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Abstract 

This study aims to examine the strategies of the supreme council of cyberspace 

for modern communication media policymaking. It is mainly aimed at 

identifying the most important strengths, weaknesses, opportunities, and threats 

of this council on the area of modern media policymaking and developing some  

scientific and operational strategies in this area. In this regard, the normative 

theories of media, use and satisfaction, new media, identity and cyberspace, and 

media policy-making have been used. In this research, the policies of this 

council have been examined through the quantitative-qualitative method of 

SWOT analytical matrix and purposeful interviews with 14 academic experts 

and pundits in the field of media and policy-making. In total, 15 strengths and 

opportunities have been identified as the advantages of this council and 16 

weaknesses and threats as its limitations. A score of 3.15 of the Internal Factor 

Evaluation (IFE) Matrix and a score of 2.51 of the External Factors Evaluation 

(EFE) Matrix show that the strengths of the supreme council of cyberspace in 

policymaking of the modern communication media outweigh its weaknesses and 

the opportunities facing this council also outweigh its threats; accordingly, 

offensive strategies have been suggested  
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 چکیده
گیاار    سیاسی    ر مجیای   فضیا   عیال   شیررا  هیا    راهبیر   بررسی   به مطالعه، این

 ضیع،،  شناسای  مهمترین نقاط قرت، ،پر ای . هدف پژوهش م  ارتباط  نرینها   رسانه

هیا  نیرین و تیدوین     گیاار  رسیانه   عرصیه سیاسی    ها و تهدیدها  این شررا  رفرص 

 هیا، هیا  هنجیار  رسیانه   راهبر ها  علم  و عملیات  اس  و  ر این خصرص ای نظرییه 

 ا  رسیانه  گاار  سیاس  ها  جدید، هری  و فضا  مجای  ورضامند ، رسانهاستفا ه و 

کیفی   - کم ی  ای روشبا استفا ه  ها  این شررا ر این پژوهش سیاس  بهره گرفته اس .

متخصصان  انشیااه  و  نفر ای  41با هدفمند ای طریق مصاحبه ،  SWOTماتریس تحلیل 

نقطه قرت و  41 ، ر مجمرعاس . شده   بررس ،گاار  صاحبنظران حریه رسانه و سیاس 

این شررا شناسای    ضع، و تهدید به عنران محدو ی  41و تعدا    فرص  به عنران مزی 

ماتریس ارییاب  عرامیل   14/2ماتریس ارییاب  عرامل  اخل  و نمره 41/3نمره  شده اس .

  گیاار   هد که نقاط قیرت شیررا  عیال  فضیا  مجیای   ر سیاسی       خارج  نشان م 

 رو  این شررا نیز بر پیش ها  ها  نرین ارتباط  بیشتر ای نقاط ضع، آن و فرص  رسانه

 اس . شده تهاجم  ارائه ها  آن، راهبر  با متناسب  ار  که غلبه آن ها  تهدید

ا ، شررا  عال   گاار  رسانه ها  نرین ارتباط ، سیاس  راهبر ، رسانه های کلیدی: واژه

 فضا  مجای 

 37/03/00تاریخ پذیرش:      26/03/00تاریخ بازبینی:      71/03/00فت: تاریخ دریا

 716-721، صص 7000بهار ، 38، شماره 70سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر
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 مقدمه و بیان مسأله

 راهنمهایی  منظهور  بهه  که است هایی هنجار و اصول ارتباطی، مجموعههای  سیاست
هها،    ایه  سیاسهت   .گیرنه   می قرار نظر ارتباطی، مورد اطالعاتی وهای  نظام عملکرد

ههای   ارزش  و کشهور  ههر  اجتمهاعی  و اقتصهادی  سیاسی، اوضها  های  ای ئولوژی
 کهه  گفهت  تهوان  مهی  ترتیه   به ی   شهود.   را شامل می  آن دهن ه تشکیل ای شالوده

 بر که گیرد  دربرمی را کلی هایی راهبرد و ها ای، اصول، هنجار رسانهگذاری  سیاست»
 .اسهت  نظهام، اهاک    یه   مشهص   اهه ا   بهه  نیهل  درهها   رسهانه  کهالن  ه ایت
 شامل را راهبرد ه  و را ه   به وصول ابزار و روش ه  ای رسانهگذاری  سیاست

 گذشهته، مصهل ت   تجربیها   از ای آمیهزه  ای رسانهگذاری  سیاست بنابرای  شود می
گهذاری   سیاسهت » یعبهارت  بهه   (.61: 1531)آرلهی،   «اسهت  نگهری  آین ه و جامعه
 و شهرای   گهرتت   نظر در و گذشته ای رسانههای  سیاست نق  پایه بر بای  ای رسانه

 .شههود ترسههی  آینهه ه بههه بینانههه واقهه  رویکههرد بهها و جامعههه موجههود مصههل ت
 یه   شه ن  عملیهاتی  و اجهرا  قابلیهت  و چگونگی به بای  ای رسانهگذاری  سیاست
 .(Hutchison, 1999: 128) «باش  داشته توجه نیز جامعه در سیاست
کهه جاهان تعلهی جاهان تراوانهی، تنهو  و امکهان         داشت توجه بای  طرتی از

 زنه گی  تضهای  بر چنان ارتباطی، آن نوی های  شبکه»دسترسی به اطالعا  است. 
 .بری   سرمی به ای رسانه م یطی در همه گفت توان می کهان   اتکن ه سایه امروز بشر
 پهود  و تهار  بهر  شهود، آنننهان   می تولی  ج ی  جامعه در که اطالعاتی چون و چن 
 تهاریصی  گهزاره  توان می که گذارد می تأثیر ها آن عملکرد و ساختار، نقش ،ها رسانه
 اسهت، تبه یل   «رسانه همان پیام» به را است «پیام همان رسانه»لوهان،  م  مارشال
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 توانه   مهی  هه  اسهت،   درگرتتهه  کهه  بنابرای ، رقهابتی (. 94: 1531)ترقانی،  « .کرد
 .ش آتری  با  ت ول ه  و سوز  ترصت
ارتباطی به ویژه در مراکهز ماه     ریزان  برنامه و گذاران کشور ما نیز سیاست در
 ارتباطها   بهه  توجهه  کنار در «شورای عالی تضای مجازی»گیر کشور مانن    تصمی 

 یهها  برنامهه  پیشهبرد  راسهتای  در بایه   جمعی ارتباطا  و دوربرد سنتی، ارتباطا 
 ای ویهژه  توجهه  کامپیوتری های نوی  و ارتباطا   رسانه به کشور پیشرتت و توسعه
تهری  نقها      ماه   کهه  اسهت  ایه   شود می مطرح که سؤالی رو ای  دارن . از مبذول

 در مجههازی تضههای عههالی هههای شههورای ههها و تا یهه  قههو ، ضههعر، ترصههت 
ناس  شورا در ای  های م و راهبرد چیست ارتباطی نوی های  رسانهگذاری  سیاست

 توان ، باش ؟  خصوص چه می

 پژوهش سؤاالتو  اهداف. 7

 اهداف .7-7

شههورای عههالی تضههای مجههازی در    قههو  نقهها  تههری   ماهه  شههناخت -
 ،های نوی  ارتباطی رسانهگذاری  سیاست
 ههای  رسهانه گهذاری   ای  شورا در سیاسهت  ضعر نقا  تری   ما  از آگاهی -

 ،نوی  ارتباطی
هههای شههورای عههالی تضههای مجههازی در    ترصههت تههری   ماهه  شههناخت -
 و نوی  ارتباطیهای  رسانهگذاری  سیاست
نهوی   های  رسانهگذاری  ای  شورا در سیاست های تا ی  تری   ما  از آگاهی -
 .ارتباطی

 االتؤس .7-2

 گهذاری  شهورای عهالی تضهای مجهازی در سیاسهت      قهو   نقها   تری   ما  -
 چیست؟  نوی  ارتباطیهای  رسانه
 گهذاری  شهورای عهالی تضهای مجهازی در سیاسهت      ضهعر  نقا  تری   ما  -
 چیست؟  نوی  ارتباطیهای  رسانه
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 گهذاری  شهورای عهالی تضهای مجهازی در سیاسهت      ههای  ترصتتری   ما  -
 چیست؟  نوی  ارتباطیهای  رسانه
 گهذاری  شهورای عهالی تضهای مجهازی در سیاسهت      ههای  تا یه  تری   ما  -
 یست؟چ نوی  ارتباطیهای  رسانه

 پیشینه تحقیق. 2

 یه   در کهه  اسهت  ای، طیفهی  رسهانه گذاری  سیاست اوزه در ش ه   انجام ت قیقا 
 از بصشهی  را ای رسهانه گهذاری   سیاسهت  کهه  دارنه   قرار م ققانی طیر ای  سوی

گذاری  سیاست که هستن  طیر، م ققانی دیگر سر در اما ،دانن  می دولت ماموریت
 اقتصهادی  و سیاسهی  ذینفعان از تع ادی توس  که نن دا می هایی راهبرد را ای رسانه
در  .شهون   می داده شکل عمومی اتکار و ای رسانه تضای از بیشتربرداری  باره برای

الهوانی و  « تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور»چونت قیقاتی 
گههذاری تضههای     ضهم  ت لیهل ادوار خه  مشههی    »سعی شه ه  ( 1545همکاران)

ر، مه ل مفاهومی و درعهی  اهال واقعهی و قابهل اجهرا بهرای خه   مجازی کشهو
اهاجی   & ،خنیفهر  ،)الهوانی  «گهذاری تضهای مجهازی ترسهی  و ارائهه شهود        مشی

گهذاری رسهانه مطلهور در جماهوری      سیاسهت » ت قیه  . (63 :1545 ،مالمیرزایهی 
 اولهی  ویژگهی  »دهه  کهه     نشان می (1541) خواجه سروی و بیا   «اسالمی ایران

آگهاهی  »، امی بصشهی و   «م اری اخالق»است. « م اری دی »رسانه مطلور در اسالم 
گذاری رسانه مطلهور در   های اصیل در طراای و سیاست از دیگر شاخصه« بصشی

 و شناساایی » پژوهش(. 103: 1541)خواجه سروی و بیا ،  «جامعه اسالمی است
 و نژادکاشهانی  اس  «زیمجا فضای عمومی گذاری  سیاست های  زمینه بندی  طبقه

 اهوزه  در آتهی  ههای   پهژوهش  بهرای  را جامعی بن ی  طبقه طرح ،(1541) نصرالای
 و جهام   منبعهی » عنهوان  دهه  و بهه    می ارائه مجازی تضای عمومی گذاری  سیاست
 در توانه    مهی  مجهازی  تضهای  عمهومی  گهذاری   سیاسهت  های  پژوهش در ارزشمن 
 «باشه   رسان م د اوزه ای  در عمومی رانگذا  سیاست کالن اق اما  و تصمیما 

 الگاوی  ارائاه » پهژوهش . (76 :1541نصهرالای کاسهمانی     و)اس  نژاد کاشهانی  
 ته وی   الگهوی  ی  تق ان»( 1541) خاشعی «ای  رسانه سیاستهای تدوین مطلوب
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 «را بررسی کهرده اسهت   کشور ای رسانه اوزه در ملی سطح در(استراتژی)سیاست
 :ایاانا   ر ای رسااانه سااوا  گااذاری سیاساات» پههژوهش .(17 :1541)خاشههعی  

 بعلهت » دهه  کهه    (  نشان مهی 1544و همکاران ) پور علوی «ها ظنفیت و ها چالش
 روشهنی  ای، تمهایز  رسهانه  سهواد گذاری  سیاست زمینه در گیر تصمی  های نااد تع د
 تعهادل  ع م و نش ه دی ه زمینه ای  در سازی ترهنگ و ای رسانه سواد آموزش میان
 ،)علهوی پهور   «شهود  مهی  رهنمهون  ناموت  های گذاری سیاست ها، به ریزی برنامه در

همننههی  نتههایو پههژوهش   .(113 :1544 ،سههروی زرگههر و خسههروی ،عسههکری
ای: نگاهی انتقادی بهه کمیسهیون    گذاری رسانه م ور به سیاست  رویکردی مصاط »

 ده  که نشان می (7016) 1ری « آزادی مطبوعا  آتریقا به عنوان تراین ی مشارکتی
های کمیسیون مطبوعا  آتریقای جنهوبی   م ور در تعیی  سیاست  رویکرد مصاط »

هها در راسهتای     ایه  پهژوهش  . (Reid, 2018: 74) «مهورد ففلهت واقه  شه ه اسهت     
 بن ی است. ای قابل دسته گذاری رسانه های طیر اول ت قیقا  سیاست دی گاه
 عمهومی گهذاری   سیاسهت  بهر هها   رسانه ثیرأت بررسی به که ت قیقاتی طرتی از
 میهان  ایه   درهها   رسهانه  واقعهی  نقهش  ساخت  روش  دنبال به ، هموارهان  پرداخته
 :سیاسهی  ههای  ترآینه   دههی  شهکل  درهها   رسهانه  نقش»هایی مانن   پژوهش ان . بوده

 «ویتنام و بنگالدش، چی ، هن  در فذا ب ران ای رسانه پوشش ن وه تطبیقی مقایسه
ههایی کهه در پوشهش ایه  ب هران       رسانه» ده  که نشان می (7016) رانو دیگ 2بابو

ههای ایه  ب هران     ان  با پوشش اخبار و روی اد ان  تا کجا توانسته فذایی نقش داشته
ها را متقاعه  کننه     ن کشورآگذاران ب ران در  ای متنو  سیاست های رسانه در قال 

 (Babu, Smita, & Chen, 2017, p. 48) «هایشان تغییراتی را اعمال کنن  تا در سیاست
 قورشهی )  و 3تیها   «پاکسهتان  در اجتماعیهای  رسانهگذاری  سیاست» و پژوهش

 در کاربران و ش ه مطرح توییتر در که ای سوژه چاار که بی » ده  ( نشان می7013
 و پاکسهتان  پارلمهان  و دولهت  سهوی  از مهورد  چاهار  ههر  ،ان  کرده ب ث آن مورد

 .Fiaz & Qureshi, 2018, p) «اسهت  شه ه  واقه   توجهه  مورد م لی و ملی مسئوالن

                                                                                                                                 

1. Reid 

2. Babu & et.al 

3. Fiaz &Qureshi 
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های  به عنوان متغیرها  هایی هستن  که به رسانه ای  ت قیقا  در زمره پژوهش. (208
رسهان   یاری ا عاملکنن  و آن ر عمومی نگاه میگذاری  سیاست اوزه درکنن ه  تعیی 

ت قیقی ه  که توس  ژانهگ  دانن .  می گذاری سیاست تراین  درکنن ه  تعیی  علتی و
 گهذاری  سیاسهت  تراینه   در هها  رسهانه  ثیرأت به نگاهی»( با عنوان 7013و همکاران)

چرا در طول » که ال استؤبه دنبال یاتت  پاسخ به ای  س ،انجام ش ه« چی  عمومی
ان  کهه بتواننه  در    من  نش ه های سنتی چی  از چارچوبی باره سالیان متمادی رسانه

ههای   گذار باشن ؟ همننی  چرا رسانه گذاری عمومی ای  کشور تاثیر تراین  سیاست
انه  آن گونهه کهه الزم اسهت در تراینه        اجتماعی ج ی  در چی  نیز موته  نشه ه  

 ,Zhang, Li, Chen, & Dai) «گذار باشن ؟ گذاری عمومی در ای  کشور تاثیر سیاست

2018, p. 129) . ها به عنوان صهرتا    هایی که به رسانه  ای  ت قی  نیز در زمره پژوهش 
 کن .  نگاه میگذاری  سیاست با درارتبا  )کانال( مجرا نقش

موضو  شورای عالی تضای مجازی نیز بیشتر از جنبه اقوقی  با ت قیقا در 
شه ه  و یا بیانا  مقاما  ت لیل م توا گذاری به ای  شورا پرداخته ش ه   ررا و مق

 ناادههای  پایبنه ی » در پژوهشهی بها موضهو     (1544اسهت. جاللهی و سهازگاری)   
 بهر  قضایی نظار  سنجی  امکان به نگاهی با سیاست مفاومی ا ود به گذار سیاست

به ای  نتیجه  «(مجازی تضای و ترهنگی انقالر عالی شوراهای موردی مطالعه) آن
 بهه  و ان   نمان ه پایبن  گذاری  سیاست به شوراها ای  متع د، موارد در» ان  که  رسی ه
 بهر  را قضهایی  نظار  وجود لزوم اخیر گزاره. ان   کرده ورود مقرره یا قانون ا ود
 .(94  ص. 1544سهازگاری    & )جاللی «نمای    می آشکار پیش از بیش ناادها ای 

  «ایهران  در مجهازی  تضهای  اوزه در مقررا  تنظی  نااد جایگاه و ماهیت » ت قی 
 عهالی  شهورای  ایهران،  داخهل  در » دهه  کهه   نشان می (1544) انصاری و الون  نژاد

 م سهور  مجهازی  اهوزه  مقررا  تنظی  نااد م ور و اصلی متولی مجازی، تضای
 تضهای  مقهررا   تنظهی   از بصهش  هر در بودن صالح برای ها ارگان سایر و شود می

 بهر  اسهتثنایی  و هها  آن صهالایت  مثبِهت  کهه  باشن  قانونی منب  دارای بای  مجازی،
الونه    &)انصهاری   «باش  بصش آن در مجازی تضای عالی شورای عام صالایت

 در انقهالر  معظه   رهبهر  بیانا  شیابیارز ت لیل»پژوهش . (731  ص. 1544نژاد  
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الونه ی و   «مجهازی  تضهای  عهالی  شهورای  تشهکیل  از په   مجهازی  تضای مورد
 بیانا  از اما است ترصت ی  تضا ای  چن  هر»ده  که   ( نشان می1543سلیمانی)
 از بیشهتر  مها  جامعهه  بهرای  مجهازی  تضهای  تا یه ا   کهه  شود  می استنبا  ایشان
که رویکرد ارتبهاطی   (91  ص. 1543سلیمانی   &)الون ی  «باش   می هایش  ترصت

 ها مغفول واق  ش ه است.  های نوی  در ای  پژوهش  سانهگذاری ر  به سیاست
ده  کهه ایه     های اجتماعی نیز نشان می ت قیقا  انجام ش ه با موضو  شبکه

هها، جوانهان،    هها بهر روی خهانواده    سهانه گذاری ای  ر ثیرأت قیقا  بیشتر با م ور ت
 نوجوانان، زنان، اقوام و کاربران صور  گرتته است. به عنوان مثال پژوهش قربانی

 اسهتان  در آن ههای  پیام  وها  آسی  :مجازی اجتماعیهای  شبکه»( با عنوان 1549)
های اجتماعی بیشهتر در تلگهرام    کاربران شبکه» که ده  می نشان «شرقی آذربایجان

اتهال  وقهت، اختالتها  خهانوادگی، وابسهتگی و اعتیهاد، سهو          عضویت دارن  و
های منفهی   از کارکرد گرتت  اری  شصصی و...  استفاده از اطالعا  شصصی، نادی ه

 شناسهی  گونه». پژوهش (1  ص. 1549)قربانی   «های اجتماعی موبایلی است شبکه
 و تهرد  اردکهانی  «بوک تی  اجتماعی شبکه در ایرانی جوانان ن گیز سب  بازنمایی
 عمه تا   را خهود  زن گی بوک، سب  تی  در اتراد که » ده  نشان می (1541) بصشی

 تردی، سب  بی  ترافت، رواب  آرایش، اوقا  و پوشش سب  مؤلفه پنو اساس بر
  ص. 1541بصشهی    &)اردکهانی تهرد    «دهنه   می نشان منزل دکوراسیون و تغذیه
ههای   هها و تا یه    های اجتماعی مجازی و قومیهت: ترصهت   شبکه»پژوهش  .(174

کاربران قهومی بها تعالیهت    »ده  که  ( نشان می1547ای ری و شاوردی )« پیش رو
های اجتماعی بر سایر کاربران نیهز   پذیری از شبکه ثیرأها، ضم  ت خود در ای  شبکه

هها بها    ایه  پهژوهش  ، کهه  (56  ص. 1547شاوردی   &)ای ری  «گذارن  اثیر میت
 های نوی  بر روی سب  زن گی قابل بررسی هستن .   ثیرگذاری رسانهأت م ور

زمینهه   در کهه  است آن از گرتته، ااکی  صور  های پژوهش ادبیا  بن ی جم 
های نوی  ارتباطی  گذاری رسانه تضای مجازی در سیاستهای شورای عالی  راهبرد
 انجهام  ههای  پهژوهش  معه ود  در .است نگرتته صور  زیادی های پژوهش تاکنون
که به مرور زمان و با پیشرتت ایه    ش ه ها پرداخته  ارائه برخی م ل به صرتا  یاتته،
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و  هها   ی  رسهانه ا گذاری  مقررا  مب ث تق  رسانی هستن  و  ها نیازمن  بروز  تناوری
پهژوهش ااضهر از    .اسهت  بهوده  پژوهشگران در ای  شورا م نظربیانا  اشصاص 

 و تعلهی  الگهوی  و ایهران  در ای  رسهانه  گهذاری   سیاسهت  موجود وض  تبیی  جات
 نهوی   ههای   تنهاوری  اهوزه  در گهذاری   سیاست خصوص در ااکمه  أهی مطلور

 دارد.  ارتباطی با م وریت شورای عالی تضای مجازی نوآوری
بر اساس توضی ا  توق، پژوهش ااضر به بررسهی ترضهیه ههای زیهر مهی      

 پردازد:
شورای عالی تضای مجازی نقا  قو   نوی  درهای  رسانه گذاری سیاست -1

 کمتری دارد. 
 نقها   نهوی  درشهورای عهالی تضهای مجهازی      های رسانه گذاری سیاست -7
  .دارد بیشتری ضعر
شهورای عهالی تضهای     نهوی  در های  سانهر گذاری سیاست های ترصت به -5
 .است ش ه کمتری توجه مجازی
شهورای عهالی تضهای     نهوی  در ههای   رسانه گذاری سیاست های تا ی  به -9
 .است ش ه توجه بیشتری مجازی

 چارچوب نظری. 3

ای مهورد ب هث    گذاری رسهانه  تری  موضوعی که در اوزه سیاست  نصستی  و ما 
است که رسانه بای  تصمی  بگیرد که آیا منتشر شود یها  نو  م توایی  ،گیرد قرار می

گهذاران   ای اسهت و سیاسهت   های ج ی  رسانه موضو  تناوری ،نه؟ دومی  موضو 
ای تصهمی  بگیرنه . نگرانهی     بای  در مورد استفاده از انوا  مصتلر تنهاوری رسهانه  

  ای مربهو  دیگر در ای  اوزه به میزان دسترسی و اهوزه توزیه  م تهوای رسهانه    
 ،ها رسانه هنجاری نظریه چاار ش ه در ای  مقاله از  شود. با توجه به مبااث گفته می

موجود در بار هویت و تضای های  نظریه ، ج ی های  رضامن ی، رسانه و استفاده
 .است ش ه استفاده ای گذاری رسانه های نظری در اوزه سیاست دی گاهو مجازی 

ی ها و نبای های ااک  بر وسهایل ارتبها    ها به تشریح با  نظریه هنجاری رسانه
 دنهی  پهردازد.    هها مهی    ههای کنتهرل و مه یریت رسهانه      جمعی یا به عبارتی، نظهام 
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 انجهام  «جمعهی  ارتبا های  نظریه» کتار در که ای  بازنگری در( 7003) 1کوئیل  م 
 -1» :اسهت  نمهوده  ارائه را م ل چاار هنجاریهای  نظریه تصلبن ی  جم  در ،داده
 آن در دارد، کهه  تکیهه  اصیل آزاد مطبوعا  نظریه بر م ل ای  :(لیبرال)بازاری  لم 

 دخالهت  و اجهازه  به ون  نشهر  ههای  ابزار اداره و مالکیت آزادی با مطبوعا  آزادی
 نشهر  آزادی اه   م ل ای  در اجتماعی: مسؤولیت م ل -7 شود. می شناخته دولت

 مه ل  -5 .است تراتر تردی منات  از که شود می همراهتر  بزرگ ای جامعه به تعا  با
 ههایی  اسهتان ارد  از م اتظهت  و جامعهه  برایهایی  نقش انتصار م ل ای  ای: ارته
 -9 .دارنه   تعله  نگهاری   روزنامهه  ارته و مطبوعا  خود به م ل ای  در که است
 خهاص ههای   ارزش وهها   ترهنهگ  خرده ا  بر م ل ای  جایگزی :های  رسانه م ل
« دهنه   می ارتقا  را جماعت واقعی ا  و تأکی  موضوعی بی   تا ارتقای و ها آن

(Mcquail D. , 2005, pp. 147-148) .   ههای مه     بهه الگهو   (1534)بهاهنر و صهم ی
 :ان   کوئیل ی  الگوی دیگر را اتزوده

از ادیهان   های ایه  الگهو برخاسهته    هنجار»: الگوی هنجاری رسانه اسالمی -3
الای در طول تاریخ به خصوص تعالی  انبیای الای بوده است که دی  را بهه عنهوان   

ارتبا ، ذا  اق س الاهی اسهت و    أهنجار اصلی خود قرار داده است. شرو  و مب 
 ،گهردد. دیگهر   ای م سور می م ور کلی ی در مقص  ناایی ارتباطی و رسانه ،معاد

ای  جریان نصواه  بود، زیرا تعالی همهه جانبهه   تکامل در ابعاد مادی منتاای درجه 
انگاری وجای ما  در   برای انسان م  نظر است و در ای  م ل خواه  بود که فایت

قال  اکومت ما وی پی ا خواه  کرد. از ای  رو، اسالم در ای  نظرگاه به عنهوان  
  ص. 1534)مطاهری   « یابه   ی  دی  و برنامه زن گی رنگ و صورتی دگرگون می

 متهون  براسهاس  اسهالمی  رسهانه  هنجهاری  الگهوی  شناختی  فایت ویژگی. (15-17
متقهی ،  . 5امام؛  اضور وجه . تجلی7ی ا رسانه . ع الت1» :عبار  است از اسالمی
 در امیرالمههؤمنی  روش. 9؛ ههها رسههانه مالکههان و مستضههعفی ، صههاابان و شههیعیان
 «اکمهت   و دانهش  اسهاس  بهر هها   گیری جات و اه ا . 3سانه؛ رگذاری  سیاست
   (115  ص. 1534صم ی   &)باهنر 

                                                                                                                                 

1. Mcquail 



031هاینوینارتباطیگذاریرسانهفضایمجازیدرسیاستهایشورایعالیراهبرد

 ایه  » .شه   توصهیر  1 کاتز از ای مقاله در بار اولی  رضامن ی و استفاده نظریه
ههای   یامپ صر  گیرن ه و مصاط  را منفعل که راها  رسانه ثیرأت اولیه بنیان رویکرد
 م تهوای کننه ه   انتصهار  و تعهال  را مصاطه   مقابل در و کن  می رد ،دان  می رسانه
 وهها   گیری شصصی، جات های نیاز بر ابت ا همان از ،رو ای  از .کن  می تر  رسانه
 تاکیه   متفهاو   تهردی  و اجتمهاعی ههای   ویژگهی  بها  مصاط  تفسیریهای  تعالیت
 بهودن  تعهال  بهرای  ،رویکهرد  ایه   در همننهی  . (13  ص. 1531)نیکهو    «کنه   می

بهودن، درگیرشه ن،    تعمه ی » :از عبارتنه   که دارن  می مفرو  را ابعادی مصاط 
 ایه   ههواداران  نظهر  بهه . (17  ص. 1530)خجسهته   « سهودمن ی  و بهودن  انتصابی
 سهوق  رسهانه  از اسهتفاده  سوی به را مصاط  توان  می نیگوناگو های نیاز ،رویکرد
یهادگیری،   و تفهریح، کسه  اطهال     و سرگرمی :عبارتن از ها آنتری   ما » که ده 

 روایهه  ارتقهای  و شصصهی  هویت اجتماعی، کس  ترافت، استفاده اوقا  گذران
   .(40-47  ص. 1530)کاظمی پور   «معنوی

ینه   آههای ج یه  بهر تر     ثر تکنولهوژی أثیر و تأهای ج ی  نیز به ت  نظریه رسانه
ایه  نظریهه معتقه  اسهت کهه       پهردازد.   ارتباطا  در جاان اطالعاتی ش ه امروز می

 ههای  ویژگی دارای و ارتباطا  های تناوری از متمایزی مجموعه ج ی  های رسانه»
 شصصهی  استفاده برای آن به ون انشار گسترده دسترسی و بودن دیجیتالی مشترک
 متنهی  تجربیا : است زیر معانی واج  اساس ای  بر ج ی  های رسانه مفاوم. است
)ماه ی زاده    «هها  سوژه بی  ج ی  رواب  و جاان بازنمایی ج ی  های شیوه ج ی ،
تعهاملی   -1ای ج یه  را  هه  های رسانه م  کوئیل ابعاد و ویژگی (501  ص. 1534
-3اسهتقالل)خود مصتهاری(،    -9ای،  فنای رسهانه  -5اضور اجتماعی،  -7بودن، 

 شههمرد.  بههودن برمههی   شصصههی -6خصوصههی)خلو ( بههودن و   -1بازیگوشههی، 
 (Mcquail D. , Mcquail's mass communication theory, 2006, p. 143).  

 مثبهت،  ای موجود در بار هویت و تضای مجازی نیز با سهه رویکهرد  ه نظریه
 پردازد:  رو به اوزه تضای مجازی می  منفی و میانه

تضهای  » های اجتماعی با رویکرد مثبت: ای  نظریه معتقه  اسهت کهه    نظریه. 1

                                                                                                                                 

1. Katz 
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ههایی از به ن و بسهیاری از     بصش است که به کاربر اجهازه ر   هایی مجازی تضایی ر
های مصتلر خود را که پیش از ای  قادر بهه   یگر و شکوتایی جنبههای د م  ودیت

 .(13  ص. 1531)کوثری  « ده  ها نبود می بیان و نمایان ن آن
ای  دسته از نظریا  شهامل ترکیبهی از   »های اجتماعی با رویکرد منفی:  نظریه. 7

ویهژه    ه به تأثیرا  اضور در تضای مجازی بههای به نسبت ب بینان نظریا  و رویکرد
 .(166  ص. 1545سعی ی   &)خ ایاری  دانشور اسینی   «در ابعاد هویتی است

رو: ای  نظریه ترکیبهی از دو نظریهه مطهرح شه ه       های اجتماعی میانه نظریه .5
برخی موارد نیهز نگهاه منفهی بهه     قبلی است که در برخی موارد نگاهی مثبت و در 

 تضای مجازی دارد .
  ،ای  گذاری رسانه  های نظری مطرح ش ه در اوزه سیاست  در خصوص دی گاه

برخی از صاابنظران به عناصهر ایه ئولوژی  بیشهتر از سهایر     توان گفت که   نیز می
ی  بهه عناصهر ایه ئولوژ    2و السهول  1تری م  ؛مثالبه عنوان  .ان   عناصر توجه کرده

گهذاری رسهانه و    سیاسهت » (7003) 3وارد گذاری بیشتر توجهه کهرده انه .    سیاست
ثیر دولت و تصویر بزرگی کهه نظهام سیاسهی کشهور     أزیون را به ش   ت ت تتلوی

( ابعاد مربهو   7003) 4جان آرلی. (Ward, 2008, p. 52) «دان  ترسی  کرده است، می
نهو  نظهام ارتبهاطی،    »شهمارد:    ای را چنهی  بهر مهی    ههای رسهانه   ذاریگ به سیاست

ههای اجتمهاعی و    ههای سهنی و جنسهیت، الیهه     بن ی مصاطبان بر اس  گروه طبقه
گهذاری و   ههای سیاسهت   یه  از ایه  ابعهاد ایطهه     اقتصادی از ترکی  عناصر ههر 

کشور، دارای  ها در هر آی  که بسیاری از آن ای پ ی  می ریزی متع د و پینی ه برنامه
گهذاری   (، چهارچور سیاسهت  7007) 5اهمیت خاصی است. به گفته تهامبر ههاوارد  

های توزیه  و نهو  م تهوا تشهکیل      ها، ترآین  زیر ساخت رسانه از سه عامل اصلی
گهذاری   ش ه است که بازیگران اصلی رسانه بایه  در ایه  سهه ایطهه بهه سیاسهت      

                                                                                                                                 

1. Freedman 

2. Laswell 
3. Ward 
4. Rlee 

5. Haward 
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( معتق  اسهت کهه   1447) 16هانکوک. (70  ص. 1543)روشن ل اربطانی  « بپردازن 
ههای ارتبهاطی و    ای در نقطهه تالقهی تنهاوری، زیهر سهاخت      گذاری رسهانه  سیاست
یعنی در سطح نظهری، تراینه ی بهرای    »ای قرار دارد:  های عمومی و توسعه سیاست

نظام ارتباطها    ها با امکانا  موجود در ت وی  اه ا  اجتماعی، مرتب  ساخت  آن
 .Hancock, 1992, p) «ها است و استفاده از تناوری برای تراه  آوردن باتری  گزینه

گهذاری   سیاسهت » رسه  کهه   ( در ت قی  خود به ای  نتیجه می1440) 27رودس. (61
ای  صصان رسانهگذاری و متص های جامعه م نی، قانون ای به رتتار دولت، نااد رسانه

 .(Rhodes, 1990, p. 37) «گهردد  که در ارتبا  با ادبیا  علوم سیاسی هستن ، باز مهی 
کنه :   گذاری رسانه را ایه  گونهه تعریهر مهی     ( سیاست7000) 38دنی  م  کوئیل

پردازن   ها می گذاری برای رسانه ای که دولت و م یران در آن اوزه به قانون پروژه»
 Mcquail, Mass) «گهذاری گهاهی ملهی و گهاهی بهی  المللهی اسهت        که ای  قانون

Communication Theory, 2000, p. 78). 

 روش تحقیق. 0

های  گذاری رسانه های شورای عالی تضای مجازی در سیاست برای موضو  راهبرد
( بها  swotکیفهی رویکهرد مهاتری  ت لیلهی سهوآ  )     -نوی  ارتباطی از روش کمی
یاتته با متصصصهان دانشهگاهی و صهاابنظران     ساخت استفاده از ابزار مصاابه نیمه
روش سههوا  براسهه  »گههذاری اسههتفاده شهه ه اسههت.   اههوزه رسههانه و سیاسههت

گردآوری اطالعا  اکتشاتی توصیفی )کشر عناصر چاارگانه و توصیر ابعهاد آن  
رسی(، بر اس  کاربرد ارزیهابی راهبهردی )ارزیهابی سهازمان و     در جامعه مورد بر

کیفهی،   - ی)کم ه  م ی  و ارائه راهبرد برای تقویت و بابود( و نو  پژوهش تلفیقی
بن ی،  کیفی و درجه ،ها روایتو  در شناخت عناصر و ابعاد از طری  اسناد، مصاابه

است. با توجه به نگهاه  ها کمی(  دهی و م اسبه اولویت راهبرد  بن ی و وزن اولویت
پژوهی نیز بهه    های آین ه به آین ه و ترسی  وضعیت مطلور در آین ه از نو  پژوهش

                                                                                                                                 

1. Hancock  
2. Rhodes  
3. Mcquail  
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 زانهه ا  ااضههر، چشهه   ت قیهه  در. (711  ص. 1543)خجیههر  « رود شههمار مههی 
 دای در کشور با م وریت شورای عالی تضهای مجهازی مهور    گذاری رسانه سیاست
خارجی  ی م ی  مطالعه ش ه با سعی استقرایی تفکر مبنای بر و گرتته قرار بررسی

 ههای  زمینهه  در مهؤثر  عوامهل  شورای عالی تضای مجازی، شناخت داخلی م ی  و
 بها  .شهود  ااصهل  نسهبی  و اولیه صور  ای کشور به گذاری رسانه سیاست مصتلر
 بهرای  موضوعی های برگکار کردن آماده به نسبت ،آم ه دست به شناخت به توجه
 بها  را شه ه  انجهام  ههای  مصهاابه  ش ه و اق ام ساختاریاتته نیمه های مصاابه انجام
 قهرار  اسهتفاده  مهورد  کیفهی  ههای  روش بهرای  کهه  MAXQDA اتهزار  نرم از استفاده
ااصهله،   یه . نتهایو  کهرده ا  بنه ی  مقوله و داده قرار ت لیل و تجزیه مورد ،گیرد می

برای شهورای عهالی تضهای     اولویت دار های ضعر و ها ها، قو  ها، تا ی  ترصت
 از مرالهه  ایه   از په   .اسهت  های نوی  ارتباطی گذاری رسانه مجازی در سیاست

 ااصهل  نتهایو  از اسهتفاده  بها  و کهرده  گیهری  باره( swot)تی  او دبلیو اس ماتری 
مهورد مطالعهه از    ی جامعهه کهردی .   اقه ام  عملیهاتی  های استراتژی ت وی  به نسبت

ههای مصتلهر    که بر جنبه بوداتراد مطل  و خبرگانی گذاران و   سیاستن، امتصصص
ن . ای  اتراد شامل؛ اسهاتی  دانشهگاه و   تجربی داشت وموضو ِ ت قی  اشرا  علمی 

گهذاری بهود کهه پهژوهش، مقالهه، همکهاری و         صاابنظران اوزه رسانه و سیاست
در ایه   های نوی  داشتن .  سانهشورا و همننی  ر های ای   مطالعاتی درباره سیاست

گیهری ه تمنه     هها از روش نمونهه   گیری برای انجام مصاابه جات نمونه ،پژوهش
گیرد که ضرور   زمانی مورد استفاده قرار می ،گیری ای  نمونه» .ش ه استاستفاده 

)دانهایی تهرد     «آوریه   دسهت  ههای خاصهی بهه    یاب  که اطالعاتی از اتراد یا گروه می
از متصصصهان  در ای  پژوهش ی  گروه اولیهه    .(904  ص. 1535آذر   &الوانی  

توسه  همهی     ،های بع ی جاهت مصهاابه   و سپ  گروه انتصار ،جات مصاابه
ههی    ،گیهری  گیری تا جایی ت اوم یاتت که با ادامه نمونه و نمونه ش ه گروه معرتی

و به اصطالح پژوهش به اشهبا  نظهری و کفایهت     ان یشه ج ی ی به وجود نیام ه
در ت قیه   نفهر بودنه .    19 ،شون ه در ای  ت قی  تع اد اتراد مصاابه .ش ابرسی ه 
ها بهر صه اقت و    پژوهشی، هنگام تفسیر داده  که اعضای گروه عالوه بر ای  ،ااضر
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ینه   خواسته ش  تا ترا ،از برخی مصاابه شون گان نیز شتن دقت یک یگر نظار  دا
ههای   هها و ضهعر    قهو   هها،   ها، تا یه   ترصتو رسی ن به نتایو را بررسی نماین  

 ها گذاشته ش .  گان در اختیار آنشون دار برای مصاابه اولویت

 قیتحق یها افتهی. 1

 در ای  پژوهش بها توجهه بهه مطاله  مطهرح شه ه در مصهاابه متصصصهان، بهه         
ت و تا یه  شهورای عهالی    ارتبا  با نقا  قو ، ضهعر، ترصه   موضوعاتی که در

های نوی  ارتباطی اثرگهذار هسهتن ، دسهت     گذاری رسانه تضای مجازی در سیاست
ها پ  از بررسی و اذ  اضهاتا    یاتتی . ای  نقا  قو ، ضعر، ترصت و تا ی 

و تلفی  مشاباا ، شامل ای  موارد ش ن  و نکته ج ی  دیگری که پژوهشگر را در 
  ، وجود ن اشت.  های ج ی  یاری ده مسیر یاتته

 یو خارج یداخل عوامل یابیارز سیماتر. 1-7

 صهور   یها یبررس اساس بر یو خارج یعوامل داخل یابیارز  یج ول ماتر در
 ترصهت  6 تعه اد  و یداخل ضعر نقطه 4 دربرابر یداخل قو  نقطه 3د تع ا گرتته

 قهو   قطهن 13 تع اد مجمو  در. است ش ه  ییتع یرونیب  یتا  6 برابر در یرونیب
 یهها  تیم ه ود  عنوان به  یتا  و ضعر 11 تع اد و ها تیمز عنوان به ترصت و
 .است ش ه ییشناسا یمجاز یتضا یعال یشورا یا رسانه یگذار استیس
 

(IFAS)یعواملداخلسیماتر.0جدول

 S1،یمذهب و یمل یبوم یهنجارها و ارزشها ب، توج، 
 S2وهشپژ و ،علمی دانشگاهی مراکز با ارتباط،  
S3  ،شورا ای  اعضای باالی تخصص وتجرب، 

S4 داخلی های رسان پیام یزتلو، 
S5  ،مخاطب نیازهای ب،توج، 
S6   مجور توسع، نگاهداشت، 

S7  و گان،  س، قوای ظرفیز ازاستفاده 
S8 و نظارت گذاری  سیاسز قدرت باالتری  از یبرخوردار 

.اجرا

W1  مطلوب مد،  ییتع یبرا اجماعنبود، 

W2 حوزه ای  زایی  اشتغا، و اقتصادی ابعاد ب، توجهی بی، 

W3 های رسان  پیام کم توفیق و اطالعات ملی شبک، ایجاد در تعلل 
 ،داخلی

W4 ،اندک اعتبار و بودج، 

W5 نخبگان از گزینشی استفاده، 

W6 ،علمی نگاه ب، امنیتی و سیاسی نگاه غلب، 

W7 جامع، های  واقعیز با ها  سیاسز تضاد، 

W8 و هنگام دیر های  تصمیم اتخاذ و نبودن پیشرو 

W9  اعضا برخی روز دانش و حساسیز نداشت 
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(EFAS)یعواملخارجیسماتر.1جدول

O1مجازی فضای حوزه ب، نظام ارشد مسئوالن مثبز نگاه، 

O2خصوصی بخش و بنیان دانش های شرکز باالی ظرفیز، 

O3گفتمان ترویج ورمنظ ب، جهانی های شبک، در گذار اثر حضور 
 ،انلالب

O4،دانشگاهی متخصص های نیروی و تجصیلی های رشت 
 ،مرتبط

O5نظام ب، ها آن اعتماد تلویز مخاطبان، ای رسان، سواد ارتلای، 

O6زندگی سبم و فرهنگ ها، ارزش با منطبق هایی مجتوا تو ید 
 و اسالمی- ایرانی

O7عاتاطال ملی شبک، ایجاد با کشور مجازی فضای بر نظارت 

T1بیگان، فرهنگ سمز ب، گرایش افزایش، 

T2ای رسان، های بسترکانا، بر داخل تو ید مجتوای تمرکز 
 ،بیگان،

T3خارج در قوی گیر  تصمیم رقبای، 

T4،خارجی مجازی های شبک، سمز ب، داخلی مخاطبان اقبا، 

T5مجازی اجتماعی های شبک، ب، دسترسی کردن مسدود، 

T6و ها تجریم د یل ب، افزاری سخز های کمبود 

T7رسمی غیر و امنیتی حزبی، ای، سلیل، های دخا ز 

 تحلیل و ارزیابی نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی(. 1-2

 ضهری   یه   عامهل  ههر  بهه  دوم ستون دردر تکمیل ج ول ت لیل عوامل داخلی، 
 نظهرا   از عوامهل  از هری  وزن تعیی  برای و داده اختصاص 1 تا صفر بی  وزنی

 نرمهالیزه  1 تها  صهفر  بهی   را تهر   اهمیت با عوامل وزن سپ  و جسته باره خبرگان
 ،5رتبهه  معمهولی  ههای   قهو  ،  9رتبهه  عالی های  قو  برای سوم ستون در .کنی   می

 در .شهود   مهی  داده اختصاص 7 رتبه معمولی های  ضعرو  1 رتبه ج ی های  ضعر
 در سهازمانی  درون عوامهل  ضرر طری  از نیز عامل هر دار  وزن امتیاز چاارم ستون
باش ،  3/7اگر جم  کل نمره ماتری  بیشتر از  .گردد  می م اسبه ش ه نرمالیزه وزن
و اگر جم  کل نمره ماتری  کمتر  های آن های داخلی سازمان بیش از ضعر قو 
 های آن است.  های داخلی سازمان بیش از قو  باش ، ضعر 3/7از 
 

داخلیعواملارزیابیوتحلیل.3جدول

  نهایی ضریب رتب، ضریب ها قوت تری  مهم
S 1 600/6 11/3 422 /6 
S 2 600/6 24/3 111/6 
S 3 601/6 30/3 116/6 
S 4 600/6 24/3 111/6 
S 5 600/6 24/3 111/6 
S 6 600/6 24/3 111/6 
S 7 600/6 0/3 190/6 
S 8 609/6 11/3 406/6 

  ایینه ضریب  رتب،  ضریب ها ضعف ی ترمهم
W 1 600/6 0/1 6126/6 
W 2 600/6 01/1 6103 /6 
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W 3 601/6 02/1 6136/6 
W 4 600/6 01/1 103 /6 
W 5 01/6 02/1 613 /6 
W 6 602/6 30/1 6102 /6 
W 7 614/6 12/1 6146 /6 
W 8 606/6 24/1 6104 /6 
W 9 602/6 30/1 6102 /6 
 10/3  1 مجموع

 
 تهری    ما  که ت قی  اول الؤس اساس بر و ده  یم اننش توق ج ول که گونه همان
 ارتباطی نوی  های رسانه گذاری سیاست در مجازی تضای عالی شورای قو  نقا 

 و نظهار   ،یریه گ  یتصهم  ،یگذار استیس ق ر   یباالتر از یبرخوردار چیست؟
 یمله  ،یبوم یها ها و هنجار ارزش به توجه کشور، در یمجاز یتضا اوزه در اجرا
 نظام گانه سه یقوا یها تیظرت از یا اکثر واستفاده ها یگذار استیس در یمذهب و
  یتهر   ماه   141/0و799/0،  710/0 یوزنه  ازیه با امت  یبه ترت  ها یگذار استیس در

 عهالی  شهورای  ضهعر  نقا  تری   ما  که ت قی  دوم الؤس اساس بر ونقا  قو  
 نگهاه  فلبهه  چیسهت؟  بهاطی ارت نهوی   ههای  رسانه گذاری سیاست در مجازی تضای
 ن اشهت   هها،  یگذار استیس در یاجتماع و یترهنگ ،یعلم نگاه به یاسیس و یتیامن

 در ییزا  اشتغال و یاقتصاد ابعاد به یتوجا یب، اعضا یبرخ روز دانش و تیاساس
هنگهام بهه    رید یها  ینبودن و اتصاذ تصم شرویپ ،ان ک اعتبار و بودجه اوزه،  یا

 ینقا  ضهعر شهورا    یمامتر از 0337/0و 0315/0،/ 0319 یوزن ازیبا امت  یترت
 است.   یارتباط  ینو یها رسانه یگذار استیدر س یمجاز یتضا یعال

 نقها   تهری    ماه   شهناخت  یعنهی   یت ق اول ه   پاسخ آم ه دست به وینتا
 و ارتبهاطی  نهوی   ههای  رسهانه  گذاری سیاست در مجازی تضای عالی شورای قو 
 گهذاری  سیاسهت  در شهورا  ایه   ضعر نقا  تری   ما  از آگاهی ، یت ق دوم ه  
 13/5 داخلهی  عوامهل  ارزیهابی  مهاتری   نمهره  .هست زین ارتباطی نوی  های رسانه
 3/7) دارد قهو   درونی عوامل نظر از مجازی تضای عالی شورای که ده   می نشان

 در  ینهو  یها رسانه یگذار استیس که  یت ق اول هیترض ،اساس  یا بر .(13/5 >
. نگرتهت  قهرار   ییه تا مهورد  دارد، یکمتهر  قهو   نقا  یمجاز یتضا یعال یشورا
 یتضها  یعهال  یشهورا  در  ینهو  یهها  رسانه یگذار استیس که  یت ق دوم هیترض
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 .نش   ییتا زین ،دارد یشتریب ضعر نقا  یمجاز

 و ارزیابی نقاط فرصت و تهدید )عوامل خارجی( لیتحل. 1-3

مانن  ماتری  عوامل داخلهی بهه    7وامل خارجی نیز ستون در تکمیل ج ول ت لیل ع
 معمهولی  ههای   ترصهت  ،9 رتبهه  عالی های  ترصت برای سوم ستون آی . در دست می

. شهود   مهی  داده اختصاص 7 رتبه معمولی تا ی های و 1رتبه ج ی تا ی های ،5رتبه
 در سهازمانی   بهرون  عوامل ضرر طری  از نیز عامل هر دار  وزن امتیاز چاارم ستون در
باشه ،   3/7اگر جم  کل نمره مهاتری  بیشهتر از   . شود  می م اسبه ش ه نرمالیزه وزن

ههای خواهه  بهود. اگهر جمه  کهل نمهره         های م یطی سازمان بیش از تا ی  ترصت
 های آن است.   های م یطی سازمان بیش از ترصت باش ، تا ی  3/7ماتری  کمتر از 

 

خارجی.تحلیلوارزیابیعوامل0جدول

  ضریب نهایی  رتب،  ضریب ها تری  فرصز مهم
O 1 602/6 24/3 411/6 
O 2 612/6 11/3 419/6 
O 3 616/6 01/3 429/6 
O 4 616/6 01/3 429/6 
O 5 612/6 02/3 409/6 
O 6 612/6 02/3 409/6 
O7 616/6 11/3 364/6 

 ضریب نهایی  رتب، ضریب  ها تری  تهدید مهم
T 1 612/6 30/1 6999/6 
T 2 602/6 01/1 166/6 
T 3 600/6 0/1 6910/6 
T 4 612/6 30/1 6999/6 
T 5 616/6 24/1 6992/6 
T 6 601/6 02/1 6901/6 
T 7 612/6 12/1 6901/6 
 01/4  1 مجموع

 
تهری    ماه  اساس سوال سهوم ت قیه  کهه    و برده   گونه که ج ول توق نشان می  همان
 نهوی  ارتبهاطی  ههای   رسانه گذاری ای مجازی در سیاستشورای عالی تض های ترصت

 ایجهاد  و ارتبهاطی  ههای  زیرسهاخت  تقویت با کشور مجازی تضای بر نظار چیست؟ 
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 سهواد  ارتقهای  خصوصی، بصش و بنیان  دانش های  شرکت اطالعا ، ظرتیت ملی شبکه
 و  رانهی ب مواقه   بهرای  هها  آن آمهوزش  نظام، به ها آن اعتماد تقویت مصاطبان، ای رسانه
 ترتیه   بهه  اسالمی،-ایران  زن گی سب  و ترهنگ ها، ارزش با منطب  هایی م توا تولی 
و بر اساس سهوال   ها  ترصت تری   ما  عنوان به ،714/0 و 764/0، 507/0 وزنی امتیاز با

 گهذاری  شورای عالی تضای مجازی در سیاسهت  های تا ی تری   ما  چاارم ت قی  که
 ههای  بسهترکانال  بهر  داخهل  تولیه   م تهوای  تمرکهز  چیسهت؟  طینوی  ارتباهای  رسانه
 بهه  خهارجی،گرایش  مجازی های شبکه سمت به داخلی مصاطبان اقبال بیگانه، ای رسانه
 بهه  دسترسی کردن مس ود و ملی، تیلترینگ ترهنگ به توجای  بی بیگانه، ترهنگ سمت
 از 0449/0و 100/0،0444/0 وزنهی  امتیهاز  بها  ترتیه   بهه  خهارجی  مجازی های شبکه
 نهوی   ههای  رسهانه  گهذاری  سیاست در مجازی تضای عالی شورای های تا ی  تری   ما 

 تهری    ماه   شهناخت هه   سهوم ت قیه ،    نتایو به دست آمه ه پاسهخ   . است ارتباطی
و نوی  ارتبهاطی  های  رسانهگذاری  های شورای عالی تضای مجازی در سیاست ترصت

گهذاری   ایه  شهورا در سیاسهت    ههای  تا یه   تهری    ما  از آگاهیه   چاارم ت قی ، 
نشهان   31/7نیز هست. نمره ماتری  ارزیابی عوامهل خهارجی   نوی  ارتباطی های  رسانه

دهن ه ایه  اسهت کهه شهورای عهالی تضهای مجهازی از نظهر عوامهل خهارجی دارای           
 ت قیه   سوم . بر ای  اساس ترضیه(31/7 > 3/7)های بیشتری است تا تا ی ها   ترصت
نوی  ارتباطی در شهورای عهالی   های  رسانهگذاری  سیاست های ترصت به ینکها بر مبنی

 بهه  کهه  ت قیه   چاهارم  ترضهیه  اسهت و همننهی ،   شه ه  کمتری توجه تضای مجازی
نوی  ارتبهاطی در شهورای عهالی تضهای مجهازی      های  رسانهگذاری  سیاست های تا ی 

 .نگرتت قرار تایی  است، مورد ش ه توجه بیشتری

 راهبرد مناسبانتخاب . 1-0

خهارجی و   ،موقعیت استراتژی  ی  منطقه با اسهتفاده از مهاتری  عوامهل داخلهی    
 دسهت  بهه  نمره چون، شود.  استقرار نمرا  ای  ماتری  ها بر روی آن مشص  می

و نمره به دست آم ه از مهاتری    13/5 برابر داخلی عوامل ارزیابی ماتری  از آم ه
بنابرای  موقعیت استراتژی  شورای عهالی   ،ستا 31/7ارزیابی عوامل خارجی برابر
 موقعیهت  آن، بها  متناسه   کهه  گیهرد   قهرار مهی   نمودار تضای مجازی در ناایه اول
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 دو های  موقعیت از ترکیبی با منطقه ای  های  موقعیت و ش ه انتصار ،(SO)تااجمی
 .گیرن  می قرار( WO، ST) آن ااتمالی منطقه
 

 S W O Tهایاجراییاولویتهاوماتریساستراتژی.1جدول

 موقعیز تهاجمی
(S O *) 

 موقعیز مجافظ، کاران،
(WO) 

2 
O 

 موقعیز رقابتی
(ST) 

2 

 موقعیز تدافعی
(WT) 

0/4 
1 

 S                                0/4                          W  

 ها تعیین راهبرد .1-1

نقها  ضهعر داخلهی و    ههای خهارجی،    در ای  گهام نقها  قهو  داخهل و ترصهت     
های خارجی و نقا  ضعر داخلهی   های خارجی، نقا  قو  داخلی و تا ی  ترصت
 های مناس  انتصار گردی . راهبرد های خارجی با یک یگر مقایسه ش ن  و و تا ی 

 

 SWOTهایعملیاتی.راهبرد1جدول

 خارج خارج مجیط 

SWO سازمان
T 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 

 داخل

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 

SO)حداکثر( 
 حداکثر(:-استراتژی تهاجمی)راهبرد حداکثر

SO1- گذاری و نظارت بر فضای   افزایش توان سیاسز
 ،مجازی با ایجاد شبک، ملی اطالعات

SO2- گذاری برای تو ید مجتواهایی منطبق با   سیاسز
 ،اسالمی از طریق ای  بستر–سبم زندگی ایرانی 

SO3-   استفاده از ظرفیز حضور قوای س، گان، در ای
شورا ب، منظور تسهیل بستر برای بهره برداری از ظرفیز 

 وبخش خصوصی 

SO4-  برخورداری از قدرت سیاسز گذاری و اجرا برای
 ارتلای سواد رسان، ای مخاطبان و تلویز اعتماد آنها

ST 
 –استراتژی تنوع بخشی)راهبرد حداکثر 

 حداقل(:

ST1- ابل، با فیلترینگ با استفاده از مل
 ،گان، در شورا حضور سران قوای س،  ظرفیز
ST2-  پرهیز از قرار گرفت  مجتوای تو ید

ای بیگان، با  داخل بر بستر رسان،
گذاری برای ایجاد شبک، ملی  سیاسز

 و اطالعات
ST3-  ملابل، با گرایش ب، سمز فرهنگ

های بومی،  بیگان، از طریق توج، ب، ارزش
 ها گذاری ی و مذهبی درسیاسزمل

 داخل

W1 
W2 
W3 
W4 

WO 
 حداکثر(: –استراتژی بازنگری:)راهبرد حداقل 

WO1-  پرهیز از نگاه حزبی و سیاسی با اتخاذ سیاسز

WT )حداقل( 
 حداقل( : –استراتژی تدافعی:)راهبرد حداقل 

WT1-  اتخاذ رویکرد امنیتی در
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W5 
W6 
W7 
W8 
W9 

پاسخگویی ب، نیاز و  جهز ،روز  های علمی، واقع بینان، و ب،
 ،افزایش اعتماد مخاطبان

WO2- اعضا نسبز ب،  ایجاد حساسیز در میان
گذاری در زمین، ایجاد شبک، ملی اطالعات و   سیاسز

 ،ای مردم  ارتلای سواد رسان،
WO3- ،زایی ای  حوزه و  توج، ب، ابعاد اقتصادی و اشتغا 

 و ها  گذاری  در سیاسز استفاده از ظرفیز بخش خصوصی
WO4-نظارت  اختصاص بودج، مناسب ب، منظور ارتلای

 .ها  تلویز زیرساخز بر فضای مجازی کشور و

ها نسبز ب، قرارگرفت    گذاری  سیاسز
ای   های رسان،  مجتوای داخل بر بستر کانا،

 ،بیگان،
WT2-  داشت  حساسیز در

ها نسبز ب، کوچ مخاطبان ب،   گذاری  سیاسز
 و ای مجازی خارجیه  سمز شبک،

WT3- سریع و  های بهنگام،  اتخاذ تصمیم
 .اقناعی ب، جای فیلترینگ

 گیری نتیجه

هههایی اسههت کههه  ای در جاههت توسههعه اههه ا  و هنجههار گههذاری رسههانه سیاسههت
دهن  و دارای ابعاد آشهکار و گهاه پناهانی     ای را شکل می های سیست  رسانه ساختار

عناصهر  ای به   گذاری رسانه  طالعا  اوزه سیاستاز آنجایی که برخی از م. باش   می
بیشتر توجه کهرده و برخهی نیهز،    های آن  سیاسی و ای ئولوژی  و پینی گی ترآین 

تهری     ماه  با توجه به ه   پژوهش کهه شناسهایی   اهمیتی برای آن قائل نیستن  و 
ها و تا ی های شورای عالی تضای مجهازی درعرصهه     نقا  قو ، ضعر، ترصت

اسهت،   راهبردههای علمهی و عملیهاتی   ته وی   های نهوی  و   گذاری رسانه سیاست
گیهری،   گهذاری، تصهمی    برخورداری از باالتری  قه ر  سیاسهت  توان گفت که   می

 ههای  و هنجهار  ها ارزش به نظار  و اجرا در اوزه تضای مجازی در کشور، توجه
 قهوای  های یتظرت از ا اکثری استفاده ها و گذاری مذهبی در سیاست و بومی، ملی

 و امنیتهی  نگهاه  تهری  نقها  قهو  و فلبهه      ماه   ،ها گذاری سیاست در نظام گانه سه
 اساسیت ن اشت  ،ها گذاری سیاست در اجتماعی و علمی، ترهنگی نگاه به سیاسی

   زایی در ای  اوزه،  اقتصادی و اشتغال توجای به ابعاد  بی اعضا، برخی روز دانش و
 تهری    ماه   های دیهر هنگهام از    شرو نبودن و اتصاذ تصمی پی ،بودجه و اعتبار ان ک

 نهوی  ههای   رسهانه گهذاری   سیاسهت  در مجهازی  تضهای  عالی شورای ضعر نقا 
که به عناصهر   2و السول 1ای  نتایو به دی گاه م ققانی چون تری م  .است ارتباطی

  و مه  3ههای رودس   به دیه گاه  و ان  گذاری بیشتر توجه کرده ای ئولوژی  سیاست

                                                                                                                                 

1. Freedman 

2. Laswell 
3. Rhodes 
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تهر    نزدیه   نه ،   ا  ها پرداخته  گذاری آن برای رسانه  که به رتتار دولت و قانون 1کوئیل
 ،ای رسههانه متصصصهان  همننهان  ایهران  در کهه  دهه   مهی  نشهان  نتهایو  اسهت. ایه   

 افه   منظهور  بهه  که دانن  می دولت موریتأم از بصشی را ای رسانه گذاری سیاست
 در اصهلی  بهازیگر  عنهوان  به و داشته تدخال آن گیری شکل در بای  عمومی، منات 
الههوانی و نتههایو ت قیقهها    ایهه  نتههایو بهها همننههی  . کنهه  عمههل اههوزه ایهه 

(، اسه  نژادکاشهانی و نصهرالای    1544و همکهاران )  پور  علوی، (1545همکاران)
 همسو است. ،( که در پیشینه ت قی  ذکر ش ن 1541( و پژوهش خاشعی )1541)

ههای   هها بهه دیه گاه    ایو به دست آم ه از مصاابهنت ،از ل اظ مبانی نظری نیز
 رسهانه  هنجهاری  الگهوی  شهناختی  فایهت  الگوی هنجاری رسانه اسالمی و ویژگی

هههای  هههای مطههرح در ایهه  الگههو بهها دیهه گاه تههر اسههت و دف فههه  اسههالمی نزدیهه 
بها  ( 1541خواجهه سهروی و بیها  )     ایو ت قیه  شون گان قرابت دارد. نت  مصاابه

   های نوی  همسو است.   ه در ای  الگو برای رسانههنجارهای مطرح ش
ماتری  ارزیابی عوامل درونی در راستای م یریت اسهتراتژی  نیهز نشهان داد    

های نهوی  ارتبهاطی دارای     گذاری رسانه  که شورای عالی تضای مجازی در سیاست
قو  است و ای  شورا با تمرکز بر نقا  قو  داخلی و استفاده مناس  از ترصهت  

 اجهرا،  نظهار ،  گهذاری،   بها اسهتفاده از قه ر  بهاالی سیاسهت      بایه   ،ای بیرونیه
هنجارهای ایرانی و اسالمی ااک  بر جامعه و اضور سران سه قوه در ایه  شهورا   

 زنه گی  سهب   بها  منطبه   م تواهایی تولی  اطالعا ، ملی شبکه در راستای ایجاد
 بصههش ،بنیههان  دانههش هههای  شههرکت ظرتیههت از اسههتفاده تسههایل اسههالمی،-ایرانههی 

 آناا به نظام باره ببرد. اعتماد تقویت و مصاطبان ای  رسانه سواد ارتقای ،خصوصی

دربهاره   متصصصهان،  بها  یاتتهه   سهاختار   نیمهه ههای   مصهاابه  از آم ه دست به نتایو
 دهه  کهه   مجهازی نیهز نشهان مهی     تضای عالی شورای های ها و تا ی  تری  ترصت  ما 

 ملهی  شهبکه  ایجهاد  و ارتباطی های زیرساخت تقویت با شورک مجازی تضای بر نظار 
 ای رسهانه  سهواد  ارتقهای  خصوصهی،  بصش و بنیان  دانش های  شرکت اطالعا ، ظرتیت

 تولیه   و ب رانهی  مواقه   بهرای  هها  آن آمهوزش  نظهام،  بهه  ها آن اعتماد تقویت مصاطبان،

                                                                                                                                 

1. Mcquail 
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 عنهوان  بهه  ی،اسهالم -ایرانهی   زنه گی  سهب   و ترهنهگ  ها، ارزش با منطب  هایی م توا
 اقبهال  بیگانه، ای رسانه های بسترکانال بر داخل تولی  م توای تمرکز و ترصت تری   ما 

 بیگانهه  ترهنهگ  سمت به خارجی، گرایش مجازی های شبکه سمت به داخلی مصاطبان
 مجهازی  ههای   شهبکه  به دسترسی مس ودکردن و تیلترینگ ملی، ترهنگ به توجای  بی و

گهذاری   ههای شهورای عهالی تضهای مجهازی در سیاسهت        یه  تا تری   ما  از خارجی
ههای   هها بهه دیه گاه    های نوی  ارتباطی است. نتایو به دست آم ه از ای  مصاابه رسانه

ای )نو  نظهام   های رسانه گذاری در خصوص ابعاد مربو  به سیاست 1مطرح ش ه آر.لی
گهذاری    ور سیاسهت چهارچ  2های اجتماعی و اقتصادی(، هاوارد  ارتباطی، مصاطبان، الیه

)تالقهی تنهاوری،    3م تهوا( و ههانکوک   نهو   و توزی  های ترآین  ها، رسانه )زیرساخت
 تر است.  ای(، نزدی  های عمومی و توسعه های ارتباطی و سیاست زیرساخت

ای بهه میهزان دسترسهی و     ههای رسهانه   گهذاری  نگرانی دیگر در اوزه سیاست
 ،آمه ه  دسهت  بهه  ود. بهر اسهاس نتهایو   ش ای مربو  می اوزه توزی  م توای رسانه

رو در   های مطرح ش ه در ای  خصوص به رویکهرد میانهه   که ترصت توان گفت می
ههای   های مطرح ش ه نیز با نظریه تا ی  های هویت و تضای مجازی و ه نظریهزمین

مطرح ش ه در بار هویهت و تضهای مجهازی بها رویکهرد منفهی همصهوانی دارد.        
نتایو ت قیقا  انجام شه ه بها موضهو  تضهای مجهازی و      با  همننی  ای  تا ی ها

ایه ری و   ،(1541) بصشهی  و تهرد  (، اردکهانی 1549) قربهانی  های اجتماعی شبکه
( همسهو اسهت. بهر اسهاس     1543( و پژوهش الون ی و سهلیمانی) 1547شاوردی )

های ای  شورا از دی گاه ایه  صهاابنظران در    نظریه استفاده و رضامن ی نیز تا ی 
های جامعه با مبااث مطهرح شه ه در    های مصاطبان و واقعیت کردن به نیازتوجه ن

 همسو است.  ( 7016) 4ری ای  نتایو با نتایو پژوهش  ای  نظریه همصوانی دارد.
نشان داد که شورای عالی تضهای مجهازی    ،ماتری  ارزیابی عوامل بیرونی نیز

ههای پهیش رو باهره      رصتهای نوی  ارتباطی توانسته از ت  گذاری رسانه  در سیاست
                                                                                                                                 

1. R.lee 

2. Haward 

3. Hancock 

4. Reid 
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گزین  که در ای  راستا ای  شورا بای  با استفاده  رو دوری  های پیش  برده و از تا ی 
 گانهه در شهورا،   اضهور سهران قهوای سهه      از راهبردهای تنو  بصشی مانن  ظرتیت

های بومی، ملی و  گذاری برای ایجاد شبکه ملی اطالعا  و توجه به ارزش سیاست
ها جات مقابله با تا ی هایی چون تیلترینهگ، قرارگهرتت     ذاریگ مذهبی درسیاست

ای بیگانه و گرایش بهه سهمت ترهنهگ بیگانهه      م توای تولی  داخل بر بستر رسانه
 . همننههی  ایهه  شههورا بایهه  بهها اسههتفاده از راهبردهههای بههازنگری از نههاسههتفاده ک
ااسهاس   هها،   هااساس نیاز مصاطبان به ای  رسان ؛هایی بیرونی موجود مانن   ترصت

ظرتیهت بصهش خصوصهی کشهور و      ای در ایه  اهوزه،    نیاز به ارتقای سواد رسانه
ها، در جات به ا اقل رسهان ن نقها  ضهعر درونهی       ترصت تقویت زیر ساخت

نبهود اساسهیت    هها،   گهذاری   شورا مانن  اعمال نگاه سیاسی وفیرعلمی در سیاست
ایی ای  اهوزه و اختصهاص بودجهه    ز  ففلت از ابعاد اقتصادی و اشتغال میان اعضا،

پذیری ای  شورا نیز راهبردهای ته اتعی ارائهه     باره ببرد. جات کاهش آسی  ان ک
 م تهوای  قرارگهرتت   به نسبت ها  گذاری  سیاست در امنیتی رویکرد ش ه مانن  اتصاذ

 هها   گهذاری   سیاسهت  در اساسهیت  داشت  بیگانه، ای  رسانه های  کانال بستر بر داخل
 ههای   تصهمی   خارجی و اتصاذ مجازی های  شبکه سمت به مصاطبان کوچ به نسبت
 مثمر ثمر باش . توان   می تیلترینگ جای به اقناعی و سری  بانگام،

 با توجه به مطال  گفته ش ه پیشناادهای زیر قابل ارائه هستن :
ریزی برای نظار  باتر بر تضهای مجهازی کشهور بها تقویهت زیهر         برنامه -1
 ،ای ارتباطی و ایجاد شبکه ملی اطالعا ه  ساخت
 ،ای مصاطبان    ریزی برای ارتقای سواد رسانه  گذاری و برنامه  سیاست -7
 های ای  شورا،  گذاری  های نوی  ارتباطی در سیاست  توجه به کارکردهای رسانه -5
دار بی  ارتباطا    آرمانی و ه   ،و ایجاد هماهنگی سازمانی، باتتی تقویت-9
ی، ارتباطههها  دوربهههرد، ارتباطههها  جمعهههی و ارتباطههها  کهههامپیوتری در سهههنت

 و های شورای عالی تضای مجازی  گذاری  سیاست
 ش بنیان و بصش خصوصیتوجه به ظرتیت شرکتاای دان-3

 



 

 

 منابع و ماخذ
گونه شناسی بازنمایی سهب  زنه گی جوانهان    »(، 1541اردکانی ترد،زهرا و بصشی، اام )

 . 174-133(، 90)10،راهبن  فنهنگ، «ماعی تی  بوکایرانی در شبکه اجت
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