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 چکيده
ی اجتمااعی حتا    هاا شبکهبهتر  به عبارتی اجتماعی یا هارسانهی نو به نام ادهیپددر دهه اخیر جهان با 

و ایجاد  نهیهزکممتور مواجه شد که یکی از پیامدهای ظهورشان، فراهم شدن ارحباطات آسان و  لیو موباوب 
ی هاا حرکا  زمیناه   این عوامل موجا  ایجااد   .گردید و کشورهاها ها، جریانات و مل گروه پیوند بین افراد،

خ به سؤال؛ ویژگای  ئه پاسارا منظوربهپژوهش  نیا .شدی بتران اجتماعی ریگشکلکمکی برای  تاًیو نهاجمعی 
 شاده نیحدود؟ ی اجتماعی دارهابترانی ریگشکلی در ریحأثهای اجتماعی مجازی چه نقش و و کارکرد رسانه

 ازحتقیا  ماوکور    .گرفته اسا   صورتی اجتماعی هابترانهای مجازی در ایجاد حبیین نقش رسانه و باهدف
میادانی  ای و تابخانهها با روش کحتلیلی اس  و داده-فیای و از نظر ماهی ، حوصیحوسعه-هدف، کاربردی نظر
هاا انجاام   بندی شاخصمراحبی، رحبهسلسله حتلیل افزارنرمسپس با استفاده  .اس  دهیگردآوری مصاحبه( جمع)

 نمتاور باود  هاای اجتمااعی، متتاوا    ی رساانه ژگا یدر وکه  دهدیمنتایج حاصل از پژوهش نشان  .شده اس 
مخاطباان در   را در هدای  و حتریک ریحأثرسانی بیشترین جوب مخاط  و در کارکرد، اطالع در ریحأثبیشترین 
ی هاا بتاران ی ریگشکلدر  های موبایل متور،شبکه ازجملههای اجتماعی بنابراین رسانه؛ اجتماعی دارد بتران

عه خابات آحی با حوسا مله انتمسئله در آینده از ج نیو ااس   حوجهقابلبوده و نقش آن مستقیم و  مؤثراجتماعی 
، طلباان سالنن   ناافقین، ممانناد   و معارضهای معاند هاوس، هدای  گروهها مانند کالباین رسانه و گسترش

ی خواهناد داشا ؛   و حشدید شرایط بترانی در جامعه نقاش بیشاتر   هابترانی ریگشکلدر  ...ها واستارتری
ی نظاامی و  هاا ارگان ی مجازی و سایبری،فضا سئولینمو همکاری  هماهنگی بنابراین برای پیشگیری و مقابله،

 .های کشور ضروری اس امنیتی و رسانه
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 مقدمه و بيان مسئله

جاازی را  خود هوشیاری در فضای م بیاناتمقام معظم رهبری چندین سال اس  که در 

ها و حهدیادهای انقاالب   های ارحباطاحی و اطالعاحی، فرص پیدایش فناوری .اندمنالبه کرده

دی و را چنان برجسته کرده که استمرار و حکامل انقالب اسالمی منوط به حوجه خاص و ج

ی فضای مجاازی  از جهاحی اس  که حوزه یکی نیا .گواری نظام در این زمینه اس سرمایه

 . خود انقالب اسالمی پراهمی  کرده اس یاندازهر رهبر معظم بهرا در نظ

ر دمختلفی در فضای مجازی حضور دارناد اماا حضاور     یهادستگاه: فرمودند معظم له

ط باا  ساز باشد، ضمن اینکه بهتارین راه شناساایی و ارحباا    انیاین فضا باید یک حضور جر

مجاازی   ضایفاستفاده از  ی فکری آنان،هاها و سرنخمؤثر فرهنگی و یافتن سؤال یهاگروه

 .(1397ی، مقام معظم رهبر)  اس

باه   قدیم و صنع  یانتقال از جامعه وابسته به کشاورز جهینت نیحرمهم دیهای جدرسانه

 شارف  یو پ یشدایا پ .گرفتاه اسا   نام یجامعه اطالعاح ،1بل لیدن اس  که به گفته یاجامعه

 یابرجساته  گااه یجا یباه جامعاه اطالعااح    یمعه صانعت گوار از جا طیشرا جادیدر ا نترن یا

ساتون فقارات    ،یاز متققاان ارحبااط   یاکناون باه قاول برخا     نترن یشبکه ا .اس  داکردهیپ

در  .شاود یجهان شاناخته ما   یرسانهای اطالعو شبکه نیسراسر کره زم یارحباطات اطالعاح

ورود باه   یبارا  یاطالعااح  یهااز بزرگراه یاخود را که نمونه  یفعال نترن یا 1990دسامبر 

 شدهلیحبدهای اجتماعی مجازی و در حال حاضر به رسانه اس ، آغاز کرد یجامعه اطالعاح

 .(1391)آقایی و همکاران، اس  

وابط ر، نوع جدیدی از جامعههای اجتماعی به های مدرن و ورود شبکهبا ظهور فناوری

ات مجااازی بااین فااردی در قالاا  ر واقااع، ایاان ارحباطااد .گرفتااه اساا بااین فااردی شااکل

معای و  ایجااد ارحباطاات ج   .اندهای اجتماعی، بر پایه مشارک  همگانی بنا شدهسازیشبکه

رسااانی، حبااادل اطالعااات و نظاارات از میااان فااردی، حشااکیل اجتماعااات مجااازی، اطااالع

 .(1396فرقانی و مهاجری، ) حرین کارکردهای این فضاها هستندشدهشناخته

                                        
1. Daniel Bell 



239                                                 1401، حابستان 44فصلنامة علمی امنی  ملی، سال دوازدهم، شمارة  

 

ر کاه باه   پ و وایبا اوی چ ، حانگو، واحاس  ،تریی، حوبوکسیماعی نظیر فاجت یهاشبکه

 یهاا ارزش قادرند باا جاایگزینی   ،رندیگیشکل رایگان در اختیار حمامی کاربران دنیا قرار م

ین سنتی، سبک زندگی غربی را حرویج نماوده و چاالش جادی با     یهاارزش یجامدرن به

ماروزی  ااجتماعی در میاان جواماع    یهاش شبکهگستر .ایجاد نمایند مردم الگوهای رفتاری

 یهاا رساانه  باا ایان   اسالمی و ایرانای  اس  که اصول امکان کنترل سبک زندگی یاگونهبه

ساایر   مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسای و  یهاها بر حوزهاین رسانهجدید وجود ندارد، 

 .(1399کالنتری،و قنبری ) .گوارندیم ریمهم حأث یهاحوزه

الگوی جدیدی از رفتار و ساختار اجتماعی ارائاه   ،1فناوری اطالعات و ارحباطات ؛امروزه

هاا و ادیاان را بااز حعریاف     لا  هاا، م حواند پیوندها و روابط انسانو به عنوان یک مدل می

 .(1397، خانیکی)کند

ا هاجتماعی مجازی و نفوذ این شبکه یهاکنندگان از شبکهاستفاده یبا حوجه به آمار باال

 احتمالی که گاهاً یها یحأثیر بر هوی  و روابط بین فردی آنان و آسو خانواده جامعه و به 

 یهاا  یآسا  حواندیمو  شودیدر روابط، شخصی  و سبک زندگی م ییهایمنجر به آشفتگ

باروز   و موجا  روانی و مادی زیادی را برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته باشاد  

 .(1396، یرقاد رضایی و ساروخانی)ف در جامعه گردد های مختلبتران

ناد و یکای از   اابزار و رسانه ارحباط جمعی نیحرمدرنو  نیحرمهمهای اجتماعی از شبکه

ی هاا ها فراهم آوری زمیناه حرکا   پیامدهای مهم حضور و مشارک  کاربران در این شبکه

 .(1389)اکبری، جمعی و بتران یا مهار آن اس  

هاا و  ی قابلیا  های فردی و اجتماعی و همهضای مجازی، جامعه را با همه الیهاساساً ف

سااخته  « ییدو فضاا »ی، های فرهنگی سیاسای و اقتصااد  ی بخشها و همچنین همهظرفی 

شاود کاه زباان فهام علمای و زباان       اس  و این حغییر یک حغییر پاارادایمی متساوب مای   

 .(1397)عاملی، یجاد کرده اس  حکمرانی، مدیری  و عمل اجتماعی جدیدی را ا

                                        
1. ICT 
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کشوری با موقعی  راهبردی همواره در معرض انبوهی  عنوانبهجمهوری اسالمی ایران 

 نیحاأم بارای   زیچ هری اس ، آنچه بیش از امننقهملی و ی، المللنیباز حهدیدات در سنوح 

و  کشاور  امنی  ملی کشور الزم اس  حوجه ویژه به شناسایی و احصاء حهدیدات امنی  ملی

راهبردهاا و   نیحار یاصال ، همواره یکای از  باشدیمحالش در راستای مقابله با این حهدیدات 

در ایان   باشاد یما اهداف کالن هر حاکمی ، دستیابی به سنح منلوبی از امنی  ملی پایدار 

ها برای امنی  ملای ایاران   )داخلی( بیشترین اهمی  را در بین شاخص« ثبات»شاخص  میان

های امنی  پایدار در جامعه اس  و در مواجهاه باا حهدیادات    حرین نشانهشاخص دارد که از

، (1397، شاریع  و  عباسای ) زا باشاد حواناد بارای کشاور امنیا     های اجتماعی میناشی از شبکه

بسیج نیروها، حتولی ابزاری و روش شناسانه در ایجاد  واسنهبهی اجتماعی مجازی هاشبکه

انتقال بتران از فضاای فیزیکای باه    ، (1390زاده، )کبریاییعی کرده اس  جنبش سیاسی و اجتما

ای حواناایی  ای کاه قادرت شابکه   گونهسایبری باعث حتول در عوامل موجِد بتران شده، به

ها را پیدا کرده و این اثر، حوأم با حاأثیر قادرت فیزیکای نقاش ماؤثری در      حأثیرگواری بر آن

 .(1399و همکاران،  شجاع مؤدب)د امنیتی دار-ی سیاسیهاایجاد، کنترل و حداوم بتران

هاای اجتمااعی، موجا     در بساتر شابکه   و اجتمااعی  یافتن ارحباطاات سیاسای   جریان

مخاطبان و باعث حغییر منن  امر سیاسای   یفرهنگ سازی این بستر با شرایط زبانی ومتناس 

ی رفتگای فضااها  و درهام  در این بستر اختالط و های ذاحی این رسانه شدهواسنه ویژگیبه

 .(1398)ذکایی و خوشخو، وجود دارد  ...و  سیاسی و غیرسیاسی، شخصی و غیرشخصی

ر ساال  اقدامات جریانات معاند نظام و کشورهای خارجی علیه امنی  ملای د  نیحرمهم 

ضایائی  ) های اجتماعی مجازی باود رسانه خصوصبه جنگی واقعی در فضای سایبری ،1388

 .(1388پرور، 

AHP فرآیند حتلیل سلسله مراحبی
معرفای گردیاد    1994در ساال   2حوسط حوماس ساعتی 1

در مساائل اقتصاادی، اجتمااعی و    ی چنادمعیاره  ریا گمیحصام فناون   نیحرمعروفیکی از و 

                                        
1. Analytical Hierarchy Process 

2. Saaty. T 
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بنادی  ی و رحباه بناد  یا اولوی مادیریتی،  هاا یریگمیحصمکه حاکنون در زمینه  صنعتی اس 

 .(2004)ساعتی، بکار رفته اس   ف نیزها و حعیین راهبردها و اهداشاخص

های اجتماعی مجاازی چاه   ویژگی و کارکرد رسانه» سؤالسعی شده به   یحتقدر این  

لوا ضامن اشااره    پاسخ داده شود،« ی اجتماعی دارد؟هابترانی ریگشکلی در ریحأثنقش و 

عی را در ی اجتماا هارسانهی، ویژگی و شاخص کارکردی مجاز یهای اجتماعشبکهانواع  به

گیری و حداوم بتران از طری  مصاحبه با نخبگان و منالعه اسنادی، احصاء و سپس باا  شکل

 لیا حتلماورد  و ی بناد  یا اولوآن در جامعه  راتیحأثمراحبی استفاده از روش حتلیل سلسله

 .گرفته اس قرار 

 

 اهمیت تحقیق

عی در مساائل  های اجتماهای شبکهها و ظرفی ی قابلها، موج  شناسایی ویژگی .1

 .گرددیمامنیتی از جمله ظهور و بروز بتران اجتماعی 

یرگاواری آن در بتاران اجتمااعی    حأثی اجتمااعی و میازان   هاا شابکه های ویژگی .2

 .شودبندی میی اولومشخص و 

هاای اجتمااعی   فراهم نمودن معیار سنجش شابکه  منظوربههای کارکردی شاخص .3

و  مادت کوحااه ریازی  شااخص برناماه  حوان طبا  آن بار هار    شود و مییمحاصل 

 .طراحی نمود بلندمدت

ها و نهادهای امنیتی و مسئولین فضای مجازی موج  ایجاد یکپارچگی در سازمان .4

هاای اجتمااعی و میازان    ای با حوجاه باه اهمیا  شابکه    برای احخاذ حصمیم مقابله

 .شودها میهای این شبکهیرگواری هر شاخص و ویژگیحأث

 

 ضرورت تحقیق

ی هاا شابکه های ی در خصوص ویژگیافزارنرمبندی مناس  علمی و ی اولود نبو .1

 ها در جامعهاجتماعی و حعیین اثرگواری آن شاخص
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هاای اجتمااعی و حسا  آن نباود راهبردهاای      های کارکردی شابکه نبود شاخص .2

ی هاا و نهادهاا  و مناسا  باین دساتگاه    مناد ضاابنه فرهنگی و علمی، عدم حعامل 

 ادهسوءاستفجریان )مانند بتث فیلتر کالب هاوس( که منجر به حصمیم گیرنده و م

هاای اطالعااحی از ایان بساتر بارای ایجااد       های معارض و سرویسدشمنان، گروه

 .گرددیمبتران و حداوم آن 

 

 هدف تحقیق

و  حبیاین  پاژوهش ، هدف اصالی ایان   موارد ذکر شده در مقدمه و بیان مسئلهحوجه به  با

مجاازی در  اجتمااعی   یهاا شابکه ها و کارکردهای ویژگی ریو حأث نقشبندی میزان ی اولو

 .های اجتماعی اس بتران

 

 مباني نظری .1

 یشینه تحقیق( پ1-1

های اجتماعی و نقش آن بار جواماع   های اخیر، حتقیقات بسیاری در زمینه شبکهدر سال

ی آن بناد حباه رهاا و  شده اس  اما نیاز به احصاء کارکرد و شاخصو مسائل اجتماعی انجام

به بررسی رابنه بین اعتیاد باه اینترنا  و    1پژوهش وانگکامالً مشهود اس ، از آن جمله در 

نتایج و  شدهآموزان پرداختهم  روان در دانشالاجتماعی با عملکرد خانواده و س یهاشبکه

انواده عملکرد خ یهارمجموعهیبین اعتیاد به اینترن  با برخی از ز ه کهداد این بررسی نشان

اند و به بررسای اخاتالل   شدهمشابهی نیز در خارج از کشور انجام یهاپژوهش .ارحباط دارد

، نیبناابرا ، (2007 3؛ نالوا2001 2)مورهان و مارحیناند اعتیاد به اینترن  پرداخته جهینت ارحباطی افراد در

اجتمااعی   یهاا هاعتیاد باه شابک   ریحت  حأث حواندیکیفی  روابط، یکی از ابعادی اس  که م

                                        
1. Whang 

2. Morahan & Martin 

3. Nalwa 
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اجتماعی که گهگاه باا اعتیااد    یهاکنندگان شبکهبا حوجه به افزایش آمار استفادهو  قرار گیرد

 .(1391)عباسی قادی،  اثرگوار باشد افراد جامعهبر  حواندیو م شودیها همراه ماین شبکهبه 

مااعی  هاای اجت های فرهنگی، شابکه در حتقیقی حفاوت 2و دلفین کورویسیرب 1جونیسون

را منالعه کردند و افزایش انگیزه استفاده کااربران را طراحای قاوی ایان      بوکسیفاز جمله 

هاای مختلاف جامعاه را    در حارویج فرهناگ   هاشبکهاین  ریحأثو نهایتاً  منرح کرده هاشبکه

 .(2010)جونیسون و کورویسیرب، اند بررسی نموده

های مجاازی  رسانهضمن معرفی « 1388های مجازی در فتنه سال نقش رسانه»کتاب در 

 و« های مجازی و قنبی شادن گفتماانی سیاسا  و جامعاه    رسانه» ،88فعال در جریان فتنه 

 پایانقرار گرفته و در بررسی  آن مورد ایند حشدیدهای اجتماعی و اینترن  در فرنقش شبکه

هاای  باه بررسای نقاش رساانه     ،«هاای ساتیزگرانه  های مجازی و کانش رسانه»عنوان  باهم 

های اجتمااعی مجاازی بارای    های شبکههای پس از انتخابات و ظرفی اجتماعی در بتران

 .(3961)رزمجو و عنایتی، پرداخته اس  های پس از انتخابات اعتراض

شناسایی ابعاد زنادگی اجتمااعی شاهروندان    و همکارانش پژوهشی برای  پورجمشیدی

قولاه از مساائل   حأثیر فضای مجازی بر سه مآن و در  انددادهرا انجام  متأثر از فضای مجازی

 های شهروندی؛ و حقابل سان  و مدرنیتاه  اجتماعی شامل امنی  و سالم  اجتماعی؛ آگاهی

ی دیگاار شااامل اخااالا اجتماااعی؛ مشااارک  اجتماااعی؛ و  منفاای؛ امااا باار سااه مقولااه  را

 .(1399)پورجمشیدی و همکارانش، اند عنوان کردهاجتماعی مثب   یریپو یمسئول

فضاای  اند کاه  ، حسینی حاش و همکارانش در حتقیقی به این نتیجه رسیدهمؤدبشجاع 

هاا  سایبر امکان حأثیرگواری بر عوامل موجِد روانی و اجتمااعی کاه حقویا  و حضاعیف آن    

دیگار انتقاال ایان    عباارت شود را دارد، بهامنیتی می-های سیاسیباعث ظهور و افول بتران

امنیتای را حتا    -هاای سیاسای  یزیکی به سایبر و برعکس، بتاران عوامل موجِد از فضای ف

ها در انتقال به فضای سایبر و فیزیکی و درک چگونگی حتول این بتران .دهدحأثیر قرار می

                                        
1. Joinsona 

2. Delphine Courvoisierb 



 ی بتران اجتماعی با استفاده از حتلیل سلسله مراحبیریگشکلهای اجتماعی مجازی در رسانه ریحأثمنالعه : مقالة پژوهشی        244

 

حبیاین و   آنهادف   پژوهش آناان باوده و  های موکور، مسئله اصلی حأثیر آن بر نتیجه بتران

امنیتای حتا  حاأثیر    -هاای سیاسای  رانظهور بتا  هایسازی چگونگی حتول در چرخهمدل

 .(1399و دیگران،  مؤدب)شجاع  فضای سایبر اس 

 

 اينترنت و دهکده جهاني( 1-2

اسا  و در   شدهلیحبدی اطالعات اینترن ، دنیا به یک دهکده جهانی آورفنبا پیشرف  

شابکه اجتمااعی مجاازی     عناوان باه  باوک سیفا  2010حاا   2008 هایاین میان در بین سال

رین جمعی  را داش  و در حال حاضار مرورگرهاای گوگال و یااهو کااربر بیشاتری       بیشت

ی بیشاتری در  رگاوار یحأثی اجتماعی هم حلگارام دارای مخاطا  و   هارسانهداشته و در بین 

 .(2016، 1شین دونگ)باشد یمایران 

هاای خاود مختاار باه انتخااب خاود باه آن        اینترن  یک شبکه جهانی اس  که شابکه 

کناد، اماا بارای حفاا حعاامالحش      و بدون هیچ بدنه مرکزی فرمانادهی کاار مای    اندپیوسته

ی آن و همچنین فضاهای نام اصلی آن حوساط  پایه رساخ یزهای های فنی و سیاس جنبه

ی حخصایص  سازهماهنگشوند حا برای های حخصیصی اداره میها و شمارهبنگاه اینترنتی نام

 .(2017، 2)حساینترن  مرجع باشد های یکتا برای استفاده در ایشناسه

در اثار ماهیا  وساایل ارحبااطی      شاتر یبمعتقد اس  که جواماع   3لوهاندر این راستا مک

خاود  از متتاوای پیاام    حنهاا نهوسیله  به عقیده وی، .متتوای آن جهینت درحا  ،اندگرفتهشکل

باه   .دارد ریا گچشام ی ریحأثاز خود پیام نیز هس  و بر آن  حرمهم مراح بهنیس ، بلکه  جدا

ی بررسا  ماورد  حااکنون چنانچه خنوط اصلی حاریخ حمدن بشری را از آغااز   انهمک لونظر 

حتا   ، هاا آنو هرکادام از   گوردیمخواهیم دید که حاریخ از سه مرحله متوالی  قرار دهیم،

مک لوهان بر این باور اس  کاه در هار دوره    ؟های جمعی اس ی از رسانهامجموعهسلنه 

حا متناسا  باا    داردیم وااین نظام ارحباطی افراد را  .نظام ارحباطی خاصی حاکم اس دن، حم
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یعنی برخی را گسترش و حوسعه دهناد و از برخای دیگار    حواس خود را شکل بدهند،  آن،

 .(1390رشیدپور،)کنند  نظرصرف

لاه  مرحو ایان ساه    اناد افتاه یحتاول جوامع بشری طی سه مرحله  انهلواز دیدگاه مک 

صر ارحباطات کتبی ع -2ی، فیو طوای الهیقبصر ارحباط شفاهی در زندگی ع-1از:  اندعبارت

ایشاان   .جهاانی  و دهکاده صر ارحباطاات الکترونیکای   ع -3، فردگرای اجامعهی و انتشارو 

 ضار، و معتقد اسا  متایط الکترونیکای عصار حا     داندیمدنیای امروز را دنیای الکترونیک 

خواهاد   ارزشیبا  ،میا اکارده باه آن عاادت    هاسا  ساال ویری را کاه  فضای قادیمی حصا  

 .(1395)متمدی اصل، ساخ 

 

 ی مجازیهارسانه( 1-3

ای در هاای مختلاف رایاناه   ی گسترده جهانی اس  کاه شابکه  فضای مجازی یک شبکه

ی افزارهاا نارم افزارهاا و  های شخصی را با استفاده از ساخ  های متعدد و حتی رایانهاندازه

هاای ارحبااط راه دور   فنااوری  .کناد گون و با قراردادهای ارحباطی به یکدیگر وصل مای گونا

، فضای مجازی در واقع ناامی اسا    (2017، 1)حتساورو دهند اساس فضای مجازی را حشکیل می

این ناام را   .ردیگیبرمهای جدید ارحباطی را در که حعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوری

او حعبیر فضاای مجاازی    .( ابداع کرد1984) 3در رمان نورومانسر 2م گییسوننخستین بار ویلیا

 .(2015، 4)کیکار برد را برای حوصیف یک دنیای جدید مجازی به

زاده بر این باورند که فضای مجازی با شامول حماام ارحباطاات    انصاری نص  و هاشمی

 اس : مؤلفهمبتنی بر رایانه، متشکل از نه 

 ها؛الی متصل به آنلفنی به همراه ادوات الکترونیکی و دیجیتهای ارحباط حشبکه .1
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هاای  هاا گرفتاه حاا رایاناه    هاا از ابار رایاناه   های پردازشی شامل انواع رایانهفناوری .2

 های خبره و هوشمند؛شان حا سامانهو ادوات جانبی افزارهانرمشخصی و 

 های عملیاحی؛ی حمل و نقل مبتنی بر قابلی هاسامانه .3

 ی کنترلی دیجیتالی؛هادستگاهلی، دیجیتا .4

ادوات و اسااباب دیجیتااالی، از ساااع  و گوشاای حلفاان همااراه گرفتااه حااا اجاااا  .5

 مایکروویو و دستگاه ضبط ویدئویی؛

 کنند؛ی خودکار را اجرا میهادستگاه مستقالًهای دیجیتالی که ربات .6

ری هاای دیاداری شانیدا   ی برناماه های ارحباطی مثل فنون پخاش گساترده  فناوری .7

ی نگاار ناماه های ارحباطی و های متلی رادیو و حلویزیونی، برنامهای، شبکهماهواره

 الکترونیکی؛

های حسگری پویشاگری و  ها و اطالعات مثل فناوریی دادهآورجمعهای فناوری .8

 دور سنجی؛

هاای  ها، مثل انواع نوارهاا و دیساک  های ذخیره و بازیابی اطالعات و دادهفناوری .9

 .(1396زاده، نص  و هاشمی)انصاریهای حافظه نوری یا کارتمغناطیسی و 

یی از هاا گااه یپاپایگاه یا مجموعاه   ی مجازی اعم از حت  وب و موبایل متور،هارسانه

حا  کندیمی و پیوند برای افراد فراهم ریگارحباطهستند که امکان، ساختار، شیوه آسان  هاداده

ی خودشاان را باا ساایر افاراد باه اشاتراک       ها یفعالافکار و  ،هایمندعالقهکاربران بتوانند 

 نیحار مهام شوند که یکی از  مندبهرهی دیگران در این مکان ها یفعالو  از افکاربگوارند یا 

ی مبتنی بر وب هاسیسروی از امجموعهی اجتماعی مجازی اس  که هاشبکه، هارسانهاین 

 .باشدیمو موبایل متور 

و  هادای  خود در فضای مجازی، ظرفیا    یای عالوه بر نقش رسانهاجتماع یهارسانه

 یهاشبکه .اجتماعی و مانورهای خیابانی را در فضای حقیقی دارند یهاسازماندهی حرک 

هاا و  هاا، خبرخاوان  ، فاروم هایکیلینک، عکس، فیلم، خبر، و یگواراشتراک برایاجتماعی 
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را در  هاا دگاهیا امکاان حعامال اطالعاات و د   هستند که  ییهایاجتماعی از فناور یها یسا

 (1390آمانلو و شادمانی،) .آورندیمتیط اینترن  به وجود م

 

 ی اجتماعي تحت وبهاشبکه (1-4

 به استفاده از اینترن  2وب  .مرحبط هستند 2های اجتماعی اغل  با اصنالح وب رسانه

www
یاان کااربران اینترنا  حساهیم     ی و در مگاوار اشاتراک اشاره دارد که متتوا را ایجاد،  1

های اجتماعی اس  چاون باه   سکوی رایانشی فنی برای رسانه 2خاص وب  طوربه .کندمی

 صاورت باه دهاد حاا حوساط هماه کااربران      اجاازه مای   2های کاربردی برخطمتتوا و برنامه

 .حر حغییر یابندحر و همکارانهمشارکتی

و  دهد کاه متتاوا  اجازه می 1، وب 2در مقایسه با وب  .کندپیروی می 1از وب  2وب 

« المعارف برخط یا روزنامهنند صفته وب شخصی، یک دایرهما»های کاربردی برخط برنامه

آغااز   90ه در اوایل دها  1وب  .منتشر شوند میرمستقیغ صورتبهایجاد شده و حوسط افراد 

باا   2000ل او نسال دوم اینترنا  در دهاه    عناوان باه حاوان  را می 2شد، در صورحی که وب 

 .(1394)روشندل اربنانی و همکاران، ارحباط چند طرفه مالحظه کرد 

 .کناد های اجتماعی صتب  مای رسانه ریحأثآغاز شده درباره  2وب بنابراین از زمانی که 

هاای اجتمااعی بارای    حری از استفاده از اینترن  و رسانههای پیشرفتهروش 4و وب  3وب 

روشی که  شدتبههای جدید ارحباطی روش طورنیهم .ستندی بهتر به کاربران هدهسیسرو

 .(1395)ون لوی،  انددادهکنند را حغییر معمول ارحباط برقرار می طوربهانسان 

 یاا  فاردی  عمومااً ) هاییگره از که اس  اجتماعی ساختاری ،شبکه اجتماعیکلی  طوربه

 و هاا ایاده  مانناد  ابستگیو از خاص نوع چند یا یک حوسط که اس  شده لیحشک( سازمانی

)اپیادمولویی( باه    هاا بیماری سرای  و وب هایلینک خویشاوندان، دوستان، مالی، حبادالت

 .هم وصل هستند

                                        
 وب گسترده جهانی. 1

 هاها و ویکیمانند بالگ. 2
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 یآورجماع  باهادف اندازی شد، این شابکه  راه 1فرنداستار شبکه اجتماعی 2002ر سال د

هاای  و راه های مشابهی به یک موضاوع داشاتند شاروع باه فعالیا  کارد      افرادی که عالقه

 3د و بایش از  داهای مشترک پیش روی کاربران قارار مای  مختلفی را برای پیدا کردن عالقه

 .(2014، 2)کارمی  نوآمیلیون کاربر جوب کرد 

برقراری ارحباط میان افاراد   باهدف 3لینکدین شبکه اجتماعی 2003 سال دریک سال بعد 

را  لینکادین  مایکروسااف   0162در ساال   ،انادازی شاد  های مختلف راهمتخصص در شغل

، (2021، 4)داساتین  میلیون کااربر ثبا  شاده دارد    560بیش از  لینکدینخریداری کرد و امروزه 

 .اما زیاد دوام نیاورد اندازی شدراه 5اسپیسمای شبکه اجتماعی معروف 2003در سال 

وی چناد دانشاج   2004راه خاود را اداماه داد حاا اینکاه در ساال       های اجتمااعی شبکه 

ایان   6مارک زاکربارگ ، اندازی کردندبوک را برای ارحباط میان دانشجویان راههارواردی فیس

 .قرارداددر اختیار عموم  2006شبکه اجتماعی را در سال 

 4.2، 2019از یوئان   ای شده اسا  کاه  بوک امروزه حبدیل به سامانهشبکه اجتماعی فیس 

ایان  عالیا  کااربران   ف %88شاته و  ربر فعال روزاناه دا میلیارد کا 6.1 ،میلیارد کاربر فعال ماهانه

 گورانناد یما  بوکسیفمیانگین زمانی که کاربران هر روز در   ،همراه اسحلفن از طری   شبکه

 کااربران  ٪30قریبااً  و ح شاود یممیلیون عکس بارگواری  300روزانه بیش از  بوده ودقیقه  58

 یوحیاوب،  ی اجتماعی دیگر نیاز باه حرحیا    هاشبکه ودارند  سن سال 34 حا 25 بین بوکسیف

در ایران هام از   .(2021)داستین،  دارندرا اپ، مسنجر وی چ  و اینستاگرام بیشترین کاربر واحس

هاای  رو به افزایش شد و اوج آن در بتران و شاورش  بوکسیفبه بعد کاربران  2006سال 

هاای  گاروه  لی و خاارجی، سرکردگان داخ خودش را نشان داد و عناصر جریان فتنه، 1388

هاای اطالعااحی از جملاه    ی برخی سارویس حت و طلبانسلنن معارض از جمله منافقین و 
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هاای  ی اغتشاشاات و شاورش  ریا گشاکل کشورهای آمریکا و اسرائیل از این رساانه بارای   

ای را از طریا  ایان رساانه اجتمااعی انجاام      و هادای  صاتنه   کردناد یما خیابانی استفاده 

 از کارمندان شارک   نفر سهحوسط  2005در سال نیز یوحیوب  .(1396جو و عناایتی،  )رزمدادندیم

در آن باه دلیال اینکاه     اندازی شد وگواری ویدئو در میان کاربران راهاشتراک باهدف 1پالپی

گاواری رایگاان ویادئو را در اختیاار کااربران قارار       ای امکانات به اشتراکزمان کمتر شبکه

در ، یوحیوب بود، مدحی بعد نیز گوگال یوحیاوب را خریاداری کارد     موفقی  موج داد می

 میلیاون نفار باه    149روزانه شته و میلیارد بازدید دا 9.1حال حاضر یوحیوب ماهانه بیش از 

متوساط   طوربه دقیقه اس  40هر کاربر یانگین مدت زمان بازدید ، مشوندیموارد  یوحیوب

میلیاارد   5هار روز بایش از   و  شاود یما بارگواری  این رسانه در فیلم ساع  300 دقیقه هر

ایان رساانه هام باا شاایعه پراکنای ضامن ایجااد          ،(2021)داساتین،   بازدید ویدیو وجود دارد

نقاش مهمای    های اجتمااعی اعتمادی در حتریک و حهییج جوانان برای حضور در بترانبی

هاا  اضات خیابانی و بترانهای ساختگی از حجمعات، اعترداش  و کاربران آن با انتشار فیلم

 .(1394)سهرابی و مسلمی،  کردندیمها و شهرها را حتریک به اقدام مشابه ساکنین سایر استان

نوشتاری با  یک شبکه اجتماعی و میکروبالگینگ در قال  عنوانبه ترییحو 2006در سال 

از کااربران   اشاته و دلیون کاربر می 134روزانه  این شبکه اندازی شد، امروزهکاراکتر راه 140

حسااب   000،604هار روز نزدیاک باه     اس  متتدهاالتیااز  میلیون 68، هاآنفعال ماهانه 

نند کاه در  کمیلیون حویی  ارسال می 140کاربران حوییتر روزانه  و شودحوییتر جدید ثب  می

های حبادل ، با حوجه به اینکه حجم پیام(2021داساتین،  ) رسدیک هفته به یک میلیارد حویی  می

عترضاین از  دشمنان و عناصر فتنه برای هدای  م 88کوحاه بوده لوا در بتران  ترییحوشده در 

کاناات  هاای ایان رساانه و ساایر ام    و به دلیل ظرفی  کردندیماین شبکه اجتماعی استفاده 

رح را منا « هار فارد یاک رساانه    »ارحباطی موجود در آن زمان سرکردگان جریان فتنه شعار 

 .(1396)رزمجو و عنایتی،  ا نظام نتواند بتران را مدیری  نمایدکردند ح
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یکی از  عنوانبهگوگل  2011های اجتماعی ادامه پیدا کرد حا در سال داستان ظهور شبکه

و در  گوگل پاالس داد  نام بااندازی شبکه اجتماعی بر از راهخهای اینترنتی غول نیحربزرگ

ل گوگا  .میلیاون کااربر فعاال دارد    540تماعی حدود اعالم شد که این شبکه اج 2014سال 

  در قاد و  شاده باود، اماا هرگاز نتوانسا      یاناداز راهباوک  رقاب  با فایس  هدف باپالس 

 .(1396ران، )متمدیان و همکا بوک ظاهر شودهای فیسقواره

 

 ی اجتماعي موبايل محورها( شبکه1-5

اناد  وری حوانسته: سالطین فناشاید بتوان گف  های اجتماعیشبکه با نگاهی به وضعی 

هاای اجتمااعی بازرگ رویکارد     شابکه  نیبا نیا درا ،های اجتماعی را اشباع کنندبازار شبکه

کنناد حضاور کااربران را از    های هوشمند دارند و با حمام حالش سعی مای ای به گوشیویژه

ر ایان زمیناه   و موفا  هام شاده اسا  د     های هوشمند بکشاند ها به سم  گوشیکامپیوحر

یاک برناماه    اپواحاس  کارد،  اشااره  اپ، حلگارام و واحاس  چ اسنپ ،حوان به اینستاگراممی

 وحوساط جاان کاوم     2009در ساال   های هوشمند اسا  کاه  فوری برای گوشی یرسانامیپ

کناون  ایان شابکه ا   .خریداری شد بوکسیحوسط ف 2014شد و بعداً در سال  سیبرایان حأس

 در نفار  میلیاون  1 روزاناه طاور متوساط   باه  ه داشاته و انا میلیارد کاربر فعال روز 1بیش از 

 .(2021تین، )داس شودمیلیارد متن ارسال می 60روزانه حقریباً  و کنندنام میثب  اپواحس

انادازی شاد و از آن   راه 2010اینستاگرام که در ایران نیز کااربران زیاادی دارد در ساال    

در ایاان شاابکه اجتماااعی بااه اشااتراک میلیااارد عکااس  20زمااان حاااکنون چیاازی بیشااتر از 

 .شده اس گواشته

باوک در  کند و متبوبی  آن باعث شاد حاا فایس   اینستاگرام حنها در بستر موبایل کار می

یاک   ما  یاندازی شاده باود را باق  نفر راه 13این شبکه اجتماعی که حنها حوسط  2012سال 

 .(2013، 1جی.ای)میلیارد دالر خریداری کند 
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از  دل دارمیلیاون کااربر فعاا    600روزاناه بایش از   و میلیارد  1انه بیش از اینستاگرام ماه

طاور متوساط   روزانه به ومیلیارد عکس به اشتراک گواشته شده  40زمان ایجاد آن، بیش از 

 29حاا   18 یشتر کاربران اینستاگرام باین ، بشودیم بارگواری اینستاگرام در عکس میلیون 95

 .(2021ستین، )داهستند  هادانشگاه دانشجویان اینستاگرام اربرانک از ٪32سال سن دارند که 

متور اس  که اساس کامل آن بر فرد اس  و فارد  اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عکس

ببیناد؛ و متینای   افراد را می های کوحاهها و فیلمها، استوریها و کپشنبا فالو کردن، عکس

ها از ایان فضاا   دای  افکار عمومی اس  که سلبریتیی و هپراکنعهیشابرای حبادل اطالعات، 

از سوی دیگر خود کاربر نیز قادر اسا  کاه اساتوری یاا یاک       .برندیمبیشترین استفاده را 

جساتجو وجاود دارد    عنوانبهبخشی دیگر نیز  .پس  کامل با حوجه به یک عکس را بگوارد

حاهی که کاربران دیگر به اشتراک های کوو فیلم هاها، پس حواند در آنجا عکسکه کاربر می

اند را ببیند، پلتفرم اینستاگرام مانند پازل اجتماعی اس  که هار کادام بارای خاود و     گواشته

اینستاگرام باا   .برای صفتة شخصی خود و در راستای اهداف خود، در حال فعالی  هستند

ی ا مرحلاه ، انعکااس هاویتی حا   1وجود شباه  زیر ساختی یعنی رسیدن باه امار فردگرایای   

کناد؛  مستقیم با امر جهانی شدن درگیر می صورتبهرود و کاربران را جهانی شدن پیش می

یعنای پلتفارم   ؛ آوردجهانی را در کاربران باه وجاود مای    این درگیری، هوی  منشأ حبعبهو 

هاا باا نقناه    کند که ایان کانش  مندی را در راستای هوی  جهانی ایجاد میاینستاگرام کنش

برای مثال نگاه یک کاربر اینستاگرام در بازنمایی خاود   .آیدجهانی شدن به وجود میاحکای 

ها زندگی کرده اس  بلکاه باا سااختار    نسب  به معلوالن، نه بر اساس ساختارهایی که با آن

 .این امر در نگاه اول با این نظم گفته شده نیسا   .کندجهانی که با آن روبرو اس  حغییر می

آورد، خواه کاربر هایی را به وجود میمندین پلتفرم و حأثیرات آن چنین کنشلوا در بنن ای

حنها کنش کاربر، درگیری با این امر و احکاا بار روی نقااط     .آن را بپویرد خواه آن را نپویرد

رود که عاملی  صددرصدی در ایان  یعنی کاربر با این اعتقاد پیش می؛ فکری خودش اس 
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ولایکن عاملیا     .شودکاذب درون ساخ  این پلتفرم وارد میپلتفرم را دارد و با این آگاهی

 .(1398بیژنی، )کند این فناوری را فراموش می

 
 (1396موسوی، )محور های اجتماعي موبايل : زنجیره شبکه1شکل

 

 ی اجتماعي مبتني بر پروفايلاهشبکه( 1-6

ی هاا صافته پیراماون   هاا، ی اجتماعی مجازی پروفایل متور، کانون فعالی هاشبکهدر 

ی هار یاک از اعضاا شاکل     هاا شیگارا ی و مندعالقه ها،حاوی اطالعات مربوط به فعالی 

ایان   یی ازهاا نموناه اپ واحاس  اینساتاگرام و  حلگارام، ، مای اسپیس، بوکسیف بیبو، ردیگیم

دامنه فعالی  و فضاای ارحبااطی خاود را از    کاربران نوعاٌ،  ،هاشبکهدر این  باشندیم هاشبکه

در فضای  پیوند و افزودن متنیادداش ،  پیام، درج متن، ی گوناگون با انتشار حصاویر،هاراه

گساترش   ...و حصاویر ساایر کااربران و   هاامیپکپی یا هدای  کردن  به اشتراک گوارده شده،

های اجتماعی مجازی با حبادل اطالعات و هدای  حجمعات اعتراضای در  این رسانه دهندیم

 (1398)خانیکی و همکاران،  .ی داشتنداعمدهنقش  96 ماهیدهای ی و ایجاد بترانریگشکل

 

 ی اجتماعي مبتني بر محتواهاشبکه( 1-6

دارای جایگااهی مهام بارای    کاه   حاال نیدرع کاربرانی هالیپروفا ،هاشبکهدر این 

اما نقش ثانویه در ارسال متتوا و حولید ی ارحباط و پیوند بین کاربران هستند، ریگشکل
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ارحباطاات و  هاا،  اس  که گاروه  هاشبکهی از این قبیل انمونه 1متتوا دارند شبکه فلیکر

ل و اعضاای شابکه بارای ارساا     رندیگیمشکل  شدهدرجهای پیرامون حصاویر یادداش 

ابتدا باید یا برقراری ارحباط با سایر اعضاء،  خود یهادگاهیددرج متون با  حصویر جدید،

از پروفایلی که قابالً بارای خاود حعریاف      گریدعبارتبه خود را به شبکه معرفی کنند،

شبکه استفاده کنند یوحیوب نیز چنین کارکردی دارد کاه در ایان    ورود بهبرای  اندکرده

ابتادا باا   های دارای فایلم و صاوت بار روی یوحیاوب،     برای ارسال فایل شبکه کاربران

کنااد و باارای معرفاای ماای خااود را ،باشاادیماای کااه برگرفتااه از پروفایاال آن اشناسااه

هاا و دیگاران   متتویات موجود در شبکه و رای دادن به دیدگاه دربارهی گوارادداش ی

 .(1397خانیکی و همکاران،)شود یمنیز به همین منوال عمل 

 درصاد جواناان   53 ،98 مااه بهش یاردحس  حتقیقات شبکه خبرنگاران جوان در 

ی هاا عکاس درصد  91درصد شماره حلفن خود،  20آدرس ایمیل و پس  الکترونیکی، 

ی شخصای و مساائل مهمای در    هاا لمیفا درصد از جواناان   24شخصی و خانوادگی و 

گفا    حوانیم  یحرحنیابهپس  رندگوایمی اجتماعی به اشتراک هاشبکهاجتماع را در 

کااه ایاان کاااربران باارای دیااده شاادن در پاای حصاااویر هیجااان آفاارین از خودشااان     

 .(1398)موسوی، باشندیم

شاهرها،   نیبا  یمرزهاا  گار یاماروزه د  ،یمجاز یو فضا یهای اجتماعبا گسترش شبکه

هاا و از  م، سن ورسوحا آداب شودیامر باعث م نیو هم دیآیها به چشم نمکشورها و قاره

هار   یبار رو  یمنفا  ایا ثب  م راتیواردشده و حأث یبه هر ملت گریحر فرهنگ اقوام دهمه مهم

و  یهاای اجتمااع  شابکه  ریحاأث  میحاوان یبه اطراف و شهر خود ما  یهبگوارد؛ که با نگا یملت

 ...و ییزناشاو  یهاا ماو، رابناه   شیا نوع پوشش افراد، طرز آرا یرا بر رو یمجاز یفضاها

 .(1398النافی، )نمیبب
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 های اجتماعي مجازیهای اجتماعي و رسانهبحران. 2

 ی بحرانریگشکلبحران و مديريت بحران و عوامل  ( مفهوم1-2

شود که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعای  بتران به حوادثی اطالا می تعریف بحران:

یک مجموعاه یاا جامعاه    آید و مشق  و سختی را به طور ناگهانی به وجود میو انسانی به

العااده  فاوری و فاوا   کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضانراری، انسانی حتمیل می

 .(1396)قنبری و آزاد، دارد 

ریازی مقاماات دولتای و    مدیری  بتران فرایند عملکارد و برناماه   تعریف مدیریت بحران:

جاامع   صورت یکپارچه،ها بهنوحتلیل بتراهای اجرایی اس  که با مشاهده و حجزیهدستگاه

ها پیشگیری نمایناد حاا در   کنند از بترانو هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود حالش می

امدادرساانی ساریع و بهباود اوضااع حاا سانح       ها در جه  کااهش آثاار،   صورت بروز آن

 .(1388)طاهریان، وضعی  عادی حالش نمایند 

جامعه اختالالحی پدید آید که عملکرد باه هنجاار و    هرگاه در دل تعریف بحران اجتماعي:

)ابنتای و  معمولی حیات اجتماعی را باه مخااطره افکناد ساخن از بتاران اجتمااعی اسا         

 .(1390همکاران،

 

 بحران یریگشکل نديفرا در مؤثر علل

 ی بتران سه اصل اساسی وجود دارد:ریگشکلدر 

 ازجملاه هساتند   پنهاان  یاا  آشاکار  دارناد  بتاران  وقوع در مؤثری نقش عوامل اصلي:. 1

 هاا ری استارت جوانی، جاناتیو هاحساسات  حمایزات فرهنگی، فقر،های اجتماعی، آسی 

 ...و

 ی برخاوردار کننادگ لیحسه خاصی  اصلی از علل بر یاثرگوار ضمن :سازنهيزمعوامل . 2

حبادل سریع و سهل  مانند نفوذ اینترن  در کنندیم بروز ظاهری صورتبهمعموالٌ  که هستند

هاای  نفاوذ رساانه   ی،پراکنا عهیشاا های اجتماعی مجازی با حولیاد متتاوا و   رسانه اطالعات،

ای بارای ایجااد   شابکه حلویزیاونی مااهواره    حصویری و صوحی برای هدای  افکار عماومی، 
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باد   هاا، ی و سوء مدیری ریحدبیب ی و ناامیدی و حتی هدای  حجمعات اعتراضی،اعتمادیب

 ...کارکردی و

 نیآفار نقش حوسعه بتران از جلوگیری در که شودیم شامل را عللی عوامل بازدارنده:. 3

هاای  در صاورت مادیری  رساانه    وهای مرجع و خاانواده  قن  هستند مانند نظام ارزشی،

 .(1390)ابنتی و همکاران، ...مکتوب و غیر مکتوب، حصویری و 

 

 ازیمج های اجتماعيرسانه( مديريت 2-2

های وبالگای،  پالس، گروه گوگلبوک، های اجتماعی مختلف نظیر فیسبا معرفی شبکه

هاا را وارد زنادگی روزاناه    ها افاراد آن میلیون ترییحویابی و های دوس ها، سای چ  روم

ها، اجتماعات مجازی موجود در فضای سایبری هستند کاه آن را در  شبکه نیو اخود کرده 

 .نامیممی« ازیی مججامعه»اصنالح 

هایی اسا  کاه باه کااربران امکاان      ای از پایگاههای اجتماعی، پایگاه یا مجموعهشبکه 

باه  ؛ های خود را با یکادیگر باه اشاتراک بگوارناد    ، افکار و فعالی هایمندعالقهدهد حا می

نناد  هایی هستند که با استفاده از موحور جستجوگر و افزودن امکانااحی ما عبارت دیگر پایگاه

رسان الکترونیک، انتقال حصویر صدا و غیره، امکاان ارحبااط بیشاتر کااربران را در     چ ، پیام

آورند بنابراین در صورت عادم مادیری    ای از روابط فردی و گروهی فراهم میقال  شبکه

ی بارای  پراکنا عهیشاا و نداشتن راهبرد، این فضاا حبادیل باه حباادل اطالعاات علیاه نظاام،        

ی گاوار اس یسلید متتوا برای افزایش اعتراضات و هدای  افکار عمومی در ی، حواعتمادیب

 .(1397 )عاملی، گرددیمکشور 

 

 تحقيقشناسي روش .3

حتلیلی اسا ،   -ای و از نظر ماهی  حوصیفیحوسعه-هدف کاربردی نظر ازاین پژوهش 

مقااالت و ساایر    ی از کتا ، باردار شیفای با ابزار ی حتقی  با روش منالعه کتابخانههاداده

نفر از نخبگان موضوع )باا   10میدانی، مصاحبه با  صورتبهحتقیقات انجام شده و همچنین 
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ها و منال  استخراج شده، حکاراری یاا مشاابه باود و     نفر کلیدوایه 9حوجه به اینکه بعد از 

نفر اکتفا گردیاد کاه ایان     10به شد و به همین دلیل منل  جدیدی از مصاحبه حاصل نمی

نفار،   2 مایصداوسا نفر، دانشاکده   2نفر، حربی  مدرس  3راد شامل اساحید دانشگاه حهران اف

ی گردیاده اسا    آورجماع نفار(   1نفر و موسسه غیردولتی رسانه  2وزارت ارشاد اسالمی 

از نفار   15نامه بعد از حکمیال حوساط   حهیه و این پرسش 1نامه اکسپرت چویسسپس پرسش

زوجای حتلیال شاده و     صاورت باه ( EC)حتلیل سلسله مراحبای   رافزانرمبا استفاده  خبرگان

های اجتمااعی مجاازی حعیاین گردیاده و از     های ویژگی و کارکرد رسانهی شاخصبندرحبه

 .اس  رسم شدهافزار ویزیو نمودارها طری  نرم

 

 ی اجتماعي در بحران(هانقش رسانه)ها تجزیه و تحليل یافته .4

سنتی در مدیری  بتران حاکنون حتقیقاات فراوانای    یهاهدر باب اهمی  و کارکرد رسان

اجتمااعی   یهاا اجتمااعی و شابکه   یهاصورت گرفته اس ؛ اما این روزها استفاده از رسانه

 ریناپاو ییهاا سانتی از اجازای جادا    نوین در کنار اناواع رساانه   ییهاعنوان رسانهمجازی به

ناوین ارحبااطی،    یهایبه فناور گسترش و آسان شدن دسترسی .ها شده اس زندگی انسان

بسازایی   ریحاأث  برای حبادل اطالعات آساان و ساریع   هادر فراگیر شدن استفاده از این رسانه

حاپ و کامپیوحرهاای شخصای   هوشمند حلفن همراه، انواع حبل ، لپ یهایگوش .داشته اس 

اجتمااعی مجاازی    یهارسانهکاربر به انواع  هاونیلیپرکاربردحرین ابزار وصل شدن روزانه م

چشام   یراحتا به حوانندیبتران نم مقابله بادر چنین شراینی مدیران  رسدیبه نظر م .هستند

هاا ببندناد و باه دنباال راهکارهاای      ها و خیل عظیم کااربران آن خود را بر روی این رسانه

ی، پراکنا عهیشاا هاا در  زیارا ایان رساانه    ها در زمان بتران نباشنداستفاده از انواع این رسانه

باه  هادای  افکاار عماومی را     حوانناد یما انتشار اخبار جعلی و کوب، ارسال فیلم و عکس 

ی به مسئولین نظام، موج  اعتمادیببگیرند و ضمن ایجاد یاس و ناامیدی و افزایش  دس 

باا  ضاروری اسا    رو از ایان  .شیوع اعتراضات و سپس راهبری و هدای  معترضین شاوند 

                                        
1. export choise 
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 یهاا هاا و ارائاه راهکارهاای اساتفاده از شابکه     ه دنبال یافتن چالشهمین دغدغه ب بر هیحک

از حتقیقاات   آمدهدس براساس نتایج به .صورت بگیرداجتماعی مجازی در مدیری  بتران 

 یهاا ، کاهش قدرت جریان رسامی اطالعاات، صات  و اعتباار اطالعاات، چاالش      موکور

 یهاا بتاران در اساتفاده از شابکه   مدیران  یهاچالش نیحرفراساختاری و زیرساختی از مهم

شاناخ   اماا راهکارهاایی مانناد     زیبرانگدر کنار این عوامل چالش .اجتماعی مجازی هستند

ماداوم و پاساخگویی مناسا  و     یرسان، اطالعییو اعتمادزا یابیشبکه، کاربرشناسی، اعتماد

اساتفاده از ایان   در  مسئولینراهنمای عمل مدیران و  حوانندیجامع و هدفمند م یزیربرنامه

 .باشندو کاهش اثرات سوء آن ها ها در مدیری  بترانرسانه

با حوجه باه نقاش    .زندگی بشر شده اس  ریناپوییگوناگون جزء جدا یهاامروزه بتران

ها در ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد روزافزون استفاده از اینترن  و فضای گسترده رسانه

مجاازی( در  اجتمااعی   هاای ی شابکه هانوین )رسانه یهامجازی، شناسایی نقش این رسانه

 .اجتماعی ضروری اس  یهامدیری  بتران

مبتنای بار متتاوا     ازجملاه ی اجتمااعی مجاازی   هاشبکهآمارهای دقی  حضور افراد در 

به مسئوالن و برنامه  حواندیمیا به اشتراک گوارده شده،  منتشرشدههمچنین متتوای منال  

کمک کند حاا بارای حولیاد متتاوا در ایان فضاا اطالعاات دقیقای از          ریزان فرهنگی کشور

ی اجتمااعی باه اشاتراک    هارسانهی کاربران داشته باشند و بتوانند به آنچه در هایمندعالقه

 .گیرند به دس ، جه  دهند و هدای  افکار عمومی را شودیمگواشته 

مادیری  و حمایا  ویاژه     باهای ذکر شده با کلید وایه اجتماعی یهاشبکه 88در سال 

امریکا حالش کردند ضمن ایجاد بتاران مشاارک  از طریا  القاای حقلا  در       متتدهاالتیا

حهیایج و   میا  ماردم را علیاه حاک   جاه ینقاد بکشاند و درنت  انتخابات، مشروعی  نظام را به

 .حتریک کنند

ل در صورت احخاذ راهبارد مناسا  بارای کنتار     حواندیفضای مجازی ابزاری اس  که م

عمل کناد و نقاش    یخوباجتماعی( به یهاخصوص در بترانبتران در مراحل مختلف )به

 .ایفا کند یمؤثر
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برای کاهش اثرات بتران و مدیری  آن  های اجتماعی مجازیدر رسانه مختلفی یهاراه

 ی، از راهبردهاا یارساانه  یهاکیمثل حاکت ییهاروش .وجود داردو بالعکس حشدید بتران 

از طریا  فضاای مجاازی     یاارحباطی و رسانه یهاوهیکه بر روی ش کنندیستفاده مارحباطی ا

کاه در صاورت نباود برناماه منساجم       اجتماعی حمرکز شده اس  یهابرای مدیری  بتران

شاناخ    در ایان موضاوع   یاصال  ی کند مسائله نیآفرنقشها ی بترانریگشکلدر  حواندیم

در  نیناو  ییهاا عنوان رسانهبه یاجتماع یهارسانهها و خاص شبکه یهایگژیکارکردها و و

کارکردهاا باا    نیا ا یهاا ها و حفااوت در کنار آن به دنبال فهم شباه  .اس  ترانب  یریمد

در  یمجااز  یاجتمااع  یهاا اساتفاده از شابکه   یهاا راه افتنیا  نیچنو هم یجمع یهارسانه

مصااحبه عمیا  و روش    پاژوهش باا اساتفاده از روش    نیا یهاداده .بتران اس   یریمد

AHP شاود و کمتار از   یممتاسبه  افزارنرماس  که پایایی و روایی آن در خود  آمدهدس به

( بنیاادی  هیا در ساه مرحلاه )طبا  روش نظر    یسااز ادهیا هاا پاس از پ  مصاحبه .اس  01/0

 55نظر و جملاه معناادار، در مرحلاه اول حعاداد      75 انیمجموع از م شدند که در یکدگوار

ثابا    یهاسهیفن مقا  یمشابه از طر یاز ادغام و کنار هم گواشتن کدها .ه دس  آمدب وایه

 .( حاصال شاد  یحکارار  یگارفتن کادها   دهی)با ناد یکد متور 35در مرحله دوم، مجموعاً 

هاا  داده انیا از م یگروه اصال پنج و  یگروه فرع 7حعداد  ،یانتخاب یدر مرحله کدگوار تاًینها

هاا و  چاالش  ،یتیریدما  یهاا ساته یکارکردهاا، با  هاا، یژگیشامل و هاگروه نیا .اف یظهور 

براسااس   .شاوند یبتاران ما    یریدر ماد  یمجاز یاجتماع یهارسانهاستفاده از  یهاکارراه

 کااربر  کد، 7 شامل یمجاز یاجتماع یهارسانه یهایژگی، وAHPافزار نرمو  پژوهش جینتا

 عیا حوز یسانت ارحباطاات، هام   لیحساه  ،یخود اباراز متتوا متور، پروفایل متور،  ،متور

 AHPدر ای ایان کادها   که به حرحی  امتیاازات رحباه   شودیم یقدرت و کاربرپسند یاشبکه

 عبارحند از: 
 های اجتماعيبرای ويژگي رسانه AHP يخروج: نتیجه 1جدول شماره

ویژگي 

 رسانه

محتوا 

 محور

توزیع 

 ایشبکه

تسهيل 

 ارتباطات
 کاربرمحور

ل پروفای

 محور

 خود

 ابرازی

 کاربر

 پسندی

 0.4 0.45 0.63 0.64 0.65 0.75 0.9 نمره رحبه
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متاور  های اجتمااعی مجاازی متتاوا    های رسانهدر ویژگی 1طب  نتیجه جدول شماره 

هاای اجتمااعی دارد کمتارین نقاش را     در جاوب مخاطا  در بتاران    ریحاأث بیشترین  بودن

ها فقط برای بتران بررسی شاده اسا  و   اخصی دارد، الزم به ذکر اس  این شکاربرپسند

های ارزیابی برای سایر موضوعات بررسای و احصااء شاود ممکان     در صورحی که شاخص

 .اس  نتیجه فوا حغییر یابد

 ش،یرصاد و پاا   ،یبخشا یآموزش و آگاه کد، 7دارای  یاجتماع یهارسانه یدهاکارکر

و  یخااود نظااارح ،یاکهشااب جیو بساا یبخشااانسااجام ،یعاااطف-یاظهااارخود ،یابیاااطااالع

 .دهندیم لیحشک یهمگان یرساناطالع
 

 های اجتماعيبرای کارکرد رسانه AHP يخروج: نتیجه 2شماره جدول 
کارکرد 

 رسانه

-اطالع

 رساني

انسجام

 بخشي
 يابیاطالع

آموزش و 

 يبخشيآگاه

 و رصد

 پایش

خود 

 نظارتي

 خود

 اظهاری

 0.38 0.4 0.42 0.6 0.68 0.7 0.85 نمره رحبه

هاای  هاای اجتمااعی مجاازی در بتاران    در کاارکرد رساانه   2طب  نتیجه جدول شماره 

هاای  در هادای  و حتریاک مخاطباان در بتاران     را ریحاأث رسانی بیشاترین  اجتماعی اطالع

 .اجتماعی داشته و کمترین نقش را خوداظهاری دارد

مناس ،  ییگوو پاسخمداوم  یرساناطالع ،ییو اعتمادزا یابیاعتماد ،یپنج کد کاربرشناس

در اساتفاده از   یتیریماد  یهاا ستهیبا زیجامع و هدفمند ن یزیرشبکه و برنامهی شناسمعرف 

 یکارهاا هاا و راه چاالش  .دهناد یما  لیدر زمان بتران را حشاک  یمجاز یاجتماع یهارسانه

 ی  کلا پژوهش در قال یهاافتهی از یگریدو کد د زیبتران ن  یریها در مدرسانهاستفاده از 

 .که به جزئیات آن پرداخته نشده اس  باشندیم

 

 ی و پيشنهادهاريگجهينت

 شیخاو   یروز بر اهمروزبه ،یجهان یهادر عرصه ی مجازیهای اجتماعرسانه امروزه،

و  یاجتمااع  ،یرا در حوسعه اقتصااد  یتیحائز اهم میرمستقیغ ای میو نقش مستق س اافزوده
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 یاریبسا  یزندگ ریناپوییحاضر به بخش جدا کهیها درحالنهرسا نیا .دارندبر عهده یاسیس

 یمجااز  یهای اجتماعدهه اس  که شبکه کیاز  شیب گر،ید یاز سو .اندشدهلیاز مردم حبد

و علاوم   یاجتمااع  یشناسا روان ،یاسا یس یشناسا در منالعاات جامعاه   ینقش مهم و اساس

فرهنگای، مشاروعی  زدایای و    -سای امنیتی، سیا-نموده و در مسائل اجتماعی فایارحباطات ا

اجتمااعی باا    یهاا روی فناوری شابکه  متتدهاالتیا یگوارهیسرما .دارد ریحأثی نیآفربتران

دهناده  ، راهبرد مدون و بودجه مصوب در حمای  از اغتشاشات در ایران نشاان یزیربرنامه

 .ابزاری نظام سلنه از این نوع رسانه اس  یریگالعاده و بهرهاهمی  فوا

هاای  اساساً با حوجه به اینکه ماهی  حهدیدات حغییر کرده اس ، عناصری مانند رساانه  -

حواناد  هم مای  هانیوسط میدان آمده اس  که ا همانند آن، افکار عمومی و اجتماعی مجازی

حواناد  باشاد و هام مای   ی اجتماعی، هاویتی و فرهنگای   هابترانو حشدید  حهدید یافزاهم

 .شود هاکاهش این قبیل بتران ات وکننده حهدیدکنترل

معایا  و   هار دو اثار   اسا  کاه   نیا یمجازهای اجتماعی از خصوصیات مهم رسانه -

ی و هادای  کااربران دارد،   برداربهرهو بستگی به نوع استفاده و  زمان داردرا کامالً هم مزایا

انه و رسا  متاوری هاای ماردم  حهدید به سم  حاوزه  یهاما حوزهدر حال حاضر در کشور 

 .باشدیممهم  و مؤثرهای اجتماعی خیلی شبکه نقش انیمد و در این رومی متوری

 سندها مریکاییحتی آ افتد کهدر دنیا احفاا می های مجازیبرای رسانه یک رویکردی -

ساازی  نگران ملی را حدوین کرده و حرامپ گفته بود راهبرد در فضای امنی  سایبری جهانی

چین این کار را کارده و ایاران   اس ، چرا که کشورهایی مانند رها فضاهای سایبری در کشو

پاس   روناد شروع کرده و فرانسه و اروپا هم به ایان سام  مای   را هم شبکه ملی اطالعات 

 .ها مهم و حائز اهمی  اس ها برای اکثر دول نقش این شبکه

بخاش   نیرحررگاوا یحأثی از رساناطالعو  متور بودنهای پژوهش که متتوا طب  یافته -

که در آینده برای مادیری    میریگیمهای اجتماعی اس  پس نتیجه ویژگی و کارکرد رسانه

های اجتماعی نیاز به شبکه ملی سایبری داریام حاا ضامن    اطالعاحی مناس  و هدای  رسانه

رساانی هوشامند، از   در بساتر ملای و مادیری  اطاالع     رگاوار یحأثحولید متتوای هدفمند و 
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ای اجتمااعی باه هار بهاناه     شمنان نظام و معارضین از جوانان و کاربران شبکهی دبرداربهره

 هاای اجتمااعی  از جملاه رساانه   در فضای اینترنا  سازی جلوگیری گردد زیرا برای بتران

 عناوان باه  شاود آن فضا حولیاد مای   درکارکردهای زیادی  شدههای ایجاد براساس وابستگی

 ،خریاد  ،کارهای باانکی  ،حاکسی ،غوا مانند حهیه رهاییهای اجتماعی مردم کادر شبکه نمونه

اینترنا    و دهناد مای انجاام   را هاا نیا و امثال ادرس نام و کارهای دانشگاهی و کالس ثب 

ماه  کردن دسترسای، ه اراده کنند با قنع  یزمان هر و ها اس مریکاییهم در اختیار آجهانی 

و حبدیل به بتران همگاانی   ردیگیمر کشور را مختل نموده و نارضایتی در اوج قراکارهای 

هاا  های مهم این شبکهدر کنار این موضوع طب  نتیجه حتقی  از ویژگی .گرددیمگیر و همه

ی هاگروهحولید متتوا بیشترین نمره را داش  که معموالً اکثر این متتوا در این بستر حوسط 

 راتیحاأث کنناد و  بازنشر مای  آن راشود و کاربران داخلی مخالف و عناصر خارجی حولید می

 .گواردخود را در جامعه می

 اجتمااعی کااه   یهاا فرد رساانه واسنه ماهی  منتصربهحوان گف  بهبعد نظری می از -

نقاش کنناد و    در قام  حوزه عمومی ایفای یخوبحوانند بهها میبیان شد، این رسانه حرشیپ

و این امار   باشند آزاداناه و فعاالناه صورتگوناگون به یهامتل حضارب آراء افراد و گروه

 .اس  مؤثرهای اجتماعی در شیوع و حداوم بتران

 :گردديبه شرح زير ارائه م ييشنهادهایپ با عنايت به نتايج پژوهش حاضر،

اجتمااعی   یهاا در شبکه ی بومی و ملیهاپیشنهاد حضور هار چاه قدرحمنادحر رسانه -

حولیدکنندگی  هاای سانتی باه نقاشزآنجاکاه رساانها .هاس آن شیازپشیو جدی گرفتن ب

 حولیاد و  اجتماااعی، بااه   یهابا به خادم  گارفتن شبکه حوانندیخود ادامه خواهند داد، م

ایان   .ای خود و گسترش بیشتر حوزه حأثیر خود بپردازناد متصوالت رسانه حوزیاع ماؤثرحر

 .و افزایش مشارک  منجر شودات ها در انتخاببهتر آن ینیآفربه نقش حواندیمهم م

کاه   حواناد مخاطبااانی را  هاا مای  شان یجدید مانند اپلیک یهایبه خدم  گرفتن فنّاور -

بازگرداند و باه  بومی و ملی هاای اند، به رسانههای اجتماعی مهاجرت کردهبه شبکه حرشیپ

 هاا بتران، اتها در فضای مجازی کمک کند حا در بتبوحه انتخابحر این رسانهحضور موف 
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ساازی بهتار افکاار عماومی و جلاوگیری از      بتوانند به آگاه المللیهای امنیتی و بینو چالش

 .آفرینی کنندشایعات نقش باسط فاضای

 نیهای اجتماعی در افکار عمومی، وزارت ارحباطات با حادو به اهمی  رسانه  یبا عنا -

ی در نا یآفر، جناگ روانای و بتاران   به کنترل فضای شایعات حواندیهای باالدستی مسیاس 

 .بادرت کندهای ملی ممناسب 

 ی و حقویا  اناداز درس  و راه یگواراس یبا س حواندیشورای عالی فضای مجازی م -

ها از این فضاای باه وجاود    برای استفاده از آن یسازبومی قدرحمند و فرهنگ یهارسانامیپ

 یهاهمچنین نسب  به آموزش .را ببرداده استف صتیح حداکثر یرساناطالعراستای آمده در 

هاا باه مخاطباان    از طریا  ایان رساانه    و فرهنگای  سیاسی و گفتار اجتماعی، درس  رفتار

 .دشمنان از سادگی و زودباوری کاربران داخلی کاهش یابد سوءاستفادهحا  مبادرت نماید

ی علمیاه و  هاا های فرهنگی، هناری، آموزشای، حاوزه   ها، سازمانفعال کردن دانشگاه -

حوساط   هاا آنهای اجتمااعی و بازحولیاد   انتشار در رسانه منظوربهبرای حولید متتوا  نخبگان

های مخالف و معارضاین بارای ایجااد بتاران     کاربران داخلی حا ابتکار حولید متتوا از گروه

 .اجتماعی و امنیتی گرفته شود
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