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 نامهاطالعات مربوط به استادان پايان( 2

 

 

 نامه( نوع تحقيق پايان3
 

 براساس اهداف :                    -الف

   كاربردي                نظري     

 

 گرايش موضوع تحقيق :   -ب

        امنيتی دفاعی                 سياسی امنيتی           حفاظت اطالعاتی               اطالعاتی

 ساير موضوعات مورد نظر دانشكده              پدافند غيرعامل)گرايش امنيت ملی(

 

 هلئبيان مس (4

ده و به اختالل( شبحران وضعيتی است كه در آن، يک سيستم يا بخش هايی از آن، مختل)يا تهديد 

تم می باعث بی ثباتی كل سيس  تغييرات ناگهانی يا مخرب در يک يا چند متغير سيستمی اساسی

 :برشمرد « بحران»(. همچنين می توان تعابير زير را درمورد 1972 هرمان، .)گردد

 ع است؛و. وضعيت ناپايدار و متزلزلی كه در چارچوب آن، تغيير قطعی ـ بهتر يا بدتر ـ در شرف وق1

 . هر نوع بی ثباتی كه به تغييرات اساسی منجر شود؛2

 . شرايط، اوضاع يا دوران خطرناك و فاقد اطمينان؛3

. هرگاه پديده اي به طور منظم جريان نيابد و حالتی از نابه سامانی ايجاد شود يا نظمی مختل گردد 4

 و يا حالتی غيرطبيعی پديد آيد، بحران به وجود آمده است؛

رتبه هيئت  تحصيلي مدرك انوادگيخنام و نام  استاد

 علمي

پايان نامه هاي در تعداد  محل خدمت

 دست راهنماي و مشاوره

      راهنما

      1مشاور 

 - - - - - 2مشاور 
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 ه وجود آمدن شرايط غيرمعمول يا غيرمتعارف در جريان حركت يک سيستم يا نظام.. ب5

رسانه ها به دليل توانايی در جهت دهی به افكار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران ايفا 

ند. نقش دوگانه رسانه ها در بحران زايی و بحران زدايی، برجسته سازي و كوچک نمايی، نكمی

 رسدی ماميدزايی و اميدزدايی و غيره دست كم برصاحبنظران اين عرصه، پوشيده نيست. اما به نظر 

از ابزار رسانه و ظرفيت استثنايی آن براي مديريت آنها بخوبی استفاده نشده   در كشور ما ،تاكنون

 ميزان حرفه اي گرايی، نوع نظام رسانه اي حاكم، است. عوامل بسياري در اين ماجرا دخيل هستند؛

رقبا و غيره  نوع عملكرد  بستگی به حاكميت، سابقه بحران،پايگاه ايدئولوژيكی، ميزان استقالل يا وا

جمله عواملی هستند كه كاركردهاي متفاوت رسانه را در بحران ها موجب می شوند ؛ اين كاركردها از 

می تواند از تقويت همبستگی و وفاق ملی، جلب كمک هاي مردمی و مشاركت در حل بحران، تقليل 

و  ار بحرانانك فرهنگی و سياسی پيشگيرانه، توجيه و پذيرش بحران،بحران با كاركردهاي آموزشی، 

 .غيره و يا تشديد بحران براي نيل به اهداف سياسی، اجتماعی و اقتصادي وغيره باشد

هاي ديگر است. زيرا تر از برخورد با بحرانتر و غامضهاي سياسی مشكلها در بحراننقش رسانه

كنند. به اين معنا كه هاي سياسی نقش اصلی و اساسی را ايفا میها در ايجاد برخی بحرانرسانه

ا تر رمدآهاي سياسی بهتر و كارها آگاهی شهروندان در خصوص مسائل سياسی و وجود نظامرسانه

دهند. هاي سياسی موجود را در معرض نمايش قرار میبرند و در عين حال نقاط ضعف نظامباال می

ه شود. بهاي سياسی محسوب میاين امر و مقايسه آن در ذهن شهروندان عامل اصلی ايجاد بحران

هاي ها و نظاماين ترتيب انتظارات و توقعات شهروندان از حاكميت روز افزون شده ولی دولت

حران هاي سياسی، بسياسی توان انطباق با اين توقعات را ندارند و اين فاصله بين شهروندان و نظام

 شود.سياسی محسوب می

و  ينقش جد ،اندیارتباط جمع يهاترين ابزارها و رسانهترين و مدرناز مهم یاجتماع يهاشبكه

اين  يرا برا ياسريع و گسترده، جايگاه ويژه یرساندر اطالع یاينترنت يهاتأثيرگذار اين گونه پايگاه

 كاربران در شاركتاز پيامدها و نتايج مهم حضور و م یها به وجود آورده است. يكدسته از پايگاه

 است. ها و يا در نقطه مقابل، مهار آنو بحران یجمع يهازمينه حركت يآورها، فراهماين شبكه

 نييعامل مؤثر و تع ،یكيزيف یدر زندگ رگذاريتأث هاي گاهيبه عنوان پا يشناخته شدن جوامع مجاز

 يصادو اقت یاسيتحرك، فشار س جادياعمال قدرت، ا يبرا ياست كه آنها را به صورت ابزار ياكننده

و  یاجتماع يهاشبكه يهاانقالب در آورده است. تنها در صدر قرار گرفتن پايگاه ياندازراه یو حت

 نيا يرو يگذار هيرا به سرما دارانهيكاربران به آنها نيست كه سرما یمراجعات چند صد ميليون

 يو دارا يراهبرد هاي و ايجاد حركت یآفرينباال و نقش اريبلكه بُرد بس د،ی نمايم قها تشوي شبكه
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است كه دست اندركاران  Web2 هاي گاهياز پا گونه نيا یو تبليغات یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسيفع سمنا

 .كشاندیرا به سوي خود م

ی رسانی و آگاهها يا اطالعمطالب مذكور به اين معنا نيست كه براي رفع بحران، بايد جلوي رسانه

تصور  دهند وغير دموكراتيک انجام میهاي عقب مانده و بخشی آنها گرفته شود، كاري كه اكثر كشور

 توانند به شيوه مرسوم خود در آينده نيز كشور را اداره نمايند. نمايند با اين عمل میمی

ظرفيت و قالب هاي مختلفی براي مديريت بحران ها  شبكه هاي اجتماعی به عنوان رسانه اي نوين

پايان موضوع اين  مهم آن،به علت نقش  شبكه هاي اجتماعیبحران بوسيله . مهار در اختيار دارند

  .است نامه

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق  (5

 یو اطالعات یتيامن يها و نهادهابه سازمان ی به عنوان رسانه اي نويناجتماع يهاشبكه یوابستگ

 از جمله: متخاصم يكشورها

 توسط  یو جاسوس یاطالعات ينهادها اريكاربران در اخت یاطالعات شخص قراردادن

 به صراحت ینترنتيارائه دهنده خدمات اجتماعات ا يهاشركت

 يبرا سياسپ يو ما بوكسيمانند ف يیهااز شبكه ليو اسرائ كايآمر یتيمنابع امن استفاده 

 استعدادها يیاستفاده و شناسا یجاسوس يهاتيجهت سپردن فعال يافراد يیشناسا

به نقش  توجهرا فراهم آورده است و از سوي ديگر  هاو بحران یجمع يهازمينه حركت

 ی در:اجتماع يهامؤثرشبكه

 صحيح و سريع  یرسانها و اطالعاز بحران پيشگيري 

 مثبت و سالم يبه يک هنجار و ايجاد فضا هايناهنجار تبديل 

  ن مردم نسبت به افكار عمومی داخلی )يعنی كنش متقابل بي گفتگويیرهيافتی  اتخاذپتانسيل

  و دولت( توسط شبكه هاي اجتماعی داخلی

ز اين قبيل ا یهاياز اين منظر، به بيان نمونه یاجتماع يها، ضمن تبيين جايگاه ويژه شبكهتحقيقاين 

 رانمهار بحمختلفی در  از جنبه ها و ابعاد شبكه هاي اجتماعیز آنجا كه و ا پردازدمی هايتأثيرگذار

 نقش شبكه هاي اجتماعی مجازينقش دارد وهمچنين تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه، موضوع 

بررسی و تحقيق  88و تنها در يک مورد در تحوالت سال  ايجاد بحرانرا به صورت كلی و وسيع در 

شبكه هاي اجتماعی مسائل  كرده اند و هيچ كدام از مقاالت و پايان نامه هاي انجام شده ابعاد و

بررسی نكرده اند واز طرف ديگر با نگاهی به تحقيقات انجام گرفته توسط  مهار بحرانرا در  مجازي

دانشجويان دانشگاه مشخص می شود كه اين تحقيقات بيشتر حول و پيرامون مسائلی همچون 

 ه نظر می رسد. و... صورت گرفته اند، لذا نياز به چنين تحقيقی ضروري ب88تحوالت سال 
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 اهداف تحقيق: (6

م يعنی سعی داري مسئله را موردبررسی قرار می دهيمدر اين تحقيق اهداف توصيفی و تحليلی 

 مهار بحرانبه عنوان يكی از عوامل موثر در شبكه هاي اجتماعی مجازي از نقش  شفاف يتصوير

از منظرهاي مختلف تبيين نماييم . لذا اهداف مورد نظر ما در اين تحقيق عبارت خواهند بود  سياسی

 از :

 هدف اصلي: 

 هاي سياسی. مهار بحراناداره و نقش شبكه هاي اجتماعی مجازي در  شناخت

 فرعي:  اهداف

 بررسی مبانی نظري تشكيل شبكه هاي اجتماعی مجازي و بحران هاي سياسی .1

 صحيح و سريع  یرسانهاي اجتماعی مجازي در اطالع شبكهتاثير  بررسی .2

 به يک هنجار هايهاي اجتماعی مجازي در تبديل ناهنجار شبكهتاثير  مطالعه و نحوه .3

 نقش شبكه هاي اجتماعی مجازي در بسيج مشاركت مردمی .4

  بين المللی حكومت عمومی نقش شبكه هاي اجتماعی در ديپلماسی .5
 

 :تحقيقهاي  ( سوال7

 اصلي: سوال

 چگونه می غيرعامل با رويكرد پدافند ي سياسیهابحران مهاردر  يمجاز یاجتماع يشبكه ها نقش

 تواند باشد؟

 فرعي: هاي سوال

 و بحران هاي سياسی كدامند؟ مجازي مبانی نظري تشكيل شبكه هاي اجتماعی .1

 شبكه هاي اجتماعی مجازي در اطالع رسانی صحيح و سريع چه نقشی دارند؟ .2

 شبكه هاي اجتماعی مجازي در تبديل ناهنجاري ها به هنجارها چيست؟نقش  .3

 چه نقشی دارند؟ شبكه هاي اجتماعی مجازي در بسيج مشاركت مردمی .4

 چيست؟ بين المللی حكومتعمومی نقش شبكه هاي اجتماعی در ديپلماسی  .5

 ها ( فرضيه8

 فرضيه اصلي  -الف 

هنجارسازي، بسيج مشاركت مردمی،  ،صحيح و سريع یرساناطالع با يمجاز یاجتماع يشبكه ها

 ارند.د بسزايی نقشي سياسی هابحران مهاردر وحدت سياسی و ديپلماسی بين المللی حكومت 

 فرضيه هاي فرعي     -ب
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 بر تئوري ارتباطات وو بحران هاي سياسی  مجازي مبانی نظري تشكيل شبكه هاي اجتماعی .1

 اطالعات مبتنی است.

 يق دقاطالع رسانی صحيح و  با امكانات فنی و انسانی می توانند اجتماعی مجازيشبكه هاي  .2

 انتشار اخبار كذب دشمن شوند.و مبطل  نموده و مانع

 سازي می نمايند.شبكه هاي اجتماعی مجازي برمبناي ايدئولوژي، هنجار .3

ــبكه هاي اجتماعی مجازي با بســيج مشــاركت مردمی، موجب مقبوليت زايی نظام در م  .4  قابلش

 مخالفان می گردند.

را درجهت مشــروعيت زايی نظام ارتقام می  شــبكه هاي اجتماعی ديپلماســی عمومی حكومت .5

 دهند.

 وهشژپمتغيرهاي  (9

 شبكه هاي اجتماعی مجازيمتغيرهاي مستقل :   -الف

 مهار بحران هاي سياسیمتغيرهاي وابسته:  -ب
 

 تحقيقمورد متغيرهاي (تعريف تصوري و عملياتي 10

 تعاريف تصوري-الف

 

 

 بحران

از ريشه يونانی در معناي جوركردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته شده  Crisisبحران 

ذير شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپيندي است كه با آن تعادل ناپديد میآاست. بحران، حالت و فر

  (1370 ،بيرو )دهد.به سوي شرايط و اوضاعی ديگر خبر می

براي بحران تعاريف زياد ديگري نيز آورده شده است كه وجه مشترك همه آنها، تهديد وضعيت 

اصلی  گردد كه نظم سيستماز منظر سيستمی بحران به وضعيتی اطالق می است. همچنينموجود بوده 

 (1379 ،تاجيک)هايی از آنرا مختل كرده و پايداري آن را برهم زند.يا قسمت

 بحران سياسي

سياسی، بحران مشروعيت نظام حاكم است آنگاه كه نخبگان سياسی يک جامعه استعداد و بحران 

دهند و قابليت توليد و بازتوليد ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبوليت خود را از دست می

 (1379 ،تاجيک) شود.سيستم دچار ناكارآمدي می شود، بحران حادث می
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 :( 1368 ،سيف زاده) كندسياسی را به پنج دسته تقسيم می هايلوسين دبليو پاي بحران

 (Identity)بحران هويت  -1

 (Legitimacy)بحران مشروعيت  -2

 ((Participationبحران مشاركت  -3

 ((Penetrationبحران نفوذ  -4

  (Distribution) بحران توزيع -5

ه به دو شمارند كمیهاي سياسی برهاي امنيتی را نيز به عنوان بحرانشود برخی بحرانخاطر نشان می

 دسته داخلی و خارجی تقسيم می شوند. 

بحران هاي سياسی داخلی، در  .هاي امنيتی داخلی، به براندازي حاكميت از درون اشاره داردبحران

ار سياسی يک كشور بروز می كند و بر حسب ماهيت، شرايط  غيرمتعارفی است كه معموال در ساخت

زمان، دامنه، شدت و نوع عوامل درگير در آن، اشكال گوناگونی دارد، مانند مبارزه شديد و گسترده 

احزاب و سازمان هاي سياسی براي كسب قدرت، اختالفات شديد بين جناح هاي مختلف حكومت، 

  .هاي خيابانی و درگيريهاي قومیرش كودتاي نظامی، اعتصابات دامنه دار، شو

 به بحران هاي سياسی، نظير هر بحران ديگر، يک سلسله شاخص هاي عام همچون : فشردگی زمان،

. دارند. اما  از …آثار استهالكی طوالنی و  تهديد جدي نسبت به اهداف اولويت دار، شدت تنش،

ـرجسته اين نوع بحران را در پديده می توان شـاخص هاي ب وف به بحران هاي سياسی،منظري معط

تشديد  ی،ناكارآمدي سياس عدم مشاركت سياسی، بی اعتمادي سياسی، هايی نظير بـی ثباتی سياسی،

 هايبحران تعميق شكاف ميان مردم و نظام دانست. و تنش هاي سياسی درون نظام و ميان رهبران

 ،سبيالن) .باشدک كشور توسط بيگانگان مید يهايی است كه باعث تهدي، بحراننيز امنيتی خارجی

1386)  

 مهار بحران سياسي

آرنولد توين بی، جوامع سياسی را همچون نهادهايی كه به دنبال هدف مشخصی هستند فرض می 

 نمايد و علل بروز بحران در آن ها در سه اليه يا سطح زير جستجو می كند :

از آغاز دوره زوال، قدرت حاكم خاصيت خود را از كف رفتن قوه خالقه در اقليت حاكمه بعد  -1

 از دست می دهد و تنها مبدل به يک اقليت حاكمه می گردد.

پاسخ و عكس العمل اكثريت به اثر مزبور كه عبارت است از عقب نشينی و خودداري از همكاري  -2

 و اتحاد با اقليت حاكمه و نيز خودداري از اصل تقليد در طريق نمو و ترقی.

 دان وحدت اجتماعی در مجموع پيكر جامعه كه نتيجه دو اثر فوق است.فق -3
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از منظر ديگر، می توان گفت كه نظام سياسی زمانی در معرض بحران قرار می گيرد كه توانايی و 

بات و ث استعداد خود را در حفظ و تثبيت مركز ثقل )نقطه كانونی و يا گره اي ( يا عامل انسجام،

هنجارها و ارزش ها ( از دست  ز رهگذر توليد و بازتوليد مستمر اسستارها ،مشروعيت بخش خود )ا

داده باشد ؛ امكان تعريف دقيق عناصر ) مؤلفه هاي قدرت ( سازنده و پردازنده خود را در يک 

منطقی و كاركردي نداشته باشد؛ استعداد تطابق محيطی نداشته باشد؛ امكان  سازواره، ساختار با معنا،

ناسب و بهنگام به تقاضاي وارد شده به نظام را نداشته و توانايی خود در توليد و بازتوليد پاسخ م

 ( 1383تاجيک ،  گفتمانی را نيز از دست داده باشد. )

 می توان گفت كه مديريت بحرانمی باشد. بحران اصطالح مهار بحران به نوعی بخشی از مديريت 

 شبيه به جنگ محدود است و هدفش نه محو كامل جنگ، د اقدامی است كه در بسياري موار ،سياسی

اسی سي هدف اصلی مديريت بحران بلكه تهديد و ممانعت از تكرار آن است. به بيان مک كارتی،

دستيابی به راه حلی معقول براي برطرف كردن شرايط غيرعادي به گونه اي  ،همچون ساير بحران ها

 فظ و تأمين گردند.ح است كه منافع و ارزش هاي اساسی،

هم شامل هدف مثبت يا سنتی حفظ اهداف ملی است و هم شامل هدف سياسی مديريت بحران 

 يعنی اطمينان از اين كه شرايط از كنترل خارج نگردد و به جنگ تبديل نشود.  منفی،

 اجتماعي )مجازي(  شبکه هاي

   گيرد. هاي اجتماعی قرار میزيرمجموعه رسانه "اجتماعی هايشبكه"اصطالح 

 هاي اجتماعی، فضاهايی در دنيايشبكه"هاي اجتماعی آورده است: فر در تعريف شبكهدكتر سلطانی

اند. وجود آمدهمجازي هستند كه براي ارتباط ميان افراد مختلف، با سطوح گوناگون دسترسی، به

رسانی، تبادل اطالعات و تشكيل اجتماعات مجازي، اطالعايجاد ارتباطات جمعی و ميان فردي، 

 (1388 فر،ی سلطان) ."ترين كاركردهاي اين فضاها هستندنظرات از شناخته شده

دهی، ازمانس كنندگی وگذاري، بسيجبه اشتراك"هاي اجتماعی عبارتند از: هاي شبكهبرخی از ويژگی

رحمانه، بودن، گپ، نقد بیايچندرسانه عميم،هاي مخاطبان، استناد و تدوستی، اعتماد، حلقه

بودن، سرگرمی، ساختار دمكراتيک، خردجمعی، جهانی شدن، پرستيژ، باز انتشار،كردن و دنبالدنبال

 (1388پرور،  يیايض) ."و ابتكار و خالقيت قدرت سرمايه اجتماعی، تحرك اجتماعی

 ب: تعاريف عملياتي

 و بحران سياسي بحران

، بحران سياسی مد نظر است. بحران سياسی حالتی است تحقيقبحران انواع مختلفی دارد كه در اين 

 كه در نتيجه آن ثبات و توازن نظام سياسی و اجتماعی بر هم می خورد.
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ايران معاصر تمامی شاخص هاي بحران هاي سياسی را دارا بوده است. براي تمهيد مباحث آتی، 

را با توجه به حوادث صورت گرفته در ايران خش تعاريف تصوري در بشاخص هاي پيش گفته 

 بازخوانی می كنيم:

. مبارزه سياسی گسترده و شديد احزاب و سازمان هاي سياسی براي كسب قدرت: می دانيم كه 1

احزاب در ايران سابقه چندانی ندارند و پيشينه آنها به انقالب مشروطه می رسد. چارچوب حزبی 

 ريان انقالب مشروطه كم و بيش بعدها نيز ادامه پيدا كرد.شكل گرفته در ج

در تمامی دوره هايی كه احزاب در ايران فعال بوده اند ميان احزاب مختلف ائتالف هاي پايداري 

صورت نگرفته است؛ به طور مثال جبهه ملی در دهه بيست می رفت تا يک قدرت ائتالفی را تشكيل 

عالوه بر اين، احزاب نتوانستند اختالف را در همين سطح نگه دارند، دهد اما با تفرقه رو به رو شد. 

كشيده می شد و با يكديگر درگير می شدند. اين مسأله در مشروطه، « خصومت»بلكه نوعا به سطح 

نهضت ملی شدن نفت و نيز انقالب اسالمی اتفاق افتاده است. بنابر اين شاخص اول تأييد كننده 

 رت ديگر، بحران سلطه در ايران است.بحران سياسی، يا به عبا

. اختالفات شديد بين جناح هاي مختلف حكومت: اين شاخص را نيز می توان در ايران معاصر 2

به بعد موارد روشنی از اين اختالف وجود دارد. انقالب اسالمی  1368مشاهده كرد؛ در سال هاي 

 در دو بخش طبقه بندي می شوند:محصول ائتالف نيروهاي مختلف بود. به طور كلی اين نيروها 

الف( طبقات، گروه ها و نيروهايی كه خواستار محدود سازي قدرت دربار و اجراي قانون اساسی 

 مشروطه بودند و در صدد انقالب و اهداف اسالمی نبودند؛

ب( نيروهاي اسالمی، كه پشتوانه طبقات سنتی و بسيج توده اي را داشتند، به دنبال تأسيس حكومت 

به بعد، حكومت به طور كامل در اختيار  1360می بودند. پس از پيروزي انقالب و از سال اسال

نيروهاي اسالم گرا قرار گرفت؛ اما به زودي ميان اين نيروها نيز اختالفاتی بروز كرد. اختالفات ميان 

مجلس و شوراي نگهبان در دهه شصت كه منجر به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور 

مام خمينی شد، اختالفات در درون حزب جمهوري اسالمی كه به تعطيلی اين حزب انجاميد، و ا

هم اكنون نيز  انشعاب روحانيون مبارز از روحانيت مبارز، همه نمادهايی از اين اختالفات هستند.

اختالف ميان گروه حاكم و جناح هاي مختلف آن وجود دارد؛ بنابر اين بحران سياسی همچنان 

 گير است.دامن

. كودتاي نظامی: در ايران معاصر به طور مشخص با دو كودتا رو به رو بوده ايم: يكی، كودتاي سوم 3

مرداد  28سيد ضيا و رضاخان كه منجر به سلطنت رضاخان شد و ديگري، كودتاي  1299اسفند 

 يانگليس و امريكا عليه حكومت دكتر مصدق كه به سلطنت استبدادي محمد رضا پهلو 1332

انجاميد. هر دو كودتا بحران سياسی در ايران را در ابعاد گسترده اي افزايش دادند كه به طور مشخص 
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. اعتصابات 4 .واگرايی ميان نيروهاي دينی و دولتی در اين دو مقطع موجب تشديد بحران سياسی شد

 هست.به خوبی نشان دهنده اين مورد  57و  56دامنه دار: بررسی مجموعه حوادث سال هاي 

 قابل مشاهده است. 88سال  فتنهدر  . شورش هاي خيابانی: اين مورد نيز قبل و بعد از انقالب5

. درگيريهاي قومی: نيروي گريز از مركز در ميان برخی از اقوام ايرانی در سراسر قرن بيستم، گاه 6

 پيشه وري و گاهی فعال شده است. از جمله در دهه بيست خودمختاريهايی در آذربايجان به رهبري

 در كردستان به رهبري قاضی محمد را شاهد بوده ايم.

 مهار بحران سياسي

زمان بحران هاي سياسی در ايران را به دو مقطع و مهار كاركرد رسانه ها در مديريت به طور نمونه 

 می توان تقسيم نمود: (طوالنی مدت) افزايش آگاهی سياسی و (كوتاه مدت)انتخابات 

 انتخابات )مقطع كوتاه مدت(الف: زمان 

رسانه ها با ايجاد امكان تبادل اطالعات ميان مردم و حكومت ، كاركرد اصول دموكراسی در جامعه 

را تضمين می كنند. از طريق رسانه هاست كه مردم از كارهاي دولت آگاه می شوند و دولت از عالقه 

ين آزادي رسانه ها براي ايفاي نقش شهروندان آگاه می گردد اين جريان دوسويه اطالعات و همچن

 1384نظارتی مردم در هيچ زمانی به اندازه دوران مبارزات انتخاباتی اهميت ندارد .) مجتبی شاكر ، 

 ( 25و  24: 

 (مقطع بلند مدت)ب ( افزايش آگاهی سياسی جامعه 

سياسی  آگاهی هايداليل تأثيرگذاري بيشتر راديو و تلويزيون در ارائه پيام به مخاطبان و افزايش 

 جامعه عبارتند از :

 گستردگی مسائل سياسی و اجتماعی نسبت به پديده هاي ديگر ؛ -1

عموميت : اين گونه آگاهيها براي همه افراد جامعه در همه سطوح الزم است . البته ميزان آن  -2

 نسبت به وضعيت افراد مختلف تفاوت دارد ؛

 اسی و اجتماعی جامعه الزم هستند .حساسيت : اين اطالعات براي حيات سي -3

علی رغم نقش گسترده راديو و تلويزيون در گسترش ارتباطات و آگاهی هاي سياسی ، نقش اين دو 

رسانه در اقشاري كه از سطح تحصيالت و معلومات كمتري برخوردارند بيشتر است و در اقشار با 

 گسترده تر است .معلومات و سطح تحصيالت بيشتر تأثيرگذاري ساير رسانه ها 

به تدريج بخش قابل مالحظه اي از آگاهی  امروزه با گسترش وسايل ارتباطی جديد مانند اينترنت ،

سياسی مردم از اين طريق بدست می آيد . هر چند رواج اين چنين وسايلی در كشور ما هنوز خيلی 

ت كه تيم . بديهی اسگسترده نيست ، اما شاهد گسترش تدريجی استفاده از آن توسط كاربران هس

 ( 1382سعيد كريمی، )اين روند در كشور ما روز به روز گسترش می يابد. 
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 شبکه هاي اجتماعي مجازي

هاي توان مصداق آن را در شبكهكه می 2هاي وب كنون با فراگير شدن موج فناوريتاسال پيش 5از 

شده كه نقش مهمی در رشد اجتماعی ديد، روندي جديد از توليد محتوا در فضاي سايبر آغاز 

هاي مبتنی بر اينترنت داشته است . حجم اطالعات منتشره توسط كاربران در اين فضاها به رسانه

توان گفت هيچ وب سايت نسل اول وب قادر به توليد و انتشار اين قدري باالست كه به جرأت می

 حجم انبوه از اطالعات نيست.

 10، بيش از 2006نويسی توييتر در سال دن سرويس ميكرووبالگاندازي شعنوان مثال از زمان راهبه

ميليارد پيام معروف به توييت در اين سايت ارسال شده است.اين سرويس كه به كاربران امكان 

از مرز يک  2008كاراكتر يا كمتر به يكديگر ارسال كنند، در ماه نوامبر  140هايی در دهد پياممی

 ميليارد پيام رسيد.5در ماه نوامبر سال گذشته به  ميليارد پيام توييت گذشت و

 رسد در ايران رويكرد چندان مثبتینظر میهاي اجتماعی، بهاي در سايتسابقهبا وجود چنين رشد بی

دهد كه راهبرد غالب در اين خصوص ها نشان میها وجود ندارد و سياست پااليش سايتبه اين شبكه

براي توليد و انتشار اطالعات  2هاي پيشرفته وب توان از فناوريكه میدر حالی  سلبی است تا ايجابی.

 ها و هنجارهاي جامعه استفاده كرد.در سطح وسيع و البته مطابق ارزش

ا توان بتأثير رخدادهاي زودگذر سياسی قرار گيرد. حتی میها نبايد تحتنگاه به اين فناوري

بی ها در چارچومند به اين فناوريب مخاطبان عالقهسياستگذاري درست و تشويقی، راه را براي جذ

هايی نظير يوتيوب ايرانی )كالم. تی اندازي سايتصحيح باز كرد. مثال اقدامات انجام شده براي راه

تواند راه را براي توليد محتواي سالم و مفيد و البته هاي اجتماعی مشابه میوي( يا توسعه سايت

 (1391پرور،  يیايض) انی هموار سازد.كننده در فضاي وب ايرسرگرم

 آسيب هاي سياسي شبکه هاي اجتماعي مجازي

اطالعاتی، تضعيف دولت هاي ملی، اشاعه اطالعات  -مهم ترين تأثيرات سياسی فناوري هاي ارتباطی

 سياسی و كاهش مشاركت سياسی افراد و گروه هاست. 

. بازيگران جهانی، ملی و محلی استهمچنين كنترل اطالعات در عصر جديد، اهرم اصلی قدرت 

 آسيب مهم ديگر رسانه هاي نوين، تأثير بر افكار عمومی و بسيج آن است. 

غربی ها در انتخابات رياست جمهوري ايران تنها به ايستگاه هاي راديوي و يا خبرگزاري ها براي 

 ه هاي اجتماعی جديددستيابی به برنامه هاي سياسی شان اتكام نكردند؛ آنها با استفاده از رسان

توانستند اين كار را بهتر و مؤثرتر انجام دهند. گروه هاي مخالف از طريق رسانه هاي اجتماعی شبكه 

اي كمک ها و پشتيبانی زيادي از جانب غرب كسب كردند. براي مثال، گوگل و فيس بوك بالفاصله 

 ياري رسانند. زبان فارسی را نيز به خدمات خود افزودند تا به معترضين ايرانی 
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پس از انتخابات رياست جمهوري ايران تيوتر، يوتيوب، فيس بوك و فليكر تبديل به واسط ها و پلت 

 فرم هاي انتشار اطالعات و سازماندهی اعتراضات توسط گروه هاي مخالف و حاميان غربی آنها شد. 

 ( مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق:11

 جام شده پيرامون موضوع و يافته هاي آنها با ذكر مشخصات منابع: علمي ان عناوين تحقيقات -فال

تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه، موضوع نقش شبكه هاي اجتماعی مجازي را به صورت كلی و 

بررسی و تحقيق كرده اند و هيچ  88وسيع در ايجاد بحران و تنها در يک مورد در تحوالت سال 

هاي انجام شده ابعاد و مسائل شبكه هاي اجتماعی مجازي را در مهار  كدام از مقاالت و پايان نامه

  .بحران بررسی نكرده اند

 كتب و منابع دست اول مرتبط با موضوع:  -ب

مه نا اني(. بررسي گروه ها و انتشار اخبار در شبکه هاي اجتماعي. )پا1390، افرا. ) آب انبار .1

 صنعتي شريف. دانشگاه ارشد(،  يكارشناس

در مدل اول چندين گروه  ارائه شده است.ها براي عضويت افراد در گروه دو مدلنامه اين پاياندر 

ها در راستاي افزايش سود خود، تصميم به مند به عضويت در آنكه ا فراد عالقه شده در نظر گرفته

كه يک گروه وجود دارد و ل دوم نيز شرايطی را بررسی شده گيرند. در مدها میعضويت در گروه

با  ها راگذارند؛ كه در گروه عضو شوند يا نه. هر دوي اين مدلافراد بر روي همسايگانشان تأثير می

  شده است.هاي نش بازي بررسی ها و بررسی تعادلي بازياستفاده از نظريه

. ي اجتماعي(. ماكسيمم سازي انتشار تاثيرات اجتماعي در شبکه ها1388درود، سيده مينا. ) .2

 صنعتي شريف. دانشگاه ارشد(،  ينامه كارشناس اني)پا

، تاثيرپذيري افراد از يكديگر و انتشار تاثيرات شبكه هاي اجتماعیاز جمله مسائل بسيار مطرح در 

وهاي جديد توسط افراد به صورت هاي گدر سطح شبكه است. چگونگی تاثير پذيري و پذيرش ال

از نوع مدل، مسئله ماكسيمم سازي انتشار تاثيرات به انتخاب يک  متفاوتی مدل می شد . صرفنظر

مجموعه اوليه با تعداد اعضاي ثابت كه بيشترين انتشار نهايی تاثيرپذيري را داشته باشد، می پردازد. 

اي جديد معرفی شده و نتايج حاصل از آن با ديگر الگوريتم چندين روش مكاشفه پايان نامهدر اين 

اعی ها از از شبكه اجتماي موجود مقايسه شده است. براي تست الگوريتميا مكاشفههاي كالسيک و 

ده شده استفانويسان، شبكه جهانی وب و شبكه همكاري مابين مقاالت علوم رياضی در ايران وبالگ

  است.
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ارشد(،  ينامه كارشناس اني(. انتشار در شبکه هاي اجتماعي. )پا1390نيک پرتو، نسترن. ) .3

 صنعتي شريف.  دانشگاه

و  اي جديد براي گسترش اطالعاتدر دنياي اينترنت، راسانههاي اجتماعی شبكهپيدايش و گسترش 

كه ديگر امكان نظارت  1اي توزيع شدهاخبار بين مردم يک جامعه در اختيار گذاشته است، رسانه

العات مطلع گشتن از اطحل مناسب براي رسد. يک راهمستقيم بر روي آن تقريباً غيرممكن به نظر می

ايی ههاي مهم و كليدي شبكه است، گرهگر بر روي گرهو اخباري منتشره در شبكه، قرار دادن حس

وضوع ها درشبكه مكنند. شناسايی اين گرهكه با احتمال زيادي انتشار اخبار در شبكه را دريافت می

 نامه است.مورد مطالعه اين پايان

 ( روش اجراي تحقيق12

 نوع روش تحقيق: - الف

  تجربی          علّی        همبستگی      )تحليلی(توصيفی   تاريخی

 فوق: هاي  داليل استفاده از روش -ب

شامل مجموعه روش هايی است كه هدف از آن ها می باشد و  )تحليلی( نوع روش تحقيق توصيفی

توصيف  ،دراين نوع تحقيقاست.  بحرانتاثير شبكه اجتماعی مجازي در مهار توصيف كردن پـديـده 

و معرفی پـديده مورد نظر ازطريق بر شمردن ويژگی ها, ابعاد و حدود آن پديده صورت مـی پـذيرد. 

پديده يا موضوع  آنمحقق ممكن است در صدد شناسايی عوامل و مـتغيرهاي دخيل در  همچنين

نوع آن ها نمی پردازد. به عبارت  خاص برآيد ولی به بررسی روابط بين ايـن عـوامـل و تشخيص

نه قضاوت درباره آن يا بررسی نوع  ،هدف در تحقيق تـوصيفی, شناسايی وضع موجود است ،ديگر

 .روابط موجود بين عوامل و متغيرهاي مختلف

و  يريگ ميدر تصم جياز نتا يدر بعد كاربرد .يیدارد و هم جنبه مبنا يهم جنبه كاربرد اين تحقيق

 یهان مج يها تيو واقع قيبه كشف حقا يیمبنا اي ياديودر بعد بن شود یاستفاده م يزيبرنامه ر

 پردازد.    

 روش گردآوري اطالعات : -ج

   ميدانی    اي كتابخانه

 ابزار گردآوري اطالعات :  -د

  فرم هاي مشاهده                    مصاحبه                  پرسشنامه

                                                 
1 Distributed  
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  اينهكتابخا امكانات                                                   هاي آزمون فرم

 روش تحليل اطالعات : -ه

   استنباطی                  (كمی )آمار توصيفی               كيفی )استداللی( 

يش بينی همبستگی ها و پ ،در پی كشف و توضيح روابط ً  امحقق الزام ،در تحقيق توصيفی توضيح: 

گزارش نويسی از موقعيت ها  بلكه توجه او بيشتر در جهت توصيف و ،حوادث و رويدادها نيست

 و وقايع بر اساس اطـالعاتی است كه بيشتر جنبه وصفی دارد. 

 تعيين جامعه آماري: -و

ديران شبكه م مديران شركت ارتباطات زيرساخت، ، اساتيد دانشگاه ها،جامعه آماري اين پژوهش

 رسانه هاي تصويري و غيرتصويريمديران  ، مديران سازمان پدافند غيرعامل وهاي اجتماعی مجازي

 نفر می باشد. 100به تعداد 

 جايگاه

مديران شبکه هاي 

اجتماعي مجازي
مديران رسانه هاي  

صويري
صويري و غيرت

ت
 

مديران سازمان پدافند 

غيرعامل
 

اساتيد دانشگاه ها
 

مديران
 

ت 
شرك

ت 
ارتباطا

ت
زيرساخ

 

صاحبنظران و 
ساير 

پژوهشگران
 

مجموع
 

 100 40 20 10 5 20 5 جامعه آماري
 100 40 20 10 5 20 5 درصد

  تعيين حجم نمونه: -ز

به دليل اينكه نمونه گيري با جايگذاري از يک جامعه محدود انجام می شود براي محاسبه اندازه 

 نمونه از رابطه زير استفاده می شود:

 
 گيري:روش نمونه - ح

ديدگاه هاي جامعه روش نمونه گيري در اين پژوهش تمام شماري بوده است. واحد تحليل كليه 

 .است نمونه

 گيري :روايي و اعتبار اندازه -ط

 روايی .1

درجهت روايی اسناد و مدارك، از مدارك تدوين شده درخصوص موضوع و متغيرهاي مورد تحقيق 

بخشيدن به مصاحبه، ديدگاه ها و نظرات متخصصان و صاحب نظران مدنظر  استفاده می گردد. روايی
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قرار می گيرد، به گونه اي كه مصاحبه انجام شده با صاحب نظران به گونه اي طراحی می شود كه 

به دست آوردن اطالعات مهم را تضمين نمايد و قضاوت هاي منتقدانه متخصصان موضوع تحقيق 

سال محقق  20د. براي روايی مشاهدات، با توجه به خدمت متوالی و بيش از را نيز به دنبال داشته باش

در شركت ارتباطات زيرساخت و مخابران ايران سعی براين شده واقعيات صحنه انتخاب و مورد 

 بررسی قرار گيرد.

 اعتبار .2

وت اجهت افزايش اعتبار يا پايايی پاسخ هاي مصاحبه، از روش طرح مجدد پرسش ها به گونه متف

تعدد مصاحبه شوندگان و با مصاحبه اوليه و ارائه مجدد آنها در زمانی ديگر و همچنين انتخاب 

استفاده مناسب از ديدگاه ها و نظرات متخصصان بهره برداري خواهد گرديد، اعتبار اسناد و مدارك 

 مورد استفاده محرز خواهد  بود.

 گزارش تحقيق(:(شکل و ساختار پايان نامه )13

 :شودفصل به شرح زير تشكيل می 5تحصيلی يا علمی از نامهپايانيک 

 فصل اول: كليات:

 فصل دوم: ادبيات تحقيق

 فصل سوم: روش اجراي تحقيق

 

ل چهارم: تجزيه و تحليل اطالعاتفص  

ها در عملفصل پنجم: نتيجه و بيان پيشنهادها و محدوديت  

 منابع و مآخذ 

 پيوست ها و ضمايم 

 ها و شيوه نامه هاي اجراي آن نمونه پرسشنامه -

 نتيجه ارزيابی پايان نامه ) تاييديه استادان راهنما، مشاور و داوران ( -

 جداول و تحليل هاي آماري -

هرگونه تغيير در ساختار باال مستلزم ارائه درخواست مستدل به وسيله دانشجو با تاييد استادان 

 مربوطه وتصويب شوراي عالی پژوهشی می باشد.

 تحقيق يپيش بيني زمان اجرا( 14

  تاريخ شروع: -ب                 طول مدت اجراي تحقيق: -الف

  :استادان هتحويل ب احتمالی ختاري -د          نگارش:        و تاريخ احتمالی تنظيم -ج



 

16 

 

  تاريخ احتمالی آمادگی براي دفاع: -و          تاريخ احتمالی تايپ و تكثير:            -ه

 ( تاييديه ها15

 :استادانتاييديه  - الف

 امضام تاريخ:                    نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
 

 امضام تاريخ:            نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول: 

 

 :عالي پژوهشيتاييديه شوراي  - ب

.......... ...در جلسه مورخه .. مجيد خباز نامه دانشجوي كارشناسی ارشد آقايطرح تحقيق پايان

 د تصويب قرار گرفت.رشوراي عالی پژوهشی مطرح شد و با اتفاق آرام مو
 امضام رتبه علمی مدرك تحصيلی   خانوادگینام و نام رديف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 


