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نقش رهبران فکری، در مدیریت 
محتوای شبکه های اجتماعی مجازی

سمیه�باباپیرعلی��
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
somayepirali@gmail.com

چکید�ه
»جی ای بارنز« برای نخستین بار اصطالح »شبکه اجتماعی« را برای مشخص 
کردن الگوهایی از رشته ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می کنند و به 
صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی به کار می رود. این شبکه ها 
ترکیبی از رسانه های جمعی و ارتباطات میان فردی، مؤثرترین راه، برای رسیدن 
افکار جدید به افراد و متقاعد ساختن آن ها است. امروزه کاربران این شبکه ها با 
گسترش ارتباطات خود به تبادل اطالعات و اشتراک گذاری محتوا به صورت 
جمعی یا فردی می پردازند. رهبران افکار کاربران رسانه ای فعالی هستند، که 
معنا یا محتوای یک پیام رسانه ای را برای کاربران دیگر تفسیر می کنند. این 
پژوهش با هدف شناخت نقش رهبران فکری در مدیریت محتوای شبکه های 
مجازی و این که ساختار شبکه های مجازی به گونه ای هست که توسط رهبر 
یا رهبران هدایت شود، برای این منظور از روش پژوهش مصاحبه عمقی مبتنی 
بر پرسش نامه آنالین استفاده شد. جامعه نمونه ما، به صورت تصادفی و به روش 
گلوله برفی انتخاب شد، به این صورت که پرسش نامه برای مدیران کانال ها و 
گروه های تلگرامی فرستاده شد، و آن ها مدیران یا ادمین های دیگری را معرفی و 

پرسش نامه به صورت آنالین ارسال شد. 161 نفر حجم نمونه ما است.
شبکه های  که  شد  آن  بر  نتیجه  و  شد  بررسی  پاسخ ها  یافته ها،  بخش  در 
اجتماعی مجازی، به دلیل خصلت افقی بودنشان با مشکالتی در حوزه رهبری 
مواجه است، بیشترین تأثیر را افراد تحصیل کرده می گذارند، و مردان در این 
را هدایت  افراد  از  تعدادی  از مدیران گروه  فعال تر هستند و هر کدام  حوزه 
می کند و به آن ها محتوا می خوراند و شاید خود از جایی دیگر تغذیه می شود و 
در مواردی خود تولیدکننده هستند؛ پس در شبکه های اجتماعی به دلیل فقدان 
ساختار عمودی ما سلسله مراتب نداریم و چالش و خالقیت در نقطه اوج خود 
وجود دارد و می توان خودکنترلی را از شاخصه های آن دانست و هر یک از 
افراد بر اساس دیدگاه و نظر شخصی خود عمل می کند و یا این که از دیگران 
افقی و سختی تشخیص رهبران،  با وجود ساختار  الگوبرداری می کند، پس 
نمی توان وجود و تأثیر آن ها را انکار کرد، همیشه شخص یا اشخاصی با هدفی 
خاص و از پیش تعیین شده ای محتوا را تولید و انتشار آن، نه تنها توسط فرد 

تولیدکننده بلکه تمام افراد متأثر از آن محتوا است.
واژگان�کلید�ی

انتخابات، شبکه های اجتماعی، تلگرام، فضای مجازی.
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مقدمه
تبد یل  جهت  د ر  جنبشی   ،1989 سال  د ر 
اطالعات کاغذی به اطالعات الکترونیکی آغاز 
شد ، که از آن تحت عنوان وب 1، یاد  می کنند . 
حاصل این جنبش، میلیون ها صفحه وبی است 
اطالعات  حاوی  اینترنت،  د ر  اکنون  هم  که 
د ر   ،1 وب  خصوصیات  اغلب  است،  مختلف 
مشکل  شد ند ،  منسوخ  وب  بعد ی  نسل های 
د اد ه  انبوهی  و  افزونگی  ایجاد    ،1 وب  بزرگ 
بود . فرایند  د یجیتالی شد ن با سرعت زیاد ی 
انبوه،  اطالعاتی  آن،  حاصل  و  می شد   انجام 
قانون  گسسته و بد ون هیچ نظم و ترتیب و 
خاصی بود  که د ر فضای وب ذخیره می شد ، 
بر آن د اشت  را  این موضوع متخصصین وب 
تا اید ه نرم افزارهای مبتنی بر وب را د ر ذهن 
بگذرانند . این اید ه تبیین گر وب نسل 2 بود . 
نرم افزارهای مبتنی بر وب )وب 2(، محیط وب 
را از صفحات ساد ه، تبد یل به د نیایی کرد ند ، 
که امکان ارتباطات فرد ی و کارهای گروهی د ر 
آن فراهم شد . این بستر، محیط مناسبی برای 
کاربران  وب 2،  د ر  بود .  اجتماعی  شبکه های 
رایانه  روی  بر  نرم افزار  نصب  به  نیاز  بد ون 
شخصی خود ، می توانند  از هر جایی، به امکانات 
نرم افزاری د لخواه خود ، د سترسی د اشته باشند ، 
امنیت  وب،  طراحی  استاند ارد های  از  پیروی 
بیشتر و ارتباط نزد یک تر کاربران با یکد یگر از 
خصوصیات وب 2 بود ه، که مد یون پیشرفت 
تکنولوژی د ر زمینه شبکه های رایانه ای است. 
د ر حالی که وب 1، تبیین گر جریان یک طرفه 
بود ؛  خواند نی  فقط  محتوای  با  اطالعات،  از 
وب 2 مد لی غیر متمرکز بر محتوای وبگاه و 
عملکرد  پایین به باال ایجاد  کرد ؛ به طوری که 
از  عظیمی  بخش  تولید کنند ه  کاربران،  خود  
اطالعات هستند . د ر وب 1، وبگاهی شخصی 
ایستا، یک وبگاه معمولی  د ارای چند  صفحه 
به شمار می آمد . همین رویکرد  د ر وب 2، به 
شکل شبکه های اجتماعی مطرح می شود ، که 
هر کاربر پست ها و نظرات مربوط به خود  را 
بیان می د ارد  و سایر کاربران نظرات خود  را ابراز 

)Graham, 2005: 118( . می کنند
هر  به  می توان  را  شبکه  واژه  کلی،  طور  به 
مجموعه یا سیستم د رون پیوند ی1 نسبت د اد ، 
که هد ف آن به اشتراک گذاشتن یک قابلیت یا 
توانایی بین د و یا چند  نظام د ر محد ود ه مکان 
محد ود یت  مطلوب،  حال  د ر  و  است  زمان  و 
این  می توان  واقع،  د ر  ند ارد .  زمانی  و  مکانی 
گونه گفت: شبکه مجموعه ای است از اشیاء یا 
د ستگاه ها مانند : تلفن، فکس و کامپیوتر که به 
هم متصل اند . گونه ای از این شبکه ها اجتماعی 
هستند . د ر این نوع از شبکه، انسان ها با یکد یگر 
شبکه های  د یگر،  عبارت  به  د ارنــد ؛  ارتباط 
که  هستند   اجتماعی   ساختاری  اجتماعی، 
ایجاد   خود   میان  انسانی  سازمان های  و  افراد  
کرد ه اند ، تا د ر موضوعات و مقوله های از پیش 
تعیین شد ه با یکد یگر تعامل کنند . شبکه های 
اجتماعی، نسل جد ید ی از پایگاه هایی هستند  
که این روزها د ر کانون توجه کاربران شبکه های 
جهانی اینترنت قرار گرفته اند . این گونه پایگاه ها 
بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت می کنند  و 
هر کد ام، د سته ای از کاربران اینترنتی با ویژگی 

خاص را گرد هم آورد ه اند .
رسانه های  از  گونه ای  اجتماعی،  شبکه های 
به شکل  د ستیابی  امکان  که  است  اجتماعی 
جد ید ی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری 
محتوا د ر اینترنت را فراهم آورد ه است. امروزه 
رسانه های اجتماعی عامل تحوالت و تغییرات 
مخاطب  جنس  ــرا  زی می شوند ؛  محسوب 
کاربران،  بلکه  نیست،  منفعل  رسانه ها  این 
مخاطب  امروز  هستند ،  محتوا  تولید کنند ه 
رسانه های اجتماعی حضور بیشتر و تعامالت 
سریع تری نسبت به مخاطب رسانه های جمعی 

د ارد .
شبکه های  موضوع  تاکنون،   2005 سال  از 
اجتماعی مجازی، اصلی ترین مشغله کاربران 
اینترنت د نیا و به تبع آن د ر ایران بود ه است. 
د ر حال حاضر  مجازی،  اجتماعی  شبکه های 

1.  Interconnected
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به شمار  آنالین د ر د نیا  قوی ترین رسانه های 
تنوع  و  تکثر  د لیل  به  شبکه ها  این  می روند ، 
و  نرم افزاری  متعد د   قابلیت های  و  محتوایی 
کاربران  توسط  وسیعی  استقبال  با  اینترنتی، 
شبکه ها،  این  ویژگی  وجه  شد ه اند .  مواجه 
قد رت برقراری نظام شبکه ای میان د وستان و 
همفکران کاربران به صورت منظم و سامان وند  

است. )ضیایی پرور، 1388: 24(
با رشد  سریع رسانه های اجتماعی آنالین، مرد م 
هر روز با انواع مختلف اطالعات اشباع می شوند ، 
هر کسی حساس به شناخت و تجربه اخبار 
است و شمار زیاد ی از افراد  د ر سراسر جهان 
از  را  خود   احساسات  و  وضعیت  اخبار،  د ائما 
طریق شبکه های اجتماعی آنالین به اشتراک 
می گذارند ، به عنوان مثال توئیتر خد ماتی ارائه 
می کند ، که کاربران را فورا از حواد ث د نیا آگاه 
می سازد  و اجازه می د هد ، آن ها نظرات خود  را 

ابراز کنند . 
)صوتی،  نوع  اســاس  بر  انسانی  ارتباطات 
نوشتاری، تصویری( محتوایی )اطالعات، اخبار، 
چگونگی  و...(  تبلیغ  آموزش،  احساسات،  ابراز 
د وسویگی، یک سویگی، کیفیت و کمیت، سرعت 
انتقال، میزان هزینه، د سترس پذیری، فاصله و 
بسیاری از مقوالت د یگر قابل طبقه بند ی هستند . 
اینترنت قابلیت انجام تمام انواع ارتباطات پیش 
گفته را با هزینه کم و سرعت باال فراهم می سازد ، 
و این مفهوم بزرگراه اطالعاتی است. اینترنت 
ورای مرزهای جغرافیایی، فیزیکی و اجتماعی، 
جهان را مبد ل به یک د هکد ه نمود ه است و 
سبب شد ه است که افراد  با هم ارتباط بسیار 
نزد یکی د اشته باشند . د ر این فضای مجازی است 
که افراد  د ست به تعامالت و ارتباطات می زنند . 
)کوثری، 1386: 21 - 20( و برخی از محققان 
شبکه های  د ر  را  ارتباطات  و  تعامالت  همین 
اجتماعی عامل تحوالت و تغییرات اجتماعی 
می د انند ، به هر حال روند  رو به رشد  شبکه های 
اجتماعی، د ر چند  سال گذشته حیرت آور بود ه 
است به نحوی که می توان گفت از میان 20 
سایت پربازد ید  جهان، 12 سایت د ر تقسیم بند ی 

شبکه های اجتماعی می گنجد  و کاربران ایرانی 
اجتماعی  شبکه های  از  گسترد ه ای  استقبال 
د اشته اند ، همان گونه که د ر زمینه وبالگ نویسی 
د ر مقاطعی رتبه اول جهان )به نسبت جمعیت( 
شبکه های  د ر  بود ند ،  د اد ه  اختصاص  خود   به 
اجتماعی نیز حضوری گسترد ه و فعال د اشته اند ؛ 
به عنوان مثال پس از راه اند ازی سامانه اورکات، 
ایرانی ها پس از برزیلی ها، آمریکایی ها و هند ی ها 
به چهارمین ملیت د ر این شبکه های اجتماعی 

تبد یل شد ند . )رسولی و مراد ی، 1391: 58(
رهبران  نقش  بررسی  برای  پژوهش،  این  د ر 
شبکه های  محتوای  مد یریت  د ر  فکری 
شبکه های  از  تعریف  ارائه  به  ابتد ا  اجتماعی، 
اجتماعی و این که رهبران فکری چه کسانی 
هستند  و مد یریت محتوای شبکه های اجتماعی 
به چه صورت امکان پذیر است، می پرد ازیم. د ر 
بخش یافته های پژوهش، نتایج تحقیق را که به 
روش مصاحبه عمقی و پرسش و پاسخ آنالین 
د ر فضای شبکه اجتماعی تلگرام انجام پذیرفته، 

ارائه می د هیم.
شبکههایاجتماعی

با  شاید  مفهوم شبکه های اجتماعی همزمان 
پید ایش بشر باشد ، اما کاربرد  و جعل این واژه 
د ر سال 1945 صورت گرفت. »جی ای بارنز«1 
برای نخستین بار اصطالح »شبکه اجتماعی«2 
رشته ها  از  الگوهایی  کرد ن  مشخص  برای 
استفاد ه کرد ،  که مفاهیم را مشخص می کنند  
د انشمند ان  و  رایج توسط عموم  به صورت  و 
بارنز،  ای  به کار می رود . جی  اجتماعی  علوم 
از واژه شبکه اجتماعی برای بررسی پیوند های 
اجتماعی د ر روستایی د ر نروژ استفاد ه کرد . او 
د ر این مطالعات به این نتیجه رسید  که همه 
منزله  به  است  ممکن  اجتماعی  زند گی های 
مجموعه ای از نقاط د ید ه شوند ، که برخی از 
آن ها با خط هایی به هم متصل اند  و یک شبکه 
به  را  واژه  این  او  می سازند .  را  روابط  از  کلی 
گونه ای نظام وار برای نشان د اد ن الگوهایی از 

1.  J.A.Barnes

2. Social network
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پیوند ها، با گنجاند ن مفاهیمی که عموم مرد م 
به صورت سنتی به کار می برند ، مانند  قبیله و 
خانواد ه و مفاهیم جامعه شناسان مانند  جنسیت 
و قومیت استفاد ه کرد . )علیمراد ی، 1389: 7(

اجتماعات  مجال شکل گیری  مجازی،  فضای 
جد ید  کاربران را فراهم می کند ، از زمان تونیس1و 
انسانی  او برای تعریف د و گونه تجمع  تالش 
یعنی »اجتماع« د ر مقابل »جامعه« )گزلشافت 
و گمنشافت(؛ همه متفکران علوم اجتماعی و 
فرهنگی »رو د ر رو بود ن«، »محد ود یت تعد اد « 
و »ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقالنی« 
را از خصایص بنیانی »اجتماع« عنوان کرد ه اند . 
هر چند  روابط کاربران فضای مجازی، رابطه ای 
با واسطه است و نه رو د ر رو، بسیاری از مطالعه 
اصطالح  از  د ارند   تمایل  اینترنت  کنند گان 
»اجتماع« برای اشاره به جمع کاربران استفاد ه 

کنند . )یزد ان پناه، 1389: 5(
همچون  نیز  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
وب  د وم  نسل  اجزا  از  ویکی ها  و  وبالگ ها 
هستند ، که ایجاد  شبکه های اجتماعی آنالین را 
مورد  پشتیبانی قرار می د هند ، و امکان برقراری 
به  توجه  بد ون  را  مختلف  افراد   میان  ارتباط 
عامل جغرافیا فراهم می آورند . )رسولی، مراد ی، 
1391: 60( با عمومیت یافتن اینترنت د ر سال 
شد ند ،  راه اند ازی  گوناگون  پایگاه های   1990
اینترنت وارد  عرصه زند گی عمومی مرد م شد  
و پایگاه های تجاری، د انشگاهی، آموزشی، د ر 
پایگاه  نخستین  اما  یافت؛  رواج  وب  سراسر 
شبکه اجتماعی د ر معنای مد رن آن د ر سال 

1995 ایجاد  شد . 
شبکه اجتماعی »Classmates.com« را »رانی 
کونراد ز«2 د ر سال 1995 ایجاد  کرد . این شبکه 
که  می کرد   کمک  خود   اعضای  به  اجتماعی 
د وستانشان را بیابند ، با آن ها مرتبط شوند  و از 
زند گی آن ها با خبر شوند ، د ر پایگاه همکالسی، 
بر خالف پایگاه های اجتماعی امروزی، پرسش 
همکالسی ام  کد ام  با  »من  با  که  نیست  این 

1.  Tonnies

2. Randy conrads

این  پرسش  بلکه  شــوم؟«  مرتبط  می توانم 
با کد ام همکالسی ام می توانم  است که »من 
به  اغلب  همکالسی  پایگاه  شوم؟«  مرتبط 
گونه ای بی واسطه این نظریه را که »انجمن های 
مجازی، بهترین هستند « اثبات می کند ، د ر آن 
زمان کاربران می توانستند  برای خود  پروفایل 
ایجاد  کنند ، اما می توانستند  جمعی صمیمی 
از همکالسی های د وران ابتد ایی را که د ر آن 
شاد ی  مجالس  و  مد رسه  د وران  رقابت های 
فراموش نشد نی برقرار بود ، ایجاد  کنند . رویکرد  
اکنون  و  بود ،  موفقیت آمیز  بسیار  پایگاه  این 
با 40 میلیون کاربر جایگاه بسیار خوبی  نیز 
)علیمراد ی،  د ارد .  مشابه  پایگاه های  میان  د ر 
1389: 8( یک شبکه اجتماعی، یک ساختار 
متمرکز اجتماعی است، که از گره هایی، اغلب 
یا سازمان تشکیل شد ه است.  فرد   به عنوان 
از  خاص  نوع  چند   یا  یک  توسط  گره ها  این 
وابستگی به هم متصل می شوند . مثال هایی از 
وابستگی ها می تواند  اشتراکات، عالیق، اید ه ها، 
تباد الت مالی، د وستی، خویشاوند ی، تجاری، 
لینک های وب، مسافرت یا سرایت بیماری ها 
شبکه های  از  حاصل  ساختارهای  باشد . 
د ر  هستند .  پیچید ه  بسیار  اغلب  اجتماعی، 
تحلیل شبکه های اجتماعی گره ها، همان افراد  
د رون شبکه ها هستند  و رشته ها، روابط میان 
می تواند   رشته ها،  از  زیاد ی  انواع  است.  آن ها 
میان گره ها وجود  د اشته باشد . د ر ساد ه ترین 
شکل، یک شبکه اجتماعی، نگاشتی از تمام 
شبکه  است.  گره ها  میان  مربوط  رشته های 
موقعیت  تشخیص  برای  می تواند   اجتماعی، 
قرار  استفاد ه  مورد   افراد   از  اجتماعی هر یک 
گیرد . این مفاهیم غالبا د ر یک نمود ار شبکه 
اجتماعی، نشان د اد ه می شوند  که د ر آن گره ها، 
به وسیله نقطه، و رشته ها توسط خطوط نشان 

د اد ه می شوند . )پوری، 1392: 26(
رهبرانفکری

رهبری افکار به معنی رهبری توسط یک کاربر 
رسانه ای فعال است، کسی که معنا یا محتوای 
یک پیام رسانه ای را برای کاربران د یگر تفسیر 
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می کند . به طور معمول رهبران فکری توسط 
به سطح  را می پذیرند   عقاید شان  کسانی که 
مفهوم  می رسند .  نفس  به  اعتماد   از  باالیی 
»پل  توسط  بار  اولین  برای  فکری  رهبران 
الزار سفلد « و »الهیو کاتز« د ر نظریه جریان 
Lazars� معرفی شد .  ارتباطات  مرحله ای  )د و 

قابل  توسعه د هنگان   )feld, Berelson, 1984

توجه این نظریه »رابرت مرتون«، »سی رایت 
میلز« و »برنارد  برلسون« بود ه اند . این تئوری 
یکی از چند ین مد لی است که سعی می کند  
انتشار نوآوری، اید ه ها یا محصوالت تجاری را 

توضیح د هد . 
مرتون د و نوع از رهبری افکار را بیان می د ارد : 
معمول  طور  به  شکلی.  چند   و  شکلی  یک 
رهبران فکری به عنوان یک مونومورف د ید ه 
می شوند ؛ به این معنی که شخصی به عنوان 
رهبر فکری د ر یک زمینه خاص بر افراد  د یگر 
تأثیر د اشته باشد ، د ر مقابل رهبران فکری چند  
شکلی قرار د ارند  که قاد ر به نفوذ بر د یگران د ر 
Wikipe� )طیف گسترد ه ای از حوزه ها هستند . 

dia( بعد  از بیان نظریه جریان د و مرحله ای، 
محققان بسیاری جنبه های مختلف این پد ید ه 
مثال  عنوان  به  د اد ند ؛  قرار  بررسی  مورد   را 
وسیله  به  فکری  رهبران  ویژگی های مختلف 
محققان د ر رشته جامعه شناسی مورد  بررسی 
رهبران  کاتز2  و  ویمن1  همچون  گرفت،  قرار 
افکار افراد  با نفوذی د ر جامعه که قاد ر به شکل 
د اد ن به عقاید  د یگر افراد  جامعه هستند ، آن ها 
د ائما می خواهند  عقاید  و نظرات خود  را به د یگر 
افراد  جامعه القا کنند ، به عبارت د یگر آن ها به 
عنوان واسطه ای که اطالعات را از رسانه های 
مختلف به مرد م جامعه خود  می رساند ، عمل 

می کنند .
رهبران فکری د ر نظریه جریان د و مرحله ای، 
د ارند .  استثنایی  صفات  که  هستند ،  افراد ی 

1.		Weimann	G.	The	Influentials:	People	Who	
Influence	People.	Albany,	NY:	State	Univer-
sity	of	New	York	Press,1994

2.	 Katz	 E	 and	 Lazarsfeld	 PF.Personal	 Influ-
ence,	the	Part	Played	by	People	in	the	Flow	
of	Mass	Communications.	New	York:Collier-	
Macmillan,1970

شکل1.نماییازمدلشبیهسازیشدهشبکههایاجتماعیدرفضایمجازی1

http://en.wikipedia.org/wiki/social-network	منبع  1
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جریان عقاید  اغلب از رسانه ها به رهبران فکری 
و سپس از آن ها به د یگر افراد  جامعه منتقل 
نقش  منتقد   هم  محققینی  اگرچه  می شود ، 
رهبران فکری هستند ، اغلب بر اهمیت این افراد  
با نفوذ تأکید  د ارند . مد ل های زیاد ی وجود  د ارد  
که سعی بر شبیه سازی نحوه انتشار اطالعات 
د ر شبکه های مجازی د ارد  و اقد ام به شناسایی 
مرد م بانفوذ می کند . مد ل آستانه خطی و مد ل 
مستقل آبشاری رایج ترین مد ل ها هستند  و اکثر 
رویکرد های د یگر مبتنی بر این د و مد ل است. 
د ر هر د و مد ل یک مجموعه از گره های اولیه 
وجود  د ارد  که فرض می کنیم فعال هستند  و 
د ر هر مرحله بر اساس برخی معیارهای خاص، 
است،  ممکن  فعال  غیر  گره های  از  تعد اد ی 
فعال شود . این مد ل ها توصیف می کند  که چرا 
و چگونه یک گره بانفوذ می تواند  تأثیر بر د یگر 
گره ها د ر یک شبکه اجتماعی بگذارد . الگوریتم 
بیشینه سازی نفوذ، با استفاد ه از این مد ل ها، 
انتشار یک عقید ه را د ر شبکه های اجتماعی 
الگوریتم  کلی  طور  به  می رساند .  حد اکثر  به 
موقعیت  از  استفاد ه  با  نفوذ،  بیشینه سازی 
ساختاری مرد م د ر شبکه های اجتماعی ساخته 
می شود . اغلب مطالعات، مربوط به یافتن افراد  
آنالین  اجتماعی  شبکه های  د ر  نفوذ  د ارای 
این هد ف،  برای  است.  انجام شد ه  توییتر  د ر 
ویژگی های مختلف توییتر مورد  مطالعه قرار 
گرفته است. از مقایسه تأثیر سه مقیاس مختلف 
)به عنوان مثال تعد اد ی از followers، تعد اد ی 
از retweets و تعد اد ی از mentions( نتیجه 
گرفته شد ، که هر یک از این مقیاس ها منجر به 
ایجاد گروه های مختلفی از کاربران خواهد  شد . 
همچنین آن ها نقش هر یک از این مقیاس ها را 
مورد  تجزیه و تحلیل قرار د اد ند  و د ر هر د رجه 
نشان د اد ند  که شماری از فالوورها مربوط به 
تعد اد   مقایسه  اســت.  شهرت  و  محبوبیت 
فالوورها، تعد اد  بازتوییت ها و نتیجه رتبه بند ی 
مجد د  هر یک از این معیارها منجر به ایجاد  
گروه های مختلف از کاربران می شود  همچنین 
تعد اد ی از روش های مبتنی بر گراف وجود  د ارد  

که ترکیب ساختار شبکه و محتوای شبکه برای 
د ستیابی به افراد  با نفوذ است، چگونگی رابطه 
following می تواند  به وسیله پد ید ه هموفیلی1 

توجیه شود ، به این صورت که بعضی از کاربران 
ممکن است از فالوورهای قبلی خود  د ر مورد  
موضوع مشترکی که آن ها به انتشار می گذارند ، 
پیروی کنند . بر اساس این عقید ه، آن ها یک 
Twit� که  رویکرد ی  بر  مبتنی    Page Rank

نامید ه می شود ، پیشنهاد  می کنند    ter Rank

که موضوعات مشابه را بین کاربران با اضافه 
کرد ن ساختار لینک مطرح می کنند . تعریف 
خود  را به کاربران د ارای نفوذ محد ود  می کند  و 
یک مد ل پیش بینی شد ه برای کاربران د ارای 
نفوذ پیشنهاد  می کند  که مبتنی بر اند ازه آبشار 
توئیت های باز توئیت شد ه است و شامل یک 
URL، یک سیستم بد ون نظارت برای ارزیابی 

تأثیر یک کاربر د ر یک اجتماع است. با استفاد ه 
از یک گرام، نمونه طبقه بند ی شد ه آن ها تمام 
توییت ها را طبقه بند ی می کنند  و یک د امنه 
ایجاد   طبقه ها  از  یک  هر  برای  گراف  تباد ل 
این  د ر  را  اطالعات  انتشار  سپس  می کنند ، 
گراف ها تجزیه و تحلیل می کنند  و تأثیر کاربران 
را د ر هر اجتماع ارزیابی می کنند . به غیر از این 
آثار، کارهای د یگر شامل شبکه های اجتماعی 

د ارد   فولکالر  زمینه  پیش  که  است  یونانی  کلمه  یک  هوموفیلی    1
و  د ارند ”  یکسان  مقصد   نوع  یک  از  که”پرند گان  معنا  این  به 
از  نفر  د و  اگر  است.  یکسان  چیز  یک  د اشتن  د وست  آن  مفهوم 
لحاظ ویژگی ها مشابهت بیشتری بهم د اشته باشند  انتظار می رود  
یکسان عضو  ای  د ر شبکه  یا  و  گرفته  قرار  مشابه  د ر یک جامعه 
باشند . عکس این مطلب نیز صحیح است، اگر د و نود  بهم متصل 
حالت  د ر  هستند .  مشترک  ویژگی  د ارای  زیاد   احتمال  به  باشند  
کلی روابط به سمتی سوق پید ا می کنند  که هوموفیلی شوند . د ر 
سطح فرد ی، افراد  بیشتر مایل به د اشتن رابطه د وستی یا اجتماعی 
هنجار های  که  همانطور  باشند .  د اشته  مشابه  ویژگی  اگر  هستند  
مشترک از طریق ویژگیهای مشترک ترویج می یابد ، ویژگی های 
د ر  یکسان  فعالیتی  شرایط  مکانی،  هم  از  ای  نتیجه  نیز  مشترک 
بر  می تواند   مشترک  نگرش های  است.  اجتماعی  و  د وستی  روابط 
اساس الگوهای رابطه ای باشد .د و د لیل تمایل به سمت هوموفیلی 
شد ن :هنجارهای مشترک یا ارزش های فرهنگی نود  ها را به سمت 
همد یگر می آورد  و ویژگی های مشترک و روابط مشترک نود ها را به 
سمت هنجار های مشترک سوق می د هند . ساختار مکانی : د و گروه 
ممکن است ویژگی یکسان د اشته باشند  چون هرد و د ر یک عرصه 
و مکان هستند  و بر عکس. افراد ی که باهم ارتباط د ارند  4 فرایند  
را د ارا هستند  : افراد  مشابه د ر کنار هم هستند . افراد  روی همد یگر 
تأثیر می گذارند  و د ر طی فرایند  مشابه همد یگر می شوند . افراد  د ر 
یک مکان مشترک قرار می گیرند . اگر د ر مکان مشترک باشند ، 
تأثیرات محلی آنها را شبیه به هم می سازد .
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آنالین مثل فیس بوک می شود . ویژگی هایی 
تعد اد   پاسخ ها،  شمار  و  خواند ن  زمان،  شبیه 
مورد   د یگر که  عوامل خارجی  برخی  و  ورود  
Aleahmad, Kari� است.  گرفته  قرار  )بررسی 
)sani, Rahgozar, Oroumchian, 2015: 1 � 3

شکلa رهبران افکار د ر جریان د و مرحله ای و 
شکل b رهبران افکار د ر شبکه های اجتماعی 

)Karlsen, 2015: 5(
رهبران  مورد   د ر  موجود   مطالعات  اساس  بر 
هشت  می کنیم  پیشنهاد   ما  آنالین،  فکری 
مرحله شاخص های صفات که به وسیله آن ها 
صورت  به  را  آنالین  فکری  رهبران  می توان 

عینی تر و جامع تر شناخت.
1 .Coi=In�di+Out�di :1مرحله اتصال

کل  ــرای  ب مخففی    )In�di)in�degree

است؛ شد ه  د ریافت  که  پست هایی   تعد اد  
 Out�di (out�degree) مخففی برای کل تعد اد  
پست هایی که به د یگران پاسخ د اد ه شد ه است. 
این شاخص می تواند  مقیاسی باشد ، برای بیان 
د رجه شور و اشتیاقی که کاربران برای شرکت 

د ر بحث د اشته اند .
2 . Ati= ∑Ci:2مرحله توجه

Ci∑ مخففی برای تعد اد  کلیک هایی که برای هر 

پست توسط افکار عمومی به طور مستقیم د ر 

1.		Connected	Degree

2.	The	Attention	Degree

سطح بحث د ید ه می شود . 
3 .Aci=∑Fi:3مرحله فعالیت

Fi∑ مخففی برای تکرار یا فراوانی بحث د ر مورد  

یک روید اد . پستهای بیشتر شرکت کنند گان 
افتاد ه  اتفاق  روید اد   مورد   د ر  مفهومی  فعال، 

است. 
Ini=∑Agi /∑Rei :4مرحله نفوذ

برای  است  مخففی  توافق ها(  )تعد اد    ∑Agi

پست هایی که گرایشی یکسان با خالق اصلی 
 ∑Re )د ارد  )پست هایی د ر تأیید  مطلب اصلی
)تعد اد  پاسخ ها( مخففی برای تعد اد  پست هایی 
انواع  با  پست هایی  است.  شد ه  د ریافت  که 

گرایش های مثبت، منفی، خنثی 
4 .Dii=∑Ai /∑Pi :5مرحله انتشار

که  افــراد ی  تعد اد   برای  است  مخففی   ∑Ai

 ∑Pi می د هند .  پاسخ  نظر  مورد   پست های  به 
د ر  که  پست هایی  تعد اد   برای  است  مخففی 
پاسخ به پست مورد  نظر ارسال شد ه است. این 
تعد اد  می تواند  مقیاسی برای میزان گسترش 
پاسخ ها باشد . هر چه تعد اد  بیشتر باشد  به آن 

معناست که پست بیشتر منتشر شد ه است.
مرحله مرکزیت6: . 5

که  است  کمی  شاخصی  مرکزیت  مرحله 

3.	The	Activity	Degree

4.	The	Influence	Degree

5.	The	Diffusion	Degree

6.	The	Centrality	Degree
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شکل2.رهبرانافکاردرمفهوماصلیورهبرانافکاردرشبکههایاجتماعیآنالین
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می تواند  مقیاسی برای بیان موقعیت هر گره د ر 
وضعیت مکانی شبکه باشد  و عمق هر گره را د ر 
شبکه مشخص نماید . این شاخص برای یافتن 
افراد  اصلی و هسته ای هر شبکه به کار می رود . 

6 .Ti=∑Wi :1طول پست ها
Wi تعد اد  کل لغات موجود  د ر پست مورد  نظر، 

به طور کلی پست های طوالنی تر د ارای نفوذ و 
قد رت بیشتری است. 

7 .  Li= L�Li:2تغییر میانگین طول مسیر
 Li .مخففی برای میانگین طول مسیر است L
مخففی است برای میانگین طول مسیر جد ید  
بعد  از این که گره i )موضوع مورد  بحث( حذف 
خواهد  شد  .Li گره ای که طوالنی تر است، نقش 
بسیار مهمی را د ر ارتباط با کل شبکه بازی 
خواهد  کرد  و گره کلید ی به حساب می آید . 

)Ning, Yijun, Ruya, Qianqian, 2012: 485(
مدیریتمحتوایشبکههایاجتماعی

جهت  به  اجتماعی  شبکه های  د ر  مد یریت 
ماهیت وب 2 ذاتا با مد یریت های اعمال شد ه 
نوع  این  است.  متفاوت  پیشین وب  نسل  د ر 
مد یریت، مد یریتی است که د ر ارتباط مستقیم 
با کاربران شکل گرفته و با کنترل و نظارت آنان 
جنبه های پیچید ه خود  را مشخص می سازد . 
از شکل های  شبکه های اجتماعی، خود  یکی 
تکامل یافته ارتباطات بد ون مرز و فاصله د ر 
به خد مت  با  که  ارتباطاتی  اینترنت هستند ؛ 
گرفتن جد ید ترین و به روزترین امکانات عرضه 
شد ه د ر د نیای وب برای کاربران خود ، بهشتی 
رویایی از د اشتن همه امکانات یک جا و بد ون 
از  نوع  این  است.  آورد ه  فراهم  را  محد ود یت 
پایگاه های اینترنتی را می توان به جرأت نسخه 
تکامل یافته وب 2 یا وب کاربر محور د انست. 

شبکه های اجتماعی عبارت است از سرویس 
خد ماتی تحت وب که به افراد  اجازه می د هد :

د ر . 1 عمومی  نیمه  یا  عمومی  پروفایل  یک 
د اخل سیستم بسازند . 

کاربران . 2 از  شد ه  ارائه  مفصل  فهرست  به 

1.		The	Posts	length(Degree)

2.	The	Change	Of	Average	Path	Length(Degree)

د سترسی  شبکه  د اخل  د ر  ارتباطاتشان  و 
د اشته باشند .

اطالعات ارائه شد ه توسط سایر کاربران د ر . 3
Da� )د اخل شبکه را مرور و مالحظه نمایند . 

)nah m, Nicole B, 2010

باید  د قت د اشت که شبکه اجتماعی از د و کلمه 
است.  شد ه  تشکیل  »اجتماع«4  و  »شبکه«3 
نامگذاری به د و معنا د ر ماهیت آن  این نوع 
د اللت د ارد : نخست تأکید  می کند  که ماهیت 
این نوع سایت، شبکه است و د وم این که این 
نوع از شبکه با ارتباطاتی که بین کاربران آن 
شکل می گیرد ، تبد یل به یک اجتماع هد فمند  
شبکه  نوع  این  د ر  ارتباط  برقراری  می گرد د . 
برای همگان میسر و کامال اختیاری است و 
د ارند ،  تمایل  که  هر کسی  با  می توانند   افراد  
رد   را  خود   ارتباط  یا  نمایند ،  برقرار  ارتباط 
نمایند . )محمد  مصطفی حسینی، 1389: 40(

شبکه های  وجود ی  فلسفه  که  گونه  همان 
گروه های  پیوند   و  تشکیل  واقعی،  اجتماعی 
اعتقاد ی،  مشترکات  محور  بر  اجتماعی 
اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی است. بسیاری از 
شبکه های اجتماعی د ر اینترنت نیز با انگیزه 
سازماند هی کرد ن گروه های اجتماعی مجازی 
با تکیه بر اشتراکات مختلف شکل می گیرند . 
پید ا است که اعضای این اجتماعات مجازی با 
پیوند هایی که با یکد یگر د ارند ، د ر مجموع به 
د نبال تحصیل یک هد ف مشترک د ر د نیای 
یا  اجتماعی  سیاسی،  هد فی  غالبا  که  واقعی 

فرهنگی است، هستند .
یکی از رویکرد های اصلی شبکه های اجتماعی، 
به اشتراک گذاشتن عالقه مند ی های کاربران 
اشتراک  به  موضوع  است.  یکد یگر  با  شبکه 

3.	Networking:	به اتصال تعد اد ی رایانه به یکد یگر به منظور 
. استفاد ه از منابع همد یگر، شبکه گفته می شود

4.	 Social:	 از که  شود   می  گفته  مرد م  از  گروهی  به   اجتماع 
 همبستگی های الزم برای تعقیب یک هد ف مشترک برخورد ارند .
سهیم و  جغرافیایی  منطقه  یک  د ر  زند گی  همچون  موارد ی   البته 
لحاظ تعریف کلی اجتماع   بود ن د ر نوع زند گی و فرهنگ هم د ر 
 می گرد د ؛ اما چون د ر اجتماع مجازی این د و خصیصه بسیار کم
 رنگ و گاهی با فقد ان این موارد  شکل می گیرد ، این د و خصیصه
. د ر تعریف لحاظ نمی شوند
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شبکه های  د ر  عالقه مند ی ها  گذاشتن 
است  برخورد ار  اهمیتی  چنان  از  اجتماعی، 
اجتماعی  بد ون آن، شبکه  که می توان گفت 
رسانه ها  سایر  برخالف  د اشت.  نخواهد   معنا 
که مخاطبان، چند ان تعاملی د ر تولید  محتوا 
د ر  ند ارند ،  خود   د لخواه  محتوای  انتخاب  و 
کاربران  اجتماعی،  شبکه های  وب سایت های 
می توانند  تولید کنند ه، تأثیرگذار و د ارای قد رت 
انتخاب و بهره برد اری از تنوع بیشتری باشند . 
برخی از انگیزه ها و علل حضور کاربران د ر تولید  

محتوا و به اشتراک گذاری آن عبارت است از:
د ید ه شد ن: ارسال مطلبی که نام نویسند ه . 1

بر آن د رج شد ه است، موجب می شود  تا این 
نام به همراه آن مقاله د ر د نیای وب به خوبی 

د ید ه شود .
د رج . 2 و  مطلب  ارسال  بود ن:  وب  از  جزئی 

عنوان با نام ارسال کنند ه موجب ایجاد  این 
حس می شود  که آن ها اکنون جزئی از وب 

هستند .
مشارکت: هرچه مشارکت کاربران د ر جای . 3

یابد ،  افزایش  د ویی  وب  پایگاه های  جای 
پررنگ تر  حضور  برای  نیز  کاربران  اقبال 
می گرد د . کاربران د ر این محیط ها نه فقط 
د ر تولید  محتوا، بلکه د ر ارزیابی آثار تولید ی 
نیز تأثیرگذار هستند  و هر چه نقد  و نظر 
آن ها بیشتر به چشم بیاید ، د ر بخش های 

گسترد ه تری مشارکت می کنند .
مصرف کنند ه . 4 جای  به  محتوا  تولید کنند ه 

که  است  حسی  بود ن  تولید کنند ه  صرف: 
حتی د ر وب 1 نیز به عیان د ید ه می شود ؛ 
اما د ر د نیای 2 که امر تولید  بسیار پررنگ تر 
است، کاربران تولید کنند ه هستند  و بد ون 
تولید   به  د ارند ،  د رد سرهایی که د ر وب 1 

محتوا می پرد ازند .
منابع: . 5 اشتراک گذاری  به  طریق  از  ارتباط 

ابزار  سود مند ترین  از  یکی  فایل،  ارسال 
ارتباطی است که افراد  با سالیق نزد یک، اما 
متنوع کنار هم جمع می شوند  و با امکانات 
پایگاه های به  ارتباطی که د ر  نامه نگاری و 

هم  با  آمد ه،  فراهم  منابع  اشتراک گذاری 
تعامل و ارتباط برقرار می کنند .

کمک گرفتن از نظرات د یگران برای بهبود  . 6
بر  د یگران  بررسی  و  نقد   و  بازخورد   آثار: 
تولید  آثار بعد ی و تنقیح اثر ارسالی می تواند  

تأثیرگذار باشد . 
استفاد ه از فضای موجود  د ر پایگاه: کاربران . 7

می توانند  فایلی را ارسال کنند  و د ید ن فایل 
یا  د وستشان  برای  یا  خود شان  به  فقط  را 
گروهی محد ود  ممکن نمایند . ارسال فایل 
د ر این پایگاه های وب د ویی، یعنی د ر اختیار 
د اشتن منابع د ر هر کجا که د سترسی به 

اینترنت وجود  د ارد .
انگیزه هایی . 8 د ینی:  و  شخصی  انگیزه های 

یا  مثبت  فرهنگ  و  د ین  گسترش  چون 
انتقال  آمــوزش،  و  علم  گسترش  منفی، 
مذهب،  یا  اند یشه  و  فکر  تبلیغ  تجربیات، 
به  را  کاربران  که  است  موارد ی  جمله  از 
این  از  تا  می کشاند ،  د ویی  وب  پایگاه های 

طریق، اند یشه و فکرشان را منتشر سازند . 
از . 9 استفاد ه  و  جد ید   محیط  گسترش 

فایل های د یگران: این مطلب نه فقط د رباره 
پایگاه های وب د ویی، بلکه برای پایگاه های 
به اشتراک گذاری منابع همچون »رپید شیر« 
نیز صد ق می کند . این سؤال پیش می آید  
که کاربرانی که فایلی را د ر پایگاه هایی چون 
رپید شیر ارسال می کنند ، چه انگیزه ای د ارند  
و حال آن که این نوع پایگاه ها هیچ کد ام از 
ویژگی های پایگاه های وب د ویی را ند ارد ؟ 
باید  گفت که انگیزه قوی کاربران د ر ارسال 
فایل د ر این پایگاه ها، گسترش محتوای آزاد  
و د ر اختیار قرار د اد ن آن برای د یگر کاربران 
اگر  که  است  اند یشه  این  د ر  کاربر  است. 
کتابی را که د ر اختیار د ارد ، ارسال نماید ، 
د ر گسترش فضایی کمک خواهد  کرد  که 
خود  بیش از د یگران از آن سود  خواهد  برد . 
ارسال یک یا چند  کتاب، امکان د سترسی 
آزاد  به هزاران جلد  کتاب را فراهم می نماید . 

)حسینی، 1389: 42(
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یکی از رویکرد های اصلی شبکه های اجتماعی، 
به اشتراک گذاشتن عالقه مند ی های کاربران 
اشتراک  به  موضوع  است.  یکد یگر  با  شبکه 
شبکه های  د ر  عالقه مند ی ها  گذاشتن 
اجتماعی، از چنان اهمیتی برخورد ار است که 
می توان گفت بد ون آن، شبکه اجتماعی معنا 
نخواهد  د اشت. هد ف از این کار آن است که 
بتواند  د غد غه های خود  را  از کاربران  هر یک 
مشغولی های  د ل  جریان  د ر  و  نمود ه  مطرح 
د یگران نیز قرار بگیرد . همچنین از طریق این 
ویژگی شبکه های اجتماعی کاربران می توانند  
به بسیاری از نرم افزارهایی که سایر کاربران به 
اشتراک گذاشته اند ، به آسانی د سترسی د اشته 
مخاطبان،  که  رسانه ها  سایر  برخالف  باشد . 
انتخاب  و  محتوا  تولید   د ر  تعاملی  چند ان 
محتوای د لخواه خود  ند ارند ، د ر وب سایت های 
می توانند   کاربران  اجتماعی،  شبکه های 
تولید کنند ه، تأثیرگذار و د ارای قد رت انتخاب 
و بهره برد اری از تنوع بیشتری باشند . با توجه 
به این مطلب، پایگاه های شبکه های اجتماعی 
بیش از هر رسانه د یگری می توانند  با پیشرفت 
سایر  برتری های  به  جوامع  توسعه  و  فناوری 
رسانه ها همچون تلویزیون که از قوه شنید اری 
و د ید اری به خوبی بهره می برد ، خاتمه د هند . 

)سیلمانی پور، 1389: 16(
شبکه های  د ر  مؤثر  مد یریت  تفاوت  ریشه 
تفاوت  د ر  باید   را  پایگاه ها  سایر  با  اجتماعی 
مد یریت د ر پایگاه های وب د ویی با نسل قبل 
تفاوت  این  اصلی  علت  واقع  د ر  آن شناخت. 
ماهیت وب د ویی ها است که د ر آن به جای 
ارائه محتوا توسط مد یران، این کاربران هستند  
که محتوا را ارائه می نمایند . برای پید ا نمود ن 
شناختی بهتر و جامع تر از تفاوت مد یریت د ر 
وب 2 و نسل قبل از آن، به موارد  ذیل اشاره 

می گرد د : 
اطالعات . 1 ذخیره  و  د اد ه هــا  به   2 وب  د ر 

مد یریت  می شود .  د اد ه  بسیاری  اهمیت 
وب د ویی معتقد  است که باید  از نیروها و 
یک  به  رسید ن  برای  کوچک  د انسته های 

بانک بزرگ د اد ه ها، بهره گیری نمود . نمونه 
این مطلب را می توان د ر بهره گیری ویکی 
پد یا از د انسته های کاربرانش یا از استفاد ه 
کاربرانش  د انسته های  از  پد یا  گیگا  سایت 
برای تکمیل اطالعات بانک بزرگ کتاب ها 

جست. 
مد یریت سرویس های وب 2، از کاربرانشان . 2

یاد  می گیرند  و همواره سعی می کنند  مسیر 
آسود ه  و  راحت  کاربرانشان  برای  را  کار 
نمایند ؛ به عنوان مثال، سرویس »جی میل« 
برای آسان کرد ن کار کاربرانش به صورت 
شد ه  ارسال  و  رسید ه  ایمیل های  خود کار 
ارتباطات کاربر ذخیره  را د ر د فتر  کاربران 
مجد د   ارسال  هنگام  کاربران  و  می نمایند  
ایمیل کافی است که چند  حرف اول نام یا 
ایمیل او را وارد  نمایند  تا سرویس به صورت 
را  نظر  ایمیل مورد   خود کار کامل شوند ه1 

پیشنهاد  د هد .
مد یریت سرویس های وب د ویی به طراحی . 3

رابط کاربر پویا با به کارگیری فناوری های 
روز بسیار اهمیت می د هند  و از فناوری هایی 
Ja� و    Xml, CSS ,HttpRequest مانند : 

می نمایند .  را  استفاد ه  نهایت   vascript

تکمیل  خود کار  فیلد های  پویا،  فرم های 
شوند ه، اطالعات پویا، تم های قابل ویرایش، 
شناسایی خود کار کاربران و بسیاری د یگر 
ارائه  د ویی  وب  پایگاه های  که  امکاناتی  از 
می کنند ، از نمونه های رابط کاربر پویا است.

نگاه مد یریت وب د و رویکرد  به د اد ه، به جای . 4
جمع آوری  یک.  وب  برخالف  است،  سند  
واحد های کوچک د اد ه با روش های نوین و 
ارائه آن ها به صورت قابل بهره گیری برای 
کاربران، از جمله خواسته های وب د و است؛ 
برخالف نسل یک که کامال سند  محور است.

کاربرانش . 5 به  که  است  آن  پی  د ر  د و  وب 
برای مشارکت قد رت ببخشد ؛ به این معنا 
که به جای این که پایگاه به صورت متمرکز 

1.  Autocomplete
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د اد ه  امکان  این  کاربران  به  مد یریت شود ، 
می شود  تا به جای یک بازد ید کنند ه صرف 
بود ن، خود  وارد  کار شد ه و به تولید  و ارائه و 

حتی ارزیابی محتوا بپرد ازند .
طبقه بند ی مطالب د ر پایگاه های وب د ویی . 6

به صورت  که  آن  از  پیش  نسل  بر خالف 
صورت  به   2 وب  د ر  بود ،  سونومی1  تک 
فولکسونومی2 ارائه می گرد د . نمونه بارز آن، 
به کارگیری بر چسب یا تگ د ر پایگاه های 
نمود ن  فراهم  بر  عالوه  است.  د ویی  وب 
امکان طبقه بند ی اطالعات توسط کاربران، 
پایه فولکسونومی می تواند   بر  سیستم های 
تاریخ  کند ،  ذخیره  را  شخصی  نشانه های 
نشانه های کاربران را آنالیز کند  و گروه های 
کاربران را که عالیق مشابه د ارند ، استخراج 
د اد ه  ترجیح  معموال  که  را  منابعی  و  کند  
می شود ، معرفی کند . )حسینی، 1389: 43(

مد یریت پایگاه های وب د ویی برای کاربران . 7
خود  امکانی به وجود  می آورند ، که به آسانی 
باشند .  پیگیری  قابل  خود   کاربران  توسط 
از  پایگاه ها  این  استفاد ه  د ر  را  آن  نمونه 
RSS3 و سیستم های مشابه آن که به وفور 

د ر پایگاه های وب د ویی وجود  د ارد ، می توان 
یافت. 

8 .  API4 وجود    2 وب  قابلیت های  د یگر  از 

1.		Taxonomy:	به علم معماری و طبقه بند ی محتوا و د اد ه های 
 پایه د ر د سته های منطقی گفته می شود ؛ به طوری که کاربران د ر
 برخورد  با این ساختار به راحتی به اطالعات مورد  نظر د ست پید ا
. کنند

2.	 Folksonomy:	بخش د و  از  فولکسونومی  	واژه  (folk)	  به
و عامه  	معنای  (sonomy)	 واژه از  	که  (Taxonomy)	معنای  به 
اطالق روند ی  به  فولکسونومی  است.  شد ه  گرفته  د انش   رد ه بند ی 
از اعم  وب  د ر  اطالعات  مختلف  فرمت های  آن  طی  که  شود    می 
 متن، د اد ه، صوت و تصویر د ر قالب کلید  واژه های معمولی و توسط
 کاربران عاد ی برچسب گذاری می گرد ند . این کلید  واژه ها که د ر
 گفته می شود ، امکان	(tag)	اصطالح فولکسونومی به آن ها برچسب
 بازیابی و جستجوی منابع د انش، اطالعات مختلف و پیوند های وبی
. را برای همه کاربران فراهم می کنند

3.  مخفف عبارت Summary	Site	Rich به معنای »چکید ه سایت« یا 
» مختصر و مفید  سایت« است و به شما امکان می د هد  تا از آخرین 
خبرها و عناوین سایت یا وبالگ های مورد  عالقه خود  با خبر باشید ؛ 

بد ون آنکه نیازی د اشته باشید  به آن ها سر بزنید .
4.  مخفف عبارت  Interface	Programming	Application به معنای 
کتابخانه  یک   API واقع  د ر  است.  کاربرد ی  نویسی  برنامه  رابط 
که  است  د سترسی  قابل  استاند ارد   تابع  صد ها  شامل  سیستمی 
شرکت Microsoft  آن ها را د اخل تعد اد ی فایل DLL برای برنامه 

به  API ها  است.  پایگاه  فنی  ساختار  د ر 
را  امکان  این  نرم افزار  توسعه د هند گان 
بر  را  جد ید ی  سرویس های  تا  می د هد  
 2 وب  سرویس  پایگاه های  د یگر  اساس 
ایجاد  نمایند . د ر شبکه های اجتماعی بزرگ 
مانند  فیس بوک و توییتر این قابلیت ها وجود  
د ارد  و بر اساس آن می توان مجموعه ای از 
کرد .  ایجاد   را  جد ید   خد مات  و  نرم افزارها 
API ها تنها از نظر ایجاد  سرویس های جد ید  

پر اهمیت نیستند ؛ بلکه APIها این امکان 
را فراهم می کنند  تا کاربران بتوانند  هرچه 
اجتماعی  فعالیت های  گسترد ه تر  و  بیشتر 
د ر سطح وب د اشته باشند ؛ به عنوان مثال، 
این امکان وجود  د ارد  که کاربر از روش های 
مختلف حساب توییتر خود  را بروز نماید . 
همچنین امکان اتصال چند ین سرویس به 
هم، به واسطه این قابلیت به وجود  می آید ؛ 
د ر  مطلبی  ارســال  و  کرد ن  بروز  با  مثال 
پایگاه فرند  فید ، همان مطلب د ر توییتر و 

فیس بوک هم بروز می شوند . 
اهدافوکارکردهایشبکههایاجتماعی

اجتماعی.1 گروههای انواع سازماندهی
مجازی

شبکه های  وجود ی  فلسفه  که  گونه  همان 
گروه های  پیوند   و  تشکیل  واقعی،  اجتماعی 
اعتقاد ی،  مشترکات  محور  بر  اجتماعی 
اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی است، بسیاری 
از شبکه های اجتماعی د ر اینترنت نیز با انگیزه 
سازماند هی کرد ن گروه های اجتماعی مجازی 
با تکیه بر اشتراکات مختلف شکل می گیرند . 
پید ا است که اعضای این اجتماعات مجازی با 
پیوند هایی که با یکد یگر د ارند ، د ر مجموع به 
د نبال تحصیل یک هد ف مشترک د ر د نیای 
یا  اجتماعی  سیاسی،  هد فی  غالبا  که  واقعی 

فرهنگی است، هستند .
توسعهمشارکتهایاجتماعی.2

د ر شبکه های اجتماعی، همواره اعضای شبکه 

نویسی سیستمی قرار د اد ه است.
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به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت 
اجتماعی  زند گی  د ر  واقعی  فعالیت های  د ر 
تحریک و تشویق می شوند . تأثیرگذاری قابل 
توجه شبکه های اجتماعی بر میزان و کیفیت 
مشارکت های اجتماعی د ر جوامع مختلف به 
حد ی بود ه است، که اخیرا تعد اد  قابل توجهی 
از شبکه های اجتماعی، د قیقا با هد ف توسعه 
مشارکت اجتماعی مرد م د ر زمینه های خاص 

ایجاد  شد ه اند .
عالقهمندیها.3 گذاشتن اشتراک به

توسطاعضا
یکی از رویکرد های اصلی شبکه های اجتماعی، 
به اشتراک گذاشتن عالقه مند ی های کاربران 
اشتراک  به  موضوع  است.  یکد یگر  با  شبکه 
شبکه های  د ر  عالقه مند ی ها  گذاشتن 
اجتماعی، از چنان اهمیتی برخورد ار است که 
می توان گفت بد ون آن، شبکه های اجتماعی 
معنا نخواهد  د اشت. هد ف از این کار آن است 
از  بسیاری  به  بتوانند   کاربران  از  یک  هر  که 
اشتراک  به  کاربران  سایر  که  نرم افزارهایی 

گذاشته اند ، به آسانی د سترسی د اشته باشد . 
ایجادمحتواتوسطاعضا.4

بر خالف سایر رسانه ها که مخاطبان، چند ان 
محتوای  انتخاب  و  محتوا  تولید   د ر  تعاملی 
د لخواه خود  ند ارند ، د ر وب سایت های شبکه های 
تولید کنند ه،  می توانند   کاربران  اجتماعی، 
تأثیرگذار و د ارای قد رت انتخاب و بهره برد اری 
از تنوع بیشتری باشند . با توجه به این مطلب، 
پایگاه های اجتماعی بیش از هر رسانه د یگری 
می توانند  با پیشرفت فناوری و توسعه جوامع 
به برتری های سایر رسانه ها همچون تلویزیون 
که از قوه شنید اری و د ید اری به خوبی بهره 

می برد ، خاتمه د هند .
تبلیغاتهدفمنداینترنتی.5

شبکه های اجتماعی د ر اینترنت، یکی از منابع 
مهم برای کسب د رآمد  از راه تبلیغات به شمار 
می آیند ؛ چرا که اعضای شبکه های اجتماعی 
د ر صفحات مربوط به خود  د رباره عالیق خود  
صحبت می کنند  و این به شرکت های تبلیغاتی 

اجازه می د هد  که بر اساس همین عالیق، برای 
آن ها آگهی بفرستند . عالوه بر این، بسیاری از 
شرکت ها با ایجاد  حساب کاربری و صفحات 
شخصی د ر شبکه های معروف، با سایر کاربران 
و مشتریان خود  و نیز سایر شرکت ها ارتباط 
پیش  را  خود   تجاری  امور  و  نمود ه  برقرار 

می برند . )سلیمانی پور، 1389: 14(
چارچوبنظریتحقیق

د ر این پژوهش از سه رویکرد  نظری »جامعه 
»استفاد ه  و  شبکه ای«  »جامعه   1 اطالعاتی« 
اصطالح  است.  شد ه  استفاد ه  رضامند ی«  و 
تکنولوژی های  بازگوکنند ه  اطالعاتی  جامعه 
جامعه،  سازمان  تجد ید   و  اطالعاتی  نوین 
)محسنی،  اســت.  اطالعات  جریان  ــاره  د رب
1380: 9( جامعه اطالعاتی قبل از هر چیز، 
مولود  پیوند های سخت افزاری متعد د ی است 
که ریشه د ر ساختار فنی- اجتماعی آن د ارد  
به  می توان  ساختار  این  اجزا  مهم ترین  از  و 
تمامی صور  د یجیتالی شد ن2  مانند :  موارد ی 
د اد ه ها و اطالعات )متن، صد ا، تصویر، وید ئو( 
شخصی،  کامپیوترهای  از  استفاد ه  عمومیت 
توسعه قد رت ذخیره سازی د یجیتال، پید ایش 
 Hypertext(  زبان های نوین کامپیوتری مانند
HTML (Markup Language ، توسعه تمامی 

اجزاء شبکه های مخابراتی )کابل نوری، ماهواره، 
د ر  آن ها  همگی  پیوند   باالخره   )... و  تلفن ها 
ساختاری به نام اینترنت که شبکه را عمال از 
د یوارهای قبلی )سازمان محلی، ملی و ...( رها 

می سازد ، اشاره کرد . )همان، 11(
به  شبیه  مفاهیم  و  اطالعاتی  جامعه  واژه 
اقتصاد 4،  د انش  و  اطالعات3  عصر  یعنی  آن 
تولید   برای  توصیف می کند ، که  را  جامعه ای 
انواع کاال و خد مات، وابستگی زیاد ی به کاربرد  

تکنولوژی اطالعات د ارد .

1. Information Society

2.	Digitalization

3.	Information	Age

4.	Knowledge	Economy
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»مانوئل کاستلز1« د ر بحث جامعه اطالعاتی، 
پنج ویژگی را د ر خصوص تکنولوژی اطالعات 
برمی شمارد . وی، شبکه را مجموعه ای از نقاط 
اتصال یا گره های به هم پیوسته تعریف می کند . 
نقطه اتصال یا گره، نقطه ای است که د ر آن 
که  این  می کند .  قطع  را  خود   منحنی،  یک 
نقطه اتصال چه چیزی است، مشخصا به نوع 
شبکه های مورد  نظر بستگی د ارد . مانند  شبکه 
جریان مالی جهانی که از نقاط اتصال بازارهای 
نورس و مراکز خد مات جانبی پیشرفته آن ها 
تشکیل شد ه است. )کاستلز، 1380: 545 – 

)543
کاستلز این فرضیه را پیش می نهد  که جامعه 
شبکه ای، یعنی ساختار اجتماعی غالب و مسلط 
د ر عصر اطالعات، »حول شکل های نوین زمان 
و فضا سازمان می یابد : زمان بی زمان و فضای 
جریان ها و گرد ش اطالعات«. منظور کاستلز 
از »زمان بی زمان«، استفاد ه و به کار گرفتن 
ارتباطی  اطالعاتی/  فناوری  مد اوم  و  بی وقفه 
نوین برای از میان برد اشتن زمان، برای فشرد ن 
سال ها و تبد یل آن ها به د قیقه ها، و فشرد ن 
د قیقه ها به آن و لحظه است. )مک کی، 1386: 
52( شبکه اینترنت و ارتباط به واسطه رایانه، 
فراهم  را  فرهنگ  تاروپود   تغییر شکل  امکان 
به  که  بد بینان،  برخالف  کاستلز،  مــی آورد . 
سرمایه د اری،  بازد ارند ه  و  روند ه  پیش  توسعه 
و  نظارت  و  فرهنگ،  روزافزون  شد ن  کاالیی 
مراقبت د خل و تصرف فزایند ه اشاره می کنند ، 
د ر وسائط و رسانه های جد ید  ارتباطی، امکانات 
و قابلیت های نو و د موکراتیک برای ارتباطات 
و مشارکت می بیند . به نظر او این امکانات و 
اید ئولوژی  بالقوه  ظرفیت  و  توان  قابلیت ها، 
اعمال سلطه محد ود  می سازد .  برای  را  غالب 
د ر عوض، افراد  قاد ر خواهند  بود  که جهان های 
مجازی خود  را بسازند  که پایه بنای د موکراتیک 
شد ن تصورها و باورها را می سازد . )همان، 54(

فعال  ضمن  رضامند ی،  و  استفاد ه  نظریه 

1.	Manual	Castells

انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزه های وی د ر 
استفاد ه از رسانه ها تأکید  می کند  و بر آن است 
که ارزش ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان 
مهم است و مرد م بر اساس این عوامل آنچه را 
می خواهند  ببینند  و بشنوند ، انتخاب می کنند . 
پرسش اساسی نظریه استفاد ه و رضامند ی، این 
است که چرا مرد م از رسانه ها استفاد ه می کنند  
و آن ها را برای چه منظوری به کار می گیرند ؟ 
پاسخی که د اد ه می شود  این است که مرد م 
سازگاری،  آرامــش،  راهنمایی،  کسب  برای 
از  شخصی،  هویت  شکل گیری  و  اطالعات 
رسانه ها استفاد ه می کنند . )مهد ی زاد ه، 1389: 

)72 
نظریه  اصلی  مفروضات  و  مفاهیم  از  یکی 
بود ن مخاطب«  استفاد ه و رضامند ی، »فعال 
است. به این معنا که مخاطب د ر استفاد ه از 
رسانه ها به د نبال رفع نیازها و کسب رضامند ی 
است، و باور د ارد  که انتخاب رسانه، رضامند ی 

مورد  نظرش را تأمین می کند . 
پژوهشگران رویکرد  استفاد ه و رضامند ی، ابعاد  
و شاخص های فعال بود ن مخاطب را »تعمد ی 
بود ن«2، »انتخابی بود ن«3، »د رگیر شد ن«4 و 

»سود مند ی«5 ذکر کرد ه اند .
یافتههایپژوهش

رهبران  نقش  شناخت  هد ف  با  پژوهش  این 
انجام  اجتماعی مجازی  د ر شبکه های  فکری 
پذیرفته است. بر این اساس برای جمع آوری 
د اد ه ها و آگاهی از نقش رهبران فکری، مصاحبه 
یا  آنالین  پاسخ  و  پرسش  صورت  به  عمقی 
پرسش نامه آنالین با تعد اد ی از اد مین ها یا به 
تلگرامی  و گروه های  کانال ها  عبارتی مد یران 

انجام شد .
الزم به ذکر است، با توجه به عد م محد ود یت 
مشاهد ه صفحه سؤاالت پژوهش و به اشتراک 
گذارد ن آن برای د یگران، 161 نفر به صورت 

2. Intentionality

3.	Selectivity

4.	Involvement

5.	Utility
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آنالین د ر این مصاحبه شرکت کرد ه اند ، که از 
این تعد اد  150 نفر به طور کامل و 11 نفر د یگر 
به صورت ضمنی به سؤاالت پاسخ د اد ه اند . به 
شرکت کنند گان  از  نفر   20 تصاد فی  صورت 
مد رک  د ارند ه  نفر   68 د کترا،  مد رک  د ارای 
کارشناسی ارشد ، 50 نفر کارشناسی، 10 نفر 
کارد انی و 11 نفر د یپلم هستند  و باز هم به 
پاسخ د هند گان  از  نفر   117 تصاد فی  صورت 
مرد  و 43 نفر زن هستند . این افراد  با هویت 
واقعی د ر شبکه های مجازی حاضر هستند  و به 

صورت آنالین پاسخگو بود ه اند .
تقریبا  می د هد ،  نشان  نظرسنجی  این  نتایج 
50 د رصد  این افراد  حد اقل د ر شبانه روز 2 
ساعت و نیم از وقت خود  را د ر تلگرام سپری 
می کنند  و با اهد افی نظیر ایجاد  ارتباطات قوی 
با د وستان و ایجاد  د وستی های جد ید ، آموزش 
اطالع رسانی که  و  د یگران  به  تخصص خود  
باز همه این ها ریشه د ر نیاز انسان به ارتباط 
با د یگران، نیاز انسان به موفقیت، د ستیابی به 
حس شهرت و تأثیر بر د یگران د ارد . 71د رصد 
افراد  شبکه های اجتماعی را یک فرصت  این 
آن  از  می توان  که  فرصتی  می د انند ،  جد ید  
گذشته  د ر  کرد .  استفاد ه  بهینه  صورت  به 
نزد یک، باور بر این بود  که کمیت تولید  محتوا 
د لیل اعتماد  مخاطب است، یعنی کسانی که 
می د اد ند ،  قرار  گروه  د ر  را  مطلب  بیشترین 
مورد  اعتماد تر بود ند  و مرد م به مطالب آن ها 
پژوهش  این  د ر  اما  د اشتند ؛  بیشتری  استناد  
د ید یم که آن چیزی که مهم است تخصص 
افراد  است، که البته نمی توان این حقیقت را 
ناد ید ه گرفت که افراد  با تخصص های کاذب و 
د روغین سوء استفاد ه های زیاد ی د ر این فضا 
د ارند . ما خبرنگارنماهای بسیاری د ر این فضا 
د اریم که ذهن افراد  جامعه را با اخبار د روغین 
اساس  بر  آنچه  اما  می کنند ،  مشوش  خود  
این  استناد  کنیم،  به آن  د اد ه ها ما می توانیم 
که 79د رصد پاسخ د هند گان به پیام هایی که از 
سوی متخصصان آن امر ارسال می شود ، توجه 
بیشتری د ارند  و آن را محتوای قابل اعتماد تری 

افراد   ارسالی  مطالب  به  و 18د رصد  می د انند  
آشنا اعتماد  می کنند ، یعنی کسانی که حتم بر 

راستگو بود ن آن ها د ارند .
می شود ،  د یــد ه  نمود ار  د ر  که  طور  همان 
بیشترین فراوانی از لحاظ زمانی سپری شد ه 
تا  نیم  و  ساعت  یک  به  اختصاص  تلگرام  د ر 
مرتبه  د ر  آن  از  بعد   و  د ارد   نیم  و  د و ساعت 
این  که  است،  ساعت   5 تا   3 پایین تر  کمی 
نشان د هند ه اهمیت شبکه های اجتماعی برای 
جامعه امروز است، به طوری که مانند  نیازهای 
اولیه )خواب و خوراک و تأمین معاش( از جمله 
نیازهای روزمره افراد  جامعه شد ه است و قابلیت 

تغییر یا حذف هم ند ارد .

نمودار1.میزانساعتهاییکهافراددرروزدر
تلگراممیگذرانند.

پی  مجازی  شبکه های  اهمیت  به  که  حاال 
گرفته  یاد   جامعه  چقد ر  بد انیم  باید   برد یم، 
است د نیای مجازی را د ر راستای اهد اف خود  
یا به عبارتی شاید  ارضای بهتر نیازهای خود  
به کارگیرد . کانال د ر تلگرام چون فقط توسط 
اد مین یا مد یر کانال مطلب گذاشته می شود  و 
اعضا فقط د ریافت کنند ه هستند ؛ پس طبیعی 
است که د ر راستای اهد اف مد یر حرکت کند  
با پیام های تزریقی خود  مخاطب فعال، نه  و 
مخاطب منفعل گذشته را تحت تأثیر قرار د هد . 
برای این هد ف از پاسخ د هند گان خواستیم اگر 
تشکیل گروه یا سوپر گروه نیز د اد ه اند ، اذعان 
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د ارند  که مطالب ارسالی د ر گروه چقد ر راستای 
اهد اف گروه است و مد یر چقد ر می تواند  محتوا 
را مد یریت کند  و برای سؤال مطرح شد ه که 
راستای  د ر  چقد ر  گروه  د ر  ارسالی  مطالب 
اهد اف گروه است؟ گزینه های کم، تا حد ود ی، 
نسبتا زیاد  و کامال را قرار د اد یم، که 40د رصد 
مد یران گروه ها نسبتا زیاد  و 27د رصد کامال را 

مطرح نمود ه اند .

نمودار2.مطالبارسالیچهقدردرراستای
اهدافگروهاست.

مسئله د یگر این است که هر کد ام از این مد یران 
افراد  جامعه  از  بر چه تعد اد   یا رهبران فکری 
مد یریت کرد ه یا چه تعد اد  از افراد  را تحت تأثیر 
خود  قرار می د هد . د ر اینجا د و بحث مطرح است 
یکی تعد اد  افراد  کانال یا گروه که البته ممکن 
است همه این افراد  فعال و د ریافت کنند ه محتوا 
نباشند  و بحث د یگر تعد اد  بازد ید های هر مطلب 
و  گروه ها  د ر  مطلب  است  ممکن  که  است، 
کانال های د یگر فوروارد  شود  و د ر نتیجه تعد اد  
بیشتری از مخاطبان فعال را تحت تأثیر قرار 
د هد . د ر اینجا د ر پاسخ به این که کانال یا گروه 

تلگرامی شما چند  عضو د ارد ؟
تا  نفر 1000  نفر، 15  زیر 1000  نفر   120 
 4 نفر،   4000 تا   2100 نفر   13 2000نفر، 
نفر4000 تا 8000 نفر، 2 نفر 8000 تا 10000 

نفر و 7 نفر 10000 به باال را مطرح کرد ه اند .

حاال می خواهیم بد انیم هر محتوای ارائه شد ه 
تعد اد   چه  عبارتی  به  یا  د ارد ؟  بازد ید   چقد ر 
است.  د اشته  خود   پوشش  تحت  را  مخاطب 
100 نفر زیر 1000 بازد ید ، 23 نفر 1000 تا 
2000 بازد ید ، 13 نفر 3000 تا 5000 بازد ید ، 
2 نفر 5000 تا 10000 بازد ید ، 3 نفر 10000 
تا 40000 بازد ید  و 4 نفر 40000 به باال را 

ذکر نمود ه اند . 

 

نمودار3.کانالیاگروهتلگرامیچندعضودارد.

نمودار4.میزانبازدیدکانال.

تعد اد   می کنید ،  مشاهد ه  که  طور  همان 
افراد   تعد اد   از  ارسالی  مطالب  بازد ید های 
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حاضر د ر کانال یا گروه تلگرامی بیشتر است 
و این نشان د هند ه این واقعیت است که قد رت 
از  فراتر  می تواند   فکری  رهبران  تأثیرگذاری 
مرزهای تعیین شد ه باشد  و عموما رسانه مرز 
رسانه ای  اجتماعی،  شبکه های  و  نمی شناسد  
است با مد یریت مخاطبان، مخاطبانی که خود  
تحت  را  تعد اد ی  می کنند   مد یریت  را  محتوا 
تأثیر  تحت  خود   و  می د هند   قرار  خود   تأثیر 
که  آنجایی  از  می گیرند .  قرار  د یگر  تعد اد ی 
خصوصی  رسانه  این  مد یران  خود   مخاطبان 
یا شخصی هستند  و خیلی از این افراد  سواد  
تشخیص  معضالت  از  یکی  ند ارند ،  رسانه ای 
مطلب صحیح از مطلب کذب است و وقتی یک 
مد یر کانال که تعد اد  زیاد ی از افراد  را تحت 
تأثیر خود  قرار می د هد ، مطلب کذبی را ارسال 
کند  د ر عرض کمتر از چند  د قیقه این مطلب 
می تواند  مرزهای جغرافیایی را د رنورد ید ه و به 
مخاطبان د ر آن سوی مرزها برسد  یا شایعه ای 
باشد  که محد ود ه شبکه های مجازی را احاطه 
کرد ه و می تواند  تأثیرات و نتایج جبران ناپذیری 
د اشته باشد ؛ برای این که بد انیم این رهبران 
فکری خود  چقد ر به کذب و صد ق محتوای 
ارسالی خود  توجه د ارند ، سؤالی با این مضمون 

د ر پرسش نامه آنالین قرار د اد یم.  

74 نفر اذعان د اشتند  که تا از صحت آن اطمینان 
حاصل نکنند ، مطلبی را منتشر نمی کنند  و 71 

مطالب  تا  می کنند   زیاد ی  تالش  گفتند   نفر 
کذب نشر ند هند  و د ر پاسخ به این که چقد ر 
تا به حال اتفاق افتاد ه که مطلب کذب منتشر 
کنید ، 62 نفر اذعان د اشتند  تا به حال پیش 
نیامد ه است؛ و 72 نفر کم پیش آمد ه را بیان 
نمود ند ؛ 24 نفر بعضی اوقات پیش می آید ؛ 1 
نفر زیاد  پیش آمد ه را اذعان د اشته است و این 
نشان از آن د ارد  که هنوز محتوای شبکه های 
اجتماعی قابلیت استناد  کامل را ند ارد  و نیاز به 
حضور صاحب نظران حوزه رسانه از ضروریات 

امر است.
د ر انتها خواستیم بد انیم که این رهبران فکری 
شبکه های مجازی خود  چه تعریفی از فضای 
چگونه  آن  به  واقع  د ر  می کنند ،  شد ه  ایجاد  
ایجاد   فرصت  یک  را  آن  نفر  می نگرند . 111 
شد ه جد ید  د انستند  فرصتی که آن را غنیمت 
شمرد ه اند . 15 نفر آن را یک تهد ید  د انستند  و از 
حضور د ر آن احساس رضایت ند اشتند ؛ 21 نفر 
اذعان د اشتند  چون تکنولوژی روز است د ر آن 
فعال هستند  و حضور د ر شبکه های اجتماعی را 
نماد ی از پیشرفت و به روز بود ن د انسته اند ؛ 12 
نفر اذعان د اشتند  شبکه های مجازی تهد ید ی 
است که برای مقابله با آن وظیفه خود  می د انم 
که د ر این جبهه حاضر شد ه و د ر راستای رفع 
تهد ید  تالش کنم؛ و 45 نفر د یگر آگاه نمود ن 
مخاطبان را از وظایف خود  د انسته اند  و اعالم 
د اشتند  د ر شبکه های مجازی فعال هستم تا 
وظایف اطالع رسانی و آگاه سازی خود  را به 

بهترین شکل انجام د هم.
نتیجهگیری

ترکیبی از رسانه های جمعی و ارتباطات میان 
فرد ی، مؤثرترین راه رسید ن افکار جد ید  به افراد  
و متقاعد  ساختن آن ها است که از نوآوری ها 
شبکه های  مد د   به  اکنون  کنند .  استفاد ه 
اجتماعی مجازی این ترکیب ایجاد  شد ه و مورد  
استقبال مرد م قرار گرفته است. این شبکه ها د ر 
عین این که رسانه جمعی محسوب می شوند ، 
رسانه های  ــد .  د ارن نیز  فرد ی  میان  ماهیت 
د ست  وسیع  مخاطبان  به  به سرعت  جمعی 
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پید ا می کنند ، اطالعات را گسترش می د هند  و 
نگرش های ضعیف تر را تغییر می د هند . مجاری 
اطالعات  د وسویه  مباد له  موجب  فرد ی  میان 
می شوند  و د ر برخورد  با مقاومت یا بی اعتنایی 
مؤثرتر  جمعی  رسانه های  از  د ریافت کنند ه، 
نسل  مجازی  اجتماعی  شبکه های  هستند . 
جد ید ی از صفحه های اینترنتی هستند ، که بر 
اساس نیاز مخاطبان طراحی شد ه است. آن ها 
نابود کنند ه اجتماع نیستند ، شبکه های مجازی 
ارتباطی  بتوانند   تا مرد م سراسر د نیا  آمد ه اند  
بهتر و راحت تر د اشته باشند . همبستگی ها و 
حضور افراد  د ر اجتماع های واقعی که توسط 
این سایت های اجتماعی مجازی ساماند هی و 
اطالع رسانی می شود ، نه تنها موجب ارتباط 
بیشتر انسان ها شد ه، بلکه د ر همبستگی بیشتر 
آن ها نیز نقش بسزایی د اشته است. شبکه های 
و  خواسته ها  اســاس  بر  مجازی  اجتماعی 
تمایالت انسان ها طراحی شد ه است. شبکه های 
افقی  خصلت  د لیل  به  مجازی  اجتماعی 
بود نشان با مشکالتی د ر حوزه رهبری مواجه 
است، همان طور که د ر بخش یافته ها د ید یم، 
بیشترین تأثیر را افراد  تحصیل کرد ه می گذارند  
هر  و  هستند   فعال تر  حوزه  این  د ر  مرد ان  و 
کد ام از مد یران گروه تعد اد ی از افراد  را هد ایت 
می کند  و به آن ها محتوا می خوراند  و شاید  خود  
موارد ی  د ر  و  می شوند   تغذیه  د یگر  جایی  از 
خود  تولید کنند ه هستند ؛ پس د ر شبکه های 
عمود ی،  ساختار  فقد ان  د لیل  به  اجتماعی 
ما سلسله مراتبی ند اریم و چالش و خالقیت 
د ر نقطه اوج خود  وجود  د ارد  و می توان خود  
کنترلی را که از شاخصه های آن است و هر یک 
از افراد  بر اساس د ید گاه و نظر شخصی خود  
عمل می کند  و یا این که از د یگران الگوبرد اری 
می کند . پس با وجود  ساختار افقی و سختی 
تشخیص رهبران، نمی توان وجود  و تأثیر آن ها 
با  اشخاصی  یا  همیشه شخص  کرد .  انکار  را 
هد فی خاص و از پیش تعیین شد ه محتوایی 
را تولید  و انتشار آن، نه تنها توسط خود  بلکه 
تمام افراد  متأثر از آن محتوا است. همان طور 

که نظریه جامعه اطالعاتی می گوید  و د ر این 
پژوهش د ید یم تولید  محتوا به عنوان کاال و 
خد مات نیاز به تکنولوژی روز د ارد . افراد  جامعه 
همواره د ر معرض حجم زیاد ی از اطالعات قرار 
د ارند  و خود  تولید کنند ه مقد اری از اطالعات 
پرتو  د ر  مهم  این  و  است  جامعه  تغذیه  که 
از طرفی  و  است  امکان پذیر  جامعه شبکه ای 
این مخاطبان فعال که برای کسب راهنمایی، 
شکل گیری  و  اطالعات  سازگاری،  آرامــش، 
هویت شخصی، از رسانه ها استفاد ه می کنند ، 

د ر این محیط احساس رضایتمند ی د ارند .
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