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 :هدیچك

از منظر  یمجاز یاجتماع یها شبكه داتيو تهد ها فرصت یبا هدف بررس یمقاله حاضر برگرفته از پژوهش

 ها حكومت یكه مورد توجه جد یمجاز یاجتماع یها شبكه یاسیرو بُعد س شیاست و مقاله پ یمل تیامن

 ،یبخشا  انسجام همانند يیحوزه كاركردها ني. در ادهد میقرار  یاست را مورد واكاو یردولتیغ گرانيو باز

 ،هاا  یتينارضاا و توسعه  کيمانند تحر یمنف های مثلفه نیو همچن یسازربات قدرت نرم، شيافزا ،مشاركت

 یملا  تیا از منظار امن  یمجااز  یاجتمااع  یهاا  شابكه  یاسا یكاركرد س یابيارز با هدف و... یمدن ینافرمان

 مفهاوم،  یعلما  اخت، شان یواكااو هادف،   نيا باه ا  لیا ن یو برا كند می یرا بررس ايرانجمهوری اسالمی 

آوری . بارای جماع  اند گرفتهقرار  یمورد بررس یمجاز یاجتماع یها شبكه یاسیس یو كاركردها ها یژگيو

و  هيا اساا  تجز  بار  استفاده شده اسات.  ابزار پرسشنامه(نخبگان )و اخذ نظر  یا كتابخانهاز روش  هاداده

و  هاا  فرصات  یدارا یماعاجت یها شبكه یاسینخبگان مشخص شد كه بعد س دگاهيو د ها پرسشنامه لیتحل

 .باشند یم رگذاریر اداره جامعه تأرد یمساو طور بهاست كه  يیدهايتهد

هاا   شاخص نیدر برا  تیاهم نيشتری( بی)داخل «ربات»شاخص  دهد میپژوهش نشان  نيا یها افتهي جهینت 

است و  جامعهدر  داريپا تیامن یها نشانه نيتر شاخصكه از  دارد رانيا یاسالم یجمهور یمل تیامن یبرا

 زا باشد.تیكشور امن یبرا تواند یم یاجتماع یها شبكهاز  یناش داتيدر مواجهه با تهد
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 :همقدم

ناوين بشاری كاه پاس از مادتی از       یاز دساتاوردها اجتماعی مجازی برخالف بسیاری  یها شبكه

 ،دهناد  یما بخشی از نیازهای بشاری را پاساخ    در بستر اجتماعی نهادينه و ايو كاسته  ها آناهمیت 

 یهاا  شابكه اصالی   یهاا  تفااوت از  یكا ي .شاود  یمنمايان  ها آناز كاركرد  یا تازهبه روز ابعاد  روز

و سرنوشت جواماع   ها دولتاست كه مرتبط با  یكاركرد نوين، یها دهيپد ريبا سااجتماعی مجازی 

 .ددگر یم ها آندر مقابل  ها دولتو سبب واكنش  دارد

و نااظران دولتای    هاا  حكومات اين است كه  ها گروهمجازی از ديگر  یها شبكهوجه تمايز مهم 

 توانناد  یما  هاا  دولات مانعی كه  نيتر سختداشته باشند و  ها شبكهكنترل چندانی بر اين  توانند ینم

ت گران صحنه سیاستحلیل .(821-811: 1311 )اشتريان، هاست تيسافیلتركردن برخی  ،ايجاد كنند

 تنهاا  ناه  1«وبساتر »مانناد   یا عاده  متفااوتی نسابت باه فضاای مجااری دارناد.       یكردهايروجهانی 

را نیاز از   ها آنبلكه كاركرد سیاسی  ،كنند میاقتصادی خالصه ن در بعد صرفاًحاصله را  یها شرفتهیپ

معتقاديم كاه    : ماديگو یمرابطه  نيدر ا وبستر قائلند. ها شبكهنظر دور نداشته و ابعاد مختلفی برای 

رابطه بین دانش/اطالعات و نظام سیاسای و   «انقالب اطالعات»امروز مسئله كانونی برآمده در متن 

در میاان   یا ناده يفزا طور بهاجتماعی  یها رسانه سوی ديگر از (.1381 ،وبستر رابینز،) هاست شركت

 سیاسای،  یهاا  امیا پباه ابازاری بارای انتقاال      سیاسی در حال تبديل شادن  یها سازمانسیاسیون و 

 و هاا  هيسرماافزايش  نیهمچن نیازها، ارتبا  با عموم مردم، شناخت ،دهندگان یرأنسبت به  شناخت

 .(Clarke, 2010) باشند یمپشتیبان  یها شبكهايجاد 

اجتمااعی   یهاا  شابكه كاركرد سیاسای  » مقاله مطرح است عبارت است از: نيدر اكه  یا مسئله

كاه ايان    یساثاالت و « ناد ينما یما ايجاد  ها شبكهكه اين  يیدهايتهد و ها فرصتمجازی با تمركز بر 

اجتمااعی در كااركرد    یها شبكهكه  يیها فرصت است عبارتند از: ها آنپاسخگويی به  درصددمقاله 

اجتماعی از بعد سیاسی چه تهدياداتی را بارای    یها شبكهكدامند و گستره  ندينما یمسیاسی ايجاد 

 ؟ندينما یمايجاد  ها دولت

 :ینظرمبانی 

شبكه اجتماعی، ساختاری اجتماعی است كه عناصار تشاكیل دهناده آن فارد ياا      : 2شبكه اجتماعي

 ،ها یدوست و تبادالت مالی، ها دهياخاص از وابستگی مانند  چند نوعسازمان است كه توسط يک يا 

                                                      
1-Frank Webster 

2 - Social Network 
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های سااختار  اغلاب  و اناد  متصال ، تجارت، رشته تحصیلی، كشور محل زندگی به هم یشاونديخو

كاه   ردیا گ یما و يال مورد بررسای قارار    رأ اجتماعی اصطالحات  یها شبكه در دارند. یا دهیچیپ

 یها شكلبه  ها اليروابط میان اين بازيگران هستند،  ها اليو  ها شبكه، بازيگران فردی درون ها رأ 

باه ناوع    اجتمااعی باا توجاه    یهاا  شابكه  .(Lange,2008) قرارگیرند ها رأ بین  توانند یممختلفی 

تقسایم   1و خباری  1، سارگرمی 3، آموزشای 2یا حرفاه  ،1اجتماعی اطالعااتی  یها شبكهبه  تشانیفعال

 .(Rdube, 2010) شوند یم

كاه   شاود  یما  گفتاه  يیهاا  وبگااه اجتماعی مجازی به  یها شبكه: 0اجتماعي مجازی یها شبكه

و دربااره موضاوعات   بارخط   صاورت  بهضمن برقراری ارتبا  با يكديگر  سازد یمكاربران را قادر 

اجتماعی بساتری   یها شبكه .(Christy,2010) مختلف به تبادل اطالعات به پردازند یها یمند عالقه

از  یاریو بسااكااه در آن افااراد امكااان برقااراری رابطااه بااا همااديگر را داشااته    انااد آوردهفااراهم 

، زماانی،  يیایا جغراف مكاانی،  یهاا  تيمحدود ری( نظبیرونی) یواقعشبكه اجتماعی  یها تيمحدود

كسانی را بیابند كاه   توانند یم ها شبكهدر اين  افراد ان را ندارند. و مانندفرهنگی، سیاسی، اقتصادی 

را  هاا  آنهرگز امكان برقراری ارتباا  باا    یو مكانلحاظ زمانی  اما بهعاليق مشتركی دارند،  ها آنبا 

 .(02: 1381تبار، اكبری) اند نكرده دایپ

كاه در   طاوالنی مولاودی اسات باا دوچهاره      چنادان  ناه  یبا عمری مجازی اجتماع یها شبكه 

بر ايان باود كاه در خادمت اقتصااد و قادرت كشاورهای صانعتی          شهياند ابتدايی تولد، یها سال

گذر زمان و تحاوالت   ؛ اماخواهند بود كشورهای جهان سوم شتریبو ابزاری برای استثمار  باشند یم

 و ازصاحبان آن را نیز مورد تهدياد قارار دهاد     تواند یمجهانی  اخیر جهان نشان داد كه اين شبكه

پنهانی كه قبل از ايان در   یها تيهوسويی قادر است كشورهای ديگر را در عرصه جهانی مطرح و 

-ابزاری هويات  تنها نهنظر آحاد مردم دنیا مغفول مانده بودند در عرصه شناخت جهانی قرار دهد و 

اين رهگذر نكته قابل توجه اين اسات كاه ايان     در .استنیز  ساز تيهوبرانداز است كه دستگاهی 

تنگ كارده، نظام و نساق جديادی را      ها دولتمجازی كه اكنون عرصه را بر بسیاری از  یها شبكه

                                                      
1-Informational 

2-Professional 

3-Educational 

4-Hobbitates 

5-News 

6-virtual social networks 
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نیروهاای   لهیوسا  باه اما مقابلۀ با آن نه با ابزار سخت و نه  ،برانداز استهويت اگرچهعرضه كرده و 

را  هاا  آن ،ها دولتكه واكنش  ردیگ یمدست مردمانی اين اقدام صورت  و بهبیگانه بلكه با ابزار نرم 

اين صحنه و رقابت بایش از آنكاه اقتصاادی و فرهنگای      شک یب .دهد میدر مقابل مردم خود قرار 

صحنه مجازی  تحوالت نسبت وریقی يافته است. شدن یجهانبا فرهنگ  صبغه سیاسی دارد و ،باشد

 كاه گارنات گفتاه اسات:     گوناه  هماان يدئولوژيک نیز به دور نیسات و  نوظهور جهان از سوگیری ا

خاود را اعام از    یهاا  ارزش هنگام تجزيه و تحلیل آكادمیک، تواند ینمسختگیرترين پژوهشگر نیز 

 .(100-107 :1388 ،گارنت) و معوق بگذارد مسكوت ،کيدئولوژياايدئولوژيک يا غیر 

بر اينكه حامل اررات سیاسای،   عالوه ها رسانهاير اجتماعی مجازی همانند س یها شبكه رانيادر 

، اعتقادات ها ارزشدر باورها،  تأریرگذاری و قدرت اند مثبتامنیتی  اجتماعی و -اقتصادی، فرهنگی

میراث فرهنگی از نسالی باه    و انتقال یريپذ در جامعه هستند و جامعه را دارا اتیو ذهن و ادراكات

پال ارتبااطی باین ملات باا       عنوان بهوناگون جامعه و همچنین يكپارچگی بین اقشار گ و گريدنسل 

و فرهنگای  –اجتمااعی  یهاا  شاكاف  و ها تنشبه  یده شكل؛ پتانسیل كنند می ینيآفر نقشحاكمیت 

 .باشاند  یم دارانیز را  یو ملبه چالش كشیدن امنیت داخلی  تيو درنهااطالعاتی  –امنیتی و یاسیس

اجتمااعی   یهاا  شابكه ص ماهیت خرابكاراناه و براندازاناه   قرائن متعددی درخصو و شواهد امروزه

جمله جمهوری اساالمی اياران    در كشورهای درحال توسعه از خصوص بهجهان  در سطحمجازی 

 وجود دارد.

اخیار، همزماان باا     یهاا  دهاه تهديد سايبری پديده جديدی است كاه در  : 1تهدیدهای سایبری

ی از طرياق شابكه وسایع اينترنات در سراسار      اطالعات و گسترش ارتباطات جهان یفناورتحاول 

طبیعای و ياا    صاورت  باه وقاايعی كااه  » صورت بهتهديدهای سايبری  جهان ظهور پیدا كرده است.

عمدی يا غیرعمدی( بر فضای مجازی تأریرگاذار باشد ياا حاوادری كاه از     صورت به)توسط انسان 

 USNI, 2010)تعرياف شده است  «طريق فضای مجازی عمل كند يا به نحوی به آن مارتبط باشاد

and CACI). تعدد بازيگران در فضای سايبری -1است از:  عبارت یبريساتهديدهای  یها یژگيو 

ناشانا  مانادن باازيگران و عادم      -3 هزينه كم ورود، صرف زمان كم و سرعت بااالی اقادام   -2

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

                                                      
1- Cyber threats 
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 Lord and) مجرماناه در فضاای سااايبری    یهاا  اقادام پايین بودن احتمال تنبیه يا بازخواسات   -7

Sharp, 2011)  (107-110: 1311 ،یآباد ركن)خلیلی پور. 

از ادراكاات و تصاورات    یا مجموعهتهديد عبارت از وضع و يا حالتی است كه در آن : 1تهدید

اساسی و مورد احتارام بار وجاود     یها ارزشيا كیفیت  تیكم با بقاء، اه آن رابطهنسبت به پديده و 

هار   .(122: 1387گروه مطالعاتی امنیات،  ) كنند میداللت  ها ارزشخطر جدی يا امكان نابودی آن 

خطار انادازد، تهدياد     را باه حیااتی ساازمان    یهاا  ارزشيا وضعیتی كه موجوديت منافع ياا   عنصر

 .(321: 1312حسن بیگی،) شود یممحسوب 

گیری از آن ساازمان را در جهات مثبات رشاد      ای است كه بهره پتانسیل نهفته  فرصت: 2فرصت

 :1382ای است كه هنوز بالفعل نشده است )علی احمدی، خواهد داد، به عبارت ديگر منفعت بالقوه

 هاا  نآها و شرايط بیرون از سیستم هستند كه به كمک  ها تمامی عوامل، عناصر، پديده فرصت .(183

ها را كاهش داد و تهديدات را كنترل كرد  پذيری ها و آسیب توان اهداف را محقق ساخت. ضعف می

فرصات امكاان و ماوقعیتی     .(321: 1312حسان بیگای،  ) مقابله كرد ها آنيا از میان برداشت و يا با 

يان  دهاد. در ا  است كه احتمال و شانس رسیدن و يا نزديک شدن به هدف را تسهیل و افزايش می

دسترسای باه    هاا  آنگیاری از   تحقیق منظور از فرصت، پديده، شرايط و يا وضعیتی است كاه بهاره  

 ءكند و زمینه برتری نسبی در برابار رقباا   ها را تسهیل می اهداف، گسترش دامنه منافع بر محدوديت

 آورد. را فراهم می

آن  واساطه  باه كه  ضاففشردگی فزاينده زمان و  ندياز فرآعبارت است  شدن یجهان: شدن يجهان

تعريف  نيا در .شوند یمجهانی واحد ادغام  در جامعهی نسبتاً آگاهانه صورت بهو  شیوب كممردم دنیا 

و رو  زمانمند ،یجيو تدرشده  تأكیدتوسط زمان  فضايا به عبارتی نابودی  فضاو بر فشردگی زمان 

 .(1380 ،مدیگل مح) است گرفته مدنظر قرار شدن جهانیبه گسترش بودن فرآيند 

ای را در چاارچوب   كه بار معنايی ويژه ای است  واژه 3شدن مفهوم جهانی یشناخت زبان دگاهياز د

دارد. هرچند در متون متنوع علمی از اين واژه با احتیا  سخن رفتاه   یو فرهنگاجتماعی، اقتصادی 

در اناد،   دانساته  2يای اگر و جهاان  1شادن  یالمللا  نیبا ، 1، نظام جهانی1جامعه جهانی با ريمغارا  و آن

                                                      
1-threat 

2-opportunity 

3-Globalization 

4-World society 

5 - World system 
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شود كه طی آن جريان آزاد انديشه، انسان، كااال،   به فرآيندی اطالق می شدن یاز جهانمادی  فيتعر

در تعاريف، عالمان علم جغرافیا نیز  گونه نيا چارچوب در شود. در دنیا میسر می هيو سرما خدمات

كنند، وسعی دارناد   می تأكید شدن اقتصادی جهانی بر مفهوم شهرها كالن گاهيو جاوضعیت  فیتوص

 .(2223 ،محدوده تعريف مذكور را مورد توجه قرار دهند )آنی تات

راه يافت كه بار بازشناسای آشاكار     وبستربه فرهنگ  1101واژه برای نخستین بار در سال  نيا 

 داللت داشت. در نیمه دوم دهه هشاتاد ايان واژه باه    گستر جهانو ارتباطات  وندهایپ نديفرآاهمیت 

مساتقل دربااره فرآيناد     یشناسا  جامعاه  یهاا  هيا نظرتادوين   نهیتا زمراه يافت  یشناس جامعهعرصه 

در كاانون   شادن  جهاانی اجتماعی آن فراهم شود. در واقاع اماروزه مفهاوم     یها جنبهو  شدن یجهان

 :جهانی یاندازها چشم ،گیدنز) ته استقرار گرف یشناخت جامعهسیاسی، اقتصادی و  یها بحثاغلب 

1381). 

 ایامنیت، مقوله  مقولهاز منظرهای مختلف ارائه شده است.  از امنیت تعاريف گوناگونی :امنیت

يكا  از   -« وفن خَا م مِا هُنَامَا  وَ» - ميقرآن كار بسیار مهم و استثنائ  است. شما ببینید خداوند در 

م  كه مخاطاب  آورد و آن را به رخ آن مرد م  ها  خود را نعمت امنیت به شمارترين نعمتبزرد

هاست. عالوه بار اينكاه   ها و پیشرفتموفقیت  كشد. امنیت، يک زمینه برا  همهاين معنا بودند، می

نااامن  را داشاته باشاند، يكا  از برتارين حقاوق         آحاد مردم دغدغه نباشد واگر امنیت در جامعه 

نیااز اساسای    امنیات، پایش   بسیار مهام  ...مقوله .(10/8/80:ای خامنهامام است )شده پايمال  ها انسان

(. 11/2/81: ای خامناه اماام  )و سیاسای اسات    فرهنگی هرگونه پیشرفت علمی، اقتصادی، اجتماعی،

از اقتصاادی   یهاا  تیا فعال داشاتن  نگاه هافمن امنیت را حمايت يک ملت از حمله نظامی و مصون 

 رساان  بیآسا های . ماارز امنیات را آزادی نسابی از تهدياد    داناد  یمبیرونی  كننده بيتخر داتيتهد

 دانسااته اساات. جااان.ئی.مورز: امنیاات يعناای رهااايی نساابی از تهدياادات زيااان رساااننده.         

(John.E.Morz.1980:105)  باودن از جملاه    یو ذهناست كه نسبی بودن  يیها یژگيوامنیت دارای

 آن است. یها یژگيو

حساین  دكتار غالم  رسااله صورت گرفتاه در ايان حاوزه     یها پژوهشاز  یكي :پژوهش پیشینه

و  جمهاوری اساالمی اياران   نوين اجتماعی بر امنیت داخلای   یها جنبش تأریربلنديان تحت عنوان: 

كه نتیجه تحقیاق شاامل ارائاه راهبردهاای      استبر شهر تهران  تأكیدراهبرد مديريت آسیب با  ارائه

                                                                                                                                  
1-Internationalization 

2-Globality 
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ران؛ توسعه و ارتقای الگوهای تحمل و افزايش آستانه ظهاور بحا   به شرح زير بوده است: گانهشش

متعهد به رعايت قوانین؛ تشويق به درساتكاری و   یها جنبشدر حمايت مادی و معنوی  یدست شیپ

اخالقای در رواباط و تقاضااهای اجتمااعی؛ بازتولیاد و باازتعريف ماواد حقاوقی در          یها لتیفض

اجتماعی در راساتای   یها جنبشسازی نیازهای اساسی اجتماعی؛ مهندسی هدايت مطالبات مشروع

 .الملل نیبی بومی ارزشی؛ تثبیت مدبرانه جايگاه آزادی اسالمی در نظام نیازها

دانشاگاه عالماه طباطباايی     در اطالعات و ارتباطات و تحول پديده امنیت یها یفناورگسترش 

تحقیاق سایر گساترش     نيا در اانجام كاه نتیجاه زيار     توسط مرتضی نورمحمدی یدر مقطع دكتر

و فرهنگای آن   اجتمااعی  هاای آن و تاأریرات سیاسای،    اخصش های اطالعات و ارتباطات، فناوری

 یهاا  پژوهشمختلف در خصوص فناوری اطالعات  یها دانشگاهدر  نیهمچن تحلیل گرديده است.

 .گردد یمخودداری  ها آنمختلفی صورت گرفته كه به دلیل عدم قرابت با رويكرد اين مقاله از ذكر 

اجتمااعی   یهاا  شبكهنجام شده داخلی در خصوص ا یها نامه انيپاو  ها پژوهشبررسی اجمالی 

 جانباه  هماه و  قیا عم گسترده، صورت به هنوز كه اين پديده به دلیل نو بودن، دهد میمجازی نشان 

 از موضاوعات  یاریبسا  هماه ولی باا ايان    .مورد تحقیق قرار نگرفته و ابعاد آن واكاوی نشده است

 شود یمآن مربو   یها رساختيزكه به  يیها هدر عرص ژهيو بهاجتماعی مجازی  یها شبكهمرتبط با 

اساسای   صاورت  باه اما فرصت و تهديدات سیاسی اين حوزه تااكنون   ،مورد مداقه قرار گرفته است

 مورد توجه و پژوهش قرار نگرفته است.

 طور بهاجتماعی و فضای سايبری  یها شبكه: اجتماعي مجازی یها شبكهسیاسي  کارکردهای

. يكای از  روناد  یما  را نشاانه م كشورهاست كه در موارد زيادی امنیت ملی مه یها دغدغهعموم از 

موضاوع در   نيا ست.ها شبكهبا اين  ها دولتاجتماعی ارتبا   یها شبكهوجوه تحلیلی  نيتر غامض

 يافتااه توسااعهكشااورهای صاانعتیِ  در .اسااتمتفاااوت  افتااهین توسااعهو  افتااهي توسااعه كشااورهای

برای گسترش نفوذ خاود در اقصای نقاا  دنیاا      ها شبكهاز بستر  یبردار بهره درصدد مداران استیس

داخلی و مارتبط باا حاكمیات و     ها آنكه قاطبه مشكالت  افتهین توسعه یهستند و در مقابل كشورها

ايان   خاود از فاصاله گارفتن ماردم كشاور      درصادد  ،مشكالت سیاسی اقتصادی و اجتماعی اسات 

 .باشند یمشكوک مظنون و م ها آنو نسبت به عملكرد  ها شبكه

اجتماعی از يک سو مردمی هستند كه با ارتباطات فراملی خود را از  های شبكهاز آنجايی كه در 

كاه حاضار باه     باشند یمی هاي دولتو از سوی ديگر  اند كردهملی خارج  های دولتحاكمیت مطلق 
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خصاوص   ايان  در .ردیا گ یما چرخه رابطه جديادی شاكل    نيدر الذا  ،تضعیف اقتدار خود نیستند

 گیاری  بهاره  ،هاا  شابكه عالوه بر مديريت  از فضای سايبری یریگ بهرهكه با  كنند میتالش  ها دولت

اجتماعی مجازی  های شبكه تأریررابطه مردم و دولت و  توان میخصوص  در اين .اطالعاتی بنمايند

نماود:   نیای تب ريا ز هاای  گزارهاجتماعی مجازی را در قالب  های شبكهسیاسی  و كاركرد بر سیاست

 كاركرد سیاسی از شبكه توسط مردم، گیری بهره ،ها دولتتوسط  ها شبكهسیاسی از  یها یبردار بهره

 .ها شبكهسیاست در فضای توزيع 

 ايان  در از تحاوالت عصار جدياد اسات.     گرفتاه  نشاأت  هاا  نظاماين رابطه جديد میان مردم و 

نقطاه شاروع كنكااش در بااب       كهجنگ سرد درباره امنیت معتقد بود   خصوص برژينسكی در اوج

باشد. به اعتقاد وی چهار انقاالب    تغییرات عصر ما قرين تیماهامنیت ملی بايد با شناسايی صحیح 

 دنیای معاصر را دستخوش تحوّل كارده اسات: انقاالب سیاسای، انقاالب اجتمااعی،        هم مرتبط با 

الملال،   هماهنگ روی نظام باین  طور بهاين چهار انقالب  تأریراتاقتصادی و انقالب نظامی.   انقالب

تاری پیادا    آشاكار اسات و در آيناده ابعااد گساترده      ها آن، ربات و موازنه نظامی ها ابرقدرترقابت 

 .(3-1: 1308 ،برژينسكی) خواهد كرد

در نتیجه تحول مفهومی حاكمیت، ديگر كنترل و نفوذ دولتمردان بر كشور همانند گذشاته كاه    

جدی بر محدوده سرزمینی خود داشته باشند، نخواهد بود. شرايط پاس از   دولتمردان نفوذ و كنترل

را باا چاالش    هاا  دولات جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كاه حاكمیات   

باه افازايش اختیاارات     یالمللا  نیبا ، به اجرا درآيد و با توسعه و تدوين مقررات ساخت یم رو روبه

منجر شود. عامل ديگری كه موجب  ها دولتمحدود شدن بیشتر حاكمیت و  یالملل نیب یها سازمان

ارتبااطی، اماور پساتی، مخاابراتی،      های شبكهفراوانی در حاكمیت ملی شد، توسعه  یها تيمحدود

 .(1388 ،ظهور شبكه جهانی اينترنت بود )روحانی ژهيو به یا انهيراتوسعه امور 

سیاسای و   بارداری  بهاره وجاه   تارين  مهم: ها لتدوتوسط  ها شبكهسیاسي از  یها یبردار بهره

 :استاجتماعی به شرح زير  های شبكهاز  ها دولتاطالعاتی 

اجتمااعی مجاازی    هاای  شابكه موجاود در   از اطالعاات  یاسیو ساطالعاتی  برداری بهرها  الف

 و دوساتان  ،ارتباطاات  دولتی از پیشاینه، ساوابق،   یها ستمیساطالعاتی  برداری بهره :ها دولتتوسط 

امار در   نيا اجتماعی امروزه به امری رايج تبديل شده است. های شبكهمرتبطین شهروندان خود در 

 از دارد. تریملمو وضعیت  ردیگ یمكشورهايی كه دسترسی به سوابق ارتباطات به سهولت انجام 

. ديا آ یما  باه عمال  اساتفاده  …و  هاا  مصاحبه ،ها يیبازجواطالعات موجود در شبكه علیه افراد در 
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 هاا  شابكه اماا  ؛ اناد  شدهمختلف از جستجو درباره اطالعات شخصی افراد منع  یها وهیشبه  ها دولت

 طاور  باه نیز  ها دولتشخصی هستند كه در دستر  همگان قرار دارند و  یها دادهحاوی بسیاری از 

 .ندينما یمبهینه از اين اطالعات استفاده 

مختلاف   یهاا  ناه یزمنقطاه نظارات آناان در     اخذو ا ارتبا  مستقیم با مردم در سراسر دنیا  ب

اطالعااتی   یهاا  ساتم یسارتباا    :میرمساتق یغو اخاذ اطالعاات مساتقیم و     مساائل سیاسای   ژهيو به

و  شانهادات یپ ،ديا عقا آوردن مساتقیم نظارات،   به دسات  كشورهای غربی با مردم ساير كشورها و

كشورهای پیشارفته   گیری بهره خود و داخلی كشور و مسائل ها استیسدر خصوص  ها آنانتقادات 

و  هاا  شابكه از اين امكان علیه كشاورهای ديگار ازجملاه امكاانی اسات كاه كشاورهای صااحب         

 .ندينما یماز اين بستر گسترده استفاده  و امروزهجهانی در اختیار دارند  یها یفناور

ماردم   اجتماعی بارای ارتباا  مساتقیم باا     های شبكهمقامات سیاسی كشورها از  گیری بهره -ج

اجتماعی با مزاياايی مانناد قابلیات در     های شبكه متعاقباًفوق مزايای اينترنتی و  مثلفهدر كنار  خود:

همچنین بسیج گسترده توده مردم و امكان دستیابی به افراد ديگاری   و پاسخگويی به باليای طبیعی

د در خدمت سیاست نتوا میداشت كه اين كاركرد كه  بر آنرا  ها دولتمجازی،  های شبكهخارج از 

 .قرار دهندبا ظرفیت الزم مورد استفاده  قرار گیرد را

 هاا  نیكمپا در انتخاباات و   ژهيا و باه افكارسنجی كه در حوادث سیاسی  ا افكارسنجی سیاسی: د

 توان یمگرايش عمومی را  خصوص اين در .ردیگ یمقرار  ها دولتمورد استفاده  ،كاربرد وسیع دارد

 در ايان و نكتاه باارز    هستنداجتماعی بهترين فضای افكارسنجی  یها شبكه از اين فضاها سنجید و

هماراه شاده    ست كه امروزه با امكاناتی مانند مترجم نیاز ها شبكه جهانی بودن زمینه بُعد فرامرزی و

اتفاقی اسات كاه در فضاای جدياد وب اتفااق       ترين مهمزمینه حذف مرزهای زبانی  اين در است.

 افتاده است.

 :سیاسي از شبكه توسط مردم گیری بهره

 مبارزه منفي: های اجتماعي جهت تحریک سیاسي شبكه

هاای قاانونی در احقااق حقاوق برخای از       پس از ناامیدی مردم از توجه صاحبان قدرت به ظرفیت

اجتمااعی ايان ظرفیات را دارا هساتند كاه باا        هاای  شابكه  شهروندان و مطالبات بخشی از جامعه،

را وادار باه در   هاا  دولات  ايو ، دولت ءد روح مبارزه منفی در میان اعضاسیاسی و ايجا یریگ موضع

در شارايط غیرعاادی و    معماوالً بخشی از جامعاه نمايناد. كااری كاه      ايو نظر گرفتن حقوق مردم 
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و اعاالم نظار در    یا شابكه  یهاا  یریا گ یرأخصاوص   اين در .ردیگ یمبحرانی در دستور كار قرار 

 .1سیاری از كشورها را تاكنون وادار به تغییر موضاع كارده اسات   ب یالملل نیبخصوص يک موضوع 

 یالمللا  نیب، حتی تصمیماتی كه در مجامع ها یریگ موضعكه علیه برخی  يیها نیكمپهمین رابطه  در

از اسامی جعلی، مصاادره   گیری بهرهاز جمله  ايرانجمهوری اسالمی منافع ملی  هیعل كشورها، علیه

 راستا ذكر كرد. در اين توان میرا تاريخی و ...  یها تیشخص

قطاع امیاد    :و انقمبات سیاسي ها شورشابزار و محرک اصلي  عنوان بهاجتماعي  های شبكه 

از ديادگاه برخای   كناد ]  مای از بخش رسمی قدرت ضمن اينكه پايه مشروعیت را سست و متزلزل 

حاد حیاات عماومی و    شدن افراطای و بایش از   مكاتب امنیتی مسلط مانند رئالیسم[ باعث سیاسی

عوار، خوب و خوشايندی حداقل از ديادگاه صااحبان قادرت و     ظاهراًاجتماعی خواهد شد كه 

هماه چیاز    شاود  یما گرايان در برنخواهد داشت. تحريک سیاسی بیش از حد اين عرصه باعث نظم

رنگ و بوی قدرت و سیاست رسمی به خود بگیرد و عرصه اجتماع مبدل باه عرصاه مناقشاات و    

ها و نیروهای اجتماعی گردد و حتی تا عمق مناسابات و رواباط    گروه نیماب یفهای سیاسی  ریدرگی

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    

د توانا  میهای اجتماعی فراهم گردد. به هر حال تا كی اين عرصه  ها و جنبش شورشانواع و اقسام 

 شود یمتالش  یا گونه بهكه  رسد یم، زمانی باشد  میكارويژه خاص سیاست رس دار عهدهمتحمل و 

 دست يابد. نوظهورتا به عرصه قدرت رسمی موجود يا 

ها و اختالفات باا   تفاوت اديده انگاشتنهای قانونی، ن به ظرفیت یتوجه یب ابزار مقاومت مدني:

های نرم و سخت در اختیار، اشكال غیررسمی مدنی و تحريک سیاسای بایش از حاد     تكیه بر اهرم

های اجتماعی را در بر خواهد داشت. مهار قانونی مقاومت مدنی نیاز كااری بسایار دشاوار و      شبكه

ماعی به عنصری فعاال و ماثرر در   اجت های شبكهخصوص  در اينمحال است،  ميینگوپیچیده، اگر 

 اند.تبديل شده یالملل نیبعرصه سیاسی 

تاداخل وظاايف دولات در ارار      :ها دولتاجتماعي بر مقبولیت و مشروعیت  های شبكه تأثیر 

كه در دنیاای اماروز دارای نظام خااص      يیها حوزهنامشخص بودن وظايف و يا دخالت دولت در 

اجتمااعی را دچاار    های شبكهمردم و حداقل در نزد اعضای  در نزد، مقبولیت دولت باشند یمخود 

                                                      
1- http://vazeh.com/n-294715. 
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دارای كااركرد   اصاالتاً آسیب خواهد كرد و در اين صورت است كه شابكه مجاازی اجتمااعی كاه     

 یریا گ موضاع و شرايط بارای   رندیگ یم، صبغه سیاسی به خود باشند ینماجتماعی هستند و سیاسی 

 .شود یمفراهم  رسمی یها استیس در مقابل

ها و هنجارها باشد تا در عاو، بتواناد مشاروعیت خاود را از      ت بايد در خدمت ارزشسیاس

و قادرت رسامی حال عادالناه      تأملاز وظايف جدی و قابل  یكي آورد. به دستساحت فرهنگ 

نهادهاا و   قيا از طرماابین نیروهاای اجتمااعی     -منازعاات فای   یاقنااع امكاان   در حاد و  منصفانه

 هاای مختلاف،   و واكانش  اتفاقاات  ورت اخاتالل در ايان وظیفاه،   در ص قانونی است. یسازوكارها

جا افتاده است كه درصورتی كاه نظاام سیاسای     گونه نيا نوعاً خواهد بود. بینی پیش و قابل محتمل

 شاود جامعاه  در نمايش اين كاركرد با ضعف روبرو  و يا نمايد ءايفا خود رانتواند كاركردهای عام 

اجتماعی  های شبكهاين میان كاركرد  در و ؛ردیگ یمتلف قرار های مخ شورش و ها بیآس در معر،

 .كند میبه سمت سیاسی بودن گرايش پیدا 

 یهاا  تیا فعالاجتمااعی و سااير    های شبكهامروزه  :ها شبكهکارکرد سیاست در فضای توزیع 

خود  یها واكنشكنش و  با و هستندسیاسی  یها ستمیسمثبت و منفی بر  تأریرفضای مجازی دارای 

را از كااركرد   هاا  مثلفاه ايان   تا تصويب قوانین اررگذار هستند؛ یریگ یرأاز  ها حكومتبر ساختار 

 ماوازات  باه محسوب كرد. در اين بخش اين مسئله مدنظر است كه آياا   توان میمثبت فضای سايبر 

ايان فرضایه را نیاز ماورد      تاوان  مای عموم  طور بهو سیاست  ها دولتفضای مجازی بر  تأریرگذاری

رسی قرار داد كه سیاست نیز در فضای توزيع شبكه در ابعاد ملی و فراملی دارای كاركرد خااص  بر

 ؟است

مجاازی اجتمااعی محال فعالیات      هاای  شبكهپايه  عنوان بهگفت، اينترنت  توان میدر اين زمینه 

 اين شبكه كه یهنگام در اقصی نقا  جهان است. یاسیرسیغسیاسی و  یها گروهافراد، اجتماعات و 

فر، بر اين بود كه محلی مجازی برای ارتباطاات ماردم در    ،جهانی به روی مردم دنیا گشوده شد

 یهاا  گاروه كاه وجاود    ديیا نپا یريا اما د؛ بود مدنظرمحاسن آن  عموماًخواهد بود و  سراسر جهان

تروريساتی فضاای ايان شابكه مردمای را آلاوده نمودناد و         یهاا  گاروه ساپس   و هكرهاا  بزهكار،

عرصاه را   در اينجهانی و همچنین ملی را بر آن داشت كه حضور سیاست و قدرت سیاستمداران 

سیاسات و قادرت در هماه     لهیوسا  نيباد شبكه را تعريف نمايناد.   در اينبارز و الگوهای رفتاری 

 برای همگان به اربات رساند. مجازی حضور رسمی خود را یها حوزه
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 ؛شاود  یما مجاازی بارگاذاری    یدر فضاكه  ملی برای اطالعاتی انيو زمیزان ضرر  دربارهتأمل 

اسات   یاسا یو سحكاومتی   یا فهیوظ است، از كاربرانضمن اينكه يک وظیفه شخصی برای هريک 

 .دهد مینشان  كه نقش و كاركرد سیاست را

در نتیجه تغییرات حاصله در ارتبا  بین شهروندان خود باا سااير ماردم سراسار دنیاا       ها دولت

جايگااه خاود در فضاای     سی و ديپلماتیک اين روابط را نشاان دهناد و  تالش دارند كه ماهیت سیا

در  قانونی را نشان دهند كه اين رويكرد اگرچاه باا مقاومات بسایاری از فعاالین      صورت بهمجازی 

 یهاا  پوشاش  در هاا  دولات اين جايگاه در فضای سايبر بارای   عمالً، اما است روبرو دنیای مجازی

 مختلف محفوظ است.

 هاای  شابكه در تغییرات سیاسی جامعه اماروزی،   :اجتماعي در حاکمیت ملي های شبكه نقش

 تاأریر اجتماعی مجازی، دو نقش اساسی را برعهده دارند؛ از يک سو، فرهنگ سیاسی عامه را تحت 

. ساازند  یمبر خواص، جامعه نخبگان را با خود همراه  تأریرگذاریو از سوی ديگر، با  دهند یمقرار 

نده امواجی اجتماعی هستند كه ممكن است حاكمیت جامعه را در تنگناای اخاذ   از اين رو، تولیدكن

را باا   ماداران  اسات یسد میازان انطبااق و همراهای    توانا  مای تصمیمات حیاتی قرار دهند. اين فشار 

قارار   تاأریر تحات   هاا  دولتواقعیات جامعه به چالش كشد و شجاعت تحول را برای تداوم حیات 

ياک قادرت دموكراتیاک     عناوان  باه اجتمااعی،   هاای  شابكه مواجهاه باا    نیاولطبیعی،  طور بهدهد. 

( و برخاسته از بدنه جامعاه، مركزيات قادرت اسات كاه هماان قادرت متمركاز ياا          ساالرانه مردم)

 هاای  شابكه قدرت  تأریركه در اجتماع تحت  یا نقطه ترين مهمو  نیاول؛ يعنی استحاكمیت جامعه 

ا حاكمیت اجتماع است كه در صاورت تقابال، باه چاالش     ، قدرت متمركز يردیگ یماجتماعی قرار 

 .(2 :1311 ،)شهرياری شود یمكشیده 

و  یسااز  یجهاناز نقا  اشتراک يا كاركرد همگون  :شدن جهانياجتماعي مجازی و  های شبكه

به موضوعاتی مانند تضعیف حاكمیات ملای كشاورها، ضاعیف شادن       توان میاجتماعی  های شبكه

 فروملای،  یهاا  تيا هو هیا مضاافاً عل و ايجااد هويات جدياد و فراملای و     دينی و ملای   یها تيهو

شارايط   در .اسات دموكراسی مبتنی بار نماينادگی    یجاهب دموكراسی مبتنی بر مشاركت، ینيگزيجا

به پایش خواهناد رفات و باه مارور       یتر مناسباجتماعی مجازی با بستر  های شبكهجديد سیستم 

 پیدا خواهند كرد. ها ملتدر نزد  اخود راجتماعی مختلف جايگاه  های شبكه
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و   از اطالعاات   برگرفته  كه  هايی . شبكه هاست شبكه  سیستماتیک  گیری شكل  جديد دوران  هزاره

هاا در   ملت  فعال  مشاركت  جديد از جمله  دوره  نیازهای  به  دادن  شكل  در جهت  هايی و انديشه ءآرا

  باه   آگااه   اجتماعی  طبقات  اينكه  دلیل  به  واقع  و به  بوده  یا شبكه  و عمل  تولید فكر و انديشه  عرصه

  حجام   اينكاه   دلیال   به  و نیز از طرفی  است  گیری شكل  در حال  در جوامع  خويش  و جايگاه  حقوق

  هاا جرياان   شابكه   ها بر شااهرد  رسانه  متنوع  و دنیای  رسانی اطالع  نوين  در ارر تكنولوژی  اطالعات

 . است  مطرح  از پیش  ها بیش د، كاركرد شبكهدار

گاردد.   مای   تبديل  فرهنگ  يک  به  تز سیاسی  از حد يک  مشاركت  ديگر مفهوم  یا هزاره  در چنین

  در قالب  كه  . فرهنگی جديد است  هزاره  شهروندان  فعال  مشاركت  مفهوم  به  دهی بستر شكل  فرهنگ

قارار    الشاعاع  هاا را تحات   ، ملت و اقتصاد و سیاست  ويا كاركرد داشتهو پ  هوشمند، فعال  هايی شبكه

  هاا در كناار خطای    ملات   فرهنگی  های مرزبندی  را به  بیستم جايش  قرن  قديمی  . مرزهای است  داده

 خواهد داد.  شمول جهان  فرهنگ  نام  به  ترسیمی

 و انساجام د له يا علیاه امنیات   نتوا میاجتماعی  های شبكهكاركرد : بخشی در سطح ملیانسجام

در انساجام ملای اسات و حاوزه فعالیات و       باه سامت خلال    هاا  شبكهعمومی  كرديرو ملی باشد.

 در درون شبكه جهانی است و مسائل ملی نیز در قالبی غیرملی و جهانی ماورد بحاث،   یریگ ارتبا 

در همه كشاورها باه مارور     روند يعنی اينكه انسجام ملی نيا .رندیگ یمقرار  یرسان اطالعو  مشاوره

اولويت اسات ناه مساائل ملای بلكاه       و تیدر اهمو آنچه  ردیگ یمفعالیت فراملی قرار  تأریرتحت 

 شده هستند. یتیامن زینموضوعاتی است كه جنبه جهانی دارد و عموم اين مسائل 

 هاای  شابكه در سیطره  ینوع بهی كه امكان بسیج عمومی دارند هاي مثلفهدر چارچوب ملی كلیه 

مذهبی، مكان مراسم و مناسک ملی و دينای   یها ئتیهها،  ، حسینیهمساجد .رندیگ یماجتماعی قرار 

های جمعی از قبیل  های در اختیار بحث ها، تمامی محمل ها، همكالسی و ديد و بازديدها، همسايگی

هاا   ت و انجمان هاا در كناار سااير تجمعاا     ها و اساتاديوم  ها، آرايشگاه ها، نانوايی ها، اتوبو  تاكسی

های اجتماعی در موارد بحرانی و غیرعادی است كه نموناه آن   مواردی از امكان بسیج سیاسی شبكه

 .1را در انقالب اسالمی تجربه كرديم

 یسااز  هیشاب اين موضوع حكايت از آن دارد كه فضای جامعه در فضای سايبری ضامن اينكاه   

 فضا نيو ا گردد یمچندين برابر  ها شبكهتوزيع  از متأرر یرسان اطالع و یریگ ارتبا  قدرت ،شود یم

                                                      
1 - http://vazeh.com/n-294715.html 
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قارار گیارد و فضاای واقعای      هاا  شابكه كه روند انتشار اخبار و تحلیل آن در اختیاار   شود یمسبب 

در  یرسان اطالعاقدام برای دستكاری سیستم  هرگونهو  بايستی از اين وضعیت تبعیت نمايد ناچار به

 .كه سرانجام علیه امنیت و انسجام ملی خواهد بود گردد یممحیط سبب امنیتی شدن محیط  اين
 از: عبارتند گردند يمملي  که سبب انسجام دروني در مقابل انسجام ها شبكهکارکردهای مشخص 

مبادلاه اطالعاات و   ، مقابله باا تهديادات مشاترک   ،  پاسخ به نیازها و مسائل مشترک، كنندگی تسهیل

 1یزسا تيهو، بهبود عملكردها، يادگیری، تجارب

 مجازی اجتماعی های شبکه یها فرصتالگوی تهدیدات و  

بلكاه در جهاان پدياده     رانيا در ا تنهاا  ناه اجتماعی  های شبكه -الف :سیاسي مؤلفهمدل مفهومي  

در  باشاند  یما  هاا  شابكه ايجاد كننده ايان   عنوان بههستند و حتی كشورهايی كه  ینوظهورجديد و 

)نمونه آن برخورد كشور انگلایس باا    اند دادهخود نشان  شرايط بحران اجتماعی رفتارهای سلبی از

جمهاوری اساالمی   در  ژهيو بهمختلف  وحدت نظر در جوامع ( لذاشبكه در شرايط بحران اجتماعی

-اجتماعی وجود ندارد و به همین موازات راهبرد مشخصی كه تعیاین  های شبكهدر خصوص  ايران

شناسايی  كشور گردد ساز میتصمسازی برای جامعه تصمیم ساز زمینهو تهديدات و  ها فرصتكننده 

 نشده است.

مبانی پاژوهش و   از گیری بهرهسیاسی با  های شاخصو  ها مثلفهاسا  برای دستیابی به  نيبر ا

آناان   دگاهيا د از خبرگان حوزه امنیت، فضای سايبر و سیاست، ینظرسنج نیو همچن ادبیات نظری

اسا  مدل مفهومی پاژوهش   نيبر ان طريق شناسايی و سپس ی از ايهاي مثلفهزمینه اخذ و  در اين

در  مجادداً  ها از آنكسب شده  های شاخصشناسايی شده و  های مثلفه تيدرنهامشخص گرديد و 

تحقیق  یها افتهي آن بر اسا گرفت تا  و سايبر قرار تیامن حوزه سیاست، معر، قضاوت نخبگان

مدل مفهومی  یها مشخصهخصوص  در ايندد. و تهديدات حوزه سیاست شناسايی گر ها فرصتو 

 :باشند یمسیاسی پژوهش به شرح زير  های شاخصو 

و  شوند یمبرابر نشان داده  طور به ها شاخص در قالب ها فرصتمفهومی، تهديدات و  یدر الگو

سااير   داخال و  عناوان  به ايرانجمهوری اسالمی شور ك زمینه وجود ندارد. در اينخاصی  یریسوگ

 اياران جمهوری اسالمی و بررسی اين الگو از نگاه حاكمیت  اند شدهخارج نگريسته  عنوان بهحوزه 

 پرداخته شده است.

                                                      
1 - nahad-tums.ir/zo1391/SocialNetwork.pptx 
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امنیات   پژوهش مورد توجه قرار خواهند گرفت با نگاه مرجاع  در اينو تهديداتی كه  ها فرصت

سیاسی بر مبنای چارچوب نظری پاژوهش   های شاخص اسالمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 هاای  شااخص اررگاذار مثبات و    هاای  شااخص و در دو دسته  اند دهيگردديدگاه نخبگان انتخاب  و

 .اند شده یده سازمانمنفی  اررگذار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رابطاه   سیاسی های مثلفهسیاسی در ارتبا  با امنیت سیاسی و  های شاخص چارچوب مفهومي:

اجتمااعی رابطاه معناادار     هاای  شابكه مشترک امنیت و  های اخصشتناظر با  معناداری دارند كه در

 :گردند یممثبت يا منفی دارند كه در قالب فرصت يا تهديد نمايان 
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تحقیق مرسوم در مطالعات  یها روش از است، 1یا توسعه -در اين پژوهش كه از نوع كاربردی

بار   هاا  دادهو  ها افتهيو استفاده شده و تحلیل اطالعات  آمیخته( شیوه) 2علمی، روش تحقیق تلفیقی

نیز تحلیل كیفی  روش تحلیل تركیبی صورت گرفته است و با استفاده از آمارهای توصیفی و اسا 

 ایبر .گردياده اسات   انجاام  مطلع به موضوع ماورد مطالعاه،   نظران صاحبمستند بر آراء و ديدگاه 

 باا نیز و شد ده ستفاصصین ايان حاوزه ا  و متخنشگاهی دا نظر صاحبساتید انظر پژوهش از يی روا

ری از ماآ جامعه است. دهيرفع گردت و نواقص آن بهاماری اماآجامعه در پرسشنامه  ادیيع تعدزتو

كاه درمجماوع    وری انتخااب گرديدناد  فناحوزه  نظران صاحبهی و نشگامیان اساتید و محققین دا

 .شوند یمنفر برآورد  222حدود 

از نظرخاواهی   و باا خبرگای صاورت گرفات     صاورت  باه الگوی پیشنهادی  علمی اعتبار يیدتأ

و تاالش گردياد الگاويی تادوين شاود كاه بارای مسائوالن          نظران صاحبو  اساتید و شمندانياند

پژوهش پرسشانامه در چهاار مرحلاه توزياع      اين در الزم را داشته باشد. كارايیامنیتی  یها سازمان

 ( آمده است.1) در جدول گرديد كه چگونگی آن
 ( پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش7جدول شماره )

 مخاطبان تعداد هدف پرسشنامه

 يیو اجرا، سايبری یا رسانهخبرگان امنیتی،  12 ها و شاخص ها مثلفهاطمینان از جامعیت  اول

 آزمون شیپ
و پرسشنامه اولیه  يیايو پابررسی روايی 

 اشكاالت رفع
 اجرايی رانيو مد یبريسا ،یا رسانه یتی،خبرگان امن 22

 اجرايی رانيو مد یبريسا ،یا رسانه خبرگان امنیتی، 07 سنجش پرسشنامه اصلی دوم

 ، سايبرییا رسانهامنیتی،  نظران و صاحبخبرگان  12 اعتبار علمی الگوی پیشنهادی تأيید سوم

 

حصول اطمینان  منظور بهپرسشنامه  میو تنظ نياز تدوپس  :یریگ اندازهابزار  ۸یيو روا 9اعتبار

به عمل آمد. دستورالعمل مشاهده به اين صورت طراحی گردياد   1یآزمون شیپآن  و اعتباراز روايی 

توضایح داده شاود و از    دهنادگان  پاساخ كه قبل از توزيع پرسشانامه هادف از اجارای كاار بارای      

اباراز نمايناد تاا در     ثاالتسا دربااره محتاوای    نظرشان يادشدگان خواسته شود ضمن دادن پاسخ،

 .رندیقرار گ دنظريو تجدمورد بازبینی  و نارسامبهم  سثاالتمرحله نهايی، 

                                                      
1-Applied – Development Research 

2-mix method 

3-Reliability 

4-Validity 

5-Pre-test 



    ی مجاز یاجتماع یهاشبكه یاسیكاركرد س7۸9 

 22 نیدر بو با توزيع پرسشنامه  1روش آزمون آلفای كرونباخ قياز طرقابلیت اعتبار پرسشنامه  

درصاد باود.    81برابر  جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفت كه مقدار ضريب آلفای ینفر از اعضا

 بااليی قرار دارد. در سطحپرسشنامه  سثاالتمقدار حاصله نشان داد همبستگی درونی 

 
 (۹جدول فرصت() ها مؤلفهاجتماعي ) های شبكهی ها فرصتالگوی بررسي تهدیدات و 

 فرصت                                                       تهدید شاخص مؤلفه

 مشاركت سیاسی 

 یتمقبول

 كارآمدی

 ربات

 نفوذ

 كاهش مشاركت سیاسی

 كاهش مقبولیت

 تضعیف كارآمدی

 رباتی یب

 كاهش نفوذ

 

 

ايجااد   «اجتمااعی در كااركرد سیاسای    های شبكهيی كه ها فرصت»در بررسی  :تحقیق یها افتهی

 جااد يهاا ا  دولات اجتمااعی از بعاد سیاسای چاه تهدياداتی را بارای        های شبكهو گستره  ندينما یم

از  هركادام  پنج شاخص: مشاركت سیاسی، مقبولیت، كارآمدی، ربات و نفوذ تدوين شد. ؟ندينما یم

سیاسای در مجماوع    مثلفاه گويه هساتند.   3و  1، 8، 0، 7 برخوردار ازشاخص فوق به ترتیب  پنج

گوياه   11 دهندگان پاسخگويه تعريف گرديد كه  28 سیاسی مثلفه است. در بررسی هيگو 28دارای 

. توزياع  اند نمودهارزيابی  «تهديد»گويه ديگر را  11و  «فرصت» اجتماعی مجازی های هشبكرا برای 

و بار اساا  آمارهاای    « تهدياد »و  «فرصات »سیاسی به تفكیک  مثلفهمرتبط با  فراوانی گويه های

 جينتاا  ( ترسیم شده است.1و )( 3) در جدول« انحراف استاندارد»و « واريانس» ،«میانگین»توصیفی 

 را ، میازان اهمیات گوياه هاا    دهندگان پاسخ دهد یم نشان« فرصت»شكل در ( 3جدول ) درحاصله 

 .اند كردهارزيابی « زياد»و « خیلی زياد»برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران 

 

 

 

                                                      
1-Cronbach's Alpha 
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 7«فرصت» در شكلسیاسي  مؤلفههای گویه (9)جدول 

 انحراف استاندارد واریانس میانگین گویه شاخص

 افزایش

 سيمشارکت سیا

 2811 0810 12813 مشارکت سیاسي کمک به افزایش

 2821 1817 11872 گسترش حمایت مدني از حاکمیت

 2887 8821 13823 احزاب سیاسي جهت توسعه فعالیت حزبي گیری بهره

 3837 11831 12870 اجتماعي یها رسانهتوسعه فعالیت 

 1881 3811 12821 اعتماد سیاسي حاکمیت یها هیپاتقویت 

 1800 2870 12831 پذیریافزایش حاکمیت افزایش مقبولیت

 ارتقای کارآمدی

 1811 3810 12821 کنندگي حاکمیتتقویت قدرت بسیج

 3811 12803 11801 سیاسي مشترک یها کنشتقویت 

 1811 3818 12821 استكباری نظام مقاومت ضد يالملل نیبتقویت جبهه 

 2877 2802 12822 افكار عمومي تیو هداسنجش 

 2811 1801 11813 در شرایط بحراني ژهیو بهامكان بازتولید نظام سیاسي کشور 

 1813 2831 12821 در جامعه و آرامشکمک به نظم شهری  افزایش ثبات

 گسترش نفوذ
 2871 7818 12831 و هنجارهای سیاسي مطلوب در سایر کشور ها ارزش اشاعه باورها،

 2811 2818 11881 دیني یساالر مردمارائه الگوی 
 

 

اهمیات   زانیا م ،دهنادگان  پاساخ  دهاد  مای نشان « تهديد»( در شكل 1نتايج حاصله در جدول )

 .اند كرده یابيارز« خیلی زياد»برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران  ا ر هااكثريت گويه
 

 «تهدید»سیاسي در شكل  مؤلفههای گویه (۸)جدول 

 سواريان میانگین گويه شاخص
انحراف 

 استاندارد

كاهش مشاركت 

 سیاسی

 1821 1812 22821 گوناگون در انتخابات هموطنانمشاركت  كاهش

 3823 1822 22811 سیاسی مخالف حاكمیت یها انيجرو  ها گروه گسترش فعالیت

 

 

 كاهش مقبولیت

 2821 1821 21811 كاهش مقبولیت حاكمیت

 7812 10800 10813 (دیاز منظر ساختاری و نها)شدن حاكمیت عرفی

 2822 1822 21801 در جامعه یزيگر قانون

 1811 2823 21887 حاكمیت یبخش انسجامايجاد چالش در 

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



    ی مجاز یاجتماع یهاشبكه یاسیكاركرد س7۸۶ 

 2881 8813 21821 حاكمیت ايجاد شكاف میان مردم و

 تضعیف

 كارآمدی

 2811 1882 21811 گسترش مقاومت مدنی علیه حاكمیت

 1803 2801 21801 تضعیف مرزهای حاكمیت ملی

 2821 1818 21817 سیاسی حاكم بر جامعه هنجارها ،ها ارزشباورها،  فیتضع

 یربات یب

و اجتماعی  یها و نزاعقومی  یها تنش شهری، یها آشوبايجاد 

 ها اعتصاب
21813 2812 1818 

 1818 2812 21801 در جامعه و تضاد، ابهام ینظم یبدامن زدن به 

 3817 11870 21827 یاسیس اناتيو جر ها فیطقطبی شدن 

 281 1811 21827 و هنجارهای سیاسی مخالف با حاكمیت ها ارزش اشاعه باورها، كاهش نفوذ

 

 ديو تهدسیاسی به تفكیک فرصت  های مثلفه( اهمیت 1) یتقاطعجدول  :ها مؤلفهاهمیت 
 

 همیت/ مؤلفهمیزان ا
 مؤلفه سیاسي

 شكل تهدید شكل فرصت

 11 0 اديز یلیخ

 11 10 زياد

 21 21 متوسط

 0 18 كم

 0 1 كم یلیخ

 3801 2871 میانگین

 1821 2811 انحراف استاندارد

 1822 2811 واريانس

 11 11 تعداد كل در مثلفه
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 :تجزيه و تحلیل

 مثلفاه هاای فرصات   میازان اهمیات گوياه    دهندگان از پاسخ درصد 0 :«فرصت»در جدول  -7

 18درصاد متوساط،    21زيااد،   درصد 10هوری اسالمی خیلی زياد، سیاسی را برای امنیت ملی جم

 سیاسای  مثلفاه هاای فرصات   . میانگین اهمیت گويهاند كردهدرصد خیلی كم عنوان  1و كم  درصد

 بوده است. 11/2و  2/ 11به ترتیب برابر  استاندارد آن و انحرافو واريانس  71/2برابر 

سیاسی  مثلفههای تهديد میزان اهمیت گويه دگاندهن از پاسخ درصد 11 :«تهديد»در جدول  -2

درصاد كام    0متوسط،  درصد 21درصد زياد،  11را برای امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد، 

برابار  هاا  سیاسی، میاانگین اهمیات گوياه    های مثلفهتهديد در . اند كردهدرصد خیلی كم عنوان  0و 

 است. بوده 1/ 22و  21/1یب برابر به ترت استاندارد آن و انحرافو واريانس  01/3

پنج شاخص مشاركت سیاسی، مقبولیت، كارآمدی، رباات و نفاوذ    یاسیبعد سبرای  :ها شاخص

گوياه هساتند. در    3و  1، 8، 0، 7از پنج شاخص فوق به ترتیب برخاوردار از   هركدام تدوين شد.

 گويه است. 28دارای  مثلفهمجموع اين 

 :دهد میسیاسی با میزان اهمیت آن را نشان  مثلفه های شاخص 0 یتقاطعجدول 

 کم يلیخ کم متوسط زیاد ادیز يلیخ شاخص / میزان اهمیت

 ۹ ۸ ۰7 ۹9 7۶ مشارکت سیاسي

 ۹ 79 ۹۸ ۸۶ 7۰ مقبولیت

 ۶ ۸ ۶۶ ۹1 3 کارآمدی

 9 ۶ 1 1۶ 7۶ ثبات

 ۸ 7۶ 1۶ 3 ۹ نفوذ

 

در شااخص   دهاد  مینشان  0عی سیاسی در جدول تقاط های مثلفه های شاخصتوزيع فراوانی  

امنیت ملی جمهوری  یرا برامیزان اهمیت آن  دهندگان از پاسخدرصد  12الگوی مشاركت سیاسی، 

درصاد خیلای كام عناوان      2و  درصد كم 1درصد متوسط، 01درصد زياد،  23اسالمی خیلی زياد، 

امنیات ملای    یبارا  رامیزان اهمیات آن   دهندگان از پاسخدرصد  10. در شاخص مقبولیت، اند كرده

درصاد خیلای    2و درصد كم  13درصد متوسط،  21درصد زياد،  11جمهوری اسالمی خیلی زياد، 

 را بارای میازان اهمیات آن    دهنادگان  از پاساخ درصد  1. در شاخص كارآمدی، اند كردهكم ارزيابی 



    ی مجاز یاجتماع یهاشبكه یاسیكاركرد س7۸1 

 1و درصاد كام    1درصاد متوساط،    11زيااد،   درصد 27امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد، 

را میزان اهمیات آن   دهندگان از پاسخ درصد 11. در شاخص ربات، اند كردهدرصد خیلی كم عنوان 

درصاد خیلای    3و متوسط  درصد 7زياد،  درصد 71امنیت ملی جمهوری اسالمی خیلی زياد،  برای

امنیات   را بارای میزان اهمیت آن  دهندگان از پاسخدرصد  2نفوذ،  در شاخص. اند نمودهكم ارزيابی 

درصاد   1و كام   درصاد  11درصاد متوساط،    72درصد زياد،  1لی جمهوری اسالمی خیلی زياد، م

 .اند كردهخیلی كم عنوان 

هاای مثلفاه    در بین شاخص دهندگان پاسخاز نظر  دهد مینشان  0توصیفی در جدول  یآمارها 

 نیدر با بیشترين اهمیت ر 18/3اجتماعی مجازی با میانگین  های شبكه در« ربات» سیاسی، شاخص

، «مقبولیات » هاای  شااخص  ريو ساا ها برای امنیت ملای جمهاوری اساالمی اياران داشاته       شاخص

، «88/2» ،«31/3»، «01/3» یهاا  نیانگیا با مبه ترتیب  «كارآمدی»سپس  و« نفوذ»، «مشاركت سیاسی»

 .اند داشتهبعدی قرار  های رتبهدر « 77/2»

 :سیاسی های شاخص( میانگین اهمیت 7) یتقاطعجدول 
 واریانس انحراف استاندارد میانگین شاخص / آماره

 ۶3۶3 ۶31۰ 939۸ مشارکت سیاسي

 ۶339 ۶33۰ 93۰7 مقبولیت

 ۶3۰9 ۶313 ۹311 کارآمدی

 ۶3۶۶ ۶31۶ 933۴ ثبات

 ۶3۸1 ۶3۰۴ ۹3۴۴ نفوذ

 

جمهوری اساالمی  سیاسی برای امنیت ملی  مثلفه های شاخص میانگین اهمیت 8 یستوننمودار 

 ايران:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

            
       

       
    

    

3.34
3.61

2.77

3.98

2.88



118 1317ام، زمستان ملی، سال هشتم، شماره سی فصلنامه امنیت                                                         

 :گیرینتیجه 

و پوشش ساطح   نوظهوری هستند كه زمینه توسعه یها دهيپداز  اگرچهاجتماعی مجازی  های شبكه

 اند گذاشتهاما در مدتی كه قدم به عرصه حیات  ،دارند از زندگی بشر امروزی را در آينده یتر عیوس

 .اند ودهب اررگذار یاسیو س در زندگی اجتماعی و رويكردهای فرهنگی سرعت به

و در  اناد  گرفتاه ماورد اساتفاده قارار     ها دولتاجتماعی له و علیه  های شبكهاخیر  یها سالطی 

را به چالش بكشند كماا اينكاه در    ها دولتند توان میحقیقت دارای كاركردی دوگانه هستند كه هم 

ت نجاات  هم قابلا  عرب تبديل شدند و های دولتجريان بیداری اسالمی به ابزاری برای سرنگونی 

 .(2211كمک به دولت تركیه در جريان كودتای سال دارند )را  ها دولت

جمهوری  در كشور میدانی و بررسی ديدگاه نخبگان اين حوزه مشخص شد كه یها یبررسدر 

 بعاد از  نيبناابرا  اجتماعی برابرند، های شبكه یها فرصتسیاسی، تهديدات و  بعددر  ايراناسالمی 

دارناد   یا دوجانباه اجتماعی وضعیت  های شبكهر يا تهديدمحور بودن محوسیاسی، موضوع فرصت

 ،ردیا گ یما حاوزه صاورت    در ايان هايی كاه  گزاریسیاست نیو همچن نیو مسئولكه نقش متولیان 

توجه به ايان فضاای    وعدم ريزی برنامهنقطه مقابل نیز عدم  و درد محور فرصت را تقويت توان می

هاای  بااالبودن میاانگین اهمیات گوياه     ش دهاد. از ساوی ديگار   د تهديدات را افازاي توان میجديد 

اجتمااعی   هاای  شابكه  شيگارا  تواناد  یما حوزه  در اين ريزی برنامهعدم  دهد میتهديدمحور نشان 

بار   تأریرگاذار  یها حوزهلذا دو حوزه فرهنگ و امنیت نیز از  .مجازی را به سمت تهديد سوق دهد

قارار   مدنظرد توان می ها یگذار استیسو  ها یزير برنامه، اه یگذار هدفكه در  باشند یمبُعد سیاسی 

 گیرد.

 هاای  شابكه  در« رباات » شااخص  های مثلفه سیاسی، شاخص نیدر ب تحقیق یها افتهيبر اسا  

ها برای امنیت ملای جمهاوری اساالمی اياران      شاخص نیدر ببیشترين اهمیت را  اجتماعی مجازی

بیشاتر   ها شاخصو جامعه هدف در مقايسه با ساير  دگاندهن پاسخداشته است كه اهمیت آن از نظر 

در  «كارآمادی »ساپس   و« نفاوذ »، «مشااركت سیاسای  »، «مقبولیات » های شاخصو ساير  بوده است

نشان دهنده اين است كه مسائولین   دهندگان پاسخگرايش در جامعه  نيا بعدی قرار دارند. های رتبه

يكای   عنوان بهمدون  یها برنامهرا در اقدامات و  جامعهو امنیتی در جامعه بايستی ربات داخلی نظام 

داشته و بارای رسایدن باه امنیات پايادار       مدنظرامنیت پايدار در جامعه  یها نشانه نيتر شاخصاز 

د باشاد و از نظار جامعاه    توانا  مای ارزياابی دائمای    مهمای اسات كاه ماورد     شاخص ربات نشاانه 



    ی مجاز یاجتماع یهاشبكه یاسیكاركرد س7۸3 

ناد  توان مای می برای امنیات سیاسای در جامعاه    چهار مثلفه مذكور ضمن اهمیت تقد دهندگان پاسخ

 :شود یمتوجه به نتايج به دست آمده پیشنهاد  با نقش مكمل و ايجاد كننده ربات نیز باشند.

محاوری در دساتور كاار ساطوح مختلاف      اجتمااعی مجاازی باا رويكارد فرصات      هاای  شبكه

 قرار گیرند. برداری هبهرداخلی كشور مورد « ربات»كشور قرار گیرد و در راستای  یگذار استیس

 هاا سابب   فرصات از  گیاری  بهاره اجتماعی مجازی از نوع سلبی است و عدم  های شبكهتهديد 

مشااركت  » ،«مقبولیت» ،«ربات»شاخص لذا  ،شود یمجامعه  یها برا شبكهايجاد تهديد از ناحیه اين 

 .دستور كار شورای عالی مجازی كشور قرار گیرد در« كارآمدی»و « نفوذ» ،«سیاسی
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 :منابع

 اجتمااعي مجاازی    های شبكه تأثیراتبررسي  ،(1311) ،محمدرضاكیومرث،  و اشتريان، امیرزاده

 .2شماره  11 دوره دانشكده حقوق و علوم سیاسی، ،فصلنامه سیاست ،بر مشارکت سیاسي

 سفیر.ر نشتهران:  ،ترجمه ابراهیم خلیلی ،در جستجوی امنیت ملي ،(1308) ،برژينسكی 

 ،الملال  ینبمجازی در روابط  یهنظر مدرنیسم، پست نظریه انتقادی، ،(1382) ،دريان در ديوتیاک ،

 تهران: گام نو.نسخه اول، ترجمه سلیمی، 

 ،جامعه اطمعاتي تا زندگي  از اطمعاتي تا زندگي مجازی: عصر فرهنگ(، 1381) ،وبستر رابینز

 .نشر توسعهتهران:  ، ترجمه داودی،مجازی

 31شماره ،نور آورد ره فصلنامه ،و تهدیدها ها فرصتاجتماعي؛  های شبكه (،1311) ،پورسلیمانی. 

 تهاران:   ،؛ اقتصااد، جامعاه و فرهناگ   یا شابكه عصر اطمعات: ظهور جامعه  ،(1382) ،كاستلز

 انتشارات طرح نو.

 م نو.تهران: گا، ترجمه نوروزی، الملل ینبعقل سلیم و نظریه سیاست  (،1388) ،گارنت 

 تهران: نشرنی. ،فرهنگ، هویت شدن جهاني ،(1380) ،گل محمدی 

 تهران: نشر طرح نو. پور،جاليی محمدرضا ،جهاني یاندازها چشم(، 1381) ،گیدنز 

 آن بر امنیات   تأثیرتهدیدات سایبری و  (،1311) ،ياسر وند،نورعلی علی و ،یآباد ركنپور خلیلی

 .، تابستان10مسلسل  هشمار فصلنامه مطالعات راهبردی، ،ملي
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