند.8يوسايلهمراهمهمتأثیرگذاربرآينده

ماهواره اينترنت شبکهتوسعه آينده بر تأثیرگذار مهم روندهاي از يکی هاياي

هم است. اجتماعی توسعه براي فناکنون، حوزه در يکرقابت آينده براي آوريآن

شکل وببا وان بوئینگ، بر عالوه است. 651گرفته اسپیسايکسبا 92111ماهواره،

اند.فیسبوکهمباپروژهآتناواردماهوارهوارداينرقابتشده8286ماهوارهوآمازونبا

اينترنتدرپروژهويايشدهاستومدعیاستسرعترقابتدرحوزهاينترنتماهواره

به91 زمیندرپوشش15طوريتئوريکبرابرسرعتاسپیسايکسخواهدبود. %کره

ايخواهدبود.اينترنتماهواره

شبکه آينده بر مؤثر ذينفعان میاز تکنولوژي حوزه در اجتماعی ازهاي توان

 هايمخابراتیوسازندگانوسايلهوشمندهمراهنامبرد.شرکت

 اجتماعی-شناختیجمعیت 

کاربرانشبکه هاياجتماعیترينذينفعانمؤثربرآيندهشبکههاياجتماعیازمهماساساً

Y،Zهايهاياجتماعینسلهايمؤثردرآيندهشبکههستنداماباتوجهبهروندسنی،نسل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mobile Social Network 

2. Wearable Mobile Devices 

3. Mobile Devices 
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وند.شمتولدمی9115-9131هاي،مربوطبهنسلیاستکهبینسالYوآلفاهستند.نسل

اطالعات و ارتباطات تکنولوژي از استفاده توانايی کودکی از نسل هم9اين چنینو

ايننسلبه داشتند. را ارتباطاتانسانی،کامپیوترووسايلهمراه وسیلهروابطشخصیو

بسیارتأثیرپذيرازشبکهبسیاربرانگیختهمی لذا بههمیندلیلشوند. هاياجتماعیهستند.

همنوايی داخلشبکههم يکفرهنگآنالينکاربراندر تحتتأثیر هايیاجتماعیکه

،مربوطZپذيرد،ازروندهايروبهرشداست.نسلصورتمی2خاصوزيرفشارهمتايی

شوند.محالممکنکهدرادبیاتیبهمتولدمی2191-9115هايبهنسلیاستکهبینسال

ماعیهمراهيکیازمحورهاياصلیبحثنباشد.پرداختهباشدوشبکهاجتZبررسینسل

کنند.ايننسلهاياجتماعیاستودرآنزندگیمیزندگیايننسلتحتتأثیرشبکه

نسبتبهاستفادهازتکنولوژيباهوشبودهوحتیبرايارتباطمستقیمباسايرافراد،شبکه

ترجیحمی بزرگاجتماعیرا هنسلهزارهمسئلهحريمنسبتبZترينتفاوتنسلدهند.

هاياجتماعیواستفادهازآن،درحدهايخوددرشبکهشخصیاست.ايننسلدرپست

ايکهگونهشوندبهاغلبهمچنینريتمسريعزندگیتوصیفمیZافراطبازهستند.نسل

اهکلمهويکتصويربزرگنتوانیباآن5کننداگردرحدمشاورانتبلیغاتیتوصیهمی

هادستپیدانخواهیکرد.نسلآلفا،مربوطبهنسلیاستارتباطبرقرارکنی،ديگربهآن

سال بین که می2125-2191هاي ازمتولد استفاده در بااليی هوش نسل اين شوند.

اتکايباالبرشبکه بهتکنولوژيو نسلآلفا بهصفحههاياجتماعیدارند. شدتوابسته

هست نمايشگر آمدهلمسیو دنیا تکنولوژيبه آناندرعصر معرضشبکهند. در هاياند.

می رشد میاجتماعی تأثیر ويدئو و تصويري قالب از بیشتر وکنند. کالمی تا پذيرند

گیريبرخیازمواردعدمقطعیتشدهاست.نوشتاري.اينمقتضیاتخاص،باعثشکل

 خصوصیاتنسل به توجه تعیینZبا ذينفعان از که آلفا شبکهو آينده هايکنندۀ

هادربرقراريارتباطهستوهمچنیناجتماعیهستندومحتوايويدئو،محتوايغالبآن

رسدکهمحتوايغالبِآيندههاياجتماعیِمجازي،بهنظرمیباتوجهبهفراگیرشدنشبکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ICT 

2. Peer Pressure 
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ومحتوايمتنیرونقکمتريخواهدهاياجتماعی،محتوايتصويريومجازيباشدشبکه

هارابدون%کاربرانفیسبوکفیلم35يافت.ازسويديگرآمارهاحاکیازآناستکه

هاشودبرايفیلمهاياجتماعیتوصیهمیکنندتاآنجاکهدربازاريابیشبکهصدانگاهمی

به با همچنین شود. گذاشته مخاطب زبان به کارزيرنويس واسط ذهنکارگیري -بري

معرفی کلمه،آنچهدرذهن911کهقادراستتا-شدهتوسطشرکتفیسبوککامپیوترِ

شود.ترمیايآسانمالحظهطورقابلتولیدمحتوايمتنیرابه-استرابهمتنتبديلکند

بنابراين،محتوايغالب)ازمنظرتصويريبودنويامتنیبودن(ازمواردعدمقطعیتاست

هاياجتماعیتأثیردارد.اختارآيندهشبکهکهبرس

شبکه ازنقطهاينکه آينده اجتماعی وهاي يوتیوب( و فیسبوک )مانند بالگ نظر

سومیلمی بهکدام اينستاگرام(، و توئیتر قطعیتمیکروبالگ)مانند مواردعدم از کنند

خاصیازمشتريانرغماينکههرکدامپاسخگويسلیقهدهندکهعلیروندهانشانمیاست.

الخصوصفیسبوک(نگاهطمعداريبهمشتريانهمديگرهاياجتماعی)علیهستند،شبکه

باوجودتفاوت هايساختاريمانندبالگومیکروهمدارندکهحاکیازنوعیرقابت،

بینآن ازيکبالگ، است. شاهدتمايلبهYطرفازابتداينسلها بهسمتنسلآلفا،

هاياجتماعیمبتنیبربینیمکهشبکهصهبودنمحتواهستیم.ازسويديگرمیموجزوخال

گذاريمحتوايخودراکمیمیکروبالگمانندتوئیترواينستاگرام،حداقلامکاناشتراک

ايگونههايمبتنیبربالگنیزسعیدارندتارابطکاربريخودرابهاند.شبکهبیشترکرده

درنگاهاولبامحتوايیموجز)مشابهمیکروبالگ(رويارويباشدوطراحیکنندتاکاربر

ارائهگرددمانندگزينهديدنبیشتر 9درصورتتمايلويبهاستفادهبیشتر،تفصیلمحتوا

درفیسبوک.

هاياجتماعی)مانندترتیباکنونمکانیزمترتیبنمايشمطالبومحتوادرشبکههم

توئیت توئیترنمايش در پستها و فیدها همچنین استوريو و وها فیسبوک در ها

هاو...بستهاينستاگرام(عالوهبرفاکتورهايمعمولیمانندروندزمانی،نرخدرگیريپست

پردازد.دربعضیازبهتصمیماتهوشمصنوعیاستکهبهشناسايیترجیحاتکاربرمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. See More 
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هايیکنداماتوانداقدامبهتعیینمالکهامانندتوئیتروفیسبوکخودکاربرهممیشبکه

شودهمچنانتصمیماتهوشمصنوعیبراساسترجیحاتآنچهازطرفشبکهاعمالمی

يک البته است. بهکاربر فیسبوک شرکت بهبار اقدام روانشناسی يکآزمايش منظور

کهاينکاريدرراستاياهدافآزمايشبدوناطالعکاربرانکردهاست.باتوجهبهدست

دهیبهافکارکاربرانمشخصشدکنندهاينتوالیدرجهتدرهمینآزمايشنقشتعیین

حدوحصرشبکهاجتماعیِواقعیتمجازي،مکانیزمنمايشمحتوادروعطفبهتأثیراتبی

شبکهشبکه آينده ساختار بر قطعیتاستکه عدم موارد هاياجتماعیهاياجتماعیاز

درصور دارد. شبکهتیتأثیر در محتوا و مطالب فاکتورهايکه بر عالوه اجتماعی هاي

سازياطالعاتومحتواکهمرسوممانندروندزمانی،نرخدرگیريو...،براساسشخصی

خودبراساسترجیحاتکاربروتصمیمهوشمصنوعیاست،نمايشدادهشودمنجربه

فیلتر درصورتیمی9حباب و دستشود شرکتکه شبکهکاري درهاي اجتماعی هاي

واطالعاتصورتنحوه باعثبروزمشکلدروازهينمايشمحتوا 2بانیاطالعاتگیرد،

خواهدشدکهمسبوقبهسابقههمهست)آزمايشکرامر(.

هاياجتماعی،حداقلدرچهارحالتشدهاستکهسوءاستفادهازديتايشبکهثابت

 دهد: استرخ شب9ممکن توسطخود وکه( گذاشتن اختیار در به که اجتماعی؛ هاي

است. مربوط سوم پارتی به کاربران ديتاي شرکت2فروش همچنین شبکه( هايهاي

اجتماعیباتوجهبهامکاناتیکهدراختیاردارند،ازقبیلدوستانهوشمصنوعی،امکان

توانايیدستدروازه )آزمايشکرابانیاطالعات، توانايیکاريدرترتیبمحتوا مر(و...

يقدرت(استفاده8کاريافکارکاربرانرامطابقبامنوياتخوددارند.دهیودستجهت

هاياجتماعیهابااستفادهازامکاناتشبکهرسمیوغیررسمیبرايتسلطبیشتربرانسان

رواجشبکه با میکه تشديد هاياجتماعیمجازيبسیار و اين4شود همه در هکرها. )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تواندگرددکهمینمايشاطالعاتبراساساطالعاتکاربرباعثمحرومیتويازطیفوسیعیازاطالعاتمی9.

 متفاوتباترجیحاتوعاليقويباشد.اينامردرزمانجستجوحادتراست.

بازيمیهايشبکهدراينحالتشرکت2. بانیاطالعاترا کنندکهبراساسمنافعوهاياجتماعینقشدروازه

 کنند.اِعمالدستکاري،حداقليکبار،افشاشدهاست.هايخود،آنرااعمالمیسیاست
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تکنولوژي است. تهديد حريمخصوصیمورد بالکهايپیچیدهموارد، وايمانند چین

کشورها، ساير سیاسی فشارهاي موفقیت، و رسیدن ثمر به صورت در هوشمصنوعی

فشارهايهنجاريوفشارافکارعمومیازموارديهستندکهامیدرابرايحلاينمشکل

می نگه مزنده در دگر سوي از کسبدارند. شرکتدل شبکهوکار اجتماعیهاي هاي

درآمدياينشرکت مهم منابع از ديتايکاربران، هاستکهفروشاطالعاتحاصلاز

شرکت اين چشمبراي اقتصادها عصر در نیست. ممکن راحتی اين به آن، از پوشی

مسئلهاطالعات،اطالعاتکاربرانمنبعِارزشمنديبراينهادهايقدرتوثروتاست.اين

هايديگراينهاياجتماعیاستکهرويپروژههايآشیلمربوطبهشبکهيکیازپاشنه

ها،مانندلیبرادرفیسبوک،سايهانداختهاستووضعیتاينموضوعازمواردعدمشرکت

هاياجتماعیدارد.قطعیتیاستکهتأثیرفراوانبرآيندهشبکه

 قانونی -سیاسی

استفادهامروزه شبکهي از تأثیرسیاستمداران و شخصی برندينگ براي اجتماعی هاي

استفادهشبکه است. شده شناخته و محسوس روندهاي از انتخابات بر اجتماعی هاي

شبکهحاکمیت از رشدها به روندهايرو از عمومی افزايشاعتماد براي هاياجتماعی

هاياجتماعیبرايجنگبکهديگردرحوزهسیاسیاست.درروندديگرياستفادهازش

سايبريدرحالافزايشاست.

اَشکالومنابعقدرت هیچسیستمیدرعالمنیستکهقدرتیبرآنواردنباشداما

شبکهاعمال آينده نقشمهمیدر اينامر متفاوتاست. آن بر هاياجتماعیدارد.شده

حاکمیترسمیازيک شبکهقدرترسمیو طرفمقابلدرهاياجتماعیدرطرفو

هاياجتماعیيشبکهتزاحموتضادبايکديگرهستند.درموردنوعقدرتمؤثربرآينده

همعدمقطعیتوجوددارد.ازسويیدرعرصهقدرترسمیبنابهاسنادمتعدد،درروند

هاياجتماعیبسیارگذاريازسرعتتغییراتدرشبکهکنونیدرسراسردنیاسرعتقانون

فشارهنجارينقشمهمیدرهموارهعقبکمترو درعرصهقدرتغیررسمی، تراست.

کند.همچنینبازيگرانقدرتمندوپارتیسومطمعبههاياجتماعیبازيمیتأثیربرشبکه
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امکاناتشبکه از بهینه همیناستفاده به دارند. هاياجتماعیجهتافزايشقدرتخود

کنند؛بنابرايندرموردتأثیرقدرترسمیبرعیواردمیهاياجتمادلیلفشارهايیبرشبکه

هاياجتماعیِآيندهعدمقطعیتوجوددارد.شبکه

وزناستانداردهاينظارتبرمحتوايشبکه آينده، در براينکه هاياجتماعیبیشتر

به يا و بود خواهد حاکمیت مصوب قوانین رويهمبناي خودوسیله استانداردهاي و ها

ازمواردعدمقطعیتاستهشبکه شبکهاياجتماعی، آينده برساختار هاياجتماعیکه

هاواستانداردهايخودهاياجتماعیبیشتررويهاکنونمعیارنظارتبرشبکهتأثیردارد.هم

آنشبکه مهم داليل از يکی قوانینمصوبحاکمیتو روندهاياجتماعیاستتا هم

سرعت قانونکنونیِ هاياجتماعیاست)درسرعتتغییراتشبکهارينسبتبهگذپايین

سراسردنیا(.

هاياجتماعی،امکانهابرشبکهباتوجهبهنارضايتیسايرکشورهاازعدمنظارتآن

هاياجتماعیمتصوراست.ازالمللیبراينظارتبرشبکهوتمايلايجاديکمعاهدهبین

هايبسیاريدراستکهاگرچهخودنگرانیمتحدهطرفماجراکشوراياالتسويیيک

ايننگرانیراموردشبکه هاياجتماعیداردومصاديقنوظهورمربوطبهآنمانندلیبرا

جانبهگذاريونظارتهمهکندوهمچنینسعیدرمديريت،قانونبرايويروزافزونمی

امادرنهايتدرهاياجتماعیداردکهتاکنونهمبهاينهدفنائلنشدهبرشبکه است،

درازمدتعمل اکثراينشبکهنگاه بهخاطرحضور اياالتگرايانه، در بهها و طورمتحده

هاياجتماعیهابامنافعکالناينکشور،شبکهطبیعیهمسويیخواستهوياناخواستهآن

اسردنیامتحدهرادرسرتموجباتافزايشهژمونینیروهايقدرتمندِتصمیمگیردراياالت

شبکهفراهممی اساساً وکند. ارزلیبرا هاياجتماعیيکیازابزارهايقدرتآمريکاست.

هاياجتماعیتنهادونمونهبارزتسلطاطالعاتیناشیازآنالیزديتايکاربرانِجهانیِشبکه

مزيت شبکهاز اياالتهاي سیاسیِ حاکمیتِ براي اجتماعی بههاي آمريکا، عنوانمتحدۀ

يکتوافق با که است بعید بنابراين است؛ اقتصادي و امنیتی سیاسی، قدرت نامهابزار

البتهبعضیازنهادهايالمللیمنصفانهکهمقبولجامعهبینبین موافقتکند. المللیباشد،
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توافق اين آمريکا، امنیتی و میاطالعاتی توصیه را ازنامه بسیاري طرفديگر از کنند.

دنیا يکتوافقکشورهاي درخواستِ و تمايل قوياً چین، مانند بین، زمینهنامۀ در المللی

ايجادشبکه دارند. را اقتصاديو... فنی، امنیتی، ابعادمختلفسیاسی، در هاياجتماعی،

هاياجتماعی،درابعادمختلفسیاسی،المللیدرموردشبکهيکمعاهدهوياتوافقنامهبین

يو...درآيندهيکیازمواردعدمقطعیتاستکهبرساختارآيندهامنیتی،فنی،اقتصاد

هاياجتماعیتأثیردارد.شبکه

بینبه ذينفعاناطورواضححاکمیتسیاسیدرکشورهايمختلفوجامعه لمللاز

هاياجتماعیهستند؛امابايدايننکتهموردتوجهقرارگیردکهاقامتگاهمؤثربرآيندهشبکه

 اياالتشبکهاکثر پرکاربر، وهاي کنگره مانند کشور اين نهاد لذا است. آمريکا متحده

9متحده،نهادهايقضايیآمريکامانندديوانعالی،دادستانیکلودادگاهفیزاسناياياالت

وپنتاگونهمگیاز8آيبی،اف2ايآيهاياطالعاتیوامنیتیآمريکامانندسیوسازمان

 هاياجتماعیهستند.مؤثربرآيندهشبکهذيفعانپرقدرت

 اقتصادی

شبکه از استفاده برندينگاز و بازاريابی براي اجتماعی درهاي محتوا بازاريابی جمله

تجارتالکترونیکدرهاياجتماعیوبازاريابیمشارکتیدرشبکهشبکه هاياجتماعی،

شبکه اجتماعیداخل تجارت )که اجتماعی 4هاي نامیده سرمايهمیهم گذاريشود(،

هاياجتماعیهمگیازروندهايروبهرشدهستند.درشبکه5جمعی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. FISA 

2. CIA 

3. FBI 

4. Social Commerce 

.5Crowd Foundingيا اجتماع از سرمايه تأمین اوقات برخی :  جمعیتأمین می مالی نامیده معموالًنیز شود

سرمايه که افرادي توسط مشترکمیمشارکتجمعی میگذاري نامیده انجامکنند اينترنت طريق اغلباز شود،

هاحمايتشود.تأمینمالیجمعیبراياهدافهاييککارآفرينتوسطعمومجامعهياسازمانشودتاازتالشمی

هايانتخاباتیوتأمینسرمايهيتاچاپکتاب،حمايتمالیهنرمندانتاطرفدارانکمپینمتنوعینظیردرمانبیمار

 الزمبرايراهاندازييککسبوکارنوپاياکسبوکارکوچککاربرددارد.
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 لیبرا سال در فیسبوکاستکه بالکچینِ پايه بر بانکی غیر ديجیتال 2121ارز

فیسبوکبرايرونمايیمی نیست. ماينر برخالفاکثرارزهايديجیتالبرپايه لیبرا گردد.

نامکالیبراتشکیلدادهاستکهمقرآندرژنواست.درايناتحاديهاکثرايبالیبرااتحاديه

تريوشرکت )مانند دنیا ديجیتال و مالی قدرتمند اوبر9هاي کپیتال2، ريبیت ...(8و و

و4پیاند.بههمیندلیلنوساناتلیبرابسیاراندکاستوبرخالفاپلگذاريکردهسرمايه

درگیرتبادالتلیبرانیستوبراياينامرازساختاربالکچینمواردمشابهبانکعاملی

می شرکتسود که گرههايسرمايهبرد حکم کارشناسانگذار دارند. هاياعتبارسنجرا

ناراحتهستندبه بسیار رونمايیلیبرا ياگونهاقتصادياز بهيکشورشو آنرا ايکه

باعثتضعیفانقالبتشبیهکرده لیبرا هايمرکزيجهانخواهدشدودرهمهبانکاند.

صورتموفقیتلیبرا،ايناحتمالوجودداردکهارزبسیاريازکشورهانابودشود.حتی

براياينامر بدهدتا مهلتیبهکنگره تا کرده ازشرکتفیسبوکتقاضا آمريکا کنگره

برخیکارشن متوقفکند. موقتاً را مهلتپروژه اين در و شود کهآماده معتقدند اسان

يابهاوجمی بالیبرامیفیسبوکبالیبرا توانازرسدويايکسقوطآزادخواهدداشت.

هافرستادسويآبالزحمهناچیزپولرابهآنبقالیخريدکرد،اجارهپرداختکرد،باحق

.شرکتفیسبوکمی باشد.سادگیپیامکخواهدبالیبراعملیاتبانکیبهگويدمیو...

 فیسبوکحدود کاربران گرفتن264تعداد نظر در بدون آمار اين و است نفر میلیارد

واتس و اينستاگرام شرکتکاربران که است اينآپ اگر هستند. فیسبوک تابعه هاي

کاربران،لیبرارامحورتبادالتمالیخودانتخابکنند،فیسبوکوشرکايشدراتحاديه

شوند.دربسیاريازکشورهالیبرابهعلتپراتورمالیجهانتبديلمیترينامکالیبرابهقوي

سهولتاستفادهونوساناتپايینارزشآن،جايگزينارزهايملیخواهدشد.درصورت

برايقابلیت تراکنشمالینیازدارند)مانندامکاناتتحققاينامر، فیسبوککه هايیاز

 رقابتی مزيت تبلیغاتی( و بهفروشگاهی و بوده سايربااليی از را سبقت گوي راحتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. THRIVE 

2. Uber 

3. Ribbit Capital 

4. Apple Pay 
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ترينمانعبرايلیبرا،احتماالًهايفروشگاهیمانندآمازونو...خواهدربود.بزرگپلتفرم

ترثباتشودکهسیستمکلیاقتصادجهانیبیموانعسیاسیوحاکمیتیاست.لیبراباعثمی

دولوحقحاکمیتدولت براقتصادکاهشيابد. اندکهتفرانسهوآلماناعالمکردهها

جلويتوسعهلیبرادراتحاديهاروپاراخواهدگرفت؛بنابراينمیزانموفقیتلیبراازموارد

هاياجتماعیتأثیردارد.باشدکهبرآيندهشبکهعدمقطعیتمی

بههم فیسبوک شرکت شبکهاکنون عرصه در رهبر و پیشرو شرکت هايعنوان

وآمازونرادرخودگنجاندهو9بِیايهايیماننداي،بعضیامکاناتپلتفرمهاجتماعیتود

باشد.درصورتموفقیتپروژهلیبرامزيترقابتیپايداربااليیبرايتوسعهآنمیدرحال

همچنینباتوجهبهاثرشبکهبِیايفیسبوکنسبتبه ايکهوآمازونايجادخواهدشد.

اع اثر و عدمفیسبوکدارد اين کرد کسبخواهد لیبرا ارز کاربرد درنتیجه که تباري

شدهرادربازارتضعیفهايشناختهوآمازونوسايرپلتفرمبِیايقطعیتوجودداردکه

فروشهم تجارتاجتماعیو تجارتالکترونیک، زمینه در قدرتمند پلتفرم به و کرده

عدمعینتآناستکهلذتخريدراهايآنالينتبديلشود.يکیازمشکالتفروشگاه

يامکاناتِواقعیتمجازيوواسطکاربريآورد.پیشروبودنفیسبوکدرتوسعهپايینمی

کامپیوتردرداخلاينشبکهاجتماعیتاحدزيادياينمشکلرابرطرفکردهودر-ذهن

محسوبمی مهمی مزيترقابتی آمازون، امکاناتفرورقابتبا ايجاد وگردد. شگاهی

گروه موفقیتگزينه مدعاست. اين بر شاهدي فیسبوک پلتفرم در خريدوفروش هاي

هايموفقفروشازمواردعدمقطعیتاست.شدنبهيکیازپلتفرمفیسبوکدرتبديل

همايرهبرباشد،آنتنهايکشبکهاجتماعیتودهشرکتفیسبوکتالشداردکهنه

تماگونهبه تا دارد سعی که شبکهاي ساير امکانات تودهم بگنجاندهاي خود در را اي

طورمثالامکاناتيوتیوبرادرخودبگنجاندوياتجربهکاربريتوئیتررافراهمکندتا)به

کاربرانتوئیترويوتیوبهمازآنراضیوراغببهکوچبهآنباشند(،بلکهعالوهبراين،

هاياجتماعیعملکرديودداردتابابعضیازشبکهتمايلبهايجادانعطافیدرساختارخو

اينیزرقابتکند.درواقعفیسبوکدرپیتوسعهشبکهمنعطفیاستکهازآنبتوانگوشه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. eBay 
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شبکه اکثر کاربري تودهتجربه وهاي عملکردي میکروبالگ(، يا بالگ بر )مبتنی اي

هايرقابتیکهمشغولزيتايراکسبکردوسعیبرايندارددراينمسیرازمگوشه

هاستمانندارزلیبرا،تکنولوژيواقعیتمجازي،رابطکاربريگذاريبررويآنسرمايه

ورک–ذهن خريد ببرد. را نهايتاستفاده ترجمه ماشین و وکامپیوتر اينستاگرام پلیس،

)به پیامواتسآپ پرکاربردترين از يکی آرسانعنوان تدريجی ريبرند دنیا(، ها،نهاي

مشابه ساختاري گنجاندن همچنین استو اعمال حال در خود ساختار در که تغییراتی

است. مدعی اين بر شاهدي خود در فیسبوکمشاغل نام به شرکتاينلینکدين که

به شبکهفیسبوک بازار در رهبر شرکت تودهعنوان اجتماعی امرهاي اين به موفق اي

قطعمی عدم موارد از نه يا شبکهگردد آينده ساختار بر هاياجتماعیتأثیریتاستکه

گذارد.می

عنواناکوسیستمغالبِاينترنتيکیازمواردمهمتوسعهشبکهاجتماعیفیسبوکبه

تحققاينامربرايآيندهمستلزمباشد.هاياجتماعیمیعدمقطعیتمؤثربرآيندهشبکه

پروژه فیسبوکدر مختلموفقشدن هايپیچیده درگیرآناست: توسعه9فیاستکه )

گوگلقويقوي موتور حتیاز جستجوياينترنتکه فیسبوکترينموتور استکه تر

ايوهاياجتماعیگوشه(همگرايیفیسبوکباشبکه2وعدهآنرادادهاست.2124براي

 آنمشغولاست. به فیسبوکهم8عملکرديکه ههاياجتماعیتوداکنونرهبرشبکه(

منعطف، يکساختار ارائه با کند سعی بايد که دارد هم توئیتر مانند رقبايی اما است

آن مخاطبان جذبکند. را 4ها و آمازون رقابتبا موفقیتفیسبوکدر برايبِیاي(

بهشکل پلتفرمگیريساختاريکه تجارتالکترونیکعنوانيکیاز هايموفقفروشو

(موفقیتپروژهلیبرا5باشد.سعهآندرداخلساختارخودمیشناختهشودکهمشغولبهتو

هايتکنولوژيکهبهآنمشغولاستمانند(موفقیتفیسبوکدربهثمررساندنپروژه6

مغز کاربري رابط مجازي، ذهن،-واقعیت خواندن ماشین ترجمه، ماشین کامپیوتر،

مانندپروژهآتناوتکنولوژي هايمخابراتیوهوافضا . تبديلفیسبوکبهيکیاز7... )

پروژهپلتفرم اين همگی ديگر. متعدد موارد و برودکست برتر برهاي عالوه ها
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دارايپیچیدگیپیچیدگی اقتصاديهستند.هايفنی، بازاريابیو اجتماعی، هايسیاسی،

جاه شرکتفیسبوکبا مهماستاينکه داردآنچه تحققاينامر .طلبیفراوانسعیدر

شبکه حوزه جنگجهانیبعديدر که هستند توانايیبرخیمعتقد هاياجتماعیاست.

مؤلفهجهت رويکردهايفکرياز ايجاد عمومیو افکار قدرتاست.دهیبه هايمهم

روزدرحالافزايشاست.رويکردهاياجتماعیدراينامرباالبودهوروزبهنقششبکه

انکاراستکههاياجتماعیغیرقابلبرايتسلطبهشبکهنهادهايقدرتوثروتدردنیا

بافرضموفقیتشرکتفیسبوکدرنائلشدهبهروزهمبیشترمیاينتعاملروزبه شود.

نه توجهبهامکاناتیاکوسیستمبرتراينترنت، بلکهبا اينترنتشود، اکثرامکاناتِ حائزِ تنها

تکنولوژي مکه ذهنهايیمانندواقعیتمجازي، تکنولوژيرابطکاربريِ -اشینترجمه،

ماهواره اينترنتِ )پروژه وآتنا لیبرا ماشینذهن، براياينشرکتکامپیوتر، ايفیسبوک(

کند،قلمروقدرتفیسبوکراچندينبرابرافزايشدادهونفوذآنرادرزندگیفراهممی

شود.ترمیکاربرانعمیق

شرکت از بسیاري در فعال گوگل،هاي )مانند اطالعات تکنولوژي حوزه

شرکت آمازون(، شبکهمايکروسافتو بازار شرکتهايرقیبدر هايهاياجتماعیو

ازهايدادهدهندگانتبلیغاتوشرکتهاياجتماعی)مانندسفارشمشتريشبکه کاوي(

هاياجتماعیدرحوزهعواملاقتصاديهستند.ذينفعانمؤثربرآيندهشبکه

 گیری و نتیجه بحث

اينبخشدرواقعگامنهممروراست.

منظورتحديدموضوعی،هدفتحقیقشناسايیزمانیکهاينتحقیقاتآغازشد،به

شبکه آينده بر مؤثر تودهعوامل اجتماعی باهاي محقق پژوهش، ادامه در اما بود اي

عشبکهاجتماعیهاياجتماعیمواجهشدکهتفکیکانواهمگرايیزائدالوصفیدرشبکه

می نادرست هم از بهرا شرکتنمود. که شد روبرو واقعیت اين با محقق مشابه، طور

شبکه بازار در شرکترهبر زياد، فاصله با استبهفیسبوک، اجتماعی ايکهگونههاي

ونتیجهپروژهآيندهشبکه طلبانهاينشرکتاست.هايجاههاياجتماعیوابستهبهآينده
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برنامهمبهپسبازه بر تمرکز به اينپژوهشمجبور هايآيندهناچارمحققدرقسمتیاز

شرکتفیسبوکشد.

درصورتیهمان شد، گفته که قطعیتطور عدم جاهکه از حاصل هايطلبیهاي

موفقیتبهسرانجامبرسد،شبکهاجتماعیفیسبوکبهپلتفرمیتبديل شرکتفیسبوکبا

شودکه:می

 رجستجويدنیااست؛ترينموتوقوي

 هايموفقتجارتالکترونیکاست؛يکیازپلتفرم

 هاياجتماعی،اعمازاينکهمبتنیبربالگبسیاريازتوقعاتمخاطبانسايرشبکه

اي،تأمینکردهايباشدوياعملکرديوگوشهباشديامیکروبالگواعمازاينکهتوده

شود؛هابهفیسبوکمیکهکهباعثسوئیچبسیاريازکاربرانآنشب

 هايجهاناست؛يکیازقدرتمندترينبرودکست

 ترينبسترهايمالیدنیاست؛بهخاطرلیبرايکیازقوي

 تکنولوژي فعال حضور پیشروان ماشیناز مجازي، واقعیت مانند نوينی هاي

 کامپیوتروماشینخواندنذهندراينترنتاست؛-ترجمه،رابطکاربريمغز

 اياست.دهندگاناينترنتماهوارهترينارائهقوييکیاز

هرنیرويیکهبتوانددرسبدپیاماينجهانجديدسهمبیشتريازمخاطبراجذبکند،

يکموجودبی انسان نیستکه معتقد محقق البته بود. خواهد مقتدري شکابرقدرت

نیس امر اين به قائل محقق همچنین و است اکوسیستم اين در ازمنفعل غیر که ت

فرهنگاياالت ساير امامتحده، هستند ناتوان جديد سپهر اين در دنیا کشورهاي و هاي

توانازاينامرگذشتکهصاحباينسپهروياحداقلنیرويیکهتواناعمالقدرتنمی

المللی،پتانسیلگذاريبینکاريدراينسپهررادارد،درصورتعدمقانونوايجاددست

هايجرجاورولمانندبهيکديکتاتوريجهانیداردکهقبلازاين،صرفاًدررمانتبديل

میمی9134 را قدرت اعمال اين بارز مثال يافت. سیاستشد در اعمالتوان شدههاي
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هايمربوطبهفیسبوکدراينستاگرامدرزمانشهادتسردارسلیمانیهنگامحذفپیام

هايافت.شرکتفیسبوکدرتوجیهايناقداماتخوداعالمهايواستوريايشانازپست

سیاست اعمال به ناچار که اياالتکرد قوانین و يکها لزوم امر اين است. متحده

بسیارضروريمیگذاريعاجلبینقانون بهسايرکشورهايالمللیرا محققاکیداً نمايد.

المللیمنصفانهوايجاديکسازمانکندکهبهدنبالايجاديکمعاهدهبیندنیاتوصیهمی

شبکهبین زمینه در شبکهالمللی توسعه که است معتقد محقق باشند. اجتماعی هايهاي

فردوقطعیبرايخطراتیکهدرباالذکرحلمنحصربهتواندراهاجتماعیملیومحلینمی

کند.دوم،وکراسختمیهايیمانندفیسباي،رقابتباشبکهشد،باشد؛زيرااوالًاثرشبکه

بسیارياز-هايیمانندماشینترجمهورابطکاربريمغزتکنولوژي کامپیوترمزيترقابتیِ

ايارزانترازهمهاينترنتماهوارههايملیراتضعیفخواهدکرد؛اماسومومهمشبکه

پوششمی را زمین بخشاعظم سیاستکه اعمال امکانِ فضادهد در مکانیکی يهاي

بینمی از چارهاينترنترا درنتیجه بینبرد. يکمعاهده نمیايجز ثانیالمللی در ماند.

نتیجهنرسد،يکمعاهدههايجاهبرفرضاينکهشرکتفیسبوکدربرنامه طلبانهخودبه

تنهاضرريکهندارد،بلکهمنافعیهمبرآنمتصوراست.المللیعادالنه،نهبین

مصنوعی هوش روبوتدوستان میکه نامیده نیز اجتماعی پديدههاي هايشوند،

در هستند، اهمیت حائز تکنولوژي رويکردهاي در اينکه بر عالوه که هستند نوينی

جامعه وقتیاهمیتاينرويکردهايروانشناسی، داراياهمیتبسزايیهستند. شناسینیز

بیشترمیروبوت رابطکاربريشودکهفعالیتآنها با کامپیوتروماشینخواندن-مغزها

ذهنهمراهگردد.شماباموجوديطرفخواهیدبودکهوجودفیزيکیخارجیندارداما

بهترازخودتانمی را تجاريشما طبیعتاً باعثمیسازياينروبوتشناسد. باها شودکه

کندودوستیطرفباشیدکهبیشترازهرکسديگريافکارواحساساتشمارادرکمی

کند؛بنابراينايناحتمالوجودداردکهشمابیشتربهترازهرکسديگريباشماتعاملمی

باعثازهرکسديگريبهويوابستهوعالقه اينروبوتها جداياينامرکه مندشويد.

اجتماعیآنتشديدحبابفیلترمی تأثیراتفرديو زيادشوند، بسیار زندگیبشر در ها
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ايدرگذارانوصاحباناينروبوتهاچهقدرتفزاينده.نکتهمهماينکهسیاستخواهدبود

رسد.گذاريدراينامرضروريبهنظرمیدنیاخواهنديافت.قانون

قانون قانوندرزمینه نهادهاي همه به محقق میگذاري توصیه دنیا کهگذاري کند

کارشناسیدقیقدرپیشگیرند.باتوجهترينسبتبهفضايمجازيهمراهبارويکردفعال

کندکهدرايدارند،محققپیشنهادمیرشتههايمتعددکهبعضاًماهیتبینبهعدمقطعیت

اکنوندرمجلسشوراياسالمیکمیسیونمستقلیدرموردفضايمجازيشکلگیرد.هم

ديجیتالوجودهايوزارتارشادمعاونتخاصیبرايفضايمجازيباناممعاونترسانه

دقیق اموررا بُعداجرا بُعدقانونترپیشمیداردکهدر در گذاريهمشورايعالیبرد.

فضايمجازيباحضوررئوسقدرتدرساختارکشوروجودداردامااوالًمصوباتآناز

غنايکافیبرخوردارنیستندودربسیارامورمنفعلوتدافعیهستند.دوم،بعدنظارتدر

اينشورامغفولاستکهخاصمجلسشوراياسالمیاست.کمیسیونفضايمجازيدر

تواندرويکرديمشابهکمیسیونامنیتملیوسیاستکنارشورايعالیفضايمجازيمی

خارجیدرکنارشورايعالیامنیتملیبازيکند.

قطعیت معرضوضعیتپیچیدهعدم در را کاربر چندبعدي، و متعدد هاي قراراي

توأمباتهديداست.برايمواجههباتهديدات،عالوهدهدکهدرکنارفرصتمی ها،بعضاً

بخشقابلبرقانون آموزشهمضرورياست. توجهیازتهديداتومخاطراتگذاري،

اينآموزششبکه هاياجتماعیباآموزشوآگاهیبخشیعمومیقبلپیشگیرياست.

صورتآگاهیبخشیعمومیکنآموزشیانجامشودوهمبهطورخاصدراماهمبايدبه

هامفهومخودکنترلیموردبحثصورتپذيرد.درزمانیکهدرنظارتمنابعانسانیِسازمان

می آموزشمیقرار با تهديداتگیرد، برابر در کاربران که کرد ايجاد نوعیبلوغ توان

شودکهدرسیبامفاهیماينمیاکنونصحبتازفضايمجازيازخودمراقبتکنند.هم

گردد.البتهمعلومنیستدرايندرسچقدربهسوادايبرايدبیرستانايجادمیسوادرسانه

سواد عرصه در نیست. کافی اما پسنديده و الزم امر اين شد. خواهد پرداخته ديجیتال

دو شود؛ پرداخته آن به هم آموزشعالی در استکه الزم اوالً بخشديجیتال، در م،
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شدتهممغفولمانده،ضرورياستتدابیرالزمآموزشوآگاهیبخشیعمومیکهبه

رسانه مسلماً گردد. محققاتخاذ همچنین دارند. امر اين در خطیري وظیفه جمعی هاي

کندکهنهضتسوادآموزيمأموريتخودرابروزکردهودراينامرمشارکتپیشنهادمی

نمايد.

هاياجتماعیاستاماهنوزمدلکینزمن،مدلیقويبرايتحلیلشبکهعلیرغماينکه

شبکه فضايمجازيدرتغییراتسريع در همگرايیشديديکه هاياجتماعیخصوصاً

باشد،کارايیشرکتفیسبوکمثالعینیآنمیهايآيندهحالرخدادناستکهبرنامه

شودکهمدلقیقاتآيندهپیشنهادمیاينمدلرابامشکلمواجهخواهدساخت.برايتح

هايجديدراروزافزونفوقموردبازنگريقرارگیرد.حتیشايداينتغییراتنیازبهمدل

نمايد.

قطعیت عدم استخراجاکثر کلیدي آيندههاي تحقیقات براي خوبی محور شده،

ی،آثارحضورهاياجتماعتوانبهتأثیراتهوشمصنوعیبرشبکههستند.ازآنجملهمی

شبکهروبوت در اجتماعی شبکههاي همگرايی آثار اجتماعی، وهاي اجتماعی هاي

هاياجتماعی،تأثیراتلیبرابراقتصادکالنچینبرشبکهبرودکست،بررسیتأثیراتبالک

 کشورهاو...اشارهکرد.

هايدهشبکهپژوهی،شناسايینیروهاوبازيگرانمؤثربرآينهايآيندهدراکثرروش

آينده از مراحلمهماست. عنوانتوانبههاياجتماعیمیپژوهیشبکهاجتماعیيکیاز

تحقیقاتآيندهيادکرد.
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