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تحلیل راهبردى وضعیت
رسانه هاى اجتماعى نوین و ارائه راهبرد مدیریتى ملى

 1محمدحسن مهرى

چکیده:
فرهنگ  بر  نوین  اجتماعى  رسانه هاى  تأثیر  مطلوب  و  موجود  وضعیت  شناخت  هدف  با  پژوهش  این 
جامعۀ ایرانى و کشف و ارائۀ راهبردهاى مناسب، براى استفادۀ بهینه و صحیح از این فناورى با توجه 
به ظرفیت هاى فرهنگى بومى کشور به بررسى نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بررسى شده است؛ 
از رهگذر آن نیز براى جامعۀ ایرانى، راهبردهاى مناسب استفاده از این شبکه هاى اجتماعى در سطوح 
مختلف، در چهار محور راهبرد قوتـ  فرصت،  قوتـ  تهدید، فرصتـ  ضعف و ضعفـ  تهدید، ارائه  شده 
است. پژوهش براساس گردآورى اطالعات اکتشافى ـ توصیفى، همچنین کاربرد ارزیابى ـ راهبردى 
و نوع پژوهش تلفیقى کمى ـ کیفى است. روش نیز سوات یا تحلیل راهبردى است. واحد تحلیل، فرد 
است و جامعۀ آمارى آن شامل سه دستۀ صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها در حوزۀ رسانه و ارتباطات، 
متخصصان، مدیران و کارشناسان (محققان، مدرسان یا کاربران بسیار قوى) درمجموع 100 نفر بودند. 
راهبرد مناسب براى استفادۀ شبکۀ اجتماعى همکارى و ارتباط تعاملى دستگاه هاى اجرایى، به منظور 
توسعۀ فناورى بومى، تشکیل زیرساخت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات در کشور، با تأکید بر دانش 
بومى، مستقل و با امنیت باال؛ طراحى، تولید و راه اندازى شبکۀ اجتماعى بومى با بخش خصوصى، دولت 
و حاکمیتى در راستاى تولید محتواى فرهنگى، دینى، اجتماعى مناسب از سوى کاربران و بازنگرى 
در قوانین و آیین نامه هاى موجود براى شکل گیرى فضاى مجازى بومى و ایجاد قوانین جدید در بستر 

فناورى اطالعات و ارتباطات ملى، به ویژه در حوزۀ تلفن همراه هوشمند و شبکه هاى اجتماعى است.
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مقدمه
تغییر  پروسۀ  بى وقفۀ  و  شتابان  تحقق  بسترساز  ارتباطى  نوین  فناورى هاى  توسعۀ  امروزه، 
اجتماعى در کشورها هستند. پیشرفت روزافزون و حیرت آور این فناورى ها، باعث شکل گیرى 
فضاى مجازى و جامعۀ مجازى به صورت انفرادى یا ترکیبى فناورى ها و رسانه هاى اجتماعى 
را  اجتماعى  ارتباطات  نظام  بى بدیل،  بدعت هایى  و  نوآورى ها  با  اینترنت،  دنیاى  است.  شده 
با تغییر و تحوالت بسیارى روبرو ساخته است؛ و این اجازه را مى   دهد تا محیط اجتماعى با 
برخوردار  آن  از  واقعى  دنیاى  در  فردى  که  شود  چیزى  از  متنوع تر  مختلف  افراد  به  دسترسى 
است و گسترش روز  افزون کاربردهاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى آن، عاملى در 
جهت افزایش جمعیت جهانى کاربران است (معتمدنژاد، 1389). شبکه هاى اجتماعى نوین بین 
درعین حال  اجتماعى  شبکه هاى  این  دارد.  به سزایى  محبوبیت  جوانان  به ویژه  خانواده  اعضاى 
که فضاهایى هستند که در آن ها افراد دوستان جدیدى پیدا مى کنند یا دوستان قدیمى خود را 
در جریان تغییرات زندگى شان قرار مى دهند، مکان هایى براى تبادل نظر هستند که در آن ها 
جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراك مى گذارند. شبکه هاى اجتماعى، به خصوص 
آن هایى که کاربردهاى معمولى و غیرتجارى دارند، مکان هایى در دنیاى مجازى هستند که 
مردم خود را به طور خالصه معرفى مى کنند و امکان برقرارى ارتباط بین خود و همفکرانشان 
را در زمینه هاى مختلف موردعالقه فراهم مى کنند. درمجموع استفاده از این دست شبکه ها، 
نیازمند شناخت صحیح این رسانه ها و تأثیرات آن در زندگى اجتماعى، فرهنگى، دینى و هویتى 
ضعف،  قوت،  نقاط  شناخت  ایرانى  جامعۀ  فرهنگى  فضاى  به  توجه  با   .(1374 (شرفى،  است 
این  در  بسزایى  نقش  مى تواند  اجتماعى  شبکه هاى  و  مجازى  فضاى  تهدیدهاى  و  فرصت ها 

زمینه داشته باشند.

پیشینۀ پژوهش
داخل  و  خارج  در  اجتماعى  شبکه هاى  تهدیدهاى  و  فرصت ها  ضعف،  قوت،  خصوص  در   
کشور پژوهش هاى زیادى صورت است، پژوهش هاى خارج از کشور بیشتر بر محور قوت و 
بر  داخل  پژوهش هاى  است.  شده  پرداخته  تهدیدات  و  ضعف  به  کمتر  و  انجام شده  فرصت ها 
محور آسیب پذیرى ها و تهدیدات بوده و کمتر با اهداف قوت و فرصت پرداخته شده و از نتایج 

تعدادى از این پژوهش ها در این پژوهش بهره بردارى شده است.

پژوهش خارجى
ـ یکى از اولین پژوهش هاى مهم در خصوص روابط اجتماعى و اینترنت «اجتماعات مجازى» 
مجازى،  جوامع  بحث  طرح  با  پژوهش  این  است.   2000 سال  در  رینگولد  هوارد  نوشتۀ 
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به  افراد  آن  در  که  هستند  جوامعى  مجازى  جوامع  از  منظور  گشود.  را  جدیدى  چشم انداز 
واسطۀ ارزش ها و عالیق مشترك از طریق شبکۀ اینترنت به یکدیگر متصل مى شوند و 
پیوندهاى دوستى و حمایتى میان آنان به وجود مى آید که ممکن است به ارتباط رودررو 
نویسندۀ  و  اجتـماعى  علوم  روان شناس  و  دانشمند  رینگولد،  هوارد  نظر  از  شود.  ختم  هم 
سـرشـناس و معـروف آمـریکایى؛ اجتماع مجازى نسخۀ فناورانه اجتماع سنتى است. وى 
بر آن است که فناورى هاى ارتباطى و اطالعاتى به ما فرصت بازسازى اجتماعات را در 
عصر جدید مى دهند، اجتماعاتى که به واسطۀ تحوالت فناورانه جدید آسیب دیده اند. آنچه 
از دست رفته  است اکنون مى تواند به کمک صفحه کلید، مانیتور، پردازشگر و مودم، مجدداً 

ساخته شود.
ـ دوم تحقیقات تجربى در خصوص نقش اینترنت در ارتباطات میان فردى و روابط خانوادگى 
است که در سال 2001 توسط رابرت کراوت منتشر شد. وى مى گوید مطابق یافته هایش 
در  را  پژوهش اش  نتایج  وى  است.  منازل  در  اینترنت  غالب  کاربرد  میان فردى  ارتباطات 
مقاله اى با عنوان «پارادوکس اینترنت: تکنولوژى اجتماعى که موجب کاهش عضویت افراد 
در گروه هاى اجتماعى و خوشبختى آنان مى گردد.» منتشر کرد و طى آن مدعى شد که 
استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده اش و کوچک شدن حلقۀ اجتماعى 
پیرامون فرد و افزایش احساس تنهایى و افسردگى مى شود. این مقاله، بحث هاى فراوانى 
برانگیخت و کسانى که به اینترنت نگاهى انتقادى دارند، عمدتًا نیم نگاهى به نتایج این 

پژوهش نیز دارند.
ـ گرود، اسکوبال و تامپسون در سال 2006، به بررسى حریم خصوصى افراد و شبکۀ اجتماعى 
و تأثیر این شبکه ها بر آن پرداخته اند. آنها در این پژوهش با مقایسۀ گزینه هاى مرتبط با 
حریم خصوصى در شبکه هاى مختلف اجتماعى و پیمایش اطالعاتى که در پروفایل هاى 
فیس بوکى به نمایش درمى آید، چنین نتیجه گرفته اند که فیس بوك در مقایسه با شبکه هاى 
کاربران  خصوصى  حریم  به  بیشترى  توجه  فرندفید)  و  لینکدین  (همچون  دیگر  اجتماعى 
داشته است و این موضوع سبب شده است تا کاربران حس اعتماد بیشترى به این شبکه 
اجتماعى داشته باشند. تمایل کاربران فیس فوك به کنترل دسترسى دیگران به اطالعات 
خود به این معناست که تولیدکنندگان محتوا در فیس بوك توجه زیادى به این موضوع دارند 
که اطالعات و پست هاى آن ها چگونه در اختیار دیگران قرار مى گیرد. یافته ها نشان داد که 
کاربران فیس بوك دربارۀ موضوع حریم خصوصى نه تنها، نقش عمده اى در احساس آن ها، 
نسبت به کاربرى آسان فیس بوك و به دنبال آن عالقه به استفاده بیشتر و دائمى تر از این 

شبکۀ اجتماعى دارد، بلکه نسبت به این مسأله حساس هستند.
و  بندى  و  بى قید  فیس بوك  شکست:  را  باعنوان «قلبم  پژوهشى  در  ناگرشون (2011)  ایال  ـ 
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آزرده کردن در عصر نئولیبرال» به بررسى موضوع پرداخته است. محقق در این پژوهش 
به این مسئله مى پردازد که فیس بوك منطق نئولیبرال را در راستاى روابط صمیمى به آنها 
دانشگاه  دانشجوى  با 725  مصاحبه  تحقیق  ابزار  و  کیفى  پژوهش  روش  مى کند.  عرضه 
ایندیانا در سال 2007 و 2008 بود. سؤال اصلى محقق از دانشجویان این بود که چگونه از 
رسانۀ جدید زمانى که رابطۀ دوستى را دارید قطع مى کنید، استفاده مى کنید؟ نتایج پژوهش 
برگرفته از مصاحبه نشان مى دهد که فیس بوك براى روابط عشق رمانتیک مضر مى باشد و 
اغلب آنها احتمال یک حادثه غیر پیش بینى شده را در استفاده از فیس بوك داشتند و اغلب 
کاربران خود را در میان خیل عظیمى از روابط ناآشنا دیده بودند که براى آنها احتمال خطر 
داشت و هر لحظه که نیاز به واکنش مناسب با آن موقعیت مى رفت و این واکنش خود نیاز 
به اطالعاتى داشت که کاربر بایستى براى به دست آوردن آن باز به فیس بوك مراجعه کند.

ـ فاکس، واربر و ماکستالر (2013) در پژوهشى باعنوان «نقش فیس بوك در روابط عاشقانه» 
به بررسى تأثیر فضاى مجازى فیس بوك بر روابط عاشقانه کاربران آن پرداخته اند. روش 
پژوهش به صورت کیفى و ابزار به روش مصاحبه، گروه متمرکز از 55 نفر از هر دو جنس در 
دانشگاه میدوستن، نتایج پژوهش حاکى از آن بود که فیس بوك یکى از ابزار اولیۀ کاهش 
ناباورى در مراحل اولیه ایجاد روابط و تئورى بکار گرفته در این پژوهش بر اساس مدل 
مراحل ارتباطى کارناب مى باشد. اولین نتیجۀ حاصل از پژوهش این بود که فیس بوك نحوۀ 
تشکیل روابط افراد را تغییر داده است و مصاحبه شوندگان از این سایت به عنوان یک سایت 
دوست یابى صرفًا نگاه نمى کردند، بلکه اغلب روابط دوستى در بیرون شکل مى گرفت و از 
فیس بوك جهت نوع دوم ارتباط از آن استفاده مى شد. در بخشى از پژوهش که بر اثرات 
سوء فیس بوك اشاره شده، نتایج نشان مى دهد هنگامى که یک رابطه به پایان مى رسد، 
دیدن صفحات طرف آزاردهنده است؛ و اینکه احتماًال رابطۀ دوستى عاشقانه دو نفر را افراد 
دیگرى نیز مطلع شوند، خود نوعى فشار عاطفى و دردآور است و در این میان مردان از 
اینکه پست ها و تصاویر دوستشان را دیگران مى دیدند، بیشتر ناراضى بودند در مقایسه با 
زنان و کاربران از اینکه احتماًال توسط دوستانشان حذف شوند، احساس نگرانى مى کردند.

پژوهش هاى داخلى
ـ پژوهش هویت جهانى دختران نوجوان ایرانى در فضاى مجازى توسط زهره السادات علویان 
در سال 1389 صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال این بود که نقش انیمیشن ها را در 
شکل گیرى هویت جهانى نوجوانان دختر و بازنمود آن را در فضاى وبالگ ها مطالعه کند. 
روش تحقیق این پژوهش تحلیل محتواى کیفى است. به این منظور 40 وبالگ متعلق به 
دختران ایرانى سنین 10 تا 15 سال به طور تصادفى انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته 
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است. چارچوب نظرى این پژوهش برگرفته از نظریات «کاستلز»، «گیدنز»، «استوارت هال» و 
«برگر» در زمینۀ هویت و نظریات «ریتزر» در زمینۀ جهانى شدن فرهنگ مى باشد. نتایج این 
تحقیق نشان مى دهد، هویت جهانى دختران نوجوان مورد مطالعه در این پژوهش به واسطۀ 
نظام فرهنگى ناشى از انیمیشن ها که آن ها را احاطه کرده، شکل مى گیرد و دائمًا به وسیله 
آن ها در فضاى وبالگ هاى شان بازنمایى مى شود، زیرا ویژگى هاى فضاى مجازى به آن ها 
این امکان را مى دهد با گسترش شبکه هاى ارتباطى خود، خود را به عنوان عضوى از جامعۀ 
جهانى معرفى کنند و از الگوهاى فرهنگ جهانى که بخشى از آن در قالب انیمیشن ها به 
آن ها ارائه مى شود، پیروى کنند. همچنین مطالعۀ وبالگ هاى دختران مورد مطالعه نشان 
مى دهد انیمیشن ها ابزارى براى یکسان سازى و همگونى فرهنگى در میان دختران نوجوان 
نمودهاى  آن ها  در  مى توان  که  هستند  فضاهایى  آن ها  وبالگ هاى  و  مى شوند  محسوب 

یکپارچگى فرهنگى را مشاهده کرد.
ـ پژوهش مقایسۀ ارتباطات مشارکتى در میان کاربران ایرانى دو شبکۀ اجتماعى فیس بوك 
و گوگل ریدر پایان نامه یحیى صفى آریان در مقطع کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد 
مقایسه  به  پژوهش  این  شد.  انجام  خانیکى  هادى  دکتر  راهنمایى  با  که  است  اسالمى 
گوگل ریدر  و  فیس بوك  اجتماعى  شبکۀ  دو  ایرانى  کاربران  میان  در  مشارکتى  ارتباطات 
مى پردازد. به این منظور با تعریف شاخص هاى مشارکت در «ارتباطات مشارکتى» بر پایۀ 
نظریه هاى جامعۀ شبکه اى مانوئل کاستلز، حوزۀ عمومى هابرماس و «ارتباطات مشارکتى» 
جان سرواس، سه شاخص «سطح مشارکت»، «نوع مشارکت» و «مشارکت مجازى معطوف 
به مشارکت واقعى» تعریف گردید و براى تحلیل دقیق تر نتایج پیمایش آنالین؛ نمونه به 
سه گروه اعضا فیس بوك، اعضا گوگل ریدر و اعضاى مشترك هر دو شبکۀ اجتماعى تقسیم 
شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که کاربران گوگل ریدر مشارکت گسترده ترى 
ساماندهى  به  تمایل  فیس بوك  کاربران  این  عالوه بر  دارند.  فیس بوك  کاربران  به  نسبت 
گوگل ریدر  کاربران  و  مى دهند  نشان  فردى  میان  روابط  و  صمیمى  فضاى  در  مشارکت 
مشارکت عمده اى در حوزۀ عمومى نشان مى دهند. در شاخص مشارکت واقعى نیز در یک 

تحلیل سه وجهى رفتار سه گروه متفاوت مى باشد.
ـ آسیب شناسى ارتباطات مجازى بر اشتغال جوانان تحقیقى است که توسط حامد فروزان و 
یونس فروزان در سال 1391 صورت گرفته است. هدف این تحقیق استخراج و اولویت بندى 
موارد ناسازگار با اشتغال جوانان در عرصۀ ظهور ارتباطات مجازى مى باشد. در این پژوهش 
از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. بر مبناى اطالعات استخراج شده، پرسشنامه اى 
کارشناسان حوزۀ  از موارد تنظیم گردیده و با روش نمونه گیرى هدفمند میان 60 نفر از 
فناورى اطالعات که داراى تجربه مشارکت در طرح هاى سازمانى مجازى درآمدزا بودند، 
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توزیع و 80 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شد. بر مبناى میانگین نظرات پاسخ دهندگان، 
آسیب هاى شناسایى شده اولویت بندى شده و مبناى تحلیل قرار گرفتند. بررسى هاى انجام 
شده از طریق مطالعات موردى منجر به شناسایى 20 مورد آسیب در عدم تمایل جوانان 
به کسب شغل و درآمد به دنبال ظهور ارتباطات مجازى در زندگى آن ها شد. نتایج ارزیابى 
ارتباطات  برانگیز  چالش  موارد  با  پاسخ دهندگان  موافقت  باالى  درصد  بیانگر  پرسشنامه 
مجازى در اشتغال جوانان مى باشد. بیشترین موارد عدم تمایل جوانان به کسب شغل و 
درآمد مربوط به موقعیت هایى است که «واقعیت واقعى» دیگر معنایى ندارد و نمى توان یک 

«حضور واقعى» را از یک «حضور مجازى» جدا کرد.
ـ پژوهـش جامعـۀ نمایـش بـا مطالعـه مـوردى کاربـران شـبکۀ اجتماعـى اینسـتاگرام کـه 
براسـاس دیدگاه گى دوبور طراحى شـده اسـت توسـط حورناز کشـاورزیان و پویا مرشـدى 
انجـام شـده اسـت کـه مقالـه آن در سـال 1392 منتشـر شـده اسـت. در ایـن مقالـه بـا 
تکیـه بـر مفهـوم «جامعه نمایش»، به سـراغ شـبکۀ اجتماعـى اینسـتاگرام و مطالعۀ کنش 
کاربـران ایرانـى در ایـن شـبکۀ اجتماعـى رفتـه  اسـت. توضیـح آنکـه گـى دبـور معتقـد 
اسـت کـه «نمایـش» انـواع بسـیارى از پدیده هـاى ظاهـرى را جمـع و توصیـف مى کنـد. 
مفهـوم «جامعـه نمایـش»، جامعـه اى رسـانه اى و مصرفـى را توصیف مى کند کـه پیرامون 
محـور تولیـد و مصـرف تصویـر، کاالهـا و رخدادهاى صحنه اى و نمایشـى سـازمان یافته 
اسـت. وى نمایـش را آن لحظـه اى مى دانـد کـه مصـرف بـه درجۀ اشـغال کامـل زندگى 
روزمـره رسـیده باشـد. دلیـل انتخـاب ایـن شـبکۀ اجتماعـى مجـازى آن بـود کـه برخى 
خصوصیاتـش، آن را از دیگـر شـبکه هاى ایـن حـوزه جـدا مى کـرد. از جملـه تفاوت هـاى 
عمـدۀ ایـن شـبکه، تصویر محـورى آن اسـت. بدین معنى که کاربـر تنها مى توانـد تصویر 
و ویدیـوى کوتـاه به اشـتراك بگذارد. از سـویى دیگر این شـبکۀ مجازى بـراى تلفن هاى 
هوشـمند طراحـى شـده اسـت. کاربران تنهـا از طریـق موبایل هایشـان مى توانند عکس ها 

و فیلم هایشـان را بـه اشـتراك بگذارنـد.
ـ در خصـوص حریـم خصوصـى و فرصت هـا و تهدیدهاى شـبکۀ اجتماعى پژوهـش بازنمایى 
و حریـم خصوصـى در رسـانه هاى اجتماعـى: مردم نـگارى کاربـران ایرانـى فیس بـوك 
عبـداهللا بیچرانلـو، حامـد طالبیـان و سـارا زنـد وکیلـى مـورد توجه اسـت. ایـن پژوهش با 
هـدف فهـم مقوله هـا و عوامـل مرتبـط بـا بازنمایـى حریـم خصوصـى در میـان کاربـران 
فیس بـوك و پیامدهـاى فرهنگـى آن تـدارك دیـده شـده اسـت. بـراى رسـیدن بـه ایـن 
هـدف نخسـت تـالش شـده اسـت تـا پنداشـت هاى فرهنگـى و معنایـى کاربـران دربارۀ 
مفهـوم حریـم خصوصـى شناسـایى شـود تـا بنیانـى بـراى مطالعـۀ الگوهـاى فرهنگـى 
بازنمایـى یـا پنهان سـازى و حفاظـت از حریـم خصوصـى در میـان کاربـران فراهـم کند. 
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متناسـب بـا هـدف فهـم الگوهـاى فرهنگـى، از روش مردم نـگارى مجـازى اسـتفاده 
شـده اسـت و در خـالل کار میدانـى، بـا 38 کاربـر فعـال فیس بـوك در فواصـل مختلـف 
مصاحبه هـاى مردم  نگارانـه آنالیـن و آفالیـن صورت گرفته و مسـتندات مجـازى مختلف 
مطالعـه شـده اسـت. تجربۀ زیسـتۀ پژوهش گـران از حدود 5 سـال فعالیت مسـتمر در این 
رسـانۀ اجتماعـى نیـز یکـى از بنیان هـاى مردم نگارانۀ پژوهش بوده اسـت. یافته ها نشـان 
مى دهـد کـه محورى تریـن مقولـه در ایـن زمینـه تعاریـف متکثـر فرهنگـى کاربـران از 
مفهـوم حریـم خصوصـى اسـت که از دو عامـل هویتى و به هم پیوسـتۀ میل بـه بازنمایى 
و میـل بـه پنهـان کـردن و مترادف هـاى آن در تعامـل اجتماعـى بـا دیگـران یعنـى میل 
تماشـاباره و میـل بازبینانـه پیـروى مى کند. این تعاریـف متکثر فرهنگى کـه از مقوله هایى 
زمینـه اى و مداخله گـرى همچـون جنسـیت و «ارتباطـات میان فـردى حساسـیت برانگیز» 
نیـز متأثرنـد، بـه راهبرد هایـى آفالیـن و آنالیـن بـه منظـور حفاظـت از حریـم خصوصى 
شـکل مى دهـد و در نهایـت بـه پیامد هایـى فرهنگـى چـون حساسـیت زدایى از حریـم 

خصوصـى و کشمکشـى اخالقـى منجر مى شـود.
ـ بررسـى نقـش و تأثیر فیس بوك بر شـکل گیرى شـبکه هاى اجتماعى از دیـدگاه متخصصان 
و کارشناسـان امـور رسـانه عنـوان پایان نامـه اى اسـت کـه بـا هـدف شـناخت و توصیف 
شـبکه هاى اجتماعـى مجـازى به عنـوان یک کانـال جدید ارتباطـى، معرفـى کاربردهاى 
آن و توصیـف مـدل ارتباطى کاربران ارائه شده اسـت. توصیف وسـعت تأثیرگذارى سـاختار 
ایـن شـبکه ها بـر هنجارهـاى رفتـارى کاربـران آن در فضـاى واقعـى،  همچنیـن نقش و 
موقعیـت رهبـران فکـرى، گروه هـاى نخسـتین و ثانویـه در بسـتر شـبکه هاى اجتماعـى 
مجـازى بررسـى شـده  اسـت. این پژوهـش در پى بررسـى دیـدگاه بومى و مقایسـۀ آن با 
دیـدگاه صاحب نظـران خارجى نسـبت بـه تنوع کارکـرد شـبکه هاى اجتماعـى مجازى در 

مناسـبات اجتماعـى، به رشـتۀ تحریر درآمده  اسـت.
ـ بررسـى فرصت هـا و چالش هـاى موجـود پیرامون وضعیـت هویت ایرانـى در فضاى مجازى 
نیـز عنـوان پایان نامـۀ کارشناس ارشـد فرهـاد مهدوى، دانشـجوى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
واحـد تهـران مرکـزى اسـت کـه در بهمـن مـاه 89 دفـاع شـده  اسـت. ایـن پژوهـش بـا 
هـدف شناسـایى فرصت هـاى پیرامون وضعیت هویـت ایرانى در فضاى مجازى، شـناخت 
راهکارهـاى دفـاع سـایبرى از هویـت کشـورمان صـورت گرفته  اسـت که براسـاس نتایج 
حاصـل از ایـن پژوهش مشـخص شـده کـه بیـن فرصت هاى موجـود در فضاى سـایبر و 
تقویـت هویـت ایرانـى؛ بیـن چالش هـاى هویـت ایرانـى و فضـاى سـایبر و همچنین بین 
فعالیـت دولـت و سـازمان هاى غیردولتى در فضاى مجـازى و تقویت هویـت ایرانى رابطه 

دارد. وجود 
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مبانى نظرى پژوهش
رسانه ها و فناورى هاى نوین؛ از چیستى تا ویژگى؛ در اواخر قرن بیستم به همت فناورى هاى 
اطالعات و ارتباطات و دیجیتالى شدن اطالعات، بشر وارد جامعۀ جدیدى از زندگى رسانه اى 
فناورى  ارتباط جمعى،  وسایل  شامل  فناورى  چندین  از  ترکیبى  که  رسانه هایى  است.  شده 
اطالعات و ارتباطات از راه دور است. این مثلث فناورى، انسان ها را در ضبط، ذخیره سازى، 
پردازش، بازیابى، انتقال و دریافت اطالعات در هر زمان و مکانى یارى مى کند. فناورى هاى 
نوین ارتباطى تکمیل کننده امکاناتى هستند که وسایل ارتباطى گذشته ارائه کرده اند. رسانه هاى 
پیشرفت  هستند.  کشورها  در  اجتماعى  تغییر  پروسه  بى وقفه  و  شتابان  تحقق  بسترساز  نوین 
و  خبرها  تازه ترین  به  دستیابى  امکان  و  جهان  در  ارتباط جمعى  وسایل  حیرت آور  و  روزافزون 
گزارش هاى نوشتارى و شنیدارى و تصویرى از دورترین نقاط جهان و استفاده بهینه از رسانه ها 
(عاملى، 1389).  است  آمده  وجود  به  اجتماعى  شبکه هاى  قالب  در  نوین  رسانه هاى  ظهور  با 
فناورى نوین ارتباطى در جهان، ایده موسوم به دهکده جهانى را تحقق عینى بخشید و امروزه 
مخاطبان کنونى در جهانى زندگى مى کنند که در دیده تیزبین یکدیگر قرار دارند. ذیًال مهم ترین 

ویژگى این رسانه ها با تأکید بر تفاوت و تمایز آن ها با رسانه هاى قبلى ذکر مى شود:
نوین،  فناورى هاى  توانمندى  به حسب  امروزه  ارتباط1):  فرایند  بودن  (دوطرفه  بودن:  تعاملى 
این  در  شده  است.  فراهم  مخاطب  و  اطالعات  فرستنده  بین  ارتباط  هم زمان  برقرارى  امکان 
حالت مخاطبان مى توانند بالفاصله پس از دریافت پیام، نظرات خود را به فرستنده پیام منعکس 
کند. تعامل بین فرستنده و مخاطب منجر به فعال شدن مخاطب در جریان ارتباط مى شود. در 
سیستم هاى ارتباطى نوین، مخاطب از وضعیت انفعالى و کنش پذیرى خارج شده و به طور فعال 
در فرایند ارتباط مشارکت مى نماید. تعاملى بودن به عنوان یکى از ویژگى هاى رسانه هاى نوین 
بوده و هر رسانۀ جدید، داراى درجاتى ازتعاملى بودن هست و ارتباط جمعى و  فردى را با هم 

ترکیب مى کنند (عاملى، 1389).
ناهمزمانى: (ارتباط دائم با پیام ها)2: امروزه وسایل ارتباطى همیشه و در هر لحظه از شبانه روز 
در اختیار مخاطبان است. برخالف ابزارهاى ارتباطى گذشته که در یک محدوده زمانى خاص 
امکان برقرارى ارتباط بین فرستنده و گیرنده را فراهم مى ساخت، فناورى هاى نوین ارتباطى 
دائمى  و  همیشگى  را  پیام ها  و  اطالعات  به  دسترسى  زمانى،  محدودیت هاى  بردن  بین  از  با 
کرده اند. بدین ترتیب این فناورى ها اختیار و آزادى عمل بیشترى به مخاطبان داده اند تا اینکه 
در زمان دلخواه و موردنظر به دریافت اطالعات موردنیاز اقدام کنند. ناهمزمانى در فناورى هاى 
ارتباطى جدید، زمان را در اختیار انسان ها قرار داده است. به عنوان مثال افراد در هر زمان که 

1. Interactivity
2. Acyncronic
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بخواهند مى توانند پیام الکترونیکى خود را دریافت نموده و مشاهده نمایند و اینکه پیامى را براى 
سایرین ارسال نمایند. در سیستم هاى جدید ارتباطى دیگر الزم نیست تا افرادى که در ارتباط 
باهم هستند، در یک زمان خاص حضورداشته و در جریان ارتباط قرار گیرند. درواقع ناهمزمانى 
بخشى از انتقال کنترل از منبع گیرنده در سیستم ارتباطى است که در آن شرایط کنترل زمان 

در دست هاى گیرنده وجود دارد (خجیر و خانیکى، 1398).
ظرفیت باالى اطالع رسانى1: در حال حاضر فناورى هاى نوین ارتباطى حجم باالیى از اطالعات 
را در کمترین فضاى ممکن ذخیره و نگهدارى مى کنند و در هر زمان که نیاز باشد، آن را به 
مخاطبان ارائه مى کنند. حافظه هاى بسیار باالى رایانه ها امکان نگهدارى و پردازش اطالعات را 
فراهم مى سازند و از طریق «بزرگراه هاى اطالعاتى» و با استفاده از فناورى هاى نوینى همچون 
فناورى هاى  در  ارائه شده  اطالعات  حجم  مى دهند.  انتقال  مخاطبان  به  را  آن ها  «فیبرنورى» 
نوین ارتباطى تا حدى است که امروزه شاهد «اضافه بار اطالعاتى» هستیم. به این معنا که 
میزان داده ها و اطالعات به حدى است که شخص یا سیستم قادر نیست تا از تمامى آن ها 

استفاده کند و یا آن را به جریان بیندازد (سعیدى، 1383).
فردى شدن: (جمع زدایى و گرایش به ارتباطات فردى2): دنیس مک کوییل3 معتقد است در 
عصر حاضر شاهد تفرق و پراکندگى مخاطبان انبوه هستیم، به طورى که مخاطبانى که درگذشته 
جهت کسب اطالعات در یکجا جمع مى شدند، امروزه هرکدام به طور جداگانه اقدام مى نمایند. 
فناورى هاى نوین ارتباطى اطالعات را براى تک تک مخاطبان ارسال مى نمایند و مخاطبان 

خود را نه به صورت جمع بلکه به صورت فرد در نظر مى گیرند.
کنترل از سوى مخاطبان: حق انتخاب مخاطب و انعطاف پذیرى4: تا دیر زمانى، امکان برقرارى 
اقدام  اطالعات  فرستنده  هرگاه  به طورى که  بود،  پیام  فرستنده  اختیار  در  صرفًا  ارتباط  قطع  و 
توسعه  با  امروزه  اما  بودند؛  اطالعات  دریافت  به  قادر  مخاطبان  مى نمود  ارتباط  برقرارى  به 
دسترسى دارند.    فناورى هاى نوین مخاطبان نیز فارغ از محدودیت هاى زمانى و مکانى به اطالعات مورد نظر 
مورد  همه  از  بیش  که  است  اطالعات  فناورى  پیامدهاى  از  یکى  تمرکززدایى  تمرکززدایى5: 
اشاره قرارگرفته است. تجلى تمرکززدایى در موارد بسیارى ازجمله انجام کار از راه دور6، تولید 
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از راه دور1، برگزارى کنفرانس از راه دور2، خریدارى مایحتاج از راه دور3 و انجام امور بانکى از 
(Castells, Manuel, 2004) راه دور4 قابل مشاهده  است

تکثر و فراوانى: امروزه ابزارهاى ارتباطى به صورت گسترده در سطح جامعه پراکنده شده و هر 
کس مى تواند اقدام به ارسال و دریافت اطالعات کند. پایگاه هاى اینترنتى و وبالگ ها نمونه هایى 
از این فناورى ها هستند که در دسترس همگان هستند. درحالى که درگذشته ابزارهاى ارتباطى 
و اطالع رسانى در دست عده اى خاص شامل صاحبان قدرت و نخبگان بود. امروزه همه افراد 
چندصدایى در «عصر اطالعات» تبدیل شده  است.   قادرند به انتشار دیدگاه ها و عقاید خود بپردازند. درواقع تک صدایى در عصر رسانه هاى سنتى به 
خصوصى  حریم  زیادى  حد  تا  جامعه  افراد  تا  شده اند  باعث  ارتباطى  نوین  فناورى هاى  نفوذ: 
دست  از  را  خود  معنى  کشورها  خصوصى  و  ملى  مرزهاى  و  حریم  بدهند.  دست  از  را  خود 
خصوصى ترین حریم هاى افراد وارد مى شوند (منتظرقائم، 1390).     داده اند و اطالعات با درنوردیدن مرزهاى جغرافیایى به گوشه و کنار جهان رسوخ کرده و در 
تحرك: درگذشته افراد جهت استفاده از ابزارهاى ارتباطى از محدودیت مکانى برخوردار بودند 
به این معنى که در یک مکان مشخص و ثابت مى توانستند از ابزارهاى ارتباطى بهره مند شوند؛ 
اما امروزه فناورى هاى نوین ارتباطى این امکان را فراهم ساخته اند تا افراد از هر جا حتى در حال 
حرکت و رانندگى ارتباط برقرار مى کنند. گوشى هاى همراه، لپ تاپ ها اطالعات را در حالت ها 

و مکان هاى گوناگون در اختیار افراد قرار مى دهند.
جهان گرایى: فناورى هاى جدید ارتباطى برخالف وسایل ارتباط سنتى، بعدى فراگیر و جهان شمول 
دارند. انواع مختلف این فناورى ها از قبیل شبکه هاى ماهواره اى و اینترنت امروزه ابعادى جهانى 
یافته اند و تمامى کره زمین را دربرگرفته اند. دیدگاه جهانى فناورى هاى نوین ارتباطى، باعث شده تا 
اطالعات به راحتى و با سرعت زیاد از مرزهاى به شدت حفاظت شده عبور کند. عمًال دهکده جهانى 

در حوزۀ رسانه و ارتباطات رسانه اى ایجاد شده است (معتمدنژاد، 1384).
 تبدیل پذیرى: خصوصیت دیگر رسانه هاى ارتباطى جدید، تبدیل پذیرى است. امروزه به راحتى 
مى توان پیام ها را از شکلى به شکل دیگر تبدیل کرد. براى  مثال مى توان کالم را به متن یا 
به تصویر تبدیل کرد. با استفاده از این خصوصیت، پیام در اشکال گوناگون از قبیل متن، صدا، 

تصویر و فیلم و یا ترکیبى از آن ها است.
تصال پذیرى: از دیگر خصوصیات فناورى هاى نوین اتصال پذیرى آن ها است. به این معنى که 
یک فناورى ارتباطى به سادگى قابل اتصال به سایر فناورى هاى ارتباطى است. در این حالت 
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قابلیت هاى فناورى هاى گوناگون به کمک همدیگر آمده و کار ذخیره، تولید و توزیع اطالعات 
را آسان تر مى سازد. از نمونه هاى اتصال پذیرى مى توان به اتصال دوربین هاى هندى کم به رایانه 

و تلویزیون و انتقال تصاویر به آن ها اشاره  کرد.
جامعه شبکه اى؛ چیستى و ویژگى؛ شبکه ارتباطى مجموعه از افراد مربوط به هم هستند 
که از طریق جریان ارتباط الگودار به هم پیوسته اند و آنچه اهمیت دارد مطالعه پیوند و رابطه 
آن هاست (ویندال، سون و دیگران، 1376: 120). از تعامل این شبکه هاى ارتباطى جامعه اى 
جدید شکل مى گیرد. این جامعه جدید باعنوان جامعۀ شبکه اى از سال هاى آغازین دهه هفتاد 
قرن بیستم و از طریق تداخل و تعامل همزمان سه پدیده، تحول و انقالب فناورى اطالعات، 
ـ  اقتصادى سرمایه دارى، دولت گرایى و جنبش هاى فرهنگى و اجتماعى در  بازسازى اجتماعى 
کشورهاى غربى به وجود آمده است. عمده کارکردهاى مسلط در جامعه شبکه اى (بازارهاى 
و  جهانى  حاکمیت  شبکه اى،  تنوع  رسانه اى،  شبکه هاى  فراملیتى،  تولید  شبکه هاى  پولى، 
فضاى  این حال  با  مى شوند.  سازماندهى  جریانات  فضاى  حول  جهانى)  اجتماعى  جنبش هاى 
که  مکان هایى  از  یعنى  است،  شده  تشکیل  شبکه ها  و  گره ها  از  و  است  بى مکان  جریانات 
جریانات  آن ها  طریق  از  و  شده اند  متصل  هم  به  الکترونیک  مبتنى بر  ارتباطى  شبکه هاى  با 
زنجیره  کردن  بى نظم  با  جریانات  فضاى  شبکه اى،  جامعه  در  مى دهند.  رخ  تعاملى  اطالعات 
رویدادها و همزمان کردن آن ها، نقش زمان را کمرنگ مى کند و لذا جامعه را در زودگذرى 
ساختارى قرار مى دهد. درواقع فضا و زمان درعین حال با پیدایش یک ساختار اجتماعى جدید و 
به واسطه کشمکش ها بر سر شکل و برنامه هاى این ساختار، باز تعریف مى شوند. در یک معنا، 
فضا و زمان بیانگر فرهنگ جامعه شبکه اى هستند (کاستلز، مانوئل، 1380). درمجموع مى توان 

با توجه به دیدگاه هاى کاستلز ویژگى هاى این جامعه را در هشت مورد طبقه بندى کرد:
1. اقتصاد اطالعاتى: بدین معنا که بهره بردارى و رقابت میان شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى 

بیش از هر زمان دیگر به دانش و اطالعات و فناورى هاى جدید وابسته شده است.
2. اقتصاد جهانى: این غیر از اقتصاد جهان است که از قرن ها پیش جریان دارد. درواقع هسته 
و الیه هاى زیرین شبکه هاى اجتماعى حاضر به نوعى به اقتصاد جهانى پیوندى مستحکم 

برقرار کرده است.
3. فعالیت اقتصادى شبکه ها: ویژگى سوم درواقع چهره عریان شاخصه دوم است. شبکه ها 
خود  در  را  اجتماعى  شبکه هاى  دیگر  مى کنند  سعى  و  مى یابند  گسترش  و  بسط  به تدریج 
حل کرده یا نابود کنند و در این مسیر از فعالیت هاى اقتصادى و تبلیغات شرکت ها سود 

.(Boyd, D. and N. Ellison, 2008) مى جویند
4. تحول در کار: روابط کارى گذشته میان کارگر و کارفرما و شرکت به سبب ایجاد شبکه هاى 
در  و  کرده  پیدا  بیشترى  انعطاف  روابط  این  است.  شده  دگرگون  و  متحول  اجتماعى 
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محدوده هاى کوچک تر افراد بیشترى اشتغال دارند.
نهادهاى  مقابل  در  انحصارى  هویت هاى  و  فردى  تالش هاى  متقابل:  قطب هاى  ظهور   .5
کارگرى یا دولت ها افزایش یافته و قدرت و توانایى افراد و شبکه ها را در مقابل دولت هاى 
ملى افزایش داده است در ضمن با عضویت افراد در این شبکه ها مفهوم ملیت کم رنگ تر 

از گذشته شده است.
به وسیله  نمادها  انتقال  چارچوب  در  اطالعات  عصر  فرهنگ  مجازى:  واقعیت  فرهنگ   .6
گوناگونى  مخاطبان  با  متنوع  واسطه هاى  این  مى گیرد.  شکل  الکترونیک  واسطه هاى 
سروکار دارند و مجموعه هایى غنى از حیث محتواى نمادین و در قالب متون الکترونیک 
در اختیارشان قرار مى دهند. این فضاى مجازى، حاوى اطالعات متکثر و متنوع، به صورت 
را  معرفتى  تعامل هاى  اصلى  فضاى  و  درمى آید  جدید  عصر  اجتماعى  واقعیت  از  بخشى 

کم وبیش در اختیار مى گیرد (عاملى، 1389).
7. سیاست بر بال رسانه ها: در چنین جوامعى، سیاستمداران براى بقاء و حضور خود در عرصه 
پیدا  مفهوم  رسانه ها  کنترل  ترتیب  بدین  ببرند.  را  تمام  بهره  رسانه ها  از  ناگزیرند  قدرت، 

مى کند
معانى  مکان  و  زمان  مفاهیم  اجتماعى،  شبکه هاى  در  جریان ها:  فضاى  و  بى زمان  زمان   .8
تازه اى پیداکرده اند که با معانى سنتى آن در جوامع سنتى و صنعتى تفاوت معنى دارى را 
دارد. انتقال آنى دیتا و سرمایه و امکان ارتباط هم زمان میان افراد در نقاط مختلف، فواصل 
زمانى و مکانى را از میان برده نظم سابق را مخدوش نموده است، امروزه هر کسى مى تواند 
با ورود به این شبکه ها هر پیامى را به هرکسى در هرکجا و به هر تعداد ارسال کند (کاستلز، 

مانوئل، 1380: 384).

آتى  رویدادهاى  هدایت کننده  اجتماعى  رسانه هاى  انواع؛  و  ویژگى  چیستى،  اجتماعى،  رسانه 
شبکه  ویکى،  نویسى،  وبالگ  در  آن  درباره  بحث  که  است  رویدادى  است؛  گفت و گو  براى 
مى شود.  گرفته  کار  به  مشارکتى  رسانه هاى  فروم هاى  با  مرتبط  فناورى هاى  و  اجتماعى 
سایر  مانند  اجتماعى  رسانه هاى  براى  شده اى  شناخته  و  جامع  جهانى  تعریف  هیچ  به هرحال، 
مى گوید،  اجتماعى  رسانه هاى  تعریف  در  سولیس  بریان  ندارد،  وجود  ارتباطات،  حوزه  تعاریف 
رسانه هاى اجتماعى از محتواى دموکراتیک تشکیل شده و درك درستى از روند نقش مردم 
دارد زیرا آن ها اطالعات را تولید و براى دیگران به اشتراك مى گذارند. رسانه اجتماعى با تأکید 
بر تفاوت آن با رسانه هاى قبلى بیان مى دارد که رسانه اجتماعى امکانى را فراهم مى آورد که 
افراد در آن به صورت برخط به تبادل نظر، محتوا، فکر و ارتباطات مى پردازند و این رسانه ازآن رو 
با رسانه هاى قبلى تفاوت دارد که هرکس مى تواند در رسانه هاى اجتماعى اثر خلق کند، نظر 
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دهد و به محتواى آن بیفزاید. رسانه هاى اجتماعى توصیف ابزارهاى آنالین است که مردم از آن 
براى اشتراك محتوا، پروفایل ها، نظرات، دیدگاه ها، تجربیات و افکار استفاده مى کند؛ بنابراین 
رسانه هاى اجتماعى تسهیل کننده گفت وگوها و کنش هاى متقابل آنالین بین گروه هاى مختلف 
از مردم است. این ابزارها شامل بالگ ها، تابلوهاى پیام، پادکست، میکرو بالگ، نشانه گذارى ها، 
شبکه ها و ویکى هاست و در آینده این خدمات و سرویس بیشتر خواهد شد (دوران، 1381). 
در خصوص دسته بندى رسانه هاى اجتماعى، آن را مى توان در دسته هاى بسیارى تقسیم  بندى 
و  (ارسال تعامل  در  را  داده ها و اطالعات خبرها، عقیده ها، جریان چهار پژوهشگران  کرد. 
مؤثر مى دانند و بر اساس آن به دسته بندى رسانه هاى  اجتماعى رسانه هاى بستر پیام) بر دریافت

اجتماعى در نمودار ذیل مى پردازد.

نمودار 1.  دسته بندى رسانه هاى اجتماعى (بصیریان جهرمى، خانیکى و ذکایى، 1392).

اما پرکاربردترین این رسانه ها را مى توان در هفت دسته به صورت خالصه معرفى مى کرد. 
و  محتوایى  کامیونیتى هاى  فروم ها،  پادکست ها،  ویکى ها،  وبالگ ها،  اجتماعى،  شبکه هاى 
برخى  این ها  عالوه بر  مى شوند.  محسوب  اجتماعى  رسانه هاى  نوع  هفت  میکروبالگ ها، 
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سایت هاى «دنیاى مجازى» از قبیل زندگى دوم1 را هم گونه دیگرى از رسانه هاى اجتماعى 
مى دانند که در سال هاى آینده گسترش بیشترى خواهند داشت. رسانه هاى اجتماعى برخالف 
تصور که هیچ قاعده و اصولى ندارند، داراى ویژگى ها و ساختارهاى حرفه اى هستند. درمجموع 

اندیشمندان ویژگى رسانه هاى اجتماعى را چنین بیان مى کنند:
ارتباط دوسویه و گفت وگوى دوطرفه: اساس رسانه هاى اجتماعى بر پایه گفت و گو2 بنا شده 
است. رسانه هاى سنتى عمل انتشار را انجام مى دادند و محتوا را براى مخاطب ارسال مى کردند، 
ولى در رسانه هاى اجتماعى نوین براى گفتگو و محاورۀ دوطرف وجود دارد و جریان ارتباطى 

از حالت یک سویه به دوسویه تغییر پیدا کرده است.
باز شدن دیالوگ ها به وسیله مخاطبان: کاربران همیشه مولد یک گفت و گو به شمار مى روند. 
اغلب رسانه هاى اجتماعى براى مشارکت اعضا و دریافت بازخورد باز هستند. آن ها رأى دادن، 
کامنت گذاشتن و به اشتراك گذارى اطالعات را تشویق مى کنند. به ندرت مانعى براى تولید و 

.(Dodds, Muhamad, Watts, 2003) دسترسى به محتوا در این رسانه ها وجود دارد
کشش رسانه اى: درگیر بودن کاربران در رسانه هاى اجتماعى یکى از راه هاى بازگشت آن ها 
به این رسانه هاست. در رسانه هاى اجتماعى نوعى کشش روانى براى بازگشت و استفاده از این 
رسانه است. به تعبیر بلومر در نظریه استفاده و رضامندى جذابیت درونى رسانه باعث استفاده 

مجدد از آن مى شود.
و  مخاطب  سوى  از  بازخورد  ارسال  اجتماعى  رسانه هاى  آن:  به  تشویق  و  مشارکت  امکان 
همکارى و همگامى با رسانه را تسهیل کرده اند و آن را تشویق مى کنند. این رسانه ها مرز و 
خط کشى بین رسانه و مخاطب را از بین برده اند. رسانه هاى اجتماعى همیشه کاربران را تشویق 

به مشارکت در فرایندها مى کنند.
شکل گیرى جماعت هاى آنالین: رسانه هاى اجتماعى این امکان را برقرار مى کنند که جماعت ها 
و گروه ها به سرعت شکل بگیرند و ارتباط مؤثرى برقرار کنند. این جماعت هاى آنالین مى توانند 
گرفته  تلویزیونى شکل  برنامه  یک  یا  ورزشى  یک تیم  مانند عکاسى،  مشترکى  عالیق  حول 

باشند.
و  اتصاالت  گسترش  حال  در  همیشه  اجتماعى  شبکه هاى  اغلب  ارتباط:  برقرارى  توانایى 

ارتباطات شان هستند و با سایت ها، منابع و افراد دیگر پیوند برقرار مى کنند.»
توسعه  عوامل  از  یکى  یکدیگر  به  مخاطبان  کردن  کمک  و  همکارى  همکارى:  کردن  فعال 

کاربران رسانه هاى اجتماعى است.
مى یابد.  استحکام  اجتماعى  رسانه هاى  در  کاربران  هویت  هویت:  و  شخصیت  برانگیختن 

1. Second Life
2. Conversation
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به نوعى کاربر داراى نوعى هویت مجازى رسانه اى بر اساس واقعیت ها مى شود.
رسانه هاى  در  محتوا  تولید  نبودن  گران  و  بودن  ارزان  بودن،  دسترس  در  بودن:  دسترس  در 
اجتماعى در قیاس با رسانه هاى جمعى بسیار جذاب است. به عبارتى بهتر تولید محتوا رایگان 

است و حتى امکان تعامل در بسیارى موارد براى کاربر رایگان محسوب مى شود.
سیر تکاملى وظایف کاربر: وظایف کاربر در حد توان و بنابر خواسته وى تعریف مى شود. وظایف 
در رسانه هاى اجتماعى از کم و کوچک آغاز و در صورت تمایل و انگیزه درونى کاربر وظایف 

زیاد مى شود و تا مرحله حرفه اى مى رسد.
کسب و ارتقاء اعتبار و اعتماد: رسانه هاى اجتماعى فضاى براى ایجاد اعتبار و اعتماد توسط 

اشخاص، شرکت ها و سازمان ها است.
تولید محتوا توسط کاربر: بنیان اصلى رسانه هاى اجتماعى بر تولید محتوا توسط کاربران قرار 
گرفته و کاربر مخاطب فعال و موتور محرکه فراگرد ارتباطى است و عالوه تولید محتوا احساس 

مالکیت محتوا را دارد.
چندان  نه  و  ضعیف  فرایند  دلیل  به  اجتماعى  رسانه هاى  در  هویت پذیرى:  و  رویت پذیرى 

سازمانى دروازه بانى خبر رویت پذیرى رویدادها و واقعى بودن آن بسیار محتمل است.
و  متمرکز  هدایت  و  محتوایى  کیفى  و  کمى  نظارت  و  مدیریت  متمرکز؛  هدایت  و  مدیریت 

به صورت ساختار یافته از ویژگى مؤثر رسانه هاى اجتماعى است.

روش پژوهش
و  چهارگانه  عناصر  (کشف  توصیفى  ـ  اکتشافى  اطالعات  گردآورى  برحسب  پژوهش  این   
توصیف ابعاد آن در جامعه مورد بررسى)، برحسب کاربرد ارزیابى ـ راهبردى (ارزیابى درونى 
و بیرونى محیط و ارائه راهبرد براى تقویت و بهبود) و نوع پژوهش تلفیقى (کمى ـ کیفى، در 
شناخت عناصر و ابعاد از طریق اسناد، مصاحبه کیفى و درجه بندى، اولویت بندى و وزن دهى و 
محاسبه اولویت راهبردهاى کمى) است. روش این پژوهش سوات1 یا تحلیل راهبردى است. 
سوات که از طریق شناسایى نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به شناخت وضعیت موجود 
سازمان و نظام ارتباطى پرداخته و از رهگذر آن ها راهبردهایى براى آینده ارائه مى دهد یک نوع 
مطالعه آینده و آینده پژوهى به حساب مى آید. این روش بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و 
تهدید به تدوین و طراحى چهار دسته راهبرد قوت ـ فرصت، ضعف ـ فرصت، قوت ـ تهدید و 
ضعفـ  تهدید براى سازمان مى پردازد. اندیشمندان مکتب پیش تدبیرى یا تجویزى2 در مدیریت 
هدف هاى  تحقق  براى  تحلیلى  تدابیر  پیش بینى  و  رسمى  طراحى  بر  سوات  روش  مـعـتقدند 

1. SWOT
2. Schools Prescriptive
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بـلنـدمـدت است و براى مدیریت استراتژیک، تحت نظم و قاعده درآوردن1، به اجـرا درآوردن2 
و ارزیـابـى کـردن3 کـلیـه اقـدامـات و عملیات مدیریتى در سازمان بسیار سودمند است و 
از طریق آن مى توان آینده را دقیق تر و روشن تر ترسیم کرده و تصمیم گیرى نمود. به گونه اى 
بـه  به گونه اى  برون سازمانى  محیط  تهدیدهاى  و  فرصت ها  با  را  درون سازمانى  مـقدورات  که 
یـکـدیـگـر ربـط مى دهد کـه ارزش هـر یـک از عوامل در تحقق اهداف سازمان به خوبى 
مشخص مى گردد. (پیرس و رابینسون، 1389: 309) بـر ایـن اسـاس، ازنظر اندروز4 و ایگور 
و  آگاهانه  فرایندى  طى  استراتژى6  شکل گیرى  تدبیرى،  پیش  مـکتب  سـردمـداران  آنسف5 
کنترل شده مى باشد و فرایندهـاى طرح ریزى استراتژى، اجراى استراتژى و ارزیابى آن به صورت 
جداگانه و مکمل یکدیگر صورت مى گیرد. درمجموع تجزیه وتحلیل راهـبـردى مـرحـله بـسیار 
مهمى در فرایند برنامه ریزى استراتژیک مـحـسـوب مى شود. در این مرحله موقعیت سازمان یا 
محیط موردمطالعه برحسب قوت ها و ضعف هایى که در محیط درونـى خـود دارد و فرصت ها و 
تهدیدهایى که در محیط بیرونى با آن مواجه است مورد ارزیابى قرار مى گیرد. ضعف ها و قوت ها 
معموًال در امور داخلى تأثیر گذارند. درحالى که فرصت ها و تهدیدها عمومًا به عوامل بیرونى 
مربوط مى باشند. به همین دلیل مدل و روش سوات در برخى متون مدیریتى تحلیل درونى  ـ 
بیرونى نیز نامیده مى شود. سوات؛ قوت ها7، ضعف ها8، فرصت ها9 و تهدیدات10 است. گام اول در 
مراحل برنامه ریزى استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و مأموریت هاى سازمان است و پس ازآن 
مى توان از طریق تحلیل سوات که یکى از ابزارهاى تدوین استراتژى است، براى سازمان یا 
محیط موردمطالعه استراتژى طراحى کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل 
این امکان حاصل مى شود که اوًال به تجزیه تحلیل محیط هاى داخلى و خارجى پرداخته و ثانیًا 
تصمیمات استراتژیکى اتخاذ کردد که قوت هاى سازمان را با فرصت هاى محیطى متوازن سازد 
(Ip , 2009 L.C, Y.K. koo). واژه هاى قوت، ضعف، فرصت و تهدید مى توانند عالوه بر 
پژوهش  این  شوند.  استفاده  سازمان ها  وضعیت  تحلیل  در  به طورکلى  استراتژیک  برنامه ریزى 
با توجه به اینکه درصدد کشف نقاط قوت و ضعف شبکه هاى اجتماعى در محیط فرهنگى، 

1. Formulation
2. Implementation
3. Evaluation
4. Andrews
5. Ansoff Igor
6. Formation Strategy
7. Strengths
8. Weaknesses
9. Opportunities
10. Threats
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محیط  این  بر  شبکه ها  این  تهدیدهاى  و  فرصت ها  دنبال  به  است  کشور  هویتى  اجتماعى، 
مى باشند؛ تا از رهگذر این چهارعنصر، راهبردهایى ارائه کند. این پژوهش برحسب گردآورى 
اطالعات اکتشافى ـ توصیفى، برحسب کاربرد ارزیابى ـ راهبردى و نوع پژوهش تلفیقى کمى 
ـ کیفى است. روش این پژوهش سوات یا تحلیل راهبردى است. واحد تحلیل این پژوهش 
فرد مى باشد. جامعه آمارى این پژوهش سه دسته صاحب نظران و اساتید دانشگاه، متخصصان 
و مدیران و کارشناسان (محققان، مدرسان یا کاربران بسیار قوى) بودند که درمجموع 100 نفر 
بودند. نحوه انتخاب حجم نمونه بر اساس روش گلوله برفى صورت  گرفت. تکنیک گردآورى 
اطالعات مصاحبه و مصاحبه تا اشباع نظرى ادامه پیدا کرد. در کنار مصاحبه از پرسشنامه و 
کارت سفید براى ارزیابى عوامل داخلى و خارجى، تشخیص میزان اهمیت نقاط قوت و ضعف و 
احتمال فرصت و تهدید و تعیین راهبردهاى منتخب استفاده  شده است. تکنیک پردازش داده ها 
نیز در این پژوهش از طریق ماتریس هاى نوع شناسى محیط، ماتریس ارزیابى عوامل داخلى1 
، ماتریس ارزیابى عوامل خارجى2، ماتریس3 براى تعیین و سنجش فاصله اهمیت و ارزیابى 

موقعیت و ماتریس4 ، براى ارزیابى و اولویت بندى و انتخاب راهبردهاى بهینه صورت گرفت.

پاالیش و غربالگرى عناصر چهارگانه؛ با توجه به اهداف تعیین شده پژوهش، موضوع اصلى 
مورد بررسى، محیط ارتباطى کشور و فضاى مجازى و در این قسمت سعى شده است که در 
انتخاب عناصر چهارگانه دقت و نظارت کافى را داشته باشد. یکى از بهترین شیوه غربالگرى 
این  در  امر  این  که  است؛  کلیدى/غیرکلیدى  عوامل  تشخیص  تکنیک  از  استفاده  پاالیش  و 
پژوهش به شیوه هاى گوناگون براى نقاط قوت ـ ضعف و فرصت ـ تهدید حادث شد. منابع 
مکتوب موجود، مصاحبه و نظرسنجى از متخصصان از شیوه هاى معمول و اولیه، این اقدام بود؛ 
اما یکى از شیوه هاى اجرایى این کار ترسیم ماتریس نوع شناسى محیط است. براى این کار، 
پرسشنامه  و  مصاحبه  مطالعه اسنادى،  از طریق  ضعف  و  قوت  نقاط  یا  عوامل داخلى  نخست 
براى تعیین عوامل کلیدى متناسب با نظر متخصصان احصا گردیده و در مرحله دوم شناسایى و 
تفکیک عوامل کلیدى بیرون از نظام ارتباطى (فرصت هاـ  تهدیدها) انجام گرفت. نظام سیاسى، 
منبع  بهترین  رقیب  و  موازى  نهادهاى  و  نوین  فناورى ها  رشد  فرهنگى،  اجتماعى،  اقتصادى، 
شناسایى فرصت ها و تهدیدها هستند. این شناسایى از طریق مصاحبه با صاحب نظران، مطالعه 
اسناد و مدارك سازمان، مطالعه آراء و اندیشه اندیشمندان و نظریه هاى موجود به دست امد؛ و 
در نهایت براى تشخیص نهایى و غربالگرى با قابلیت اطمینان باال عوامل شناسایى شده وارد 

1. IFE
2. EFE 
3. SPACE
4. QSPM
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ماتریس نوع شناسى گردید. به کمک پرسشنامه و کارت سفید و اطالعات مربوط به مصاحبه 
و مطالعه اسناد و مدارك، خروجى اطالعات به دست آمده در ماتریس ارزیابى عوامل داخلى 
و خارجى نمایش داده شد. ماتریس  عالوه بر بیان نقاط قوت و ضعف بیانگر ضریب اهمیت، 
وزن یا رتبه هر عامل قوت و ضعف و نمره آن عوامل است. در خصوص ارزیابى عوامل خارجى 
ماتریس نیز عالوه بر بیان فرصت ها و تهدیدها، دربرگیرنده ضریب احتمال وقوع، وزن یا رتبه 
و نمره هر یک از عوامل مورد توجه بوده است. در این ماتریس به جاى سنجش میزان اهمیت 
به سنجش میزان احتمال وقوع فرصت یا تهدید پرداخته شد و با کمک این ماتریس نقاط قوت 
و ضعف کلیدى و غیرکلیدى را تشخیص و پاالیش گردید. همین امر در خصوص فرصت ها و 

تهدیدهاى کلیدى و اصلى در مقابل فرصت ها و تهدیدهاى غیرکلیدى انجام گردید.

یافته هاى پژوهش
اجتماعى،  فرهنگى،  حوزه  در  اجتماعى  شبکه هاى  نقش  بر  تأکید  با  پاالیش شده  قوت  نقاط 

دینى و هویتى
حوزۀ فرهنگى؛ انتشار سریع، جهانى و آزادانه اخبار و اطالعات فرهنگى و دینى کشور، مقایسه 
اطالعات و ارزش هاى فرهنگى و آداب ورسوم فرهنگى، آشنایى با فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاى 
اطالع رسانى  و  کارکرد تبلیغاتى  دیگران،  به  خود  آداب ورسوم  و  فرهنگ  معرفى  جامعه،  دیگر 

خرده فرهنگ هاى کشور، تقویت ارتباطات بین فرهنگى.
حـوزۀ اجتماعـى؛ افزایـش قـدرت تحلیـل و تقویـت روحیـه انتقادى، حضـور مسـتمر در کنار 
دوسـتان و آگاهـى از احـوال و افـکار دوسـتان، ایجـاد گروه هـاى دوسـتانه، ترمیـم ارتباطـات 
آسـیب دیده ناشـى از سـبک زندگـى امـروز، گـذران وقـت، رهایـى از تنهایى، اشـتراك گذارى 
آزادانـه، انتخـاب و بازخـورد همزمـان، مقیاسـى بـراى محاسـبه فراوانـى دیدگاه هـاى رایـج 
در الیه هـاى زیریـن جامعـه، فاقـد محدودیت هـاى اجتمـاع واقعـى بـراى تولیـد محتـوا مثل 
سانسـور، خـط قرمزهـا، محدودیـت در آزادى بیـان، احیـاى پیوندهـاى اجتماعـى قطع شـده، 

کسـب تحلیـل کاربـران در خصـوص مسـائل اجتماعى.
حوزۀ دینى؛ ساخت یک پایگاه داده از کاربران  که باعث مى شود تا کاربران اطالعات دینى، 
اشتراك گذارى  به  بگذارند،  اشتراك  به  خود  دوستان  با  را  خود  اجتماعى  فرهنگى  و  مذهبى 
عالقه مندى ها، دیدگاه هاى فرهنگى، مذهبى، وجود شبکه هاى ملى قوى براى تولید و انتشار 

مسائل دینى و رفع شبهات مذهبى.
حوزۀ هویتى؛ بازنمود من دلخواه (ابراز وجود و خود اظهارى)، جستجوى من دلخواه، تقویت 

شخصیت درونى.
جهت  توانمند  و  متخصص  انسانى  نیروى  هویتى)؛  دینى،  اجتماعى،  عمومى (فرهنگى،  حوزۀ 
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طراحى و تولید شبکه هاى اجتماعى، حمایت هاى حاکمیتى جهت راه اندازى شبکه هاى اجتماعى 
بومى، توانمندى در زیر ساختارهاى فنى در کشور جهت سرویس دهى، استفاده بالقوه مردم از 
شبکه هاى اجتماعى، حساسیت مردم و دولت نسبت به تأثیرگذارى شبکه ها، گفتگو و تبادل 
اطالعات آسان و کم هزینه با دیگران با محتواى آموزنده و علمى، سرعت تبادل اطالعات و 

ناشناخته ماندن مبادله کنندگان در صورت تمایل.

نقاط ضعف پاالیش شده با تأکید بر نقش شبکه هاى اجتماعى در حوزه فرهنگى، اجتماعى، 
دینى و هویتى

ترویج  و  تولید  شبکه ها،  منفى  تأثیرات  به  نسبت  استفاده کنندگان  ناآگاهى  فرهنگى؛  حوزه 
محتواهاى ضد فرهنگى، ترویج فرهنگ بیگانه در کشور، تهاجم فرهنگى در ابعاد مختلف، تخریب 
و تضعیف خط و زبان فارسى، عدم توجه به شبکه هاى اجتماعى مجازى در سیاست گذارى هاى 
کالن فرهنگى و ارتباطى، عدم آشنایى مسئولین و مؤثرین فرهنگى با فضاى واقعى، نهادینه 

نشدن فرهنگ ارتباط گیرى در فضاى مجازى.
حـوزۀ اجتماعـى؛ عـدم توجـه خانـواده بـه رعایـت اصـول ایمنـى در عضویـت بـه شـبکه ها، 
اسـتفاده حداکثـرى شـبکه ها در بیـن نوجوانـان و جوانـان، ترویـج رفتارها و منش هـاى منفى 
کاربـران در اجتمـاع واقعـى، کاهـش احساسـات و عاطفـه، نافرهیختگـى فضـاى شـبکه هاى 
اجتماعـى، ابتـذال و عـادى شـدن اطالعـات و روابـط اجتماعـى، کاله بـردارى و اخـاذى، جدا 
شـدن نسـل جدیـد و حتـى نسـل قدیـم از روابـط اجتماعـى، درگیرشـدن در فضـاى مجازى 
خودسـاخته، ایجـاد بیمـارى اجتماعـى و روانـى، اعتیـادآورى، تغییـر سـبک زندگـى و ترویـج 

جدایـى خانـواده، اتـالف وقـت، ترویـج شـایعه در جوامع سـنتى.
حـوزۀ دینـى؛ تشـکیک در حـوزه مسـائل بنیادى دیـن و مذهب، شـکل گیرى و ترویج سـریع 
شـایعات و اخبـار نادرسـت در حـوزه ارزش هـاى دینـى، تبلیغـات ضـد دینـى، رواج تفکـرات 
التقاطـى در زمینـه دیـن و مذهـب و ایجـاد ذهنیـت منفى و شـک در بین نوجوانـان و جوانان، 
ترویـج عرفان هـاى نوظهـور و عقایـد خرافـى بـه نام دیـن، تبلیـغ خرده فرهنگ هـاى جدید و 
نوظهـور به جـاى دیـن، وارونـه جلـوه دادن فرهنگ هـاى مبتنـى بـر دیـن و زیبـا نشـان دادن 
فرهنگ هـاى جوامـع غیردینـى، رواج اطالعات مغرضانـه و ضد دین و نظـام فرهنگى باعنوان 

آزادى اطالعـات و جریـان آزاد ارتباطات.
جعل  امکان  کاربران،  توسط  آن  عدم تشخیص  و  دروغین  و  جعلى  هویت هاى  هویتى؛  حوزۀ 
هویت و سوءاستفاده از کاربران، هویت اکتسابى کاربران در شبکه هاى اجتماعى مجازى آنالین 
در مقابل هویت واقعى کاربران آفالین، کاهش سرمایه اجتماعى با منفعل کردن کاربران و از 

بین بردن عناصر کلیدى هویت آن ها.

تحلیل راهبردى وضعیت رسانه هاى اجتماعى نوین و ارائه راهبرد مدیریتى ملى
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حـوزۀ عمومـى (مـواردى که هـر چهـار آیتم بـاال را در برمى گیـرد)؛ عـدم نظـارت و کنترل 
دقیـق بـر محتـواى تولیدشـده در شـبکه هاى اجتماعـى، کنتـرل توسـط حاکمیـت و نهادهاى 
خصوصـى خارجـى، تعـرض بـه حریم خصوصـى کاربران، فقـدان عنصـر دروازه بانـى و فرایند 
پـردازش محتـوا بـدون ارزیابى از صحت وسـقم آن، افت تحصیلى و تأثیـر منفى روى تحصیل 
دانش آمـوزان و دانشـجویان، وجـود حجـم عظیمى از اطالعـات بدون هیچ گونه صحت وسـقم 
اطالعـات و تعـارض بیـن اطالعات، ارسـال پیام بـدون در نظـر گرفتن ویژگى هـاى مخاطب 

و عـدم دسـته بندى آن ها.

فرصت هـاى پاالیش شـده بـا تأکیـد بـر نقـش شـبکه هاى اجتماعـى در حـوزه فرهنگـى، 
اجتماعـى، دینـى و هویتى

حـوزۀ فرهنگـى؛ بسـترى ارزان و مناسـب بـراى انـواع تبلیغـات فرهنگـى و دینـى، ترویـج و 
تبلیغـات صحیـح مباحـث دینـى و معنـوى، زیرسـاخت دفـاع فرهنگى، امـکان ترویـج و تبلیغ 
فرهنـگ صحیـح و ارزش هـاى اخالقى، ایجـاد تعامل جهانـى و حذف واسـطه گرى ارتباطات، 
برنامه ریـزى ارتباطـى در شـبکه هاى اجتماعـى مجازى در راسـتاى ایجاد تصویرى مناسـب از 
رویکردهـاى فرهنگـى و دینـى در سـطح بین المللـى، امکان بهره گیـرى از شـبکه ها به عنوان 
بسـتر آموزشـى و فرهنگـى فراگیـر و رایـگان، تقویـت همبسـتگى ملـى، تعدیـل کلیشـه هاى 
معرفـى  بـا  بیگانـه  فرهنگ هـاى  چالش کشـیدن  بـه  کشـور،  در  فرهنگـى  و  قومـى  منفـى 

فرهنگ هـاى کوچـک و خـرد.
حـوزۀ اجتماعـى؛ امـکان افزایـش خالقیت هـاى فـردى و جمعـى، توسـعه مشـارکت هاى 
اجتماعـى، فضایـى بـراى جـذب افراد توسـط احـزاب و دولت هـا، ابزارى آموزشـى بـراى ارتقا 
سـطح علمـى و اجتماعـى جامعـه، کشـف صداهاى پنهـان جامعـه و جلوگیرى از عقده شـدن 
آن، فراهـم آمـدن فرصت جهـت گفت وگو و تعامل میـان طبقات مختلف اجتماعـى، راه اندازى 
شـبکه هاى اجتماعـى دانش بنیـان بـا محوریـت تسـهیم تجـارب و اطالعات و اطالع رسـانى، 
تأسـیس و راه انـدازى رسـانه هاى اجتماعى بومى بـا محوریت حمایـت از فعالیت هاى اجتماعى 
سـالم و سـرگرمى هاى مفیـد، افزایـش همگرایى هـاى قومى، تشـکیل تشـکل ها و اجتماعات 

مجـازى، ارتقاء سـطح دانـش و معرفت شـهروندان.
و  ارتباطى  فضاى  گسترش  دین،  حوزه  در  ارزشى  و  مثبت  محتوى  تولید  قدرت  دینى؛  حوزۀ 

سرعت بخشیدن به نقل وانتقال اطالعات، شناسایى نیازهاى فرهنگى.
حوزۀ هویتى؛ شکل گیرى هویت هاى مجازى، امکان فعالیت یک نفر با چند فعالیت، ارزیابى 

هویت ها. ...
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تهدید هاى پاالیش شده با تأکید بر نقش شبکه هاى اجتماعى در حوزه فرهنگى، اجتماعى، 
دینى و هویتى

حوزۀ فرهنگى؛ ضریب نفوذ باالى شبکه هاى اجتماعى خارجى در داخل، عدم نظارت و کنترل 
دقیق بر محتواى تولیدشده در شبکه هاى اجتماعى، شرایط بالقوه تهاجم فرهنگى کشورهاى 
بین  در  آن  انتقال  و  رسانه ها  بر  حاکم  نامطلوب  فرهنگ  بومى،  و  ملى  فرهنگ  علیه  بیگانه 
کاربران ایرانى، سلطه فرهنگ بیگانه و گرایش تقلیدى به آن توسط کاربر، عدم تناسب محتواى 
گسست  غربى،  ایجاد  کاالهاى  و  اندیشه ها  تبلیغ  و  تحمیل  ایرانى،  بافرهنگ  غربى  فرهنگ 
فرهنگى، تشدید حساسیت هاى قومى، مذهبى و ایدئولوژیک، تشدید امپریالیسم فرهنگى غرب، 

متأثر شدن فرهنگ داخلى از فرهنگ خارجى.
حوزۀ اجتماعى؛ اختالل در تمرکز کاربران کارمند، دانشجو، نهاد خانواده، کنترل جامعه و سنجش 
چندگانگى هاى  و  تعارض ها  گسترش  کاربران،  نظرات  برآیند  آوردن  دست  به  و  عمومى  افکار 
فرهنگى و اجتماعى، ایجاد امپریالیسم مجازى و دیجیتالى به شکل آرام و خزنده، تغییر و دگرگونى 
ارزش ها و ایجاد ارزش غیربومى و معارض، انتقال شگردهاى جرم و جنایت، نابهنجارى اجتماعى، 
انحرافات اجتماعى و حتى نابهنجارى مدنى و انتقال تجارب در این زمینه ها، اشاعه فرهنگ غربى 
و تأثیرات منفى بر فرهنگ اسالمى و ایرانى،  کاهش احساسات و کاهش کیفیت روابط میان 
افراد، تشدید مدگرایى و مصرف گرایى، کمک به گسترش اجتماعى بسترهاى استعمارى ارتباطى- 
اطالعاتى غرب، بازتولید مسائل ضد جامعه مدنى و به وجود آمدن بى تفاوتى مدنى، جهت دهى 
منفى افکار، شایعه پراکنى، خارج شدن سیاست هاى اجتماعى و فرهنگى کشور از فرایند عقالنى، 
اعتیاد به شبکه هاى مجازى و پیامدهاى روحى متفاوتى براى کاربران، افسردگى، خجالتى شدن، 
گوشه گیرى و تمایل به دورى از اجتماع و کاهش اعتمادبه نفس، اختالل هاى جنسى و روابط 
نابهنجار و اشاعه فحشا، بى بندوبارى اخالقى و تحریک جنسى، تغییر سبک زندگى و ترویج جدایى 

خانواده، ایجاد مطالبات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى افراد جامعه.
حوزۀ دینى؛ ترویج ادیان مخدوش، تشکیک و تخریب دین و مذهب تشیع توسط معاندین و 
مخالفان، مذهب سازى افراطى و انحرافى، جایگزینى عرفان هاى دروغین و ادیان به جاى ادیان 
الهى، روابط اجتماعى غیرشرعى دینى و اسالمى، عدم پایبندى به ارزش هاى دینى و انقالبى 
و فرهنگى کشور، ایجاد امکان ارتباط امن و پنهان براى مخالفان و فعاالن حوزه دین، ترویج 

شبهات دینى و اخالقى.
حـوزۀ هویتـى؛ تغییـر تدریجـى جهان بینـى و هویـت کاربـران بـه دلیـل سـیر طوالنى مـدت 
در فضـاى فرهنگـى متعلـق بـه غـرب، کاهـش تعامـالت فردبه فرد یـا عمومـى، فاصله گیرى 
فـرد از اجتمـاع واقعـى، ایجـاد نـوع جدیـد هویـت مجـازى از طریـق انعطاف پذیـرى هویتى، 
شـکل گیرى هویت هـاى مجـازى ناهمخـوان بـا هویـت داخلى، جنبش هـاى اجتماعـى جدید 

و هویت هـاى دگرخواهانـه.

تحلیل راهبردى وضعیت رسانه هاى اجتماعى نوین و ارائه راهبرد مدیریتى ملى
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 راهبردهـاى عملیاتى سـوات بـراى بهره گیـرى از رسـانه هاى اجتماعى در جامعـه ایرانى؛ 
به منظـور بررسـى راهبردهـاى مؤثـر در بهره گیـرى از رسـانه هاى اجتماعـى از روش و ماترى 
اسـتفاده مى شـود. در ایـن مرحلـه بـه تدویـن و سـاخت راهبردها بر اسـاس عناصـر چهارگانه 
قـوت، ضعـف، فرصـت و تهدیـد شناسایى شـده و مرتب شـده بـه کمـک ماتریـس عملیاتـى 

راهبردهـا پرداخته مى شـود (اعرابـى، 1387).
جدول 1. راهبردهاى عملیاتى سوات براى بهره گیرى شبکه اى اجتماعى در جامعه ایرانى

محیط داخلى
محیط خارجى

S قوت
نقاط قوت فهرست مى شود

W ضعف
نقاط ضعف فهرست مى شود

O فرصت
لیست فرصت ها مرتب شده 

فهرست مى شود

SO راهبرد
با بهره گیرى از نقاط قوت شبکه اجتماعى 
به ترسیم استفاده از فرصت هاى آن در 

جامعه ایرانى مى پردازیم

WO راهبرد
از طریق فرصت ها به رفع نقاط ضعف 
شبکه هاى اجتماعى در جامعه ایرانى 

مى پردازیم

T تهدید
تهدیدها فهرست مى شود

ST راهبرد
براى جلوگیرى از تهدیدهاى شبکه هاى 
اجتماعى از نقاط قوت استفاده مى کنیم

WT راهبرد
با توجه به شناخت ضعف و تهدید ا 

شبکه هاى اجتماعى ز آن ها دورى مى کنیم

راهبـرد قـوتـ  فرصـت1 : ایـن راهبرد به دنبال این اسـت کـه چگونه مى توان بـا بهره گیرى 
از نقـاط قـوت حداکثـر بهره بـردارى را از فرصت هـا انجـام داد. راهبـرد قـوت ـ تهدید2: این 
راهبـرد بـه دنبـال ایـن اسـت که چگونـه بـا اسـتفاده از نقاط قـوت مى تـوان اثر تهدیـدات را 
حـذف کـرد یـا کاهـش داد. راهبـرد ضعـف ـ فرصـت3: این راهبـرد به دنبـال این اسـت که 
چگونـه بایـد بـا بهره گیـرى از فرصت هـا نقاط ضعـف را تبدیل بـه نقطه قوت کرد یا از شـدت 
نقـاط ضعـف کاسـت. راهبردهاى ضعـف ـ تهدید4: ایـن راهبرد بـه دنبال شناسـایى ضعف و 

تهدیـد و طـرد و حـذف یـا کاهش آنها مى باشـد.

تعیین راهبرد اصلى بر اساس ماتریس 

جدول 2. ماتریس ارزیابى و انتخاب موقعیت در شرایط موجود و مطلوب

مجموع نمرات ماتریس ها
بازنگرىتهاجمى

تدافعىتنوع بخشى

و  داخلى  عوامل  ارزیابى  ماتریس هاى  جدول  کمک  با  تعیین شده  راهبردهاى  به  توجه  با 
1. SO
2. ST
3. WO
4. WT



      سال دوم
شماره دوم

تابستان 1401
101

خارجى فوق براى تعیین و سنجش فاصله اهمیت و ارزیابى موقعیت و نوع استراتژى (تهاجمى، 
تدافعى، بازنگرى و تنوع بخشى) از ماتریس استفاده مى شود. حاصل جمع نمرات عوامل داخلى: 
10/49 بر روى محور X هاى محور مختصات و حاصل جمع نمرات عوامل خارجى: 11/56 بر 
روى محور Y هاى محور مختصات بوده است با توجه به جمع نمرات عوامل داخلى و عوامل 
خارجى و ورود آن به محور مختصات و محل تالقى این دو محور، نشان مى دهد که راهبرد 

مرجح و کلى «راهبرد تهاجمى» است.

راهبردهاى منتخب بر اساس ماتریس؛ با توجه به راهبرد کلى رسانه هاى اجتماعى که راهبرد 
تهاجمى بوده است راهبردهاى منتخب بر اساس ماتریس به ترتیب زیر مى باشد:

ـ همکارى و ارتباط تعاملى دستگاه هاى اجرایى جهت توسعه فناورى بومى، ایجاد زیرساخت هاى 
فناورى اطالعات و ارتباطات در کشور با تأکید بر دانش بومى، مستقل و با امنیت باال؛

ـ طراحى، تولید و راه اندازى شبکه اجتماعى بومى توسط بخش خصوصى با حمایت دولت و 
حاکمیت در راستاى تولید محتواى فرهنگى، دینى، اجتماعى مناسب از سوى کاربران؛

و  بومى  مجازى  فضاى  شکل گیرى  راستاى  در  موجود  آیین نامه هاى  و  قوانین  در  بازنگرى  ـ 
ایجاد قوانین جدید در بستر فن آورى اطالعات و ارتباطات ملى به ویژه در حوزۀ تلفن همراه 

هوشمند و شبکه هاى اجتماعى؛
ـ هماهنگى بین سازمان هاى متولى تولید محتوا و نرم افزار و ایجاد محتوا با مختصات ارزش هاى 
و  کشور  دینى  و  فرهنگى  ارزش هاى  بر  مبتنى  ارتباطى  خدمات  ارائه  و  ایرانى  اسالمى 
همکارى چندجانبه همه ذینفعان ازجمله سیاست گذاران، دولت، سازمان هاى نظارتى، بخش 

خصوصى و سایر دست اندرکاران؛
ـ استفاده از ظرفیت هاى فضاى مجازى در حوزه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 

انتشار فرهنگ ایرانى اسالمى و آرمان هاى انقالب اسالمى؛
ـ به کارگیرى ظرفیت هاى فضاى مجازى در عملیاتى اقتصاد مقاومتى و تقویت جبهه فرهنگى 

انقالب اسالمى؛
ـ بهره گیرى از ظرفیت کمى و کیفى باالى کاربران ایرانى جهت تولید و اشاعه محتواهاى دینى، 
فرهنگى، قومى و اخالقى در دو سطح داخلى و خارجى، جهت مبارزه با امپریالیسم فرهنگى؛

ـ حمایت فنى، مالى، حقوقى دولت و حاکمیت از راه اندازى شبکه هاى بومى توسط متخصصان 
متناسب با نظام فرهنگى جامعه ایرانى؛

ساماندهى  و  مشارکت  ایجاد  بسیج سازى،  جهت  مجازى  فضاى  ظرفیت هاى  از  بهره گیرى  ـ 
فرهنگى،  سیاسى،  اجتماعى،  معضالت  حل  راستاى  در  جامعه  شهروندان  حتى  و  کاربران 

زیست محیطى و ...؛

تحلیل راهبردى وضعیت رسانه هاى اجتماعى نوین و ارائه راهبرد مدیریتى ملى
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ـ ایجاد بانک اطالعات و پیام با محتواى دینى، مذهبى و فرهنگى جهت انتشار آن در شبکه هاى 
اجتماعى بومى و بین المللى خارج از کشور؛

ـ مکانیزم هاى تشویقى جهت تولید و ارائه محتواها و تصاویر مناسب از رویکردهاى فرهنگى، 
دینى و توانمندى جمهورى اسالمى ایران در شبکه اجتماعى؛

ـ حمایت از توسعۀ فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى کم خطر و کنترل شده به لحاظ اجتماعى 
از طریق افزایش سرمایه گذارى و ایجاد زیرساخت؛

ـ ایجاد شبکه هاى اجتماعى بومى دوستى سالم متناسب با فرهنگ ایرانى اسالمى و گسترش 
و تبلیغ آن در جامعه جهت ارتباط آسان و رایگان کاربران با دوستان، خانواده، آشنایان؛

و  دولت  توسط  کاربران  نظرات  تحلیل  طریق  از  عمومى  افکار  کنترل  ارزیابى،  سنجش،  ـ 
نهادهاى حاکمیتى؛

با توجه به نوع راهبرد کلى (تهاجمى) و انتخاب راهبردها بر اساس اهمیت آنان از دیدگاه 
صاحب نظران و کارشناسان، باید اذعان داشت بنابر نظر صاحب نظران و اندیشمندان با توجه 
کوچک،  محیط  یا  سازمان  یک  با  مقایسه  در  اجتماعى  رسانه هاى  ارتباطى  فضاى  بزرگى  به 
روى  بر  تأثیر  و...،  دینى  هویتى،  امنیتى،  سیاسى،  اجتماعى،  فرهنگى،  همچون  حوزه ها  تنوع 
سطوح مختلف زندگى همچون فردى، خانوادگى، نظام فرهنگى و اجتماعى، درگیر بودن بخش 
اعظمى از جامعه همچون دولت، نهادها و سازمان ها، خانواده و کاربر باید در سیاست گذارى و 
برنامه ریزى به همه راهبردها حتى راهبردهاى قوت ـ تهدید، فرصت ـ ضعف و ضعف ـ تهدید 

هم توجه ویژه شود.
رویکرد  دو  داراى  نوین  فناورى هاى  از  استفاد  با  نوین  رسانه هاى  خصوص  در  دیدگاه 
خوش بینانه و بدبینانه است. رویکردهاى «قوت ـ فرصت»، «ضعف ـ تهدید»؛ این امر در این 
درمجموع  مى شود  مشاهده  تهدید  ـ  ضعف  فرصت،  ـ  قوت  رویکردهاى  تعبیر  با  نیز  پژوهش 
گروه اساتید و صاحب نظران دانشگاه نگاه خوش بینانه ترى به رسانه هاى اجتماعى دارند و روند 
و حضور آن ها را با رعایت و آموزش مقدماتى در جامعه مثبت و نکات ضعف آن ها را کمتر، 
کم خطرتر و آسیب ها را در سطح فردى مى دانند اما گروه مسئوالن و مدیران اجرایى رویکرد 
سطوح  و  دارند  جدید  شبکه هاى  این  گسترش  و  حضور  به  محافظه کارانه ترى  و  محتاطانه تر 
ضعف  نقاط  بر  آن ها  تأکید  و  مى شمارند  کالن  سطح  در  و  ملى  منافع  حد  تا  را  آن  تهدیدى 
و  فعال  کاربران  گروه  نگاه  است.  آن  پیشروى  فرصت هاى  و  قوت  نکات  از  بیشتر  تهدید  و 
پرحضور نیز عملیاتى تر و واقع بینانه تر و فرصت محور است. تفاوت عمده بین این گروه و گروه 
صاحب نظران در نگاه ایده ال و نظرى صاحب نظران و نگاه عملى و استفاده در زندگى روزمره 
و واقعى کاربران است؛ اما در هر سه گروه نسبت به برخى موارد اشتراك نظر وجود دارد، بر 

اساس نظرات پاسخگویان به ترتیب اهمیت به شرح ذیل مى باشند.
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بحث و نتیجه گیرى
 نتایج این پژوهش با توجه به نوع روش تحقیق در راهبردهاى تعیین شده محقق مى شود. در 

ذیل راهبردها جهت عملیاتى سازى در چهار محور احصاء شده و ارائه مى گردد.
اول راهبردهاى قوت ـ فرصت که باید بر اساس نقاط قوت موجود در شبکه هاى اجتماعى 

در کشور از فرصت هاى این شبکه استفاده کرد. این راهبردها عبارت اند از:
ـ طراحى، تولید و راه اندازى شبکه اجتماعى بومى توسط بخش خصوصى با حمایت دولت و 

حاکمیت در راستاى تولید محتواى فرهنگى، دینى، اجتماعى مناسب از سوى کاربران؛
ـ حمایت فنى، مالى، حقوقى دولت از راه اندازى شبکه هاى بومى توسط متخصصان متناسب با 

نظام فرهنگى جامعه ایرانى؛
ـ مکانیزم هاى تشویقى جهت تولید و ارائه محتواها و تصاویر مناسب از رویکردهاى فرهنگى، 

دینى و توانمندى جمهورى اسالمى ایران در شبکه اجتماعى؛
ـ ایجاد بانک اطالعات و پیام با محتواى دینى، مذهبى و فرهنگى جهت انتشار آن در شبکه هاى 

اجتماعى بومى و بین المللى خارج از کشور؛
ـ ایجاد شبکه هاى اجتماعى بومى دوستى سالم متناسب با فرهنگ ایرانى اسالمى و گسترش 

و تبلیغ آن در جامعه جهت ارتباط آسان و رایگان کاربران با دوستان، خانواده، آشنایان؛
لحاظ  به  شده  کنترل  و  کم-خطر  اجتماعى  شبکه هاى  و  مجازى  فضاى  توسعه  از  حمایت  ـ 

اجتماعى از طریق افزایش سرمایه-گذارى و ایجاد زیرساخت؛
محتواهاى  اشاعه  و  تولید  جهت  ایرانى  کاربران  باالى  کیفى  و  کمى  ظرفیت  از  بهره گیرى  ـ 
دینى، فرهنگى، قومى و اخالقى در دو سطح داخلى و خارجى، جهت مبارزه با امپریالیسم 

فرهنگى؛
ـ همکارى و ارتباط تعاملى دستگاه هاى اجرایى جهت توسعه فناورى بومى، ایجاد زیرساخت هاى 

فناورى اطالعات و ارتباطات در کشور با تأکید بر دانش بومى، مستقل و با امنیت باال؛
ـ هماهنگى بین سازمان هاى متولى تولید محتوا و نرم افزار و ایجاد محتوا با مختصات ارزش هاى 
و  کشور  دینى  و  فرهنگى  ارزش هاى  بر  مبتنى  ارتباطى  خدمات  ارائه  و  ایرانى  اسالمى 
همکارى چندجانبه همه ذینفعان ازجمله سیاست گذاران، دولت، سازمان هاى نظارتى، بخش 

خصوصى و سایر دست اندرکاران این حوزه؛
و  بومى  مجازى  فضاى  شکل گیرى  راستاى  در  موجود  آیین نامه هاى  و  قوانین  در  بازنگرى  ـ 
ایجاد قوانین جدید در بستر فن آورى اطالعات و ارتباطات ملى به ویژه در حوزه تلفن همراه 

هوشمند و شبکه هاى اجتماعى؛
ـ بهره گیرى از ظرفیت هاى فضاى مجازى جهت بسیج سازى، ایجاد مشارکت و ساماندهى 
فرهنگى،  سیاسى،  اجتماعى،  معضالت  حل  راستاى  در  جامعه  شهروندان  حتى  و  کاربران 

تحلیل راهبردى وضعیت رسانه هاى اجتماعى نوین و ارائه راهبرد مدیریتى ملى
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زیست محیطى و ...؛
افکار عمومى از طریق شناسایى و تحلیل نظرات کاربران توسط  ـ سنجش، ارزیابى، کنترل 

دولت و نهادها؛
ـ استفاده از ظرفیت هاى فضاى مجازى در حوزه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 

انتشار فرهنگ ایرانى اسالمى و آرمانه اى انقالب اسالمى؛
ـ به کارگیـرى ایـن ظرفیـت در عملیاتـى سـازى اقتصـاد مقاومتـى و تقویـت جبهـه فرهنگـى 

اسـالمى؛ انقالب 
دوم راهبرد فرصت – ضعف که باید بر اساس آن از فرصت ها براى کاهش نقاط ضعف 

این شبکه ها در جامعه ایرانى استفاده کرد. این راهبردها عبارت اند از:
در  دانشجویان  و  دانش آموزان  خانواده ها،  کاربران،  براى  رسانه اى  و  ارتباطى  سواد  آموزش  ـ 

جهت استفاده هدفمند، صحیح با کمترین آسیب پذیرى؛
ـ تقویـت نقـش راهنمایـى و نظـارت نهادهـاى خانـواده، مـدارس و دانشـگاه ها، مسـاجد و 
نهادهـاى غیردولتـى در اسـتفاده از فضاى مجازى و شـبکه هاى اجتماعـى و کاهش اثرات 

منفـى از ایـن طریق؛
و  اخالقى  اصول  رعایت  حفظ  با  خودى  غیر  تولید  محتوا  کنترل  در  هوشمند  کنترل  ایجاد  ـ 

ارزش هاى انسانى؛
همچون  فرهنگى  سازمان هاى  مطبوعات،  و  رسانه ها  صداوسیما،  از  بهره گیرى  و  تالش  ـ 

فرهنگسرا، خانه هاى فرهنگ، انجمن ها و نهادهاى غیردولتى فرهنگى؛
ـ ایجاد مکانیزم امنیتى و انتظامى براى جلوگیرى و کنترل سوءاستفاده از این شبکه توسط 

کالهبرداران، جاعالن هویت؛
ـ حضور فعاالنه دولت و مسئوالن نهادهاى تأثیرگذار جهت استفاده بهینه از این ظرفیت از 
طریق آموزش، قانون گذارى، نظارت و انتشار و اطالع رسانى نحوه استفاده صحیح از این 

فناورى؛
ـ توانمندسازى کاربران از طریق آموزش و فرهنگ سازى در میزان و نوع استفاده از شبکه، 
تولید محتوا، مصرف محتوا، برخورد مسئوالنه در قبال پیام هاى خاکسترى و سیاه و شایعه، 

حفظ حریم خصوصى؛
ایرانى  تمدن  و  آداب ورسوم  فرهنگ،  معرفى  براى  مجازى  شبکه هاى  ظرفیت  از  استفاده  ـ 

اسالمى به فرهنگ هاى دیگر و مقابله با تهاجم فرهنگى از این طریق؛
آموزشى  و  علمى  سطح  ارتقا  براى  مجازى  فضاى  ظرفیت  از  سالم  و  هدفمند  استفاده  ـ 

دانش آموزان و دانشجویان و ارتقا سطح تحصیلى آنان؛
شبکه ها  این  از  استفاده  در  دیگر  کشورهاى  آموزشى  و  فنى  حقوقى،  تجارب  از  بهره گیرى  ـ 
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داراى  بومى  فرهنگ  حفظ  به  نسبت  که  کشورهایى  و  منطقه  اسالمى  کشورهاى  به ویژه 
حساسیت ویژه اى هستند.

سوم راهبردهاى قوت  ـ  تهدید که بر اساس آن با کمک نقاط قوت، تهدیدهایى که خارج 
از محیط ارتباطى کشور از طریق شبکه هاى اجتماعى بر جامعه ایرانى تحمیل مى شود را کاهش 

مى دهد که عبارت اند از:
ـ آشنایى کاربران با نحوه تأسیس، اهداف، فلسفه، سیاست هاى پنهان و برنامه هاى صاحبان 

شبکه هاى خارجى توسط نهادهاى دولتى، رسانه ها و مطبوعات، نهادهاى غیردولتى؛
ـ ایجاد زیرساخت حقوقى، مالى و تسهیالتى براى سازمان ها و نهادهاى غیردولتى آموزشى 
و پژوهشى براى آموزش شهروندان به نحوه استفاده از فضاى مجازى و شبکه اجتماعى؛

ـ ایجاد نهادى براى رصد محتواى مطالب مشکوك در حوزه دین، مذهب و منافع و مصالح 
کشور یا توانمندسازى پلیس فتا در این زمینه جهت جلوگیرى از سواستفادکنندگان در این 

زمینه؛
ـ به کارگیرى ظرفیت هاى ارتباطى در جهت ارائه خدمات آموزشى، اجتماعى و اقتصادى؛

ـ همکارى و مشارکت منطقه اى؛ همکارى هاى فنى میان دولت هاى دوست، هماهنگ سازى 
مستندات و رویه ها و تدابیر قانونى جهت ایجاد زیرساخت و ساختار همکارى بین المللى و 
منطقه اى در راستاى عزت اسالمى و تقویت جبهه فرهنگى انقالب و مقابله با جنگ نرم 

مجازى و امپریالیسم مجازى؛
ـ نهادینه کردن اندیشه هاى ناب اسالمى و تأمین منابع مالى براى ایجاد شبکه هاى که بتواند 

جوانان را تغذیه فکرى کنند تا مانع از وابستگى آن ها به مضامین غربى شود؛
ـ استفاده از ظرفیت فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى جهت ارتباط بهتر با دوستان، ترمیم 

ارتباط با آشنایان، خانواده و تقویت گفتگو و کنش عقالنى؛
ـ حضور مسئوالنه و فعال نهادها و مراکز دینى، عالمان و اندیشمندان دینى در فضاى مجازى 
جهت پاسخگویى به شبهات و شناسایى انحرافات و مبارزه با آن در این فضا و شبکه و 

تولید محتواى غنى در معرفى دین اسالم و مذهب تشیع؛
ـ ایجاد حساسیت در مسئوالن (قواى سه گانه)، اقدام و برخورد همه جانبه، مستمر، عقالنى جهت 

آشنایى مسئوالن نظام با ظرفیت ها و آسیب هاى فضاى مجازى و شبکه ها؛
ـ اتخاذ تصمیمات راهبردى در شرایط کنونى در خصوص این شبکه ها در طراز انقالب اسالمى 

ایران.
چهارم راهبردهاى ضعف – تهدید که با شناخت ضعف ها از تهدیدهاى احتمالى پرهیز و دورى 

مى کنیم که برخى از این اقدامات عبارت اند از:
بالقوه،  انحرافات  اعتیادآورى،  با  کاربران  آشنایى  جهت  آموزشى  بسته هاى  و  تیزرها  ساخت  ـ 
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شبکه هاى  و  مجازى  فضاى  از  نادرست  و  بى رویه  استفاده  جسمى  و  روانى  بیمارى هاى 
مجازى؛

ـ دقت کاربران در حفظ حریم خصوصى، اطالعات ارسالى و دریافتى در شبکه هاى اجتماعى 
که صاحبان آن خارجى و سرور آن در خارج از کشور مستقر است؛

ـ خودارزیابى و خودکنترلى کاربران در انتشار محتواهایى که دیگران ارسال مى کنند به گونه اى 
که از منبع معتبر و محتواى سالم برخوردار باشد و حساسیت نهاد خانواده در این زمینه؛

ـ تعیین مکانیسم هاى فنى و حقوقى جهت جلوگیرى از سوءاستفاده غیرقانونى از کاربران شبکه؛
استفاده،  براى  شبکه ها  دسته بندى  خانواده،  توسط  شبکه هاى  این  از  استفاده  محدودیت  ـ 

دسته بندى مخاطبان، کنترل و نظارت و استفاده در کنار خانواده؛
ـ پرهیز از محتواهاى اختالف برانگیز قومى، نژادى، طبقه اى، مذهبى و دینى توسط کاربران و 
آموزش کاربران جهت اقدام مسئوالنه آنان در برخورد ازاین گونه محتواها و فرستنده آن؛

ـ تأکید بر ارتباطات حضورى، رودررو، صمیمانه و عاطفى در حد امکان و استفاده از ارتباطات 
مجازى به عنوان ابزار تکمیلى نه به عنوان شیوه اصلى ارتباط؛

این  از  کودکان  و  نوجوانان  استفاده  جهت  فرهنگ سازى  و  فنى  قانونى،  محدودیت  ایجاد  ـ 
شبکه ها و برخورد فعاالنه خانواده با این امر.

با توجه به اینکه راهبرد کلى در خصوص شبکه هاى اجتماعى در جامعه ایرانى بر اساس 
این  اساس  بر  بهینه  و  منتخب  راهبردهاى  داده شده  تشخیص  تهاجمى  پاسخگویان  نظرات 

استراتژى کلى به شرح ذیل است:
ـ  همکارى و ارتباط تعاملى دستگاه هاى اجرایى جهت توسعه فناورى بومى، ایجاد زیرساخت هاى 

فناورى اطالعات و ارتباطات در کشور با تأکید بر دانش بومى، مستقل و با امنیت باال؛
ـ طراحى، تولید و راه اندازى شبکه اجتماعى بومى توسط بخش خصوصى و همکارى و حمایت 
حوزه دولتى و حاکمیتى در راستاى تولید محتواى فرهنگى، دینى، اجتماعى مناسب از سوى 

کاربران؛
و  بومى  مجازى  فضاى  شکل گیرى  راستاى  در  موجود  آیین نامه هاى  و  قوانین  در  بازنگرى  ـ 
ایجاد قوانین جدید در بستر فناورى اطالعات و ارتباطات ملى به ویژه در حوزۀ تلفن همراه 

هوشمند و شبکه هاى اجتماعى؛
ـ هماهنگى بین سازمان هاى متولى تولید محتوا و نرم افزار و ایجاد محتوا با مختصات ارزش هاى 
و  کشور  دینى  و  فرهنگى  ارزش هاى  بر  مبتنى  ارتباطى  خدمات  ارائه  و  ایرانى  اسالمى 
همکارى چندجانبه همه ذینفعان ازجمله سیاست گذاران، دولت، سازمان هاى نظارتى، بخش 

خصوصى و سایر دست اندرکاران این حوزه؛
ـ استفاده از ظرفیت هاى فضاى مجازى در حوزه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 
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انتشار فرهنگ ایرانى اسالمى و آرمان هاى انقالب اسالمى و به کارگیرى این ظرفیت در 
عملیاتى اقتصاد مقاومتى و تقویت جبهه فرهنگى انقالب اسالمى؛

محتواهاى  اشاعه  و  تولید  جهت  ایرانى  کاربران  باالى  کیفى  و  کمى  ظرفیت  از  بهره گیرى  ـ 
دینى، فرهنگى، قومى و اخالقى در دو سطح داخلى و خارجى، جهت مبارزه با امپریالیسم 

فرهنگى؛
توسط  بومى  شبکه هاى  راه اندازى  از  حاکمیتى  و  دولتى  بخش  حقوقى  مالى،  فنى،  حمایت  ـ 

متخصصان متناسب با نظام فرهنگى، اجتماعى و سیاسى جامعه ایرانى اسالمى؛
ساماندهى  و  مشارکت  ایجاد  بسیج سازى،  جهت  مجازى  فضاى  ظرفیت هاى  از  بهره گیرى  ـ 
فرهنگى،  سیاسى،  اجتماعى،  معضالت  حل  راستاى  در  جامعه  شهروندان  حتى  و  کاربران 

زیست محیطى و ...؛
در  آن  انتشار  جهت  فرهنگى  و  مذهبى  دینى،  محتواى  پیام هاى  با  اطالعاتى  بانک  ایجاد  ـ 

شبکه هاى اجتماعى بومى و با زبانه اى مختلف در شبکه هاى بین المللى خارج از کشور؛
ـ مکانیزم هاى تشویقى جهت تولید و ارائه محتواها و تصاویر مناسب از رویکردهاى فرهنگى، 

دینى و توانمندى جمهورى اسالمى ایران در شبکۀ اجتماعى؛
ـ حمایت از توسعه فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى کم خطر و کنترل شده به لحاظ اجتماعى 

از طریق افزایش سرمایه گذارى و ایجاد زیرساخت؛
ـ ایجاد شبکه هاى اجتماعى بومى دوستى سالم متناسب با فرهنگ ایرانى اسالمى و گسترش 

و تبلیغ آن در جامعه جهت ارتباط آسان و رایگان کاربران با دوستان، خانواده، آشنایان؛
افکار عمومى از طریق شناسایى و تحلیل نظرات کاربران توسط  ـ سنجش، ارزیابى، کنترل 

دولت و نهادهاى دولتى؛
ـ برنامه ریزى آموزش همگانى مردمى و تخصصى کارگروه هاى خاص در حوزۀ کارکردهاى 
رسانه هاى اجتماعى نوین در فضاى مجازى و افزایش تولید محتوى همگانى و تخصصى 

در اهداف و استراتژهاى ملى کشور.

پیشنهادهاى راهبردى پژوهش در رویکرد راهبرد تهاجمى:
پژوهشکران  همکارى  با  بایستى  مجازى  فضاى  ملى  مرکز  و  مجازى  فضاى  عالى  شوراى  ـ 
و  کالن  سیاست گذارى  شده،  انجام  علمى  و  کارشناسى  پژوهش هاى  نتایج  از  استفاده  و 
راهبردى را الزم انجام داده و برنامه ریزى الزم توسط دستگاه هاى مجرى کشور را براى 

انجام آن ها الزام نمایند؛
ـ معاون علمى و فناورى ریاست جمهورى در حوزۀ فرصت هاى فضاى مجازى از رسانه هاى 
اجتماعى بومى حمایت هاى معنوى و مالى الزم را انجام داده و انگیزش الزم براى فعاالن 
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در این حوزه ایجاد نماید؛
ـ مراکز فرهنگى کشور با همکارى بخش هاى خصوصى برنامه ریزى الزم را نسبت حضور و 
نفش آفرینى در حوزۀ دینى، مذهبى، فرهنگى اجتماعى، سیاسى و همبستگى ملى اقدام نمایند؛
بومى  اجتماعى  رسانه هاى  از  بهره بردارى  به  نسبت  مختلف  سطوح  در  الزم  فرهنگ سازى  ـ 
انجام شود و در خصوص تأثیرات منفى رسانه هاى خارجى در فرهنگ سیاسى و اجتماعى 

و مذهبى برنامه ریزى گردد؛
ـ سیاست گذارى الزم در بخش دولتى و حاکمیتى براى حمایت از بخش خصوصى در ایجاد 
زیرساخت هاى الزم حوزۀ فناورى اطالعات و ارتباطات و حمایت هاى توسعه اى انجام شود؛
ـ با توجه به توسعه رسانه هاى نوین لزوم انجام آینده پژوهشى هاى کاربردى نسبت به تحوالت 
سیاسى، اجتماعى و اعتقادى و اخالقى در جامعه با راهبرد حفظ هویت ملى و امنیتى در 

کشور انجام شود؛
راهبردى  برنامه ریزى  و  مجازى  فضاى  تهدیدات  و  آسیب پذیرى ها  هوشمند  رصد  و  پایش  ـ 

مدیریت آسیب پذیرى ها و تهدیدات، توسط مراجع ذى الصالح انجام گیرد؛
ـ فرصت هاى بالقوه رسانه هاى اجتماعى نوین شناسایى و در راهبرد استفاده حداکثرى از آن 

برنامه ریزى شود و نهادهاى مسئول موضوع اقدام هاى اجرایى الزم را پیگیرى نمایند؛
ـ کاربران فعال فضاى مجازى و رسانه هاى اجتماعى بر اساس راهبرد تهاجمى توسط مراجع 
سازنده  نقش  کشور  مجازى  فضاى  راهبردى  مدیریت  در  و  شده  سازماندهى  ذى الصالح 

مثبت ایفاء نمایند؛
مراجع  توسط  فرصت  و  قوت  راهبرد  اساس  بر  و  تأثیرگذار  ملى  و  ارزشى  محتوى  تولید  ـ 

ذى الصالح انجام گیرد؛
ـ سیاست گذارى و خط مشى گذارى الزم در خصوص اصالح دانش و نگرش مدیران راهبردى 

حوزه هاى اجرایى کشور انجام گیرد؛
راهبردهاى  تحقق  راستاى  در  ملى  و  انگیزشى  با  منعهد،  متخصص،  انسانى  نیروى  توسعۀ  ـ 

تهاجمى توسط مراکز دانشگاهى و علمى و پژوهشى انجام گیرد.
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