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چكیده:
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی با هدف بررسی فرصتها و تهديدات شبكههای اجتماعی مجازی از منظر
امنیت ملی است و مقاله پیش رو بُعد سیاسی شبكههای اجتماعی مجازی كه مورد توجه جدی حكومتها
و بازيگران غیردولتی است را مورد واكاوی قرار میدهد .در اين حوزه كاركردهايی همانند انسجامبخشای،
مشاركت ،افزايش قدرت نرم ،رباتسازی و همچنین مثلفههای منفی مانند تحريک و توسعه نارضاايتیهاا،
نافرمانی مدنی و ...با هدف ارزيابی كاركرد سیاسای شابكههاای اجتمااعی مجاازی از منظار امنیات ملای
جمهوری اسالمی ايران را بررسی میكند و برای نیال باه ايان هادف ،واكااوی ،شاناخت علمای مفهاوم،
ويژگیها و كاركردهای سیاسی شبكههای اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار گرفتهاند .بارای جماعآوری
دادهها از روش كتابخانهای و اخذ نظر نخبگان (ابزار پرسشنامه) استفاده شده اسات .بار اساا

تجزياه و

تحلیل پرسشنامهها و ديدگاه نخبگان مشخص شد كه بعد سیاسی شبكههای اجتماعی دارای فرصاتهاا و
تهديدهايی است كه بهطور مساوی در اداره جامعه تأریرگذار میباشند.
نتیجه يافتههای اين پژوهش نشان میدهد شاخص «ربات» (داخلی) بیشترين اهمیت را در بین شاخصهاا
برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران دارد كه از شاخصترين نشانههای امنیت پايدار در جامعه است و
در مواجهه با تهديدات ناشی از شبكههای اجتماعی میتواند برای كشور امنیتزا باشد.
کلیدواژهها :شبكههای اجتماعی مجازی ،امنیت سايبری ،كاركرد سیاسی ،تهديد ،فرصت

 -1دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -2دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)jahanshariat@yahoo.com -
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مقدمه:

شبكههای اجتماعی مجازی برخالف بسیاری از دساتاوردهای ناوين بشاری كاه پاس از مادتی از
اهمیت آنها كاسته و يا در بستر اجتماعی نهادينه و بخشی از نیازهای بشاری را پاساخ مایدهناد،
روز به روز ابعاد تازهای از كاركرد آنها نمايان میشاود .يكای از تفااوتهاای اصالی شابكههاای
اجتماعی مجازی با ساير پديدههای نوين ،كاركردی است كه مرتبط با دولتها و سرنوشت جواماع
دارد و سبب واكنش دولتها در مقابل آنها میگردد.
وجه تمايز مهم شبكههای مجازی از ديگر گروهها اين است كه حكوماتهاا و نااظران دولتای
نمیتوانند كنترل چندانی بر اين شبكهها داشته باشند و سختترين مانعی كه دولاتهاا مایتوانناد
ايجاد كنند ،فیلتركردن برخی سايتهاست (اشتريان .)821-811 :1311 ،تحلیلگران صحنه سیاست
جهانی رويكردهای متفااوتی نسابت باه فضاای مجااری دارناد .عادهای مانناد «وبساتر» 1ناهتنهاا
پیشرفتههای حاصله را صرفاً در بعد اقتصادی خالصه نمیكنند ،بلكه كاركرد سیاسی آنها را نیاز از
نظر دور نداشته و ابعاد مختلفی برای شبكهها قائلند .وبستر در اين رابطه میگويد :ما معتقاديم كاه
امروز مسئله كانونی برآمده در متن «انقالب اطالعات» رابطه بین دانش/اطالعات و نظام سیاسای و
شركتهاست (رابینز ،وبستر .)1381 ،از سوی ديگر رسانههای اجتماعی بهطور فزاينادهای در میاان
سیاسیون و سازمانهای سیاسی در حال تبديل شادن باه ابازاری بارای انتقاال پیاامهاای سیاسای،
شناخت نسبت به رأیدهندگان ،شناخت نیازها ،ارتبا با عموم مردم ،همچنین افزايش سرمايههاا و
ايجاد شبكههای پشتیبان میباشند ).(Clarke, 2010
مسئلهای كه در اين مقاله مطرح است عبارت است از« :كاركرد سیاسای شابكههاای اجتمااعی
مجازی با تمركز بر فرصتها و تهديدهايی كه اين شبكهها ايجاد ماینمايناد» و ساثاالتی كاه ايان
مقاله درصدد پاسخگويی به آنها است عبارتند از :فرصتهايی كه شبكههای اجتمااعی در كااركرد
سیاسی ايجاد مینمايند كدامند و گستره شبكههای اجتماعی از بعد سیاسی چه تهدياداتی را بارای
دولتها ايجاد مینمايند؟
مبانی نظری:

شبكه اجتماعي :2شبكه اجتماعی ،ساختاری اجتماعی است كه عناصار تشاكیل دهناده آن فارد ياا
سازمان است كه توسط يک يا چند نوع خاص از وابستگی مانند ايدهها و تبادالت مالی ،دوستیها،
1-Frank Webster
2 -Social Network
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خويشاوندی ،تجارت ،رشته تحصیلی ،كشور محل زندگی به هم متصالاناد و اغلاب سااختارهای
پیچیدهای دارند .در شبكههای اجتماعی اصطالحات رأ

و يال مورد بررسای قارار مایگیارد كاه

رأ ها ،بازيگران فردی درون شبكهها و يالها روابط میان اين بازيگران هستند ،يالها به شكلهای
مختلفی میتوانند بین رأ ها قرارگیرند ( .)Lange,2008شابكههاای اجتمااعی باا توجاه باه ناوع
فعالیتشان به شبكههای اجتماعی اطالعااتی ،1حرفاهای ،2آموزشای ،3سارگرمی 1و خباری 1تقسایم
میشوند

(.)Rdube, 2010
0

شبكههای اجتماعي مجازی  :شبكههای اجتماعی مجازی به وبگااههاايی گفتاه مایشاود كاه
كاربران را قادر میسازد ضمن برقراری ارتبا با يكديگر بهصاورت بارخط دربااره موضاوعات و
عالقهمندیهای مختلف به تبادل اطالعات به پردازند ( .)Christy,2010شبكههای اجتماعی بساتری
فااراهم آوردهانااد كااه در آن افااراد امكااان برقااراری رابطااه بااا همااديگر را داشااته و بساایاری از
محدوديت های شبكه اجتماعی واقعی (بیرونی) نظیر محدوديت هاای مكاانی ،جغرافیاايی ،زماانی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و مانند ان را ندارند .افراد در اين شبكهها میتوانند كسانی را بیابند كاه
با آنها عاليق مشتركی دارند ،اما به لحاظ زمانی و مكانی هرگز امكان برقراری ارتباا باا آنهاا را
پیدا نكردهاند (اكبریتبار:1381 ،

.)02

شبكههای اجتماعی مجازی با عمری ناهچنادان طاوالنی مولاودی اسات باا دوچهاره كاه در
سالهای ابتدايی تولد ،انديشه بر ايان باود كاه در خادمت اقتصااد و قادرت كشاورهای صانعتی
میباشند و ابزاری برای استثمار بیشتر كشورهای جهان سوم خواهند بود؛ اما گذر زمان و تحاوالت
اخیر جهان نشان داد كه اين شبكه جهانی میتواند صاحبان آن را نیز مورد تهدياد قارار دهاد و از
سويی قادر است كشورهای ديگر را در عرصه جهانی مطرح و هويتهای پنهانی كه قبل از ايان در
نظر آحاد مردم دنیا مغفول مانده بودند در عرصه شناخت جهانی قرار دهد و نهتنها ابزاری هويات-
برانداز است كه دستگاهی هويتساز نیز است .در اين رهگذر نكته قابل توجه اين اسات كاه ايان
شبكههای مجازی كه اكنون عرصه را بر بسیاری از دولتها تنگ كارده ،نظام و نساق جديادی را
1-Informational
2-Professional
3-Educational
4-Hobbitates
5-News
6-virtual social networks
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عرضه كرده و اگرچه هويتبرانداز است ،اما مقابلۀ با آن نه با ابزار سخت و نه باهوسایله نیروهاای
بیگانه بلكه با ابزار نرم و به دست مردمانی اين اقدام صورت میگیرد كه واكنش دولتها ،آنهاا را
در مقابل مردم خود قرار میدهد .بیشک اين صحنه و رقابت بایش از آنكاه اقتصاادی و فرهنگای
باشد ،صبغه سیاسی دارد و با فرهنگ جهانیشدن نسبت وریقی يافته است .تحوالت صحنه مجازی
نوظهور جهان از سوگیری ايدئولوژيک نیز به دور نیسات و هماانگوناه كاه گارنات گفتاه اسات:
سختگیرترين پژوهشگر نیز نمیتواند هنگام تجزيه و تحلیل آكادمیک ،ارزشهاای خاود را اعام از
ايدئولوژيک يا غیر ايدئولوژيک ،مسكوت و معوق بگذارد (گارنت.)100-107 :1388 ،
در ايران شبكههای اجتماعی مجازی همانند ساير رسانهها عالوه بر اينكه حامل اررات سیاسای،
اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و امنیتی مثبت اند و قدرت تأریرگذاری در باورها ،ارزشها ،اعتقادات
و ادراكات و ذهنیات جامعه را دارا هستند و در جامعهپذيری و انتقال میراث فرهنگی از نسالی باه
نسل ديگر و يكپارچگی بین اقشار گوناگون جامعه و همچنین بهعنوان پال ارتبااطی باین ملات باا
حاكمیت نقش آفرينی میكنند؛ پتانسیل شكلدهی به تنشها و شاكافهاای اجتمااعی–فرهنگای و
سیاسی و امنیتی– اطالعاتی و درنهايت به چالش كشیدن امنیت داخلی و ملی را نیز دارا میباشاند.
امروزه شواهد و قرائن متعددی درخصوص ماهیت خرابكاراناه و براندازاناه شابكههاای اجتمااعی
مجازی در سطح جهان بهخصوص در كشورهای درحال توسعه از جمله جمهوری اساالمی اياران
وجود دارد.
تهدیدهای سایبری :1تهديد سايبری پديده جديدی است كاه در دهاههاای اخیار ،همزماان باا
تحاول فناوری اطالعات و گسترش ارتباطات جهانی از طرياق شابكه وسایع اينترنات در سراسار
جهان ظهور پیدا كرده است .تهديدهای سايبری بهصورت «وقاايعی كااه باهصاورت طبیعای و ياا
توسط انسان (بهصورت عمدی يا غیرعمدی) بر فضای مجازی تأریرگاذار باشد ياا حاوادری كاه از
طريق فضای مجازی عمل كند يا به نحوی به آن مارتبط باشاد» تعرياف شده است

(USNI ,2010

 .)and CACIويژگیهای تهديدهای سايبری عبارت است از -1 :تعدد بازيگران در فضای سايبری
 -2هزينه كم ورود ،صرف زمان كم و سرعت بااالی اقادام  -3ناشانا

مانادن باازيگران و عادم

قابلیت رديابی  -1تأریرگذاری شگرف  -1كمرنگ شدن نقش جغرافیا  -0ساختار فضاای اينترنات

1- Cyber threats
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 -7پايین بودن احتمال تنبیه يا بازخواسات اقادامهاای مجرماناه در فضاای سااايبری

( Lord and

( )Sharp, 2011خلیلی پور ركنآبادی.)107-110 :1311 ،
تهدید :1تهديد عبارت از وضع و يا حالتی است كه در آن مجموعهای از ادراكاات و تصاورات
نسبت به پديده و رابطه آنها با بقاء ،كمیت يا كیفیت ارزشهای اساسی و مورد احتارام بار وجاود
خطر جدی يا امكان نابودی آن ارزش ها داللت میكنند (گروه مطالعاتی امنیات .)122 :1387 ،هار
عنصر يا وضعیتی كه موجوديت منافع ياا ارزشهاای حیااتی ساازمان را باه خطار انادازد ،تهدياد
محسوب میشود (حسن بیگی.)321 :1312،
فرصت :2فرصت پتانسیل نهفتهای است كه بهرهگیری از آن ساازمان را در جهات مثبات رشاد
خواهد داد ،به عبارت ديگر منفعت بالقوهای است كه هنوز بالفعل نشده است (علی احمدی:1382،
 .)183فرصتها تمامی عوامل ،عناصر ،پديدهها و شرايط بیرون از سیستم هستند كه به كمک آنهاا
میتوان اهداف را محقق ساخت .ضعفها و آسیبپذيریها را كاهش داد و تهديدات را كنترل كرد
يا از میان برداشت و يا با آنها مقابله كرد (حسان بیگای .)321 :1312،فرصات امكاان و ماوقعیتی
است كه احتمال و شانس رسیدن و يا نزديک شدن به هدف را تسهیل و افزايش میدهاد .در ايان
تحقیق منظور از فرصت ،پديده ،شرايط و يا وضعیتی است كاه بهارهگیاری از آنهاا دسترسای باه
اهداف ،گسترش دامنه منافع بر محدوديتها را تسهیل میكند و زمینه برتری نسبی در برابار رقبااء
را فراهم میآورد.
جهانيشدن :جهانیشدن عبارت است از فرآيند فشردگی فزاينده زمان و فضا كه باهواساطه آن
مردم دنیا كموبیش و بهصورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام میشوند .در اين تعريف
بر فشردگی زمان و فضا يا به عبارتی نابودی فضا توسط زمان تأكید شده و تدريجی ،زمانمند و رو
به گسترش بودن فرآيند جهانیشدن مدنظر قرار گرفته است (گل محمدی.)1380 ،
از ديدگاه زبانشناختی مفهوم جهانیشدن 3واژهای است كه بار معنايی ويژهای را در چاارچوب
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دارد .هرچند در متون متنوع علمی از اين واژه با احتیا سخن رفتاه
و آن را مغاير با جامعه جهانی ،1نظام جهانی ،1باینالمللای شادن 1و جهاانگرايای 2دانساتهاناد ،در
1-threat
2-opportunity
3-Globalization
4-World society
5 -World system
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تعريف مادی از جهانیشدن به فرآيندی اطالق میشود كه طی آن جريان آزاد انديشه ،انسان ،كااال،
خدمات و سرمايه در دنیا میسر میشود .در چارچوب اينگونه تعاريف ،عالمان علم جغرافیا نیز در
توصیف وضعیت و جايگاه كالنشهرها بر مفهوم اقتصادی جهانیشدن تأكید میكنند ،وسعی دارناد
محدوده تعريف مذكور را مورد توجه قرار دهند (آنی تات،

.)2223

اين واژه برای نخستین بار در سال  1101به فرهنگ وبستر راه يافت كه بار بازشناسای آشاكار
اهمیت فرآيند پیوندها و ارتباطات جهانگستر داللت داشت .در نیمه دوم دهه هشاتاد ايان واژه باه
عرصه جامعهشناسی راه يافت تا زمینه تادوين نظرياههاای جامعاهشناسای مساتقل دربااره فرآيناد
جهانیشدن و جنبههای اجتماعی آن فراهم شود .در واقاع اماروزه مفهاوم جهاانیشادن در كاانون
اغلب بحثهای سیاسی ،اقتصادی و جامعهشناختی قرار گرفته است (گیدنز ،چشماندازهای جهانی:
.)1381

امنیت :از امنیت تعاريف گوناگونی از منظرهای مختلف ارائه شده است .مقوله امنیت ،مقولهای
بسیار مهم و استثنائ است .شما ببینید خداوند در قرآن كاريم « -وَ امَانَهُم مِان خَاوف»  -يكا از
بزردترين نعمتها خود را نعمت امنیت به شمار م آورد و آن را به رخ آن مردم كه مخاطاب
اين معنا بودند ،میكشد .امنیت ،يک زمینه برا همه موفقیتها و پیشرفتهاست .عالوه بار اينكاه
اگر امنیت در جامعه نباشد و آحاد مردم دغدغه نااامن را داشاته باشاند ،يكا از برتارين حقاوق
انسانها پايمال شده است (امام خامنهای... .)80/8/10:مقوله بسیار مهام امنیات ،پایشنیااز اساسای
هرگونه پیشرفت علمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسای اسات (اماام خامناهای.)81/2/11 :
هافمن امنیت را حمايت يک ملت از حمله نظامی و مصون نگاهداشاتن فعالیاتهاای اقتصاادی از
تهديدات تخريبكننده بیرونی میداناد .ماارز امنیات را آزادی نسابی از تهديادهای آسایبرساان
دانسااته اساات .جااان.ئی.مورز :امنیاات يعناای رهااايی نساابی از تهدياادات زيااان رساااننده.
( )John.E.Morz.1980:105امنیت دارای ويژگیهايی است كه نسبی بودن و ذهنی باودن از جملاه
ويژگیهای آن است.
پیشینه پژوهش :يكی از پژوهشهای صورت گرفتاه در ايان حاوزه رسااله دكتار غالمحساین
بلنديان تحت عنوان :تأریر جنبشهای نوين اجتماعی بر امنیت داخلای جمهاوری اساالمی اياران و
ارائه راهبرد مديريت آسیب با تأكید بر شهر تهران است كه نتیجه تحقیاق شاامل ارائاه راهبردهاای
1-Internationalization
2-Globality
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ششگانه به شرح زير بوده است :توسعه و ارتقای الگوهای تحمل و افزايش آستانه ظهاور بحاران؛
پیشدستی در حمايت مادی و معنوی جنبشهای متعهد به رعايت قوانین؛ تشويق به درساتكاری و
فضیلتهای اخالقای در رواباط و تقاضااهای اجتمااعی؛ بازتولیاد و باازتعريف ماواد حقاوقی در
مشروعسازی نیازهای اساسی اجتماعی؛ مهندسی هدايت مطالبات جنبشهای اجتماعی در راساتای
نیازهای بومی ارزشی؛ تثبیت مدبرانه جايگاه آزادی اسالمی در نظام بینالملل.
گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات و تحول پديده امنیت در دانشاگاه عالماه طباطباايی
در مقطع دكتری توسط مرتضی نورمحمدی انجام كاه نتیجاه زيار در ايان تحقیاق سایر گساترش
فناوری های اطالعات و ارتباطات ،شاخصهاای آن و تاأریرات سیاسای ،اجتمااعی و فرهنگای آن
تحلیل گرديده است .همچنین در دانشگاههای مختلف در خصوص فناوری اطالعات پژوهشهاای
مختلفی صورت گرفته كه به دلیل عدم قرابت با رويكرد اين مقاله از ذكر آنها خودداری میگردد.
بررسی اجمالی پژوهشها و پاياننامههای انجام شده داخلی در خصوص شبكههاای اجتمااعی
مجازی نشان میدهد كه اين پديده به دلیل نو بودن ،هنوز بهصورت گسترده ،عمیاق و هماهجانباه
مورد تحقیق قرار نگرفته و ابعاد آن واكاوی نشده است .ولی باا ايان هماه بسایاری از موضاوعات
مرتبط با شبكههای اجتماعی مجازی بهويژه در عرصههايی كه به زيرساختهای آن مربو میشود
مورد مداقه قرار گرفته است ،اما فرصت و تهديدات سیاسی اين حوزه تااكنون باهصاورت اساسای
مورد توجه و پژوهش قرار نگرفته است.
کارکردهای سیاسي شبكههای اجتماعي مجازی :شبكه های اجتماعی و فضای سايبری بهطور
عموم از دغدغههای مهم كشورهاست كه در موارد زيادی امنیت ملی را نشاانه مایروناد .يكای از
غامضترين وجوه تحلیلی شبكههای اجتماعی ارتبا دولتها با اين شبكههاست .اين موضاوع در
كشااورهای توسااعهيافتااه و توسااعهنیافتااه متفاااوت اساات .در كشااورهای صاانعتیِ توسااعهيافتااه
سیاستمداران درصدد بهرهبرداری از بستر شبكهها برای گسترش نفوذ خاود در اقصای نقاا دنیاا
هستند و در مقابل كشورهای توسعهنیافته كه قاطبه مشكالت آنها داخلی و مارتبط باا حاكمیات و
مشكالت سیاسی اقتصادی و اجتماعی اسات ،درصادد فاصاله گارفتن ماردم كشاور خاود از ايان
شبكهها و نسبت به عملكرد آنها مظنون و مشكوک میباشند.
از آنجايی كه در شبكههای اجتماعی از يک سو مردمی هستند كه با ارتباطات فراملی خود را از
حاكمیت مطلق دولتهای ملی خارج كردهاند و از سوی ديگر دولتهايی میباشند كاه حاضار باه
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تضعیف اقتدار خود نیستند ،لذا در اين چرخه رابطه جديادی شاكل مایگیارد .در ايان خصاوص
دولتها تالش میكنند كه با بهرهگیری از فضای سايبری عالوه بر مديريت شابكههاا ،بهارهگیاری
اطالعاتی بنمايند .در اين خصوص میتوان رابطه مردم و دولت و تأریر شبكههای اجتماعی مجازی
بر سیاست و كاركرد سیاسی شبكههای اجتماعی مجازی را در قالب گزارههاای زيار تبیاین نماود:
بهرهبرداریهای سیاسی از شبكهها توسط دولتها ،بهرهگیری سیاسی از شبكه توسط مردم ،كاركرد
سیاست در فضای توزيع شبكهها.
اين رابطه جديد میان مردم و نظامهاا نشاأتگرفتاه از تحاوالت عصار جدياد اسات .در ايان
خصوص برژينسكی در اوج جنگ سرد درباره امنیت معتقد بود كه نقطاه شاروع كنكااش در بااب
امنیت ملی بايد با شناسايی صحیح ماهیت تغییرات عصر ما قرين باشد .به اعتقاد وی چهار انقاالب
مرتبط با هم دنیای معاصر را دستخوش تحوّل كارده اسات :انقاالب سیاسای ،انقاالب اجتمااعی،
انقالب اقتصادی و انقالب نظامی .تأریرات اين چهار انقالب بهطور هماهنگ روی نظام باینالملال،
رقابت ابرقدرتها ،ربات و موازنه نظامی آنها آشاكار اسات و در آيناده ابعااد گساتردهتاری پیادا
خواهد كرد (برژينسكی.)3-1 :1308 ،
در نتیجه تحول مفهومی حاكمیت ،ديگر كنترل و نفوذ دولتمردان بر كشور همانند گذشاته كاه
دولتمردان نفوذ و كنترل جدی بر محدوده سرزمینی خود داشته باشند ،نخواهد بود .شرايط پاس از
جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كاه حاكمیات دولاتهاا را باا چاالش
روبهرو میساخت ،به اجرا درآيد و با توسعه و تدوين مقررات باینالمللای باه افازايش اختیاارات
سازمانهای بینالمللی و محدود شدن بیشتر حاكمیت دولتها منجر شود .عامل ديگری كه موجب
محدوديتهای فراوانی در حاكمیت ملی شد ،توسعه شبكههای ارتبااطی ،اماور پساتی ،مخاابراتی،
توسعه امور رايانهای بهويژه ظهور شبكه جهانی اينترنت بود (روحانی.)1388 ،
بهرهبرداریهای سیاسي از شبكهها توسط دولتها :مهمتارين وجاه بهارهبارداری سیاسای و
اطالعاتی دولتها از شبكههای اجتماعی به شرح زير است:
الف ا بهرهبرداری اطالعاتی و سیاسی از اطالعاات موجاود در شابكههاای اجتمااعی مجاازی
توسط دولتها :بهرهبرداری اطالعاتی سیستمهای دولتی از پیشاینه ،ساوابق ،ارتباطاات ،دوساتان و
مرتبطین شهروندان خود در شبكههای اجتماعی امروزه به امری رايج تبديل شده است .اين امار در
كشورهايی كه دسترسی به سوابق ارتباطات به سهولت انجام میگیرد وضعیت ملمو تری دارد .از
اطالعات موجود در شبكه علیه افراد در بازجويیها ،مصاحبههاا و …اساتفاده باه عمال مایآياد.
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دولتها به شیوههای مختلف از جستجو درباره اطالعات شخصی افراد منع شدهاناد؛ اماا شابكههاا
حاوی بسیاری از دادههای شخصی هستند كه در دستر

همگان قرار دارند و دولتها نیز باهطاور

بهینه از اين اطالعات استفاده مینمايند.
ب ا ارتبا مستقیم با مردم در سراسر دنیا و اخذ نقطاه نظارات آناان در زمیناههاای مختلاف
بهويژه مساائل سیاسای و اخاذ اطالعاات مساتقیم و غیرمساتقیم :ارتباا سیساتمهاای اطالعااتی
كشورهای غربی با مردم ساير كشورها و به دسات آوردن مساتقیم نظارات ،عقاياد ،پیشانهادات و
انتقادات آنها در خصوص سیاستها و مسائل داخلی كشور خود و بهرهگیری كشورهای پیشارفته
از اين امكان علیه كشاورهای ديگار ازجملاه امكاانی اسات كاه كشاورهای صااحب شابكههاا و
فناوریهای جهانی در اختیار دارند و امروزه از اين بستر گسترده استفاده مینمايند.
ج -بهرهگیری مقامات سیاسی كشورها از شبكههای اجتماعی بارای ارتباا مساتقیم باا ماردم
خود :در كنار مثلفه فوق مزايای اينترنتی و متعاقباً شبكههای اجتماعی با مزاياايی مانناد قابلیات در
پاسخگويی به باليای طبیعی و همچنین بسیج گسترده توده مردم و امكان دستیابی به افراد ديگاری
خارج از شبكههای مجازی ،دولتها را بر آن داشت كه اين كاركرد كه میتواند در خدمت سیاست
قرار گیرد را با ظرفیت الزم مورد استفاده قرار دهند.
د ا افكارسنجی سیاسی :افكارسنجی كه در حوادث سیاسی باهوياژه در انتخاباات و كمپاینهاا
كاربرد وسیع دارد ،مورد استفاده دولتها قرار میگیرد .در اين خصوص گرايش عمومی را میتوان
از اين فضاها سنجید و شبكههای اجتماعی بهترين فضای افكارسنجی هستند و نكتاه باارز در ايان
زمینه بُعد فرامرزی و جهانی بودن شبكههاست كه امروزه با امكاناتی مانند مترجم نیاز هماراه شاده
است .در اين زمینه حذف مرزهای زبانی مهمترين اتفاقی اسات كاه در فضاای جدياد وب اتفااق
افتاده است.

بهرهگیری سیاسي از شبكه توسط مردم:
تحریک سیاسي شبكههای اجتماعي جهت مبارزه منفي:
پس از ناامیدی مردم از توجه صاحبان قدرت به ظرفیتهاای قاانونی در احقااق حقاوق برخای از
شهروندان و مطالبات بخشی از جامعه ،شابكههاای اجتمااعی ايان ظرفیات را دارا هساتند كاه باا
موضعگیری سیاسی و ايجاد روح مبارزه منفی در میان اعضاء ،دولت و يا دولاتهاا را وادار باه در
نظر گرفتن حقوق مردم و يا بخشی از جامعاه نمايناد .كااری كاه معماوالً در شارايط غیرعاادی و
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بحرانی در دستور كار قرار میگیرد .در اين خصاوص رأیگیاریهاای شابكهای و اعاالم نظار در
خصوص يک موضوع بینالمللی بسیاری از كشورها را تاكنون وادار به تغییر موضاع كارده اسات.1
در همین رابطه كمپینهايی كه علیه برخی موضعگیریها ،حتی تصمیماتی كه در مجامع بینالمللای
علیه كشورها ،علیه منافع ملی جمهوری اسالمی ايران از جمله بهرهگیری از اسامی جعلی ،مصاادره
شخصیتهای تاريخی و  ...را میتوان در اين راستا ذكر كرد.
شبكههای اجتماعي بهعنوان ابزار و محرک اصلي شورشها و انقمبات سیاسي :قطاع امیاد
از بخش رسمی قدرت ضمن اينكه پايه مشروعیت را سست و متزلزل مایكناد [از ديادگاه برخای
مكاتب امنیتی مسلط مانند رئالیسم] باعث سیاسیشدن افراطای و بایش از حاد حیاات عماومی و
اجتماعی خواهد شد كه ظاهراً عوار ،خوب و خوشايندی حداقل از ديادگاه صااحبان قادرت و
نظمگرايان در برنخواهد داشت .تحريک سیاسی بیش از حد اين عرصه باعث مایشاود هماه چیاز
رنگ و بوی قدرت و سیاست رسمی به خود بگیرد و عرصه اجتماع مبدل باه عرصاه مناقشاات و
درگیریهای سیاسی فیمابین گروهها و نیروهای اجتماعی گردد و حتی تا عمق مناسابات و رواباط
اجتماعی و مناسک و مراسم اجتماعی نیز نفوذ كند و زورآزمايی طبیعی قادرت در عرصاه قادرت
رسمی در شكل غیرعادی آن به عرصه حیات اجتماعی تسری يابد و بستری بارای باروز و ظهاور
انواع و اقسام شورشها و جنبش های اجتماعی فراهم گردد .به هر حال تا كی اين عرصه میتواناد
متحمل و عهدهدار كارويژه خاص سیاست رسمی باشد ،زمانی میرسد كه بهگونهای تالش میشود
تا به عرصه قدرت رسمی موجود يا نوظهور دست يابد.
ابزار مقاومت مدني :بیتوجهی به ظرفیتهای قانونی ،ناديده انگاشتن تفاوتها و اختالفات باا
تكیه بر اهرم های نرم و سخت در اختیار ،اشكال غیررسمی مدنی و تحريک سیاسای بایش از حاد
شبكههای اجتماعی را در بر خواهد داشت .مهار قانونی مقاومت مدنی نیاز كااری بسایار دشاوار و
پیچیده ،اگر نگويیم محال است ،در اين خصوص شبكههای اجتماعی به عنصری فعاال و ماثرر در
عرصه سیاسی بینالمللی تبديل شدهاند.
تأثیر شبكههای اجتماعي بر مقبولیت و مشروعیت دولتها :تاداخل وظاايف دولات در ارار
نامشخص بودن وظايف و يا دخالت دولت در حوزههايی كه در دنیاای اماروز دارای نظام خااص
خود میباشند ،مقبولیت دولت در نزد مردم و حداقل در نزد اعضای شبكههای اجتمااعی را دچاار
1- http://vazeh.com/n-294715.
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آسیب خواهد كرد و در اين صورت است كه شابكه مجاازی اجتمااعی كاه اصاالتاً دارای كااركرد
اجتماعی هستند و سیاسی نمیباشند ،صبغه سیاسی به خود میگیرند و شرايط بارای موضاعگیاری
در مقابل سیاستهای رسمی فراهم میشود.
سیاست بايد در خدمت ارزش ها و هنجارها باشد تا در عاو ،بتواناد مشاروعیت خاود را از
ساحت فرهنگ به دست آورد .يكی از وظايف جدی و قابل تأمل قادرت رسامی حال عادالناه و
منصفانه و در حاد امكاان اقنااعی منازعاات فای -ماابین نیروهاای اجتمااعی از طرياق نهادهاا و
سازوكارهای قانونی است .در صورت اخاتالل در ايان وظیفاه ،اتفاقاات و واكانشهاای مختلاف،
محتمل و قابل پیشبینی خواهد بود .نوعاً اينگونه جا افتاده است كه درصورتی كاه نظاام سیاسای
نتواند كاركردهای عام خود را ايفاء نمايد و يا در نمايش اين كاركرد با ضعف روبرو شاود جامعاه
در معر ،آسیبها و شورشهای مختلف قرار میگیرد؛ و در اين میان كاركرد شبكههای اجتماعی
به سمت سیاسی بودن گرايش پیدا میكند.
کارکرد سیاست در فضای توزیع شبكهها :امروزه شبكههای اجتمااعی و سااير فعالیاتهاای
فضای مجازی دارای تأریر مثبت و منفی بر سیستمهای سیاسی هستند و با كنش و واكنشهای خود
بر ساختار حكومتها از رأیگیری تا تصويب قوانین اررگذار هستند؛ ايان مثلفاههاا را از كااركرد
مثبت فضای سايبر میتوان محسوب كرد .در اين بخش اين مسئله مدنظر است كه آياا باهماوازات
تأریرگذاری فضای مجازی بر دولتها و سیاست بهطور عموم مایتاوان ايان فرضایه را نیاز ماورد
بررسی قرار داد كه سیاست نیز در فضای توزيع شبكه در ابعاد ملی و فراملی دارای كاركرد خااص
است؟
در اين زمینه میتوان گفت ،اينترنت بهعنوان پايه شبكههاای مجاازی اجتمااعی محال فعالیات
افراد ،اجتماعات و گروههای سیاسی و غیرسیاسی در اقصی نقا جهان است .هنگامیكه اين شبكه
جهانی به روی مردم دنیا گشوده شد ،فر ،بر اين بود كه محلی مجازی برای ارتباطاات ماردم در
سراسر جهان خواهد بود و عموماً محاسن آن مدنظر بود؛ اما دياری نپايیاد كاه وجاود گاروههاای
بزهكار ،هكرهاا و ساپس گاروههاای تروريساتی فضاای ايان شابكه مردمای را آلاوده نمودناد و
سیاستمداران جهانی و همچنین ملی را بر آن داشت كه حضور سیاست و قدرت در اين عرصاه را
بارز و الگوهای رفتاری در اين شبكه را تعريف نمايناد .بادينوسایله سیاسات و قادرت در هماه
حوزههای مجازی حضور رسمی خود را برای همگان به اربات رساند.
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تأمل درباره میزان ضرر و زيان ملی برای اطالعاتی كه در فضای مجاازی بارگاذاری مایشاود؛
ضمن اينكه يک وظیفه شخصی برای هريک از كاربران است ،وظیفهای حكاومتی و سیاسای اسات
كه نقش و كاركرد سیاست را نشان میدهد.
دولتها در نتیجه تغییرات حاصله در ارتبا بین شهروندان خود باا سااير ماردم سراسار دنیاا
تالش دارند كه ماهیت سیاسی و ديپلماتیک اين روابط را نشاان دهناد و جايگااه خاود در فضاای
مجازی بهصورت قانونی را نشان دهند كه اين رويكرد اگرچاه باا مقاومات بسایاری از فعاالین در
دنیای مجازی روبرو است ،اما عمالً اين جايگاه در فضای سايبر بارای دولاتهاا در پوشاشهاای
مختلف محفوظ است.
نقش شبكههای اجتماعي در حاکمیت ملي :در تغییرات سیاسی جامعه اماروزی ،شابكههاای
اجتماعی مجازی ،دو نقش اساسی را برعهده دارند؛ از يک سو ،فرهنگ سیاسی عامه را تحت تاأریر
قرار میدهند و از سوی ديگر ،با تأریرگذاری بر خواص ،جامعه نخبگان را با خود همراه میساازند.
از اين رو ،تولیدكننده امواجی اجتماعی هستند كه ممكن است حاكمیت جامعه را در تنگناای اخاذ
تصمیمات حیاتی قرار دهند .اين فشار مایتواناد میازان انطبااق و همراهای سیاساتماداران را باا
واقعیات جامعه به چالش كشد و شجاعت تحول را برای تداوم حیات دولتهاا تحات تاأریر قارار
دهد .بهطور طبیعی ،اولین مواجهاه باا شابكههاای اجتمااعی ،باهعناوان ياک قادرت دموكراتیاک
(مردمساالرانه ) و برخاسته از بدنه جامعاه ،مركزيات قادرت اسات كاه هماان قادرت متمركاز ياا
حاكمیت جامعه است؛ يعنی اولین و مهمترين نقطهای كه در اجتماع تحت تأریر قدرت شابكههاای
اجتماعی قرار میگیرد ،قدرت متمركز يا حاكمیت اجتماع است كه در صاورت تقابال ،باه چاالش
كشیده میشود (شهرياری.)2 :1311 ،
شبكههای اجتماعي مجازی و جهانيشدن :از نقا اشتراک يا كاركرد همگون جهانیساازی و
شبكههای اجتماعی میتوان به موضوعاتی مانند تضعیف حاكمیات ملای كشاورها ،ضاعیف شادن
هويتهای دينی و ملای و ايجااد هويات جدياد و فراملای و مضاافاً علیاه هوياتهاای فروملای،
جايگزينی دموكراسی مبتنی بر مشاركت ،بهجای دموكراسی مبتنی بار نماينادگی اسات .در شارايط
جديد سیستم شبكههای اجتماعی مجازی با بستر مناسبتری به پایش خواهناد رفات و باه مارور
شبكههای اجتماعی مختلف جايگاه خود را در نزد ملتها پیدا خواهند كرد.
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هزاره جديد دوران شكلگیری سیستماتیک شبكههاست .شبكههايی كه برگرفته از اطالعاات و
آراء و انديشههايی در جهت شكل دادن به نیازهای دوره جديد از جمله مشاركت فعال ملتهاا در
عرصه تولید فكر و انديشه و عمل شبكهای بوده و به واقع به دلیل اينكه طبقات اجتماعی آگااه باه
حقوق و جايگاه خويش در جوامع در حال شكلگیری است و نیز از طرفی به دلیال اينكاه حجام
اطالعات در ارر تكنولوژی نوين اطالعرسانی و دنیای متنوع رسانهها بر شااهرد شابكههاا جرياان
دارد ،كاركرد شبكهها بیش از پیش مطرح است.
در چنین هزارهای ديگر مفهوم مشاركت از حد يک تز سیاسی به يک فرهنگ تبديل مایگاردد.
فرهنگ بستر شكلدهی به مفهوم مشاركت فعال شهروندان هزاره جديد است .فرهنگی كه در قالب
شبكههايی هوشمند ،فعال و پويا كاركرد داشته و اقتصاد و سیاست ،ملتهاا را تحاتالشاعاع قارار
داده است .مرزهای قديمی قرن بیستم جايش را به مرزبندیهای فرهنگی ملاتهاا در كناار خطای
ترسیمی به نام فرهنگ جهانشمول خواهد داد.
انسجامبخشی در سطح ملی :كاركرد شبكههای اجتماعی میتواند له يا علیاه امنیات و انساجام
ملی باشد .رويكرد عمومی شبكههاا باه سامت خلال در انساجام ملای اسات و حاوزه فعالیات و
ارتبا گیری در درون شبكه جهانی است و مسائل ملی نیز در قالبی غیرملی و جهانی ماورد بحاث،
مشاوره و اطالعرسانی قرار میگیرند .اين روند يعنی اينكه انسجام ملی در همه كشاورها باه مارور
تحت تأریر فعالیت فراملی قرار میگیرد و آنچه در اهمیت و اولويت اسات ناه مساائل ملای بلكاه
موضوعاتی است كه جنبه جهانی دارد و عموم اين مسائل نیز امنیتی شده هستند.
در چارچوب ملی كلیه مثلفههايی كه امكان بسیج عمومی دارند بهنوعی در سیطره شابكههاای
اجتماعی قرار میگیرند .مساجد ،حسینیهها ،هیئتهای مذهبی ،مكان مراسم و مناسک ملی و دينای
و ديد و بازديدها ،همسايگیها ،همكالسیها ،تمامی محملهای در اختیار بحثهای جمعی از قبیل
تاكسیها ،اتوبو ها ،نانوايیها ،آرايشگاهها و اساتاديومهاا در كناار سااير تجمعاات و انجمانهاا
مواردی از امكان بسیج سیاسی شبكههای اجتماعی در موارد بحرانی و غیرعادی است كه نموناه آن
را در انقالب اسالمی تجربه كرديم.1
اين موضوع حكايت از آن دارد كه فضای جامعه در فضای سايبری ضامن اينكاه شابیهساازی
میشود ،قدرت ارتبا گیری و اطالعرسانی متأرر از توزيع شبكهها چندين برابر میگردد و اين فضا
1 -http://vazeh.com/n-294715.html
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سبب میشود كه روند انتشار اخبار و تحلیل آن در اختیاار شابكههاا قارار گیارد و فضاای واقعای
بهناچار بايستی از اين وضعیت تبعیت نمايد و هرگونه اقدام برای دستكاری سیستم اطالعرسانی در

اين محیط سبب امنیتی شدن محیط میگردد كه سرانجام علیه امنیت و انسجام ملی خواهد بود.
کارکردهای مشخص شبكهها که سبب انسجام دروني در مقابل انسجام ملي ميگردند عبارتند از:
تسهیلكنندگی ،پاسخ به نیازها و مسائل مشترک ،مقابله باا تهديادات مشاترک ،مبادلاه اطالعاات و
تجارب ،يادگیری ،بهبود عملكردها ،هويتسازی

1

الگوی تهدیدات و فرصتهای شبکههای اجتماعی مجازی

مدل مفهومي مؤلفه سیاسي :الف -شبكههای اجتماعی ناهتنهاا در اياران بلكاه در جهاان پدياده
جديد و نوظهوری هستند و حتی كشورهايی كه بهعنوان ايجاد كننده ايان شابكههاا مایباشاند در
شرايط بحران اجتماعی رفتارهای سلبی از خود نشان دادهاند (نمونه آن برخورد كشور انگلایس باا
شبكه در شرايط بحران اجتماعی) لذا وحدت نظر در جوامع مختلف بهويژه در جمهاوری اساالمی
ايران در خصوص شبكههای اجتماعی وجود ندارد و به همین موازات راهبرد مشخصی كه تعیاین-
كننده فرصت ها و تهديدات و زمینهساز تصمیمسازی برای جامعه تصمیمساز كشور گردد شناسايی
نشده است.
بر اين اسا

برای دستیابی به مثلفهها و شاخصهای سیاسی با بهرهگیری از مبانی پاژوهش و

ادبیات نظری و همچنین نظرسنجی از خبرگان حوزه امنیت ،فضای سايبر و سیاست ،ديادگاه آناان
در اين زمینه اخذ و مثلفههايی از اين طريق شناسايی و سپس بر اين اسا

مدل مفهومی پاژوهش

مشخص گرديد و درنهايت مثلفههای شناسايی شده و شاخصهای كسب شده از آنها مجادداً در
معر ،قضاوت نخبگان حوزه سیاست ،امنیت و سايبر قرار گرفت تا بر اسا

آن يافتههای تحقیق

و فرصتها و تهديدات حوزه سیاست شناسايی گردد .در اين خصوص مشخصههای مدل مفهومی
و شاخصهای سیاسی پژوهش به شرح زير میباشند:
در الگوی مفهومی ،تهديدات و فرصتها در قالب شاخصها بهطور برابر نشان داده میشوند و
سوگیری خاصی در اين زمینه وجود ندارد .كشور جمهوری اسالمی ايران بهعناوان داخال و سااير
حوزه بهعنوان خارج نگريسته شدهاند و بررسی اين الگو از نگاه حاكمیت جمهوری اسالمی اياران
پرداخته شده است.
1 - nahad-tums.ir/zo1391/SocialNetwork.pptx

 كاركرد سیاسی شبكههای اجتماعی مجازی 7۸7

فرصتها و تهديداتی كه در اين پژوهش مورد توجه قرار خواهند گرفت با نگاه مرجاع امنیات
اسالمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .شاخصهای سیاسی بر مبنای چارچوب نظری پاژوهش
و ديدگاه نخبگان انتخاب گرديدهاند و در دو دسته شااخصهاای اررگاذار مثبات و شااخصهاای
اررگذار منفی سازماندهی شدهاند.

شاخصهای سیاسی

کاهش مشارکت

مشارکت سیاسی

تضعیف

سیاسی

حاکمیت ملي

کاهش مقبولیت

مقبولیت

قدرت
بسیجکنندگي

تضعیف کارآمدی

کارآمدی

تولید کنشهای
بی ثباتی

ثبات

سیاسي

مخالف حاكمیت

کاهش نفوذ

نفوذ

چارچوب مفهومي :شاخصهای سیاسی در ارتبا با امنیت سیاسی و مثلفههای سیاسی رابطاه
معناداری دارند كه در تناظر با شاخصهای مشترک امنیت و شابكههاای اجتمااعی رابطاه معناادار
مثبت يا منفی دارند كه در قالب فرصت يا تهديد نمايان میگردند:

امنیت

شاخص مشترک

شبکه های اجتماعی مجازی

شاخص های

مؤلفه های

سیاسی

سیاسی

امنیت
سیاسی
تهدید

فرصت
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در اين پژوهش كه از نوع كاربردی -توسعهای 1است ،از روشهای تحقیق مرسوم در مطالعات
علمی ،روش تحقیق تلفیقی( 2شیوه آمیخته) استفاده شده و تحلیل اطالعات و يافتهها و دادههاا بار
روش تحلیل تركیبی صورت گرفته است و با استفاده از آمارهای توصیفی و نیز تحلیل كیفی

اسا

مستند بر آراء و ديدگاه صاحبنظران مطلع به موضوع ماورد مطالعاه ،انجاام گردياده اسات .برای
روايی پژوهش از نظر اساتید صاحبنظر دانشگاهی و متخصصین ايان حاوزه استفاده شد و نیز باا
توزيع تعدادی پرسشنامه در جامعه آماری ابهامات و نواقص آن رفع گرديده است .جامعه آماری از
میان اساتید و محققین دانشگاهی و صاحبنظران حوزه فناوری انتخااب گرديدناد كاه درمجماوع
حدود  222نفر برآورد میشوند.
تأيید اعتبار علمی الگوی پیشنهادی باهصاورت خبرگای صاورت گرفات و باا نظرخاواهی از
انديشمندان و اساتید و صاحبنظران تاالش گردياد الگاويی تادوين شاود كاه بارای مسائوالن و
سازمانهای امنیتی كارايی الزم را داشته باشد .در اين پژوهش پرسشانامه در چهاار مرحلاه توزياع
گرديد كه چگونگی آن در جدول ( )1آمده است.
جدول شماره ( )7پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش
پرسشنامه

هدف

تعداد

مخاطبان

اول

اطمینان از جامعیت مثلفهها و شاخصها

12

خبرگان امنیتی ،رسانهای ،سايبری و اجرايی

22

خبرگان امنیتی ،رسانهای ،سايبری و مديران اجرايی

دوم

سنجش پرسشنامه اصلی

07

خبرگان امنیتی ،رسانهای ،سايبری و مديران اجرايی

سوم

تأيید اعتبار علمی الگوی پیشنهادی

12

خبرگان و صاحبنظران امنیتی ،رسانهای ،سايبری

پیشآزمون

بررسی روايی و پايايی پرسشنامه اولیه و
رفع اشكاالت

اعتبار 9و روایي ۸ابزار اندازهگیری :پس از تدوين و تنظیم پرسشنامه بهمنظور حصول اطمینان
از روايی و اعتبار آن پیشآزمونی 1به عمل آمد .دستورالعمل مشاهده به اين صورت طراحی گردياد
كه قبل از توزيع پرسشانامه هادف از اجارای كاار بارای پاساخدهنادگان توضایح داده شاود و از
يادشدگان خواسته شود ضمن دادن پاسخ ،نظرشان دربااره محتاوای ساثاالت اباراز نمايناد تاا در
مرحله نهايی ،سثاالت مبهم و نارسا مورد بازبینی و تجديدنظر قرار گیرند.
1-Applied – Development Research
2-mix method
3-Reliability
4-Validity
5-Pre-test
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قابلیت اعتبار پرسشنامه از طريق روش آزمون آلفای كرونباخ 1و با توزيع پرسشنامه در بین 22
نفر از اعضای جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت كه مقدار ضريب آلفای برابر  81درصاد باود.
مقدار حاصله نشان داد همبستگی درونی سثاالت پرسشنامه در سطح بااليی قرار دارد.
الگوی بررسي تهدیدات و فرصتهای شبكههای اجتماعي (مؤلفهها فرصت)(جدول )۹
مؤلفه شاخص

فرصت
مشاركت سیاسی

تهدید
كاهش مشاركت سیاسی

مقبولیت

كاهش مقبولیت

كارآمدی

تضعیف كارآمدی

ربات

بیرباتی

نفوذ

كاهش نفوذ

یافتههای تحقیق :در بررسی «فرصتهايی كه شبكههای اجتمااعی در كااركرد سیاسای» ايجااد
مینمايند و گستره شبكههای اجتمااعی از بعاد سیاسای چاه تهدياداتی را بارای دولاتهاا ايجااد
مینمايند؟ پنج شاخص :مشاركت سیاسی ،مقبولیت ،كارآمدی ،ربات و نفوذ تدوين شد .هركادام از
پنج شاخص فوق به ترتیب برخوردار از  1 ،8 ،0 ،7و  3گويه هساتند .مثلفاه سیاسای در مجماوع
دارای  28گويه است .در بررسی مثلفه سیاسی  28گويه تعريف گرديد كه پاسخدهندگان  11گوياه
را برای شبكههای اجتماعی مجازی «فرصت» و  11گويه ديگر را «تهديد» ارزيابی نمودهاند .توزياع
فراوانی گويه های مرتبط با مثلفه سیاسی به تفكیک «فرصات» و «تهدياد» و بار اساا

آمارهاای

توصیفی «میانگین»« ،واريانس» و «انحراف استاندارد» در جدول ( )3و ( )1ترسیم شده است .نتاايج
حاصله در جدول ( )3در شكل «فرصت» نشان میدهد پاسخدهندگان ،میازان اهمیات گوياه هاا را
برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران «خیلی زياد» و «زياد» ارزيابی كردهاند.

1-Cronbach's Alpha
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جدول ( )9گویههای مؤلفه سیاسي در شكل «فرصت»
شاخص

افزایش
مشارکت سیاسي

افزایش مقبولیت

ارتقای کارآمدی

افزایش ثبات
گسترش نفوذ

گویه

7

میانگین واریانس انحراف استاندارد

کمک به افزایش مشارکت سیاسي

12813

0810

2811

گسترش حمایت مدني از حاکمیت

11872

1817

2821

بهرهگیری احزاب سیاسي جهت توسعه فعالیت حزبي

13823

8821

2887

توسعه فعالیت رسانههای اجتماعي

12870

11831

3837

تقویت پایههای اعتماد سیاسي حاکمیت

12821

3811

1881

افزایش حاکمیتپذیری

12831

2870

1800

تقویت قدرت بسیجکنندگي حاکمیت

12821

3810

1811

تقویت کنشهای سیاسي مشترک

11801

12803

3811

تقویت جبهه بینالمللي مقاومت ضد نظام استكباری

12821

3818

1811

سنجش و هدایت افكار عمومي

12822

2802

2877

امكان بازتولید نظام سیاسي کشور بهویژه در شرایط بحراني

11813

1801

2811

کمک به نظم شهری و آرامش در جامعه

12821

2831

1813

اشاعه باورها ،ارزشها و هنجارهای سیاسي مطلوب در سایر کشور 12831

7818

2871

11881

2818

2811

ارائه الگوی مردمساالری دیني

نتايج حاصله در جدول ( )1در شكل «تهديد» نشان مایدهاد پاساخدهنادگان ،میازان اهمیات
اكثريت گويهها ر ا برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران «خیلی زياد» ارزيابی كردهاند.
جدول ( )۸گویههای مؤلفه سیاسي در شكل «تهدید»
شاخص
كاهش مشاركت
سیاسی

كاهش مقبولیت

گويه

انحراف

میانگین

واريانس

22821

1812

1821

گسترش فعالیت گروهها و جريانهای سیاسی مخالف حاكمیت 22811

1822

3823

كاهش مقبولیت حاكمیت

21811

1821

2821

عرفیشدن حاكمیت (از منظر ساختاری و نهادی)

10813

10800

7812

قانونگريزی در جامعه

21801

1822

2822

ايجاد چالش در انسجامبخشی حاكمیت

21887

2823

1811

كاهش مشاركت هموطنان در انتخابات گوناگون

 -7میانگین درصد گويهها جدول شماره  1و 2با جدول شماره  7تطابق دارد.

استاندارد
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تضعیف
كارآمدی

ايجاد شكاف میان مردم و حاكمیت

21821

8813

2881

گسترش مقاومت مدنی علیه حاكمیت

21811

1882

2811

تضعیف مرزهای حاكمیت ملی

21801

2801

1803

تضعیف باورها ،ارزشها ،هنجارها سیاسی حاكم بر جامعه

21817

1818

2821

21813

2812

1818

دامن زدن به بینظمی ،ابهام و تضاد در جامعه

21801

2812

1818

قطبی شدن طیفها و جريانات سیاسی

21827

11870

3817

21827

1811

281

ايجاد آشوبهای شهری ،تنشهای قومی و نزاعهای اجتماعی و
بیرباتی

كاهش نفوذ

اعتصابها

اشاعه باورها ،ارزشها و هنجارهای سیاسی مخالف با حاكمیت

اهمیت مؤلفهها :جدول تقاطعی ( )1اهمیت مثلفههای سیاسی به تفكیک فرصت و تهديد
میزان اهمیت /مؤلفه

مؤلفه سیاسي
شكل فرصت شكل تهدید

خیلی زياد

0

11

زياد

10

11

متوسط

21

21

كم

18

0

خیلی كم

1

0

میانگین

2871

3801

انحراف استاندارد

2811

1821

واريانس

2811

1822

تعداد كل در مثلفه

11

11
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تجزيه و تحلیل:
 -7در جدول «فرصت» 0 :درصد از پاسخدهندگان میازان اهمیات گوياههاای فرصات مثلفاه
سیاسی را برای امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد 10 ،درصد زيااد 21 ،درصاد متوساط18 ،
درصد كم و  1درصد خیلی كم عنوان كردهاند .میانگین اهمیت گويههاای فرصات مثلفاه سیاسای
برابر  2/71و واريانس و انحراف استاندارد آن به ترتیب برابر  2/ 11و  2/11بوده است.
 -2در جدول «تهديد» 11 :درصد از پاسخدهندگان میزان اهمیت گويههای تهديد مثلفه سیاسی
را برای امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد 11 ،درصد زياد 21 ،درصد متوسط 0 ،درصاد كام
و  0درصد خیلی كم عنوان كردهاند .در تهديد مثلفههای سیاسی ،میاانگین اهمیات گوياههاا برابار
 3/01و واريانس و انحراف استاندارد آن به ترتیب برابر  1/21و  1 /22بوده است.
شاخصها :برای بعد سیاسی پنج شاخص مشاركت سیاسی ،مقبولیت ،كارآمدی ،رباات و نفاوذ
تدوين شد .هركدام از پنج شاخص فوق به ترتیب برخاوردار از  1 ،8 ،0 ،7و  3گوياه هساتند .در
مجموع اين مثلفه دارای  28گويه است.
جدول تقاطعی  0شاخصهای مثلفه سیاسی با میزان اهمیت آن را نشان میدهد:
شاخص  /میزان اهمیت

خیلي زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلي کم

مشارکت سیاسي

7۶

۹9

۰7

۸

۹

مقبولیت

7۰

۸۶

۹۸

79

۹

کارآمدی

3

۹1

۶۶

۸

۶

ثبات

7۶

1۶

1

۶

9

نفوذ

۹

3

1۶

7۶

۸

توزيع فراوانی شاخصهای مثلفههای سیاسی در جدول تقاطعی  0نشان میدهاد در شااخص
الگوی مشاركت سیاسی 12 ،درصد از پاسخدهندگان میزان اهمیت آن را برای امنیت ملی جمهوری
اسالمی خیلی زياد 23 ،درصد زياد 01 ،درصد متوسط 1،درصد كم و  2درصاد خیلای كام عناوان
كردهاند .در شاخص مقبولیت 10 ،درصد از پاسخدهندگان میزان اهمیات آن را بارای امنیات ملای
جمهوری اسالمی خیلی زياد 11 ،درصد زياد 21 ،درصد متوسط 13 ،درصد كم و  2درصاد خیلای
كم ارزيابی كردهاند .در شاخص كارآمدی 1 ،درصد از پاساخدهنادگان میازان اهمیات آن را بارای
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امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد 27 ،درصد زيااد 11 ،درصاد متوساط 1 ،درصاد كام و 1
درصد خیلی كم عنوان كردهاند .در شاخص ربات 11 ،درصد از پاسخدهندگان میزان اهمیات آن را
برای امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد 71 ،درصد زياد 7 ،درصد متوسط و  3درصاد خیلای
كم ارزيابی نمودهاند .در شاخص نفوذ 2 ،درصد از پاسخدهندگان میزان اهمیت آن را بارای امنیات
ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد 1 ،درصد زياد 72 ،درصاد متوساط 11 ،درصاد كام و  1درصاد
خیلی كم عنوان كردهاند.
آمارهای توصیفی در جدول  0نشان میدهد از نظر پاسخدهندگان در بین شاخصهاای مثلفاه
سیاسی ،شاخص «ربات» در شبكه های اجتماعی مجازی با میانگین  3/18بیشترين اهمیت را در بین
شاخص ها برای امنیت ملای جمهاوری اساالمی اياران داشاته و سااير شااخصهاای «مقبولیات»،
«مشاركت سیاسی»« ،نفوذ» و سپس «كارآمدی» به ترتیب با میاانگینهاای «،»2/88« ،»3/31« ،»3/01
« »2/77در رتبههای بعدی قرار داشتهاند.
جدول تقاطعی ( )7میانگین اهمیت شاخصهای سیاسی:
شاخص  /آماره

میانگین انحراف استاندارد واریانس

مشارکت سیاسي

939۸

۶31۰

۶3۶3

مقبولیت

93۰7

۶33۰

۶339

کارآمدی

۹311

۶313

۶3۰9

ثبات

933۴

۶31۶

۶3۶۶

نفوذ

۹3۴۴

۶3۰۴

۶3۸1

نمودار ستونی  8میانگین اهمیت شاخصهای مثلفه سیاسی برای امنیت ملی جمهوری اساالمی
ايران:
3.98

2.88

3.61

4

3.34

3.5
3

2.77

2.5
2
1.5
1
0.5

0
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نتیجهگیری:

شبكههای اجتماعی مجازی اگرچه از پديدههای نوظهوری هستند كه زمینه توسعه و پوشش ساطح
وسیعتری از زندگی بشر امروزی را در آينده دارند ،اما در مدتی كه قدم به عرصه حیات گذاشتهاند
بهسرعت در زندگی اجتماعی و رويكردهای فرهنگی و سیاسی اررگذار بودهاند.
طی سالهای اخیر شبكههای اجتماعی له و علیه دولتها ماورد اساتفاده قارار گرفتاهاناد و در
حقیقت دارای كاركردی دوگانه هستند كه هم میتوانند دولتها را به چالش بكشند كماا اينكاه در
جريان بیداری اسالمی به ابزاری برای سرنگونی دولتهای عرب تبديل شدند و هم قابلات نجاات
دولتها را دارند (كمک به دولت تركیه در جريان كودتای سال

.)2211

در بررسیهای میدانی و بررسی ديدگاه نخبگان اين حوزه مشخص شد كه در كشور جمهوری
اسالمی ايران در بعد سیاسی ،تهديدات و فرصتهای شبكههای اجتماعی برابرند ،بناابراين از بعاد
سیاسی ،موضوع فرصتمحور يا تهديدمحور بودن شبكههای اجتماعی وضعیت دوجانباهای دارناد
كه نقش متولیان و مسئولین و همچنین سیاستگزاریهايی كاه در ايان حاوزه صاورت مایگیارد،
میتواند محور فرصت را تقويت و در نقطه مقابل نیز عدم برنامهريزی وعدم توجه به ايان فضاای
جديد میتواند تهديدات را افازايش دهاد .از ساوی ديگار بااالبودن میاانگین اهمیات گوياههاای
تهديدمحور نشان میدهد عدم برنامهريزی در اين حوزه مایتواناد گارايش شابكههاای اجتمااعی
مجازی را به سمت تهديد سوق دهد .لذا دو حوزه فرهنگ و امنیت نیز از حوزههای تأریرگاذار بار
بُعد سیاسی میباشند كه در هدفگذاریها ،برنامهريزیها و سیاستگذاریها میتواند مدنظر قارار
گیرد.
بر اسا

يافتههای تحقیق در بین شاخصهای مثلفه سیاسی ،شااخص «رباات» در شابكههاای

اجتماعی مجازی بیشترين اهمیت را در بین شاخصها برای امنیت ملای جمهاوری اساالمی اياران
داشته است كه اهمیت آن از نظر پاسخدهندگان و جامعه هدف در مقايسه با ساير شاخصها بیشاتر
بوده است و ساير شاخصهای «مقبولیات»« ،مشااركت سیاسای»« ،نفاوذ» و ساپس «كارآمادی» در
رتبههای بعدی قرار دارند .اين گرايش در جامعه پاسخدهندگان نشان دهنده اين است كه مسائولین
امنیتی در جامعه بايستی ربات داخلی نظام و جامعه را در اقدامات و برنامههای مدون بهعنوان يكای
از شاخصترين نشانههای امنیت پايدار در جامعه مدنظر داشته و بارای رسایدن باه امنیات پايادار
شاخص ربات نشاانه مهمای اسات كاه ماورد ارزياابی دائمای مایتواناد باشاد و از نظار جامعاه
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پاسخدهندگان چهار مثلفه مذكور ضمن اهمیت تقدمی برای امنیات سیاسای در جامعاه مایتوانناد
نقش مكمل و ايجاد كننده ربات نیز باشند .با توجه به نتايج به دست آمده پیشنهاد میشود:
شبكههاای اجتمااعی مجاازی باا رويكارد فرصاتمحاوری در دساتور كاار ساطوح مختلاف
سیاستگذاری كشور قرار گیرد و در راستای «ربات» داخلی كشور مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
تهديد شبكههای اجتماعی مجازی از نوع سلبی است و عدم بهارهگیاری از فرصاتهاا سابب
ايجاد تهديد از ناحیه اين شبكهها برای جامعه میشود ،لذا شاخص «ربات»« ،مقبولیت»« ،مشااركت
سیاسی»« ،نفوذ» و «كارآمدی» در دستور كار شورای عالی مجازی كشور قرار گیرد.
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