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چکیده
فراتحلیل مقاالت مرتبط با نقش شــبکههای اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسالمی است.
پرسش اساسی تحقیق آن است که «نقش شبکههای اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسالمی»
کدام اســت؟ (مســئله) روش تحقیق کیفی از نوع فراتحلیل است .روش گردآوری اطالعات،
روش کتابخانهای و ابزار آن پرسشــنامه معکوس اســت .جامعه آماری کلیه مقاالت چاپشده
از ســال  )2۰1۰( 13۸۹تا ســال  )2۰1۷( 13۹6که موضوع آنها بهطورکلی نقش شبکههای
اجتماعی در بیداری اســالمی است .حجم نمونه 22 ،مقاله با توجه به محدوده زمانی خاص،
نزدیکی حــوزه موضوعی و معدود بودن منابــع مذکور بهعنوان نمونه انتخاب شــد( .روش)
مهمترین عوامل بیداری اســالمی :فقر ،بیکاری ،شــکاف طبقاتی ،فساد ،تبعیض ،بیعدالتی،
اســتبداد بوده و بیداری از خالل فرآیندهای بسیج خودجوشی بودند که از فراخوانهای اینترنتی
و شــبکههای ارتباطی بــه وجود آمدند؛ و در ابتــدا بدون رهبر بودند اما آهستهآهســته رهبری
یافتند؛ کشــورهایی که دارای رهبری کارآمد و ایدئولوژی واحد بودند ،زودتر به نتیجه رسیدند.
نتیجه تحقیق نشــان میدهد که نخست ،شبکههای اجتماعی مجازی اگرچه عامل اصلی وقوع
انقالبها نیســتند ،با این وصف میتوانند بســیج عمومی را تقویت کرده ،به رهبری و موفقیت
جنبشها کمک کنند .دوم ،جنبشها و انقالبها در جوامع با الگوگیری از یکدیگر در جستجوی
هویت ازدسترفتهاند( .یافتهها)
واژگان کلیدی :بیداری اســالمی؛ مقاالت بیداری اســالمی؛ فراتحلیل مقاالت؛ شــبکههای
اجتماعی مجازی.
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حقیقت این است که ما بیش از هر زمان دیگری در عصر تغییر زندگی میکنیم و آنچه زمینهساز
تغییرات شگرف در این برهه از تاریخ گردیده و آن را واجد برجستگی و اهمیتی فوقالعاده نموده،
دســتاوردهای نوپدید فناورانه اطالعات و ارتباطات اســت .ظهور اینترنت و درنتیجه شبکههای
اجتماعی مجــازی بهعنوان ابزاری جدید ،بیبدیل ،ســریع و ارزان ،تمامی عرصههای مختلف
زندگی بشــر را تغییر داده و از بسیاری جهات معنا و مفهوم جدیدی به آن بخشیده است .اینترنت
بهعنوان رسانهای قدرتمند ،با درنوردیدن فاصلههای مکانی و زمانی ،جهان را برای همه به عرصه
حضور تبدیل کرد .در جهانی که بهوســیله اینترنت ،به حالت شــبکهای درآمده و ویژگی بارز آن
پخش همهجانبه و سریع تصاویر و افکار اســت ،برخی از دولت مردان جهان ،علیالخصوص
کشــورهای جهان سوم ،را به وحشت انداخت .جنبشها و انقالبهای اجتماعی ،علل گوناگون
همچون گسترش بحران در شــرایط زندگی ،بیاعتمادی بهنظام سیاسی ،فقر و ناامیدی سیاسی،
خشــم حاصل از بیعدالتی و نابرابری ،بحران مشــروعیت ،بحرانهای اقتصادی و ســاختاری
دارد .روشــن اســت که نه اینترنت و نه هیچ فناوری دیگری نمیتواند منبــع اصلی علیت آنها
باشد .چراکه جنبشهای اجتماعی از تناقضات و تضادهای جوامع و اعمال حکومتها نشاءت
میگیرد و گسترش مییابد.
با این وصف کاربرد دقیق و راهبردی رســانههای دیجیتال برای شــبکهبندی مردم منطقه ،در
کنار شبکههای حمایت بینالمللی ،فعاالن را به روشهای نوینی مجهز کرد که منجر به برخی از
بزرگترین اعتراضات در خاورمیانه شد .امروزه شبکههای اجتماعی مجازی بخشی جداییناپذیر
در عملکرد و ســازمان جنبشها شــدهاند .جنبشهای اجتماعی شبکهای شده زمان ما ،تا ٔ
اندازه
زیادی مبتنی بر اینترنت ،که بخش الزم اما نه کافی برای کنشهای جمعی بوده و ابزاری اساســی
برای بســیج ،سازماندهی ،هماندیشی ،هماهنگی ،و تصمیمگیری است .بااینهمه اینترنت تنها
یک ابزار نیســت (اوراگ می .)۱۵۶-۱۴۸ :۲۰۱۲ ،1بیداری اسالمی ازجمله پدیدههای شگرفی
اســت که طی سالهای گذشته بسیاری از کشورهای خاورمیانه و افریقا را دچار چالش ساخته و
موردتوجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرارگرفته است .در بین تحقیقات و پژوهشهای

1. Aouragh, M.

پیشینه تحقیق

بــه باور کاســتلز ( )۱۳۹۳عوامــل گوناگونی در میــزان موفقیت یا عدم موفقیت شــورشها و
اعتراضات مردمی نقش دارد که اینترنت و شــبکههای اجتماعــی (بهویژه در انقالبها عربی یا
بیداری اســامی) خبرگزاری الجزیره در ایجاد انگیزه ،تشدید و هماهنگسازی شورشها نقشی
برجسته داشت (کاســتلز .)۳۳ :۱۳۹۳ ،دراینبین محققان زیادی در داخل کشور مانند :سردار

1. Meta Analysis
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فراوانــی نیز انجامگرفته که نیازمند بذلتوجه بوده اســت .مقاله حاضــر در همین خصوص ،به
فراتحلیل بخش اعظمی از مقاالت درباره وقوع بیداری اس�لامی پرداخته است .چراکه فراتحلیل
به محقق اجازه میدهد تا به ترکیب مناسبی از نتایج مطالعات سازگار و ناسازگار درگذشته ،دست
پیدا کند ،تضادها را تفســیر کند و متغیرهای تعدیل کنده ساختاری را در نتایج مطالعات گذشته
شناســایی نماید .فراتحلیل با مقایسه مبانی بینشی و روشــی و یافتهها و نتایج توصیفی و تبیینی
بهدســتآمده درباره هر موضوع ،بهنوعی بینش و روش تلفیقی منجر میشــود و مبنایی محکم
مبتنی بر انباشــت یافتهها برای جلبتوجه بیشــتر به بینشها و روشهــای چندگانه در ارتباط با
تحلیل هریک از پدیدههای اجتماعی فراهم میسازد (بیات.)۱۳۸۸ ،
با تأکید بر موضوعات فوق ،و نیز س��ؤال اصلی تحقیق« :نقش شبکههای اجتماعی مجازی
در وقوع بیداری اس�لامی کدام اس��ت»؟ مهمترین پرســش فرعی بهقرار زیر است :ویژگیهای
مشــترک این انقالبها کدماند؟ بهعبارتدیگر اشــتراکات اعتراضات و اغتشاشات و انقالبها
متکی بر اینترنت و فضای مجازی کدماند؟ شــیوهها و ابزارهای اثرگذاری شــبکههای اجتماعی
مجــازی در هر یک از انقالبها چه بوده اســت؟ الگوی جدید پیدایــی انقالبهای مبتنی بر
فناوریهای اینترنتی و مکانیســمهای ارتباطی آنها چیست؟ رویکردهای نظری ،سازوکارهای
بهکاررفته ،و فرضیات محتمل موجود در انقالبهای یادشــده چه بودهاند؟ با چه روشهایی این
تحقیقات انجامگرفته است؟ مهمترین نتایج بهدستآمده از تحقیقات چه بودهاند؟ نقش انقالب
اســامی در این جنبشها چه بوده است؟ پاسخگویی به این پرسشها و پرسشهای فرعی دیگر
هدف فراتحلیل 1حاضر است.
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نیا ( )۱۳۸۸نیز بر تأثیر اینترنت بر درگیر شدگی مـــدنی شـهروندان پرداخته؛ صالحی و شهابی
( )۱۳۹۱به تأثیر انقالب اســامی ایران بر بیداری اسالمی منطقه خاورمیانه پرداخته بر این باور
بودند که انقالب اســامی ایران فصلی نوین و الگویی است که با ایجاد امید و نشاط برای ملل
اســامی و جنبشهای مردمی مبارزه کننده با استعمارگران ،صحنه تحوالت منطقه را تغییر داده
اســت ،بهنحویکه امروز در حال بازگشــت به هویت و قدرت خود و مقابلــه جدی با غرب و
اســتعمارگران هســتند و هرروز پیروزی جدیدی را میآفرینند .آقایی و صادقی و هادی ()۱۳۹۱
که به واکاوی نقش اینترنت و رســانههای اجتماعی جدید در تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا پرداخته؛ انوشــه ( )۱۳۹۲که بر نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت اخیر خاورمیانه (با
تأکید بر فیسبوک) توجه داشــته؛ ابراهیمیپور و مسعودنیا و امام جمعهزاده ( )۱۳۹۳به ماهیت
شناســی تحوالت سال  ۲۰۱۱شمال افریقا؛ بهمثابه جنبش اجتماعی جدید توجه کرده؛ سردارنیا
و حیــدری ( )۱۳۹۴که به جنبش مصر در قالب نظریه متأخر جنبشهای اجتماعی و جان فوران
پرداختهاند معتقدند که وابســتگی شدید به اینترنت و شــبکههای اجتماعی همراه باقابلیتهای
بســیجی و بهرهمندی از آنها ،اطالعرسانی و شبکهسازی آنها ،بســیج خودانگیخته جوانان و
تودههای شهری ،به فراگیر شــدن جنبش و نزدیکی و درهم تنیدگی بدنه اجتماعی و روشنفکری
و ..منجر شد .رســولی و غفوریان تبریزی ( )۱۳۹۵هم به بررسی نقش شبکههای اجتماعی در
جنبشهــای اجتماعی جهان پرداختهانــد .احمدی پور و جعفرزاده و بویــه ( )۱۳۹۶با تحلیل
چارچوبهای بیداری اســامی و انقالبها و جنبشهای جدید و اینترنت به نقش شــبکههای
اجتماعی در شکلگیری و گسترش آن در خاورمیانه و افریقا پرداختهاند.
هســته اصلی تمامی این مطالعات تأکید بر اهمیت اینترنت ،فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی مجازی در افشــا و انتشــار اخبار ،شایعهســازی ،نمایش فیلم و عکس ،بزرگنمایی
حــوادث ،فراخوان بــرای حضور در خیابانها ،تشــویق به نافرمانی مدنی و شــورش و باالخره
ایجــاد ناامنی؛ و نیز رابطــه میان ابزارهای اینترنتی و شــکلگیری این جنبشهــای جدید بوده
اســت .درعینحال فراتحلیل در این خصوص دیده نشده اســت .در این مقاله منظور از بیداری
اســامی سلسله قیامها و حرکتهایی است که در کشــورهای عربی رخ داد .این قیامها از نیمه
دوم سال ( ۱۳۸۹سالهای  ۲۰۱۰و  )۲۰۱۱شمسی شروع شد .اولین آن در تونس بود و پسازآن
در مصر ،لیبی ،یمن و بحرین ادامــه یافــت .این قیامها در تونس ،مصر ،لیبــی و یمن منجر به

ســرنگونی حکومت شــد و در بحرین ،نبرد میان مردم و حکومت همچنان ادامهدارد .در جدول
شماره  ۱به برخی از این حرکتها اشارهشده است.
جدول شماره  :۱شروع و پیامد جنبشها

 ۱۳ژانویه ۲۰۱۱

لیبی

اعتراض به فساد و وضعیت
مسکن

 ۷ژانویه ۲۰۱۱
 ۱۷ژانویه ۲۰۱۱

اردن
عمان

تظاهرات خیابانی
تظاهرات خیابانی

 ۱۴ژانویه ۲۰۱۱

یمن

تظاهرات خیابانی و اختالف
در داخل حکومت ضد
رئیسجمهور ،علی عبدالله
صالح

 ۱۸دسامبر  ۲۰۱۰تونس خودسوزی محمدبوعزیزی و
آغاز اعتراضهای خیابانی
تظاهرات خیابانی
 ۲۸دسامبر  ۲۰۱۰الجزایر

تظاهرات خیابانی و
 ۲۱ژانویه  ۲۰۱۱عربستان
خودسوزی و کشتار معترضان
مصر

اعتراضها و قیام ملی

 ۲۵ژانویه ۲۰۱۱

 ۳۰ژانویه  ۲۰۱۱مراکش

خودسوزی و تظاهرات
خیابانی

 ۱۴فوریه  ۲۰۱۱بحرین تظاهرات خیابانی سراسری

پیامد

فرار بن علی ،سرنگونی حکومت و
برگزاری انتخابات سراسری
پایان قانون وضعیت اضطراری از سوی
رئیسجمهور
شرق لیبی به دست مخالفان افتاد که
نبردی ششماهه تا سرنگونی قذافی را به
دنبال داشت
تغییرهایی در هیئت دولت اردن
افزایش حقوق و دستمزدها و اصالحات
سیاسی توسط سلطان قابوس
پس از اعتراضهای خونین مردمی در
یمن ،علی عبدالله صالح با کنارهگیری از
قدرت موافقت کرد و دولت وحدت ملی
در این کشور برای دوره انتقالی شکل
گرفت
پس از اعتراضها در ناحیه شیعهنشین
قطیف ،محدودیتهای گسترده امنیتی
و اجتماعی در سراسر کشور به دنبال
داشت
سقوط حکومت حسنی مبارک و پیروزی
انقالب مصر ،برگزاری انتخابات
مجلس ،انتخاب محمد مرسی ،نامزد
اخوان المسلمین و سپس انتخاب سیسی
انجام اصالحات سیاسی توسط رژیم
پادشاهی مراکش و پیروزی اسالمگرایان
در انتخابات مجلس
مقابله خشونتآمیز با تظاهرکنندگان و
تداوم اعتراضهای مردمی
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بررسی مقاالت مرتبط با موضوع نشــان میدهد که محققان نظریههای مختلفی را در خصوص
علل وقوع بیداری اســامی ارائه کردهاند .با توجه به اینکه مقاله حاضر فراتحلیل مقاالت یادشده
اســت ،لذا در اینجا تنها به ذکر مهمترین نظریههایی که در منابع یادشــده استفادهشــده است،
بســنده کردهایم .اگرچه که در تحلیل بیدار اسالمی در کشورهای عربی با تأکید بر نقش فضای
ً
مجازی و شــبکههای اجتماعی ،احتماال همیــن نظریهها و نظریهپــردازان بهعنوان نظریههای
مب��دع موردتوجه و تأکید نگارندگان این مقاله نیز ق��رار میگرفت .به هر ترتیب یافتههای جدول
شماره  ۲نشــان میدهد که نظریه جنبش اجتماعی کاستلز با فراوانی چهار بار ،مهمترین نظریه
استفادهشده در درون مقاالت انتخابشده است ،که معتقد است در جهانی که بهوسیله اینترنت
بیسیم ،شــبکهای شده و ویژگی بارز آن پخش ویروســی تصاویر ،و افکار است ،اعتراضات و
جنبشها از طریق سرایت گسترش مییابند (کاستلز .)۱۰ :۱۳۹۳ ،او بر این اعتقاد بود که عوامل
گوناگونی در میزان موفقیت یا عدم موفقیت شــورشها و اعتراضات مردمی نقش دارد که اینترنت
و شــبکههای اجتماعی (بهویژه در بیداری اســامی) در ایجاد انگیزه ،تشدید و هماهنگسازی
شورشها نقشی برجسته داشت (کاستلز .)۳۳ :۱۳۹۳ ،همچنین نظریه هابرماس (حوزه عمومی
و جنبش اجتماعی) ،اینکلهارت (انقالب خاموش) بال رو کیج ،دی فلور (وابســتگی) ،ملوین
دیفلور ،اورت دنیس (وابســتگی) موفــه و الکالو (افکار عمومی و جنبــش اجتماعی) باتامور
(جنبش اجتماعی) آلبرتو ملوچی (جنبش اجتماعی) ،چالرز تیلی (انقالب) ،مارکس (انقالب)،
هادســون (دیدگاههای ارتباطات توانمندساز و صدا) ،جان فوران (توسعه وابسته) ،گیدنز و پالتر
(وضعیت اجتماعی جدید) ،بوردیا (اطالعات) استفادهشده است (جدول شماره .)۲
دراینبین خارج از بحث مقاالت منتخب گروه زیادی از محققان داخلی نیز مانند :سردارنیا
( ،)۱۳۸۸آقایی و صادقی و داریوش ( ،)۱۳۹۱صالحی و شــهابی ()۱۳۹۱؛ انوشــه (،)۱۳۹۲
رسولی و غفوریان تبریزی ( ،)۱۳۹۵غفاری و دهقانی محمدابادی و نجارزاده ( )۱۳۹۲به رابطه
میان شــبکههای اجتماعی و وقوع و گسترش شورشها ،اغتشاشــات ،نهضتها ،انقالبها ،و
جنبشها اشــارهکردهاند .اینها همه نشــان از اهمیــت اینترنت ،فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی مجازی در افشــا و انتشــار اخبار ،شایعهســازی ،نمایش فیلم و عکس ،بزرگنمایی
حوادث ،فراخوان برای حضور در خیابانها ،تش��ویق به نافرمانی مدنی و شورش و باالخره ایجاد
ناامنی است.
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جدول شماره  :۲توزیع فراوانی نظریههای بهکاررفته در مقاله

نظریهپرداز

نام نظریه

فراوانی درصد

نظریهپرداز

نام نظریه

فراوانی درصد

هابرماس

حوزه عمومی

۳

۱۳/۵

آلبرتو
ملوچی

جنبش اجتماعی

۱

۴/۵

هابرماس

جنبش
اجتماعی

۲

۹/۵

چالرز تیلی

انقالب

۱

۴/۵

اینکلهارت

انقالب
خاموش

۲

۹/۵

مارکس

انقالب

۱

۴/۵

بال رو
کیج

-

۱

۴/۵

هادسون

دیدگاههای
ارتباطات
توانمندساز و
صدا

۱

۴/۵

دی فلور

وابستگی

۱

۴/۵

جان فوران

توسعه وابسته

۱

۴/۵

ملوین
دیفلور

-

۱

وضعیت
 ۴/۵گیدنز و پالتر
اجتماعی جدید

۱

۴/۵

۱

۴/۵

۲۴

۱۰۰

اورت
دنیس

وابستگی

۱

۴/۵

بوردیا

موفه و
الکالو

افکار
عمومیجنبش
اجتماعی

۱

۴/۵

جمع کل

اطالعات

روششناسی

روش تحقیق کیفی از نوع فراتحلیل 1است ،که اولین بار رئیس انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا
در سال  ۱۹۷۶به کاربرد .فراتحلیل نوعی پژوهش علمی و روش آماری است که در آن پژوهشگر،
نتایج تعدادی از مطالعات اولیه را برای پاســخگویی به ســؤال پژوهشی خود با یکدیگر ترکیب
میکند و نتیجه جمعی جدیدی را به دســت مــیآورد .فراتحلیل با مرور نظاممند منابع برای پیدا
کردن ،ارزشیابی ،ترکیب و در صورت نیاز ،جمعبندی آماری ،به مستندات و مقاالتی میپردازد.
1. meta analysis
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کاستلز

جنبش
اجتماعی

۴

۱۸/۵

باتامور

جنبش اجتماعی

۱

۴/۵
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فراتحلیل روشــی است برای تجزیه و ترکیب واحدهای تحلیل برای حصول شناخت از مجموعه
منســجم یا غیر منسجم از مبانی علمی و سازههای پژوهشــی (دوئل ۳۲۳ :۲۰۰۳ ،1به نقل از
شــفیعا و کاظمیان .)۱۳۹۲ ،تحلیل یعنی شکســتن یک کل به قســمتهای مختلف ،بهمنظور
تعیین ماهیت آن کل .فراتحلیل چشــماندازی اســت که در آن روشهای مختلف اندازهگیری و
آماری بهکاربرده میشــود .بهصورت کلی فراتحلیل حاضر با تأکید بر پنج بخش اصلی هر منبع
تحقیقاتی (کلیات ،مبانی نظری ،روششناســی ،یافتهها و نتیجهگیری و البته مشــخصات منبع
شناســی) و زیرمجموعههای آن؛ به نقــش یا تأثیرات یا رابطه میان فضــای مجازی و به عبارت
دقیقتر شــبکههای اجتماعی مجازی بر شــکلگیری یا گســترش بیداری اســامی میپردازد.
بهعبارتدیگر در فراتحلیل حاضر کلیه مراحل تحقیقات مرتبط با نقش شــبکههای اجتماعی در
بیداری اســامی ،یعنی نظریه ،روش ،نتایج و ..موردتوجه قرارگرفته و در ادامه تحقیقات دیگران
باهم مقایســه شــده تا بتواند تحلیلهای ترکیبشده اطالعاتی را نشــان دهد که اطالعات اولیه
نشــان نداده بودند ،و در عمل یک کل جدید را تشکیل دهند .در همین راستا و بهمنظور دستیابی
به دادههای موردنیاز پژوهش در فراتحلیل حاضر ،چکلیســتی با  ۱۵سؤال طراحی و تنظیم شد
ٔ
مطالعه دقیق هر اثر و کشــف دیدگاههای زیربنایی آن بود .ازاینرو ،پس
که تکمیل آن مســتلزم
ٔ
مطالعه دقیق هر پژوهش و برمبنای کدگذاریها و حاشیهنویســیهای انجامشده ،مؤلفههای
از
چکلیست در ارتباط با هر اثر تکمیل شدند .آنچه در ادامه میآید ،یافتههای بهدستآمده از این
فراتحلیل است که در قالب چندین جدول ارائهشده است.
جامعه آماری این تحقیق عبارت اســت از کلیه مقاالت چاپشــده از سال )۲۰۱۰(۱۳۸۹
همزمان با شــروع بیداری اســامی تا ســال  )۲۰۱۷(۱۳۹۶که موضوع آنها بهطورکلی نقش
شــبکههای اجتماعی در بیداری اســامی اســت .برای حجم نمونه با نظر به اینکه مقاالت در
حوزههای رابطه شــبکههای اجتماعی با بیداری اســامی از تنوع باالیی برخوردار بود لذا از بین
ً
آنهــا  ۲۲مقاله (جدول شــماره  )۳را بهعنوان نمونه جامعه آماری برگزیدیم .که اوال به ســبب
محدوده زمانی خاص و در ثانی نزدیکی حــوزه موضوعی مقاالت با فراتحلیل حاضر و باالخره
معــدود منابع مذکور ،مالک و معیار اصلی انتخاب مقاالت اســت .پایایی این تحقیق از طریق

1. Doyle

تقابل یافتههای پژوهشــی و روایی آنها از طریق آزمون ســازگاری آنها با واقعیت که از انباشت
دانش و توسعه آن اســت ،به دست آمد .تحلیلهای آماری با استفاده از روش دستی و نیز کمک
نرمافزار فراتحلیل جامع صورت گرفت.
جدول شماره  :۳مشخصات مقاالتی که بهعنوان نمونه تحقیق حاضر انتخابشدهاند.
نام فصلنامه
نویسندگان
عنوان مقاله پژوهشی
ردیف

۳
۴
۵

۶
۷
۸

نقش شبکههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت
سیاسی و فرهنگی با تمرکز بر امواج بیداری اسالمی
در خاورمیانه
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر
تحوالت سال  ۲۰۱۱منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا (مطالعه موردی مصر)
واکاوی نقش اینترنت و رسانههای اجتماعی
جدید در تحوالت منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا(اطالعرسانی ،سازماندهی و گسترش سریع
اطالعات
جایگاه رسانههای نوین در تحوالت نوین جهان
عرب
نقش رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در
بیداری اسالمی ،مطالعه موردی انقالب تونس
نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت اخیر
خاورمیانه (با تأکید بر فیسبوک)

کبریایی زاده

اطالعات سیاسی
اقتصادی
علوم اجتماعی:
روابط فرهنگی

۱۳۹۰
۱۳۹۰

ّ
مجل ٔه جغرافیا و
ٔ
توسعه ناحیهای،

۱۳۹۱

آقایی و صادقی و
هادی

روابط خارجی

۱۳۹۱

شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی

۱۳۹۱

بدیعی و
میراحمدی

۱۳۹۲

غفاری ودهقانی مطالعات بیداری
اسالمی
محمدآبادی نجار
زاده
فصلنامه تحقیقات ۱۳۹۲
انوشه
سیاسی بینالمللی
دانشگاه آزاد اسالمی
۱۳۹۲
فصلنامه
عباسی ،کوهکن،
پژوهشهای سیاسی
آبساالن
جهان اسالم

بررسی نقش رسانهها و گروههای مرجع بر
۹
ٔ
(مطالعه
شکلگیری نگرش سیاسی دانشجویان
ٔ
منطقه
موردی :خیزشهای اخیر اسالمی در
خاورمیانه)
۱۳۹۲
فصلنامه
 ۱۰بررسی جنبشهای خاورمیانه بهمثابه جنبشهای شهرامنیا ،میالنی
پژوهشهای سیاسی
اجتماعی جدید (فرصتها ،تهدیدها)
جهان اسالم
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خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
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 ۱جایگاه رسانه و شبکههای اجتماعی در خیزشهای عشوری مقدم
انقالبی جهان عرب
کیا و محمودی
نقش شبکههای اجتماعی در انقالب تونس
۲

دین و ارتباطات،

سال
چاپ
۱۳۸۹
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۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

تحلیل جامعهشناختی جنبشهای اخیر کشورهای محمدیان خانیکی پژوهش اجتماعی
رضایی
عربی برمبنای نخستین رویکردهای رسانههای
ایرانی
بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر صالحی و فرج مطالعات جهان
اسالم
زاده
فرح بخش
بررسی نقش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی التیامینیا وعلیمی و فصلنامه دانش
سیاسی و بین الملل
حسینی
در تحوالت سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا
بهار عمل و زمستان آسایش :کردارشناسی بیداری سرفراز و بهستانی فصلنامه راهبرد
اجتماعی فرهنگی
اسالمی از منظر ارتباطات جمعی
فصلنامه
ماهیتشناسی تحوالت سال  ۲۰۱۱شمال افریقا؛ ابراهیمیپور,
مسعودنیا ,امام پژوهشهای سیاسی
بهمثابه جنبش اجتماعی جدید
جهان اسالم
جمعهزاده
مطالعات سیاسی
نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی در انقالبهای عباس زاده
جهان اسالم
خاورمیانه و شمال آفریقا؛ نظریه و عمل
تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چارچوب نظریه سردارنیا و حیدری فصلنامه سیاست
مجله دانشکده
متأخر جنبشهای اجتماعی و جان فوران
حقوق و علوم
سیاسی
فصلنامه دولت
سردارنیا
اینترنت و انقالب خاموش جوانان در خاورمیانه
پژوهی،
مدلسازی تحقق تمدن نوین اسالمی به کمک سمسار و سمسار جامعهشناسی
سیاسی جهان
و کریمی
شبکهسازی اجتماعی
اسالم،
رسانههای اجتماعی و توانمندسازی شهروندان در ملکوتیان -فارسی پژوهشهای انقالب
اسالمی
جوکار
جریان تحوالت بیداری اسالمی
پژوهشهای سیاسی
دارابی
رسانههای ارتباطی نوین و تأثیر آن بر فرایند بیداری
جهان اسالم،
اسالمی در انقالب تونس
احمدی پور ،جامعهشناسی جهان
نقش راهبرد رسانهای در شکلگیری جنبشهای
اسالم
نوین اجتماعی در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا از جعفر زاده ،بویه
منظر ژئوپلیتیک عمومی

۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶

درمجموع  ۲۲مقاله موردبررســی قرارگرفته که همانگونه مالحظه میگردد ،در ســالهای میان
 ۱۳۸۹تا  )2017-۲۰۱۰( ۱۳۹۶بوده که توسط اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشگاههای
سراسر کشور نگاشته شده است.
یافتههای تحقیق .در این بخش مهمترین یافتههای تحقیق با تأکید بر روش فراتحلیل آورده
شده است.

کدام شبکه اجتماعی بیشترین توجه را به انقالبها عربی یا بیداری اسالمی داشته است؟ بر
اساس این پرسش جدول شماره  ۷ترسیمشده است.
جدول شماره  :۴توزیع فراوانی توجه به شبکههای اجتماعی
فراوانی
قلمرو موضوعی مقاالت

فیسبوک
توییتر
اینترنت
یوتیوب
جمع کل

درصد

۶۳/۵
۴۰/۵
۳۲
۲۷/۵
۱۰۰

یافتههای جدول شــماره  ۴نشان میدهد که توجه به شبکه اجتماعی فیسبوک با فراوانی چهارده
بار ،بیشترین استفاده را در درون مقاالت انتخابشده ،درحالیکه توجه به شبکه اجتماعی یوتیوب
با شش بار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشتند .فراوانی و درصدها بر اساس اینکه در مقاالت به دو
یا سه شــبکه اجتماعی اشارهشده ،محاسبهشده است .بر اساس مندرجات جدول اهمیت شبکه
فیسبوک و سپس توییتر در مسئله بیداری اسالمی بسیار باالتر از سایر شبکهها بوده است.
محققان در مقاالت خود چه نظریهها و یا نظریهپردازانی را در تحلیل کار خود به کار بستهاند؟
جدول شماره  :۵توزیع فراوانی نظریهها و چارچوب نظری و چارچوب تحقیق
رعایت چارچوب مقالهنویسی فراوانی درصد رعایت چارچوب مقالهنویسی فراوانی درصد

چکیده دارد
چکیده ندارد
مقدمه و بیان مسئله دارد
مقدمه و بیان مسئله ندارد
سؤال دارد
سؤال ندارد
فرضیه دارد
فرضیه ندارد
چارچوب نظری دارد
چارچوب نظری ندارد
پیشینه دارد

۲۲
۰
۲۲
۰
۱۶
۶
۵
۱۷
۱۸
۵
۴

۱۰۰
۰
۱۰۰
۰
۷۲/۵
۲۷/۵
۲۲/۵
۷۷
۸۱/۵
۲۲/۵
۱۸/۵

نظریه دارد
نظریه ندارد
مدل مفهومی دارد
مدل مفهومی ندارد
مدل تحلیلی دارد
مدل تحلیلی ندارد
نتیجهگیری دارد
نتیجهگیری ندارد
منابع استاندارد
منابع غیراستاندارد
روش پژوهش دارد

۱۶
۵
۹
۱۳
۹
۱۳
۲۱
۱
۱۸
۴
۵

۷۲/۵
۲۲/۵
۴۰/۵
۵۹
۴۰/۵
۵۹
۹۵
۴/۵
۸۱/۵
۱۸/۵
۲۲/۵

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

۱۴
۹
۷
۶
۳۶
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پیشینه ندارد
روش تجزیهوتحلیل دارد
روش تجزیهوتحلیل ندارد

۱۸
۰
۲۲

۸۱/۵
۰
۱۰۰

روش پژوهش ندارد
روایی و پایایی دارد
روایی و پایایی ندارد

۷۷
۰

۱۷
۰

۱۰۰

۲۲

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

یافتههای جدول شــماره  ۸۵نشان میدهد بر اساس چارچوب علمی مقاالت ،همگی دارای چکیده،
مقدمه و بیان مســئله بوده  ۱۶مقاله دارای سؤال داشته و  ۵مقاله از فرضیه استفاده کرده است ۱۸ ،مقاله
دارای چارچوب نظری است ولی فقط  ۴مقاله پیشینه داشت ،هیچکدام از مقاالت از روشهای تجزیه
تحلیل آماری اســتفاده نکردهاند ،تعداد  ۱۶مقاله از نظریات استفاده کردند و  ۹مقاله مدل مفهومی و
تحلیلی داشتند ۲۱ ،مقاله بخش نتیجهگیری را در آخر آورده و منابع  ۱۸مقاله استاندارد الزم را داشتند،
درعینحال فقط  ۵مقاله به روش پژوهش اشاره کردند و هیچیک از مقاالت دارای روایی و پایایی نبودند.
جدول شماره  :۶توزیع فراوانی اشاره به انقالب اسالمی ایران
فراوانی
ارزیابی نوع مقاله

اشاره به انقالب اسالمی ایران ندارند
اشاره به انقالب اسالمی ایران دارند
جمع کل

۱۸
۴
۲۲

درصد

۸۱/۵
۱۸/۵
۱۰۰

یافتههای جدول شماره  ۶نشان میدهد که مقاالتی که به انقالب اسالمی ایران اشاره ندارند
با فراوانی هجده بار ،باالترین ،درحالیکه مقاالتی که به انقالب اسالمی ایران اشاره دارند با چهار
بار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشــتند .این به آن معناست که محققان به تأثیرات انقالب اسالمی
ایران بر بیداری اســامی کمتر توجه کردهاند و تمرکز خود را بیشــتر به موضوع تأثیر شبکههای
اجتماعی و رسانهها متمرکز کردهاند.
نتایج بهدستآمده از تحقیقات حول بیداری اسالمی چه بوده است؟

ردیف

جدول شماره  :۷توزیع فراوانی نتایج تحقیقات
فراوانی
نتایج تحقیقات

 ۱عامل اصلی جنبشها و انقالبها در خاورمیانه و شمال آفریقا را اینترنت،
موبایل و پایگاههای مجازی تشکیل نمیدهد .بلکه فقدان مشروعیت،
زورگویی و بیرحمی سامانههای سیاسی و اقتصادی است که باعث
فروپاشی آنها میشود .باوجوداین شرایط است که رسانهها میتوانند
بسیج عمومی را تقویت کرده و به رهبری و موفقیت جنبشها کمک کنند

۲۲

درصد

۱۰۰

۲
۳
۴

۶

۷

۸

۰
۲۰

۹۱

۲

۹/۵

۲۰

۹۱

۲

۹/۵

۱۴

۶۳/۵

۸
۸۸

۳۶
۱۰۰

بر اساس مندرجات جدول شماره  ۷و نیز مقایسه یافتههای این جدول با یکدیگر مشخص گردید
که فقدان مشــروعیت ،زورگویی و بیرحمی ســامانههای سیاسی و اقتصادی تا اندازه زیادی (با
فراوانی بیس��تودو بار ،باالترین فراوانی) عامل اساسی فروپاشی دولتهای خاورمیانه و شمال
آفریقا بوده اس��ت .دراینبین عدم اعتقاد به اینک��ه اینترنت ،موبایل و پایگاههای مجازی بهعنوان
عامل اصلی جنبشها و انقالبها در خاورمیانه و شمال آفریقا با کمترین فراوانی را در میان مقاله
داشتند .مقایسه یافتههای جدول فوق همچنین نشان میدهد که:
• مهمترین شــباهت این انقالبها به یکدیگر (با تأکید بر نمونههای تحقیق) آن بود که تمامی
ً
این کشــورها از پدیدههایی تقریبا واحد مانند فقر ،بیكاری ،شكاف طبقاتی ،فساد ،تبعیض،
بیعدالتی ،ظلم رنج میبردند .ازاینرو با گســترش حضور اینترنت و شــبکههای اجتماعی
مجازی در میان مردم ،ســرعت تجمعات و تظاهرات و گردهمایی بیشتر و پیروزیها سریعتر
شد.

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

۵

عامل اصلی جنبشها و انقالبها در خاورمیانه و شمال آفریقا را
اینترنت ،موبایل و پایگاههای مجازی تشکیل نمیدهد.
شبکههای اجتماعی نمیتوانند در جامعه نهادسازی کنند و
دموکراسی را استوار و پایدار سازند و تنها قادر به شکل دادن به
اعتراضها و رساندن آن به فرمانروایان و افکار عمومی جهانی هستند
شبکههای اجتماعی میتوانند در جامعه نهادسازی کنند و دموکراسی
را استوار و پایدار سازند و اینترنت بر شکلگیری انقالب و وقوع بهار
عربی تأثیر دارد
تفاوتی بین تأثیر اینترنت بر سپهر نگرشی و ارزشی و نیز سپهر رفتاری
جوانان شهری و تحصیلکردگان و تودههای بیسواد و کمسواد وجود
ندارد.
اینترنت در بیش از یک دهه اخیر تا حد زیادی بر سپهر نگرشی و
ارزشی و نیز سپهر رفتاری جوانان شهری و تحصیلکردگان تأثیرگذار
بوده است اما این نتیجه در مورد تودههای بیسواد و کمسواد تأیید
نمیگردد.
این رسانهها ماهیت این رخدادها را «انقالب» نمیدانند بلكه این
تحـوالت را جنبش مینامندٔ .
همه رسانهها این جنبشها را «درونزا»
دانستهاند و بر عوامل فقر ،بی بیكاری ،شكاف طبقاتی ،فساد،
تبعیض ،بیعدالتی ،ظلم ،استبداد در پیدایش آن تأکیددارند
این رسانهها ماهیت این رخدادها را «انقالب» میدانند
جمع کل
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بیداریهای اســامی حاصلــه ،همانگونه که برونز و هایگفیلــد و بورگس-۸۷۱ :۲۰۱۳( 1
 )۸۹۸و نمونههای (مقاالت) این تحقیق نیز تأکید داشته؛ فرآیندهای بسیج خودجوشی بودند
که از فراخوانهای اینترنتی و شبکههای ارتباطی ظهور کردند.
ً
یکی از ویژگیهای تمامی مقاالت فوق آن بود که این انقالبها اساســا از طریق رســانهها و
بهویژه رســانههای جدید آغاز شده ،در ابتدا بدون رهبر بودند اما آهستهآهسته رهبری در آنها
شکل گرفت.
ویژگی مهم بعدی آن بود که کشــورهایی که دارای رهبــری کارآمد و ایدئولوژی واحد بودند،
زودتر به نتیجه رسیدند تا کشــورهایی که فاقد این دو شاخص بودند .ضمن آنکه کشورهایی
رهبران ضعیفی داشــتند در مدتزمان اندکی شکســت خوردند .زیــرا همانگونه که هراتی
( )۱۳۹۱یادآور شده در دیدگاههای شیعه رهبری در انقالبها باید از ابتدای شروع جنبش در
کنار انقالبیون قرار گیرد .ضمن آنکه در ادامه جنبشها همچنان که اشرفی و سالمت ()۱۳۹۴
تحلیل کردهاند رهبر باید همراه با مردم بتواند نارضایتیهای عمیق را باروحیه انقالبی در قالب
یک ایدئولوژی جدید هدایت کند.
یافتههای بســیاری از مقاالت مانند علی و مچاریــا )366-۳۵۹ :۲۰۱۳( 2حاکی از آن بود
که بیشــتر انقالبیون ،جوانانی بیشترین کاربری شبکههای اجتماعی را داشتند و در اعتراضات
خیابانی شرکت مینمودند.
یافته دیگر در مقاالت مذکور آن اســت که بهطورکلی همه رسانهها این جنبشهای مردمی را
مرتبط با بحران هویت در کشــورهای عربی در پاسخ بهتحقیر عرب دانستهاند .بر این اساس
برخی انقالبها با الگو گیری از انقالبها سایر کشورها در جستجوی هویت ازدسترفتهاند.
به همین ســبب اگرچه برخی از رسانهها این تحوالت را با انقالب اسالمی مرتبط نمیدانند،
بــا این وصف گروهی از محققــان نیز این حرکتها را الهام گرفته از انقالب اســامی ایران
دانســته ،آن را بیداری اســامی نام نهادهاند .به نظر این گروه (شــیرودی۱۳۸۸ ،؛ طاهری،
۱۳۸۷؛ هزارهای  ،۱۳۹۱سوری و احمدی ،۱۳۹۲ ،غفاری هشجین ،۱۳۹۲ ،ناظمی اردکانی
و الونــدی و امامی و نجات پور ،۱۳۹۲ ،تالشــان و نصر دهزیــری ،۱۳۹۳ ،هانتر)۲۰۱۴ ،
1. Bruns, A., Highfield, T., Burgess, J
2. Ali, F. A., Macharia, H. M.

•

•
•

جدول شماره  :۸نام حرکت یا جنبش
فراوانی
نام حرکت

بیداری اسالمی
تحوالت سیاسی منطقه
جنبش اجتماعی
انقالب
انقالب توییتری و فیسبوکی
تمدن نوین اسالمی
خیزشهای اسالمی
خیزش انقالبی
جمع کل

۶
۵
۴
۳
۱
۱
۱
۱
۲۲

درصد

۵۲۷/
۵۲۲/
۵۱۸/
۵۱۳/
۵۴/
۵۴/
۵۴/
۵۴/
۱۰۰

یافتههای جدول شــماره  ۸نشان میدهد که بیداری اســامی با فراوانی شش بار ،مهمترین
مفهوم یا واژه برای حرکتهای انجامشــده در درون مقاالت انتخابشــده ،درحالیکه مفاهیمی
دیگری مانند انقالب توییتری و فیسبوکی و تمدن نوین اسالمی و خیزشهای اسالمی و خیزش

مقاومت در مناسبات آن مجموعه
اسالمی()2017-2010
بیدارینقش ائتالف محور
تأکید بر
وقوع
تهدیدها با
مجازی در
ها و
اجتماعی
شناخت ائتالف
شبکه های
خاورمیانه و
مرتبط با نقش
مقاالتامنیتی
مجموعه
فراتحلیل
بررسی
بیدگلی
عبدالرحمانی
معین آبادی
حسینرضا
کرمانی،آبادی،
رفیعی دولت
عسکری
محمدرضا
محمد

•

تحـــوالت اخیر کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا فرصتهای خطیری برای كشورمان
فراهم آورده است.
پیشبینیهای ارائهشــده در مقاالت نشــان میدهد که طی سالهای آینده :انجام اصالحات
حکومتهــای دیکتاتــوری در خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا بهســوی رعایت حقوق و
آزادیهای شهروندان خواهد بود و این جنبشها ادامهدار است.
در این مقاالت ،اولین اتفاقات در وقوع بیداریها متفاوت ،اما شروع آن از تظاهرات خیابانی
بوده است .برای نمونه اگرچه انقالب در تونس و مراکش با خودسوزی محمدبوعزیزی و یکی
دیگر از شهروندان شروع شد ،اما مابقی آنها با اعتراضهای خیابانی آغاز شد.
رویکرد عمده مقاالت موردبررســی ،اگرچه که نگارندگان آنها از حوزه سیاسی بودند؛ لکن
یک رویکرد اجتماعی -ارتباطی بوده است.
عمــده چارچوب نظری استفادهشــده مقــاالت در خصوص موضوع به نظریههای کاســتلز
(جامعه اطالعاتی) ،هابرماس (حوزه عمومی) ،دی دف لور و بال روکیچ (وابستگی) ،رونالد
اینگهارت و کریستین ولزل (نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی) و ..مرتبط بوده است
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انقالبی با یکبار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشتند .بر همین اساس در این فراتحلیل از اصطالح
بیداری اسالمی که موردتوجه مقام معظم رهبری هم بوده است ،استفادهشده است.
موضوع دیگر در فراتحلیل ،شناســایی سالهای نگارش مقاالت است تا از خالالن دریافت
در چه سالهایی محققان بیشترین تحقیقات را در این خصوص انجام دادهاند.

سال دهم ،شماره دوم(پیاپی ،)20تابستان 1400

جدول شماره  :۹توزیع فراوانی و درصد دوره زمانی تحقیق و انتشار
درصد
فراوانی
دوره زمانی تحقیق و انتشار

۱
۲
۳
۷
۴
۳
۱
۱
۲۲

۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
جمع کل

۴/۵
۹/۵
۱۳/۵
۳۲
۱۸/۵
۱۳//۵
۴/۵
۴/۵
۱۰۰

یافتههای جدول شماره  ۹نشان میدهد که در سال  ۱۳۹۲با فراوانی هفت بار ،بیشترین تعداد
مقاالت نوشتهشــده در درون مقاالت انتخابشــده ،درحالیکه در سالهای  ۱۳۸۹و  ۱۳۹۵و
 ۱۳۹۶با یکبار فراوانی در مرتبه آخر قرار داشتند .نتیجه اینکه با توجه به شروع اولین اعتراض با
خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال  ۱۳۸۹نوشتن مقاالت در این زمینه شروعشده و با
اوجگیری اعتراضها نوشتن مقاالت هم بیشتر شده و بهتدریج با فروکش کردن هیجان انقالبها
نوشتن مقاالت هم کاهشیافته است.
یکی از موارد فراتحلیل حاضر شناسایی توزیع فراوانی رشتههای تخصصی نگارندهها بوده تا
دریابیم چه حوزههایی از دانش به این موضوع بیشتر توجه داشتهاند.
جدول شماره  :۱۰توزیع فراوانی رشته تحصیلی نویسندگان
قلمرو موضوعی مقاالت
فراوانی درصد
قلمرو موضوعی مقاالت
علوم سیاسی
جغرافیای سیاسی

۱۹
۶

۸۶
۲۷/۵

الهیات
مدیریت فناوری اطالعات

فراوانی درصد
۱
۱

۴/۵
۴/۵

مطالعات منطقهای
روابط بین الملل
علوم اجتماعی
علوم ارتباطات
جامعهشناسی

۵
۵
۳
۳
۲

۲۲/۵
۲۲/۵
۱۳/۵
۱۳/۵
۹/۵

برنامهریزی درسی
حوزه علمیه
سیاستگذاری فرهنگی
حقوق خصوصی
جمع کل

۱
۱
۱
۱
۴۹

۴/۵
۴/۵
۴/۵
۴/۵
۱۰۰

بحــث و نتیجهگیری .این پژوه��ش درصدد آن بود که مقاالت مرتبط با نقش شــبکههای
اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسالمی را فراتحلیل نماید .بر این اساس تعداد  ۲۲مقاله مورد
تحلیل قرار گرفت .تالش گردید عالوه بر اینکه شــاخصهای مقاالت و نویسندگان تحلیل شود
به پرســشهایی نظیر :ویژگیهای مشــترک این انقالبها کدماند؟ شیوهها و ابزارهای اثرگذاری
شــبکههای اجتماعی مجازی در هر یک از انقالبها چه بوده است؟ فرآیند شکلگیری و تداوم
انقالبها و جنبشهای اسالمی چگونه بوده است؟ پاسخ گفته شود .بر اساس یافتههای تحقیق
میتوان نتیجه گرفت که:
اینترنت و انقالب .در میــان تمامی تحقیقات انجامگرفته ،توجه به فضای مجازی و نیز
نقشــان در وقوع انقالبها و جنبشها بسیار پررنگ بود ،مانند :التیامینیا و علیمی و حسینی ()۱۳۹۲
و احمدی پور و جعفرزاده و بویه ( )۱۳۹۶و انوشــه ( ،)۱۳۹۲به این معنا که به نظر میرســد رســانهها و
اینترنت میتواند عاملی برای وقوع و گســترش تغییرات اجتماعی باشــد؛ درحالیکه بسیاری از
محققان و نظریهپردازان بر این باورند که علت انقالبها چیز دیگری است و بنیادهای انقالبها
را باید در جای دیگری جســتجو کرد .مانند :فقر و بیکاری ،ظلم ،ســتم و تبعیض ،دیکتاتوری،
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یافتههای جدول شــماره  ۱۰نشان میدهد که در بین رشتههای تحصیلی نویسندگان ،رشته علوم
سیاسی با فراوانی نوزده بار ،بیشترین در درون مقاالت انتخابشده ،درحالیکه رشتههای دیگری
مانند الهیات ،مدیریت فناوری اطالعات ،برنامهریزی درســی ،حوزه علمیه ،سیاســتگذاری
فرهنگــی ،حقوق خصوصی با یکبار فراوانی در مراتب آخر قرار داشــتند .فراوانی و درصدها بر
اســاس اینکه مقاالت توسط دو یا سه نفر نوشتهشده ،محاسبهشــده است .بر اساس این جدول
مشخص میشود ،موضوع بیداری اسالمی بیشــتر یک موضوع سیاسی تلقی شده و عرصههای
نزدیک به حوزه سیاســی مانند جامعهشناسی سیاســی و علوم اجتماعی ،بااینکه حتی گرایشها
ارشد آنها انقالبها و جنبشهاست؛ توجه اندکی به موضوع داشتهاند.
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ناکارآمدی و خودکامگی حکومتها ،فقدان آزادیهای فردی و اجتماعی و...
نیروهای اجتماعی .در میان مقاالت کمتر بــه موضوعاتی مانند :مقاومتها و وفاداری
نیروهای مسلح به رژیمها و حمایت بیچونوچرای آنها از دیکتاتوری در استمرار حکومتها و
عدم موفقیت انقالبیون و یا طوالنیتر شدن زمان پیروی اشارهشده بود .درحالیکه یافتههای نشان
میدهند در هرکجا که نظامیان و نیروهای مســلح چندان مقاومتی در برابر نیروهای اجتماعی از
خود نشان ندادند ،انقالبیون بسیار سریعتر از کشورهای دیگر به پیروزی رسیدند.
ً
ً
روشهای تحقیق تقریبا تمامی مقاالت ،اساســا با تأکید بر اســناد ،کتابها و منابع و
اطالعات ثانویه صورت گرفته است .در همین رابطه  ۱۷مقاله هیچ روشی را مشخص نکرده و از
منابع کتابخانهای اســتفاده نموده است ۵ .مقاله نیز به ترتیب روش را مشخص کردهاند-۱ :روش
تبیینی–علی و تحلیلی -۲کیفی از نوع از نوع توصیفی-تحلیلی (بدون مصاحبه و تحلیل آماری)؛
-۳روش تحلیلی تبیینی؛ -۴توصیفی-تحلیلی؛ -۵کیفی از نوع کاربردی – توصیفی کتابخانهای.
همچنین بر اساس چارچوب علمی مقاالت ،همگی دارای چکیده ،مقدمه و بیان مسئله بوده ۱۶
مقاله دارای سؤال داشته و  ۵مقاله از فرضیه استفاده کرده است ۱۸ ،مقاله دارای چارچوب نظری
اســت ولی فقط  ۴مقاله پیشینه داشــت ،هیچکدام از مقاالت از روشهای تجزیه تحلیل آماری
اســتفاده نکردهاند ،تعداد  ۱۶مقاله از نظریات استفاده کردند و  ۹مقاله مدل مفهومی و تحلیلی
داشــتند ۲۱ ،مقاله بخش نتیجهگیری را در آخر آورده و منابع  ۱۸مقاله استاندارد الزم را داشتند،
درعینحال فقط  ۵مقاله به روش پژوهش اشاره کردند و هیچیک از مقاالت دارای روایی و پایایی
نبودند.
چارچوبهای انقالب .نتایج تحقیقات نشــان داد که بســیاری از مقاالت مورد تحلیل
قرارگرفته مانند :سردارنیا ( )۱۳۹۴و رسولی و غفوریان تبریزی ( )۱۳۹۵از چارچوب نظری قابل
قبولی برخوردار بودند .دراینبین کاســتلز ( )۱۳۹۱و ( )۱۳۹۳و ( )۱۳۹۶بیشــترین چارچوب
نظری استفادهشــده در مقاالت و ســپس هابرماس ،دی دف لور و بال روکیچ ،رونالد اینگهارت
و کریس��تین ولزل و ..مرتبط بوده اس��ت .دراینبین کمتر به دیدگاههای اســامی و اینکه دین و
نیروهای دینی چگونه میتواند در گســترش یا ســاماندهی و حتی پیــروزی این انقالبها نقش
داشته باشند ،توجه شده است.
بیداری اســامی .نتایج این فراتحلیل نشــان داد ،مقاالتی که به تأثیر انقالب اسالمی

1. Howard, Philip N. et al.
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ایران بر این بیداری اســامی اشاره داشتند ،چندان زیاد نبوده است .این به دو معناست .نخست
ً
اینکــه واقعا این جنبشها مســتقل و با تأثیرات اندک انقالب اســامی بودهاند (که بر اســاس
شواهد ،اینگونه نبوده) ،و دوم اینکه این انقالبها اگرچه تااندازهای تحت تأثیر انقالب اسالمی
بودهاند (کبریایی۱۳۹۰ ،؛ تالشان و نصر دهزیری۱۳۹۳ ،؛ سوری و احمدی۱۳۹۲ ،؛ شیرودی،
۱۳۸۸؛ طاهری ۱۳۸۷؛ صالحی و شهابی)۱۳۹۱ ،؛ لکن به دو دلیل (عدم توجه محققان و دوم با
محوریت رسانهای بودن این انقالبها) کمتر بدان پرداختهشده است .لذا محققان تمرکز خود را
بیشتر به موضوع تأثیر شبکههای اجتماعی و رسانهها متمرکز کردهاند .ضروری است که همزمان
هم بر نقش بســیار مهم ارتباطات در صورتبندی و عملکرد جنبشهای اجتماعی ،تأکید کرده،
و هم بر نقش انقالب اسالمی را وقوع بیداری اسالمی بیشتر موردتوجه قرارداد.
انقالب و رسانهها .طی چند سال گذشته ،فناوری ارتباطات و اطالعات ازجمله اینترنت
و ابزاران ،نقش��ی برجس��ته در فعالیتهای جنبشهای اجتماعی ایفا کردهاند .رسانههای نوین و
شــبکههای اجتماعی ،نقش مهمی در تحوالت سیاســی و اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا
داشــتهاند .به این معنا که کمک فراوانی به شکلگیری و تداوم و انتشار اخبار و اطالعات انقالب
داشــتند .این یافته با یافتههای بســیاری از محققان مانند :هاوارد و دیگران )۲۰۱۱(1و غفاری و
همکاران ( )۱۳۹۲و عشوری مقدم ( )۱۳۸۹قرابت داشت .در این تحوالت ،بخش اعظم محتوای
تولیدشــده برای پیشبرد انقالبها ،توســط نیروهای معترض و انقالبی ،با استفاده از رسانهها و
شــبکههای اجتماعی صورت گرفت .این فناوریهای جدید ارتباطی از طریق مقابله با مرزهای
رسمی ،جایگزین صدای رسانههای سنتی مانند روزنامهها ،تلویزیون ،رادیو و شبنامهها شدهاند
که اساس دیدگاهها و سیاستهای رسمی دولتهای عربی را منعکس میکردند.
آینده بیدار یهای اسالمی .یافتههای کبریایی ( )۱۳۹۰و محمدیان و خانیکی و رضایی
( )۱۳۹۱همانند این تحقیق نشــان داد کــه پیدایش و تکامل ّفناوریهــای ارتباطی نوین مانند
اینترنت و شــبکههای اجتماعی مجازی و در ادامه گسترش گفتمانهای دموکراتیک اسالمی دو
زنگ خطری اســت که حکومتهــای خودکامه و رژیمهای توتالیتــر را تهدید میکند .به نظر
میرسد دیگر نمیتوان با ابزار کهنه سانسور فیزیکی به مقابله با این حرکتها برخاست .دراینبین
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نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت سیاسی آینده بسته به مبارزهای دارد که میان دولت ملتها
(که خواهان انحصار بیشــتر بر فعالیت رسانهها و بنگاههای اطالعرسانی و همچنین شبکههای
اجتماعی) و نیروهایی اس��ت که خواهان اطالعرسانی شفاف هس��تند ،است .به دالیل زیادی
برخی کشورهای عربی مانند شیخنشینهای عربی خلیجفارس بهجز بحرین به انقالب نینجامیده
است ،بااینوجود بایستی گفت که در صورت عدم اهتمام حکومتها به انجام اصالحات واقعی
سیاسی ،در آینده با حرکتهای اعتراضی جدی برای اصالحات سیاسی مواجه خواهند شد.
فراینده جنبشها .بیشــتر حرکتها و جنبشهــای انجامگرفته ،ابتدا ناخواســته و غیر
ســازماندهی شده بود .اما آرامآرام بهصورت تشــکیالتی درامدند و از سوی احزاب و گروههای
انقالبی موردحمایت و رهبری قرار گرفتند.
سن و تحصیالت .ارزیابی نتایج نشان میدهد برخی مانند سردارنیا ( )۱۳۹۴و هزارهای
( )۱۳۹۱معتقدنــد اگرچــه اینترنت در بیش از یــک دهه اخیر تا حد زیــادی بر چارچوبهای
نگرشی و ارزشــی و نیز رفتاری جوانان شــهری و تحصیلکردگان تأثیرگذار بوده ،با این وصف
این نتیجه در مورد تودههای بیســواد و کمسواد تأیید نمیگردد .رسانههای بزرگ مانند تلویزیون
ً
و رادیو و مطبوعات اساسا دولتی بودند و البته در اختیار دولتهای استبدادی و سانسور .جوانان
تحصیلکرده ،با توســل به رسانههای جانشین (اینترنت و شبکههای اجتماعی) دست به ساخت
جهانهایی نو برای خود زدند که هرچند ابژهای واقعی نداشت ،اما آثار واقعی بسیاری داشت.
نظریههای بیداری اســامی .بر اساس نتایج مقاالت ،مشــخص گردید که مهمترین
نظریههای مرتبط با توضیح بیداری اسالمی بر این تأکید داشتند که تغییر و جنبشهای اجتماعی
از کنش ارتباطی منتج میشــود .این جنبشهای اجتماعی همچنان که کبریایی ( )۱۳۹۰غفاری
ودهقانــی محمدآبادی نجــارز اده ( )۱۳۹۲و ســرفراز و بهســتانی ( )۱۳۹۳و کیا و محمودی
( )۱۳۹۰نیز یادآور شــدهاند ،تا اندازه زیادی در اشکال مختلف شبکهای ،منتصب به رسانههای
اجتماعی هستند.
آینده انقالبها مجازی .از نتایج دیگر اینکه ،پیشبینیشده طی سالهای آینده :انجام
اصالحات حکومتهای دیکتاتوری در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا بهسوی رعایت حقوق و
آزادیهای شــهروندان خواهد بود و این جنبشها ادامهدار خواهد بود .این با یافتههای محققانی
ماننــد :ذوالفقاری ( )۱۳۹۴که بر ماهیت اســامی و ســکوالر جنبشهای اخیــر خاورمیانه
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 .1ابراهیمیپور ,حوا؛ مسعودنیا ,حسـ�ین؛ امام جمع هزاده ،سیدجواد ( ،)۱۳۹۳ماهیتشناسی
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انسانی و مطالعات فرهنگی ،دوره  ،۲شماره  ،۲صص ۱۰۱-۱۱۷
 .4آقایی ،ســید داود؛ صادقی ،ســید ســعید؛ هادی ،داریوش ( )۱۳۹۱واکاوی نقش اینترنت و
رســانههای اجتماعی جدید در تحوالت منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا(اطالعرســانی،
ســازماندهی و گسترش ســریع اطالعات ،فصلنامه روابط خارجی ،ســال چهارم ،دوره ،۴
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اشــارهکرده؛ و هزارهای ( )۱۳۹۱که به تأثیرات انقالب اسالمی در بیداری اسالمی و آینده اسالم
سیاســی در منطقه پرداخته و نیز یافتههای کارگری و شــعیب و حجازی ( )۱۳۹۶که به تشریح
سناریو نگاری آینده تحوالت بیداری اسالمی در آسیای مرکزی پرداخته و نیز صادقی ( )۲۰۱۶که
بهطور انتقادی به آینده روابط بین الملل پس از انقالبها عربی پرداخته ،نزدیک است.
سرانجام .به هر ترتیب بیشتر مقاالت بر این تأکید داشتند که شبکههای ارتباطی دیجیتال
بخشــی جداییناپذیر در عملکرد و ســازمان امروزه جنبشها شــدهاند .جنبشهای اجتماعی
شــبکهای شده زمان ما تا اندازه زیادی مبتنی بر اینترنتاند که بخشی الزم اما نه کافی برای کنش
جمعی آنهاســت .آنها ابزارهایی اساسی برای بسیج ،ســازماندهی ،هماندیشی ،هماهنگی و
تصمیمگیریاند .درعینحال ویژگیهای مشــترک این جنبشها آن اســت که در اشکال مختلف
شبکهای هســتند ،بهطور همزمان محلی و جهانیاند ،ازلحاظ پیدایش ،تااندازهای خودجوش،
ً
و به تبعیت از منطق شــبکههای اینترنتی میباشــند .معموال بدون خشــونت ،و بهندرت ،دارای
برنامههای مدون سامانمندند.
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شماره  ،۲صص ۷-۳۴
 .5انوشــه( ،ابراهیم  ،)۱۳۹۲نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت اخیر خاورمیانه (با تأکید بر
فیسبوک) ،فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا ،دوره
 ،۵شماره  ،۱۶صص ۱۶۹-۱۹۱
 .6اینگلهارت ،رونالد؛ ولزل ،کریستین ( ،)۱۳۷۳نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی ،ترجمهٔ
یعقوب احمدی ،تهران ،انتشارات کویر.
 .7بدیعی ،مرجان؛ میراحمدی ،فاطمه ســادات ( ،)۱۳۹۱نقــش فناوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTدر تحوالت ســال  ۲۰۱۱منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا (مطالعه موردی مصر)،
ّ
ٔ
توسعه ناحیهای ،دوره  ،۱۰شماره  ،۱۹صص ۱۴۳-۱۷۵
مجل ٔه جغرافیا و
 .8بیات ،بهرام ( )۱۳۸۸فراتحلیل آسیبهای اجتماعی و جرائم .تهران :معاونت اجتماعی ناجا.
 .9تالشــان ,حســن و نصر دهزیری ,الماس .)۱۳۹۳( .تأثیر انقالب اســامی ایران در بیداری
اسالمی تونس .فصلنامه سیاست ،دوره  ،۴۴شماره  ،۴صص .743-762
 .10التیامینیا ،رضا؛ علیمی ،محمودرضا؛ حســینی ،علی ( )۱۳۹۲بررســی نقش شــبکههای
اجتماعی و فضای مجازی در تحوالت سیاســی خاورمیانه و شــمال آفریقا ،فصلنامه دانش
سیاسی و بین الملل ،سال دوم ،دوره  ،۲شماره  ،۲صص .۷۵-۹۸
 .11دارابــی ،علی ( ،)۱۳۹۵رســانههای ارتباطــی نوین و تأثیر آن بر فرایند بیداری اســامی در
انقالب تونس ،فصلنامه پژوهشهای سیاســی جهان اســام ،سال ششم ،دوره  ،۶شماره ،۲
صص ۵۵-۸۰
 .12ذولفقــاری ,وحید .)۱۳۹۴( .ماهیت جنبشهای اخیر خاورمیانه :اســامی یا ســکوالر؟.
دوفصلنامه علمی مطالعات بیداری اسالمی ,دوره  ،۴شماره  ،۸صص .57-76
 .13رســولی ،محمدرضا؛ آزاده غفوریان تبریزی ( )۱۳۹۵بررسی نقش شبکههای اجتماعی در
جنبشهای اجتماعی جهان .دوره  ،۵شماره  ،۱۷صص .10-27
 .14زیویار ،ف ،.و شــهیر ،ا .)۱۳۹۴( .احســاس امنیت کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی
از حیث جنسیت ,سن ,میزان تحصیالت و میزان اســتفاده (مطالعه موردی :شبکه اجتماعی

فیسبوک) .مطالعات بین رشتهای در رســانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ) ,دوره  ،۵شماره ,۱
صص .55-78
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 .15سردار نیا ،خیلی الله ( )۱۳۸۸تأثیر اینترنت بر درگیر شدگی مـــدنی شـــهروندان .فصـلنامه
پژوهشهای ارتباطی .دوره  ،۱۶شماره  ،۱صص 193-211
 .16ســردارنیا ،خلیل اله ( ،)۱۳۹۴اینترنت و انقالب خامــوش جوانان در خاورمیانه ،فصلنامه
دولت پژوهی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،۱شماره  ،۲صص ۱-۳۸
 .17سردارنیا ،خلیل اله و حیدری ،مصطفی ( )۱۳۹۴تحلیل جنبش اجتماعی مصر در چارچوب
نظریههای متأخر جنبشهای اجتماعی و جان فوران .مجله دانشــکده حقوق و علوم سیاسی,
دوره  ,۴۵شماره  ;۳صص .699-719
 .18ســرفراز ،حسین؛ بهســتانی ،مجید ( ،)۱۳۹۳بهار عمل و زمستان آســایش :کردارشناسی
بیداری اسالمی از منظر ارتباطات جمعی ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال سوم ،دوره
 ،۳شماره  ،۱۰صص ۱۱۱-۱۳۹
 .19سمسار ،حامد؛ سمسار ،محمدصادق؛ کریمی ،صدیقه ( ،)۱۳۹۵مدل سازی تحقق تمدن
نوین اســامی به کمک شبکهســازی اجتماعی ،دو فصلنامه جامعهشناســی سیاسی جهان
اسالم ،دوره  ،۳شماره  ،۲صص ۱۹-۶۲
 .20سوری ،فرشــته و احمدی ،زهرا ( )۱۳۹۲نقش انقالب اسالمی در بیداری اسالمی ،اولین
کنفرانس بینالمللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحوالت خاورمیانه) و حماسه اقتصادی
(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ،رودهن.
 .21شفیعا ,سعید ,شــفیعا ,محمدعلی ,کاظمیان ,غالمرضا .)۱۳۹۲( .فراتحلیل روش و نتایج
پژوهشهای کیفیت زندگی شــهری در ایران .جامعهشناســی کاربردی ،دوره  ،۲شماره ،۲۴
صص 21-40
 .22شمســینی غیاثوند ،حسن ( ،)۱۳۹۱جایگاه رسانههای نوین در تحوالت نوین جهان عرب،
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،دوره  ،۸شماره  ،۱۹صص ۲۰۵-۲۲۹
 .23شــهرامنیا ,امیرمســعود؛ میالنی ،جمیل ( ،)۱۳۹۲بررســی جنبشهای خاورمیانه بهمثابه
جنبشهای اجتماعی جدیــد (فرصتها ،تهدیدها) ،فصلنامه پژوهشهای سیاســی جهان
اسالم ،سال چهارم ،دوره  ،۳شماره  ،۱صص ۷۸-۹۸
 .24شــیرودی ،مرتضی ( )۱۳۸۸انقالب اسالمی و بیداری اســامی (تأثیرگذاری و نمونهها).
مطالعات انقالب اسالمی سال پنجم ،دوره  ،۵شماره  .۱۶صص .73-106
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در جنبش اجتماعی مصر ،فصلنامه مطالعات جهان اسالم ،دوره  ،۱شماره  ،۳صص 1-۱۶
 .26صالحی ،جواد و شــهابی ،مهدیه ( )۱۳۹۱تأثیر انقالب اســامی ایران بر بیداری اسالمی
منطقۀ خاورمیانه .دو فصلنامه بیداری اسالمی .سال اول .دوره  ،۱شماره  ،۱صص .51-61
 .27طاهری ،ســید مهدی ( )۱۳۸۷انقالب بیدارساز :نقش انقالب اســامی ایران در بیداری
جهان اسالم .پگاه حوزه ،شماره .۲۴۸
 .28عباس زاده ،مهدی ( ،)۱۳۹۳نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی در انقالبهای خاورمیانه
و شــمال آفریقا؛ نظریه و عمل ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال سوم ،دوره ،۳
شماره  ،۱۱صص ۶۹-۸۸
 .29عباســی ,روحالله؛ کوهکن ,علیرضا؛ آبســاالن صادق ( )۱۳۹۲بررسی نقش رسانهها و
ٔ
(مطالعه موردی :خیزشهای اخیر
گروههای مرجع بر شــکلگیری نگرش سیاسی دانشجویان
ٔ
منطقه خاورمیانه) ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم
اسالمی در

 .30عشــوری مقدم ،محمدرضا ( ،)۱۳۸۹جایگاه رسانه و شبکههای اجتماعی در خیزشهای

انقالبی جهان عرب ،فصلنامه دین و ارتباطات ،ســال هفدهم ،دوره  ۳۷و  ،۳۸شماره  ۱و ،۲
صص ۱۱۳-۱۴۰
 .31غفاری هشــجین ،زاهد ( )۱۳۹۲نقش انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی :مطالعه موردی
حرکت اســامی مصر ،اولین کنفرانس بینالمللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحوالت
خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ،رودهن.
 .32غفاری ،جالل؛ دهقانی محمدآبادی ،محمدصادق؛ نجارز اده ،محمدرضا ( ،)۱۳۹۲نقش
رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در بیداری اسالمی ،مطالعه موردی انقالب تونس،
دو فصلنامه مطالعات بیداری اسالمی ،سال دوم ،دوره  ،۲شماره  ،۳صص ۶۱-۷۷
 .33كاستلز ،مانوئل ( )۱۳۸۹عصر اطالعات؛ ترجمه؛ حسن چاوشیان .تهران :طرح نو
 .34کارگری ،غ ،.و بهمن ،ش ،.و حجازی ،س .)۱۳۹۸( .سناریونگاری آینده تحوالت بیداری
اسالمی در آســیای مرکزی .مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ,دوره  ،۳شماره  ،۹صص
.343-384
 .35کاســتلز ،مانوئل ( )۱۳۹۶قــدرت ارتباطات ،مترجــم حســین بصیریانجهرمی .تهران:

44. Ahy, M. H. (2016). Networked communication and the Arab Spring: Linking
broadcast and social media. New Media and Society, 18(1), 99–116.
45. Ali, F. A., Macharia, H. M. (2013). Women, youth, and the Egyptian Arab
Spring. Peace Review, 25(3), 359–366.
46. Aouragh, M. (2012). Framing the Internet in the Arab revolutions: Myth meets
modernity. Cinema Journal, 52(1), 148–156..
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پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 .36کاستلز ،مانوئل ( )۱۳۹۳شبکههای خشم و امید ،ترجمه مجتبی علیپور ،تهران ،نشر مرکز.
 .37کبریایی زاده ،حســین ( ،)۱۳۹۰نقش شبکههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت سیاسی
و فرهنگــی با تمرکز بر امواج بیداری اســامی خاورمیانه ،فصلنامه علــوم اجتماعی :روابط
فرهنگی ،شماره  ،۱صص ۳۰-۳۷
 .38کیــا ،علی اصغر؛ محمودی ،عبدالصمد ( ،)۱۳۹۰نقش شــبکههای اجتماعی در انقالب
تونس ،فصلنامه اطالعات سیاسی اقتصادی ،شماره  ،۲۸۳صص ۱۲-۲۱
 .39محمدیــان ،جلیــل ،خانیکی ،هــادی؛ رضایی ،نــادره ( )۱۳۹۱تحلیل جامعهشــناختی
جنبشهای اخیر كشورهای عربی برمبنای نخســتین رویكردهای رسانههای ایرانی ،فصلنامه
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