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 چکيده
های نوین ارتباطی؛ فضای مجازی به ابزاری بدل شدده هده از لدبل بده     یفناورامروزه با گسترش  زمینه و هدف:

و اغتشاشدات   هدا بحدرا  ، تظاهرات، هاجنبشی انواع اندازراه، گسترش ارتباطات و... به هافراوردهی انواع گذاراشتراک

 بده  گدرایش  بدا  مجدازی  فضدای ( هدای یام)پقاله تبش شده رابطه استفاده از همک هرده است. بر همین اساس در این م

 اغتشاشات بررسی و تحلیل شود.

اسدت. جامهده    هداربردی  هدف برحسب واز نوع پیمایش  تحلیلی -توصیفی پژوهش، پژوهش ینا روش تحقیق:

ی و در ادامه اچندمرحلهی اوشهلیری گنمونهنفر از جوانا  هاربر شهر سنندج هه به روش  483آماری عبارت است از 

تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری اطبعات میدانی و ابزار آ  پرسشنامه محقق سدالته بدوده اسدت. روایدی     

اسدت هده ضدریب همده      آمدده یله ضریب آلفدای هرونبداب بده دسدت     وسبهتحقیق از طریق روایی صوری و پایایی آ  

 به دست آمد. 848/7نیز  پرسشنامهبوده است. ضریب پایایی هلی  07/7متغیرهای مستقل و وابسته باالتر از 

 بده  گدرایش  بدا  مجازی فضای هاییامپ از استفاده رابطه بین داریمهن رابطه وجود از ها حاهییافته ها و نتايج:يافته

 609/7بدا ضدریب    افزایش مطالبات اجتماعی در فضای مجدازی  بین متغیرها، از. است بوده یا  جوانا در ماغتشاشات 

 رتبده  657/7بدا ضدریب    از مهترضا المللی ینبدوم، حمایت  رتبه 693/7با ضریب  ترغیب مردم مثبت، بیشترین رابطه

نمدایی و القدای وجدود فسداد     در رتبه چهارم، سیاه 648/7سوم، بزرگنمایی و سراسری جلوه داد  اعتراضات با ضریب 

 همتدرین  826/7نجم و درنهایت ارائه البار دروغین و شایهات با ضدریب  در رتبه پ 867/7گسترده در هشور با ضریب 

 .است داشته سنندج جوانا  میا  در اغتشاشات به گرایش با را رابطه
 

 

 نمایی، شایهات، گرایش، اغتشاشات، سنندجاجتماعی، سیاه مطالبات   :هاکليدواژه
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 و بيان مسئله مقدمه

 اجتمداعی،  هدای شدبکه  هداربرد  آ  تبد  بده  و الکترونیدک  ارتباطدات  گسدترش  و ظهور

 عندوا  به هاشبکه این .(8488)دورا ، است  نموده شگرفی تحول را دچار اجتماعی هایتهامل

 مدورد  اینترندت  در محتوا گذاریبه اشتراک و ارتباط برقراری برای جدیدی راه هنندهفراهم

 مختلد   هدای شبکه ینترنت درا هاربرا  از نفر میلیو  صدها امروزه، و اندگرفته قرار توجه

 چندین  درنتیجده  .(8460؛ امیریا  هاشمی و شدم  و شدیرانی،   8460)هاروانی،  دارند عضویت اجتماعی

 و شدکل  را گفتمدانی  هدای تهامدل  و افدراد  زیادی تهامبت حد فضای مجازی تا هایی،تحول

 اطبعات انقبب ارتباط، همین . در(8469)مصلحی نیک و حاجیانی،  وسوی لاصی داده استسمت

 و داده گسترش را افراد ایشبکه اجتماعی هایجنبش نقش ایفزاینده طوربه مجازی در دنیای

 نو، گفتمانی با برلط )آنبین( و جدید طبقه عنوا به هه هستند هنشگرا  غیردولتی این دیگر

 نقدش  راین،بنداب  ؛(8464و  8487)هاسدتلز،   اندد هدرده  ایجداد  جوامد  سدنتی   برای را جدید چالشی

 هایدرنتیجه تحول و عمومی افکار به دهیشکل در توا نمی را اجتماعی مجازی هایشبکه

 هدای سدال  در اجتمداعی  هایشبکه هه واقهیت این به توجه گرفت. با نادیده جها  سیاسی

 ایدرا   در اند،شده جها  هنار و گوشه در اجتماعی و سیاسی اساسی موجب تحوالت الیر

 طدور بده  اجتماعی مجازی هایشبکه لصوصبه و اعم طورمجازی به فضای از استفاده نیز،

مختلد  گسدترش یافتده اسدت. بدرای نمونده        هایگروه و احزاب مردم، توسط چشمگیری

 طی برگزارشده انتخابات از بهد استفاده از فضای مجازی به یکی از ابزارهای اساسی قبل و

 هدای از شدبکه  اسدتفاده  هده  رسدد می نظر به .(8486)نصیری، گذشته بدل شده است  هایسال

اجتمداعی   -تحوالت سیاسی بر تأثیرگذاری برای ای جدیدوسیله به تبدیل اجتماعی مجازی

)شداليی و رحیمدی،   باشدد   سیاسی شده در فضای ها و ایجاد اغتشاشاتاندازی بحرا و البته راه

 .(2776، 8؛ مؤسسه دانش دیجیتال هیل8469

های جمهی، پیوندی دیرینه بوده، امروزه ایدن  ند افکار عمومی با رسانهاگر روزگاری پیو

ازپدیش تقویدت شدده و    های اجتماعی مجازی بیشپیوند با گسترش فضای مجازی و شبکه

                                                           
1. Hill,Knowlton›s Digital practice. 
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دهندد و هدم آ  را بیدا     ها هم به افکار عمدومی شدکل مدی   مهنایی جدید یافته است. رسانه

هدا در دوره  یب نیست هده بدا رشدد و توسدهه رسدانه     ؛ بنابراین عج(80: 8489)ویلیامز، هنند می

هدای مجدازی بدر افکدار     لصوص رسدانه ها بهتر آ تر و گستردهپسامدر  شاهد تأثیر عمیق

شود هه گیری افکار عمومی زمانی افزو  میهای مجازی بر شکلعمومی باشیم. تأثیر رسانه

هدای ااتدی   تکثیر انبوه به قابلیدت  هایی چو  تهاملی بود ، غیرمتمرهزی بود  و قابلیتویژگی

هدای اجتمداعی   ویژه در شبکههایی هه در فضای اجتماعی و بهگردد، ویژگیها اضافه میرسانه

توا  گفت هه در فضای سیاسی جامهه، شداهد هداربرد تأثیرگدذار    اند. میاینترنتی قابل مشاهده

ه ایدن ترتیدب مدا نیازمندد درک     ایم. بد های جدید بر افکار عمومی جامهه ایرا  بودهاین رسانه

اطبعاتی امروز هه به مدد ظهور وب تحوالتی شدگرف یافتده، هسدتیم تدا      تری از جامههعمیق

عدبوه بدر آ     .(8462)مهددوی،  های متناسب با آ  را اتخاا هنیم ها و هنشفقط سیاستبتوانیم نه

ها و راف هشیده شد  لواستهها و اغتشاشات و نیز به انحنظمیها، بیبتوانیم از بروز بحرا 

نتدای    .(8464)بهمندی و شدکیبا،   شود، باشیم مطالبات برحق هاربرانی هه در این فضاها منتشر می

سیاسدی برحقدی    -دهد هه در هنار مطالبات اجتماعینشا  می 8«هاستلز و توبارو»تحقیقات 

هدای  بسدیاری پیدام   رسد ههسازند، به نظر میهه امروزه هاربرا  در فضای مجازی منتشر می

شده و جداگانه و با هدفی مشخص )ایجاد بحدرا  و اغتشداش( از    ریزیطور برنامهدیگر به

 . (2782)هاستلز و توبارو، شوند جایی دیگر ارسال و هدایت می

از قدرت فضای مجازی در ایجداد و   لوبیبه 8468و  8469اغتشاشات مختل  در سال 

ویژه در هردسدتا (، پدرده برداشدت. ایدن وقدای       ور )بهگسترش اغتشاشات و ناامنی در هش

هدای اجتمداعی مجدازی و هدم     بهترین فرصت هم برای درک قدرت غیرقابل وص  شدبکه 

در فضای مجدازی را فدراهم   « از اندازهآزادی بیش »تجربه یک اقدام عملی در مهار و هنترل 

مهدوری اسدبمی و پهندای    سالت. این فضا ابتدا با در التیار گرفتن امکاندات مخدابراتی ج  

ای از صدورت مصدنوعی سدایه   ای بیگانه(، توانست بده های اجارهاینترنت داللی )نه ماهواره

و در ادامه قصد گسدترش نداامنی   ( 8464)بهمنی و شکیبا، نگرانی و التهاب را بر هشور بگستراند 

                                                           
1. Antonio Casilli, Paola Tubaro. 
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هدامی دشدمن   در هلیت جامهه را داشت هه البته با شکست مواجه گردید. با این اوصداف، نا 

عندوا  یدک ابدزار ندرم )هده      بدیل فضای مجدازی بده  در ایجاد اغتشاش چیزی از قدرت بی

پدرور  ؛ ضیایی8467باره رجوع هنید به: حمیدی، )در این هاهد تر در لاورمیانه و آفریقا دیدیم( نمیپیش

 .(8468؛ آقایی، 8464؛ هاستلز، 8488و عقیلی، 

ارد آ  دسته از رلدادهایی هده اغتشداش لواندده    بر این اساس، تحقیق حاضر در نظر د

ها تا چه اندازه مبتندی یدا بدا تأهیدد بدر اسدتفاده از       گیری آ شود را با این تأهید هه شکلمی

فضای مجازی بوده را در منطقه جغرافیایی سنندج مورد تحلیل قرار داده، رابطه میا  این دو 

وابسته  )گدرایش بده اغتشاشدات( را در     های منتشر در فضای مجازی( ومتغیر مستقل )پیام

قالب شش فرضیه توضیح و تبیین نماید. به تهبیر دیگر این تحقیق در پی پاسخگویی به این 

هدای انتشداریافته در فضدای مجدازی     پرسش است هه تا چه اندازه استفاده هداربرا  از پیدام  

هدای  یگدر سدهم پیدام   گذارندد  بده عبدارت د   ها به اغتشاشات اثر مدی تواند بر گرایش آ می

، «انتشددار البددار دروغددین»انتشدداریافته در فضددای مجددازی )از لددبل ایددن شددش مؤلفدده:  

افدزایش مطالبدات   »، «نمدایی سدیاه »، «المللدی هدای بدین  انددازی حمایدت  راه»، «سدازی شایهه»

در گرایش هاربرا  به اغتشاشات در شهر سدنندج تداهنو  تدا چده انددازه بدوده       «( اجتماعی

 است 

 

 هپيشين

( در پژوهشی تحت عنوا   طراحی الگدوی نقدش   8469) فر و فرهنگیداوودی، سلطانی

هدای اجتمداعی   های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانا  نتیجه گرفتند هه شبکهشبکه

دهی اعتراضات و ایجاد اغتشداش  بخشی اجتماعی به سازما از لبل ایجاد تحرک و آگاهی

( در پژوهشدی تحدت عندوا  بررسدی و     8465ود و جهفدری ) نقش مهمی دارند. زارعی، بهب

های اجتماعی مجازی و تأثیر آ  بدر نظدم و امنیدت بده ایدن نتیجده       واهاوی تهدیدات شبکه

هدای  هدا و فرصدت  های اجتماعی مجازی، عدبوه بدر آنکده دارای قابلیدت    رسیدند هه شبکه

تدرین  توانندد لطرنداک  عنوا  نمادی از عصر فناوری و تکنولوژی هستند، مدی چشمگیری به
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هدایی مانندد   ها با للدق پدیدده  های عرصه امنیت ملی را ایجاد نمایند. آ مشکبت و چالش

پراهنی و نشر اهاایب، هدک و نفدوا   های لیابانی، التبفات قومیتی و مذهبی، شایههآشوب

ز های سوء سیاسی و امنیتی و اجتماعی بسترسدا و ویروس پراهنی و ترور فرهنگی و فهالیت

بددر نقددش  ای( در مقالدده8462تهدیدددات امنیتددی هسددتند. غفدداری و دهقددانی و نجددارزاده )

های اجتماعی در بیداری اسبمی )مطالهه موردی انقبب تدون (  های مجازی و شبکهرسانه

هدای  شدبکه نقش ( در تحقیقدی بدا عندوا     8462اند. انوشده ) تأهید داشته، آ  را مؤثر دانسته

هدای مجدازی   به این نتیجه رسید هه اینترنت و شدبکه میانه ورر لالیت اتحوالدر جتماعی ا

 ترین ابزارهای وقوع و گسترش تحوالت اجتماعی بوده است.  ازجمله مهم

ای هوتاه به تحلیل حمبت حمایتی هماهنگی هه منجر بده  ( در مقاله2786) 8ریی دازک

یدده و متهاقبداب بده    مدیبدی در سدریبنکا گرد   2786آوریدل   28نفدر در   257مرگ بدیش از  

هدای اجتمداعی و   اقدامات دولدت در سانسدور و قطد  دسترسدی سداهنا  لدود بده رسدانه        

اپ، یوتیدوب، اسدنچ چدت و وایبدر     بوک، وات رسانی آنبین ازجمله فی های پیامسیستم

هدای یادشدده هده از لدبل     پردازد. مقاله او در پی آ  اسدت هده نقدش شدبکه    شده بود، می

پراهنی، در آ  قتل عام یادشده دلیل بودند، تحلیدل نمایدد.   دروغ، شایهههای لبری گزارش

های اجتماعی مجازی هه در برلی هشورها ابزاری بدرای للدق تحدوالت    به باور وی شبکه

 پردازد.اجتماعی بوده، در اینجا نقش ابزاری را ایفا نمود هه به گمراه هرد  هاربرا  می

گیری و به سرانجام های اجتماعی در شکلثیرات رسانه( نیز به تأ2784) 2پامب اوگوازور

رسید  انقبب تون  و مصر پردالته و بر این باور بودند هه تحوالت لاورمیانه بدا تأهیدد   

 3( و گدافنی 2782) 4های اجتمداعی و اینترندت ممکدن گردیدد. السدو  و دیگدرا       بر شبکه

هه در طول یک دهه گذشدته،   ( در تحقیقات لود ااعا  داشت2776( و نیز هاستلز )2782)

( 2782) 5اندد. فداه   های مردمی مختل  ظاهر شدده های اجتماعی در صحنه شورشرسانه

                                                           
1. Jan Rydzak. 

2. Pamela Ogwuazor Momah. 

3. Beth Elson. Sara, et al... 

4. Gaffney. 

5. Fuchs. 
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هدا در  ها، بده نقدش مدؤثر شدبکه    ها و انقببهای اجتماعی و آشوبدر تحقیق با عنوا  رسانه

عندوا  ابدزاری بدرای    هدا بده  وقوع و گسترش درگیر و آشدوب اشداره هدرده اسدت. نقدش آ      

مدیبدی تدا    2776های اجتماعی، از جنبش سبز ایرا  در سال رسانی و هماهنگی جنبشبعاط

در  .(2776)رویتدرز،   میبدی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 2788جنبش اعراب در سال 

هدای  بوک، توییتر یا سایر اشدکال رسدانه  ها، فی اهثر موارد، فهالیت آنبین از طریق وببگ

های اجتمداعی  هروندا  این امکا  را داده است هه بخشی از یک تمرین شبکهاجتماعی به ش

های اجتماعی به دلیدل  باشند و در یک حوزه عمومی شرهت هنند. در تون  و مصر، رسانه

ها در هماهنگی و انتشار اطبعدات سدری ، بده تظداهرات و گسدترش آ  همدک       توانایی آ 

رسدانی و ارتباطدات عداملی تأثیرگدذار در     طدبع هردند. به باور سلمانوف ابزارهای جدیدد ا 

هدا را نده   تدوا  آ  تسری  روندهای انقببی در سراسر جها  عدرب بدود، هرچندد هده نمدی     

( 2782. هاسدلی و توربدارو )  (2788، 8)راماچاندرا هننده و نه محرک هر انقبب دانست تحریک

ل چندین سناریو به نقدش  و تحلی 2در مقاله لودی از لبل یک مدل مبتنی بر عامل اپستین

اندد.  ها و رفتارهای جمهی پردالتههای اجتماعی مجازی در وقوع لشونتها و شبکهرسانه

مدیبدی هده از بیدداری     2788هدای سیاسدی در سدال    ها دریافتند هه در پی موج ناآرامیآ 

اسبمی تا شورش بریتانیا گسترش یافت، تشکیل اجماع بدزرگ پیرامدو  سانسدور اینترندت     

 ها و اغتشاشات( انجام شده است.  )برای پیشگیری از وقوع شورش

 

 مباني نظری تحقيق

با پایا  یافتن جنگ سرد و تغییر در الگوهای حاهم در عرصه سیاسی و امنیتدی، فضدای   

مجازی تحوالت عظیمی را منجر گردیده هده در ایدن میدا  ندوع جدیددی از ارتباطدات در       

 گیدری شدکل جتمداعی مجدازی بده وجدود آمدده اسدت.       هدای ا فضای اینترنت به نام شدبکه 

های اجتماعی مجازی گرچه پیامدهای مثبت بسدیاری ازقبیدل تسدهیل در ارتباطدات و     شبکه

                                                           
1. Ramachandran. 

2. Epstein2002. 
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های سراسر دنیا و ایجداد تحدول در   برداشتن فاصله جغرافیایی میا  انسا انتقال سری  اطبعات، 

تحقیقدات، گفتگدوی   تبادل داده و عرصه ارتباطات و تبادل اطبعات، تشکیل اجتماعات علمی و 

نوبده لدود مشدکبت    و... شدده، امدا بده   ( 8460)پورنقددی،  های پست الکترونیدک  آنبین، سروی 

بدرای   .(8468)لدانیکی و لجیدر،   ای را در ابهاد مختل  امنیتی و انتظامی به همراه آورده است عدیده

قض حقوق بشدر، سدرهوب آزادی   لواهی حکومت، نها با طرح ادعاهایی مانند تمامیتنمونه آ 

اجتماعی، صنفی، تشددید   -های سیاسیبیا ، تشدید محدودیت بر مطبوعات، تضیی  آزادی گروه

محدودیت اقوام مختل ، زنا ، دانشجویا  و بازداشت بهضی افراد، القای شدکاف بدین مدردم و    

.. درصددد بده   هدای رهبدرا  و .  بخشی به تصمیمرهبرا ، القای نبود حمایت مردمی و مشروعیت

 .  (8468)ندری و همکارا ، های سیاسی هستند چالش هشید  مشروعیت نظام

هددا و اندددازی حرهددتبرقددراری ارتبدداط از طریددق اینترنددت و فضددای مجددازی بددرای راه

آل است، چراهه این نوع از ارتباط غیرمتمرهز بوده اجتماعی ایده -های جدید سیاسیجنبش

شود. دسترسدی آزاد را بدرای   راحتی فاش نمیهویت افراد بهو قابلیت هنترل همتری دارد و 

روز امکا  فیلتدر هدرد    سازد. باید گفت هه روزبهپذیر میهره  هه لواها  آ  باشد امکا 

 .(8462؛ غفاری، دهقانی محمدآبادی و نجارزاده، 8468)آقایی، شود ها همتر و همتر میو هنترل این شبکه

د اددد یج ، ااددد همتایی تجودد جسای ردد اال بدد ابلیتی بدد قزی از ادمجو ایبرنتیکی دسی ادفض

فضدای  ت. ددسردار اوددبرل، تیرزااددمبهای اف و تاهتیکدددهسازی اف و هماهنگتبددئا

ت ادد طبعدل اتبار، وددسانسل و رددهنتم دددعت، اددتباطارکل ددر شددتغییمجازی از طریق 

هدی  حددومرز،   تن دد شاندد  و ودد باملی )هرچند ضهی ( میا  هاربرا ، فرد دپیوند ادیجو ا

هدای الیدر توانسدته در    دهی اعتراضات طدی سدال  بخشی )درست یا هااب(، سازما آگاهی

تا جدایی  ( 8468)آقایی، دهی به اعتصابات، تظاهرات و اغتشاشات نقش مهمی ایفا نمایند شکل

بدوک زده،  مصر را فدی  هلید انقبب ( 8462)به نقل از انوشه،هه برلی محققا  مانند لالد سهید 

انقببات جدید مانند بیداری اسبمی در لاورمیانده و شدمال آفریقدا را    ( 8487؛ 865: 2782)هاستلز 

هدا دانسدته و چندین    بوهی و توییتری نامیده و فضای مجازی را در لدمت حرهتانقببات فی 

هدا نشدا  از   هید. تمام ایدن ای را آزاد هنید آ  را به اینترنت بدلواهید جامههشده هه اگر شما می
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دهدی بده رلددادهای    های مجازی در زندگی فردی و اجتماعی و البته شدکل بدیل شبکهنقش بی

( 2776. به باور هاسدتلز ) (8462)انوشه، ها و اغتشاشات است اجتماعی مهم مانند تظاهرات، حرهت

 گیرد.  قرار میهای مخال  مورد استفاده ها و حرهتاین فضا همينین در پیشبرد برنامه

هدا در  بنددی تصداویر و پیدام   هر شورش و اغتشاش در فضای مجدازی از طریدق شدبکه   

هدای  شدود. بدرای نمونده جندبش    بخش شورش بهدی میافتد و البته الهاماینترنت، به راه می

 ای هستند.اجتماعی مثل جنبش مصر، تون ، والستریت و ... در اشکال مختل  شبکه

های لیابانی و اشغال مراهز مهم )مانند میدادین، مراهدز   اسطه راهپیماییوها بهاگرچه جنبش

هدا  های مهم( اغلب ریشه در فضای شهری دارند، اما موجودیت مدداوم آ  اطبعاتی و لیابا 

هدا هدر دو بده ندوعی     هدا و جندبش  شود. از آنجا هه شدورش در فضای آزاد اینترنت محقق می

دو  اینکه یک مرهز قابدل شناسدایی داشدته باشدند، از طریدق      توانند باند، میای اجتماعیشبکه

اندیشی را تضمین هنندد. ضدمن   های چندگانه، هارهردهای هماهنگی و نیز همتهامل بین هسته

های اجتماعی نیازی به رهبدری رسدمی، مرهدز فرمانددهی و هنتدرل یدا       آ  این نوع از حرهت

هددا ندارنددد. ایددن امددر همينددین سددازمانی عمددودی بددرای توزیدد  اطبعددات یددا دسددتورالهمل

هدا  دهد. اگرچده ایدن جندبش   ها را هاهش میپذیری، هنترل، هش  و سرهوب عامل آ آسیب

شوند، با این وص  تنها با اشغال فضای شدهری  های اجتماعی اینترنتی آغاز میاغلب در شبکه

اسدت هده نده    ( روشدن  2776. بده بداور هاسدتلز )   (242: 8464)هاسدتلز،  شوند تبدیل به جنبش می

تواند منب  علیت اجتمداعی باشدد. از ایدن رو ضدرورت     اینترنت و نه هی  فناوری دیگری نمی

هدای  بنددی و عملکدرد جندبش   زما  بر نقدش بسدیار مهدم ارتباطدات در صدورت     دارد هه هم

اجتماعی، تأهید هنیم؛ زیرا مردم فقط از طریق اتصال با یکدیگر، بده اشدتراک گدذارد  لشدم     

طدور هلدی،   های جایگزین برای لود و جامهده بده  ا هم بود  و سالت پروژهلود، احساس ب

هدای ارتبداطی دیجیتدال،    توانند یک جامهه را به چالش بکشند. از این رو امروزه اما شدبکه می

هدا  ها، اغتشاشدات و حتدی جندبش   ناپذیر در عملکرد و سازما  شورشعنوا  بخشی جداییبه

اندد  ای شده زما  ما تا اندازه زیادی مبتنی بدر اینترندت  شبکههای اجتماعی اند. جنبشبدل شده

 .  (249، 2776)هاستلز، ها است هه بخشی الزم اما نه هافی برای هنش جمهی آ 
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ها یا فضای مجازی در اعتراضات و اغتشاشات ترین دالیل هاربرد وسی  شبکهشاید مهم

دهندد )بدرای مثدال    بسیار هاهش مدی های اقدام ها اغلب بدو  مرزند، هزینهاین باشد هه آ 

 هنندد، راحتدی تدأمین مدی   هش  و دستگیری(، امکانات و عوامل مورد نیاز را برای اقدام به

بخشدند، راحدت و ارزا  در گسدتره جهدانی انهکداس )و      ها را سدرعت مدی  اقدامات جنبش

هدا  ای بدا ضدریب اطمیندا  بداال در آ     دهند، امکا  هماهنگی لحظده گیری جهانی( میهمک

وجود دارد، امکا  جذب حامیا  از سراسر جها  و پخش هدر ندوع لبدر، تحلیدل، فدیلم و      

توانندد  ، از این رو می(8464؛ لطیفی مهر و میراسماعیلی و حسینی دانا، 253: 8464)هاستلز، عک  را دارند 

 نمددایی هننددد و اوضدداع را بدده هددمبسددیاری چیزهددای هوچددک را بددزرگ نشددا  داده، سددیاه

 .(8464نیا  و مجردی، )مهابریزند

هدای مهاندد در   هدای تلگرامدی و رسدانه   نقدش هاندال  رسدد هده   به هر ترتیب به نظر می

هدا  اغتشاشات الیر، بسیار فراتر از پوشش لبری اعتراضات و تلطید  البدار ایدن نداآرامی    

های بدروز ایدن   ها لودشا  یکی از عوامل و ریشهبوده است و باید تأهید هرد هه این رسانه

های لبری هده توسدط   ها و فن. تاهتیک(8469)امیریا  هاشمی، شم  و شدیرانی، اند شاشات بودهاغت

ریدزی  دهنده هم برنامهها طی چند روز ناآرامی و اغتشاش به هار گرفته شد، نشا این رسانه

بدا   .(8469)محمودزاده، صحرایی و قوچدانی،   ها در فرایند اغتشاشات داشتندو البته تأثیری بود هه آ 

سدازی  توا  دریافت هده انگداره  های داللی و لارجی میهای برلی از رسانهنگاهی به پیام

نمایی و تدروی   یافته در سالتارهای هشور، سیاهناهارآمدی مسئوال ، بازنمایی فساد سازما 

ها قبدل توسدط برلدی از    روحیه یأس و ناامیدی نسبت به آینده در میا  نسل جوا  از مدت

ای، عناصر داللی و لارجی به هار گرفته شد )غیوری ثالث و بدازدار و سدرهرده   ها ورسانه

توسدط برلدی از مسدئوال     « توانیمنداریم و نمی»(. در هنار آ  تکرار ادبیات سخی  8460

، بر عمق 8460ها در سال ها و افزایش قیمتاجرایی و تأهید بر قط  یارانه برلی از لانواده

بسدا در ناامیدسدازی و   هدای مدداوم( چده   ین عوامل )و ارسدال پیدام  ماجرا افزود. مجموعه ا

 .احساس مشکل و شکل گرفتن مسئله در میا  افکار عمومی مؤثر بوده است
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 چارچوب نظری 

هدای اجتمداعی   دهد هه شبکههای مختل  نشا  میبه هر ترتیب بررسی و تحلیل نظریه

ه عندوا  منبد  علیدت اجتمداعی هده      ند  گونه هه هاستلز یادآور شدده، توانند هما مجازی می

ترین های اجتماعی باشند. در زیر مهمابزاری در لدمت ایجاد و گسترش تحوالت و جنبش

هدای  ها و شالصپردازا  و محققا  داللی و لارجی در لصوص مؤلفههای نظریهدیدگاه

تی مدل سیاسی در قالب جدول مقدما -های اجتماعی بر تحوالت اجتماعی تأثیرگذار شبکه

 مفهومی آمده است.

 
 : چارچوب مفهومي محقق ساخته تحقیق0جدول شماره 

 هاشاخص هامؤلفه نظریه پردازاننظریه

فدددوه   (/2782) هددداینلین
 (8489(/ویلیامز )2682)

های اجتماعى در شبکه
دنیددددداز مجدددددازز، 

 ها و تهدیدهافرصت

گدددددرایش بددددده  
 اغتشاشات

هدایی  تهتظاهرات هرد ، شهار داد  و حمل نوش
هننددگا ،  با موضوع انواع شدهار توسدط تجمد    

 لسارت زد  و به آتش هشید   

آنتونیو هاسیلی، پائوال توبارو 
 (8464( /هاستلز )2782)

هددای اجتمدداعی شددبکه
عندوا  منبد  البدار،    به

 هااطبعات و تحلیل

پخدددددش البدددددار 
دروغین و شدایهات  

 در فضای مجازی

شدایهه،  ارائه البار هذب، غیرواقهدی، اشداعه   
 مقایسه شرایط قبل با هنونی و ...

آلیسدددددو  و همکدددددارا   
(/هروتددی و هددوین  2770)
(8468) 

بددوک در فوایددد فددی  
تقویت سرمایه اجتمداعی  

 و گسترش تجمهات

هددای ترغیددب  پیددام
 آمیز  

تشویق به دفاع از حدق، تشدویق بده تجمد ،     
 تخریب حاهمیت و ...

(/ هاسدددتلز 2782السدددوم )
 گدددددددددددددافنی (/8464)
 (2782/فوه  )(2787)

راهبردهددای ایددرا  در 
هدددای قبدددال شدددبکه 

 اجتماعی مجازی  

تبلیغ حمایت ملی و 
المللددددی از بددددین
 مهترضا 

تروی  حمایت زبانی رهبرا  دیگر هشدورها،  
تمجید جهانی مهترضا ، وعده حمایت دیگر 

 هشورها و ...
هروتددی و  ( /8464هاسددتلز )

(/هاسددددتلز 8468هددددوین  )
 (2788(/ساالنو )2776)

هدددای قدددش شدددبکهن
اجتمدداعی مجددازی در 

 هاانقببات و جنبش

نمددددایی و بددددزرگ
سراسری جلوه داد  

 اعتراضات

سراسدددری جلدددوه داد  تظددداهرات، تبلیدددغ 
گیری تظاهرات، تبلیغ فراگیری تظاهرات همه
 و ...

آنتونیو هاسیلی، پائوال تووبدارو  
بورگدداتی و هددالجین / (2782)
(2787) 

تئدددددوریزه هدددددرد  
عی و های اجتمدا شبکه

 اغتشاشات

نمدایی و القدای   سیاه
وجود فساد گسترده 

 در هشور 

تبلیغ التبس فراگیر مسئولین، القاء افدزایش  
روزاندده ارتشددا، تبلیددغ گسددترده در فضددای   

 المال توسطومیل بیتمجازی مبنی بر حی 
(/اوگددووازور 2786ریدددزاک )

مولر و مروه،   .2 (/2784ماما )
(2788) 

هددای اجتمدداعی شددبکه
ترنتی و مطالبدات و  این

 هالواسته

هدای  افزایش مطالبه
 اجتماعی

مطالبده انتصداب محلددی مسدئولین، مطالبددات    
 زبانی، مطالبات فرهنگی و ...
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برآمدده از ادبیدات تحقیدق، فرضدیات      8های فوق و نیز جددول شدماره   بر اساس نظریه

، «سدازی شدایهه »، «انتشار البار دروغین»طور هلی، عبارت است از: میا  گانه تحقیق بهشش

بدا گدرایش   « افزایش مطالبدات اجتمداعی  »، «نماییسیاه»، «المللیهای بیناندازی حمایتراه»

 هاربرا  به اغتشاشات رابطه وجود دارد.

 

 تعريف عملیاتي متغیرها.

ای از افراد هه در مقابله با نظام حداهم بدر هدر    . اقدام همراه با لشونت دستهاغتشاشات

 نظمی و ناامنی با لود به همراه دارد.افتد و همواره بیمی ای اتفاقمجموعه

هدایی ازقبیدل ارائده البدار هدذب،      شدامل شدالص   پخش اخبار دروغین و شاايعات. 

 غیرواقهی، اشاعه شایهه، مقایسه شرایط قبل با هنونی است.

هایی ازقبیل تشدویق بده دفداع از حدق، تشدویق بده       شامل شالص آمیز.های ترغیبپیام

 تخریب حاهمیت و ... استتجم ، 

هایی ازقبیل تروی  حمایت شامل شالص المللي از معترضان.تبلیغ حمايت ملي و بین

زبانی رهبرا  دیگر هشورها، تمجیدد جهدانی مهترضدا ، وعدده حمایدت دیگدر هشدورها و        

 المللی است.های بینسازما 

ل هدایی ازقبید  شدامل شدالص   بزرگنمايي و سراساری جلاوه دادن اعتراضاات.   

تظداهرات   گیری تظاهرات، تبلیدغ فراگیدری  سراسری جلوه داد  تظاهرات، تبلیغ همه

 .... استو

گرایش به اغتشاشات شامل تظاهرات هرد ، شهار داد  و حمدل   گرايش به اغتشاشات.

هنندگا ، لسدارت زد  و بده آتدش هشدید      هایی با موضوع انواع شهار توسط تجم نوشته

 .اموال عمومی است

هدایی ازقبیدل تبلیدغ الدتبس     شامل شدالص  يي و القای وجود فساد گسترده.نماسیاه

فراگیر مسئولین، القاء افزایش روزانده ارتشدا، تبلیدغ گسدترده در فضدای مجدازی مبندی بدر         

 .ها استالمال توسط آقازادهومیل بیتحی 
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هدایی ازقبیدل مطالبده انتصداب محلدی      شدامل شدالص   های اجتمااعي. افزايش مطالبه

 ن، مطالبات زبانی و مطالبات فرهنگی است.مسئولی

هدای مختلد    فضای مجازی یک شبکه گسترده جهانی است هه شدبکه  فضای مجازی.

افزارهدا و  های شخصدی را بدا اسدتفاده از سدخت    های متهدد و حتی رایانهای در اندازهرایانه

های ارتباط ناوریهند. فافزارهای گوناگو  و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل مینرم

 دهند.  راه دور اساس فضای مجازی را تشکیل می

های مجدازی بده   در این پژوهش با یک متغیر وابسته )گرایش هاربرا  شبکه روش تحقیق.

آمیز، تبلیدغ  های ترغیبپخش البار دروغین و شایهات، پیاماغتشاشات( و چند متغیر مستقل )

-رگنمایی و سراسدری جلدوه داد  اعتراضدات، سدیاه    المللی از مهترضا ، بزحمایت ملی و بین

( سروهار داریدم. بدرای هدر    های اجتماعینمایی و القای وجود فساد گسترده و افزایش مطالبه

هدای یادشدده )هده هدم در مددل مفهدومی آمدده و هدم در تهرید  عملیداتی(،           یک از مؤلفده 

وش تحقیق در ایدن  رگانه لیکرت طراحی شده است. های مختلفی در قالب طی  پن شالص

اندد از هلیده   تحلیلی از نوع پیمایش است. جامهده آمداری تحقیدق عبدارت     -توصیفی پژوهش

ای )منطقده، ناحیده، محلده،    گیری لوشده هه به روش نمونه 8460جوانا  شهرستا  سنندج در 

هدای تحقیدق   هوچه، بلوک، پبک و...( و در ادامه تصادفی ساده انتخاب شددند. تهدداد نمونده   

هدزار نفدر( انتخداب     857نفر بوده هه با استفاده از فرمول هوهرا  )از میا  حدود  483ا ر ببراب

ای اسدت هده در هفدت متغیدر     گیری متغیرهای وابسته و مسدتقل پرسشدنامه  شدند. ابزار اندازه

هدا  هنندهها بر اساس تهداد شرهتگویه تنظیم گردیده است. پرسشنامه 33جداگانه و در هل با 

منظور تهیین میزا  روایی از روایی ای توزی  گردید. بهای چندمرحلهدفی لوشهصورت تصابه

صوری و برای سنجش پایدایی و قابلیدت اعتمداد پرسشدنامه از روش تهیدین ضدریب آلفدای        

بده دسدت    848/7استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشدنامه   SPSSافزار هرونباب توسط نرم

 %8/88و با میدانگین سدنی )   8ز ( %29مرد و  %03جنسی )آمد. این پژوهش بر اساس فراوانی 

                                                           
ها و دوم تهداد نمونه مردا  به دو دلیل بیشتر از زنا  بود، نخست امکا  دسترسی و گردآوری اطبعات از آ  . 8

 بت به زنا .ازپیش مردا  در فرایند تحوالت و اغتشاشات نسحضور بیش
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سدال و   37تدا   47 %2/49سدال،   47تدا   25در بدازه سدنی    %9/44سدال،   25در بازه سنی زیر 

 %4805فدوق دیدپلم،    %0/26دیدپلم،   %2709سال به باال( و با میانگین تحصدیبت )  37  8703%

نسدخه   Spssافدزار  ها بر اسداس ندرم  هارشناسی ارشد و باالتر( است. داده %0/87هارشناسی، 

وتحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی از جداول متقداط ، توزید  فراواندی،    ( مورد تجزیه27)

میانگین و انحراف اسدتاندارد و در بخدش تحلیلدی از آزمدو  ضدریب همبسدتگی پیرسدو  و        

 رگرسیو  استفاده شد.

 

 هایافته

 توصیفي هایيافته

های( فضدای مجدازی    ار میانگین ابهاد استفاده هاربرا  از )پیام، باالترین مقد2در جدول 

نمایی و القای وجود فساد گسدترده در هشدور از طریدق فضدای مجدازی      مربوط به بهد سیاه

های اجتماعی در فضای مجدازی  ( و همترین مقدار میانگین  مربوط به افزایش مطالبه05/2)

 ( است.95/2و ترغیب مردم ایرا  از سوی فضای مجازی )
 : تجمیع توزيع فراواني متغیرها2جدول شماره 

 
استفاده 

 کاربران

ارائه اخبار 

 دروغين 

ترغيب 

 مردم

حمایت 

 الملليبين

نمایي بزرگ

 و سراسری

سياه نمایي و 

القای وجود 

 فساد گسترده

افزایش 

های مطالبه

 اجتماعي

گرایش 

کاربران به 

 اغتشاشات

 483 483 483 483 483 483 483 483 تهداد نمونه

 99/2 95/2 08/2 03/2 07/2 95/2 05/2 02/2 میانگین

 .06949/7 88287/7 00790/7 00788/7 05959/7 .88287/7 06979/7 05690/7 انحراف مهیار

 8 8 8 8 8 8 8 8 حداقل آماره

 25/3 33/3 84/3 5 44/3 37/3 89/3 90/3 حداهثر آماره

هدای( فضدای مجدازی     گین استفاده هاربرا  از )پیدام نتای   بیانگر این نکته است هه میان

را بحرانی،  2است؛ بنابراین  اگر ما با توجه به میانگین این بهد نمره همتر از  4همتر از عدد 

را لدوب در   5و  3را مناسب، بدین   3و  4را متوسط، بین  4را نامناسب، برابر با  4و  2بین 

ل تبیین لواهد بود هه از نظر اسدتفاده هداربرا  از   صورت قاب نظر بگیریم، نتیجه هلی به این
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های( فضای مجازی  با توجده بده میدانگین جامهده در وضدهیت نامناسدبی قدرار دارد.        )پیام

دهنده این اسدت هده پراهنددگی نمدرات از پدایین      همينین مقادیر پایین انحراف مهیار نشا 

گرایش هاربرا  به اغتشاشدات  است هه این بیانگر تجان  بیشتر گروه است. همينین متغیر 

 برد.سر می( در وضهیت نامناسبی به99/4)

 

 های استنباطييافته

های آماری مقتضی ابتددا بایدد مشدخص شدود هده       از آنجایی هه برای استفاده از تکنیک

شده از توزی  نرمال برلوردار اسدت یدا غیرنرمدال، در ایدن مرحلده بده       آوریهای جم داده

اسمیرنوف در مورد هر یک از متغیرها پردالته -از آزمو  هلموگوروفبررسی نتای  حاصل 

هدا  ها توزی  غیرنرمال داشتند( از این رو برای تحلیل آ شد هه بر اساس نتای  حاصل )داده

های ناپارامتریک مانند همبستگی پیرسو  و رگرسیو  اسدتفاده شدود. بدر ایدن     باید از آزمو 

 اند.ول در زیر به هار رفتههای فوق در قالب جدااساس آزمو 
 

 های حاصل از آزمون ضريب همبستگي پیرسون جهت بررسي فرضیات پژوهش: يافته5جدول شماره 

 های پژوهشمتن فرضيه هافرضيه
سطح 

 1داریمعني

ضریب 

همبستگي 

 پيرسون

نتيجه 

 آزمون

 فرضیه اصلی

های( فضای مجدازی  بین استفاده هاربرا  از )پیام

ا  بده اغتشاشدات رابطده وجدود     با گرایش هاربر

 دارد.

778/7 656/7 
تأیید 

 فرضیه

عی
فر
ت 

ضیا
فر

 

 اول

بین ارائه البدار دروغدین و شدایهات در فضدای     

مجازی با گرایش هاربرا  به اغتشاشات ... رابطه 

 مهنادار وجود دارد.

778/7 826/7 = 

 دوم

بین ترغیدب مدردم از سدوی فضدای مجدازی بدا       

ات رابطده مهندادار   گرایش هداربرا  بده اغتشاشد   

 وجود دارد.

778/7 693/7 = 

                                                           
1. Sig. 
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 های پژوهشمتن فرضيه هافرضيه
سطح 

 1داریمعني

ضریب 

همبستگي 

 پيرسون

نتيجه 

 آزمون

 سوم
المللدی از مهترضدا  بدا گدرایش     بین حمایت بین

 هاربرا  به اغتشاشات رابطه مهنادار وجود دارد.
778/7 656/7 = 

 چهارم

نمددایی و سراسددری جلددوه داد    بددین بددزرگ 

اعتراضات با گرایش هاربرا  به اغتشاشات رابطه 

 مهنادار وجود دارد.

78/7 648/7 = 

 پنجم

نمایی و القای وجود فسداد گسدترده در   بین سیاه

هشور با گرایش هداربرا  بده اغتشاشدات رابطده     

 مهنادار وجود دارد.

78/7 867/7 = 

 ششم

هددای اجتمدداعی در فضددای بددین افددزایش مطالبدده

مجازی با گرایش هاربرا  بده اغتشاشدات رابطده    

 مهنادار وجود دارد.

778/7 609/7 = 

 

اسدت و نتیجده آ     75/7تدر از  داری هوچکوجه به نتای  فوق چو  سطح مهنیبا ت

های پژوهش بدوده و  هه هما  فرضیه H1تأیید نشده و فرض  H0این است هه فرض 

گونه هه هما  شود.مبنی بر وجود ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی است، پذیرفته می

های اجتماعی در فضای مجدازی بدا ضدریب همبسدتگی     شود افزایش مطالبههده میمشا

در باالترین و ارائه البدار دروغدین و شدایهات هداربرا  در فضدای مجدازی بدا         609/7

ترین میزا  همبستگی به جهت گدرایش هداربرا  بده    در پایین 70826ضریب همبستگی 

 اغتشاشات قرار دارد.

داری همتر از پن  درصد است، فرض لطی بود  رابطه بین با توجه به اینکه سطح مهنی

بده   8گردد. درنهایت در ادامه به نحوه برازش رگرسیو  لطی به روش اینترمتغیرها تأیید می

 .  پردازیممی( 3شرح زیر )جدول 

 

                                                           
1.Enter.  
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 های رگرسیون خطي فرضیه اصلي به روش اينتر: خالصه يافته0جدول شماره 

 مدل
 ضریب غيراستاندارد

ب ضری

 .t Sig استانداردشده

B Std. Error Beta 

1 

 739/7 778/2  738/7 788/7 8مقدار ثابت 

 
استفاده هاربرا  از 

 های( فضای مجازی)پیام
787/8 783/7 694/7 868/07 777/7 

 متغیر وابسته: گرایش هاربرا  به اغتشاشات

 

مربوط به هر متغیر،  Bدر مورد مقدار ثابت و ضریب   3با توجه به جدول شماره 

گیری شده است. هرچده ضدریب   داری تصمیمدر مدل هلی نیز با توجه به سطح مهنی

بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر اسدت.  بتای یک متغیر بیشتر باشد، نقش آ  در پیش

در مهادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیو  اسدت هده در جددول فدوق آمدده      

 است. 

توا  با استفاده از ستو  ضدرایب استانداردنشدده بده شدرح زیدر      ا میمهادله رگرسیونی ر

 محاسبه هرد 

مربوط به ضرایب رگرسیو  نیز در این جدول برای متغیر مسدتقل )اسدتفاده    Tآزمو  

های( فضای مجازی( نشا  داده شده است هه این مقدار برای ایدن متغیدر   هاربرا  از )پیام

توا  گفدت  ه، درنتیجه در گرایش هاربرا  به اغتشاشات  مؤثر است. میبود 778/7برابر با 

شده متغیر وابسته ارتقا پیدا با ارتقای یک واحد از هر متغیر مستقل به میزا  ضریب نوشته

های( فضای مجازی، لواهد هرد یا به عبارتی با ارتقای یک واحد استفاده هاربرا  از )پیام

ایش هاربرا  به اغتشاشات ارتقا پیدا لواهد هرد، درنتیجده  واحد انحراف مهیار گر 694/7

 .ارتباط و تأثیر مثبت دارد

                                                           
1. Constant. 
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 ها بر اساس جنسیتبررسي وجود تفاوت در جواب
ها  بر اساس های مستقل جهت بررسي وجود تفاوت در جوابنمونه T: نتیجه آزمون 3جدول شماره 

 جنسیت

 ميانگين تعداد جنسيت
انحراف 

 معيار

خطای 

 دارداستان
آماره 

T 

درجه 

 آزادی
داری سطح معني
(Sig) 

 70047/7 00268/7 38/2 877 ز 
022/2 872 374/7 

 73022/7 06585/7 04/2 283 مرد

شددود هدده بددا توجدده بدده و نتددای  آزمددو  مشدداهده مددی 5بددا توجدده بدده جدددول شددماره 

شدود هده تفداوت    بی گرایش بده اغتشداش نتیجده مدی    ابرای ارزی 

نادار بین میزا  گرایش به اغتشاش افراد در میدا  جواندا  شهرسدتا  سدنندج بدر اسداس       مه

دهنددگا  دلتدر و پسدر در ارتبداط بدا      وجود ندارد، به عبارت دیگر دیدگاه پاسد  جنسیت 

 شونده مورد بررسی یکسا  بوده است.  گرایش به اغتشاش در بین افراد پرسش

 

 ها بر اساس سن  در پاسخ دهندگانبررسي وجود تفاوت ديدگاه پاسخ
 : سن و اغتشاشات9جدول شماره 

 رتبه ميانگين تعداد رده سني

 3 3589/2 826 سال 47تا  27

 4 3679/2 37 سال به باال 37

 2 9696/2 846 سال 37تا  47

 8 7086/4 09 سال 27زیر 

 

ه اگرچه هه این تحلیل چندا  دقیق نیست )به سبب نسبت طبقات چهار گدروه سدنی بد   

و نیز گرایش همتر سنین باال به رفتارهای اغتشاشگرانه(، با این وص   9یکدیگر در جدول 

سال بیشترین گرایش را بده   27توا  ادعا هرد هه بازه سنی زیر می 9بر اساس جدول شماره 

 اند.  اغتشاش داشته
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 گيریبحث و نتيجه

گرایش هداربرا  جدوا  بده     های منتشره در فضای مجازی بابررسی رابطه استفاده از پیام

هدا،  ترین هدف این مقاله بود هه با تأهید بر شش نوع از پیاماغتشاشات در شهر سنندج مهم

هنندده اغتشاشدات بودندد، بده     پراهندی بودندد، ترغیدب   دروغدین و شدایهه  هایی هه یهنی پیام

ا المللدی تأهیدد داشدتند، قصدد سراسدری جلدوه داد  اغتشاشدات ر       های ملی و بینحمایت

دادند و بااللره به افدزایش مطالبدات   ها و مدیرا  ارائه مینمایی از فساد دستگاهداشتند، سیاه

در پی پاسخگویی به این پرسدش اسدت   تر این مقاله اجتماعی تأهید داشتند. به عبارت دقیق

سازی، های انتشاریافته در فضای مجازی )از لبل انتشار البار دروغین، شایهههه سهم پیام

نمایی، افزایش مطالبات اجتماعی( تدا چده انددازه در    المللی، سیاههای بیناندازی حمایتاهر

 گرایش هاربرا  جوا  سنندجی به اغتشاشات مؤثر بوده است 

دار بدین رابطده اسدتفاده از    آمده در این مقاله حاهی از وجود رابطده مهندی  دستنتای  به

شات در میا  جوانا  هاربر اینترنتدی شهرسدتا    های( فضای مجازی با گرایش به اغتشا)پیام

سنندج بوده است. از بین متغیرهای مستقل، افزایش مطالبات اجتماعی در فضای مجازی بدا  

رتبده دوم، حمایدت    693/7بیشترین رابطه مثبت، ترغیب مدردم بدا ضدریب     609/7ضریب 

ی جلدوه داد   رتبده سدوم، بزرگنمدایی و سراسدر     657/7المللی از مهترضا  بدا ضدریب   بین

نمدایی و القدای وجدود فسداد گسدترده در      در رتبه چهارم، سیاه 648/7اعتراضات با ضریب 

در رتبه پنجم و درنهایت ارائه البار دروغین و شایهات بدا ضدریب    867/7هشور با ضریب 

همترین رابطه را با گرایش به اغتشاشات در میا  جواندا  شهرسدتا  سدنندج داشدته      826/7

 است.

( دال 8465زارعی، بهبود و جهفری ) های پژوهشهای فوق تا اندازه زیادی با یافتهیافته

گیدری  های اجتماعی سایبری، ضمن امکا  بهدره در فضای مجازی و همينین شبکهبر اینکه 

مجازی بدرای سدتیز، جندگ، رقابدت، ایجداد نداامنی توسدط دشدمنا  لدارجی و           از فضای

گیرد؛ نزدیک اسدت. در  نظام هم قرار می و اپوزیسیو های مهاند سوءاستفاده عناصر و گروه

( هده بده واهداوی    8465زارعدی، بهبدود و جهفدری )    هایهمین رابطه تحقیق حاضر با یافته



 384 / اغتشاشات به گرایش با مجازی فضای هایرابطه هاربری پیام بررسیدددددددددددددددددددددددددددددددد مقاله پژوهشی: 

 

های اجتماعی مجازی بر نظم و امنیت و احتمال بدروز مسدائل و مشدکبت    تهدیدات شبکه

 .هنند، توجه هرده بودند، نزدیک بوده استاجتماعی را بیشتر می

المللی از مهترضدا  هده بده    ویژه بینهای ملی و بهنتیجه دیگر تحقیق آ  بود هه حمایت

 4و  2اندد )بدا تأهیدد بدر جدداول شدماره       ها آمدههای فضای مجازی به لیابا تحریک پیام

نظمی اجتماعی اثرگذار باشد. ریختگی و بیهمتواند در ولیم شد  اوضاع و بهها(، مییافته

( 8486ای رجبدی ) ( و تدا انددازه  8463نصراللهی و همکارا  )های پژوهش یافتها این یافته ب

لصدوص اینترندت ممکدن اسدت مسدتلزم      بده  هدای جدیدد و  فنداوری هه بیا  داشته بودند 

المللی سیاسی بوده، بستری جدید برای مهترضا  در جدید ارتباطات بین گیری اشکالشکل

است. تفاوت میا  تحقیق حاضر و تحقیقدات از   هند؛ همخوا  بودهسیاسی ایجاد می عرصه

( هه به نقش مثبت فضای مجدازی در انقدبب مصدر تأهیدد     8467این دست مانند حمیدی )

( هه به نقش مثبت فضدای مجدازی در مشدارهت سیاسدی     8462داشته؛ تحقیقات ابراهیمی )

ولید آموزشی های اجتماعی در بازت( هه به نقش شبکه8488پور )توجه هرده یا تحقیق شارع

گیری گرایش بده  تأهید هرده، این است هه دراصل بر نقش سلبی و اثرات منفی آ  در شکل

اهبر مهددوی  های محققا  دیگر مانند علیاغتشاشات بوده است. این تحقیق همينین با یافته

( هده تنهدا بده ماهیدت و ترهیدب دوگانده       8486( هوثری )8462( و مجتبی مهدوی )8462)

 ضای مجازی پردالته نیز متفاوت است.ها و فشبکه

 

 هاپيشنهاد
تواندد منبد  علیدت اجتمداعی     روشن است هه نه اینترنت و نه هی  فناوری دیگری نمدی 

بنددی و  زما  بر نقش بسیار مهم ارتباطات در صورتباشد. از این رو ضروری است هه هم

نیم. با این وص  باید های اجتماعی، چه اهنو  و چه در طول تاری  تأهید هعملکرد جنبش

دهی اغتشاشات توجده  عنوا  ابزاری مهم در شکلهای اجتماعی و فضای مجازی بهبه شبکه

هدا هده بدا تأهیدد بدر نقدش فضدای مجدازی در         ها منت  از یافتده در زیر برلی پیشنهادهرد. 

 دهی اغتشاشات است، آمده است.شکل
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 ار هذب و سدالتگی، پیشدنهاد   دهی و پیشگیری از گرایش جوانا  به الببرای آگاهی

هدای بیشدتری از   های دقیق، روزآمد و شفاف تدبش گردد در ارائه البار و تحلیلمی

 های اجتماعی دولتی صورت گیرد.سوی شبکه

       بسددیاری از البددار و رویدددادهای اهرشددده در فضددای مجددازی بددا محتواهددای

البار صحیح و درسدت  پراهنانه، غیرواقهی و سالتگی است. از این رو با ارائه شایهه

 توا  این البار را لنثی هرد.می

 هدای اجتمداعی در   هدای زیدادی در شدبکه   هدای ضددانقبب پیدام   نظر به اینکه گروه

دهندد، ضدرورت دارد ضدمن    لصوص ترغیب مردم به انجام اغتشاشات انتشار مدی 

هدای بیشدتری   گونده اعمدال تدبش   ها، در لصوص پیامدهای اینآگاهی داد  به آ 

بخش های آگاهیهای فوق را با ارائه انواع پیامتوا  پیامگیرد. برای نمونه می صورت

 ها از بروز اغتشاشات پیشگیری هرد.و توضیح در لصوص آ  پیام

 گدردد،  ها تا اندازه زیادی از سوی هشورهای بیگانه حمایت مدی نظر به اینکه این پیام

هنندده  آ  هشورهای حمایتمستدلی است اطبعات دقیقی در لصوص این افراد و 

مندد بده   به هاربرا  داده شود. برای مثال اینکه چرا هشورهای بیگانه و دشمن عبقده 

 حمایت از ما هستند.

 نمدایی فسداد اداری، سیاسدی و سیاسدتمدارا      نمایی یدا سدیاه  با توجه به اینکه بزرگ

زی، ارائده  سدا ازجمله عوامل گرایش به ایجاد اغتشاش در مردم است؛ بنابراین شفاف

هدای دشدمن   تواندد بسدیاری از برنامده   اطبعات درست، نامحرم ندانستن مدردم مدی  

  باره را لنثی نماید. دراین
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 ومآخذ منابع فهرست

   فارسي منابع .الف

 یاسیو مشارهت س یعقبن نشیگز ،یمجاز یهاشبکه( 8468) پور پروینعلیو  یهقوب ،احمدی 

صدص   ،8شدماره    ،8دوره   ،8468: بهار شماره، را یدر ا یتماعاج قاتیمطالهات و تحق، نیآنب

 .50تا  44

 ( 8462افراسیابی، محمدصادق) تهدرا :   ،اجتماعی و سدبک زنددگی جواندا     یهامطالهات شبکه

 .انتشارات سیمای شرق

 در تحوالت منطقه  دیجد یاجتماع یهاو رسانه نترنتینقش ا ی( واهاو8468داوود ) دیس ،ییآقا

   .44تا  0 صص ،83یی ایپ ،2شماره ، 3ی، دوره فصلنامه روابط لارج ،قایفرآو شمال  نهایلاورم

  یاسد ی( نقدش اعتبدار البدار س   8469فرهداد )  ،مرتضی و شدیرانی  ،شم  ؛مهدیه ،هاشمی امیریا 

)مطالهه  یمجاز یجوانا  در فضا یالبار از سو نیا یگذاردر به اشتراک یدالل یهایلبرگزار

 ،8460شماره: بهدار و تابسدتا     ،اطبعات تیریمد ،شمال و جنوب شهر تهرا ( : جوانا یمورد

 .884تا  859صص ، (9)پیاپی  8  رهشما ،3دوره  

 ،تتحقیقا فصلنامه ،میانهورلا لیرا تتحوالدر  جتماعیا یهدا شبکه نقش( 8462) میابراه انوشه 

صدص   ،8462 پاییز - همدنزشا رهشما ،شهرضا حدوا سبمیآزاد ا هنشگادا زا یالمللد نیب سیاسی

 .868 تا 896

 ( 8485ایزدی، پیروز) نامه رسانه، سال هفدهم، درباره ارتباطات میا  فرهنگی، فصل یپردازهینظر

 .4-3 صص ،90، پیایی 3ش.

 یبدرا  یمجداز  یاجتمداع  یهدا در شدبکه  تید امن یدهایها و تهدفرصت( 8460) پورنقدی بهزاد 

و نظدم   تید امن یراهبدرد  یها)پژوهش را یا یئل اجتماعمسا یراهبرد یهاپژوهش، ا یدانشجو

 .68تا  80صص  ،(28)پیاپی  2شماره   ،0دوره   ،8460: تابستا  شماره، (یاجتماع

 ( 8467حمیدی، صدیقه) جامهه المصطفی الهالمیه ،اجتماعی در انقبب مصر یهانقش شبکه. 

 یمجداز  یاجتمداع  یهدا بکهشد  یهاو چالش هاتیظرف( 8468) یوس  ،لجیرو  هادی ،لانیکی 

 ،80شدماره    ،5دوره   ،8468: بهدار  ن شدماره یندو  یهدا مطالهات رسانه، را یا یجامهه مدن یبرا

 .96تا  45 صص

 یهدا طراحی الگدوی نقدش شدبکه   ( 8469) اهبریعل ،فرهنگی و فر محمدسلطانی؛ رضا ،داوودی 

، 3، شدماره  0باطدات، دوره  ، فنداوری اطبعدات و ارت  اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جواندا  

 .877تا 88، صص 28پیایی 
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 ( تأث8488دورا ، بهزاد )ی،شناسد جامهده  یرسداله دهتدر   ی،سایبرنتیک بر هویت اجتماع یفضا ری 

  .دانشگاه تربیت مدرس ،یتهرا : دانشکده ادبیات و علوم انسان

  و ارتباطدات،   یفرهنگ مطالهات یرانیفصلنامه انجمن ا ی،نترنتیا ی( قمارباز8483) رضای، علدهقا

 .35-02، صفحات 4و  2 یاپیشماره پ

  ( 8486رجبددی، زهره) اجتمداعی   یهدا سیاسدی هاربرا  ایراندی در شدبکه   یهاشیبازنمایی گرا

 .دانشگاه عبمه طباطبایی ،هارشناسی ارشد( نامها ی)پا بوک یف مجددازی با مطالهه موردی

 داتیتهد یو واهاو ی( بررس8465) یمحمدمهد جهفری، و یمحمدعلبهبودی،  ؛یمصطف ی،زارع 

دوره ، بوشهر یدانش انتظام یتخصص یعلم فصلنامه، تیبر نظم و امن یمجاز یاجتماع یهاشبکه

 .44تا  28، صفحه 8465 زیی، پا29، شماره 8465

 فصلنامه تهلیم  ،اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی یهانقش شبکه (8488پور، محمود )شارع

 .887تا 895، صص 68، شماره مسلسل 4شماره ، 24 ربیت، دورهو ت

 یاسیمطالهه دو جناح س ،یمجاز یدر فضا یگری( فهم د8469سرهو ) ،رحیمیو  وحید ،شاليی 

 3شدماره    ،87دوره   ،8469شدماره: زمسدتا     ،را یا یفرهنگ قاتیتحق ،طلبگرا و اصبحاصول

 .888تا  86صفحه  ،(37)پیاپی 

 اجتماعی مجازی در میا   یهابررسی نفوا شبکه (8488) دیوح دیسو عقیلی، حمید پرور، ضیایی

 .32تا  24، صص 87، رسانه، شماره هاربرا  ایرانی

 یها( نقش رسانه8462محمدرضا )، و نجارزاده ی، محمدصادقمحمدآباد؛ دهقانی جبل ،یغفار 

دو فصدلنامه   ،نقدبب تدون   ا یمطالهده مدورد   ،یاسبم یداریدر ب یاجتماع یهاو شبکه یمجاز

  .08تا  98 ص ،شماره سوم ،سال دوم ی،اسبم یداریمطالهات ب

 افتنید  یبدرا  یارائه روشد ( 8460) ابوالفضل ی،اسرهردهو  غبمرضا ،بازدار؛ ثالث مجید ،غیوری 

پدافندد  ی، آنتروپد  هید بدر نظر  یمبتند  یاجتمداع  یهاپرنفوا در انتشار اطبعات در شبکه یهاعامل

 .87تا  8صص  ،(22)پیاپی  2شماره   ،9دوره   ،8460: تابستا  شمارهی، بریو سا کیالکترون

 ا یدانشدجو  یملد  تید آ  بدر هو  ریو تدأث  یمجداز  ی( تهامل در فضدا 8460) عبدالطی  ،هاروانی 

صدفحه   ،(03) 2شدماره    ،86دوره   ،8460شدماره:   ی،مطالهات ملد  ،وبلوچستا ستا یدانشگاه س

 .828تا  884

  ،ترجمه یاعصر اطبعات، اقتصاد، جامهه و فرهنگ )ظهور جامهه شبکه (8487مانوئل )هاستلز( )

 .تهرا : انتشارات طرح نو چ هفتم، ،احمد علیقلیا (

 پور، تهرا : نشر مرهز.، ترجمه مجتبی قلیدیلشم و ام یهاشبکه (8464) هاستلز، مانوئل 
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 متدرجم( تهدرا :   یمرزان ی و رضاسفوی سهود)م، ( رسانه و جامهه8468و ) ن یهوو  ، دیهروت ،

 .انتشارات دانشگاه امام صادق

 ( 8486هوثری، مسهود) شناسا تهرا : انتشارات جامهه ،درآمدی بر فرهنگ سایبر. 

 گاهینقش و جا( 8464)حمیدرضا  ،حسینی داناو  سادات یبیب ،میراسماعیلی؛ مژگا  ،لطیفی مهر 

: پداییز  شدماره ی، امطالهات رسانه، را یا یاسبم یجمهور هیدر جنگ نرم عل یاجتماع یهاشبکه

 .37تا  26صص  ،29شماره   ،6دوره   ،8464

 هب  داده  یاستراتژ نیتدو( 8469) محمدمهدی ،قوچانیو  مهدی ،صحرایی؛ ابراهیم ،محمودزاده

: بهدار و تابسدتا    شدماره ، بحدرا   تیریمدد ، بحرا  ینیبشیپ یبرا یاجتماع یهاشبکه لیدر تحل

 .68تا  00صص  ،88شماره   ،9دوره   ،8469

 یاجتمداع  یبر همدل یمجاز یفضا ریتأث ی( بررس8469ابراهیم ) ،حاجیانیو  فائزه ،نیک مصلحی 

 .448-455، صص 9دوره  ،22فرهنگی، شماره  -، راهبرد اجتماعیا یدانشجو

  در  یمجداز  یاجتماع یهادر قبال شبکه را یج.ا.ا یراهبردها (8464) سهید ،مجردیو  علیرضا ،مهانیا

 .885تا  06 صص ،39شماره   ،82دوره   ،8464شماره: تابستا   ی،راهبرد دفاع، ندهیجنگ آ

  اندیشه پویا، پاییز ،رفتار فیزیکی و رفتار دیجیتالی (8462) اهبری، علیمهدو. 

 زییپا ا،یپو شهیماهنامه اند ،مثابه حوزه قدرتبه یبریسا ی(  فضا8462) یمجتب ،یمهدو. 

 موجدود در جامهده    یهدا ها و برداشدت ( پنداشت8464) ، عباسبایشک یمحمد ی، مهرزاد وبهمن

، 87، شدماره  28دوره  ی،ارتبداط  یهدا پژوهش ،ویبا استفاده از روش ه یاجتماع یهادرباره شبکه

 .6-45، صفحه 8464زمستا  

 نقدش   یسد برر( 8468ی )مجتبد  ی،مقصدود ی و علد  ی،دارابد ؛ احمد ی،شیبخشا؛ غبمرضا ی،ندر

 – یحفداظت  یهدا پدژوهش یدرا ،  ج. ا. ا یمل تیبر امنی مجاز یاجتماع یهاشبکه یتیامن-یاسیس

 .88تا  94 صص ،26شماره   ،8دوره   ،8468بهار ی، تیامن

 ا،ید نیتیهددا ؛ شدهرام  ،یصادق؛ ایمح ،یعابد ؛هیرق ،یصالح ؛روسیس ،یشهسوار؛ سروه ی،نصراله 

رسدی اعتیداد بده اینترندت و عوامدل مدرتبط بدا آ  در        بر (8463ی )فخدر  ی،اریسد  و مایسیده سد 

ی زانکدو،  پزشدک ، علوم 8464-63دانشجویا  دانشگاه علوم پزشکی هردستا  طی سال تحصیلی 

 .8-6صفحات  ،38شماره  ،89جلد ، ( 8464-3) - 38، شماره 89دوره 

 ( 8486نصیری، بهاره)  مشدارهت  هدا و  هدا در انتخابدات، رسدانه   بررسددی نقش مشارهتی رسدانه

 ،8469شماره: بهدار   ی،فرهنگ -ی: راهبرد اجتماعهینشر ،استراتژیک پژوهشکده تحقیقات ،سیاسی

 .455تا  448 صص 22شماره   ،9دوره  

 ( 8489ویلیامز، هوین) ) تهرا : نشر ساقی ،درک تئوری رسانه )ترجمه رحیم قاسمیا. 
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