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های  رابطه مدیریت انتشار شایعات ناشی از بحران های سیاسی در شبکه

 اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی

 ، ایران.دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، استان کرمانامیر صحراکار: 

 ، ایران.استادیار، گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت، استان کرمانمجید گل پرور*: 

 /0//04/0/تاریخ پذیرش:    0440/4041/تاریخ  دریافت:

 :چکیده
و تووان کارگیری قدرت اقتصادی، نیروهای نظامی  کند که بقای دولت ملی را از طریق به امنیت ملی به الزاماتی )اقدامات نرم یا سخت( اشاره می     

های اجتماعی در هونوگوام  رو حاصل پژوهش بررسی رابطه مدیریت انتشار شایعات شبکه سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید. مقاله پیش

ی و آوری اطالعات میدانو شده از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر روش گرد های سیاسی و ارتقاء امنیت ملی می باشد. پژوهش انجام بحران

در  های اجتماعی و افراد فعال نظر در حوزه امنیت و مهندسی در شبکه نامه در برگیرنده خبرگان صاحب پیمایشی است. جامعه موردمطالعه این پایان

اند. در پوژوهوش حوا ور، جوهوت  نامه مشخص گردیده ها پس از مصاحبه و توزیع پرسش برفی تعداد آن این حوزه است که با استفاده از روش گلوله

پژوهوش، از  بندی عوامل شود و نیز برای رتبه اس استفاده می اس پی افزار اس وتحلیل )با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی( از نرم شناسایی و تجزیه

ان داد: مراتبی، نش به تحلیل نهایی بر اساس روش سلسله افزار سوپردسیژن استفاده شده است. نتایج پژوهش باتوجه مراتبی در نرم فرایند تحلیل سلسله

شده، بیشترین تأثیر را ارتقاء امنیوت  ترین معیارهای مدل ارائه عنوان مهم به 0/..4.1( با وزنCسازی ) و خنثی4.04.0( با وزنDانگیزه کردن ) که بی

 های اجتماعی دارد. ملی در مو وع کنترل شایعات سیاسی در شبکه

 های اجتماعی بحران سیاسی، امنیت ملی، مدیریت شایعات سیاسی، شبکههای کلیدی:  واژه
 

 

 

The relationship between managing the spread of rumors caused by political cri-
ses on social networks and promoting national security  

2, Majid Golparvar* 1Amir Sahrakar 

Abstract 

One of the ways to reduce disasters facing a society is to invest in promoting national resilience. The aim of this study 

was to design a model of collective resilience in global crises. The present study is a qualitative study that is conducted 

by data foundation method. Participants in this study included 16 experts in the field of management and public health 

who were selected by purposive sampling. Data collection method is semi-structured interview. Data are analyzed in 

three stages of open, axial and selective coding. Data validation is performed by the participants using the verification 

method. Based on the research findings, the central category of the model is national resilience in global crises based on 

improving organizational strength, increasing adaptability and ability to face the risk. Causal conditions have two       

categories, i.e. personality traits and collective characteristics. The strategies in question are offensive, defensive, review 

and contingency. Background conditions also include ancillary skills and hospitalization conditions of the community. 

Interventional conditions, i.e. economic and political, also affect strategies and ultimately lead to consequences toward 

infrastructure-cultural, social and individual. based on the findings of the present study, health managers in the country as 

well as all members of society can use this model for collective resilience in the face of global crises. 

Keywords: collective resilience, global crises, Covid-19,  grounded theory 
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 مقدمه

ها )و البته صدها!( شبکه اجتومواعوی در سوطو   امروزه ده     

اینترنت فعالیت دارند که هرکدام بر مبنای موو ووع خواصوی 

گیرنود. هودخ خودموات  اندازی شده و مورداستفاده قرار می راه

های اجتماعی ساختن جوامع آنالین از افرادی اسوت کوه  شبکه

های خود را به اشتراک بگوذارنود و بوا  اند عالیق و فعالیت مایل

های اجتومواعوی  عالیق و فعالیت های سایرین آشنا شوند. شبکه

های جدید اجتماعی هستند که در مرکز توجه کاربران )و  پایگاه

وکار و غیوره(  شناسان، سیاستمداران، صاحبان کسب البته جامعه

قرار گرفته اند و هرکدام دسته ای از کاربران را با ویژگوی هوای 

 خاص گرد هم می آورند.

کند  امنیت ملی به الزاماتی )اقدامات نرم یا سخت( اشاره می

کارگیری قودرت اقوتوصوادی،  که بقای دولت ملی را از طریق به

ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیوپولومواسوی حوفوظ 

. امنیت ملی یک مفهوم غربی و خصوصاً آموریوکوایوی ]/[نماید 

های پس از جنگ جهانی دوم رواج یوافوت. در  است که در سال

مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است. در یک تعریف 

تووان در  توان این مفهوم را از زاویه اقداماتی که موی خاص می

کند، انجام داد، مورد واکواوی  مقابل خطراتی که آن را تهدید می

قرارداد. این خطرات از دو نوع خارجی و داخلی هستونود. نووع 

خارجی آن مانند تجاوز و توهواجوم )سوخوت و نورم( دارای 

پذیرتر است. اما  تر و درنتیجه مقابله های شناختی روشن مشخصه

نوع تهدیدهای داخلی به امنیوت مولوی یوک کشوور، حوائوز 

تری است که شناخت، تشوخویوص و  های بسیار پیچیده ویژگی

عنوان یک نمونوه  کند. به سازی تهدید در آن را مشکل می خنثی

توان به رابطه بیون مودیوریوت  دادن این پیچیدگی، می در نشان

شایعات در یک کشور و افزایش یا تهدید امنیت ملی اشاره کورد. 

اداره کل تبلیغات جنگ در ایاالت متحده در زمان جنگ جهانی 

دوم و همچنین اداره تبلیغات جنگ کره شمالی در جونوگ دو 

کره، عالوه بر یک واحد عملیاتی بزرگ که وظیفه شناسوایوی و 

سازی شایعات تهدیدکننده روحیه افراد )مردم و سربازان(  خنثی

درگیر و در نتیجه امنیت ملی را داشتند، دارای بخوشوی بورای 

. ]1[پخش شایعات در راستای افزایش امنیت مولوی بوودنود 

دهد، این نوع مدیریت دوگانه شایعات با یک  ها نشان می پژوهش

هدخ مشترک )افزایش امنیت ملی(، در زمان جنگ سرد و در 

 شود.  شده و می های مختلف استفاده می بعد از آن و توسط دولت

های اجتماعی در دنیای حال حوا ور  نقش انکارناپذیر شبکه

کوس  های مختلف زندگی اجتماعی نوع بشر بر هیو  ما، بر جنبه

دادن اسوت مورحولوه  پوشیده نیست. آنچه که امروز در حال رخ

نووعوی  جدید و بسیار تأثیرگذاری از عصر اطالعات است که بوه

های موهوم  های دو قرن اخیر بشر را در همه حوزه تمام پیشرفت

زندگی جمعی، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 

حتی خصوصی افراد جامعه را تحت شعاع خود قرار داده اسوت. 

های اجتماعی، باعث تغیویور  گسترش استفاده روزافزون از شبکه

سیاسی بسیاری گشتوه اسوت. از  -تعاریف و مفاهیم اجتماعی 

جمله مفاهیمی مانند حریم خصوصی، امونویوت مولوی، سوواد 

ای، شایعات و واقعیات، جنگ، تهاجم فرهنگی و غیره. ایون  رسانه

هایی زیوادی نویوز  تغییرات و تأثیرات بنا به دالیلی )که پژوهش

تور و  توسعه عومویوق درباره آن شده است( در کشورهای درحال

های اجتماعی مانونود  مثال تأثیر شبکه عنوان ]. به0تر است[ جدی

دادن حوادث موسوم به بهار عوربوی یوا  بوک و وایبر در رخ فیس

در ایران، مو وع تحوقویوق  00حوادث مربوط به انتخابات سال 

های مهمی در غرب و در ایران شده است. در کشور موا  پژوهش

هوای  های خاص دارد، شوبوکوه بنا به دالیلی که نیاز به پژوهش

گیری رفتارهای  خصوص در دهه اخیر( موجب شکل اجتماعی )به

فرهنگی ناهمگن باهویت فرهنگی سونوتوی موا شوده اسوت. 

رفتارهایی که موجب تأثیرات اجتماعی سریع، بسیار موثثور در 

مدت و گذرا در بلندمدت شده است کوه ایون توأثویورات  کوتاه

تر مانند هویت مولوی یوا  تر و ملی اجتماعی خود بر مفاهیم کلی

موعولوولوی زیور را  -گانه علت  امنیت ملی تأثیرگذار شده و سه

 موجب شده است:

بر اساس الگوی پیشنهادی فوق که تألیفی ایون پوژوهوش      

پراکنی،  است، امنیت ملی، متغیر وابسته و فضای مجازی و شایعه

متغیر مستقل است و آنچه تشری  خوواهود شود نوگوونوگوی 

تأثیرگذاری فضای مجازی و شایعات بر پارامترهای امنیت ملی و 

منظور اثر مثبت، یعنی ارتقاء امنیت ملی خوواهود  مدیریت آن به

 بود.

گانه رفتار فرهنگی، تأثیرات اجتماعی  : رابطه سه 1شکل شماره 

 و مفاهیم ملی

 رفتار فرهنگی )زاییده هویت مجازی و فضای مجازی(

 مفاهیم ملی )امنیت ملی، هویت ملی و غیره(

 تأثیرات اجتماعی



 علمی و پژوهشی

3         

 ویژه نامه پدافند
 پاییز و زمستان

  

 

 

 
ی 

ها
ن 

را
ح

ز ب
ی ا

ش
 نا

ت
عا

شای
ار 

ش
انت

ت 
ری

دی
ه م

بط
را

که
شب

ر 
 د

ی
س

یا
س

  
ور

پر
ل 

دگ
جی

/م
...

 و 
ی

اع
تم

اج
ی 

ها
 

 دو فصلنامه
١٠٤١ 

 شایعه

عنوان یک رفتار اجتماعی گاهی فراگیر، عبارت اسوت از  به     

هوای  یک گزاره )مو وع( خاص گمانوی بودون وجوود موالک

صورت شفاهوی و یوا از  بخش رسیدگی که معموالً به اطمینان

].1[باید  طریق یک ابزار انتقال از فردی به فرد دیگر انتقال می

ثابت شده است بخش مهمی از مراودات عوادی اجوتومواع را 

خصووص در موواردی کوه  دهد، بوه پراکنی تشکیل می شایعه

پراکنی یک مسئلوه  های فراگیری در دسترس باشد. شایعه انتقال

اجتماعی و روانی با قابلیت انتشار بوده؛ اما ثابت شده اسوت، در 

گیرد. در هر برهه از زموان  زمان بحران، و عیت حاد به خود می

که اجتماع با مشکل و فشار روبرو شود )مانند جنگ یوا فشوار 

شود. در  اقتصادی( شدت )رواج( و حدت )اثر( شایعات بیشتر می

های فشار، شایعات با انتشار هشدارهای نابجا و یا برعوکوس  زمان

ایجاد امیدهای واهی، روحیه مردم را تضعیف و امینت ملی را به 

سازی آن همیشه در  اندازد. مبارزه با شایعه و خنثی مخاطره می

ها بوده است. اداره تبلیغات جونوگ در زموان  دستور کار دولت

ها  ساله ایران و عراق یک نمونه ملموس از این تالش جنگ هشت

های فراگیر )ملی( از طرفی شبیه مفاهیم ارتبواطوی  است. شایعه

هوا،  حوال گوویوی، شور  ها، تجوارب، بوذلوه انسانی مانند افسانه

ها و آثار هنری، دارای سه ویژگی تسطی ، برجستگی  المثل  رب

تری موانونود  و همانندسازی است و از طرفی شبیه مفاهیم دقیق

تر اسوت.  حیث شایعه نوعی المان ارتباطی ویژه خبر است و ازاین

شدن شایعوه در غویوبوت   وجه تمایز مهم شایعه و خبر، ساخته

بخش رسیدگی است و این، هوموان نوکوتوه  های اطمینان مالک

سازی شایعاتی است که در ارتباط  اساسی در مشکل بودن خنثی

خصووص در  با مفهوم امنیت ملی در یک کشور هسوتونود. بوه

های اجتماعی و فضای مجازی که غیرواقعی بودن بستر از  شبکه

 محتوا در آن بیشتر است.

توان مورد پژوهش جدی قرار بگیرد این است که بر  آنچه می     

هوای  توان با مدیریت شایعات در شوبوکوه اساس نه الگویی می

اَپ، امنیت ملی را ارتقواء داد. در  اجتماعی مانند تلگرام و واتس

 هایی انجام شده است. این زمینه، پژوهش

شناسی شایعه، از منابع کالسیک و مورجوع در  کتاب روان     

شناسی شایعه است. پژوهش آزمایشگاهی نسبتواً کوامولوی  روان

های فراگویور  درباره مفهوم شایعه، شناخت و الگوسازی آن، مدل

گرفته است. بررسی شایعات در  وتحلیل آن صورت شایعه و تجزیه

فضاهای بحرانی مانند جنگ ویژگی اصلی این کتاب پوژوهشوی 

هوای  است. این کار مرجع مورداستفاده بسویواری از پوژوهوش

قرن اخیر بوده است.  من سعی در تبدیل یک مفهوم نسبی  نیم

و اجتماعی به یک مفهوم دقیق و علمی، از روش آزمایشگاهی و 

هوای  های موردنظر در بیان استنتاج آوری داده تجربی برای جمع

شوده،  خود استفاده کرده است. نقطه قوت کتاب و کوار انوجوام

های واقعی در زمان خود است، اما  استفاده از روش تجربی و داده

حل در آن مشهود اسوت؛ لوذا  سازی برای تبیین راه کمبود مدل

جای ارائه و اثبات یک مدل در نهایت به بیان الگوی توجوربوی  به

 ].0رسد [ می

کونود  های شایعه توییتر، ادعا می سازی پژوهش بررسی شبیه     

تر از خود، دارای دو تفاوت اساسی بوا  های قبل مقاالت و پژوهش

کارهای جدید هستند و همین دو تفاوت باعث شد کوموتور بوه 

های  ها رسانه ها اشاره شود. اول آنکه بستر انتشار شایعه در آن آن

نامه، ارتباطات کالمی و... اسوت کوه  تر مانند روزنامه، شب کهنه

های اجتماعی هسوتونود و  دارای تفاوت ماهوی اساسی با شبکه

دوم آنکه تهدیدهای حوزه امنیت ملی در نمودهای خارجوی آن 

هوای  مانند جنگ بررسی شده است که این نیز دارای توفواوت

]. در 5[مفهومی با نمودهای داخلی تهدیدات امنیت ملی است 

هوای  های جدیدتر نیز مانند مقاله فوق، نقوش شوبوکوه پژوهش

تر بیان شده است. در این کار، به نقش شوبوکوه  اجتماعی وا  

های عمومی )از جمولوه  اجتماعی توییتر در امکان مطالعه پدیده

به اینوکوه  شایعه( اشاره شده است. عمل انتشار در توییتر باتوجه

تور  فرض عمومی است بسیوار سوریوع صورت پیش ماهیت آن به

تواند هدفی مناسوب بورای بوازاریوابوی  افتد و این می اتفاق می

ویروسی )نشری( باشد. در مقاله  تشخیص شایعه در توییتور بوا 

های عصبی بوازگشوتوی دارای سواخوتوار درخوتوی ،  شبکه

شده است، علت گسترش شایعات بر روی بستورهوایوی  داده نشان

مانند توییتر، عدم وجود عدالت در دفاع و پاسخگویی و استفواده 

]. 4ها اسوت[ جای متخصصین( از این شبکه جمعیت عمومی )به

های یادگیوری  برای تشخیص شایعات در این تحقیق از الگوریتم

افزار و شبکه کاربرد دارد اسوتوفواده  ماشین که در مهندسی نرم

بونودی سواده بورای  شده است. در پژوهشی با عنوان طوبوقوه

وتحلیل شایعه ، بیان شده، جوامع مدرن، جهانی را درک  تجزیه

دهند و بوا  های مختلفی را نشان می کنند که در آن دیدگاه می

های اخیر، از  مبادله اطالعات از طریق ارتباط مستقیم یا در سال

بودن خود را آزموایوش  های اجتماعی آنالین، عینی طریق شبکه

توانند اجماع  تر این روند، همچنین می کنند. در مقیاس بزرگ می

های عمووموی،  ایجاد کنند که اصطکاک اجتماعی حاصل از بحث

 ].  .دو جنبه اساسی و دموکراسی سالم را، کاهش دهد [
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موثوال، اخوبوار،  عونووان اطالعات اغلب با اطالعاتی )بوه            

شود که از طریق  های علمی یا تاریخی( نشان داده می واقعیت

شوند. در مورد شبکه، این شبکه متشکول از  شبکه پخش می

موثوال،  عونووان اشخاص متقابل مانند اشخاص، مثسسات )بوه

ها( و نهوادهوای خصووصوی  ها، مقامات یا سایر سازمان دولت

های بازاریابوی( اسوت. عصور  ها، آژانس مثال، رسانه عنوان )به

اینترنت ابزارهای جدیدی را برای تولید و اشتراک اطالعات از 

طریق شبکه های اجتماعی آنالین گسترده فراهم کرده است. 

شده است شایعات قدیمی، دوباره تووسوط  داده همچنین نشان

های خبری حزبی منتشر می شوند و شایعه قدیموی  سایت وب

را دوباره در اخبار بسته بندی می کنند و تووسوط کواربوران 

کونونود،  بانفوذ توییتر که ننین شایعاتی را در توییتر وارد می

. استدالل شد که دانشمندان رسانه بوایود ]0[شوند  دیده می

تغییرپذیری اطالعات منتشر شده، تکورار زموانوی نونویون 

ها را در طول زمان در نظر  هایی و مکانیزم تکامل این پیام پیام

بگیرند و نتایج مقاله  کشف منبع شایعه در شوبوکوه هوای 

گیر بودن سیستم های رایانه ای  دهد، همه اجتماعی نشان می

دسترسی مستقیم به اینترنت و شبکه های اجتماعی را فراهم 

های اجتماعوی  روزرسانی های سریع و آسان شبکه کند. به می

کنود. در نونویون  در بسیاری از موارد به کاربران کمک می

شرایطی، افراد اطالعات را با افراد مرتبط با خود به اشوتوراک 

. تشخیص شایعه و شناسایی مونوبوع نوقوش ]9[می گذارند 

مهمی در کنترل انتشار دارد. برای رویکرد شناسایی منبوع و 

بندی رویکردهای فعلی تشخیص مونوبوع در شوبوکوه  طبقه

اجتماعی و تمرکز به رویکردهای مختلف پیشرفته برای کشف 

منبع شایعه یا اطالعات غلط و مقایسه بیون رویوکوردهوا در 

های اجتماعی اختصاص بسیار موهوم اسوت. بوررسوی  شبکه

های به زبان فارسی نشان می دهد که هی  تحقیوقوی  پژوهش

به بررسی رابطه ارتقاء امنیت ملی از طریق مدیریت شایعوات 

های اجتماعی نپرداخته است و تحوقویوقوی  سیاسی در شبکه

مشاهده نشد که به طور مستقیم با استفواده از روش هوای 

گیری نندمعیاره مسئله را مورد بررسوی قورار دهود       تصمیم

]. همچنین مدل مفهووموی نوهوایوی 0/، 0/، 1/، //، 4/[ 

بار است که در سط  داخلی مورد سنجوش  تحقیق برای اولین

 و بررسی قرار می گیرد و از این لحاظ جدید و نوآور است. 

 روش تحقیق و ابزارها:

هوای     پژوهش حا ر بر اسواس روش، در دسوتوه پوژوهوش     

تحلیلی قرار گرفته است و در آن هدخ توصیف نموودن  -توصیفی 

شرایط و پدیده مورد بررسی است. روش گردآوری اطالعوات نویوز 

پیمایشی و اطالعات میدانی بوده است. برای ابزار کار، از مشاهده و 

نامه و مصاحبه استفاده شده است. قلمرو موکوانوی  آزمون، پرسش

پژوهش حا ر، شهر کرمان و نخبگان حوزه امونویوت سوایوبوری، 

کارشناسان فناوری اطالعات و حفاظت از فنواوری اطوالعوات در 

ماهوه دوم 4های اجرایی این شهر است و قلمرو زمانی نیز،  دستگاه

های اجتماعی با  و بررسی شایعات منتشرشده در شبکه 099/سال 

 مو وعات مرتبط با امنیت ملی در این بازه زمانی بوده است.

منظور تطبیق بیشتر روش کار با اهداخ اولیه پژوهش و پس  به     

نواموه، از طویوف  های مختلف طراحوی پورسوش از بررسی روش

نواموه نویوز،  ای لیکرت استفاده شده و سثاالت پرسوش گزینه هفت

پژوهشگرساخته و بر اساس رابطه متغیر اصلی و فرعوی طوراحوی 

دهد که عناصر موورد  شده است. روایی صوری یا ظاهری نشان می

گیری مفوهووم پوژوهوش را  سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه

هوا یوا  دارند. به عبارتی روایی صوری بیانگر این است کوه سوثال

های آزمون تا نه حد شبیه به مو وعوی اسوت کوه بورای       گویه

گیری آن منطقی که در واقع با قضاوت متخوصوصوان و یوا  اندازه

خبرگان مربوط به مو وع است. یعنی ارزیابی ذهنی پژوهشگور از 

نامه، باید شکل  گیری برای روایی صوری پرسش وسیله و ابزار اندازه

دهندگان باشد؛ لوذا  های پاسخ ها، منطقی و متناسب با ویژگی سثال

نامه استفواده  در پژوهش حا ر از روایی صوری برای تنظیم پرسش

برای سنجش پایایی نیز از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است.

 :گردید

واریوانوس  S2نامه،  های پرسش تعداد سثاالت یا گویه kکه در آن، 

 ، واریانس کل آزمون است.S2ام و سیگمای  kآزمون 

کولوی توان به دو گوروه  جامعه موردمطالعه این پژوهش را می     

اساتید دانشگاهی و خبرگان صواحوب   شامل: گروه اول دربرگیرنده

هوای  امنیت ملی و مدیریت شایعات سیاسی درشبکوه  نظر در حوزه

هوای  اجتماعی و گروه دوم در برگیرنده افراد فعوال در شوبوکوه

بندی نمود، که با استفاده از روش گلوگوه بورفوی  اجتماعی، دسته

ها پس از مصاحبه و توزیع پرسشنامه مشوخوص شودنود  تعداد آن

شدند زیرا حجم نمونه شامل خبرگان در دسترس و متموایول بوه 

در انتخاب جامعه آماری و در    همکاری بود و موجب محدودیت

گویوری  در واقع روش نمونهنتیجه استفاده از روش گلوگه برفی شد.

گیری غویوراحوتوموالوی  نامه ترکیبی از دو روش نمونه در این پایان

 گیری گلوله برفی بوده است. هدفمند )قضاوتی( و نمونه

    

 (/فرمول شماره )
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 دو فصلنامه
١٠٤١ 

 (AHPمراتبی ) روش تحلیل سلسله

] /گیری نند شاخصه است [ های مهم تصمیم یکی از روش      

گیری به سطو  موخوتولوف هودخ،  در این روش مسئله تصمیم

شود. در این فورایونود  ها تقسیم می معیارها، زیرمعیارها و گزینه

شوود و  گیری دخالت داده موی های مختلفی در تصمیم گزینه

امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها وجود دارد. از 

گیری نندمعیاره تعیین مویوزان  مزایای دیگر این روش تصمیم

بوا  AHPسازگاری و ناسازگاری تصومویوم اسوت. فورایونود 

ها را به شکل سواده توبودیول  وتحلیل مسائل پیچیده آن تجزیه

وتحلیل  کند. عوامل باال موجب گردید برای این مرحله تجزیه می

 ها از این روش بهره گرفته شود. داده

افوزار  همچنین تحلیل و خروجی تحلیل با استفواده از نورم     

افزار سوپردسویوژن یوکوی از  سوپردسیژن انجام شده است. نرم

و  AHPهای  گیری نندمعیاره مختص روش افزارهای تصمیم نرم

ANP های زیادی برخوردار بوده که  افزار از قابلیت است. این نرم

( تووسوعوه داده شوده و CDFتوسط بنیاد تصمیمات خالق )

افزار توسوط آقوای  . طراحی اولیه این نرم]5/[شود  مدیریت می

ساعتی و همسرش روژان ویتاکرساعتی در دانشوگواه  ال توماس

افزار قابولویوت ایوجواد  پیتسبورگ آمریکا صورت گرفت. این نرم

دار و سوپرماتریس حد دار را دارد.  ماتریس اولیه، ماتریس وزن

 همچنین قابلیت تحلیل حساسیت مدل را نیز دارا است.

 متغیرها و محاسبات

مراتبی(، عوامل پژوهش از  در گام اول )ساخت نمودار سلسله     

منابع مختلف استخراج و تعدادی نیز از طریق افراد نخوبوه بوه 

ها تشکیل و معیار و زیرمعیار مشخص  دست آمد. عوامل و گزینه

ها، توبودیول بوه  گردید و خروجی نیدمان این عوامل و مثلفه

نامه گردید. عامل اصلی و تأثیرگذار در ایون پوژوهوش،  پرسش

شده رفتاری در موواجوه بوا شوایوعوات  بندی های طبقه روش

های اجتماعی است که به نوهوار عوامول  منتشرشده در شبکه

( Dانگیزه کردن ) ( و بیCسازی ) (، خنثیB(، مقابله )Aاعتماد )

عنوان متغویورهوای  . نهار مثلفه فوق به]9[شود  بندی می کالسه

شود که هرکودام  شوند. بیان می اصلی مدیریت شایعه معرفی می

های وابسته بوه  از متغیرهای فوق با تأثیرگذاری برای روی مثلفه

کنند، میزان اثربخشی هورکودام از  اثر می خود، یک شایعه را بی

های وابسته مختص به خوود اسوت.  ها بر روی مثلفه این مثلفه

های وابسته زیادی برای شناخت عوامل مثثر بر امونویوت  مثلفه

استخراج است که از جمله  ملی در سط  رفتارهای اجتماعی قابل

هوای رسوموی  آنها، شرایط ایجاد اعتماد برای مردم در رسوانوه

(، A(، اعتماد به حاکمیت برای حل مشکل )نتیوجوه A)نتیجه 

(، هماهنگوی و Bافزایش امنیت روانی و اجتماعی مردم )نتیجه 

(، تأیویود حوقوایوق و صودور Bرسانی )نتیجه  ثبات در اطالع

(، نوظوم و آراموش Cهای رسمی در مورد اخبار )نتیجه  بیانیه

(، کاهوش انوگویوزه D(، ایجاد سرگرمی و کار )نتیجه D)نتیجه 

( و غیره از جمله Dافراد برای شرکت در مباحث سیاسی )نتیجه 

های فوق، تعدادی که دارای بیشترین  آنها هستند. از میان مثلفه

ارتباط با متغیرهای اثرگذار بودند، استخراج و در ذیل هر مثلفه، 

نامه نورموال  های تشکیل گردید. پرسش سثاالت بر اساس مثلفه

 گردید و توسط جامعه آماری منتخب تکمیل گردید.

هوا(، انوجوام  آوری و تحلیل پاسخ در گام دوم )توزیع و جمع     

گردید و از خروجی این مرحله برای ورودی مرحله بعد استفواده 

 شد.

در گام سوم )تشکیل ماتریس مقایسات زوجی(، عناصر هور      

صورت  سط  نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سط  باالتر به

های مقایسات زوجوی تشوکویول  زوجی مقایسه شده و ماتریس

شدند. جهت تعیین اهمیت و ترجی  در مقایسات زوجی از طیف 

  کنیم: صورت زیر است، استفاده می ساعتی  که به 9تا  /

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش

 اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند. jنسبت به  iگزینه  ترجی  یکسان /

 تر است. کمی مهم jنسبت به  iگزینه  کمی مرج  0

 تر است. مهم jنسبت به  iگزینه  خیلی مرج  5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه  خیلی زیاد مرج  .

 نیست. jمقایسه با  تر و قابل مطلقاً مهم jاز  iگزینه  کامالً مرج  9

1-0-4-

0 
 بینابین

 iبرای  9تر از  و پایین .، بیانگر اهمیتی زیادتر از 0دهد مثالً  های بینابین را نشان می ارزش

 است.

 : جدول مقایسات زوجی 1جدول شماره 
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دهونوده ایون  در گام آخر )محاسبه نرخ سازگاری( که نشان     

است که مقایسات از ثبات و پایداری برخوردار هستند یا خویور. 

صورت خوودکوار  این نرخ به AHPافزارهای مختص روش  در نرم

کموتور  /.  4شود ننانچه این نرخ از  افزار محاسبه می توسط نرم

بیشتر باشود  /.  4باشد نشان از سازگاری ماتریس است و اگر از 

 .]5/[باید در مقایسات زوجی تجدیدنظر نمود 

 وتحلیل تجزیه

شناختی پژوهش و آمار توصیفی: گروه اول  اطالعات جمعیت     

نظور در حووزه  دربرگیرنده اساتید دانشگاهی و خبرگان صاحب

های اجتمواعوی   امنیت ملی و مدیریت شایعات سیاسی در شبکه

هوای اسوتوان  )کارشناسان حوزه فضای سایبری حراست ارگوان

کرمان( و گروه دوم در برگیرنده افراد فعال در شوبوکوه هوای 

های استان کرمان(، بودند کوه  اجتماعی )کارمندان دولتی ارگان

ها پس از مصواحوبوه و با استفاده از روش گلوگه برفی تعداد آن

اند؛ زیرا حجم نوموونوه شوامول  نامه مشخص شده توزیع پرسش

 خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری بود.

هوای  شناختی نمونه تحقیق، آمار توصیفی مثلفه توصیف جمعیت

ها، انحراخ معیار، نولگی انجام شد و در  پژوهش شامل میانگین

منظور اطمینان از قابلیت اعتمواد  وتحلیل به نهایت، قبل از تجزیه

هوا اموتوحوان  یا پایایی ابزار آزمون آلفای کرونباخ بر روی مثلفه

های موربووط بوه  گردید. نتایج مربوط به آمارهای پایایی معیار

های پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، بویوانوگور  مولفه

قابلیت اعتماد باال نسبت به ابزار گردآوری اطالعات این تحقیوق 

محاسبوه  ..4است؛ زیرا میانگین  رایب آلفای کرونباخ باالتر از 

ای کارشناسان  دهد نظرات و تجربه حرفه شده است که نشان می

 (.1اعتماد بوده و پایایی مناسبی دارند )جدول شماره قابل

 

 

 

 

 

 

گویوری  های تصمویوم ای فرایند ارزیابی گزینه فرایند نهارمرحله

منظور بررسی رابطه ارتقاء امنیت ملی و مدیریوت شوایوعوات  به

 های زیر بود: ای اجتماعی شامل گام سیاسی شبکه

های مرتبط با هریک از عوامل توعویویون و  در مرحله اول معیار

سپس ابزاری که قابلیت اعتماد آن مورد آزمون قرار گرفته بوود 

توزیع گردید. ابزار مقایسات زوجی مورداستفاده برای فورایونود 

گیری نندمعیاره به ابوزار  مراتبی و تصمیم تصمیم تحلیل سلسله

مقایسات زوجی خبره موسوم است. برای هر سط  از توحولویول 

مراتبی یک ابزار مقایسات زوجی خبره توهویوه شود. در  سلسله

هوا انوجوام  مرحله دوم مقایسات زوجی و تعیین وزن بین مثلفه

شد. ابزار مقایسات زوجی خبره نخست بوا موقوایسوه زوجوی 

معیارهای اصلی بر اساس هدخ به تعیین اولویت هور یوک از 

پردازد؛ بنابراین باید معیارها را بر اساس هودخ  معیارها اصلی می

 nبرابر با  jبر  iکنیم. اگر اهمیت عنصر  دو با هم مقایسه می دوبه

به این نکته کافوی  است و باتوجه 0n /برابر با  iبر  jباشد، اهمیت 

مقادیر باالی قطر اصولوی را پور است در ماتریس حاصل فقط 

کنیم. مقادیر زیرقطر اصلی معکوس مقادیر باالی قطر خوواهود 

ها توجه  بود الزم به ذکر است که در مورد معیارها باید به نوع آن

داشته باشیم. توجه به نوع معیار در روش موحواسوبوه وزن آن 

افزار سوپر دسیژن  اهمیت دارد. در مرحله سوم، با استفاده از نرم

افزاری پیش رفت. پس از نرمال کردن، وزن هور  های نرم تحلیل

دیوگور  عوبوارت گزینه بر اساس معیار موردنظر به دست آمد. بوه

محاسبه مقدار ویژه هر سطر با تخمین میانوگویون هونودسوی: 

میانگین هندسی آن سطر به جمع میانگین هندسی سوطورهوا. 

دهویوم.  های زوجی را برای سایر معیارها انجام می همین مقایسه

ترتیب اولویت هر فرد را بر اساس هر معیار موانونود فووق  این به

بندی بر اساس روابط  کنیم. شکل و جدول ذیل، رتبه محاسبه می

سازی ارتقاء امنیت ملی از طریق مودیوریوت  های مدل بین مولفه

های اجوتومواعوی بوا اسوتوفواده از  شایعات سیاسی در شبکه

، را  AHPگیری نند شاخصه بر اسواس  های تصمیم تکنیک

 . نشان  می دهد

 0n /برابر بوا  iبر  jباشد، اهمیت  nبرابر با  jبر  iاهمیت عنصر 

به این نکته کافی است در ماتریس حاصل فوقوط        است و باتوجه

. مقادیر زیورقوطور اصولوی مقادیر باالی قطر اصلی را پر کنیم. 

معکوس مقادیر باالی قطر خواهد بود الزم به ذکر است کوه در 

ها توجه داشته باشیم. . توجه به نوع  مورد معیارها باید به نوع آن

معیار در روش محاسبه وزن آن اهمیت دارد. در مرحله سوم، بوا 

افوزاری پویوش  های نرم افزار سوپر دسیژن تحلیل استفاده از نرم

 رفت. 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 (Aاعتماد  )

11700 
 (Bمقابله )

 (Cسازی ) خنثی

 (Dانگیزه کردن ) بی

 قیاس زوجی و تعیین وزن هر مولفه – 2شکل شماره 

 : نتایج اعمال آزمون ضریب آلفا بر روی متغیرهای پژوهش 2جدول شماره 
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 دو فصلنامه
١٠٤١ 

پس از نرمال کردن، وزن هر گزینه بر اساس معیار موردنظر بوه 

دیگر محاسبه مقدار ویژه هر سطر با تخمیون  عبارت دست آمد. به

میانگین هندسی: میانگین هندسی آن سطر به جمع میانوگویون 

های زوجی را برای سایر معیارهوا  هندسی سطرها. همین مقایسه

ترتیب اولویت هر فرد را بر اساس هر معیار  این دهیم. به انجام می

بندی بور  کنیم. شکل و جدول ذیل، رتبه مانند فوق محاسبه می

سازی ارتقاء امنیوت مولوی از  های مدل اساس روابط بین مولفه

های اجوتومواعوی بوا  طریق مدیریت شایعات سیاسی در شبکه

گیری نند شاخصوه بور اسواس  های تصمیم استفاده از تکنیک

AHP دهد: ، را نشان می 

گردد.  در مرحله نهارم بر اساس نرخ ناسازگاری نتایج حاصل می

ای است که سازگاری را  نرخ ناسازگاری در پژوهش حا ر، وسیله

تووان بوه  دهد که تا نه حود موی مشخص ساخته و نشان می

های حاصل از مقایسات اعتماد کرد. اشکال باال، تحولویول  اولویت

نهایی و عوامل مربوط ارتقاء امنیت ملی از طوریوق مودیوریوت 

های  های اجتماعی با استفاده از تکنیک شایعات سیاسی در شبکه

گیری نند شاخصه، برای مولفه های اصلی با کموتوریون  تصمیم

دهود. بورای سوثاالت  نشان می 44//4.4حد ناسازگاری یعنی 

( با کمتوریون Aمولفه های اصلی به ترتیب برای مثلفة اعتماد  )

( Bو برای مثلوفوة موقوابولوه ) 4.40955حد ناسازگاری یعنی 

و بورای  4.4/510(  Cسوازی ) و برای مثلفة خنثی 4.4.490

بوه  دهد. باتوجه را نشان می ./4.400( Dانگیزه کردن ) مثلفة بی

مشاهده اسوت کوه  ، قابلAHPتحلیل نهایی پژوهش بر اساس 

(بوا وزن Cسوازی ) وخنثوی 4.04.0(با وزنDانگیزه کردن ) بی

، AHPترین معیارهای مدل یکوپوارنوه  عنوان مهم به0/..4.1

،  AHPبندی مثلفه های پژوهش با استفاده از روش  برای رتبه

 تعیین شدند.

 

 گیری نتیجه

شایعات سیاسی زمانی گسترش می یابند و موورد پوذیورش      

افراد مختلف در سط  جامعه قرار می گیورنود کوه شویووع و 

گسترش آن از بطن جامعه )اخبار سیاسی جامعه( و انتشوار آن 

دهان و شخص به شخص باشد. شایعات سیاسی  به صورت دهان به

که در شبکه های اجتماعی مجازی انتشار می یابد، این ویوژگوی 

صوورت شوخوص بوه  را دارد که توسط اعضاء و کاربران آن، بوه

های رسمی حوکووموتوی   شخص یا گروه به گروه در مقابل کانال

هوای  فردی در شوبوکوه انتقال یابد. بستر مناسب ارتباطات میان

اجتماعی مجازی، این امکان را فراهم می سازد کوه اخوبوار و 

شایعات توسط افراد به یکدیگر منتقل شود و موانونود دنویوای 

حقیقی ولی با سط  دسترسی بسویوار وسویوع تور و بودون 

دهان شایعوه  به های زمانی و مکانی، امکان انتشار دهان محدودیت

  .و در نتیجه اثرگذاری و باورپذیری بیشتر آن مهیا شود

بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی در گوروه      

های مختلفی در این فضا عضوویوت دارنود؛ کواربوران جوهوت 

توجه بیشتر از سوی دیگر اعضای گوروه و توالش بورای  جلب

شدن و ترغیب افراد به خواندن مطالب پروفایل و افوزودن  دیده

تعداد اشخاص لیست دوستان خود، سعی می کنند خوبورهوای 

خاص و جنجالی سیاسی و ملی را که توجه دیگران را معوطووخ 

به خود کند در شبکه های اجتماعی انتشار دهند. شایعات نویوز 

که همواره دارای اهمیت و جاذبه خاص خبری اسوت در ایون 

راستا توسط کاربران انتشار می یابد. شایعاتی که در بسیواری از 

موارد حتی بدون اینکه برای خود شخص هم باورپذیر باشد، تنها 

جهت جذب کاربران دیگر توسط شخص انتشار می یوابود. ایون 

ویژگی در مورد شایعات سیاسی عینیت بیشتری دارد و متقوابوالً 

 تأثیر قرار خواهد داد. امنیت ملی را هم تحت

هنگامی که مخاطب در معرض اخبار رسانه هوای جوموعوی      

هوا، او را  )رادیو، تلویزیون و روزنامه( قرار می گیرد و این رسانه

خطاب قرار می دهند، از نظر روانی احساس اینکه این رسانه هوا 

در انتشار اخبار، اهداخ اقناعی و اثرگذاری و هدایت او را دارد، 

در ذهن مخاطب ایجاد می گردد و سبب می شود در صوادقوانوه 

وسقم آن شک و تردید نماید. در شبکه های  بودن اخبار و صحت

 تبع آن شایعات  اجتماعی مجازی، بسیاری از اخبار سیاسی و به

 (Cسازی) تعیین وزن مؤلفة خنثی - 5شکل شماره 

 (Aتعیین وزن مؤلفة اعتماد  ) - 3شکل شماره 

 (Dانگیزه کردن) تعیین وزن مؤلفة بی -6شکل شماره 

 (Bتعیین وزن مؤلفة مقابله ) - 4شکل شماره 
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سیاسی، در قالب گپ و گفتگوهای دوستوانوه بویون اعضواء و 

صورت پست ها در پوروفوایول هوای  همچنین انتشار آن ها به

شخصی فرد انتشار می یابد و توسط دیگر کاربران مشاهده موی 

شود؛ بنابراین، مانند رسانه های سنتی رادیوو، تولوویوزیوون و 

روزنامه، مخاطب را تنها جهت انتشار اخبار و مشاهوده بوخوش 

خبری، مورد خطاب قرار نمی دهند؛ بنابراین، اخبار و شایعواتوی 

 یابد، نزد مخاطب باورپذیرتر است. که در این شبکه ها انتشار می

یکی از دالیل انتشار و پذیرش سریع شایعات سویواسوی در      

هاست در  شبکه های اجتماعی مجازی، قابلیت تعاملی این شبکه

های رسمی است. تو ی  آنکه زمانی که یک شایعوه  مقابل کانال

و خبر نادرست، توسط یکی از اعضاء در این شبکه ها انتشار می 

یابد؛ توسط دیگر کاربران، موردمطالعه و تحلیل قرار می گویورد 

که در طول این امر، مصادیق و اخبار مرتبط به آن شوایوعوه و 

همچنین اطالعات تکمیلی و جزئیات بیشتری از قوبویول انوواع 

عکس، فیلم و متون تفسیری به آن شایعه ا افوه موی گوردد، 

شده نیز موانونود  هرنند بسیاری از این اخبار و اطالعات افزوده

خود شایعه حقیقت ندارد و زائیده فکر کاربران است. با افوزایوش 

این جزئیات و تعامل و همراهی دیگر اعضاء، شایعه باورپوذیورتور 

تر می شود موجب می گردد کاربوران  گشته و به واقعیت نزدیک

 بیشتری شایعه را پذیرفته و باور نمایند.

زمانی که شایعه ای در سط  ملی و تأثیرگذار بر امنیت ملی      

)بدون آنکه عضو آگاه به این تأثیر باشد( توسط یکی از اعضوای 

گروه در شبکه های اجتماعی مجازی انتشار می یوابود، اموکوان 

دارد بعضی از اعضای گروه، آن شایعه را الزاماً نپذیرفته و بواور 

نکنند. اما به دلیل حضور و مشارکت در گروه و عدم طوردشودن 

صورت موافق جلوه دهند. در این  از گروه تشکیل شده، خود را به

حالت گروه از طریق شایعه به ما می گوید نگونه باید فکر کنیم 

تا به گروه تعلق داشته باشیم و این افزایش توعوداد هوموراهوان 

شایعه در گروه سبب می گردد اشخاصی هم کوه در پوذیورش 

به مشاهده تعداد موافقان و  شایعه شک و تردید داشتند، باتوجه

 همراهان با شایعه، مجاب گشته و آن را بپذیرند.

خصوص شایعات بوا بورد  از دیگر عوامل انتشار شایعه و به      

ملی، تشکیل زنجیره انتشار آن در جمعیتی همگن است کوه از 

نظر عقاید و طرز تفکر و شخصیت، همسان و به یکدیگر نزدیوک 

هستند. این همگنی گاه در یک ویژگی مانند مخوالوفوت )و در 

کند. در  مواردی موافقت( با دیدگاه رسمی حکومت نمود پیدا می

وبیش یکسانی دارد و  این شرایط شایعات بر روی افراد تأثیر کم

هر یک از اعضاء، مو ع و واکنش مشابهی در قبال شوایوعوه از 

پوذیورش  تری جهت خود نشان می دهند؛ بنابراین، بستر مناسب

 شایعه در گروه فراهم می گردد.

گروه های همسان در شبکه های اجتماعوی موجوازی، بور      

گیرنود و  اساس ویژگی ها و عالیق مشترک اعضای آن شکل می

نظر و تقابل فکری کمتری میان اعضای آن هوا  بنابراین، اختالخ

به وجود می آید و ننین شرایطی بستر هومووارتوری جوهوت 

 گسترش شایعه در گروه ایجاد می نماید.

شایعه جهت رشد و بقای خود، نیاز به انتشار و رواج بویون      

افراد جامعه و گروه دارد. هرقدر ارتباط بین اعضاء و افراد بیشتور 

باشد، شایعه باقدرت و توان بیشتری انتشار می یابد و بوا هوموه 

گیرشدنش، به شایعه ای قوی، ماندگار و تأثیرگذار و بواقودرت 

اقناعی بیشتر، تبدیل می شود. شبکه های اجتماعی مجازی، بوا 

توان ارتباطی باالیی که بین اعضای خود ایجاد کرده اند، سرعت 

انتشار شایعه را در بازه زمانی کم و سط  دربرگیری بیوشوتوری 

سان کارکردی ویژه و اثرگذار در انتشار و  فراهم می آورند و بدین

 رواج بیشتر شایعات در سط  جامعه دارند. 

قابلیت نندرسانه ای شبکه های اجتماعی مجازی، به انتشار      

شایعه کمک شایانی کرده است. در انتشار شایعه در این شبوکوه 

ها، جدا از متن و خبر منتشر شده پیرامون شایعه، عکس و فایل 

های صوتی و تصویری نیز جهت تأیید آن  میمه موتون موی 

گردد. این امر سبب می شود شایعه نزد افراد سندیت پیدا کورده 

 و باورپذیرتر شود.

بی شک شنیدن شایعه از یک دوست صمیمی که نسبت بوه      

او شناخت و آگاهی داریم، بیشتر مورد پذیرش ما قرار می گیورد 

تا اینکه آن را از شخصی که ارتباطی با او نداریم بشونوویوم. در 

شبکه های اجتماعی مجازی، هر یک از کاربران، هم عضو گوروه 

های مختلفی هستند که با اعضای این گروه ها در ارتباط انود و 

هم لیستی از دوستان شخصی دارند که با فردفرد آن ها به طوور 

خصوصی در ارتباط هستند. این شرایط سبب می شود زموانوی 

که توسط هریک از اعضا شایعه و خبری منتشر گردد، به دلویول 

برقراری فضای دوستانه و صمیمی بین شخص و دیگور اعضوای 

 گروه، شایعه راحت تر مورد پذیرش و باور قرار گیرد.
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