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نقش شبکه های اجتماعی در تقویت یا تضعیف صلح

با تکیه بر مدل اقناع سازی کارل هاولند و همکاران

سید محمد سادا�ت نژاد

وحید مصاحیب محمدی

چکیده

 داشــته اســت. امــروزه 
گ

صلــح همــواره نقــش موثــری در کامیــا�ب انســان ها در زنــد�

شــبکه های اجتماعــی، ابــزاری بــرای تحــت تاثــری قــرار دادن افــکار، نگــرش و عمــل انســان ها 

اســت. مــدل اقناع ســازی هاولنــد و همــکاران، چارچــوب نظــری مــورد نظــر ایــن پژوهــش، 

ی بــرای انتقــال پیــام  بــرای بــرر� نقــش شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان ابــزار جدیــد بــرش

در اقناع ســازی در جهــت تقویــت یــا تضعیــف صلــح اســت. ســوال اصــی آن اســت کــه بــا 

ن ایــن شــبکه ها  ده شــبکه های اجتماعــی در جهــان و بــا در نظــر گرفــ�ت توجــه بــه توســعه گســرت

ــد و  ــازی هاولن ــدل اقناع س ــق م ــام طب ــا پی ــط ب ــه مرتب ــارص چهارگان ــ� از عن ــوان ی ــه عن ب

همــکاران، نقــش شــبکه های اجتماعــی در تقویــت و تضعیــف صلــح چگونــه اســت؟ در تاییــد 

ــه  ــام، ب ــه هاولنــد و مراحــل شــش گانه انتقــال پی ــا بــرر� 4 عنــرص نظری ــه، ب ــه مقال فرضی

بــرر� نقــش اقناع ســازی از طریــق شــبکه های اجتماعــی در تقویــت و تضعیــف صلــح 
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پرداختــه شــد و نشــان داده شــد کــه شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان کانــال انتقــال پیــام و 

یــ� از 4 عنــرص نظریــه هاولنــد، می توانــد از طریــق طــی کــردن مراحــل شــش گانه اقنــاع در 

 در میــان جوامــع و کشــورها کمــک نمایــد. 
گ

تقویــت صلــح و همبســت�

واژگان کلیدی: صلح، شبکه های مجازی، اقناع سازی، هاولند
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مقدمه

ی بــوده اســت.  ی، یــ� از آرزوهــای دیرینــه بــرش برقــراری صلــح و آشــیت در جوامــع بــرش

ن تمدن هــا و فرهنــگ  ن رفــ�ت ی مرهــون صلــح و آشــیت  و از بــ�ی فــت و توســعه بــرش تمامــی پیرش

ن نبــودن صلــح و وجــود جنــگ و نفــرت اســت. بــا توجــه  ی نــری و رس منشــا تمامــی آالم بــرش

بــه اهمیــت مفهــوم صلــح و نظــر بــه عالقــه کاری نویســندگان پژوهــش بــرای انجــام سلســله 

ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک ــت و جایگاه ــه اهمی ــر ب ــی و نظ ــای صلح پژوه پژوهش ه

ی ایفــا  عنــوان یــ� از بــه روزتریــن و موثرتریــن روش هــای پیــام و خــرب در جامعــه امــروز بــرش

می کننــد، تصمیــم گرفتــه شــد تــا پژوهــیش در زمینــه نقــش شــبکه های اجتماعــی در تقویــت 

ــرای انجــام پژوهــش  ــه ب ــردد. از آنجــا ک ی انجــام گ ــرش ــع ب ــح در جوام ــف صل ــا تضعی و ی

ــه  ــن نظری ــه قدیمی تری ــد ک ــه اقناع ســازی هاولن ــود، نظری ــک چارچــوب نظــری ب ــه ی ــاز ب نی

در زمینــه اقناع ســازی اســت بــرای بــرر� ایــن نقــش و تاثــری در نظــر گرفتــه شــد. در ادامــه، 

ن چارجــوب  ــرای واژه صلــح و هــم چنــ�ی ــه ب ــن مقال ن تعریــف مــورد نظــر ای ــه تعیــ�ی ــدا ب ابت

ــت شــبکه های  ــر وضعی ــه خواهــد شــد و در ادامــه ضمــن مــروری ب ــد پرداخت نظــری هاولن

ــا تضعیــف  ــری ایــن شــبکه ها در تقویــت و ی ــه بــرر� نقــش و تاث ــران آن، ب اجتماعــی و کارب

ــه می شــود. ــح پرداخت صل

تعریف صلح

بــرای مفهــوم صلــح تعاریــف متعــددی در کتــب و فرهنگ نامه هــای ســیا� درج شــده 

ــگ  ــدون جن ــت ب ــادی و وضعی ــی، ع ــیت طبیع ــح را حال ــا صل ــف، عمدت ــن تعاری ــت. ای اس

می نامنــد. در یــ� از ایــن تعاریــف آمــده اســت صلــح حالــت آرامــش داخــی در یــک کشــور 

ــت  ــد اس ــام تهدی ــدان نظ ن فق ــری ــگ و ن ــدان جن ــر، فق ــورهای دیگ ــا کش ــادی ب ــط ع و رواب

 ، ــیت ــا�ن آش ــه مع ن ب ــری ــار� ن ــی ف ــنامه های عموم ــح در دانش : 192،1363( صل ــیش ــا بخ )آق



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

20

ــع  ــح در واق ــت. صل ــده اس ــه آم ــگ و کین ــل جن ن در مقاب ــالمت آمری ــیت مس ، همزیس ــیت دوس

یــک پدیــده اســت )محســنیان راد 1383:13( کــه در قالــب »مطالعــات صلــح« و یــا »تحقیقــات 

ــرر�  ــت ب ــر تح ن منظ ــ�ی ــل از هم ن المل ــط ب�ی ــل و رواب ن المل ــوق ب�ی ــژه در حق ــح« به وی صل

ــری1383:317(. د. )الوی ــری ــرار می گ ق

ن راســتا، قواعــد وضع شــده از ســوی یونا�ن هــا از قدیمی تریــن متــو�ن اســت کــه  در همــ�ی

ن الملــل دســت یافت  ن روابــط ب�ی می تــوان از آن بــه اندیشــه ها�ی در زمینــه جنــگ و صلــح و نــری

ــح  ــوع صل ــر�ب موض ــل تج ــه تحلی ــرت ب ــود بیش ــای موج ــا بحث ه : 1373، 79(. ام ــیت )هولس

. گایل  یه 1382:23( بــرر� علمــی موضــوع صلــح آنگونــه کــه دبلیــو.�ب گرایــش دارنــد. )بشــری

در کتــاب فیلســوفان جنــگ و صلــح اقــدام نمــوده و بــه بــرر� دیــدگاه اندیشــمندا�ن چــون 

ــه  ــن مقال ــورد نظــر ای ــه اســت، م ــس، تولســتوی پرداخت ــس، انگلی ــش، مارک ــت، تالوزوی کان

نیســت. )گایل 1372: 8(

در دسته بندی که از تعاریف صلح ارائه می کنند، 4 دسته بندی را ارائه می کنند: 

ــد،  ــر کنن ــح فک ــه مصل ــه ب ــدون آنک ــان ها، ب ــه انس ــا ک ــن معن ــی بدی ــف طبیع 1- تعری

ــه ذات  ــی و قائم ب ــالً طبیع ــی کام ــد موضوع ــت مانن ــد و آن را درس  می کنن
گ

ــد� ــح زن در صل

می داننــد.

2. تعریف هــای ضــد جنــگ کــه در آن، صلــح در رابطــه بــا جنــگ و همچــون مقولــه ای 

ــا جنــگ تعریــف می شــود متضــاد ب

، کــه در آن  از صلحــی آرمــا�ن و قــراردادی ســخن  3. تعریف هــای اســطوره ای و باســتا�ن

ــود. ــه می ش گفت

هــا و  4. تعریــف آمــاری: کــه در آن تعریــف صلــح بــر اســاس آمــار تعــداد مرگ ومری

)1371:30 )بوتــول  اســت.  دســته جمعی  آدم کیش هــای 

ــه حالــت  ن مفهــوم بســیطی دارد و از آن ب ــری ــل ســنیت ن ن المل ــح در نظــام حقــوق ب�ی صل
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ــدم  ــای ع ــه معن ــا ب ــح در اینج ــوم صل ــت. مفه ــده اس ــری  ش ــی تعب ــورد نظام ــدم برخ ع

ــت  ــن برداش ــاس ای ــر اس ــد. ب ــده می باش ــازمان دهی ش ــته جمعی س ــونت دس ــگ و خش جن

ــا اعمــال خشــونت و تجــاوز قــرار  از صلــح، هــرگاه کشــوری مــورد تهدیــد، توســل بــه زور ی

ــررات  ــوق و مق ــب حق ــا در قال ــالش دولت ه ــام ت ــت.  تم ــه اس ــح، تحقق یافت د، صل ــری نگ

ــا اگــر  ــد و ی ــه عمل آورن ی ب ــیت جلوگــری ن وضعی ــ�ی ــروز چن ــرای آن اســت کــه از ب ن الملــی ب ب�ی

ــح از  ــاده صل ــگ و اع ــش جن ــعله های آت ــردن ش ــوش ک ــه خام ــده ب ــیت پیش آم ن وضعی ــ�ی چن

ن برداشــیت از صلــح را یوهــان گالتوتــگ، صلــح منفــی  طریــق آتش بــس مبــادرت ورزنــد. چنــ�ی

.)13-Galtung1967:12( می نامــد 

، مســالمت، ســازش و ســازگاری دانســته  ن مفهــوم صلــح بــه معنــای آشــیت در اســالم نــری

ــال،  ــم« )انف ــوا ذات بینک ــوا هللا واصلح ــد: »فاتق ــرآن می فرمای ــد در ق ــت. خداون ــده اس ش

ه دارنــد آشــیت دهیــد. صلــح در قالــب واژه  ن ــا هــم ســتری آیــه1( یعــین میــان بــرادرا�ن را کــه ب

ــای »ســلم« گفته شــده منظورآشــیت و صلحــی  ــرآن آمــده اســت. در معن ن در ق ــری »ســلم« ن

ن در ســوره بقــره آمــده اســت:  اســت کــه در مقابــل جنــگ باشــد. )راغــب 1418: 423( همچنــ�ی

 در 
گ

، همــ� ن ی الســلم کافــة..... )بقــره، آیــه208( ای مؤمنــ�ی
ــا أیهــا الذیــن آمنــوا أدخلــوا �ن »ی

صلــح و ســلم درآییــد«. هــر دو واژه صلــح و ســلم چندبــار در قــرآن کریــم آمــده اســت و از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

ــف  ــا تعری ــح اشــاره شــده اســت، ام ــوم صل ــورد مفه ن در م ــری ــری ن ــف دیگ گرچــه تعاری

فــوق، تعریــف مــورد نظــر نویســندگان در ایــن مقالــه می باشــد. در ایــن مقالــه، زمــا�ن کــه از 

تقویــت و یــا تضعیــف صلــح صحبــت مــی شــود، مفهــوم بســیط و ســاده از صلــح و رصفــا 

معنــای آشــیت  و مســالمت و نبــود جنــگ و نــا امــین و تهدیــد اســت. 
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مدل اقناع  هاولند

کوشــش آگاهانــه یــک فــرد یــا ســازمان، بــرای تغیــری نگــرش، بــاور، ارزش هــا یــا دیدگاه هــای 

فــرد یــا گروهــی دیگــر را اقنــاع می گوینــد. ایــن فراینــد در واقــع متضمــن نوعــی از فشــار روا�ن 

ــل  ــا متوس ــه هیجان ه ــی ب ــتدالل منطق ــق و اس ــان منط ــب، می ــری ترغی ــه در مس ــت؛ ک اس

می شــود. در واقــع، اقنــاع حــد واســط میــان منطــق و اســتدالل و تهدیــد و تنبیــه بــه  شــمار 

مــی رود. )گیــل، ادفــر 1384: 51(

ن تعریــف می کننــد: اقنــاع گونــه ای از ارتباطــات جمعــی  ســورین و تانــکارد، اقنــاع را چنــ�ی

اســت، و افــراد زیــادی بــه آن عالقمنــد هســتند. )ســورین، تانــکارد 1381:235( پدیــده ی اقنــاع 

ده مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت، در اوایــل دهــه ی 1890،  کــه در قــرن 19 به طورگســرت

به عنــوان یــ� از مــواد در� دانشــگاه های غــرب قــرار گرفــت و بــا عناویــین از قبیــل »مبــا�ن 

ــگاه ها  ــه در� دانش « وارد برنام ــرو�ش ــرو�ش و خرده ف « و »عمده ف
گ

ــند� ــات«، »فروش تبلیغ

شــد.)پراتکانیس، الیــوت:29-16، 1379( اســتفاده از فراینــد اقنــاع عــالوه بــر جهــان سیاســت 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ن م ــری ــاری ن ــات تج ــد  تبلیغ ــری مانن ــای دیگ در حوزه ه

.)98:1383 : ــاروخا�ن )س

در زمینه مدل هاي نظري متقاعدسازي، 6 نظریه را بر مي شمرند:

) Havland’s Persuasion Model ( مدل اقناع هاولند و همکاران

) Elaboration likelihood Model ( ی
شناخیت ی تفسری مدل حقیقت نما�ی

) CDM( ی
ی شناخیت

گ
مدل ناهماهن�

) Heuristic- Systematic Model ( مدل شهودي منظم

) Mode Model of Attitude-Behavior Process ( مدل روش فرایند نگرش- رفتار

مدل عمق پردازش ) Depth Processing Model( ) الیا�ی 1388: 43-42(
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مــدل هاولنــد قدیمي تریــن مــدل متقاعدســازي و تغیــری نگــرش اســت. هاولنــد بــه همــراه 

ــل  ــگاه یی ی را در دانش ــا�ی ــه آزمایش ه ــال 1949 مجموع ــس ) Janis ( و کیی ) Kelly ( در س جنی

) Yale ( در بــاب تغیــری نگــرش انجــام دادنــد کــه از یافته هــاي آن در فرمول بنــدي  نظریــه 

خــود در خصــوص متقاعدســازي اســتفاده کردنــد. هاولنــد و همکارانــش حاصــل یافته هــاي 

 Communication ( ــه ارتباطــات و متقاعدســازي ــب مجموع خــود را در ســال 1953 در  قال

and Persuation ( منتــرش کردنــد. )الیــا�ی 1388: 43(

کارل هاولنــد مســئول بخــش تجــر�ب شــاخه تحقیقــات اطالعــات و آمــوزش وزارت جنــگ 

ــاط  ــکال ارتب ــر اش ــم و دیگ ــتفاده از فیل ــری اس ــا�ب تأث ــش ارزی ــن بخ ــه ای ــود. وظیف ــکا ب آمری

ــکا�ی  ــازان آمری نش در رسب ــه منظــور ایجــاد آمــوزش و انگــری ــکا ب ــش آمری ــر روی ارت جمعــی ب

ــوان  ــت عن ــری تح ــاب دیگ ــات در کت ــاخه تحقیق ــر�ب ش ــش تج ــات بخ ــه تحقیق ــود. نتیج ب

ــام  ــا� انج ــق اس ــه تحقی ــاب دو گون ــن کت ــد. در ای ــاپ ش ــگ چ ــات جن ــات ارتباط تجربی

گرفــت. )ســاروخا�ن 97:1383(.

بر اساس مدل هاولند، متقاعدسازي داراي 6 مرحله است ) الیا�ی 1388: 45-44(:

ــه  ــت ک ــه آن اس ن مرحل ــ�ی ــازی، اول ــرای اقناع س : ب ن ــ�ت ــرار گرف ــام ق ــرض پی ــف- در مع ال

د. چنانچــه مخاطــب، پیــام را دریافــت نکنــد  مخاطــب در معــرض پیــام قــرار بگــری

ــه  ــام ب متقاعدســازی شکســت خــورده اســت. امــروزه شــبکه های اجتماعــی کار  رســاندن پی

ــارد نفــر اســت  نــت 4.38 میلی ــران اینرت مخاطــب را بســیار تســهیل کــرده اســت. تعــداد کارب

یــب  ن بــا رصن یــب نفــوذ 57 درصــدی را نشــان می دهــد. شــبکه های اجتماعــی نــری کــه یــک رصن

نفــوذی 45 درصــدی نســبت بــه جمعیــت جهــان، 3.48 میلیــارد کاربــر دارنــد. کاربــرا�ن کــه از 

ــارد نفــر هســتند. ن 3.25 میلی ــری ــد ن ــل از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کنن ــق موبای طری

ن بــه پیــام: پیــام بایــد بــه درســیت و عمیــق نــه ســطحی شــنیده شــود  ب- توجــه داشــ�ت

ماننــد زمــا�ن کــه شــخص راننــده در تاکــی رادیــو را روشــن می نمایــد و بــا مســافران صحبــت 
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نــت  و رســانه های جمعــی بــه  می کنــد و توجــه کا�ن بــه پیــام نــدارد. امــروزه، جذابیــت اینرت

حــدی اســت کــه از تلویزیــون و مطبوعــات مکتــوب، ســبقت گرفته انــد.

ج- درک پیــام یــا جــذب و درو�ن ســازی پیــام: اگــر قــرار اســت، رســانه ای بــه غایــت خــود 

د.  ن بگــذرد و درو�ن ســازی پیــام مطمــح نظــر قــرار گــری دســت یابــد، بایــد از ســطح فهــم نــری

معنــای خــاص آن پذیــرش و گــذر از ســازوکارهای دفــاع ذهــین مخاطــب اســت.

ــفاف و  ــاده، ش ــد س ــا بای ــم آن: پیامه ــا فه ــام ی ــه پی ــوط ب ی مرب ــری ــرش نتیجه گ د- پذی

نــد. در غــری ایــن صــورت، رســانه غریــب  ن قــرار گری روشــن باشــند تــا مــورد فهــم  مخاطبــ�ی

ــد. ــام را درک کن ــه پی ــوط ب ی مرب ــری ــل نتیجه گ ــد حداق ــب بای ــد. مخاط می مان

ــرای  ــب ب ــه مخاط ــت ک ــا�ن اس ــد، زم ــرش جدی ــادداری نگ ی ه- یادداری نگرش جدید:  

ــه  ــقت و رصف هزین ــرارت و مش ــل م ــان، تحم ــا رصف زم ــانه ای، ب ــام رس ــی پی ــق عم تحق

ــد. ــه نمای ــل هزین ــادی، تقب م ــادی و غری م

ــن  ــه عمــل: ای ــرات ذهــین ب ــل تفک ــا تبدی ــری نگــرش ی ــا تغی ــار ی ــه رفت ــل نگــرش ب و- تبدی

مرحلــه غایــت اقنــاع اســت در صــور�ت کــه محتــوای پیــام توســط دیگــران اعمــال یــا رعایــت 

ــود.  ــل می ش ــد و وارد عم ــود می آی ــه خ ــود او ب نش

تحلیل متغیرها و عناصر مختلف اقناع طبق نظریه هاولند

در چارچــوب مــدل هاولنــد، چنــد متغــری و عنــرص اصــیی بــراي متقاعدســازي وجــود دارد، 

هــا عبارتنــد از: ) الیــا�ی 1388: 45( ایــن متغری

1- منبع پیام یا اینکه چه کی می گوید؟

فــرد هــدف، در پذیــرش و درو�ن کــردن پیــام ابتــدا از خــود می پرســد، گوینــده کیســت؟ 

بدیهــی اســت، چنانچــه گوینــده یــا تبلیــغ کننــده یــک کاال، یــک ایــده، یــک ارزش و... خــود 

ن متوجــه او باشــد، اقنــاع از آغــاز بــا دشــواری مواجــه اســت. مولــد آن باشــد و نفــع آ�ت آن نــری
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برر�ی هــا نشــان مي دهــد منبــع بایــد بــراي پذیــرش قابلیــت قبــول داشــته باشــد و بــراي 

..، جذابیــت،  زیبــا�ئ  ی و تخصــیی
ایــن منظــور  الزم اســت اعتبــار ) صالحیــت علمــي، فــین

ــا�ی 1388 :   ــه مخاطــب داشــته باشــد. )الی ــق و خــوی روحی ــا خل و لطافــت،  و شــباهت ب

)47-45

2- مخاطب و شنونده یا اینکه برای چه کی؟

شــخص مــورد نظــر و پیــش زمینــه ذهــین اطالعــات و بینــش آن در فراینــد اقنــاع مهــم 

نــد. انســانها از نظــر  اســت. افــراد فاقــد بلــوغ ذهــین زودتــر تحــت تأثــری قــرار می گری

ن می تــوان بــه  ی هــاي مخاطبــ�ی
گ

پذیــری و نگه داشــت تأثــری بســیار متفاوتنــد. از ویژ� تأثری

ــي  ــد ط ــرد. هاولن ــاره ک ــری اش ــک متغ ــوان ی ــه عن ــا ) Mental ability ( ب ی آنه
ــین ی ذه ــا�ی توان

ــازان  ــه رسب ــم ب ــرا مي جنگی ــوان چ ــا عن ی را ب
ــا�ت ــم تبلیغ ــدادي فیل ی تع ــا�ی ــله آزمایش ه سلس

ــان  ــل نش ــج حاص ــد. نتای ي کن ــری ــان را اندازه گ ــري آن پذی ان درك و تاثری ن ــری ــا   م ــان داد ت نش

داد کــه افــراد باهــوش و تحصیــل کــرده، زودتــر پیامهــا را درك و بــا اســتدالل هاي نهفتــه در 

آنهــا موافقــت کردنــد. امــا تحقیقــات بعــدي نشــان داد کــه اگــر چــه افــراد تحصیــل کــرده و 

ــکار  ی اف
ی و درســیت

ی هــاي ذهــین ــه توانا�ی ــا چــون ب ــد، ام ــر پیام هــا را درك میکنن باهــوش زودت

ی مجــاب مي شــوند کــه بــه گونــه اي  ي دارنــد، تنهــا در برابــر پیام هــا�ی خویــش اعتمــاد بیشــرت

ــری شــدن  ، درگ ن ــ�ی ــر مخاطب ی دیگ
گ

ــژ� ــان همســو�ی داشــته باشــد. وی ــا دیدگاه هــاي خــود آن ب

ــذار در  گ هــای تاثری ــوان متغری ــه عن ن ب ــ�ی ــاع خــودزاد و ســن مخاطب ــا اقن ــا موضــوع ی ــان ب آن

ــا� 1388: 55-56( ــد. )الی ــش می یای ــاع کاه ان اقن ن ــری ــن، م ــش س ــا افزای ــت. ب ــاع اس اقن

ــری  ــاختاری  و غ ، س ــو�ن ام ــی، پری ــی، محیط ــارص خارج ــب، عن و�ن مخاط ــری ــت ب وضعی

ــاع  ان اقن ن ــری ــه در م ــت ک ــا�ی اس ه ن متغری ــری ــب ن ــین مخاط - ذه ــت درو�ن ــاختاری و وضعی س

ــتند.  ــذار هس گ تاثری
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3- کانال پیام یا اینکه چگونه؟

کانــال انتقــال پیــام بــدون شــک در اقناع ســازی موثــر اســت. جریــان دو مرحلــة اي 

ــن  ــت. ای ــد اس ــازي هاولن ــوي متقاعدس ــرر�ی در الگ ــورد ب ــات م ــ�ی از موضوع ــات ی ارتباط

مفهــوم بیانگــر آن اســت کــه بــراي آنکــه رســانه ها بتواننــد مخاطبــان را متقاعــد ســازند بایــد 

ان فکــري )گروه هــاي مرجــع(  پیام هــاي خــود را بــه گونــه اي طراحــي و منتــرش کننــد کــه رهــرب

ــل  ــا را تحلی ــه و آنه ــا توج ــه پیام ه ــه ب ــتند ک ــا هس ــون آنه ــازند، چ ــد س ــه را متقاع جامع

مي کننــد. )الیــا� 1388: 54(

4- پیام:

ن در اقنــاع مهــم اســت. چنانچــه از همــه عنــارص در حداکــرش  نــوع پیــام و اصالــت آن نــری

ن اســتفاده شــود، امــا پیــام ذاتــأ غــری قابــل دفــاع بــا تبلیــغ باشــد، بــه طــور قطــع  تناســب نــری

اقنــاع صــورت نخواهــد گرفــت. بــه عنــوان مثــال، اگــر در تبلیغــات ســیا�، از همــه عنــارص 

اســتفاده شــود، امــا فــردی کــه بــرای تصــدی ســمیت تبلیــغ می شــود، فاقــد صالحیــت باشــد، 

ن و زوال پذیر است.  پیام بیمار و قطعا تأثربخیش ناچری

ــع  ــه موق ــد ب ــف- تاکی ــد: ال ــته باش ــذاري داش گ ــراي تاثری ــر را ب ــاي زی ی ه
گ

ــد ویژ� ــام بای پی

 Emotion ( ــه هیجــان ــل ب ــت توس ــد اس ــد معتق ــه هاولن ــتدالل. البت ــا اس ــر هیجــان ی آن ب

ي دارنــد، بــا موضــوع مــورد بحــث  ( هنگامــي موثرتــر اســت کــه مخاطبــان تحصیــالت کمــرت

ن   ــری ــان ن ــده اند. هیج ــوع ش ــری موض ــرت درگ ــي کم ــر عاطف ــد و از نظ ی ندارن
ــدا�ن ی چن ــنا�ی آش

ــق  ــط اســتدالل مواف ــه )فق ــر باشــد. ب- یکجانب گزارت ــرس تاثری ــب هیجــان ت ــد در قال مي توان

در آن طــرح شــده اســت( یــا دوجانبــه بــودن پیــام ) کــه هــم اســتدالل هاي موافــق و هــم 

ــي از  ــه گروه ــرد ب ــالش ک ــود ت ی خ
ــا�ت ــد در کار تحقیق ــد(. هاولن ــده باش ــرح ش ــف مط مخال

ــا ژاپــن حداقــل دو ســال  ی القــا کنــد کــه پــس از شکســت آلمــان، جنــگ ب رسبــازان امریــکا�ی

طــول خواهــد کشــید. گروهــي از آن رسبــازان فقــط پیام هــاي حــاوي اســتدالل هاي موافــق 
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بــا دیــدگاه اســتمرار جنــگ را مي شــنیدند، در حــایلی کــه گــروه دوم هــم پیــام هــاي حــاوي 

اســتدالل هاي موافــق را مي شــنیدند و هــم پیام هــاي حــاوي اســتدالل هاي مخالــف را 

ی دارد. پیــام 
گ

ی پیــام بــه نــوع شــنوندگان بســت�
مي شــنیدند. نتایــج نشــان داد کــه اثــر بخــیش

ــول  ــگ ط ــد جن ــد بودن ــل معتق ــه از قب ــود ک ــر ب ی موث
ــا�ن ــده روي کس ــور عم ــه بط یك جانب

ی موثــر بــود کــه ابتــدا تصــور مي کردنــد 
خواهــد کشــید و پیــام دوجانبــه بیشــرت روي کســا�ن

ــه تنهــا در  جنــگ بــه زودي تمــام خواهــد شــد. بعــدا مشــخص شــد پیام هــاي دو جانبــه ن

ی کــه 
ی بــر روي کســا�ن

ی کــه در آغــاز نظــري مخالــف دارنــد موثــر اســت بلکــه حــیت
مــورد کســا�ن

ن نظــر مخالــف را بشــنوند، موثــر اســت.  ج-  تکــرار پیــام ) الیــا�  ممکــن اســت بعدهــا نــری

)52-48  :1388

اینترنت و جهان دیجیتال

نــت اســت. ســابقه راه انــدازی  خاســتگاه ایجــاد شــبکه های اجتماعــی، تاســیس اینرت

ــالدی از  ــال 1969 می ــه در س ــردد ک ــر می گ ــام آرپانت«1ب ــه ن ــری ب ــبکه دیگ ــه ش ــت، ب ن اینرت

فتــه در وزارت دفــاع آمریــکا راه انــدازی شــد. شــبکه  ســوی آژانــس پروژه هــای تحقیقــا�ت پیرش

ــرای  ــردازان ب ــین از نظریه پ ــه بع ــت ک ــا�ی اس ــن نوآوری ه ــ� از مهم تری ــت، ی ن ــا�ن اینرت جه

اع  ات اخــرت ــا تأثــری ات ایــن بزرگــراه عظیــم اطالعــا�ت را مشــابه ب تأکیــد بــر اهمیــت آن، تأثــری

ــد. ــر کرده ان ــان ها ذک  انس
گ

ــد� ــر زن ــاپ ب چ

توســعه نیافته  و  امــو�ن  پری ســوم،  جهــان  کــه  جوامعــی  به ویــژه  جوامــع  توســعه 

ــع آن  ــا تری ــدن ب ــت در کندش ن ــه اینرت ــت ک ــی اس ــوالت مهم ــ� از مق ــده اند، ی ــده ش نامی

نــت منتقل کننــده میلیون هــا پیــام اســت، پیام هــا�ی کــه  اجتناب ناپذیــری دارد. اینرت تأثری

 و 
گ

ــ� ــر نظــام فرهن ــران در ســطح خــرد و ب  کارب
گ

ــ� ــت فرهن ــر ارزش هــا، نگرش هــا و هوی ب

، محــل حضــور میلیون هــا  ــیت ن ــد. فضــای آزاد اینرت ــری می گذارن ســیا� در ســطح کالن، تأث

1Ar Panet
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نــت بــه کنش هــای  هــای نمادیــن در اینرت نــیت اســت کــه می تواننــد بــا تغیری کنشــگر اینرت

ی داشــته باشــند و گــروه مجــازی بــا  فــردی و جمعــی در اجتماعــات مجــازی، حضــور ســایرب

ــه بحــث آزاد در مــورد  ــد. ب ــد، تشــکیل بدهن ــت اســتفاده می کنن ن ــه از اینرت ــراد دیگــری ک اف

ــایت های  ــود در س ــار موج ــات و اخب ــت، از اطالع ــد و در نهای دازن ــون برپ ــات گوناگ موضوع

ــده  ــور عم ــت، به ط ن ــالف اینرت ــه برخ ــر- ک ــانه های دیگ ــای رس ن محدودیت ه ــ�ت ــیت داش ن اینرت

یک ســویه اند، اســتفاده کننــد )جــالیل 1379:96(.

گــذاری از طریــق  ان تاثری ن نــت در همــه دنیــا و در ایــران، مــری رشــد چشــمگری کاربــران اینرت

نــت و شــبکه های مرتبــط بــا آن را افزایــش داده اســت.  داده هــای جابجــا شــده در قالــب اینرت

ن رشــد  نــت در جهــان، شــبکه های اجتماعــی و انــواع آن نــری بــه مــوازات رشــد و توســعه اینرت

ه کننــده ای داشــته اســت1.  چشــمگری و خــری

گفتــه می شــود فقــط در ایــران، 47   میلیــون کاربــر از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 

ــران  ــردم ای ــان م ــن شــبکه ها در می ــوذ 57 درصــدی ای ــت از نف ــدد، حکای ــن ع ــد و ای می کنن

دارد. 41 میلیــون کاربــر رصفــاً از طریــق موبایــل از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد. 

� دارنــد کــه  از جمعیــت 7.67 میلیــارد نفــری جهــان، 5.11 میلیــارد نفــر بــه موبایــل دســرت

نــت امــا بــه 4.38 میلیــارد نفــر  یــب نفــوذ 67 درصــدی اســت. تعــداد کاربــران اینرت یــک رصن

ن  ــری یــب نفــوذ 57  درصــدی را نشــان می دهــد. شــبکه های اجتماعــی ن می رســد کــه یــک رصن

1https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/06/Screen-Shot-1398-03-13-at-7.32.56-PM.png
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ــد.  ــر دارن ــارد کارب ــان، 3.48 میلی ــت جه ــه جمعی ــوذی 45 درصــدی نســبت ب ــب نف ی ــا رصن ب

ن 3.25 میلیــارد  کاربــرا�ن کــه از طریــق موبایــل از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد نــری

نفــر هســتند.1

ــدای 2019،  ــا ابت ــدای 2018 ت ــان از ابت ــت جه ــه جمعی ــت ک ــن اس ــر ای ــا بیان گ ــن آماره ای

رقمــی معــادل 1.1 درصــد یعــین بــه انــدازه 84 میلیــون نفــر رشــده کــرده اســت. رشــد کاربــران 

نــت بــا رشــدی 9.1 درصــدی 367 کاربــر  موبایــل2 درصــد یعــین 100 میلیــون بــوده اســت. اینرت

ن بــا رشــد 9 درصــدی موفــق بــه جــذب  جدیــد پیــدا کــرده اســت و شــبکه های اجتماعــی نــری

ــده اند.2 ــد ش ــر جدی ــون کارب 288 میلی

1https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/06/Screen-Shot-1398-
03-13-at-7.33.07-PM.png
2https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/06/Screen-Shot-1398-

03-13-at-7.32.44-PM.png
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ــران در  ــه کارب ــتند ک ــی هس ــبکه اجتماع ــب 3 ش ــه ترتی ــس اپ ب ــوب و وات ــبوک، یوت فیس

ــون  ــارد و 271 میلی ــا 2 میلی ــبوک ب ــد. فیس ــا دارن ــتقبال را از آنه ین اس ــرت ــا�ن بیش ــطح جه س

ــارد  ــا یــک میلی ــر و در نهایــت واتســاپ ب ــون کارب ــارد و 900 میلی ــا یــک میلی ــوب ب ــر، یوت کارب

ــار گرفته انــد. در میــان  ــگاه نخســت را در اختی ــر فعــال ماهانــه، ســه جای و 500 میلیــون کارب

ــا  ــنتاگرام ب ــتند، ایس ــده تر هس ــران شناخته ش ــه در ای ــا�ی ک ــی و پلتفرم ه ــبکه های اجتماع ش

یــک میلیــارد کاربــر در رتبــه ششــم و توییــرت بــا 326 میلیــون کاربــر فعــال ماهانــه در رتبــه ی 

دوازدهــم اســت.1

ن نشــان می دهــد کــه هــر پیام رســان در کــدام مــرز جغرافیــا�ی طرفــداران  نقشــه فــوق نــری

ــرام  ــران تلگ ــا ای ــس اپ هســتند ام ــر پیام رســان وات ــان کارب ــاط جه ی دارد. بیشــرت نق بیشــرت

ــن  ــران بزرگ تری ــه ای ــه رصاحــت نشــان می دهــد ک ن نقشــه ب را انتخــاب کــرده اســت و همــ�ی

پایــگاه تلگــرام در جهــان اســت.2

1https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/06/Screen-Shot-1398-
03-13-at-7.32.36-PM.png
2https://digiato.com/wp-content/uploads/2019/06/Screen-Shot-1398-

03-13-at-7.32.36-PM.png



سال اول، شماره دوم، تابستان 1399

31

در بــرر� نظــرات و دیــدگاه هــادر خصــوص تاثــری  و جایــگاه شــبکه هــای اجتماعــی در 

کنــش هــای اجتماعــی، میتــوان دو دســته از نظریه هــای بدبینانــه و خوش بینانــه را شناســا�ئ 

ــس و  ــال تونی ــر1، فردین ــل لرن ــون دانی ــرادی چ ــامل آراء اف ــه ش ــات خوش بینان ــرد.  نظری ک

مارشــال مــک لوهان2مــی شــود و  نظریــات بدبینانــه چهــار دســته از نظریــات کارکردگرایانــه 

ــوکاچ، تئــودور  ــز3، مکتــب فرانکفــورت شــامل آراء ل ــو�ن گیدن ــر، آنت ــن گولدن شــامل آراء الوی

آدورنــو، ماکــس هورکهایمــر، هربــرت مارکــوزه، یورگــن هابرمــاس، هربــرت شــیلر، نظریــات 

د. ــری ــر می گ ــت مدرن را در ب ــات پس ــیک و نظری ــیت کالس مارکسیس

تاثــری رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی بیشــرت از همــه فرآیندهــای دیگــر مدرنیتــه بــوده و 

 
گ

 اجتماعــی را در ســطح وســیعی دگرگــون می کنــد. مــردم در زنــد�
گ

ایــن تأثــری همچنــان زنــد�

ــیش از  ــون بخ ــانه ها اکن ــد و رس ــرض می کنن ــی ف وری و طبیع ــانه را رصن ــود رس ــره، وج روزم

ن و بوریمــر 1381: 21(   روزمــره مــا را شــکل می دهنــد. )گیبیــرن
گ

محیــط زنــد�

نکتــه مهــم در ایــن ارتبــاط، آن اســت کــه رســانه ها پیام هــا�ی را بــرای افــراد زیــادی تولیــد 

و منتقــل می کننــد و فرآینــدی می باشــند کــه به وســیله آن پیــام هــم توســط مخاطبــان 

نــد. )لیتــل جــان  ن مــورد تائیــد قــرار می گری جســتجو، اســتفاده و فهمیــده می شــود و همچنــ�ی

)737: 1384

شبکه های اجتماعی

ــراون  ــط ب ــنا� توس ــال 1960 در انسان ش ــار در س ن ب ــت�ی ــی نخس ــبکه اجتماع ــوم ش مفه

معــر�ن شــد. ســپس در اواســط دهــه 1950 ایــن مفهــوم توســط بــات و بارنــز مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت. )چلــیب 1373: 10( یــک شــبکه اجتماعــی، یــک ســاختار متمرکــز اجتماعــی اســت 

1

2

3
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، اغلــب به عنــوان فــرد بــا ســازمان، تشکیل شــده اســت. ایــن گره هــا،  کــه از گره هــا�ی

ــا�ی از  ــوند. مثال ه ــل می ش ــم متص ــه ه  ب
گ

ــت� ــاص از وابس ــوع خ ــد ن ــا چن ــک ی ــط ی توس

، خویشــاوندی،  ــایل، دوســیت ــادالت م ــق، ایده هــا، تب اکات، عالی ــد اشــرت  ها می توان
گ

وابســت�

تجــاری، لینک هــای وب، مســافرت و یــا رسایــت بیماری هــا باشــد. ســاختارهای حاصــل 

ــی  ــبکه های اجتماع ــل ش ــتند. در تحلی ــده هس ــیار پیچی ــب بس ــی، اغل ــبکه های اجتماع از ش

ــواع  ــان آن هــا اســت. ان گره هــا، همــان افــراد درون شــبکه ها هســتند و رشــته ها، روابــط می

زیــادی از رشــته ها، می توانــد میــان گره هــا وجــود داشــته باشــد. در ســاده ترین شــکل، یــک 

شــبکه اجتماعــی نگاشــیت از تمــام رشــته های مربــوط میــان گره هــا اســت. شــبکه اجتماعــی، 

د.  می توانــد بــرای تشــخیص موقعیــت اجتماعــی هــر یــک از افــراد مــورد اســتفاده قــرار گــری

ایــن مفاهیــم غالبــاً در یــک نمــودار شــبکه اجتماعــی، نشــان داده می شــوند کــه در آن 

 Tapscott( .ــوند ــان داده می ش ــوط نش ــط خط ــته ها توس ــه، و رش ــیله نقط ــه  وس ــا، ب گره ه

)  36 :2009

ــراد در بســرت  ــه اف ــه فضاهــا�ی هســتند ک ن  حــال ک ، درعــ�ی ــیت ن شــبکه های اجتماعــی اینرت

نــت بــه دوســت و آشــنا شــدن بــا افــراد جدیــد مــی پردازنــد، مکان هــا�ی بــرای آشــنا شــدن  اینرت

اک  بــا نظــرات یکدیگــر اســت کــه در آن، جوانــان، عقایــد و نظــرات خــود را باهــم بــه اشــرت

ــل   مث
گ

ــزر� ــی، بعــد از پرتال هــای ب ــون ســایت های شــبکه های اجتماع ــد. هــم اکن می گذارن

نــیت  یاهــو و بــا موتورهــای جســتجو مثــل گــوگل، تبدیــل بــه پــر اســتفاده ترین خدمــات اینرت

شــده اند.

ــت  ن ــر اینرت ــون کارب ــر؛ شــبکه های اجتماعــی، محــل گردهمــا�ی صدهــا میلی ــان دیگ ــه بی ب

ــادل اطالعــات  ــه تعامــل و تب ــان، جنــس و فرهنــگ، ب ــه مــرز، زب اســت کــه بــدون توجــه ب

ــا،  ــی وبالگه ، گروه هــای ایمی ن ــرش ــگ، دلی ــدز، دی ــد فی ، فرن ــری ــوک، توئ ــس ب ــد. فی می پردازن

چــت روم هــا و فروم هــا از جملــه ســایت ها�ی هســتند کــه قابلیــت شبکه ســازی وســیعی در 

نــت ایجــاد کرده انــد هــر چنــد روابــط کاربــران فضــای مجــازی رابطــه ای بــا واســطه اســت  اینرت
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ــد از اصطــالح »اجتمــاع«  ــل دارن ــت تمای ن ــدگان اینرت ــه رو در رو، بســیاری از مطالعه کنن و ن

ــا�ن  ــطح جه ــاب، در س ــن ب ــد. در ای ــتفاده کنن ــت اس ن ــران اینرت ــع کارب ــه جم ــاره ب ــرای اش ب

ــد  ــا�ی کاربردهــای جدی ــه معن ــا حــوزه و دامن تالش هــای متعــددی در حــال انجــام اســت ت

ــازد. از  ــن س ــازی، روش ــای مج ــران فض ــع کارب ــه تجم ــاره ب ــرای اش ــاع« را ب ــالح »اجتم اصط

ــرد. ــاره ک ــریل« اش ــلیین ونچ ــم »ش ــای خان ــه تالش ه ــوان ب ــه می ت جمل

کاربران شبکه های اجتماعی

ــای  ن ه ــا و م�ت ــا، صداه ــها، فیلمه ــروزه عکس ــد ام ــی می توانن ــبکه های اجتماع ــران ش کارب

اک بگذارنــد و بــا عضویــت در شــبکه های اجتماعــی از امکانــات  خــود را بــا دیگــران بــه اشــرت

ــد  ــیت در چن ن ــران اینرت ــی کارب ــوند. برخ ــد ش ــر بهره من ــرات یکدیگ ــلیقه ها و نظ ــا س ــنا�ی ب آش

شــبکه اجتماعــی عضــو هســتند، روزانــه بــه ایــن ســایت هــا رس مــی زننــد و اکــرش امکانــات 

نــد و برخــی دیگــر ممکــن اســت تنهــا در یــک ســایت عضــو باشــند و  آن هــا را بــه کار می گری

هــر از چنــد گاهــی تنهــا بــه صفحــه شــخی خودشــان مراجعــه کننــد. 

نــیت را بــر حســب نــوع مواجه شــان بــا شــبکه های اجتماعــی می تــوان  کاربــران اینرت

بــه شــکل های مختلــف دســته بندی کرده انــد. از جملــه ایــن دســته بندی ها در پژوهــش 

ــی انجــام  ــران شــبکه های اجتماع ــاره کارب اندرســون آنالیتیکــس )Anderson Analytics( درب

ــبکه  ــار ش ــر چه ــد ب ــا تأکی ــکا�ی ب ــیت آمری ن ــران اینرت ــر روی کارب ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده اس ش

ــس از  ــت. پ ــده اس ــام ش ــپیس انج ــای اس ــن و م ــوک، لینکدی ــس ب ، فی ــرت ــی توئی اجتماع

گــردآوری اطالعــات مربــوط بــه نــوع مواجــه ایــن کاربــران بــا شــبکه های اجتماعــی، آن هــا در 

ــران ماهــر1«،  ــن ســایت ها »کارب ــروه اعضــای ای ــار گ ــروه دســته بندی شــده اند. چه هفــت گ

1Social Media Maven
2

3
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1«، »کاربــران بــه دنبــال رسگرمــی2« و« کاربــران تجــاری3« نامگــذاری شــده اند.  »کاربــران فراغــیت

نــت،  دســته ای دیگــر از افــراد هســتند کــه در شــبکه های اجتماعــی بــا وجــود اســتفاده از اینرت

، احســاس  ن وقــت کا�ن کــیت ندارنــد. آن هــا دلیــل عــدم اســتفاده از ایــن شــبکه ها را نداشــ�ت رسش

ــه  ــد و ب ــالم کرده ان ــبکه ها اع ــوع ش ــن ن ــت در ای ن فعالی ــ�ت ــه دانس ــت و احمقان ــدم امنی ع

ن 6« نامگــذاری شــده اند.  ترتیــب »کاربــران پــر مشــغله 4« »کاربــران نگــران5« و »کاربــران بدبــ�ی

ــوال�ی 1399 و 1388(  )م

فعال تریــن و حرفه ای تریــن گــروه کاربــران شــبکه های اجتماعــی »کاربــران ماهــر« هســتند 

ن ســین آن هــا 27 ســال اســت.  تعــداد ایــن دســته کاربــران حــدود 26 میلیــون نفــر و میانگــ�ی

ن در آمــد  کاربــران ماهــر، کلیدی تریــن گــروه اعضــای شــبکه های اجتماعــی هســتند و میانگــ�ی

ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــس از ورود ب ــا پ ــت. آن ه ــران اس ــایر کارب ــرت از س ن بیش ــری ــا ن آن ه

ــن  ــد در ای ــا اشــخاص جدی ــد ب ــل دارن ــد و تمای ــدا می کنن ــاق پی ــط انطب ــا محی ــه رسعــت ب ب

ســایت ها ارتبــاط برقــرار کننــد. بخــش قابــل توجهــی از اعضــای ایــن گــروه، وبالگهــای 

ن کاربــران فعــایل محســوب می شــوند. ایــن گــروه از کاربــران  شــخی دارنــد و در توئیــرت نــری

ــوند ویل  ــل میش ــی متص ــبکه های اجتماع ــه ش ــل کار ب ــه و مح ــه خان ــا�ی از جمل ــر ج در ه

بیشــرت زمــان استفاده شــان از ایــن ســایت ها در محــل کار اســت. اغلــب آن هــا جنبــه منفــی 

اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی را اتــالف وقــت زیــاد در ایــن ســایت ها می داننــد. )مــوال�ی 

1399 و 1388(

1Leisure Follower
2Fun Seeker
3Business User
4Time Starved
5Concerned
6Social Media Pessimist
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کاربران فراغتي 

ی آن هــا 
ن ســین نــد کــه میانگــ�ی ن زده مي شــود 21 میلیــون نفــر درایــن گــروه قــرار مي گری تخمــ�ی

ــکاران و  ــواده، هم ــب از طــرف دوســتان، اعضــاي خان ی اغل
ــیت ــران فراغ 45 ســال اســت. کارب

ــبت  ــه نس ــران ب ــا کارب ــده اند. آن ه ــوت ش ــي دع ــبکه هاي اجتماع ــه ش ــنایان ب ــایر آش ــا س ی

ي در  ــد کمــرت ــه دریافــت و تولی منفعــل ســایت هاي شــبکه اجتماعــي محســوب مي شــوند ک

ایــن رســانه ها دارنــد. ایــن گــروه بــا تاخــری و رصف زمــان قابــل توجهــي بــا ایــن شــبکه ها بــه 

 عنــوان محیطــي جدیــد انطبــاق پیــدا مي کننــد و اغلــب تمایــل دارنــد بــا دوســتان و اعضــاي 

خانواده شــان در ارتبــاط باشــند. اکــرش آن هــا »فیــس بــوک«را ارزشــمندترین شــبکه اجتماعــي 

ــوال�ی 1399  ــد. )م ــي نشــان مي دهن ــه ســایر رســانه هاي اجتماع ي ب ــرت ــل کم ــد و تمای مي دانن

و 1388(

کاربران به دنبال سرگرمي

ی از شــبکه هاي اجتماعــي دارنــد و 
ی هســتند کــه اســتفاده اي تفنــین

گــروه دیگــر کســا�ن

ــن گــروه 29 ســال  ی ای
ن ســین ــد. میانگــ�ی ــال رسگرمــي« نامی ــه دنب ــران ب ــوان آن هــا را »کارب مي ت

ن زده مي شــود. بــراي ایــن گــروه از کاربــران،  ن 29 میلیــون نفــر تخمــ�ی اســت و تعــداد آن هــا نــری

ــن  ــه ای ــر روز ب ــت و ه ــده اس ــا ش ی آن ه
گ

ــد� ی از زن
ــیش ــه بخ ــل ب ــي تبدی ــبکه هاي اجتماع ش

ــراي  ه اصــیی آن هــا ب ن ــری ــا دوســتان دو انگ ــل ب ــي و تعام ــد. رسگرم ســایت ها مراجعــه مي کنن

مراجعــه روزانــه بــه شــبکه هاي اجتماعــي هســتند. در تمــاس بــودن بــا دوســتان و خانــواده 

ن بــه ایــن شبکه هاســت. نیمــي از ایــن گــروه »مــاي اســپیس«را  دلیــل اصــیی آن هــا بــراي پیوســ�ت

ــوال�ی 1399 و  ــد. )م ي مي کنن ــرت ــتفاده بیش ــد و از آن اس ــي مي دانن ــبکه اجتماع ــن ش مفیدتری

)1388
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کاربران تجاري

ــر  ــن ســایت ها را هدفمندت ــه ای ــران شــبکه هاي اجتماعــي هســتند ک گــروه دیگــري از کارب

ی ایــن افــراد 33 ســال و تعــداد آن هــا حــدود 35 میلیــون نفــر 
ن ســین نــد. میانگــ�ی بــه کار مي گری

ــابگرانه و  ــوردي حس ــبکه ها برخ ــن ش ــتفاده از ای ــه اس ــبت ب ــا نس ــود. آن ه ن زده مي ش ــ�ی تخم

ــازي  ــون ارزش شبکه س ــد چ ــتفاده مي کنن ــي اس ــبکه هاي اجتماع ــا از ش ــد. آن ه ــي دارن منطق

ی برده انــد. ی و تجارتشــان �پ
گ

مجــازي را دریافته انــد و بــه مزایــا و کاربردهــاي مفیــد آن در زنــد�

ایــن گــروه اغلــب »لینــک دیــن«را ارزشــمندترین شــبکه اجتماعــي مي داننــد. )مــوال�ی 1399 و 

)1388

کاربران پر مشغله

ی کــه عمومــاً از شــبکه هاي اجتماعــي اســتفاده نمي کننــد 
نــیت گروهــي از کاربــران اینرت

ــت و  ــال اس ی ایــن گــروه از کاربــران 45 س
ــین ن س ــغله« هســتند. میانگــ�ی »کاربــران پــر مش

ــدگاه  ــران دی ــن کارب ــد. ای ن ــرار مي گری ــته ق ــن دس ــر در ای ــون نف ــود 32 میلی ن زده مي ش ــ�ی تخم

ــت  ــان اس ــت زم ــل محدودی ــه دلی ــا ب ــد و تنه ــي ندارن ــانه هاي اجتماع ــه رس ــبت ب ــي نس منف

ن  کــه کاربــر جــدي ایــن ســایت ها بــه شــمار نمي آینــد. ایــن گــروه همــواره در معــرض پیوســ�ت

بــه شــبکه هاي اجتماعــي قــرار دارنــد و برخــي از آن هــا از تعــدادي از رســانه هاي اجتماعــي 

ــد و برخــي از آن هــا از تعــدادي از رســانه هاي اجتماعــي در  ــرار دارن در ســطح محــدودي ق

ی هــاي ایــن گــروه شــبیه بــه »کاربــران 
گ

ســطح محــدودي اســتفاده کرده انــد یــا مــي کننــد. ویــژ�

ــوال�ی 1399 و 1388( ــت. )م « اس ی
ــیت فراغ

کاربران نگران

ــد  ن ــه کار نمي گری ــان ب ی ش
نیت ــتفاده اینرت ــي را در اس ــبکه هاي اجتماع ــه ش ــري ک ــروه دیگ گ
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ــدود 30  ــا ح ــداد آن ه ــال و تع ــروه 53 س ــن گ ی ای
ــین ن س ــ�ی ــتند. میانگ ــران« هس ــران نگ »کارب

ــا  ــرس از عــدم امنبــت در شــبکه های مجــازی ب ــل ت ــه دلی ــن گــروه ب ــون نفــر اســت. ای میلی

دیــدی نگــران بــه شــبکه های اجتماعــی مــی نگرنــد. ایــن دســته کاربــران پــس از » کاربــران پــر 

ن گروهــي هســتند کــه اغلــب رسانجــام بــه شــبکه هاي اجتماعــي مي پیوندنــد.  مشــغله« دومــ�ی

آن هــا معمــوالً پــس از دریافــت چنــد دعوت نامــه از منابــع مــورد اعتمادشــان بــه شــبکه هاي 

ین  ــروه بیشــرت ــن گ ــد. ای ن ــرار مي گری « ق ی
ــیت ــران فراغ ــد و در دســته »کارب ــي مي پیوندن اجتماع

ی از قبیــل تلویزیــون و مجــالت را دارنــد و در مواجــه بــا رســانه هاي 
مــرصف رســانه هاي ســنیت

ی بــاالي ایــن گــروه کاربــران 
ن ســین ی مــي شــوند. شــاید میانگــ�ی

جدیــد دچــار کمــي تردیــد و نگــرا�ن

ی آن هــا باشــد. )مــوال�ی 1399 و 1388( از دالیــل محافظــه کاري نســیب

کاربران بدبین

ی ایــن گــروه 49 ســال دارای تعــدادی برابــر بــر حــدود 16 میلیون 
ن ســین ایــن افــراد بــا میانگــ�ی

ــبکه های  ــتفاده از ش ــت اس ه جه ن ــری ــن انگ ی ــروه کمرت ــن گ ــن ای ــود. ای ن زده مي ش ــ�ی ــر تخم نف

ــه  ــدی بدبینان ــته ویل دی ــت داش ن ــادی از اینرت ــتفاده زی ــت اس ــن اس ــی را دارند.ممک اجتماع

ــوال�ی 1399 و 1388( ــد. )م ــی دارن ــبکه های اجتماع ــه ش ــبت ب نس
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نتیجه گیری ) ارزیابی نقش شبکه های اجتماعی در تقویت یا تضعیف صلح با مدل اقناعی هاولند(

ــری طبیعــی  ــک ام ــح را ی ــردم، صل ــه بســیاری از م ــم ک ــح، اشــاره کردی ــف صل در تعری

ــد را امــری غــری طبیعــی و غــری عــادی تصــور  ــگ و تهدی ــد و در واقــع جن و عــادی می دانن

می کننــد. بــر ایــن اســاس، در نــگاه مــردم عــادی، اصالــت بــا صلــح اســت و در صــور�ت کــه 

 رخ دهــد، جنــگ یــک امــر غــری عــادی  و اضــا�ن  و زودگــذر اســت کــه رسانجــام بایــد 
گ

جنــ�

ی  ، عــدم آرامــش  و ایجــاد رنــج و درد و آالم بــرش خاتمــه یابــد و وجــود آن باعــث نــا امــین

ــح می باشــد،  در  ــاب صل ــه در ب ــن مقال ــف مــورد نظــر ای ــه تعری ــف ک ــن تعری ــا ای اســت. ب

صــور�ت کــه افــراد احســاس کننــد، صلــح در خطــر اســت، طبیعــی اســت احســاس ناامــین و 

، صلــح و  عــدم آرامــش ایجــاد خواهــد شــد و در صــورت ترویــج اخبــار دوســیت و همزیســیت

دوســیت تقویــت خواهــد شــد. 

ــح  ــت صل ــح و تقوی ــر صل ــی ب ــذاری عمیق گ ــد تاثری ــروزه میتوانن ــی ام ــبکه های اجتماع ش

ــار  ــال اخب ــرار انتق ــال، تک ــوان مث ــه عن ــند. ب ــته باش ــین داش ــاد ناام ــف آن و ایج ــا تضعی و ی

مربــوط بــه وجــود تــرور و یــا خطــر جنــگ در جامعــه و در ســطح جهــا�ن موجــب تضعیــف 

ــه  ــوط ب ــار مرب ــال اخب ت انتق ــرش ــود و ک ن می ش ــ�ی ــین در مخاطب ــس ناام ــاد ح ــح و ایج صل

ــج خشــونت از  ــال تروی ــا مث ــح در جامعــه می شــود. ی ــت صل ــح و دوســیت موجــب تقوی صل

ــونت  ــاد خش ــب ایج ــری، موج ــونت و افراطی گ ــده خش ــای ترویج کنن ــال پیام ه ــق ارس طری

ــه روی  ــدال  و میان ــه اعت ــوط ب ــای مرب ت پیام ه ــرش ــا ک ــراه ب ــال هم ــح و ارس ــف صل و تضعی

ن و  ــ�ی ــح در اذهــان مخاطب ــت صل ن موجــب تقوی ــزوم دوســیت و هزمیســیت مســالمت آمری و ل

جامعــه می شــود. 

تمرکــز ایــن مقالــه بــر یــ� از 4 عنــرص مربــوط بــه اقنــاع و بــرر� نقــش آن در تقویــت 

یــا تضعیــف صلــح یعــین کانــال انتقــال پیــام اســت کــه منظــور همــان شــبکه های اجتماعــی 

ــال در  ــوان مث ــه عن ــد. ب ی در ســالهای اخــری داشــته ان ــن شــبکه ها رشــد چشــمگری اســت. ای



سال اول، شماره دوم، تابستان 1399

39

ــران عضــو شــبکه هــای اجتماعــی  ــو�ن ای ــه 50 میلیــون از جمعیــت 86 میلی ــران، نزدیــک ب ای

ــد.  ــل دارن ــه موبای � ب ــت جهــان دســرت ــارد جمعی ــارد از 7 میلی ــه 5 میلی ــک ب هســتند. نزدی

ن  ن نشــان می دهــد کــه نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت جهــا�ن نــری آمــار و برآوردهــای جهــا�ن نــری

ــوب و واتســاپ ســه شــبکه مهــم  ــد. فیســبوک، یوت ــه شــبکه های اجتماعــی دارن � ب دســرت

ین کاربــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.  اجتماعــی هســتند کــه بیشــرت

ــا�ن و  ــگاه شــبکه های اجتماعــی را در ســطح جه ــا جای ــار کا�ن اســت ت ــن آم ــر ای مــروری ب

ــان  ــی نش ن المل ــی  و ب�ی ــطح م ــی در س ــای اجتماع ــوالت و کنش ه ــر تح ــا ب گذاری ه در تاثری

دهــد. بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه، اکنــون طبــق مــدل هاولنــد بــرر� میکنیــم کــه شــبکه های 

اجتماعــی چگونــه میتواننــد بــر صلح ســازی و تقویــت صلــح و یــا تضعیــف آن اثرگــذار باشــد. 

ه در ســایت  در پژوهــش انجــام شــده در مــورد کاربــران شــبکه های اجتماعــی منتــرش

ــبکه های  ــا  ش ــان ب ــث مواجهه ش ــی از حی ــبکه های اجتماع ــران ش ــس، کارب ــون آنالیتیک آندرس

ین  ــرت ــب بیش ــر حس ــا ب ــن کاربره ــد. ای ــده بودن ــیم ش ــر تقس ــته کار ب ــه  7 دس ــی، ب اجتماع

ــد از: ــب عبارتن ــه ترتی تعــداد ب

کاربران تجاری

کاربران پرمشغله

کاربران نگران

کاربران به دنبال رسگرمی

کاربران ماهر

کاربران فراغیت

ن کاربران بدب�ی
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ــه  ــی در زمین ــم اقناع ــول مفاهی ــی ح ــبکه های اجتماع ــران در ش ــای کارب ــرر� مواجه ه ب

صلــح و وجــود صلــح و اهمیــت صلــح و عکــس آن می توانــد بــه مــا نشــان دهــد کــه تــا چــه 

ــند. ــر می باش ــح موث ــرای صل ــازی ب ــی در اقناع س ــبکه های اجتماع ــدازه ش ان

ن ســین 33 ســال  ن کاربــران از نظــر تعــداد هســتند کــه دارای میانگــ�ی کاربــران تجــاری اولــ�ی

ن رتبــه کاربــران را تشــکیل می دهنــد. ایــن افــراد نســبت بــه اســتفاده از ایــن  هســتند و اولــ�ی

ــتفاده  ــي اس ــبکه هاي اجتماع ــا از ش ــد. آن ه ــي دارن ــابگرانه و منطق ــوردي حس ــبکه ها برخ ش

ــا و کاربردهــاي مفیــد آن  مي کننــد چــون ارزش شبکه ســازي مجــازي را دریافته انــد و بــه مزای

ــد. ی برده ان ــان �پ ی و تجارتش
گ

ــد� در زن

ــر  ــال در نظ ــا 45 س ــین آنه ن س ــ�ی ــه میانگ ــتند ک ــغله هس ــران پرمش ــدی کارب ــه بع در رتب

گرفتــه می شــود. ایــن کاربــران بــه دلیــل محدودیــت زمــان، کاربــر جــدي شــبکه های اجتماعــی 

ــي در ســطح محــدودي اســتفاده  ن حــال، از رســانه هاي اجتماع ــ�ی ــد در ع ــه شــمار نمي آین ب

مي کننــد.

ن ســین 53 ســال را دارنــد. بدبیــین ایــن  کاربــران نگــران در رتبــه بعــدی هســتند و میانگــ�ی

ن بــه آن پرداختــه شــد،  گــروه بــه شــبکه های اجتماعــی بــه ســن آنهــا کــه در مــدل هاولنــد نــری

ــدی  ــا دی ــت در شــبکه های مجــازی ب ــرس از عــدم امنی ــل ت ــه دلی ــروه ب ــن گ ــاط دارد. ای ارتب

ــد. ــن گروه هــا اســتفاده میکنن ن حــال، از ای ــد در عــ�ی ــه شــبکه های اجتماعــی مینگرن نگــران ب

ن 29 ســال  ن ســین آنهــا نری کاربــران بــه دنبــال رسگرمــی در رتبــه بعــدی قــرار دارنــد کــه میانگ�ی

ی از 
ن زده میشــود. بــراي ایــن گــروه از کاربــران، شــبکه هاي اجتماعــي تبدیــل بــه بخــیش تخمــ�ی

ــا  ــل ب ــي و تعام ــد. رسگرم ــن ســایت ها مراجعــه مي کنن ــه ای ی شــده اســت و هــر روز ب
گ

ــد� زن

ه اصــیی آن هــا بــراي مراجعــه روزانــه بــه شــبکه هاي اجتماعــي هســتند. در  ن دوســتان دو انگــری

ن بــه ایــن شبکه هاســت.  تمــاس بــودن بــا دوســتان و خانــواده دلیــل اصــیی آن هــا بــراي پیوســ�ت

ــا  ــوان ب ــف ج ا از طی ــرش ــی و اک ــای اجتماع ــبکه ه ــو ش ــن عض ــر کلیدی تری ــران ماه کارب
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ین زمــان را بــه شــبکه هــای اجتماعــی  ن ســین 27 ســال هســتند. ایــن کاربــران بیشــرت میانگــ�ی

اختصــاص میدهنــد و از فرصــیت بــرای اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی در محیــط کار، 

گــذار قــرش جــوان  ه بهــره می برنــد. طبیعــی اســت کــه بــا توجــه بــه نقــش تاثری  و غــری
گ

خانــواد�

ــح و  ــح و تقویــت صل ــر اهمیــت صل در مســائل و کنش هــای اجتماعــی، اقناع ســازی آنهــا ب

بالعکــس اقناع ســازی آنهــا بــه روی آوردن بــه خشــونت میتوانــد معــادالت اجتماعــی و صلــح  

امنیــت در جامعــه و جوامــع را تحــت تاثــری قــرار دهــد. کاربــران ماهــر بایــد از ایــن منظــر 

ن اعمــال کننــد، دارای  کــه میتواننــد نقــیش اثرگــذار بــر ســایر کاربــران در رتبه هــای دیگــر نــری

اهمیــت هســتند. 

ــب از طــرف  ــران، اغل ــن کارب ن ســین 45 ســال هســتند. ای ، دارای میانگــ�ی ــران فراغــیت کارب

دوســتان، اعضــاي خانــواده، همــکاران و یــا ســایر آشــنایان بــه شــبکه هاي اجتماعــي دعــوت 

ــه  ــوند ک ــوب مي ش ــي محس ــبکه اجتماع ــل در ش ــبت منفع ــه نس ــرا�ن ب ــا کارب ــده اند. آن ه ش

ي در ایــن رســانه ها دارنــد. ایــن گــروه بــا تاخــری و رصف زمــان قابــل  دریافــت و تولیــد کمــرت

ــاق پیــدا مي کننــد و اغلــب تمایــل  ــد انطب ــا ایــن شــبکه ها به عنــوان محیطــي جدی توجهــي ب

دارنــد بــا دوســتان و اعضــاي خانواده شــان در ارتبــاط باشــند. ایــن کاربــران می تواننــد توســط 

کاربــران ماهــر و یــا کاربــرا�ن کــه آنهــا را بــه حضــور در شــبکه های اجتماعــی دعــوت کرده انــد، 

نــد. پذیــری قــرار گری مــورد تاثری

ن ســین 49 ســال هســتند.  ن اســت کــه دارای میانگــ�ی آخریــن رتبــه مربــوط بــه کاربــران بدبــ�ی

ه جهــت اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی را دارنــد. ممکــن اســت  ن یــن انگــری ایــن ایــن گــروه کمرت

ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــبت ب ــه نس ــدی بدبینان ــته ویل دی ــت داش ن ــادی از اینرت ــتفاده زی اس

دارنــد.

ــر تجــاری، ماهــر،  ــران شــبکه های اجتماعــی، ســه گــروه کارب ــان کارب ــد در می ــدون تردی ب

پذیــر هســتند کــه میتوانــد بــا  گــذار و یــا تاثری ین گــروه کاربــران تاثری نگــران و پرمشــغله، بیشــرت
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اقناع ســازی آنهــا در جهــت تقویــت صلــح و یــا بــر عکــس آن عمــل کــرد. کاربــران بــه دنبــال 

ن حــال،  ــری هســتند. در عــ�ی پذی ــذاری و تاثری گ ن در رده دوم تاثری ــ�ی رسگرمــی، فراغــیت و بدب

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــن کاربــران، بــدون شــک از کاربــران رده اول و دوم 

تاثــری پذیــر هســتند. 

همانطــور کــه اشــاره شــد، مبنــا و چارچــوب نظــری در ایــن پژوهــش، نظریــه اقناع ســازی 

هاولنــد اســت. مــدل اقنــاع ســازی هاولنــد از ایــن بابــت بــرای ایــن پژوهــش انتخــاب گردیــده 

ن  گــذاری آنهــا بــر مخاطب�ی ان تاثری ن اســت کــه هاولنــد بــه بــرر� فیلــم و داده هــا بــه بــرر� مــری

ه پرداخــت. ایــن مــدیل اســت کــه  ن کــه افــراد عضــو ارتــش آمریــکا بــود از حیــث ایجــاد انگــری

دقیقــا بــرای ایــن پژوهــش مناســب می باشــد. 

هاولند در برر� های خود به مدل اقناعی رسید که دارای 6 مرحله بود:

ن در معرض پیام قرار گرف�ت

توجه به پیام

درك پیام

ي مربوط به پیام پذیرش نتیجه گری

یادداري نگرش جدید

ی تغیری نگرش 
تبدیل نگرش به رفتار و به عبار�ت

اکنــون بــا توجــه بــه ایــن مراحــل و ارزیــا�ب کــه از انــواع کاربــران در شــبکه های اجتماعــی 

ــم و  ــح می پردازی ــی در جهــت صل ــرر� اقناع ســازی در شــبکه های اجتماع ــه ب ــه شــد ب ارائ

ن را مــورد بــرر� قــرار دهیــم. تاثــری ایــن مراحــل در هــر مرحلــه بــر انــواع مخاطبــ�ی

ن 1- در معرض پیام قرار گرف�ت

در ایــن مرحلــه، اخبــار و داده هــای مربــوط بــه صلــح، از طریــق شــبکه های   

ــا و  ــن گروه ه ــک از ای ــر ی � ه ــرت ــطح دس ــه س ــود. البت ــل ش ــران منتق ــه کارب ــی ب اجتماع
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ان اعتمــاد و یــا رس زدن هــر یــک از ایــن  ن کاربــران بــه اطالعــات متفــاوت خواهــد بــود زیــرا مــری

ن حــال، طراحــی مناســب  گروه هــا و کاربــران بــه شــبکه های مجــازی متفــاوت اســت. در عــ�ی

گــذاری در  ان کارا�ی و تاثری ن بــرای انتقــال پیــام بــرای هــر یــک از ایــن گروههــا میتوانــد بــر مــری

ــد. ــح بیفزای ــرای صل ــازی ب ــت اقناع س جه

2-  توجه به پیام

ان دقــت هــر یــک از گروه هــای کاربــر، بــه پیــام نیازمنــد طراحــی  ن طبیعــی اســت کــه مــری

سیاســت مناســب بــا فضــای تعامــالت آن گــروه از کاربــران بــا شــبکه هــای اجتماعــی دارد. بــه 

ــه پیام هــای اقناعــی در زمینــه صلــح،  ــران تجــاری ب ن کارب ــرای دقــت داشــ�ت ــال، ب ــوان مث عن

ــار  ــا شــبکه هــای مجــازی و اخب ــران ب ــن کارب ــالت ای ــا فضــای کاری و تعام ــد متناســب ب بای

ن رویکــرد بایــد در مــورد کاربــران بــه دنبــال رسگرمــی و  مرتبــط بــا حــوزه کاری آنهــا باشــد. همــ�ی

ن بایــد راه هــای  ن نــری ن بــرای کاربــران پرمشــغله، نگــران و بدبــ�ی یــا فراغــیت اتخــاذ گــردد.  همچنــ�ی

ن و کاربــران بــه پیام هــای دارای محتــوای تقویــت صلــح  مناســب بــرای جلــب توجــه مخاطبــ�ی

اتخــاذ گــردد. 

3-  درك پیام

بــه منظــور رســاندن پیــام صلــح بــه ســطح درو�ن  و گــذر از ســازوکارهای ذهــین 

ــایر  ــور و س ــم و بروش ــه فیل ــات و تهی ــردازش اطالع ــب پ ــا در قال ــت ت ــاز اس ، نی ن ــ�ی مخاطب

ــف اجتماعــی و  ــح در شــبکه هــای مختل ــه صل ــوط ب ، داده هــای مرب روش هــای اطالع رســا�ن

ت  ــرش ــود. ک ــرش ش ــع و منت ــف توزی ــلیقه های مختل ــا و س ــا ذائقه ه ــف ب ــران مختل ــرای کارب ب

ان اطمینــان از انتشــار هــر چــه وســیع تر پیــام و  ن در ارائــه و ارســال اطالعــات، میتوانــد مــری

ــد.  ن نمای ــ�ی ــرت تضم ــام را بیش ــازی پی ــذب و درو�ن س ج

وری اســت تــا پیام هــای  در ارتبــاط بــا اطمینــان از فهــم پیام هــای مربــوط بــه صلــح، رصن

ــه  ــرای همــه ســطح و گروه هــا، از افــراد نخب ــل فهــم ب در قالب هــا�ئ ســاده و روشــن و قاب
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ــود در  ــت خ ــات فراغ ــدن اوق ــی  و گذران ــال رسگرم ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــا اف ــرا و ت ــا حرفه گ ت

ن و نگــران اندیشــیده شــود.  شــبکه های اجتماعــی هســتند و حــیت افــراد پــر مشــغله و بدبــ�ی

ي مربوط به پیام 4-  پذیرش نتیجه گری

ن بــرای فهــم پیــام  در مــورد شــبکه های اجتماعــی بایــد چالش هــای پیــش روی مخاطبــ�ی

د. از جملــه ایــن چالش هــا، پــر مشــغله  ی پیــام مــورد لحــاظ قــرار گــری و پذیــرش نتیجه گــری

ن  ن فرصــت بــرای دیــدن تمــام پیام هــا، نگــرا�ن و بدبــ�ی بــودن برخــی کاربــران و عــدم داشــ�ت

بــودن برخــی از کاربــران و لــذا عــدم مــرور وســیع پیام هــا و داده هــای در شــبکه های 

ــا ایــن چالش هــا در مــورد  مجــازی اســت. بــرای ایــن منظــور، نیــاز اســت راه هــای مقابلــه ب

ــه شــود.  ــا غلب ــر آنه ــرر�  و ب شــبکه های اجتماعــی  ب

5- یادداري نگرش جدید

مبحــث صلــح، موضوعــی اســت کــه بــه طبیعــت انســان ها بــر می گــردد و همــه انســان ها 

نــد در راســتای برقــراری صلــح، هزینــه کننــد. در ایــن  اصالــت را بــه صلــح می دهنــد و حارصن

راســتا، اقناع ســازی در راســتای صلح ســازی  و تقویــت صلــح، بــا مســری آســا�ن روبــرو اســت. 

ن و کاربــران از داده هــا و پیــام هــای مرتبــط بــا صلــح و تقویــت صلــح حمایــت و آن  مخاطبــ�ی

ن حــال، بایــد بــه چالش هــای پیــش روی ایــن مســئله توجــه  را قبــول خواهنــد کــرد. در عــ�ی

نــد،  ن و کاربــران درصــور�ت کــه گارد دفــاع ذهــین در برابــر پیامهــای صلــح بگری داشــت، مخاطبــ�ی

انتقــال پیامهــای نتائــج عکــس داده و نــه تنهــا موجــب اقناع ســازی در جهــت صلــح نخواهــد 

شــد بلکــه نتیجــه عکــس بــه همــراه خواهــد داشــت. 

ی تغیری نگرش
6-  تبدیل نگرش به رفتار و به عبار�ت

ــده  ــه نماین ن ب ــ�ی ، مخاطب ــه درســیت ــدون شــک در صــورت طــی تمامــی مراحــل قبــی ب ب

صلح ســازی و ترویــج صلــح در جامعــه و جوامــع تبدیــل خواهنــد شــد و نگــرش آنهــا منطبــق 

ــا هــر اقدامــی در جهــت ترویــج خشــونت و  ــح تنظیــم خواهــد شــد و ب ــا آموزه هــای صل ب
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ناامــین مقابلــه خواهنــد کــرد. 

در صــور�ت کــه طبــق مــدل هاولنــد، از شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان یــ� از 4 عنــرص و 

ن از طریــق مراجــع معتــرب  متغــری مربــوط بــه اقناع ســازی در انتقــال پیــام صلــح بــه مخاطبــ�ی

ــرای  ــا هــدف اقناع ســازی ب ــام ب ــح، اقــدام شــود و در انتقــال پی ــا صل و مرجــع و مربتــط ب

د،  ی قــرار گــری ن تمــام مراحــل شــش گانه مــورد اشــاره بــا دقــت مــورد لحــاظ و پیگــری صلــح نــری

بــدون شــک شــبکه های اجتماعــی میتواننــد نقــیش بســیار اســا� و کلیــدی در تقویــت صلــح 

و آموزه هــای صلــح در جهــان امــروز و در همــه جوامــع داشــته باشــند و بــه صلح ســازی در 

، منطقــه ای و مــی کمــک نماینــد. �ب توجهــی و �ب دقــیت و وانهــادن  ســطوح مختلــف جهــا�ن

ــای  ــونت گرایان و گروه ه ــان و خش ــت افراطی گرای ــی در دس ــبکه های اجتماع ــم ش ــه مه عرص

ن  ــری ــونت گرا ن ــای خش ــایر گروه ه ــرام و س ــرصه، بوکوح ــه الن ــش، جب ــد داع ــیت مانن تروریس

میتوانــد موجــب تضعیــف صلــح، ترویــج خشــونت و افزایــش ناامــین در جهــان  و افتــادن 

ــن  ــی و ناام ــای افراط ــن گروه ه ــی در دام ای ــبکه های اجتماع ــوم ش ــوان و معص ــران ج کارب

کننــده باشــد. تجربــه روی آوری جوانــان اروپــا�ی بــه گروه هــای افراطــی ماننــد داعــش 

ــن  ــق شــبکه های اجتماعــی  و سوء اســتفاده ای بواســطه دریافــت اطالعــات نادرســت از طری

ــا در گروه هــای خــود،  ن و جــذب آنه ــ�ی ــرای شــکار مخاطب گروه هــا از شــبکه های اجتماعــی ب

تاییــد کننــده فرضیــه ایــن مقالــه می باشــد کــه شــبکه های اجتماعــی  و اقناع ســازی در 

ــا چــه انــدازه میتوانــد بــه تقویــت صلــح و  جهــت صلــح و مفاهیــم و آموز ه هــای صلــح، ت

ثبــات و افزایــش دوســیت کمــک کنــد. 

ــه  ــوردی را ب ــرر� م ــه، ب ــن مقال ــداوم ای ــد در ت ــر دارن ــه در نظ ــن مقال ــندگان ای نویس

ــگاه  ن ن ــ�ی ــا هم ــی ب ــبکه های اجتماع ن ش ــ�ی ــدادی از مخاطب ــورد تع ی در م ــری ــورت نمونه گ ص

اقناع ســازی از طریــق شــبکه های اجتماعــی در جهــت تقــوت صلــح و آموزه هــای صلــح 

در قالــب روش پرسشــنامه ای انجــام دهنــد کــه نتائــج آن در قالــب مقالــه دیگــری در آینــده 

منتــرش خواهــد شــد.   
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