
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی  - دوفصلنامة علمی

 766-783: 7396بهار و تابستان ، 79، شماره نهمسال 
 

 آفرینی مدیران فرهنگی مدل نقش

 های اجتماعی مجازی در تحوالت آتی شبکه
 

 ، دکتر افسانه مظفری، دکتر شهناز هاشمیهومن الوندی
 80/50/91تاریخ دریافت: 

 79/78/91اریخ پذیرش: ت

 چکیده
 ابزارهای. هستیم جامعه در بزرگی و تیییرات دگرگونی شاهد و اطالعات ارتباطات عصر در اکنون

جوامع بشری   های اخیر با شتاب زیادی مورد پذیرش استفاده در دهه که اند کرده پیدا ظهور و نوینی جدید
توان برای  که چه مدلی را می است این مسئله ناپذیرند، اجتناب ابزارها به طور مسلم، این اند. قرار گرفته
های اجتماعی مجازی ارائه داد و این مدل دارای چه  آفرینی مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه نقش

اجزا و روابط بین اجزا است. به همین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی در تحقین و استفاده از ابزار مصاحبه 
به ترسیم مدل نهایی تحقین پرداخته شده است. پس از  7گیری از روش گراندد تئوری یافته و بهره ساخت نیمه

ها شناسایی شد که شامل: عوامل  انجام مراحل کدگذاری، مدل نهایی تحقین استخراج و چهار دسته از مقوله
ای، فقدان  نهشناسی، فضای مبتنی بر فطرت، مدیریت رسانه، عقالنیت ذاتی، سواد رسا علی )مخاطب

پذیری ناقص و قواعد و قوانین(، پدیده اصلی )فضای  گر )جامعه سازی(، عوامل مداخله پژوهی و بومی آینده
ها به طور کلی دو نقش اصلی برای مدیران فرهنگی نتیجه  شود. از این یافته مجازی غیر همسو( و راهبردها می

های اجتماعی مجازی  رونی در تحوالت آتی شبکه. توجه به نقطه قوت بیرونی و نقطه ضع  د7شده است: 
های  ای در تحوالت آتی شبکه . توجه به شرایط زمینه8شناسی(؛  های مدیریت رسانه و مخاطب )شامل مقوله

ها در یک مدل ترسیم و راهبردهای  ای(. در پایان، روابط بین مقوله اجتماعی مجازی )شامل مقوله سواد رسانه
های  آفرینی مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه ها در جهت نقش مصاحبهشده از  اساسی استخراج

 اجتماعی مجازی ارائه شده است.
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 مقدمه
ه های اجتماعی مجـازی در کنـار همـة تهدیـداتی کـ      شبکه که رسد در عصر حاضر به نظر می

و  فرهنگـی  تهـاجم  بـا  مقابلـه  های صحنه ساز و نیرویی بازدارنده در یکی از ابزارهای فرصت دارند،

 و رفیع چنان توسعه جامعه ها در این شبکه جایگاه. بود نرم در میان یک جامعه خواهند قدرت ایجاد

کند. در ایـن   آفرینی تواند به عنوان سرمایه فرهنگی در توسعه فرهنگی بسیار نقش می که است بلند

 بیشـتر  گذشـته،  دوران در هـا  و جـذب و فعالیـت اجتمـاعی آن    شهروندان ارتباطی های میان، کانال

هـای نـوین و    اکنـون، یکـی از حـوزه    .اسـت  بـوده  مساجد و مردمی های پایگاه به حضوری مراجعه

 و تیییـرات  دگرگـونی  شـاهد  های اجتماعی مجـازی اسـت کـه بـر اثـر آن،      نوظهور، پیدایش شبکه

های اجتماعی مجازی همچون  و نوینی از شبکه جدید انواع ، در این حوزه .هستیم جامعه در بزرگی

 اند کرده پیدا با کارکردهای متنوع ظهور فیس بوک، توییتر، وایبر، واتس آ ، اینستاگرام و تلگرام

ایـران   هـای ارتبـاطی شـهروندان در جامعـه     تـرین کانـال   های اخیر با شتاب زیـادی مهـم   در دهه که

و ناگهانی و بدون  ناپذیر ها به طور اجتناب شبکه گفت که استفاده از این اما باید شوند. محسوب می

هـا در   دستانه بـه یکبـاره کـل جامعـه ایـران را دربرگرفـت و مبـدأ برخـی دگرگـونی          مدیریت پیش

دیجیتال،  های انتخاباتی مجازی، ارز های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی )همچون: کمدین حوزه

نگری از چگونگی مـدیریت فرهنگـی    تردید عدم آینده بی فضای عقیده مجازی و...( شد. بنابراین،

آفـرین   ها را به تهدیدهای بحران های بالقوه این شبکه ها، همواره فرصت در تحوالت آتی این شبکه

 کند. در سطح جامعه تبدیل می

پیشرفت، نوآوری و گسترش  به وجهت اهمیت و ضرورت این موضوع از آن جهت است که با

جامعه در مورد آینده تحوالت در  یک در اندیشی هم و فکری ارتباطی، هم های فناوری روز به روز

هـای   افـزایش کـاربرد شـبکه    با امروز. است برخوردار باالیی اهمیت های اجتماعی مجازی از شبکه

 منظـور،  همـین  افیـایی اسـت بـه   منشـ  برخـی از تحـوالت فراتـر از مرزهـای جیر      اجتماعی مجازی،

 مسـائل  جـزء  آن، خـا   ویژگـی  دلیل به و دارد سروکار ها انسان از زیادی جمع با مدنظر موضوع

معقوالنه در برابر تحوالت آتی این  حرکتی آن مورد راهکار در و ارائه و ت مل است جامعه بحرانی

 بلکـه  اسـت،  برنـده  پیش عامل یک که است جهت آن از فقط نه موضوع این اهمیت. هاست شبکه

 تواننـد عامـل   ها می های اجتماعی مجازی، این شبکه با شناخت تحوالت آتی شبکه فعلی شرایط در
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 توانـد  مـی  بررسـی  نیز باشند. از سوی دیگـر، ایـن   تهاجم فرهنگی و هماوردطلبی در برابر بازدارنده

نیـز دارد و   عملـی  -ردیکـارب  فایـده  پژوهش این دهد. افزایش موضوع مورد در را ما نظری دانش

 دهد. ارائه اجرایی رهنمود ربط ذی فرهنگی اندرکاران و دست تواند به مجریان می

 عـاملی  باشـد، بـه طـوری کـه     داشـته  تبعـاتی  تواند زمانی می نظر از موضوع این به توجه عدم

د توانـ  همچنـین مـی   .سـازد  می مشکل جامعه سوی از را آن مدیریت شده، جامعه عرصه در اثرگذار

ها و افکار جامعه به  های مختل  اجتماعی شود و به تسخیر قلب برندگی دشمن در عرصه عامل پیش

 ویژه جوانان بینجامد و تخدیرِ اذهان جامعه را در پی داشته باشد.

آفرینـی مـدیران فرهنگـی در     کلی، طراحـی مـدل نقـش    هدف پژوهش، این بر این اسا  در

در تالش است روابط بین اجزای مدل شـامل شـرایط    تحوالت آتی فضای مجازی است که محقن

ای، پدیده اصلی و راهبردها را احصا و مورد توجه مـدیران فرهنگـی قـرار     گر و زمینه علی، مداخله

هـای الزم   ترین پیشنهادات اجرایی را به متولیان مربـوط در جهـت توسـعة زمینـه     دهد. همچنین مهم

 ارائه دهد. برای رویارویی با تحوالت آتی فضای مجازی

 

 سؤاالت پژوهش

که چـه   بود سؤال اصلی خواهد این به پاسخگویی پی این پژوهش با توجه به هدف کلی، در
هـای اجتمـاعی مجـازی بـه مـدیران       آفرینی بهتر در تحوالت آتی شبکه توان برای نقش مدلی را می

الت فرعـی ذیـل نیـز    ربط ارائه داد. بر این اسا ، این پژوهش به دنبـال پاسـخ بـه سـؤا     فرهنگی ذی
 خواهد بود:
های اجتماعی مجازی دارای چه  آفرینی مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه . مدل نقش7

 اجزا و روابط بین اجزا است؟
هـای اجتمـاعی مجـازی     های مورد توجه مدیران فرهنگی در تحـوالت آتـی شـبکه    راهبرد .8

 اند؟  کدام
هـای اجتمـاعی مجـازی     در تحوالت آتـی شـبکه   . شرایط علّی مورد توجه مدیران فرهنگی3

 اند؟ کدام
هـای اجتمـاعی    گر مورد توجـه مـدیران فرهنگـی در تحـوالت آتـی شـبکه       . شرایط مداخله6

 اند؟ مجازی کدام
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های اجتماعی مجـازی   ای مورد توجه مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه . شرایط زمینه0

 اند؟ کدام

 ه چیست؟شد . پدیده اصلی در مدل تدوین4

 

 پژوهش روش
شـده   آوری روش پژوهش مبتنی بـر رویکـرد کیفـی اسـت. در ایـن روش از اطالعـات جمـع       

(. بـه  845-809: 7366شـود )دالور،   بنـدی شـده حاصـل مـی     های تحلیلی، ادراکی و طبقـه  توصی 
ز گیری ا همین منظور، براسا  رویکرد کیفی در تحقین و با استفاده از روش گراندد تئوری و بهره

ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته به ترسیم مدل نهایی تحقین پرداخته شده اسـت. نبـود اطالعـات در    

های کیفی در تحقیقـات   بودن این روش از میان روش  مورد یک مسئله تحقین و همچنین کاربردی
 های بومی در مورد یک مسئله، از جمله علل اتکای ایـن  پیشین و همچنین احصای مصادین و مولفه

پژوهش بر روش گراندد تئوری بوده است؛ این روش نظامدار مبتنی بر سه مرحله زیر عملیاتی شده 
 است:

ها به وسیله یک نـام،   هایی از داده بندی تکه بندی و مقوله عبارت است از مفهوم . کدگذاری باز:0
کنـد. بـه    مـی  ها را تلخیص و تشـریح  زمان هر قطعه از داده که به طور هم هایی  عنوان یا برچسب

هـای خـام    ها و الصاق مفاهیم اولیه بـه داده  بیان دیگر، کدگذاری باز به عملیات جداسازی داده
بندی باز دارای دو زیر مرحله کدبندی اولیه یا سطح اول و کدبندی متمرکـز   شود. کد گفته می

 یا سطح دوم است:

دبندی به هـر واحـد مـورد    کدبندی اولیه )سطح اول(: در این مرحله، محقن براسا  واحد ک -
کند. این مفهوم باید بتوانـد فضـای مفهـومی     نظر یک کد )مفهوم، نام یا برچسب( الصاق می

شده یک  ها برای هر کد تعیین آن را تا حد امکان اشباع کند. در امتداد با کدبندی اولیه داده
واره نظری ( یک شرب 63: 7916واره )یادداشت و توضیح شخصی( یا به گفته گالسر ) شرب

 ایم. نوشته
ترین کـدهای   کدبندی متمرکز )سطح دوم(: عبارت است از استفاده از معنادارترین یا فراوان -

اولیه برای غربال کردن و تقلیل میزان زیادی از کدهای ایجادشده در مرحله کدگذاری بـازِ  
 سطح اول.
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(. 790: 8556ر )کـوربین،  ها بـه یکـدیگ   سازی مقوله بر زدن و مرتبط میان . کدگذاری محوری:1

هـا یـا مفـاهیم مـرتبط و محتـوا و ابعـاد هـر مقولـه را          ها را بـه زیرمقولـه   کدبندی محوری مقوله
هایی را که محقن در خالل کدبندی باز از یکـدیگر بـاز کـرده     سازد. همچنین داده مشخص می

 (.47: 8554دهد )چارماز،  است، به منظور تحلیل در حال ظهور به هم ربط می
انتخاب مقوله هسته با تمرکز بر فراینـدهای اجتمـاعی بنیـادی مشـهود در      . کدگذاری گزینشی:3

 ها. داده

اطالعـات از   آوری  گـرد  یافته بـه منظـور    ساخت همچنین در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه

اسـتفاده   شـود،   نظـران عرصـه فرهنگـی مـی     جامعه مصاحبه شونده که شامل تمام خبرگان و صاحب

ای  گیر و پر هزینه اسـت، نمونـه   ایم. از آنجائی که دسترسی به همه جامعه نخبگان کاری وقت کرده

هـا، از روش هدفمنـد )معیـار     انتخـاب نمونـه    انـد. در مـورد نحـوه    ها مورد مصاحبه قرار گرفته از آن

سا  عالین های نظری )انتخاب نمونه برا سازه (، مبتنی بر  های پژوهش گزینش نمونه مبتنی بر هدف

گیری گلوله برفـی اسـتفاده شـده اسـت. در مـورد حجـم        نظری( و در برخی از مراحل کار از نمونه

های کیفی قلمروی ناشناخته است و اساسا  نه حجـم   نمونه نیز باید گفت که حجم نمونه در پژوهش

افـراد و منـابع را   هـایی از   های اندک، رجحانی بر هم ندارند. مـا نمونـه   نمونه باال و نه انتخاب نمونه

های تازه به  های تفسیری برسیم. برای م ال، هر قدر داده ایم تا به آستانه حسا  قابلیت بررسی کرده

گیری درباره  ای برای تصمیم هایمان ت یید نشدند، نشانه فرض هایمان افزوده شد و مفاهیم و پیش داده

رو، در ایـن تحقیـن حجـم     از ایـن  (.858: 7398، 7حجم نمونه در این پژوهش بوده اسـت )لینـدل   

 38کننده تعیین شده است. بر این اسـا ، از مجمـوع    نمونه براسا  رسیدن به اشباع نظری مصاحبه

نفـر   74اند کـه   نفر دانشگاهی بوده 85نفر روحانی و  78گرفته، از نظر تحصیالت،  مصاحبه صورت

 نفر دکتری هستند.  74ارشد و  دارای مدرک کارشناسی 
 

 و پایایی تحقیق روایی
سته اهش خووپژن در شرکتکنندگاروش از ین ی نخبگـان: در ا سواز سی . روایی براسـا  وار 7

اند،  که گفتهنچه محقن از آبگویند که توصی  و نند ابخورا ها ینتیجهگیرو شتها دداتا یاشد 

 
1. Lindlof 
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از شـوندگان بررسـی و بعـد     ؛ به همین منظور، این موضـوع از سـوی مصـاحبه   ست یا خیراقین د

 ها مورد ت یید قرار گرفت. برخی اصالحات در توصی  اطالعات و دقت ثبت داده

 رکا صلی بهی اهااوم دادهثبت مدی ساسا  به معنات: اطالعااسی مسیر کسب زربا. پایایی براسـا   8

تحقین ارک سی مدزرمسیر با .ستاتحلیل ی هاو روشهشگر وپژت توضیحاو تحلیل در فته ر

مستقال  را قت نتای  و دبینی زبارا هشی وپژر حاکم بر کای یندهااد تا فرهدمیزه جاان ایگردبه 

هـای اصـلی و تکـرار     بر این اسا ، روش تطبیقی مداوم کدها برای تعیـین مقولـه  یابیکنند. ارز

 هاست. دهنده پایایی مقوله ها نشان ها در محتوای مصاحبه مقوله
 

 ها یافته
 کدگذاری باز

ــدول  (:0سههطا اول )جههدول   ــتخراج  (7)در ج ــه اس ــدهای اولی ــن   ک ــزان تواف ــده و می ش

هـا آمـده اسـت. ایـن درصـد توافقـات بـر روی مفـاهیم          کننـدگان در هـر یـک از مقولـه     مشـارکت 

قابـل اسـتنباط و تحلیـل     (7)هست که از جـدول   نیزکنندگان  دهنده میزان همگرایی مشارکت نشان

 است.
 

 میزان همگرایی مصاحبه شوندگان -ر. کدبندی اولیه )سطا اول( با واحد سطربه سط0جدول 
 درصد تعداد مفهوم با کد اولیه عبارت نمونه ردیف

7 
ها و افـرادی کـه عضـو     جریان سازی اطالعات برای گروه

 نیستند.
 80 6 های غیرعضو توجه به گروه

 31.0 78 ارتباطات یک سویه فقدان در اختیار داشتن ابزار،روش و بازی. 8

 31.0 78 جذابیت اسالمی المی به مراتب باالتر است.های جذابیت اس تکنیک 3

 31.0 78 شناسی مخاطب شناسی عمین داشته باشیم. مخاطب 6

0 
عدم استفاده از محتوای  شود. محتوای اسالمی ارزشمند است، ولی استفاده نمی

 اسالمی
74 05 

4 
یک فضا با حدود و ثیور و براسـا  فطـرت انسـان ایجـاد     

 کنیم.

بتنی بر فضای مجازی م

 فطرت
74 05 

1 
ــه  ــراد و نظری ــراد     اف ــی از اف ــر طیف ــا ه ــب ب ــا متناس پردازه

 ریزی کنند. طرب
 10 86 اتاق فکر
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  -. کدبندی اولیه )سطا اول( با واحد سطربه سطر0جدول )ادامه(    

 شوندگان میزان همگرایی مصاحبه
 درصد تعداد مفهوم با کد اولیه عبارت نمونه ردیف

 755 38 آموزش ی مهارتی بسیار مهم است.ها گذاشتن کال  6

 31.0 78 قواعد و قوانین یکسری قواعد و قوانین دست و پا گیر وجود دارد. 9

 05 85 نقش روحانیون مالقات جوانان با روحانیون را دراین فضا ایجاد کنیم. 75

 05 74 مخاطب نگاه رهبر به جذب مخاطبان فضای مجازی هم هست . 77

78 
عقالنیت ذاتـی )بحـث دو طرفـه و تبـادل نظـر(      در جریان 

 شویم. موجب اقناع و جذب می
 31.0 78 فضای مباح ه

73 
پذیری باعث شده است که به هر خبری نگاه امنیتـی   جامعه

 ها را امنیتی کنیم. کنیم و حضور در شبکه
 31.0 78 پذیری ناقص جامعه

 31.0 78 رنامهفقدان ب تواند مؤثر باشد. هنر و برنامه ریزی ما می 76

 31.0 78 بینی فقدان پیش شویم. با ت خیر با تکنولوژی مواجه می 70

74 
سـازی کنـیم عـالی اسـت، بـه       ها را بتوانیم بـومی  اگر شبکه

 طوری که صفر تا صد آن دست خودمان باشد.
 80 6 سازی بومی

 

کـدهای اولیـه   ترین  عبارت است از استفاده از معنادارترین یا فراوان (:1سطا دوم )جدول 

برای غربال کردن و تقلیل میزان زیادی از کدهای ایجاد شده در مرحله کدگذاری بـاز سـطح اول   

 است.

 
 . کدبندی سطا دوم )متمرکز(1جدول 

 مفاهیم )کدبندی اولیه(
های  مقوله

 عمده)کدبندی متمرکز(
 شرح واره

 های غیرعضو . توجه به گروه7

 . مخاطب3شناسی   . مخاطب8
 اسیشن مخاطب

هـا و   هـا، انگیـزه   براسا  ایـن مقولـه شناسـایی عالئـن، سـلیقه     

ها به  بندی و اقتضائات درونی کاربران و مخاطبان رسانه طی 

 طور عام مدنظر است.

 . نقش روحانیون6

 . فقدان برنامه4. اتاق فکر 0
 مدیریت رسانه

هـا و مـدیریت    کننـدگان فنـاوری   به این مقوله به نقش هدایت

ریزی و راهبرد بکـارگیری ابزارهـای نـوین در     مهفناوری، برنا

 جهت اهداف ملی اشاره دارد.
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 . کدبندی سطا دوم )متمرکز(1جدول )ادامه(    

 مفاهیم )کدبندی اولیه(
های  مقوله

 عمده)کدبندی متمرکز(
 شرح واره

 . ارتباطات یک سویه1

 . فضای مباح ه 6
 عقالنیت ذاتی

ی در دیـدگاه هابرمـا    این مقولـه در برابـر عقالنیـت صـور    

مطرب است و منظور از آن، ایجاد ارتبـاط دوسـویه و فضـای    

هـای نـوین در جهـت     مباح ه و تبادل نظـر بـا کـاربران رسـانه    

 هاست. جذب آن

ــر    9 ــی ب ــازی مبتن ــای مج . فض

 فطرت

ــوای  75 . عــدم اســتفاده از محت

 اسالمی

 . جذابیت اسالمی77

فضای مجازی مبتنی بر 

 فطرت

است کـه دارای محتـوای اسـالمی، جـذابیت     اشاره به فضایی 

های اسالمی و گفتن حرف حـن در   اسالمی و دارای تکنیک

 درون خود است.

 پذیری ناقص . جامعه78

 . قواعد و قوانین73
 پذیری جامعه

ــام      ــش و انج ــرفتن نق ــده گ ــت برعه ــراد در جه ــادگی اف آم

ها در راسـتای رسـالت خـود در فضـای مجـازی بـا        م موریت

 دستاوردهای انقالب اسالمی. تاکید بر حفظ

 پژوهی آینده فقدان بینی پیش . فقدان76

ــده ــی آین ــامل پژوه ــالش  ش ــه ت ــایی مجموع ــت ه ــه اس ــا ک  ب

 تجسّـم  به ثبات، یا تیییر عوامل و الگوها، منابع، وجوی جست

ــالقوّه هــای آینــده ــردازد مــی هــا آن بــرای ریــزی برنامــه و ب . پ

 از «فـردا » واقعیّت زایش چگونگی دهنده بازتاب پژوهی آینده

 .است «امروز( »ثبات یا) تیییر دل

 سازی بومی سازی . بومی70
هـای داخلـی بـه     های مجازی با فرهنگ و تکنیک تولید شبکه

 طوری که صفر تا صد این تولید، داخلی باشد.

 ای سواد رسانه . آموزش74

ــا    ــاط ب ــراری ارتب ــابی و برق ــل، ارزی ــایی دسترســی، تحلی توان

ای در اشکال مختلـ  و شـناخت اطالعـاتی و     ههای رسان پیام

 ها و ت ثیرات آن. انتقادی از رسانه، تکنیک

 

 کدگذاری محوری

یابد. هدف این مرحله از کدبندی، بازگرداندن نظـم   در این مرحله، نظریه به تدری  ظهور می

ها و بـاز   دادهشده، دسته بندی، ترکیب و سازماندهی میزان زیادی از  های کدبندی و انسجام به داده

های جدید است. اشترا  کدبندی محوری را به م ابه ساختن یـک بافـت    ها به شیوه کردن آن جمع

 شـده در   کنـد. در اینجـا ابعـاد مشـخص     غلیظ از روابط، حـول محورهـای یـک مقولـه تعریـ  مـی      
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( 7916های کدگذاری گالسر است؛ در این خصو  گالسر ) ( براسا  یکی از خانواده7نمودار )

تنها شیوه ارتباط بین کدهای  های مذکور نه چهل خانواده کدبندی نظری را پیشنهاد داده است. کد

کنند، بلکه داستان تحلیلی محقن را نیز به سمت یک مسیر نظری حرکـت   بندی می بنیادی را مفهوم

 (.334-330: 7398دهند )محمدپور،  می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (. فرآیند تحلیل مدل )یافته محقق0نمودار 

 

 (.716و91: 7395)ازکیا،  7شده در یک مدل پارادایمی کار گرفته منظور از اصطالحات به
 

 ای . تعریف ابعاد مدل زمینه3جدول 

 تعریف عنصر

 پدیده
ها برای اداره کردن آن  ها یا واکنش ای از کنش طرب تئوری و ایده، حادثه، رویداد و واقعه اصلی که مجموعه

 ها به آن مربوط است. ای از کنش شوند یا مجموعه هدایت می

 شوند. حوادث، رویدادها و اتفاقاتی که به وقوع یا توسعه یک پدیده منجر می شرایط علی

 شرایط مداخله گر

گر یا  شرایط ساختاری مربوط به راهبردهای عمل/تعامل است که به یک پدیده ربط دارد. آنها تسهیل

زمینه خا  قرار دارند. راهبردهای عمل/تعامل را کنشگران برای  محدودکننده راهبردهایی هستند که درون یک

 گیرند. شده به کار می مدیریت، اداره، انتقال داده یا پاسخ به پدیده تحت مجموعه خاصی از شرایط مشاهده

 دهد. گر انجام می گرا که کنشگر در پاسخ به پدیده و شرایط مداخله های هدف مقصد و فعالیت راهبردها

 

ها از مدل پارادایمی همان مـدل نهـایی    ( مطرب شد. منظور آن7996) . مفهوم مدل پارادایمی توسط اشترا  و کوربین7

 (389 :7398، 7 ج )محمدپور، ای است زمینهه نظری

 گر عوامل مداخله

 پدیده اصلی 

 عوامل علی

 
 

 

 نوع تعامل
 

 راهبردها

آفرینی مدیران در تحوالت  نقش
 های اجتماعی مجازی  آتی شبکه
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 ری انتخابیکدگذا

هـای   در این مرحله، نظریه تقریبا  به استحکام رسیده و محقن بعد از انجام دادن برخی اصـالب 

ای تقریبـا    سازی زمینـه  های اندکی سروکار دارد. در این مرحله، فرآیند نظریه نظری ممکن، با مقوله

پردازد و نیازی به  نظریه میهای انتزاعی به تدوین  رسد و محقن با تعداد اندکی از مقوله به اتمام می

های عمده به لحاظ نظری اشـباع شـده و هـر کـدام براسـا        های جدید ندارد. مقوله کدبندی داده

انـد. محقـن    شده مراحل اول و دوم به صورت منطقی در کنار یکدیگر قـرار گرفتـه   مفاهیم کدبندی

شود: در شیوه اول محقن ممکن  باید مقوله هسته را انتخاب کند. مقوله هسته به دو شیوه انتخاب می

های موجود را گزینش نماید و در شیوه دوم وی باید نسبت به تعیین و سـاخت   است یکی از مقوله

های عمده در قالب یـک مـدل پـارادایمی حـول      یک مقوله جدید اقدام کند. در این مرحله، مقوله

( بـه توصـی    8شـده )نمـودار    شوند. در واقـع، مـدل ترسـیم    مقوله هسته به یکدیگر ارتباط داده می

خوانند. ترکیب  ها می پردازد. این فرایند را ترکیب مقوله صوری مقوله هسته و تحلیل و تبیین آن می

های عمده حول یک مقوله هسته و پاالیش و آراستن  سازی و اتصال مقوله ها به فرآیند مرتبط مقوله

دهنـده ایـن    ( توضیح8ای نهایی )نمودار  نهشود. مدل زمی شده از آن اطالق می های نظری منت  سازه

مطلب است که موضوع مورد مطالعه تحت چه شرایطی به وجود آمده و براسا  چه سازوکارها و 

ای نهایی ترسیم و هر یک از ابعاد آن تشریح شده  هایی عمل کرده است. در ادامه، مدل زمینه تعامل

 (.367-365است )محمدپور، همان: 
 

 ها تهبحث و تحلیل یاف
پس از کدگذاری گزینشی و تشـکیل مقولـه هسـته، ارتبـاط نقـش مـدیران بـا شـرایط علـی،          

ایم. در اینجـا   را نشان داده -فضای مجازی غیر همسو -گر، راهبردها و پدیده یا مقوله هسته  مداخله

مدیران آفرینی بهتر  و راهبردهای اساسی برای نقش  ( را ترسیم شده8مدل و پارادایم نهایی )نمودار 

 های اجتماعی مجازی مطرب شده است.  در تحوالت آتی شبکه
 

 های اجتماعی مجازی  راهبردها در تحوالت آتی شبکه

راهبردها، ابزارهایی در دست مـا بـه منظـور رسـیدن بـه مقصـود و هـدف اصـلی اسـت. ایـن           

 راهبردها به طور کلی به شرب زیر است:
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 های آفرینی مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه نقش : مدل1نمودار

 های محقق( اجتماعی مجازی )مبتنی بر یافته

 

هـا از   بینی تهدیدات این فنـاوری  پیش های نوین: پژوهی در حوزه فناوری راهبرد آینده -

طرین بسترسازی فرهنگی در جامعه باید مـدنظر قـرار گیـرد. اینکـه در آینـده وضـعیت ایـن        

ها چیست و حتی سیر تکاملی ابزارهای نوین بـه   چگونه خواهد شد و جایگزین آن ها فناوری

هـا پاسـخ    تـر بـه آن   های اساسی است که باید هرچه سریع شود، از جمله چالش کجا ختم می

 داده شود. 

هـای ارتبـاطی اینترنـت     بایـد بـا ایجـاد زیرسـاخت     ای در میان جامعه: افزایش سواد رسانه -

های متنوع از نظر شـکلی و محتـوایی و همچنـین دسترسـی آسـان و       سانهپاک، نظیر وجود ر

 پدیده اصلی

 فضای مجازی غیر همسو

 عوامل علی

شناسی     . نقـص در مـدیریت    . نداشتن فضای مجازی مبتنی بر فطرت    . عدم مخاطب

 رسانه     .عدم توجه به عقالنیت ذاتی  

 سازی  پژوهی     . عدم بومی ای              . فقدان آینده . پایین بودن سواد رسانه

 دها:راهبر

 های نوین                . راهبرد مربوط به مخاطب شناسی                     . راهبرد آینده پژوهی در حوزه فناوری

 سازی بومی مبتنی بر فطرت و تکنیک های جذابیت اسالمی    . افزایش سواد رسانه ای در میان کاربران . شبکه

 . گسترش مسجد نت به منظور ایجاد فضای مجازی مبتنی بر فطرت                   . مدیریت و پشتیبانی فکری از سوی نخبگان    

 های غیر عضو . حضور کمی وکیفی روحانیت در فضای مجازی       . توانمندسازی وتقویت فضای مباح ه و ارتباطات دو سویه با گروه

 گر عوامل مداخله

ــه پــذیری نــاقص، عــدم     . جامع

 انعطاف درقواعد و قوانین

 املنوع تع

)گهههههزینش  کشهههههی زه

 ای( رسانه

 ای( تدبیر)نقد رسانه

 ای( )تولید رسانه هدایت
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کـارگیری نیروهـای متخصـص در زمینـه سـواد       های نـوین، آمـوزش و بـه    استفاده از فناوری

آموز، دانشجو، نخبگان تا عامه مـردم( و ایجـاد ارتبـاط     ای در اقشار مختل  ) از دانش رسانه 

ها، روحانیون و جوانان، نخبگان و  ها و خانواده انهمیان نهادهای رسمی و غیر رسمی نظیر رس

ای بــاال و در نتیجــه، ارتقــای کمــی و کیفــی  جوانــان، جامعــه را در رســیدن بــه ســواد رســانه

گیری از فضای مجازی یاری رساند. به یـاد داشـته باشـیم کـه در زمینـه آمـوزش سـواد         بهره

ارزشـمند در جهـت گسـترش     ای باید چارچوبی تدوین شـود ]کـه ایـن فضـا[ ابـزاری      رسانه

ای در کـاربران   گـری، تفکـر انتقـادی و تولیـد رسـانه      ای، گزینش های مصرف رسانه مهارت

 های نوین باشد تا بتواند اثرگذاری حداک ری را داشته باشد. رسانه

در  شناسی )همسو کردن مخاطب و همسو کردن فناوری(: راهبرد مربوط به مخاطب -

ال مصرف فضای مجازی هستند و این منحصر به مرز جیرافیایی که آحاد جامعه در ح حالی 

رو، توسـعه   و فراتـر از مرزهـای جیرافیـایی متصـلب اسـت، از ایـن       ای نیست مشخص و بسته

های نوین و نوظهور به گسترش گفتمان جامعه در کل دنیا کمـک خواهـد کـرد؛ بـه      فناوری

حاد جامعه )بسی  عمـومی( و آن  ای است بین بسی  آ طوری که فضای مجازی، ابزار میانجی

تواند این دو را هرچه بیشتر به هم نزدیک کند و در یک  طرف مرزهای کشور. این ابزار می

ارتباط ت ثیر و ت ثر م بت قرار دهد. از این رو، همسو کردن مخاطب و همسو کردن فنـاوری  

ظـر قـرار   های اجتماعی مجازی اسـت کـه بایـد مـد ن     دو اصل اساسی در تحوالت آتی شبکه

هـای   هـا، نیازهـا و ویژگـی    ها، عالین، انگیزه های متنوع مخاطبان، سلیقه گیرد. شناخت طی 

توانـد کمـک شـایانی در جهـت تحقـن       هـا مـی   فرهنگی آن -شخصیتی، جمعیتی و اجتماعی

بندی کردن  ها و طبقه مخاطبان همسو کند. بر این اسا ، ساخت ابزار سنجش کاربران رسانه

 شناسی است. ها، اقدامی اساسی در مقوله مخاطب ها و... آن ، انگیزهها، عالین نیاز

از ســوی  هههای جههذابیت اسههالمی: سههازی بههومی مبتنههی بههر فطههرت و تکنیههک شههبکه -

تـرین عوامـل گـرایش     های بومی، از جملـه مهـم   شوندگان، فقدان جذابیت در شبکه مصاحبه

رو، توجـه بـه ایـن مقولـه در      نهای اجتماعی غربی اعـالم شـده اسـت. از ایـ     جوانان به شبکه

 های بومی بسیار مهم است.  طراحی و تولید شبکه

های  در عقبه بسیاری از تحوالت در فناوری مدیریت و پشتیبانی فکری از طریق نخبگان: -
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گذار و...  شنا ، سیاست شنا ، اقتصاددان، فرهنگ شنا ، جامعه نوین چندین هزار نفر روان

کشی فضای مجازی مستلزم حضور نخبگـان متخصـص    ه، هدایت و زهقرار دارد. تدبیر، برنام

هـای علمـی و    در این حوزه است بر این اسا ، یکی از اقدامات اساسی فراخوان ایـن گـروه  

هـا و   ها، ایجاد فضای تبادل نظـر در مـورد وضـعیت موجـود فنـاوری      سر و سامان دادن به آن

 هاست. بینی آینده این فناوری ها و پیش چالش

رسـد تشـکیل    بـه نظـر مـی    سترش مسجد نت در جهت فضای مجازی مبتنی بر فطرت:گ -

مسجد نت به عنوان یک طرب آزمایشی در سطح مساجد چند شهر از جملـه اقـدامات مـؤثر    

تـوان   باشد. با توجه به محیط مسجد و شیوه کنترل و نظارت بر کاربران در ایـن محـیط، مـی   

ها  گونه مسجد نت جازی ایجاد کرد. گسترش اینمهارت خودکنترلی را در کاربران فضای م

توانـد   کند؛ زیرا این طرب می مسلما  از تهدیدات این فضا در طبقه پایین جامعه جلوگیری می

شکاف آگاهی ایجادشده بر اثـرِ نـابرابری در پایگـاه اقتصـادی و اجتمـاعی را کـاهش داده،       

 از اینترنت پاک پاسخ دهد.تر را در استفاده  نیازهای اساسی طبقات اجتماعی پایین

تعامل با حوزه علمیه در راستای ایجـاد   حضور کمی وکیفی روحانیت در فضای مجازی: -

تواند ثمربخش باشد. براین اسا ، حضور  های جذابیت اسالمی می فضای مجازی با تکنیک

 کمی و کیفی روحانیت در کنار جوانان در این فضا و ارتباطـات آنالیـن بـا همـدیگر بسـیار     

سـازی اطالعـاتی بـرای قشـر      بخش اسـت. پاسـخگویی بـه شـبهات، شـایعات و جریـان       نتیجه

خاکستری، از جمله کارکردهای آشکار حضور روحانیت در فضای مجازی است، به طوری 

 که این فضا را تبدیل به یک فرصت در جهت انتشار و تبلیغ گفتمان اسالم خواهد کرد.  

های غیر عضو: در جریـان    ه و ارتباطات دو سویه با گروهتوانمندسازی و تقویت فضای مباح -

شود. شیوه جذب  بحثه دوطرفه و تبادل نظر موجب اقناع می عقالنیت ذاتی یا خرد جمعی

گونه است که با روش مباح ه و تبادل نظر موجـب اقنـاع در افـراد شـویم. مصـداق       افراد این

نقالب )مدظله العالی( به جوانـان اروپـا و   سازی نامه رهبر معظم ا عینی و واقعی چنین توانمند

امریکای شمالی است که جوانان غربی را به بازگشت بـه فطـرت بیـدار خـود دعـوت کـرده       

 است. 
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 پدیده

به عنوان یک فضای خود کنترل که به طور  «فضای مجازی غیر همسو»در اینجا 

، فرهنگ و وضعیت اجتماعی ناپذیری وارد تمام جوامع شده است و همسو و همگرا با منافع اجتناب

جوامع مختل  نیست، به عنوان مقوله هسته )پدیده( انتخاب شده است این پدیده، به طور مسلّم، 

رو،  خواهد بود، از اینهای اجتماعی مجازی  تحوالت آتی شبکههای اساسی در  یکی از چالش

ادامه بدان اشاره  بررسی شرایط و عوامل ظهور چنین فضایی در کشور دارای اهمیت است که در

 خواهیم کرد.

 

 عوامل علی

سه نگاه در این عوامل مطرب شده است: اول، یک نگاه از بیرون به درون؛ دوم، نگاه از درون 

 ای. ای و زمینه به بیرون و سوم، توجه به عوامل ریشه

دیدگاهی   شود، آمدن چنین فضایی می گیری و به وجود  در نگاه اول، آنچه موجب شکل

کنند.  کنندگان فضای مجازی مطرب می شوندگان آن را با توجه به تجربه تولید ه مصاحبهاست ک

اند که به نحوی آن را  ترتیب به دو مقوله و مؤلفه اساسی و علّی در این کشورها اشاره کرده بدین

اند از:  ها عبارت دانند. این مقوله گیری از این فضا می جزو نقاط ضع  درونی در بهره

ها  ها، انگیزه شناسی، شناسایی عالین، سلیقه در مقوله مخاطب«. مدیریت رسانه»و « شناسی مخاطب»

ها به طور عام مد نظر است. در مورد  بندی و اقتضائات درونی کاربران و مخاطبان رسانه و طی 

شناسی مسئله حائز اهمیت، این است که این فضا بدون شناسایی مخاطبان و سالین، عالین  مخاطب

تواند تعاملی یک سویه را  های متنوع اثربخش نیست. در یک ارتباط تعاملی آنچه می ائقه گروهو ذ

طراحی و بازیابی این  به تعاملی هدفمند و اثربخش تبدیل کند، بازخورد اثرِ ارتباط با گیرنده و باز

شناسی با  بازخورد برای ایجاد یک ارتباط تعاملی هدفدار و ت ثیرگذار است. بدین ترتیب، مخاطب

تمام ابعاد خود )قومیت، جنس، سن، تحصیالت و...( از جمله عوامل علّی است که فضای مجازی 

اند، قابل ت مل  شوندگان به آن اشاره کرده کند. نکاتی که در این مقوله، مصاحبه را اثربخش می

ن باید شناسی عمی مخاطب»کند:  کنندگان این طور بیان می است. برای نمونه، یکی از مشارکت

توانیم از ابزار، روش و زمین طرف مقابل استفاده کنیم، م ال  در مهد کودک،  داشته باشیم؛ ما نمی



 های اجتماعی مجازی آفرینی مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه مدل نقش

031 

کنیم.  شود، این در حالی است که داریم در پازل دشمن کار می ها گذاشته می تبلت در اختیار بچه

سازی  . باید جریانطلبند.. ها با سنین و تحصیالت مختل  فضاهای متفاوتی را می در حالی که بچه

کرد، آن هم برای جامعه هدفی که مخاطب نیستند و اینکه چگونه این افراد را به سمت فضای 

های این  کننده هدایت»گوید:  فرد دیگری نیز این چنین می« قسطی و سدس نسیه خود وارد کنیم.

کند. لذا در  صد میافزارهایی دارند که تمام سالین، عالین و ارجاعات مخاطبان را ر ها نرم شبکه

 «ها و عالئن کاربران را رصد کرد. توان سلیقه های اجتماعی مجازی نیز می محیط شبکه

است. این مفهوم اشاره به کدهایی م ل اتاق « مدیریت رسانه»اما مقوله بعدی در نگاه اول، 

رسانه های اجتماعی مجازی دارد. مدیریت  فکر و نقش نخبگان و روحانیت در تحوالت آتی شبکه

گیری از  کننده فضای مجازی برای بهره عبارت است از: حضور پشتیبان فکری و بازطراحی

درصد پاسخگویان به آن اشاره داشته و آن را یکی از  10های این فضا. در این مورد،  فرصت

اند. یکی از  های اجتماعی مجازی دانسته های اساسی در تحوالت آتی شبکه علت

چقدر ما در رسانه بر روی طرف مقابل ت ثیر »کند:  ین مورد این طور بیان میکنندگان در ا  مشارکت

ایم، لذا ت ثیرگذار نیستیم؛ چون ساختار ذهنی ما در یک  ایم؟ ما این ابهامات را پاسخ نداده گذاشته

ساختاری شکل گرفته است. به نظر من، حضور حداک ری نخبگان در فضای مجازی راهکاری 

مدیران متولی باید بنشینند »... کند:  گونه تشریح می د دیگری این موضوع را اینیا فر« اساسی است.

ها را بخواهند و برای آینده فکر  متخصصان خود را جمع کنند، یک همایش بگذارند و نظرات آن

 .«اند...  کنند. آنها این کار را نکرده

ای فضای مجازی است. این ه اما نگاه دوم در بُعد علّیِ مدل، متناسب با نقاط قوت و فرصت

فضای مجازی »بخش با دو مقوله دیگر، از نگاه اول، متمایز شده است. یکی از این دو مقوله، ایجاد 

است و « اینترنت پاک»شوندگان ایجاد یک  یا به تعبیر یکی از مصاحبه« اسالمی مبتنی بر فطرت

ورد فضای مجازی اسالمی در این فضاست. در م« فضای مباح ه و کنش عقالنی»دیگری، ایجاد 

های جذابیت اسالمی کرد.  باید تمام تالش خود را برای ابالغ حرف حن با به کارگیری روش

کند:  ای این طور اظهار می شونده بایستی این را یک وظیفه و تکلی  بدانیم. برای م ال، مصاحبه

نظر من، بین محتوا و  کند. به عمن باشد حالت دفعی پیدا می محتوا باید محکم باشد و اگر کم»

های اجتماعی مجازی داخلی رابطه مستقیم وجود دارد. برای نمونه، نامه رهبری به  جذب شبکه
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گونه کارها کنیم، چون وقتی  جوانان اروپا و امریکای شمالی یک قدم بوده است و باید از این

سا  حقیقت ها برا شوند، چون فطرت انسان خود جذب می جوانان حقیقت را بفهمند خودبه

« شود. های گوناگون باعث افزایش جذب می سرشته و خلن شده است. لذا انتقال حقیقت به زبان

حضور افراد مختل  در این فضا و »کند:  کننده دیگری بیان می همچنین در این موضوع، مشارکت

از آموزش در اینجا خیلی مهم است تا حالت خودکنترلی را در فرد ایجاد کنیم تا با یک جو 

عضویت ما خارج نشود. ما باید شیرینی فضا را طوری کنیم که افراد دور این شیرینی دائم باشند و 

شیرینی دین اسالم را بدون دغدغه به این افراد ارسال کنیم؛ یعنی یک بسی  آنالین مبتنی بر فطرت 

ا تبیین کرده کنندگان این مقوله ر ذاتی، گفته یکی از مشارکت  در مورد عقالنیت« ایجاد کنیم.

کنند، اما عقالنیت ذاتی  های ذهنی( عمل می ها با عقالنیت صوری )کلیشه غربی»گوید:  است. او می

ها  ها پیام کنند و مخاطب ها این کار را نمی زمانی است که بحث دو طرفه شود، در حالی که غربی

نیت صوری است. به کنند و این مصداق عقال ها سطحی نگاه می کنند. آن طرفه دریافت می را یک

 « شود. طوری که در جریان عقالنیت ذاتی بحث دوطرفه و تبادل نظر موجب اقناع می

های اجتماعی  نگاه سوم در شرایط علی، به بستر و زیربنای اصلی در تحوالت آتی شبکه

 اند از:  های مرتبط با این عوامل عبارت مجازی توجه دارد. مقوله

 ی؛ا . پایین بودن سواد رسانه7

 پژوهی؛ . فقدان آینده8

 سازی. . عدم بومی3

با توجه به نتای  مصاحبه، دقت توجه به نقاط قوت و ضع  درونی در مقوله فضای مجازی 

بسیار مهم و اساسی است که نیازمند یک کاوش مستقل و منسجم است. برای نمونه، اک ر 

ای بسیار مهم و اساسی است. در  اند که توجه به آموزش سواد رسانه شوندگان اذعان کرده مصاحبه

ای باید چارچوبی تدوین شود که این فضا ابزاری ارزشمند در جهت  زمینه آموزش سواد رسانه

ای در کاربران  ای، گزینشگری، تفکر انتقادی و تولید رسانه های مصرف رسانه گسترش مهارت

ند آن هستند که در مورد اندرکاران و متولیان نیازم های نوین باشد. در حال حاضر، دست رسانه

تر گام بردارند و در فرایند  های آموزشی و مزایای استفاده از ابزارهای تعلیمی نوین آگاهانه فرصت

های  ای به طور فعاالنه مشارکت کنند. در مورد مقوله های سواد رسانه توسعه استانداردها برای برنامه
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در این موضوع دیر اقدام شده است و »... است: ای چنین اظهار نظر شده  پژوهی و سواد رسانه آینده

بینانه وارد  ساختند. هرچند دشمن با قصد بد مدیران از همان اول، باید از این تهدیدات فرصت می

تر  ای خلن کرده است که از تهدیدات فرصت بسازد و مدیران مقدم شد، اما خداوند بشر را به گونه

کنند. البته اقداماتی انجام شده، اما دیر است؛ هرچند  سازی بر همه هستند و باید خودشان شبکه

های قوی وارد شوند و سازنده فناوری باشند. باید  توانند با برنامه خوب است. مربیان و مهندسان می

این موضوع .« تواند بکند...  جلوتر برویم؛ این گوشی تلفن در صد سال آینده چه کارهایی می

 ی و بازی در زمین و محیط بومی است.سازی بوم مستلزم توجه به شبکه

 

 گر عوامل مداخله

گر همانطور که قبال  تشریح شد، شامل شرایط ساختاری مربوط به راهبردهای  بُعد مداخله

کننده راهبردهایی هستند که  گر یا محدود عمل/تعامل است که به یک پدیده ربط دارد. آنها تسهیل

ای، دو مقوله اساسی از سوی  بُعد از مدل زمینهدرون یک زمینه خا  قرار دارند. در این 

. عدم انعطاف در 8پذیری ناقص و  . مقوله جامعه7کنندگان مورد توجه قرار گرفته است:  مشارکت

های محدودکننده در جریان تبدیل فضای مجازی  ترین عامل قواعد و قوانین. این دو مقوله اساسی

های اجتماعی  ید گفت که افراد در فضای شبکهپذیری با به یک فرصت هستند. در مورد جامعه

پذیری جدید منطبن با فضا و  های متناقض، نیاز به یک جامعه های متنوع و شناخت مجازی با طی 

پذیری افراد  رو، از جمله موارد در اثربخشی فضای مجازی، نوع جامعه محیط جدید دارند. از این

پذیری افراد ارتباط مستقیم با  ین نیز هست و نوع جامعهاست که این مقوله متاثر از نوع قواعد و قوان

به طور قطع، رسانه فرصت است »گوید:  ای چنین می شونده باره مصاحبه قواعد و قوانین دارد. در این

پذیری  پذیر کنیم... این جامعه و از ضروریات زندگی ماست و باید روش استفاده را تربیت و جامعه

ها را امنیتی بدانیم. نگاه امنیتی  ری نگاه امنیتی کنیم و حضور در شبکهباعث شده است که به هر خب

پذیری  به روابط اجتماعی افراد یکی از موانعی است که اثرپذیری را کم کرده است.... جامعه

های گذشته و  پذیری نسل کند. تجربه و جامعه تجربه است و با این تجربه، خود را اصالب می

هنجاری در قوانین، یعنی جایی منع  رصه، به افراد جدید انتقال یافته است. بیها در این ع ناکامی آن

کرده و همه حضور دارند و جایی منع نکرده است. هیچ کس حضور ندارد. اگر قواعد و قوانین 
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ها جرم است؟ این آیاها را قواعد  شوند. م ال  آیا حضور در شبکه گیر می متضاد باشند، افراد گوشه

پذیری ما اثر گذاشته  د و تفسیر به رأی و شفاف نبودن قواعد است که بر جامعهکنن مشخص می

هایی ایجاد شده  سری محدودیت یک»ای دیگر این طور ابراز شده است:  یا در مصاحبه« است.

ها به طوری کنترل شود. لذا طوری تروی  شده است که به  است و به نظر من، باید این محدودیت

درصد افراد به آن به  0/31پذیری،  در مقوله قواعد و قوانین و جامعه« وید.سمت این ابزارها نر

رو، توجه به اصالب و تعدیل این دو مقوله در  اند. از این عنوان یک عامل محدودکننده اشاره کرده

 های اجتماعی مجازی باید مورد توجه قرار گیرد.  تحوالت آتی شبکه

 

 جتماعی مجازیهای ا نوع تعامل با تحوالت آتی شبکه

ها در زمان  هرچند رویکردهای دیگر در پروتکل و اجرای مصاحبه و حتی در انتخاب مقوله

کدام از رویکردهای غربی نوع تعامل ما و مدیریت  گیرند، اما هیچ کدگذاری مورد استفاده قرار می

پذیری  ی و ت ثیررسانه و ت ثیرگذار -کنند و صرفا  رابطه بین مخاطب  در فضای مجازی را تعیین نمی

ها در تحلیل نسبت به فضای مجازی و بسیاری از اجزای این  اند. اما این نظریه این دو را مطرب کرده

رو، نوع تعامل در این تحقین مبتنی بر بیانات مقام  حوزه نوظهور به ما کمک خواهند کرد. از این

 همواره اخیر، دهه دو در ی(العال رهبری )مدظله معظم معظم رهبری )مدظله العالی( است. مقام

 و گذاشته میان در بسیجیان با را خویش های دغدغه و تدابیر رهنمودها، از بخش ترین مهم

 های لیزش یادآوری و عوام و خوا  بحث. اند کرده مطرب آنان جمع در را خویش سازی گفتمان

 تاریخ و اسالم ریختا های رویش و ها ریزش است. مهم امور این از یکی عوام های غفلت و خوا 

 از جلوگیری و پیشگیری ها و آن به پرداختن و بوده مسلمین امر ولی ت کید مورد اسالمی انقالب

 و فساد و فقر با مبارزه است. همچنین مسلمین امر ولی های آرمان از ها رویش تقویت و ها ریزش

 آشکار عرصه این در رانمدی از له معظم انتظار و است مسلمین امر ولی مطالبات تبعیض از جمله

 ت کیدات و نظام مصالح از علمی جهاد و علمی های قله فتح و افزاری نرم نهضت علم، تولید. است

شمار  به حکیمانه و حیاتی راهبرد این ارکان از یکی مدیران فرهنگی و است رهبری معظم مقام

  و دشمنان رهنگیف ناتوی و فرهنگی شبیخون فرهنگی، تهاجم با همچنین مقابله .روند می

های مقام معظم  و از دیگر دغدغه کشور نیاز مورد های عرصه از ها آن به وابسته عناصر
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العالی( در مورد فضای  رهبری)مدظله العالی( است. در این حال، بیانات مقام معظم رهبری )مدظله

زیر به چند  مجازی به عنوان یکی از عناصر در تهاجم فرهنگی، حائز نکات ارزشمندی است که در

داند که نه  ب فضای مجازی را یک کارزار فکری میرهبر معظم انقالکنیم.  ها اشاره می مورد از آن

 تنها به زیان ما نیست، بلکه سودمند نیز هست.

 فرمودند:  79/1/7397رهبر انقالب در تاریخ 

سایبری هم که  ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و کننده، م ل رایانه ابزارهای تسهیل»

توانید یک کلمه حرف  ها را یاد بگیرید، می االن در اختیار شماست. اگر بتوانید این

شناسید، برسانید؛ این فرصت  ها را نمی درسته خودتان را به هزاران مستمعی که شما آن

اگر ضایع شد، خدای متعال از من و  بادا این فرصت ضایع شود.مای است؛  العاده فوق

یامت سؤال خواهد کرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، این همه شما روز ق

 7«ید؟ا های کرد میل و شوق به دانستن، شما برای تروی  معارف اسالمی چه استفاده

و روحانیون استان کرمان مورخ  71/6/7360ایشان در دیدار روحانیون استان سمنان مورخ 

های جدید ارتباطی  روحانیت و حوزه علمیه در برابر فناورینیز در مورد وظیفه و نقش  77/8/7366

 فرمودند:

 .ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدا بگیریم  ما چیست؟ اولین وظیفه  وظیفه»

البته روحانیت  - اا که وجود دارد این وسایل ارتباط جمع)  ام که با همه ها گفته من بار

جدید های  فناوریاز اینترنت و   .جمع) استفاده کنداین وسایل ارتباط   باید از همه

د. همچنان) که از رادیو و تلویزیون و نروحانیت براا دین استفاده کن  ارتباطات) باید همه

روا مردم،  مذهب)، نشستن روبه  در عین حال، مسجد، جلسه -ندنک ها استفاده م) چیز  بقیه

بدیل دارد و هیچ چیزا  یک نقش ب) دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن،

کُشند که  هاا سیاس) خودشان را م) گیرد و این هم مال شماست. گروه جاا این را نم)

شود. شما که معمم و روحان) هستید،  بتوانند یک چنین نقش) را به دست آورند، اما نم)

دانند  م)گیرد و  غ، وقت) در مقابل مخاطبان خودش قرار م)یا آن خانم طلبه یا مبلّ

روحان) است، دلبستگ) و دلدادگ) و اعتماد به او، از نوع دیگرا است و ربط) به 
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 .« گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم  اعتماد به بقیه

  کرده است. حوزه ]پیدا[ هاا زیادا  هاا علمیه با گذشته تفاوت  امروز وظای  حوزه»

جماعت نیست. منبر رفتن به صورت سنت) هم اگر محتواا عال) و   علمیه فقط براا اقامه

امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا چقدر متنوع . پُر میزا نداشته باشد، کاف) نیست

نشیند و افکار،  این طرفه دنیا یک نفر جوان پاا یک دستگاه کوچک می است. شده

 -بلکه هر ناکس) - سوا هر کس)پیشنهادهاا فکرا و عمل) را از و  تصورات، تخیالت

امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباط)ِ بسیار متنوع  .کند از آن طرفه دنیا دریافت م)

  رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین، عرصه وجود دارد و حرف، آسان به همه جاا دنیا م)

)ِ فکرا کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیق

وجه به زیان ما نیست، به سود ماست. اگر وارد این   هیچ  قرار داریم. این کارزار فکرا به

از مهمات تفکر اسالم) و انبارهاا معارف اله)  -میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست 

بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعا  بُرد با ماست، لیکن مسئله این است که ما  -و اسالم)

 .«این کار را بکنیمباید 

اعضای شورای عالی  ادر دیدار ب 84/9/7367در مورخ  رهبر معظم انقالب )مدظله العالی(

 د: انقالب فرهنگی فرمودن

یک نقمت بزرگ هم هست؛  ،اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال»

رگسیخته اینترنت االن م ل یک جریان افسا ...یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک

اش کو؟  این م ل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قالده ... است

 !« ایم آهنگر قالده را بسازد بگویند سفارش کرده

مقام معظم  های اجتماعی مجازی مبتنی بر یکی از بیانات در این زمینه، نوع تعامل با شبکه

ضمن ت کید بر اهمیت فضای  84/78/7395مشخص شده است؛ معظم له در العالی( رهبری )مدظله

 :فرمایند می مجازی

رودخانه  یک م ل فضا این دارد. اهمیت اسالمی انقالب اندازه به مجازی فضای حوزه»

 تر و خروشان افزوده آن بر آب هم دائما  و آید می که است و خروشان آب پر از

 و هدایت کنیم کشی زه اشیم،ب داشته برنامه و کنیم تدبیر رودخانه بر این ما اگر. شود می
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 برای ای و برنامه کنیم رهایش اگر. فرصت شود می بریزد، سد به تا را رودخانه این کنیم

 .«تهدید یک شود می باشیم، نداشته آن

 : جمله از است، مهمی نکات حائز العالی( مقام معظم رهبری )مدظله فرمایشات به توجه

 است؛ . فضای مجازی در تداوم انقالب اسالمی7

 اسالمی است؛ انقالب اندازه به مجازی فضای . اهمیت8

 ها؛ فناوری ناپذیر اجتناب و توق  بدون . پیشرفت3

 به این صورت، در غیر است؛ فرصت به منت  فضا این هدایت و کشی برنامه، زه . تدبیر،6

 .شود می تبدیل تهدید

فضا یک فرصت است، اما از براسا  رویکرد مقام معظم رهبری )مدظله العالی( هرچند این 

شود که تهدیدات آن باید مدیریت شود و تبدیل این تهدیدها به فرصت و  بیانات استنباط می

کشی، برنامه، هدایت و تدبیر مدیران  گیری از آن در جهت اهداف انقالب اسالمی منوط به زه بهره

شود و اگر  افزوده میاست. همچنین این فضا همچون رودخانه پر آبی است که دائم به آب آن 

 تواند به خسارات فراوان منجر شود.  مدیریت نشود، می

العالی( به فضای مجازی  رویکرد مقام معظم رهبری )مدظله 7ای در این زمینه، مابه ازای رسانه

توان  های اجتماعی مجازی را می آفرینی مدیران فرهنگی با شبکه به منظور چگونگی تعامل و نقش

 سیم کرد:به صورت زیر تر

 

 

 

 

 

 

 
 العالی( به فضای مجازی )مبتنی بر تحلیل محقق( . رویکرد مقام معظم رهبری )مدظله3نمودار 

 

 محقن تحلیل بر . مبتنی7

 ای( برنامه )مصرف رسانه

 های اجتماعی مجازی  سازی از شبکه فرصت

 ای( زه کشی )تهذیب وگزینش رسانه

 ای( تدبیر )نقد رسانه ای( نههدایت )تولید رسا
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کشی تداعی کننده یک نوع شیوه  مفهوم زه ای(: کشی )تهذیب و گزینش رسانه زه -

کشی خارج کردن آب اضافی زیرزمینی،  مدیریت در مقابل این فضاست. منظور از زه

آب از یک سازه و یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل و یا پمداژ به منظور  سطحی و روان

جلوگیری کردن از مزاحمت این آب اضافی و یا جلوگیری از زیان ناشی از آن است. در 

ای قرار دادیم. به عبارت دیگر، یک  ای این مفهوم را گزینش رسانه اینجا مصداق رسانه

یی را داشته باشد که بتواند حسن و قبح این فضا را کاربر در فضای مجازی باید این توانا

های خود در این فضا تالش کند و برای  تشخیص دهد و در جهت به دست آوردن منفعت

های این فضا از خود و جامعه کوشا باشد. این توانایی و مهارت  رفع تهدیدها و زشتی

های سنی، جنسی،  یبند نیازمند توجه ویژه مدیریت رسانه در جامعه، متناسب با طی 

 تحصیلی، قومیتی و ... است. 

گیری عاقالنه مبنی بر اینکه چه  تفکر انتقادی عبارت است از تصمیم ای(: تدبیر )نقد رسانه -

تر نیز تفکر انتقادی  کاری انجام دهیم یا چه باوری داشته باشیم. تعریفی دانشگاهی و جامع

آفرینی، کاربرد، تحلیل،  نی مربوط به مفهوممند ذه فرایند نظام» کند:  را چنین تعری  می

از طرین مشاهده،  تولیدشدهشده یا  آوری ترکیب و ارزیابی فعاالنه و ماهرانه اطالعات جمع

تا:  )جهرمی، بی« تجربه، ت مل، استدالل یا ارتباطات به عنوان راهنمایی برای باور و عمل

ادی، از جمله موضوعات اساسی در (. بر این اسا ، شناسایی و پرورش مهارت تفکر انتق30

های درونی نسبت به فضای  تواند بسیاری از ضع  های جدید است که می مدیریت فناوری

 مجازی را التیام بخشد.

ها  ای باید گفت که حتی انتخاب در فرایند خالقانه تولید رسانه ای(: هدایت )تولید رسانه -

زی به دیدن یا شنیدن کلمات، تصاویر یا شوند. ما به عنوان یک مخاطب نیا نیز تولید می

شده،  شده( نداریم، ما فقط آنچه را که از پیش پذیرفته شده )حذف مباحثه از دور خارج

« تولید»ای معدود  خوانیم. نتیجه آن است که هر آنچه توسط عده شنویم و می بینیم، می می

ها نیز همچون  د. رسانهکن جلوه می« طبیعی»شود، سرانجام برای ما )در مقام مخاطب(  می

های خود را عرضه  اند و پیام کنیم، بدون خواست و اراده ما ارائه شده هوایی که تنفس می

رو،  گذارند. از این هایی واقعی بر مردم اثر می نیستند، اما به شیوه« واقعی» ها کنند. رسانه می
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شوند و توسط افراد  های افراد نیز تولید می ما باید بدانیم که در فضای مجازی انتخاب

ای در  شوند. بدین ترتیب، تولید رسانه متخصص در جهت اهداف و منافع خاصی هدایت می

 از عقبه بسیاری در نخبگان است. طرین از فکری پشتیبانی و مدیریت اینجا به معنای

 اقتصاددان، شنا ، شنا ، جامعه روان نفر هزار چندین نوین های فناوری در تحوالت

 نخبگان حضور مستلزم مجازی فضای تولید. اند قرار گرفته ...و گذار سیاست  ، شنا فرهنگ

 این فراخوان اساسی، اقدامات از یکی اسا ، بر این است. حوزه این در متخصص

 مورد در نظر تبادل فضای ایجاد همچنین و ها آن به دادن سامان سر و و علمی های گروه

رو،  از این. ها است فناوری آینده این بینی شپی و ها چالش ها، فناوری موجود وضعیت

اساسی در  اقدامات جمله از تواند می کشور منافع و اهداف راستای در افکار این هدایت

  .ای در جامعه باشد مسئولیت اجتماعی نسبت به سواد رسانه

هایی است که طی آن افراد به صورت  ای فعالیت مصرف رسانه ای(: برنامه )مصرف رسانه -

های جمعی و اجتماعی در جهت هدفی خا   دفمند، آگاهانه، آزاد و با برنامه از رسانهه

دهندگانی فعال هستند که مفاهیم را از  کنندگان )مخاطبان( ارتباط کنند. مصرف استفاده می

کننده موجودی فعال و  کنند. مصرف طرین تعامالتشان با محیط فرهنگی خلن می

ای دارد؛ که مبنای آن را نیازهای  ولیت گزینش رسانهگراست که به طور جدی مسئ هدف

ها  کند. بدین ترتیب اعتماد، مشارکت و میزان استفاده از رسانه ارتباطی او ایجاد می

ای مخاطبان و کاربران است که باید در  های اساسی و معرف در مصرف رسانه متییر

افراد از فضای مجازی یک ای  مدیریت این فضا بدان توجه کرد. به طور قطع مصرف رسانه

رو، داشتن  ساز در جهت تحقن اشاعه معارف اسالمی است. از این بستر مناسب و فرصت

ای مطلوب در این فضا، همراه با یک برنامة مدون، به عنوان یکی از  مصرف رسانه

های این فضا به نحو احسن  شود از فرصت ای در جامعه، سبب می های سواد رسانه مهارت

 ته شود.بهره گرف

ساز بودن فضای مجازی یکی از نکات اساسی است که کنش  به طور کلی نگاه فرصت

کند و این نوع تعامل به طور مسلم، باید همراه با یک مدیریت  ارتباطی با این فضا را تعیین می

منسجم باشد. در نوع تعامل با فضای مجازی بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مؤید 
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شوندگان نیز مکرر تکرار شده  ی در این فضاست. این موضوع در اظهارات مصاحبهساز فرصت

های اجتماعی مجازی بسیار مهم و  است. در نتیجه، نوع مدیریت در تعامل و برخورد با شبکه

 ترین ابعاد آن اشاره شد. اساسی است که به مهم

 

 گیری نتیجه
آفرینی را مشخص کرده  تحقن نقش( و 8ای فضای مجازی )نمودار  آنچه رویش مدل زمینه

های  ها در مقوله شوندگان و تقسیم آن هایی مبتنی بر دیدگاه مصاحبه است؛ ظهور مفاهیم و مقوله

ها   گر، راهبردها، پدیده و نوع تعامل است که محقن براسا  فحوای کلی مصاحبه علی، مداخله

ها شد که  چهار دسته از مقوله اکتشاف کرده است. بنابراین، حاصل مدل نهایی تحقین استخراج

شناسی، فضای مبتنی بر فطرت، مدیریت رسانه، عقالنیت ذاتی، سواد  شامل: عوامل علی )مخاطب

پذیری ناقص و قواعد و  گر )جامعه سازی(، عوامل مداخله پژوهی و بومی ای، فقدان آینده رسانه

آفرینی  نتیجه، برای نقش قوانین(، پدیده اصلی )فضای مجازی غیر همسو( و راهبردهاست. در

های اجتماعی مجازی، لزوم تبدیل این فضا به فرصت،  مدیران فرهنگی در تحوالت آتی شبکه

ای و تیییر نگاه از بعد امنیتی صرف به فرصتی برای تولید، تبادل اطالعات و  براسا  مدل زمینه

شده در  ژه به ابعاد ارائههدایت و کنترل افکار عمومی بسیار ضروری است؛ به طوری که با توجه وی

روی را از سرِ راه برداشت و با ایجاد یک فضای مجازی مبتنی  توان برخی از موانع پیش  مدل، می

ساز را فراهم کرد. به طور کلی مبتنی  گیری سودمند و فرصت های اسالمی، شرایط بهره بر جذابیت

عی مجازی، سه اولویت اصلی های اجتما سازی از تحوالت آتی شبکه ها، برای فرصت بر یافته

آفرینی مدیران فرهنگی نتیجه شده  برای نقش« شناسی مخاطب»و « مدیریت رسانه»، «ای سواد رسانه»

(: کدگذاری سطح اول( 7شوندگان )طبن جدول ) است که از بیشترین همگرایی میان مصاحبه

 برخوردار است.

اسی و مدیریت رسانه از جمله شن ای، مخاطب در این میان، سه مقوله اساسی سواد رسانه

ها ضعی  است، در حالی که نیروهای مقابل با قدرت  عواملی هستند که پتانسیل درونی در آن

هرچه بیشتر در این سه مؤلفه در حال حرکت هستند و برای گسترش تسلط خود بر تحوالت آتی 

د یک فضای کوشند. به عبارت دیگر، در حال حاضر با وجو های اجتماعی مجازی می شبکه
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ها جزو نقاط  های اجتماعی مجازی، این مقوله نامتقارن و غیرهمسوی متصور در تحوالت آتی شبکه

اند که  ای شوند و از جمله شرایط بنیادی و ریشه قوت غیرخودی و نقاط ضع  خودی محسوب می

 دهد. ر را نیز تحت ت ثیر قرار میها، شرایط و عوامل دیگ عدم توجه به آن

 

 پیشنهادها
های اجتماعی مجازی در  انجام تحقیقات آینده پژوهی ]در مورد[ تحوالت آتی شبکه -

 های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ عرصه

 های اجتماعی مجازی؛ ای مبتنی بر نوع تعامل با شبکه طراحی الگوی سواد رسانه -

 7656افن  های اجتماعی مجازی با ت کید بر گذاری در عرصه شبکه مشی و سیاست ترسیم خط -

 ایران.
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