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های اجتماعی  پذیری شبکه و جامعه یساز تیقابلای  مطالعه مقایسه
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 چكیده

های اجتماعی عمومی و تخصصی داخلی و خارجی و پژوهش حاضر با هدف مقایسه شبکه
ها، بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک و همچنین ارائه شناسایی نقاط تمرکز و مشترک آن

های صهای اجتماعی ایرانی بر اساس شاخراهکارهائی به منظور توسعه و بهینه سازی شبکه
پژوهش حاضر از حیث نتیجه های اجتماعی است. های شبکهسنجش توانمندی

و از نوع ارزشیابی  "توصیفی"و از حیث هدف  "پیمایشی"، از حیث استراتژی "کاربردی"
شبکه  6شبکه عمومی خارجی و یک شبکه داخلی و  6جامعه پژوهش شامل  است.

مدل مورد استفاده برای انجام . باشدمیتخصصی خارجی و سه شبکه تخصصی داخلی 
دسترسی،  استفاده شده است این مدل مخفف چهار واژهن.آی.سی.آی مقایسات مدال

های اجتماعی و برای تحلیل ساختار شبکه است که اعتبار منابع، هوشمندی و تعامالت
شاخص اصلی برای این معیارها مورد  33 شود.میها استفاده های آنسنجش توانمندی

های فیس بوک، مای اسپیس و دهد شبکهرار گرفت و نتایج تحقیق نشان میبررسی ق
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میزان تطابق با معیارها را دارند و سه شبکه گود  ترین بیشهای عمومی کلوب در میان شبکه
های تخصصی باالترین میزان مطابقت را با معیارهای ریدز، اچ آر و لینکدین در میان شبکه

اجتماعی دارا هستند. در پایان نیز با توجه به انجام  هایهای شبکهسنجش توانمندی
ها راهکارهائی به منظور مقایسات و تحلیل نقاط اشتراک و قوت و ضعف هر یک از شبکه

 های اجتماعی ارائه شده است. بهبود وضعیت شبکه
  2، وبNICIهای اجتماعی، قابلیت سازی، جامعه پذیری،  مدل شبکه ها:کلید واژه

 مقدمه

ها به طور روزمره کنند و از آنهای اجتماعی ثبت نام میداد کاربرانی که در شبکهتع 
 ,Benevenuto, Rodrigues)1کنند به طور چشمگیری در حال افزایش استاستفاده می

Almeida, 2012)های  منتشر شده مرتبط با شبکه 2های. بر اساس بسیاری از گزارش
های بازاریابی های الکترونیکی و کانالزیادی بر بازار رسانه تأثیراتها اجتماعی، این سایت

های بکار برده شده در  ها بر اساس نوع تکنیکاند. در حقیقت، بسیاری از شرکتداشته
ها به عنوان ابزاری در جهت ارتباطات و بازاریابی با  های شبکه اجتماعی، از آنسایت

در این . (Chinthakayala, Zhao & Zhang,2013)کنند مشتریان هدف خود استفاده می
های اجتماعی در خصوص جذب و حفظ کاربران با استفاده از  راستا، رقابت بین شبکه

های کاربران نیز از اهمیت زیادی برخوردار  دهی به نیاز ها در پاسخ افزایش کارایی شبکه
خود  سایت های مختلف برای معرفیاز تکنیک یک از شبکه هاشده است به طوری که هر 

شوند. بسیاری از  های رقابتی آن شبکه محسوب می عنوان مزیت اند که به  استفاده کرده
ها های آنبه عنوان پلتفرم ارتباطی برای دانش آموزان یا خانواده "توییتر"مدارس از 
به عنوان ابزار ارتباطی برای ارتباط با  "بوکفیس"ها از کنند. سازماناستفاده می

به عنوان یک رسانه در جهت  "مای اسپیس"کنند. به طور مشابه، ان، استفاده میکارکنانش
 & Chinthakayala, Zhao)رود تبلیغ موسیقی و محتوای مرتبط با ویدئو به کار می

Zhang, 2013) ،های مختلفی از جمله آموزش و  های اجتماعی در زمینه شبکه.در نتیجه
 تأثیراند به طوری که  ان جوامع بکار گرفته شدهش، پزشکی، تجارت، و قانون در میرپرو

                                                                                                                             
ـ مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی با عنوان شبکه مدیریت فناوری و نوآوری ایران است که با حمایت پژوهشکده مطالعات 1

است. بدین وسیله از زحمات آقایان دکتر سید حبیب اهلل طباطبائیان و دکتر رضا اسدی فرد برای همکاری فناوری انجام شده 
 گردد.در مراحل مختلف اجرای این پژوهش قدردانی می

2- http://www.emarketer.com/Report.aspx?code=emarketer_2000433 
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 .(Hillstrom, 2009)اند  های اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاشته عمیقی بر جنبه
نزدیک به دو  2000تا  2002 هایهای اجتماعی بین سالتعداد استفاده کنندگان شبکه 

درصد  00حال افزایش است.ها به سرعت در برابر شده است و جمعیت کاربران این شبکه
اند و در سال سال بوده 33تا  23در بازه سنی 2002های اجتماعی در سال کاربران شبکه

اند. این های اجتماعی را تشکیل دادهدرصد کل کاربران شبکه 32این رده سنی  2000
 دهند که در اینتشکیل می بزرگساالنها را درصد کاربران این شبکه 97است که  درحالی

حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند، که میانگین سنی  بزرگساالندرصد از  37میان 
تغییر کرده است   2000تا  2002های سال در خالل سال 32سال به  33ها از آن

(Hampton, Goulet, Rainie& Purcell, 2011.) 
اصلی موجود های های اجتماعی، محققان شروع به جستجوی انگیزهبا رشد سریع شبکه 

همچون تعامل ـ ، دالیل بسیاری 1اند. برای مثال جوینسنها کردهبرای استفاده از این شبکه
 2( و کاورلی و وبJoinson, 2007نمود ) شناساییبوک را برای استفاده از فیس ـ اجتماعی

نی اسپیس را تحلیل کرده و بر اساس آن فهمیدند که چه کساپروفایل بسیاری از کاربران مای
 ,Caverlee and Webbنمایند )کنند و چگونه از آن استفاده میاز این شبکه استفاده می

های اجتماعی رشد چشمگیری داشته است. در طول دهه گذشته در ایران نیز شبکه(.2008
های اجتماعی ایرانی نیز پا به عرصه ها رو به افزایش بوده و شبکهتعداد کاربران این سایت

)همانند کلوب، فیس نما، دنبالر( و  ها هم موضوعی عمومی داشتهاند. این شبکهوجود گذاشته
هم مخاطبانی خاص )همانند شبکه مشاوران سازمان مدیریت صنعتی، شبکه پژوهش و 

 اند.  فناوری استان اصفهان و شبکه زنان دانشمند جهان اسالم( را به خود جلب کرده
 ترین یشباند که های اجتماعی در ایران پرداختههپژوهشگران مختلفی به بررسی ابعاد شبک 

ها بوده است و مطالعات اندکی در ها مرتبط با بررسی مبانی جامعه شناختی این شبکهسهم آن
های اجتماعی با یکدیگر صورت گرفته است. برای مثال اکبری ارتباط با مقایسه شبکه

سی قرار داده است که تحقیق وی را مورد برر u24( دو شبکه اجتماعی دوره و 0370تبار)
ها همچنان کاربران ایرانی عالقمند به استفاده از دهد با وجود فیلتر بودن این شبکهنشان می

(، در مقاله خود با هدف سنجش 0370حریری و عنبری) (.0370)اکبری تبار،  باشندها میآن
همچون پرونده  اه مؤلفهشبکه اجتماعی تخصصی فارسی بر اساس برخی  00های قابلیت

 اند کهپشتیبانی نشان دادهـ  شخصی، امنیت، قابلیت شبکه سازی، جستجو و راهنمای فنی

                                                                                                                             
1- Joinson 
2- Caverlee and Webb 
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میزان مطابقت را با ابعاد و  ترین یشبهای کلوب، متخصصان ایران و دوره به ترتیب شبکه
 (.  0370اند )حریری و عنبری،  سنجیده شده داشته یها مؤلفه

نکته قابل توجه در خصوص طراحی و های استفاده شده،  کبا توجه به گوناگونی تکنی 
های اجتماعی داخلی، نیاز به درک ساز و کار،  شبکه  و موفق پیاده سازی کارآمد
های اجتماعی است. این امر کمک شایانی به  های مورد استفاده شبکه استانداردها و قابلیت

 ها آندهی به نیاز کاربران خود و حفظ  های داخلی در پاسخ شناخت میزان توانمندی شبکه
ای مورد  مقایسه تکنیکهای پایهی در خصوص های در این راستا، بررسیخواهد داشت. 
 مورد نیاز است. های اجتماعی داخلی و خارجی استفاده در شبکه

و  3، تعامالت2، هوشمندی1معیار دسترسی 0پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس  
های سنجش توانمندی یک شبکه ها که از شاخصآن یارهایمع یرزو  4اعتبار منابع

های تخصص و عمومی خارجی و داخلی اعی با موضوعشبکه اجتم 06اجتماعی هستند، 
مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. همچنین تالش شده است تا با توجه به نقاط قوت و 

های اجتماعی داخلی های شبکهکارهایی برای توسعه توانمندی ها، راهضعف هر یک از آن
 ارائه گردد.

 پژوهش سؤاالت

عی مورد بررسی با توجه به معیارهای مورد های اجتمایک از شبکههر وضعیت  .0
 ها چگونه است؟استفاده در مقایسه با دیگر شبکه

های عمومی و تخصصی بر روی کدام یک از این معیارها قرار دامنه تمرکز شبکه .2
 گرفته است؟

های اجتماعی فارسی در مقایسه با سایر راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت شبکه .3
 کدامند؟ ها مؤلفههای خارجی و بر اساس این شبکه

 پیشینه نظری تحقیق

امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره، نسل  
اند که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، جدیدی از ابزارهای اینترنتی شکل گرفته

                                                                                                                             
1- Navigation 
2- Intelligence 
3- interactivity 
4- Source credibility 
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ه فراهم آورده است )بشیر و افراسیابی، مذاکره، گفتگو و به طور کلی ارتباطات دو سوی
ها و کارکردهای ناظر به شکل گیری وب مشارکتی است و به ارائه روش 2(.  وب 0370

های اجتماعی مبتنی بر شبکه (.Tredinnick, 2006)پردازد بیشتر برای جذب مخاطبان می
برای حضور افراد  های اجتماعی فضایی را  ای مناسب برای این مسئله است. شبکهوب نمونه

با زبان، گویش، فرهنگ، مذهب و نژاد مختلف فراهم آورده است و همچنین مکانی برای 
 .(Boyd and Ellison, 2007)است  ها آنتبادل آرا،  افکار و محتواهای تولید شده توسط 

های اجتماعی به دلیل کارکردها و تعامالت گسترده خود مورد توجه شمار زیادی شبکه  
است و از همان روزهای شروع کار خود کاربران زیادی را به خود راد قرار گرفته از اف

ها به فعالیت منظم و روزانه در این شبکه طور بهها اند، که شمار زیادی از آنجذب کرده
های متفاوتی نظیر امکان ایجاد وبالگ، آپلود پردازند و دارای امکانات و ویژگیمی

های . شبکه(Boyd and Ellison, 2007)ای گوناگون هستندویدئو، تصاویر و محتواه
ای های عمدهکننده محتوا هستند، تفاوت تأمینهای معمولی که تنها اجتماعی با سایت

ها نوعی از اجتماعات مجازی هستند که افراد دوستان خود را به طور دارند. این شبکه
ها های مشابهی با آنمندیه عالقتوانند دوستان جدیدی را که  مجازی دیده و همچنین می

تواند یک گروه یا های اجتماعی هر کسی میدارند را پیدا نمایند. با استفاده از شبکه
هایش وارد شود  مندیه اجتماعی را تشکیل دهد یا در هر اجتماع دیگری با توجه به عالق

 (.0370)حریری و عنبری، 

تعداد افرادی است که با هم در ارتباط  بلکهفناوری نیست،  های اجتماعی اساس شبکه 
یک حس سیری ناپذیر در درون انسان باعث ایجاد اجتماعات ارتباطات، به عنوان  .هستند

توان به دو عامل را میهای اجتماعی  د. بر این اساس، میزان موفقیت شبکهشو جدید می
0قابلیت سازی"

2جامعه پذیری"و  "
افزار،  نرم نسبت داد. جامعه پذیری، به توسعه "

کند، اشاره دارد و  هایی که تعامالت اجتماعی آنالین را پشتیبانی می ها و شیوه سیاست
قابلیت سازی، به میزان ساده بودن یادگیری کاربران در استفاده و تعامل از طریق شبکه 
اشاره دارد. چهار عنصر  پشتیبانی از گفتگو و تعامالت اجتماعی، طراحی اطالعات، 

صفحات و دسترسی به سایت، نقش مهمی را در ایجاد تعامالت اجتماعی در  دسترسی به
 .(Preece, 2001)کنند های اجتماعی بازی می شبکه

کاربر "امروزه با گسترش کامپیوتر و افزایش جمعیت کاربران، قابلیت سازی به معنی  

                                                                                                                             
1- Usability 
2- Sociability 
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0پسند بودن
ن معیاری مهم بسیار مهم شده است و به تدریج به عنوا "سهولت استفاده "یا  "

ها شناخته شده است. قابلیت سازی معیاری است که به سادگی و با جهت ارزیابی این شبکه
های معمولی در یک  محاسبه  زمان صرف شده یک کاربر معمولی برای یادگیری فعالیت

گیری است آن زمان، قابل اندازهتعداد خطاهای صورت گرفته در  هسایت به همرا
(Bennett, 1984)های اجتماعی، ی سنجش میزان قابلیت سازی شبکهها مؤلفهترین هم. م
(. Chinthakayala, Zhao, Kong and Zhang, 2013است ) "هوشمندی"و  "دسترسی“

دسترسی شامل تصمیم گیری برای استفاده از یک لینک خاص و اقدام برای رفتن به صفحه 
تعامل ذهن انسان و هوش و هوشمندی به  (Balakrishnan,2011) باشد مورد نظر می

 .  (Curran,2003)مصنوعی با شبکه و فناوری اشاره دارد
جامعه پذیری از طریق ایجاد مکانیسم تعاملی مناسب به دست های اجتماعی،  در شبکه 
تمرکز های اجتماعی  بر فعالیت2رابط کاربریدهد به جای  که به کاربران اجازه می آید می

 های اجتماعی بررسی میزان جامع پذیر بودن شبکه یها مؤلفهترین داشته باشند. مهم
(. تعامالت به چگونگی Chinthakayala et.al, 2013است ) "اعتبار منابع"و  "تعامالت"

اعتبار منابع به قابل اعتبار . (Sundar, 2006)ها اشاره داردحفظ ارتباطات کاربران و سایت
، اعتبار ها آنذیرش اطالعات بر اساس میزان اعتبار بودن منابع اشاره دارد. به عبارت دیگر، پ

3اعتبار منابع"وجود منبعی قابل اعتماد از اطالعات به عنوان . شود منابع شناخته می
تواند  می "

 .(Liu, 2004)انگیزه بیشتری برای جذب مشارکت اجتماعی آنالین ایجاد کند

 روش پژوهش

واز حیث  "پیمایشی"استراتژی ، از حیث "کاربردی"پژوهش حاضر از حیث نتیجه 
 توصیف و تفسیر شرایط موجودو از نوع ارزشیابی است که به منظور  "توصیفی"هدف
گذاری درباره فوائد  ارزش این روش به .از آن استفاده شده است های اجتماعیشبکه

-. روش جمعپردازد محصول یا برنامه می ،مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرایند ،اجتماعی

مورد استفاده در ارزیابی مدل ای و پرسش از خبرگان است. آوری داده مطالعات کتابخانه
کونگ و ژانگ ارائه شده  است که توسط NICIهای اجتماعی مدل و مقایسه شبکه

. این مدل شامل چهار شاخص اصلی دسترسی، (Chinthakayala et.al, 2013)است
ها و به منظور سنجش دقیق قابلیت ی زیر معیارهوشمندی، تعامالت و اعتبار منابع و تعداد

                                                                                                                             
1- User Friendliness 
2- Interface 
3- Source Credibility 
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ین مزیت این تر مهمهای اجتماعی است. شبکه خصوصاًهای اینترنتی و رقابت پذیری سایت
های تواند همزمان شاخصهای اجتماعی این است که میهای شبکهمدل در سنجش قابلیت
جامع  نسبتاًهای اجتماعی را با یکدیگر ترکیب نموده و به طور فنی و اجتماعی شبکه

در اختیار محقق گسترده های اجتماعی را پوشش داده و دیدی های مختلف شبکهقابلیت
های اجتماعی یا های شبکههای موجود برای سنجش قابلیتقرار دهد. در حالیکه سایر مدل

شوند و یا تنها از بعد فنی و یا اجتماعی کز میها متمرهای این شبکهصرفا بر یکی از قابلیت
همچنین به منظور بررسی اعتبار معیارهای این دهند. ها را مورد بررسی قرار میاین شبکه

نفر از متخصصان این حوزه نظر سنجی به عمل آمدکه هر پنج نفر مدل فوق  3مدل از 
 نمودند.   ییدتأالذکر را 

 6مومی خارجی و یک شبکه عمومی داخلی و همچنین شبکه ع 6جامعه مطالعه حاضر را  
های تخصصی دهد. شبکهشبکه تخصصی خارجی و سه شبکه تخصصی داخلی تشکیل می

داخلی و خارجی بررسی شده در این پژوهش بر اساس معیارهای مورد استفاده در مقایسه 
ای عمومی ه همچنین شبکهنفر از متخصصان معرفی و مورد بررسی قرار گرفتند.  3توسط 

ها اولویت بندی و مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات خارجی بر اساس تعداد کاربران آن
گردیده  استخراجfindthebest یتسا وبها از مربوط به تعداد کاربران این شبکه

های اجتماعی داخلی در منابع از شبکه (. فهرست مناسبیhttp://www.findthebest.comاست)
کلوب به عنوان یک  بین المللی وجود ندارد و تنها سایت ویکی پدیا در فهرست خود به شبکه

شبکه اجتماعی با تعداد کاربران باال اشاره کرده است که در این پژوهش مورد بررسی قرار 
 دهد.اضر را نشان میهای مورد بررسی در مطالعه حگرفته است. جدول زیر لیست شبکه

 های اجتماعی عمومی و تخصصی بررسی شده لیست شبكه .2جدول

 های اجتماعی تخصصی شبكه عمومیاجتماعی های  شبكه 

شبكه
 

ی
های خارج

 Facebook Linkedin 

Twitter Researchgate 

Myspace HR 

Orkut Goodreads 

Tumblr Academia 

Netlog Anobii 

شبكه
 

یهای 
داخل

 

 کلوب

 شبکه مشاوران سازمان مدیریت صنعتی )شمس(
 شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 زنان دانشمند جهان اسالم

http://www.findthebest.comاستخراج
http://www.findthebest.comاستخراج
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های اجتماعی مورد مطالعه نخست در این پژوهش برای بررسی و مقایسه شبکه 
نفر از  3های مدل مورد استفاده طراحی گردید و در اختیار ای شامل شاخصپرسشنامه

های اجتماعی که عمدتا متخصصان حوزه فناوری اطالعات متخصصان مرتبط با رسانه
توسط یله متخصصان به وسی تکمیل شده ها پرسشنامهنتایج بودند قرار گرفت، سپس 

نفر به یک  3مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی که بیش از  این مقاله نویسندگان
الح گردید. در مواردی که تنها یک متخصص اص همقایسموضوع اشاره کرده بودند جدول 

به موضوعی خاص اشاره کرده بود از سایر متخصصان خواسته شد تا نظر خود را بدهند. 
های مورد بررسی اصالح گردید و اگر اگر سایرین هم اتفاق نظر داشتند بار دیگر ویژگی

های یژگیاتفاق نظر وجود نداشت آن مالحظه رد شد. پس از تشکیل جدول مقایسه و
ها از آمار توصیفی استفاده گردید و های مورد بررسی به منظور تجزیه و تحلیل دادهشبکه

از نرم افزار اکسل جهت ترسیم نمودارها بهره گرفته شد. در نهایت نقاط قوت و ضعف 
ها مورد بررسی قرار گرفت و به منظور ارائه راهکارها از متخصصان درخواست شبکه

های های پژوهش نظرات خود را برای بهبود وضعیت شبکهس یافتهگردید تا بر اسا
اجتماعی داخلی ارائه دهند. این راهکارها توسط نویسندگان مورد بررسی قرار گرفت و 

همپوشانی را به لحاظ مفهومی داشتند  ترین یشبهائی که میان متخصصین این حوزه آن
 انتخاب گردید. 

ها رد استفاده در این پژوهش را برای مقایسه شبکهچهار معیار اصلی مدل مو ،2جدول  
دهد. این مدل شامل تعدادی شاخص همراه با زیر معیارها و توضیحات هر یک نشان می

های ها مقایسه میان شبکهبرای سنجش هر یک از زیر معیارها است که بر اساس آن
 باشد.مشاهده میقابل  3ها نیز در جدول شماره اجتماعی صورت گرفته است. این شاخص

 های اجتماعیمعیارهای مورد استفاده در مقایسه شبكه .9جدول
(Chinthakayala et.al, 2013) 

 توضیحات پارامتر مؤلفه عامل

ی
ت ساز

قابلی
 

ی
دسترس

 

Bypass Block 
امکان دسترسی به صفحات اصلی در تمام صفحات 

 وجود داشته باشد.

Page Title 
داخل آنها  محتویاتعنوان صفحات متناسب با 
 باشند.

Focus Order 
دار از صفحات به هم مرتبط وجود داشته  توالی معنی

 باشد.

Link Discribes the Topic 
ها معنی دار و متناسب با محتوای صفحات  متن لینک

 ارجاعی باشند.
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 توضیحات پارامتر مؤلفه عامل

Multiple Access Way 
های متعدد وجود  قابلیت دسترسی به صفحات از راه

 باشد.داشته 

Focus Visible 
هایی با وضوح باال برای کاربران وجود داشته  لینک

 باشند.

Horizental Attention Leans 
Left 

توجه کاربران بیشتر به سمت چپ صفحات 
 .1باشد می

هوشمندی
 

Privacy 
محدود کردن دسترسی به اطالعات بر اساس 

 تنظیمات انجام شده

Recommender  کاربران برای پیدا کردن اطالعات مورد نظرکمک به 

Notification ارسال اخطار یا تذکر از طریق ایمیل یا تلفن 

Tracking های کاربران برای شناخت بیشتر کاربر ردیابی فعالیت 

Friend Recommendation پیشنهاد دوستان بیشتر بر اساس عالیق و مشترکات 

Networking Search 
کردن و دعوت از افرادی که در شبکه عضو پیدا 

 نیستند.

جامعه پذیری
 

ت
تعامال

 

Modalities 
های مختلف تعاملی مانند ویدئو،  ایجاد سرویس

 عکس، آهنگ

Layout Customization امکان سفارشی سازی طرح صفحه سایت 

Feedback قابلیت ارسال بازخورد به مدیریت شبکه 

FAQ 
های متدوال برای  سئواالت و پاسخامکان دسترسی به 

 کاربران

Search Engine 
ها، نام  قابلیت جتسجو در سایت بر اساس کلید واژه

 کاربران، و غیره

Online chat قابلیت ایجاد تعامل از طریق گفتگو با کاربران آنالین 

اعتبار منابع
 

Networking Transparency 
دوست داشتن، ایجاد شفافیت مطالب از طریق بیان 

 پیغام، به اشتراک گذاری و غیره

Profile Information 
اطالعات بیشتر از کاربران، درجه اعتبار اشخاص را 

 برد. باال می

Advertisement & Pictures برد. نمایش تبلیغات میزان اعتبار سایت را باال می 

Linking to Profile 
که مطلبی را به امکان دسترسی به پروفایل کاربرانی 

 گذارند. اشتراک می

Reputed Credibility 

هایی مانند  نشان دادن اعتبار منابع از طریق تکنیک
امتیاز دهی، تعداد کاربران رجوع شده، بیشترین 

 بازدید کنندگان و غیره

Experienced Credibility 
های  نشان دادن اعتبار منابع از طریق نشان دادن تجربه

 کاربراندوستان 

                                                                                                                             
 رود توجه کاربران به سمت راست باشد های فارسی زبان انتظار می در سایتـ 1



 
 

 

 (Chinthakayala et.al, 2013های اجتماعی )های مورد استفاده در مقایسه شبكه شاخص .3جدول

 شاخص دسته مولفه شاخص دسته مولفه
ی

دسترس
 

 طراحی لینک

 دسترسی آسان به صفحات

اعتبار منابع
 

مدیریت 
اطالعات 
 شخصی

 هایی برای تکمیل پروفایل ارائه گزینه

 امتیاز دهی ها وضوح لینک

 پیگیری گفتگو های متعدد قابلیت دسترسی به صفحات از راه
 تبلیغات تبلیغات دار معنیهای  لینک

 دسترسی به صفحات اصلی

دسترسی به 
 صفحه دوستان

 پاسخ دهی از طریق دوست داشتن یا نداشتن

طراحی 
 صفحات

 دسترسی به اطالعات فرستنده دار از صفحات توالی معنی
 پیگیری تعامالت دوستان عنوان مناسب برای صفحات

 بندی مطالب مرتبط گروه
 دسترسی به پروفایل دوستانِ دوستان

 بازدید شبکه دوستان

ت
تعامال

 

های  سرویس
 اجتماعی

 گفتگوی آنالین

هوشمندی
 

 ثبت عملکردها
 اند ثبت اطالعاتی که پروفایل را بازدید کرده

 هایی که بازدید شده ثبت پروفایل بارگذاری ویدئو
 بارگذاری موزیک

 پشنهاد دهی

 ای های شبکه توصیهارائه 
 دهی در جستجوی اسامی پیشنهاد بارگذاری عکس

کمک ابزارهای 
 تعامالت

 دهی موضوعی پیشنهاد موتور جستجو
 پیشنهاد دهی در جستجو

سفارشی سازی 
 شخصی

 اضافه کردن لیستی از دوستان
 های متداول پرسش

 بازخورد برای تنظیم حفظ حریم شخصی هایی ارائه گزینه
 سفارشی سازی طرح صفحه سفارشی سازی
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 های پژوهشیافته
های اجتماعی مورد بررسی با توجه به معیارهای از شبکه یکهر اول: وضعیت  سؤال 

 ها چگونه است؟مورد استفاده در مقایسه با دیگر شبکه
های تعیین شده برای زیر معیارها به منظور اول، با توجه به شاخص سؤالدر پاسخ به  

بر اساس جداول زیر های اجتماعی مورد بررسی، های شبکهمقایسه سنجش توانمندی
اند که نشان دهنده وضعیت ها و همچنین نظر خبرگان استخراج شدهمطالعه دقیق این شبکه
های نشان دهنده شبکه 0باشد. جدول میها به سایر شبکه ها نسبتهر یک از این شبکه

 باشد. های اجتماعی تخصصی مینشان دهنده شبکه 3عمومی مورد بررسی و جدول 
  



 

 

 های مورد نظر های عمومی بر اساس شاخص دسترسی در شبكه مؤلفهارزیابی میزان توانمندی  .1جدول 
 کلوب Facebook Twitter Myspace Orkut Tumblr Netlog شاخص مؤلفه

دسترسی
 

 دسترسی آسان به صفحات

دسترسی به 
های اصلی  لینک

در سمت چپ 
 |صفحه  یو باال
های صفحه  لینک

اصلی طبقه 
 بندی است.

دسترسی به 
های اصلی  لینک

 یباالدر سمت 
 صفحه.

دسترسی به 
های  لینک

اصلی در 
سمت چپ و 
 پایین صفحه

دسترسی به 
های اصلی  لینک

در باالی صفحه 
های  لینک |

صفحه اصلی 
طبقه بندی است 

های  لینک |
راهنما و تعیین 
حریم شخصی 
درپایین صفحه 

قرار دارد و 
 راحت نیست

دسترسی به 
های اصلی در  لینک

 |باالی صفحه 
با  های اصلی لینک

شکل نشان داده 
های  لینک |اند  شده

کمکی نیز در باالی 
صفحه وجود دارند 

لینک تنظیم  |
حریم شخصی، 
قوانین، و تنظیم 
طرح صفحه در 

پایین صفحه قرار 
در بعضی  |دارد 

های  بالگها لینک
 اصلی وجود ندارد

دسترسی به 
های اصلی  لینک

 |در باالی صفحه 
های کمکی  لینک

در پایین صفحه 
ار دارد و قر

 راحت نیست

های اصلی  دسترسی به لینک
های  لینک |در باالی صفحه 

کمکی در سمت چپ قرار 
ها مانند  بعضی از لینک |دارد 

امکانات کلوپ در پایین 
 صفحه قرار دارد

 ها وضوح لینک

رنگ زمینه تغییر 
خط  |کند  می

زیر متن ظاهر 
 شود می

رنگ زمینه لینک 
 |کند  تغییر می
لینک رنگ متن 
 |کند  تغییر می

خط زیر متن 
 شود ظاهر می

رنگ زمینه 
لینک تغییر 

رنگ  |کند  می
متن لینک تغییر 

 کند می

رنگ زمینه لینک 
 |کند  تغییر می

خط زیر متن 
 شود ظاهر می

رنگ زمینه لینک 
 |کند  تغییر می

اشکال تغییر رنگ 
خط زیر  |دهند  می

شود  متن ظاهر می
بعضی از  |

های داخل  لینک

رنگ زمینه لینک 
 |کند  تغییر می

رنگ متن لینک 
 |کند  تغییر می

خط زیر متن 
 شود ظاهر می

 شود تغییراتی ایجاد نمی
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فحات تغییر ص
 کنند نمی

قابلیت دسترسی به صفحات 
 های متعدد از راه

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

برای بعضی از 
صفحات امکان 

 استپذیر 
 امکان پذیر است امکان پذیر است

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد های معنی دار لینک

ها   بعضی از لینک
با شکل نشان داده 

اند و برداشت  شده
 شخصی دارد

 وجود دارد وجود دارد

دسترسی به صفحه اصلی از 
 تمامی صفحات

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

در سایت اصلی 
 |امکان پذیر است 

در بالگهای مرتبط 
 امکان پذیر نیست

 امکان پذیر است امکان پذیر است

توالی معنی دار ازصفحات به 
 هم مرتبط

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

 عنوان مناسب برای صفحات
در بعضی از 

صفحات مناسب 
 نیست

تشریحی و 
 معنی دار است

بعضی از 
صفحات عنوان 

 |یکسان دارند
عنوان صفحات 

موزیک و 
ویدئو معنی 

 باشند دار می

تشریحی و 
 معنی دار است

در بعضی از 
صفحات وجود 

 ندارد

در بعضی از 
صفحات وجود 

 ندارد
 وجود ندارد

 گروه بندی مطالب مرتبط
با استفاده از 
 |منوی کشویی 

استفاده از 
( tabsها ) زبانه

با استفاده از 
زیر منو، منوی 

با استفاده از 
گروه  |ها  زبانه

با استفاده از 
گروه  |ها  زبانه

گروه بندی 
مطالب در صفحه 

گروه  |ها  با استفاده از زبانه
زیر  |بندی مطالب در صفحه
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بندی مطالب در  کشویی در صفحات منوی تاشو
منوی  |صفحه 

 تاشو

بندی مطالب در 
 |صفحه

پروفایل وجود 
 دارد

 منو
ت

تعامال
 

 گفتگوی آنالین
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است امکان پذیر است امکان پذیر است

 وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود دارد بارگذاری موزیک

 بارگذاری ویدئو
ویدئوهای 

از  |شخصی 
 سایتهای دیگر

 از سایتهای دیگر
ویدئوهای 

از  |شخصی 
 سایتهای دیگر

 از سایتهای دیگر
ویدئوهای شخصی 

 از سایتهای دیگر |
 از سایتهای دیگر وجود ندارد

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد بارگذاری عکس یا آلبوم

 موتور جستجو
برای تمام طبقه 

ها وجود  بندی
 دارد

ها و  برای پیغام
کاربران وجود 

 دارد

برای تمام طبقه 
ها وجود  بندی

 دارد

سن، آدرس 
ایمیل، جنسیت، 

مندی، هعالق
کلید واژه، 

موقعیت، نام، 
 افراد آنالین

آدرس ایمیل، کلید 
 ها واژه

سن، آدرس 
ایمیل، جنسیت، 

 آنالیننام، افراد 

نام، افراد آنالین، آگهی 
 استخدام

 پیشنهاد دهی در جستجوها
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
 امکان پذیر است امکان پذیر نیست امکان پذیر است

 وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد (FAQهای متداول ) پرسش

 بازخورد
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است گزارش سپَم

امکان پذیر است 
گزارش سوء  |

 استفاده
 امکان پذیر است

 سفارشی سازی طرح صفحه
فقط انتخاب 

زبان امکان پذیر 
طرح صفحه 

 قابل تغییر است
طرح صفحه و 

فونت قابل 
صفحه طرح 

 قابل تغییر است
 امکان پذیر است امکان پذیر است امکان پذیر است
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 تغییر است است
اعتبار منابغ

 
دهی از طریق دوست  پاسخ

 داشتن یا نداشتن

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است

 امکان پذیر است امکان پذیر است امکان پذیر است

دسترسی به اطالعات فرستنده 
 مطالب

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است

 امکان پذیر است امکان پذیر است امکان پذیر است

 پیگیری تعامالت دوستان

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک گذاشته 
شده و 

های  یادداشت
 |همراه آن 

 "تیکر"گزینه 
برای نشان دادن 
 |فعالت دوستان 
دنبال کردن 

 دوستان

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک گذاشته 
شده و 

های  یادداشت
دنبال  |همراه آن 

 کردن دوستان

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک 
گذاشته شده و 

های  یادداشت
 |همراه آن 

 "ارتباط دادن"
 با دوستان

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک گذاشته 
شده و 

های  یادداشت
 |همراه آن 

ازطریق پروفایل 
در  دوستان

صورت داشتن 
 آگاه |دسترسی 

سازی از طریق 
 ایمیل

در صورت 
عضویت در 

ارتباط  |ها  بالگ
 داشتن با دوستان

 امکان پذیر است امکان پذیر نیست

دسترسی به پروفایل دوستانِ 
 دوستان

در صورت 
دسترسی امکان 

 پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

در صورت 
داشتن دسترسی 

امکان پذیر 
 است

 امکان پذیر است امکان پذیر نیست امکان پذیر نیست

 بازدید شبکه دوستان
امکان پذیر 

است مثل پستها، 
آلبوم عکس، 

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

 امکان پذیر است امکان پذیر است امکان پذیر است
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 لیست دوستان

 امتیاز دهی

برای فیلم، 
کتاب، سریال، 

امکان پذیر ... 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر نیست امکان پذیر است امکان پذیر نیست

هایی برای تکمیل  ارائه گزینه
 اطالعات پروفایل

در صفحه 
شخصی پیشنهاد 
تکمیل پروفایل 

کمک |دهد  می
به تکمیل کردن 

پروفایل از 
های  طریق گزینه

 |پیشنهادی 
اجازه ثبت 

اطالعات بیشتر 
مانند کتاب، 
فیلم،... مورد 

تغییر و  |عالقه 
اصالح اطالعات 

 ثبت شده

تغییر و اصالح 
اطالعات ثبت 

اضافه  |شده 
نمودن اطالعات 
تکمیلی مانند 
عکس، لینک 

سایت شخصی، 
 شماره تلفن

اضافه نمودن 
اطالعات 

تکمیلی مانند 
عکس، معرفی، 

های  آهنگ
مورد عالقه، 

سایت 
شخصی، 
 موقعیت

اضافه نمودن 
اطالعات 

تکمیلی مانند 
عکس، معرفی، 

 |موقعیت، ... 
-هپیشنهاد عالق

 ها مندی

 ندارد

اضافه نمودن 
اطالعات تکمیلی 

مانند عکس، 
معرفی، موقعیت، 

پیشنهاد  |... 
 ها مندیهعالق

اضافه نمودن اطالعات 
تکمیلی مانند عکس، معرفی، 

 موقعیت، ...

 پیگیری گفتگو
 هایگفتگودر 

شخصی امکان 
 پذیر است

دنبال "از طریق 
امکان  "کردن

 پذیر است

ها  پست
بندی  گروه

باشند و  می

های  در گفتگو
شخصی امکان 

 پذیر است

از طریق اطالعات 
به اشتراک گذاشته 

شده و 
 امکان پذیر نیست

 |گروه از طریق عضویت در 
برای  "چه خبر؟"گزینه 

 |پیگیری تعامالت شخصی 
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تعامالت در هر 
پست جدید 

 شوند تکرار می

های  یادداشت
 همراه آن

 "تغییرات مهم"گزینه 

 دارد دارد ندارد دارد دارد دارد دارد تبلیغات در صفحات

ی
هوشمند

 

ثبت اطالعات افرادی که 
پروفایل کاربران را بازدید 

 کنند می

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

 امکان پذیر است امکان پذیر است ستیامکان پذیر ن

ثبت اطالعاتی از 
 های بازدید شده پروفایل

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر نیست امکان پذیر است امکان پذیر است

 ای های شبكه ارائه توصیه

در حوزه امنیت 
تنظیم  |شبکه 

پارامترهای 
 جدید

در حوزه امنیت 
 شبکه

در حوزه امنیت 
 شبکه

در حوزه امنیت 
 شبکه

در حوزه امنیت 
 شبکه

در حوزه امنیت 
 شبکه

 در حوزه امنیت شبکه

پیشنهاد دهی در جستجوی 
 اسامی

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر است امکان پذیر نیست امکان پذیر است

 دهی موضوعی پشنهاد
-هبر اساس عالق

 |مندی کاربران 
 تجربه دوستان

بر اساس 
-هبیشترین عالق

 مندی کاربران

بر اساس 
بیشترین میزان 

 کاربر

بر اساس 
-هبیشترین عالق

 مندی کاربران
 دارد دارد امکان پذیر است

اضافه کردن لیستی از 
 دوستان

از طریق آدرس 
از فایلی  |ایمیل 

 دوستان

از طریق آدرس 
 ایمیل

از طریق آدرس 
 ایمیل

امکان پذیر 
 نیست

از طریق آدرس 
 ایمیل

از طریق آدرس 
 ایمیل

 امکان پذیر نیست

های مناسب برای  ارائه گزینه
ویرایش تنظیمات حفظ 

 حریم خصوصی
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
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 اسالم

دسترسی
 

دسترسی 
آسان به 
 صفحات

دسترسی به 
های اصلی  لینک

 |در باالی صفحه 
لینک کمکی در 

پایین صفحه قرار 
دارد و راحت 

 نیست

دسترسی به 
های اصلی در  لینک

بعضی  |باالی صفحه 
های سایت  از لینک

در پایین صفحه قرار 
های  لینک |دارد 

کمکی در باالی 
 صفحه قرار دارند

دسترسی به 
های  لینک

اصلی در 
باالی صفحه 

تعدد زیاد  |
ها در  لینک

 صفحه

دسترسی به 
های اصلی  لینک
باالی صفحه در 
لینک کمکی  |

در پایین صفحه 
قرار دارد و 
 راحت نیست

دسترسی به 
های اصلی  لینک

 |در باالی صفحه 
لینک کمکی در 

 |سمت چپ 
های ارسال  لینک

بازخورد، درباره 
سایت، و ... در 

پایین صفحه قرار 
 دارد

دسترسی به 
های  لینک

اصلی در باالی 
لینک  |صفحه 

کمکی در 
پایین صفحه 

دارد و  قرار
 راحت نیست

دسترسی به 
های  لینک

اصلی در 
باالی 
 |صفحه 

لینک کمکی 
در سمت 
چپ و 
راست 

صفحه قرار 
 دارد

دسترسی 
به 
های  لینک

اصلی در 
باالی 
 |صفحه 
لینک 

کمکی در 
سمت 
 راست

دسترسی به 
های اصلی  لینک

در باالی صفحه 
های  لینک |

کمکی در پایین 
صفحه قرار 

و واضح  دارند
 |نیستند 

دسترسی به 
لینک دوستان از 
صفحه اصلی 
امکان پذیر 

 نیست

وضوح 
 ها لینک

رنگ متن لینک 
 |کند  تغییر می

خط زیر متن 
 شود ظاهر می

رنگ زمینه لینک 
خط  |کند  تغییر می

زیر متن ظاهر 
 شود می

خط زیر 
متن ناپدید 

 |شود  می
رنگ زمینه 

 کند تغییر می

رنگ زمینه لینک 
 |کند  تغییر می

زیر متن خط 
 شود ظاهر می

رنگ متن لینک 
 |کند  تغییر می

خط زیر متن 
 شود ظاهر می

رنگ زمینه 
لینک تغییر 

خط  |کند  می
زیر متن ظاهر 

 شود می

رنگ زمینه 
لینک تغییر 

 |کند  می
رنگ متن 
لینک تغییر 

 |کند  می

 لینکها تغییر
 کنند نمی 

رنگ زمینه لینک 
 |کند  تغییر می

رنگ متن لینک 
 |کند  تغییر می

خط زیر متن 
 شود ظاهر می
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 اسالم

خط زیر 
متن ظاهر 

 شود می

قابلیت 
دسترسی به 
صفحات از 

 های متعدد راه

 امکان پذیر است امکان پذیر است
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

های  لینک
 معنی دار

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد داردوجود 

بعضی از 
لینکها با 

 یمحتوا
صفحه 
تطابق 
 ندارند

 وجود دارد

بعضی از لینک 
 یها با محتوا

صفحه تطابق 
 ندارند

دسترسی به 
صفحه اصلی 

از تمامی 
 صفحات

 امکان پذیر است امکان پذیر است
امکان پذیر 

 است
 پذیر استامکان  امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
است بجز 
صفحه 

 "گالری"

امکان پذیر 
 است

توالی معنی 
دار ازصفحات 

 به هم مرتبط
 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد
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 اسالم

عنوان مناسب 
 برای صفحات

در بعضی از 
وجود صفحات 
 ندارد

 وجود دارد
تشریحی و 
معنی دار 

 است

تشریحی و 
 معنی دار است

تشریحی و معنی 
 دار

 وجود دارد

بعضی از 
صفحات 
عنوان 
 ندارند

بعضی از 
صفحات 
وجود 
 ندارد

 وجود دارد

گروه بندی 
 مطالب مرتبط

با استفاده از 
گروه  |ها  زبانه

بندی مطالب در 
 |صفحه

 |ها  با استفاده از زبانه
گروه بندی مطالب 

 در صفحه

با استفاده از 
 |ها  زبانه

گروه بندی 
مطالب در 

 صفحه

با استفاده از 
گروه  |ها  زبانه

بندی مطالب در 
زیر  |صفحه

 منوی

با استفاده از 
گروه  |ها  زبانه

بندی مطالب در 
 صفحه

با استفاده از 
گروه  |ها  زبانه

بندی مطالب 
 |در صفحه

 منوی کشویی

با استفاده از 
منو و زیر 

 |منو 

گروه بندی 
مطالب در 

 صفحه

گروه بندی 
مطالب در 

زیر  |صفحه
گروه  |منوی 

بندی 
 |موضوعات
استفاده از 

 ها زبانه

ت
تعامال

 

گفتگوی 
 آنالین

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
پذیر امکان 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
بارگذاری 

 موزیک
 وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

بارگذاری 
 ویدئو

 امکان پذیر نیست از سایتهای دیگر
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
بارگذاری 

 عکس یا آلبوم
 وجود ندارد وجود ندارد

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست

موتور 
 جستجو

آدرس ایمیل، 
مندی، کلید هعالق

 ها، نام واژه

آدرس ایمیل، سن 
 ها، نام کلید واژه

آدرس 
ایمیل، 

جنسیت، 

آدرس ایمیل، 
-هجنسیت، عالق

مندی، کلید 

آدرس ایمیل، 
مندی، کلید هعالق
ها، نام، افراد  واژه

آدرس ایمیل، 
مندی، هعالق

ها،  کلید واژه

مندی، هعالق
 نام

کلید 
 ها واژه

ها،  کلید واژه
ها،  مندیهعالق

نام اعضا، 
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 اسالم

مندی، هعالق
ها،  کلید واژه
نام، 

موقعیت، 
 افراد آنالین

ها، نام،  واژه
موقعیت، افراد 

 آنالین

 موسسه نام موسسه آنالین،

پیشنهاد دهی 
 در جستجوها

 امکان پذیر است امکان پذیر است
امکان پذیر 

 نیست
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

های  پرسش
متداول 

(FAQ) 
 وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

وجود 
 ندارد

 وجود دارد

 امکان پذیر است امکان پذیر است بازخورد
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

پذیر امکان 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است

سفارشی 
سازی طرح 

 صفحه

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر است
امکان پذیر 

 نیست
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

اعتبار منابغ
 

دهی از  پاسخ
طریق دوست 

داشتن یا 
 نداشتن

 امکان پذیر نیست امکان پذیر است

در صورت 
اتصال به 

شبکه 
 فیسبوک

 امکان پذیر است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست

دسترسی به 
اطالعات 
فرستنده 
 مطالب

 امکان پذیر است امکان پذیر است
امکان پذیر 

 است
 پذیر استامکان  امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 است



 

 

مولفه
 

 نانو شمس Linkedin Researchgate HR Goodreads Academia Anobii شاخص
زنان دانشمند 

 اسالم

پیگیری 
تعامالت 
 دوستان

در صورت 
عضویت در 

 گروه

در صورت عضویت 
قسمت  |در گروه 

 |های شبکه  فعالیت

در صورت 
عضویت در 

از  |گروه 
طریق 

پروفایل 
 دوستان

 امکان پذیر است

در صورت دنبال 
 |کردن کاربران 

طریق گزینه  از
های اخیر  فعالیت

در صفحه 
 پروفایل

در صورت 
عضویت در 

 گروه

از طریق 
پروفایل 
 دوستان

امکان پذیر 
 نیست

تعامالت 
شخصی امکان 

 پذیر است

دسترسی به 
پروفایل 
دوستانِ 
 دوستان

 امکان پذیر است امکان پذیر است
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

بازدید شبکه 
 دوستان

 امکان پذیر است امکان پذیر است
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

 امتیاز دهی
امکان پذیر 

 نیست
 امکان پذیر است

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 است
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست

ارائه 
هایی  گزینه

برای تکمیل 
اطالعات 
 پروفایل

اضافه نمودن 
اطالعات تکمیلی 

مانند عکس، 
-هرزومه، عالق

نشان  |مندیها،... 
دادن میزان به 
تکمیل بودن و 

بروز بودن 
پشنهاد  |پروفایل 

اضافه نمودن 
اطالعات تکمیلی 

مانند عکس، رزومه، 
 |مندیها،... هعالق

نشان دادن میزان به 
تکمیل بودن و بروز 

 |بودن پروفایل 
ها  پشنهاد عالقمندی

| ... 

اضافه 
نمودن 

اطالعات 
 تکمیلی

اضافه نمودن 
اطالعات 

تکمیلی مانند 
عکس، رزومه، 

 |مندیها،... هعالق
پشنهاد 

 ها، ... عالقمندی

اضافه نمودن 
اطالعات تکمیلی 

مانند عکس، 
-هرزومه، عالق
 |مندیها،... 
پشنهاد 

 ... |ها  عالقمندی

اضافه نمودن 
اطالعات 

تکمیلی مانند 
-هعکس، عالق
مندیها،... 
پشنهاد 
 |ا ه عالقمندی

... 

اضافه 
نمودن 

اطالعات 
تکمیلی 
مانند 

عکس، 
 مندیعالقه
 ،...ها

امکان پذیر 
 نیست

اضافه نمودن 
اطالعات 
 تکمیلی



 

 

مولفه
 

 نانو شمس Linkedin Researchgate HR Goodreads Academia Anobii شاخص
زنان دانشمند 

 اسالم

 ... |ها  مندیهعالق

پیگیری 
 گفتگو

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک گذاشته 
شده و 

های  یادداشت
 همراه آن

از طریق اطالعات 
به اشتراک گذاشته 
شده و یادداشت 

 های همراه آن

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک 
گذاشته شده 
 و یادداشتها

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک گذاشته 
شده و 

های  یادداشت
 همراه آن

از طریق 
اطالعات به 

اشتراک گذاشته 
شده و 

های  یادداشت
 همراه آن

از طریق نشان 
دادن آخرین 

 |ها  فعالیت
عضویت در 

 ها گروه

با اشتراک 
گذاری 
 مطالب

امکان پذیر 
 نیست

ریق از ط
پروفایل 
 شخصی

تبلیغات در 
 صفحات

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد

ی
هوشمند

 

ثبت اطالعات 
افرادی که 
پروفایل 

کاربران را 
 کنند بازدید می

 امکان پذیر نیست امکان پذیر است
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

ثبت اطالعاتی 
از 
های  پروفایل

 بازدید شده

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر نیست
امکان پذیر 

 است
 امکان پذیر است

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

راهنمای ثبت  ندارددر حوزه در حوزه در حوزه امنیت در حوزه امنیت در حوزه در حوزه امنیت در حوزه امنیت ارائه 



 

 

مولفه
 

 نانو شمس Linkedin Researchgate HR Goodreads Academia Anobii شاخص
زنان دانشمند 

 اسالم

های  توصیه
 ای شبکه

 نام امنیت شبکه امنیت شبکه شبکه شبکه امنیت شبکه شبکه شبکه

پیشنهاد دهی 
در جستجوی 

 اسامی
 امکان پذیر است امکان پذیر است

امکان پذیر 
 نیست

 امکان پذیر است امکان پذیر است
پذیر امکان 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست
امکان پذیر 

 نیست

دهی  پشنهاد
 موضوعی

-هبر اساس عالق
 |مندی کاربران 
 تجربه دوستان

مندی هبر اساس عالق
تجربه  |کاربران 

 دوستان

 |رویدادها 
 |ها  کنفرانس
 ها فعالیت

-هبر اساس عالق
 |مندی کاربران 
 |تجربه دوستان 

 های جدید کتاب

 دارد

بر اساس 
بیشترین 

مندی هعالق
 کاربران

 ندارد

بر اساس 
بیشترین 

مندی هعالق
 کاربران

افراد  |رویدادها 
 برتر

اضافه کردن 
لیستی از 
 دوستان

از طریق آدرس 
 ایمیل

از طریق دعوت از 
 دوستان

از طریق 
 آدرس ایمیل

از طریق آدرس 
 ایمیل

از طریق آدرس 
 ایمیل

از طریق 
آدرس ایمیل، 

لیست فایل 
دوستان، لیست 

دوستان در 
های  شبکه

 دیگر

دعوت از 
 دوستان

امکان پذیر 
 نیست

امکان پذیر 
 نیست

ارائه 
های  گزینه

مناسب برای 
ویرایش 
تنظیمات 

حفظ حریم 
 خصوصی

 ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد



  090...  پذیری و جامعه یساز تیقابلای  العه مقایسهمط

 

 

های عمومی و تخصصی بر روی کدام یک از این معیارها شبکهسئوال دوم: دامنه تمرکز 
 قرار گرفته است؟

های اجتماعی عمومی و  های مشترک شبکه  در پاسخ به سئوال دوم پژوهش، شاخص 
نشان  7تا 6در جدوال های استخراج شده  تخصصی مورد بررسی با توجه به ابعاد و مولفه

های ذکر شده در پاسخ سوال اول تکمیل شده  شاخصاند. این جداول بر اساس  داده شده
 است.

 های اجتماعی عمومی های مشترک بین شبكه شاخص .6جدول

 کلوب Facebook Twitter Myspace Orkut Tumblr Netlog  شاخص 

دسترسی
 

دسترسی آسان به 
        صفحات

 -       ها وضوح لینک
قابلیت دسترسی به 

        های متعدد راهصفحات از 

        دار های معنی لینک
دسترسی به صفحات 

 اصلی
       

        دار از صفحات توالی معنی
عنوان مناسب برای 

 -       صفحات

        بندی مطالب مرتبط گروه

ت
تعامال

 

  -      گفتگوی آنالین
      -  بارگذاری ویدئو

 - -  -    بارگذاری موزیک
        بارگذاری عکس
        موتور جستجو

   - -  -  پیشنهاد دهی در جستجو
 -       های متداول پرسش

        بازخورد
سفارشی سازی طرح 

        صفحه

اعتبار 
منابع

 

هایی برای  ارائه گزینه
     -   تکمیل پروفایل

 -  -  - -  امتیاز دهی
      -  پیگیری گفتگو

     -   تبلیغات
پاسخ دهی از طریق 

  - -     دوست داشتن یا نداشتن

    -   دسترسی به اطالعات 
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 کلوب Facebook Twitter Myspace Orkut Tumblr Netlog  شاخص 

 فرستنده
      -  پیگیری تعامالت دوستان
دسترسی به پروفایل 

     - -  دوستانِ دوستان

        بازدید شبکه دوستان

هوشمندی
 

ثبت اطالعاتی که پروفایل 
 اند را بازدید کرده

- -   -   

هایی که  ثبت پروفایل
 بازدید شده

-  - -    

        ای های شبکه ارائه توصیه

دهی در جستجوی  پیشنهاد
   - -  -  اسامی

        دهی موضوعی پیشنهاد
اضافه کردن لیستی از 

    -    دوستان

برای تنظیم  هایی ارائه گزینه
        حفظ حریم شخصی

 
در بین قابلیت سازی و جامعه پذیری های مشترک  با توجه به جدول فوق، شاخص

 در شکل زیر نشان داده شده است.  خارجی های اجتماعی عمومی شبکه

های اجتماعی  های مشترک قابلیت سازی و جامعه پذیری در بین شبكه شاخص .9جدول
 عمومی

 جامعه پذیری   قابلیت سازی
 هوشمندی اعتبار منابع تعامالت دسترسی

 دسترسی آسان به صفحات
 ها لینک وضوح 

صفحات از دسترسی به  قابلیت
 های متعدد راه
 دار های معنی لینک

 دسترسی به صفحات اصلی
 دار از صفحات توالی معنی

 عنوان مناسب برای صفحات
 گروه بندی مطالب مرتبط

 بارگذاری عکس
 موتور جستجو

 های متداول پرسش

 بازخورد
سفارشی سازی 

 صفحات
 

هایی برای  ارائه گزینه
 تکمیل پروفایل
 پیگیری گفتگو

 تبلیغات
دسترسی به اطالعات 

 فرستنده
پیگیری تعامالت 

 دوستان
 بازدید شبکه دوستان

های  ارائه توصیه
 ای شبکه

کردن لیستی از اضافه 
 دوستان

هایی برای  ارائه گزینه
تنظیم حفظ حریم 

 شخصی

 
  



  091...  پذیری و جامعه یساز تیقابلای  العه مقایسهمط

 

 

های هوشمندی، اعتبار منابع، تعامالت و  همچنین، نمودار زیر درصد استفاده از زیر مولفه
یک از شبکه اجتماعی عمومی مورد بررسی قرار گرفته را بر اساس  هردسترسی در 

های بدست آمده با توجه به تعداد شاخص  دهد. درصد مینشان تعریف شده  های شاخص
مربوط به هر  هایبه کل شاخصهای اجتماعی نسبت مورد استفاده در هر یک از شبکه

، Facebook ،Myspaceهای  شبکهها حساب شده است. بر این اساس،  یک از زیر مولفه
Cloob،Tumblr ،Twitter ،Orkutو ،Netlog ی ها به ترتیب بیشترین استفاده از شاخص

 .اندتعریف شده را به منظور جذب کاربران برده

 

های اجتماعی عمومی با  های شبكه توزیع درصد فراوانی میزان تطابق قابلیت .2نمودار 
 های سنجش ابعاد و مولفه

% 000های اجتماعی عمومی خارجی از  ، تمامی شبکه"دسترسی"مولفه زیررسی در بر 
اند. این در حالی است که شبکه اجتماعی  های در نظر گرفته شده استفاده کرده شاخص

 "وضوح لینک"ها استفاده کرده است. این شبکه از  % این شاخص93فارسی کلوب تنها از 
-زیرفاده ننموده است. در بررسی برای صفحات خود است "عنوان صفحه مناسب"کافی و 

های  های تعامالت مربوط به سایت گیری از شاخص ، بیشترین بهره"تعامالت"مولفه 
Facebook  وTumblr  تکنیک های قابلیت سازی در خصوص ایجاد 000است که از %

گیری از این تکنیک مربوط به   اند. همچنین، کمترین بهره تعامل بین کاربران استفاده کرده
%  بهتر از 99% است. این در حالی است که شبکه اجتماعی کلوب با 66با  Netlogسایت 
های  پرسش"و  "های بارگذاری موزیک تکنیک"است. این سایت از  Netlogسایت

 Facebook، شبکه "اعتبار منابع"مولفه زیراستفاده ننموده است.در بررسی  "متدوال
ها را دارند. در  کمترین مطابقت با شاخص Netlogها و شبکه  بیشترین مطابقت با شاخص

قرار گرفته است. در بررسی  Myspaceاین حین شبکه کلوب در رده دوم به همراه شبکه 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 

100% 77% 88% 88% 100% 66% 77% 

100% 
77% 88% 77% 55% 

66% 88% 

72% 
85% 72% 57% 85% 85% 100% 

0%

100%

200%

300%

400%

Facebook Twitter Myspace Orkut Tubmlr Netlog  کلوب

 هوشمندی اعتبار منابع تعامالت دسترسی
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ها را دارد. اگرچه  ، شبکه کلوب بیشترین مطابقت با شاخص"هوشمندی"مولفه زیر
استفاده قرار ای در سایت کلوب مورد  های مربوط به این زیر مولفه به طور ساده تکنیک

% 000های هوشمندی در این سایت  گرفته است، اما میزان فراوان استفاده از شاخص
 Orkutهای هوشمندی مربوط به سایت  باشد. همچنین، کمترین میزان استفاده از شاخص می
 (6باشد. )جدول  می



 

 

 های اجتماعی تخصصی های مشترک بین شبكه شاخص .8جدول

 ز.د.ا. نانو شمس Linkedin Researchgate HR Goodreads Academia Anobii  شاخص 
دسترسی

 

          دسترسی آسان به صفحات

        -  ها وضوح لینک
قابلیت دسترسی به صفحات از 

          های متعدد راه

 -       -  دار های معنی لینک

          دسترسی به صفحات اصلی

          دار از صفحات معنیتوالی 

          عنوان مناسب برای صفحات
          بندی مطالب مرتبط گروه

ت
تعامال

 

 - - - - - - - - - گفتگوی آنالین

 - - - - - - - - - بارگذاری ویدئو

 - - - - - - - - - بارگذاری موزیک
 - -  - -  - - - بارگذاری عکس

          موتور جستجو

 -   -      پیشنهاد دهی در جستجو

       - -  های متداول پرسش
       - -  بازخورد

 - - - -  -   - سفارشی سازی طرح صفحه

        - هایی برای تکمیل  ارائه گزینه عبانم رابتعا



 

 

 ز.د.ا. نانو شمس Linkedin Researchgate HR Goodreads Academia Anobii  شاخص 

 پروفایل
 - - -  -  -  - امتیاز دهی

        -  پیگیری گفتگو

 - - - - -     تبلیغات

پاسخ دهی از طریق دوست 
 - -  -  - - -  داشتن یا نداشتن

        -  دسترسی به اطالعات فرستنده

 - - -       پیگیری تعامالت دوستان

دوستانِ  دسترسی به پروفایل
 - - -       دوستان

          بازدید شبکه دوستان

ی
هوشمند

 

ثبت اطالعاتی که پروفایل را 
 - -  -      اند بازدید کرده

 - - - - -   - - هایی که بازدید شده ثبت پروفایل

        -  ای های شبکه ارائه توصیه

 - - - -      جستجوی اسامیدهی در  پیشنهاد

       -   دهی موضوعی پیشنهاد

 - - -       اضافه کردن لیستی از دوستان

برای تنظیم حفظ  هایی ارائه گزینه
 - - -       حریم شخصی



  091...  پذیری و جامعه یساز تیقابلای  مطالعه مقایسه

 

های  در بین شبکه قابلیت سازی و جامعه پذیری های مشترک با توجه به جدول فوق شاخص
 زیر نشان داده شده است.  جدولدر خارجی  تخصصیاجتماعی 

های  سازی و جامعه پذیری در بین شبكهابلیت قهای مشترک دو مولفه  : شاخص2جدول
 اجتماعی تخصصی خارجی

 جامعه پذیری   قابلیت سازی
 هوشمندی اعتبار منابع تعامالت دسترسی

 دسترسی آسان به صفحات
 ها لینک وضوح 
دسترسی به صفحات  قابلیت
 های متعدد از راه
 دار های معنی لینک

 دسترسی به صفحات اصلی
 دار از صفحات توالی معنی

 عنوان مناسب برای صفحات
 گروه بندی مطالب مرتبط

 موتور جستجو
 دهی در جستجو پیشنهاد
 های متداول پرسش

 بازخورد

برای  هایی ارائه گزینه
 تکمیل پروفایل
 پیگیری گفتگو

دسترسی به اطالعات 
 فرستنده

 پیگیری تعامالت دوستان
دسترسی به پروفایل 

 دوستانِ دوستان
 بازدید شبکه دوستان

ثبت اطالعات کاربرانی که 
 اند پروفایل را بازدید کرده

 ای های شبکه ارائه توصیه
پیشنهاددهی در جستجوی 

 اسامی
 پشنهاددهی موضوعی

کردن لیستی از اضافه 
 دوستان

هایی برای تنظیم  ارائه گزینه
 حفظ حریم شخصی

در که های هوشمندی، اعتبار منابع، تعامالت، و دسترسی  نمودار زیر درصد استفاده مولفه
تعریف شده  های شبکه اجتماعی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته را بر اساس شاخص هر

، Goodreads ،HR ،Linkedin،Researchgateهای  دهد. بر این اساس، شبکه مینشان 
Academia ،Anobii ،نانو به ترتیب بیشترین استفاده از  وزنان دانشمند اسالم ، شمس

 اند.  ی تعریف شده را نمودهها شاخص

 

های اجتماعی تخصصی با  های شبكه : توزیع درصد فراوانی میزان تطابق قابلیت9نمودار 
 های سنجش ابعاد و مولفه

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 88% 88% 
45% 56% 34% 67% 56% 45% 34% 23% 34% 
89% 89% 89% 89% 67% 89% 56% 12% 45% 

86% 72% 100% 100% 86% 72% 
29% 

14% 
29% 

 هوشمندی اعتبار منابع تعامالت دسترسی
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% 000های اجتماعی تخصصی خارجی از  ، تمامی شبکه"دسترسی"مولفه زیردر بررسی  
های اجتماعی تخصصی  اند. همچنین، شبکه های در نظر گرفته شده استفاده کرده شاخص

وضوح "در این میان  اند. ها استفاده کرده % این شاخص22فارسی زبان به طور مشترک از 
آنها ها کمتر به  است که این شبکه دو  شاخصی "ر های معنی دا لینک"و  "ها لینک

گیری از  بیشترین بهره Goodreads، شبکه "تعامالت"مولفه زیراند. در بررسی  توجهکرده
% برده است. همچنین، کمترین درصد مربوط به شبکه فارسی 69های تعامالت را با  شاخص

با دیگر مولفه زیری مربوط به این ها % از شاخص30باشد. بعالوه، تنها  % می23زبان نانو با 
، "اعتبار منابع"مولفه زیردر بررسی  های اجتماعی فارسی زبان مطابقت دارد. شبکه
همگی با  Anobii، وLinkedin ،Resarchgate ،HR ،Goodreadsهای اجتماعی شبکه

% کمترین میزان مطابقت 02اند. شبکه نانو با  مولفه داشتهزیر% میزان توجه یکسانی به این 27
و  HRهای  ، شبکه"هوشمندی"مولفه زیرمولفه را دارا است. در بررسی زیربا این 

Goodreads 000را دارند. همچنین، شبکه  مولفهزیرهای این  % میزان مطابقت با شاخص
های  % مطابقت با شاخص27ن با های اجتماعی تخصصی فارسی زبا % و دیگر شبکه00نانو با 

 (2را دارا هستند. )جدول  مولفهزیروری از این  هوشمندی کمترین میزان بهره
ها و  مولفهزیرهای اجتماعی عمومی و تخصصی خارجی با توجه به کل  در بررسی شبکه 
مولفه زیرهای  شاخص مورد بررسی چنان که در نمودار زیر مشخص است، شاخص 33
مورد بررسی رعایت شده است. همچنین،  یها % در تمامی سایت000 "دسترسی"

%، 29به ترتیب با  "هوشمندی"، و "اعتبار منابع"، "تعامالت"های مولفهزیرهای  شاخص
های اجتماعی عمومی را به خود اختصاص  های شبکه % میزان مطابقت سایت96% و 99

صصی مورد بررسی، این اولویت های اجتماعی تخ اند. این در حالی است که در شبکه داده
 % مطابق است30و  %23%، 26با  "تعامالت"، و "اعتبار منابع"، "هوشمندی"بصورت 
 (.3)نمودار 

بیشترین تاکید را بر پس از دسترسی،  های اجتماعی عمومی خارجی شبکهبدین ترتیب،  
صی بیشترین های اجتماعی تخص کاربران خود دارند. با این وجود، شبکهروی تعامالت بین 

های  شبکه ایجاد اعتبار برای منابع خود دارند.هوشمندی و های  تکنیکرا بر روی تمرکز 
عمومی پس از تعامالت به ترتیب بر هوشمندی و اعتبار منابع تمرکز دارند. در حالیکه 

در حقیقت،  خود را بر تعامالت بین کاربران خود دارند. نهایی تمرکزهای تخصصی  شبکه
به جای  آنها های  مندیهو شناخت عالقبر جذب کاربران بیشتر های اجتماعی عمومی  شبکه

اعتبار منابع خود تاکید دارند. همچنین اعتبار منابع و هوشمندی شبکه به منظور ارائه مطالب 
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اجتماعی تخصصی مورد توجه بیشتری قرار های  بیشتر بجای افزایش کاربران در شبکه
 .شود های تخصصی می ای افزایش اعتبار شبکهگرفته است که باعث بر

 
های اجتماعی  های شبكه متوسط توزیع درصد فراوانی میزان تطابق قابلیت .3نمودار 

 های مورد بررسیعمومی و تخصصی با شاخص

 گیریبحث و نتیجه

با هدف افزایش کارایی های اجتماعی  های استفاده شده در سایتهای شبکه تکنیک 
های  کاربران بوده است. این تکنیک ها به عنوان مزیتسخ دهی به نیازهای ها در پا شبکه

های  به عنوان استراتژی و که بر اساس اهداف شبکه شوند ها شناخته می رقابتی این شبکه
جذب افراد ها و  در استفاده از این شبکه های کاربران پوشش بیشتر انگیزهبرای راهبردی 

های  در این پژوهش، تالش شده است تا با بررسی شبکه .اندشده بکار گرفته بیشتر 
اجتماعی عمومی و تخصصی بر اساس چهار مولفه دسترسی، تعامالت، قابلیت سازی، و 

اجتماعی شناسایی های  شبکهمورد این ها در  های مشترک این مولفه جامعه پذیری، شاخص
یجاد پلتفرمی مناسب برای هایی در خصوص ا ها به ارائه راهکار شود. همچنین، این ویژگی

های مشترک  های اجتماعی در ایران منجر شده است.  لذا، تکنیک  بهینه سازی شبکه
در نظر های اجتماعی فارسی زبان  استفاده شده باید به عنوان یک ضرورت برای شبکه

توانند با توجه به  ها در هر چهار مولفه ذکر شده می . از طرفی، سایر تکنیکگرفته شوند
با توجه های اجتماعی در طول زمان مورد استفاده قرار گیرند.  های شبکه داف و سیاستاه

های اجتماعی عمومی و تخصصی خارجی و بر  های انجام شده بر روی شبکه به بررسی

100% 

51% 

85% 

86% 

87% 

77% 

76% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

 دسترسی

 تعامالت

 اعتبار منابع

 هوشمندی

 شبکه های اجتماعی عمومی خارجی شبکه های اجتماعی تخصصی خارجی
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های  اساس نکات مطرح شده توسط متخصصان راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه
 اجتماعی فارسی زبان مطرح گردیده است.

های  های تخصصی همان شبکه های انجام شده، در حقیقیت شبکه ا توجه به بررسیب 
اند. به همین خاطر، شناخت  ای دانشی خاص محدود شده ای هستند که به حوزه عمومی

های تخصصی  ای برای ایجاد شبکه های عمومی به عنوان پایه های مشترک شبکه مولفه
 الزامی است.

های  بررسی شده )کلوب( در کنار دیگر شبکهاجتماعی عمومی داخلی   شبکه 
و قابل قبولی استفاده کرده است. به های مناسب  از تکنیک اجتماعی عمومی خارجی

های اخیر رشد قابل توجهی در جذب کاربران ایرانی به  طوری که این شبکه در سال
  همچنان دارای نقاط ضعفیعنوان یک شبکه اجتماعی داشته است. هر چند این شبکه 

بیشترین ضعف این شبکه در خصوص استفاده های مختلف برخوردار است.  در مولفه
نحوه دسترسی کاربران با توجه به های مختلف برای ایجاد تعامل و  ازتکنیک

 باشد.  های تعیین شده می شاخص

های مورد بررسی تری با شاخص داخلی تطابق پائین های اجتماعی تخصصی  شبکه 
نتایجی کمتر از متوسط های تعریف شده  که در تمامی مولفه طوری. به اندداشته
 .اند اجتماعی تخصصی خارجی بدست آوردههای  شبکه

 های در خصوص شناخت و درک بیشتر تکنیکهای اجتماعی داخلی تخصصی  شبکه 
قابل استفاده به منظور افزایش اعتبار منابع، شناخت نیاز کاربران برای ایجاد تعامالت 

نیاز به تر به اطالعات  بیشتر به عنوان یک شبکه اجتماعی و نهایتا ایجاد دسترسی راحت
های اجتماعی به عنوان یک ابزار  در حقیقت، شناخت شبکه دارند.سرمایه گذاری 

در بین دانشگاهیان، متخصصان، سرمایه داران و سیاست ایجاد تعامل بیشتر برای 
 .گذاران کشور امری حیاتی است

با توجه به نتایج تحقیق انجام شده موارد زیر به عنوان موضوعاتی جهت انجام  
 گردد. های آتی به سایر محققان پیشنهاد می پژوهش

 های اجتماعی در ایران؛گیری شبکههای شکلبررسی و تحلیل چالش 
 های اجتماعی؛اعتماد در شبکه 
 گیری اجتماعات تخصصی مجازی در ایران؛شناسائی راهکارهای شکل 
 های اجتماعی به منظور تولید، جذب و انتشار دانش؛های موجود در شبکهبررس فرصت 
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