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 چکيده
 ریی  ها تغها و دولتملت نیرا در روابط ب یاسیس یایجغراف طیاست که شرا یدیجد ینوظهور تعامل تیقابل یمجاز یهارسانه
نف و  ک رده و    یالملل  نیو رواب ط ب    یت  یو امن یدف اع  ،یفرهنگ   ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیها در تمام ابعاد سرسانه نیداده است. ا

 یمج از  یهااز کارکرد رسانه یامروز بخش بزرگ .اندمتحول شده زین یارتباطات اجتماع یهاوهیو ش یرفتار یموازات آن الگوهابه
وج ه ب ه   مقال ه ب ا ت   نی  در ا ی. هدف اص ل شوندیم فیها تعررسانو پیام یاجتماع یهاو شبکه لیموبا نترنت،یا یهاشبکه یبر رو
 یو تأثیر آن بر منافع مل   یدر تراز جهان رانیا یبریارتقاء قدرت سا استیس ژهیوبه یمقام معظم رهبر یابالغ یهای باالدستسیاست

 شده اس ت. پ ژوهش ضا  ر از    پرداخته یمل یبه مفهوم برندساز یمجاز یهارسانه قیدر جهان عرب از طر یاباهدف نفو  منطقه
( ب ا غلب ه   خت ه یآم ک رد ی)ب ا رو  یان ه یزم - ینظر روش، مورد و از یفیاز نوع توص تینظر ماه ، ازیاسعهتو - ینظر هدف کاربرد

 05ش امل   یشده است. جامع ه آم ار   بهره گرفته ادیبنبه روش داده یریتفس لیگفتمان، تحل لیمحتوا، تحل لیتحل رینظ یفیک کردیرو
، اضبهاز مص   قی  اس ت. اب زار تحق   یعرب   یو کش ورها  رانی  ، از االمل ل نینظران فضای مجازی و روابط بنفر از خبرگان و صاضب

 یهاها و شاخصمؤلفه ییپژوهش،  من شناسا نیا جیشده. نتا محتوا استفاده لیتحل یافزارهانرم زیپرسشنامه و جلسات گفتگو و ن
 هی  را در س ه ال  یت  یامن-یو دفاع یناور، علم و فیدتی، عقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیاسی، سیعد ضکمراناضصاشده در هشت بُ

 یبا منافع مل یمبتن یبرندساز یارتقا کردیرا با رو یراهبرد یالگو تاًیاستخراج و نها یمجاز یفضا یو شناخت یطالعات، ایرساختیز
ن دها و  و ت أثیرات ضاص ل از رو   یط  یمح طیدر جه ان ع رب ش را    رانی  ا یبرند مل یارتقا یبرا یینها یارائه کرده است. در الگو

 دأیی  ب ه ت  یتخصصی هاالگو در نشست نیاست. ا شدهارائه  ایمدل پو کیضاصله در  یهاو دستاورد امدهایفناورانه و پ یهاشرانیپ
 است. دهیرس این ضوزه نظرانصاضب
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 ي.عرب یکشورها ،یراهبرد ی، الگویمجاز ی، فضاياجتماع هایرسانه، يمل منافع، يمل برندسازیها: کليدواژه

 مه و بيان مسئلهمقد

 یابزار ارتب اط  کی عنوانبهمرتبط به آن  هایسامانهو  ینترنتیا هایشبکه، یمجاز طیدر مح

المل ل و  هستند که موجب تغییرات در نظام ب ین  یمتنوع یمثبت و منف یکارکردها یدارا یقو

را پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتی در افکار عمومی شده و شکل جدیدی از دیپلماس ی  

در بس تر   یه ای مج از  به وجود آورده است. در ای ن رابط ه رس انه    یدولت ماسیدر کنار دیپل

نفو  و اعتبار کشورها شده اس ت   فیتضع ایارتقا  ییکی از ابزار مؤثر برا یهای اجتماعشبکه

های مشترک اعراب را نسبت آنچه دیدگاه دارند. یدینقش کل یمنافع مل نیمأت نتیجه در که در

دهد، لزوماً منف ی نیس ت و در بس یاری از م وارد، اع راب دارای اش تراکات       ان شکل میبه ایر

ه ای مش ترک اع راب ب ر   د ای ران،       فراوانی با ایران بوده هستند. ب ا وج ود برخ ی انگ اره    

ان د و بایس تی   با ایران برقرار نم وده  ( راکشورهای عربی، سطحی از روابط )از عالی تا متوسط

منافع مشترک و تأکید بر اشتراکات دینی، فرهنگی و اقتصادی ب ا هرک دام    تالش کرد، بر مبنای

در فض ای   .(22: 1391)اضم دی،  ه ای متقاب ل رس ید   کشور، به یک راهکار از همکاری 23از این 

فض ای مج ازی تنه ا     رای  زت ر اس ت    کنت رل تر و غیرقابل مجازی، برندسازی اساساً سخت

کنترل است، به ای ن معن ی ک ه اف راد     د با هم غیرقابل فضایی است که در آن، ارتباطات افرا

ه ا تعام ل   رسانهای اجتماعی و پیامهای مجازی همانند وب، شبکهتوانند از طریق رسانهمی

م ابین داش ته   توان د ت أثیر مثب ت و منف ی در رواب ط ف ی      داشته باشند و این ارتباط ات م ی  

ده از این زیرساخت به نفع ارتقای برن د  و شناخت چگونگی استفا (11: 1392خ انی،  )ضسینباشد

آن، مقابله با هژمونی کش ورهای اس تکباری ب ر   د ای ران توس ط ابزاره ای         تبعبهملی و 

ه ای  عنوان ابزار مؤثری در افزایش قابلیت نفو  ایران در شاخصای با استفاده از آن بهرسانه

افزایی طبق یک ی منسجم و همریز. متأسفانه برنامهاستتعامالت و ارتباطات، ضائز اهمیت 

نی ز ب ه دلی ل ع دم ش ناخت مناس ب از        ان درکاران دستچارچوب منطقی، وجود ندارد و 

ه ا و اق دامات   کنند و اکثر برنامهبرداری مناسبی از آن نمیهای اجتماعی، بهرهظرفیت رسانه

مه م را   گی رد و ای ن  صورت اقدامات انفعالی شکل م ی الملل مرتبط، بهکشور در محیط بین

ای برای ارتقای نفو  و اعتبار جمه وری اس المی   توان با فقدان الگوی راهبردی یکپارچهمی
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ه ا در  ی، ات الف فعالی ت  ختگیرهمبهزبان مرتبط دانست و مواردی همچون در منطقه عرب

ی نوظه ور فض ای مج ازی و    ه ا تی  قابلروابط اثربخش با کشورهای عربی، عدم توجه به 

ای در خصوص های گستردهپژوهش کهنماید ، این  رورت را ایجاد میتضعیف منافع ملی

ی برندس ازی مل ی در فض ای مج ازی انج ام ش ود. ب ا        ارتقاتدوین الگوی راهنمایی برای 

های مرتبط با مو وع پژوهش، مشخص گردی د ک ه ب ه مو  وع تعام ل ب ا       بررسی پیشینه

و در این راستا، یکی از عوامل شده است پرداخته کمتر شهروندان عرب در فضای مجازی، 

است، مغفول « برند ملی جمهوری اسالمی ایران»مؤثر در دیپلماسی عمومی کشور که همانا 

برندس ازی   تعیین الزام ات  و چیستی، چرایی، شناخت ماهیت، سازیمانده است و با مفهوم

 ب ر  تن ی مب و ب ومی  نگ اه  ب ا  راهب ردی  الگوی یک دهیشکل هایتوان، زمینهکشور می ملی

 را فراهم نمود. عرب جهان کنونی مقتضیات

 الگ وی »الذکر، پژوهش ضا ر در پاسخگویی ب ه ای ن س ؤال ک ه     با توجه به موارد فوق

 ه ای های رس انه مندی از ظرفیتبا بهره ایران در کشورهای عربی ملی برند راهبردی ارتقای

و  و ارتقای برن د مل ی   ی نفهایژگیو، به بررسی مفاهیم، محورها، «فضای مجازی چیست؟

های ارتقاء برن د و  و شاخص هامؤلفهدر فضای مجازی پرداخته است و  من اضصاء ابعاد، 

زبان با تأکید بر منافع مل ی،  های مجازی عرباعتبار جمهوری اسالمی ایران در فضای رسانه

طق ه  ه ای کش ور در ض وزه نف و  در س ط  من     ها، راهبردها و برنامهراهنمایی برای سیاست

 نماید.زبان ارائه میویژه کشورهای عرببه

 

 . مباني نظری1

تری در خصوص منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش، الزم است که شناخت دقیقبه

ی و در مجاز یهارسانه، رانیا یبرند مل ی، کشورهای عربی،منافع ملمفاهیمی همچون 

ی کش ور کس ب   بر منافع مل   با تأکید یعرب یدر کشورها رانیا یبرند مل یارتقانهایت 

 نماییم.
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 يمنافع مل

قب ول   ه ای ضی اتی، اص ول اساس ی و م ورد     منافع ملی در هر کشوری منطبق بر ارزش

عرفان، فرهنگ و ت اری،، آداب   شود. این اصول اساسی، برگرفته از فلسفه وجامعه تبیین می

را مصادیق من افع مل ی    . برخی از(211:1395فرد، زهرا، )پیشگامیاست و سنن و گذشتۀ یک ملت 

تمامی ت  ، اجتماعی، فرهنگی و نظامی های سیاسی، اقتصادی،امنیت پایدار در زمینهتوان، می

، تأمین اشتغال مناس ب ، ملی عقیدتی و یهاضفظ و توسعه ارزش، سیاسی استقاللو ار ی 

، و وضدت مل ی  ارتقای همبستگیو  ملی ضفظ و توسعه قدرت، صیانت و ضفظ جان مردم

ضف ظ  و توسعۀ رف اه  ، جهانی ۀصحن اعتبار ملی در، توسعه جانبه و پایدار کشورعۀ همهتوس

عرص ۀ مناس بات    توسعۀ نقش سیاسی در ،نهادهای اساسی جامعه ضاکمیت و نظام اجتماعی

ص ادرات محص والت و    ،اقتص ادی  یهایتوسعۀ همکار، دستیابی به فضا و دریا، المللیبین

 طیضف ظ مح   ، ه ای اجتم اعی  دانش و فناورانه و آگاهی یارتقا، خدمات در عرصۀ جهانی

)ط اهری،  برش مرد   انرژی و مواد خام دستیابی به منابعو  توسعه پایدار منابع طبیعی و ستیز

طور های متعددی در خصوص منافع ملی ارائه گردیده است و بهبندی. تقسیم(22:1399ضسین، 

 :(295:1391)تافلر الوین،  توان شش گروه را برای آن در نظر گرفتکلی می

 واالی ی  اهمیت و ارجحیت از کشور یک برای که است هاییارزش شامل :اولیه ـ منافع

 ه ا ارزش ای ن  ت أمین  درگ رو  ملت و کشور معنوی و مادی ضیات و بقاء و است برخوردار

 نن د ما را ه ا ارزش قبی ل  ای ن  کش ور،  امنیت ی  و دفاعی هایگذاریسیاست در اصوالً. است

 ای دئولوژی  و عقاید اساسی، نهادهای ملی، ضاکمیت سیاسی، استقالل کشور، ار ی تمامیت

 .کنندمی گذارینام ملی امنیت منافع عنوانبه ملی افتخارات و پرستیژ مردم،

برای کشور درخور اهمی ت  که هایی است شامل ارزش :منافع بنیادين و منافع حیاتيـ 

ه ا از جن گ اجتن اب    نداشته و ب رای نگه داری آن   ع اولیه رااهمیت مناف امازیادی هستند، 

یک کشور در خارج، ضف ظ ج ان و    هایگذاریها و سرمایهاین منافع مانند ثروتگردد. می

های سیاسی، روابط سیاسی، اقتص ادی  مال و جمعیت شهروندان در سایر کشورها، مصونیت

 .روندرهای دیپلماسی به شمار میترین ابزامهماز  المللصحنه بین و تجاری در
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ص ورت مس تمر، ثاب ت    ها در درازم دت ب ه  هو خواستتعدادی از عالیق  ـ منافع پايدار:

ها را تح ت ت أثیر ق رار    ندرت آنهای تاریخی و سیاسی بهها پایدارند و دگرگونیبرای ملت

، ف ار   جیدر خل انریمنافع اولیه کشور ا)مانند  باشند ثانويهممکن است اولیه یا و  دهندیم

 و ...(. رانیای سرزمینی و مرزهای سیاسی و اقتصادی و جزایر یهاامنیت آب

در اثر  امااند، ها اساسیی معینی برای ملتهاها در زمانتعدادی از ارزش ـ منافع متغیر:

 دس ت  ، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه، اهمیت خود را ازفرهنگيتحوالت سیاسی،  تغییر و

 .گردندعنوان  دارزش متجلی میو در مواردی ضتی به داده

جغرافی ایی وس یعی   ی است که محدوده یاگونهماهیت بعضی منافع به ـ منافع مشترک:

 یافت ه قبیل منافع به کلیه واضدهای سیاسیِ موجود در آن محدوده تعلق  برگرفته و این را در

 .گرددمطرح میاست منافع  ه اشتراکمسئلکه  فار  جیو مانند منطقه استراتژیک خل

 در برگرفت ه  را کش ور  یک تنها منافع از ایدسته، مشترک منافع برخالف :خاص ـ منافع

 ع دالت ، عم ومی  رف اه  مانن د  جه انی  پهنه در مستقل سیاسيِ واضدهای از یک هر اغلب و

 منافعی نینچ از، ملی عقاید و فرهنگ، پرستیژ، اقتصادی توسعه، فردی هایآزادی، اجتماعی

 برخوردارند.

 

 يعرب یکشورها

مکم ل در س اخت تم دن     عن وان ب ه تمدن عربی و تمدن فارسی، پس از ظه ور اس الم   

 1919شمس ی )  1301در سال  ایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی. اندداشتهاسالمی نقش 

 یونیستیصهدود کشورهای اسالمی بود که روابطی ضسنه با رژیم ع(، ایران یکی از میالدیم

کردن راه برای انعق اد پیم ان کم       فراتر از این، رژیم شاه نقش مؤثری در هموار و داشت

نخستین اقدام نیروهای انقالب ی پ س      بنابراین،دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی داشت

ب ود ک ه ق بالً     یااز پیروزی انقالب اسالمی، برافراشتن پرچم فلسطین ب ر ف راز س فارتخانه   

 ساکن آن بودند. رژیم صهیونیستی یهاپلماتید
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(، از ی ک نگ اه   هادولتویژه در سط  پس از انقالب اسالمی در ایران، جهان عرب )به 

در روابط با جمهوری اسالمی ای ران برخ وردار نب وده و نیس تند.     « واضد، منسجم و پایدار»

، یمن و بحرین، ی سوریه، عراق و اکثریت سیاسی کشورهای همانند لبنان، فلسطینهادولت

کش ورهای عرب ی دیگ ری     کهی ضال در، دانندیمعنوان شریک خود جمهوری اسالمی را به

نماین د و  عن وان دش من خ ود محس وب م ی     مانند عربستان و ضکام بح رین، ای ران را ب ه   

ب ه   ردوس تانه یغ بعضاًو  اطیاضت باو اردن، با نگاهی همراه  تیکو کشورهای همانند امارات،

ی و ضکمت، معتقد ب ه رواب ط   نیبواقعگرایی، . در این میان، عمان با نوعی تعقلندنگریمآن 

دوجانبه است، اما دولت مصر با توجه ب ه و  عیت ن امطلوب سیاس ی و اقتص ادی خ ود،       

 یک ناظر منفی نسبت ب ه ای ران عم ل نم وده اس ت. در راس تای گ رایش        صورتبه عمدتاً

جه  ادی،  س  لفی     بنی  ادگرای ع  رب، نجه  ا اس  المی یه  ازشی  خ فع  ال یخ  واهاس  الم

 ، ب ا ه ا آن س ه  ه ر  توان برشمرد کهمی ( راترکیه) اخوانی ( وعربستان) سلفی یکارمحافظه

 و هس تند  تضاد در و بعضاً رقابت در ایران اسالمی جمهوری گرایامت شیعی خواهاناسالم

 .)محقق( دارند منطقه عربی کشورهای مسلط در و برتر جایگاه به دستیابی سعی در

 

   رانيا يبرند مل

ص ادرات،   همانن د ملت  کی یهاتیاز فعال یعیوس فیدربرگیرنده ط یمفهوم ،یبرند مل

درواق ع،   ی وگردش گر  ،تی  مردم، ضاکم ،یفرهنگ راثیفرهنگ و م ،یخارج یگذارهیسرما

و م درن ق درت    ین  ینمونه ع یملت از ابعاد گوناگون است. برند مل کی تیدهنده هونشان

 هی  هم ه برن دها باش د و کل    یب را  یچتر تواندیاست که م مفهومی فراگیر و گسترده و نرم

ب ر برن د،    یام روزه ص ادرات مبتن     .ق رار ده د  کشور را تحت پوشش خ ود   کی یبرندها

در چهار رکن  شهیر ،برند ۀژیاست. ارزش و یو ضفظ وجهه مل جادیا یراه برا نیرومندترین

 :1اصلی دارد

                                        
1 .https://shahrebrand.com  آن شاخصو  هایژگیو وی مل برند  
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خ دمت   کی  مج دد   ینگه دار  ای  مج دد   دی  در خر یتعهد قو کی جادیا :یوفادارـ 

رفت ار   ریی  ک ه باع ت تغ   یابیو اقدامات بازار یتیموقع راتیتأث رغمبهو  یشگیصورت همبه

 .گرددیم

 تی  و مز تی  کننده در خصوص ارجحو قضاوت مصرف یداور شده:ادراک تیفیکـ 

خدمات موج ود   ریه ساکه آن خدمت داشته است و نسبت ب یخدمت، با توجه به هدف کی

 در بازار.

 کی   نک ه یو به خ اطر آوردن ا  صیبالقوه جهت تشخ داریخر ییتوانا از برند: يآگاهـ 

 ،برن د  ادی  ز یاز برند همراه با ت داع  یآگاه خاص است. یطبقه خدمت کیاز  یعضو ،برند

 .گرددیمشخص از برند م ریتصو کی جادیباعت ا

ش امل   توان د یمرتبط با برند در  هن است و م   زیهر چعبارت از  :يذهن هایتداعيـ 

مرب وط ب ه کش ور،     یه ا یخدمات، موارد مصرف، ت داع  یهایژگیکننده، ومصرف تی هن

  باشد.ی آن هابرند و سمبل تیشخص

 

 یمجاز فضای

را با مبنا قرار دادن وجه انسانی و نه بستر فناورانه و تعامالت اطالع ات،   فضای مجازی

اطالع اتی ب ر بس تر فن اوری      یه ا نگ و اجتماع انسانی در فضای شبکهتوان امتداد فرهمی

اطالعات و ارتباطات و به عبارتی دیگر، اجتماع و فرهنگ نوین انسانی که در بستر فن اوری  

 :های زیر استدارای ویژگی فضای مجازی. ، دانستردیگیاطالعات و ارتباطات شکل م

همدیگر روابط اجتم اعی دارن د و خ ود را     فراد و جوامع، از طریق فضای مجازی، با  ا

 .کنندیم یدهسازمان

الملل ی، در فض ای مج ازی، تج ارت ک اال و      صورت مل ی و ب ین  های تجاری بهبنگاه  

 .کنندخدمات می

 بس یار ب اال   فض ای مج ازی   سرعت ارتباط و تبادل )اطالعات، دارایی و فن اوری( در   

 .ستا
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ملی )ازجمله ان رژی، بانک داری و ام ور م الی،      هایامنیت و عملکرد مؤثر زیرساخت  

 .متکی هستند فضای مجازی ونقل، ارتباطات و صنایع( بهضمل

فض  ای  ای در سراس  ر جه  ان ب  ه ت  اروپودط  ور فزاین  دهزن  دگی روزم  ره م  ردم ب  ه    

 .درآمیخته شده است مجازی

و ست است که بستر آن، زیرساخت ارتباطی ا یاهیدارای یک مدل چندال فضای مجازی

 .(1391شهریور  شورای عالی فضای مجازی،مصوبه  )های آن مطابق شکل زیر است بقیه الیه

 مدیریت

 کاربر

 محتوا،  خدمات امنیت

 (بستر )زیرساخت

 (91شهریور شورای عالی فضای مجازی، مصوبه  )ای فضای مجازی مدل مفهومي اليه

 

 یمجاز یهارسانه

واژه ک ه گ اه    نیا .شودیمحسوب م یدینسبتاً جد یواژهی، رسانه در زبان فارس یواژه

ک ه از   ط ور هم ان  رودیبه کار م   2ها(جمع )رسانه یو گاه به معنا 1)رسانه( مفرد یبه معنا

 ه ا امیها و پرساندن ضرف) رسانه، رساندن است تیمورأرسانه هم مشخص است، م یواژه

زه واژه، ام رو  نی  ا یخچ ه یاز تار مس تقل  .3(گ ر یافراد د ایمن و شما به فرد  یهادگاهیو د

اس تفاده ق رار    م ا م ورد   یه ا عنوان رسانه در گفتگوها و مق االت و نوش ته  معموالً آنچه به

متش کل از   ییفض ا فض ای مج ازی کش ور،     اش اره دارد.  4یه ای ارتب اط  به رسانه رد،یگیم

 یه ا و ارزش یدر چارچوب مبان ،دیاست که در آن محتوا و خدمات مف یارتباط یهاشبکه

 یه ا یژگ  یبر اس ا  و  توانندیو کاربران م شودیقررات کشور ارائه مو م نیقوان و یاسالم

من د  به ره  ازی  ن ( از محتوا و خدمات موردالتتحصی و شغل جنس، ،سن لی)از قب یتیجمع

                                        
1  . Medium.     

2.Media. 

3 . https://motamem.org چیست-رسانه-تعریف     

4  . Communication Media. 
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و  (92:1391)رام ک،   1محفوظ بمانن د  زابیآس یدر برابر محتوا و رفتارها االمکانیشوند و ضت

 اجتم اعی  ه ای بستر شبکه بر یسازشبکه توان، بهسانه میزای رتحول و مؤثر یهاتیقابل از

 مک ان و  زم ان و  فش ردگی  موج ب  ای مج ازی( ک ه  در فضای مجازی اشاره نمود )رس انه 

 موج ب  اجتم اعی  ه ای و رس انه  ه ا شبکهشود. می مرزبندی بدون جهانی تسهیل ارتباطات

 مب ادالت  ب رای  را مج ازی  یه ا جماع ت  تش کیل  گسترده، ارتباطات مشارکت، است شده

 تهدی دات  راس تا  هم ین  در. آورد ب ه وج ود   بش ری  نیازه ای  ووکاره ا  کسب و اطالعات

 توس عه  هارسانه یاشبکه تهدیدات و جرائم اضتمال و هویت در گمنامی ازجمله نوظهوری

 نهاده ای  ق درت،  س اختار  یاش بکه  فض ای  در یشناختجامعه مفاهیم ضوزه در .است افتهی

 .2(10:2510ی،پ روسی،) است افتهی رییتغ جامعه و فرهنگ و اجتماعی تحوالت اجتماعی،

 تع امالت  تقویت اجتماعی، فرهنگی، کارکردهای کارکردهای دارای اجتماعی هایشبکه

 کارکرده ای  جه انی،  و مل ی  ضاکمی ت  در تح ول  سیاسی، کارکردهای انسانی، ارتباطات و

 منف ی  و مثب ت  ت أثیرات  ب ا  امنیت ی  و نظ امی  ام ور  در تغیی ر  المل ل، ب ین  روابط اقتصادی،

 ه ا مل ت  و ارتباطات بین تعامالت در فاصله تواند موجب کاهشکه می( 1390ی،تق تقوی،)است

در  اجتم اعی  ناس ازگاری  ی ا  ش ناختی، س ازگاری  جامعه منفی و مثبت کارکردهای با دارای

های بنی ادی  ظریههای اجتماعی مجازی، ندر فضای رسانه .شود المللملی و امور بین روابط

 ،ش دن  جه انی  مجازی، نظری ه  فضای در نرم قدرت نظریه ای، ازجمله نظریه جامعه شبکه

 .  3(10:2511دانیل کوهل،) شده استسایبری مطرح  نظریه امپریالیسم

 ،کنن ده رهی  خ تولی د  فض ای مج ازی،   ه ای فن اوری روزافزون  توسعه یامدهایاز پ یکی

ب ه   را« داده کالن» نام به مفهومی که است مختلف منابع زا اطالعات انفجارگونه تصاعدی و

 توان ایی  از فرات ر  ضج یم،  اطالع ات  ای ن  پ ردازش  و کنت رل  مدیریت،. است آورده وجود

 اش یا  و موجودات کلیه آینده، اینترنت در. است سنتی داده یهاگاهیپا و یافزارنرم ابزارهای

                                        
 15/12/1393که مرکز ملی فض ای مج ازی کش ور، در ت اری،      نایم و مفید ،طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم. 1

 تصویب نمود.

2. Rossi P. 

3  . Kuhel. Daniel. 
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 و ان رژی  اینترن ت  خ دمات،  اینترنت افراد، اینترنت بستر، در و شده لیتبد فعال عضوی به

 در را آین ده  اینترن ت  ابعاد برخی،. پردازندیم خود اطراف محیط با تعامل به رسانه اینترنت

 هم ه  اینترنت در. کنندیم تعریف «اشیا نترنتیا»خالصه طور به یا 1«اشیا همه» اینترنت قالب

 ه ر  ،وکارکسب هر مسیر، هر ،شبکه هر سرویس، هر چیز، هر شخص، هر از صحبت اشیا،

 ب ا  اش یا  اینترن ت  فن اوری  اسا ، این است. بر مطرح زمینه هر و زمان هر مکان، هر قطعه،

 ب روز  و ظه ور  منص ه  ن وین را ب ه   بومستیز از نوینی شکل اینترنت، مختلف ابعاد ترکیب

 از اس تقالل  توان د موج ب  نی ز م ی   «اب ری  رایانش»و ( 232:1391، خداداد )هلیلی،رساند  خواهد

گس ترده و   خ دمات  ارائه برای را مناسب بستر و شده اطالعاتی و پردازشی یهارساختیز

 . آوردیم به وجود امنیت و خدمات ،افزارنرم زیرساخت، ضوزه در شدهعیتوز

 

  يعرب یکشورهادر  یمجاز یهارسانهتأثیر 

 و نق ش  تم اعی، اج لح اظ  ب ه  اخیر در جهان عرب رخدادهای دهه عوامل بروز از یکی

 جمع ی  یهاجنبش نخستین منطقه اخیر یهاانقالب است. مجازی های اجتماعیرسانه تأثیر

 و 25 ق رن  اواخ ر  در اجتم اعی  هایرسانه انقالب و اینترنت از بعد که هستند خود نوع در

 عرب ی  یه ا انق الب  در مب ارزه  یه ا وهیش   و هاتکنیک ،هاکی. تاکتدادند رخ 21 قرن اوایل

 یوگوه ا گفت های اجتماعیو رسانه هاشبکه .بگذارد تأثیر آینده یهاجنبش بر است ممکن

را  هس تند  م ردم  دع وت  ب ه  ق ادر  که عربی را اجتماعی و سیاسی فعاالن از هاییشبکه بین

 و معتر  ان  ب ه  را امک ان  ای ن  ،ه ا وب ال   و ت وییتر  . (19:1390،یمه د   اکری ان، )کرده است  لیتسه

 و اطالع ات  ب ه  باش ند،  داشته تما  یکدیگر تا با اقتدارگرای عربی داده است یهامیرژ مخالفان

 در ض امی  عن وان ب ه  را جهانی ان  و کنن د  دع وت  تظ اهرات  به را مردم کنند، پیدا دسترسی اخبار

از سوی دیگ ر،   .(2519)گزارش تحقیقاتی مرکز توسعه جهان عرب، دهند  قرار خود کشور تحوالت جریان

و دسترسی س ریع ب ه اطالع ات،     رتو توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاتشدن در پجهانی 

الملل را دگرگون س اخته اس ت. ای ن دگرگ ونی س اختاری و م اهوی در نظ ام        شرایط بین

                                        
1.Internet Of Every Thing. 
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 درالملل و دیپلماسی عمومی تبدیل به ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی و منافع مل ی  بین

های تصویری، ش نیداری،  عمومی، نقش رسانه ی افکاردهجهتالملل شده است. بین صحنه

، گسترش نقش هاشهیاندالمللی شدن افکار و ، بینهامهاجرتالملل تأثیر نوشتاری با برد بین

، جابجایی و ارتباط آسان، درگی ر  هافرهنگالمللی غیردولتی، تبادل بین هایسازمانو  نهادها

و  ه ا ن ه یزم، ازجمل ه  ه ا فرهن گ دن ش  المل ل، جه انی   شدن جامعه با امور سیاسی و ب ین 

تواند با اتکاء به آن و انس جام بخش یدن   یی است که در ضوزه دیپلماسی عمومی میهاضوزه

. در 1(191:2551)کی ت دین ی،   بر افکار مردم سایر کش ورها اث ر گ ذارد     هادولتهای به سیاست

نف و  فرهن گ، اقتص اد،     الملل، منافع ملی با توس عه اعتب ار و  ی بینهارقابتفضای مقابله و 

تواند باعت افزایش و یا کاهش برن د  امور فرهنگی سیاسی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت می

 .2(131:2511)شارپ، ا.  ها گردد ملی در بین ملت

 

 یمجاز یهارسانه قياز طر يعرب یکشورهاديپلماسي عمومي و تعامل با 

و مقام ات رس می اس ت، ام ا در      هاضکومتدیپلماسی سنتی معطوف به ارتباطات بین 

دیپلماسی عمومی ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طری ق ارتب اط ب ا م ردم در     

اب زار   نیم ؤثرتر ه ای مج ازی   رسانه نیب نیا درشود. خارج مرزهای جغرافیایی تعریف می

ی ه دف در  ه ا گ روه  ت رین مه م ها است. نخبگ ان  و اعتبار بین ملت برای گسترش سیطره

ی راهب ردی و ک اربردی   ه ا بخ ش دیپلماسی عمومی هستند. مراکز علم ی و فک ری ب رای    

. هرگونه اعتبارس ازی و نف و  در جامع ه    ندینمایمعنوان نقطه کانونی توسط روابط عمل به

در ض وزه   .3(213:2513)دیوی د ا، بال دوین   گی رد.  هدف در فرایند فرهنگ ی و علم ی ش کل م ی    

ابزار نفو   ترینمهمهای اجتماعی مجازی رسانه ژهیوبهجمعی  هایدیپلماسی عمومی، رسانه

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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لماتیک پنهان و سنتی بین مردم کشورها برخ وردار  پیامدها و نتایج آن از همان ارتباطات دیپ

در خصوص تعامل و ارتباطات فرامل ی از   (یالعال)مدظلهیرهبر. مقام معظم 1(10:2511)وو.ال،است 

 اند: های فضای مجازی معیارهایی را بیان نمودهطریق رسانه

به میزان    مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سط  ملی و جهانی و توسعه آن

ها و مقابله با تهدی دات  استفاده از فرصت ( برایآمادگی قطعی نظام )از نظر فنی و محتوایی

 (.1395سال  -های ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی سیاست 1آن )بند 

ها ی برای استفاده از فرصتضزب الههای مردمی   استفاده ضداکثری از نیروها و تشکل

های ابالغ ی ب ه اعض ای ش ورای     سیاست 1ابتی و مقابله با تهدیدات )بند در یک فضای رق

 (.  1395سال  -عالی فضای مجازی 

ضضور خالقانه جمه وری اس المی ای ران در فض ای مج ازی جه انی در دو عرص ه          

 1افزاری خصوصاً در جهت اب داع خ دمات ن و، ق وی و ج ذاب )بن د       افزاری و نرمسخت

 (.1395سال  -عضای شورای عالی فضای مجازی های ابالغی به اسیاست

ارتباط و همک اری وس یع و هدفمن د ب ا      منظوربه  استفاده ضداکثری از فضای مجازی 

 12ترویج و تحقق گفتم ان انق الب اس المی )بن د      در جهتخصوصاً ملل مسلمان  هاملت

 (.1395سال  -های ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی سیاست

ی قوی هاائتالفجهانی و ایجاد  هایسازمانقوی و هدفمند نظام در مجامع و   ضضور 

های بزر  در عرصه اینترن ت  ها در جهت کاهش ضاکمیت قدرتها و دولتمرکب از ملت

ه ا و  و به وجود آمدن بستر عادالنه و اخالقی برای استفاده از این ابزار توس ط هم ه مل ت   

های ابالغ ی ب ه   سیاست 13ایران در این عرصه )بند ها و همچنین تأمین ضقوق ملت دولت

 (.1395سال  -اعضای شورای عالی فضای مجازی 

ه ای تأثیرگ ذار   ارتقای جمهوری اسالمی ایران ب ه ق درت س ایبری در ط راز ق درت       

دهی به جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل

و  یم دار با فض ای مج ازی در عرص ه جه انی ب ا رویک رد اخ الق        قواعد و قوانین مرتبط

                                        
1  . Wu, L.  
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س ال   -های ابالغی به اعضای شورای عالی فضای مجازی ضکم دوم سیاست 3بند )عادالنه

1390.) 

در خصوص مواجهه با  (یالعال)مدظلهیرهبرهای مقام معظم از سوی دیگر، با بررسی دیدگاه

ساز مورد توجه عنوان مضامینی جهتواند بهتفضای مجازی، اصولی استخراج گردید که می

 .(125: 1391 داوود )عبیری،قرار گیرد 

 مجازی. فضای به ینگر: فرصتاول   اصل

 دینی. و ملی مرزهای از صیانت: دوم   اصل

   مجازی. فضای در مردم مشروع هایآزادی و ضقوق از ضمایت: سوم   اصل

 مجازی. فضای با فراملی مواجهه: چهارم   اصل

  مجازی. فضای در طلبیعدالت و گریزیسلطه، استقالل: پنجم   اصل

 مجازی. فضای در بزر  بازیگری به شدن لی: تبدششم   اصل

 مجازی. فضای در گراییمردم: هفتم   اصل

 مجازی. فضای در انسانی کرامت از صیانت و گراییاخالق: هشتم   اصل

  مجازی. فضای در پیام محوریت: نهم   اصل

 همسو. هایملت و کشورها با همکاری و تعامل: دهم اصل  

 محتوایی. رویکرد با سایبری بسیج یدهسازمان  اصل یازدهم: 

منطق ه و جه انی از    در س ط   اس المی  انق الب  گفتمان هژمونی   اصل دوازدهم: ایجاد

 مجازی. فضای طریق

 و پی رو  میلی ارد  ون یم ی ک  داش تن  با، الهی دین آخرین و ترینکامل عنوانبه اسالم

 ارائ ه  را قواع دی  و دس تورات ، المل ل ب ین  نظام عرصۀ در مسلمان کشور پنجاه ضدود

. بپردازن د  ه ا مل ت  س ایر  ب ا  تعام ل  به، هاآن از گیریبهره یا اسا  بر که است نموده

 کش  ورهای ی  ا یک  دیگر ب  ا مس  لمان کش  ورهای رابط  ۀ هرگون  ه، اس  الم همک  اری در

 اولوی ت ، اس ت  رواب ط  ان واع  سایر بر ضاکم که سیاسی ابطۀر طبعاً و است غیرمسلمان

 ام ام  س یره  و (ص)پی امبر  س نت ، ق رآن  از استخراج قابل موجود، اصول و مبانی و دارد
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 نظ ر  در المللیبین همکاری برای را مبنا ده توانمی اسالم دیدگاه از. استبوده  (ع)علی

 :(31 :1395، )علیخانیگرفت 

   ها،انسان همه به آمیزکریمت نگاه: 1   مبنای

   واقعیت، عنوانبه تنوع پذیرش: 2   مبنای

   ها،انسان اولیه برابری و آزادی به اضترام: 3   مبنای

    آمیز،مسالمت همزیستی: 0   مبنای

 جه اد  و جن گ  - اسالم سیاسی اندیشه مبانی با تضاد و خشونت اسا  نفی: 0   مبنای

 قرآن، در

 جنگ، در اخالق به پایبندی -اخالق اصالت-اخالقی اصول به پایبندی: 1   مبنای

   مسائل، ضل شیوه تریناصلی، وگوگفت: 1   مبنای

   پیمان، اجتماعی و سیاسی اهمیت - پیمان و عهد به پایبندی: 1   مبنای

    مثل وبهمقابله: 9   مبنای

   بازدارندگی. باهدف قوا تجهیز: 15   مبنای

 

ـ با تأک یمجاز یهارسانه قياز طر يعرب یدر کشورها رانيا يبرند مل یارتقا بـر   دی

 يمنافع مل

در فض ای جه انی    ه ر کش ور  عنوان اعتب ار و قابلی ت   برند ملی با دیپلماسی عمومی به

ش ود و  ی نهفته و راهبردی بی ان م ی  هاارزش باشود. تصویر و شهرت هر کشور معرفی می

. برن د مل ی، مفه ومی اس ت     ده د یم  ن مزیت اصلی آن کش ور را در عرص ه جه انی نش ا    

ی ابعادی یک ملت که اعتبار و نف و  آن کش ور را در   هاتیفعالطیف وسیعی از  دربردارنده

توان د چت ر   هویت ی ک مل ت اس ت و م ی     گرنشان. برند ملی کندیمالمللی بیان محیط بین

ی، امنیت ی را  ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و ضتی دفاعهاتیفعالوسیعی از 

است. نتیج ه ای ن    شده فیتعرپوشش دهد. در این تحقیق جامعیت برند ملی در ابعاد فوق 

به تهدیدات بیرونی بازدارن دگی   و نسبتاعتبار افزایش مشروعیت، نفو  و کارآمدی داخلی 
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ی، اج زای کلی دی   برن د مل   . در چ ارچوب مف اهیم   دینمایمو مصونیت بخشی را تضمین 

زار انتقال و تبادل هویت برند و  هنیت برند در جوامع مخاطب اهمیت دارد. هویت برند، اب

و اصول و باورهای دینی از  هاارزشی مشترک، خاطرات تاریخی، هاافسانهقلمرو تاریخی، 

ی مل ی س ه الی ه،    برندس از . در م دل  (10:2511)وو.ال،های بنیادین هویت ملی هستند ویژگی

تواند شامل اطالع ات و باوره ای   ب یک ملت است که میآگاهی از تجار هدف باادراکات 

ی ملی شامل پیچیدگی، مف اهیم کل ی   برندسازهای صحی  و غلط باشد. در الیه دوم ویژگی

و شناسایی است ک ه در ی ک فراین د پیچی ده      نظر موردی فرهنگی هاجلوهمرتبط با برند و 

ج و دستاوردهای آن شامل الگوه ا  یی و تحلیل است و در الیه سوم پیامدها، نتایشناسا قابل

 . 1(225:2551)کیت دنی،است  مدنظری جامع هاقالبو 

از ابزاره ای مه م ب رای     ب ه ت وان  قدرت در فض ای مج ازی )ق درت س ایبری( را م ی     

برندسازی ملی در فضای مجازی محسوب نمود  زیرا کامالً منطبق با منافع ملی کشور ب وده  

صوص فراهم نماید. از منظر فردی، اجتماعی و انتزاع ی در  های مناسبی را در این خو زمینه

های اجتماعی ابعاد ن وینی  و رسانه هاشبکهضوزه فرهنگ و سیاست مو وعیت دارد. مفهوم 

از قدرت را ایجاد نموده است. دانش و اطالعات عنصر اص لی ق درت در فض ای مج ازی     

هم در این ضوزه شناس ایی  است. عوامل زیرساختی و شناختی در فضای مجازی از عوامل م

سه مؤلف ه زیرس اختی )فیزیک ی(، اطالع اتی و      در هادولتشود. به همین دلیل است که می

محدودسازی و سیطره قدرت نفو  خود برنامه دارند. قدرت س ایبری   ( درادراکی )شناختی

 رمنظ و ب ه ی مبتنی بر فضای مجازی است ک ه  هایتوانمندو  هاتیظرفی از منابع، امجموعه

پشتیبانی از خدمات ملی و دستیابی به اهداف راهب ردی در فض ای مج ازی و خ ارج از آن     

در امور سیاس ی، اقتص ادی،    ژهیوبهی مجازاست. ابعاد قدرت رسانه در فضای  استفاده قابل

 فی  تعر قاب ل اجتماعی، فرهنگ ی، علم ی، فن اوری، دف اعی و امنیت ی، ضق وقی و قض ایی        

. در دیدگاه اس المی ق درت ب یش از آنک ه م ادی باش د دارای       2(1391:01)کاستلز، مانوئل، است

                                        
1  . Kith Dinni. 

2  . Castells Manuel. 
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ع ده و ع ده از جایگ اه خاص ی      اگرچ ه های معنوی است. در سیاس ت پی امبر نی ز    ویژگی

برخوردار است، اما پیوند بُعد مادی و معنوی قدرت با اتکاء به قدرت الیزال اله ی معن ی و   

مج ازی، از هف ت بُع د     فضای در . قدرت(15:1390)افتخ اری،  کندیمجهت اصلی خود را پیدا 

 1(00:2511،لیدان )کوهل،مؤثر باشد  ملی برند ارتقای بر توانمی

بنا به اقتضائات روابط دینی و مذهبی مشترک ایران و کشورهای عربی، بُعد هشتمی ب ا   

 .  )محقق(نیز باید به ابعاد فوق ا افه گردد « دینی و مذهبی»عنوان 

 دارد، هم راه  ب ه  مل ی  منافع برای زیادی تهدیدات وها چالش مجازی، فضای :سیاسي بُعد  

 و ضاکمی ت  فیزیک ی، اطالع اتی و ش ناختی،    یه ا رساختیز داشتن اختیار در باها اما ضکومت

 تثبی ت  ب رای  قدرتمن د  ب ه محیط ی   و ای ن فض ا را   نم وده  ضفظ همچنان را خود قدرت اعمال

 .(1391 ،دیضم اضمدی،)کنند می لیتبد رتقداعمال  زین و ضاکم سیاسی نظام مشروعیت

در ه ای س رعت و تن وع    با ویژگ ی  جدیدی انقالب ،اقتصاد عرصه در :اقتصادی بُعد  

 دیجیت الی . اس ت  شده جادیا فضای مجازی در تجاری انواع مبادالت و یگذارهیسرما زانیم

 ب رای  را اب ت رق امک ان  جه انی،  اقتص اد  ب ه  ورود و الکترونیک ی  بازارهای وها بانک شدن

 پ ردازش  مانن د  ص نایعی ) وزنیب   اقتص اد  مانند مفاهیمی و نموده فراهم بیشتری بازیگران

 تج ارت  مانن د ) اولی ه  مواد بدون اقتصاد( و دیجیتال پول و سرگرمی و تفریحات اطالعات،

 برخ ی  انس انی  نی روی  و م الی  من ابع  ک ه اس ت ت ا ج ایی     آورده ب ه وج ود   را (اطالعات

 ه م  کش ورها  از بس یاری  از فض ای مج ازی   در فناوری یهاغول و لمللیابین یهاشرکت

 .(9:1390افتخاری، اصغر،) است بیشتر

 فض ای  در ایرس انه  ن وین  یه ا یفن اور  جذابیت اجتماعی، ضوزه در :اجتماعي بُعد  

 دنی ا  کش ورهای  نیتربزر  از بیشتر جمعیتی با اطالعاتی جوامع یریگشکل زمینه مجازی،

 متح ول  راه ا  مل ت  وه ا  دولت میان روابط ماهیت مجازی، و اطالعاتی وامعج. است شده

 نم وده  مواجه چالش با راها ضکومت به یکیتیژئوپل نگرش دگرگونی، این و اثرات اندنموده

 اف راد  ب ین  یه ا تیفعال و ارتباطات در تسهیل و تسریع موجبشدن  یاشبکه فرایند. است

                                        
1  . Kuehl Daniel. 
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 مبن ای  کاس تلز  مانوئ ل . اس ت  آورده به وجود راها رهنگف اشاعه و وابستگی تقابل، و شده

 روابط اجتماعیهای سازمانو معتقد است  داندیم اطالعات را ضا ر عصر در شدنی جهان

 تغیی ر  دول ت  از جدی دی  ش کل  ب ه  جیت در ب ه  و ت أثیر  تح ت  را مل ی  مرزهای در قدرت

 . 1(20: 1391 کاستلز،)دهندیم

 و یس از فرهن گ  ب رای  مناس بی  بس تر  مج ازی،  فضای ی،فرهنگ منظر از :فرهنگي بُعد  

 در ضض ور  پیامدهای ازجمله. است نموده فراهم عمومی افکار و زندگی سبک بر یرگذاریتأث

 ب ا  س ایبری  ه ای رس انه . اس ت ه ا  فرهن گ  اش اعه  و ص دور  و فرهنگ ی  اس تیالی  فضا، این

 س ه  ش امل  فضا این. نددار جامعه افراد ترجیحات و افکار به یدهشکل در سعی تصویرسازی

( و ماش ین  و انس ان  ب ین  یاش بکه  تعامالت) مفهومی ،(ییایرؤ توهم و جذابیت) تخیلی جزء

 .  (1392: 13، :مختار ، نوری،محمد ابوالفتحی،) است (افراد ضسی تجربیات و هاشهیاند اشتراک) ادراکی

ش ده   غ ام اد ه م  در مج ازی  و واقع ی  جه ان  فضای مجازی، در :فناوری و علم بُعد  

. ش ود م ی  محس وب  فض ای مج ازی   در م ؤثر  ابع اد  از یک ی  فناوری و علم توسعه. است

 نی ز  را ق درت  ابع اد  س ایر  زندگی، چهره تغییر و صنعتی انقالب ایجاد با نوین یهایفناور

 رای انش  مانن د  زن ب رهم  یه ا یفن اور  ظه ور  فضای مجازی، در. دهندیم قرار تأثیر تحت

 فیزیک ی  ه ای س امانه  و 1هوش مصنوعی ،0شناختی علوم ،0داده کالن ،3اشیا اینترنت ،2ابری

 داش ت و  خواه د  هم راه  به صنعتی کشورهای برای را آینده از متفاوتیانداز چشم 1سایبری

 را س نتی  سیاسی یهانظام در ضاکم فرهنگ و باور ایدئولوژی، مانند قدرت یرمادیغ عناصر

 .خواهد نمود متحول

 ن ه یزم در ی،اگسترده اقدامات و یگذارهیسرما کشورها،در اغلب  :يامنیت دفاعي، بُعد  

 دف اع منظ ور  به کهها تالش این. استشده  انجام سایبری امنیت و ضمله، دفاع برای آمادگی

                                        
1  . Castells Manuel. 

2  . Cloud Computing. 

3  . Internet Of Thing. 

4  . Big Data. 

5  . Cognetive Science. 

6  . Artificial Intelligence. 

7  . Cyber Phisical System. 
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 ازجمل ه  ییهاچالش وجود باگیرد، می صورت ملی امنیت ضفظ ضیاتی و یهارساختیز از

 ب ه  را زی ادی  یه ا ن ه یهز س ایبری،  روریس م ت و س ایبری  جن گ  جاسوس ی،  امنیت، نیتأم

 الملل ی ب ین  وچندجانب ه   یه ا یهمک ار  نیازمن د  مس ئله  ای ن  و نم وده  تحمی ل  ،ه ا دولت

 .(1319،ریام )قدسی،است

 قض ایی  و ضق وقی  قوانین و مقررات و ع و قانونی اقدامات بر عالوه :حکمراني بُعد  

 س ایبری،  تنازع ات  از ناشی خسارات از نگرانی کشور، هر در سایبریجرائم  با مقابله برای

 را مو  وع  ای ن  الملل ی بین معاهدات و خود ملی راهبردهای در که داشته آن بر را کشورها

 عم ومی  فض ایی  آزاد، یه ا آب مانند فضای مجازی المللی،بین سط  در. دهند قرارمدنظر 

 برخ ی  توس ط  و است قانونی کنترل و ضاکمیت تحت آن از زیادی هایبخش نیست، بلکه،

 .(1390)افتخاری، اصغر، شود می نظارت المللیبین نهادهای

ش رایط و اقتض ائات مش ترک دین ی و عقی دتی م ردم ای ران و         بُعد عقیدتي و ديني:  

کشورهای عربی به دلیل مسلمان بودن نیز یکی از ابعاد م ؤثر در تع امالت و توس عه نف و      

 .(1391نژاد زرندی، ضسین، )عرب استایران 

 

 تدوين الگوی راهبردی  

ی اطالع ات و  بن د طبق ه کلی است که زمینه مناسبی را برای  و مفهومیالگو، چارچوبی 

یرمستقیم، کانونی ب رای  غجنبه مفهومی )الگو شامل مفاهیمی است که مستقیم یا دهی آن، سامان

ره ایی  ده د ک ه واقعی ت از چ ه متغی    آید و به محقق نش ان م ی  های تجربی به شمار میبررسی

، مف اهیم و قض ایای م رتبط ب ا     ه ا س ازه ی از امجموع ه عنصر تئوری )شده است(،  یلتشک

ه ا  بینی و تبی ین پدی ده  پیش منظوربهیکدیگرند که از طریق تشخیص روابط بین متغیرها و 

ه ا بای د از سلس له قواع د تفس یری      شوند( و قواعد تفسیری )برای توصیف پدیدهارائه می

ه ایی  آورد و راهبرد )استراتژی(، به معن ی ط رح، نقش ه و دی دگاه    یمراهم استفاده نمود( ف

ک ارگیری  شامل تصمیمات محوری، دورنمایی جهت نگاه منسجم به جهان ب ا تجهی ز و ب ه   

 .(11: 1391)رامک، شود ها در جهت دستیابی به هدفی معین گفته مینیروها و توانایی
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گوی منس جمی اس ت ک ه ب ا تنظ یم منطق ی       بر این اسا ، منظور از الگوی راهبردی ال

ها را ترسیم نموده و چگ ونگی دس تیابی   های اصلی راهبردی، روابط بین آنعوامل و مؤلفه

یافت ه از اج زا و   ای  هن ی و انس جام  دیگ ر، نمون ه  عبارت سازد و به به اهداف را میسر می

ا ب ا یک دیگر اس ت    ی راهبردی و چگونگی روابط آن اجزی یک پدیدهدهندهعناصر تشکیل

ده د و ب ه نح وه ک اربرد     که یک سیستم یا ایده را به شکلی غیر از خود پدیده نمایش م ی 

امکانات بالقوه و بالفعل در جهت رسیدن به اهداف راهبردی در سط  ملی و ب ا توج ه ب ه    

س ازی موقعی ت راهب ردی    شرایط داخلی و خارجی کشور، اشاره دارد. به نوعی نی ز، س اده  

ا کمک آن بتوان آن موقعیت را توصیف نمود )هم ان( و چ ون مس تمر و م داوم     است که ب

وک ار  های افزایش ی تک راری همانن د چرخ ه کس ب     است، الزم است که از چرخه یا ضلقه

 برای تدوین آن استفاده نمود.  2«اودا»گیری یا ضلقه تصمیم 1«دمینگ»

 

 شناسي تحقيق  . روش2

ی ان ه یزم -روش، م وردی   نظر ازی و اتوسعه -کاربردی  هدف پژوهش ضا ر از نظر 

گیری از رویکردهای کیفی نظیر تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، تحلیل تفسیری بوده و با بهره

ی افزاره ا نرمو ابزارهایی نظیر مصاضبه، پرسشنامه و جلسات گفتگو و نیز  بنیادبه روش داده

رد آمیخت ه( ب ه انج ام رس یده اس ت.      ی )با رویک  شیمایپ-تحلیل محتوا و با ماهیت توصیفی

ری زی راهب ردی، رس انه و    ی برنام ه هاضوزهجامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان در 

                                        
وک ار،  های کارآمد بهبود مس تمر کس ب  عنوان یکی از روشتوسط دکتر ادوارد دمینگ به ،(PDCAی دمینگ ).چرخه1

ب ه معن ی    Actو  Plan ،Do ،Checkوار و چرخشی عمل نموده و ابتدای کلم ات  صورت دایره ارائه شده است. به

ای ریزی، انجام دادن، چک کردن و عمل کردن گرفته شده است و در ضقیقت، یک چرخ ه ک اری چه ار مرضل ه    برنامه

 وکار است.برای مدیریت انجام تغییرات و بهبود در فرایندها کسب

(، Action، اق دام:  Decideگی ری:  ، تص میم Orientگی ری:  ، جه ت observationه: )مش اهد  OODAی .ضلقه2

ه ای س ریع، م ؤثر و پوی ا بای د در      گیریای است و تأکید دارد که اقدامات تصمیمگیریِ چهار مرضلهچارچوب تصمیم

گی ری  ری د(، جه ت  ای مشتمل بر  چهار  مرضله  مشاهده )اطالعات جاری را از تمامی منابع ممکن ب ه دس ت آو  ضلقه

گی ری )اق دامات الزم را مش خص    )اطالعات را تحلیل کنید و با استفاده از آن واقعیت فعلی را تغیی ر بدهی د(، تص میم   

 کنید( و اقدام )مسیر تصمیم را دنبال کنید( و تکرار مدام ضلقه، انجام شود.
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ه ای اجتم اعی از کش ورهای ای ران و کش ورهای      ارتباطات، خبرنگ اران و فع االن رس انه   

مرضل ه   نفر تعیین شد. پرسشنامه در 05زبان است. تعداد نمونه جامعه آماری در تعداد عرب

گوی ه ب ا    109اول پس از بررسی مطالعات نظری و مصاضبه باز با دوازده نفر از خبرگان ب ا  

اطمینان از روایی و پایایی الزم تهیه شد. در ای ن تحقی ق، پ س از تهی ه پرسش نامه نظ رات       

 ازهای پرسش نامه  در مورد طراضی درست پرسشنامه پرسیده شد و گویه ربطی متخصصان 

ی بر الگوی راهبردی م ورد  رگذاریتأثبودن برای مخاطب و سنجش  فهم قابل ادبیات و نظر

قرار گرفت. بدین منظور پس از اص الح مج دد نظ رات دوازده نف ر از متخصص ان و       دأییت

نه ایی در س ه    جیو نت ا خبرگانی که در ضوزه دامنه محتوایی پرسشنامه فعالیت داشتند اخذ 

 رسیده است.   دأییتنشست تخصصی )گروه کانونی( به 

 

 هاوتحليل یافتهیهتجز. 3

تبع آن، تدوین الگ وی راهب ردی م ورد نظ ر،     منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش و بهبه

آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. مطالع ات نش ان   مستندات مرتبط با مو وع پژوهش جمع

ه ق رار گی رد و از   عنوان ابعاد برندسازی م ورد توج   تواند بهداد که ابعاد قدرت سایبری، می

افزاره ای  منظور سرعت عمل و دقت در نتایج، از توانمندی ن رم سوی دیگر، الزم بود که به

اف زار مربوط ه درج و مف اهیم    استفاده شود  بنابراین، کلی ه مس تندات در ن رم    1تحلیل کیفی

ه ای  س ازی بن دی و مقول ه  مرتبط با مو وع پژوهش استخراج و کدگذاری شد و با خوشه

منظ ور  در ابع اد هش تگانه اضص اء گردی د. ب ه      دارتی  اولوه ای  ها و ش اخص م،  مؤلفهالز

منظ ور اطمین ان   تنظیم و به گویه 109اعتبارسنجی و ارزیابی عوامل اضصاشده، پرسشنامه با 

از روایی و پایایی آن، با دوازده نفر از خبرگان، مصاضبه عمیق )باز( انجام شد و ب ا اص الح   

ی بر الگوی راهبردی ب ر اس ا    رگذاریتأثبودن برای مخاطب و سنجش  فهم قابلادبیات و 

نظرات اخذشده از خبرگان، پرسشنامه نهایی تنظیم شد و در سه نشس ت تخصص ی )گ روه    

 رسید و نهایی شد.   دأییتکانونی( مطرح و با اصالضات جزئی، به 

                                        
1  . MaxQDA 2020. 
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یی مشتمل هشت بُعد، هامنظور اعتبارسنجی عوامل اضصاشده، پرسشنامه نهایی با گویهبه

ی ق رار گرف ت و نظ رات    و عرب  ایران ی   شاخص، در اختیار جامعه آم اری  90مؤلفه و  21

 زنان را درصد 20 و مردان راها آن از درصد 11 پاسخگویان، مجموع تخصصی اخذ شد. از

 05) ایران ب ا  کشورهای با مربوط پاسخگویان زندگی محل فراوانی بیشترین اند.داده تشکیل

 درص د(  1، فلس طین ) (درص د  1) س وریه  ،(درصد 12) ، عراق(درصد 11) و لبنان( ددرص

 31درص د دانش جو،    20دارای تحص یالت دی پلم،   درصد از پاس خگویان   چهار .بوده است

 درص د م ابقی دارای تحص یالت دکت ری     12و  س انس یلف وق درص د   20درصد لیس انس،  

 . اندبوده

می زان ارتب اط، معن اداری و     و س نجش  آم اری )کم ی(  تر از نت ایج  منظور استنباط دقیقبه

ه ای  ک ه یک ی از تکنی ک    1س ازی مع ادالت س اختاری   همبستگی عوامل اضصاشده از م دل 

ه ای پیچی ده در ض وزه عل وم اجتم اعی      ه ای داده پرکاربرد چند دهه اخیر در تحلیل ساختار

ده د ک ه   را به پژوهشگران می این امکانسازی معادالت ساختاری، است، استفاده گردید. مدل

بررس ی نماین د    زم ان ه م ط ور  اثر یک یا چند متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته، به

آن ک م ب ودن نمون ه و     تبعبه. نظر به کم بودن خبرگان در مو وع پژوهش و (131: 1391)رامک، 

ب رای   2یزئ  ض داقل مربع ات ج  س ازی مع ادالت س اختاری ب ا روش     همچنین توانایی م دل 

ه ای  وتحلیل دادهبرای تجزیه 3افزار اسمارت پی. ال. ا وتحلیل تعداد نمونه کم، از نرمتجزیه

سازی مع ادالت س اختاری از عوام ل اضص اء در     پژوهش استفاده شد. در این راستا، ابتدا مدل

اس ب  س ازی در فای ل من  افزار فوق انجام شد و سپس نظرات اخذشده از خبرگان، با آم اده نرم

(CSV)    در مدل فوق اعمال و محاسبات و تحلیل الزم انجام شد. بر اس ا  نت ایج ضاص ل از ،

افزاری، برخی از عوامل ضذف و برخی نیز مورد اصالح قرار گرف ت و در نهای ت،   تحلیل نرم

از  یعرب   یدر کش ورها  رانی  ا یبرند مل   یارتقاهای نهایی اثرگذار در ابعاد، مؤلفه و شاخص

 اضصاء گردید.   1ی طبق جدول بر منافع مل دیبا تأک یمجاز یهارسانه قیطر

                                        
1  . Structural Equation Modeling (SEM). 

2  . Partial least squares (PLS) path modeling. 

3  . SmartPLS. 
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 قياز طر يعرب یدر کشورها رانيا يبرند مل یاثرگذار در ارتقاهای ها و شاخص: ابعاد، مؤلفه1جدول 

 يبر منافع مل دیبا تأک یمجاز یهارسانه

 ابعاد
 مؤلفه

 دهنده()مضامين سازمان
 شاخص )مضامين پایه(

بُعد 
 فرهنگی

مالت و تبادالت جذاب تعا
 فرهنگی مجازی

 یو سرگرم یو اشاعه باز جیترو -معرفی تاری، و میراث فرهنگی مشترک 
در  یمنطبق ب ا  ائق ه عرب     یرانیهنر ا جیو ترو یمعرف -ی مجاز یدر فضا
ب ا  ائق ه    یرانیا یهاالیو سر یینمایمحصوالت س یمعرف -ی مجاز یفضا
و  یمذهب یگردشگر وسعهت -ی مجاز یدر فضا یورزش عامالتت -ی عرب
 . رانیدر ا یخیتار

 دیپلماسی فرهنگی
تع امالت ب ا جری ان فک ری و      -پاس، به شبهات اتهامی ب ه ای ران   

 صادرات فرهنگی. -فرهنگی در منطقه 

تولید محتوا و خدمات  فرهنگی 
 مجازی

 یان داز راه -ی هن ر  یمحت وا  دیتول -تولید محتوای فرهنگی دینی 
آم وزش   یهارساختیز تیتقو - مشترک یارسانه یهارساختیز

 .زبانانعرب یبرا یزبان فارس یمجاز

ارتقای قدرت فرهنگی  سایبری 
ویژه در ای( به)نرم رسانه

 همکاری با جریانات همسو

 یقدرت نرم فرهنگ   یمعرف -ای در منطقه تقویت قدرت نرم رسانه
 یهارسانه قیطراسالم در و منطقه از  یفرهنگ یرسازیتصو - رانیا

 -ی ارس انه  یفرهن گ غ رب در فض ا    یبا هژمون مقابله -ی مجاز
 ی ر فض ا  یفرهنگ   یهمس و  یه ا یه ا و همک ار  ائتالف لیتشک
 .رسانه

دهی فرهنگی در  فضای سازمان
 مجازی

 ین دگ یدف اتر نما  ج اد یا -ایجاد نهاد رواب ط عم ومی مج ازی    
 ی.مجاز

 ی.ر سط  منطقه عربد یو مسابقات علم یهاجشنواره یبرگزار

 ی.عرب یبا کشورها رانینهاد امردم یدوست یهاانجمن تیتقو

بُعد 
 اجتماعی

محیط 
داخلی 
 کشور

تقویت 
های سرمایه

 اجتماعی ملی

 -ارتقای مش ارکت اجتم اعی مل ی     -ارتقای کرامت اجتماعی ملی 
 سنجی ملی.افکارسنجی و  ائقه

تقویت انسجام 
 اجتماعی

تقوی ت ارتق ای انس جام اجتم اعی مل ی در       -تقویت هویت مل ی  
 ارتقای مشارکت اجتماعی ملی. -های کشور قومیت

تقویت جامعه 
 ایشبکه

 توسعه محتوای اجتماعی. -های نرم اجتماعی توسعه زیرساخت

تقویت نهادهای 
 مردمی

 نهاد.های مردمسازمان -ظرفیت روابط عمومی 

 محیط بیرونی
 )منطقه عربی(

وه مثبت و تضعیف عوامل منفی بین ایران و کش ورهای  تقویت وج
 یفض ا  قی  در جه ان ع رب از طر   یتم دن اس الم   یایاض -عربی 
 یفض ا  قی  منطق ه )در و از( طر  یاجتماع تیو ع رصد -ی مجاز
 ی.  مجاز

 ای.  های اجتماعی منطقهتوسعه مشارکت محیط مشترک

 توسعه دیپلماسی اجتماعی
 -تقویت سازگاری اجتم اعی   -قه تقویت وضدت اجتماعی در منط

 توسعه روابط تاریخی مثبت بین مردم منطقه.
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 ابعاد
 مؤلفه

 دهنده()مضامين سازمان
 شاخص )مضامين پایه(

بُعد 
 اقتصادی

توسعه و تقویت تجارت و 
 وکارهای دیجیتالیکسب

  -ص   ادرات – واردات -ک   اال و خ   دمات مش   ترک س   ایبری  
 ی.گمرک یهاتیمعاف

 دیپلماسی اقتصادی
 انی  بندانش اقتصاد - اقتصاد بهداشت و درمان -اقتصاد گردشگری 

 ی.مجاز یدر فضا یموفق اقتصاد یهاالگو یمعرف -
 .و مقررات نیقوان - و خدمات سیسرو - محتوا -زیرساخت  های مشترکگذاریسرمایه

ساختارهای مشترک  اقتصادی 
 سایبر پایه

ضمایت از ایجاد  -های بازرگانی در فضای مجازی سازی اتاقفعال
 بنیان مشترک.نشهای داها و شرکتآپاستارت

بُعد دفاعی 
 و امنیتی

دهی دفاع سایبری از منظر سازمان
 شناختی جامعه

 یوسازیسنار -ی سازشبکه - ( مردمرصد و پایش )ادراکی/شناختی
 .و برنامه

دهی فعاالن سایبری در سازمان
 منطقه )همسو(

 -ی شناس  دش من  -دهی جریانات همسو با انقالب اسالمی سازمان
 .دارتجه اتیعمل

 نیروی سایبری مشترک
 -ی بریس ا  یت  یو امن یدف اع  یهمک ار  -تعامالت اطالعاتی دولتی 

 .مشترک اتیعمل
های جهانی  ارتقای شاخص

 امنیت سایبری
ارتباط ات   ،یپلماسید - زاتیو تجه یفناور -ها ساختار و سیاست

 ی.انسان یرویو مهارت ن آموزش - و تعامالت
ی پدافند و امنیت سایبر

 های ضسا  و ضیاتیزیرساخت
 یه ا ی ی از دارا انتیص   -ی بریو دفاع س ا  تیامن -پدافند سایبری 

 .Cyber assets یبریسا
 ی.بریسا یهادادگاه -ی بریسا سیپل -مقابله با تروریسم سایبری  قدرت مقابله با جرائم سایبری

بُعد 
 سیاسی

 دیپلماسی سایبری
 ژهیوهمسو به یبریسا یهافائتال جادیا -تقویت مشارکت سیاسی 

 ی.امنطقه توافقات - محور مقاومت

 های سیاسیهمکاری
ه ای سیاس ی   ائ تالف  -المل ل  های سیاسی در مجامع بینهمکاری
 ای.منطقه

 انتظامی. -قضایی  های قضایی، انتظامیهمکاری
 ی.اسیس غاتیتبل امور -ی امور فرهنگ -امور اجتماعی  عملیات روانی

 ی.اسیس اضزاب - هیمردم پا -بخش دولتی  لماسی عمومیدیپ
ای با های رسانهتوسعه همکاری

 ویژه محور مقاومتهای همسو بهجریان
 ان ات یجر -ی به انق الب اس الم   لیمتما اناتیجر -محور مقاومت 

 .مستقل

بُعد 
 ضاکمیتی

 های اطالعاتی سایبریمشارکت
 -یی قض  ا یه  ایهمک  ار -ه  ای انتظ  امی س  ایبری  همک  اری
 ی.ضقوق یهایهمکار

همگ را در   ضض ور  -ی بریس ا  یپلماسید -ای های منطقههمکاری ایتقویت قدرت سایبری منطقه
 ی.مجامع جهان

تدوین  قوانین و مقررات گذاری 
 سایبری

 ی.مل سط  -ی اسط  منطقه -المللی سط  بین

 ضکمرانی ملی

از م ردم در   انتیص   -جلوگیری از تجاوز بیگانه در فضای مجازی 
 ی.مجاز یفضا

ی برینظام در ضوزه س ا  اقتدار -ی مل یبریسا یهاییاز دارا انتیص
 ی.مجاز یدر فضا یمل استقالل -

 بخش دولتی. -های مردم پایه سازمان تبادل اطالعات در منطقه
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 ابعاد
 مؤلفه

 دهنده()مضامين سازمان
 شاخص )مضامين پایه(

بُعد علمی 
 و فناوری

 آموزش در کشور و منطقه
 یهادانشگاه -ی آموزش و یتوسعه مراکز پژوهش -نشر الکترونیک 

 ی.مجاز

های توسعه خدمات و زیرساخت
 مشترک سایبری

 یه ا رس اخت یتوس عه ز  -های اجتماعی فراگی ر  سازی شبکهفعال
و  س  ازهارهی  ) خ یاو منطق  ه یمل   کل  ود - مش  ترک یارتب  اط

 یه ا ه ا و پلتف رم  ، س امانه یفن اور  توس عه  - (یابر یپردازشگرها
 ی.بریمشترک سا

توسعه فناوری  هایشاخص
 اطالعات و ارتباطات

 ش اخص  - کی  ش اخص مش ارکت الکترون   -شاخص جهانی وب 
س واد   ش اخص  - باند یبه پهنا یدسترس شاخص -ی خدمات دولت

 ی.ارسانه

 جایگاه علمی و نوآوری کشور
 -ش اخص ثب ت اخت راع     -توسعه صنعت و محص والت س ایبری   

 .علم دیشاخص تول

بُعد 
عقیدتی و 
 دینی

 سازیانگفتم
 شهیو اند تفکر -ی اسالم تمدن -ی اسالم تیهو -وضدت اسالمی 

 ی.بریسا فقه -ی اسالم

 تقریب
 -ی وضدت فرق اس الم  -تبیین انحرافات جریانات وهابی و سلفی 

 .مشترک یمبان تیتقو - و اهل سنت عهیش نییتب

 مبانی تفکر شیعی
 - لیاص   هعیتفک ر ش    یو روش نگر  نییتب -فقیه تبیین اصل والیت

 - نیو اربع   عاش ورا  -ی عیش یانحراف اناتیجر یو روشنگر نییتب
 .تیمهدو – تیباهل یو عمل ینظر رهیس

 مکاتب غیراسالمی
 - سمیونیصه –تبیین مکاتب سکوالر و هژمونی سلطه )کاپیتالیسم( 

 ی.ستیالیماتر مکاتب

 

 گيری  . نتيجه4

 مل ی  برن د  راهب ردی ارتق ای   که الگوی سؤالپاسخگویی به این  منظوربهمقاله ضا ر، 

فض ای مج ازی دارای چ ه     هایهای رسانهمندی از ظرفیتبا بهره ایران در کشورهای عربی

مفه ومی   -یی است، انج ام و در ای ن راس تا، از رویک رد نظ ری     هاشاخصو  هامؤلفهابعاد، 

ه ا  ط ب ین آن استفاده شد. در این رویکرد، تمرکز بر عمق مو وع و مطالعه عناص ر و رواب   

ترین است. برای این کار، با توجه به پیچیدگی و گستردگی ابعاد مو وع، پس از تعیین مهم

متغیرها و عوامل مؤثر در بخش مبانی نظ ری پای ه و تحلی ل محیط ی، از طری ق مطالع ات       

ها استخراج گردید. ای ن فراین د ب ا در    ترین اجزای برندسازی و روابط بین آناکتشافی، مهم

های موجود صورت گرفت  تا در نتیجه گرفتن مبانی ارزشی و نظم بخشیدن به واقعیتنظر 



 219/ ی... مجاز هایرسانه قیاز طر یعرب یدر کشورها رانیا یبرند مل یارتقا یراهبرد یارائه الگو     مقاله پژوهشی:           

 

های زیر م ورد توج ه   الگوی جامع و پویا به دست آید. در طراضی الگوی راهبردی، ویژگی

 :  اندگرفتهقرار 

 های بنیادین کشور.  ها و ارزش  توجه به اصول، آرمان

ه ای ابالغ ی مق ام    ویژه سیاستبردهای کلی بهها و راه  در اولویت قرار دادن سیاست

 معظم رهبری.  

 انداز(.های کالن و سند چشم  توجه به اسناد باالدستی مانند )قانون اساسی، سیاست

ی فض ای  ه ا ش اخص ه ا و    جامعیت، یکپارچگی و پویایی در استفاده از تمامی مؤلفه

طی(، الی ه اطالع اتی )محت وا و    های آن شامل الیه زیرس اختی )بس تر ارتب ا   مجازی در الیه

 .  (شناختی )کاربران هی( و الخدمات

گانه، ضکمرانی، سیاسی، اقتص ادی، اجتم اعی، فرهنگ ی، عل م و       توجه به ابعاد هشت

 امنیتی و عقیدتی.  -فناوری، دفاعی

   تحلیل محیطی و عوامل مهم تأثیرگذار داخلی و خارجی. 

 جمهوری اسالمی ایران.    تعیین پیامدهای راهبردی ارتقای برند 

 ساز.  های نوین و عوامل شگفتیهای فناوری  تأثیرات متأثر از روندها و پیشران

   الزامات مدیریت راهبردی و اجرایی تحقق الگو در فرایند ارتقای برندسازی.  

 یمج از  یدر فض ا  یبر منافع مل   یبه برند مناسب مبتن یابیدست یبرا ،یاز منظر راهبرد

ی، خ ارج مح یط  و  یداخل   طیمح   رگ ذار یعوام ل تأث  ی،اجتماع یهارسانهطریق  از ژهیوبه

 ای   شیدر اف زا  توانن د یهرکدام م   یخارج ای یعوامل داخل ،گرفته است چراکه مدنظر قرار

م ا را   ،عوامل نیا ریتأث زانیم ییاکنند. شناس فایمؤثر ا ی، نقشاعتبار و وجهه برند ملیکاهش 

. س اخت رهنم ون   یمنطقه عرب   طیدر مح یبرند مل تیسنجش و ع یهابه سمت شاخص

 یساز جمه ور جهتو راهبردهای  هااستیستحقق  شامل یدر سط  راهبرد یعوامل داخل

فناورانه،  یروندهاکالن. از طرفی ستا ها عفو تضعیف  هاقوتو تقویت   رانیا یاسالم

 لیرا تش ک  یارجعوام ل م ؤثر خ     ز،ی  ن یسلطه جه ان  انیجر یو هژمون سازیعوامل شگفت

و نت ایج   ام دها یش ده، پ در ابع اد اش اره  این پروسه  مدیریت مستمربرند و  ی. ارتقادهندیم
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ضلق ه   ،الگ و  یی و ش رایط سیس تمی  ای  پو ک ردن  نشان یبرا. خواهد کرد جادیا ی راراهبرد

  بنابراین، بر اسا  ماهی ت  ابعاد اضصاشده در ارتباط خواهند بودپایش ، با مستمر بازخورد

بهب ود مس تمر    چرخ ه »وکاری مدیریت تع امالت و ارتباط ات، از   محتوای شرایط کسب و

، ه ا مؤلف ه ه ایی ابع اد و   ورودی نم ودن  مش خص  ب ا  واس تفاده ش د    1«وکار دمینگکسب

  -کنت رل   – اج را  - م دیریت » چهارگان ه  )مراضل برندسازی در بر مؤثر کالن هایشاخص

 و من ابع  ب ا  شناختی متناسب و اطالعاتی زیرساختی،ه گانسه یهاهیال همچنین در و «(اقدام

 در نتیج ه ارتق ای   ش ود یم  اعمال  مستمراًهای الزم و کنترل یریگاندازهکشور،  هایقابلیت

 . شودیمی مدیریت فضای مجازدر  یبرندساز

خروجی الگو، شامل پیامدهای راهبردی در سط  مل ی ازجمل ه )اف زایش امنی ت مل ی،      

های سایبری، اف زایش ق درت س ایبری مل ی و اس تقالل و توس عه( و       هتقویت قدرت رسان

پیامدهای راهبردی در تراز جهانی )توانمندی مقابله ب ا جری ان س لطه، دیپلماس ی س ایبری      

ای سایبری منطقه و جهان و ارتقای جایگاه ایران در نظ ام  نفو  در مجامع رسانهمؤثر، اعمال 

که هم در سط  ملی و هم در س ط  جه انی، آث ار و     های اجتماعی( استالمللی رسانهبین

دهد. در م دل سیس تمی، ای ن    گانه را نشان مینتایج ضاصل از مدیریت در همه ابعاد هشت

ص ورت  منظ ور در نظ ر گ رفتن تابعی ت زم انی و پوی ایی الگ و، ب ه        پیامدهای راهبردی به

 بازخوردی بر روی الگو تأثیرگذار خواهند بود.

 

                                        
، چک ک ردن  (Do) انجام دادن ،(Planی )زیربرنامه یاچهار مرضله یچرخه کار کی ،(PDCA)  نگیدم یچرخه. 1

(Check ) و عمل کردن(Act )است.وکار کسب یندهاایفردر و بهبود  راتییانجام تغ یبرا 
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با  یمجاز یهارسانه قياز طر يعرب یدر کشورها رانيا يبرند مل یارتقا یراهبرد یالگو: 1شکل 

 يبر منافع مل دیتأک
 

 پيشنهاد

 :گرددیارائه م ریز یشنهادهایضاصل از پژوهش، پ جیاسا  نتا بر

 رای  زتواند نقشه راهی برای برنامه اقدام در کشور باشد  ( نتایج ضاصل از این مقاله می1

هادهای اجرایی مسئول کشور، در همه ابعاد اضصاشده در این پژوهش، نیازمند ها و نسازمان

 .ریزی راهبردی، عملیاتی و اجرایی هستندبرنامه

منظ ور ارتق ای ق درت    توان د، ب ه  های ضاصل از این پژوهش م ی ها و شاخص( مؤلفه2

زب ان توس ط ش ورای ع الی فض ای مج ازی کش ور م ورد         برندسازی در کشورهای ع رب 

 برداری قرار گیرد.بهره
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 یب را  یمناس ب  یمطالع ات  ن ه یزم توان د یمش اهده ش د ک ه م      یپژوهش، موارد یط در

 باشد:   یآت یهاپژوهش

گیری شده و اندازهبرندسازی در الگوی ارائه شدهمطرحهای ( تدوین و تدقیق شاخص1

 برای تعیین و ع موجود و مطلوب کشور. هاآن

 گان ه هش ت ایی برندسازی با تمرکز بر یک ی از ابع اد   ( طراضی الگوی عملیاتی و اجر2

 امنیتی و عقیدتی(.-)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، دفاعی

راهبردهای مقابله با هژمونی جریان سلطه و استیالی سایبری دشمن با واک اوی   ارائه( 3

 زه.در این ضو شدهانجامالملل و شناخت اقدامات راهبردی محیط بین

ه ای اجرای ی   های دولتی و مأموریت دستگاههای سازمان( تدوین وظایف و مسئولیت0

 ی.  امنطقهدر زمینه اقدامات مرتبط با ارتقای برندسازی کشور در محیط جهانی و 

ه ای  های نوین و  در فضای سایبر و شناس ایی پیش ران  پژوهی در زمینه فناوری( آینده0

 ارتقای قدرت برندسازی کشور. های جهشی در مؤثر و فناوری
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 ( تأثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری 1392ابوالفتحی، محمد و نوری، مختار ،)

 .95تا  13، صفحات 1، شماره 2پژوهشنامه انقالب اسالمی، دوره اسالمی ایران، 

 ( بازتولید تاریخی نگرش1391اضمدی، ضمید و علیزاده، محسن ،)  های  هنی در اندیشه سیاس ی

 .1-21، صفحه 1، شماره 2عرب، مطالعات سیاسی، دوره 

 ( س اختار ق درت ن رم در گفتم ان اس المی،      1390افتخاری، اصغر و کمالی، علی ،)  دو فص لنامه
 .9-21، صفحات 12، سال پنجم، شماره مطالعات قدرت نرم

 ( م1311ایمانی سطوت، علی ،)فص لنامه ضکوم ت اس المی   های قدرت در دولت اسالمی، ؤلفه ،

 .103 -111، صفحات 3سال دوازدهم، شماره 

 ( گزیده1310آلبرتس، دیوید و پاپ، دانیل ،)   ای از عصر اطالعات: الزامات امنیت مل ی در عص ر

 اطالعات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 و ضکم دوم  1395های ابالغی فضای مجازی ضکم اول سال ، سیاستالع الی( )مدظلهای خامنه اهللآیت

1390 :www.farsi.khamenei.ir 

 قابل دسترسی در: ، مجموعه بیانات العالی()مدظلهای خامنه اهللآیتwww.farsi.khamenei.ir 

 (، جایگاه ق درت ن رم   1395فرد، زهرا  قالیباف، محمدباقر  پورطاهری، مهدی و صادق، علی )پیشگامی

، ص فحات  11دوره بیس تم، ش ماره    فصلنامه راهبرد،قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران، در 

211-191. 

 ( 1391تافلر، الوین ،)ترجمه ویکم، جابجایی در قدرت، دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست

 دخت خوارزمی، چاپ دوازدهم، تهران: نشر نو.شهین

 (، تبیین نقش و جایگاه قدرت ن رم در تحق ق اه داف سیاس ت     1390لی )نیا عنیا، ر ا و تقواییالتیامی

 . 11-191، صفحات 3، سال ششم، شماره های سیاسی جهان اسالمفصلنامه پژوهشداخلی و خارجی، 

 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ ن وزدهم، ته ران،   (، مقدمه1392نیا، محمدر ا )ضافظ

 انتشارات سمت.

 ه ا و تهدی دهای   های اس المی در جه ان ع رب  ارزی ابی فرص ت     ، خیزش(1392خانی )ضسین

 .11-91، صفحات 0، شماره 03ای جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه سیاست، دوره منطقه

 ( فصلنامه 1395دهقانی فیروزآبادی، سید جالل ،)،1دوره چه اردهم، ش ماره    مطالعات راهبردی ،

 . 0-35صفحات 
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 واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت ق درت  (، 1390د ر ی ) اکریان، مهدی و عمادی، سی

 .19-91، صفحه 90نرم قطر، دانش راهبردی، بهار 

 ( 1391رامک، مهراب« )المللی برای ارتقاء امنی ت فض ای   بینهای ارائه الگوی راهبردی همکاری

، فصلنامه امنیت مل ی،  «یبریمجازی بر اسا  منافع ملی ج.ا.ایران و با رویکرد مبارزه با جرائم سا

 . 33سال نهم، شماره 

 ( نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در تأمین منافع جمهوری اسالمی 1399طاهری، سید مهدی ،)

 . 15-111، ص22، شماره 99ایران، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، بهار 

 (  ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای مجازی با1391عبیری داوود ،)     رویکرد امنی ت مل ی ب ر

 ای، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع، دانشکده امنیت ملی. اسا  تدابیر ضضرت امام خامنه

 (، تأثیر تمدن ایرانی در ش کوفایی تم دن اس المی، کنف رانس مطالع ات      1391نژاد زرندی )عرب

 اجتماعی و فرهنگی و پژوهش دینی، دانشگاه امام صادق.

 ( ج1319قدسی، امیر ،)    ،ایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم جمه وری اس المی ای ران

 .131-101، صفحات 35سال هشتم، شماره  فصلنامه راهبرد دفاعی،

 ( 1391کاستلز، مانوئل ،)،ترجمه ضسین بص یریان جهرم ی، چ اپ اول، ته ران:      قدرت ارتباطات

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 ( 1310معتمدنژاد، ک ،)اندازهای های انتقادی و چشمهای بنیادی، دیدگاهاتی اندیشهجامعه اطالع
  های ارتباطات.تهران: انتشارات مرکز پژوهش جهانی،

 (، ت دوین راهبرده ای   1392زاده زواره، ابوالفضل  شمسی، جعفر و ابراهیمی، ابوالقاس م ) معصوم

 .13-21، صفحه 11انداز مدیریت بازرگانی، شماره برندسازی ملی در ایران، چشم

 ( 1319نای، ج ،)ص.  ،21های اجتماعی قدرت برتر قرن ویکم، شبکهقدرت در قرن بیست آینده

http://beiraqh133.blogfa.com/post/47. 

 ( 1391هلیلی، خداداد و ولوی، محمدر ا ،)«    الگوی راهبردی ارتقاء ق درت س ایبری جمه وری

 عالی دفاع، دانشکده امنیت ملی.  ، دانشگاه«اسالمی ایران در تراز جهانی، رساله دکتری
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