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 چکیده
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های اجتماعی را در تجارت الکترونیک ارائه کند. در  کاربردهای حاصل از تحلیل شبکه
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و سپس کاربردها به ترتیب اهمیت  یآور جمع موردنظر یها دادهزوجی میان خبرگان 
نیازها و  کشف ،یبردار کالهنتایج نشان داد در بعد اقتصادی کشف  .بندی شدند یتاولو

تجارت الکترونیکی و شناسایی  یها تیسا وبعالیق مشتریان و در بعد فنی بهبود 
 ترافیک شبکه باالترین جایگاه را دارند.

 ی.بند تیاولوو  یی، شناسایکیتجارت الکترون ،یکاربردها، شبکه کاو کلیدواژگان:
 
 



 9.... شبکه یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا

 مقدمه

 یطورجد بهکه  میا بودهاجتماعی  یها شبکهسریع  ی توسعههای اخیر شاهد  در سال
ی به دست آوردن اطالعات توسط آنان را تغییر داده است.  روش ارتباطی مردم و نحوه

کار  و کسب یها طیمحوجود دارند و نقش حیاتی در  جا همهها در  اکنون دیگر این شبکه
های آنالین و  افزایش فعالیت (.2112 1کنند )زیکپولس و همکاران، میامروزی بازی 

جستجو آنالین، تجارت الکترونیک،  یها تراکنش، تیبلاینترنتی )مانند گفتگو، رزرو 
( ما را به سمت استخراج کردن، انتقال، بارگذاری و تحلیل رهیو غ ها وبالگ، کردن

که به آن ابر داده  کند رهنمون می ،ساختارمندحجم زیادی از اطالعات ساختارمند و غیر 
، وب کاوی و یکاو دادهبا استفاده از ترکیب  تواند یم یا داده. چنان مییگو یم

 تحلیل شود. کاوش متنی در کاربردهای مختلف زندگی واقعی یها کیتکن
و نظرات مشتریان است با توجه به حجم عظیم  ها دگاهیدتحلیل اطالعاتی که مربوط به  

 یا خالصهو نیازمند رویکردهای موجود برای به دست آوردن  بوده فرسا طاقتآن کاری 
 یها تیسا وباجتماعی،  یها شبکه، ها وبالگگفتمان،  یها اتاق. استاز نظرات عمومی 

برای بیان  ییها پلتفرم عنوان بهخبری  یها گزارشتجارت الکترونیک، منابع وب و 
برای اطالع از نظرات عموم جامعه و  توانند یمکه  کنند یمرسانی  نظرات خدمت

، ها شرکتهای  های سیاسی، استراتژی مشتریان در ارتباط با رخدادهای اجتماعی، جنبش
بازاریابی، ترجیحات کاال و نظارت بر محبوبیت استفاده شوند )صالح و  یها نیکمپ

 (.2111، 2همکاران
نظرات، نیات، احساسات  در موردمحاسباتی  ی مطالعهکاوش نظرات یا تحلیل نیت یک 

امر  درواقعبیان شده است و  ها در ارتباط با یک موجودیت و نگرشی است که در متن
نسبت به موضوعات مشخص  ها نگرشنظرات، نیات و  یبند طبقهکشف، استخراج و 

(. کاوش 2111، 3است که در متن ورودی توسط کاربر گنجانده شده است )باالهور
به ما در رسیدن به اهداف مختلفی مانند بررسی حس  تیو نقصد  نظرات یا تحلیل

رضایت مشتری  یریگ اندازه ،وکار کسبجمعی در ارتباط با یک جنبش سیاسی، هوش 
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( و بسیاری از امور 2113، 2فروش فیلم )رویی و لیو ینیب شیپ(، 2113، 1)کنگ وپارک
 .کند یمدیگر کمک 

با توجه به رشد عالقه به تجارت الکترونیک،  و مرورهای کاربران ها یابیارزنظرات، 
 ها دگاهیدچشمگیری در حال افزایش است. امروزه مشتریان وابستگی زیادی به  طور به

 و و نظراتی که توسط مشتریان موجود ارسال شده دارند و در عوض تولیدکنندگان
خدمات از تحلیل نظریات مشتریان برای بهبود کیفیت و استاندارهای کاال  کنندگان ارائه

(. حال با چنین موقعیتی چالش 2112، 3)بولن و مااو رندیگ یمو خدمات خود بهره 
های پیشرفت بر اساس تحلیل نظرات است.  شناسایی زمینه وکارها کسباصلی برای 

 ی بالقوهکاربردهای تجاری رشد توجهات به شبکه کاوی، دانش کمی از  رغم یعل
ای که روی متدها و مشکالت  تحقیقات گسترده باوجوداجتماعی وجود دارد.  یها شبکه

که توسط گروه  هایی تکنیکاجتماعی صورت گرفته است، بین  یها شبکهکاوش 
بنابراین ؛ در دنیای واقعی فاصله وجود دارد ها آن یریکارگ بهمحققین توسعه داده شده و 

الکترونیکی هنوز کامالً کشف نشده است  وکار کسببر  ها آنو نتایج  ها کیتکناثر این 
 (.2111، 4فرانچسکو بنچی و همکاران)

که قبالً عنوان شده،  اند داشتهعالوه بر آن بیشتر تحقیقات روی مشکالت کلی تمرکز 
قصد ها را در نظر بگیرند. ما در این پژوهش  آن تحلیل ی ژهیوبدون اینکه کاربردهای 

کاربردهای شبکه کاوی در ابعاد مختلف تجارت  یبند طبقه ی مسئلهداریم به 
تجاری در عصر حاضر،  یها تیفعالهای  روش نیتر جیرایکی از الکترونیکی بپردازیم. 

مالی در  دادوستدابزار  نیتر یاصل عنوان بهامروزه  که ینحو به، استتجارت الکترونیک 
با تغییر علم و به دنبال آن افزایش  ازآنجاکهپیشرفته قرار گرفته است.  یکشورهامیان 

 ییها یازمندینسنتی در تجارت الکترونیک، جوابگوی  یابیبازارسطح توقعات بشر، 
مجبور به اصالح یا حتی تغییر  ،برای بقای خود ها سازمان، نیستنسل امروز 

تغییرات، حقایق و رفتارهای  نبرآمدتبلیغاتی خود در جهت از عهده  یها یاستراتژ
 فرد منحصربه یها یژگیو. به دنبال این هدف و با در نظر گرفتن باشند یممشتریان خود 
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شبکه اجتماعی در دستیابی و بررسی رفتار مشتری، این امکان برای سازمان وجود 
اجتماعی به اهداف  یها شبکهتجارت در بستر  گونه نیا یساز ادهیپخواهد داشت که با 

 یها شبکهقادر خواهند بود تا با اطالعاتی که از کاوش  ها شرکتخود دست یابد. 
و  حاتیو ترجشناخت بهتری از مشتریان خود  ،آورند یماطالعاتی به دست 

 یساز ادهیپبا  ازآن پسو  افتهیخود آنان نسبت به کاالها و خدمات  یها تیاولو
مشتری را افزایش داده و گوی  یمند تیرضاح استراتژی مناسب برای شرکت سط

 در آن به نقشه جامع علمی کشور که عنایتسبقت را از رقیبان خود بربایند. با 
به است و  شدههجری شمسی ترسیم  1414در افق  کشورعلم و فناوری  انداز چشم

 اهمیت تحقیق، ایفای نقش مؤثرتر علم و فناوری نوآورانه در اقتصاد تأکید شده است
 زیر است: سؤال. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به روشن می شود

ی تجارت الکترونیک چیست  های اجتماعی در حوزه کاربردهای حاصل از تحلیل شبکه
 ها چگونه است؟ آن یبند رتبهی  و نحوه

های پژوهش و  شناسی پژوهش، یافته ی پژوهش، روش پیشینه بخش 4این مقاله از 
 تشکیل شده است. گیری و پیشنهادها نتیجه

 پیشینه پژوهش

 های اجتماعی شبکه 

و یک ترسیم یا تشریح  هاست گرهشامل  یا مجموعهاز روابط است.  یا مجموعهشبکه 
هاست. هر فرد یا گره ارتباطی با یک یا چند فرد دیگر ارتباط یا گره  روابط بین گره

ارتباطی با دیگر افراد  یها گرهشبکه بر این حقیقت تأکید دارد که هر فرد  خورده است.
کم، متوسط و یا زیادی از  ی عدهخود به  ی نوبه بهاز آن  هرکدامدارد، با افرادی که 

 (.1994، 1و همکاران )واسرمن اند خوردهدیگران گره 
و  ها شرکتبه مردم،  هستند کهاجتماعی ابزارهای واسط کامپیوتری  های رسانه

(، 2112، 2ا تبادل اطالعات، عالیق شغلی )باتنرخلق، تسهیم ی ی اجازهدیگر  یها سازمان
. تنوع خدمات دهد یمو جوامع مجازی را  ها شبکه، تصاویر و ویدئوها در ها دهیا
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 یها یژگیو. اگرچه برخی آورد یمموجود تعاریف متفاوتی از آن به وجود  یا رسانه
 (:2112، 1مشترک وجود دارد )جاناتان ابار و استیو وایلدمن

 و 2111، 2است )کاپلن 2اینترنت وب  ی هیبر پای اجتماعی کاربردهای  . رسانه1
 (.2112جاناتان ابار و استیو وایلدمن، 

اجتماعی است  ی رسانهکه نیروی حیات ارگانیزم  کاربر. محتوای تولیدشده توسط 2
 (.2112جاناتان ابار و استیو وایلدمن،  و 2111)کاپلن، 

که توسط  سازند یمیا کاربردی  تیسا وبی خود را برای . کاربران پروفایل شخص3
 (.2112، 3)بوید و الیسون شود یماجتماعی طراحی  ی رسانه یها سازمان

اتصال پروفایل  ی لهیوس بهاجتماعی آنالین را  یها شبکه ی توسعهاجتماعی  ی رسانه. 4
، ابار 2112)بوید و الیسون،  بخشد یمدیگر ارتقا  یها گروهکاربر به پروفایل افراد یا 
 (.2112جاناتان و استیو وایلدمن، 

با تعامل  یها پلتفرموب برای خلق  ی هیبر پاموبایل و  یها یفنّاوراجتماعی بر  ی رسانه
، خلق دوباره، بحث و یگذار اشتراکباال وابسته است که از طریق آن افراد و جوامع به 

و فراگیر را به  توجه قابلتغییرات  ها آن. پردازند یمتوسط کاربر  دشدهیتولتغییر محتوای 
 .کنند یمو افراد معرفی  ها سازمان، وکارها کسبجوامع بین 

اجتماعی  ی رسانهاست.  فنّاوریمطالعات بین انسان و  ی رشتهاین تغییرات مرکز ظهور 
ر، ، تکراو شامل غنا، کیفیت کند یممی فرق صنعتی یا مبتنی بر کاغذ قدی ی رسانهبا 

ای  اجتماعی در یک سیستم انتقال محاوره ی رسانهقابلیت استفاده، فوریت و دوام است. 
 (.2112، 4( )جان پاولیک و شوانکننده افتیدر)چندین فرستنده به چندین  کند یمعمل 

)یک  کردند یمکار  ییگو تکسنتی است که تحت یک مدل  های رسانهاین در تضاد با 
 ،اجتماعی ی رسانه یها تیسا(. برخی از مشهورترین کننده افتیدرفرستنده به چندین 

)و مسنجر آن(، واتس آپ، اینستاگرام، توئیتر، تامبلر، اسنپ شات، باید و تایبا  بوک سیف
 آن استفاده از اینترنت است. بر طبق ی شهیر. تأثیرات زیادی وجود دارد که باشند می
اجتماعی بیشتر از سایر  ی رسانه یها تیسا نیلسن، کاربران اینترنت به استفاده از نظر

                                                                                                                             
1. Obar and wildman 
2. Kaplan 
3. Boyd and Ellison 
4. Pavlik and McIntosh 



 7.... شبکه یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا

اجتماعی از طریق  های رسانهدر  شده استفاده. در تحقیقی کل زمان پردازند یم ها تیسا
، 2111نسبت به سال  2112وسایل موبایل و کامپیوترهای شخصی در امریکا در سال 

دقیقه رسیده  میلیارد 121 میلیارد دقیقه به 22از درصد افزایش داشته است، یعنی  99
های  در رسانه محتوا، مزایای شرکت دهندگان توسعه(. برای 2112، 1است )نیلسن

 یها تیموقعآوردن شهرت، کسب  به دستساده به سمت  یگذار اشتراک اجتماعی از
 (.2112، 2تغییر پیدا کرده است )تنگ گو و ویتستون ییدرآمدزاشغلی و 

 9)تحلیل شبکه اجتماعی( کاویشبکه

ی  ( رسانه2111، و همکارانکاپلن که توسط کاپلن و هائنلین تعریف شده است ) طور همان
و  فنّاورانه یها هیپااست که بر اساس  نترنتیبر ااجتماعی یک گروه از کاربردهای مبتنی 

توسط کاربر را  دشدهیتولخلق و تبادل محتوای  ی اجازهساخته شده که  2ایدئولوژیکی وب 
اجتماعی وجود دارد که شامل )البته نه محدود  ی رسانهمختلفی از  یها یبند دسته. دهد یم

 گذاری اشتراکو لینکداین(، میکروبالگ ها )توئیتر(،  بوک فیساجتماعی ) یها شبکهبه( 
عکس )فلیکر، فوتوباکت یا پیکاسا(، تجمع اخبار)گوگل ریدر، فیدبرنر، استامبل اپان(، 

ا کافه(، پخش زنده )استریم یا توئیچ تی وی(، دنیای )یوتیوب ومت اشتراک ویدئو
اجتماعی )گوگل، بینگ یا  یوجو جستمجازی)کانوا(، بازی اجتماعی )ورد او وار کرفت(، 

 .استفوری )گوگل تاک، اسکایپ یا یاهو مسنجر(  یرسان امیپو  اسک دات کام(
د که به کاربران معرفی ش 1994اجتماعی توسط جئوسیتیز در سال  ی رسانهاولین سایت 

. اولین سایت شبکه اجتماعی سیکس داد یمی ساختن صفحات خانگی خود را  اجازه
اجتماعی  ی رسانه های سایتمعرفی شد. از آن به بعد  1992سال دیگریز دات کام در 

. این افراد کنند یمنفر خدمات ارائه  ها ونیلیمی گری معرفی شده است که هرکدام برادی
)محتوا،  ها تیموجوداجتماع(،  یها اتمکه در آن افراد ) دهند یمیل دنیای مجازی تشک

( وجود ها موجودیت، بین افراد و ها موجودیتتعامالت )بین افراد، بین  و و غیره( ها سایت
. با فهم این کند یممجازی حکومت  یایدندارد. هنجارهای اجتماعی و رفتار انسانی بر این 

این  یها اسیمقبا مشاهدات و  ها آنرفتار انسانی و ترکیب  یها مدلهنجارهای اجتماعی و 

                                                                                                                             
1. Nielsen 
2. Tang Gu and Whinston 
3. Social Media Mining 
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 اجتماعی را تحلیل کند. ی رسانه سامانمند طور به تواند یممجازی، یک فرد  یایدن
در  ها دادهفرایند ارائه، تحلیل و استخراج الگوهای معنادار از  ،اجتماعی ی شبکهکاوش 

 یا رشته انیمو یک علم  آمده  دست بهاجتماعی است که از تعامالت اجتماعی  ی رسانه
 ی شبکه، یادگیری ماشینی، تحلیل کاوی دادهعلوم کامپیوتر،  های تکنیکاست که شامل 

و ریاضیات است  یساز نهیبه، آمار، نگاری قوم، شناسی جامعهاجتماعی، علوم شبکه، 
ر بزرگ مانند تناقض اب یها چالشبا  (. شبکه کاوی2114، همکاران)رضا زعفرانی و 

اجتماعی، رفع  ی رسانهکافی، تحلیل رفتار جدید اجتماعی در  یها نمونهداده، دستیابی 
اجتماعی را به  ی رسانهتردید مواجه است. شبکه کاوی، دنیای مجازی  غلط و ارزیابی

را که به ما در فهم  ییها مدلو  کند یمو آن را ارزیابی  دهد یمارائه  محاسبه قابلطریق 
اجتماعی ابزار  ی شبکه. عالوه بر آن کاوش کند یمطراحی  رسانند یمتعامالت آن یاری 
، انتشار اطالعاتواقعی برای یافتن الگوهای جالب، تحلیل  یایدنالزم برای کاوش 

جدید در  یرفتار اجتماع لیو تحلمؤثر  یها شنهادیپی  تأثیر و هموفیلی، ارائه ی مطالعه
 .کند یمی اجتماعی را فراهم  رسانه

 حقیقات پیشینمرور ت

و کاربردهای آن در تجارت الکترونیک  یشبکه کاو ی نهیزمدر  شده انجامهای  با بررسی
های  در ارتباط با کاوش شبکه شده انجامکه تحقیقات  میافتی  دستبه این نتیجه 

های  کاوی، چالش های داده ی استخراج نظرات کاربران، تکنیک اجتماعی بیشتر در زمینه
. است 2بندی احساسی ، کاوش نظرات و طبقه1برای تحلیل احساسات متداول

ای تحت عنوان کاربردهای شبکه  ی سرمقاله به ارائه 2119 کااوسیونگ و تینگ در سال
شبکه  های تکنیککه ارزش  دریافتندکاوی در خدمات و تجارت الکترونیک پرداختند و 

واقعی مانند تجارت و خدمات در محیط  ها آن یریکارگ بهاز طریق  تواند یمکاوی 
فروشگاه اینترنتی را در  62تعداد  2114جان کپا و فیدل در سال  الکترونیک ارتقا یابد.
کاربران برای درک بهتر  3دیجیتالی یها سرنخبتوانند از  تا قرار دادهاسپانیا مورد بررسی 

ایندهای بازاریابی اند که فر نیازها و تمایالت آنان استفاده کنند و به این نتیجه رسیده

                                                                                                                             
1. Sentiment Analysis 
2. Sentiment Classification 
3. Digital Footprints 



 3.... شبکه یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا

های  بازاریابی و تکنیک یها شیگراالکترونیکی هوشمند باید ارتباطات الزم بین 
 ویژه برای اینترنت، در نظر بگیرند. یها یاستراتژ ی توسعه منظور بهرا  کاوی داده

اجتماعی در  یها شبکهمزیت "تحت عنوان  یا مقالهدر  1391فاطمه خشنود نیز در سال 
اجتماعی با استفاده از نیروهای  یها شبکهبه آنالیز  "جارت الکترونیکارتقای سطح ت

تجارت  یساز ادهیپ که با رسد یمپردازد و در انتها به این نتیجه  پورتر می ی گانه پنج
دستیابی  منظور به ها شبکهاز تحلیل این  توان یمهای اجتماعی،  الکترونیک در شبکه

خاص  اخبارقبلی فرد، استفاده وی از  یدهایخررفتار و ارزیابی  ازجملهافـراد  یها یژگیو
جهت ارسال اطالعات و  ها آن یبند گروهو همچنین مکان کاربر بهره برد و سپس نسبت به 

 منظور بهیک ابزار قدرتمند  عنوان بهتحلیل شبکه اجتماعی . تبلیغات هدفمند اقدام نمود
 .کند یمرا فراهم  هاجهت ساخت پیشنهاد بزرگی لیپتانسافراد،  یها یژگیوتحلیـل 
موضوع  با در ارتباطای از نقد و بررسی تحقیقات مطالعه شده  شامل خالصه 1جدول 

 .باشند می موردبحث

 . مرور تحقیقات پیشین2جدول 

 خالصه یافته سال نام نویسنده

 یلت گالتزر
 و همکاران

 
2114 
 

ی جدید، با  ی اجتماعی یک شاخه از رسانه ونقل حملبرداشت اطالعات 
پایه و اساسی برای  عنوان بهپتانسیلی برای بهبود درک احتیاجات کاربران و 

. این اطالعات در جهت بهبود است ونقل حملپشتیبانی از اهداف سیاست 
 های سیاستو افزایش رضایتمندی مسافران و سایر  ونقل حملعملکرد سیستم 

 .برد یمره به ونقل حملسازمان 

ییمینگ گو 
 و همکاران

2112 

توئیت شده برای استخراج اطالعات حادثه در  یها متنهدف این مقاله کاوش 
برای  صرفه به مقرونیک پیشنهاد جایگزین کارا و  عنوان به ها انیشرو  ها اتوبان
 یها دادهحادثه از روی  است. شناسایی خودکارموجود حادثه  یا دادهمنابع 
جتماعی که از طریق کاوش داده ترافیک بهنگام که توسط ا ی رسانه
و این  ردیگ یمشده، صورت  یآور جمعی ونقل حمل یها شبکه یگرها حس

خبر وقوع چنین  خواهد یمزمان اطالع از حادثه را نسبت به زمانی که یک فرد 
را بدهد کاهش داده و عملیات نجات و امداد و سایر خدمات زودتر  یا حادثه
 .ردیگ یمانجام 

 ی ندهیآرو به رشد چشمگیر، در  ی استفادهاجتماعی با این روند  ی رسانه 2112سرجیو 
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 خالصه یافته سال نام نویسنده
و مورو 

 همکاران

برای برندها جهت رسیدن به مشتریان خواهد  یا رسانهکانال  نیتر مهمنزدیک 
اجتماعی مبتنی بر اینترنت جهت  یها شبکهاز پتانسیل  ها شرکتشد. 

ارتباط بازاریابی رسانه اجتماعی در  گنجاندنو تأثیرگذاری بر مشتریان 
. موارد کنند یمخود استفاده  وکار کسببیشتر در  نفوذجهت  شانیها یاستراتژ

برند سازی مرتبط هستند.  به شدت بهاجتماعی  ی رسانهدر  منتشرشده
فردی که به مشتری وفادار یک شرکت تبدیل شده است در  مثال عنوان به

به تبلیغ  بوک فیساجتماعی بر فرض در توئیتر یا  ی رسانهخود در  یها پست
و نام برند  ابدی یمو از این طریق تعداد مشتریان افزایش  پردازد یمآن برند 

 .شود یممطرح 

جیاویان 
و چن 

 همکاران

2112 

مشکالت آلودگی هوا در حال بیشتر و بیشتر شدن است و ممکن است عواقب 
در نواحی شهری  خصوص بهعمومی  شدیدی روی محیط زیست و سالمت

شهری فوری به یک کانال  ی دادهمنبع  عنوان بهاجتماعی  ی رسانهداشته باشد. 
مردم در مورد خطر سالمت مرتبط  یها العمل عکس ی مشاهدهتأثیرگذار برای 

برای گرفتن خطرات سالمت  تواند یماجتماعی  ی رسانهبا دود شده است. 
آن استفاده شود. در این مقاله یک  ی هیاول ی لهمرحعمومی مرتبط با دود در 

اجتماعی و  ی رسانهپیشنهاد شده که از هر دو  انهیگو شیپرویکرد تحلیلی 
خطر بعدی سالمت وابسته به دود  ینیب شیپفیزیکی برای  یگرها حس یها داده

 .کند یماستفاده 

 تین های
 و همکاران

2112 

تغییر قیمت سهام با استفاده  بینی پیشهدف این تحقیق ساختن یک مدل برای 
با  خودکار طور بهی اجتماعی است. عناوین و احساسات مرتبط  از رسانه
های موجود در  مدل ی عالوه بهپیشنهادی نویسندگان این مقاله از روش استفاده 

 شود استخراج می ها امیپاز متن  این مبحث

 کاماچو
 و همکاران

2112 

اجتماعی برای  ی رسانه یا دادهدر منابع  تواند یماجتماعی  ی دادهتحلیل ابر 
کاربران شخصی و  یریگ میتصمجهت بهبود  تواند یمکشف دانش مرتبط که 

است  ییها یمتدلوژفیلد شامل  نیا استفاده شود، به کار گرفته شود. ها شرکت
نیت و مختلف مانند تجارت الکترونیک، بازاریابی، ام یها نهیزمدر  تواند یمکه 

 سالمت از آن بهره برد.

 1394 جواد افتاده

مدرن  شناسی جامعهیک تکنیک کلیدی در  عنوان بهاجتماعی  یها شبکهتحلیل 
نبوده و در علوم انسانی، جغرافیا،  شناسی جامعهپدید آمده است که محدود به 

زبان، علوم ارتباطات، علوم اطالعات،  شناسی جامعهاجتماعی،  یشناس روان
مدرن همانند یک موضوع محبوب  یشناس ستیزمطالعات سازمانی، اقتصاد و 



 22.... شبکه یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا

 خالصه یافته سال نام نویسنده
 یها شبکهپایدار پدیدار شده است. تحلیل  ی مطالعهتفکر و  ی نهیزمدر 

کاربردهای عملی گوناگون مانند  نیچن همهای مختلف و  اجتماعی در رشته
 شود. سم استفاده میو تروری ییشو پولمقابله با 

کاظم 
 جهانخش
و یومی 

 مون

2114 

محبوبیت  میتوان یمکه ما  دهد یماز این تحقیق نشان  آمده دست بهنتایج 
کاندیداها را با اجرای تحلیل معنایی تعیین کنیم. همچنین قادر خواهیم بود 

 یبر روکاندیداها را با استفاده از اجرای الگوریتم تحلیل معنایی  تیمحبوب
 موقعیت جغرافیایی کشف کنیم. ی شده زدهوئیت ها برچسب ت

 بیندو
 و تیالگام

2112 

اجتماعی جهت  یها شبکهاین مقاله یک مرور جامع از متدها برای کاوش 
 یبند دستهچند سطحی برای  یبند طبقهایجاد  ی لهیوس به ها یناهنجار شناسایی

ماهیت شبکه ورودی، نوع ناهنجاری  بر اساسموجود  های تکنیک
. عالوه بر آن آورد یمفراهم  و رویکرد شناسایی ناهنجاری اساسی شده ییشناسا

به کار گرفته  ها آناین مقاله سناریوهای کاربردی مختلف که این متدها در 
 .کند یمرا مشخص  شوند یم

 2113 هنری کاتز
 بینی پیشبرای ردیابی و  اندتو یمتوئیتر  یها پستکه  اند دادهمحققان نشان 

 آنفوالنزا و شناسایی اختالالت عاطفی مانند افسردگی استفاده شود.

 گوسوامی
 و همکاران

2112 
تحلیل تاکنون طراحی  های تکنیکو  کاوی دادهاین مقاله بر روی کاربردهای 

استراتژی مدیریت بحران مناسب بر  ی توسعه، شناسایی، بینی پیششده برای 
 از بالیا تمرکز کرده است. شده یآور جمع ی دادهاساس 

 2112 هایبین لیو

کاربران وب و  یابی جهتالگوهای  خودکار یبند طبقه ی مطالعهاین مقاله به 
 بینی پیشکاربر و  یابی جهتالگوهای  یبند طبقهپیشنهاد یک رویکرد برای 

ب کاوش . رویکرد بر اساس ترکیپردازد میمشتریان  ی آینده های درخواست
 الگ های سرور و محتویات صفحات وب بازیابی شده است.

 های گوین
 و همکاران

2112 
تغییرات قیمت سهام با  بینی پیشهدف از این تحقیق ساخت مدلی برای 

که الحاق اطالعات  دهد یماجتماعی است. نتایج نشان  ی رسانهاستفاده از 
 سهام کمک کند. بینی پیشبه بهبود  تواند یماجتماعی  ی رسانهاحساسی از 

کومار راوی 
و دالمانی 

 راوی
2112 

جامع راجع به وظایف، رویکردها و کاربردهای تحلیل احساسات  ی مطالعه
کاوش نظرات و شبکه کاوی از سال  ی نهیزمتحقیق که در  111روی بیش از 

 یبند جمعبه این  تیدرنهاصورت گرفته بود انجام دادند و  2112تا  2112
 ی محاسبهمانند درخت رندم،  هوشمند های تکنیککه از برخی  رسیدند

یادگیری برخط و کاوشگر  های سامانهمبتنی بر قانون فازی،  های سامانهتکاملی، 
 کامل بهره گرفته نشده است. طور به( ابیالگو قاعده )
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 خالصه یافته سال نام نویسنده
 لی شی

 و همکاران
2112 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با  بینی پیشدر این تحقیق نشان داده شده که 
 رسانه اجتماعی)در این مورد توئیتر( عملی است. یها دادهاستفاده از 

جاهونگ 
و سوا 

 همکاران

2113 

نقش حیاتی برای کمک به  عنوان به شنهاددهندهیپاخیر، سیستم  یها سالدر طی 
 کاربران جهت انتخاب محصول ترجیحی خود از بین حجم زیاد داده طراحی

اخیر  ی شنهاددهندهیپ های سامانهموزیک  ی شنهاددهندهیپشده است. برای 
که به  ییها رتبهتا موسیقی را با ترجیحات کاربر بر اساس  اند کردهتالش 

پیشنهادی با مشکل  سمیمکاناین نوع  اگرچه ، ارتباط دهند.دهند یم ها کیموز
. برای کند یم اعتماد رقابلیغرا  بینی پیشکه نتایج  شود یممواجه  یبند رتبهتنوع 

رفع این مشکل در این مقاله یک رویکرد پیشنهاد موسیقی جدید ارائه شده که 
 یآور جمعبرای  یبند رتبه یجا به( رسانه اجتماعی یها تگ) یها برچسباز 

 .کند یمکاربران استفاده  ی موردعالقهتشابه بین قطعات موسیقی 

کاربردهای در تحقیقات پیشین؛ کاربردهای شبکه کاوی در  یکدگذاربا تحلیل متن و 
کاربردهای حاصل از بررسی هر منبع را  2هر منبع مشخص و استخراج گردید، جدول 

 .دهد یمخالصه نشان  صورت به

. کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیک1جدول   

 کاربردهای شبکه کاوی سال نام محقق

 2112 کاماچو و همکاران
 کشف جرم ـ
 ها یماریبکشف نقشه و الگوی  ـ

 1394 جواد افتاده
 مقابله با تروریسم ـ
 ییشو پولکشف  ـ

 کشف نظرات سیاسی ـ 2112 لی شی و همکاران
 یالملل نیبشناسایی روابط  ـ 2112 یی هنگ یان و همکاران

 بینی انتخابات پیش ـ 2114 کاظم جهانخش
 بینی تظاهرات سیاسی پیش ـ 2114 هان سو جان

 شناسایی ترافیک شبکه ـ 2111 آرتور کاالدو و همکاران
 ها پلتفرمشناسایی  ـ 2112 شاری شنگ

 2112 کیلیان تیل
 رساختیزبینی و مدل کردن  پیش ـ
 کشف قدرت دوستی افراد ـ

 بینی روند فناوری پیش ـ 2112 پیوتری نودین



 29.... شبکه یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا

 کاربردهای شبکه کاوی سال نام محقق
 طراحی الگوریتم ـ 2112 مرنامن و همکاران

 ی تصاویربند طبقه ـ 2112 کوآن جو و همکاران
 تیسا وببهبود  ـ 2112 کارمونا و همکاران

 2112 بیندو و تیالگام

 شناسایی وقایع نادر ـ
 شناسایی افراد پرطرفدار جامعه ـ
 یبردار کالهکشف  ـ
 ها یحراجکشف تقلب در  ـ
 کشف نظرات تقلبی ـ

 2112 شران کومار راویندرن

 مردم موردعالقهی تلویزیونی ها برنامهشناسایی  ـ
 یابی دوستپیشنهاد  ـ
 ها پروژهشناسایی افراد مناسب برای  ـ
 مقایسه برندها ـ
 بینی مخاطبان یک برنامه پیش ـ
 بینی فروش پیش ـ

 تشخیص وضعیت محیط زیست ـ 2113 استفان دام و همکاران
 ی پربازدیدها مکانکشف  ـ 2113 ادیسون تیلور و همکاران

 تحلیل نظر بیماران ـ 2113 هنری کاتز
 تشخیص میزان استرس جامعه ـ 2112 مایک تلوال

 2119 رومرو و همکاران
 شناسایی نیازهای درسی دانش آموزان ـ
 پیشنهاد منابع درسی ـ

 کشف عالیق فرهنگی ـ 2113 جاهونگ سوو و همکاران
 شناسایی حوادث ـ 2112 ییمینگ گو و همکاران

 کشف نقص وسایل نقلیه ـ 2112 الن ابراهامز
 ی اجتماعیها شبکهشناسایی علت تکرار یک پیام در  ـ 2114 یوچی ژانگ و همکاران
 مواد مخدرمدل استفاده از  ـ 2114 اندره یاکوشو و همکاران
 بینی روند پزشکی پیش ـ 2112 کارل ماهر و همکاران

 ها یآلودگبینی  پیش ـ 2112 چن و همکاران
 بینی بالیای طبیعی پیش ـ 2112 گوسوامی و همکاران
 بهبود نظارت بر پایداری کشت و مواد غذایی ـ 2112 استیونس و همکاران

 بهبود محتوای آموزشی ـ 2114 زین چن
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 کاربردهای شبکه کاوی سال نام محقق
 ی تلویزیونیها برنامهبهبود  ـ 2112 ییانیس کومپتیاریش

 2114 تنبیرو همکاران
 VIPتشخیص مشتریان  ـ
 کشف مخاطبان خاص ـ

 ی اعتباریها کارتکشف تقلب  ـ 1393 ابراهیم هژبر
 های آینده مشتریان بینی درخواست پیش ـ 2112 هایبین لیو

 بینی تغییرات قیمت سهام پیش ـ 2112 های گوین و همکاران
 وکار کسبمدل تصمیم  ـ 2112 مینگ لنگ سنگ

 مشارکتی با مشتریان صورت بهطراحی محصول  ـ 2112 فرانک پیلر
 بهبود محصول ـ 2112 کارلو لیپیزی

 2113 جین جنگ و همکاران
 بهبود تبلیغات ـ
 ی تبلیغات ویدئویی بر اساس نظر کاربران ارائه ـ

 بازخورد از مشتریان ی خدمات مناسب با ارائه ـ 2112 یوسیانگ و همکاران
 پیشنهاد خرید محصول ـ 2114 سان و همکاران

 کشف نیازها و عالیق مشتریان ـ 2112 لی چن و همکاران
 شده یساز یشخصی خدمات  ارائه ـ 2112 چانگ و همکاران

 تحقیق یشناس روش

 ارائه چارچوب مفهومی بر اساس هدف کاربردی است و هدف آن این پژوهش
بندی این  اولویتو بررسی  کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی

پژوهش حاضر شامل دو بخش است. در بخش شناسایی کاربردها از . کاربردهاست
ها از روش پیمایشی  بندی آن بندی و طبقه روش تحلیل محتوا و در بخش اولویت

ها گرفته  دادهجهت تحلیل  AHP ارهیچندمعگیری  استفاده شده و از ابزار تحلیل تصمیم
ت تأیید مدل، از نظرسنجی خبرگان استفاده کرده است. پژوهش در قسم این .شده است

 "تحقیق  سؤالشایان ذکر است پژوهش حاضر اکتشافی است و برای پاسخ به 
  ستیچ کیتجارت الکترون ی در حوزه یاجتماع یها شبکه لیحاصل از تحل یکاربردها
 طراحی و اجرا شده است. "ها چگونه است؟ آن یبند رتبه ی و نحوه
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 . فرایند مراحل تحقیق2شکل 

ها استفاده شده است. بدین  آوری داده در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع
 ریزشرح  لیکرت به یا نهیگزطیف پنج  بر اساسسؤال  22هایی شامل  منظور پرسشنامه

را در دو  یشبکه کاومیزان اهمیت کاربردهای پرسشنامه اول  ـ :و ارائه شدند نیتدو
پرسشنامه بین  32پرسش قرار داده، که در این راستا  بخش فنی و اقتصادی مورد

توزیع و گردآوری شد. با توجه به محدودیت تعداد خبرگان، از  یشبکه کاوخبرگان 
این حوزه استفاده  در شتریببرای شناسایی خبرگان  یگلوله برفروش هدفمند و تکنیک 

 صورت به (AHPبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )دوم  پرسشنامه .شده است
علت کمبود خبرگان آشنا به موضوع و  طراحی شده است که بهمقایسات زوجی 

 گیری قضاوتی استفاده شده است. های زمانی از روش نمونه محدودیت
 
 
 

 ه مربوط به شناخت مبانی نظری تحقیقمطالع

 شناسایی متغیرهای مؤثر در شبکه کاوی

 مربوطه یهاداده یآورجمعشناسایی جامعه و نمونه تحقیق و 

 شناسایی کاربردهای شبکه کاوی با استفاده از تحلیل محتوا

 AHP یچند معیاره یریگمیتصمکاربردها با استفاده از  یبندتیاولوبندی و طبقه

 ی چارچوبارائه

 



 

 
 

                                                               

AHP. ساختار سلسله مراتبی 1شکل 

 اهمیت کاربردهای شبکه کاوی

 کاربردهای فنی کاربردهای اقتصادی
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 پژوهش یها افتهی

 شناسایی کاربردهای با اهمیت

ذکر شد از طریق تحلیل محتوا کاربردهای شبکه کاوی استخراج شد و  طور که همان
و با  )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی( PEST سپس این کاربردها در قالب چارچوب

 ـ3، یساز مدلو  بینی پیش ـ2کشف و شناسایی مشکل،  ـ1در پنج فاز،  مسئلهنگاه حل 
ل توسعه تجارت الکترونیکی )تنبیر پیشنهاد، مبتنی بر مد ـ2بهبود و  ـ4طراحی جدید، 
( تفکیک گردیدند. نتیجه تفکیک در قالب چارچوب مفهومی 2114و همکاران، 

 ارائه شده است. 3کاربردهای شبکه کاوی در جدول 

 . چارچوب مفهومی کاربردهای شبکه کاوی9جدول 

 کاربردها
 (وکار کسباقتصادی ) فرهنگیـ  اجتماعی فنی سیاسی یبند دسته

کشف)شناسایی و 
 تشخیص(

 جرم کشف

 تروریسم مقابله با
 ییشو پولکشف 

 شناسایی نظرات سیاسی
روابط  شناسایی 

 یالملل نیب 

 ییشناسا
 شبکه کیتراف

 شناسایی
 ها پلتفرم

 شناسایی وقایع نادر
تشخیص وضعیت محیط 

 زیست
 ی پربازدیدها مکانکشف 

 تحلیل نظر بیماران
تشخیص میزان استرس 

 جامعه
نیازهای درسی کشف 

 دانش آموزان
پرطرفدار شناسایی افراد 
 جامعه

ی ها برنامهشناسایی 
 موردعالقهتلویزیونی 

 مردم
شناسایی نقشه و الگوی 

 ها یماریب
 شناسایی عالیق فرهنگی

 کشف حوادث
 کشف نقص وسایل نقلیه

کشف قدرت دوستی 
 افراد

 کی علت تکرار ییشناسا
های  در شبکه امیپ

 اجتماعی

 ها یحراجکشف تقلب در 
 VIPشناسایی مشتریان 

 کشف نیازها و عالیق مشتریان 
 ها پروژهشناسایی افراد مناسب برای 

 یبردار کالهکشف 
 مقایسه برندها

 شناسایی مخاطبان خاص
 کشف نظرات تقلبی

 ی اعتباریها کارتکشف تقلب 
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 کاربردها
 (وکار کسباقتصادی ) فرهنگیـ  اجتماعی فنی سیاسی یبند دسته

و مدل  بینی پیش
 کردن

 بینی انتخابات پیش
 تظاهرات ینیب شیپ

 سیاسی

بینی  پیش
 زیرساخت

روند  بینی  پیش
 فناوری

 

شناسایی مخاطبان یک 
 برنامه

مواد مدل استفاده از 
 مخدر

 بینی روند پزشکی پیش
 ها یآلودگبینی  پیش

 بینی بالیای طبیعی پیش

 های آینده مشتریان بینی درخواست پیش
 بینی تغییرات قیمت سهام پیش

 بینی فروش پیش
 وکار کسبمدل تصمیم 

 نوطراحی 

طراحی  
 الگوریتم

بندی  طبقه
 تصاویر

 
 با یصورت مشارکت محصول به یطراح

 مشتریان

  بهبود
بهبود 

 سایت وب

نظارت بر پایداری کشت 
 و مواد غذایی

 بهبود محتوای آموزشی
ی ها برنامهبهبود 

 تلویزیونی

 بهبود محصول

 بهبود تبلیغات

 پیشنهاد و ارائه

 

 
 پیشنهاد منابع درسی

 یابی دوستپیشنهاد جهت 

 شده یساز یشخصارائه خدمات 
نظرات  اساس بر ویدئویی تبلیغات ارائه

 کاربران
خدمات مناسب با بازخورد از  ارائه 

 مشتریان
 پیشنهاد خرید محصول

 
به کشف، شناسایی و  توان یم شبکه کاویکنیم از طریق  که مشاهده می طور همان
ر پرداخت، د ها یازمندینموضوعی پرداخت، مدلی را ارائه داد، به طراحی  بینی پیش

 توان یمی کاربردها را     خود را ارائه داد. کلیه یها شنهادیپداشت و یا جهت بهبود قدم بر
در این تحقیق بیشتر  شده انجامدر این چارچوب جای داد. بر اساس مطالعات 

اقتصادی  ازآن پسفرهنگی و ـ عی ی اجتما کاربردهای شبکه کاوی در حوزه
وکار( و فنی تمرکز  . در ادامه بر روی دو بخش اقتصادی )کسبباشند میکار(  و )کسب

پرسشنامه  یآور جمعپس از . میپرداز یماین کاربردها  یبند تیاولوخواهیم کرد و به 
با توجه  ت.اسـمیرنوف استفاده شده اسـبرای بررسی توزیع داده از آزمون کولمـوگروف

عدد )رهایمتغنیمی از  بیش از بـه ازای ها دادهبه نتایج این آزمون مشخص شد که توزیع 
از آزمون پارامتریک  ها آنبرای  در ادامـه رو نیازا؛ کند یماز توزیـع نرمال تبعیت  (14

 .میکن یمتی استفاده 
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از آزمون  اند بودهمتغیری که در جدول زیر آمده است چون دارای توزیع نرمال  14برای 
ای که با  مقوله 2برای  شده محاسبه tبه اینکه  توجهبا  .میا کردهپارامتریک تی استفاده 

لذا  ،باشند می تر کوچک( 92/1جدول بحرانی ) tاز مقدار ، اند شدهعالمت مشخص 
نتیجه گرفت بین میانگین نظرات افراد نمونه آماری در مورد متغیرهای مورد  توان یم

و در  شود ینم( تفاوت معناداری مشاهده 3میانگین مورد انتظار) بررسی و ذکر شده با
 .است( متوسط) انتظار مورد حد از تر نییپا افراد نظراتادعا نمود  توان یمپاسخ 

 . آزمون تی4جدول 

 
، میا نمودهخی دو استفاده  کینا پارامتراند از آزمون  متغیر دیگر که نرمال نبوده 13برای 

بنابراین  ،وجود ندارد دار یمعنها اختالف  که بین این فراوانی کند یمفرض صفر بیان 
وجود  دار یمعنفرضی یا مورد انتظار تفاوت  یها یفراوانو  شده مشاهدههای  بین فراوانی

های فرضی یا  و فراوانی شده مشاهده یها یفراوانبین  کند یمو فرض یک بیان  دندار

 مقوله

 Test Value = 3 مقدار آزمون

T df 
Sig. 

 (tailedـ2)
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 2224/1 1122/1 4444/1 119/1 32 221/2 ها پلتفرمشناسایی 

 9232/1 1294/1 2214/1 112/1 34 669/2 ازیموردنی ها رساختیزبینی  پیش

 9246/1 2222/1 2/1 111/1 34 224/3 فناوریبینی روند  پیش

 3262/1 ـ224/1 1221/1 211/1 34 323/1 ی تصاویر *بند طبقه

 2629/1 ـ1222/1 2262/1 199/1 34 311/1 * ها یحراجکشف تقلب در 

 VIP 922/3 34 1 2429/1 326/1 1226/1 شناسایی مشتریان

 6222/1 16/1 2226/1 114/1 32 161/3 ها شناسایی افراد مناسب برای پروژه

 2219/1 2212/1 9412/1 1 33 92/2 شناسایی مخاطبان خاص

 4142/1 ـ2933/1 1212/1 23/1 32 349/1 کشف نظرات تقلبی *

 1112/1 3223/1 2143/1 111/1 34 221/3 ی اعتباریها کارتکشف تقلب 

 2322/1 ـ1322/1 22/1 193/1 32 322/1 بینی تغییرات قیمت سهام* پیش

 6292/1 2122/1 2429/1 112/1 34 361/3 وکار کسبی مدل تصمیم  ارائه

مشارکتی  صورت بهطراحی محصول 
 با مشتریان *

 2244/1 ـ1133/1 3122/1 146/1 32 461/1

 2242/1 492/1 6622/1 1 34 23/4 شده سازی ی خدمات شخصی ارائه
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دو یا کای دو از خی دوی  اگر خی نیچن هم .دار وجود دارد مورد انتظار تفاوت معنی
ولی اگر خی دوی مشاهده شده از خی  شود یمتر باشد فرض صفر رد جدول بزرگ

باشد بنابراین فرض صفر هم رد  رت کوچکخی دوی بحرانی  اصطالح بهول یا ددوی ج
 .شود ینم

 . آزمون خی دو5جدول 

 
حاکی از آن است که خی دوی  مؤلفه 13این  ی مربوط به همه آمده دست بهخی دوی 

( 61/2عنی )ی 3از خی دوی جدول بحرانی با درجه آزادی  ها مؤلفهتمامی حاصله برای 
 یها یفراوانبین  جهی( درنتp<0/05) بزرگتر هستند. (49/9) یعنی 4و درجه آزادی 
 و در( p<0/05د )مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دار یها یفراوانمشاهده شده با 

 .است( متوسط)ر انتظا مورد حد از باالتر و شتریب افراد نظراتادعا نمود  توان یمپاسخ 
پس در مجموع دو آزمون تی تست و خی دو به این نتیجه رسیدیم که پنج متغیر زیر از 

 بودند: )متوسط( دارای اهمیت کمتر از حد مورد انتظار دهندگان پاسخنظر 
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 ریتصاو یبند طبقه .1

 ها یحراجکشف تقلب در  .2

 یکشف نظرات تقلب .3

 مت سهامیرات قییتغ بینی پیش .4

 انیمشتر با یمشارکت صورت بهمحصول  یطراح .2

کاربرد شبکه کاوی  وهفت ستیباز میان  ها آنبا مشخص شدن این پنج کاربرد و حذف 
 ودو ستیبفنی و اقتصادی، در ادامه به تحلیل سلسله مراتبی  دو بخشیافت شده در 

 .میپرداز یماین کاربردها  یبند تیاولوکاربرد باقیمانده جهت 

 کاربردها یبند تیاولو 

شبیه درخت  را به شکل ساختار سلسله مراتبی، ها نهیگزمعیار یا  اهداف، AHPدر روش 
 هدف کلی مسئله در اولین سطح، سه سطح دارد: مراتب سلسله .سازد یمفامیلی مرتب 

 یها نهیگزدر وسط و  کنند یمرا ارزیابی  ها نهیگزکه  چندگانهقرار گرفتن معیارهای 
تصمیم در زیر است. پرسشنامه مقایسه زوجی کاربردها برای خبرگان ارسال گردید و 

از روش  افزار نرمگردیدند این  Expert Choice افزار نرموارد  تماماً ها پرسشنامهنتایج 
 .دینما یمحسابی برای تجمیع نظرات استفاده  یریگ نیانگیم

ساختار سلسله مراتبی با روش ساتی  کاربردها در شده انتخاب یها یبند دستهبر اساس 
 اند: ها به دست آمده اکسپرت چویس اولویت افزار نرمقرار گرفتند و سپس با استفاده از 

 متغیر کاربردهای فنی یها شاخص یبند تیاولو

یک  ی شماره نموداردر قالب  دهندگان پاسخهای فنی تحقیق از دیدگاه  اولویت شاخص
 از 23/1تجارت الکترونیکی با وزن  یها تیسا وبنشان داده شده است. شاخص بهبود 

اکسپرت چویس برای  افزار نرمبا استفاده از  اولویت برخورداراست. نیباالتر
نسبت سازگاری  که ییازآنجابه دست آمد و  11/1متغیرکاربردهای فنی نرخ ناسازگاری 

و  است، بنابراین مقایسات صحیح کند ا بیان مییا کمتر سازگاری در مقایسات ر 1/1
 تصادفی اعمال نشده است. طور به
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 های متغیر کاربردهای فنی شاخص یبند تیاولو. 2نمودار 

 متغیر کاربردهای اقتصادی یها شاخص یبند تیاولو

تحقیق از  یها شاخصدو مشخص است، اولویت  ی شمارهکه در نمودار  طور همان
با  یبردار کالهکه در این میان شاخص کشف  استزیر  صورت به دهندگان پاسخدیدگاه 

اکسپرت چویس  افزار نرم. با استفاده از باالترین اولویت برخورداراستاز  139/1وزن 
نسبت  که ییازآنجابه دست آمد و  16/1برای متغیرکاربردهای اقتصادی نرخ ناسازگاری 

، بنابراین مقایسات صحیح کند ایسات را بیان مییا کمتر سازگاری در مق 1/1سازگاری 
است که انجام عملیات توسط  ذکر قابلتصادفی اعمال نشده است.  صورت بهو  است

عدد به معنای سازگار  12بیش از  یها شاخصاکسپرت چویس برای تعداد  افزار نرم
 و در ردیگ ینمصورت  وجه چیه بهبودن آن است، در صورت ناسازگاری، محاسبات 

مورد پژوهش حاضر با توجه به انجام عملیات و نمایش خروجی، سازگار بودن تصدیق 
 گردد یم
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 متغیر کاربردهای اقتصادی یها شاخص یبند تیاولو. 1نمودار 

با استفاده از روش تحلیل محتوا  شبکه کاویدر بخش اول تحقیق کاربردهای مختلف 
قرار دادیم و بنابراین کاربردها در  PEST ها را در مدل استخراج شد. سپس آن

مختلف سیاسی، فنی، اجتماعی و اقتصادی قرار داده شدند. سپس با استفاده  یها بخش
ارائه شده  3از این مدل و مشورت با خبرگان به یک چارچوب مفهومی که در جدول 

توان به کشف، شناسایی و  می شبکه کاویاز طریق که  صورت نیبداست، دست یافتیم 
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پرداخت، در  ها یازمندینبینی موضوعی پرداخت، مدلی را ارائه داد، به طراحی  شپی
 خود را ارائه داد. ها شنهادیپجهت بهبود قدم برداشت و یا 

بندی  مقاله کاربردها در دو بخش فنی و اقتصادی جهت اولویت عنوان بهسپس با توجه 
انتخاب شدند و تالش نمودیم تا میزان اهمیت این کاربردها را در هر بخش نسبت به 

اطالعات توسط  یآور جمعسایر کاربردها در همان بخش بررسی کنیم. پس از 
کاربردهای با  spss افزار نرمهای الزم با استفاده از  لیکرتی و انجام تحلیل ی نامه پرسش
تر در هر دو بخش فنی و اقتصادی انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش  اهمیت

مقایسات زوجی میان این کاربردها در هر بخش صورت ( AHPتحلیل سلسله مراتبی )
 موردنظرهای  ی مقایسات زوجی میان خبرگان داده گرفت و با توزیع پرسشنامه

کاربردها به ترتیب  Expert Choiceافزار  نرمبا استفاده از شدند. سپس  یآور جمع
 ذیل است: قرار بهها  بندی آن بندی شدند و اولویت اهمیت اولویت

       
 )به ترتیب اولویت( کاربردهای اقتصادی )به ترتیب اولویت( کاربردهای فنی

 ی تجارت الکترونیکیها تیسا وببهبود  .1
 شناسایی ترافیک شبکه .2
 ازیموردنی ها رساختیزبینی  پیش .3
 ها پلتفرمشناسایی  .4
 متناسب با نیازها ها تمیالگورطراحی  .2
 بینی روند فناوری پیش .2
 
 

 یبردار کالهکشف  .1

 کشف نیازها و عالیق مشتریان .2

 VIPتشخیص مشتریان  .3

 ی اعتباریها کارتکشف تقلب  .4

 کشف مخاطبان خاص .2

 مقایسه برندها .2

 ها پروژهشناسایی افراد مناسب برای  .2

 های آینده مشتریان درخواست بینی پیش .6

 وکار کسبارائه مدل تصمیم  .9

 بینی فروش پیش .11

 شده یساز یشخصارائه خدمات  .11

 ی خدمات مناسب با بازخورد از مشتریان ارائه .12

 ارائه تبلیغات ویدئویی بر اساس نظرات کاربران .13

 بهبود محصول .14

 بهبود تبلیغات .12

 پیشنهاد خرید محصول .12

 



 25.... شبکه یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 صورت بهها  های اجتماعی که در بعضی رسانه تجارت الکترونیک با استفاده از شبکه
اهرمی در جهت کارآفرینی  عنوان به، شود یمتجارت اجتماعی نام برده  عنوان بهخالصه 

شود. بسیاری از افراد در قالب اشخاص حقیقی، برای فروش  استفاده می یزائ اشتغالو 
کنند. این نوع  های اجتماعی استفاده می دمات از شبکهیا معرفی خ ساز دستمحصوالت 

 از دلیلی هر به که بسیاری افراد  ندارد لذا یدانشگاهای و  تجارت نیاز به آموزش حرفه
 درآمد طریق این از توانند می یراحت به اند، شده دور ها موسسه و ها سازمان در اشتغال
توانند بدون نیاز به مستقر بودن  یز میها ن ها و سازمان ها، موسسه فروشگاه. کنند کسب

در تمامی نقاط یک کشور خدمات و محصوالت خود را معرفی و در اختیار مشتریان 
 مراتب بهفروشگاهی  تیسا وب یانداز راههزینه  کار تازههای  قرار دهند. برای فروشگاه

اجتماعی بیشتر خواهد بود،  یها شبکه، پشتیبانی و تولید محتوا برای یانداز راهاز 
راهکار بسیار مناسب و  وکارها کسب گونه نیابنابراین تجارت اجتماعی برای 

 .شود یممحسوب  یا صرفه به مقرون

ی کوچک وکارها کسبای که در این میان جا دارد به آن توجه شود، این است که  نکته
تا برای جلب اعتماد  های اجتماعی، نیاز دارند در شبکه مؤثرپس از معرفی و حضور 

خود اضافه  وکار کسبتر از این نوع تجارت را به  ای قشر بیشتری از مردم، انواعی حرفه
با معرفی محصوالت و خدمات خود در  نیازا شیپ، فردی که تا مثال عنوان بهکنند. 
مشتری بالقوه جذب کند، برای  عنوان بههای اجتماعی، توانسته افراد زیادی را  شبکه

عتماد هر چه بیشتر این افراد و جذب مشتریان جدید، نیاز دارد تا پایگاهی معتبر جلب ا
تجارت اجتماعی در شکلی که امروزه وجود  گرید انیب بهکند.  سیتأس تیسا وبمانند 

بزرگ و یا ویترینی برای تبلیغات  وکار کسبشروعی برای یک  عنوان بهتواند  دارد، می
 .آن استفاده شود

 یچند مورد از کاربردها ای کیبه  قیصورت گرفته در هر تحق نیشیپ قاتیدر تحق
موجود که در  یکاربردها ی هیکلحاضر  قیدر تحق یاشاره شده است ول یشبکه کاو

 نیا یبرا یچارچوب کل کی به تیدرنهاشده و  یآمده، گرداور نیشیپ قاتیتحق
 .میا افتهی دستکاربردها 
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 شایان ذکر است که عموماً نیشیپ قاتیتحقدر راستای مقایسه نتایج تحقیق حاضر با 
 طور همانمورد توجه بوده است و  یتوسط شبکه کاو انیمشتر قیو عال ازهایکشف ن
 یکیدر تجارت الکترون یشبکه کاو یکاربردها انیاست در م یحاک قیتحق جیکه از نتا
 ینترنتیفروشگاه ا 62تعداد  2114در سال  دلیقرار دارد. جان کپا و ف ییباال تیدر اولو
درک  یکاربران برا یتالیجید یها سرنخبتوانند از  قراردادند تا یمورد بررس ایسپانرا در ا
 یندهایکه فرا دهد یمنشان  قیتحق یها افتهیآنان استفاده کنند.  قیو عال ازهایبهتر ن
و  یابیبازار یها شیگرا نیارتباطات الزم ب دیبا هوشمند یکیالکترون یابیبازار

 ،یکیتجارت الکترون یبرا ژهیو یها یاستراتژ ی توسعه منظور بهرا  کاوی داده های تکنیک
خود  ی مقالهدر  2112در سال  الگامیو ت ندویب (.2114دل،ی. )جان کپا و فرندیدر نظر بگ

 ها یناهنجار ییجهت شناسا یاجتماع یها شبکهکاوش  یمرور جامع از متدها برا کی
 بر اساسموجود  های تکنیک یبند دسته یبرا یچند سطح یبند طبقه جادیا ی لهیوس به

 یناهنجار ییشناسا کردیشده و رو ییشناسا ینوع ناهنجار ،یشبکه ورود تیماه
متدها  نیمختلف که ا یکاربرد یوهایمقاله سنار نیفراهم آوردند. عالوه بر آن ا یاساس
 نی(. در ا2112الگام،یو ت ندوی)ب کند یمرا مشخص  شوند یمبه کار گرفته  ها آندر 
 یکه دو نوع ناهنجار یاعتبار یها کارتو کشف تقلب  یبردار کالهکشف  زین قیتحق
 قرار دهندگان پاسخاز نظر  ییباال یها تیاولودر  باشند می یاجتماع های رسانهدر 

 .اند گرفته
از کاربردهای شبکه کاوی  یریگ بهرهجهت  تحقیق حاضر،با توجه به نتایج حاصل از 

 :گردد یمدر تجارت الکترونیکی موارد زیر پیشنهاد 

 حصول  منظور بهوکارها و مشتریان  برقراری امکان ارتباط مستقیم صاحبان کسب
اطالع از نظرات مشتریان و همچنین کسب بازخورد در مورد محصوالت و 

 ها آنیازهای خدمات ارائه شده و آگاهی از ن

  از کاربردهای جدید یافت شده در  کیکار الکترونصاحبان کسب و استقبال
 در تجارت خود ها آنی شبکه کاوی و بهره بردن از  نهیزم

 استفاده از کاربردهای شبکه کاوی  کننده لیهای سازمانی تسه طراحی رویه و سامانه
 در تجارت الکترونیکی

 اعتماد مشتریان در مبتنی بر جلب  یها هاختصاص منابع مالی مشخص به برنام
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 تجارت الکترونیکی

 درونی و بیرونی برای کارکنان در جهت عملکرد  یها زهیو انگ ها قیاستفاده از تشو
ها در کشف کاربردهای جدید شبکه کاوی و بهره بردن از آت ها در  آن تر خالقانه
 الکترونیک وکار کسب

  ،مستندات و سایر امکانات در اختیار کارکنان قرار دادن فضا، ابزار، اطالعات
 امر شبکه کاویمؤثر از امکانات موجود برای تسهیل در  یریگ منظور بهره به

 جهت تحلیل بر  ازشانیموردنی ها جهت دستیابی کارکنان به داده ایجاد شرایطی
 و دستیابی به اطالعات جدید ها آنروی 

 ی بازاریابی جهت موفقیت تجارت اه یاستراتژی اجتماعی با دیگر  ترکیب رسانه
 الکترونیکی

تحقیقات  عنوان بهی تحقیق حاضر، موارد ذیل ها تیمحدودو  ها افتهبر اساس ی نیهمچن
 :شود یمبه این حوزه پیشنهاد  مند عالقهآتی پژوهشگران 

 از جامعه در کشور چارچوب ارائه شده  یریپذ میمنظور افزایش قابلیت تعم به
 در هم که ییها شرکت از تریتر و دربرگیرنده تعداد بیش عوسی داخلی آماری
اجتماعی  یافزارها و هم آشنا با نرم کنند یفعالیت م تجارت الکترونیکی زمینه

افزارها برای مدیریت هرچه بیشتر دانش مشتری  هستند و تا حدودی از این نرم
 .، استفاده شودرندیگ یبهره م

  کاربردهای شبکه کاوی بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در گسترش استفاده از
 .در کشور

 کاربردهای شبکه کاوی  از یریگ بهره میزان مقایسه برای حاصل نتایج از تفادهاس
 .دولتی و خصوصی در کشور یها شرکتدر 

 ی ها شبکهی ها لیپیش روی استفاده از تحل یها و چالش ها سکیبررسی ر
 .ها شرکتو  مؤسسات، ها سازمانتوسط  اجتماعی

  یی از جدول چارچوب مفهومی ها قسمتیافتن کاربردهای شبکه کاوی بیشتر در
 که کاربردی ذکر نشده است.

 ی سیاسی، اجتماعی، فنی و ها نهیزمی کلی کاربردهای شبکه کاوی در بند تیاولو
 اقتصادی
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 جارت الکترونیکیهای شبکه کاوی جهت کاربرد در ت بررسی جدیدترین تکنیک 

  ی از کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیکی در ریگ بهرهمقایسه میزان
 ایران با کشورهای دیگر
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