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  چكيده  
هاي اجتماعي در حال تغيير دادن نحوه تعامل و به  امروزه شبكه

گذاري اطالعات بين افراد و سازمانها هستند. استفاده از  كاشترا
سازي اجتماعي به منظور پشتيباني از تصميم، يك موضوع  شبكه

  .جديد است
در عصر حاضر، اجتماعي شدن به فعاليتي بسيار مهم تبديل شده 

هاي اجتماعي آنالين از رشد سريعي برخوردار  و تعداد كاربران شبكه
ها، ايستگاهها، ابزارها و خدمات اجتماعي  كهاست. شركتها، از شب

اي بهتر براي  آنالين در فعاليتهاي مختلفي با هدف خلق تجربه
رود به وفاداري، نام  كنند كه گمان مي كننده استفاده مي مصرف

  شود. تجاري بهتر و افزايش فروش منجر مي
به  Twitterيا  Facebookهاي اجتماعي مانند  شبكه اكنون هم

كنند، در حال كسب محبوبيت  صتهايي كه ايجاد ميعلت فر
ترين و  شناخته شده Facebook، 2009روزافزونند. تا نوامبر 

ميليون كاربر بوده  316ترين شبكه اجتماعي دنيا با بيش از  محبوب
سال سن  25است. بيش از نيمي از اين كاربران، كمتر از 

و فرصتهاي  Facebookآموز و دانشجو هستند). موفقيت  دارند(دانش
شود، منجر به ايجاد  هاي اجتماعي ايجاد مي غني كه به واسطه رسانه

هاي اجتماعي و گشوده  افزارهاي كاربردي تحت وب براي شبكه نرم
گردد. بنابراين كشف الگوهاي كاربري  شدن افقهاي جديدي مي

گيري درباره  تواند در تصميم هاي اجتماعي، مي سايتهاي رسانه
افزارهاي كاربردي و ابزارهاي آموزشي،  سازي نرم دهطراحي و پيا

   مد باشد.آكار
هاي اجتماعي آنالين،  همچنين با محبوبيت روزافزون شبكه

آوري  گيريهاي خود، بر اساس نظرات جمع كاربران آنها در تصميم
كنند. بررسي سيستم  شده از دوستان خود در شبكه عمل مي

هاي اجتماعي نشان  در شبكه گيري به طور گسترده پشتيباني تصميم
گيري  كنندگان در تصميم دهد كه چگونه اين سيستم به مصرف مي

  كند. هنگام خريد كمك مي
  

  واژه هاي كليدي
هــاي اجتمــاعي، تصــميم گيــري، رفتــار مصــرف كننــده، شــبكه 
Facebook  

  

  مقدمه
)، اعم از DSSsهدف كلي از سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري (

رندگان در مورد استفاده ايجاد موازنه در تصميم گيفردي يا گروهي، 
به منظور بهبود  هاي منطقي و تكنيكهاي مبتني بر مدل،از تكنيك

منجر به كاهش زمان  DSSتصميم گيري است. همچنين استفاده از 
تصميم گيري، افزايش رضايت كاربر، بهبود توانايي براي توضيح 

صميم گيري خواهد داليل مربوط به تصميم گيري و پذيرش آن ت
  شد.

ديد  [1] تصميم گيري را مي توان به عنوان يك روال سازماني
كه به طور معمول متشكل از يك كار سازمان يافته است كه نياز به 

هاي همكار دارد. يك گروه همكار متشكل از افرادي  مشاركت گروه
ها  خواهند به يك راهكار جمعي برسند، بنابراين اين گروه است كه مي

نيازمند همكاري و كمك به منظور ايجاد درك مشترك از مسئله 
  .[2]هستند 
سايت هاي شبكه هاي اجتماعي در حال حاضر يكي از  وب

  ترين جوامع آنالين به حساب مي آيند. مهمترين و محبوب
دوستيابي تنها يكي از بسياري از مزاياي شبكه هاي اجتماعي 

فرهنگي به خاطر دسترسي  آنالين است. يكي از مزاياي ديگر، تنوع
نه تنها مي توان در آن ها  .افراد از سراسر جهان به اين شبكه ها است

  دوستان جديد پيدا كرد، بلكه مي توان از آنها كسب اطالعات نمود.
هدف اصلي استفاده از شبكه هاي اجتماعي معاشرت با كساني 

ين است كه دوست داريد وتعجب آور نيست كه بسياري ازمردم به ا
سايتها عالقه مند هستند، اما پيش بيني ها در مورد آينده شبكه هاي 

  .اجتماعي مختلف است
هاي ي وب دو و شبكه هاي اجتماعي فرصتهاي اخير فناوري توسعه

. ه استاري را براي مصرف كنندگان و شركت ها به ارمغان آوردمبيش
شدن  تعداد كاربران اجتماعي آنالين به سرعت رشد كرده و اجتماعي

به فعاليتي مهم بدل گشته است كه از سايت هاي پورنو و ايميل 
پيشي گرفته است. از سوي ديگر، تعداد ايستگاه ها و ابزارهاي 

همچنين موضوع شود. اين  اجتماعي  مختلف به سرعت زياد مي
كه نشان پيش روي شركت ها گذاشته است چالش هاي جديدي 

به ، و ايستگاه هاي آنالين ي آن است كه شبكه هاي اجتماعي دهنده
ي بالقوه براي دسترسي تعداد زيادي از مشتريان عمل يعنوان بازارها

  كنند.  مي
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شركت ها از شبكه ها،  ايسـتگاهها، ابزارهـا و خـدمات اجتمـاعي     
آنالين در فعاليت هاي مختلفي با هدف خلـق تجربـه اي بهتـر بـراي     

وفـاداري، نـام   مصرف كننده استفاده مي كنند كه گمان مـي رود بـه   
  تجاري بهتر و افزايش فروش منجر مي شود.

  
  ي اجتماعي از ديد كاربريها شبكه

)، درحال حاضر در 2010( بر طبق گزارش تحقيقات استراتژيك
 رساني هاي اجتماعي جهت پيام حدود نيمي از شركتها از رسانه

هايي  ي شيوه %) و ارائه52هاي نظارت در ميان مشتريان ( %)، رويه56(
شان بهره محصوالتي  ارائهو %) 34براي تعامل مشتريان با شركت (

هاي اجتماعي براي رسيدن به  برند. در حدود يك سوم از شبكه مي
ود يك پنجم به تبليغ در اين % ) و در حد34هاي جديد توليد ( ايده

هاي اجتماعي بيشتر به  %). چشم انداز رسانه27پردازند ( ها مي شبكه
هاي بسياري اي شركتها عمل كرده و شركتزمايشي بري آ عنوان زمينه
هاي  ي برنامه مند براي توسعه شناختي و نظام ي روش فاقد شيوه
هاي  اي اجتماعي هستند. چون شبكهه رسانهاز طريق بازاريابي 

اندركاران و محققان  هاي جديدي براي دست پديده ،اي اجتماعي رسانه
كنندگان در  ر مصرفرفتا ي در جهت نزديك شدن بهيها، تالشهستند
  انجام گرفته است.هاي اجتماعي آنالين  شبكه

ي  قيف بازاريابي، شيشه جي اويانگ در تحقيقاتش، مدلهاي
بي  .دهد ساعتي و تبادل با مشتريان را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

ام ليندر در  مد نظر قرار داده است. ساليس تبادل كاربران را
را با تمركز بر رفتار جذب اطالعات  AIDAتحقيقاتش بسط مدل 

  .دكن شناختي تبادل را پيشنهاد مي مشتري و دابليو تي پاربلر، نوع
هاي  هاي اخير، در كنار افزايش تعداد افرادي كه از شبكهدر سال

ها مشاهده  كنند، افزايش سريع تعداد اين شبكه اجتماعي استفاده مي
افزارهاي اجتماعي يا  نرم هايهاي اجتماعي كه با نام شده است. شبكه

هاي افزار نرماي از  شوند، دسته افزارهاي تعاملي نيز شناخته مي نرم
ند كه فعاليتهاي گروهي را تقويت كرده و فضايي را هستكاربردي 

براي تعامل، ارتباطات اجتماعي و تبادل انبوه اطالعات در محيطي 
اعي جتمهاي ا تعريف شبكه [3]كنند. همچنين  تحت وب فراهم مي

  دهد تا: حت وب، به افراد اين امكان را ميهاي تدر قالب سرويس
پروفايلي عمومي يا نيمه عمومي در يك سيستم داراي  -1

 محدوده ايجاد كنند.

كنند،  با ديگر كاربراني كه با آنها ارتباط اشتراكي ايجاد مي -2
 تبادل نظر كنند.

هاي خود و ارتباطهايي را كه ديگران در ليست ارتباط -3
  اند، مشاهده و پيمايش كنند. تم ايجاد كردهسيس

) مانند SNSاز زمان معرفي سايتهاي شبكه اجتماعي (
MySpace ،Facebook ،Cyworld ،Bebo ،Twitter ها و ...، ميليون

اند. اكثر اين كاربران، اين  ها عالقه نشان داده كاربر به اين شبكه
بيشتر كاربران  د.ان ها را با زندگي روزانه خود تلفيق كردهسايت

ها  بسياري از آنها دانشجوي دانشگاههاي اجتماعي جوانند،  شبكه
ها نقش بسيار مهمي را در زندگي روزانه هستند؛ از اين رو، اين سايت

اجتماعي داراي هاي  كنند. به بيان ديگر، شبكه نسل جوان ايفا مي
از  اي بوده و اين مسئله، شمار روز افزوني نقش آموزشي برجسته

ها براي آموزش وزگاران را متوجه اين سايتها و اهميت آنآم
ها در افزار نرمآموزان و دانشجويان كرده است، هر چند كه اين  دانش

  اند. مجموع براي مقاصد آموزشي ساخته نشده
هاي  هاي اجتماعي در زمينه باره شبكهمطالعات مختلفي در

ا محيطي براي ار و يآموزشي، مانند: استفاده از آنها به عنوان ابز
هاي اجتماعي در فرايند  ، كاربرد شبكه[4]هاي آموزشي  برگزاري دوره

و  [6]ها در ارتباطات و تعامالت ، اهميت آن[5]آموزش و يادگيري 
  ، صورت گرفته است.[7]هاي اجتماعي  كاربردهاي آموزشي شبكه

  
  كسب وكارمحيط شبكه هاي اجتماعي و 

 ،ت در حال پيچيده شدن هستندامروزه فعاليتهاي سازماني به سرع
بنابراين سازمانها بايد آنها را فرموله و نرمالسازي نمايند. اما الزم است 

انعطاف به عنوان راه حل، از يك به جاي ارائه يك روش غير قابل 
ارچوب كه سازماندهي افراد و نحوه رفتار آنها با يكديگر را مشخص چ

  .[8]كند استفاده نماييم  مي
 يابد، مي تكامل اجتماعي هاي شبكه تكنولوژي همانطوركه

بيشتر  ها هايي بزرگ از داده دسترسي به مجموعه و آنالين فعاليتهاي
در راستاي  اجتماعي هاي توان از شبكه براين ميبنا گردد. تر مي و آسان

  تجاري و سازماني، استفاده كرد. هاي از حوزه پيشرفت در بسياري
 روي بر آنها اثر اجتماعي و هاي شبكه روي تحقيقات بسياري بر

 تا يك رددگ ياين مقاله سعي م انجام گرفته است. در وكار  كسب
 هاي شبكه بر مبتني از تصميم براي پشتيباني را سيستمي چارچوب

 گيرندگان در تصميم اين پژوهش به نهايت، اجتماعي ارايه شود. در
  كند. كمك مي انتخاب مسيري بهتر

 جه به تعداد روزافزون تحقيقات در زمينهبا تواز نگاهي ديگر، 
اين مقاله يكي از اهداف ، هاي اجتماعي و پشتيباني از تصميم شبكه
هاي  مند از رفتار مصرف كننده در تحقيقات رسانه ي  بررسي نظام ارائه

ي  ه هاي مهم تحقيقات آينده بر پايهاجتماعي و شناسايي زمين
وهاي استفاده (مانند زمان و نيز يافتن الگ روشهاي تحقيقاتي حاضر

به كمك روشهاي  Facebookاستفاده و ميزان دسترسي) كاربران 
شي است براي بيان داده كاوي است. همچنين اين تحقيق، تال

  ها. از اين شبكه هاي آموزشي كاربران استفاده
پشتيباني از تصميم گروهي با پشتيباني از نگاه كاربرد سازماني، 

است. بنابراين براي گسترش پشتيباني از  از تصميم فردي متفاوت
هاي الزم در  تصميم گروهي به سطح سازمان، الزم است كه سازگاري

نظر گرفته شود. اين سازگاري بايد بر اساس يكپارچه سازي تيمهاي 
ها و  ها، همكاري مختلف در سازمان ايجاد گردد كه در آن همگوني

، واحدهاي سازماني و هاي مختلف در بين افراد، فرآيندها وابستگي
  ها در نظر گرفته شود. فرآورده

 الزامات پاسخگو به محصول جستجوي و از ديدگاه بازار، بررسي
 براي الكترونيكي معموالً تجارت هاي سايت وب روي بر نياز، مورد

مشكالت پيش روي  .است كننده خسته وقت گير و كنندگان مصرف
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 اي خريد، شناسايي،بر گيري هاي تصميم كننده، در حوزه مصرف
محصول ديده  ارسال خريد و ها، گزينه ارزيابي اطالعات، بازيابي

  شود. مي
 تاثير عوامل فرهنگي، كنندگان به شدت تحت روند خريد مصرف

 مردم از 90% كه دانند مي است. محققان رواني شخصي و اجتماعي،
 و دوستان از پاسخ و و پرسش مشاوره گيري، از تصميم هنگام در
 به شبكه هاي نواده كمك مي گيرند. به دليل اينكه دسترسيخا

همراه ميسر  تلفن يا و تاپ طريق لپ آساني از به آنالين اجتماعي
نظرات جمع آوري شده  براي تصميم گيري، از بسياري از مردم است،

  ديگران در اين شبكه ها استفاده مي كنند.
ربيات ذهني ابتكارات و تج پايه بر بيشتر انساني گيري تصميم

نتيجه، در به  و معايب؛ در سنجيدن مزايا يا و خالص است تا منطق
 كساني براي تصميم درخت جمله گيري از تصميم ابزارهاي كارگيري
يا ديدگاه هاي  و نظرات مشورت، گيري از تصميم يندآفر در كه كه

  ديگران استفاده مي كنند، روش مشخصي اعمال نمي شود.
  
با استفاده از شبكه ها  در سازمان مياز تصم يبانيپشت

  و اهميت آن ياجتماع
 موجود است كه عبارتند دهيدر درون سازمانها دو نوع روال به هم تن

 فيتوص حيبه صورت صر يظاهر يها. مدليو عملكرد ياز ظاهر
اجراگردد كه معموالً از زبان  ديبا نديفرآ كيكه چگونه  كند يم

 يعملكرد يوالهادر ر اما .شود يدرآن استفاده م UML يمدلساز
است  دهيچگونه انجام گرد نديكه فرآ رديگ يقرار م نيا يتمركز بر رو

[9].  
شناخت،  يكه متشكل از فازها يريگ ميتصم يسنت نديآفر
اما  كند يم يرويپ يظاهر افتياز ره ،[10]و انتخاب است  يطراح

 يسازمان يساز ميو در بطن تصم يروش سنت نيبه منظور بسط ا
 واقعاً ندهايمورد كه فرآ نيبه ا يظاهر افتيعالوه به ره توان يم

  توجه كرد. زياند ن چگونه انجام شده
كه در  يتعامالت فيتوص يبرا تواند يم [11] يشبكه اجتماع لمد

  قابل استفاده باشد. ،اتفاق افتاده است اًسازمان واقع
 كياز  ها يدگيچيپ ،مشخص است 2همانطور كه در شكل 

كه بر اساس  يسازمان يريگ ميتصم كيتا  يفرد يريگ ميتصم
از  ها هاز گرو كي. هر ابدي يم شيافزا ،شود يم نجاممرتبط ا يها گروه
. همانطور كه كنند يم يرويپ ميفرمال به منظور اتخاذ تصم يها روال

به  ياجتماع يها از مدل شبكه توان يمشخص است، م 2در شكل 
 يريگ مياز تصم يبانيپشت و به منظور يروال عملكرد كيعنوان 
  استفاده نمود. يسازمان
 يبرا ،نيآنال ياجتماع يشبكه ها يها سيسرو زانيم نيشتريب

شود.  ياستفاده م ،دنده يانجام م كاربرانآنچه كه  يبه اشتراك گذار
 اما اين تنها چيزي نيست كه در شبكه هاي اجتماعي قابل ارائه است.

  
  يگروه مياز تصم يبانيپشت يبرا اعياجتم شبكه ازمدل استفاده–1شكل 
  

فرصت هاي  ي،اجتماع يشبكه ها يگسترش استفاده از ابزارها
ي ايجاد كرده است. تجارهاي نام معرفي و  يابيبازارجديدي را براي 

نظرات دوستان خود  ريتحت تاث در انتخاب هاي خود، مردمهمچنين 
 يشبكه ها در غاتيتبلدارند. تاثير  قراردر شبكه هاي اجتماعي 

به صورت  كاربرانبه  يآگه شينما .شگفت آور است ي،اجتماع
عالقه  مورد يتجار يعالمت ها ستيل و نشان دادن آنها در هدفدار
روند .است در اين زمينه بزرگ و جالبهاي  دهيايكي از  ،دوستان

را  يقابل توجه يچالش ها در شبكه هاي اجتماعي، راتييتغ عيسر
از توسعه  يبرخ كرده است. جاديان نرم افزار اتوسعه دهندگ يبرانيز 

 و غاتيتبل يبرا هاي هوشمندانه اي راابزارنرم افزار، دهندگان 
از  ي،ساخت سرگرم در زمينه نيهمچن ؛توليد مي كنند يابيبازار

 يباز. كنند يتالش م ياجتماع يشبكه هاها در  يباز يجمله طراح
كه از  هستند نيآنال يها ياز باز ينوع ،ياجتماع يشبكه ها يها
 اريبس يها يژگياز و يكي. مي شوند ارايه ياجتماع يشبكه ها قيطر

  است. كنانيعمال نفوذ بر بازا ،ها  يباز نيمتفاوت ا
 افزايشبا  است و يبيترت نسبتاً ،انسان يريگ ميتصم ستميس

تر خواهد  دهيچيپ ،منابع شبكه قيمقدار اطالعات در دسترس از طر
 يدر چارچوببايد  يفرد ماتيتصم يبررس ،يوانشناختر دگاهيشد. از د

 هيتجز ،يهنجار دگاهيد . ازانجام گيردها و ارزش ها  تياولو ازها،ياز ن
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در  يريگ ميتصم تيبا منطق و عقالن ي،فرد ماتيتصم ليو تحل
  ارتباط است.

 يريگ ميتصم حاوي ،دهد يكه انسان انجام م كاري هر بايتقر
  صلي است:ه امرحل سهمتشكل از  كه است

 يو جمع آور ييبه شناسا رندهيگ مياطالعات: تصم -1
 .پردازد ياطالعات در مورد مشكل م

را مشخص و  مشكل ياختارهاس ،رندهيگ مي: تصميطراح -2
  .دهد يرا توسعه م نيگزيجا يو روش ها ييشناسا يارهايمع

با توجه به  را نهيگز نيبهتر ،رندهيگ ميانتخاب: تصم -3
 .كند يانتخاب م ارهايمع

ها انسان يريگ ميبه شدت در تصم نداتوي عاطفه و احساسات م
خوب  يريگ ميتصم يبانيپشت  ستميس كي نقش داشته باشد.

 راانسان  يهوش محاسباتاين عوامل با  يپارچه سازكي تيقابل يستيبا
تعامل  در ،آن افراد قياست كه از طر يروند يدارا باشد. نفوذ اجتماع

در رفتار  يراتييمطلوب، تغ و رفتار مشابه با يافراد ايبا كارشناسان و 
 تيدهد كه موقع ينشان م ياجتماع ريتاث هيآورند. نظر يم ديخود پد
اين به و  موثر واقع شود ميتواند در تصم يقدرت و اعتبار م ،ياجتماع

واسطه  ي، بروهگ تيبه اهم ي،كه نفوذ اجتماع كندي اشاره م دهيا
  .اردد گيآن بست يتعداد اعضا بودن و
يند تصميم مشتري به ميزان وسيعي توسط دانشمندان آفر

شناخت نياز، تحقيق اطالعات،  :مرحله است 5شناخته شده و شامل 
ميان رفتار مصرف  تفاوت كليدي ارزيابي، خريد و پس از خريد.

 ي آنالين و آفالين اين است كه مصرف كننده آنالين عموماً كننده
است.  تره هاي خريد خود سودجوقدرتمندتر، خواستار و در هزين

قدرت و خواستار بودن مصرف كننده به فرصت گرفتن اطالعات 
بيشتر براي دسترسي به بررسي ها و ارزيابي ها مربوط مي شود. در 

هاي اجتماعي به چوب اجتماعي شدن، دوستي و فعاليتاين چهار
ي قدرت مصرف كننده عمل مي  وان منابع اطالعاتي افزايش دهندهعن
و اجتماعي شدن به عنوان عاملي براي افزايش ارزش  و ندكن

چگونگي استفاده از  پس در اين ميان، سودآوري عمل مي كند.
  .از اهميت بااليي برخوردار است ،هاي اجتماعي شبكه

تحليل مقادير زيادي  يند استخراج وآداده كاوي عبارت است از فر
الگوهاي مفيد. به  هاي خودكار و نيمه خودكار براي كشفداده با روش

يند كلي كشف الگوهاي مفيد و روابط در ارت ديگر داده كاوي، فرآعب
داده ها با استفاده از روشهايي مانند هوش مصنوعي و يادگيري 
ماشين و نيز آمارگيري با استفاده از ابزارهاي پيشرفته تحليل داده 

براي مدل كردن متغيرهاي خروجي بر مبناي يك يا چند  هاست.
شود و  ير ورودي، از روشهاي داده كاوي كنترل شده استفاده ميمتغ
  .[12]توان از اين مدل ها براي پيش بيني موارد آتي استفاده كرد  مي

Oracle BI ،SPSS Clementine ،SAS Enterprise Miner 
ابزارهاي شناخته شده داده ، Microsoft Analysis Service و

  .[13]كاوي هستند 
 CART ،CHAIDمختلف درخت تصميم مانند  از الگوريتمهاي

هاي  و دسته بندي كننده )ANN(، شبكه هاي عصبي مصنوعي C5 و

SVM،  در پيشگويي متغيرهاي هدف استفاده شده است. همچنين از
، براي كشف SPSS Clementineقابليت اهميت دادن به متغير در 

اجعات به ميزان تكرار مر«و » Facebookاستفاده از «عوامل موثر در 
Facebook« گردد. از الگوريتم استفاده مي Apriori  نيز براي يافتن

نظرات مكرر دانشجويان در باره منافع آموزشي استفاده از 
Facebook .استفاده مي شود  

يكي ديگر از بهترين روشهاي مورد مطالعه در داده كاوي 
توصيفي كه تا به حال طراحي و ابداع شده است، كاوش قوانين 

، اگراوال، ايملينسكي و سوامي، روش 1993نجمني است. در سال ا
جديدي را براي كاوش قوانين انجمني معرفي كرده و با استفاده از 

ها، ستها و بررسي تعداد تكرار آن مكانيزم دو فازي پيمايش آيتم
طراحي كردند. در مرحله دوم اين  Aprioriالگوريتمي نو به نام 

  انجام مي گيرد. Aprioriاده از الگوريتم تحقيق، تحليل ها با استف
كاربر(دانشجو) فعال  500در يك تحقيق از بين بيش از 

Facebook  با استفاده از يك نظرسنجي آنالين در دو بخش، اول
، ميزان استفاده آن Facebookاطالعات آماري خصوصيات كاربران 

و  Facebook، مدت زمان سپري شده از آن ها در Facebookها از 
جمع آوري شده است، و دوم  Facebookعضويت آنها در گروه هاي 

پرسش، در  11نمره اي با مقياس ليكرت و داراي  10پرسشنامه اي 
(شديداً  1اختيار آن ها قرار گرفته، كه بازه نمره دهي در آن بين 

 ء(شديداً موافق) بوده است. بنابراين، ديدگاه اعضا 10مخالف) و 
  حاصل شده است. Facebookوزشي از نسبت به استفاده آم

  نام متغيرها و گزينه هاي موجود در اولين بخش نظرسنجي –1جدول 
موجود و فراواني هاي مربوط به گزينه هاي   نام متغير

  هاآن
  )50) / زن (%50مرد (%  جنسيت

-40) / 20,53(% 26- 35) / 74,1(% 18-25  سن
  )1,4(% 40) / باالي 3,86(% 36

ود به تعداد تكرار ور
Facebook 

بار در ماه  ) / يك0,18بار در سال(% يك
بار  ) / يك25,26/ چندبار در هفته (%) 2,98(%

  )48,77) / چندبار در روز (%22,81در روز (%
مدت استفاده از 

Facebook 
) / نيم ساعت 32,28دقيقه (% 15كمتر از 

) / يك تا 14,39) / يك ساعت (39,82%(%
ز سه ساعت ) / بيش ا8,6سه ساعت (%

%)4,74(  
) / 70,35) / كارشناسي (%5,96متوسطه (%  ميزان تحصيالت

  )23,16فوق ليسانس (%
هاي   عضويت در گروه

  تكنيكي و اينترنتي
  )72,98) / خير (%27,02بله (%

هاي  عضويت در گروه
  دانشجويي

  )13,51) / خير (%86,49بله (%

هاي  عضويت در گروه
  عمومي

  )22,46(%) / خير 77,54بله (%

  )38,07) / خير (%61,93بله (%  هاعضويت در سازمان
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در اين مجموعه از داده ها، ميزان مشاركت زنان و مردان تقريباً 
سال قرار  25تا  18داوطلب در رده سني  400يكسان بوده و بيش از 

داشته اند. همچنين تقريباً تمامي دانشجويان، دانشجو و يا فارغ 
  بوده اند. التحصيل دوره ليسانس
هاي تاثيرگذار در ميزان مراجعه و زمان استفاده  براي يافتن مولفه

 ،CART ،CHAID ،C5الگوريتم هاي  ،Facebookكاربران از 
تعبيه شده،  SPSS Clementine 12كه در  SVMشبكه عصبي و 

ها  ست آمده اعمال شده است. كل دادههاي به د بر روي مجموعه داده
داده تست تقسيم شده اند.  20ده يادگيري و %دا 80به ترتيب به %
  ند.ا هصورت تصادفي انتخاب شدهاي يادگيري و تست، ب مجموعه داده

نتايج به دست آمده نشان مي دهد جنسيت، ميزان تحصيالت، 
عضويت در يك گروه و عضويت در گروه هاي عمومي، مهم ترين 

  هستند.  Facebookمولفه هاي تاثيرگذار بر مدت زمان استفاده از 
  الگوريتم هاي اعمال شده و نتايج پيش بيني ها –2جدول 

  الگوريتم اعمال شده –متغير هدف 
دسته بندي 

  موارد صحيح

دسته بندي 

  موارد غلط

  Facebook–SVM 62.63%  37.37% مدت استفاده از

  Facebook–ANN  47.72%  52.28% مدت استفاده از

  Facebook–C5 47.54%  52.46% مدت استفاده از

  Facebook–CART 43.68%  56.32% مدت استفاده از

  Facebook–CHAID 41.40%  58.60%مدت استفاده از

–Facebookميزان مراجعه مجدد به 

SVM  
69.65%  30.35%  

–Facebookميزان مراجعه مجدد به 

C5  
55.79%  44.21%  

–Facebookميزان مراجعه مجدد به 

CART 
52.81%  47.19%  

–Facebookمجدد به ميزان مراجعه 

CHAID 
50.35%  49.65%  

–Facebookميزان مراجعه مجدد به 

ANN  
48.77%  51.23%  

  
، نقش غير قابل انكاري را در مدت زمان 68جنسيت با مقدار %

ايفا مي كند. همچنين به وضوح ديده مي  Facebookاستفاده از 
شود كه متغيرهاي سن، عضويت در گروه هاي دانشجويي و مدت 

تاثيرگذار بر ميزان تكرار مراجعه استفاده، مهم ترين مولفه هاي  زمان

هستند. تاثير سن بر روي ميزان مراجعه مجدد به  Facebookبه 
Facebook% است. 80، بيش از  

از طرف ديگر، در تحقيق در مورد كاوش قوانين انجمني، ميزان 
و فويد  Facebookمشاركت الزم از نظرات دانشجويان در مورد 

وزشي آن، حاصل گرديده است. بدين منظور، الگوريتم شناخته آم
متغير اطمينان اجرا  15متغير پشتيبان و % 5با % Aprioriشده 

  گرديده است.
  
 بندي گيري و جمع نتيجه

با استفاده از شبكه در سازمانها  مياز تصم يبانيپشتدر بحث 
به  ياقعج وينتا يابيارز ،يمدل شبكه اجتماع يكاربرد اصل ي،اجتماع

در سازمان  يريگ ميفرمال تصم يو بهبود روالها يمنظور بازنگر
  خواهد بود.

 ديبا ي،ريگ ميدر تصم ياجتماع يها به منظور استفاده از شبكه
توجه  دهند يم ليرا تشك ياجتماع يها شبكه ساختاربه سه محور كه 

  .شينما اينمود كه عبارتند از: كاربران، محتوا، ساختار 
يكي از زمينه هاي چالش برانگيز براي ث تجارت، اما در مبح

محققان و شركت ها رفتار مصرف كننده است. تحقيقات مختلفي در 
تحليل مدل هاي آنالين رفتار مصرف كننده وجود دارد كه رفتار 
خريد آنالين را پايه گذاري مي كنند. برخي از محققان مايلند تا با 

اي اجتماعي موافقت هاي واقعي در وب سايت هاي شبكه ه مدل
روش ها و ايده هاي  هاز سوي ديگر، برخي از محققان  بر نياز ب .كنند

  جديد تاكيد مي ورزند.
تعداد روزافزون سايت هاي شبكه اجتماعي و اولويت هاي 

 سايت هاي شبكهدر در سپري كردن زمان  گانمصرف كنند
چالش هايي پيش روي محققين و دست اندركاراني كه  ،اجتماعي

  قرار مي دهد. عي در درك رفتار مصرف كننده دارند،س
توجه روزافزون به اين زمينه از سوي محققين بسياري ديده 

كه موضوعات مختلف را ملموس ساخته و بخش هاي مختلفي از  هشد
  ند.ه امفهوم رفتار مشتري را آشكار ساخت

ي هازمينه  در اين مطالعات، پيشنهاديهاي وب چچهار
تعريف مدل هاي مرحله ي تصميم، طبقه  از جمله تحقيقاتي مختلف

شناختيها و عواملي كه بر رفتار تاثير مي گذارند، انواع  نوعيا  بندي ها
فعاليت ها در شبكه هاي اجتماعي، مدل هاي رفتار چرخه اي و متمم 

. برخي از اين زمينه ايجاد مي كندرا  يكپارچگي رفتار آناليننيز ها و 
نظير كاربرد مدل ( ياري از محققين هستندها هنوز مورد توجه بس

هاي تصميم كالسيك در شبكه هاي اجتماعي، مدل هاي تصميم 
  ).هاي كاربران و عوامل موثر بر رفتار كاربران  چرخه اي، نوع شناختي

 شبكه توسعه با طراحي منطق و اجتماعي تاثير نظريه موفقيت
 تبه اثبا ميماز تص پشتيباني كارهاي و ساز بر مبتني هاي اجتماعي
  .رسيده است

 وجود ناپذير نيز اجتناب هاي محدوديت از برخيدر اين زمينه 
 در فقط پژوهش اين زماني، دليل محدوديت به مانند اينكه دارد،
 انجام شده است. Facebook كاربران جمعيت از كوچكي حجم
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اجتماعي  هاي سيستمهاي شبكه به نتايج تعميم براي بنابراين
اجتماعي  هاي شبكه ديگر از بيشتري كنندگان شركت بايد مختلف،

  مورد مطالعه قرار گيرند.
به عنوان يكي از معروف ترين  Facebookدر اين تحقيق، 

 Facebookشبكه هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است. 
يك ابزار سودمند اجتماعي كه به مردم «اينگونه تعريف شده است: 

به اشتراك گذاشته و به شكل كمك مي كند تا اطالعات را 
» كارآمدتري با دوستان، خانواده و همكاران خود ارتباط برقرار كنند

)facebook.com.(  
اين مطالعه، سعي در كشف مولفه هاي تاثيرگذار بر ميزان تكرار 

هاي با استفاده از الگوريتم Facebookدسترسي و مدت استفاده از 
داشت. بر اساس  SVMو الگوريتم  ANNمختلف درخت تصميم، 

به دليل طبيعت مجموعه داده هاي تهيه  SVMنتايج به دست آمده، 
افزايش داده شده، دقيق ترين نتيجه را به نمايش مي گذارد. طبعاً با 

هاي پيشگويانه اين الگوريتمها نيز افزايش مي هاي يادگيري، قابليت
الگوريتم  يابد. از سوي ديگر، مشاركت نظرات دانشجويان با استفاده از

Apriori  حاصل شده و با توجه به نتايج حاصل، نقش كمك كنندگي
Facebook  در ارتباطات بين همكالسان، پر رنگ تر از نقش آن در

ارتباطات بين دانشجويان و اساتيد است. به عالوه، دانشجوياني كه 
رسانه مناسبي  Facebookداراي اين ديدگاه هستند، عقيده دارند كه 

ابي به منابع غني است. اكثر اين گونه قوانين، با استفاده از براي دستي
قابل استخراج هستند و كاربرد سايت هاي شبكه  Aprioriالگوريتم 

اجتماعي براي اهداف آموزشي، با توجه به اين قوانين، بايد بازبيني 
  گردد.

اگر به افزايش روز افزون تمايالت نسبت به استفاده از سايت 
عي توجه كنيم، اهميت كاربردها و اهداف وابسته به هاي شبكه اجتما

شبكه هاي اجتماعي به خوبي قابل درك خواهد بود. هدف گرفتن 
رده سني يا جنسيتي خاص نيز مي تواند بر روي موفقيت نرم 
افزارهاي كاربردي توسعه يافته بدين منظور، تاثيراتي استراتژيك 

ست كه مي توان روش بگذارد. نتيجه ضمني اين مطالعه، اين نكته ا
هاي داده كاوي را به طور موفقيت آميز بر روي داده هاي كاربري 

  شبكه هاي اجتماعي اعمال نمود.
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