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چکيده
رسانههای مجازی قابلیت نوظهور تعاملی جدیدی است که شرایط جغرافیای سیاسی را در روابط بین ملتها و دولتها تغیی ر
داده است .این رسانهها در تمام ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگ ی ،دف اعی و امنیت ی و رواب ط ب ینالملل ی نف و ک رده و
بهموازات آن الگوهای رفتاری و شیوههای ارتباطات اجتماعی نیز متحول شدهاند .امروز بخش بزرگی از کارکرد رسانههای مج ازی
بر روی شبکههای اینترنت ،موبایل و شبکههای اجتماعی و پیامرسانها تعریف میشوند .هدف اص لی در ای ن مقال ه ب ا توج ه ب ه
سیاستهای باالدستی ابالغی مقام معظم رهبری بهویژه سیاست ارتقاء قدرت سایبری ایران در تراز جهانی و تأثیر آن بر منافع مل ی
باهدف نفو منطقهای در جهان عرب از طریق رسانههای مجازی به مفهوم برندسازی ملی پرداخته شده اس ت .پ ژوهش ضا ر از
نظر هدف کاربردی  -توسعهای ،از نظر ماهیت از نوع توصیفی و از نظر روش ،موردی  -زمین های (ب ا رویک رد آمیخت ه) ب ا غلب ه
رویکرد کیفی نظیر تحلیل محتوا ،تحلیل گفتمان ،تحلیل تفسیری به روش دادهبنیاد بهره گرفته شده است .جامع ه آم اری ش امل 05
نفر از خبرگان و صاضب نظران فضای مجازی و روابط بینالمل ل ،از ای ران و کش ورهای عرب ی اس ت .اب زار تحقی ق از مص اضبه،
پرسشنامه و جلسات گفتگو و نیز نرمافزارهای تحلیل محتوا استفاده شده .نتایج این پژوهش ،من شناسایی مؤلفهها و شاخصهای
اضصاشده در هشت بُعد ضکمرانی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عقیدتی ،علم و فناوری و دفاعی-امنیت ی را در س ه الی ه
زیرساختی ،اطالعاتی و شناختی فضای مجازی استخراج و نهایتاً الگوی راهبردی را با رویکرد ارتقای برندسازی مبتنی با منافع ملی
ارائه کرده است .در الگوی نهایی برای ارتقای برند ملی ای ران در جه ان ع رب ش رایط محیط ی و ت أثیرات ضاص ل از رون دها و
پیشرانهای فناورانه و پیامدها و دستاوردهای ضاصله در یک مدل پویا ارائه شده است .این الگو در نشستهای تخصصی ب ه تأیی د
صاضبنظران این ضوزه رسیده است.

 .1دانشجوی دوره دکتری مدیریت رسانه ،گروه مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت و اقتص اد ،واض د عل وم تحقیق ات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران abolfazlvalavi@gmail.com
 .2اس تادیار و عض و هیئ ت علم ی پژوهش کده ارتباط ات و فن اوری اطالع ات ای ران (نویس نده مس ئول)
mahaki@irandoc.ac.ir
 .3استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت رسانه دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واضد عل وم و تحقیق ات ،دانش گاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران dr_aafarhangi@yahoo.com
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کليدواژهها :برندسازی ملي ،منافع ملي ،رسانههای اجتماعي ،فضای مجازی ،الگوی راهبردی ،کشورهای عربي.

مقدمه و بيان مسئله
در محیط مجازی ،شبکههای اینترنتی و سامانههای مرتبط به آن بهعنوان یک ابزار ارتب اطی
قوی دارای کارکردهای مثبت و منفی متنوعی هستند که موجب تغییرات در نظام ب ینالمل ل و
پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتی در افکار عمومی شده و شکل جدیدی از دیپلماس ی را
در کنار دیپلماسی دولتی به وجود آورده است .در ای ن رابط ه رس انهه ای مج ازی در بس تر
شبکههای اجتماعی یکی از ابزار مؤثر برای ارتقا یا تضعیف نفو و اعتبار کشورها شده اس ت
که در نتیجه در تأمین منافع ملی نقش کلیدی دارند .آنچه دیدگاههای مشترک اعراب را نسبت
به ایران شکل میدهد ،لزوماً منف ی نیس ت و در بس یاری از م وارد ،اع راب دارای اش تراکات
فراوانی با ایران بوده هستند .ب ا وج ود برخ ی انگ ارهه ای مش ترک اع راب ب ر

د ای ران،

کشورهای عربی ،سطحی از روابط (از عالی تا متوسط) را با ایران برقرار نم ودهان د و بایس تی
تالش کرد ،بر مبنای منافع مشترک و تأکید بر اشتراکات دینی ،فرهنگی و اقتصادی ب ا هرک دام
از این  23کشور ،به یک راهکار از همکاریه ای متقاب ل رس ید(اضم دی .)22 :1391 ،در فض ای
مجازی ،برندسازی اساساً سختتر و غیرقابل کنت رلت ر اس ت زی را فض ای مج ازی تنه ا
فضایی است که در آن ،ارتباطات افراد با هم غیرقابل کنترل است ،به ای ن معن ی ک ه اف راد
میتوانند از طریق رسانههای مجازی همانند وب ،شبکههای اجتماعی و پیامرسانه ا تعام ل
داشته باشند و این ارتباط ات م یتوان د ت أثیر مثب ت و منف ی در رواب ط ف یم ابین داش ته
باشد(ضسینخ انی )11 :1392 ،و شناخت چگونگی استفاده از این زیرساخت به نفع ارتقای برن د
ملی و بهتبع آن ،مقابله با هژمونی کش ورهای اس تکباری ب ر

د ای ران توس ط ابزاره ای

رسانهای با استفاده از آن بهعنوان ابزار مؤثری در افزایش قابلیت نفو ایران در شاخصه ای
تعامالت و ارتباطات ،ضائز اهمیت است .متأسفانه برنامهریزی منسجم و همافزایی طبق یک
چارچوب منطقی ،وجود ندارد و دستان درکاران نی ز ب ه دلی ل ع دم ش ناخت مناس ب از
ظرفیت رسانههای اجتماعی ،بهرهبرداری مناسبی از آن نمیکنند و اکثر برنامهه ا و اق دامات
کشور در محیط بینالملل مرتبط ،بهصورت اقدامات انفعالی شکل م یگی رد و ای ن مه م را
میتوان با فقدان الگوی راهبردی یکپارچهای برای ارتقای نفو و اعتبار جمه وری اس المی
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در منطقه عرب زبان مرتبط دانست و مواردی همچون بههمریختگی ،ات الف فعالی ته ا در
روابط اثربخش با کشورهای عربی ،عدم توجه به قابلی ته ای نوظه ور فض ای مج ازی و
تضعیف منافع ملی ،این رورت را ایجاد مینماید که پژوهشهای گستردهای در خصوص
تدوین الگوی راهنمایی برای ارتقا ی برندس ازی مل ی در فض ای مج ازی انج ام ش ود .ب ا
بررسی پیشینه های مرتبط با مو وع پژوهش ،مشخص گردی د ک ه ب ه مو وع تعام ل ب ا
شهروندان عرب در فضای مجازی ،کمتر پرداخته شده است و در این راستا ،یکی از عوامل
مؤثر در دیپلماسی عمومی کشور که همانا «برند ملی جمهوری اسالمی ایران» است ،مغفول
مانده است و با مفهومسازی ،شناخت ماهیت ،چرایی ،چیستی و تعیین الزام ات برندس ازی
ملی کشور میتوان ،زمینههای شکلدهی یک الگوی راهب ردی ب ا نگ اه ب ومی و مبتن ی ب ر
مقتضیات کنونی جهان عرب را فراهم نمود.
با توجه به موارد فوقالذکر ،پژوهش ضا ر در پاسخگویی ب ه ای ن س ؤال ک ه «الگ وی
راهبردی ارتقای برند ملی ایران در کشورهای عربی با بهرهمندی از ظرفیتهای رس انهه ای
فضای مجازی چیست؟» ،به بررسی مفاهیم ،محورها ،ویژگیهای نفو و ارتقای برن د مل ی
در فضای مجازی پرداخته است و من اضصاء ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای ارتقاء برن د و
اعتبار جمهوری اسالمی ایران در فضای رسانههای مجازی عربزبان با تأکید بر منافع مل ی،
راهنمایی برای سیاستها ،راهبردها و برنامهه ای کش ور در ض وزه نف و در س ط منطق ه
بهویژه کشورهای عربزبان ارائه مینماید.
 .1مباني نظری
به منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش ،الزم است که شناخت دقیق تری در خصوص
مفاهیمی همچون منافع مل ی ،کشورهای عربی ،برند ملی ایران ،رسانه های مجازی و در
نهایت ارتقای برند ملی ایران در کشورهای عربی با تأکید بر منافع مل ی کش ور کس ب
نماییم.
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منافع ملي
منافع ملی در هر کشوری منطبق بر ارزشه ای ضی اتی ،اص ول اساس ی و م ورد قب ول
جامعه تبیین میشود .این اصول اساسی ،برگرفته از فلسفه و عرفان ،فرهنگ و ت اری ،،آداب
و سنن و گذشتۀ یک ملت است (پیشگامیفرد ،زهرا .)211:1395 ،برخی از مصادیق من افع مل ی را
میتوان ،امنیت پایدار در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی ،تمامی ت
ار ی و استقالل سیاسی ،ضفظ و توسعه ارزشهای عقیدتی و ملی ،تأمین اشتغال مناس ب،
صیانت و ضفظ جان مردم ،ضفظ و توسعه قدرت ملی و ارتقای همبستگی و وضدت مل ی،
توسعۀ همهجانبه و پایدار کشور ،توسعه اعتبار ملی در صحنۀ جهانی ،توسعۀ رف اه و ضف ظ
نظام اجتماعی و نهادهای اساسی جامعه ضاکمیت ،توسعۀ نقش سیاسی در عرص ۀ مناس بات
بینالمللی ،دستیابی به فضا و دریا ،توسعۀ همکاریهای اقتص ادی ،ص ادرات محص والت و
خدمات در عرصۀ جهانی ،ارتقای دانش و فناورانه و آگاهیه ای اجتم اعی ،ضف ظ مح یط
زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی و دستیابی به منابع انرژی و مواد خام برش مرد

(ط اهری،

ضسین .)22:1399 ،تقسیمبندیهای متعددی در خصوص منافع ملی ارائه گردیده است و بهطور
کلی میتوان شش گروه را برای آن در نظر گرفت (تافلر الوین:)295:1391 ،
ـ منافع اولیه :شامل ارزش هایی است که برای یک کشور از ارجحیت و اهمیت واالی ی
برخوردار است و بقاء و ضیات مادی و معنوی کشور و ملت درگ رو ت أمین ای ن ارزش ه ا
است .اصوالً در سیاست گذاری های دفاعی و امنیت ی کش ور ،ای ن قبی ل ارزش ه ا را مانن د
تمامیت ار ی کشور ،استقالل سیاسی ،ضاکمیت ملی ،نهادهای اساسی ،عقاید و ای دئولوژی
مردم ،پرستیژ و افتخارات ملی بهعنوان منافع امنیت ملی نامگذاری میکنند.
ـ منافع بنیادين و منافع حیاتي :شامل ارزشهایی است که برای کشور درخور اهمی ت
زیادی هستند ،اما اهمیت منافع اولیه را نداشته و ب رای نگه داری آنه ا از جن گ اجتن اب
میگردد .این منافع مانند ثروتها و سرمایهگذاریهای یک کشور در خارج ،ضف ظ ج ان و
مال و جمعیت شهروندان در سایر کشورها ،مصونیتهای سیاسی ،روابط سیاسی ،اقتص ادی
و تجاری در صحنه بینالملل از مهمترین ابزارهای دیپلماسی به شمار میروند.
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ـ منافع پايدار :تعدادی از عالیق و خواستهها در درازم دت ب هص ورت مس تمر ،ثاب ت
برای ملتها پایدارند و دگرگونیهای تاریخی و سیاسی بهندرت آنها را تح ت ت أثیر ق رار
میدهند و ممکن است اولیه یا ثانويه باشند (مانند منافع اولیه کشور ایران در خلیج ف ار ،
امنیت آبهای سرزمینی و مرزهای سیاسی و اقتصادی و جزایر ایرانی و .)...
ـ منافع متغیر :تعدادی از ارزشها در زمانهای معینی برای ملتها اساسیاند ،اما در اثر
تغییر و تحوالت سیاسی ،فرهنگي ،اجتماعی ،اقتصادی و فناورانه ،اهمیت خود را از دس ت
داده و در مواردی ضتی بهعنوان دارزش متجلی میگردند.
ـ منافع مشترک :ماهیت بعضی منافع بهگونهای است که محدودهی جغرافی ایی وس یعی
را در برگرفته و این قبیل منافع به کلیه واضدهای سیاسیِ موجود در آن محدوده تعلق یافت ه
و مانند منطقه استراتژیک خلیج فار

که مسئله اشتراک منافع است مطرح میگردد.

ـ منافع خاص :برخالف منافع مشترک ،دستهای از منافع تنها یک کش ور را در برگرفت ه
و اغلب هر یک از واضدهای سیاسيِ مستقل در پهنه جه انی مانن د رف اه عم ومی ،ع دالت
اجتماعی ،آزادیهای فردی ،توسعه اقتصادی ،پرستیژ ،فرهنگ و عقاید ملی ،از چنین منافعی
برخوردارند.
کشورهای عربي
تمدن عربی و تمدن فارسی ،پس از ظه ور اس الم ب هعن وان مکم ل در س اخت تم دن
اسالمی نقش داشتهاند .پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1301شمس ی (1919
میالدی) ،ایران یکی از معدود کشورهای اسالمی بود که روابطی ضسنه با رژیم صهیونیستی
داشت و فراتر از این ،رژیم شاه نقش مؤثری در هموار کردن راه برای انعق اد پیم ان کم
دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی داشت بنابراین ،نخستین اقدام نیروهای انقالب ی پ س
از پیروزی انقالب اسالمی ،برافراشتن پرچم فلسطین ب ر ف راز س فارتخانهای ب ود ک ه ق بالً
دیپلماتهای رژیم صهیونیستی ساکن آن بودند.

 / 255فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دوازدهم ،شماره چهلوسوم ،بهار 1051

پس از انقالب اسالمی در ایران ،جهان عرب (بهویژه در سط دولتها) ،از ی ک نگ اه
«واضد ،منسجم و پایدار» در روابط با جمهوری اسالمی ای ران برخ وردار نب وده و نیس تند.
دولتهای سوریه ،عراق و اکثریت سیاسی کشورهای همانند لبنان ،فلسطین ،یمن و بحرین،
جمهوری اسالمی را بهعنوان شریک خود میدانند ،در ضالی که کش ورهای عرب ی دیگ ری
مانند عربستان و ضکام بح رین ،ای ران را ب هعن وان دش من خ ود محس وب م ینماین د و
کشورهای همانند امارات ،کویت و اردن ،با نگاهی همراه با اضتیاط و بعضاً غیردوس تانه ب ه
آن مینگرند .در این میان ،عمان با نوعی تعقلگرایی ،واقعبینی و ضکمت ،معتقد ب ه رواب ط
دوجانبه است ،اما دولت مصر با توجه ب ه و عیت ن امطلوب سیاس ی و اقتص ادی خ ود،
عمدتاً بهصورت یک ناظر منفی نسبت ب ه ای ران عم ل نم وده اس ت .در راس تای گ رایش
اس المخ واهی فع ال خی زشه ای اس المی جه ان ع رب ،بنی ادگرای س لفی

جه ادی،

محافظهکاری سلفی (عربستان) و اخوانی (ترکیه) را می توان برشمرد که ه ر س ه آنه ا ،ب ا
اسالمخواهان شیعی امتگرای جمهوری اسالمی ایران در رقابت و بعضاً در تضاد هس تند و
سعی در دستیابی به جایگاه برتر و مسلط در کشورهای عربی منطقه دارند (محقق).
برند ملي ايران
برند ملی ،مفهومی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیتهای یک ملت همانن د ص ادرات،
سرمایهگذاری خارجی ،فرهنگ و میراث فرهنگی ،مردم ،ضاکمی ت ،گردش گری و درواق ع،
نشاندهنده هویت یک ملت از ابعاد گوناگون است .برند ملی نمونه عین ی و م درن ق درت
نرم و مفهومی فراگیر و گسترده است که میتواند چتری ب رای هم ه برن دها باش د و کلی ه
برندهای یک کشور را تحت پوشش خ ود ق رار ده د .ام روزه ص ادرات مبتن ی ب ر برن د،
نیرومندترین راه برای ایجاد و ضفظ وجهه ملی است .ارزش ویژۀ برند ،ریشه در چهار رکن
اصلی دارد:1

 https://shahrebrand.com. 1برند ملی و ویژگیها و شاخص آن
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ـ وفاداری :ایجاد یک تعهد قوی در خری د مج دد ی ا نگه داری مج دد ی ک خ دمت
بهصورت همیشگی و بهرغم تأثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی ک ه باع ت تغیی ر رفت ار
میگردد.
ـ کیفیت ادراکشده :داوری و قضاوت مصرفکننده در خصوص ارجحی ت و مزی ت
یک خدمت ،با توجه به هدفی که آن خدمت داشته است و نسبت به سایر خدمات موج ود
در بازار.
ـ آگاهي از برند :توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خ اطر آوردن اینک ه ی ک
برند ،عضوی از یک طبقه خدمتی خاص است .آگاهی از برند همراه با ت داعی زی اد برن د،
باعت ایجاد یک تصویر مشخص از برند میگردد.
ـ تداعيهای ذهني :عبارت از هر چیز مرتبط با برند در هن است و م یتوان د ش امل
هنیت مصرف کننده ،ویژگیهای خدمات ،موارد مصرف ،ت داعیه ای مرب وط ب ه کش ور،
شخصیت برند و سمبلهای آن باشد.
فضای مجازی
فضای مجازی را با مبنا قرار دادن وجه انسانی و نه بستر فناورانه و تعامالت اطالع ات،
میتوان امتداد فرهنگ و اجتماع انسانی در فضای شبکهه ای اطالع اتی ب ر بس تر فن اوری
اطالعات و ارتباطات و به عبارتی دیگر ،اجتماع و فرهنگ نوین انسانی که در بستر فن اوری
اطالعات و ارتباطات شکل میگیرد ،دانست .فضای مجازی دارای ویژگیهای زیر است:
افراد و جوامع ،از طریق فضای مجازی ،با همدیگر روابط اجتم اعی دارن د و خ ود را
سازماندهی میکنند.
بنگاههای تجاری بهصورت مل ی و ب ینالملل ی ،در فض ای مج ازی ،تج ارت ک اال و
خدمات میکنند.
سرعت ارتباط و تبادل (اطالعات ،دارایی و فن اوری) در فض ای مج ازی بس یار ب اال
است.

 / 252فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دوازدهم ،شماره چهلوسوم ،بهار 1051

امنیت و عملکرد مؤثر زیرساختهای ملی (ازجمله ان رژی ،بانک داری و ام ور م الی،
ضملونقل ،ارتباطات و صنایع) به فضای مجازی متکی هستند.
زن دگی روزم ره م ردم ب هط ور فزاین دهای در سراس ر جه ان ب ه ت اروپود فض ای
مجازی درآمیخته شده است.
فضای مجازی دارای یک مدل چندالیهای است که بستر آن ،زیرساخت ارتباطی است و
بقیه الیههای آن مطابق شکل زیر است

(مصوبه

شورای عالی فضای مجازی ،شهریور .)1391

کاربر
مدیریت

محتوا ،خدمات

امنیت

بستر (زیرساخت)
مدل مفهومي اليهای فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی ،شهریور )91

رسانههای مجازی
واژهی رسانه در زبان فارسی ،واژهی نسبتاً جدیدی محسوب میشود .این واژه ک ه گ اه
به معنای مفرد (رسانه) 1و گاه به معنای جمع (رسانهها) 2به کار م یرود هم انط ور ک ه از
واژهی رسانه هم مشخص است ،مأموریت رسانه ،رساندن است (رساندن ضرفها و پیامه ا
و دیدگاههای من و شما به فرد یا افراد دیگ ر) .3مس تقل از تاریخچ هی ای ن واژه ،ام روزه
معموالً آنچه بهعنوان رسانه در گفتگوها و مق االت و نوش تهه ای م ا م ورد اس تفاده ق رار
میگیرد ،به رسانهه ای ارتب اطی 4اش اره دارد .فض ای مج ازی کش ور ،فض ایی متش کل از
شبکههای ارتباطی است که در آن محتوا و خدمات مفید ،در چارچوب مبانی و ارزشه ای
اسالمی و قوانین و مقررات کشور ارائه میشود و کاربران میتوانند بر اس ا

ویژگ یه ای

جمعیتی (از قبیل سن ،جنس ،شغل و تحصیالت) از محتوا و خدمات مورد نی از به رهمن د

1. Medium.
2.Media.
 https://motamem.org . 3تعریف-رسانه-چیست
4. Communication Media.
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شوند و ضتیاالمکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیبزا محفوظ بمانن د( 1رام ک )92:1391 ،و
از قابلیتهای مؤثر و تحولزای رسانه میتوان ،به شبکهسازی بر بستر شبکهه ای اجتم اعی
در فضای مجازی اشاره نمود (رس انهای مج ازی) ک ه موج ب فش ردگی زم ان و مک ان و
تسهیل ارتباطات جهانی بدون مرزبندی میشود .شبکهه ا و رس انهه ای اجتم اعی موج ب
شده است مشارکت ،ارتباطات گسترده ،تش کیل جماع ت ه ای مج ازی را ب رای مب ادالت
اطالعات و کسب وکاره ا و نیازه ای بش ری ب ه وج ود آورد .در هم ین راس تا تهدی دات
نوظهوری ازجمله گمنامی در هویت و اضتمال جرائم و تهدیدات شبکه ای رسانه ها توس عه
یافته است .در ضوزه مفاهیم جامعهشناختی در فض ای ش بکهای س اختار ق درت ،نهاده ای
اجتماعی ،تحوالت اجتماعی و فرهنگ و جامعه تغییر یافته است (روسی ،پی.2)10:2510،
شبکه های اجتماعی دارای کارکردهای فرهنگی ،کارکردهای اجتماعی ،تقویت تع امالت
و ارتباطات انسانی ،کارکردهای سیاسی ،تح ول در ضاکمی ت مل ی و جه انی ،کارکرده ای
اقتصادی ،روابط ب ین المل ل ،تغیی ر در ام ور نظ امی و امنیت ی ب ا ت أثیرات مثب ت و منف ی
است(تقوی ،تقی )1390،که میتواند موجب کاهش فاصله در تعامالت و ارتباطات بین مل ته ا
با دارای کارکردهای مثبت و منفی جامعه ش ناختی ،س ازگاری ی ا ناس ازگاری اجتم اعی در
روابط ملی و امور بینالملل شود .در فضای رسانههای اجتماعی مجازی ،نظریههای بنی ادی
ازجمله نظریه جامعه شبکهای ،نظریه قدرت نرم در فضای مجازی ،نظری ه جه انی ش دن،
نظریه امپریالیسم سایبری مطرح شده است (دانیل کوهل.3)10:2511،
یکی از پیامدهای توسعه روزافزون فن اوریه ای فض ای مج ازی ،تولی د خی رهکنن ده،
تصاعدی و انفجارگونه اطالعات از منابع مختلف است که مفهومی به نام «کالن داده» را ب ه
وجود آورده است .مدیریت ،کنت رل و پ ردازش ای ن اطالع ات ضج یم ،فرات ر از توان ایی
ابزارهای نرم افزاری و پایگاه های داده سنتی است .در اینترنت آینده ،کلیه موجودات و اش یا
 .1طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم ،مفید و ایمن که مرکز ملی فض ای مج ازی کش ور ،در ت اری1393/12/15 ،
تصویب نمود.
2. Rossi P.
3. Kuhel. Daniel.
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به عضوی فعال تبدیل شده و در بستر ،اینترنت افراد ،اینترنت خ دمات ،اینترن ت ان رژی و
اینترنت رسانه به تعامل با محیط اطراف خود میپردازند .برخی ،ابعاد اینترن ت آین ده را در
قالب اینترنت «همه اشیا» 1یا بهطور خالصه «اینترنت اشیا» تعریف میکنند .در اینترنت هم ه
اشیا ،صحبت از هر شخص ،هر چیز ،هر سرویس ،هر شبکه ،هر مسیر ،هر کسب وکار ،ه ر
قطعه ،هر مکان ،هر زمان و هر زمینه مطرح است .بر این اسا  ،فن اوری اینترن ت اش یا ب ا
ترکیب ابعاد مختلف اینترنت ،شکل نوینی از زیست بوم ن وین را ب ه منص ه ظه ور و ب روز
خواهد رساند (هلیلی ،خداداد )232:1391 ،و «رایانش اب ری» نی ز م یتوان د موج ب اس تقالل از
زیرساخت های پردازشی و اطالعاتی شده و بستر مناسب را برای ارائه خ دمات گس ترده و
توزیعشده در ضوزه زیرساخت ،نرمافزار ،خدمات و امنیت به وجود میآورد.
تأثیر رسانههای مجازی در کشورهای عربي
یکی از عوامل بروز رخدادهای دهه اخیر در جهان عرب ب ه لح اظ اجتم اعی ،نق ش و
تأثیر رسانههای اجتماعی مجازی است .انقالبهای اخیر منطقه نخستین جنبشهای جمع ی
در نوع خود هستند که بعد از اینترنت و انقالب رسانه های اجتم اعی در اواخ ر ق رن  25و
اوایل قرن  21رخ دادند .تاکتیکها ،تکنیکها و ش یوهه ای مب ارزه در انق البه ای عرب ی
ممکن است بر جنبشهای آینده تأثیر بگذارد .شبکهها و رسانههای اجتماعی گفتوگوه ای
بین شبکه هایی از فعاالن سیاسی و اجتماعی عربی را که ق ادر ب ه دع وت م ردم هس تند را
تسهیل کرده است ( اکری ان ،مه دی .)19:1390،ت وییتر و وب ال ه ا ،ای ن امک ان را ب ه معتر ان و
مخالفان رژیمهای اقتدارگرای عربی داده است تا با یکدیگر تما

داشته باش ند ،ب ه اطالع ات و

اخبار دسترسی پیدا کنند ،مردم را به تظ اهرات دع وت کنن د و جهانی ان را ب هعن وان ض امی در
جریان تحوالت کشور خود قرار دهند (گزارش تحقیقاتی مرکز توسعه جهان عرب .)2519 ،از سوی دیگ ر،
جهانی شدن در پرتو توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و دسترسی س ریع ب ه اطالع ات،
شرایط بین الملل را دگرگون س اخته اس ت .ای ن دگرگ ونی س اختاری و م اهوی در نظ ام
1.Internet Of Every Thing.
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بینالملل و دیپلماسی عمومی تبدیل به ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی و منافع مل ی در
صحنه بین الملل شده است .جهتدهی افکار عمومی ،نقش رسانههای تصویری ،ش نیداری،
نوشتاری با برد بینالملل تأثیر مهاجرتها ،بینالمللی شدن افکار و اندیشهها ،گسترش نقش
نهادها و سازمانهای بینالمللی غیردولتی ،تبادل فرهنگها ،جابجایی و ارتباط آسان ،درگی ر
شدن جامعه با امور سیاسی و ب ینالمل ل ،جه انی ش دن فرهن گه ا ،ازجمل ه زمین هه ا و
ضوزههایی است که در ضوزه دیپلماسی عمومی میتواند با اتکاء به آن و انس جام بخش یدن
به سیاستهای دولتها بر افکار مردم سایر کش ورها اث ر گ ذارد (کی ت دین ی .1)191:2551 ،در
فضای مقابله و رقابتهای بینالملل ،منافع ملی با توس عه اعتب ار و نف و فرهن گ ،اقتص اد،
امور فرهنگی سیاسی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت میتواند باعت افزایش و یا کاهش برن د
ملی در بین ملتها گردد

(شارپ ،ا.

.2)131:2511

ديپلماسي عمومي و تعامل با کشورهای عربي از طريق رسانههای مجازی
دیپلماسی سنتی معطوف به ارتباطات بین ضکومتها و مقام ات رس می اس ت ،ام ا در
دیپلماسی عمومی ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طری ق ارتب اط ب ا م ردم در
خارج مرزهای جغرافیایی تعریف میشود .در این بین رسانهه ای مج ازی م ؤثرترین اب زار
برای گسترش سیطره و اعتبار بین ملتها است .نخبگ ان مه مت رین گ روهه ای ه دف در
دیپلماسی عمومی هستند .مراکز علم ی و فک ری ب رای بخ شه ای راهب ردی و ک اربردی
به عنوان نقطه کانونی توسط روابط عمل مینمایند .هرگونه اعتبارس ازی و نف و در جامع ه
هدف در فرایند فرهنگ ی و علم ی ش کل م یگی رد( .دیوی د ا ،بال دوین  .3)213:2513در ض وزه
دیپلماسی عمومی ،رسانههای جمعی بهویژه رسانههای اجتماعی مجازی مهمترین ابزار نفو
بر افکار عمومی جامعه هدف از طریق نفو ایدئولوژیک ،تبلیغات ،تشویق ،تهدید ،م ذاکره،
اعمال زور و همکاری ،نقش دارند .دیپلماسی عمومی ،افکار عمومی را ه دف ق رار داده و
1. Keith Dinnie
2. Sharp.
3. David .َ A. Baldwin.
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پیامدها و نتایج آن از همان ارتباطات دیپلماتیک پنهان و سنتی بین مردم کشورها برخ وردار
است (وو.ال .1)10:2511،مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در خصوص تعامل و ارتباطات فرامل ی از
طریق رسانههای فضای مجازی معیارهایی را بیان نمودهاند:
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سط ملی و جهانی و توسعه آن به میزان
آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدی دات
آن (بند  1سیاستهای ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی  -سال .)1395
استفاده ضداکثری از نیروها و تشکلهای مردمی ضزب الهی برای استفاده از فرصتها
در یک فضای رقابتی و مقابله با تهدیدات (بند  1سیاستهای ابالغ ی ب ه اعض ای ش ورای
عالی فضای مجازی  -سال .)1395
ضضور خالقانه جمه وری اس المی ای ران در فض ای مج ازی جه انی در دو عرص ه
سختافزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت اب داع خ دمات ن و ،ق وی و ج ذاب (بن د 1
سیاستهای ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی  -سال .)1395
استفاده ضداکثری از فضای مجازی بهمنظور ارتباط و همک اری وس یع و هدفمن د ب ا
ملتها خصوصاً ملل مسلمان در جهت ترویج و تحقق گفتم ان انق الب اس المی (بن د 12
سیاستهای ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی  -سال .)1395
ضضور قوی و هدفمند نظام در مجامع و سازمانهای جهانی و ایجاد ائتالفهای قوی
مرکب از ملتها و دولتها در جهت کاهش ضاکمیت قدرتهای بزر

در عرصه اینترن ت

و به وجود آمدن بستر عادالنه و اخالقی برای استفاده از این ابزار توس ط هم ه مل ته ا و
دولتها و همچنین تأمین ضقوق ملت ایران در این عرصه (بند  13سیاستهای ابالغ ی ب ه
اعضای شورای عالی فضای مجازی  -سال .)1395
ارتقای جمهوری اسالمی ایران ب ه ق درت س ایبری در ط راز ق درته ای تأثیرگ ذار
جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکلدهی به
قواعد و قوانین مرتبط با فض ای مج ازی در عرص ه جه انی ب ا رویک رد اخ القم داری و
1. Wu, L.
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عادالنه(بند  3ضکم دوم سیاست های ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی  -س ال
.)1390
از سوی دیگر ،با بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در خصوص مواجهه با
فضای مجازی ،اصولی استخراج گردید که میتواند بهعنوان مضامینی جهتساز مورد توجه
قرار گیرد (عبیری ،داوود .)125 :1391
اصل اول :فرصتنگری به فضای مجازی.
اصل دوم :صیانت از مرزهای ملی و دینی.
اصل سوم :ضمایت از ضقوق و آزادیهای مشروع مردم در فضای مجازی.
اصل چهارم :مواجهه فراملی با فضای مجازی.
اصل پنجم :استقالل ،سلطهگریزی و عدالتطلبی در فضای مجازی.
اصل ششم :تبدیل شدن به بازیگری بزر

در فضای مجازی.

اصل هفتم :مردمگرایی در فضای مجازی.
اصل هشتم :اخالقگرایی و صیانت از کرامت انسانی در فضای مجازی.
اصل نهم :محوریت پیام در فضای مجازی.
اصل دهم :تعامل و همکاری با کشورها و ملتهای همسو.
اصل یازدهم :سازماندهی بسیج سایبری با رویکرد محتوایی.
اصل دوازدهم :ایجاد هژمونی گفتمان انق الب اس المی در س ط منطق ه و جه انی از
طریق فضای مجازی.
اسالم به عنوان کامل ترین و آخرین دین الهی ،با داش تن ی کون یم میلی ارد پی رو و
ضدود پنجاه کشور مسلمان در عرصۀ نظام ب ین المل ل ،دس تورات و قواع دی را ارائ ه
نموده است که بر اسا

یا بهره گیری از آن ها ،به تعام ل ب ا س ایر مل ت ه ا بپردازن د.

همک اری در اس الم ،هرگون ه رابط ۀ کش ورهای مس لمان ب ا یک دیگر ی ا کش ورهای
غیرمسلمان است و طبعاً رابطۀ سیاسی که ضاکم بر سایر ان واع رواب ط اس ت ،اولوی ت
دارد و مبانی و اصول موجود ،قابل استخراج از ق رآن ،س نت پی امبر

(ص )

و س یره ام ام
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علی

(ع )

بوده است .از دیدگاه اسالم می توان ده مبنا را برای همکاری بین المللی در نظ ر

گرفت (علیخانی:)31 :1395 ،
مبنای  :1نگاه تکریمآمیز به همه انسانها،
مبنای  :2پذیرش تنوع بهعنوان واقعیت،
مبنای  :3اضترام به آزادی و برابری اولیه انسانها،
مبنای  :0همزیستی مسالمتآمیز،
مبنای  :0نفی اسا

خشونت و تضاد با مبانی اندیشه سیاسی اسالم  -جن گ و جه اد

در قرآن،
مبنای  :1پایبندی به اصول اخالقی-اصالت اخالق -پایبندی به اخالق در جنگ،
مبنای  :1گفتوگو ،اصلیترین شیوه ضل مسائل،
مبنای  :1پایبندی به عهد و پیمان  -اهمیت سیاسی و اجتماعی پیمان،
مبنای  :9مقابلهبهمثل و
مبنای  :15تجهیز قوا باهدف بازدارندگی.
ارتقای برند ملي ايران در کشورهای عربي از طريق رسانههای مجازی با تأکیـد بـر
منافع ملي
برند ملی با دیپلماسی عمومی بهعنوان اعتب ار و قابلی ت ه ر کش ور در فض ای جه انی
معرفی میشود .تصویر و شهرت هر کشور با ارزشهای نهفته و راهبردی بی ان م یش ود و
مزیت اصلی آن کش ور را در عرص ه جه انی نش ان م یده د .برن د مل ی ،مفه ومی اس ت
دربردارنده طیف وسیعی از فعالیتهای ابعادی یک ملت که اعتبار و نف و آن کش ور را در
محیط بینالمللی بیان میکند .برند ملی نشانگر هویت ی ک مل ت اس ت و م یتوان د چت ر
وسیعی از فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،دینی و ضتی دفاعی ،امنیت ی را
پوشش دهد .در این تحقیق جامعیت برند ملی در ابعاد فوق تعریف شده است .نتیج ه ای ن
اعتبار افزایش مشروعیت ،نفو و کارآمدی داخلی و نسبت به تهدیدات بیرونی بازدارن دگی
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و مصونیت بخشی را تضمین مینماید .در چ ارچوب مف اهیم برن د مل ی ،اج زای کلی دی
هویت برند ،ابزار انتقال و تبادل هویت برند و هنیت برند در جوامع مخاطب اهمیت دارد.
قلمرو تاریخی ،افسانههای مشترک ،خاطرات تاریخی ،ارزشها و اصول و باورهای دینی از
ویژگی های بنیادین هویت ملی هستند (وو.ال .)10:2511،در م دل برندس ازی مل ی س ه الی ه،
ادراکات با هدف آگاهی از تجارب یک ملت است که میتواند شامل اطالع ات و باوره ای
صحی و غلط باشد .در الیه دوم ویژگیهای برندسازی ملی شامل پیچیدگی ،مف اهیم کل ی
مرتبط با برند و جلوههای فرهنگی مورد نظر و شناسایی است ک ه در ی ک فراین د پیچی ده
قابل شناسایی و تحلیل است و در الیه سوم پیامدها ،نتایج و دستاوردهای آن شامل الگوه ا
و قالبهای جامع مدنظر است (کیت دنی.1)225:2551،
قدرت در فض ای مج ازی (ق درت س ایبری) را م یت وان ب ه از ابزاره ای مه م ب رای
برندسازی ملی در فضای مجازی محسوب نمود زیرا کامالً منطبق با منافع ملی کشور ب وده
و زمینههای مناسبی را در این خصوص فراهم نماید .از منظر فردی ،اجتماعی و انتزاع ی در
ضوزه فرهنگ و سیاست مو وعیت دارد .مفهوم شبکهها و رسانههای اجتماعی ابعاد ن وینی
از قدرت را ایجاد نموده است .دانش و اطالعات عنصر اص لی ق درت در فض ای مج ازی
است .عوامل زیرساختی و شناختی در فضای مجازی از عوامل مهم در این ضوزه شناس ایی
میشود .به همین دلیل است که دولتها در سه مؤلف ه زیرس اختی (فیزیک ی) ،اطالع اتی و
ادراکی (شناختی) در محدودسازی و سیطره قدرت نفو خود برنامه دارند .قدرت س ایبری
مجموعهای از منابع ،ظرفیتها و توانمندیهای مبتنی بر فضای مجازی است ک ه ب همنظ ور
پشتیبانی از خدمات ملی و دستیابی به اهداف راهب ردی در فض ای مج ازی و خ ارج از آن
قابل استفاده است .ابعاد قدرت رسانه در فضای مجازی بهویژه در امور سیاس ی ،اقتص ادی،
اجتماعی ،فرهنگ ی ،علم ی ،فن اوری ،دف اعی و امنیت ی ،ضق وقی و قض ایی قاب ل تعری ف
است(کاستلز ،مانوئل .2)01:1391 ،در دیدگاه اس المی ق درت ب یش از آنک ه م ادی باش د دارای

1. Kith Dinni.
2. Castells Manuel.
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ویژگیهای معنوی است .در سیاس ت پی امبر نی ز اگرچ ه ع ده و ع ده از جایگ اه خاص ی
برخوردار است ،اما پیوند بُعد مادی و معنوی قدرت با اتکاء به قدرت الیزال اله ی معن ی و
جهت اصلی خود را پیدا میکند (افتخ اری .)15:1390،قدرت در فضای مج ازی ،از هف ت بُع د
میتوان بر ارتقای برند ملی مؤثر باشد

(کوهل ،دانیل)00:2511،

1

بنا به اقتضائات روابط دینی و مذهبی مشترک ایران و کشورهای عربی ،بُعد هشتمی ب ا
عنوان «دینی و مذهبی» نیز باید به ابعاد فوق ا افه گردد (محقق).
بُعد سیاسي :فضای مجازی ،چالش ها و تهدیدات زیادی برای منافع مل ی ب ه هم راه دارد،
اما ضکومتها با در اختیار داشتن زیرساخته ای فیزیک ی ،اطالع اتی و ش ناختی ،ضاکمی ت و
اعمال قدرت خود را همچنان ضفظ نم وده و ای ن فض ا را ب ه محیط ی قدرتمن د ب رای تثبی ت
مشروعیت نظام سیاسی ضاکم و نیز اعمال قدرت تبدیل میکنند (اضمدی ،ضمید.)1391 ،
بُعد اقتصادی :در عرصه اقتصاد ،انقالب جدیدی با ویژگ یه ای س رعت و تن وع در
میزان سرمایه گذاری و انواع مبادالت تجاری در فضای مجازی ایجاد شده اس ت .دیجیت الی
شدن بانکها و بازارهای الکترونیک ی و ورود ب ه اقتص اد جه انی ،امک ان رقاب ت را ب رای
بازیگران بیشتری فراهم نموده و مفاهیمی مانند اقتص اد ب یوزن (ص نایعی مانن د پ ردازش
اطالعات ،تفریحات و سرگرمی و پول دیجیتال) و اقتصاد بدون مواد اولی ه (مانن د تج ارت
اطالعات) را ب ه وج ود آورده اس ت ت ا ج ایی ک ه من ابع م الی و نی روی انس انی برخ ی
شرکت های بین المللی و غول های فناوری در فض ای مج ازی از بس یاری از کش ورها ه م
بیشتر است (افتخاری ،اصغر.)9:1390،
بُعد اجتماعي :در ضوزه اجتماعی ،جذابیت فن اوریه ای ن وین رس انه ای در فض ای
مجازی ،زمینه شکل گیری جوامع اطالعاتی با جمعیتی بیشتر از بزر ترین کش ورهای دنی ا
شده است .جوامع اطالعاتی و مجازی ،ماهیت روابط میان دولت ه ا و مل ت ه ا را متح ول
نمودهاند و اثرات این دگرگونی ،نگرش ژئوپلیتیکی به ضکومتها را با چالش مواجه نم وده
است .فرایند شبکهای شدن موجب تسریع و تسهیل در ارتباطات و فعالیته ای ب ین اف راد
1. Kuehl Daniel.
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شده و تقابل ،وابستگی و اشاعه فرهنگها را به وجود آورده اس ت .مانوئ ل کاس تلز مبن ای
جهانی شدن در عصر ضا ر را اطالعات میداند و معتقد است سازمانهای اجتماعی روابط
قدرت در مرزهای مل ی را تح ت ت أثیر و ب ه ت دریج ب ه ش کل جدی دی از دول ت تغیی ر
میدهند(کاستلز.1)20 :1391 ،
بُعد فرهنگي :از منظر فرهنگی ،فضای مج ازی ،بس تر مناس بی ب رای فرهن گ س ازی و
تأثیرگذاری بر سبک زندگی و افکار عمومی فراهم نموده است .ازجمله پیامدهای ضض ور در
این فضا ،اس تیالی فرهنگ ی و ص دور و اش اعه فرهن گه ا اس ت .رس انهه ای س ایبری ب ا
تصویرسازی سعی در شکل دهی به افکار و ترجیحات افراد جامعه دارند .این فضا ش امل س ه
جزء تخیلی (جذابیت و توهم رؤیایی) ،مفهومی (تعامالت ش بکهای ب ین انس ان و ماش ین) و
ادراکی (اشتراک اندیشهها و تجربیات ضسی افراد) است (ابوالفتحی ،محمد ،نوری ،مختار.)1392 :13: ،
بُعد علم و فناوری :در فضای مجازی ،جه ان واقع ی و مج ازی در ه م ادغ ام ش ده
است .توسعه علم و فناوری یک ی از ابع اد م ؤثر در فض ای مج ازی محس وب م ی ش ود.
فناوریهای نوین با ایجاد انقالب صنعتی و تغییر چهره زندگی ،س ایر ابع اد ق درت را نی ز
تحت تأثیر قرار میدهند .در فضای مجازی ،ظه ور فن اوریه ای ب رهم زن مانن د رای انش
ابری ،2اینترنت اشیا ،3کالن داده ،0علوم شناختی ،0هوش مصنوعی 1و س امانهه ای فیزیک ی
سایبری 1چشمانداز متفاوتی از آینده را برای کشورهای صنعتی به هم راه خواه د داش ت و
عناصر غیرمادی قدرت مانند ایدئولوژی ،باور و فرهنگ ضاکم در نظامهای سیاسی س نتی را
متحول خواهد نمود.
بُعد دفاعي ،امنیتي :در اغلب کشورها ،سرمایهگذاری و اقدامات گستردهای ،در زمین ه
آمادگی برای ضمله ،دفاع و امنیت سایبری انجام شده است .این تالشها که بهمنظ ور دف اع
1. Castells Manuel.
2. Cloud Computing.
3. Internet Of Thing.
4. Big Data.
5. Cognetive Science.
6. Artificial Intelligence.
7. Cyber Phisical System.

 / 212فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دوازدهم ،شماره چهلوسوم ،بهار 1051

از زیرساختهای ضیاتی و ضفظ امنیت ملی صورت می گیرد ،با وجود چالشهایی ازجمل ه
تأمین امنیت ،جاسوس ی ،جن گ س ایبری و تروریس م س ایبری ،هزین هه ای زی ادی را ب ه
دولته ا ،تحمی ل نم وده و ای ن مس ئله نیازمن د همک اریه ای چندجانب ه و ب ینالملل ی
است(قدسی ،امیر.)1319،
بُعد حکمراني :عالوه بر اقدامات قانونی و و ع مقررات و قوانین ضق وقی و قض ایی
برای مقابله با جرائم سایبری در هر کشور ،نگرانی از خسارات ناشی از تنازع ات س ایبری،
کشورها را بر آن داشته که در راهبردهای ملی خود و معاهدات بینالملل ی ای ن مو وع را
مدنظر قرار دهند .در سط بین المللی ،فضای مجازی مانند آب ه ای آزاد ،فض ایی عم ومی
نیست ،بلکه ،بخشهای زیادی از آن تحت ضاکمیت و کنترل قانونی است و توس ط برخ ی
نهادهای بینالمللی نظارت میشود (افتخاری ،اصغر.)1390 ،
بُعد عقیدتي و ديني :ش رایط و اقتض ائات مش ترک دین ی و عقی دتی م ردم ای ران و
کشورهای عربی به دلیل مسلمان بودن نیز یکی از ابعاد م ؤثر در تع امالت و توس عه نف و
ایران است (عربنژاد زرندی ،ضسین.)1391 ،
تدوين الگوی راهبردی
الگو ،چارچوبی مفهومی و کلی است که زمینه مناسبی را برای طبق هبن دی اطالع ات و
سامان دهی آن ،جنبه مفهومی (الگو شامل مفاهیمی است که مستقیم یا غیرمستقیم ،کانونی ب رای
بررسیهای تجربی به شمار میآید و به محقق نش ان م یده د ک ه واقعی ت از چ ه متغیره ایی
تشکیل شده است) ،عنصر تئوری (مجموع های از س ازهه ا ،مف اهیم و قض ایای م رتبط ب ا
یکدیگرند که از طریق تشخیص روابط بین متغیرها و بهمنظور پیشبینی و تبی ین پدی دهه ا
ارائه می شوند) و قواعد تفسیری (برای توصیف پدیدهه ا بای د از سلس له قواع د تفس یری
استفاده نمود) فراهم می آورد و راهبرد (استراتژی) ،به معن ی ط رح ،نقش ه و دی دگاهه ایی
شامل تصمیمات محوری ،دورنمایی جهت نگاه منسجم به جهان ب ا تجهی ز و ب هک ارگیری
نیروها و تواناییها در جهت دستیابی به هدفی معین گفته میشود (رامک.)11 :1391 ،
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بر این اسا  ،منظور از الگوی راهبردی الگوی منس جمی اس ت ک ه ب ا تنظ یم منطق ی
عوامل و مؤلفههای اصلی راهبردی ،روابط بین آنها را ترسیم نموده و چگ ونگی دس تیابی
به اهداف را میسر میسازد و به عبارت دیگ ر ،نمون های هن ی و انس جامیافت ه از اج زا و
عناصر تشکیلدهندهی یک پدیدهی راهبردی و چگونگی روابط آن اجزا ب ا یک دیگر اس ت
که یک سیستم یا ایده را به شکلی غیر از خود پدیده نمایش م یده د و ب ه نح وه ک اربرد
امکانات بالقوه و بالفعل در جهت رسیدن به اهداف راهبردی در سط ملی و ب ا توج ه ب ه
شرایط داخلی و خارجی کشور ،اشاره دارد .به نوعی نی ز ،س ادهس ازی موقعی ت راهب ردی
است که ب ا کمک آن بتوان آن موقعیت را توصیف نمود (هم ان) و چ ون مس تمر و م داوم
است ،الزم است که از چرخه یا ضلقه های افزایش ی تک راری همانن د چرخ ه کس بوک ار
«دمینگ» 1یا ضلقه تصمیمگیری «اودا» 2برای تدوین آن استفاده نمود.
 .2روششناسي تحقيق
پژوهش ضا ر از نظر هدف کاربردی  -توسعهای و از نظر روش ،م وردی  -زمین های
بوده و با بهره گیری از رویکردهای کیفی نظیر تحلیل محتوا ،تحلیل گفتمان ،تحلیل تفسیری
به روش دادهبنیاد و ابزارهایی نظیر مصاضبه ،پرسشنامه و جلسات گفتگو و نیز نرمافزاره ای
تحلیل محتوا و با ماهیت توصیفی-پیمایشی (با رویک رد آمیخت ه) ب ه انج ام رس یده اس ت.
جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان در ضوزههای برنام هری زی راهب ردی ،رس انه و
.1چرخهی دمینگ ( ،)PDCAتوسط دکتر ادوارد دمینگ بهعنوان یکی از روشهای کارآمد بهبود مس تمر کس بوک ار،
ارائه شده است .به صورت دایرهوار و چرخشی عمل نموده و ابتدای کلم ات  Check ،Do ،Planو  Actب ه معن ی
برنامه ریزی ،انجام دادن ،چک کردن و عمل کردن گرفته شده است و در ضقیقت ،یک چرخ ه ک اری چه ار مرضل های
برای مدیریت انجام تغییرات و بهبود در فرایندها کسبوکار است.
.2ضلقهی ( OODAمش اهده ،observation :جه تگی ری ،Orient :تص میمگی ری ،Decide :اق دام،)Action :
چارچوب تصمیمگیریِ چهار مرضلهای است و تأکید دارد که اقدامات تصمیمگیریه ای س ریع ،م ؤثر و پوی ا بای د در
ضلقه ای مشتمل بر چهار مرضله مشاهده (اطالعات جاری را از تمامی منابع ممکن ب ه دس ت آوری د) ،جه تگی ری
(اطالعات را تحلیل کنید و با استفاده از آن واقعیت فعلی را تغیی ر بدهی د) ،تص میمگی ری (اق دامات الزم را مش خص
کنید) و اقدام (مسیر تصمیم را دنبال کنید) و تکرار مدام ضلقه ،انجام شود.
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ارتباطات ،خبرنگ اران و فع االن رس انه ه ای اجتم اعی از کش ورهای ای ران و کش ورهای
عربزبان است .تعداد نمونه جامعه آماری در تعداد  05نفر تعیین شد .پرسشنامه در مرضل ه
اول پس از بررسی مطالعات نظری و مصاضبه باز با دوازده نفر از خبرگان ب ا  109گوی ه ب ا
اطمینان از روایی و پایایی الزم تهیه شد .در ای ن تحقی ق ،پ س از تهی ه پرسش نامه نظ رات
متخصصان یربط در مورد طراضی درست پرسشنامه پرسیده شد و گویههای پرسش نامه از
نظر ادبیات و قابل فهم بودن برای مخاطب و سنجش تأثیرگذاری بر الگوی راهبردی م ورد
تأیید قرار گرفت .بدین منظور پس از اص الح مج دد نظ رات دوازده نف ر از متخصص ان و
خبرگانی که در ضوزه دامنه محتوایی پرسشنامه فعالیت داشتند اخذ و نت ایج نه ایی در س ه
نشست تخصصی (گروه کانونی) به تأیید رسیده است.
 .3تجزیهوتحليل یافتهها
بهمنظور پاسخگویی به سؤال پژوهش و بهتبع آن ،تدوین الگ وی راهب ردی م ورد نظ ر،
مستندات مرتبط با مو وع پژوهش جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت .مطالع ات نش ان
داد که ابعاد قدرت سایبری ،میتواند بهعنوان ابعاد برندسازی م ورد توج ه ق رار گی رد و از
سوی دیگر ،الزم بود که بهمنظور سرعت عمل و دقت در نتایج ،از توانمندی ن رمافزاره ای
تحلیل کیفی 1استفاده شود بنابراین ،کلی ه مس تندات در ن رماف زار مربوط ه درج و مف اهیم
مرتبط با مو وع پژوهش استخراج و کدگذاری شد و با خوشهبن دی و مقول هس ازیه ای
الزم ،مؤلفهها و ش اخصه ای اولوی تدار در ابع اد هش تگانه اضص اء گردی د .ب همنظ ور
اعتبارسنجی و ارزیابی عوامل اضصاشده ،پرسشنامه با  109گویه تنظیم و بهمنظ ور اطمین ان
از روایی و پایایی آن ،با دوازده نفر از خبرگان ،مصاضبه عمیق (باز) انجام شد و ب ا اص الح
ادبیات و قابل فهم بودن برای مخاطب و سنجش تأثیرگذاری بر الگوی راهبردی ب ر اس ا
نظرات اخذشده از خبرگان ،پرسشنامه نهایی تنظیم شد و در سه نشس ت تخصص ی (گ روه
کانونی) مطرح و با اصالضات جزئی ،به تأیید رسید و نهایی شد.

1. MaxQDA 2020.
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بهمنظور اعتبارسنجی عوامل اضصاشده ،پرسشنامه نهایی با گویههایی مشتمل هشت بُعد،
 21مؤلفه و  90شاخص ،در اختیار جامعه آم اری ایران ی و عرب ی ق رار گرف ت و نظ رات
تخصصی اخذ شد .از مجموع پاسخگویان 11 ،درصد از آن ها را مردان و  20درصد را زنان
تشکیل دادهاند .بیشترین فراوانی محل زندگی پاسخگویان مربوط با کشورهای ایران ب ا (05
درصد) و لبنان ( 11درصد) ،عراق ( 12درصد) ،س وریه ( 1درص د) ،فلس طین ( 1درص د)
بوده است .چهار درصد از پاس خگویان دارای تحص یالت دی پلم 20 ،درص د دانش جو31 ،
درصد لیس انس 20 ،درص د ف وقلیس انس و  12درص د م ابقی دارای تحص یالت دکت ری
بودهاند.
بهمنظور استنباط دقیقتر از نت ایج آم اری (کم ی) و س نجش می زان ارتب اط ،معن اداری و
همبستگی عوامل اضصاشده از م دلس ازی مع ادالت س اختاری 1ک ه یک ی از تکنی که ای
پرکاربرد چند دهه اخیر در تحلیل ساختاره ای دادهه ای پیچی ده در ض وزه عل وم اجتم اعی
است ،استفاده گردید .مدلسازی معادالت ساختاری ،این امکان را به پژوهشگران میده د ک ه
اثر یک یا چند متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته ،بهط ور ه مزم ان بررس ی نماین د
(رامک .)131 :1391 ،نظر به کم بودن خبرگان در مو وع پژوهش و بهتبع آن ک م ب ودن نمون ه و
همچنین توانایی م دلس ازی مع ادالت س اختاری ب ا روش ض داقل مربع ات جزئ ی 2ب رای
تجزیهوتحلیل تعداد نمونه کم ،از نرمافزار اسمارت پی .ال .ا  3برای تجزیهوتحلیل دادهه ای
پژوهش استفاده شد .در این راستا ،ابتدا مدلسازی مع ادالت س اختاری از عوام ل اضص اء در
نرمافزار فوق انجام شد و سپس نظرات اخذشده از خبرگان ،با آم ادهس ازی در فای ل مناس ب
( ،)CSVدر مدل فوق اعمال و محاسبات و تحلیل الزم انجام شد .بر اس ا

نت ایج ضاص ل از

تحلیل نرمافزاری ،برخی از عوامل ضذف و برخی نیز مورد اصالح قرار گرف ت و در نهای ت،
ابعاد ،مؤلفه و شاخصهای نهایی اثرگذار در ارتقای برند مل ی ای ران در کش ورهای عرب ی از
طریق رسانههای مجازی با تأکید بر منافع ملی طبق جدول  1اضصاء گردید.
1. Structural Equation Modeling (SEM).
2. Partial least squares (PLS) path modeling.
3. SmartPLS.
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جدول  :1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای اثرگذار در ارتقای برند ملي ايران در کشورهای عربي از طريق
رسانههای مجازی با تأکید بر منافع ملي
ابعاد

مؤلفه
(مضامين سازماندهنده)

شاخص (مضامين پایه)

تعامالت و تبادالت جذاب
فرهنگی مجازی

معرفی تاری ،و میراث فرهنگی مشترک  -ترویج و اشاعه بازی و سرگرمی
در فضای مجازی  -معرفی و ترویج هنر ایرانی منطبق ب ا ائق ه عرب ی در
فضای مجازی  -معرفی محصوالت سینمایی و سریالهای ایرانی ب ا ائق ه
عربی  -تعامالت ورزشی در فضای مجازی  -توسعه گردشگری مذهبی و
تاریخی در ایران.

دیپلماسی فرهنگی

بُعد
فرهنگی

تولید محتوا و خدمات فرهنگی
مجازی
ارتقای قدرت فرهنگی سایبری
(نرم رسانهای) بهویژه در
همکاری با جریانات همسو

سازماندهی فرهنگی در فضای
مجازی

محیط
داخلی
کشور
بُعد
اجتماعی

تقویت
سرمایههای
اجتماعی ملی
تقویت انسجام
اجتماعی
تقویت جامعه
شبکهای
تقویت نهادهای
مردمی
محیط بیرونی
(منطقه عربی)
محیط مشترک

توسعه دیپلماسی اجتماعی

پاس ،به شبهات اتهامی ب ه ای ران  -تع امالت ب ا جری ان فک ری و
فرهنگی در منطقه  -صادرات فرهنگی.
تولید محتوای فرهنگی دینی  -تولید محت وای هن ری  -راهان دازی
زیرساخت های رسانه ای مشترک  -تقویت زیرساختهای آم وزش
مجازی زبان فارسی برای عربزبانان.
تقویت قدرت نرم رسانهای در منطقه  -معرفی قدرت نرم فرهنگ ی
ایران  -تصویرسازی فرهنگی اسالم در و منطقه از طریق رسانههای
مجازی  -مقابله با هژمونی فرهن گ غ رب در فض ای رس انهای -
تشکیل ائتالف ه ا و همک اریه ای همس وی فرهنگ ی ر فض ای
رسانه.
ایجاد نهاد رواب ط عم ومی مج ازی  -ایج اد دف اتر نماین دگی
مجازی.
برگزاری جشنوارههای و مسابقات علمی در سط منطقه عربی.
تقویت انجمنهای دوستی مردمنهاد ایران با کشورهای عربی.
ارتقای کرامت اجتماعی ملی  -ارتقای مش ارکت اجتم اعی مل ی -
افکارسنجی و ائقهسنجی ملی.
تقویت هویت مل ی  -تقوی ت ارتق ای انس جام اجتم اعی مل ی در
قومیتهای کشور  -ارتقای مشارکت اجتماعی ملی.
توسعه زیرساختهای نرم اجتماعی  -توسعه محتوای اجتماعی.
ظرفیت روابط عمومی  -سازمانهای مردمنهاد.
تقویت وجوه مثبت و تضعیف عوامل منفی بین ایران و کش ورهای
عربی  -اضیای تم دن اس المی در جه ان ع رب از طری ق فض ای
مجازی  -رصد و عیت اجتماعی منطق ه (در و از) طری ق فض ای
مجازی.
توسعه مشارکتهای اجتماعی منطقهای.
تقویت وضدت اجتماعی در منطقه  -تقویت سازگاری اجتم اعی -
توسعه روابط تاریخی مثبت بین مردم منطقه.
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ابعاد

بُعد
اقتصادی

بُعد دفاعی
و امنیتی

مؤلفه
(مضامين سازماندهنده)
توسعه و تقویت تجارت و
کسبوکارهای دیجیتالی
دیپلماسی اقتصادی
سرمایهگذاریهای مشترک
ساختارهای مشترک اقتصادی
سایبر پایه
سازماندهی دفاع سایبری از منظر
شناختی جامعه
سازماندهی فعاالن سایبری در
منطقه (همسو)
نیروی سایبری مشترک
ارتقای شاخصهای جهانی
امنیت سایبری
پدافند و امنیت سایبری
زیرساختهای ضسا و ضیاتی
قدرت مقابله با جرائم سایبری
دیپلماسی سایبری
همکاریهای سیاسی

بُعد
سیاسی

همکاریهای قضایی ،انتظامی
عملیات روانی
دیپلماسی عمومی
توسعه همکاریهای رسانهای با
جریانهای همسو بهویژه محور مقاومت
مشارکتهای اطالعاتی سایبری
تقویت قدرت سایبری منطقهای

بُعد
ضاکمیتی

تدوین قوانین و مقررات گذاری
سایبری
ضکمرانی ملی
تبادل اطالعات در منطقه

شاخص (مضامين پایه)
ک اال و خ دمات مش ترک س ایبری  -واردات – ص ادرات-
معافیتهای گمرکی.
اقتصاد گردشگری  -اقتصاد بهداشت و درمان  -اقتصاد دانشبنی ان
 معرفی الگوهای موفق اقتصادی در فضای مجازی.زیرساخت  -محتوا  -سرویس و خدمات  -قوانین و مقررات.
فعال سازی اتاق های بازرگانی در فضای مجازی  -ضمایت از ایجاد
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان مشترک.
رصد و پایش (ادراکی/شناختی) مردم  -شبکهسازی  -سناریوسازی
و برنامه.
سازماندهی جریانات همسو با انقالب اسالمی  -دش منشناس ی -
عملیات جهتدار.
تعامالت اطالعاتی دولتی  -همک اری دف اعی و امنیت ی س ایبری -
عملیات مشترک.
ساختار و سیاست ها  -فناوری و تجهیزات  -دیپلماسی ،ارتباط ات
و تعامالت  -آموزش و مهارت نیروی انسانی.
پدافند سایبری  -امنیت و دفاع س ایبری  -ص یانت از دارای یه ای
سایبری .Cyber assets
مقابله با تروریسم سایبری  -پلیس سایبری  -دادگاههای سایبری.
تقویت مشارکت سیاسی  -ایجاد ائتالف های سایبری همسو بهویژه
محور مقاومت  -توافقات منطقهای.
همکاری های سیاسی در مجامع بینالمل ل  -ائ تالفه ای سیاس ی
منطقهای.
قضایی  -انتظامی.
امور اجتماعی  -امور فرهنگی  -امور تبلیغات سیاسی.
بخش دولتی  -مردم پایه  -اضزاب سیاسی.
محور مقاومت  -جریانات متمایل به انق الب اس المی  -جریان ات
مستقل.
همک اریه ای انتظ امی س ایبری  -همک اریه ای قض ایی -
همکاریهای ضقوقی.
همکاری های منطقه ای  -دیپلماسی س ایبری  -ضض ور همگ را در
مجامع جهانی.
سط بینالمللی  -سط منطقهای  -سط ملی.
جلوگیری از تجاوز بیگانه در فضای مجازی  -ص یانت از م ردم در
فضای مجازی.
صیانت از داراییهای سایبری ملی  -اقتدار نظام در ضوزه س ایبری
 استقالل ملی در فضای مجازی.سازمانهای مردم پایه  -بخش دولتی.
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ابعاد

مؤلفه
(مضامين سازماندهنده)
آموزش در کشور و منطقه

بُعد علمی
و فناوری

توسعه خدمات و زیرساختهای
مشترک سایبری
شاخصهای توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات
جایگاه علمی و نوآوری کشور
گفتمانسازی

بُعد
عقیدتی و
دینی

تقریب
مبانی تفکر شیعی
مکاتب غیراسالمی

شاخص (مضامين پایه)
نشر الکترونیک  -توسعه مراکز پژوهشی و آموزشی  -دانشگاه های
مجازی.
فعال سازی شبکه های اجتماعی فراگی ر  -توس عه زیرس اخت ه ای
ارتب اطی مش ترک  -کل ود مل ی و منطق های ( خی رهس ازها و
پردازشگرهای ابری)  -توس عه فن اوری ،س امانهه ا و پلتف رمه ای
مشترک سایبری.
شاخص جهانی وب  -ش اخص مش ارکت الکترونی ک  -ش اخص
خدمات دولتی  -شاخص دسترسی به پهنای باند  -ش اخص س واد
رسانهای.
توسعه صنعت و محص والت س ایبری  -ش اخص ثب ت اخت راع -
شاخص تولید علم.
وضدت اسالمی  -هویت اسالمی  -تمدن اسالمی  -تفکر و اندیشه
اسالمی  -فقه سایبری.
تبیین انحرافات جریانات وهابی و سلفی  -وضدت فرق اس المی -
تبیین شیعه و اهل سنت  -تقویت مبانی مشترک.
تبیین اصل والیتفقیه  -تبیین و روش نگری تفک ر ش یعه اص یل -
تبیین و روشنگری جریانات انحرافی شیعی  -عاش ورا و اربع ین -
سیره نظری و عملی اهلبیت – مهدویت.
تبیین مکاتب سکوالر و هژمونی سلطه (کاپیتالیسم) – صهیونیسم -
مکاتب ماتریالیستی.

 .4نتيجهگيری
مقاله ضا ر ،بهمنظور پاسخگویی به این سؤال که الگوی راهب ردی ارتق ای برن د مل ی
ایران در کشورهای عربی با بهرهمندی از ظرفیتهای رسانههای فض ای مج ازی دارای چ ه
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهایی است ،انج ام و در ای ن راس تا ،از رویک رد نظ ری -مفه ومی
استفاده شد .در این رویکرد ،تمرکز بر عمق مو وع و مطالعه عناص ر و رواب ط ب ین آنه ا
است .برای این کار ،با توجه به پیچیدگی و گستردگی ابعاد مو وع ،پس از تعیین مهمترین
متغیرها و عوامل مؤثر در بخش مبانی نظ ری پای ه و تحلی ل محیط ی ،از طری ق مطالع ات
اکتشافی ،مهمترین اجزای برندسازی و روابط بین آنها استخراج گردید .ای ن فراین د ب ا در
نظر گرفتن مبانی ارزشی و نظم بخشیدن به واقعیتهای موجود صورت گرفت تا در نتیجه
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الگوی جامع و پویا به دست آید .در طراضی الگوی راهبردی ،ویژگیهای زیر م ورد توج ه
قرار گرفتهاند:
توجه به اصول ،آرمانها و ارزشهای بنیادین کشور.
در اولویت قرار دادن سیاستها و راهبردهای کلی بهویژه سیاسته ای ابالغ ی مق ام
معظم رهبری.
توجه به اسناد باالدستی مانند (قانون اساسی ،سیاستهای کالن و سند چشمانداز).
جامعیت ،یکپارچگی و پویایی در استفاده از تمامی مؤلفهه ا و ش اخصه ای فض ای
مجازی در الیه های آن شامل الیه زیرس اختی (بس تر ارتب اطی) ،الی ه اطالع اتی (محت وا و
خدمات) و الیه شناختی (کاربران).
توجه به ابعاد هشت گانه ،ضکمرانی ،سیاسی ،اقتص ادی ،اجتم اعی ،فرهنگ ی ،عل م و
فناوری ،دفاعی-امنیتی و عقیدتی.
تحلیل محیطی و عوامل مهم تأثیرگذار داخلی و خارجی.
تعیین پیامدهای راهبردی ارتقای برند جمهوری اسالمی ایران.
تأثیرات متأثر از روندها و پیشرانهای فناوریهای نوین و عوامل شگفتیساز.
الزامات مدیریت راهبردی و اجرایی تحقق الگو در فرایند ارتقای برندسازی.
از منظر راهبردی ،برای دستیابی به برند مناسب مبتنی بر منافع مل ی در فض ای مج ازی
بهویژه از طریق رسانههای اجتماعی ،عوام ل تأثیرگ ذار مح یط داخل ی و مح یط خ ارجی،
مدنظر قرار گرفته است چراکه ،عوامل داخلی یا خارجی هرکدام م یتوانن د در اف زایش ی ا
کاهش اعتبار و وجهه برند ملی ،نقشی مؤثر ایفا کنند .شناسایی میزان تأثیر این عوامل ،م ا را
به سمت شاخصهای سنجش و عیت برند ملی در محیط منطقه عرب ی رهنم ون س اخت.
عوامل داخلی در سط راهبردی شامل تحقق سیاستها و راهبردهای جهتساز جمه وری
اسالمی ایران و تقویت قوتها و تضعیف عفها است .از طرفی کالنروندهای فناورانه،
عوامل شگفتیساز و هژمونی جریان سلطه جه انی نی ز ،عوام ل م ؤثر خ ارجی را تش کیل
میدهند .ارتقای برند و مدیریت مستمر این پروسه در ابع اد اش ارهش ده ،پیام دها و نت ایج
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راهبردی را ایجاد خواهد کرد .برای نشان ک ردن پوی ایی و ش رایط سیس تمی الگ و ،ضلق ه
بازخورد مستمر ،با پایش ابعاد اضصاشده در ارتباط خواهند بود بنابراین ،بر اسا

ماهی ت

و محتوای شرایط کسب وکاری مدیریت تع امالت و ارتباط ات ،از «چرخ ه بهب ود مس تمر
کسبوکار دمینگ» 1اس تفاده ش د و ب ا مش خص نم ودن ورودیه ایی ابع اد و مؤلف هه ا،
شاخص های کالن مؤثر بر برندسازی در (مراضل چهارگان ه «م دیریت  -اج را – کنت رل -
اقدام») و همچنین در الیههای سه گانه زیرساختی ،اطالعاتی و شناختی متناسب ب ا من ابع و
قابلیتهای کشور ،اندازهگیری و کنترلهای الزم مستمراً اعمال م یش ود در نتیج ه ارتق ای
برندسازی در فضای مجازی مدیریت میشود.
خروجی الگو ،شامل پیامدهای راهبردی در سط مل ی ازجمل ه (اف زایش امنی ت مل ی،
تقویت قدرت رسانه های سایبری ،اف زایش ق درت س ایبری مل ی و اس تقالل و توس عه) و
پیامدهای راهبردی در تراز جهانی (توانمندی مقابله ب ا جری ان س لطه ،دیپلماس ی س ایبری
مؤثر ،اعمال نفو در مجامع رسانهای سایبری منطقه و جهان و ارتقای جایگاه ایران در نظ ام
بینالمللی رسانههای اجتماعی) است که هم در سط ملی و هم در س ط جه انی ،آث ار و
نتایج ضاصل از مدیریت در همه ابعاد هشتگانه را نشان می دهد .در م دل سیس تمی ،ای ن
پیامدهای راهبردی به منظ ور در نظ ر گ رفتن تابعی ت زم انی و پوی ایی الگ و ،ب هص ورت
بازخوردی بر روی الگو تأثیرگذار خواهند بود.

 .1چرخهی دمینگ ( ،)PDCAیک چرخه کاری چهار مرضلهای برنامهریزی ( ،)Planانجام دادن ( ،)Doچک ک ردن
( )Checkو عمل کردن ( )Actبرای انجام تغییرات و بهبود در فرایندهای کسبوکار است.
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شکل  :1الگوی راهبردی ارتقای برند ملي ايران در کشورهای عربي از طريق رسانههای مجازی با
تأکید بر منافع ملي

پيشنهاد
بر اسا

نتایج ضاصل از پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

 )1نتایج ضاصل از این مقاله میتواند نقشه راهی برای برنامه اقدام در کشور باشد زی را
سازمانها و نهادهای اجرایی مسئول کشور ،در همه ابعاد اضصاشده در این پژوهش ،نیازمند
برنامهریزی راهبردی ،عملیاتی و اجرایی هستند.
 )2مؤلفهها و شاخصهای ضاصل از این پژوهش م یتوان د ،ب همنظ ور ارتق ای ق درت
برندسازی در کشورهای ع رب زب ان توس ط ش ورای ع الی فض ای مج ازی کش ور م ورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
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در طی پژوهش ،مواردی مش اهده ش د ک ه م یتوان د زمین ه مطالع اتی مناس بی ب رای
پژوهشهای آتی باشد:
 )1تدوین و تدقیق شاخصهای مطرحشده برندسازی در الگوی ارائهشده و اندازه گیری
آنها برای تعیین و ع موجود و مطلوب کشور.
 )2طراضی الگوی عملیاتی و اجرایی برندسازی با تمرکز بر یک ی از ابع اد هش تگان ه
(سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علم و فناوری ،دفاعی-امنیتی و عقیدتی).
 )3ارائه راهبردهای مقابله با هژمونی جریان سلطه و استیالی سایبری دشمن با واک اوی
محیط بینالملل و شناخت اقدامات راهبردی انجامشده در این ضوزه.
 )0تدوین وظایف و مسئولیتهای سازمانهای دولتی و مأموریت دستگاهه ای اجرای ی
در زمینه اقدامات مرتبط با ارتقای برندسازی کشور در محیط جهانی و منطقهای.
 )0آیندهپژوهی در زمینه فناوریهای نوین و در فضای سایبر و شناس ایی پیش رانه ای
مؤثر و فناوریهای جهشی در ارتقای قدرت برندسازی کشور.
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