تحلیل محتوای امنیتی پیامهای
شبکه اجتماعی تلگرام
رضا عبدالرحمانی
محمدمهدی مظفری

∗

∗∗

∗∗∗

ایرج محمدی

چكيده
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مقدمه
امروزه جهان با گسترش فناوريهاي نرمافزاري و سختافززاري ،دچزار حوزت
جدي شده که آينده نامشخصی را پيش روي انسزان هززاره سزتم رزرار داده اسزت
(اميري .)8 :1394 ،حتسعه دولت هاي الكترونيكی يكی از موصت

فناوري نتين

است که سازمانهاي پليسی در آنها نقش مهمی را ايفا کزردهانزد (هايزدمن:2010 ،
 .)65در سالهاي اخير ،جتامع در درجا

متفاو

با ظهتر و گسترش رسانههزاي

اطالعاحی متاجه شدهاند .پديدارشدن مفاهيمی مانند جهانیشدن ،اجتمزا مازازي،
جامعه اطالعاحی و رواج اصطالحاحی چتن بانكداري ،حاار  ،آمتزش و حكتمت
الكترونيك بر اين وارعيت حأکيد دارد که فناوري هاي نتين اطالعاحی ،موتر حازهاي
از حيا

اجتماعی را پديد آورده است .حا جايی که در حال حاضر «ظرفيت حتليزد،

حتزيع و مديريت بر اطالعا  ،يكی از شاخصهاي ردر

ملی و معيار رحبزهبنزدي

کشترها حبديل شده است» (نافی.)16 :1383 ،
«حلگرام» يكی از رسانههاي اجتماعی جديدي است کزه در سزالهزاي اخيزر بزا
استقبال جدي از ستي کاربران ايرانی متاجه شده است .با حتجه بزه ايزن مسزلله کزه
اکثر استفادهکنندگان حلگرام جتانان هستند ،ضزرور

مطالعزه اسزتفاده ايزن رسزانه و

ارحباط آن با حغيير هتيت نسلی اهميت پيدا میکند .فراحر از اين مطالعه ،بزا حتجزه بزه
افزايش سرعت ورت حغييرا

و رشد انفااري رسانههاي ارحباطی که باعز

کزاهش

بازه زمانی حغيير و حوتل ارزشهاي جامعه شده است .ايزن شزكا هزا ،حزتزههزاي
ديگر اجتما ازجمله خانتاده ،آمتزشوپرورش و حتی بزازار اشزتغال و کزار را هز
حوت حأثير ررار میدهد .حغيير و حوت

اساسی در اثر رشد اسزتفاده از رسزانههزاي
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اجتماعی در ميان افراد جامعه ،میحتاند حأثيرا
چنين شكافی متجز

حغييزر انقزال

چند يهاي داشته باشد .حأثيرا

منفی

و راديكزال ارزشهزاي فرهنگزی و اجتمزاعی

میشتد (فرديناند .)19 :2009 ،بنابراين ظهزتر رسزانههزاي نزتين اجتمزاعی متجز
حغييراحی در ساختارهاي فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و ارتصادي جامعزه جزتان ايزران
میشتد .از آناايی که بيشتر کاربران حلگرام را جتانان حشكيل میدهند ،ايزن حزأثيرا
از اهميت دوچندانی برختردار مزیشزتد کزه ايزن امزر ،خزتد لززوم برنامزهريززي و
سياستگذاري فرهنگی را مطزر مزیکنزد .بنزابراين بزا حتجزه بزه اينكزه اهميزت و
ضرور

شبكههاي ماازى به شكل رابلحزتجهی ،بزهعنزتان متضزت حيزاحر بزراي

کشترها بر هيچکس پتشيده نيست و شبكههاي اجتماعی (حلگزرام) هماننزد شمشزير
دو لبه هستند و با وجتد داشتن مزيتها و فرصتها ،حتان به چزالشکشزيدن موزي
امنيتی کشترها را نيز دارا است .بخشهايی از آن که از رويكرد سياسزی برختردارنزد
و در جهززت حغييززر در سززاختارهاي اجتمززاعی -فرهنگززی ،حززروي ختدبززاختگی،
اباحهگري ،ايااد بیاعتمادي و نافرمانی مدنی ،نقشآفرينی کزرده و انسزاام و انتمزام
ملی کشترها را دچار خدشه میکنند (مراديان.)258 :1390 ،
با حتجه به فرصتهاي شزبكههزاي اجتمزاعی بزهرغز حهديزدهايی کزه دارد،
رانتنگذار بهصراحت ،استفاده از آن را جرم اعالم نكرده اسزت .بنزابراين در حزال
حاضر ،فعاليت در شبكههاي اجتماعی فارد منع رانتنی است و پليس مزیحتانزد بزا
افرادي که در اين فضا مبادر
مقررا

به ارحكا

جرم مزیکننزد ،در چزارچت

رزتانين و

برخترد کند .کاربران با حتجزه بزه مسزدودبزتدن راه دسترسزی بزه برخزی

شبكهها ازجمله فيسبتك ،اينستاگرام و حلگرام با بهرهگيري از راههزاي مختلز

و

فيلترشكنهاي متنت به فعاليت در اين شبكهها ادامه میدهنزد کزه ايزن امزر برابزر
اعالم مسلت ن انتمامی و نمامی کشتر غيرمااز و جرم عنتان شزده اسزت .دنيزاي
ماازي ،دنياي بدون مرزي است که بستر را براي سازماندهی و انساامبخشزی بزه
حرکتهايی نمير نافرمانیهاي مدنی و آشت هاي خيابانی فراه کرده است که از
طريق شبكههاي اجتماعی اين امر حسهيل میيابد (اسديفرد .)95 :1392 ،اين مقاله
اگرچه حنها رائل به اثرا

منفی شبكههاي اجتماعی نبتده و جنبههاي مثبت فراوانی
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براي آن رائل است ،با ايزن وصز

هزد

اساسزی ايزن حوقيزق ،نخسزت حوليزل

موتتاي امنيتی پيامهاي شبكه اجتماعی حلگزرام بزا حأکيزد بزر ده شزاخص اساسزی
است؛ دوم ،مقايسه فراوانی هر يك از شاخصهاي ضدامنيتی به جهت اولتيتهاي
آن براي کاربران و ستم ،مقايسه کانالهزا بزه سزب

ميززان بزهکزارگيري پيزامهزاي

ضدامنيتی است.
 .١ادبيات نظری و پيشينه موضوع
در دوره فرامدرن امنيت حوت حأثير حغييرا

گسزترده در نمزام بزينالملزل ،حتسزعه

ارحباطا  ،پيشرفتهاي حكنتلتژيك و نزديكی بزیسزابقه جتامزع بزه يكزديگر رزرار
گرفته است (بندگیمنفرد .)67 :1391 ،امروزه ابزارهاي مزرحب بزا فضزاي مازازي
(مانند شبكههاي اجتماعی و پيامرسانها) ،ماهيت ردر  ،جريانهزاي نمز دهنزده و
کنترلی جامعه را بهخصتص براي دولت -ملتها حغييزر داده اسزت .از همزينرو بزا
شكلگيري شبكههاي اجتماعی و کاربران حتانا ،امنيت عمتمی ماهيت سنتی خزتد را
از دست داده و بازيگران جديدي شكلگرفتهانزد و متضزتعا جديزد پديزد آمزده
است.
رسانهها حأثيرا شگرفی بر حمامی جنبههاي زندگی فردي -اجتماعی مخاطبان
گذاشتهاند .در کنار آن رسانههاي نتين يا آنچه امروزه بهعنتان شبكههاي اجتماعی و
پيامرسانها ناميده میشتند ،حتانستهانزد بزر رزدر ملزی ،همبسزتگی يزا واگرايزی
شهروندان و نيز ابعاد روانی اجتما (امنيت عمتمی) بُعد جديدي از جنز

نزرم يزا

ماازي را درصونه رواب بينالملل پديد آورند که ماهيتی گزاه بسزيار مخزر حزر و
سختحر از جن هاي وارعی دارند .چنين فضايی از ويژگیهايی چتن :بیمكانی ،فرا
زمان بتدن ،عدم حمكين به رتانين مدنی متكی بر دولت -ملتهزا ،رابليزت دسترسزی
ه زمان ،آزادي از هتيت بدنی و جنسی برختردار است .در چنين فضزايی کزاربران
به دور از هر نت مودوديت روانشناسزانه ،فيزيكزی و سياسزی رزادر بزه حعامزل بزا
يكديگر هستند و با استفاده از اين فضا میحتانند مطال

و اطالعا ختيش را حتليد

و اشاعه دهند (مت يی .)455 :1391 ،اگر حا چندي ربل اسزتقالل و حماميزت ارضزی
کشترها با حهاج نمامی ،گروههاي مسلح داخلی يا ارداما ارتصادي مزترد حهديزد
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ررار میگرفت (حهديد سخت)؛ امروزه حهديد نرم يعنی دگرگتنی و حغيير در هتيزت
فرهنگی و ارزشهاي پذيرفته شده يك نمام سياسی بسيار اهميت يافته و البته آسزان
شده است .زيرا در کنار حغيير هتيت ملی و فرهنگی ،کشتر مهاج بزدون منازعزه و
حهاج ؛ ارزشها و هتيتهاي مترد نمر ختد را بر يزك ملزت حوميزل مزیکنزد .در
حهديد سخت ،هد حخري

و حذ فيزيكی حريز  ،حصزر و اشزغال سزرزمين

است ،درحالیکه در حهديد نرم ،هد
الگتهاي رفتاري و سل

حأثيرگذاردن بر انتخا ها ،حصمي گيريهزا و

هتيتها و ارزشهاي فرهنگی است و بزه دليزل غيرعينزی

بتدن ،عكسالعمل (سريع و روشنی) ندارد .امروزه گسترش فناوري ارحباطزا و بزه
دنبال آن حتسعه شبكههاي اجتماعی ،بهويژه اينستاگرام و حلگرام بهصتر مه حرين
ابزار حهديدا

نرم عليه افراد ،گروهها و کشترهاي هد

درآمدهانزد (موكز کزار و

حالج .)92 :1393 ،اگر از جنبههاي مثبت شبكههزاي اجتمزاعی مازازي بگزذري ،
شايد مه حرين اثرا نامطلت

شبكه حلگرام کاربران ،اناام حهديدا

نرم عليه امنيت

عمتمی ،افزايش رفتار پرخاشگرايانه ،حروي آرمانهاي مغاير و گاه مخر  ،حزروي
ارزشها و هناارهاي نامتعار  ،ارائه افكار منور
آشت هاي خيابانی ،نافرمانی و حضعي

و درنهايت؛ کمك به شكلدهی

حكتمت ملی باشد (زنگتئی.)21 :1391 ،

 .١-١شاخصهای ضدامنيتی در پيامهای تلگرام

در اين مطالعه ابتدا از طريق فيشبرداري ،کتا ها و منابع علمی دست اول ،نمرا
و ديززدگاههززاي نتيسززندگان داخززل و خززارج کشززتر و بززا اسززتفاده از روش پانززل
کارشناسزی و مصزاحبه عميزق از کارشناسززان در اسزتخراج و شناسزايی حهديززدا
حلگرام با مدنمر ررار دادن کاربران حلگرام شاخصهزاي اوليزه حزدوين شزد .سز س
شززاخصهززا و جمززعبنززدي مقتلززههززا (حهديززدا ) از طري زق احفززا نمززر اسززاحيد،
صاح نمران و کارشناسزان ناجزا بزا روش دلفزی اخزذ شزد .در ايزن رسزمت بزه
دستهبندي و حعاري

شاخصهاي مه ضد امنيتزی در پيزامهزاي حلگزرام پرداختزه

میشتد.
بسترسازی برای اغتشاا

اعتراضا

آشاب هاای خیاباای  :آشزت هزا شزامل ايازاد

صنفی ،عمتمی يا حتی جغرافيايی است .باهزد

رزرار دادن حعزدادي از
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کاربران کانالهاي حلگرامی که فعاليت با يی در کانالهاي حلگرامی داشزته و زمينزه
نارضايتی نيز در آنها به هر دليلی وجتد دارد ،ايشان را بهستي ختد جذ

کزرده و

از آنها براي حوريك ديگر افراد استفاده میشتد (بيتمنت.)65 :20111،
شایعه پراکن

تشبیق اذهاا مواب  :شزايعه عبزار

اسزت از يزك گززاره

(متضت ) خاص و گمانی که مالكهاي اطمينانبخش رسيدگی وجتد نداشته باشد
که معمت ً بهصتر

شفاهی از فردي به فرد ديگر انتقال مزیيابزد (اکبزري:1394 ،

.)96
تر ر شخصیت

تخریب شخصیتهای یظام :حرور شخصزيت از لوزا فنزتن

اطالعاحی ،شيتهاي از عمليا
هد

روانی است که جايگزين حرور فيزيكی شزده اسزت.

اساسی در حرور شخصيت حقتری يزك سزازمان ،حسزخير افكزار عمزتمی و

حغيير نگرش و رفتار مخاطبان است (اکبري.)97 :1394 ،
سناریبسازی برای ایجاد التها در جا عه :سناريتسازي پل ارحباطی ميان حفكزر
در مترد آينده و اردام راهبردي است .رسزانههزاي نزتين متجز

گسزترش سزريع

اطالعا

و اخبار در سراسر دنيا شدهاند و هيچ حكتمتی حتان مهار و منوصرکردن

اطالعا

رسزانههزاي

را ندارد .رسانههاي اجتماعی و امتاج الكترونيكی بزرخال

سنتی لمسی ،رابل سانستر ،ستزاندن يا کنترل نيستند (جانپرور.)96 :1391 ،
تضعیف حجا  ،مفاف تر یج ب بند باری :بدحاابی عالوهبر ايزنکزه خزتد
يك ناهنااري اجتماعی به شمار میآيد و جامعزه را بزه بزیبنزدوباري مزیکشزد،
زمينهساز بسياري از زشتیهاي اخالری است .جامعهاي که هر روز مزد جديزدي را
به شكلهاي گتناگتن ب ذيرد ،دچار بسياري از بيماريهاي اخالرزی چزتن غزرور،
حكبر ،عصيان ،رساو

رل

و فخرفروشی ختاهد شد (جانپرور.)96 :1391 ،

تخطئه تخریب اصبل بنیادهای ایقال اساال  :پيامزد اکتسزا
رويههاي بيگانه ،حرديد در عناصر فرهن

عناصزر و

سنتی ،شكلگيري مادد آگاهی و حوت

فرهنگی در سطح جامعه است .بر اين اساس در صتر عدم برنامزهريززي و احخزا
شيته مقابله صويح با اين آسي پذيري ،میحتاند استواله اصتل و بنيادهزاي انقزال
1. Beaumont
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اسالمی را به دنبال داشته باشد (مهديزاده و عبداللهی)56 :1386 ،
اهایت ،تخطئه تخریب احکام اصبل اسال  :ارزشهزا ،باورهزا و در رأس
آنها ايمان و اعتقادهاي دينزی و مزذهبی از عناصزر متشزكله مهز شخصزيت انسزان
میباشند .وجتد سايتهاي متعدد با هد معرفی مذاه

و فرره ضزاله و بزه چزالش

کشيده شدن باورهاي دينی فرد در فضاي سايبر میکند و زمينه سست شدن باورهاي
دينی را در کاربران فراه میآورد (اکبري.)97 :1394 ،
القای جبد فساد گسترده در کشبر :سزياهنمزايی و القزاي وجزتد

سیاهیوای

فساد ،فارغ از مودوديتها و ناشناخته بتدن که در بين افراد در فضاي سايبر شكل
می گيرد .اين روند شكل دادن بدون واهمه و مرز به رواب با ديگر افراد و بهويزژه
جنس مخال

زمينههاي ايااد روابطی حعري

نشده گسترده و در خيلزی از مزتارد

چالشبرانگيزي را در بين افراد چه در فضاي سايبر و چه بزهصزتر

بزازخترد آن

در فضاي وارعی به وجتد میآورد و آسي هاي متعدد به فرد و در سطح با حر بزه
جامعه و امنيت اجتماعی وارد میکند (جانپرور.)97 :1391 ،
القای یاکارآ دی سطبح ختلف دیریت ا ابر در کشابر :فضزاي مازازي بزا
القززاي ناکارآمززدي سززطت مززديريتی در مززتاردي ماننززد فقززدان کززارايی و نبززتد
پاسخگتيی ،فقدان شفافيت ،بیحتجهی به رانتن و از عتاملی است کزه ناکارآمزدي
مديران و نمام سياسی را به دنبال داشته و به ايااد بدبينی عمتمی ،بزیاعتمزادي و
دلسردي جامعه به مديريت کالن جامعه منار میشتد (اکبري.)98 :1394 ،
بسترسازی برای برایدازی یرم :بسترسازي براي براندازي نرم را میحتان هرگتنه
اردام نرم ،روانی و حبليغا رسانهاي که جامعه هد

را نشانه گرفته و بدون درگيري

و استفاده از زور و اجبار ،آن را به انفعال و شكست وامیدارد ،ناميزد .جنز
جن

سفيد ،جن

مخملزی ،انقزال

روانزی،

رسانهاي ،عمليا روانی ،برانزدازي نزرم ،انقزال نزرم ،انقزال
رنگزی و ...از اشزكال بسترسزازي بزراي برانزدازي نزرم هسزتند

(جانپرور.)98 :1391 ،
 .2-١شبكه اجتماعی

مانند ديگر پديدههاي نتظهتر ،در مترد شبكههاي اجتماعی نيزز حعريز

جزامعی کزه
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مترد ربتل همگان باشد ،وجتد ندارد .آنچه مترد حتافق است امكان بررراري ارحبزاط
و به اشتراكگذاري موتتا در اينگتنه شبكهها از طريق حشكيل يك پروفايل و مرحب
نمتدن آن با ديگران بهمنمتر ساختن يك شبكه حخصصی است .شبكههاي اجتماعی
بهعنتان يكی از مه حرين اين ابزارها ،با رابليتها و امكانا ختد نهحنها حأثير عميقزی
بر جنبههاي اجتماعی کاربران در جتامع گتناگتن گذارده که در زمينههزاي مختلز
بهعنتان مثال ،سياست ،اعتماد ،حاار و رانتن ،کاربرد فراوان يافته است .بر اسزاس
حعريفی ديگر ،شبكههاي اجتماعی ،خدما آنالينی هستند که به افراد اجازه میدهند
در يك سيست مشخص و معين پروفايل شخصی خزتد را داشزته باشزند ،خزتد را بزه
ديگران معرفی کنند ،اطالعاحشان را به اشتراك بگذارند و با ديگران ارحباط برررار کنند
(يزدختاستی ،عدلیپتر و س هري .)69 :1392 ،حلگرام يكی از شبكههايی است کزه
حتس سازمان غيرانتفزاعی آلمزانی متعلزق بزه کزارآفرين روس ،پزاول دور

اداره

میشتد که سرويس پيام رسان متنباز چند سكتيی مبتنزیبزر رايزانش ابزري اسزت.
کززاربران حلگززرام مززیحتاننززد پيززامهززا ،حصززاوير ،ويززدئتها و اسززناد خززتدويرانگر و
رمزنگاري شده حبادل کنند .اين شبكه اجتماعی رسماً براي اندرويزد ،وينزدوزفتن و
آياواس (ازجمله حبلتهزا و دسزتگاههزاي بزدون واي-فزاي) در دسزترس اسزت.
همچنزين نزرمافزارهزاي کززاربران غيررسزمی بزراي نسزخه و  ،نسززخه اواس ،10
نسخه لينتکس و يك کالينت دسكتاپ وينزدوز از حتسزعهدهنزدههزاي مسزتقل کزه
از رابز برنامززهنتيسزی نززرمافزززار حلگزرام اسززتفاده مززیکننزد ،در دسززترس هسززتند
(جانپرور.)90 :1391 ،
 .2پيشينه تحقيق
شبكههاي اجتماعی موصتل فناوريهاي و بتده و بهعنتان يكزی از جديزدحرين و
پرمخاط حرين سرويسهاي اينترنتی موست مزیشزتد .در رابطزه بزا شزبكههزاي
اجتماعی و حهديدهاي آن ،مطالعا زيادي صتر گرفته است که در ادامه بهمزرور
پيشينه حوقيقا

اناام شده ،اشاره میشتد.

سليمانیپتر ( ،)1395در مقاله ختد ضمن حشريح اهزدا

و کارکردهزاي متنزت

شبكه اجتماعی حلگرام ،به مطالعه پيامدهاي منفی شزبكه اجتمزاعی پرداخزت .منززوي
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شدن از موي هاي وارعی اجتما  ،شكلگيري و حروي سريع شايعا و اخبزار کزذ ،
حبليغا ضد دين و ايااد شبهه در اين زمينه ،نقض حري خصتصی افراد از مهز حزرين
پيامدهاي منفی اين شبكه اجتماعی عنتان شد .يافتههزاي مقالزه اميزري ( )1394نشزان
میدهد که حهديدا

شبكههاي اجتماعی مازازي از بعزد عتامزل خزارجی بيشزتر در

حتزههاي امنيتی و بينالمللی و از بعد عتامل داخلی ،شزامل نقزاط ضزع

و رزت

کاربران و سازمانها در حتزههزاي فرهنگزی ،اجتمزاعی و امنيتزی اسزت .در مرحلزه
پيشگيري از حهديدا

شبكههاي اجتماعی ،راهبرد انتخابی بايد حالت حهاجمی داشزته

باشد .نتاي پژوهش اسديفرد ( )1392گتياي اين مطل

است کزه بزين مؤلفزههزاي

مربزتط بزه فعاليزت کزاربران شزبكههزاي اجتمزاعی ماننزد رفتارهزاي پرخاشزگرانه،
آرمانختاهی ،سازماندهی فعا ن سياسی و شبكهسزازي در جهزت نافرمزانی مزدنی و
آشت با افزايش حا مأمتريتهاي پليس رابطه مستقيمی وجتد داشته است.
عالمی ( )1392در پژوهش ختد با استفاده از روش حوليل موتتا ،نشان داد کزه
فيسبتك حهديدي بر هتيت سياسی جتانان ايرانی است و باع

شكا

بين هتيزت

سياسی جامعه ايران با بنيانهاي هتيت ملی میشتد.
وکيلی ( )1391در پژوهشی به آسي ها ،حهديدا

و فرصزتهزاي شزبكههزاي

اجتماعی پرداخته و بزه ايزن نتيازه رسزيد ،درصزترحیکزه مزتجهزاي اياادشزده در
شبكههاي اجتماعی مهار يا کنترل نگردند ،متج

آغاز حهديزد مزیشزتد و در ضزمن

شبكههاي اجتماعی ،فرصتهايی را نيز فراه میکند کزه در صزتر عزدم حتجزه و
غافل شدن از آن ،همين فرصت نيز حبديل به آسي پذيري و حهديد ختاهد شد.
استيكی ( )1391در پژوهش ختد نشزان داد کزه شزبكههزاي اجتمزاعی حزاوي
حرکيبی از حهديدا

(چالشهاي بزالقته و بالفعزل) و فرصزتهزا در ابعزاد فرهنگزی،

اجتمززاعی ،سياسززی ،بزينالمللزی و انتمززامی -امنيتززی اسززت .جززانپززرور ( )1391در
مطالعهاي با عنتان «آسي شناسی فضاي سايبر بر امنيت اجتماعی» چنين اسزتنباط کزرده
که استفاده رو به گسترش افراد از اين فضا زمينه سست شدن بنيزان خزانتاده بزهعنزتان
حكيهگاه و پايه اصلی هر جامعه ،فاصله گرفتن افراد از يكديگر ،حاملگرايی ،فردگرايی،
مدگرايی ،بیاعتمادي نسبت به مسلت ن ،نشر اکا يز

را فزراه آورده اسزت و سزب
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شده امنيت اجتماعی دچار چالش و مشكل شتد.
شعبانی ( )1390به بعد امنيتی شبكههزاي اجتمزاعی مازازي در سزازماندهزی
حتادث سال  1388پرداخته و نتاي حاصله از مطالعا

اسنادي و ميدانی وي نشزان

داد که صونه اغتشاشا خيابانی و سايتهاي اينترنتی بيگانه در آن ايزام از ظرفيزت
شبكههاي اجتماعی در جذ و سازماندهی افزراد در اردوکشزی خيابزانی بزه بهانزه
حقل

در انتخابا بهره برده است.
بر اساس نتاي پژوهش سليمانیپتر ( )1389بهجزاي برخزترد سزلبی بزا ايزن

پديده نتين ،به ريشهيابی مشكال و پيامدهاي منفزی ناشزی از آن ارزدام و راههزاي
اصالحی را در پيش گرفت .وي پيامدهاي منفی شبكههاي اجتماعی را منزويشدن از
موي هاي وارعی اجتما  ،شزكلگيزري و حزروي سزريع شزايعا و اخبزار کزذ ،
حبليغا

ضد دين و شبها  ،نقزض حزري خصتصزی افزراد عنزتان کزرد .باسزتانی

( )1388در حوقيق ختد به اين نتياه دست يافت که شبكههاي اجتماعی در حشريح و
حبيين رفتار رأيدهی بهطتر مستقي صوه میگذارد.
پتيزت ،)2004( 1در پژوهشززی بززه اهميززت نقززش اينترنززت در بسززي جهززانی
حتدههاي مردم اشاره کزرده اسزت .بزه همزين دليزل ،پزرداختن بزه کيفيزت احصزال
جنبشهاي اجتمزاعی از طريزق گفتمزان اينترنتزی را شايسزته اهميزت برشزمرده و
اينترنت را يكی از مه حرين بسترهاي مطالعه جنبشهزاي اجتمزاعی عصزر کنزتنی
میداند .ظهتر جنبشهزاي آناليزن و شزكلگيزري نزتين اعتزراا الكترونيكزی و
کنشگري در موي الكترونيكی و اجتما ماازي ،پديدههايی جدي و رابزلمطالعزه
هستند .راستلت )2006( 2با بيان حفاو هاي گفتار و گفتمان در اجتماعا
حبيين مفهتم و ويژگیهاي اجتماعا

آنالين و

آنالين به متضت گفتمزان اينترنتزی پرداختزه

است .يافتهها نشان داد که ژاپنیها عالره و حمايل زيادي براي بزه اشزتراكگزذاري
ديدگاههايشان در زمينه حفاو هاي بين فرهنگی داشتهانزد .جنيفزر مزاري المالزد

3

( )2008در پژوهش ختد با عنتان «دختران مزاي اسز يس ،رسزانهاي جديزد بزراي
1. Christine Petit
2. Rasulo
3. Almjeld
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حمرين ادبيا

جنسيتی و شكلگيري هتيتی» که از طريق حوليل موتتاي يك گروه

ساخته شده حتس دانشآمتزان دختر دبيرسزتان منطقزه ميدوسزترن ايالزت متوزده
آمريكا اناام گرفت ،نشان داد که عضتيت و حضتر در ماي اس يس چگتنه سزب
حغيير سبك زندگی اعضاي شبكههاي اجتماعی اينترنتی میشتد .نتاي اين پژوهش
نشان داد ميان عضتيت و حضتر در شبكههاي اجتماعی اينترنتی با نزت پيزامهزا و
عكسهايی که حتس اعضا منتشر میشتد ،ارحباط وجتد دارد .يافتههزاي پزژوهش
حيلر )2012( 1نشان داد که شبكههاي اجتماعی در حرکي

با نفت ردر هاي غربزی،

حرکتی را بهستي همگنسازي جهان آغاز کردهاند که اين حرکت سب
و ستيز در جهان و حرکت برخی ملتها بهستي شكست و حضزعي

ايااد حضزاد
هتيزت ملزی و

سنتهايشان شده است .همچنين وي معتقد است که بهواسطه شبكههاي اجتمزاعی،
افراد رابلحتجهی در سراسر دنيا در حعامل با يكديگر ررار گرفتزهانزد و بزا فرهنز

و

عقايد بيگانه روبهرو شدهاند و درخصتص از دست دادن هتيتهاي ملی و دينشزان
احساس خطر کردهاند.
 .٣روش تحقيق
مقاله حاضر با هد
صتر

حوليل موتتاي امنيتی پيامهاي منتشزره در پيزامرسزان حلگزرام

گرفته است .بر اين اساس ابتدا از طريق روش دلفی و نمرا

نخبزههزا بزه

استخراج کدها و مقتلهها امنيتی پرداخته و درنهايت از روش حوليل موتتاي عرفی
با هد

شر يك پديده براي حوليل نهايی استفاده شده است .در ادامزه شناسزايی

و حوليل شاخصها از طريق بررسیهاي مكرر و نمرختاهی خبرگان بهدستآمزده
است .درنهايت با استفاده از طراحی پرسشنامه دلفی و مبتنیبر طزر پرسزشهزاي
منم از خبرگان و کارشناسان اردام شد .روايی کار از طريق روايی صتري حأييد و
اعتبار آنها بهوسيله آلفاي کرونباخ مواسبه شده که مقدار آلفاي کل براي پرسشزنامه
 0/78حعيين شده است.
جامعه آماري بخش دلفزی؛ بيسزت حزن از اسزاحيد دانشزگاه در حزتزه علزتم
اجتماعی ،ارحباطا

و کارشناسان نيروي انتمامی به ويژه پليس فتزا ،پلزيس امنيزت،
1. Tyler
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پليس فاوا و با خره اعضاي گروه علتم اجتماعی دانشگاه علتم انتمزامی بزتده کزه
بهصتر

هدفمند بهعنتان نمتنه براي حتزيع پرسشنامه دلفی انتخا

شدند .حوليل

و جمعبندي مقتلهها (براي يافتن شاخصهاي امنيت در پيامهاي حلگرام) از طريزق
احفا نمر نمتنههاي حوقيق انتخا
شاخصها در رال

شد.

پرسشنامه بزا سزؤا

بزاز مطزر شزده و بزا چنزدينبزار

رفتوبرگشت بين حي حوليلگر و حي نخبهها بهحدري شاخصها دريقحر شدند .در
اينخصتص نخستين گام با حهيه حعدادي شاخص از طر گروه اصلی پژوهش اردام
شد و براي حمامی اساحيد و کارشناسان دو گروه جامعه نمتنه ارسال شزد حزا نمزرا
ختد را درباره هر يك از شاخصها بيزان کننزد .در مراحزل بعزدي همزراه بزا رفزع
اشكا

 ،نمرا

نهايی خبرگان از ميان  60مقتله و کد به  10شزاخص بزه دسزت

آمد که در با به حمامی آنها اشاره و حعري

شدند.

بعد از حعيين شاخصهاي اصلی (از ميان شصت شاخص برگزيده شده که در
با ه بدانها اشاره شزد) ،هشزت کانزال بهنزامهزاي «آزادي»« ،مملكتزه»« ،بيزان»،
«رجانيتز»« ،پستتنيتز»« ،پشت پردهها»« ،همگام با شاهزاده رضا پهلتي» و «صزداي
مردم» بر اساس نمرا

کارشناسان پليس فتا و خبرگان انتمامی بهعنتان کانزالهزاي

اصلی و فعالی که داراي بيشترين حعداد اعضا بتدهاند و نيز بيشترين حتليد موتتايی
را داشته اند ،به عنتان کانالهاي مزترد مطالعزه انتخزا

شزدند .بنزابراين پيزامهزاي

کانالهاي حلگرامی با روش نمتنهگيري هدفمند و از طريق مصاحبه و نمر خبرگزان
با حتجه به معيارها و شاخص امنيتی گفتهشده در با  ،گروههزاي يادشزده انتخزا ،
پيامهاي مبادله شده ميان آنها گردآوري و س س حوليل و حفسير شدهانزد .در رسزمت
انتخا

پيامها در هشت گروه يادشده به روش نمتنزهگيزري حصزادفی عمزل شزده

است .حكنيك هدفمند انطبا نمتنهها با مسلله پژوهش درجه رسيدن به اشبا نمزري
است .در ايناا نيز نمتنهها با اين معيار انتخا شدهاند و عدد به دست آمده نه به دليل
ارزش کمی آن ،بلكه حنها به دليل کفايت نمري بتده اسزت .در روش کيفزی حاضزر،
همانگتنه که ببزی ( ،)1381خزانيكی ،احابزك و عزيززي ( )1396و يزدختاسزتی و
عدلیپتر و س هري ( )1392يادآور شدهاند ،بهجزاي جمزعآوري داده از حتليزد داده
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استفاده شده است .در بخش حوليل يافتههاي ايزن مطالعزه ،مزا بزه حفسزير يافتزههزا
پرداختهاي و حنها ختد را مودود به جمعآوري داده و بيان آماري آنها نكردهاي  .حا
پيامهاي حلگرام (پيام ،کامنت و يكها) شامل ده هزار خبر است که طی يزك مزاه
(اسفند  )1396ارسال و حبادل شده است .در اين مقاله به دنبال حسري نتاي به کليزه
گروههاي حلگرام و صفوا حشكيلشده در شبكه اجتمزاعی حلگزرام نيسزتي  ،بلكزه
هد ما حطبيق الگتي حأثيرا

امنيتی بر چند گروه و صفوه با است.

شکل  .١الگوی شاخصهای ضدامنیتی در پیامهای تلگرام
کانال تلگرامی

مهمترین تأثیرات امنیتی

رجانيوز

بسترسازی برای اغتشاش و آشوبهای
خیابانی
شایعهپراکنی و تشویق اذهان عمومی
ترور شخصیتی و تخریب شخصیتهای
نظام
سناریوسازی برای ایجاد التهاب در جامعه
تضعیف حجاب ،عفاف و ترویج بیبند و
باری
تخطئههه و تخریههب اوههول و بنیادهههای
انقالب اسالمی
اهانت تخطئهه ،تخریهب احکهام و اوهول
اسالمی
سیاهنمایی وضعیت نظام
القای ناکارآمدی سطوح مختلف مهدیریت
امور در کشور
بسترسازی برای براندازی نرم انقالب

منبع :مطالعا

بيان
پستونيوز

همگام با شاهزاده
رضا پهلوی
مملكته
صدای مردم
آزادی
پشت پردهها

کتابخانهاي موقق

 .4تجزیهوتحليل دادهها
در اين حوقيق ،هر يك از گروههاي هشتگانه انتخزا

شزده در شزبكه اجتمزاعی

ماازي حلگرام و واحد مشاهده ،متن پيامهاي ارائهشده در اين هشت گزروه اسزت.
کدگذاري که بهنتعی هد

حوليل موتتاست (ببی ،)645 :1381 ،از طريق حوليزل
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موتتاي آشكار (کلما  ،الفا  ،جملهها و بندهاي گفته شده در جدول  )1و حفسير
موتتاي پنهان (کلما  ،الفا  ،جملهها و بندهاي مشابه يا نزديك به شزاخصهزاي
 60گانه مندرج در جدول  )1پيامها صتر

گرفته است.

جدول  .١نتایج توصیفی ویژگیهای دموگرافیک

متغیرها
جنسیت
تحصیالت

سمت

گروه
مرد
زن
کارشناس
کارشناسی ارشد
دکتری
رؤسا
معاونتها
کارشناسان فتا
اساتید دانشگاه

نتاي بهدستآمده نشاندهنده اين مطل

واحبنظران
%87
%13
%7
%64
%29
%13

فرماندهان نیروی انتظامی
%100
0
%17
%67
%16
%35
%15
%50
0

است که در بعد جنسيت پاسزخگتيان در بزين

صاح نمران  87درصد مردان و  13درصد زنان و در بين فرماندهان ناجا  100درصزد
مرد هسزتند .حوصزيال

در گزروه صزاح نمزران 7 ،درصزد کارشزناس 64 ،درصزد

کارشناس ارشد 29 ،درصد دکتري و در گروه فرمانزدهان ناجزا  17درصزد کارشزناس،
 67درصد کارشناس ارشد 16 ،درصد دکتري هستند .درنهايت سزمت پاسزخگتيان 13
درصد اساحيد دانشگاه میباشند و پاسخگتيان ناجزا  35درصزد را رؤسزاي ناجزا و 15
درصد معاونتهاي ناجا و  50درصد را کارشناسان يرب حشكيل دادهاند.
با حتجه به شاخصهاي پيشنهادي و حعري

متغيرهاي زبانی ،پرسشنامه مزترد

نمر طراحی شد .در اين مرحله ،از خبرگان به حعداد  20نفر ختاسته شده است کزه
ميزان حأثيرگذار بتدن هر يك از شاخصها را بر امنيت حلگرام بهصتر
کيفی حعري شده انتخا

گزينههاي

کند .در مرحله بعد بزر اسزاس نتزاي متجزتد ،ميزانگين

ميزان حاثيرگذار بتدن هر يك از شاخصهاي امنيتی حلگرام طبق رواب زير مواسبه
میشتد.
)(2

)(1
)

)

i = 1,2,3,...,n

(

) (i

A = a ,a ,a ,

(

i
3

i
2

i
1

i
i
i
) 1 ∑a1(i ) , 1 ∑a2(i ) , 1 ∑a3(i
Am = (am
= )1 , am 2 , am3 ,
n
n
n
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) (i
در رابطه با  Aبيانگر ديدگاه فرد خبره  iام و  Amبيانگر ميزانگين ديزدگاههزاي

خبرگان است.
مرحله بعدي فازيزدايی است .فازيزدايی روش حبديل يك مامتعزه اعزداد
فازي به مقادير غيرفازي است .در اين پزژوهش از روش مقزدار ميزانگين ،اسزتفاده
شده است .در اين روش از حفكيكهاي چپ و راست که عزالوهبزر سزادهبزتدن از
همه اطالعا

حابع عضتيت نيز استفاده میشتد ،براي فازيزدايی استفاده میشزتد.

مقدار فازيزدايی به روش مقدار ميانگين برابر است با:
))S ( A) = 1/ 2( SL ( A) + SR ( A
a2i
a 3i


a + 2a2i + a3i
S ( A) = 1/ 2(a2i − ∫ f A ( x)) + (a2i − ∫ f A ( x)) + = 1i
4


a1i
a2i



جدول  .٢میانگین دیدگاههای خبرگان

شاخصها
شکلدهی و هدایت اعتراضات نافرمانیهای مدنی
دامنزدن به اختالفات قومی و مذهبی
تشویق و آموزش به خرابکاریهای اینترنتی
ترویج ارزشهای نامتعارف
رسوخ و ایجاد تغییر در بافتهای فرهنگی نخبگان و زنان جامعه
شکستن ارزشها و هنجارهای اخالقی
اختالل در کنترل نظارتی
دموکراسی دیجیتالی
زورگیری الکترونیکی
برچسب زدن به احزاب و قومیت
ترویج انحرافات اخالقی و فردی
تهدید بنیان خانواده
پنهانسازی هویت
آموزش و تشویق به فعالیت خرابکارانه و وندالیستی
گزینش و انعکاس هدفمند اخبار و اطالعات
ایجاد گسست فکری و فرهنگی بین نسلی
افزایش ضریب نفوذ جریانهای بینالمللی
اهانت ،تخطئه و تخریب احکام و اوول اسالمی
سیاهنمایی و القای وجود فساد گسترده در کشور
تشویق افراد به جاسوسی و ارسال اطالعات
ارائه تفاسیر نادرست از اوول و ارزشهای دینی

اعداد فازی (مرحله )1

a3

a2

a1

فازی
زدایی

9.3
7.77
9.17
9.13
8.13
7.3
8.6
7.87
8.73
9.43
8.10
9.01
5.42
7.23
5.96
8.39
5.39
9.12
8.02
7.36
7.09

8.3
5.97
7.9
8.2
7.92
5.5
7.2
6.13
7.53
8.7
7.42
7.03
6.14
6.42
5.74
6.14
5.27
7.12
6.87
5.96
6.73

6.3
3.97
5.9
6.2
6.19
3.5
5.27
4.13
5.53
6.7
5.13
6.19
4.65
5.63
5.12
5.32
4.12
7.17
7.12
5.01
5.09

8.05
5.92
7.72
7.93
7.97
5.45
7.07
6.06
7.33
8.38
7.13
8.21
4.12
6.69
4.74
6.11
4.65
9.13
9.11
6.16
6.12
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تبادل مطالب هرزهنگاری و ضداخالقی
بسترسازی برای تهاجم فرهنگی
اشاعه افکار و عقاید منحرف
القای ناکارآمدی سطوح مختلف مدیریت امور در کشور
سناریوسازی برای ایجاد التهاب در جامعه
مردمفریبی سیاسی
ترویج رفتارهای پرخاشگرانه
رودکردن اطالعاتی جامعه
آلودهکردن سیستمها به بدافزارها
تهییج اعضا به گردهمایی و تظاهرات غیرقانونی با اهداف خاص
سیاهنمایی وضعیت نظام
افزایش جرأت و جسارت ارتکاب جرم
ایجاد بیثباتی در دولت
لوکسگرایی
تبلیغ کاالهای خارجی و زیر سؤال بردن کاالهای داخلی
شایعهپراکنی و تشویق اذهان عمومی
ارائه آرمانهای مغایر و مخرب
جنگ نرم (جنگ سفید ،جنگ رسانهای)
طراحی ،ترویج و اشاعه شعارها و کلیدواژههای اپوزیسیونیستی علیه
نظام
تشکیل گروههای مبتذل و تبادل مطالب سخیف و غیراخالقی
گوشهگیری و عدم توسعه مهارتهای اجتماعی
کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی ،منزویشدن و فردیتگرایی
بسترسازی برای براندازی نرم
ایجاد ناامنی برای رسیدن به اهداف و کسب جایگاهی در قدرت
حاکم
تخطئه و تخریب اوول و بنیادهای انقالب اسالمی
ایجاد ائتالفهایی برای ضربهزدن به حکومت و دولت
تفرقهافکنی و ایجاد شکاف میان مذاهب و اقوام مختلف در کشور
ایجاد فرایندهای فکری نامتعادل
ترویج عقاید فرقههای ضاله
ترور شخصیتی و تخریب شخصیتهای نظام
انتقال ارزشهای آمریکایی و غربی
افزایش مطالبههای اجتماعی
دگرگونی هویتی
تأثیرگذاری بر زندگی و سبک زندگی افراد
تضعیف حجاب و عفاف و ترویج بیبندوباری
بمباران خبری
التهابآفرینی
بسترسازی برای اغتشاش و آشوبهای خیابانی
تبدیل هر شهروند به خبرنگار

7.12
8.36
8.10
10.12
10.12
7.70
7.12
8.69
8.39
7.13
8.39
8.36
8.19
7.39
8.10
7.12
8.12
9.01
7.23

5.12
6.45
5.12
5.90
6.51
5.21
6.36
6.80
5.47
6.12
7.69
7.29
7.71
6.13
6.14
6.26
5.10
7.12
6.32

5.19
7.12
5.41
6.32
7.17
5.17
6.90
5.96
4.93
6.14
6.09
6.39
6.02
6.09
5.26
6.23
5.36
6.09
6.09

6.12
7.04
6.36
9.14
9.47
6.36
8.12
5.69
5.07
6.14
7.19
7.20
6.10
7.18
6.94
9.19
7.45
7.01
5.80

7.44
6.13
8.12
10.39
8.13

6.46
6.22
7.26
8.13
7.92

6.40
5.15
6.19
7.26
6.19

6.98
5.19
6.39
9.12
7.97

10.39
7.10
8.23
7.39
9.23
13.90
7.39
8.19
8.26
9.10
10.12
9.13
8.10
10.01
7.23

7.89
6.39
7.09
7.69
7.23
6.90
8.29
7.39
8.36
7.54
8.39
7.54
7.42
8.09
6.42

7.96
6.40
6.69
5.39
6.23
8.60
6.39
5.39
7.73
6.39
6.23
7.39
5.13
6.19
5.63

9.83
6.47
7.39
6.26
6.90
10.96
6.59
6.22
7.09
7.96
9.95
8.74
7.13
9.21
6.69
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با حتجه به جدول با میحتان اختال نمر هزر يزك از خبرگزان را طبزق رابطزه زيزر
مواسبه کرد .در حقيقت بر اساس اين رابطه هر يك از خبرگان میحتانند نمزر خزتد
را با ميانگين نمرا

بسناند و در صتر

)

)(3

ربلی ختد را حعديل نمايند.

حمايل نمرا

(

)

) e = am1 − a1(i ) , am2 − a2(i ) , am3 − a3(i
= 1n ∑ a1(i ) − a1i , 1n ∑ a2(i ) − a2i , 1n ∑ a3(i ) − a3i

(

بيشترين ميزان متافقت خبرگان با اکثر شاخصهاي شناسايی شده در پرسشنامه
است .ديدگاههاي خبرگان با  10شاخص متافقت بيشتري داشتهاند که ميانگين امتياز
فازي کس شده را میحتاني در شكل زير مشاهده نمايي که اين شاخصها شامل
حرور شخصيتی و حخري شخصيتهاي نمام ،حضعي حاا و عفا و حروي
بیبندوباري ،حخطله و حخري اصتل و بنيادهاي انقال اسالمی ،سناريتسازي براي
ايااد التها در جامعه ،بسترسازي براي اغتشاش و آشت هاي خيابانی،
شايعهپراکنی و حشتيق ا هان عمتمی ،القاي ناکارآمدي سطت مختل مديريت امتر
در کشتر اهانت ،حخطله و حخري احكام و اصتل اسالمی ،بسترسازي براي
براندازي نرم و سياهنمايی و القاي وجتد فساد گسترده در کشتر است.
شکل  .٢میانگین دیدگاههای خبرگان و فازیزدایی
اهانت ،تخطئه و تخریب احکام و
اصول اسالمی
سیاه نمایی و القای وجود فساد
گسترده در کشور
القای ناکارآمدی سطوح مختلف
مدیریت امور در کشور

9/11

9/13

9/21

9/95

9/14

10/96

سناریو سازی برای ایجاد التهاب 9/47
در جامعه

شایعه پراکنی و تشویق اذهان
عمومی

بسترسازی برای اغتشاش و
آشوب های خیابانی

9/19

9/83
9/12

بسترسازی برای براندازی نرم

تضعیف حجاب و عفاف و ترویج
بی بند و باری
ترور شخصیتی و تخریب
شخصیت های نظام

تخطئه و تخریب اصول و
بنیادهای انقالب اسالمی
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براي جمعآوري دادهها در ايزن مطالعزه از فزرم حوليزل موتزتا (کدگزذاري شزده)
استفاده شده است .در اين روش پيامها يا اطالعا

بهصتر

نوتي طبقهبندي میشتند که بتتان ،دادهها را بهصتر

منم کدگذاري و به

کمی حازيهوحوليل کرد.

جدول  .٣میانگین شاخصهای تحلیل امنیتی پیامهای تلگرام
Mean Std. Deviation Minimum Maximum

N

شاخصهای تحلیل امنیتی پیامهای تلگرام

9

2

1.83

4.99

10

2

1.78

9.45

20
20

ترور شخصیتی و تخریب شخصیتهای نظام
تضعیف حجاب و عفاف و ترویج بیبندوباری

10

2

1.23

5.54

20

تخطئه و تخریب اوول و بنیادهای انقالب اسالمی

10

5

1.35

7.79

20

سناریوسازی برای ایجاد التهاب در جامعه

8

0

1.26

6.39

20

بسترسازی برای اغتشاش و آشوبهای خیابانی

9

2

1.65

8.98

20

شایعهپراکنی و تشویق اذهان عمومی

8

3

1.25

4.53

 20القای ناکارآمدی سطوح مختلف مدیریت امور در کشور

10

5

1.02

4.23

20

اهانت ،تخطئه و تخریب احکام و اوول اسالمی

10

4

1.75

8.32

20

بسترسازی برای براندازی نرم

9

4

1.65

8.01

20

سیاهنمایی و القای وجود فساد گسترده در کشور

يافتههاي به دست آمده در جدول با نشاندهنده اين مطلز

اسزت کزه در رصزد

پيامهاي هشت کانال حلگرامی با حرين ميانگين ( )9.45متعلق به حضزعي
و عفا

حازا

و حروي بیبندوباري در نمرهدهی و پايينحرين ميانگين ( )4.23متعلق بزه

ويژگی اهانت ،حخطله و حخري

احكام و اصتل اسالمی است.

جدول .٤میانگین پیامهای ضدامنیتی در کانال
Std. Deviation

Mean

1.26
1.39
1.24
1.16
1.20
1.40
1.48
1.10

4.36
5.85
5.54
5.21
5.23
6.12
6.26
5.26

کانالهای تلگرامی
آزادی
مملکته
بیان
رجانیوز
پستونیوز
پشت پردهها
همگام با شاهزاده رضا پهلوی
ودای مردم

يافتههاي بهدستآمده در جدول با نشاندهنده ،با حرين ميزانگين پيزامهزاي ضزد
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امنيتی ( )6.26متعلق به همگام با شاهزاده رضا پهلتي و پايينحرين ميانگين ()4.36
متعلق به آزادي است.
جدول  .٥بیشترین شاخصها در کانالهای تلگرامی
ودای مردم

همگام با شاهزاده رضا
پهلوی

پشت پردهها

پستونیوز

رجانیوز

بیان

مملکته

آزادی

79.65

87.25

85.57

74.89

74.25

79.78

80.69

71.35

51.69

55.19

54.36

50.97

50.89

52.13

81.29

50.63

52.97

60.17

56.17

52.39

51.36

54.97

55.97

50.36

50.29

57.23

54.36

51.36

49.67

51.69

53.12

49.23

71.26

87.36

81.24

75.52

70.96

80.24

81.24

70.56

50.13

52.89

52.36

49.48

49.27

50.36

51.39

70.04

80.78

51.12

50.78

49.36

48.78

50.16

52.47

84.68

65.23

72.56

71.25

64.12

61.25

69.20

71.23

60.23

56.37

74.23

64.97

55.27

54.23

59.71

60.47

53.26

شاخصها

51.10

54.47

53.46

50.86

50.64

51.85

54.01

49.94

ترور شخصیتی و تخریب
شخصیتهای نظام
تضعیف حجاب و عفاف و
ترویج بیبندوباری
تخطئه و تخریب اوول و
بنیادهای انقالب اسالمی
سناریوسازی برای ایجاد التهاب
در جامعه
بسترسازی برای اغتشاش و
آشوبهای خیابانی
شایعهپراکنی و تشویق اذهان
عمومی
القای ناکارآمدی سطوح
مختلف مدیریت امور در کشور
اهانت ،تخطئه و تخریب احکام
و اوول اسالمی
بسترسازی برای براندازی نرم
سیاهنمایی و القای وجود فساد
گسترده در کشور

يافتههاي بهدستآمده ،بيشترين شاخص کانزال آزادي ،اهانزت ،حخطلزه و حخريز
احكززام و اصززتل اسززالمی ( ،)84.68کانززال مملكتززه؛ حخطلززه و حخريز
بنيادهاي انقال

اصززتل و

اسالمی ( ،)81.29بيزان شزايعهپراکنزی و حشزتيق ا هزان عمزتمی

()80.24؛ کانال رجانيتز؛ حضعي

حاا

و عفا

و حروي بیبندوباري (،)74.25

کانال پستتنيتز؛ شزايعهپراکنزی و حشزتيق ا هزان عمزتمی ()75.52؛ کانزال پشزت
پردهها؛ حضعي

حاا

و عفا

و حروي بیبندوباري ()85.57؛ کانال همگزام بزا

شاهزاده رضا پهلتي؛ شايعهپراکنی و حشتيق ا هان عمتمی ()87.36؛ صداي مزردم؛
اهانت ،حخطله و حخري

احكام و اصتل اسالمی ( )80.78است.

همچنين براي حعيين مؤثرحرين عامل از آزمتن فريدمن اسزتفاده شزد .بزا آزمزتن
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فريدمن و رحبه بنزدي آنهزا و حعيزين مربزع کزاي دو فريزدمن و حعزداد  10بزه علزت
موتملبتدن ورت مربع کاي دو مواسبه شده ( )102/543با  2درجه آزادي میحزتان
نتياه گرفت  8شاخص حوليل موتتاي امنيتی پيامهاي شبكه اجتماعی حلگزرام حزأثير
و ارجويت يكسانی ندارد ،بلكه حأثير و ارجويت آنها به شر جدول زير است.
جدول  .6آزمون فریدمن

20
102/543

تعداد نمونه
مجذور کای

2

درجه آزادی

0.000

سطح معنیداری
جدول  .٧رتبهبندی فریدمن

میانگین رتبه

شاخصها

4.80

ترور شخصیتی و تخریب شخصیتهای نظام

4.73

تضعیف حجاب و عفاف و ترویج بیبندوباری

4.70

تخطئه و تخریب اوول و بنیادهای انقالب اسالمی

4.65

سناریوسازی برای ایجاد التهاب در جامعه

4.60

بسترسازی برای اغتشاش و آشوبهای خیابانی

4.52

شایعهپراکنی و تشویق اذهان عمومی

4.50

القای ناکارآمدی سطوح مختلف مدیریت امور در کشور

4.45

اهانت ،تخطئه و تخریب احکام و اوول اسالمی

4.40

بسترسازی برای براندازی نرم

4.30

سیاهنمایی و القای وجود فساد گسترده در کشور

جدول زير وضعيت رحبهبندي متغيرها (شاخصها) را نشان میدهد .ميانگين رحبزه
هر کدام از ويژگیها گزارش شده است .مقايسه ميانگين رحبهها نشان میدهزد کزه
با حرين ميزانگين حضزعي

حازا

و عفزا

و حزروي بزیبنزدوباري ( )4.80در

اولتيت نخست ،شايعهپراکنی و حشزتيق ا هزان عمزتمی ( )4.73در اولتيزت دوم،
بسترسازي براي براندازي نرم ( )4.70در اولتيت سزتم موتزتاي امنيتزی پيزامهزاي
شبكه اجتماعی حلگرام است.
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نتيجهگيری
در جهان امزروز همزهچيزز بزا سزرعت بزا يی در حزال دگرگزتنی اسزت و همزه
حكتمتها و کشترها در حكاپتي نتسازي و حكامل ساختار و سزازمانهزاي خزتد
براي انطبا با اين وضعيت جديد هستند .ايزن حغييزر و دگرگزتنیهزا بزهصزتر
مختل  ،حكتمتها و جتامع را حوت حأثير ررار داده و آنها را در برخزی زمينزههزا
دچار چالش کرده و در برخی زمينهها ،فرصتهاي زيادي براي آنهزا فزراه آورده
است .اين روند بهگتنهاي بتده است که بيشتر در مقايسه با هزيچ زمزان ديگزري از
حاريخ ختد بهاندازه دوران حاضر سياسی نبتده و بهاحتمالزياد میحتان گفت يكزی
از عتامل مه سياسیشدن مردمان ،شكلگيزري عرصزه جديزد ارحبزاط بزين افزراد
میباشد .اين عرصه جديزد بزه شزكل گسزتردهاي اخبزار و اطالعزا مربزتط بزه
رويدادها ،مسائل اجتماعی و نمرهزا را بزين افزراد حتسزعه داده و زمينزه ارحباطزا
گسترده بين آنها را فراه آورده است .بهطتريکه حكتمتها ،گروهها و حتی افراد
از فضاي ماازي (حلگرام) در جهت حبليغ ،پيگيري ،اهدا  ،بسي افكار عمزتمی و
غيره به نفع ختد استفاده میکننزد .فضزاي مازازي (حلگزرام) داراي ظرفيزتهزا و
پتانسيلهاي مثبت و منفی با يی است که در اين مقاله ظرفيتهاي چالشآفزرين و
منفی اين فضا مدنمر است .دروارع ،فضاي شزبكه اجتمزاعی (حلگزرام) امكانزا و
ظرفيتهايی را در اختيار مخاطبان ررار میدهد که بزه ردرحمنزدشزدن مخاطز در
کنترل ديگران ،حأثيرگذاري ،نقشآفرينی ،ايااد حشتيش و بینممی ،ايااد اغتشزاش
و بره زدن امنيت اجتماعی در سطح جامعه کمك میکند .در اين مقاله به حوليزل
موتتاي امنيتی پيامهاي شبكه اجتماعی حلگرام پرداخته شده است که پس از طزر
اين مسلله ،جهت دستيابی به اهزدا پزژوهش؛ ابتزدا بزا مطالعزه ادبيزا  ،پيشزينه
حوقيق 60 ،شاخص را بهعنتان شاخصهاي امنيتی پيامهاي شبكه اجتماعی حلگزرام
شناسايی و از طريق روش دلفی فازي و نمرختاهی از استادان دانشزگاه در حزتزه
علتم اجتماعی و ارحباطا  ،کارشناسان انتمزامی و پلزيس فتزا ،ده شزاخص (حزرور
شخصيتی و حخري شخصزيتهزاي نمزام ،حضزعي حازا و عفزا و حزروي
بیبندوباري ،حخطله و حخري اصتل و بنيادهزاي انقزال اسزالمی ،سناريتسزازي
براي ايااد التها در جامعه ،بسترسازي بزراي اغتشزاش و آشزت هزاي خيابزانی،
شايعهپراکنی و حشتيق ا هان عمتمی ،القاي ناکارآمزدي سزطت مختلز مزديريت
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امتر در کشتر اهانت ،حخطله و حخري احكام و اصتل اسالمی ،بسترسزازي بزراي
براندازي نرم و سياهنمايی و القاي وجتد فساد گسترده در کشتر) کزه نمزره بزا ي
 75درصد کس کردند بهعنتان شاخص اساسی حعيين شدند؛ س س با رصد اخبزار
در هشت کانال حلگرامی (آزادي ،مملكته ،بيان ،رجانيتز ،پستتنيتز ،پشت پزردههزا،
همگام با شاهزاده رضا پهلتي و صداي مردم) بزه رصزد دههززار خبزر بزر اسزاس
شاخصهاي اساسی با استفاده از روش حوليزل موتزتاي پيزامهزا مزترد بررسزی و
حوليل رزرار گرفزت .يافتزههزاي بزهدسزتآمزده حزاکی از ايزن مطلز اسزت کزه
حأثيرگذارحرين شاخص بزه حرحيز اولتيزت ،حضزعي حازا  ،عفزا و حزروي
بیبندوباري ( 83درصد) ،شايعهپراکنزی و حشزتيق ا هزان عمزتمی ( 79درصزد) و
بسترسازي براي براندازي نرم و کز اثرحزرين شزاخص اهانزت ،حخطلزه و حخريز
احكام و اصتل اسزالمی ( 42درصزد) اسزت .نتزاي بزه دسزت آمزده بزا حوقيقزا
سليمانیپتر (« )1395حروي سريع شايعا و اخبار کذ  ،حبليغا ضددين» ،اميري
(« )1394حتزههاي امنيتی و بينالمللی از بعد عتامل داخلی ،شامل نقاط ضزع و
رت کاربران و سازمانها در حتزههاي فرهنگی و اجتماعی و امنيتی» ،اسزديفزرد
(« )1392رفتارهاي پرخاشگرانه ،سزازماندهزی فعزا ن سياسزی و شزبكهسزازي در
جهت نافرمانی مدنی و آشت » ،عالمی ( ،)1392جانپزرور (« )1391سسزتشزدن
بنيان خانتاده بهعنتان حكيهگاه و پايه اصلی هر جامعه ،فاصلهگرفتن افراد از يكزديگر،
حاملگرايی ،فردگرايی ،مدگرايی ،بیاعتمادي نسزبت بزه مسزلت ن ،نشزر اکا يز »،
شعبانی (« )1390اغتشاشا خيابانی و سايتهزاي اينترنتزی بيگانزه» ،سزليمانیپزتر
(« )1389منزويشدن از موي هاي وارعزی اجتمزا  ،شزكلگيزري و حزروي سزريع
شايعا و اخبار کذ  ،حبليغا ضددين و شبها  ،نقض حري خصتصزی افزراد» و
کريستين پتيت« )2004( 1ظهتر جنبشهاي آنالين و شزكل گيزري نزتين اعتزراا
الكترونيكی و کنشگري در موي الكترونيكی و اجتمزا مازازي» همخزتانی دارد.
همه اين متارد با حأکيد بر يك نكته کليدي است که اين شبكههزا عزالوهبزر آنکزه
داراي چهره زيبا و فريبنده هستند ،میحتانند خطرناكحزرين مسزائل و مشزكال را
حتی در عرصه امنيت جامعه به وجتد آورند .کما ايزنکزه در حزتادث رخ داده در
1. Christine Petit
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عصر حاضر بهوضت رد پاي پررن اينگتنه شبكههاي ماازي رابل رؤيت است.
با همه اين متارد ،مقابله غيرمنعط با اين پديده نزتين در عصزر پيشزرفت سزريع
فناوري ،مسلماً آثار مثبتی را نمزیحتانزد در پزی داشزته باشزد و بايزد راهكارهزاي
کاربردي و مفيدي را براي آن جستات کرد؛ چرا که امروزه نمیحزتان فنزاوري را از
ختد براني و میحتان از کارکردهاي مثبت ازجمله آشنايی با عل روز دنيزا ،حبزادل
اطالعا مثبت ،حزروي ديزن و مزذه  ،افززايش مطالبزهگزري جامعزه در جهزت
پيشرفت ملی نام برد.
پيشنهادهای پژوهشی
 بررسی موتتاي پيامهاي حلگرام بهصتر منم از طريق مراکزز حوقيقزاحی و
امنيتی بهمنمتر احخا رويكرد مقابلهاي و پيشگيرانه زم؛
 زمينهسازي ست دهی کاربران به استفاده از شبكههاي اجتماعی داخلی؛
 اناام هماهنگیهاي زم بزا نهادهزاي مسزلتل بزراي افززايش نمزار بزر
ادمينهاي کانالهاي حلگرامی؛
 حدوين و اجراي رتانين کارآمد در رابطه با جرائ سايبري از طريق رته رضاييه
براي جلتگيري از ارداما بزهكارانه (سررت اطالعا شخصی و ستءاستفادههزاي
مالی و کالهبرداري)؛
 ارائه آمتزشهاي همگانی به شزيته جزذا بزراي پيشزگيري از آسزي هزا و
حهديدا شبكههاي اجتماعی از طريق رسانه ملی؛
 راهاندازي ديتاسنترهاي داخلی بهمنمتر کاهش آسي پذيري در برابر ارداما
خرابكارانه ،مثل هك و نفت ؛
 برنامهريزي بهمنمتر حبديل شبكههاي اجتماعی به ابزاري براي حأمين امنيزت
عمتمی و حعامل بين مردم ،دولت و سازمانهاي دولتی؛
 راهاندازي و هدايت شبكههاي اجتماعی جهت دريافت گزارشهزاي مسزتند
مردمی در مترد جرائ و بررسیهاي کارشناسی و فنزی اوليزه بزا همزاهنگی رضزايی
پيگيريهاي جدي؛
 استفاده از خرد جمعی حاک در فضاي ماازي براي مطالعه ،حوليزل موتزتا،
اطال رسانی ،آگاهیبخشی به مردم.

148

سال بیستوهفتم ♦ شماره هشتادونه ♦ زمستان ١٣٩٧

منابع
استرکی ،اکبر (« ،)1391شبكههاي اجتماعی ماازي (مفاهي  ،اصتل و مبزانی)»؛ فصالنا ه
اطالمات  -حفاظت جا عه اطالمات  ،مرکز آمتزشزی -پژوهشزی شزهيد سز هبد
صياد شيرازي.
اسديفرد ،مومد ،عبدالزه هنزديانی و صزياد درويشزی (« ،)1392نقزش حهديزدهاي نزرم
شبكههزاي اجتمزاعی در مأمتريزتهزاي اطالعزاحی و جنزايی پلزيس» ،فصالنا ه
جنای  ،سال هشت  ،شماره .3
پژ هشهای اطالمات
اکبري ،موسن ،مومد دوستار و هتشمند چاياانی (« ،)1393شناسزايی و اولتيزتبنزدي
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