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 چکيده
هایی کهه در وهو ه فرهنه  و    ی تهدیدات و فرصتلوانمند کرده وتهای اجتماعی، انسان عصر اطالعات را هرچند شبکه

ات مثبهت  ررسی تأثیربن . در پژوهش واضر ضمدقیق مورد بررسی قرار گیرد صورتبه، باید کنندروابط اجتماعی ایجاد می

ایرانی مردم -شیوه  ندگی اسالمی جامعه و همچنین بر فرهن  هاشبکه، انواع تهدیداتی که ا  سوی این هااین شبکه و منفی
 بها  گیهری نمونهه بوده ک پیمایشیروش تحقیق به صورت . قرار گرفته شدتحلیل و بررسی  ، موردگرددکشور ایران وارد می

تههران اسهت. م م بهه  کهر      هایدانشگاه آموختگاندانش ا  نفر 180 نمونه وجم با سیستماتیک و تصادفی روش ا  استفاده 
بوده اسهت.   همچنین آشنا به مسائل وو ه فرهن واصل با خورد خبرگان وو ه فضای مجا ی و  هاپرسشنامهاست که این 

ت سهاختاری و  بهرای تحلیهل معهادم    بعد ا  آن. گرفت مورد بررسی قرار spssافزار های واصل ا  پرسشنامه توسط نرمداده

به این نتیجه رسیدیم که فاصله گهرفتن ا    آمدهدستبه هایدادهتحلیل  ا  پس استفاده شد. AMOS افزارنرما   ،تعریف مدل
 در ادامه مچنینه .در کشور ما ا  دمیل اصلی لزوم ایجاد یک شبکه اجتماعی بومی است غالبفرهنگی و مذهبی  هیمادرون

ده در  مینهه  های ایجهاد شه  های اجتماعی بومی مورد تحلیل قرار گرفت و در آخر برای موفقیت این شبکهلزوم ایجاد شبکه

 .های اجتماعی غیر بومی، راهکارهایی پیشنهاد گردیدجذب کاربران مستعد داخلی و همچنین رقابت با شبکه
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 بیان مسئله. 1 

 تکنولوژیکی تحومت شاهد هاوو ه بیشتر در ما ،ایشبکه جامعه و اطالعات عصر به ورود با

 انقهالب  دسهتاوردهای  تهرین مههم  ا  یکهی  و«  جدیهد  رسانه» مثابه به اینترنت .هستیم گوناگون

 ا جملهه . اسهت  رفتهه  فراتهر  ارتباطهات  در پخش و الگوهای چاپ هایمحدودیت ا  ارتباطات،

 گرفتهه،  شهکل  اخیهر  ههای سال در مختلف ارتباطی هایفناوری ادغام براثر که جدید هایپدیده

ثیر أفرهن  افهراد جامعهه تحهت ته     توان گفتمی. (1391)کیا، است مجا ی اجتماعی هایشبکه

در ورکت  بدیلبیو چون فرهن  هر جامعه نقشی  شودبیگانه دستخوش تغییر می هایفرهن 

اجتماعی  هایرسانهشایسته است که رابطه آن را با  ،ن جامعه به سمت رشد و کمال داردافراد آ

 ههای شهبکه  متأسهفانه  .Bertot,et al, 2012)) های اجتماعی مورد توجه قرار دادیا همان شبکه

بها   هاشبکهاجتماعی در ایران با ورود فرهن  استفاده ا  آن همراه نشد و به دلیل هماهنگی این 

ایرانی دارد تطابق  –در کشورمان که فرهنگی اسالمی  هاآنکشورهای غربی، استفاده ا   فرهن 

امنیتهی   ا نظهر فروانی چه ا  جهت فرهنگی و چه  هایآسیبنداشت و همین عدم تطابق باعث 

مهن اگهر    فرماینهد مهی مهم است که مقام معظم رهبری  قدری بهدر کشورمان گردید. این پدیده 

متعهددی در رابطهه بها     ههای پهژوهش . شهدم مهی ی کشور  م رئیس فضای مجاامرو  رهبر نبود

 گهاه ههی   هها پهژوهش بومی انجام شده است اما این اجتماعی غیر هایشبکهفرهنگی  هایآسیب

مقابلهه بها ایهن     وهل راهایرانهی را   –ایجاد یک شبکه اجتماعی بومی متناسب با فرهن  اسالمی 

 ایمقالهه موارد  کر شده باعث گردید تا ترغیب شهوم   نهمی فرهنگی عنوان نکردند. هایآسیب

اجتماعی بر خهانواده تهیهه کهنم و     هایشبکه هایآسیبشده جهت با گویی کامل با عنوان گفته

ایرانهی را بهرای    –در آن لزوم ایجاد یک شبکه اجتماعی بهومی متناسهب بها فرهنه  اسهالمی      

 بومی را به اثبات برسانم.جتماعی غیرا هایشبکهفرهنگی و اجتماعی  هایآسیبمواجهه با 

 مهمی که در این مقاله سعی شده است به آن پاسخ داده شود عبارتند ا : سؤامت

بهومی و تهدیهدات آن چیسهت  و    اجتماعی غیر هایشبکهنظر خبرگان در رابطه با استفاده ا  

 ءرا خهال پیشهنهاد داد  چه   تهوان مهی برای به وداقل رساندن ایهن تهدیهدات چهه راهکارههایی     
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  و چهه  شهود مهی ایرانهی اوسها     –اجتماعی بومی متناسهب بها فرهنه  اسهالمی      هایشبکه

 توان انجام داد میاجتماعی بومی  هایشبکهرا جهت ایجاد این  هاییفعالیت

 نظری ادبیات .2

کهه مهورد توجهه کهاربران جههانی       باشهند می هاسایتوبهای اجتماعی، نسل نوینی ا  شبکه

، باورهها،  هها دانشا   ایمجموعها ی قرار گرفته است. ا  سوی دیگر فرهن  عرصه فضای مج

شک بی گیردفرامیعنوان عضوی ا  جامعه خویش قوانین، اخالقیات، عادات و هرچه که فرد به

 (.1390های اجتماعی مجا ی خواهد بهود )بشهارتی   خصوص شبکهها  فضای مجا ی و ب متأثر

های خاص خود درواقع اوج انقالب اینترنتی و قدرت اول یژگیهای اجتماعی جدید با ورسانه

هها اعهم ا    ههای مختلهف آن  دنیای اینترنت امهرو  هسهتند و اغلهب کهاربران، رو انهه ا  گونهه      

ها درواقع شیوه جدیهدی  گونه شبکهکنند. اینها و غیره استفاده میهای اجتماعی و وبالگشبکه

اند. صهدها میلیهون نفهر ا     پذیر کردهرا در اینترنت امکان ا  برقراری ارتباط و اشتراک اطالعات

هها شهبکه اجتمهاعی مختلهف هسهتند و بخشهی ا  فعالیهت آنالیهن         کاربران اینترنهت عضهو ده  

ایهن میهزان محبوبیهت بهه سهبب       Safranek, 2012)). گهذرد هها مهی  شان در این شبکهرو انه

اجتماعی بهدون مهر  و محهدودیت     های مجا یها و کارکردهای متنوعی است که شبکهویژگی

های اجتماعی مجا ی نسل جدیدی دهند. درواقع، شبکهها را در اختیار کاربران خود قرار میآن

ها کاربران اینترنتی وول محهور مشهترکی   سایتباشند. در این وبای اینترنتی میهسایتا  وب

ههای  دهنهد. شهبکه  مهی را تشهکیل   برخطهای شوند و جماعتصورت مجا ی باهم جمع میبه

ههای اینترنتهی،   خهوان رلیتشان امکانات دیگری ا  قبیهل خب اجتماعی متناسب با نوع موضوع فعا

ای و برقراری ارتباط بها سهایر   ، قابلیت آپلود کردن ویدئوها و پرونجاهای رایانهبرخطهای با ی

ههای پهژوهش عهدلی    (. یافتهه 1390 اده هایشان دارند )قاسمهای شخصی را نیز در گزینهرسانه

های اجتمهاعی  ( در رساله کارشناسی ارشد )که به بررسی تأثیرات و پیامدهای شبکه1391پور )

ههای اجتمهاعی   مجا ی بر هویت اجتماعی جوانان پرداخته( خود واکی ا  آن است کهه شهبکه  

نفی آن باشند. آثار معنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی میمجا ی به

پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی مفاهیم مکان،  مان، فضها و منهابع فرهنگهی، بهه     شامل: تکه
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ههای سهیال و ناپایهدار، گمنهامی و     های اصیل و سنتی، رواج هویهت چالش کشیده شدن هویت

رغم این نکات منفی که ایهن پدیهده بهه همهراه دارد     ناشنا  ماندن و سرقت هویت است. علی

آثار مثبت آن نیز غافل ماند. افزایش منابع هویتی و آ ادی عمل افهراد بهرای کسهب     توان ا نمی

سها ی، فهراهم   منابع موردنیا ، رهایی و آ ادی افراد ا  چنگال عوامل و متولیان فرا فردی هویت

هها اسهتفاده   ای مجا ی و غیره ا  آثار مثبت این پدیده هستند که اگر ا  آنگونهآمدن واقعیت به

به عمل آید، باعث رشد و پویایی هویت اجتماعی در میان افراد جامعه خواههد گشهت.    درستی

عنبهرین  و   ادهمهدی(، 1390راستا با تحقیقات محمد ترابی )وی همچنین در پژوهش خود هم

های اجتماعی عاملی تأثیرگذار دهد که شبکه(، نشان می1389 اده )( و اومد پور و قادر1388)

 مهان عضهویت، میهزان اسهتفاده، میهزان      جوانان هستند و با افهزایش مهدت   بر هویت اجتماعی

هویت ملهی   ، هاشده در این شبکهمشارکت و فعالیت و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه

ویهژه  شده توسهط محققهان دیگهر بهه    های انجامپژوهش سایر شود.و دینی کاربران تضعیف می

ههای نهوین   افهزون رسهانه  که بها گسهترش رو    است ده آندهننشان (،1391تحقیق ساروخانی )

ویژه در جوامع در وال گذار، روند نوسا ی به تضعیف های اجتماعی مجا ی، بههمچون شبکه

 ها و رفتار شهروندان تأثیر گذارده و توانند در نگرشها میانجامد. این رسانهپیوندهای سنتی می

ههای جدیهد ا  طریهق    هها و ایهده  د سهریع ار ش انقالب خاموش، بر این نظر اسهت کهه ورو  

های جدی در مبهانی ههویتی جامعهه    تواند گسستهای نوین اطالعاتی و ارتباطی میتکنولوژی

 ایجاد کند.

کهه شهامل علهوم     انهد کاربردهبهبرخی ا  اندیشمندان اسالمی معاصر، فرهن  را به معنایی عام 

علهوم نقلهی )ماننهد صهرن و نحهو و تهاریخ(       عقلی )مانند ریاضیات و منطق(، علوم تجربی و 

. ارکان آن عبارت است ا : فلسفه، عرفان، دین، هنر، ادبیهات، کهالم )عقایهد(، اخهال ،     گرددمی

ار شی وقوقی، اخالقی و دینی،  یباشناختی، عهرن و عهادات و آداب و رسهوم.     هاینظامفقه، 

عبهارت اسهت ا  عقایهد،     فرهنه  دینهی  »گفهت:   تهوان میکلی ا  فرهن  دینی در یک تعریف 

الهی ایمهان دارد و   هایشریعتکه به یکی ا   ایجامعهعمل  هایشیوهباورها، الگوها، روش و 

بهر ایهن اسها  فرهنه  اسهالمی      «. کندمیپیروی و اطاعت  پیامبر خدادر اعتقادات و اعمال ا  

http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
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 ههای شهیوه ، آداب و رسوم، الگوها، روش و هاار شمجموعه عقاید، باورها، »عبارت است ا : 

ه وال فرهن  هر یک ا  افراد و جهوامعی که  «. و سنت معصومین )ع( قرآن کریمعمل متخذ ا  

که همواره یاد شهده بهر کلیهه     شودمی، در صورتی اسالمی قلمداد است اسالمدین رسمی آنان 

رگانه ایشان با خدا، خود، طبیعت و جامعه واکم باشد. ا  سوی دیگر هرگاه معنهای  روابط چها

فرهن  به دستاوردهای بشر و میراث اجتماعی آن اطهال  شهود، فرهنه  اسهالمی عبهارت ا :      

، آداب هها ار شمجموع آثار مثبت مادی و غیرمادی جوامع اسالمی که افراد آن عقاید، باورهها،  

عمل خود را ا  قرآن کریم و سنت معصومین )ع( اخذ کهرده و در   هایهشیوو رسوم، الگوها و 

تلفیق این فرهن  با فرهن  کههن ایرانهی و    .کوتاهی عمدی روا ندارند گونههی پیروی ا  آن، 

ایرانی را پدید  –کردن و مطابقت دادن فرهن  اسالمی با فرهن  ایرانی، فرهن  اسالمی  رو به

 آورد.می

 . روش تحقيق3

 و تصهادفی  روش ا  اسهتفاده  بها  گیهری نمونهه بهوده کهه    پیمایشهی ش تحقیق به صهورت  رو

دلیل وسعت  به تهران است. هایدانشگاه آموختگاندانش ا  نفر 180 نمونه وجم با سیستماتیک

در  شهوندگان مصهاوبه کار و همچنین وساسیت موجود در بحث تصمیم بر این شد که تعهداد  

ههای  ستفاده ا  این روش تحقیق به اثبات رسهاندن نیها  بهه شهبکه    ا دلیل نفر باشند. 150 -200

، کهه  پرسشهنامه  وسهیله بهاین مورد  باشدمیایرانی  –اجتماعی بومی متناسب با فرهن  اسالمی 

و همچنین آشهنا بهه    2 وب ،خبرگان وو ه فضای مجا ینظر واصل با خورد  هااین پرسشنامه

تحقیهق و تنظهیم پرسشهنامه سهعی      شرو ایهن  ا اده اسهتف  با ، بوده است.یمسائل وو ه فرهنگ

ایرانهی را بهه اثبهات     –اجتماعی بومی متناسب با فرهن  اسالمی  هایشبکهوم ایجاد زل کنیممی

بررسی شهده اسهت. بهرای      spss افزارصل ا  پرسشنامه توسط نرماهای ودر ابتدا داده برسانیم.

تهوان ا  ضهریب آلفهای    بر همبستگی درونهی مهی  تعیین پایایی یک پرسشنامه یا آ مون با تأکید 

بهرای سهنجش ضهریب     را ههای پرسشهنامه  در این روش اجزا یا قسهمت . کرونباخ استفاده کرد

 .روندپایایی آ مون به کار می

 

http://tahoor.com/fa/Article/View/26573
http://tahoor.com/fa/Article/View/26573
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 ( بررسی پایایی درونی بر اساس آلفای کرونباخ1)شماره جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤامت

23 815/0 

 

را به خود بگیهرد، ا    0.7کرونباخ باید برای صحت پایایی مقداری بیشتر ا   یآلفاکه ا آنجایی

 شده پایایی قابل قبولی دارد.شود که سؤامت پرسشنامه ارائهمی نتیجه 1شماره  جدول
 ( پایایی درونی هر سازه:2) شماره جدول

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت سازه

 843/0 7 ومیهای اجتماعی مجا ی غیربتهدیدهای شبکه

 768/0 7 تهدیدهای فرهنگی فضای مجا ی

 804/0 5 ایرانی-فرهن  اسالمی لزوم ایجاد محتوای متناسب با

های اجتماعی بومی مبتنی بر فرهن  لزوم ایجاد شبکه

 ایرانی-اسالمی

4 876/0 

 

بهه  شهده نیهز بها توجهه     های تعریفتوان استنباط کرد که سا همی 2 با توجه به جدول شماره

هها  کرونبهاخ بهرای همهه سها ه     آلفهای سؤامت مربوطه دارای پایایی بسیار خوبی هستند چراکه 

هها و سهؤامت   مورد روایی پرسشنامه نیز باید گفت که انتخاب سها ه  در باشد.می 0.7بیشتر ا  

انتهها، ا  آن پهس    در های خبرگان وو ه مربوطه بهوده اسهت.  دقیقاً متناسب با نظرات و دغدغه

استفاده خهواهیم کهرد و ا     AMOS افزارنرمتحلیل معادمت ساختاری و تعریف مدل ا   برای

ایرانهی را خهواهیم    -های اجتماعی بومی متناسب با فرهن  اسالمیاین طریق لزوم ایجاد شبکه

هها و  ویژگهی  های اجتمهاعی بهومی ایجهاد شهود    م م شد شبکه کهدرصورتیسنجید. در آخر و 

 پیشنهادی ارائه خواهد شد. صورتبهها   این شبکهکارکردهای مورد نیا

 پژوهش هاییافته. 4

ای که برای سنجش متغیرهای  یر طراوهی کهرده بهودیم اطالعهات  یهل      ا  تحلیل پرسشنامه

 آمده است:دستبه
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 متغیرهای پرسشنامه 4-1

 های اجتماعی مجا ی غیربومیتهدیدهای شبکه 

 تهدیدهای فرهنگی فضای مجا ی 

 ایرانی-اد محتوای متناسب بافرهن  اسالمیلزوم ایج 

 ایرانی-های اجتماعی بومی مبتنی بر فرهن  اسالمیلزوم ایجاد شبکه 

 سؤاالت پرسشنامه بررسي 4-2

گیری و تحلیهل  گیری نیستند برای اندا هاندا هصورت عادی قابلکه متغیرهای فو  بها آنجایی

را با تعهداد مشخصهی سهؤال مهورد تحلیهل قهرار        ای تنظیم نمودیم که هر متغیرها پرسشنامهآن

 صورت  یر است:دهد که خالصه آن بهمی

 های اجتماعي مجازی غیربوميالف( تهدیدهای شبکه

 :شدبرای بررسی متغیر فو  سؤامت  یر را مطرح 
 

 اطالعهات هسهتند   کسهب  بهرای  مفیهدی  ابزار که والدرعین مجا ی اجتماعی هایشبکه 1

 .اشندب مخرب توانندمی

باعهث   متفهاوت  و مختلهف  افراد با ارتباط مجا ی و اجتماعی هایشبکه فضای در وضور 2

 شود.افراد می در  هنی -فکری تغییرات

های اجتماعی اخبار نادرستی ا  شرایط اجتماعی و سیاسهی و اقتصهادی کشهور    در شبکه 3

 .شودمنتشر می

شده نظام سیاسهی  دن ایدئولوژی تثبیتتوانند باعث به چالش کشیهای اجتماعی میشبکه 4

 با تغییر نگرش مردم شوند.

 شوند.های اجتماعی باعث ایجاد اختالفات قومی و مذهبی میشبکه 5

 شوند.های سیاسی و امنیتی جامعه میهای اجتماعی باعث ترور فرهنگی شخصیتشبکه 6

بهرای کهاربران    های دیگریویرو ها و ها، کرمهای اجتماعی باعث انتشار تروجانشبکه 7

 شوند.هدن خود می
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 فرهنگي فضای مجازی تهدیدهای( ب

 :ای بررسی متغیر فو  سؤامت  یر را مطرح نمودیمبر

 

 شوند.های اجتماعی باعث اشاعه فرهن  غربی میشبکه 1

 شوند.پردا ی میهای اجتماعی باعث ایجاد ترویج فرهن  تهمت، افترا و دروغشبکه 2

 شوند.های اجتماعی باعث ایجاد شکان بین مردم و دین میهشبک 3

4 

های اجتماعی باعث کاهش اعتمهاد مهردم نسهبت بهه واکمیهت شهده و تصهورات        شبکه

 دهد.واکمیتی را رواج می نادرست در مورد کارایی نظام

5 

های اجتماعی باعث کاهش روابط عاطفی و کالمی در کانون وضور مستمر کاربران شبکه

 شود.واده میخان

6 

های اجتماعی باعث افزایش سن ا دواج و افهزایش  سا ی نادرست برآمده ا  شبکهفرهن 

 شود.های سفید میا دواج

7 

های کم جعیت با فر نهدان  های اجتماعی با تبلیغ و جوسا ی باعث افزایش خانوادهشبکه

 شود.آوری میو کاهش نرخ فر ند کم

 

 ایراني -فرهنگ اسالمي سب باایجاد محتوای متنا لزوم( ج

 برای بررسی متغیر فو  سؤامت  یر را مطرح نمودیم:

 

1 

ههای اجتمهاعی م م اسهت محتهوای متناسهب بها       برای مقابله با محتوای غربی شبکه

 های اجتماعی انتشار یابد.ایرانی در شبکه-فرهن  اسالمی

2 

تهوان باعهث   سالمی، مهی های اا  طریق محتوای اصیل مبتنی بر فرهن  غنی و آمو ه

 مخصوصاً بانوان( به مسئله وجاب و عفان شد.) جوانانافزایش توجه 

3 

تهوان ا   وب شهدن جوانهان در    ملهی مهی  -ههای مهذهبی  با معرفی و انتشار اسطوره

 ایرانی را اویا نمود.-ها و فرهن  غرب جلوگیری کرد و سبک  ندگی اسالمیاسطوره

4 

تهوان    طریق محتوای انتشاریافته در فضای مجا ی مهی با افزایش اطالعات کاربران ا

تا وهد  یهادی باعهث افهزایش رغبهت جوانهان بهه ا دواج و دوری ا  روابهط خهارج ا           

 چهارچوب اسالمی شد.

5 

تهوان باعهث   با انتشار محتوای اصیل انقالبی و دفاع مقهد  در فضهای مجها ی مهی    

 های انقالب گردید.شتقویت روویه انقالبی گری در جوانان، برای نشر ار 
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 ایراني-های اجتماعي بومي مبتني بر فرهنگ اسالميد( لزوم ایجاد شبکه

 برای بررسی متغیر فو  سؤامت  یر را مطرح نمودیم:

1 

 و نشهر باورههای فرهنگهی و اسهالمی مها      ءهای اجتماعی بومی برای ارتقها شبکه

 شوند.صورت یک فرصت تلقی میبه

2 

عنوان یک ار ش و هدن غایی وکومهت ج.ا.ایهران ا    هصدور انقالب اسالمی ب

 تواند مفید و عملی باشد.های اجتماعی بومی میطریق شبکه

3 

ههای مشهترک   های اجتماعی بهومی بایهد باعهث ایجهاد دغدغهه     استفاده ا  شبکه

 اسالمی و فرهنگی برای ارتقای جایگاه فرهنگی و مذهبی کاربران شود.

4 

اعی بومی بایهد باعهث ایجهاد وهس اعتمهاد و اطمینهان       های اجتمعضویت در شبکه

 شان باشد.کاربران در  مینه لو رفتن اطالعات شخصی

 

 معادالت ساختاری تحلیل 4-3

هها و  ههای پنههان سها نده آن   ها با سها ه ی وجود یا نبود رابطه میان پرسشساین روش به برر

 د. درواقع در ایهن روش بهه ار یهابی   پردا ها باهم میهمچنین بررسی هرگونه ارتباط میان سا ه

 شده است. هایی پرداخته خواهد شد که در مدل مفهومی به آن اشارهتمام ارتباط

 سازی معادالتها برای مدلمناسب بودن داده بررسي 4-3-1

 ساختاری  

در  1 و 0درگذشته کاربرد بسیار  یادی داشته اسهت و مقهدار آن همهواره بهین      1KMOروش

ها بهرای تحلیهل معهادمت سهاختاری     باشد داده 5/0کمتر ا   KMOکه ورتینوسان است. درص

ها متوسط بوده و اگر مقهدار ایهن   . باشد داده/69تا  5/0مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 

هها بهرای تحلیهل معهادمت     ههای موجهود در بهین داده   . باشد همبستگی/7تر ا  بزرگ شاخص،

های تشخیص مناسهب بهودن   روش بارتلت، یکی دیگر ا  روشساختاری مناسب خواهند بود. 

باشد. برای اینکه یک مدل معادمت ساختاری، مفیهد و دارای معنها باشهد م م اسهت     ها میداده

 شود:متغیرها همبسته باشند. پس فرضیه آ مون بارتلت به این صورت تعریف می

0Hاند.ها ناهمبسته: داده 

                                                                                                                                                    
1 Kaiser-Meyer-Olkin 
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1H: اند.ها همبستهداده 

مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. اگر فهرض صهفر رد نشهود مطلوبیهت تحلیهل      پس 

 رود و باید درباره انجام آن تجدیدنظر کرد.معادمت ساختاری  یر سؤال می
سازی معادالت عاملی و مدلها برای تحلیل بارتلت در بررسی مناسب بودن دادهو KMO نتایج آزمون  (3جدول )

 ساختاری

KMO بارتلت 

 آماره بارتلت ناداریمع

794/0 001/0> 820/2897 

توان نتیجه گرفت که وجم نمونهه بهرای   ، می3آمده ا  جدول شماره دستبا توجه به نتایج به

( 0.794) 0.7دارای مقداری بامتر ا   KMOانجام معادمت ساختاری کافی است  یرا شاخص 

سهت، لهذا فهرض    ا 0.05نکهه کمتهر ا    داری آ مون بارتلت نظر به ایاست. ا  طرفی سطح معنی

های پرسشنامه همبستگی توان نتیجه گرفت که دادهشود و میها رد میهمبسته بودن دادهصفر نا

 م م جهت اجرای معادمت ساختاری رادارند.

 سازی معادالت ساختاریمدل4-3-2

اسهت. دیهاگرام    شده شرایط م م برای انجام معادمت سهاختاری برقهرار  با توجه به نتایج بیان

 است. 1صورت نمودار شماره به AMOSافزار شده در نرممدل مفهومی استفاده

 

 
 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق .1 شمارهنمودار 

های شبکه یدهایتهد
اجتماعی مجا ی 

بومیغیر  

 محتوای ایجاد لزوم
 فرهن  با متناسب
ایرانی-اسالمی  

فرهنگی  یدهایتهد
 فضای مجا ی

 یهاشبکه ایجاد لزوم
 بر مبتنی بومی اجتماعی
ایرانی-اسالمی فرهن   
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 است. نشان داده شده 2یات بیشتر به صورت نمودار شماره ئمدل مفهومی با جز در ادامه،

 

 
 خروجی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق .2نمودار شماره 

 

باشهد کهه توسهط    گر یک متغیر پنههان )سها ه( مهی   بیضی نمایانشکل هر  2در نمودار شماره 

شهده اسهت.   نشهان داده هها  آن بهین دار رابطه علت و معلولی و جهت تغییرات های جهتپیکان

ر مقابل نوک پیکان قرارگرفتهه  دبدیهی است که متغیر واقع در انتهای پیکان بر روی متغیری که 

ههای  است که عیناً ا  داده شده همچنین برای هر متغیر پنهان چند سؤال تعریف تأثیرگذار است.

اند. میزان تأثیر و شهدت علهت و  معلهولی بهین     شدهپرسشنامه استخراج و با مستطیل نشان داده

امت بها اعهدادی کهه روی    متغیرهای پنهان با یکدیگر و همچنین بهین متغیرههای پنههان و سهؤ    

درصد متغیهر   91به میزان  12qشده است، بیان گردیده است. برای مثال سؤال ها نشان دادهپیکان

 .کندهای فرهنگی فضای مجا ی( را تبیین میپنهان )تهدید
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 برآورد ضرایب استانداردشده در مدل معادالت ساختاری 4-3-3

هها بهر یکهدیگر و    برسا ه خود و همچنین سا ه، ضرایب اثر هر سؤال چهاردر جدول شماره 

تر با توجه به استاندارد بودن آن به معنای اثهر  شده است. ضریب بزرگمعناداری این اثرات ارائه

شده در این جدول مربوط به ضریب استاندارد نشهده اسهت.   بیشتر آن است. انحران معیار ارائه

مثهال لهزوم ایجهاد     عنوانشود. بهمشاهده می هاداری آنهمچنین میزان تأثیر هر شاخص و معنی

های اجتماعی بومی تأثیر مستقیم دارد و بها توجهه   درصد لزوم ایجاد شبکه 27محتوای متناسب 

دار اسهت. در ردیهف دوم تهأثیر    ( این رابطهه معنهی  0.02 <0.05داری آن )به مقدار سطح معنی

شهده و  اجتمهاعی بهومی بررسهی    هایتهدیدهای فرهنگی فضای مجا ی روی لزوم ایجاد شبکه

واوهدی   1درصهد اسهت، یعنهی بهه ا ای افهزایش      24دار و دهد تهأثیر آن معنهی  نتایج نشان می

درصهد   24های اجتماعی بهومی بهه میهزان    تهدیدهای فرهنگی فضای مجا ی، لزوم ایجاد شبکه

ی لهزوم  های اجتمهاعی غیربهومی رو  تهدیدهای شبکه یابد. در ردیف سوم نیز رابطهمیافزایش 

دهد که رابطهه آن  های اجتماعی بومی موردبررسی قرا گرفته است و نتایج نشان میایجاد شبکه

واوهدی تهدیهدهای    1عنی بهه ا ای افهزایش   هت. یه ههه داری اسدرصد معنی 32با ضریب تأثیر 

درصد افهزایش   32های اجتماعی بومی به میزان های اجتماعی غیربومی، لزوم ایجاد شبکهشبکه

 .بدیامی
 ( برآورد ضرایب استانداردشده در مدل معادالت ساختاری4) شماره جدول

ضریب     

 برآورد شده

انحران 

معیار 

 ضرایب

سطح 

 داریمعنی

لزوم ایجاد 

های شبکه

 اجتماعی بومی

 0.02 0.059 0.276 لزوم ایجاد محتوای متناسب --->

لزوم ایجاد 

های شبکه

 اجتماعی بومی

فضای  تهدیدهای فرهنگی --->

 مجا ی

0.243 0.108 0.006 
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لزوم ایجاد 

های شبکه

 اجتماعی بومی

های اجتماعی تهدیدهای شبکه --->

 غیربومی

0.329 0.063 0.005 

20q <--- های اجتماعی لزوم ایجاد شبکه

 بومی

1   

21q <--- های اجتماعی لزوم ایجاد شبکه

 بومی

1.111 0.096 *** 

22q <--- ای اجتماعی هلزوم ایجاد شبکه

 بومی

0.972 0.09 *** 

23q <--- های اجتماعی لزوم ایجاد شبکه

 بومی

0.798 0.085 *** 

1q <--- های اجتماعی تهدیدهای شبکه

 غیربومی

1   

2q <--- های اجتماعی تهدیدهای شبکه

 غیربومی

0.656 0.128 *** 

3q <--- های اجتماعی تهدیدهای شبکه

 غیربومی

1.311 0.138 *** 

4q <--- های اجتماعی تهدیدهای شبکه

 غیربومی

1.287 0.144 *** 

5q <--- های اجتماعی تهدیدهای شبکه

 غیربومی

1.496 0.159 *** 

6q <--- های اجتماعی تهدیدهای شبکه

 غیربومی

0.569 0.134 *** 

8q <--- 1 لزوم ایجاد محتوای متناسب   

9q <--- 0.05 0.978 لزوم ایجاد محتوای متناسب *** 

10q <--- 0.0501 1.021 لزوم ایجاد محتوای متناسب *** 

11q <--- 0.075 0.726 لزوم ایجاد محتوای متناسب *** 

12q <--- 0.053 0.981 لزوم ایجاد محتوای متناسب *** 
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13q <--- 0.072 -0.425 لزوم ایجاد محتوای متناسب *** 

14q <--- 0.082 -0.439 لزوم ایجاد محتوای متناسب *** 

7q <---  تهدیدهای فرهنگی فضای

 مجا ی

1.219 0.144 *** 

18q <---  تهدیدهای فرهنگی فضای

 مجا ی

1   

17q <---  تهدیدهای فرهنگی فضای

 مجا ی

0.641- 0.086 *** 

16q <---  تهدیدهای فرهنگی فضای

 مجا ی

0.648 0.077 *** 

15q <---  تهدیدهای فرهنگی فضای

 مجا ی

0.564 0.075 *** 

19q <---  تهدیدهای فرهنگی فضای

 مجا ی

0.745 0.064 *** 

 

 های برازش مدلشاخص 4-4
 ( شاخص نیکویی برازش مدل مفهومی5) شماره جدول

 
0.783 

 

3.103 

 0.038 

 

قبهول  گرفته است که با  مقهداری مناسهب و قابهل    05/0نیز مقداری کمتر ا   5جدول شماره 

باشد پس با اندکی  90/0تر ا  بایست بزرگاست که می 783/0برابر  است. ولی شاخص 

ههای  تحلیهل نتیجهه   اسها   بهر   شهود. پوشی به مناسب بودن این شهاخص ریی داده مهی  چشم
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قبهول بهوده و توانهایی تحلیهل     شده درست و قابلمدل مفهومی ارائهتوان گفت آمده میدستبه

های اجتماعی در وو ه فرهن  و لهزوم ایجهاد   دهای شبکهمسئله موردبررسی که شناسایی تهدی

صورت مدل خطهی  توان مدل نهایی را بهباشد. لذا میرا دارا می های اجتماعی بومی استشبکه

  یر بیان کرد:

 
 که در آن:

-های اجتماعی بومی مبتنی بهر فرهنه  اسهالمی   دهنده متغیر پنهان لزوم ایجاد شبکهنشان   

 انیایر

   های اجتماعی مجا ی غیربومیدهنده متغیر پنهان تهدیدهای شبکهنشان

 دهنده متغیر پنهان تهدیدهای فرهنگی فضای مجا ینشان  

 ایرانی-دهنده متغیر پنهان لزوم ایجاد محتوای متناسب بافرهن  اسالمینشان 

 دهد.  رخ می ، توسط متغیرهای  خطایی است که  هنگام تبیین متغیر دهندهنشان  و

 توان نوشت:پس می

 =ایرانی -های اجتماعی بومی مبتنی بر فرهن  اسالمیلزوم ایجاد شبکه

 (0.24x تهدیدهای شبکه )های اجتماعی مجا ی غیربومی + 

 (0.32x )تهدیدهای فرهنگی فضای مجا ی  +        

(0.27x لزوم ایجاد محتوای متناسب بافرهن  اسالمی-)ایرانی. 

انهدا ه  های اجتماعی بومی بهه توان نتیجه گرفت که ایجاد شبکها  مدل ایجادشده می در انتها،

یابنهد.  های اجتماعی غیربومی انتشار میدرصد وابسته به تهدیدهایی است که ا  طریق شبکه 24

درصد وابسته به تهدیدهایی است که در فضهای مجها ی وهو ه فرهنه       32همچنین به میزان 

درصهد وابسهته بهه لهزوم      27توان گفت که به میهزان  اند و در آخر میجامعه را هدن قرار داده

های اجتماعی و فضهای  ایرانی در بستر شبکه-ایجاد و انتشار محتوای متناسب بافرهن  اسالمی

 باشد.مجا ی، می
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 گيرینتيجه .5

هههای سیاسههی،  گیههری بایههد گفههت تهدیههدهای امنیههت ملههی بههه تهدیههد    مقههام نتیجههه  در

تقسههیم کههه  ات گونههه قابههلرو فناو ، سههایبریمحههیط  یسههتی ،اقتصههادی، اجتمههاعی، نظههامی

هها ایجهاد خلهل و مشهکل و وتهی فروپاشهی در سهر مین، جمعیهت و نظهام سیاسهی           آن همه

ی نیههز بخشههی ا   نههدگی مههدرن اسههت. ایههن در وههالی اسههت کههه اینترنههت و بسههتر اطالعههات 

ههای اجتمهاعی دیجیتهال بهین مهردم جهدا       امرو ه بشر شده است و شهیوع و گسهترش رسهانه   

کننههد. بایههد پههذیرفت هههایی را ایفهها مههیا  نههوع سههاختار اطالعههاتی و اهههدان کههاری، نقههش 

هههای اجتمههاعی یههک فنههاوری اسههت و هههر فنههاوری نیههز هماننههد یههک چههاقوی دودم   شههبکه

بایهد متهذکر شهد کهه ظرفیهت و       .توانهد شهفا بدههد   بهرد و ههم مهی   م مهی کند که هه عمل می

گیهری ا   هها بهرای بههره   دههد کهه دولهت   های اجتماعی این را نشهان داده و مهی  پتانسیل شبکه

کننههد کههه گههذاری مههیایههن فرصههت و کاربردهههای آن در راسههتای امنیههت ملههی خههود سههرمایه

هههای ردن جاسوسههی رسههانه صههورت غیرمسههتقیم اسههتر بنههابراین تقویههت کهه   عمومههاً بههه 

ههها در تههرین قابلیههتیکههی ا  پراهمیههت (SOCMINT) هههای اجتمههاعیاجتمههاعی و شههبکه

در صهورت وجهود واوهدهای     (SOCMIT) موضهوع ایجهاد امنیهت ملهی اسهت. عهالوه بهر       

بهرای انتشهار اطالعهات     ههای اجتمهاعی  وان ا  رسهانه ته امنیهت ملهی، مهی    راهبهردی ارتباطات 

صههورت هههای تبلیغههاتی دشههمن نیههز اسههتفاده کههرد. بهههه بهها بحههثمفیههد امنیههت ملههی و مقابلهه

هها نیسهت.   هها و ایهده  توجه، امنیت ملهی درنهایهت بیشهتر یها کمتهر ا  یهک نبهرد اندیشهه        قابل

((Yin,et al,2012    عنهوان ابهزاری بهرای    تواننهد بهه  ههای اجتمهاعی مهی   عالوه بهر ایهن شهبکه

اری و یهها وتههی در ردیههابی   بههام بههردن آگههاهی و برقههراری ارتبههاط در شههرایط اضههطر      

ههای ارتبهاطی امهن داخلهی، یکهی      ایجهاد شهبکه   .هها اسهتفاده شهوند   جنایتکاران و تروریسهت 

هههای واکمیههت در بخههش صههنعت فنههاوری اطالعههات در تمههامی کشورهاسههت.    ا  دغدغههه

ارائههه خههدمات مناسههب و امههن ماننههد ایمیههل ملههی، موتههور جسههتجوی ملههی، خههدمات و      

ههایی تحهول عظیمهی را در ایهن صهنعت در      وی چنهین شهبکه  های الکترونیهک بهر ر  سرویس

 (1389)ترابهی،   .ابعاد اقتصاد ملهی، امهور دفهاعی و نظهامی و غیهره بهه دنبهال خواههد داشهت         



127                                             1399 پاییز ،هفتمره شما ،سوم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه 

ل کهردن  و بها مهد   ههای اجتمهاعی را برشهمرد   های شهبکه هها و تهدیهد  این تحقیق مها فرصهت  

ب بافرهنه  جامعهه کهه    ههای بهومی متناسه   کهه لهزوم ایجهاد شهبکه     مسئله به این نتیجه رسید

ناپههذیر اسههت. ا  طرفههی ایههن  ایرانههی باشههدر اجتنههاب -پاسههدار فرهنهه  و هویههت اسههالمی 

ههای بهومی ایجادشهده بایههد متناسهب بها  ائقهه کههاربران داخلهی نیهز باشهند و توانههایی          شهبکه 

ایجههاد اوسهها  امنیههت خههاطر را بههرای کههاربران ا  جهههت ایمههن بههودن خطههوط ارتبههاطی و  

را داشههته باشههد. در وههال واضههر تعههداد  یههادی شههبکه اجتمههاعی  لمههاتمحرمانههه مانههدن مکا

ههای خهارجی ا  قبیهل تهوییتر     در کشور فعال هستند کهه متأسهفانه توانهایی رقابهت بها نسهخه      

بههوک و وتههی اینسههتاگرام و تلگههرام را ندارنههد. اگههر بخههواهیم دلیههل عههدم موفقیههت   و فههیس

 .وانیم موارد  یر را برشماریمتهای اجتماعی داخلی را کالبدشکافی کنیم میشبکه

هها اطمینهان کهافی را    کاربران نسبت به محرمانه ماندن گفتگوهای خود در بستر این شبکه -1

 .ندارند

کیفیت  ،های اجتماعی غیربومی را ا نظر امنیتهای شبکههای اجتماعی بومی قابلیتشبکه -2

 .اندو سرعت فراهم نکرده

یابهد کهاربران را بهرای    ماعی غیربومی انتشار مهی های اجتتبلیغات منفی که ا  جانب شبکه -3

 .کندهای بومی دلسرد میاستفاده ا  شبکه

-متأسفانه در شهبکه ها اضافه کرد ا جمله اینکه توان به این گزینهالبته موارد دیگری را نیز می

های کاکائو تهاک و  نوآوری صورت نگرفته است. برای نمونه وقتی به موفقیت شبکههای بومی 

های بهومی مها یهارای    که شبکه نمائیممالوظه می شود،چت در کشورهای کره و چین نگاه وی

 شهد های پژوهش  ثابهت  طبق یافته ندارند. یبایی و امکانات ، ا نظر اینترفیسها را رقابت با آن

درصد وابسته به تهدیدهایی است کهه ا  طریهق    24اندا ه های اجتماعی بومی بهکه ایجاد شبکه

درصد وابسته به تهدیهدهایی   32یابند. همچنین به میزان ی اجتماعی غیربومی انتشار میهاشبکه

تهوان گفهت   اند و در آخر میاست که در فضای مجا ی وو ه فرهن  جامعه را هدن قرار داده

ایرانی -فرهن  اسالمی درصد وابسته به لزوم ایجاد و انتشار محتوای متناسب با 27که به میزان 

تهوان  مهی  آمهده دسهت بهه ههای  داده ا  باشهد. های اجتماعی و فضای مجا ی، میکهدر بستر شب
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آموختگهان  شده در پژوهش که همهان دانهش  اری استفادههعه آمههتدمل نمود که ا نظر جامههاس

مایه فرهنگی و مهذهبی غالهب در   های تهران هستند، فاصله گرفتن ا  درونمقاطع عالی دانشگاه

ی لزوم ایجاد یک شبکه اجتماعی بومی است. با توجه به این مهورد بایهد   کشور ما ا  دمیل اصل

ههای فرهنگهی ا  اهمیهت شهایانی     گفت که ا نظر دانشگاهیان و کاربران فضای مجا ی دغدغهه 

های غیربومی در وال انتشهار  برخوردارند و آثار این ا خودبیگانگی فرهنگی که ا  جانب شبکه

نبهود   انه دشمنان اسالم و انقالب به بهترین شیوه ا  ضعفدر جامعه است، مشهود است. متأسف

ترین سرمایه جامعه است، استفاده های بومی مناسب بر ضد فرهن  و اعتقاد مردم که مهمشبکه

ههای پیشهین چهه ا نظهر     جدید با نسل کنند و ما هررو  شاهد فاصله گرفتن بیشتر بین نسلمی

 نظهام سهلطه  ر طر  نگرش به جهان و خلقت، هستیم. فرهن  و چه ا نظر اعتقاد و وتی ا  منظ

تهرین  بیننهد و سهاده  نیا  ا  جن  مستقیم میایرانی خود را بی-هویت اسالمی نمودن نابودبرای 

انهد کهه همانها    راه را برای ا  بین بردن روویه انقالبی در بین نسل جدید کشور انتخهاب کهرده  

با توجه به نتهایج   الگوها و قوانین فرهنگی ما است. های متضاد باانتشار و ایجاد محتوا و انگیزه

هایی ا  موفقیت کشورهای گونهاگون در ایجهاد   آمده ا  پژوهش و همچنین معرفی مثالدستبه

توان گفت که  مینه برای ایجاد شهبکه اجتمهاعی بهومی    چت( میکاکائو و وی) بومیهای شبکه

ن داخلهی را داشهته باشهدر وجهود دارد. بهرای      رو  که توانایی جذب اکثر کاربراکاربرپسند و به

 :شودراهکارهای  یر پیشنهاد میرسیدن به این موفقیت 

شناسهی  های متخصص شامل خبرگان سیاسی و اجتمهاعی و فرهنگهی بهرای آسهیب    ایجاد کارگروه -1

های دینی و ملی ما در داخهل کشهور   های درخور و مناسب ار شهای بومی با هدن ایجاد شبکهشبکه

 مهم و ویاتی است. امری

های اجتمهاعی بهزرگ   سطح با شبکههای اجتماعی بومی همگذاری برای ایجاد شبکهسرمایه -2

 بوک، باید در اولویت شورای عالی فضای مجا ی باشد.نظیر فیس

های بومی نوپا برای ارتقاء کیفیهت  پشتیبانی مالی و فنی ا  شبکه ،صورت فعالدولت باید به -3

 ها به عمل آورد.آن
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ها های بانکداری و امکان خرید ا  طریق این شبکههای بومی به سامانهبا متصل کردن شبکه -4

ر هها بها ی های مناسب با سلیقه کاربران و امکان رقابهت آنالینهی در   همچنین اضافه کردن با ی

 باعث جذب کاربران داخلی خواهد شد.

ههای اسهتعالم   و سهامانه  ی خهدماتی نظیهر پسهت   هانظامهای بومی به با امکان اتصال شبکه -5

 باشد. مؤثرتواند در جذب کاربران تا ود بسیار  یادی جرایم و ... می

باعهث   هها آن نیبه های یکدیگر و سویی  های بومی روی اپلیکیشنامکان لینک کردن شبکه -6

خواهد بود و فرصت افهزایش کهاربران را    موردنظرراوتی کاربر در استفاده ا  شبکه و سرویس 

 هد داد.افزایش خوا

 هنامحرمانه باید نگرانی کهاربران در  مینهه    العالی(تدابیر مقام معظم رهبری )مدظله اسا  بر -7

درصهد   100 صهورت بهه بودن و شنود برطرن شود و این امکان فراهم باشد که کاربران بتوانند 

 و در امنیت کامل باهم به گفتگو و بیان اعتقادات بپردا ند. شدهیرمزنگار

هها در مقابهل   های بهومی شهانس رقابهت آن   های اینترنت برای شبکههش هزینهتوان با کامی -8

 گیری افزایش داد.ی را به نحو چشمربومیغهای شبکه

های خارجی باعث جای شبکههای بومی بهفعالیت مسئولین و سیاستمداران کشور در شبکه -9

 ها در بین کاربران دیگر خواهد شد.افزایش جذابیت این شبکه

بهدون کهارمزد و    رسان و اعطای وامهای پیامهای داخلی شبکهتوسعه )بسترها( پلتفرملزوم -10

 رسان داخلی نوپاهای پیامهمچنین اعطای وداکثری پهنای باند برای شبکه

ههای  رسهان و شهبکه  ههای پیهام  های داخلی بهرای طراوهی شهبکه   ussdاستفاده ا  ظرفیت -11

خرید شارژ و پرداخت قبهوض   مالی، هایتراکنشر  مینه اجتماعی به دلیل کارایی بسیار  یاد د

 رسان خودهای پیامو اضافه کردن این امکانات مهم به شبکه

افزاری مانند روبیکا و اسهتفاده ظرفیهت   الگو قرار دادن تجربه موفق تبلیغات محصومت نرم-12

ی بیشهتر ایهن   صدا و سیما و افراد مشهور جهت تبلیغ شبکه اجتماعی و کمهک بهه اعتمادپهذیر   

 .هاشبکه
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های تبلیغاتی بزرگ جههت  ها و شرکتهایی مانند شهرداریارگان هایتوانمندیاستفاده ا  -13

 .رسان داخلی و بومی در این تبلیغاتهای اجتماعی و پیامتبلیغات میدانی و معرفی کامل شبکه

ه بها معرفهی   ابهل اتکها در رابطههه   های قمسهتند  خصهوص بهه ههای تلویزیهونی   تهیه برنامهه -14

ماهیهت و اههدان نامشهروع ایهن      سها ی رسهان خهارجی و نمایهان   های اجتماعی و پیهام شبکه

هههای روشههنگرانه بسههیار ن برنامهههدر  مینههه ار  دیجیتههال تلگههرام جههای خههالی ایهه)ههها شههبکه

 .خالی بود (

های ایجاد وس اعتماد کاربران به شبکههای تخصصی در هر وو ه و رسانمعرفی پیام -15

-های اجتماعی و پیامث اعتماد به یک یا چند شبکههباع مروربهبومی که ان هرستماعی و پیاماج

 گردد.رسان بزرگ و عمومی بومی می

 

 منابع

های اجتماعی (، واکاوی نقش اینترنت و رسانه1389قادر اده، داریوش ) و یدداوودپور، ساومد

دهی و گسترش سریع رسانی، سا مانالعجدید در تحومت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )اط

 .نامه روابط خارجیتحومت(، فصل

های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنهت و  (، بررسی رابطه بین استفاده ا  شبکه1390بشارتی، نگین )

 .افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان، مجله تحقیقات علوم رفتاری

بر کشهورهای جههان سهوم،     المللی و امنیت ملی با تکیهنظام بین( ساختار 1389ترابی، محمد )

 .، قم دانشگاه باقرالعلوم )ع(9فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره 

ها )بررسهی  های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض(، اینترنت، جنبش1391اله )ساروخانی، خلیل

 .های ارتباطینامه پژوهشنظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی(، فصل

ههای اجتمهاعی مجها ی بهر هویهت      (، بررسی تأثیرات و پیامدهای شبکه1391پور، رضا )عدلی

 .89-88 طباطبایی، هنامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالماجتماعی جوانان، پایان

المللی، پرتهال  ای و بینهای اجتماعی در تحومت منطقهنقش شبکه ،(1390 اده، مرتضی )قاسم

 .ای، دیپلماسی عمومی و رسانهسیاست ما
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(، عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شهبکه  1391) ، یونساصغر و نوری مرادآبادیکیا، علی

-)بررسهی تطبیقهی دانشهجویان ایهران و آمریکها(، مطالعهات فرهنه         "بهوک  فیس"اجتماعی 

 .212-181ر ارتباطات

جایگهاه شهبکه ملهی اطالعهات در      ، نقهش و ( 1388)عنبرین، محمدرضا  و  اده، خدادادمهدی

تهران، دانشگاه هوایی  هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران،، C4I  هایامنیت سامانه
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