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Abstract 
With the increasing use of new communication technologies, public opinion 

management tools have also undergone fundamental changes; both in terms 

of method and theoretical foundations, there have been developments in the 

field of public opinion management that double the need to review and 

develop the theoretical literature of the past. What is now being referred to 

as a new way of managing public opinion in recent years, and especially 

after the 2016 US election, is the issue of "social manipulation". The authors 

believe that Iran is one of the countries that is exposed to hostile social 

manipulation by regional and supra-regional powers due to its special 

communication position. To this end, with the framework of hostile social 

manipulation, the cyber actions of Saudi Arabia against the Islamic Republic 

of Iran have been studied. For the present study, more than 900,000 data 

related to Iran in Arabic were extracted by Twitter from the social network 

Twitter until 2021 & 2022 years; Then, using the network analysis method, 

the activity of Saudi users has been specially studied. The results of the 

study show that Saudi Arabia, with its hostile social manipulation 

techniques, especially by investing in cyber tools, seeks to discredit, 
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destabilize, weaken, and sometimes promote specific groups and institutions 

that are important to the country's competitive power. 

Keywords: Social Manipulation, Public Opinion, Saudi Arabia, Social 

Network, Analysis, Twitter, Iran. 
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برافکاریرگذاریتأثنیخصمانه؛راهبردنویاجتماعیکاردست

دریاقداماتعربستانسعودیدرجهان)مطالعهموردیعموم

 (یشبکهاجتماعلیباروشتحلترییتو
 

ریحسنبش
(، السالم هیعل)استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

 تهران، ایران


تمدنررضایام
، السالم( هیفرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)عل یدکترا یدانشجو

 تهران، ایران


یمانیسليرشکاریمنیام
، )ره(یئدانشگاه عالمه طباطبا یارشد علوم ارتباطات اجتماع یکارشناس

 تهران، ایران


  چکیده
هاينوينارتباطی،ابزارهايمديريتافکارعمومینیزدستخوشاستفادهازفناوريروزافزونباگسترش

 است؛ شده کهيطوربهتحوالتاساسی ازنظرهم هم و حوزهازنظرروشی در تحوالتی نظري، مبانی

مضاعف را ادبیاتنظريگذشته توسعه ضرورتبازنگريو استکه عمومیرخداده مديريتافکار

می بهآنچهنمايد. و اخیر سال چند در امروزه انتخاباتسال پساز 6102ويژه امريکامتحدهاالتيادر

«0کارياجتماعیدست»شود،مسئلهينويندرمديريتافکارعمومیازآنيادمیهاوهیشعنوانيکیازبه

کیازکشورهايیاستدلیلقرارگرفتندرموقعیتارتباطیبرجسته،ياست.نگارندگانمعتقدندايران،به

معرضدست در قدرتکه سوي از خصمانه اجتماعی منطقهکاري خارجی فرامنطقههاي و قراراي اي

کارياجتماعیخصمانه،اقداماتسايبريعربستانسعوديعلیهگیرد.بههمینمنظورباچارچوبدستمی

پژوهشحاضر،باروشماشینیبیشجمهورياسالمیايرانموردبررسیومطالعهقرارگرفتهاست.براي

 011از سال از اجتماعیتويیتر شبکه عربیاز زبان به ايران مرتبطبا داده 6160هزار میالدي6166تا
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قرارگرفتهموردمطالعهاستخراجگرديد؛سپسبااستفادهازروشتحلیلشبکه،فعالیتکاربرانعربستانی

 پژوهشنشان از حاصل نتايج دهدیماست. با سعودي عربستان دستهاکیتکنکه اجتماعیي کاري

به سرمايهخصمانه با درصددويژه ابزارهايسايبري، بر وفیتضع،يسازثباتیباعتبارکردن،یبگذاري

.کشورهدفمهمهستندیقدرترقابتيکهبرایاستمؤسساتوخاصيهاگروهجيتروبعضاً

.شبکه لیتحل ،یعربستان سعود تر،ییتو ،یافکار عموم ،یاجتماع یکار دست :ها واژهکلید

  



 5|همکارانوریبش؛....برافکاريرگذاریتأثنيخصمانه؛راهبردنویاجتماعيکاردست

 مقدمه و بیان مسئله
الملل،اينيافتهوقدرتمنددرعرصهبیناخیرکشورهايتوسعهچندسالهبامالحظهاقدامات

می فهم عرصهنکته در عمومی افکار مهندسی مديريتو از جديدي شیوه با که شود

روهستیمکهتاکنونمشابهینداشتهاست؛ازهمینرو،ادبیاتنظريمسلطخارجیروبه

ارتباطاتمیانفرهنگیوارتباطاتا تبیینکنونیدرحوزه گرقناع،چنداندراينعرصه

ودچارکاستی بهنبوده است؛ تبیینوقايعامروز میهايیدر رسدارتباطاتتبلیغیيانظر

هايگذشتهواساساًشرايطمتفاوتیرابادههپروپاگاندايیواردحوزهنظريجديديشده

می سر پشت تا است تالش در تحقیق اين اجتماعدست»گذارد. یکاري به« عنوانرا

 ارتباطاتبینروزتربهچارچوبنظري عرصه در عمومی افکار حوزه ودر تبیین الملل

به اينترنت نقش چراکه نمايد؛ مسائلتشريح اطالعات، آزاد جريان اصلی بستر عنوان

براي اينحداهمیتنداشتهاست؛ ايجادکردهاستکهدرگذشتهحداقلتا جديديرا

 پیامبگاهچیهمثال تحريکازار يا استو نبوده داغ حد اين تا شايعات و جعلی هاي

يبهاينحدنبودهاست؛بنابرايناچندرسانهعواطفگیرندگانپیامبااستفادهازمحتواي

تواندهمدرحوزهامنیتهاينوينتأثیرگذاريبرافکارگیرندگانپیاممیشناسايیشیوه

تهديداتخارج برابر مديريتافکارآفرينیدر در را اقداماتايران هم و باشد یمؤثر

اينپژوهشمی بخشد. بهبود خود نسبتبه اقداماتعمومیجهان و راهبردها تا کوشد

بهبین اسالمی جمهوري المللی سايبري حوزه در نوشتارموردتوجهويژه اين گیرد. قرار

اعیخصمانهچیستوچهکارياجتمیبهاينسؤالاصلیاستکهدستدهپاسخدرصدد

هايیدارد؟سؤالفرعینیزدراينپژوهشايناستکهاقداماتعربستانسعوديدرروش

اساس،پژوهشحاضرنیبرهمکارياجتماعیخصمانهعلیهايرانچیست؟راستايدست

می بخشتقسیم دو مبانیدستبه ماهیتو پیرامون بخشاول، کارياجتماعیوشود:

مطالعهموردياقداماتيکیازمهمارتباطآن افکارعمومیاستوبخشدوم، ترينبا

کارياجتماعیدرخاورمیانهبودهکهدرعربستانسعوديواقعشدهاست.مراکزدست

حاکمانبودهموردنظرازابتدايتاريخبشريت،مسئلهبساچهوربازيدافکارعمومیاز
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وچهدرکردینمتعدادانگشتانيکدستتجاوزاست؛چهآنزمانکهتعدادجوامعاز

بنابراين،اصلپیدايشاينحوزه،عمري؛زمانفعلیکهباجوامعمتعددومتکثرمواجهیم

 هر در اما دارد؛ انسان اجتماعی زندگی تاريخ با ادورهبرابر مخصوصاًهاانساني، و

 براي خويشرا عصر متناسببا ابزارهاي بدهجهتحاکمان، کاری به عمومی افکار ه

هايمربوطبهحوزهارتباطاتسنتیبیانهادرپژوهشکهشرحبسیاريازآناندگرفتهیم

درعصرحاضرکهعصرارتباطاتنیزنامیده متناسبباشودیمشدهاست. يهاشرفتیپ،

 حوزه هايفناورشگرفدر ارتباطی، هاحکومتي مؤثرتريناندتالشدر و بهترين تا

ا عمومی افکار مديريت براي را موردرندیکارگبهبزارها در ابتدا پژوهش، اين در .

 کاريدست»چگونگی » سخن عمومی ازشدهگفتهافکار يکی بررسی به ادامه، در و

کاريپرداختهشدهاست.هايايندستنمونه

 اهمیت و ضرورت

هايارتباطیواطالعاتیاستکهدراقداماتاقناعیوتبلیغیدرهرعصري،تابعفناوري

 زمان و عصر میمورداستفادهآن چاپ،قرار دستگاه اختراع از قبل مثال براي گیرد؛

هايعمومیشهرهاشدودرمکاننوشتارهايدستیبامشقتوزمانطوالنینگارشمی

گرفت؛امابااختراعدستگاهچاپوامکانتکثیرتبلیغانجاممیشدوازاينطريقنصبمی

هايتبلیغیباسرعتوکمیتبیشتريصورتگرفت.پیام،انتقالپیام

هاياطالعاتیوارتباطی،انتقالدرعصرحاضر،باگسترشورشدانفجاريفناوري

پذيرد؛العادهانجاممیومتراکمباسرعتوکمیتفوقدهیتندرهمايصورتشبکهپیامبه

هايپروپاگاندايیخودرابااَشکالمختلفدرچنینشرايطی،فرستندگانپیامقادرندتاپیام

ارتباطودرکمیت لذا بازاريازهايبسیارباالبهدستگیرندگانپیامبرسانند؛ گیرانبا

هاياقناعیواعمازپیامهايارتباطی)روهستندکهدرآنانواعپیامهايمختلفروبهپیام

می مخابره ضروريپروپاگاندايی( از يکی شرايطی، چنین در مهارتشود. برايترين ها

شیوهارتباط شناخت ارتباطگیران، تأثیرگذاري وهاي عمومی افکار بر گران

؛چراکهدرصورتعدمشناختکافیازاينهاستآنهاياجتماعیازسويکاريدست



 7|همکارانوریبش؛....برافکاريرگذاریتأثنيخصمانه؛راهبردنویاجتماعيکاردست

ودچارگرفتارشدهگرانهايپروپاگاندايیارتباطیدردامپیامراحتبهناستها،ممکشیوه

چه شوند. شناختی حوزهخطاهاي کارشناسان از بسیاري تا شده باعث امر همین بسا

درعرصهبین دالمرکزيمواجههورقابتکشورها المللراارتباطاتوعلوماجتماعی،

جنگشناختی» انددانسته« شناساندنشیوهناينپژوهشبهبنابراي؛ کاريهايدستمنظور

گرانخارجیانجامگرفتهاستودرادامه،بهمعرفیواجتماعیخصمانهازسويارتباط

پردازد.کارياجتماعیمیترينمواردايندستواکاوييکیازمهم

 پیشینه تحقیق

پژوهش تاقناعوياپروپاگاندااشارههايموجودبهمسائلارتباطادرمنابعفارسی،عمدتاً

دست بررسی اما است؛ حوزهکاريداشته در حدي تا ديجیتال عصر در اجتماعی هاي

شدهانجامهايزياديدراينحوزهفارسیمغفولماندهاست؛امادرمنابعالتین،پژوهش

رَند انديشکده کتاب بتوان شايد مهم0که آنرا عنترين با کتاب اين دانست. وانها

توسطانتشاراترنددرآمريکامنتشرشده6100،درسال«6کارياجتماعیخصمانهدست»

ويژگی اهدافو معرفی با اثر، اين در نويسندگان دستاست. بههاي اجتماعی، کاري

متحدهدرکاريانتخاباترياستجمهوريدراياالتبررسینقشچینوروسیهدردست

 همپرداخته6102سال اند؛ سال در ديگر پژوهشی و6102چنین بداوي آدام توسط

عنوان دست»همکارانويبا يمداخلهجويانهروسیههانیکمپکاريسیاسی؛ شدهانجام«

 شکلکه به دقیق، فنیو درهايکاردستبسیار تويیتر بستر در يسیاسیدولتروسیه

(Mazarr, 2019.)کندیمرابررسی6102جريانانتخاباتآمريکادرسال

مطالعه پژوهشديگر، سال در توسطاساتید6161اياستکه بغداد دانشگاه در

بررسیمعنايیو»گروهزبانانگلیسیايندانشگاهانجامشدهاست؛اينپژوهشباعنوان

بالغیدست انگلیسیهایسخنرانکارياجتماعیدر عربیو يسیاسی سال« دسامبر در

توسطرائدجاسموصباحمصطفیمنتشرشده«جهانعرب»زبانیسیانگلدرنشريه6161
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يدونالدترامپوبرهمصالحهایسخنراناست.اينتحقیقباروشتحلیلگفتمانانتقادي،

کارياجتماعیتحلیلکردهوبه)رؤسايجمهوروقتآمريکاوعراق(راازمنظردست

(Jassim & Mustafa, 2021.)اندافتهیدستيتوجهقابلنتايج

صیانتاز»توسطسینانآرالودينايکلسباعنوان6100پژوهشديگر،درسال

هادراينپژوهشانجامشدهاست.آن«هاهاياجتماعیرسانهکاريانتخاباتدربرابردست

رسانهکوشیده سواد جنس از راهکارهايی ارائه با تا اند شهروندانريپذبیآساي، ي

 در پیامآمريکايی رسانهبرابر بکاهندهاي را خارجی منبع با مخرب  & Aral).اي

Eckles,2019)

می مالحظه چنانچه در تحقیقات اين وهاحوزهشود، بوده فارسی زبان از غیر ي

هابارويکردسیاسیوازمنظرهمچنینناظربهمسائلايراننیست؛بعالوهعمدهاينپژوهش

هاياجتماعیراکارياستتامسئلهدستدرصددحاضرعلومسیاسیاست؛اماپژوهش

اوالًازمنظرعلومارتباطاتوارتباطاتاقناعبررسینمودهودوماًيکیازمصاديقناظربه

نیازهايجمهورياسالمیايراندراينحوزهرابررسینمايد.

 شناسی پژوهش روش

کیفیرويکردحاضر،پژوهشدرتحقیقرويکرد بايدادهآورجمعو اسناديروشها

شده دادهانجام تحلیل صورتاست؛ اجتماعی شبکه تحلیل روش از استفاده با نیز ها

برمبتنیپژوهشاسنادي،پژوهشبهآنخواهیمپرداخت.لیتفصبهپذيرفتهکهدرادامه

(0826:672است.)مجدفر،رسمیآمارياآرشیوهاماننداسناديمطالعهازبرگرفتهشواهد

کهبرندمیکاربهاسناديپژوهشجايبهراايکتابخانهتحقیقاصطالحاوقات،ازبسیاري

استمطالعاتیاي،کتابخانهمطالعاتازمنظورزيرانیست؛درستیودقیقاصطالحنظر،به

موضوعاتکه بهمربوطغالباًونداشتهقرارمحقّقدسترسواختیاردرموردمطالعه

درکهپیشینهايزمانمدارکواسنادازمحقّقوگرددمینزديکيادورايگذشته

اجتماعیطبقاتزمینهدرتحقیق،مثالعنوان.بهکندمیاستفادهباشند،میموجودهاکتابخانه

اما؛ايرانمشروطیتانقالبدراجتماعیمختلفاقشارسهمدربارهتحقیقياصفويهعصر
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جهتهمینبهاست؛تاريخیواسناديازاعماسناديپژوهشاينکه؛استمعروفآنچه

قرارموردبررسیاسناديتحقیقاقسامازيکیعنوانبهايکتابخانهتحقیقنوشتارايندر

دلیلاينکه.گرفتخواهد اينروشبه در خواهمحقق،البته يجامعهمعیارهايباناخواه

پژوهشدرراخاصانحرافضريببايدپسشود،میمواجهگذشته]آرشیو[باخودزمان

(0828:652بپذيرد.)ساروخانی،خويش

 اجتماعی تحلیل شبکهروش 

اينرويکردتحلیلشبکه هاياجتماعیدرچنددهةاخیراهمیتزياديپیداکردهاست.

هايتحقیقتجربیظهورکردامروزها،ابزارهاوتکنیکصورتمجموعةروشکهبیشتربه

استوبرخیازدانشمندانعلومايجامعهبهرهیافتینظريونظريهتبديل شناختیشده

ابزاروفنونازايمجموعهباروشنوعیازفراترچیزيشبکهتحلیلکه اجتماعیمعتقدند

(0022برکوويتز،؛0022ولمن،)استتحلیلی اجتماعی شبکه تحلیل مثابهبهبنابراين

خواهدبود.مدنظرپژوهشدراين«نظريه»و«روش»

هايديگرمانندساختارگرايی،نظرياتزيملدرموردفرموايننظريهبانظريهنکهيباا

نظام نظرية نظرياتکنشپارسونز، اجتماعی، انسجام مورد در نظرياتدورکیم محتوا،

گروه نظريات والرشتاين، تفاوتجهانی دارد، زيادي نزديکی و... اجتماعات و ها

تأاشباهمةايننظريهاساسی کیدآنبرتحقیقتجربیواقعیتجامعهکههمانروابطها

ها،اصول،ايازروشتحلیلشبکه،برايمطالعةساخت،مجموعه.باشدبینافراداستمی

است.رابطة«رابطه»يکروش،واحدتحلیلدراينکند.هاوابزارهاراعرضهمیتکنیک

رابطةهمکاريبینافراديکاد نفر، ساختاردوستیبیناعضاييکفامیلیبیندو اره،

ويژگیجالب غیره. کوچکو دين،الگويتوجهگروه سن، آناستکهجنس، رابطه

توانندخصوصیاتهريکازافرادباشندنهرابطةبینهامینیست.ايندرآنمهمو...ملیت

هاآن بدونجهتاينروابطممکناستجهت. وزندار، ، و دوتايی)صفر يا يکی(دار

استکهفقطوجودياعدمتريننوعشبکه،شبکةروابطدوتايیبدونجهتباشد.ساده

توانآنرابیشترتوصیفکرد.دهد.بااستفادهازوزنرابطهمیهارانشانمیرابطةبینگره
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می نشانوزن بینتواند رابطة در مثال، براي باشد. رابطه شدت يا تکرار میزان، دهندة

هاباهمباشد)وسرمن،هايآندهندةمیزانتماسهاممکناستنشانهاوزنرابطهسازمان

اگردرشبکهرابطه0000،گارتونوديگران،0000؛اسکات،0001 دارباشدايجهت(.

(6117گويیم)هوگان،یماگربدونجهتباشدبهآنيالنوبهآنکما

 تقسیمکنیم:کلیرابهدوطبقههابهتراستبرايدرکروشتحلیلشبکهروش

يارابطههايروش -

(بنديمقوله)بنديطبقههايروش -

تحلیلشبکهازبنديبرايشناختروشتحلیلشبکهمیاينطبقه تواندمفیدباشد.

(.0878اياست)چلبی،نوعروشرابطه

ای )باستانی و  تحلیل رابطهی ها روشی و بند طبقهی تحلیل ها روشی ها یژگیومقایسه  .1جدول 

 (20: 1234رئیسی، 

ایرابطهبندیطبقهنوعروشخصوصیات

رابطه(entityموجوديت)واحدتحلیل

(Relationalاي)رابطه(attributionalاسنادي)هاداده

هاتعريفبراساسروابطموجوديتهاتعريفبراساسصفاتموجوديتجمعیتونمونهتحقیق

(connection analysisتحلیلاتصال)تحلیلمتغیرتحلیل

فنون
بندي،تحلیلهمبستگی،بندي،جدولمقوله

هايچندمتغیريتکنیک

تکنیکگراف،الگوسازيآماري،

الگوسازيجبري

می0چنانچهدرجدول نوعدادهمشاهده واحدتحلیل، ايندودستهروشدر هايشود،

اند.موردتحلیل،جمعیتونمونةتحقیق،شیوةتحلیلوفنونتحلیلباهممتفاوت

 هاياجتماعیوجوددارد:طورکلی،دورويکردبرايبررسیشبکهبه

فردياجتماعاترويکرد -0

کلهايشبکهرويکرد -6

شبکه رويکرد مشاهدهدر کل، میهاي را وضعیت خارجی توضیحکنندة و بیند

اگراز»دهد.کندوکلروابطراموردبررسیقرارمیدهد.اوازبیرونبهروابطنگاهمیمی
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شبکه کلبه شکافديدشبکة الگويارتباط، کنیم، هاياجتماعینگاه هايچالشوها

طولدرشبکهساختاردرتغییراتنظام،اعضايبینرابربنقشیروابطشبکه،درموجود

نظاممیبینغیرمستقیمومستقیمپیوندهايوزمان تواندموردبررسیاعضايآنشبکهيا

(0826)باستانی،«قرارگیرد

کنندبايدمرزهاييکجمعیترااستفادهمیکسانیکهازروشمطالعاتشبکةکل

تماماعضاياينجمعیتداشتهباشند.عالوهبراين،بايدفهرستیتعريفکنندوفهرستیاز

آوريشود؛بنابراين،تحلیلشبکةکلبرايمطالعةازروابطبیناعضاياينجمعیتجمع

کوچک سازمانواحدهاي مثل مشخص و محدود همسايگیتر، و حدومرزها با هايی

 تراست.مشخصوآشکارمناسب

«هايفرديشبکه»گرانشبکةاجتماعیبرمطالعةازتحلیلهايفردي:بسیاريشبکه

میکوچک تمرکز محور( )فرد دارندتر قرار شبکه در کانونیکه ديدافراد از کنندکه

آنکهشبکهازنگاهفردبیرونیمشاهدهشود،ازيجاشود.دراينمدلتحلیلیبهتعريفمی

می قرار موردبررسی شبکةدرون مطالعات میگیرد. قادر را محققان کهفردي سازند

اندپیوندهاياجتماعرادرهرجاکهواقعباشندوباهرکسوهرشکلیکهساختاريافته

اينمطالعاتبه همچنین، جرياناصلیتکنیکمطالعهکنند. هايتحقیقپیمايشخوبیبا

(.6110بهنقلازباستانی،0821سازگاراست)صالحیهیکوئی،

آوريدادهکههايجمعتوانازهمةتکنیکهايشبکهنیزمیآوريدادهجمعرايب

نامه،مصاحبه،مشاهده،اطالعاتگیرند،مانندپرسششناسیمورداستفادهقرارمیدرجامعه

استفادهکروشدهیآرش ازو... استفاده اما فراهمهاروشد؛ يیکهحجمبیشتريازدادهرا

روايکنندیم بردقتو داده، از استفاده لذا وینتايجاينروشخواهدافزود. هايانبوه

.رسدیمتربهنظرها،بااينروشمناسبکالنداده

 نحوه نمایش اطالعات در روش تحلیل شبکه

اصلیوجوددارد:هادوشیوةبراينمايششبکه

 ماتريسروابط .0
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 گرافياسوسیوگرام .6

داده بر مبتنی نمايشگرافی قابلشیوة انسان براي ولی ترفهمهايماتريسیاست،

آن بین ارتباط و اعضا شیوه اين در بهاست. آنها بین خطوط و رسمصورتنقاط ها

تواندبرخیکند.ترسیمیخوبازشبکهمیشودودرنهايتتصويريازشبکهارائهمیمی

خیلیسريعبهمشاهدههايکلیترينويژگیازمهم بهساختارشبکهرا کنندهمنتقلکند.

بهمحققهاکهگرافياسوسیوگرامارائهمینظروسرمن،نمايشتصويريداده کند،غالباً

می باقیمیاجازةکشفالگوهايیرا پوشیده ماندنددهدکهدرغیراينصورتاحتماالً

(.0001:01)وسرمن،

هايانبوهوازروشآوريداده،ازروشماشینیبرايجمعبنابرايندراينپژوهش

آن تحلیل براي شبکه جمعتحلیل در موردنظر زمانی بازه است. شده استفاده آوريها

ايصورتافکارسنجینوبهمیالدياستکهاينفرآيندبه6160ها،دوماهنخستسالداده

67هايمرتبطباايران،بیشازوريدادهآتواندتکرارشود.برايجمعمیبارکهردوماهي

بیشجهیدرنت.اندبودهیبهايرانمرتبطنوعبهکلیدواژهبهزبانعربیانتخابشدکههمگی

 نرم211از از استفاده با که گرديد استخراج داده هزار مانند تحلیلی  Spssافزارهاي

Modelerدند،براياينتحقیقانتخابشدند.هايیکهازمبدأعربستانانتشاريافتهبو،داده

افزارهايتحلیلدلیلاستفادهازنرمهزاردادهبودهاستکهبه851هاحدودتعداداينداده

وقرارگرفتهصورتتمامشماريموردتحلیلگیريوبههابدوننمونههايکالن،دادهداده

بهبودبخشیدهاست.اعتباردرونیوبیرونیازنظربدينترتیب،غنايپژوهشرا

ها،شبکهاجتماعیتويیتربودهاست.علتآوريدادهپلتفرممورداستفادهبرايجمع

استفادهبسیارگستردهکاربرانعربستانیازاينشبکهاجتماعیاست؛ انتخاباينپلتفرم،

82میالديمؤسسهمطالعاتیگلوبالاستتیستیک،از6166براساسآمارسالکهيطوربه

 بیشاز عربستانی، شهروند می61میلیون استفاده تويیتر از نفر چیزيمیلیون که کنند

درصدازکاربرانفضايمجازيآنکشورراشامل25درصدازجمعیتو76نزديکبه

0شود.می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https://www.theglobalstatistics.com/saudi-arabia-social-media-users 



 12|همکارانوریبش؛....برافکاريرگذاریتأثنيخصمانه؛راهبردنویاجتماعيکاردست

داده نمايش براي گراف روش از همچنین درشدهاستفادهها بهتري نمايی داراي که

تحقیقاتعلوماجتماعینسبتبهروشماتريسیاست.

 ادبیات مفهومی پژوهش

 افکار عمومی

بعضیاز(.0801:06قدمتافکارعمومی،بهدرازايتاريخجوامعانسانیاست)الزارد،

آثارمتقابليافتهومحصولارتباطاتوانديشمندانمعتقدندافکارعمومیپديدهايسازمان

يعنیهمچونآبکهترکیبیازدو ؛هايجداگانهافرادنیستاستوحاصلجمعداوري

ايجاد متفاوترا البته موجوديتیمستقلو نهايتاً عنصرمستقلاستوترکیبدوعنصر،

 کردهاست.

وزيردارايی«ژاکنکه»اصطالحافکارعمومیبهمعنايامروزينخستینبارتوسط

منظوربازگوکردننزدهم،درآغازانقالبفرانسهمطرحشد.اواينترکیبرابهلويیشا

.(0822گذارانازبورسپاريسبهکاربرد)زارعیان،علترويگردانیسرمايه

چنداندقیقنباشد؛«افکارعمومی»بهPublic Opinionرسدترجمهاگرچهبهنظرمی

بیچراکه و جمعبوده افکار، واژه اوالً کهدرحالیانگرنوعیتکثروچندپارچگیاست؛

صورتمفردبهکاررفتهاستواينکاربردمفرد،حاکیاينمطلبمعادلانگلیسیآنبه

امريمشترکويکپارچهاستکههمانااستکهماحصلتکثروتعددديدگاه نهايتاً ها،

واژه دوماً فارغازجمماهیتوروحافکارعمومیاست. انطباقيفکر بودن، مفرد يا ع

( خود التین معادل با opinionچندانی ندارد؛ نظرچراکه( سلیقه،ديدگاه، حتی و

؛هستندopinionتريبهکلمهينزديکهامعادل ازهمانهرحالبهاما دراينپژوهشما

هرچندعبارت يراترجمه«نظرجمعی»عبارترايجافکارعمومیاستفادهخواهیمکرد.

تريمیدانیم.مناسب

 سووي آلفرد گفته ابه اجتماعی عمومی»نديشمند افکار يکملت« باطنی ضمیر

هیاست، در يکنیرويسیاسیاستکه غالباً عمومیاينقدرتگمنام، چقانونافکار

(.0821:02،متولی)نشدهاستبینیپیشیاساس



 1041زمستان| 22شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 10

افکاررايجعبارتاستازشیوهقضاوتياافکارعمومیازافکاررايجمتمايزاست،

يا و پويايی بدون اما گسترده نسبتاً عمومینگرشی افکار اما است، خنثی حالتی

اعمالدهندهلیتشک به قادر که است جمعی استفنیرويی  & Hobolt) شار

Klemmemsen, 2005: 379.)

ازنظر استکهدادگران، اجتماعى آگاهى نوعى عمومى صورتآگاهىبهافکار

يهاجنبهوکندیممشترکهستند،بروزخاصکهداراىمنافعيعامهدرمیانیررسمیغ

تعمیميابدشدتبهتعصبنیزبهدورنیست.افکارعمومىاگرعاطفىوادراکىداردواز

(0821:26.)دادگران،ديآیدرمصورتاجماعياوفاقعمومىماندگارباشد،بهو

رسدنظرمیازافکارعمومیياهماننگرشجمعی،بهشدهارائهباتوجهبهتعاريفاصلی

ينمود:بندجمع6رادرجدولشمارهذکرشدهتواننکاتمشترکتعاريفمی

یعموم افکار تعاریف مشترك نکات .3جدول   

مشترکاتتعاریفافکارعمومیدرنگاهاندیشمندانمختلف

امريجمعی1

دارايماهیتبرساختی،مستقلوجديد)نسبتبهنظراتفردي(2

بازتولیددائمیدرحالپوياو3

حضوردربازهزمانینسبتاًطوالنی)مقطعینیست(4

ازمردمان)گرايشعمومی(یتوجهقابلرواجدرمیانتعداد5

حالکهتعاريفوعناصراصلیافکارعمومیتاحديمشخصشدهاست،بايدازمفهوم

نام مديريتافکارعمومی»ديگريبه :ازعبارتستعمومیافکارمديريتسخنگفت؛«

هدايتوکنترلبرايمعنويوماديکارگیريمنابعبهودهیسازمانريزي،برنامههرگونه

دادور.)شدهتعیینپیشازاهدافتحققوخودهايسیاستومنافعجهتدرافکارعمومی

(0805:70والهامی،

هايمديريتوتأثیرگذاريباتوجهبهابزارهايارتباطیدرهرعصر،ابزارهاوشیوه

ينوينارتباطاتی،فضايمجازييکیهايفناوربرافکارعمومینیزمتغیراست؛درعصر

مهما میز شمار به عمومی افکار مديريت راستاي در ابزارها ترين عصر»رود. ظهور
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شبکهرسانه و بخصوصفضايمجازي ديجیتال برهاي تأثیرگذاري نحوه اجتماعی هاي

رسانه پیچیدهکردهاست. هاينويننوعجديديازروابطبینفرديراافکارعمومیرا

انددادهشکل ارتباطمجازيتعبیر به قالبشوندیمکه اينارتباطمجازيبینافراددر .

شبکهشکل همچون بناشدههايمجازي مشارکتهمگانی پايه بر و... اجتماعی «اندهاي

 غفاري، و 0807)کريمی توسط(.080: مجازي فضاي از استفاده افزايشروزافزون با

نفوذشبکه شاهدرشدو هايسیاسیواجتماعیمختلف،عیدرتحولهاياجتماعموم،

هايسیاسیواجتماعیمستقردرگوشهودهیافکارعمومیوحتیفروپاشینظامجهت

(0808:71فر،فرويعقوبیابراهیمی.)ايمکنارجهانبوده

 کاری اجتماعی خصمانه دست

ويژهدرعصرفضايبههاينوينتأثیرگذاريبرافکارعمومیکهامروزهويکیازشیوه

نامدارد.«کارياجتماعیخصمانهدست»مجازيرونقگرفتهاست

براياطالعاتسیستماتیکوهدفمندانتشاروتولید خصمانهاجتماعیکاريدست»

يوسیلهبهمشخصهدفيمنطقهيکدراقتصاديوسیاسیاجتماعی،مضرنتايجتولید

.(Lin & Kerr,2017:5)«رفتارهااستوهانگرشباورها،برتأثیرگذاري

کارياجتماعیخصمانه:تعريف،دستلذاطبقاين

 تهاجمیوسلبیذاتاًمفهومی

 فیزيکیوافزاريسختنهفکري،وافزارينرم

 موردياست.نهاتفاقیويافته،وسازمانوسیستماتیک

کارياجتماعی،درپیحملهفیزيکیبهمخالفانشاننیستند،بلکهصرفاًعامالندست

هدفمتزلزلکردنآن آنرندیگیمهارا . حملهبهاعتقاداتعمومیمردمدربهدنبالها

موردحکومتشانهستندوهمچنیندرپیحملهبهتوانمنديمردمدرتشخیصبینحقیقت

تواندچنانقدرتمندباشدکهکارياجتماعیمی؛هرچندپیامدهايدستباشندیمودروغ

يفیزيکیسوقدهد.هابیآسوايجادبارخشونتيهاشورشبدنهاجتماعیرابه
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 کاری اجتماعی خصمانه اهداف دست

 بهبود نگرش نسبت به کشور مهاجم .1

 گسترش و ارائه طريق از متخاصم، هاتيرواعامل مطلوهادگاهيدو دري خود ب

نسبتبهخودبهبود ؛اينامربخشدیمموضوعاتمختلف،افکارعمومیکشورهدفرا

ازطريقارائهاطالعاتفرهنگیمثبتپیرامونآنکشورتحققبه ابديیمويژه .(Lin & 

Kerr,2017:5)

 ایجاد اختالف و تنش در بین اعضای جامعه هدف .3

ازطريقايجاديکبحثفراگیراجتماعیدرموردموضوعاتحساس اينهدفمعموالً

دهدیمرخ بستريمناسببرايتشديداينهاشبکه؛ مانندتويیتر، ياجتماعیمتنمحور

نادرستعمديهاتنش اطالعات شايعات، انتشار سهوي0هستند؛ احساسی6يا اخبار و

(Payton, 2020:66.)دشونیممعموالًبااينهدفمنتشر

یا افراد در جامعه هدف که مخالف  ها گروهارعاب، سکوت یا تحریک  .2

 اهداف کشور مهاجم هستند

اينهدفمعموالًازطريقافشاياطالعاتدرموردشخصیتياگروهموردهدف،تهديد،

 يا دارلکهارعابو يا (.Keenan,2020:48)ابديیمتحققهاگروهکردناعتبارآنافراد

بهدنبالآسیبرساندنفیزيکیبیانشد،دستقبالًالبتهچنانچه کارياجتماعی،مستقیماً

رود.میحساببهنیست؛بلکهازپیامدهاياحتمالیآن

 تشویش اذهان عمومی و ایجاد سردرگمی در جامعه هدف .0

درموردموضوعیخاص،کنندهگمراهعاملمتخاصمازطريقترويجموجیازاطالعات

 هدف جامعه براي را دينمایمغبارآلودفضا برايکهيطوربه؛ ناسره از تشخیصسره

.(Mazarr, 2019: 29شهروندانموردهدفدشوارخواهدشد)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Disinformation 

2. Misinformation 
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 های خاص یا سازی، تضعیف یا ترویج گروه ثبات اعتبارکردن، بی بی .5

 مؤسساتی که برای قدرت رقابتی کشور هدف مهم هستند

هدفدارايعاملدست جامعه در که را مؤسساتی اشخاصيا برخی اجتماعی، کاري

 ندیبیماهمیتبااليی بیکوشدیم، ابزارهايخاصخود طريق از تضعیفتا و عتبار ا

هاگروهيتاريخیدرموردآنهاتيروانمايد؛اينابزارهاطیفیمتنوعاززبانطنزتاجعل

.(Payton, 2020:71شاملشود)تواندیمرا

 اعتبار کردن رهبران خاص منتخب مردم در کشورهای هدف بی .3

 پیگیري توسطدولتمتخاصم موازي رهبران ايجاد طريق از معموالً مهم ؛شودیماين

به اهدافدولتمتخاصمدر با که منتخبمردم مشروعیترهبران ازاندتقابلطوريکه ،

طريقدروغپراکنی،تمسخر،افشاياطالعاتشخصیو...زيرسؤالرفتهوبهموازاتآن،

 ,Mazarr)شودیمازرهبرانديگريکهبااهدافدولتمتخاصمهمسوهستندحمايت

2019: 20).

 ویژه دولتی، در کشور هدف تقبیح نهادهای عمومی، به .7

 اطالعات ترويج و کنندهگمراهنشر سازبرجستهو هدف،هايناکارآمدي حکومت ي

دست عامالن ابزار کشورمعموالً عمومی نهادهاي تقبیح براي خصمانه اجتماعی کاري

منظوربهدرانتخاباتکشورهايموردنظرنفوذاعمالهدفهستند؛دراينمیان،تالشبراي

تحققاينتوسطشهروندان،نقشیبسیارمهمواساسیدرشدهادراککاستنازمشروعیت

.(Keenan,2020:52)کندیمهدفايفا

 از بین بردن مرز بین حق و باطل در جوامع هدف .8

قربانیاينشیوهازدستيسیاسیعالیهاتیشخص کارياجتماعیخصمانهرتبه،معموالً

،تشخیصهاآنينادرستواخبارجعلیدرموردهاگزارشانتشارکهيطوربه؛شوندیم

آن مورد در را باطل و حق میان دشوار سازدیمها سواد معموالً اگرچه يارسانه؛
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.(Payton, 2020:73)دينمایمياينموردکمکشايانیهابیآسشهروندان،بهکاهشاز

 های هدف ی موردنظر در گروهرفتارهاجرقه زدن برخی  .9

 سمترفتارهاي به رفتن هدفبراي جامعه در مستعد انهيگراافراطتحريکشهروندان

کارياهدافاينموردازدستازجمله)مانندترور،شورش،حملهبهمراکزدولتیو...(

.(Mazarr, 2019: 22اجتماعیخصمانهاست)

 خصمانه اجتماعی کاری دست های تکنیک

شود؛بسیاريازاينهايمتنوعیاعمالمیکارياجتماعیخصمانه،ازطريقتکنیکدست

توسطتکنیک نیز برخیديگر و امکاناتدولتیوکالنقابلیتتحققدارد به اتکا با ها

کاربرانشخصینیزمی درجدولشماره مايکمازاروهمکارانش،8توانددنبالشود؛

هااشارهکهبهآناندبرشمردهکارياجتماعیخصمانهرادستهايايازتکنیکمجموعه

شود:می

 (Mazarr, 2019: 22) کاری اجتماعی خصمانه ابزارهای دست .2 جدول

تعریف ردیف ابزار

يآنالينياسايروسايلهاکانالهايتلويزيونیکابلی،استفادهازايستگاه

توسطدولتشدهغیتبليادشدهیتولپخشمحتواي
ايپخشرسانه 0 

ومحتواکهدرخدمتهاتيروايدولتیبرايترويجهايیدارااستفادهاز

کارياجتماعیاستيدستهانیکمپاهداف

عمومیوديپلماسی

پروپاگاندايسنتی
6 

باهدفيمتعددهاکانالتولیدمحتوايواقعیياجعلیبرايتوزيعازطريق

دشدهیمحتوايتولياجتماعی.همچنینهارسانهجذبگستردهتوسطوبيا

توسطهوشمصنوعی

تولیدمحتوا 8 

يدروغین،ادعاهايساختگیواغفالبرايايجادهاگزارشانتشار

،عدماطمینانياآزارواذيتومرجهرج
یپراکندروغ 1 

جستجويوانتشاراطالعاتشخصیياشناسايیاطالعاتمربوطبهيکفرد

معموالًباقصدمخربخاصدراينترنت،
افشاگري 5 

آنالينودرصورتبهيتصويريياچاپی،هارسانهخريدتبلیغاتپولیدر

ياجتماعیهارسانه
تبلیغاتمستقیم 2 
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تعریف ردیف ابزار

برايتولیدتعداد(BotNetsوهارباتيخودکار)هاحساباستفادهاز

يخصمانهيادرگیريبامخاطبانهاامیپزياديپیام،انسداد
پروپاگاندايرايانشی 7 

يهارسانهاظهارنظرهايمثبت،منفیياخنثی/حواسپرتکندرموضوعات

وهوشمصنوعیهارباتفزايندهباطوربهاجتماعی،

گذاريدرکامنت

اجتماعیيهاشبکه
2 

صورتآنالينبرايياتوهینبهآزاردهندهارسالمحتوايپرحاشیه؛اهداف

گفتگو،مختلکردنتوجهجلب
ترولینگ 0 

هاياجتماعیکهکامالًعمومینیستند؛اعمازکاريفضاهايرسانهدست

اپ،هايواتسبوک،گروههايخصوصیفیسگروهیفردي،مانندگروه

هاياينستاگرامخصوصیو...حساب

 Darkازاستفاده

web
01 

کردنفضايعمومیبايکپیامبرايمعقولکردنومنطقینشاندادنپر

يکمقوله
موجسازي 00 

صورتآنالينويادرسیستموهدايتافرادبهابرازشدهسنجشعاليق

کندیميیکهقصدورفتاررااصالحمحتواياجتماعیبههارسانهيهاعامل
تغییرمسیررفتاري 06 

رويرفتارافرادديگرشناختهگزاريتأثیريافراديکهبهروتأثیرشناسايیو

شوندیم

اينفلوئنسرهايکمپین

اجتماعی
08 

وبازموجوددراينترنتبرايمختلکردنشدهمحافظتهاياستفادهازداده

يهدفياافرادهاگروهزندگی

سرقتهويت،آزار

شخصی
01

يکوچکياحتیافرادهاگروههابرايهدفقراردادناستفادهازداده

...هاوتوسطويو،اليک
میکروتارگتینگ 05

 توضیحات تعاريفو دستشدهانیباز مورد استدر ممکن خصمانه، اجتماعی کاري

کارياجتماعی،همانحملهسايبريياجنگالکترونیکبرداشتشودکهدستگونهنيا

 هاياساسیبايکديگرند:تکهاينسهمفهوم،دارايتفاواست؛درحالی
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یبریو حمله سا کیخصمانه، جنگ الکترون یکاری اجتماع دست انیم یبند طهیح .1 شکل  

 شماره شکل از 0چنانچه يکديگر با مفهوم سه اين اگرچهاندمتفاوتمشخصاست، ؛

تصويربهآن اينداراينقاطمشترکینیزهستندکهدر است. شده اشاره شناسینوعها

جنگ.رندیگیمقرار«0اطالعاتیجنگ»گروهدرهرسهمفهوم،کهکندیمبیانیبخشسه

ازپشتیبانیبراياطالعاتتخريبياکاريدستاستفاده،بهطورمعمولبهالکترونیک

وافتهيگسترشیگاهمفهوماين.(Berkowitz,2019:36دارد)اشارهنظامیهايعملیات

يیهاتیفعالبهکالسیکمفهومايناما،شودیمجوامعبهبیشتريافتهيمیتعمحمالتشامل

.کندیماشارهنظامیعملیاتازحمايتدر

حملهسايبرياست؛سايبريحمالتياسايبريجنگمتمايز،امامرتبطمفهومدومین

ازشود؛اطالقمیخصمانهمقاصدبهدستیابیبرايايرايانهمخربهايبرنامهازبهاستفاده

نفوذتابرسانندگرفتهآسیبنظامیياغیرنظامیيهاستمیسبهتوانندیمکهبدافزارهايی

هامتفاوتباهردوياين–خصمانهاجتماعیکاريدستاماپديده؛اطالعاتسرقتبراي

 سايرتأثیرگذاريبراياطالعاتازترگستردهاستفادهبهچراکهاست؛ برايجوامعبر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Information warfare 
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اشارهاستراتژيکاهداف تحتبرايعملیاتشاملخصمانهاجتماعیکاريدست»دارد؛

فعالیتنوعچهارتقاطعشهرونداندررفتاردرنهايتواعتقاداتنگرش،دادنقرارتأثیر

استشدهايجادتأثیرگذار فعاالنهبراندازيسايبري،تجاوزغلط،اطالعاتوپروپاگاندا:

(.Mazarr, 2019: 17«)ارعابواذيتوآزاروسیاسیفرايندهاي

 نظري مبانی به توجه دستشدهمطرحبا حوزه ودر ابزارها و اجتماعی کاري

دستتکنیک از يکی موردي مطالعه به پژوهش اين در آن، خصمانهکاريهاي هاي

اجتماعیخواهیمپرداخت.

علیه عرب  سعودی بر افکارعمومی جهان بررسی مدل تأثیرگذاری عربستان

 ایران اسالمی جمهوری

)ريتويیت(، بازنشر )ريپالي(، پاسخ مانند مختلفی پارامترهاي تويیتر، اجتماعی شبکه در

عنوانمعیارهايارتباطوتأثیرگذاريوجوددارد.درگرافشماره)کوت(و...بهقولنقل

ازکاربران،بادرنظرگرفتناينمعیارهاباضرايبمشخص،میزانتأثیرگذاريهريک0

درگرافتوسطنرم بهدستآمدهاست. ،هررنگ،0افزارهايمحاسباتیتحلیلشبکه،

قرارگیريدرمرکزگرافتعیین يکديگراست. ازکاربرانمرتبطبا يکخوشه ،0کننده

تأثیرگذاريبیشتربودهوبزرگیهرجهیدرنتترواهمیتوارتباطباکاربرانمتنوعمنزلهبه

بهمعنايفعالیتبیشترومؤثرتردراينموضوعاست.،6گره

،چگونگیتأثیرگذاريعربستانسعوديدرفضايذکرشدهباعنايتبهمبانینظري

در بررسیموردمطالعه،6160ابتدايیسالماههسهمجازي، هايپیشین،قرارگرفتهاست.

ديريتِافکارعمومیداشتهاست.درزمینهم«8اعتدال»نشانازفعالیتگستردهمرکزيبهنام

ها)کهدرمنابعروزواستفادهازرباتهايمتنوعوبهاينمرکزسعودي،بااستفادهازروش

شود(تالشداردتاافکارعمومیشناختهمی«هايالکترونیکمگس»خبريباعنوانلشکر

دست را خود هدف مجوامع اين شعار اينکه به عنايت با نمايد. باکاري مقابله رکز،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Centrality 

2. Page Rank 

المرکزالعالمیلمکافحةالفکرالمتطرف:اعتدال.8
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وافراط کاربران اين گرفتکه شکل نگارندگان ذهن در ايده اين است، بوده گرايی

هاياجتماعیعربینسبتصورتخاصکاربرانسعودي،چهمحتوايیدرفضايشبکهبه

کنند.بهجمهورياسالمیمنتشرمی

عر0هايحجیمآوريدادهجمع فضايکاربران در تويیتر اجتماعی نشانشبکه بی،

سهمی جمهورياسالمیدر محتوايمرتبطبا دهدکه نخستسال شبکه6160ماهه در

هزار851هزارتويیتبودهاست.ازاينمیزاننزديکبه211اجتماعیتويیتر،نزديکبه

هايمرتبطباتويیت،توسطکاربرانسعوديمنتشرشدهاست.براياينمنظور،کلیدواژه

دادهجمهورياسالمی و شده عربیجمعاحصا زبان به فعالیتهايآن و آوريگرديد

به سعودي کاربرانکاربران فرايند اين در گرفت. قرار موردبررسی جداگانه صورت

شناسايیشانيکاربرصفحه6سعوديبااستفادهازموقعیتاعالمیخوددرقسمتمعرفی

نرم از استفاده با و شدهSpss Modelerافزار اينازسايرکاربرانغیرعربستانیجدا اند.

فعالیتی از نشان عربی، کشورهاي ساير کاربران فعالیت مقابل در فعالیت، زياد حجم

غیرعاديدراينزمینهداشتهاست.بههمیندلیلبااستفادهازروشتحلیلشبکه،گراف

درشکلش اينموضوعرسمگرديد. فعالیتکاربرانسعوديدر گراففعالیت6ماره ،

کاربرانسعوديقابلمشاهدهاست.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Big Data 

2. Bio 
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 3431سال  ییماهه ابتدا در سه یاسالم ینسبت به جمهور یکاربران سعود تیگراف فعال .3 لشک

861ياکاربرتويیترسعوديونزديکبه0هزارگره01متشکلازحدود6شکلشماره

میاندوکاربربودهاست.شکلهندسیمنظمیاست.هريال،نمايشگرارتباط«6يال»هزار

الگوريتم از استفاده اينگرافبا در نرم8«فورساطللس»که گِفیدر ،جادشدهيا0افزار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Node 

2..Edge 

3 .Force Atlas :يکیازمهمترينالگوريتماين اينالگوريتم،الگوريتم، در اجتماعیاست. هايتحلیلشبکه

هايمختلفبهصورتها)کاربران(ودوريونزديکیآنها،متأثرازبرآيندنیروهايیاستکهگرهگیريگرهجاي
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بههمینشائبهدست است. افزايشداده اينزمینهرا کارياجتماعیکاربرانسعوديدر

بررسیعمیق فعالیتهدلیل، نوع و شد انجام زمینه اين اينگرافتريدر قسمتاز ر

واکاويگرديد.

ها،نمايانگرچگونگیفعالیتکاربرانهستندواينتوانايیرادارندصورتطبیعیگرافبه

هايهايتحلیلشبکه،نحوهارتباطکاربرانبايکديگرومیزانقرابتتابااستفادهازروش

ترسیمنمايند.دراينحالت،چونفعالیتطبیعیکار نیست،شدهيزيربرنامهبران،آنانرا

درگرافنبايد نظمهندسی»عمالً اينکهدرقسمتمرکزيگرافدر« کما شکلگیرد.

 شماره هندسی8شکل نظم و بوده اصلی کاربران قلبگرافشامل استکه مشهود

درهمگیريباگرددبلکهکاربرانبراساسمیزانارتباطخاصیدراينفرايندمشاهدهنمی

اند.اريکديگرقرارگرفتهکن

                                                                                                                                        
اتی،بهيکتعادلمکانیرسیدهتکرارمحاسب01111کنند.گراففوقبانیروهايدافعهوجاذبهبهيکديگرواردمی

مشهوداست.6استکهدرشکلشماره

1. Gephi 
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 یاسالم ینسبت به جمهور یکاربران سعود تیگراف فعال یقسمت مرکز .2 شکل

 شماره شکل مرکزي8در ناحیه ، قسمتدرواقعکه اين کاربران و بوده گراف قلب

اين بررسیکاربراندر است. ترسیمشده دارند، تأثیرگذاريرا بیشترينمیزانفعالیتو

خوشهناحیهنشانمی ايندهدکهاوالً هايمتنوعیدراينقسمتقراردارندوهمچنین،

بودهوفعالیتوتأثیرگذاريبیشتريتربزرگهايموجوددرگراف،ها،ازسايرگرهگره

داشته اسالمی جمهوري نسبتبه عربی کاربران افکارعمومی موضوع غالبايندر اند.

آبی تیک داراي اکثراً معروف، بعضاً واقعی، کاربرانی هستند.0کاربران، شاخص و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Verified 



 1041زمستان| 22شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 26

حسابمثالعنوانبه قسمت، اين در آل منذر فوري، العربیه العربیه، شبکه الشیخهاي

هايشاخصنزديکبهمرکزاعتدال(کههمگیازمبارک،کولومبوس)يکیازحساب

ايسعوديقراردارند.هايرسانهنگارانوشخصیتمبدأعربستانبودهوبرخیروزنامه


فورس اطلسگراف  یها ترین خوشه از مهم یکی یبررس .0 شکل  

تعدادازلحاظاينخوشه،،خوشهآجريرنگنمايشدادهشدهاست.1درشکلشماره

يال هاآنهايمیانکاربرانو نزديکبه استولیمشاهده68، تشکیلداده %گرافرا

درصدمساحتگرافرابهخوداختصاصدادهاست.دراين51گرددکهنزديکبهمی

بررسخوشهمی باالبخشتواندوبخشاصلیرا تصوير قسمتمرکزيکهدر ینمود.

وتوضیحاتآندادهشد.گرفتهنام0شماره

هستندکهتصوير6ايوبخششمارهبراياينپژوهش،کاربرانحاشیهترمهمبخش
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هايتحلیلیوفنیبیشتر،بیانگررباتبودناند.بررسیهندسیجالبیدرگرافايجادکرده

ايناينحساب بديندلیلشاخهشاخهشکلهااست. هايیکهرباتجادشدهياوهندسی،

هاکاربرشاخصیکهبهآن611هاياجتماعی،وظیفهدارندحدوددرقالبکاربرانشبکه

اندرابازنشرنمايند.هايخاصفعالیتکردهوياکاربرانیکهدربرخیهشتگشدهیمعرف

وشناسايیهستند.مشاهدهقابلوضوحبه1هادرحاشیهگرافدرشکلشمارهاينربات

خوداينبرنامه به منظم شکلیهندسیو قالبگراف، در که ريزيرباتیکباعثشده

 يابد. تجلی و بگیرد فرايند اين استکه اين مهم دادهجزبهنکته تحلیل حجیمبا هاي

نیست.فهمقابل

ايوهندسیرباتیکارشاخهدهدکهاينرفت،نشانمی6بررسیدوبارهشکلشماره

ابزارهايفنیودرسايرقسمت از استفاده استوجريانیبا بوده هايگرافنیزمشهود

مسئله نسبتبه را هدفخود عمومیجوامع افکار تالشاستتا ايخاصرباتیکدر

قراردهد.تأثیرتحت

 هندسی شکل به عنايت جادشدهيابا محتواي فعمنتشرشده، چگونگی اينو الیت

ريزيبرنامهگونهنياها،صورتجداگانهموردبررسیقرارگرفت.اينحسابها،بهحساب

هايمرکزيحسابتأثیراندکهبابازنشرمحتوايبخشمرکزيگراف،دايرهانتشاروشده

راافزايشدهند.

انکارياجتماعیکاربرباتوجهبهگرافباال،برخیمصاديقمرتبطبااهدافدست

گردد.نکتهمهمدراينجا،سعودينسبتبهجمهورياسالمیدرکشورهايعربی،ذکرمی

دهدکهکاربرانسعوديسعیدارند،ايناستکهبررسیمحتوايیاينفعالیتنشانمی

درکشورهايعربی خصوصبهنگرشیمنفینسبتبهجمهورياسالمیورهبرايرانرا

آسیا غرب جنوب منطقه سرانجامکشورهاي به را خود اهدافسیاسی و کرده ايجاد

 هشتگمثالعنوانبهبرسانند. کردن ترند با سعودي کاربران عراق کشور در ،

ايدشمنمشترک(دربازهزمانیموردنظرپژوهش،سعیمشترک)خامنه_عدو_خامنئی#

برجستهسازيکاربراناينکشورباجمهورياسالمیداشتند؛ازطرفیديگربادردشمن
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نوعیبرادريمیانکاربرانسعوديوعراقیايجاد تالشداشتندتا کردنقومیتعربی،

اهداف نظري بخش در چنانچه دهند. تشکیل ايران علیه قومیتی اتحادي و نموده

بیدست بیانشد، ترويجياتضعیفسازي،ثباتبیاعتبارکردن،کارياجتماعیخصمانه

ازغاياتمهمهدفکشوررقابتیقدرتبرايکهمؤسساتیياخاصهايگروه هستند،

کارياجتماعیاست.اصلیدرامردست

دست حوزه در ديگر مهم موارد از اقداماتکارييکی خصمانه، اجتماعی هاي

عنوانکشوريکهدرصددلبناناست؛عربستانبه6166سعوديدرانتخاباتپارلمانیسال

عر جهان در خود نرم قدرت سرمايهبسط است، ويژهب ازگذاري حمايت براي اي

در اينحمايتصرفاً داد؛ انتخاباتانجام ايام لبناندر در جرياناتسیاسیمطلوبخود

هايفرهنگیوارتباطیخودبرايسطححمايتسیاسیباقینماند،بلکهازتمامیظرفیت

به نمود. استفاده لبنان جامعه بر بررتأثیرگذاري دلیل درهمین فعال کاربران شبکه سی

 سال در نمايانمی6166انتخاباتلبنان خوبی حد تا دستتواند هاياجتماعیکاريگر

 شکلشماره همینمنظور، به انتخاباتلبنانمربوط5خصمانهسعوديباشد. موضوع به

بمی هندسی، نظمیکامالً با باالو حجمبسیار کاربرانسعوديبا اينگراف، در هشود؛

انتخاباتپرداخته مورد فعالیتدر خوشه اينقرمزرنگاند؛ به قسمتفوقانیگراف، در

اهداف میان در اختصاصدارد. دستمورداشارهکاربران کاربراندر اجتماعی، کاري

سعوديمشخصاًبراهدافدوم)ايجاداختالفوتنشدربیناعضايجامعههدف(،پنجم

تقويتگروه )بیهايخا)ترويجو ششم و نمودنصبرايقدرترقابتیکشور( اعتبار

 تمرکز خاصمنتخبمردم( پرخاشبهاندداشتهرهبران توهینو هدفدوم، مورد در ؛

حزب اصلیطرفدارانجرياناتشیعیومسیحیهمسوبا ترينپیاماهلل)جريانآزادملی(

کاريدهدفپنجمدستمخابرهشدهازسويکاربرانسعوديبودهاست.همچنیندرمور

هايخاصاست،حمايتازفؤادمخزومیکهاجتماعیکههمانتقويتوترويجگروه

 مطلوبعربستان و بديل برجستهجابهگزينه و ويژه بسیار است، بوده الحريري يسعد

به است. گرافشماره اهمیتاينموضوع، مخزومیاختصاصدارد2دلیل فؤاد به که
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است.نمايشدادهشده


 3433فعالیت کاربران در موضوع انتخابات پارلمانی لبنان در سال  .5 شکل

ترخوشهمتعلقبهکاربرانوابستهبهعربستان،گرافديگريترسیمشدبرايبررسیدقیق

نماياناست.2کهصرفاًهمانخوشهحضورداردودرشکلشماره
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 )وابسته به عربستان(کاربران فعال در موضوع فؤاد مخزومی  .3 شکل

هندسیدرحاشیهحسابکاربري2چنانچهدرشکلشماره مشخصاست،نظمیکامالً

مندسعوديازحمايتسیستماتیکوروشوضوحبهفؤادمخزومیشکلگرفتهاستکه

دهد.مدلگراففوقجريانفؤادمخزومیوحزبمتبوعش)الحوارالوطنی(رانشانمی

 به اصطالحاً ستارهکه میمدل شناخته نیز نشاناي همواره تعدادشود، وجود دهنده

بازنشروتقويتيکيادهندهاستکهوظیفهآنهايترويجتوجهیگرهقابل ترويج، ها،

همچنینحضورصفحهرسمیپايگاهخبريالحدث چندحسابکاربريمشخصاست.

برجستهعربستانسعوديدر)متعلقبهدولتسعودي(درقلبگراففوق،مؤيدفعالیت

است حوزه حزب؛اين منتسببه کاربران گراف، سمتچپهمین در رااما لبنان اهلل

بارهتوانديدکهبدوننظمهندسیمشخصوباالگويطبیعی)انسانی(بهفعالیتدراينمی

بهخوداختصاصدادهپرداخته البتهحجمبسیارکمتريازشبکهرا نقطهاندکهطبیعتو اً

رود.شمارمیهابهضعفیبرايآن

)بی نیز هدفششم در عربستان به منتسب کاربران شبکه گراف، همین اعتباردر
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راکه0یونکلع_مقاطعة#طوريکههشتگاند؛بهسازيرهبرانمردمی(تالشفراوانیداشته

ازسويطرفدارانسعدحريري)کهدرايندورهمخالفعربستانومخالفشرکتدر

مصادرهنمودهوبهتخريبشخصیتوعملکردويپرداختند. انتخاباتبودند(اصطالحاً

هايديگريراتحلیلمضامینمرتبطبااينموضوع،درحوزهاينپژوهشنبودهوپژوهش

طلبد.می

نکهازروشتحلیلشبکهبرايمطالعهموردياينپژوهشاستفادهشدهباتوجهبهاي

افکار سعوديبر چگونگیتأثیرگذاريکاربران مورد در اصلی، تأکید و تمرکز است،

هايديگرعمومیبودهوچیستیآن،امريفرعیمحسوبشدهوضرورتانجامپژوهش

ايجابمی را به شبکه روشتحلیل اساساً چراکه نمیکند. ومحتوا میانپردازد روابط

بیانرامدنظرقرارمیگیرانگرانوارتباطارتباط دهد؛بنابرايننکاتیکهدرموردمحتوا

هايتحلیلتربهآن،مستلزماستفادهازروششد،برايتکمیلبحثبودهوپرداختنجزئی

ديگرياست.

 گیری بندی و نتیجه جمع

فناوريچنانچهبیانشد،مديريت متناسببا هايارتباطیوافکارعمومیدرهرعصري،

شیوه بالطبع، است؛ دوره آن در نويناطالعاتی ابزارهاي از که تبلیغی و اقناعی ترهاي

استفادهکنند،کارآمديبیشترينسبتبهابزارهايکهنهدارند؛درايننوشتار،بیانشدکه

شرفتهوحتینیمهپیشرفته،ازابزارجديديبههاومؤسساتدرکشورهايپیچگونهدولت

 اجتماعیدست»نام کاري می« استفاده عمومی افکار مديريت و هدايت وبراي کنند

ايکهصورتگرفتهاست،ذکرگرديد.البتهاينموارديازايناقداماتدرقالبمطالعه

همچناننیازمندپژوهش بتواندغنايالزحوزه، بهدستآورد.هايديگرياستتا را م

شیوه اينکه مورد در هنوز مثال، دستبراي مؤثرند،هاي حد چه تا اجتماعی کاري

هايعلمیزياديانجامنشدهاست؛برخیازکارشناسانحوزهارتباطاتمعتقدندپژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

خاطرچشمانت:اينکمپینازسويکاربرانطرفدارجريانالمستقبلبهرهبريسعدالحريريايجادشدوتحريمبه.0

هايعربستانتحريمکردند.انتخاباترابهدلیلعدمهمراهیحريريباسیاست
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دست آنبهجامعهيکدرها،پذيريآسیبکهاستمؤثرحديتااجتماعیکاريکه

فراهمراشرايطیتوانندمیندرتبههايیتکنیک(.چنینMazarr, 2019: 184)دهداجازه

آنکاريدستراسیاسیجوامعحیاتبتواندمتجاوزکهکنند فقطکند؛ ازتوانندیمها

بهبرداريبهرهبنیادينجرياناتتوسطشدهايجادهايواقعیت اما توانندندرتمیکنند؛

البتهايننکتهنبايدنندوبهخودجريانیبنیادينبیافري برند؛ صورتمقطعیازآناستفاده

صورتبلندمدت،سببتواندبهمغفولماندکهافزايشحجمفعالیتدرمواردمختلف،می

افزايشدست طرفمقابل، در نگرشکاربرانگردد. اجتماعیکاريتغییر هايخصمانه

پويشبه گسترش و راهبرد يک گعنوان صورت ابرقدرتهاي مارفته به جهانی هاي

دهد.يکتحلیلانجامشدههشدارهايیدرموردتأثیرگذاريايناقداماتبرشهروندانمی

می ادعا دموکراسی اينک هم به»کند خارجی متخاصم نیروهاي حمالت برابر در

.(Mazarr,2019:277«)پذيراستهاينوينوقدرتمندآسیبروش

با عربستان جديد دولت که گفت بايد نیز سعودي عربستان اقدامات مورد در

قدرتنرموبهسرمايه بهدنبالآناستتاگذاريويژهدرحوزه ويژهدرزمینهسايبري،

بازتعريفکردهوهزينهدخالت هايصريحومستقیمخودتأثیرگذاريخوددرمنطقهرا

برسا حداقل به را کشورها ساير راهدر دلیل همین به ند؛ مانند مراکزي «اعتدال»اندازي

هايانجامشدهکهالمللیتعريفشدهاست.حاصلتحلیلاساساًبامأموريتخارجیوبین

دهدکهاينکشوراساساًآوريوپردازششدنشانمیهايآنباروشماشینیجمعداده

کشورها در ايران اسالمی جمهوري با ضديت و تقابل ودر کرده فعالیت ديگر ي

دست با را قوتهاروشکارياجتماعیخصمانه اينپژوهشبا در يمختلفبیانشده

.نمونهعراقولبناننیزکهگرافارتباطیآننمايشدادهشد،مؤيدخوبیکندیمدنبال

هايمنتشرشدهدربازهزمانیدوماههنخستدربراياينامراست.همچنینبررسیداده

درصدمحتوايمنتشرشدهدرموردايرانبه11دهدکهحدودمیالدينشانمی6160الس

درصدکاربرانتويیتر07کهتنهازباندرپلتفرمتويیترازمبدأعربستانبودهاست.درحالی

ايران، ايننسبتقابلتوجهمحتوايمربوطبه درجهانعربازکشورعربستانهستند.
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دهد.اندراهدافسايبريعربستانرابهخوبینشانمیجايگاهويژهاير

می مجموع نگرانیدر گفتاين اغلبنیاتدستتوان گرفتن نظر در با کاريها

تکنولوژيهاکننده و اطالعات میي که نوظهور پويشهاي به دستتواند کاريهاي

امريبه اندازهاجتماعیقدرتتحققبخشد، البتهمشخصاستکه گیرياثراتجاست.

ايناقدامات،بسیاردشواراست؛زيرابخشیازآنبدلیلتعدادبسیارزيادمتغیرهايیاست

شکل به میکه مردم رفتار و تفکر پويش.انجامدگیرينحوه منظورچنین به هايیغالباً

وقطبیتتشديد شودوطراحیمی،نظراتمردمیکهمعتقدبهمسائلمشخصیهستندها

ديدگاهتقريباً در تغییرات آنارزيابی اعتقادات يا ازها بسیاري است. ناممکن امري ها

ازاثراتپويشارزيابی هايینظیرهاياجتماعیناظربردادهکاريهايدستهايموجود

شوندويايکپستیرااليکتعداددفعاتیاستکهيابازديدکنندگانوارديکمتنمی

هادراينحوزه،بههرروي،پژوهشدهد.رانشاننمیفکارکاربرانانمايندکهضرورتاًمی

هايیجديمواجههستندکهمانندبسیاريازموضوعاتديگردرحوزهارتباطات،باچالش

هاراهکارهايیانديشید.توانبرايآنمی

حلدرعنوانيگانهراهايبهدرپايانپیشنهادنگارندگان،تأکیدبرآموزشسوادرسانه

هاوها،شیوهگیرانبهانگیزههايسايبرياست؛اگرارتباطبرابرتأثیراتمخرّباينجنبش

پیام رسانهاهداف ارتباطهاي سوي از شده ارسال دستاي همان که کاريگران

هادربرابراينحمالتکاستهخواهدشد.اينپذيريآنواقفشوند،ازآسیباندکنندگان

عنوانيکشروعآموزشازدورانکودکیونوجوانیاست؛تفکرانتقاديبهامرمستلزم

رسانه سواد اساسیدر دورانکودکیشکلمیرکن در استايناي، الزم لذا و گیرد

آموزانتعلیمدادهشود.مهارتازدورانمدرسهبهدانش
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