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علی شهریار منطقی فسایی
دانشجوي دکتري جامعه شناسي سياسي،دانشگاه آزاد تهران شمال ،تهران ،ايران.
نام نويسنده مسئول:
علی شهریار منطقی فسایی

چکيده

تاريخ دريافت1399/9/17 :
تاريخ پذيرش1399/11/4 :

در نيروي انتظامي  ،بيشترين نقش در آرام سازي آشوب هاي شهري و برقراري نظم بر عهده يگان
هاي ويژه است و مهمترين عنصر اين يگان ها در اين زمينه ،فرماند هان هستند؛ از اين رو ضروري
است که آنها از مهارت مختلف فرماندهي برخوردار باشند.امروزه شبکه هاي اجتماعي مجازي مانند
تلگرام و اينستاگرام با گسترش و استقبال کاربران ايراني مواجه شدهاند و بهدليل در دسترس بودن
و سرعت تبادل اطالعات و اخبار ،به يکي از تاثيرگذارترين رسانههاي عصر حاضر مبدل شدهاند.
شبکههاي اجتماعي و فضاي مجازي ميتواند به سرعت مخاطبان خود را تحريک و تهييج نموده و
زمينههاي ايجاد آشوب و بروز اغتشاشات شهري و ناآراميهاي مدني را فراهم سازد .اين تحقيق از
نظر هدف؛ کاربردي است و در حوزه مطالعات ميداني است .روش مورد استفاده در اين پژوهش؛
کمي  -کيفي و از نوع پيمايشي است .براي گردآوري دادهها از روش آميخته با ابزار جمعآوري
اطالعات مصاحبه و پرسشنامه محققساخته با  32گويه از طيف ليکرت  5گزينهاي استفاده است.
پايايي پرسشنامه ،بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرمافزار آماري SPSSبراي هر
يک از ابعاد و ضريب کل برابر  0/884به دست آمده است .جامعه آماري شامل خبرگان و
صاحبنظران فضاي مجازي ،ناهنجاريها و ناآراميهاي شهري ،پيشگيري انتظامي ،مطالعات
اجتماعي و کارشناسان خبره ميباشند .حجم نمونه ( )nبا استفاده از فرمول کوکران و سطح خطاي
 5درصد برابر  83نفر بهدست آمده است .تجزيه و تحليل يافته ها براي آزمون فرضيه تحقيق با
آزمون  tدر سطح معنيداري از خطاي  0/05و مثبت بودن حدود اطمينان ،مقدار پيشگيري
انتظامي در شبکههاي اجتماعي مجازي با اغتشاشات شهري معنيدار است .بنابراين نتيجه
ميگيريم بين اغتشاشات شهري و پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي مجازي (تلگرام و
اينستاگرام) رابطه معنيداري وجود دارد ( )<P0/01و فرضيه تحقيق تأييد ميگردد.

واژگان کليدي :شبکههاي اجتماعي ،فضاي مجازي ،پيشگيري انتظامي ،اغتشاشات
شهري.
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مقدمه
جوامع مختلف تحت تاثير تحوالت بسيار عظيم علمي -تکنولوژيک به سمت جامعه اطالعاتي يا جامعه شبکه اي در حال
حرکت هستند .جامعه شبکه اي ،جامعه اي است که ساختار آن متاثر از فناوري است .در جامعه شبکه اي ،جوامع با چالش هايي
چون نابرابري اجتماعي ،هويت هاي جديد ،تمايزپذيري و شالوده شکني نهادهايي نظير دولت و فرصت هايي چون نقش اينترنت
و شبکه هاي اجتماعي در پژوهش ،خالقيت ،تعامل و همزيستي جهاني ،شکلگيري هويت سيال و غيره رو به رو شده اند .بهعلت
وجود اين چالش ها انسجام اجتماعي و هويتي در جامعه اطالعاتي و به خصوص در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران متزلزل
شده است .فرآيند جهاني شدن با گسترش قلمرو روابط زندگي اجتماعي دنياي اجتماعي افراد را بسيار بزرگتر ميکند و احساس
کنترل ناپذير شدن چنين دنيايي را در آنها بهوجود ميآورد (معمار و ديگران.)156 :1391 ،
شبکه هاي اجتماعي مجازي ، 1محيط مساعدي را براي مشارکت افراد در جامعه ،برقراري روابط نمادين و کشف مجدد خود
و بازتعريف هويت فردي ،اجتماعي ،خانوادگي ،ديني ،سياسي و ...فارغ از محدوديت ها از طريق تعامالت مجازي و نمادين فراهم
ميکنند .شبکه هاي اجتماعي مجازي مانند :تلگرام و اينستاگرام نزد کاربران ايراني از اهميت و کاربري بااليي برخوردار است و
ميليونها کاربر دارد .بسياري از نظريه پردازان ارتباطات ،ابزار فناوري اطالعات و ارتباطات و اينترنت را گام مهمي در پيشرفت
کشورهاي در حال توسعه قلمداد ميکنند .از اينرو با توجه به کاربردهاي فراوان فضاي مجازي که با هدف انتقال اطالعات قصد
دارد باورهاي مشخصي را درباره کاالها يا خدمات مرتبط با آن در جامعه رواج دهد ،بررسي اين پيام ها از نظر مضمون ،محتوا و
فرم ارائه ،اهميت ويژهاي دارد (عدليپور.)109 :1391 ،
فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي در حوزه عمليات رواني نيز کاربرد فراواني يافتهاند .در واقع عمليات رواني و يا به تعبير
ديگر تأثير و نفوذ در افکار و رفتار ساير دولتها و ملتها که کارگزاران ،آن را در جهت اهداف و مقاصد خود پيريزي ميکنند،
امروزه از طريق فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي به خصوص رسانههاي نوين روبه گسترش نهاده است (نورمحمدي و محمدي،
 .)54 :1392شبکه هاي اجتماعي مجازي به لحاظ عموميت يافتن در ميان کاربران و با گستره وسيع جغرافيايي در درون
مرزهاي م لي ،تبديل شدن به يک ارتباط خصوصي و شخصي و فارغ بودن از هر نوع کنترل از سوي مراجع قدرت ،بهوسيلهاي
بيبديل در عرصه ارتباطات تبديل شده اند و زمينههاي تاثيرگذاري خارج از کنترل دولتها و نهادهاي قدرت را در جوامع بهوجود
آوردهاند (Boyd & Ellison, 2007: 249).
امروزه پديده ي انقالب اطالعات و ارتباطات در حال ايجاد تغييراتي اساسي و وسيع در ماهيت و اشکال و ساختارهاي قدرت
در جوامع مختلف اعم از پيشرفته و در حال توسعه است (ميناوند )151 :1385 ،و مفهوم قدرت و عناصر تشکيلدهنده
ساختارهاي آن به عنوان ابزار و هدف اساسي در عملکردهاي سياسي جوامع و کشورها در عرصه نظام بينالملل ،به نسبت زيادي
در ارتباط با ميزان توسعه و پيشرفت کشورها در زمينه فناوري ارتباطات و اطالعات و فناوريهاي الکترونيکي ارزيابي مي شوند.

بيان مسئله
شبکه هاي اجتماعي مجازي به لحاظ عموميت يافتن در ميان کاربران و با گستره وسيع جغرافيايي در درون مرزهاي ملي،
تبديل شدن به يک ارتباط خصوصي و شخصي و فارغ بودن از هر نوع کنترل از سوي مراجع قدرت ،بهوسيلهاي بيبديل در
عرصه ارتباطات تبديل شده اند و زمينههاي تاثيرگذاري خارج از کنترل دولتها و نهادهاي قدرت را در جوامع بهوجود آوردهاند.
شبکههاي اجتماعي مجازي از طريق جهاني سازي شبکه ارتباط و تعامالت ناشي از آن ،موجب تغيير در نظام ارزشي ،هنجاري و
نگرش افراد جامعه و زمينهساز بحران هويت و ناآراميها و اغتشاشات مدني در سطوح مختلف شده است.
امروزه رسانهها و شبکههاي اجتماعي مجازي مهمترين ابزار تحوالت و ناهنجاريهاي اجتماعي و انتظامي هستند .شبکههاي
اجتماعي اگرچه مي توانند موجب انسجام اجتماعي شوند ،اما از سوي ديگر قادر به وسعت بخشيدن و ژرفتر ساختن شکافهاي
اجتماعي هستند .ناآراميهاي اجتماعي يکي از مفاهيم اساسي حوزه مطالعات جامعهشناسي سياسي محسوب ميشود .موضوع
ياد شده از اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحب نظران شاخههاي مختلف علوماجتماعي واقع شده است لکن در کشور ما از
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سال هاي گذشته تاکنون به جز چند مورد محدود ،توجه چندان به موضوع و بررسي علمي اعتراضات ،ناآراميها و خشونتهاي
اجتماعي نشده است (گودرزي.)73 :1391 ،
نيروي انتظامي مسئول برقراري امنيت عمومي و آسايش و آرامش در سطح جامعه ميباشد و پيشگيري انتظامي از جرم،
يکي از عوامل اساسي و بنيادي در بسترسازي امنيت به شمار ميرود .پيشگيري انتظامي ،نقش اساسي و مهم در بسترسازي
امنيت و اغتشاشات شهري دارد و از اين جهت وظيفه سازمانها و نهادهاي تامين امنيت و نيروي بسيار حساس و مهم است.
از ميان رفتن فاصله مکاني ،زماني و افزايش بي سابقه روابط آزاد ،نامحدود و خارج از چارچوب و ضوابط کاربران با يکديگر به
همراه پنهان بودن هويت ،از مهمترين ويژگيهاي فضاي مجازي ميباشد که فرايند هويتيابي جمعي افراد را دگرگون ساخته
است .شبکههاي اجتماعي مجازي (تلگرام و اينستاگرام) منجر به تغييرات و دگرگونيهاي بسياري در جامعه ايران اسالمي شده و
از اين طريق منشأ تحوالت عمده اي در دانش روابط و هنجارهاي جامعه از جمله نظم و امنيت گرديده است .تهديدهاي نرم و
آسيبهاي ناشي از رسانههاي نوين و شبکههاي اجتماعي مجازي باعث افزايش نافرمانيهاي مدني و هنجارشکنيهاي اجتماعي
مي شود .به همين سبب مطالعه و تحقيق در اين خصوص و از نظر پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي و نقش آن بر
اغتشاشات شهري داراي اهميت فراوان است.

سوال و فرضيه تحقيق
پرسش تحقيق عبارت است از :آيا بين پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي مجازي (تلگرام و اينستاگرام) و اغتشاشات
شهري و رابطه معنيدار وجود دارد؟
در پاسخ به پرسش پژوهش ،فرضيه زير مطرح ميگردد :بين ناآراميها و اغتشاشات شهري با پيشگيري انتظامي در
شبکههاي اجتماعي مجازي (تلگرام و اينستاگرام) رابطهي مثبت و معنيداري وجود دارد.

پيشينه و سوابق تجربی تحقيق
 -1ثريا معمار؛ صمد عدلي پور و فائزه خاکسار ( )1391در تحقيقي با عنوان« :شبکههاي اجتماعي مجازي و بحران هويت
(با تأکيد بر بحران هويتي ايران) يافتههاي پژوهش را منتشر نمودهاند:
يافته هاي پژوهش نشان ميدهد که براساس يک تقسيمبندي نسلي ،نسل سوم بيشترين کاربران فضاي مجازي در ايران بوده
و بيش از نسلهاي ديگر در معرض آثار ناشي از شبکههاي اجتماعي مجازياند .فضاي مجازي نوعي از بحران هويت را در ميان
طيف گستردهاي از جوانان به وجود آورده و اين بحران هويت در زمينههاي فردي ناهمگونيهاي هويتي را سبب شده و به نحوي
تعادل اجتماعي را متأثر کرده است .همچنين شبکههاي اجتماعي مجازي ،باعث تغييرات اساسي در نهادهاي هويتساز شدهاند
و عوامل معناساز هويتي را دستخوش تغيير نمودهاند.
 -2حسين حسيني و ديگران ( )1393در تحقيقي با عنوان: :واکاوي نقش و کارکرد شبکههاي اجتماعي مجازي در حوادث
انتخابات سال  1388جمهوري اسالمي ايران» ،نتايج زير رامنتشر نمودهاند:
رسانههاي اجتماعي عالوه بر نقش رسانهاي خود در فضاي مجازي ،ظرفيت ساماندهي و سازماندهي حرکتهاي اجتماعي و
مانورهاي خياباني را در فضاي حقيقي دارند .شبکههاي اجتماعي با مديريت و حمايت ويژه اياالت متحده امريکا تالش کردند
ضمن ايجاد بحران مشارکت از طريق القاي تقلب در انتخابات ،مشروعيت نظام را به نقد بکشند و در نتيجه مردم را عليه
حاکميت تهييج و تحريک کنند.
 -3بهزاد پورنقدي ( )1393نتايج طرح تحقيق خود را با عنوان« :نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در نظم و امنيت استان
خراسان شمالي» به شرح زير منتشر کرده است:
نتايج و يافته هاي پژوهش نشان مي دهد شبکه هاي اجتماعي مجازي (فيس بوک) بر نظم و امنيت اجتماعي تاثير دارد و
نقش آن بر ناهنجاري هاي مدني در بين قشر جوان جامعه و دانشجويان بيشتر است .از آن جايي که فضاي مجازي تحوالت
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سياسي و اجتماعي وسيع و شگرفي را پديد آورده است ،مشکالت امنيتي جديد و منحصر به فردي در اين حوزه ايجاد شده
است.
 -4ابوالفضل اميري و حميد نفاوي ( ،)1395مطالعهاي با عنوان « :عمليات رواني و تأثير آن بر اغتشاشات شهري» انجام
داده است:
کنش هاي آشوبگرانه شهري ،اغلب داراي بار هيجاني و احساسي شديد و فاقد جهتگيري خردورزانه است ،گرچه اغلب مدت
استمرار اين کنشها کوتاه است ،اما دامنه ابرات رواني و سياسي آنها شديد ميباشد .به نظر کارشناسان ،فرماندهان و پرسنل ناجا
با بهرهگيري روشمند و از پيش تدبير شده عمليات رواني ،ميتوان کنشها و تجمعات اعتراضآميز را مهار کرد .در ضمن بين
نظرات گروههاي مورد بررسي ابربخشي عمليات رواني در کنترل تجمعات اعتراضآميز تفاوت آماري معناداري وجود دارد.
 -5عبداهلل هندياني و موسي قاسم لو ( ،)1395پژوهشي با عنوان« :نقش ارزشها و هنجارهاي ملي و اجتماعي در
پيشگيري از تهديد نرم با رويکرد انتظامي» انجام دادهاند:
پيشگيري از تهديد نرم نيازمند مشارکت آحاد جامعه و تکيه بر ارزشها و هنجارهاي ملي و اسالمي ايراني و همچنين باور به
هجوم و تهديد نرم ،مهندسي اقدامات پيشگيرانه و معکوس ،ايمنسازي ،عمقبخشي به اقدامات ،امر به معروف و نهي از منکر،
تقويت باورهاي ديني و اصول اعتقادي ،ايمان به خدا ،ارتقاي دانش و بصيرت ،استفاده از ظرفيتهاي نخبگان ،استفاده از
شيوه هاي نرم و ...است .در همه اين اقدامات نيروي انتظامي به عنوان حافظ ارزشها و هنجارهاي ملي و اسالمي قادر است
گامهاي مؤثري در اين زمينه بردارد.
 -6جانسون بر اين عقيده است که هرگونه ناهماهنگي بين ارزشها و محيط در نهايت خشونت اجتماعي را سبب ميشود.
به عقيده جانسون ارزش ها و تقسيم کار دو عامل مستقل در تعيين شرايط اجتماعي هستند و هر گاه ارزشهاي اجتماعي و
محيط يا ساختارهاي اجتماعي با هم ناسازگاري جدي پيدا کنند ،شرايط انقالبي (ناآرامي) در جامعه حاکم خواهد شد .او در
نهايت منبع تغيير را براي بر هم خوردن تعادل بين ارزشها و ساختارها و بروز ناآراميهاي اجتماعي به شکل زير مطرح ميکند.
اسملسر نيز نظريه پرداز انواع رفتار جمعي است که با استفاده از نظريه پارسونز به تشريح اجزاء کنش اجتماعي يعني ارزشها،
هنجارها ،بسيج انگيزهها در کنش پرداخته و نظريه ارزش افزوده رفتار جمعي را ارائه کرده است .اسملسر معتقد است رفتار
جمعي همانند ساير کنش هاي اجتماعي ،چهار جزء دارد که بايد مورد توجه قرار گيرند .او اجزاء کنش اجتماعي را شامل
ارزشها ،هنجارها ،بسيج انگيزه در کنش سازمانيافته و امکانات موقعيتي ميداند .او معتقد است رفتار جمعي ميتواند در
بردارنده چهار صفت باشد (گودرزي:)1391 ،
 نهادينه نشده باشد؛ کنش جمعي باشد؛ بهمنظور ايجاد تغيير در شرايط فشار باشد؛ -بر پايه بازسازي از عام به خاص جزيي از کنش باشد.

ادبيات و مبانی نظري
فضاي مجازي :فضايي تئوري است که ارتباطات کامپيوتري در آن رخ ميدهد .فضاي مجازي؛ محيط الکترونيکي يا
شبکهاي از کامپيوترها ميباشد که با استفاده از جلوههاي سمعي و بصري سعي دارد تا اشياء و واقعيتهاي سه بعدي جهان واقعي
را مشابه سازي کند اما فاقد ماديت فيزيکي هستند .از خصوصيات بارز اين فضا بيمکاني و بيزماني است (منتظر قائم:1384 ،
.)231
شبکههاي اجتماعي مجازي :يکي از مهمترين رسانههاي اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي مجازي است .شبکه اجتماعي
مجازي زنجيرهاي از ارتباطات و گروه هاي شبکه اجتماعي يا حضور غير فيزيکي افراد در يک محل مجازي است .شبکههاي
اجتماعي به مثابه راههاي مختلفي ميمانند که مردم در زمان عبور از آن ميتوانند در مورد مسائل مختلف باهم صحبت کنند،
اطالعات عمومي يا خصوصي خود را در قالبهاي مختلف اعم از عکس ،ويدئو ،واژهها ،دست نوشته و  ...با فرد خاص يا گروه
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خاصي به نمايش و اشتراک بگذارند (ابراهيمي و ديگران .)41 :1392 ،بنابراين تعريف عملياتي شبکههاي اجتماي عبارت است از:
ساختاري اجتماعي بر بستر فضاي مجازي است که از گرههايي (فردي يا سازماني هستند) تشکيل شدهاست که توسط يک يا
چند نوع خاص از وابستگي مانند ايدهها و تبادالت مالي ،دوستها ،خويشاوندي و ...به هم متصل هستند.
تلگرام و اينستاگرام ،گروه هاي ارتباطي و تبادل اطالعاتي هستند که قابليت شبکه سازي وسيعي در اينترنت ايجاد کردهاند.
در برخي مواقع اين شبکهها اقدامات خود را در فضاي واقعي جامعه نيز تسري دادهاند که براي مثال هماهنگي و سازماندهي
بسياري از تجمعهاي سياسي و اعتراضي در همين شبکهها انجام گرفته است.
فضاي مجازي مجالي براي شکل گيري اجتماعات جديدي از کاربران فراهم مي کند .از زمان «فرديناند تونيس» ( )1887و
تالش او براي تعريف دو گونه تجمع انساني يعني «اجتماع» در مقابل «جامعه» (گزلشافت و گمنشافت) همه متفکران علوم
اجتماعي و فرهنگي «رودررو بودن»« ،محدوديت تعداد» و «اتکا بر روابط عاطفي و نه روابط عقالني» را از ويژگيهاي بنيادين
«اجتماع» بيان کردهاند (Pretty, 1999: 27).
شبکه اجتماعي ،محيطي مجازي است که در آن افراد با جايگاه هاي اجتماعي گوناگون ،عاليق و فعاليتهاي خود را به
اشتراک ميگذارند .شبکههاي اجتماعي بايد مانند راهنماهايي عمل کنند که گروه ها و طبقات مختلف را به هم معرفي کرده و
موجب ارتباط دوستان با يکديگر شده و همچنين اعتماد کاربران را برانگيزانند (بروک و همکاران.)311 :2009 ،
جنگ نرم :هرگونه اقدام غيرخشونتآميز است که به ارزشها و هنجارها حمله ميکند و در حد نهايي موجب تغيير الگوهاي
رفتاري و خلق الگوهايي جديد مي شود که با الگوهاي رفتاري نظام حاکم تعارض داشته باشد .زمينههاي تهديد نرمافزاري مانند
موانع ساختاري مشروعيت يا بحران مشروعيت ممکن است موجب شکلگيري يا تشديد تهديدهاي نرمافزاري يا حتي
سخت افزاري مانند حمله نظامي شود .جنگ نرم زماني شکل مي گيرد که افراد هدف آن اساس ًا احساس و ادراک تهديد نداشته
باشند ،بلکه آن را مطلوب خود و تسليم شدن در برابر آن را اولويت خود بدانند .اين اولويتسازي ميتواند به عمد يا ترغيب،
آموزش و پرورش و فرهنگ سازي انجام شود .اين گونه تهديد نرم که نقطه مقابل قدرت شرطي است ،با تغيير اعتقادات افراد و
ملتها ،اساسيترين کارکردها را در حکومت ،اقتصاد و سياست کشورها ايفا ميکند (رنجبران.)26 :1389 ،
پيشگيري انتظامي :به معناي پيشدستي کردن ،پيشي گرفتن و مقابله با ناهنجاريها و هم به معني هشداردادن است
(نجفي .) 136 :1379 ،همچنين پيشگيري وضعي ،اقدام پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي که جرائم ممکن است در آن وضع
به وقوع بپيوندد؛ مي باشد و هدف آن اتخاذ ترتيبي است که بهاي ارتکاب عمل مجرمانه را براي مرتکب بيش از سود حاصل از آن
گرداند (معظمي.)89 :1386 ،
اغتشاشات شهري :کنشهاي جمعي اعتراض آميز ،آشوبگرانه و اغلب غيرعقالني هستند و اين بدان معني است که بسياري
از معترضان ،بدون تامل و انديشه ،و تنها به سبب برانگيختگي و هيجان ناشي از تبليغات و مشاهده کنشگران ،مبادرت به
رفتارهاي جمعي ميکنند« .استوارت» ( )1971به نقل از دوب ( )1988در يکي از اولين تقسيمبنديهاي موجود کنشهاي
اعتراضآميز را به چهار نوع تقسيم کرده است که عبارتند از -1 :غوغا؛  -2آشوب؛  -3هراس اجتماعي؛  -4هيستري جمعي.
پيشگيري :واژه پيشگيري در مفهوم متداول آن در معاني پيشدستي ،پيشي گرفتن و به جلوي چيزي شتافتن و همچنين
آگاه کردن ،از چيزي خبر دادن و هشدار دادن است .در زمينه پيشگيري از تهديد نرم نيز ميتوان در دو مفهوم مضيق و موسع
پيشگيري را تعريف کرد .در مفهوم موسع ،انجام هر اقدامي عليه تهديد نرم که آثار آن را کاهش دهد ،پيشگيري محسوب
مي شود و در مفهومي ديگر ،پيشگيري از تهديد نرم به مجموعه وسايل و ابزارهايي اطالق ميشود که جامعه براي مهار بهتر
تهديدهاي نرم از طريق حذف يا محدود کردن عوامل تهديدزا يا اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل محيط فيزيکي و محيط
اجتماعي موجد فرصت هاي تهديد مورد استفاده قرار م يدهد که ناظر بر اقدامات غيرقهرآميز و سخت است (هندياني و قاسم لو،
.)111 :1395
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شبکههاي اجتماعی ،تصویرسازي و جنگ نرم
گستره زندگي امروز بشر ،ازدحام و تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ ،تنوع انديشهها و نيازهاي متنوع انساني از طرفي و
ناتواني و ضعف دولتها در کنترل يا پاسخ به مطالبات مردم از طرف ديگر زمينهساز بروز انواع اغتشاشات و بحرانهاي اجتماعي
و سياسي است .به تعبير ديگر نيازها وخواسته هاي روزافزون مردم براي مسکن ،غذا و ازدواج و نيازهاي روزافزون رواني و
اجتماعي و مطالبات سياسي آنان ،وقوع کنشها و تجمعات اعتراضآميز را ناگزير ساخته است .به تعبير برخي صاحبنظران
افزايش نارضايتي ناشي از احساس محروميت نسبي را موجب بر انگيخته شدن تودههاي مختلف مردم براي راهاندازي کنشهاي
خشونت آميز شده ميدانند (اميري و نفاوي.)62 :1395 ،
نظريه تصوير ذهني و نقش بسيار مهم رسانهها در تصويرسازي با وجود آنکه جديد نيست ،برداشتها و حوزههاي استفاده از
آن جديد است و طي سال هاي اخير در همه ابعاد زندگي بشر اعم از مديريت ،روانشناسي ،عمليات رواني و خبرپراکني کارايي
خود را نشان داده است .تصوير ذهني همان تصويري است که از خويشتن داريم .بر اساس اين نظريه ،انسان بيش از آنکه با
واقعيات سروکار داشته باشد ،با برداشتي که از واقعيت دارد ،سروکار دارد و در نهايت نيز بر اساس همين برداش تها و تصاوير،
تصميمگيري ميکند .انسان به دليل محدوديتهايي که دارد ،هميشه نه بر مبناي واقعيات صرف ،بلکه بر مبناي برداشتهاي
خود از واقعيات قضاوت و تصميمگيري ميکند.

شکل  :1مدل شماتيک عملکرد شبکههاي اجتماعی در اغتشاشات (حسينی و دیگران)73 :1393 ،

نظریههاي اغتشاشات و ناآرامیهاي مدنی
روانشناسان اجتماعي و برخي جامعهشناسان ،آشوبها و اعتراضات شهري را در ذيل مفهوم و مبحث «رفتارهاي جمعي
اعتراضآميز» مورد بحث قرار ميدهند .مراد صاحبنظران از رفتارها (کنشها) جمعي اعتراضآميز  ،کنشهايي است که تحت
شرايط خاصي ،از گروه زيادي از شهروندان سر ميزند ،فاقد ساختار و ثبات است و موجب نقض آشکار هنجارهاي جامعه ميشود
(دوب  .)1988،به تعبير ديگر ،کنشهاي جمعي اعتراضآميز  ،به آن دسته از کنشهاي گروهي از شهروندان گفته ميشود که
ماهيت هيجاني دارند ،آثار آنها تخريبي و ويرانگرانه است به صورت مهارگسيخته بروز ميکند و با منافع حکومتي در تضاد آشکار
قرار دارند (Sherman & et al, 2002: 381).
بهنظر رابرت گر ( ،)1995نارضايتي و محروميت اغلب وضعيتهاي رواني مختلفي نظير ناکامي ،از خود بيگانگي و تعارض
بين وسيله و هدف را موجب مي شوند .رابرت گر معتقد است گسترش و استمرار اعتراضات اجتماعي نه تنها مستلزم وجود
احساس محروميت در گروه هاي زيادي از مردم است ،بلکه به وجود شرايط ديگري نيز بستگي دارد که اين شرايط و وضعيتها
عبارتند از:
 -1يافتن يک عامل حکومتي و سياسي براي آنکه نارضايتي معطوف به آن گردد؛
 -2سازمان يافتن ناراضيان و معترضان؛
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 -3توافق ضمني ناراضيان برسر اهداف نانوشته؛
 -4فرصتها و شرايطي که امکان بروز نارضايتي را فراهم آورد (الياسي.)112 :1388 ،
مبناي پيشگيري انتظامي در فضاي مجازي ،اختيارات و تواناييهاي نيروي انتظامي در پيشگيري از اغتشاشات شهري است،
زيرا پليس به لحاظ داشتن اختيارات و ابزار ويژه ميتواند نقش بهسزايي در کاهش ناهنجاريهاي جامعه داشته باشد .در مقاله
حاضر ،از نظريات حوزه بحران ،بحران هويت با تکيه بر نظريات «لوسين پاي» 2و ديدگاه «مانوئل کاستلز» ،3نظريه مسئوليت
اجتماعي و سلطه جويي رسانهها بر اساس نظريه «آنتونيو گرامشي» در مورد آثار گسترش فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي
از جمله شبکههاي اجتماعي مجازي بر اغتشاشات شهري استفاده شده است.

روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف؛ کاربردي است و در حيطه مطالعات ميداني قرار ميگيرد .روش مورد استفاده در اين پژوهش؛
کمي  -کيفي و از نوع پيمايشي است .براي گردآوري دادهها از روش آميخته (ميداني و کتابخانهاي) استفاده شده و ابزار
جمعآوري اطالعات شامل :مصاحبه و پرسشنامه محققساخته با  32گويه از طيف ليکرت  5گزينهاي است .در بررسي روايي ،ابتدا
پرسشنامه به تاييد اساتيد ،خبرگان و صاحبنظران رسيد ،سپس بهمنظور اندازهگيري پايايي پرسشنامهها ،از روش آلفاي کرونباخ
و با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSاستفاده شده است که مقدار آلفاي براي هر يک از ابعاد و ضريب کل برابر  0/884بوده که
نشانه پايايي باالي پرسشنامه ميباشد.
جدول  -1سنجش پایایی پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ

مؤلفهها و متغيرها

ضريب آلفاي کرونباخ

شبکههاي اجتماعي مجازي

881/0

پيشگيري انتظامي

869/0

ناآراميها و اغتشاشات شهري

903/0

ضريب کل آلفا

894/0

جامعه آماري ( )Nدر اين تحيق شامل 106 :نفر از خبرگان و صاحبنظران فضاي مجازي ،ناهنجاريها و ناآراميهاي
شهري ،پيشگيري انتظامي ،مطالعات اجتماعي و کارشناسان خبره داراي مدرک کارشناسي ارشد و دکتري يا حداقل  20سال
سابقه و تجربه شغلي و کاري ميباشند .روش نمونه گيري نيز بهصورت تصادفي ساده انجام شده و بر همين اساس ،حجم نمونه
( )nبا استفاده از فرمول کوکران و سطح خطاي  5درصد برابر  83نفر بهدست آمده است .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از
آمار توصيفي ،آزمون کلموگروف -اسميرنف براي نرمال بودن متغيرها ،تحليل ماتريس و آزمونهاي آماري  tو ضريب همبستگي
پيرسون در برنامه SPSSاستفاده شده است.

یافته هاي تحقيق
با توجه به ويژگي هاي جمعيت شناختي ،جدول شماره ( )2توزيع رتبه و درجه سازماني جامعه آماري در ناجا را نشان
ميدهد:

Lucian Pye
Manuel Castells

2
3
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جدول  :2توزیع رتبه و درجه جامعه آماري

مقطع تحصيلي

فراواني

درصد وزني

افسران ارشد و باالتر

49

59%

افسران جزء

18

7/21%

نخبگان

16

3/19%

جمع

83

100%

در ادامه و نمودار شماره ( ،)1توزيع فراواني جامعه آماري بر اساس سابقه خدمت و تجربه بر حسب سال نمايش داده شده
است.

جدول  :2توزیع سابقه خدمت جامعه آماري

تجزیه و تحليل یافتهها
براي آزمون و بررسي فرضيه ها از آزمون  tتک نمونهاي استفاده شده است .پيشنياز استفاده از آزمون  ،tنرمال بودن
متغيرها ميباشد که به منظور تأييد آن از آزمون کلموگروف -اسميرنف استفاده شده که نتايج اين آزمون در جدول شماره ()3
نشان داده شده است.
جدول  :3آزمون کلموگروف-اسميرنف نرمال بودن متغيرها

متغير

آماره z

سطح معني داري

نتيجه

شبکههاي اجتماعي مجازي

623/0

832/0

نرمال است

پيشگيري انتظامي

615/0

844/0

نرمال است

ناآراميها و اغتشاشات شهري

703/0

751/0

نرمال است

با توجه به جدول شماره ( )3چون سطح معنيداري براي تمام مولفهها بزرگتر از مقدار خطا يعني  0/05است ،در نتيجه
متغيرها داراي توزيع نرمال هستند و در ادامه ميتوان از آزمون  tاستفاده کرد.
بهدليل اينکه آزمودني ها در خصوص بررسي و آزمون فرضيه تحقيق در يک مقياس پنج درجهاي ليکرت و همينطور در
پرسشهاي جداگانه اي رابطه پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي (تلگرام و اينستاگرام) و نقش آن بر اغتشاشات شهري
سنجيده شده است؛ ميتواند نمرهاي بين  1و  5اخذ نماي د .بنابراين ،ميانگين فرضي در کل سئواالت مربوط به فرضيه تحقيق،
ضريب  3در نظر گرفته ميشود .زيرا هدف مقايسه ميانگين نمونه با ميانگين فرضي (جامعه) را داريم که از آزمون  tبراي يک
نمونه به شرح زير استفاده شده است:
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جدول  :4آزمون  tتک نمونهاي فرضيه فرعی

فرضيه

ميانگين

پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي
(تلگرام و اينستاگرام) بر اغتشاشات شهري
نقش مثبت و تاثيرگذار دارد

3.763

t

5.221

درجه
آزادي
370

سطح معني
داري
0.000

فاصله اطمينان
کران پايين کران باال
0.163

0.362

آماره هاي آزمون  tتک نمونهاي نشان ميدهد که ميانگين در سطح  3/763بهدست آمده است .در جدول شماره ( ،)4مقدار
 tمحاسبه شده برابر  5/221با سطح معنيداري صفر ميباشد .با توجه به کوچکتر بودن سطح معنيداري از خطاي  0/05و
مثبت بودن حدود اطمينان ،مقدار پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي مجازي با اغتشاشات شهري معنيدار بوده و بيش
از متوسط است .به عبارت ديگر بين اغتشاشات شهري و پيشگيري انتظامي در شبکههاي اجتماعي مجازي (تلگرام و اينستاگرام)
رابطه معنيداري وجود دارد ( )<P0/01و فرضيه تحقيق تأييد ميگردد.

بحث و نتيجهگيري
در اغتشاشات شهري ،شبکههاي اجتماعي مجازي از اصلي ترين ابزار نفوذ ميان مردم و تأثيرگذاري در مخاطبان براي
جهتدهي ،سازماندهي و تحريک و تهييج هستند .ظرفيت اين شبکهها عالوه بر ايجاد سازماندهي و همگرايي ،سرعت فوقالعاده
انتقال اطالعات به مخاطبان است .کنش هاي آشوبگرانه شهري ،اغلب داراي بار هيجاني و احساسي شديد و جهت گيري
خردورزانه محدودي مي باشند .گرچه اغلب ،مدت استمرار اين کنش ها کوتاه است ،اما دامنه ابرات رواني و سياسي آنها بسيار
شديد مي باشد  .يافته هاي مقاله آشکار نمود که بهره گيري موفقيت آميز و به هنگام عناصر کنترل و مدافع از تاکتيک هاي
عمليات رواني مي تواند در کنترل آشوبهاي شهري و مديريت بحران ناشي از اغتشاشات بسيار موثر باشد.

پيشگيري و مقابله با اغتشاشات شهري
امروزه اهميت پيشگيري از وقوع جرم و تهديد بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود؛ زيرا غرب با تغيير استراتژي خود
از تهديد سخت به نرم و با هدف کودتاي مخملي و انقالب هاي رنگي به وسيله ناآراميها ،اعتراضات و اغتشاشات شهري در
کشور و با گروه هدف به خصوص نوجوانان و جوانان درصدد دستيابي به اهداف شوم خود است .تهديد نرم دشمن با هزينه پايين،
سريع االثر و با درگير شدن بخشهاي وسيعي از جغرافياي انساني و محيطي و نشان هروي مراکز حيات اجتماعي يعني پيکر و
سيستم اجتماعي شامل خانواده ،مزوسيستم اجتماعي شامل محيط هاي آموزشي ،مدارس و دانشگاه ها و ماکروسيستم اجتماعي
شامل محله هاي شهري و روستايي به صورت آرام و با زلزله خاموش همراه است .بنابراين پيشنهادهاي زير به عنوان راهکاري
پيشگيري انتظامي از اغتشاشات شهري بر پايه شبکههاي اجتماعي مجازي ارائه ميگردد:
 .1راهاندازي شبکه اينترنت ملي و ايجاد شبکه هاي اجتماعي بومي؛
 .2تقويت و گسترش شبکههاي اجتماعي حقيقي و ايجاد سامانههاي مناسب براي ارتباطات و تعامالت سريع گروه ها و
قشرهاي مختلف جامعه.
 .3تقويت پليس دانش بنيان و رده هاي تخصصي مانند پليس فتا ،پليس اطالعات و امنيت عمومي ناجا براي مقابله و
پيشگيري انتظامي از اغتشاشات و کنترل فضاي مجازي.
 .4تشکيل شبکه هاي اجتماعي مجازي متناسب با ساليق و عالقه مندي هاي افراد جامعه در گروههاي سني ،اجتماعي،
سياسي ،فرهنگي و ...جامعه.
 .5ساماندهي جريان سازي مقابله با جنگ نرم از طريق تقويت باورها ،شفاف سازي در اطالع رساني و تهاجم مقابلهاي با
حمالت دشمن.
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