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  15/12/90 :دريافت تاريخ
  25/1/91: تاريخ پذيرش

  

  هاي اخير  ها اجتماعي و انقالب رسانه
  خاورميانه؛ ارائه مدلي مفهومي

 نوشتة
  ∗ابوذر گوهري مقدم

  چكيده 
هاي فناوري هستند كه هدف آن افـزايش ارتباطـات افـراد و               هاي اجتماعي ابزارهايي مبتني بر پيشرفت       رسانه

هاي اخير گسترش قابل مالحظه و البته،         ها در سال    اين رسانه . هاست  ادل اطالعات و داده   ايجاد فضايي براي تب   
ها نيز افـزوده      ها كه اتفاقاً بر اهميت آن       ترين كاركردهاي اين رسانه     اند؛ از جمله مهم     كاركردهاي مختلفي يافته  

اي مختلف توسط مردم در     هايي است كه در كشوره      ها و انقالب    است، استفاده در تحوالت اجتماعي و جنبش      
العاده خود برخي مفاهيم رايج و  هاي فوق  هاي اجتماعي با قابليت     رسانه. حال انجام بوده و يا محقق شده است       

يكي از مـصاديق بـارز      . الملل را دچار تحول ساخته و بر آن اثرگذارده است           بين غالب علوم سياسي و روابط    
هرچند نبايد تصور كرد كه ايـن       . كشورهاي منطقه خاورميانه است   ها در بيداري اسالمي       اثرگذاري اين رسانه  

هـا قابـل      هاي اجتماعي هستند ولي مسلماً جنبة ابزاري ايـن رسـانه            ها، تحوالتي صرفاً در نتيجه رسانه       انقالب
هاي اجتماعي در بيداري اسـالمي          مقاله حاضر تالش دارد مدلي مفهومي براي تبيين نقش رسانه         . ترديد نيست 

هاي اجتماعي يعني توانايي ايجاد ارتباط،        بدين منظور نويسنده معتقد است چهار مؤلفه اصلي رسانه        . ندكه  ارائ
ها و تقويت كارآمدي نتيجه استفاده از ايـن ابزارهـاي جديـد               گسترش ارتباطات ميان افراد، افزايش دسترسي     

يگـر سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي        فناورانه است كه باعث تسهيل عمل انقالبي مردم كه خود نتيجه عوامل د            
هـا، تـسريع      گذاري داده   هاي اجتماعي باعث گسترش همكاري افراد، تسهيل اشتراك         رسانه. است، خواهد شد  

گيري   گيري، ايجاد روحيه جمعي و شكل       ها در تصميم    مبادالت، افزايش شفافيت عملكرد افراد، سهيم شدن آن       
نهايت از طريق افزايش خالقيت و سرعت عمل وقوع انقالب           مراتبي، شده و در     سلسله هويت در فضايي غير   

  .ندك را تسريع مي

  .هاي اجتماعي، فضاي مجازي، انقالب، ارتباطات  بيداري اسالمي، رسانه :واژه كليد

____________________________ 
 agohari@gmail.com) ع (دقصا امام دانشگاه الملل بين روابط استاديار ∗
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  مقدمه
تـرين خبرهـا و    يابي به تـازه  ارتباط جمعي در جهان و امكان دستوسايل با پيشرفت روزافزون   

هـا    اري و ديداري از دورترين مناطق جهان و استفاده بهينه از رسانه           هاي نوشتاري، شنيد    گزارش
ها، اين وسايل ارتبـاطي بـسترساز وقـوع تحـوالت در داخـل كـشورها بـه مـوازات                      و ابررسانه 

هاي نـوين ارتباطـاتي در جهـان، ايـده             در واقع، فناوري   .اند  الملل شده   اثرگذاري آن در نظام بين    
كنند كـه    ق عيني بخشيده و مردم هم اينك در جهاني زندگي مي          موسوم به دهكده جهاني را تحق     

هـاي    پيشرفتي كه انقـالب علمـي و فنـاوري        . از هر لحاظ تحت ديده تيزبين يكديگر قرار دارند        
 ارتباطات بدان دست يافته، مجـال را بـراي پيـدايش نيروهـا و               ةويژه در گستر   نوين ديجيتالي به  

مـسئله سـبب ايجـاد     ايـن . وجـود آورده اسـت   رها بـه هاي اجتماعي درون كـشو      نهادها و شبكه  
جوامعي شده است كه در آن، جريان پيوسته اطالعات، انتشار سريع عقايـد و افكـار را تـسهيل                   

اي    كامالً شفاف و شيـشه     ةالمللي جنب   ها سبب شده است جامعه مجازي بين        اين پيشرفت . كند  مي
و  اختيـار  سـرعت در    ها پنهان نماند و بـه       هاي از چشم افراد و گرو       مسئله بگيرد كه هيچ   به خود 

  هاي اجتمـاعي بـه      مقاله حاضر به بررسي نحوه اثرگذاري رسانه      . گيرد قرار مورد استفاده همگان  
كنـد از    پردازد و تالش مي     گيري تحوالت در كشورهاي مختلف مي       عنوان عاملي ابزاري بر شكل    

هـاي اجتمـاعي بـر      نحوة تـأثير رسـانه  مسئله بنگرد و چارچوبي جهت تحليل    اي نظري به    زاويه
اجتمـاعي و انـواع و        هـاي     بدين منظور، ضمن تبيين مفهـوم رسـانه       . ندكهاي منطقه ارائه      انقالب
هـاي مربـوط بـه آن         ها و مؤلفه    ها، مدل تحليلي مذكور و شاخص       هاي مختلف اين رسانه     ويژگي

الت اخير جهان عرب نيست و      البته بايد اشاره داشت اين مدل تنها مختص تحو        . بيان شده است  
مسئله ناشي از اين اعتقاد نويسنده است كه         اين. تواند در موارد مشابه نيز كاركرد داشته باشد         مي

ها تنها جنبه ابزاري داشته و برخالف نظر برخي مفسران، متغيـري              ها در وقوع انقالب     اين رسانه 
؛ به ديگر سخن، مجموعه شرايطي ها نقشي مستقل در نظر گرفت توان براي آن  تبعي است و نمي   

ـ ديگر  سبب وقوع تحوالت انقالبي در اين كشورها شـده و    ـ ـ  كه محل بحث اين مقاله نيست      ـ 
  . اند هاي اجتماعي نيز بهره برده از ابزارهاي مختلفي نظير رسانه

هـاي   دنبال بيـان نحـوة اثـر رسـانه      سازي به هاي كيفي و مدل   اين مقاله تبييني با استفاده از روش      
عنوان يك عامل از مجموعه عوامـل         گرفته در جهان عرب به      اجتماعي بر تغييرات اجتماعي صورت    

ها و رويكردهاي نظـري       در بررسي كيفي، مطالعة پديدة اجتماعي با استفاده از چارچوب         . مؤثر است 
 مـورد   دليل آنكه كمتـر    هاي اجتماعي و بيداري اسالمي به       موضوعاتي نظير رسانه  . پذيرد  صورت مي 

از . هاي مفهومي بـراي تبيـين، بهتـر شـناخته خواهنـد شـد               اند، با ارائه مدل     مطالعه عميق قرار گرفته   
شكل دقيق كليه متغيرهاي دخيل در يك پديـده           شود كه به      هاي كيفي عمدتاً زماني استفاده مي       روش

لـه نيـز تـالش      در اين مقا  . قابل احصا نباشد و موضوعات جديد توسط نظريات موجود تبيين نشود          
هاي اجتماعي بر تحوالت كشورهاي       تأثير رسانه  شده است بر اين اساس مدلي براي بررسي موضوع        
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در قسمت نهايي مقاله و در تطبيق مدل بـا تحـوالت ايـن              . عنوان يك عامل مؤثر ارائه شود        عربي به 
  .تهاي كمي مطالعات استفاده شده اس كشورها از روش فراتحليل و استفاده از يافته

 تعريف مفاهيم  .1
هاي فناوري هستند كه هـدف آن   ابزارهايي مبتني بر پيشرفت (Social Media) هاي اجتماعي رسانه

. (Altes, 2009: 45). هاسـت  افزايش ارتباطات افراد و ايجاد فضايي بـراي تبـادل اطالعـات و داده   
 تـشكيل شـده و   (web 2.0) 2هاي اجتماعي، ابزارهـايي هـستند كـه بـر مبنـاي ايـدة وب       رسانه
دهد تا به يكديگر مرتبط شده و اطالعاتي را ميان خـود       مي  هايي را دراختيار كاربران قرار        قابليت

هاي اجتمـاعي،   ابزارهاي مرتبط با رسانه (Kaplan &Haenlein, 2010: 60). به اشتراك بگذارند
نـاوري و اينترنـت      از طريـق ف    (Multimedia) اي  رسـانه   روابط اجتماعي را حول ابزارهاي چنـد      

ـ هاي اجتماعي ابزارهـاي شـبكه   رسانه. (Hart, 2008: 20)سازد  متمركز مي  محـور هـستند كـه     
هـا، اقـدامات    هاي اجتماعي، به فعاليت اند؛ به عبارت بهتر، رسانه باعث ايجاد انقالب ارتباطاتي شده 

م آمـده و اطالعـات،      شود كه در فضاي مجازي گرده       و رفتارهايي ميان جوامعي از مردم اطالق مي       
. گزيننـد  هـاي متعـارف دوري مـي    گذارند و عمدتاً از رسانه دانش و نظرهاي خود را به اشتراك مي    

 ابزارهايي مبتني بر وب هستند كه محتـواي توليدشـده در            (Conversational)اي    هاي مكالمه   رسانه
 (Safko& Brake, 2009: 9)سـازد   سادگي منتقل مـي  قالب كلمات، تصاوير و ويدئوها و صدا را به

كننـد و     هاي اجتماعي براي انتقال و اشتراك اطالعات مربوط به خود استفاده مي             بيشتر افراد از رسانه   
بر اساس يك نظرسنجي اغلب كاربران اينترنت . خواهند از تجارب و اقدامات ديگران مطلع شوند مي

بـار بـه      ها روزانه يك    درصد آن 51د و   گذرانن  هاي اجتماعي مي    ساعت را روزانه در رسانه      بيش از پنج  
در ايـاالت متحـده بـراي مثـال،     .  (Wang &Kobsa, 2009: 976)كننـد  ها مراجعه مـي  اين رسانه

درصـد  17پديا استفاده كـرده و   درصد از ويكي22خوانند،    ها را مي    نوشت   مردم روزانه وب   درصد31
  . هستندهاي اجتماعي  شبكهدرصد نيز از كاربران25كنند و  ويدئوهاي برخط را مشاهده مي

هاي اجتماعي تبديل به ابزاري مهم در مشاركت مردم در مناسبات و مـسائل مختلـف                  رسانه
 ميـزان  (Social Presence)مـشاركت و حـضور اجتمـاعي    . مربوط به حوزة سياسي شده اسـت 

ارهـاي  ابز. يندهاي مربوط به ادارة جامعه در ابعاد مختلف است        اورود و دخيل شدن مردم در فر      
ده و كـر هاي اخير تـسهيل   مسئله را در سال    هاي اجتماعي، اين    مربوط به فضاي مجازي و رسانه     

ابـراز وجـود و ارائـة       . اسـت   منشأ تحوالت عميق در برخي كشورها از جمله خاورميانـه شـده             
آساني انجام شـده و از سـوي ديگـر،      هاي اجتماعي به ها و رسانه هاي مردم در اين شبكه  ديدگاه

نحـو    هـا بـه   شـده از جانـب دولـت       انايي نظارت و كنترل بر اطالعـات بـه اشـتراك گـذارده            تو
هـا را بـراي مـردم افـزايش           بايد و اين امر مطلوبيت استفاده از اين رسـانه           گيري كاهش مي    چشم
هاي اجتماعي، دنياهاي     ها، شبكه   نوشت  طور گسترده در وب     هاي خود را به     مردم ديدگاه . دهد  مي

كنند؛ زيرا اين فـضاها معطـوف بـه محتواهـاي توليدشـدة        مطرح مي(Virtual Worlds)مجازي 
  .(Kaplan & Haenlein, 2010: 65)ها دارد  كاربران است و جذابيت بسياري براي آن
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  هاي اجتماعي انواع رسانه. 2
  :طور كلي دو دسته رسانة اجتماعي وجود دارد به

هايي هستند كـه عمـوم مـردم از      رسانه:(Public Social Media) رسانه اجتماعي عمومي .الف
هـا وجـود      طريق اينترنت به آن دسترسي دارند و محدوديت خاصي بـراي عـضويت در آن              

  .دهند نداشته و عمدتاً به شكل رايگان به مخاطبان خدمات ارائه مي
هـايي هـستند كـه      رسـانه :(Organizational Social Media)هاي اجتماعي سازماني   رسانه.ب

هـا عمـدتاً از       ايـن رسـانه   . شود  ها براي استفاده كاركنان ايجاد مي       رون مؤسسات و سازمان   د
آيـد   وجـود مـي   سـازماني بـه   هاي داخلـي و بـا هـدف تـسهيل ارتباطـات درون             طريق شبكه 

(Galagan, 2010: 32) .  
تر توانـد بيـش     گردد كه مي    هاي اجتماعي معرفي مي     اجمال، اشكال مختلف رسانه      به  در ادامه،   

  .داراي كاربرد عمومي باشد

  )ايميل( رايانامه .2ـ1
امروزه . گردد   سال قبل بازمي   15هاي اجتماعي است كه استفاده از آن به           ترين شكل از رسانه      قديمي

شده  كنند و بسياري از محتواي توليد بيشتر افرادي كه با اينترنت سروكار دارند، از رايانامه استفاده مي
امروزه كاربرد رايانامه براي ارتباطات     . شود  ها منتقل و دريافت مي      طريق رايانامه در فضاي مجازي از     

هاي اجتماعي، بسيج افكار عمومي، ايجاد      رساني، هماهنگي فعاليت    اندازه تلفن است و براي اطالع        به
 . (Postman, 2009: 4-9)كاربرد دارد ... احساس وحدت و تقويت روابط افراد و

  جوو جست. 2ـ2
موتورهـاي  بـا گـسترش اينترنـت،       . هاي اجتماعي است    يكي از ابزارهاي مهم رسانه     وجو  جست
شـده    نهـاده وجو در متون بنا وجو نيز گسترش يافتند و هرچند در ابتدا تنها بر پاية جست           جست

 وجو در ميان انبوهي از اطالعات بـا اشـكال مختلـف قابليـت     بودند، امروزه بيشتر موتورهاي جست 
كنند و    وجوكنندگان را سازماندهي مي     هاي جست   كه اولويت  آنجا وجو از   موتورهاي جست . عمل دارند 

در بسيج  تواند    دهند، از ابزارهاي مهم فضاي مجازي هستند كه مي          نتايج يكساني در اختيارشان قرار مي     
 عبـارت  به. (Safko& Brake, 2009: 6-10)مردم و نيروها در جهت اقدامات خاص مؤثر باشند 

شـود و   شكل واحدي شكل داده مي     در فضاي برخط به   وجو    جست ساليق مردم از طريق      ديگر،
 . شوند هاي واحدي سوق داده مي سمت ايده  مردم ناخواسته به

  ها نوشت وب. 2ـ3
ها را مـنعكس كـرده و در اختيـار     هاي فردي هستند كه نظرهاي شخصي آن  ها، رسانه   نوشت  وب

گيرنـد و   نوشـت نظرهـاي خواننـدگان خـود را مـي      ريـق وب افـراد از ط  . دهنـد   ديگران قرار مي  



 

 

9  

انه
رس

 
اجت

ي 
ها

م
الب

 انق
ي و

اع
 

ه؛ 
ميان

اور
ر خ

اخي
ي 

ها
...

 

اي از مـسائل      هايي دارند كه طيف گـسترده       نوشت  بسياري از افراد نيز امروزه وب     . دهند  مي  پاسخ
هاي مختلف نظير مسائل سياسي،       مانند خاطرات روزانه گرفته تا نظرهاي نويسنده پيرامون پديده        

توانـد از سـوي خواننـدگان         يابد كه ايـن مطالـب مـي        در آن انعكاس مي   ... اجتماعي اقتصادي و  
گـذاري   تواند مجامعي مجازي براي اشـتراك  ها مي   نوشت  وب. وجود آورد  هاي مختلفي به    واكنش
اي در    العـاده   اين ابزار نيز توانـايي اثرگـذاري فـوق        . وجود آورد   هاي مختلف توسط افراد به      ايده

  ). Jue&marr, 2010: 15(زندگي اجتماعي به دست آورده است 
  
 ويكي. 2ـ4

گـاهي را در اختيـار كـاربران قـرار            هاي اجتماعي است كـه وب       ، شكلي از رسانه   (Wiki)ويكي  
مختلـف، تـسهيل    مـسائل   ها را در بيان و توضـيح          پذير مشاركت آن    شكلي انعطاف    دهد و به    مي
ان را اسـتفاده و     شكل انباشـتي اطالعـات ديگـر        ها به   توانند از طريق ويكي     كاربران مي . سازد  مي

 اي واحد را انجام دهند و در مورد         توانند پروژه   ها كاربران مي    در اين شكل از رسانه    . نندكتكميل  
سـازي    گيري و تـصميم     نظرهاي خود را انتقال دهند و حتي تصميم       ... مسئله اجتماعي، سياسي و   

 فضاي مجازي هستند     در (Brainstorm)ها ابزار ايجاد طوفان فكري        به عبارت بهتر، ويكي   . نندك
(Jue&marr, 2010: 47) .  

  ها  پادپخش. 2ـ5
هاي اينترنتـي بـراي    گاه رساني در وب منظور اطالع  اي صوتي است كه به   پرونده (Podcast) پادپخش

هـدف  . دهـد  شكل شفاهي اطالعاتي را در اختيار اشخاص قـرار مـي    شود و به   دريافت قرار داده مي   
توانـد احـساسات را نيـز بـه           جديد، متفاوت و البته اثرگذار است كـه مـي         هاي    شيوه   رساني به   اطالع

  . (Safko& Brake, 2009)كنندگي بيشتري نسبت به متن دارد  ند و قابليت بسيجكمخاطب منتقل 

 اي  گذاري رسانه اشتراك .2ـ6
 هاي اجتمـاعي اسـت   ، مسير ارتباطي مخاطبان رسانه(Media Sharing)اي  گذاري رسانه اشتراك

شكل غيرزباني به انتقـال مفـاهيم و          اين شيوه به  . هاست  گذاري تصاوير و فيلم     كه شامل اشتراك  
كند؛ براي مثال، انعكاس تصاوير مربوط به سركوب پليس و نيروهـاي امنيتـي و           ها كمك مي    پيام
را هاي اجتماعي قابليت بسيار زياد اثرگذاري بر مـردم            هاي مرتبط با اين تظاهرات در شبكه        فيلم

نـد و فـضاي عـاطفي و احـساسي          كها را براي انجام اقداماتي مختلف بسيج          تواند آن   دارد و مي  
  .وجود آورد  خاصي در حمايت و يا نفرت از عمل مشخص به
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 خبرخوان  .2ـ7
ها و  گاه ها، وب نوشت روز شدن وب  رساني به كاربر در مورد به ، ابزاري براي اطالع(RSS) خبرخوان

اين ابزار باعث مراجعه سريع كـاربران بـه محتـواي توليـد شـده               . اي برخط است  يا ديگر ابزاره  
اي از محتـوا را       تواند خالصه   اين ابزار مي  . كند  شود و اثرگذاري محتوا را تسهيل و تسريع مي          مي

ند و سرعت مراجعـه بـه   ككاربر نشان دهد و وي را در انتخاب مطالب مورد عالقه كمك           نيز به 
  . (Safko& Brake, 2009)اي افزايش دهد  نحو قابل مالحظه ان بهمحتوا را در كاربر

  تلفن همراه .2ـ8
درصد مردم در كـشورهاي مختلـف از تلفـن همـراه خـود بـراي حـضور در        90امروزه بيش از    

تلفن همراه وسيلة دريافت محتواي توليدشده در       . كنند  هاي مجازي و اجتماعي استفاده مي       رسانه
گيري با ديگران است و  ط رساني و ارتبا ي است و خود نيز وسيلة اطالع   هاي اجتماع   فضاي رسانه 

سهولت اسـتفاده،   . شود  اي از طريق اين ابزار منتقل مي        هاي متني و چندرسانه     اشكال مختلف پيام  
هـاي    ارزان و دراختيار بودن اين وسـيله بـه محبوبيـت و البتـه اثرگـذاري آن در فـضاي رسـانه                     

  . (Van Zyl, 2009: 910)افزايد  اجتماعي مي

 هاي اجتماعي شبكه .2ـ9
.  باشـند (Social Networks)هاي اجتمـاعي   هاي اجتماعي، شبكه ترين بخش از رسانه شايد مهم
هاي اجتماعي ايـن      شبكه. ها مبتني به تبادل اطالعات بين افراد در فضاي مجازي است            اين شبكه 

را كه در نهايت باعث ... ها، و صاوير، فيلمدهد كه اطالعات خود شامل ت       قابليت را به كاربران مي    
تـرين بخـش از       هـاي اجتمـاعي محبـوب       شبكه. شود، به اشتراك بگذارند     تقويت روابط افراد مي   

. اي مورد استفاده قـرار گيـرد        شكل فردي و نيز حرفه      تواند به   هاي اجتماعي هستند كه مي      رسانه
كننـد، بـه    افرادي كه از اينترنت استفاده مـي  ها بسيار متداول است و دوسوم         استفاده از اين شبكه   

بـوك و تـوئيتر اشـاره         توان به فيس    ها مي   ترين اين شبكه    از معروف . كنند  ها مراجعه مي    اين شبكه 
عنوان ابزار در تحـوالت كـشورهاي عربـي            هاي انقالبي به    كرد كه نقش مهمي در گسترش ايده      

سـازند و ارتباطـات        متفاوت را به هم مرتبط مي      ها، كاربران مختلف با عقايد      اين شبكه . اند  داشته
تواننـد وسـيلة    گردانند و مـي  ها را از نظرهاي ديگران مطلع مي     ند و آن  كن ها را تسهيل مي     ميان آن 
  .هاي افراد گردند رساني، خبررساني و نيز افزايش دانايي اطالع

  هاي اجتماعي هاي رسانه ويژگي .3
 و دوم، تـسري     (connection)اول، ارتبـاط    : سي اسـتوارند  هاي اجتماعي بر دو ويژگي اسا       رسانه

(contagion) .    هـاي    رسـانه . هـا، الگوهـا و جوامـع انـساني اسـت            ارتباط به معناي توسعة شبكه
هـاي پيچيـده را در روابـط كوتـاه و             دهد كه بتوانند شبكه     اجتماعي به كاربران اين قابليت را مي      
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هاي  رسانه. ها و اطالعات است  و انتقال داده“سياليت” تسري نيز به معناي. بلندمدت به كار برند 
شكل كارآمد و گسترده دسترسي داشته باشند         سازند به اطالعات به     اجتماعي كاربران را قادر مي    

(Christakis & Fowler, 2009) .  
  :هاي زير هستند هاي اجتماعي داراي ويژگي طور كلي رسانه به
هـا و عقايـد خـود        هشود و مردم به بيان ديـدگا        ردم ايجاد مي  ها توسط م     محتواي اين رسانه   .3ـ1

دهنـد تـا در جوامـع بـرخط و از طريـق               ها به مردم اين امكان را مـي         اين رسانه . پردازند  مي
 .مشاركت داشته باشند... ها و نوشت ها، وب گاه وب

مجازي با هم   مردم از فضاي    . شوند  ي باعث ارتباط مردم با يكديگر مي      ـهاي اجتماع   انهـرس .3ـ2
ها   دهند و از اين منظر، اين رسانه        ارتباط قرارگرفته و روابط خود را تنظيم و گسترش مي          در

 .كنند اي پويا پيدا مي جنبه
افزايي سبب پيـشبرد   اين هم. هاي اجتماعي است هاي رسانه  افزايي از ويژگي     همكاري و هم   .3ـ3

هاي خود را     ها داشته   ز طريق اين رسانه   مردم ا . و توسعه امور و اقدام در موارد مقتضي است        
 .گيرند هاي ديگران را ارزيابي و به كار مي گذارند و داشته به اشتراك مي

شده و   دهي افراد به محتواي توليد      هاي اجتماعي امكان واكنش     انهـهاي رس   ر ويژگي ـاز ديگ  .3ـ4
ردم را توانمنـد در     مـسئله مـ    اين. شده در آن رسانه است      دهي يا اتخاذ موارد مطرح      بازجهت

مـسئله   سازد كه امكان تحقق آن در دنياي واقعـي نيـست؛ ايـن              يندهايي مي ااثرگذاري در فر  
  اي بـراي ترجمـه آن در دنيـاي واقعـي و احتمـاالً            سبب احساس مشاركت در افراد و انگيزه      

 .اقدام در صحنة اجتماعي است
مـرتبط  . هاي اجتماعي اسـت     اي رسانه ه  ترين قابليت   دهي و بسيج افراد يكي از مهم         سازمان .3ـ5

كننـد، از     ساختن افرادي كه اهداف مشترك با هم داشته و بـراي رسـيدن بـه آن تـالش مـي                   
تي بـسيج مـردم بـراي       اي نسبت به ابزارهاي سـنّ       هاست و نقش عمده     هاي اين رسانه    ويژگي

  د را بـه    سياسـي كـاركرد خـو      ـ  هاي اجتماعي   اين ويژگي در انقالب   . اقدامات اجتماعي دارد  
 .شكل گسترده نشان داده است

ها و پنهان بودن هويـت افـراد بـه تقويـت           هزينه بودن اين رسانه     رساني و كم    سرعت اطالع  .3ـ6
ها   تتأثير بيشتر اين فعالي    د و باعث  كن اقدامات آنان در محيط واقعي كمك شايان توجهي مي        

 . (Li and Bernoff, 2008)د شو مي
مـدت و بلندمـدت       تواند در تحوالت جوامع كنـوني در ميـان          عي مي هاي اجتما   مسلماً رسانه 

هاي جديد بايد با دقت بيـشتري سـخن بـه ميـان آورد؛      اما در ميزان اثر اين پديده  . اثرگذار باشد 
 سياسـي جوامـع     ـ  والت اجتماعي ـشكل غيرمستقيم و ابزاري، در تح       ها به   اين رسانه    زيرا عمدتاً 
هاي اجتماعي    رسانه: شود  اي از مسائل را شامل مي       ها طيف گسترده    هاثرهاي اين رسان  . اثرگذارند

نند؛ روابط انساني را تسهيل، تـسريع  كدهي  ها را سازمان تواند در بسيج مردم مؤثر باشند و آن  مي
كـه    در مجموع چنان  . ها را حفظ كنند     سازي و ارتباطات ميان آن      كنند و ميان افراد اعتماد     و تكثير 



 

12

 /
ت و

يس
ل ب

سا
/ دوم

ره 
شما

3
4 و 

 

  هنگام اسـتفاده از ايـن ابزارهـا بـه           افراد به . ها نقش ابزاري بيشتري را دارند       انهذكر شد، اين رس   
در مـسائل مـشترك از جملـه        (دنبال اشتراك هويتي براي خود و يافتن افرادي بـراي همـدردي             

كنند نظرهاي ديگران را در مورد عقايـد خـود          ها تالش مي    آن. هستند) تحوالت اجتماعي مدنظر  
تواند باعث اصالح رفتار، تعديل آن و يا تقويت           مسئله مي  اين. ها پاسخ دهند    درك كنند و به آن    

  . (Kim et al, 2009: 967)و افزايش كارآمدي رفتاري مشخص گردند 
هـاي   شـيوه  كننـد و  ها در مورد ابتكارات خود با ديگران مباحثه مـي      افراد از طريق اين رسانه    

  هـا بـه     كه سرعت بازخوردگيري در ايـن شـبكه        جاآن از. بخشند  عمل اجتماعي خود را بهبود مي     
توانـد در فاصـله چنـد         شكل عملي نيز تسريع شده و مي        شدت باالست، قابليت آزمون نظرها به     

هـاي اخيـر كـشورهاي        در انقـالب  . ساعت افراد نظرهاي بسياري از كاربران را دريافـت دارنـد          
هـاي    هـا و نارنجـك      وزش سـاختن بمـب    ها براي آم    ها از اين شيوه     خاورميانه بسياري از انقالبي   

هـا    از سوي ديگر، بايد توجه كـرد دولـت        . نندكهاي مقابله با حكومت استفاده        ساز و شيوه    دست
ها مطلع    هاي آن   ند و و از تاكتيك    كنها اقدامات مخالفان را رصد        توانند از طريق اين رسانه      نيز مي 

  .سازي آن اقدام كنند شوند و در جهت خنثي

  هاي چارچوب نظري  لفهارائة مؤ .4
هاي اجتماعي در عالم خارج و اقدام عملـي بـراي تغييـرات اجتمـاعي                 اثرگذاري مطلوب رسانه  

اين عامل به معنـاي     . مسئله وجود ارتباطات است    اولين: مستلزم وجود سه عامل مشخص است     
امل مـذاكره،   توانـد شـ     اين مرحله مـي   . منظور انتقال پيام است      هاي اجتماعي به    استفاده از رسانه  

مـسئله همكـاري اسـت كـه همراهـي ديگـران در              دومـين . محاوره و دريافت بـازخورد باشـد      
اين عامل با انتقال    . منظور رسيدن به هدفي مشخص در عالم واقعي است          هاي اجتماعي به    رسانه

عامـل سـوم    . هاي عمل جمعـي عجـين شـده اسـت           گذاري دانش و ايجاد زيرساخت      و اشتراك 
مجموعه . ش تجربيات افراد از طريق اقدامات برخط و در فضاي مجازي است           فراگيري و گستر  

گيري از امكانات  اين شرايط باعث افزايش كارآمدي عمل اجتماعي مردم در دنياي واقعي با بهره        
شـكل     شده به   شده در اين مقاله در محورهاي مطرح        چارچوب نظري ارائه  . دنياي مجازي است  

هاي اجتماعي از طريق چهار فرايند كلي         به عبارت ديگر، رسانه   . استزير قابل بررسي و مطالعه      
  ):1نمودار (توانند اثرگذاري خود بر تحوالت اجتماعي را سبب شوند  مي
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 هاي منطقه هاي اجتماعي بر انقالب  مدل تحليل اثرگذاري رسانه 1نمودار 

  
  ايجاد ارتباط. 4ـ1

د و از اين طريـق      شوتواند باعث ايجاد روابط بين افراد        هاي اجتماعي مي    از ديدگاه نظري رسانه   
ها را در امور مختلف افـزايش داده، و مباحثـات هدفمنـد را                همكاري و همياري و مشاركت آن     

ميان افراد توسعه بخشد و امكان دستيابي همة افراد به تجربيات ديگران را فراهم آورد و از ايـن            
موفقيـت راهبردهـاي   . (Thevenot, 2007: 282-85) شـود هـا   طريق باعث اثربخشي اقدامات آن

 بستگي (Relationship Building)هاي اجتماعي به ساخت و ايجاد روابط بين افراد  مبتني رسانه
بسيج همگاني براي اقدام، نيازمند گـسترش روابـط و ارتباطـات    . (Kane et al, 2009: 46)دارد 

هـاي مجـازي و گـرفتن بـازخورد و            رها در محـيط   مسئله از طريق ارائة نظ     اين. ميان افراد است  
هاي اجتماعي هيچ محدوديتي      از آنجا كه رسانه   . دشو هاي همفكر تقويت مي     يافتن نظرهاي گروه  

لـذا بـه    . ز اهميـت بـسيار اسـت      ئگذاري افكار و عقايد ندارند، ايـن عامـل حـا            براي به اشتراك  
اي اجتماعي باعث تقويـت دانـش و   ه اشكال مختلف در رسانه    گذاري مسائل مختلف به     اشتراك

افزايي گـسترده و بـسيج عمـومي     شود و اين امر باعث هم هاي مختلف مي آگاهي افراد در حوزه   
افـراد    در حوزة ايجـاد ارتبـاط بـين       . دشو  افزايش كارآمدي جنبش اجتماعي مي    افراد و در نتيجه،     
  :عي خواهد داشتآيد كه تأثير بسزايي در تحوالت اجتما وجود مي  چند عامل مهم به
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  همكاري .4ـ1ـ1
تواند سـبب اصـالح،       شود و مي    ها مي   گسترش روابط افراد باعث تقويت همكاري و همياري آن        

هـاي اجتمـاعي در       افراد حاضر در شبكه     كه عمدتاً  آنجا از. دشوتقويت و حتي تغيير رفتار افراد       
هـا    افزايـي آن    اعـث هـم   هاي بحران هدف واحدي دارند، اين مشاركت و گسترش ارتباط ب            زمان
 هـاي اجتمـاعي ايـن       همه اين مسائل در ساية افزايش ارتباطات ميسر است كـه شـبكه            . دشو مي

گوهـاي جمعـي تـسهيل      و  در ايـن شـرايط گفـت      . دهند  سادگي در دسترس قرار مي      مسئله را به  
ؤثرتر و  اي بـراي عملكـرد مـ        شود كه نتيجة آن، افزايش تبادل آرا و افكار مردم و ايجاد زمينه              مي

افزايش ارتباطات دنياي واقعي است كه در نهايت، اين فرايند زمينة تغييرات اجتماعي و انقالب               
مراتبي   هاي اجتماعي نظام سلسله كه در فضاي مجازي و رسانه آنجا از. را نيز فراهم خواهد كرد

ننـد، امكـان   ك رود و اشخاص آزادانه نظرهاي خود را بدون تـرس ارائـه مـي            بين افراد از بين مي    
  .دشو ها تقويت مي ايجاد همكاري و همدلي بين آن

 گذاري اشتراك .4ـ1ـ2

شـكل گـسترده      ها و اطالعات به     گذاري داده   كه قابليت به اشتراك    آنجا هاي مجازي از    در رسانه 
 اين. دهد  افزايي مردم را در اقدامات افزايش مي        وجود دارد، مشاركت همگاني ايجاد و ميزان هم       

كنـدي     رفته بـه   كار  تي به سختي قابل مشاهده بود و ابزارهاي سنّ        تي به سنّ هاي  ر انقالب مسئله د 
اي   شكل لحظـه    شده به   گذاري  اشتراك   هاي به   امروزه اطالعات و داده   . دكن ارتباطات را ميسر مي   
  .شود ها مخاطب قرار گرفته و از اين منظر سهولت اقدام را سبب مي در دسترس ميليون

 افزايش وابستگي متقابل افراد .4ـ1ـ3

شكل گـسترده در آن    اند افراد به هاي اجتماعي با گسترش و فراگير شدن خود، باعث شده  رسانه
وجود آورنـد؛ هـويتي كـه امكـان جـدايي آن از               حضور يافته و هويت مجازي براي خويش به       

خشي از وجود خـويش    ها را ب    هويت واقعي فرد بسيار دشوار است و افراد فعاليت در اين رسانه           
تواننـد   هاي اجتماعي مـي  آمده در رسانه وجود  هاي به  با اين شرايط عاليق و همبستگي     . دانند  مي

ايـن  . ننـد كهمانند دنياي واقعي عميق و گسترده باشند و به وابستگي متقابل افراد كمك شاياني               
مسئله ايجـاد وابـستگي بـين افـراد از طريـق            . انجامد  امر خود به افزايش همكاري ميان افراد مي       

. يابـد   مراتبي بين اشخاص اهميت بيـشتري مـي         سلسله توجه به فضاي غير    هاي مجازي با    رسانه
ي ها  كنند و حتي بدون محدوديت      نظر از جايگاه و طبقة اجتماعي خود اظهارنظر مي          مردم صرف 

  . (Jue& Marr, 2010: 45) ندكن مرسوم فضاي واقعي از تجربيات ديگران استفاده مي
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 گيري اجتماع شكل. 4ـ1ـ4

 ميـان افـراد تقويـت       (community)گيـري اجتمـاع       در نتيجة موارد مذكور، احساس ايجاد شكل      
ف در  هاي مختل   كه احساس تعلق به آرمان و اهداف مشخص ميان افراد گروه           نحوي   شود؛ به   مي

سمت ايجاد تحول و دگرگوني در جامعه و احياناً بروز انقـالب             فضاي مجازي، باعث تحرك به    
شـده، احـساس      مردم از طريق بيان آزادانة عقايد و وجود شـفافيت در مباحـث مطـرح              . دشو مي

  .يابد ها افزايش مي كنند و امكان همكاري ميان آن هويت مشترك مي

 افزايش ارتباطات .4ـ2
هاي اجتماعي، تقويت و گـسترش فـضاي ارتبـاطي ميـان افـراد         هاي رسانه   ويژه ين كار تر  از مهم 
. نـد كتواند اثر مستقيمي بر تغييرات اجتماعي بگذارد و بسيج مردمي را تقويت               اين امر مي  . است

  :يافتني است  هاي زير تحقق اين مهم از طريق شيوه

  تسهيل و گسترش مباحثه . 4ـ2ـ1
 شدت افزايش داده و مكالمات ميان افراد بـه          كان ابرازنظر ميان افراد را به     هاي اجتماعي ام    رسانه

منظور از مباحثه و مكالمه، تبـادل اطالعـات و   . (Evans, 2008). كند شكل جمعي را تقويت مي 
ويژگي اصلي اين مكالمات و مباحثات، تعـاملي بـودن          . نظرها ميان كاربران فضاي مجازي است     

هـا    كه اين داده   آنجا از سوي ديگر، از   . طرفه نيست   ارتباط ميان افراد يك    آن است؛ بدين معنا كه    
شـود،    هاي افراد است و از صرف خبري بودن خارج مي           شده حاوي تحليل     و اطالعات ردوبدل  

هـا    تواند مورد استفاده انقالبي     حائز اهميت بيشتر و توان اثرگذاري بيشتر در مخاطب است و مي           
  .قرارگيرد

  ورد بازخ. 4ـ2ـ2
 (Feedbacks)هـاي اجتمـاعي امكـان گـرفتن سـريع بازخوردهـاي               هاي بـارز رسـانه      از ويژگي 

امروزه ذيل اخبار، تصاوير، ويدئوهاي منتشرشده و تقريباً        . منتشرشده حتي در سطح وسيع است     
 اي امكان نظردهي مخاطبان وجود دارد و اين امر باعث شده نظرهـاي مختلـف بـه                  نوع داده  هر

 مختلـف در    (Forums)هاي    ايجاد پاتوق . دشو شود و در يك فرايند تعاملي استفاده         سادگي اخذ   
با توجه به اين امكانات، افـراد       . ها بدين منظور در اينترنت صورت گرفته است         بسياري از حوزه  

  .كنند انگيزة بيشتري براي مشاركت در فضاي واقعي پيدا مي

  سهيم شدن مردم در تصميمات. 4ـ2ـ3
دانند و در فراينـد امـور         شده سهيم مي    اي اجتماعي مردم خود را در تصميمات اتخاذ       ه  در رسانه 

دن به ايـن تـصميمات      كراز اين جهت امكان عمل      . مستقيم حضور دارند    شكل مستقيم و غير      به
پـذيري افـراد در فـضاي         اين امر سبب افـزايش مـسئوليت      . يابد  در فضاي واقعي نيز افزايش مي     
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كـه هويـت افـراد در        آنجـا  از. كنـد   ها تقويت مي    جامعه بودن را ميان آن    واقعي شده و احساس     
مختلـف از جملـه   مـسائل  تواند محفوظ بماند، اين مشاركت بدون هـراس از        فضاي مجازي مي  

  . (Galagan, 2010: 29-31)شود  تحت تعقيب قرارگرفتن از سوي دولت انجام مي

  شفافيت. 4ـ2ـ4
ضاي واقعي و رسمي را ندارند و افـراد بـدون خودسانـسوري    هاي ف  هاي اجتماعي محدوديت    رسانه

شـكل    هـا و مطالبـات بـه    در اين فضا درخواست . سازند  ها و نظرهاي خود را مطرح مي        خاص، ايده 
اين مسئله انگيزة اسـتفاده     . شده نيز بسيار شفاف است      هاي ارائه     حل  صريح و روشن مطرح و راه     

  .كند تمايل كاربران براي ورود به مباحثات را تقويت ميدهد و  ها را افزايش مي  اين رسانهاز

 افزايش دسترسي .4ـ3
از سـوي   . يافته است   اي    هاي مجازي گسترش قابل مالحظه      دسترسي به اطالعات در ساية محيط     

اين امر در ايجاد تحوالت سـاختاري       . شوند  سهولت منتقل مي   ديگر، اين اطالعات باسرعت و با     
  :يابد هاي زير تجلي مي مسئلة افزايش دسترسي در مؤلفه. تدر جامعه بسيار مهم اس

  (Interconnectivity)تقويت ارتباطات دروني . 4ـ3ـ1
هـا   نـسبت فـضاي واقعـي و سـاير رسـانه         هاي اجتماعي بـه     دسترسي افراد به يكديگر در رسانه     

يننـد، در سـاية     چهـره يكـديگر را بب        به   شكل چهره   امروزه مردم بيش از آنكه به     . يابد  افزايش مي 
هاي اجتماعي باعث     تحوالت فناورانه از طريق ابزارهاي مختلف در ارتباط هستند كه البته رسانه           

هاي اينترنتي    افراد در پاتوق  . اي و آني نيز شده است       شكل لحظه    گيري ارتباطات جمعي به     شكل
كنند و از اين طريق،     نظر    توانند با صدها نفر در يك لحظه تبادل         هاي اجتماعي مي    و نيز در شبكه   

اين امر باعـث ايجـاد جوامـع        . ها به تعداد قابل توجهي از افراد گسترش يافته است           دسترسي آن 
  .شود ها مي مجازي بين افراد وتقويت حس همكاري ميان آن

  هاي شخصي بررسي يافته. 4ـ3ـ2
 و ارزيـابي  دهد تا اطالعات خود را بـه محـك      هاي اجتماعي اين فرصت را به كاربران مي         رسانه

نند واحيانـاً  كها در فضاي مجازي اطالعات كسب       ديگران برسانند و نسبت به صحت و سقم آن        
گيـرد و   اين امر بـا صـرف كمتـرين هزينـه صـورت مـي      . ها خود را اصالح كنند    ها و داده    روش
  .تواند كارآمدي بااليي داشته باشد حال مي درعين

  افزايي دانش. 4ـ3ـ3
. شـود   هاي اجتماعي باعث توسعه و رشد دانش افراد مـي           عات از طريق رسانه   افزايش دسترسي به اطال   

حـل مـسائل خـود را تقويـت            بيننـد و شـيوة      ها آموزش مي    افراد مسائل مختلفي را از طريق اين رسانه       
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اند، گسترش اين تجربيات      از آنجا كه افراد تجارب خود را در دنياي واقعي كسب كرده           . كنند  مي
هاي اجتماعي و ابزارهاي ديگر نوين ارتباطي صـورت بپـذيرد و اثـر         اند از طريق شبكه   تو   ديگران مي  به

  . (DiMicco et al, 2008: 5-9)بيشتري در حوزه تغيير و تحوالت اجتماعي داشته باشد 

  مراتبي بين افراد حذف نظام سلسله. 4ـ3ـ4
... ، شغل جايگاه اجتمـاعي و   هاي اجتماعي فارغ از طبقه، ميزان تحصيالت        افراد در رسانه    معموالً

تواننـد آزادانـه      دهـد كـه مـي       حضور دارند و فضاي مجازي احساس برابري خاصي به افراد مي          
اين امـر ارتباطـات     . تي وجود ندارد  هاي سنّ   هاي رسانه   نند و محدوديت  كهاي خود را تبادل       داده

هـاي     افـراد را بـا شـيوه       هاي  ها، تقويت شبكه    دهد و اثرگذاري آن     مستقيم بين افراد را توسعه مي     
  .دهد غيررسمي مجازي افزايش مي

 افزايش كارايي .4ـ4
. شـود   هاي اجتماعي مي    گفته باعث افزايش كارآمدي اقدام در فضاي رسانه         مجموعه عوامل پيش  

هـا و در      هاي اجتماعي سبب ايجاد رابطة بهتر ميان افراد، در نتيجه گـسترش همكـاري آن                رسانه
هاي اقدام مؤثرتر در سطح اجتمـاع         ها و شيوه    ها به داده    ترش دسترسي آن  افزايي و گس    نهايت هم 

افزايي و مديريت دانش و استفاده بهتـر از           ها و اطالعات با ديگران، دانش       اشتراك داشته . دشو مي
مـسئله در چـارچوب    ايـن . شود كه نتيجة آن افزايش كارآمدي خواهـد بـود     تجارب ديگران مي  

  :استمحورهاي زير قابل بررسي 

  افزايش خالقيت و نوآوري. 4ـ4ـ1
هـاي    هاي خود سبب افـزايش خالقيـت افـراد در شـيوه             هاي اجتماعي با مجموعه ويژگي      رسانه

مـسئله بـا مـديريت       ايـن . شـود   برخورد با مسائل و مشكالت در جهت تحوالت اجتماعي مـي          
سـازي در دنيـاي       ارتباطات كارآمد و امكان هماهنگي گسترده با تعداد وسـيعي از افـراد، شـبكه              

ها، ايجاد اجتمـاع مجـازي بـا هويـت            بخشي به آن    مجازي و واقعي، تسهيل جذب افراد، هويت      
  .شود مشترك، باعث تسهيل و افزايش كارآمدي رفتارهاي اجتماعي افراد مي

  افزايش سرعت عمل . 4ـ4ـ2
عت بـسيار منتقـل     هاي مجازي و ابزارهاي مرتبط بـا آن بـا سـر             ها در رسانه    ها و داده    مسلماً پيام 

هـا    تأثير قرار دهند و باعث اقـدام آن        توانند در يك لحظه، تعداد بسياري را تحت         شوند و مي    مي
هاست،  هاي اصلي كشور در اختيار دولت  در شرايط انقالبي و در فضايي كه عمدتاً رسانه        . گردند

هاي خود را     پيامكنند با سرعت قابل توجهي        هاي مجازي تالش مي     مردم با روي آوردن به شبكه     
  .نند و باعث حركت بيشتر در جهت اهداف خود گردندكمنتقل 
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 هاي اجتماعي بيداري اسالمي و رسانه .5
پذير ساختن سريع و بـا   هاي اجتماعي، دسترس  كه ذكر شد، يكي از بارزترين ويژگي رسانه         چنان

هـاي شـبكة      گـاه   وبهاي آن را در      حداقل هزينة كلية اطالعات برخط است كه بسياري از نمونه         
گونـه تبعيـضي در آن       اين قابليت دسترسي همگاني اسـت و هـيچ        . جهاني اينترنت شاهد هستيم   

ويـژه    واسطة ديگـران، بـه       ساً يا به  اتر اينكه اگر صاحبان منابع اطالعات، ر       جالب. شود  اعمال نمي 
زاري و افـ  اي، بـا اجـراي تمهيـدات گونـاگون سـخت       رسـاني رايانـه    هاي اطـالع   متصديان شبكه 

يابند؛ زيرا   پذيري داشته باشند، توفيق چنداني نمي      افزاري، سعي در تحديد اين ميزان دسترس       نرم
بـه  . كننـده را در اختيـار همگـان قـرار داده اسـت             اين فضا به همان راحتي انواع ابزارهاي خنثي       

نـدارد  عبارت ديگر، تقريباً چيزي به نام تحديد دسترسي بـه اطالعـات در فـضاي سـايبر معنـا                    
(Sofaer, 2002: 2084) .  

هاي مختلف مجازي در روند       شود نقش فضاي سايبر و شبكه       روشني سبب مي     مسئله به  اين
طور كه اشاره شد، فضاي سايبر دنياي بيكراني از امكانات و             همان. بيداري اسالمي مشاهده شود   

و هـركس بـا هـر       شمار است كه بدون محدوديت در دسترس همگان قـرار دارد             هاي بي   قابليت
هاي جديد هم خود را       ترديد جنبش  بي. برداري كند  تواند از اين امكانات بهره      و هدفي مي    انگيزه

شـوند كـه از     ها همانند همه اين حق را براي خـود قائـل مـي              آن. دانند از اين قاعده مستثني نمي    
  .برداري كنند شمار اين فضا در راستاي تحقق اهدافشان بهره امكانات بي

شده، الزم است در ابتدا كلياتي پيرامـون اسـتفاده              باب ارائة شواهد عيني براي مدل ارائه       در
 55طور كلي، بين      به. دشوخوش تحوالت بيان      هاي اجتماعي در كشورهاي دست      مردم از رسانه  

درصـد كـاربران تونـسي و       66همچنـين   .  سال سن دارند   30درصد مردم اين كشورها زير      75تا  
 سال سن دارند و طبعـاً جمعيـت جـوان تمايـل بـسياري بـه اسـتفاده                   34ير  درصد مصري ز  70

درصـد زنـان تـونس و       41. در اين بين سهم زنان نيـز قابـل تأمـل اسـت            . ابزارهاي جديد دارند  
ها اينترنت و فضاي مجـازي و         منبع خبري بيشتر آن   . بوك هستند   سيدرصد زنان مصر عضو ف    36

 درصد مردم داراي    67درصد مردم و در تونس      93مصر  از سوي ديگر، در     . نه منابع رسمي است   
ها در اين كشورها گـسترده اسـت و    گاه ها و وب نوشت سابقة استفاده از وب. تلفن همراه هستند 

هـاي    توان مردم اين كشورها را از رسانه        لذا نمي . ها نيز زنداني بودند     نويس  نوشت  تعدادي از وب  
 .اجتماعي بيگانه دانست

 در. هاي اجتماعي افزايش ارتباط ميان افراد است         يكي از كاربردهاي رسانه    كه ذكر شد،   چنان
هـايي نظيـر يوتيـوب اسـتفاده          راستا، در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا از رسانه            اين

تي هاي رسمي و سـنّ  ها در غياب رسانه انواع ويدئوهاي يوتيوب از تحوالت انقالبي        . گسترده شد 
 :عبارت بودند

 هاي اعتراض و تظاهرات و اجتماعات مردم؛ صحنه .1
 انتشار نظرهاي مردمي راجع به تحوالت؛ .2



 

 

19  

انه
رس

 
اجت

ي 
ها

م
الب

 انق
ي و

اع
 

ه؛ 
ميان

اور
ر خ

اخي
ي 

ها
...

 

 اظهارنظرهاي كارشناسان و نخبگان پيرامون تحوالت؛ .3
 . هاي انقالبي قطعات موسيقي و ويدئوكليپ .4

 هاي مبتـدي    اولين تصاوير از تجمع گستردة مردمي در ميدان تحرير قاهره كه توسط دوربين            
 بـار، در شـبكه الجزيـره        1200000 هزار بار، در شـبكه آرتـي         600در يوتيوب   :  شده بود  گرفته  

هـاي    مردم با استفاده از ابزار رسانه     .  هزار بار ديده شد    200 هزار بار، و در رويترز       300انگليسي  
هـاي    كردند و شيوة ساخت نارنجـك       رساني مي   ها را اطالع    اجتماعي محل تجمعات و راهپيمايي    

هـاي    زنان در مصر مناطق ناامن را روي نقشه       . دادند  زا را آموزش مي     هاي آتش   و بمب ساز    دست
 . كردند ها پيامك ارسال مي كردند و از طريق توئيت مجازي منتشر مي

هـاي اجتمـاعي افـزايش        شده آمد، بخـش ديگـري از كـاركرد رسـانه             كه در مدل ارائه     چنان
 مصر و   يها  راستا نيز توجه به موارد عيني در انقالب        اين    در  . دسترسي و ارتباط ميان افراد است     

درصـد  20عنوان نمونه راهگشا خواهد بود؛ بـراي مثـال، در تحـوالت انقالبـي منطقـه                  تونس به 
ها، تـوئيتر،     نوشت  هاي اجتماعي نظير يوتيوب، وب      هاي احزاب مصر به شبكه      گاه  هاي وب   ارتباط

 يهـا   گر آن است كـه احـزاب و گـروه          ن امر نشان  اي. وابسته بوده است  ... سي و   بي  بوك، بي   سيف
در ايـن   . اند  ها را درك كرده      و كارايي آن   يهاي اجتماعي و اثرگذار     مصري نقش و اهميت شبكه    

هـاي    درصد رشد داشت و بيـشتر ارتبـاط       60 المسلمين در زمان انقالب     ميان، حجم پايگاه اخوان   
هاي اجتماعي بومي نيز بـا        المسلمين شبكه   واناخ. زبان بود   هاي انگليسي   گاه  اين پايگاه نيز به وب    

ــا آدرس ــد  (Ikhwanbook.com) و (Ikhwantube.com) يه ــاد كردن ــزايش  . ايج ــت اف در جه
 هـزار  90به اين نكته اشاره كرد كه توان  هاي اجتماعي مي   دسترسي و ارتباط ميان افراد در رسانه      

نويـسي     روزهـاي خـشم نـام      بوك براي تظاهرات و راهپيمـايي       سيمصري در صفحات مرتبط ف    
هـا در مـورد تغييـر نظـام از            در مصر يك هفته قبل از استعفاي مبارك تعـداد توئيـت           . كردند  يم

 ميليون بـار    5/5ومت مردم   هاي مبارزه و مقا     هاي صحنه   پيكل. هزار رسيد  230 به   300دوهزار و 
 .ديده شد

 توان به پـااليش     حث شد، مي  در باب افزايش كارآمدي نيز كه در مدل مورد ارائه اين مقاله ب            
هـا نيـز      هاي اجتماعي در راسـتاي جلـوگيري از اثرگـذاري آن            ها و شبكه    شدن پايگاه ) سانسور(

كُنـدي اجـرا شـد و       اينترنت بـه يها  در اين راستا دستور مبارك براي قطع خدمات شركت.اشاره كرد 
مـردم را از پـاي رايانـه بـه        ) فيلترينگ(پااليش  . اعتنايي قرار گرفت    پس از مدت اندكي مورد بي     

كشاند و از سوي ديگـر، اعـالم حكومـت نظـامي نيـز مـردم را بـه فـضاي مجـازي                         خيابان مي 
 جديـدي را ابـداع      يهـا    دور زدن پااليش اينترنت، جوانان و كارشناسـان راه         در راستاي . گرداند  بازمي
ند كه اين شواهد حاكي از بسياري از احزاب سرورهاي خود را به كشورهاي ديگر منتقل كرد . كردند  مي

 . (Howard et al, 2011: 5-15)هاي اجتماعي، در فضاي واقعي دارد  انتقال تجربيات فضاي رسانه
برقراري ارتباط از طريق اينترنت و فضاي مجازي براي مردم كـشورها ايـدئال اسـت؛ ايـن                  

در . شـود   اش نمي راحتي ف    روش غيرمتمركز است و قابليت كنترل كمتري دارد و هويت افراد به           
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تـسهيالت بـسيار    . سازد  يپذير م   واقع، دسترسي آزاد را براي هركس كه خواهان آن باشد، امكان          
 يهـا   هاي الكترونيك، محفل    گوي اينترنتي، گروه  و   گفت يها  الكترونيك، اتاق    ديگري مانند پست  

  يك نظرسنجي،   بر اساس  .اينترنتي و تابلوهاي اعالنات مجازي نيز از جمله اين امكانات هستند          
درصد نيز بيش از 40گيرند و  بيست درصد از مردم كشورهاي عربي اخبار خود را از اينترنت مي  

گر رشـد اسـتفاده از فنـاوري جديـد در ايـن              اين امر بيان  . كنند  ساعت از اينترنت استفاده مي     پنج
انقالب مصر در ؛ براي مثال، (Telhami, 2011) كشورها و استفاده از آن در پيشبرد انقالب است

هـاي   لميبوك نهايت استفاده را بردند و تصاوير و نظرها و فـ  سيهاي اجتماعي نظير ف  مردم از شبكه  
مـسلماً  . شد  سرعت اين تصاوير، نظرها فراگير مي       بوك منتشر كردند و به      سيخود را در صفحات ف    

ا تـأثير بـسزايي در      انـد امـ     ن كـشورها بـوده    يهاي اجتماعي عامل انقالب در ا       توان گفت شبكه    نمي
كننـده    نوعي تسهيل اند و به كار گرفته شده ها به   عنوان ابزار توسط انقالبي     اند و به    گسترش آن داشته  

اند از اين طريـق قـدرت         از سوي ديگر توانسته   . اند  تر كرده   آن بوده و ارتباطات ميان افراد را راحت       
  .(Allagui, 2011: 1435-40)كنندگي خود را به نمايش گذارند بسيج

ها شرايط سخت اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را بـه اشـتراك               مردم از طريق اين شبكه    
ساالن و دوستان خـود را        هم يها  هاي اجتماعي غيرمجازي مانند خانواده، گروه       گذاشتند و شبكه  

 هـا   هها اين پايگا    دولت. د كردند و بر انسجام اجتماعي خود افزودند       يهاي مجازي بازتول    در شبكه 
 ةشـد تـا همـ       دند، ولي ميزبانان اين فضاهاي مجازي به كشورهاي ديگر منتقل مـي            كر را پااليش 

  .(Doran, 2011: 42)ها را داشته باشند  امكان دسترسي به اين شبكه
هاي اجتماعي شرايط سخت اقتصادي، سياسـي و          از طريق رسانه   مردم كشورهاي خاورميانه  

 يهـا  هاي اجتماعي غيرمجازي مانند خانواده، گروه د و شبكهاجتماعي خود را به اشتراك گذاشتن  
د كردند و بر انـسجام اجتمـاعي خـود          يهاي مجازي بازتول    ساالن و دوستان خود را در شبكه       هم

هاي مجـازي، كـاهش هزينـة اقـدامات،           هايي نظير بدون مرز بودن فضاي رسانه        ويژگي .افزودند
اني تحوالت داخلي اين كشورها، امكان همـاهنگي  تأمين راحت امكانات مورد نياز، انعكاس جه     

 هـاي اجتمـاعي بتواننـد بـه          رسانه شود  اي، امكان جذب حاميان از سراسر جهان باعث مي         لحظه
  .كار رود ها به عنوان ابزاري مناسب براي تحقق اهداف انقالبي 

ايـن  كـه بررسـي آن، موضـوع        (مردم كشورهاي خاورميانه تحت تأثير مجموعه عوامل مختلفي         
در بعد سياسي ظلـم،     در اين رابطه    . ، دست به انقالب و تغيير نظام سياسي خود زدند         )نوشتار نيست 

نـشانده،     وابـسته و دسـت     يهـا   ستم و استبداد حاكمان، نبود مشاركت سياسي و مدني مردم، دولـت           
  مردمي سبب شـد طبقـات      ةر گسترد يتحق سركوب منتقدان و مخالفان، ناكارآمدي حكومت، فساد و       

عـد اقتـصادي    از سوي ديگر، در ب    . شان تظاهرات كنند    حاكم در كشورهاي   يها  مختلف در برابر نظام   
: انـد از  عبـارت  هـا  ن آنيتـر  نيز مجموعه عواملي گسترده سبب بروز نارضايتي عمومي شد كـه مهـم        

نتير،  رايها هاي مولد خارجي، دولت گذاري ، نبود سرمايهيبيكاري گسترده جوانان، شكاف فقير و غن
عد فرهنگي وابستگي حاكمان و تـسلط       در ب . هاي مناسب   رساختيبخش خصوصي ضعيف و نبود ز     
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 كارآمـدي و مـشروعيت در   يهـا  اي ناشـي از بحـران   د بحران هويت گستردهشفرهنگ غربي سبب   
ساز مطرح و  بخش و دين هويت عنوان عامل رهايي  وجود آيد؛ در اين ميان، اسالم به  جوامع عربي به

اي در پيـروزي و تحقـق         د و نقـش عمـده     شهاي آنان منتقل      ط مردم به متن تحركات و خواسته      توس
كننـدة ارتباطـات را       هاي مجازي در ايـن سـاختار نقـش تـسهيل            رسانه. دكرمنطقه بازي    يها  انقالب

بـر اسـاس    . نندكها در رسيدن به اهداف ياري         شكل ابزاري انقالبي    برعهده داشتند و باعث شدند به     
هاي اجتماعي در تقويت ارتباطات بين مردم نقش مهمي دارنـد و              شده در اين مقاله، شبكه       ارائه مدل

ها همكاري خود را افزايش داده و تجـارب خـود را بـه اشـتراك                  مردم توانستند در قالب اين رسانه     
يـك و  د و هم باعث تحرشها    گذاري هم باعث افزايش دانش و توانايي انقالبي         اين اشتراك . بگذارند

از سوي ديگر، افزايش    . هاي فاسدشان شد    تشجيع مردم براي اقدام و بسيج براي سرنگوني حكومت        
د و توانـست بخـش      شـ ارتباطات مجازي سبب افزايش وابستگي متقابل و ايجـاد جوامـع مجـازي              

افزايش مشاركت عمومي در نحوة اقدام      . اي از افكار عمومي جهان را نيز به خود معطوف دارد            عمده
آمده سبب افزايش    وجود    ميدان تحرير قاهره و نيز تجمعات مردم در ساير كشورها و شفافيت به             در

هاي اجتماعي باعث تقويت پيونـد مـردم در           شبكه. خالقيت و نوآوري و سرعت عمل تحوالت شد       
مراتب اجتماعي شدند و در نتيجه، نقـش ابـزاري مهمـي در پيـشبرد                 فضاي عاري از طبقه و سلسله     

  . ردم و بسيج افكار عمومي برعهده داشتنداهداف م

  گيري نتيجه
شـود؛    هاي مجازي باعث ايجاد تغيير و تحول در محيط اجتماعي و سياسي كـشورها مـي                 رسانه

شـود،    تي، ارتباطات افراد در فـضاي مجـازي بـا سـرعت انجـام مـي               هاي سنّ   زيرا برخالف شيوه  
هـاي    هـا، شـبكه     هـا، پايگـاه     نوشـت  شكل گـسترده در وب      مباحثات مربوط درفضاي مجازي به    

جويي در زمان كارآمدي تصميمات و اقدامات افزايش          پذيرد و با صرفه     صورت مي ... اجتماعي و 
پذيرد و مجموعة مسائل مختلفـي        با سرعت زياد صورت نمي     تحوالت اجتماعي معموالً  . يابد  مي

 و حـضور بخـش   اين تحوالت مستلزم مشاركت و همكـاري    . در اتخاذ تصميمات دخيل هستند    
تي توسط يك رهبري مـشخص      طور سنّ   دهي اين افراد است كه به       اي از مردم و نيز سازمان       عمده

هاي اخير در خاورميانه اين رهبري وجـود   گرفت اما در انقالب  و عمدتاً كاريزماتيك صورت مي    
اعي هـاي اجتمـ     همـه، وجـود رسـانه        ايـن  انـد؛ بـا     ها اصطالحاً بدون سر بـوده       نداشته و انقالب  

هـاي اجتمـاعي كـه        هاي فناورانه، تقويت رسـانه      پويايي. نند ك راز اين خأل را پ     اند بخشي   توانسته
رساني گسترده   ها و اطالع    افزايي آن   ها و تجارب مردم و دانش       گذاري داده   باعث گسترش اشتراك  

هـا را افـزايش داده، نقـش مهمـي در پيـشبرد       شده و از ايـن طريـق، همـاهنگي و همكـاري آن     
كننده تغييرات اجتماعي و نـه        هاي مجازي تسهيل    در واقع، رسانه  . ها بر عهده داشته است      انقالب

 حاضر نيز درصـدد  ةمقال. هاي خاورميانه و بيداري اسالمي منطقه بوده است علت آن، در انقالب  
. گيـري تحـوالت انقالبـي اخيـر در منطقـه بـود              هاي اجتماعي در شكل     تبيين نظري نقش رسانه   
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ها، امكان    هاي اجتماعي سبب افزايش ايجاد ارتباطات ميان افراد، گسترش تبادالت ميان آن             رسانه
هـاي   رسـانه . هـا در فـضاي واقعـي شـده اسـت      دسترسي افراد و گسترش كارآمدي اقدامات آن     

كنـد و همبـستگي    گيري هويت مجازي كمك مي گيري جوامع مجازي و شكل اجتماعي به شكل 
ـ والبته ابزاريــ د و از اين طريق، نقش قابل توجهي كن ل ميـا تسهياي واقعي رـها در فض آن ـ   

هاي اجتماعي در ايـن       قابل ذكر است نقش رسانه    . هاي منطقه داشته است     گيري انقالب   در شكل 
هاي هركدام از كشورهاي مـورد بحـث متفـاوت از             تحوالت بر اساس شرايط محيطي و ويژگي      

هـا را در تحـوالت ايـن          شده در اين مقاله نقش رسانه       ل ارائه حال، مد    اين با. ديگري بوده است  
  .دهد مي شكل كالن نشان  كشورها به
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