
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

   
  1394، 2 ةم، شمارانزدهش، سال 62؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  

  هاي دولت ك حفرهمنشأ سايبرنتي
  )كوي دانشگاه تهران: مطالعه موردي(

  
E-mail: sorour1334@yahoo.com               فرد زهرا پيشگاهي *  
E-mial: mojtabakhatooni@ut.ac.ir               مجتبي خاتوني **  
E-mail: mohammad_zohdi@ut.ac.ir            گهرپور محمد زهدي ***  

  
  27/2/1394: پذيرشتاريخ                   2/2/1393: تاريخ دريافت

  
  چكيده

از الزامات اوليه هر دولتي حفظ امنيت در سـايه حاكميـت بـر فـضاي جغرافيـايي                  
هاي سنتي دولت، با چالشي نـوين روبـرو        در عصر حاضر با گذار از چالش       .است

ن يافته كه در مناطق خـارج از نظـارت و حاكميـت دولـت،               اي سازما  هستيم؛ پديده 
 .نامنـد   مي »هاي دولت  حفره «اين چالش نوين را    .اندازد امنيت جامعه را به خطر مي     

ها و منازعات، در     ها را بازيگراني در سطوح مختلف، در چارچوب رقابت         اين حفره 
آورند، تعميـق    هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي به وجود مي          عرصه

 .گذارند ثيرات فضايي خاصي را از خود به جا ميأدهند و در نهايت ت مي و گسترش
هدف اين پژوهش بررسي سازوكارهاي حاكم بر نحوه استفاده اين بـازيگران            

ثير أهاي مختلـف و چگـونگي تـ        در سطوح و عرصه   ) رايانيك(از دانش سايبرنتيك    
 .هاي دولت است هدر ايجاد حفر) راياسپهري( فضاي سايبري

 و در صدد است تا با موردپژوهي و بودهتحليلي  ـ  روش اين تحقيق توصيفي
هاي دولـت فرضـيه خـود را         بررسي و تحليل روابط ميان فضاي سايبري و حفره        

  . سايبرنتيكي است به اثبات رساندأهاي فرهنگي و سياسي با منش كه وجود حفره
گـي ـ هـويتي و سياسـي بـا منـشأ       هاي فرهن نتايج پژوهش بيانگر وجود حفره

  .سايبرنتيك در كوي دانشگاه تهران است
  
، كوي دانشگاه   )رايانيك(هاي دولت، سايبرنتيك     دولت، امنيت، حفره   :ها   واژه كليد

  .تهران
                                                           

  دانشگاه تهرانجغرافياي سياسي  تماماستاد *

  ، نويسنده مسئولارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي **
  دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تهران ***
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  ه و طرح مسألهقدمم
 ظهور با. دارد جهان ياسيس خيتار رياخ قرن چهار عيوقا در شهير يمل يها دولت ظهور
ـ  ؛يتيحاكم سازوكار ليتشك و نمدر يها دولت  و يارضـ  تيـ تمام رفـاه،  ت،يـ امن نيمأت

. شـدند  شـناخته  ها دولتي  اصلي  ها ژهيو كار عنوان به حكومت ساختار ثبات  و استقالل
ي هـا  چـالش  ،يفراملـ  وي  فروملـ ي  هـا  اسيـ مق در ،ياسـ يس امـور  دري  جاري  ها رقابت
 از گـذار  بـا  .آورد دوجـو  بـه  )هـا  حكومـت (هـا  دولـت  اهداف تحقق راه در راي  ديجد

 شـود،  يمـ  اديـي يـ   واگرا ويـي   گرا هيـ ناح چـون ي  نيعنـاو  با آنها از كه ،يسنت چالشگران
ـ  وي  ا منطقـه  ،يملـ  ،يا هيـ ناح ،يمحل اسيمق در ها رقابت  يهـا  عرصـه  در وي  المللـ  نيب

 در دولـت ي  هـا  حفـره  نـام  بـه ي  ا جهينت هويتي/ يفرهنگ وي  اجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس
 كنترل و جاديا مختلف، سطوح در گرانيباز توسط كه داشت بر در را ييايجغرافي  فضا

» اسـت  تيـ حاكم استمراري  برا عناصر نيتر ياساس ازي  ك ي تيامن «كه آنجا از. شوند يم
 و هـا  دولـت  تيـ امن گران،يباز اهداف به لين جهت در ها حفره نيا )الف 1386 ،ييرضا(

 ت،يـ ماه اسـت  نظـر  مـورد  دولت ياه حفره در آنچه .كشند يم چالش به را ها حكومت
 تيـ اهم وجـود  بـا  دولـت ي  هـا  حفره مبحث. است آنيي  فضا راتيثأت و كاركرد ،أمنش

 در. رود يمـ  شـمار  بهي  اجتماع علوم مباحث در مهجور البته و ديجدي  موضوع فراوان،
 نيبهتـر  در وي  ستيـ چي  بررسـ  به است، شده انجام باره نيا در كهيي  ها پژوهش معدود
  .است شده پرداخته ها حفره كاركرد به حالت،
 اسـت  نترنـت يا شـدن،  يجهـان ي  مفهـوم  گـستره  در بخـش  شـتاب ي  ابزارها ازي  كي

 از بخـش  آن هـا،  يساز يجهان و ها شدن يجهان دوران در. )4: 1385 همكاران، و اين حافظ(
 نترنـت يا اطالعـات يي  جابجـا  و ارتباطاتي  ريگ شكلي  فضا عنوان به كهي  مجازي  فضا
 مختلـف ي  ها هيال در مستندات، گواه به رد،يگ يم نام كيبرنتيساي  فضاي  عبارت به ا ي هيپا

ـ  از اسـت؛  رگـذار يثأت بشر نوعي  اجتماع وي  فردي  زندگ ي اجتمـاع  وي  اقتـصاد  راتيثأت
 جهـت ي ابـزار  عنـوان  بـه ي رگـذار يثأت نيـ ا. ي ـ هويتي فرهنگ وي اسيس اثرات تا گرفته
 شـمار  بـه  مختلـف ي  ها اسيمق در ها يينما تقدر و ها يخواه سهم و مذكوري  ها رقابت

ي هـا   سـازمان  و هـا  دولـت  تـا  ،يمحلـ  سـطح  در احـزاب  و هـا  گروه و افراد از. رود يم
 در و ابـزار  نيـ ا از اسـتفاده  بـا  ؛يجهـان  اسيـ مق در اول درجـه ي  ها قدرت وي  الملل نيب

 زا .كننـد  يمـ  اقـدام  دولـت ي  هـا  حفـره  قيـ تعم و خلق،گـسترش  به خود، منافعي  راستا
 قيـ تعم و گـسترش  ش،يدايپ أمنشي  بررس دولت،ي  ها حفره به مربوط مباحث نيتر مهم

 و كـاركرد  نانـه يب واقـع  و قيـ دق شـناخت ي  بـرا ي  افتيـ ره ،أمنش كشف كه چرا آنهاست؛
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 و هـا  دولـت ي  بـرا  را فرصـت  نيـ اي  طرف از. شود  محسوب مي  ها حفرهيي  فضا راتيثأت
 راه چـراغ  را حاصـله  جينتا عالمانه، يها يزير برنامه ضمن تا آورد يم فراهم ها حكومت

  .دهند قرار خودي ها يريگ ميتصم و ها ياستگذاريس
ي مرزهـا  در هـا  حكومـت  تيـ حاكم كـشاننده  چـالش  بـه  عنوان به دولت يها حفره

 نقـض  ،يملـ  دولـت  فيتـضع  ،يـي زدا تيامنزدايي،    هويت چون ييكاركردها ،ينيسرزم
 أمبـد  عنوان به دولتي  ها حفره أمنش شناخت .ندكن يم دنبال راي  ارض تيتمام و استقالل
 عالمانـه  و مناسبي  ها ميتصم اتخاذ  براي ،يفرامل وي  فرومل گرانيباز توسط آنها انتشار

عنـوان    بـه ) كوي دانـشگاه  ( خوابگاه دانشجويان پسر دانشگاه تهران     .استي  ضرور اريبس
توانـد    تيك هـستند، مـي    اي كه تمام اعضاي آن، كاربران فضاي سايبرن         اي از جامعه    نمونه

  .نمايي از آنچه در آينده با آن روبرو خواهيم بود ارائه دهد
  

  سؤال و فرضيات تحقيق
 را كيبرنتيسـا ي  فضا توان يم آيا   :كه شده طرح صورت نيا به پژوهش نياي  اصل الؤس
 پرسـش  ال،ؤسـ  نيـ ا ليتكم در آورد؟ حساب به دولت حفره يهاأمنش از يكي عنوان به
 أمنـش  بـا  و تيـ ماه ثيـ ح از دولـت ي  هـا  حفـره  نيتـر  مهـم يي  شناسـا  ربي  مبني  گريد
 شـده ي  طراحـ ) دانـشگاه ي  كـو ( تهران دانشگاه پسر انيدانشجو خوابگاه در ك،يبرنتيسا

  .شد خواهند آزمون ريز شرح بهي اتيفرض با فوق االتؤس كه است
 تدولي  ها حفره قيتعم و گسترش خلق، در ،أمنش ك ي عنوان به كيبرنتيساي  فضا -

  .كند يم عمل
 خوابگـاه  در كيبرنتيسـا  أمنـش  بـا  و تيـ ماه نظـر  از دولـت ي  هـا  حفره نيتر مهم -

 و ي ـ هـويتي  فرهنگـ ي ها ه حفر ،)دانشگاهي كو( تهران دانشگاه پسر انيدانشجو
  .هستندي اسيس

  
  روش گردآوري اطالعات، حوزة پژوهش، جامعة آماري و نمونه

كـوي  (ه دانـشجويان پـسر دانـشگاه تهـران          ، خوابگـا   اين پژوهش  محدوده مورد مطالعه  
 اعـالم  نفـر  2878  كوي دانشگاه تهران   مجتمعي  اسم تيظرف .بوده است ) دانشگاه تهران 

هنگـام انجـام ايـن       مجتمـع،  نيـ ا از تيـ ظرف بـر  مازاد استفاده به توجه با كه است شده
 خـود  در را تهران دانشگاه پسر انيدانشجو از نفر 3000 از شيب 1392پژوهش در سال    

. اسـت  دهيرسـ  نظـر  به الزمي  ريگ نمونه و نبودهي  شمار تمام امكانلذا  . است دادهي  جا
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 اسـتفاده  با آن انتخاب و بوده دانشگاهي  كو در ساكن انيدانشجو تمامي  ريگ نمونه اريمع
 05/0ي خطا سطح ،(t)96/1 استاندارد اشتباه تعداد داشتن نظر در با و 1فرمول كوكران از

(d)، 7/0 وابسته بر مستقل ريمتغ ريثأت احتمال (p) بـر  مـستقل  ريمتغ ريثأت عدم احتمال و 
. آمـد  بدسـت  330 بـا  برابر نمونه ـ جامعه حجم تينها در. گرفته انجام (q) 3/0 وابسته
 صـورت  بـه  نفـر  340نان،ياطم بيضربراي   نفر 10 تنگرف نظر در با نمونه جامعه حجم
 آمـده  دست بهي  ها افته ي تينها در .اند گفته پاسخ رسشنامهپ به و شده انتخاب يا خوشه

 اتيـ ادب به توجه با ،مطروحهي  ها هيفرض رد ا ي دييأت و پژوهش پرسش دو به پاسخي  ابر
 جينتـا  و اند  قرار گرفته  ليتحل و هيتجز مورد Excelي  آمار افزار نرم از استفاده و پژوهش

  .است شده منجر ها هيفرض رد ا يدييأت به
  الگوي اجرايي پژوهش: 1شمارة مدل 
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  ينظري مبان
   دولت يا حكومت-1

در مباحث جغرافياي سياسي معموالً دولت را معادل قوه مجريه قـرار داده و آن را زيـر                  
دانند و در علوم سياسي دولت را نظام قدرت دانـسته و   مجموعه و كارگزار حكومت مي  

از طرفـي   . )134: 1386عـالم،   (» ار دولـت اسـت    حكومـت كـارگز   «كه  باور بر اين است     
نيـا،    حـافظ (ترين عرصه تجلي رابطة جغرافيا و سياست دانسته شده است             حكومت، مهم 

جان كنت گالبرايت در كتاب كالبدشناسي قدرت به نقل از چارلز لينـدبلوم             . )212: 1384
ه صـورت حكومـت متظـاهر اسـت منبـع اصـلي و نهـايي همـ                  هم آنچه بـه   «: نويسد  مي

كه مفهوم حاكميـت   به هر روي حكومت ضمن اين. )89: 1366گالبرايت، (» هاست  قدرت
گانة مجريه، مقننـه، قـضائيه و نيروهـاي نظـامي اسـت               را در خود دارد، شامل قواي سه      

دولت در انديشه جغرافياي سياسـي،      «: افزايد   زارعي مي  )125: 1389نيا و همكاران،      حافظ(
 و بر قوه مجريه منطبق است ولي اغلب در علوم سياسي            به ساخت حداقلي داللت دارد    

به ساخت قدرتي پايدار كه حكومـت بخـش اجرايـي و اداري و موتـور محـرك آن را                    
» هاي دولـت    حفره«آنچه در موضوع    . )180: 1391زارعي،  (» شود  برعهده دارد، اطالق مي   

ه در  مورد بحث است بدون ترديد بـه همـان سـاخت قـدرت فراتـر از قـوه مجريـه كـ                     
امـا بـه دليـل    . شـود، مـورد نظـر اسـت      شناخته مـي  » حكومت«جغرافياي سياسي به نام     

كه از سوي ريچارد موير بكار برده شده و         » هاي دولت   حفره«امانتداري در انتقال مفهوم     
  .گيرد در ايران به اين لفظ ترجمه شده، به همان شكل در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي

  
  دولت حفره -2
 گـسترده،  سـطح  در گـاه  و محـدود  سـطح  در گـاه  افتـه،  ي سازمان صورت بهيي  ها دهيپد

 از متفـاوت  هـا  دهيـ پد نيا. كشند يم چالش به رايي  ايجغرافي  فضا بر ها دولت تيحاكم
 و شـود  يمـ  اديـي يـ   واگرا ايـي يـ   گرا هيناح: چوني  نيعناو با آنها از كه ،يسنت چالشگران

 وي  عمـود  اشكال به دولت قلمروي  جا هر رد شوند، يم شامل را كشوري  حواش عمدتاً
 1386 ،ييرضـا ( شـود  يم اد ي دولت حفره عنوان به آنها از كه هستند، صيتشخ قابلي  افق
 اعمـال  آنجـا  در دولـت  معمـول  نظـارت  كـه  هـستند ي  ا ينواح دولتي  ها حفره. )الف
 و ستيـ ن صيتشخ قابل قيدق طور به شهيهم ها حفره مكان. )201: 1390 ر،يمو( شود ينم
 كـشور  ك يـ  تمـام ي  حت و بزرگي  شهرها تا مسكو دريي  دانشجو خوابگاه طبقه ك ي از
. )202: 1390 ر،يمو( است دولتي  ها حفره خصائص گريد ازي  افتگي سازمان .است ريمتغ
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يي رفـضا يغ أمنـش  توانـد  يم كه استيي  فضاي  كاركرد با نينوي  مفهوم دولتي  ها حفره
ي ريـ گ چـشم  شـكل  به و بودهي  فزون به رو دولت يها حفرهبه همين دليل،    . باشد داشته
 در را ها دولت العمل  عكس و كشد يم چالش بهي  نيسرزم عرصه در را ها دولت تيحاكم

  .هستندي بند ميتقس قابل جنبه چند از ها حفره. داردي پ
  
  دولتي ها حفرهي بند ميتقس -3

  :هستندي بند ميتقس قابل جنبه چهار از دولتي ها حفره
  ؛)يفرامل ،يمل(يي ايجغراف قلمرو نظر از -
  ؛)بادوام دوام، كم(ي زمان قلمرو نظر از -
  ؛)يعمود ،يافق(ي عملكرد نظر از -
  .)ـه 1386،ييرضا( تيماه نظر از -

  
  تيماه نظر از دولتي ها حفره -4

 ،يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  ،ياسـ يس ،ييايـ جغراف گونـاگون  عوامـل  هيسا در دولتي  ها حفره
 و بافيقال( ديآ يم ديپدي  الملل نيب وي  مل سطح در ايي ي ايجغراف ودهمحد كي در وي  تيامن
 پراكنـده  جامعـه  سراسـر  در كـه  ديـ تهد نوع چند از ها دولت يبرخ. )97: 1387 رزاده،يم

ي طـوركل  بـه . انـد  چالش در ديتهد ازي  خاص نوع از ها دولتي  برخ و برند يم رنج است،
  :شوند يم ميتقس دسته چهار به جنس و تيماه نظر از دولتي ها حفره
  سياسيي ها حفره -1
  يجتماعاي ها حفره -2
  ياقتصادي ها حفره -3
  .)4: 1385 فرد، يشگاهيپ( ـ هويتيي فرهنگي ها حفره -4
  دولتي اسيس حفره -4- 1
 گـسترده  و عيوسـ ي  سـطح  در ا يـ  افتـه ي سـازمان  صورت به كهي  داتيتهد از دسته آن
 به رايي  ايجغرافي  فضا بر دولت تيحاكم و تيامن آن تبع به و جامعهي  اسيسي  ها جنبه

 اغلـب  هـا،  دولـت ي  اسيسي  ها حفره. رنديگ يم نام دولتي  اسيس حفره كشند، يم چالش
 بـر  نقـد  از آنهـا  تنوع و اتيعمل دامنه كه هستند دولت و حكومت با مخالف يها حلقه

 صـورت  بـه  دولـت ي  برانـداز ي  هـا  حلقـه  تـا  افتهين سازماني  ها قالب در دولت عملكرد
 توجـه  و اند دولتي  برا ها حفره نيتر خطرناك هموارهي  اسيسي  ها حفره. استي  ستميس

  .)4: 1385 فرد، يشگاهيپ( هاست حفره ريسا از شيب زين ها حفره نيا به ها دولت
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  دولتي اجتماع حفره -4- 2
 گـسترده  و عيوسـ ي  سـطح  در ايـ  افتـه ي سـازمان  صورت به كهي  داتيتهد از دسته آن
 را ييايـ جغرافي  فضا بر دولت تيحاكم و تيامن آن تبع به و جامعه يتماعاجي  ها جنبه
 اخـتالل . )4: 1385 فـرد،  پيشگاهي( رنديگ يم نام دولتي  اجتماع حفره كشد، يم چالش به
 حفـره ي  سازندها از مخدر، مواد مصرف و عيتوز  و يبهداشت داتيتهد ،يعموم نظم در

  .نديآ يم شمار بهي اجتماع
  دولتي داقتصا حفره -4- 3
 گـسترده  و عيوسـ ي  سـطح  در ا يـ  افتـه ي سـازمان  صورت به كهي  داتيتهد از دسته آن
 رايي  ايـ جغرافي  فضا بر دولت تيحاكم و تيامن آن تبع به و جامعهي  اقتصادي  ها جنبه
ي بـرا ي  ديـ تهد خود ها حفره نيا.رنديگ يم نام دولتي  اقتصاد حفره كشد، يم چالش به

 كوچـك  رونـد  و دهد يم كاهش را تيحاكم اقتدار آنها ودوج ريثأت اما ستند؛ين ها دولت
 ديـ تهد آنهـا  تيـ حاكم كهيي  جا تا ها دولت. داردي  پ در را دولت تيحاكمي  فضا شدن
 رشـوه  ،يكالهبردار. )5: 1385 فرد، يشگاهيپ( گذرند يمي  اقتصادي  ها حفره كنار از نشود

  .دينامي اقتصاد يها حفره جمله از توان يم را  و پولشويياختالس ارتشاء، و
  دولت ي ـ هويتيفرهنگ حفره -4- 4
 گـسترده  و عيوسـ ي  سـطح  در ا يـ  افتـه ي سـازمان  صورت به كهي  داتيتهد از دسته آن
ي فـضا  بـر  دولـت  تيـ حاكم و تيـ امن آن تبـع  به و جامعهـ هويتي    يفرهنگي  ها جنبه
 واردمـ ي  اريبـس  در. رنـد يگ يم نام دولتي  فرهنگ حفره كشد، يم چالش به رايي  ايجغراف
 جهـان  سطح در كه استيي ها حفره سلسله ادامه دولت، هر ـ هويتي  يفرهنگي ها حفره
 اگر فرهنگ را عبارت از رفتارها و فرآينـدهاي          .)4: 1385 فرد، يشگاهيپ( است افتهي ميتعم

 در و افتـه ي  سازمان صورت به  كه ها حفره نيا  بدانيم، )17: 1389استوري،  (معناساز هويتي   
، فرآيند معناسازي هـويتي     كند يم عملي  ا شبكه صورت به و است فعالي  الملل نيب سطح

 آثـار  وي  قيموسـ  هـا،  لميفـ  ،هـا   باكتـ . را در سطح وسيعي تحت تأثير قرار خواهنـد داد         
 نيـ ا ازي  نيضـدد   و يضـداخالق : زدا چـون    هويـت  نيمضامي  حاوي  سرگرم وي  فرهنگ
 ا يـ  ك يـ  براسـاس ي  معناسـاز  نـد يفرآ شتن،يخو از تصور و تيهو  آنجا كه  از .اند جمله

 )55: 1385 ، و عبـداللهي   جـوان ( اسـت ي  فرهنگـ ي  ها يژگيو ازي  ا وستهيپ هم به مجموعه
  .است اجتماع ك يتيهو شود يم واقع ديتهد موردي فرهنگي ها حفره ةليبوس آنچه
  

  كيبرنتيساي فضا -5
ي هـا  بحـث  و آن فناورانـه  جنبه به شتريب كيبرنتيسا يفضا به مربوط مطالعات رانيا در
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 دنبالـه ي  مجاز يفضا. )93: 1381 ،يرداماديم وي  فكوه( است بوده معطوفي  افزار سخت
 همكـاران،  وي  سـاروخان ( اسـت ي  الديمـ  1840 و 1830 دهـه ي  هـا  كيرمانت يرگريتصو

 اميـ ليوي  لـ يتخي  علم رمان در 1984 سال در بار نياولي  مجازي  فضا واژه. )138: 1387
 مزيج لئون. )57: 1390 ،يكاشان يليخل وي  قادي  عباس( شد مطرح ورومنسرين نام با بسونيگ
ـ  كـه  دانـد  يمي  زيمتماي  ها يژگيو يدار را كيبرنتيسا يفضا ،ييهاوا دانشگاه از ي اثرات

ي ا انهيراي  فضا ازآن بخش   . )54: 1390،يكيخان( گذارد يمي  آدم رفتار و ذهن بر متفاوت
 گفتهي مجازي فضا ا يكيبرنتياسي فضا است،ي مجازيي ايجغرافي فضا ك يسازنده كه
» افتراليف« اصطالحي  مجازي  فضا با رابطه در يدانوسك. )200: 1380 ،يمحسن( شود يم
ي روي  مجـاز ي  فـضا  در تنهـا  كه داند يمي  اجتماع ختير ك ي را آن و كند يم مطرح را
. )337: 2009دانووسـكي و پـارك،      ( ستين مشاهده قابلي  گريد رسانه چيه در و دهد يم

 وي  قـاد ( ستيـ ني  كـ  ي آن بـا  اما دارد ارتباط نترنتيا با كه استي  مفهومي  مجاز يفضا
 اسـت ي  طيمح كيبرنتيساي  فضا وي  ارتباطي  ا لهيوس نترنتيا كه چرا. )58: 1390،يكاشان
 يفـضا . )109: 1380 ،يردامـاد يم( كنـد  يم جاديا راي  مجاز تعامل و فضا ديتول امكان كه
 ريسـا  آنچـه  از متفـاوت  شنهاداتيـ پ از يا بـسته  كه است خاص وميمد كي كيبرنتيسا

. )19: 2009كريـشناتراي و ديگـران،      ( دهـد  يمـ  ارائـه  دارنـد، ) ونيزيتلو(يسنتي  ها رسانه
ي اسـ يس بـسته ي  فـضا  بهي  پاسخ ديبا راي  مجازي  فضا كه است آن بر دهيعق راي  ا  عده

 حاضـر  عـصر  در گروهي ديگر را عقيده بر اين است كـه،           .)150: 1391 ،يموثق( دانست
ايروينگ و  ( كند يمي  طراح محور اجتماعي  جهان در را آموزش وي  اددهي ي مجازي  فضا

ـ  نترنـت يا و كيبرنتيسا يفضا با رابطه در رياخ انيسال در چه آن )1: 2010انگليش،    شيب
 در استگفتني . است بودهي اجتماعي ها شبكه ريچشمگ رشد است اندهينما رخ شيپ از

 جــزء مــورد هفــت ،)1(الكــسا فهرســت در جهــان برتــر تياســ وب ده از 2013 ســال
 نظارت وي  محدودساز معمولي  ها روش از .)46: 1392 ،يكيخان( اند ياجتماعي  ها شبكه

 يكـشورها  اتفـاق  بـه  بيـ قر در كه است يدسترسي  محدودساز ك،ينت بريساي  فضا بر
 جوانـان  تيـ امن كه دهد يم نشان قاتيتحق اما .شود يم يريگيپ ضعف و شدت با جهان

 دنـدار  آن ريـ غ بـا تفـاوتي    شده مسدود ا ي شده لتريفي  ها تيسا در وي  مجازي  فضا در
د دار رقابـت  بـا  يخاصـ  ارتبـاط  نترنـت ياي  جهـان  شـبكه . )135: 2006فلمينگ و ديگران،    (
 وي  جهان تاي  محل از ،گرانيبازمختلف   حوسط تواند يم رقابت نيا. )18: 2002ناكمورا،  (

  .رديدربرگ راي فرهنگ وي اسيس ،يقتصادا ،ياجتماعي ها عرصه
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  مدرن پستي اسيسي ايجغراف دري گذار اثري ها اسيمق -6
  

  يجهان تاي محل ازي مراتب سلسله و متعامل تو، در توي جهاني ها اسيمق: 2شمارة  مدل
  
  
  
  
  
  
  

  )17: 1389 ،يذك و دريح ريم از مدل(
  

  )17: 1389ميرحيدر و ذكي، (
  

  قيتحق روش
 ويـي   گرا هيفرضـ / يـي گرا لهأمس با كه استي  ليتحل ـ يفيتوصين پژوهش   ا قيتحق روش
 داده قـرار  مـدنظر  را هـا  هيفرضـ  آزمـون  و روابط حيتوض و كشف ،يمورد مطالعه انجام
 كـار  به يكل ستميس در لهأمس رفعي  برا آن جينتا و بودهي  كاربرد نوع از پژوهش. است
 ــ  ياسـناد  مطالعـات  وهيشـ  از هاسـتفاد  بـا  اطالعـات ي  گـردآور  روش. شود يم گرفته

ـ  وي  پارسـ  مقاالت ب،اكت شامل باز، منابع دري  ا كتابخانه  در موجـود  اطالعـات  و نيالت
ي آور جمـع  شـامل  كـه  اسـت ي  دانيـ م ــ  يشيمايپي  ها روش نيز و ؛ينترنتياي  ها گاهيپا

 در دولـت  يها حفره سنجش شامل پرسشنامهاين  . شود  مي پرسشنامه قيطر از اطالعات
 در كـه  اسـت  ي ـ هـويتي  فرهنگـ  وي اسيس ،ياقتصاد ،ياجتماعي ها حفره عرصه چهار
ي بررسـ  مـورد  قيتعم و توسعه جاد،يا بعد سه در كيبرنتيساي  فضا از مشابهي  ها عرصه
 بـا  مـشابه، ي  هـا  پژوهش به رجوع با اطالعاتي  گردآور ابزار چنين  هم.  است شده واقع
 دييأت و سنجش ،آنيي  ايپا ويي  رواو نيز   بوده   پژوهش در مندرجي  نظري  مبان به تيعنا
  .است شده
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    پرسشنامه در كيبرنتيساي ها حفره سنجشي ها هيگو و ها شاخص :1ة شمار جدول
 ها هيگو ها شاخص

 نترنتيا بهي دسترس

 روز در نترنتياي كاربر

 ينترنتياي ها گاهيپا از ديبازد

 ياجتماعي ها شبكه در تيعضو

 ينترنتياي ها گاهيپا غالبي محتوا

 ياجتماعي ها شبكه غالبي محتوا

 نگيلتريف از عبور

 هويتي/ گيفرهن آثار هيته

 ياسيس اخبار افتيدر

 كيبرنتيساي فضا دري مال تيامن

 كيبرنتيساي فضا دري مال جرائم

 كيبرنتيساي فضا در مجرمانه اعمال

 يخبري ها گاهيپا تياولو

  ياجتماع
  ياقتصاد

  ياسيس
 هويتي/ يفرهنگ

 هويتي/ يفرهنگ آثار از استفاده
  
  
  قيتحقي ها افتهي
  قيتحقي نظري ها افتهي -1
 بـراي يي  ها عرصه و ابزارها مختلف، سطوح درصحنه قدرت    گرانيباز انيم كشاكش در

. رسند يم نظر به مشتركي  اديز حد تا اس،يمق از فارغ كه اند شدهيي  شناسا منافع كسب
/ يفرهنگـ  وي  اسيس ،ياقتصاد ،ياجتماعي  ها عرصه به توان يم ها رصهع نيا نيتر مهم از

 و مـسائل  زمـره  در سـرقت   و مخـدر  مـواد  ،يزيـ گر قـانون  و جـرم . كـرد  اشاره هويتي
 از همـواره ي  اقتصادي  ها ينابسامان و تخلفات. ديآ يم شمار به امروزي  اجتماع معضالت
 بـه  را جامعهي  مال تيامن و دهيكش چالش به را آنها تيحاكم كه بوده ها دولت معضالت
 مـسائل  ليـ قب نيـ ا از ارتـشاء  و اخـتالس  رشـوه،  ،يكالهبـردار . است انداخته مخاطره
 مـسائل . داراسـت  را رفـت  آنچـه  به نسبتي  تر عيوس دامنهي  اسيس مسائل. اند ياقتصاد
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ي برانـداز ي  هـا  حلقـه  تا دولت منتقدي  ها انيجر ،احزاب ،افراد ازي  عيوس فيطي  اسيس
عنوان عوامل و عناصـر        به يفرهنگي  ها يژگيو. دارد بر دري  ستميس شكل بهرا   حكومت
  .است بوده مختلف سطوح در گرانيباز و ها دولت توجه مورد همواره هويتي
 دنيكـش  چالش به در يسع خود، اهداف به لين براي و مختلف سطوح در گرانيباز
 به دست نديفرآ نيا ريمس در. دارندي  نيسرزم عرصه در) ها دولت (خودي  رقبا تيحاكم
/ يفرهنگـ  وي  اسيس ،ياقتصاد ،ياجتماعي  ها عرصه در تا زنند يم افته ي سازماني  اقدامات
 آنجـا  در دولت معمول نظارت كه) يعمود و يافق( يمناطق آوردن وجود به باو   هويتي
 اهـداف  نـد، يآ ينم شمار به دولت آني  مل ثرؤم قلمرو جزءي  عبارت به و شود ينم اعمال

تـوان   يمـ  را كيـ برنتياي  فـضا  .دارنـد  نـام  دولت حفره مناطق نيا. برند شيپ به را ودخ
 أمنـش  ك يـ  اسـت؛  هيـ پا نترنـت يا ارتباطات بستر كهي  مجازي  فضا از بخش آن عنوان به
ي گـواه  شد ذكر كهي  موارد. كرد محسوب دولتي  ها حفره قيتعم و گسترش ش،يدايپ
 ش،يدايـ پ در رگـذار يثأت و مهم أمنش ك ي انعنو به كيبرنتيساي  فضا كه مدعاست نيا بر

 مطـرح  هـا  يسـاز  يجهـان  و ها شدني  جهان عصر در دولتي  ها حفره قيتعم و گسترش
  :گيرد  لذا فرضيه نخست اين پژوهش مورد تأييد قرار مي.است
 دولـت ي  ها حفره قيتعم و گسترش خلق، در منشا ك ي عنوان به كيبرنتيساي  فضا -
  .كند يم عمل
 گسترش جاد،يا در كيبرنتيساي  فضا گاهيجا ها، عرصه و ابزارها گران،يباز 3 مدل در

بـه   كيشـمات  شـكل  به ها حفره نيايي  فضا راتيثأت اسيمق و دولتي  ها حفره قيتعم و
  .است آمدهنمايش در 
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  )نگارندگان: مدل( دولتي ها حفره كيبرنتيسا أمنش :3شمارة  مدل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قيتحقي دانيمي ها افته ي-2
  روز در نترنتياي كاربر -2- 1
 نترنتيا روزانهي  كاربر زانيم نترنت،يا به نمونه جامعهي  اعضا تمامي  دسترس به توجه با

 اسـت  نيا انگريب حاصله جينتا و گرفت قرار پرسش مورد ساعت برحسب نمونه جامعه
 2 تـا % 39 كننـد،  يمي  سپر نترنتيا دررا   ساعت 2 از شيب روزانه نمونه جامعه% 48 كه

 زانيـ م% 13 تنها و دهند يم اختصاص كيبرنتيساي  فضا در حضور به را روز در ساعت
  .كردند اعالم ساعت 1 از كمتر را نترنتيا روزانهي كاربر
  هويتي/ يفرهنگ آثار ةيته -2- 2
 قيـ طر از افـت يدر (هيـ گو دو در هويتي/ يفرهنگ آثار هيته روش گريد يا سنجه در

 كـه  اسـت  تيـ واقع نيا انگريب جينتا كه شدي  پرسشگر) ها فروشگاه از ديخر و نترنتيا
  .ننديگز يبرم را نترنتيا قيطر از افتيدر نمونه، جامعه از% 97 از شيب
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  ياسيس اخبار افتيدر -2- 3
  مطالعه با توجه به دسترسي آسان به اينترنت،       معموالًمطالعه   مورد نمونه جامعه 93%
  .كنند  آن طريق پيگيري مياز راي اسيس اخبار
  كيبرنتيساي فضا دري مال جرائم -2- 4
 مـورد  كـه ي  صـورت  در شـد  خواسـته  شـوندگان  پرسش از پرسشنامه ازي  ا سنجه در

 نمونـه  جامعـه  از% 94 كه دهند گزارش اند، گرفته قرار) كيبرنتيسا(ينترنتياي  كالهبردار
  .ندكرد گزارش راي نترنتياي كالهبردار% 6 تنها و كردهي فن راي كالهبردار وجود
  كيبرنتيساي فضا دري اجتماع مجرمانه اعمال -2- 5
 جيتـرو  و غيـ تبل زانيم شد خواسته شوندگان پرسش از پرسشنامه از گريدي  بخش در
 را) يشـكن  قـانون و    و روانگـردان   مخـدر  مـواد  سـرقت، : مثل( ياجتماع مجرمانه اعمال

  .دنديبرگز را اديز% 1 و متوسط% 13 كم،% 40 گاه، چيه% 46 كه كنند گزارش
  يخبري ها گاهيپا تياولو -2- 6
 متفـاوت،  مختلف،ي  ها شيگرا ازي  نترنتياي  خبر گاهيپا 5 پرسشنامه از سنجه نيا در
 تناسـب  بـه  شـد  خواسـته  شوندگان پرسش از و شد ذكر ياسيس متخاصم يحت و متضاد
هـاي خبـري     جامعـه نمونـه، پايگـاه     % 59بيش از    كه نديبرگز را ها هيگو ازي  ك ي تياولو

هـاي خبـري و      پايگـاه  و نظام حاضر را برگزيـده     المللي  بازيگران متخاصم بين   متعلق به 
  .دهد جامعة نمونة اين پژوهش را تشكيل مي% 40اولويت حدود هاي داخلي،  خبرگزاري

  هويتي/ يفرهنگ آثار از استفاده -2- 7
 لم،يفـ  شـامل ( يفرهنگـ  آثـار  كـدام  از معمـوالً  كـه  شد دهيپرس شوندگان پرسش از
 آثـار  نمونـه  جامعـه  از% 81 كـه  اسـت  نيـ ا يايـ گو ها پاسخ .كنند يم استفاده) يقيموس

ـ يا آثـار % 10 ،ياصل شكل به راي  خارج  مراجـع  دييـ أت مـورد ي  خـارج  آثـار % 9 وي  ران
  )2(.ننديگز يبرم راي فرهنگ صالح يذ
  
  شپژوهي دانيمي ها افتهي يبند جمع -3

 مطالعه مورد ازي  تيوضعي  كل شكل به شد، ارائه پژوهشي  دانيمي  ها افته ي عنوان به آنچه
 كند يم انيبرا  ) دانشگاهي  كو(تهران دانشگاه پسر انيدانشجو خوابگاهي  عن ي پژوهش نيا

 شـناخت  بـر ي  مبتني  افتيره حاصله، جينتا ليتحل و ساختن برجسته با ضروري است  كه
  .ميده رائهارا  مطالعه مورد ةمحدود دري مجاز أمنش با و تيماه ثيح از دولتي ها حفره

 نيبنـابرا  انـد  داشـته ي  دسترسـ  نترنـت يا بـه  پژوهش نيا نمونه جامعهي  اعضاي  تمام
 بريسـا ي  فضا در وي  دسترس نترنتيا به تهران دانشگاهي  كو نيساكن تمام گفت توان يم
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 روزانـه  را آن از شيب ا ي ساعت 2 تا پژوهش نياي  آمار جامعه% 87. دارند حضور كينت
 ديـ بازدي  خارجي  نترنتياي  ها گاهيپا از نيساكن% 70. كنند يمي  سپر كيبرنتيساي  فضا در
  .دارند تيعضوي خارجي اجتماعي ها شبكه دري آمار جامعه% 88. كنند يم

 بـه  متوسـط  كيبرنتيسـا ي  بانكـدار  دري  مـال  تيـ امن بـه ي  آمار جامعه %93 نانياطم
ـ ي  اقتصاد وي  مالي  ها تيفعال نوع نيا به جامعه از% 2 تنها و باالست % 93. ادنـد اعتم يب
  .كنند يم افتيدر نترنتيا قيطر از راي اسيس اخباري آمار جامعه
ـ اسـ يس ديـ بازد مـورد ي نترنتـ ياي ها گاهيپا غالبي محتوا نمونه، جامعه دگاهيد از  ي 
 بـا  تيوضـع  نيـ ا. اسـت  بـوده % 19 بـا ي اجتماعي ـ  اسيس آن از بعد و% 65 باي فرهنگ
 غالب،ي  محتوا بر اين مبنا،   و است ادقص زيني  اجتماعي  ها شبكه مورد در شتريب شدت

  .استي فراوان% 17 باي اجتماعي ـ فرهنگ وي فراوان% 78 باي فرهنگي ـ اسيس
% 94 اسـت، ي  اقتـصاد  حفره بر ناظر كه كيبرنتيساي  كالهبردار به مربوط سنجه در
 گـزارش  راي  نترنتـ يا هـاي مجرمانـه اقتـصادي        و فعاليت  يكالهبردار عدمي  آمار جامعه
 تـوان  ينم پژوهش نيا مطالعه مورد محدوده در كه است قتيحق نياي  ايگو كه ندا كرده
  .بود توجه قابلي اقتصاد حفره شاهد
 كه كيبرنتيسا يفضا در ياجتماع مجرمانه اعمال غيتبل و جيترو به مربوط سنجه در
 گـاه  چيهـ  كـه  انـد  داشـته  ابراز گونه نياي  آمار جامعه% 46 است،ي  اجتماع حفره بر ناظر
 زينـاچ  را مـوارد  نيا زين گريد% 40 و شوند ينم جيترو و غيتبل نترنتيا دري  اعمال نينچ

أ منـش  بـا  و مطالعـه  مـورد  محـدوده  در ياجتمـاع  حفـره  ديـ آ يبرم نيچن و اند پنداشته
  .رديبگ شكل تواند ينم ك،يبرنتيسا

 حفـره  بـر  نـاظر  كـه ي  نترنتـ ياي  خبري  ها گاهيپا انتخاب تياولو به مربوط سنجه در
 كـه  انـد  دهكر انتخاب را ييها گاهيپا نمونه جامعه% 60 حدود ،است شدهي  طراحي  اسيس
ـ  وي  ا منطقـه ي  رقبـا  تيـ حما مـورد ي  طرفـ  از وي  اسيس نظام چالشگران از ي المللـ  نيب

ي فـضا  دري  اسيس عرصه ،شده ارائه حاتيتوض به توجه با. هستند زين دولت با متخاصم
 مطالعـه  مـورد  ةمحدود در دولتي  اسيسي  ها حفره أمنش عنوان به توان يم را كيبرنتيسا
  .آورد شمار به

 شـده ي طراحـ   ـ هـويتي  يفرهنگ حفره بر ناظر كهي فرهنگ آثار از استفاده سنجه در
 اسـتفاده ي  خـارج  يفرهنگـ  آثـار  از معمـوالً  كه اند داشته ابرازي  آمار جامعه% 90 است،

 و دييـ أت موردي  خارجي  فرهنگ ثارآ ،%90 نيا از% 9 تنها كه استي  حال در نيا. كنند يم
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 اسـتفاده  ياصـل  شـكل  بهي  خارج يفرهنگ آثار از گريد% 81 و دهند يم حيترج را مجاز
ـ  نيا دري  رانياي  فرهنگ آثار سهم و كنند يم  نيچنـ  شـد  ارائـه  آنچـه  از. اسـت % 10 نيب

ـ  تحـت  يشتريب شدت با ي ـ هويتي فرهنگ عرصه كه ديآ يبرم  كيبرنتيسـا ي فـضا  ريثأت
 قـرار  مطالعـه  مـورد  محدوده در دولت،ي  ها حفره قيتعم و خلق،گسترش أمنش انعنو به

  : لذا فرضيه دوم اين پژوهش مبني بر.دارد
 خوابگـاه  در كيبرنتيسـا  أمنـش  بـا  و تيـ ماه ثيـ ح از دولت يها حفره نيتر مهم -

هاي  حفره و ي ـ هويتيفرهنگي ها حفره ،)دانشگاهي كو( تهران دانشگاه پسر انيدانشجو
  .گيرد ييد قرار ميأنيز مورد ت، هستندي اسيس
  

  يريگ جهينتبندي و  جمع
 اعمـال  توان حداكثر از برخوردار ها ملت يها آرمان و اهداف به لين يراستا در ها دولت
 از گـذار  در حاضـر  عـصر  در هـا  دولت چالشگران. اند تيحاكم اعمال ا ي مشروع قدرت

 سازمان شكل به كه هستند ييها تيفعال تهدس آن ...) و ييگرا هيناح (كيكالس چالشگران
 رنـد يگ يمـ  شكل ،شود ينم اعمال آنجا بر ها دولت معمول نظارت كه يمناطق در و افتهي

 دسـته  چهـار  بـه  تيـ ماه ثيـ ح از دولـت ي  هـا  فـره ح. شـود   كه حفره دولت ناميده مي    
 در دولـت  يهـا  حفـره . شـوند  يم ميتقس هويتي/ يفرهنگ و ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع

 جـاد ياي  فرامل اي يمل فرو گرانيباز توسط است ممكن اما كنند يم بروزي  نيسرزم رصهع
  .ابند يقيتعم و توسعه ،شده

ـ ( يجهـان  وي  ا منطقـه  ،يملـ  ،يا هيـ ناح ،يمحلـ  سطوح در گرانيباز  بـه ) يالمللـ  نيب
 دولتي ها حفره به پرداختن كه اند مشغول منافع كسبي  برا منازعه و رقابتي  ندهايفرآ
ي فـضا  از بخـش  آن عنوان به كيبرنتيسا يفضا. شود يم مطرح چارچوب، نيهم رد زين

 و هـا  شـدن ي  جهـان ي  ايدن در شود، يم محسوب هيپا نترنتيا ارتباطات بستر كهي  مجاز
 سـاخت،  جهـت  در مختلـف  سـطوح  در گرانيبـاز ي  بـرا ي  مناسـب  بستر ها يساز يجهان

 عنـوان  به كيبرنتيساي  فضا،  نيرابناب .ديآ يم شمار به دولتي  ها حفره قيتعم و گسترش
  .كند يم عمل دولتي ها حفره قيتعم و گسترش خلق، در أمنش كي

ـ ا رسد يم نظر به ك،يبرنتيسا يفضا امكانات و ها يژگيو كاركردها، به توجه با  فـضا  ني
 توانـد  يمـ  و ديآ يم شمار به دولتي ها حفره مقوله در گسترش به رو أمنش ك ي عنوان به
  .رديگ قرار استفاده مورد قدرت منازعات و ها رقابت جهت دري قو اريبسي ابزار عنوان به
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 حاضـر  حـال  در كـه  اسـت  آن ازي  حـاك  زيـ ن پژوهش نياي  دانيمي  ها افته ي و جينتا
) تهـران  دانـشگاه  پـسر  انيدانشجو خوابگاه (مطالعه مورد محدوده در كينت بريساي  فضا
و  كنـد  يمـ يي  خودنمـا  دولتي  ها هحفر قيتعم و گسترش خلق، دري  مهم أمنش عنوان به

 انيدانـشجو  خوابگـاه  در كيبرنتيسـا  أمنش با و تيماه نظر از دولت يها حفره نيتر مهم
  .هستندي اسيس و هويتي/ يفرهنگي ها حفره ،)دانشگاهي كو( تهران دانشگاه پسر
 نيـ ا نانـه يب واقـع  و قيدقشناخت   اين عصر،  در كيبرنتيسا يفضا جايگاه به توجه با
 و جينتـا  ،گـذارد    بـر جـاي مـي      مختلفي  ها عرصه در ي كه ناتيتع و راتيثأت و نيز  فضا،

 رديگ قراري  آتي  ها يريگ ميتصم و ها يزير برنامه راه چراغ عنوان به تواند يم آني  امدهايپ
با  دولتي  ها حفره با مقابلهي  براي  اجتماع وي  انساني  ها هيسرما حفظ هيپا بري  افتيره و

  .شود دهيشياند منشأ فضاي سايبرنتيك
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  ها يادداشت
  .اند شده گرد 5/0 بيتقر با شد ارائه قيتحقي ها افته يدر درصد شكل به كهي اعداد تمام است ذكر به الزم -1

2- http://Alexa.com 
  
  
  
  

  منابع
  ها كتاب) الف

  .آگه: تهران، ترجمه پاينده، مطالعات فرهنگي دربارة فرهنگ عامه ؛)1389(استوري، جان  –
  .يپاپل: مشهد اول، چاپ ،كيتيژئوپل ميمفاه و اصول؛ )1384( محمدرضا ا،ين حافظ –
  .پاپلي: چاپ اول، مشهد ،سياست و فضا ؛)1389( و همكاران نيا، محمدرضا حافظ –
  .نشر آگه: تهران، ترجمه پاينده، روانكاوي فرهنگ عامه ؛)1382(ريچاردز، بري  –
: تهـران  چـاپ اول،  ،سياسي با تأكيد بر اسـالم و ايـران    بنيادهاي نظري جغرافياي    ؛  )1391( بهـادر  زارعي، –

  .دانشگاه تهران
  .ني: تهران چاپ هفدهم، ،بنيادهاي علم سياست؛ )1386( عبدالرحمن عالم، –
ـ هو بـر  نترنـت يا ريثأت ؛)1390(، مرتضي   يكاشان يليخل ؛يمجتب ،يقاد يعباس – ـ  تي : تهـران  دوم، چـاپ  ،يمل

  .يراهبرد مطالعات پژوهشكده
  .آذر: تهران چاپ اول، ترجمه احمد شهسا،، كالبدشناسي قدرت؛ )1366( جان كنت گالبرايت، –
  .داريد: تهران ،ياطالعات جامعهي شناس جامعه؛ )1380( منوچهر ،يمحسن –
ـ جغراف سـازمان : تهران ،2 چ در،يرحيم ترجمه ،ياسيسي  ايجغراف بر نوي  درآمد؛  )1390( چاردير ر،يمو – يي اي

  .مسلحي روهاين
ـ تيژئوپل(يجهان متحول نظام در فرهنگ و استيس؛  )1384( انوئلام ن،يوالرشتا –  ترجمـه ،  )ژئوكـالچر  و كي

  .ين: تهران دوم، چاپ ،يزديا
– Nakmura, Lisa (2002); Cyber types: race, Ethnicty and Identity on the Internet, Routledge, 

London. 
  
  مقاالت) ب
 حقـوق  ،»يمجازي  فضا دري  نگار هرزهي  حقوق وي  فقهي  رسبر «؛)1388(، بابك   يپورقهرمان؛  ينعليحس ،يبا –

  .97-125 صص ،23 ش، 6 س ،ياسالم
ـ تحل«؛  )1385( زهـرا  فـرد،  يشگاهيپ – ـ ا جامعـه ي  هـا  چـالش  لي ـ جغراف منظـر  از راني  فـصلنامه  ،»ياسـ يسي  اي

  .1-13 صص ،57 ش ،ييايجغرافي ها پژوهش
 قـات يتحق ،»دولـت ي هـا  حفـره ي مـصداق  وي مفهـوم ي بررسـ «؛ )1388 (ناصـر  ؛ رضايي، زهرا فرد، يشگاهيپ –

  .129-146 صص ،12 ش ،9 س ،ييايجغراف علومي كاربرد
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ـ جغرافي  انـداز  چشم( ياطالعات تمدن در تيهوي  چندگانگ«؛  )1385( عبداهللا ؛ عبداللهي، جعفر جوان، –  ازيي  اي
  .55-80 صص ،2ش  ز،يتبر دانشگاه ،ياجتماع وي انسان علوم دانشكده ةينشر، »)ينامتنيبي فضا

، 7 س ،كيتيژئوپل فصلنامه ،»يمجازي  فضا و نترنتيا كيتيژئوپلي  ساز مفهوم«؛  )1390( محمدرضا ا،ين حافظ –
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