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 چکيده
 قارر   ارتقاای  وها در فضای مجازی ملی دادههای اجتماعی بومی برای صیانت از کاربران، ذخیره کالنفعالیت رسانه

رجی، باا مکاتال    های خاا رانی ضمن رقابت با نمونههای اجتماعی ایحاضر رسانه توسعهدرحالباشر. سایبری حیاتی می

 هاای ساانه ر هاای دادهکاالن  ماریریت  هاا مواجاه هنات ر.   دادهکالن نبود مرل مفهومی بومی برای مریریت ازجملهمختلفی 

فاراهم   عتمااد گیری دقیق و قابل اها جهت تصمیمها و شرکتها، سازمانبرای دولتش اخت و بی ش ارزشم ری  اجتماعی،

 بی ی رخرادهای آی ره دارد.وده است و نقش مهمی برای ارزیابی وضعیت حال جامعه و پیشنم

صول و مباانی  مجازی، اپیرامون فضای العالی( )مرظلهرهبری معظم های مقامدر این پژوهش با روش تحلیل مضمون دیرگاه

 از طریاق مصااحبه    ن  پیکین و اخذ نظر نخبگاتحقیقا قرار گرفته است، با مطالعه رییتأو مورد  احصاء سازجهتو ارکان 

 رییا تأی ماورد  و فرای رها استخراج شره است، سپس با روش پیمایکی و کنب نظر متخصصین، مرل مفهاوم  هامؤلفهابعاد، 

هاا،  داده رساانه اجتمااعی، ماریریت    اعتمادساازی، »شاره دارای هفات بدعار    مرل مفهومی ارائاه  تیدرنها قرار گرفته است.

فاه بارای ایان ابعااد اساتخراج شاره       مؤل 25بوده و  «وتحلیل، ف اوریو قوانین و مقررا ، مریریت تجزیه ا، ام یترویترده

هاای  رساانه  ب ری چ ین بیان شره است که اعتمادسازی با ایجاد حس ام یت بین مردم برای حضور آناان در در جمعاست. 

روز کاردن  ن، باه نفعان، رصر عمومی برای ش اخت نیازهای کاربرااجتماعی ایرانی و همچ ین تعامل و هماه گی الزم با ذی

ر اداره هاا د دادهز مزایاای کاالن  ام ری ها برای بهرهوتحلیل دادهامتانا  رقابتی )مریریت نوآوری(، توانم رسازی در تجزیه

 باشر.می تماعی ایرانیهای اجها در رسانهدادهترین اقراما  الزم برای مریریت کالنها( از مهمهمه حوزهککور )
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 داده.های اجتماعی، فضای مجازی، کالنرسانه   :هاکليدواژه
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  مقدمه
هاای اخیار باا گناترش     اماا در ساال    ک  رها داده تولیر میهزاران سال است که اننان

جهان با حجم باال، سرعت باال و ت اوم   1های اجتماعی،ای ترنت و افزایش ضریب نفوذ رسانه

 یهاا گااه یپا کاه ی طاور باه . (1394ساهرابی،  )اسات  رو شره ها روبهدر تولیر داده بنیار زیادی

را نرارنر. درنتیجه بارای  ها دادهاین و پردازش  تیری، مرسازیذخیره ییتوانا یس ت یهاداده

هاای پیکارفته   های جریر با قابلیتها و ف اوریاکتناب دانش و بی ش م اسب، نیاز به روش

 .(2018، 2مآی بی ا) باشرمی

باا   هاای اجتمااعی  ها در رسانهداده تولیر و انتکار با استقبال جوامع و مکارکت مردم در

باا   گیارد. شاتل مای  « های اجتمااعی های رسانهدادهکالن» حجم، سرعت و ت وم بنیار باال،

 (2017، 3جااراوال )ها ها، ویرئوهاا، نظرها، پنتهماچون تصاویر، صو  هادادهی این ریکارگبه

 شود.ها میدادههای انتکار، موجب رشر کالنو استفاده از روش (2013، 5) مای لی 4کلایک

هاای اجتمااعی خاارجی، متخصصاان ایرانای اقارام باه        با فعالیت مردم ایران در رساانه 

های اجتماعی بومی برای حضور و فعالیات ماردم ککاورمان )در    انرازی و توسعه رسانهراه

انار، اماا   انر که برخی از آنان تا حرودی عملترد ماوفقی داشاته  ردهمرزهای سایبری ملی( ک

تارین  شاره، مهام  هاای انجاام  باا بررسای   های خاارجی فاصاله زیاادی دارنار.    ه وز با نمونه

ها در دنیاا شاامل حتمرانای، کارکردهاا و کاربردهاا، ام یات،       دادههای پیش روی کالنچالش

کاه در ایاران عاالوه بار آن، ماوارد       (2018، 6تیلا  اس)باشر های تخصصی میمریریت و مهار 

هااا و دیگااری همچااون ضااعد در تااروین و اجاارای قااوانین و مقااررا ، نبااود زیرساااخت 

هاای  دادهکاالن  . ماریریت (1396معاین،  )دارد گذاری مؤثر وجود های الزم وعرم سرمایهف اوری

لط و مریریت بار  های اجتماعی بخکی از مفهوم گنترده حاکمیت اطالعا  است. تنرسانه

                                                           
1. Social Media 

2. IBM 

3. Jarwal 

4. Click 

5. Minelli 

6. Atscale 
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های جامعه و استخراج دانش، بخش مهمی از تولیار قارر  در وئوپلیتیاک    اطالعا  و داده

 شود.فضای مجازی تلقی می

« محاور فرصت»، «گراتحول»پیرامون فضای مجازی دارای دیرگاهی العاالی(  )مرظلهمقام معظم رهبری

و بارای  ( 1394، العاالی( )مرظلاه یرهبار )مقام معظم « نماد تحول جهانی»است. ایکان فضای مجازی را « حیاتی»و 

گناترش  درنتیجاه   دان ر.می( 1399، العاالی( )مرظلهیرهبر)مقام معظم « قو  در فضای مجازی را حیاتی»ککور 

رِبااِ   »بارای داشاتن   باومی   های اجتمااعی در قالب رسانه های ارتباطی ملی و فراملیشبته

داخلای( در جهات    ریا و تولاوابنته، مالتیت خودی، ابارام  روز، ن)ابزار پیکرفته، به 1«لیالخَ

هاا  دادهگیری از مزایای ماریریت کاالن  بهره وشود ضروری تلقی میککور  اسرار از صیانت

خارما   ارائاه   ،نظار  و رصر کارآمرپیکرفت علمی و پژوهکی،  ،مریریت دانشم ظور به

، ککاور را بارای   تماامی قلمروهاا  ایرانای در   -میها و فره گ اساال رقابتی م طبق بر ارزش

 ک ر.رسیرن به قررتم ری در فضای مجازی محیا می

اصی که در این حوزه اقراما  پژوهکی خ داده استهای اولیه نکان مطالعا  و بررسی

هاای  سانهرها در دادهریزی مریریت کالنبه نحوی که بتوانر رویترد بنترسازی برای برنامه

نیااز   ع وانبهدر قالب پژوهکی علمی  تاک ونباشر،  ران داشتهاجتماعی جمهوری اسالمی ای

نکاره  ئاه  ، اراداشته باشرمحوری که قابلیت تفترسازی برای تروین راهبرد و برنامه اجرایی 

 .است

ریت این پژوهش ش اسایی عوامل مؤثر و فرای رهای مربوِ باه ماری   من لهبر این اساس 

رل باومی  هرف این تحقیاق ارائاه ما   » نی  ب ابرااستدر جمهوری اسالمی ایران  هادادهکالن

م معظام  هاای مقاا  های اجتماعی ج.ا.ا بر اسااس دیارگاه  ها در رسانهدادهبرای مریریت کالن

ابتتار  زیرا برخورداری از  در نظر گرفته شره است« پیرامون فضای مجازیالعالی( )مرظلهرهبری

 و ملای  عرصاه  در دفااعی  و ام یتای  ،سیاسای  اقتصاادی،  اجتماعی، فره گی، ابعاد عمل در

 این پرشتاب تحوال  با مقتررانه و هوشم رانه ههالمللی ضروری است تا بتوان در مواجبین

 عرصه حتیمانه، مربرانه، من والنه، علمی و فعاالنه اقرام نمود.

                                                           
 60سوره انفال، آیه  .1



 39 / ...ایران براساس.ا.های اجتماعی جها در رسانهدادهمرل مفهومی مریریت کالنمقاله پژوهکی:  اااااااااااااااااااااااااا

 

های فعلی و فقران یاک مارل جاامع و فراگیار باومی بارای ماریریت        نارسا بودن مرل

ی را برای جمهوری اساالمی  ریناپذجبرانهای های اجتماعی، خنار ا در رسانههدادهکالن

اصلی تحقیق این است که مرل مفهومی برای مریریت  سؤال»ایران به همراه خواهر داشت. 

 فرعای تحقیاق   ساؤاال  و همچ این  « های اجتماعی ج.ا.ا کارام اسات   های رسانهدادهکالن

و فرای ارهای   هاا مؤلفاه و همچ ین ش اسایی ابعاد،  سازجهتش اسایی اصول، مبانی و ارکان 

باشار. اهمیات اجارای ایان     های اجتمااعی مای  های رسانهدادهمؤثر در حوزه مریریت کالن

ها، بی ش و اطالعا  م اسبی را باه  دادهحوزه کالن گذاراناستیسپژوهش برای من ولین و 

وگیری از کاهش صرما  ناشای  همراه دارد و ضرور  این پژوهش، خروج از انفعال و جل

هاای  های رسانهدادهگیری در حوزه مریریت بر کالنسازی و تصمیمتوجهی به تصمیماز بی

 اجتماعی بومی را در بردارد.

 

 ادبيات و مباني نظری تحقيق

 تحقیق نهیشیپ

نظر به مواردی که درخصوص اهمیات و ضارور  انجاام ایان پاژوهش ارائاه شار و        

باِ بین آنچه که پژوهکگر در نظر دارد تا بتوانر بارای توساعه فرای ارهای    م ظور ارائه ارتبه

های اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ارائه نمایار،  ها در رسانهدادهور در مریریت کالنبهره

و فرای ارها ماورد بررسای قارار      هامؤلفهم ابع مرتبط به شرح ادامه و با هرف تعیین ابعاد و 

 گرفت ر.

کاه   1398در ساال  « ها در ایاران دادهکالن راه نقکه تروین» ع وان با یقاتیتحق پرووه در

 قاا  یاطالعاا  )مرکاز تحق   یپژوهکگاه ارتباطاا  و ف ااور  در  محمر شهرام معین توسط

های اجتماعی، نبود احناس های رسانهدادهانجام شره است، در بخش کالن (رانیمخابرا  ا

 ک  ارگان مصارف چالش آمره است، به همین دلیل اعتماد ترین مهم ع وانبهبین مردم  تیام 

هاای  دادهگیاری کاالن  برای شرکت در تولیر محتوا کاهش یافته است، درنتیجه با عرم شتل

 .(1396)معین، مطلوب مواجه خواهیم شر 
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 وهاا  هاا، چاالش  ، فرصات دادهف ااوری کاالن  »در مقاله پژوهکی دیگری که با ع وان 

عه همتاران انجاام شاره اسات، توسا     و یلیهل خرادادکه توسط  1396در سال « راهبردها

 یملا   و مرکاز  اطالعاا ملای  انرازی شابته  های ضروری و حیاتی ازجمله راهزیرساخت

و قاوانین   ی، تاروین حقاو   ملا  تیام  نیتأمهای نوین برای گیری از ف اوری، بهرههاداده

هلیلی و )اهبردی در این پژوهش است های رحریم خصوصی از اولویت ژهیوبهها دادهکالن

 .(1396همتاران، 

: مارور  یاجتمااع  یهاا ها در رساانه دادهوتحلیل کالنتجزیه»در پژوهکی دیگر با ع وان 

تحلیال   اهمیات و ضارور   باه  انجاام شاره اسات،     1که توساط پراشاانت سااهیتا   « ا یادب

ی، پاردازش و دسترسای   سازهای ذخیرههای اجتماعی و اهمیت روشها در رسانهدادهکالن

تحلیال احناساا  و   »، «تحلیل شابته »های به اطالعا  در این حوزه پرداخته است. روش

ی دولتای و  وکارهاا کناب ساازی  را برای توانم ار « تحلیل رونرها و موضوعا »و « عالیق

 نیتاأم دانر و بحث اعتمادسازی و داشتن راهبردی م اساب بارای   خصوصی بنیار مؤثر می

 .(2018)ساهیتا، های این حوزه است ان از ضرور نفعرضایت ذی

 ارزیاابی  چارچوب یسوبه حرکت اجتماعی، راهبردی هرم»در پژوهکی دیگر با ع وان 

 3تاان اساپیل   2میالدی که توسط روبین افی گ 2018در سال « اجتماعی هایرسانه راهبردهای

 ، راهبارد اول شاود یما  کا هاد یپ یراهبارد رساانه اجتمااع    یسه سطح براانجام شره است، 

دار برای ش اخت نیازهای کااربران و تاالش بارای    های دام هبه انجام پژوهش« هیشروم اول»

ریزی جهت افزایش ضریب نفاوذ  به برنامه« نفوذ» راهبرد دوم ،ای استمحبوبیت برنر رسانه

وم راهبارد سا   ای برتار اسات.  ی و ارائه خرما  رسانهریپذرقابتکاربران از م ظر نوآوری، 

 ریا تأکجریار   ک  اره لیتتمهای ی و ارائه ننخهروزرسانبهی و سازهمگامبر تراوم « تتامل»

 .(2018افی گ و دیگران،)دارد 
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 های اجتماعيرسانه

هاای  گروهای از برناماه   ک  ار: را چ این تعریاد مای    یرسانه اجتمااع  1لینکاپالن و هان

خلق و تباادل   متانو ا استوار هنت ر 2وب هایف اوری ایرئولوویتی و بر ب یانکه  2یکاربرد

کاربران باا اتصاال و    .(2018، 3جای دیسی)ایک  ر فراهم میتوسط کاربر را  رشرهیمحتواهای تول

ک  ار. در  می محتوا اقرام به تولیر و انتکارتعامل تبادل و  های اجتماعی باعضویت در رسانه

هنات ر  سازی ماورد نظار   دنبال جریان های همنو بهها و کانالها با تکتیل گروهاین رسانه

 .(2018دیگران،  و 4جوزف)

 

 های اجتماعيانواع رسانه

هاا، جواماع محتاوایی،    ها و میتروبالگهای اجتماعی به شش نوم مختلد وبالگرسانه

ه با شاونر و  های مجازی، اجتماعا  مجازی تقنیم میهای اجتماعی، بازیهای شبتهسایت

هاای  گذاری عتس، فایلم، صاو  و موسایقی، پنات    ل اشتراکلحاظ ف اوری کاربردی شام

 .ن()هما شونرهای فوری و...میهای اجتماعی، پیامدیواری، ایمیل

، محاور شابته »انار از:  وجاود دارد کاه عباار     قلمارو موضاوعی   دیگری با ب ریدسته

 .(5،0182ل راستپ)«رهمتارمحوو  محوررسانپیام، گومحوروگفت، انتکارمحور، محوراشتراک

 

 ی اجتماعيهارسانهکاربردها و کارکردهای 

های آن، موجب عمیق بر روی داده لیوتحلهیتجزهای اجتماعی و مطالعه بر روی رسانه

ها در هر الیاه از ساازمان و اجتماام    ها، کاربردها و سازهسازی و اصالح فرای رها، رویهغ ی

های اجتماعی، کاربردهاای    گوناگون رسانه. با افزایش خرما(2019دیگران،  و 6)مونی گر شودمی

                                                           
1. Kaplan and Haenlein 

2. Applications 
3. ECDG 

4. Joseph 

5. Landscape 

6. Muninger 
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 1در جرول شاماره   .(2019دیگران،  و 1)زوبیاگامختلفی برای اجتماعا  و افراد فراهم شره است 

های اجتماعی در تماامی ساطوح مختلاد اشااره     به برخی از کاربردها و کارکردهای رسانه

 شره است.
 

 (1390وفا، )علویجتماعي ی اهارسانه: کاربردها و کارکردهای 1جدول شماره

 ریجر و مکترک تیهو ریتول یواقعی اجتماع یهاشبته به ننبت کتریبی رگذاریتأث

 یدهسازمان وی ک  رگجیبن یرییادگ وگنترش آموزش 

 باورها و فره گ انتقال لیتنه ایجاد و توسعه کارآفری ی

 (مکترک قیعال تیقابل) مخاطبان یهاحلقهایجاد  ش اسیسازی و جریانجریان

 یک روساز قرر  وجوی موتور جنتساز هیبه

 یاجتماع ج بش یا و تحرکافزایش  (یخبررسان سرعت) نینوی نگارروزنامه

 یفتر طوفان وی جمع خردایجاد  یسرگرمت وم و تتثر در تفریح و 

 هیسرما و قرر  ریتول تیخالق و ابتتارفراگیری 

 یررسمیغ ارتباطا ایجاد  (هادادهدوام و مانرگاری ) یمنت رساز

 یفروشخردهتوسعه تجار  و  تحول اقتصاد و تولیر ثرو 

 نظار  اجتماعی/ ک ترل اجتماعی ترویج و تقویت ایرئولووی

 ک  رگانو مصرفمریریت ارتباِ با مکتریان  توسعه و تقویت تبلیغا 

 نظرس جینظرکاوی و  ی شرن )تولیر و انتکار بالدرنگ با پوشش جهانی(ارسانه

 ضریب نفوذ باال در همه سطوح بر سبک زنرگی ریتأث

 2توسط مردم محتوا ریتولمکارکت  بر عقالنیت بکر ریتأث

 هاملت -دولت شرنیجهانتنریع در  منطح شرن() یمراتبسلنلهحذف ساختار باال به پایین و 

 تقویت نظام پژوهش و تحقیقا  تقویت مریریت دانش

 توانم رسازی نهادها در ارائه خرما  یکیآزادانربر  ریتأث

 و روابط عمومی المللنیببر روابط  ریتأث یپژوه رهیآتوسعه مطالعا  

 تقویت حوزه رقابتی در بازارها خلق دانش و حتمت ساز هیزم

 

                                                           
1. Zubiaga 

2. UGC: User generated content 
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 ی اجتماعي در ايرانهارسانهوضعیت 

حاوزه  و مقایناه وضاعیت ایاران باا جهاان در       1«ساویت هاا  »مرکز تحقیقا   گزارش

های اجتماعی در ایران دهر که درصر کاربران رسانهنکان می های اجتماعیای ترنت و رسانه

ها ننبت به میانگین جهانی، باشر، درنتیجه ایرانیمی درصر 45درصر و میانگین جهانی  57

. رساانه اجتمااعی آپاارا  باا     (2019، 2سویتها )ک  ر های اجتماعی استفاده میبیکتر از رسانه

میلیون دقیقه تماشای ویرئو در روز، ت هاا ساایت    180میلیون مخاطب ماهانه و بیش از  36

جهان را تجربه کارده اسات. ایان رساانه اجتمااعی       100اجتماعی ایرانی است که رتبه زیر 

عالوه بر ارائه سرویس انتکار ویرئو توسط مردم، خرماتی همچون سی ما آنالیان و پخاش   

گپ ی سروش، بله، گپ، آیهارسانامیپدهر. ها را نیز انجام میرانسها و ک فزنره از مراسم

ی هاا رسانهاما بایر اذعان نمود که   ک  ریمو روبیتا هم در تولیر محتوا نقش بارزی را ایفاء 

دارنار و رقابات بنایار ساخت شاره      ی خاارجی فاصاله زیاادی    هانمونهاجتماعی بومی با 

 .(1399)کلیک،است

 

 های اجتماعي در ايرانرسانه داليل عدم توسعه

ی شره است، اما چ اران موفاق   انرازراهی گوناگونی در ککور هارسانامیپاز آنجایی که 

رم توساعه  عا ای کوتاه به دالیال  انر. به همین م ظور اشارهکاربران نکره به جذب و استقبال

 شود:رسانه اجتماعی بومی می

 (1397، العالی()مرظلهیرهبر)مقام معظم  نانریکی من والن و مریراانگاری و سهلسهل •

لازوم  »و ( 94، العاالی( )مرظلاه یرهبار )مقام معظم « صحیح و اقراما  س جیره یگذاراستیس»عرم  •

 .(1397، العالی()مرظلهیرهبر)مقام معظم « یک راهبرد بومی

ام معظام  )مقا « اطالعاا   یشبته ملا انرازی کوتاهی در راه»های حیاتی و نبود زیرساخت •

 .(1396، العالی()مرظلهیهبرر

                                                           
1. Hootsuite 
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مقاام  )« هاا دساتگاه  انیا م یهماه گ»و « در اجرا برون از دست دادن زمان تیجر»نبود  •

 های اجتماعی بومی فعلی.در حمایت از رسانه (1394، العالی()مرظلهیرهبرمعظم 

 برای توسعه و رونق این عرصه.« مکارکت بخش خصوصی»عرم  •

 ی(.و استقبال مردم )حس ناام ی و ناکارآمر ی برای اعتمادسازیسازفره گعرم  •

 .های خارجیهای اجتماعی بومی ننبت به نمونههای رقابتی رسانهنراشتن قابلیت •

 .(1397)رجبی، های الزم در سطح جهانی نبود نیروی متخصص و با مهار  •

 

 هادادهکالن

که و ت وم باال هنت ر  های اطالعاتی با حجم باال، سرعت باالسرمایه ع وانبهها دادهکالن

تار ساازنر،   گیری را غ یهنت ر تا بتوان ر تصمیماطالعا  دازش رنیازم ر شتل جریری از پ

. در (2018و دیگاران،   1)بالزکاوز  ی ارها را بهی اه نمای ار   ابی ش جریری را ککاد ک  ار و نیاز فر   

دازش و تحلیل شود که مریریت، ک ترل، پراطال  می هاداده ای ازتعرید دیگر، به مجموعه

باشار. انارازه مقیااس    نمای  ریپاذ امتاان های سا تی  ها و ابزارهای بررسی دادهبا روش هاآن

 .(2013، 2هورست)اوهلطور مراوم در حال رشر و افزایش است داده، بهکالن

، هاای اجتمااعی  شابته م ابع مختلد مان ار   توسط 3هادادهکالن :هادادهمنابع تولید کالن

 (2017و دیگاران،   4)گوکاا  هاای اطالعااتی، ای ترنات اشایاء     خارما  و سارویس  ، تلفن هماراه 

متون و اس اد ای ترنتی، آرشیو عتاس، ویاریو     های حنگر،های مبت ی بر وب، شبتهگزارش

 شونر.تولیر می (2014، 5مریا)اوریلدر مقیاس بزرگ  علوم مختلد هایو همچ ین پژوهش

 4.4مایالدی،   2013 ی در ساال جهاان  یهاا دادهحجام کلای    ها:دادهوضعیت رشد کالن

 2018، سااال (2017ساای، دیآی) تیاازتابا 16ماایالدی،  2016، سااال (2014، 7ساایدی)آی 6زتابایاات

                                                           
1. Blazquez 

2. Ohlhorst 

3. Big Data 

4. Gökalp 

5. O’Reilly Media 

 . یک زتابایت معادل یک میلیارد ترابایت6

7. IDC 
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ی  ا یبشیپا زتابایات رسایره اسات.     47میالدی به  2020بوده و در سال  زتابایت 33میالدی، 

مایالدی   2030و در ساال   یات زتابا 175مایالدی باه    2025ها تا سال دادهشود حجم کالنمی

 .(2019، 1)دیجیتال اکونومیزتابایت خواهر رسیر  2142میالدی به  2035زتابایت و در سال  612به

های محتوا ای از قالب: شامل طید وسیع و گنتردههای اجتماعيها در رسانهدادهکالن

لیات کااربران در   باشا ر. فعا های اس ادی و ... میازجمله متون، صو ، ویرئو، عتس، فایل

ک  رگان با گنترش روابط و ایجاد رویرادها در زمان واقعای موجاب افازایش    نقش مصرف

در گذشاته  . (2018جاوزف و دیگاران،   )اسات  های گونااگون شاره   ها به شیوهسرعت تولیر داده

 80کردنار، اماا در حاال حاضار     ساختاریافته را ماریریت مای   م حصراًها، اطالعا  سازمان

هاای  شونر. ایان داده های اجتماعی تولیر میها ساختارنیافته و از طریق رسانهادهدرصر از د

متن، ویرئو، صو  و تصاویر، کلیک، الیاک،   مان رهای مختلد بیکتر در قالب ساختارنیافته

های اجتمااعی،  های رسانهداده. با مریریت کالن(2018و دیگران،  2واله)هنت ر ایموجی و استیتر 

، سارگرمی، آماوزش، اقتصااد،    (2018، 3لیتاز استج)بحران لم، ه ر، سیاست، مریریت های عحوزه

دچاار   (1394)عااملی،  فره گ، دین و ماذهب   (2013، 4هورست)اهل، بازاریابی وکارکنبتجار ، 

از وضاعیت  ( 2019، 5)ماارکوز زیارا شا اخت و بیا ش ارزشام ری       تحولی اساسی شره اسات 

 ک ر.فراهم می( 2017، 6)مرزوخیهای قابل اعتماد یگیرموجود و آی ره برای تصمیم

 

 حوزه اعتمادسازی

ی اجتمااعی، نیااز باه توجاه و     هاا رساانه کاربران در  م ظور حضوربرای اعتمادسازی به

نفعان، رصار عماومی و ماریریت ناوآوری     اقراما  الزم در سه بخش اساسی مریریت ذی

 شود.ها تکریح میاست. در ادامه هریک از آن

                                                           
1. Digital economy compass 

2. Valle 

3. Stieglitz 

4. Ohlhorst 

5. Marquez 

6. Marzouki 
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هاا، صااحبان   نفعان محتوا شامل ساه دساته کلای حاکمیات داده    ذینفعان: يريت ذیمد

کمیتی و های مختلد حاا ها شامل بخشباش ر. حاکمیت دادهک  رگان می، مصرفوکارکنب

دارنار. صااحبان    بار عهاره  گاذاری و استانراردساازی را   دولتی کاه نقاش نظاار ، قاانون    

 نیتاأم ر، ومی و خصوصی هنت ر که در زمی ه تولیا دولتی، عمها و شامل سازمان وکارکنب

رادی اطاال   به اف ک  رگان،ک  ر. مصرفها و محتوا فعالیت میو ارائه خرما  در زمی ه داده

شود که تحت ع وان مخاطب و کاربر در فضای مجازی حضاور دارنار. برخای از آناان     می

. (29: 1396نااری،  )خوانک  ر لعه میبازنکرک  ره( و برخی نیز فقط مطا) م تکرک  ره، رک  رهیتول

نفعاان و اعتمادساازی یتای از مراحال و     های الزم در باین ذی ایجاد ارتباطا  و هماه گی

گیاری  هاای اجتمااعی باومی جهات شاتل     در رساانه  کاربرانفرای رهای مهم برای حضور 

 ها است.دادهکالن

ار، فرای ار، عمال یاا    سازی یک سااخت مریریت نوآوری تولیر و پیاده مديريت نوآوری:

روشا رل اربطاانی و همتااران،    ) شاود روش مریریتی جریر است که به اهراف سازمانی م جر مای 

یابر. ماریریت  های اجتماعی افزایش میبا مریریت نوآوری، میزان اعتماد به رسانه. (66: 1397

آوری ی، ناو اجتماع ینوآورها، نوآوری تولیرا ، نوآوری شامل نوآوری خرما  و سرویس

ف اااوری، نااوآوری فرای اارها، نااوآوری سااازمانی، نااوآوری بازاریااابی و نااوآوری باااز      

ای و امتاناا  م اساب   . با مریریت نوآوری در ارائاه خارما  رساانه   (2018، 1بهیمانی)باشریم

هاا در بخاش   شاونر، زیرب اای هماه ناوآوری    برای ارائه محتوا، کاربران بنیاری جذب مای 

ت. با مریریت نوآوری امتان رقابت در بین انباوهی از رقیباان   خرما ، نوآوری ف اوری اس

ناوآوری  »کلای ساه ناوم دیارگاه بارای ناوآوری وجاود دارد:         طاور بهشود. می ریپذامتان

تمایز مع ااداری   که« نوآوری چکمگیر»ک ر، تر میرسانه خود را کامل جیترربهکه « ترریجی

کاه تحاولی اساسای در رونارهای ارائاه      « یادینوآوری ب »ک ر و بین رسانه و رقبا ایجاد می

 .(62: 1397)روش رل اربطانی و همتاران، ک ر محتوا و جذب مخاطبان فراهم می

                                                           
1. Bhimani 
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های جریر، رصر رقبای داخلی و خارجی، رصر رونارها و  رصر ف اوری رصد عمومي:

، رصار اقتصااد   وکاار کناب ی، رصر بازارهای المللنیبتحوال  جهانی، رصر محیط ملی و 

ک  ارگان و دیگار   هاای مصارف  جیتال، توجه به تحلیل مراکز تحقیقاتی دنیا، رصر فعالیتدی

 هاای جاذب کااربران، رصار    نفعان، رصر عملتردها و کارکردهای جریر، رصار روش ذی

نقاش مهمای بارای اعتمادساازی      هاای ماریریت داناش و...   های مریریتی، رصر شیوهشیوه

 .(2018، 1لیتز)استجدارنر

 

 ی اجتماعيهارسانهها در همديريت داد

وتحلیال اساتفاده شاود، نیااز باه داشاتن اطالعاا  باا         های تجزیاه از روش آنتهقبل از 

ها، اطالعا  به انرازه با مریریت داده جهیدرنت وتحلیل است،های م اسب برای تجزیهویژگی

 .(2،2018)شاهاتیاشونر سازی میو ذخیره شرهی سازپاک و حجم م اسب،

هاای اجتمااعی،   هاای بازرگ از شابته   آوری دادهها، تمرکاز بار جماع   ریت دادهمری رد

 پاردازش )ماتن،   ،ب اری( ساازی، طبقاه  ها )انتخاب معیارهای ارزیابی، پاکداده پردازشپیش

درنهایات باه    هکا ( 2018و همتااران،   3)پ اگ باشار  ساازی مای  ( و ذخیره...، تصویر، ویرئوصو 

 .(4،2019)بهاسال شودتبط م جر میهای مرطراحی و ش اخت الگوریتم
 

 های اجتماعيهای رسانهدادهوتحلیل کالنرويکردهای تجزيه

های گوناگونی وجود دارد که این روش بر اسااس  ها روشدادهوتحلیل کالنبرای تجزیه

ماهیت و رویترد محقاق انتخااب خواهار شار. ساه رویتارد کلای وجاود دارد: رویتارد          

ا  سیاسااای، اجتمااااعی، فره گااای، اقتصاااادی و... کاااه شاااامل موضاااوع« موضاااوعی»

هاا و  هاا، سالیقه  که باه نگارش، دیارگاه   « عقایر و احناسا ». رویترد (5،2019)دریسباشرمی

                                                           
1. Stieglitz 

2.Sahatiya 

3. Peng 

4. Bhathal 

5. Driss 
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که به بررسی ارتباطا  « ساختاری و ارتباطی» ک  رگان توجه دارد. رویتردهای مصرفذائقه

و شا اخت   تقلاب  د جارایم، ککا  پردازد. این رویترد باه و رفتارهای کاربران در شبته می

 .(2018همتاران، و 1عبرالغ ی)ک ر مرتبط کمک می ایاجتمام شبته مبت ی بر

 

 ی اجتماعيهارسانهی هادادهوتحلیل کالنمديريت تجزيه

 بایار  و شرایط، محیط تغییر الزاما  رعایت ها برایها، سازماندادهوتحلیل کالنبا تجزیه

. باا  (2018و همتااران،   2)شاامیم باشا ر   خاود  راهباردی  هاای ناایی توا بازسازی و تجریر به قادر

 را ایان تماایال    هاا شارکت . آشتار خواهر شر پ هان، تمایال  و عقایر الگوهای ش اسایی

را دریافات   ساازمانی  کاربردهاای  و خودکاار  استخراج نموده و نتایج هاالگوریتمصور  به

محناوب   پیچیاره هاای اجتمااعی یاک رشاته     ههای رساان تحلیل داده. (3،2018)گارت ر ک  رمی

هاای اضاافی در   و ویژگای  ، محایط به خاطر ذه یت در بازبی ی ماتن  شود. این پیچیرگیمی

 .(2019و همتاران، 4مارکوز)های خام است داده

 حجام  در مکاخص  و رواباط  الگوهاا  یاا  نهان اطالعا  استخراج به مفهوم :5یکاوداده

در بخاش  . (2018و همتااران،   6)آری است بزرگ اطالعاتی بانک چ ر یا یک در هاداده از زیادی

 کااوی داده م اسب برای قالبیک  صور ها از انبار خارج شره و بهمهیااااسازی داده، داده

 .(2018و همتاران،  7)گراهامشونر انجام می افزارهانرم، سپس توسط متخصصین و شره آماده

 صاور  باه مرتبط، متخصصاان اطالعاا  مت ای را    های با استفاده از ف اوری ی:کاومتن

پاردازش زباان، محتاوای     زمانهمی ریکارگبهک  ر، سپس با ها استخراج میآنالین از رسانه

 .(8،2018شاهاتیا)ک  روتحلیل میها و ... را تجزیهها، نظرس جیها، پاسخمردمی همچون کام ت
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ل طیاد وسایعی از ابزارهاای    وتحلیال شاام  تجزیاه آماری )رياضیات(: وتحلیل تجزيه

ای را باه الگوهاای ارزشام ر    های پیچیرهتوانر دادهریاضی، آماری و محاسباتی است که می

ها به الگوهاای  (. به کمک ابزارهای ریاضی داده2018و همتاران،  1والهک ر )دار تبریل مع ی

خاود   ساؤاال  اساخ  وتحلیل این الگوها، محقق را به پشونر و با تجزیهمورد نظر تبریل می

 رسان ر.می

 شاود، مای  نامیاره  نیاز  2افتار استخراجع وان به که احناسا  وتحلیلتجزیهکاوی: عقیده

 خارما   درباره محصاوال  یاا   نظرا  و ، احناسا ک  رهمصرف نگرش ب ریطبقه شامل

 .(2018عبرالغ ی و همتاران،) استشرکت یا یک موضوم خاص یا یک جریان  یک

 کااربران  بین عیاجتما روابط یافتن بر مبت ی اجتماعی هایشبته وتحلیلتجزیهتحلیل شبکه: 

 اساات. اتصاااال  و هاااگااره شاابته ت ااوری از اسااتفاده بااا اجتماااعی هااایرسااانه در مختلااد

و  تقلاب  ایم،ککاد جار   ازجملاه  اصالی  روش یکع وان بهاجتماعی  هایشبته وتحلیلتجزیه

 ی همچاون علاوم  در وتحلیال تجزیاه  ایان . ه اسات متجلای شار   یش اسجامعه ش اخت مبت ی بر

سات و  ا شره برخوردار توجهی قابل نتایج از ش اسیزینت پزشتی، ش اسی،اننان رسانی،اطالم

 .(2018ان، و همتار )آری است شره تبریل قابل مطالعه و یزنگمانه مورد در محبوب موضوعی به

 را بارای  یافتاه تحلیال تتامال  وتجزیه یادگیری ماشین موج جریری ازيادگیری ماشین: 

 از هاا داده دانکم ران زیرا به ارمغان آورده است، وتحلیلتجزیه و هاداده هایافزایش قابلیت

 علام داده . ک  رمی استفاده بیکتر هایها و گزارهفرضیه ش اسایی برای خودکار هایالگوریتم

را بارای   وکارهاا کناب  در منیر جادشرهیاماشین، چگونگی تغییرا   یادگیری ستوهای و

 هاای داده وتحلیال . تجزیاه (2018گاارت ر، )اسات  وتحلیال، فاراهم نماوده    تجزیاه  فهم و بی ش

در  ایفزای اره  طاور به هم ه وز ماشین یادگیری هایروش از استفاده با اجتماعی هایرسانه

ماشاین،   یاادگیری  و هوش مصا وعی  به مربوِ هایالگوریتم از بنیاری و است رشر حال

هااای اجتماااعی در اختیااار  هااای رسااانهالعااا  و نتااایج بناایار ارزشاام ری را از داده اط
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تاری را  های بیکتر، پاسخ دقیاق پژوهکگران قرار داده است. یادگیری ماشین با اکتناب داده

 .(2018همتاران، و عبرالغ ی) ک رو ارائه می فراهم

مایش اطالعا  کمی ن از ها عبار  استمصورسازی دادهدهي: سازی و گزارشبصری

. باه بیاان   ککار ها را برای درک بیکتر باه تصاویر مای   که یافته گرافیک نمودارها ودر قالب 

های بنیار بزرگ یا کوچک را تبریل باه ماواردی تصاویری    ها، دادهدیگر، مصورسازی داده

 ترراحتاست و پردازش به لحاظ ذه ی و عقلی قابل درک و قابل ها ک ر که برای اننانمی

ها زمانی در بهتارین ساطح خاود قارار دارد کاه      مصورسازی دادهمفهوم آن مکخص شود. 

هاا اگار باه نحاو     داده و طراحی با هام هماه اگ شاونر. مصورساازی داده     ارتباطا ، علم

باه   هاههای پیچیره دادبنته درونهای کلیری را از توانر بی شای صور  بگیرد، میشاینته

 .همان() ک ر لم تقنحوی گیرا و پرمع ی 

ها، نتایج آن تحت شرایط و مقرراتی بارای  وتحلیل دادهدر پایان تجزیه ها:دسترسي داده

ها در دسترس خواهر بود و بخکی از آن دسترسی ف ی و بخکی ها و سازمانافراد و شرکت

 .(2018)عبرالغ ی و همتاران، دیگر محتوایی است
 

 (افزارنرمو  افزارها )سختیفناور  

 ارائاه  جهت کاربردی و ابزارهایافزارها نرم ها،شبته بنترها، ها،زیرساخت کردن فراهم با

 باا  هاا دادهکاالن  و محتاوا  از یم ار بهاره  شرایط کردن عملیاتی و امتان ارائه خرما  میزبانی،

 از. شاود مای  فاراهم  ف اوری جریر هایننل از گیریبهره در مهارتی و مریریتی توانم رسازی

 یهمتاار  قابلیات  شاامل  منتحتم است که با معماری داشتن الزاما   ری این حوزهباولویت

 وتحلیال، تجزیه بخش ویژه ی،ریپذتوسعه مجرد، استفاده قابلیت انتقال، قابلیت ،(پذیریتعامل)

 .(33: 1395 معین،)باشر می محرمانگی الزاما  ام یتی و الزاما  ف اوری، زیرساخت
 

 جانبههمهامنیت 

هاا  دادهک اونی کاالن   دوران منا له  تارین ک  اره نگران خصوصی و حریم اطالعا  ام یت

بنایار مهام و    ساازمانی  هایداده انوام وافراد  خصوصی هایام یت اطالعا  و داده. باشرمی
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 .(2014و همتااران،   1)چنای است های بزرگ رسانهها و همچ ین شرکتج به حناس برای دولت

 یریکاارگ باه  باا ( کاربردی یها)برنامهمحتوا  ارائه ستوهای و ختزیرسا ام یت نیتأمبرای 

نفااوذ، خرابتاااری و دسترساای غیرمجاااز، جلااوگیری   از مختلااد کارهااایراه و هاااروش

های فتری یک جامعاه  محتوایی نیز برای حفظ ب یان ام یت .(1396 همتاران، و اکبریعلی)شودمی

 هاای شاامل حاوزه   . ام یات محتاوایی  های تهاجمی مختلد ماؤثر اسات  در مواجه با سبک

 ام یات  آن، ماریریت  عارم  که شودمی دی ی اقتصادی، اجتماعی، ه ری، و فره گی سیاسی،

 .(54: 1396گهر،کاشانی)نمود رو خواهر روبه یریناپذجبران با خطرا  ککور را ملی

 

 هادادهحقوق و قوانین مرتبط با کالن

 مبت ای بار فضاای مجاازی، نظاار  و ک تارل       هاای های محتوایی در رسانهبرای فعالیت

مین ههای مجازی مصون بمانر. برای های محتوایی رسانه. تا جامعه از آسیباست یضرور

ر ایان  م ظور برای نظار  و ک ترل، نیاز به تروین و اجرای مقررا  مت اساب باا فعالیات د   

حاین   تکار، نظار )نظار  قبل از ان« مقررا  صو  و تصویر فراگیر»ها تحت ع وان رسانه

و ماتقن در   حیصح یگذارقانون و مقررا  رو نیا ازباشر. انتکار، نظار  بعر از انتکار( می

 یریوگجلا  یمجااز  یفضاا  یهابیو آس هایاز ناه جار یاریاز بروز بن توانریحوزه م نیا

 . قوانین مالتیت فتری و مع وی، حاریم خصوصای، تجاار  التترونیاک،    (1398)ساترا، رینما

ا نیاز  ها ها، حقو  حفاظت از اطالعا  کاربران و مقررا  دسترسی دادهحقو  مالتیت داده

 در این بخش قرار دارد.

 

 ي تحقيقشناسروش

 حاوزه  در یاتیا عمل و ینظار  یهاا حاوزه  به که بر اساس نوم نیازم ری در این پژوهش

تحقیقاا    از لحااظ هارف )ناوم تحقیاق( در زماره      پاژوهش  نیا ا پاردازد، یم هادادهکالن

ای و به لحاظ رویترد تحقیق در زمره تحقیقا  آمیختاه )کمای و کیفای(    توسعه -کاربردی
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شود. نظر به ای ته نوم این پژوهش به دلیل ماهیت تفنیری آن و لازوم بررسای   ب ری میدسته

سای  هاا و برر هداد، بررسی اصول و مبانی مریریت کاالن (یالعاال مرظله)در ترابیر مقام معظم رهبری

های روش تحقیاق  باشر، از روش کیفی در قالب گامنظرا  خبرگان، نیازم ر بررسی کیفی می

هاا،  به شرح ادامه استفاده شر. در گام اول روش کیفی، برای استخراج اصاول و مباانی، ارزش  

هاای مقاام   درنتیجاه دیارگاه   ها از روش تحلیل مضمون استفاده شره اسات. اهراف و سیاست

ماورد( باه روش    134شاماری ) تماام  صور بهپیرامون فضای مجازی العالی( له)مرظمعظم رهبری

است، سپس در گاام دوم   شرهی آورجمع 1ی( از سایت معظم لهبردارشیفای )با ابزار کتابخانه

وتحلیال و  وتحلیال در تحلیال مضامون( تجزیاه    های تجزیهای )یتی از روشبه روش شبته

 10از نظرا  خبرگاان )  ی آناعتباربخک. در گام سوم برای مضامین فراگیر استخراج شره است

 به روش دلفی استفاده گردیر. نفر(

یاا  نظاری و   ی مرل، با مطالعه بر تحقیقا  پیکین و ادبهامؤلفهبرای ش اسایی ابعاد و  

یار، ساپس   اساتخراج گرد  هامؤلفهنفر از خبرگان این حوزه، ابعاد و  11همچ ین مصاحبه با 

نفاری   70ی ، از روش پیمایکی )میارانی( از جامعاه آماار   هامؤلفهخکی ابعاد و برای اعتبارب

ز انجام اشماری با ابزار پرسک امه، مورد پرسش قرار گرفت. پس تمام صور بهمتخصصین 

ی این تحقیاق،  قرار گرفت. قلمرو متان رییتأی مرل مورد هامؤلفههای آماری، ابعاد و آزمون

 جغرافیای فضای مجازی جمهوری اسالمی ایران است.

 

 های تحقيقها و یافتهوتحليل دادهتجزیه

دربااره  العاالی(  )مرظلاه های مقام معظم رهباری در این پژوهش برای بررسی و تحلیل دیرگاه

م انقاالب،  ها، بیانیه گاام دو های ایکان از بیانا  و سخ رانیفضای مجازی، مجموعه دیرگاه

و  هاای ایکاان اساتخراج و ماورد مطالعاه     های کلی نظام، احتاام و اباال   برخی از سیاست

هاا و همچ این   به فراوانای ایان دیارگاه    2وتحلیل قرار گرفته است. در جرول شمارهتجزیه

 و مضامین اشاره شره است. یبردارشیففراوانی 
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 شدهو مضامین استخراجالعالي( )مدظلهمقام معظم رهبری های: فراواني ديدگاه2جدول شماره 

 فراواني هایبندميتقسدرباره فضای مجازی و العالي( )مدظلههای مقام معظم رهبریدیدگاه ردیف

 126 تعراد بیانا  1

2 

اماور ام یات فضاای تولیار و تباادل اطالعاا  و       ، علم و ف ااوری  های کلی نظام:سیاست

 )بخاش فضاای مجاازی( و    برنامه شکم توسعهنواده، اقتصاد مقاومتی، ، خاارتباطا  )افتا(

 بیانیه گام دوم، احتام شورای عالی فضای مجازی

8 

 235 (هایبردارشیفشره )ی انتخابهاپاراگرافتعراد  3

 2164 (متن کلیری کلما  و کرها) تعراد مضامین پایه 4

 383 پایه( مضامین تلخیص و ترکیب از هآمردستبهمضامین یافته )تعراد مضامین سازمان 5

 112 کل( مثابه به متن بر حاکم اصول عالی دربرگیرنره مضامینتعراد مضامین فراگیر ) 6

 

مجازی، ابترا تماامی  پیرامون فضای العاالی(  )مرظلهمعظم رهبریهای مقام برای تحلیل دیرگاه

( گاام دوم ی کلای نظاام،   هاا سات ایسهاای ایکاان )بیاناا ، احتاام،     اس اد مرتبط با دیرگاه

م ر استخراج شره است. با انجام روش تحلیل مضمون )اساتخراج مضاامین   روش صور به

هاا،  و مضامین فراگیر(، مضامین مربوِ به اصول و مباانی، ارزش  افتهیسازمانپایه، مضامین 

هریک  در ادامه به تکریح جهیدرنت ی گردیر،اعتباربخکها استخراج، سپس اهراف و سیاست

 پرداخته شره است.

 

 اصول و مباني -الف

ها اسات کاه بار دو    ها است، ولی اصول بایر و نبایرها و نینتمبانی در پاسخ به هنت

باشر. اصول پایه، ثابت هنت ر، اما اصول کاربردی به اقتضای شرایط نوم پایه و کاربردی می

 .(1388)نجد بیگی، توان ر تغییر ک  ر محیط و موضوم می

هاا در  دادهاصول و مبانی ماریریت کاالن  »فرعی تحقیق مب ی بر ای ته  سؤالر پاسخ به د

هااای مقااام معظاام  هااای اجتماااعی جمهااوری اسااالمی ایااران براساااس دیاارگاه   رسااانه

توساط   رییا تأ، پس از تحلیال مضامون و   «پیرامون فضای مجازی کرام ر العاالی(  )مرظلهیرهبر

 آمره است. 3جرول شماره  خبرگان، اصول و مبانی این تحقیق در
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های اجتماعي جمهوری اسالمي ايران ها در رسانهداده: اصول و مباني مديريت کالن3جدول شماره 

 های مقام معظم رهبری پیرامون فضای مجازیبراساس ديدگاه
 اصول و مباني ردیف

 (ص) محمری ناب اسالم و( توحیر) تتای خراونر به ایمان 1

 هیفقتیوال و اسالمی انقالب یهاآرمان به پایب ری 2

 عزتم ری و استقالل حفظ 3

 جانبههمه پیکرفت با قررتم ری 4

 اسالمی حتومت و نظام کارآمری 5

 جانبههمه ام یت 6

 حتمرانی و مریریت 7

 

 سازجهتارکان  -ب

و  هاا، اهاراف کاالن   همچاون ارزش اعاتالبخش   اغلاب مناائل   ،سااز در ارکان جهات 

را در جهات توساعه،    انیا و مجر رانیمر یشود تا تفتر راهبردیم نییتعن های کالسیاست

. در پاساخ باه   (1394 ،احماری ی)علا  ر ا ک  تیمطلوب هرا یاو حرکت به سمت نقطه کرفتیپ

هاای  هاا در رساانه  دادهسااز ماریریت کاالن   ارکان جهت»فرعی تحقیق مب ی بر ای ته  سؤال

های مقام معظام رهباری پیراماون فضاای     رگاهاجتماعی جمهوری اسالمی ایران براساس دی

هاا، اهاراف   هاا، سیاسات  هاا، ارزش با انجام روش تحلیل مضمون دیرگاه« مجازی چینت 

 ی شره است.اعتباربخکمرتبط با موضوم تحقیق، احصاء و سپس توسط خبرگان 

 
 هاارزش -1

ن از معیاار تعریاد وضاع مطلاوب اماور و معیاار انتخااب در میاا         انار عبار ها ارزش

غیار مکاروِ و غیرپیامارگرا، توساط یاک فارد یاا گاروه          صور بههای متفاو  که گزی ه

هااای مقااام معظاام  . پااس از تحلیاال مضاامون دیاارگاه (1385طااالبی، )شااونر پذیرفتااه ماای

شره این تحقیاق  های استخراجپیرامون فضای مجازی و اعتباربخکی، ارزشالعالی( )مرظلهیرهبر

 ست.اشاره شره ا 4در جرول شماره 
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های اجتماعي جمهوری اسالمي ايران ها در رسانهدادهها در مديريت کالن: ارزش4جدول شماره 

 پیرامون فضای مجازیالعالي( )مدظلههای مقام معظم رهبریبراساس ديدگاه
 هاارزش ردیف

 ی، هرایت الهی و رستگاریدارنیدتقوا، اخال  اسالمی،  1

 صر ، ایثار، شهاد جهاد، دفام، مقاومت، مبارزه، ن 2

 دستاوردهای انقالب اسالمی 3

 خودباوری و خوداتتایی 4

 علم و پژوهش با تفتر و عقالنیت 5

 محوریعرالت 6

 کرامت اننانی 7

 فره گ، ه ر، س ن ملی و تاریخی 8

 وحر  ملی و مکارکت اجتماعی 9

 یریپذتیمن ولخرمت به مردم و  10

 جامعه )روح، روان، فتر، جنم(ی و اصالح فرد و سازسالم 11

 سازی و تعامل جهانیگفتمان آزادی بیان، 12

 خالقیت و نوآوری 13

 

 

 اهداف کالن -2

باشا ر،  های مورد انتظار از اجرای راهبردهای مکخص میگر نتیجهاهراف کالن بیان

های عملی م اسابی پیکا هاد   ، راهبل رمر های مریران راهبردی برای دستیابی به هرف

، ساازگار  شاره میت ظا ک  ر، درنتیجه چارچوب زماانی اهاراف بایار باا راهبردهاای      یم

هاای  داده. م ظور از اهراف کاالن ایان اسات کاه باا ماریریت کاالن       (1393دیویر، )باش ر

محقق شود. اهراف کالن این « نتایج و پیامرهای مورد انتظار»های اجتماعی بومی رسانه

پیرامون فضای مجازی العالی( )مرظلهیرهبرمقام معظم  هایتحقیق با تحلیل مضمون دیرگاه

 م عتس شره است. 5و اعتباربخکی توسط خبرگان اکتناب و در جرول شماره
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های اجتماعي جمهوری ها در رسانهداده: اهداف کالن و راهبردی در مديريت کالن5جدول شماره

 پیرامون فضای مجازیالي( الع)مدظلههای مقام معظم رهبریاسالمي ايران براساس ديدگاه
 اهداف کالن )پيامدها( ردیف

 های اجتماعیهای رسانهدادهحتمرانی بر کالن 1

 نیآفرارزشهای دادهفراهم شرن کالن 2

 های دقیق و مفیرهای علمی و تحلیلانجام پژوهش 3

 جانبههمهکاهش تهریرا   4

 های محتواییمواجهه و کاهش آسیب 5

 محورو داده انیب دانشرشر اقتصاد  6

 ایرانی -و فره گ اسالمی هاارزشتوسعه و رونق محتوای مبت ی بر  7

 ی بهتر(ریگمیتصمتنهیل اداره و مریریت ککور ) 8

 ارائه خرما  کارآمر و رقابتی 9

 وکارهاکنببهبود وضعیت  10

 گیری اعتماد عمومی و افزایش مکارکت مردمیشتل 11

 ه اجتماعی پویا و فرامرزیگیری رسانشتل 12

 یبانرهیدرصر، پایش و  13

 

 

 های کالنسياست -3

هایی است که سازمان را بارای دساتیابی باه    سیاست به مع ی ره مودها، مقررا  و رویه

ره ماود   ع اوان باه هاا  گیاری از سیاسات  ک ر. ه گام تصامیم آماده می شرهاعالنهای هرف

ای دارنار، زیارا انتظاارا     هی راهبردهاا اهمیات ویاژ   ها برای اجراشود. سیاستاستفاده می

کوشر هماه گی و ثباا  رویاه   ها میک  ر. سازمان با اجرای سیاستسازمان را مکخص می

را در سازمان ایجاد نمایار )هماان(. سیاسات کاالن ایان تحقیاق کاه باا تحلیال مضامون           

و همچ این اعتباربخکای   پیراماون فضاای مجاازی    العاالی(  )مرظلههای مقام معظم رهبریدیرگاه

 است. آمره 6توسط خبرگان انجام شره است، در جرول شماره
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های اجتماعي جمهوری اسالمي ها در رسانهدادههای کالن در مديريت کالن: سیاست6جدول شماره

 پیرامون فضای مجازیالعالي( )مدظلههای مقام معظم رهبریبراساس ديدگاه  ايران

 های کالنسياست ردیف

 سازیاستقالل و بومی 1

 های داخلی(بخکی )آسیبسازی و مصونیتسالم 2

 بازدارنرگی )تهریرا  خارجی( 3

 (مطلوبیت علم، تحقیق و پژوهش )رشر علم و دانش 4

 مطلوبیت محتوایی )کیفی و کمی( 5

 ی به قواعر، قوانین و مقررا دهشتل 6

 (سازیی و تصمیمریگمیککور )تصمبهبود مریریت  7

 وکارهاکنبرونق اقتصاد و  8

 مواجهه من والنه، حتیمانه، مربرانه، هوشم رانه و مقتررانه 9

 امتان نظار  و ک ترل 10

 بهبود شرایط زنرگی مردم 11

 

 يعامل لیبا آزمون تحل ی مدل مفهوميهامؤلفه و ابعاد يبررس

ن تحلیال عااملی اساتفاده    از فان یاا آزماو    هامؤلفهم ظور ش اسایی ارتباِ بین ابعاد و به

. به دست آیر، به /4کمتر از  شرهمحاسبهشود. در آزمون تحلیل عاملی چ انچه بار عاملی می

گرفتاه،  مع ای آن است که مؤلفه با بدعر، ارتباطی نرارد. درنتیجه باا تحلیال عااملی صاور     

. /4ز های پرسکا امه دارای باار عااملی غیار صافر و بیکاتر ا      مکخص گردیر که همه گویه

 اشاره شره است. 7هنت ر. نتایج در جرول شماره 
 

-در مدل مفهومي طرح راهبردی مديريت کالن هامؤلفهتحلیل عاملي ابعاد و  آزمون :7جدول شماره 

 العالي()مدظلهیرهبرهای مقام معظم ی اجتماعي ج.ا.ا بر اساس ديدگاههارسانهها در داده
 عاملي بار هامؤلفه بار عاملي ابعاد آزمون

ف
رو

وگ
ولم

ک - 
ف

 و
مری

اس
 

 .904 اعتمادسازی

 .886 مریریت نوآوری

 .907 رصر عمومی

 .909 نفعانمریریت ذی
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 عاملي بار هامؤلفه بار عاملي ابعاد آزمون

 .958 رسانه اجتماعی

 .902 تنهیل تولیر و انتکار

 .927 اقراما  اجتماعی

 .958 ک ش اجتماعی

 .929 ارائه خرما  شهرونری

 .885 یارسانهارائه خرما  

 .901 کاربرپن ر بودن

 .970 هامریریت داده

 .940 های دادهآورجمع

 .899 هاداده پردازششیپ

 .888 هاپردازش داده

 .887 های دادهسازرهیذخ

 .941 رویتردها

 .930 رویترد موضوعی

 .880 رویترد احناسا  و عقایر

 .921 رویترد ساختاری و ارتباطی

 .981 و قوانین و مقررا   یتام

 .893 افزارهانرمام یت زیرساخت و 

 .929 های کاربرانام یت داده

 .870 ام یت محتوا

 .891 مقررا  محتوایی

 .915 وتحلیلمریریت تجزیه

 .887 وتحلیلهای تجزیهروش

 .874 مصورسازی

 .957 تفنیر و تحلیل

 .965 ف اوری
 .899 هازیرساخت

 .928 افزارهانرم

 

با ابعاد مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت که  هامؤلفهدر این آزمون مرتبط بودن هریک از 

-ی باار مای  خاوب بهبر روی ابعاد مربوطه  هامؤلفهکه تمامی  دهریمنکان  آمرهدستبهنتایج 

هاای مارل را   از سازهی هریک از ابعاد مربوطه م اسب و بخکی هامؤلفهشونر. یا به عبارتی 

 هم وابنته هنت ر.با ابعاد به هامؤلفهب ابراین   دهرتکتیل می
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 مدل مفهومي

ک ر کاه نگااهی   ها اقتضاء میدادهنیازم ری تروین راهبردهای مریریتی برای حوزه کالن

کلی به حراکثر اجزای مرتبط در این حوزه ایجاد شود و بر این اساس اقرام به طراحی مرل 

 بارای . اسات  شاره طراحای  سیناتمی  مارل  مفهومی اولیه، مرل می شره است. طراحیمفهو

که اجزای آن با ارتبااِ   شودیمنگرینته  کل یکع وان به سینتم به سینتمی، مرل ش اخت

ک  ار. نتاایج حاصال از ایان     و همتاری مکترک، هرف خاص یا مورد نظری را دنباال مای  

 اساالمی  جمهاوری  اجتماعی هایرسانه در هایدادهکالن مریریت مفهومی مرل»تحقیق در 

و در شاتل  « پیرامون فضای مجاازی العالی( )مرظلههای مقام معظم رهبریایران بر اساس دیرگاه

 آمره است: 1شماره

 

 
های اجتماعي جمهوری اسالمي ايران بر های در رسانهداده: مدل مفهومي مديريت کالن1شکل شماره 

 پیرامون فضای مجازیالعالي( )مدظلهیرهبرظم ی مقام معهادگاهيداساس 
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شاره  ی مارل مفهاومی ارائاه   هاا مؤلفهدر ادامه به تکریح و توضیحا  هریک از ابعاد و 

 پرداخته شره است:

نفعان و رصار عماومی   ی مریریت نوآوری، مریریت ذیهامؤلفهبدعر اعتمادسازی دارای 

هاای  حضاور کااربران در رساانه   است. اعتمادسازی درواقع پیکران و محرکای مهام بارای    

ی ریکاارگ باه ها است، زیارا باا ماریریت ناوآوری و     دادهی کالنریگشتلاجتماعی بومی و 

شاود. باا رصار    خالقیت، امتان ایجاد قابلیت رقابتی برای رسانه اجتماعی بومی فراهم مای 

هاا  ن رسانهتوان کاربردهای جریر در ایها و نیازهای جامعه و کاربران، میرخرادها، فعالیت

نفعاان و همااه گی باین حاکمیات محتاوا،      ایجاد نماود. از طرفای دیگار، باا ماریریت ذی     

، زمی ه افازایش کااربران در   ک  رگانمصرفدولتی، خصوصی و عمومی( و ) یوکارهاکنب

 شود.ی اجتماعی بومی فراهم میهارسانه

ی، اقاراما  اجتمااع   و انتکاار،  ریا بار تول ی نظاار   هاا مؤلفاه بدعر رساانه اجتمااعی دارای    

ای و خرما  شهرونری است. در رسانه اجتماعی با نظاار   های اجتماعی، خرما  رسانهک ش

ی و اقاراما   زیا ربرناماه سازی محتوا و عملترد کاربران بر تولیر و انتکار محتوا، ننبت به کیفی

تمااعی )الیاک،   اج اقاراما  شود. کاربران با استفاده از نمادهاای جریار مجاازی،    الزم انجام می

ک  ار کاه باه    گذاری و...( را در قالب موضوعا  گوناگون پیگیاری و مطالباه مای   کلیک، هکتک

هاای اجتمااعی الزم اسات تاا     شود. برای مریریت رسانهسازی م جر میک ش اجتماعی و جریان

ای ارائاه شاود و خارما  شاهرونری ماورد عالقاه کااربران )پرداخات         خرما  گنترده رسانه

 ها فراهم شود.نک داری التترونیک، ارز دیجیتال و...( در این رسانهقبوض، با

ساازی  ، پردازش و ذخیرهپردازششیپآوری، ی جمعهامؤلفهها دارای بدعر مریریت داده

ی ریا گشاتل است. ه گامی که کاربران با فعالیت قابل قبولی داده تولیر کرده کاه م جار باه    

، پاردازش و  پاردازش شیپا ها، نگاه با مریریت دادهی مطلوب با حجم م اسب شود، آهاداده

 شود.ذخیره داده انجام می

ذائقااه و عقایاار(، ) ریااعقای موضااوعی، احناسااا  و هااامؤلفااهبدعاار رویتردهااا دارای 

وتحلیال، پاساخی   که با تجزیه شودیمساختاری و ارتباطی است. ه گامی که تصمیم گرفته 
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ر رویترد بررسی انتخاب شود. باا تعیاین رویتارد    برای حل یک من له پیرا ک  ر، آنگاه بای

گیاارد، درنتیجااه روش شااره مااورد ارزیااابی قاارار ماای موضااوعی، موضااوعا  برجنااته 

 وتحلیل نیز با انتخاب رویترد، متفاو  خواهر بود.تجزیه

وتحلیل، تفنایر و تحلیال،   های تجزیهی روشهامؤلفهوتحلیل دارای بدعر مریریت تجزیه

ی و...( بر کاومتنی، کاوداده ) لیوتحلباشر، ابترا با روش تجزیهی میمصورسازی و دسترس

 ،شاود یما شود، سپس با تفنیر و تحلیال، داناش تولیار    ، اطالعا  استخراج میهادادهیرو

صاالح، امتاان   برای ارائه گزارش نیاز به مصورسازی است. در پایان برای افراد ذی جهیدرنت

 شود.داده می هاگزارشدسترسی به اطالعا  و 

، ام یات  افزارهاا نارم ی ام یت زیرساخت و هامؤلفهبدعر ام یت و قوانین و مقررا  دارای 

 باشر، برای فعالیت کاربران در رساانه های کاربران، ام یت محتوا و مقررا  محتوایی میداده

هاای  اجتماعی و تولیر و انتکار محتوا نیاز به مقررا  است و از طرفای دیگار، ام یات داده   

شود. برای جلوگیری از نفوذ و تخریب نیز ام یت زیرسااخت و   نیتأمافراد و اشخاص بایر 

 بایر تضمین شود. افزارهانرم

باشار. از آنجاایی کاه تغییارا      می افزارهانرمی زیرساخت و هامؤلفهبدعر ف اوری دارای 

با جاایگزی ی   رهاافزانرمباینت ننبت به توسعه زیرساخت و ف اوری بنیار سریع است، می

 را فراهم کرد. روز اقرام شود تا کارآمری و استحتام الزمهای جریر و بهنمونه
 

 یريگجهينت

های اجتمااعی باومی   های مردم از طریق رسانهدادهتنلط و مریریت بر اطالعا  و کالن

سیاسای،  مختلد )های توانم ری در عرصه های آن جهت رسیرن بهبرای استفاده از ظرفیت

 فره گی، اقتصادی، اجتماعی...( غیرقابل انتار است.

هاای اجتمااعی   ها در رسانهدادهدر این تحقیق با هرف ارائه مرل مفهومی مریریت کالن

و  رگاذار یتأثی هاا مؤلفاه جمهوری اسالمی ایران، کوشیره شره است باا ش اساایی ابعااد و    

ساتفاده از جامعاه خبرگاان و    کیفی و کمی( و همچ ین ا) ختهیآمگیری از روش تحقیق بهره

 متخصصان این حوزه، مطالعا  و اقراما  الزم صور  گیرد.
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ی، رسانه اجتمااع تحقیق، مرل مفهومی دارای ابعاد حوزه اعتمادسازی،  سؤالدر پاسخ به 

 هاا، ام یات و قاوانین و مقاررا  و ف ااوری     وتحلیل دادهها، رویتردها، تجزیهمریریت داده

ی متفااوتی و مخاتص باه خاود     هامؤلفهباشر که هرکرام دارای ( میزارافنرمو  افزارسخت)

تاا حارود خیلای زیاادی ککاور را در      ها مؤلفهابعاد هنت ر. توجه و رعایت هرکرام از این 

 های اجتماعی بومی، یاری خواهر نمود.در رسانه باارزشهای دادهتولیر کالن

، «نفعان و رصار عماومی  مریریت ذیمریریت نوآوری، »ی هامؤلفهدر بدعر اعتمادسازی 

هاای  ی، کا ش اقراما  اجتماعو انتکار،  ریبر تولنظار  »ی هامؤلفهدر بدعر رسانه اجتماعی 

ی هاا مؤلفاه هاا  ، در بدعار ماریریت داده  «ای، خارما  شاهرونری  اجتماعی، خرما  رساانه 

موضاوعی،  »ی هامؤلفه، در بدعر رویتردها «سازی، پردازش، ذخیرهپردازششیپآوری، جمع»

وتحلیال  و در بدعر مریریت تجزیه« ذائقه و عقایر(، ساختاری و ارتباطی) ریعقااحناسا  و 

ها، تفنیر و تحلیل، مصورسازی و دسترسی وتحلیل دادههای تجزیهروش»ی هامؤلفهها داده

 آمره است.« در این مرل

اصاول و مباانی،    توجاه باه   باشار، مای  هاا مؤلفاه آنچه که محور اصلی همه این ابعاد و 

نتاا  مهام بارای ماریریت     شاره اسات. درنتیجاه    های تروینها، اهراف و سیاستارزش

 باشر:های اجتماعی ککور به شرح و خالصه زیر میها در رسانهدادهکالن

اعتماد در میان ماردم بارای مکاارکت آناان در تولیار محتاوا در        تالش برای کنب •

 طح ام یت و حفظ حریم خصوصی.بر ارتقای س ریتأکبنترهای داخلی با 

 و تحوال  آن. ک  رگانمصرفهای کاربران و توجه به نیاز فعالیت« رصر عمومی» •

ی باومی جهات   رساانه اجتمااع  روز کردن و اضافه نمودن عملتردهای جذاب در به •

 های خارجی.رقابت با نمونه

 ری.ای و شهروندر ارائه خرما  رسانه« مریریت خالقیت و نوآوری»توجه به  •

 ی پیکرفته.هایف اورهای الزم و زیرساخت فراهم نمودن •

 ها و امتان استفاده در ص ایع مختلد در ککور.وتحلیل دادهتوانم رسازی در تجزیه •
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-سازی و افزایش درک من والن ککور ننبت به آثار، نتایج و پیامرهای کالنفره گ •

 ها در اداره ککور.داده
 

 پيشنهادهای پژوهشي

پاژوهش  انجاام  باه   ازیا برخورد شر که نبنیار مهمی موضوعا   اب ین مقالهدر تروین ا

 :شودیمها اشاره ترین آنرسر. در ادامه به مهمی، ضروری به نظر میعلم

 ی اجتماعی ج.ا.ا.هارسانههای دادهالگوی راهبردی مریریت علوم ش اختی بر کالن (1

 ی اجتماعی بومی.هاتروین نظام مقررا  محتوایی برای فعالیت در رسانه (2

هاای  نفعاان در تولیار محتاوای رساانه    ذی« مکاارکت »الگوی مریریت راهباردی   (3

 اجتماعی ج.ا.ا.

 های اجتماعی بومی.طرح راهبردی اعتمادسازی کاربران برای حضور در رسانه  (4

 ها در ککور.دادهوتحلیل کالنهای نوین تجزیهطرح راهبردی مریریت ف اوری (5

 

 پيشنهادهای عملياتي

های اجتماعی بومی قررتم ر ضاروری  ها، نیاز به داشتن رسانهدادهرای مریریت بر کالنب

هاا  دادهوتحلیل کاالن ی از نتایج حاصل از تجزیهوربهرهشرایط توسعه و  زمانهماست. بایر 

هاای  هاا، مزیات  دادههای اجتماعی بومی و ص عت کالندر ککور فراهم شود. توسعه رسانه

ک ر. در اداماه باه پیکا هادهای    های زنرگی فراهم میا برای تمامی عرصهبنیار سودم ری ر

 عملیاتی هر دو حوزه اشاره شره است:

و ...( جاامع،   دیوظاا شورای عالی فضای مجازی نگاشت نهادی )ساختار، شارح   (1

هاای اجتمااعی   کامل و م اسبی برای نهادهای من ول در جهت حمایات از رساانه  

 یر.ایرانی تروین و ابال  نما

هاای اجتمااعی خاارجی در    هاای رساانه  شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت (2

های من ول را بار  ایران، ضرور  دارد مقرراتی را تروین و ت ظیم نمایر و دستگاه

 ی این مقررا  موظد نمایر.و اجرانظار  
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انرازی کامل شبته ملی شورای عالی فضای مجازی، وزار  ارتباطا  را جهت راه (3

   متلد نمایر.اطالعا

افازاری و  های ف ی، زیرسااختی، ساخت  دولت از طریق وزار  ارتباطا ، حمایت (4

 های اجتماعی بومی را انجام دهر.افزاری از رسانهنرم

هاا و  دادهدولت امتان و تضمی ی فراهم ک ر تا بخاش خصوصای در بخاش کاالن     (5

 گذاری ک ر.های اجتماعی سرمایهرسانه

-رای توسعه و تقویت تولیر محتوای فاخر در رساانه شورای عالی فضای مجازی ب (6

ای در ها و نهادهای من ول را به ارتقای سطح ساواد رساانه  های اجتماعی، دستگاه

 جامعه موظد نمایر.

-های اجتماعی بومی، از کالنمراکز تحقیقاتی داخل ککور ضمن حمایت از رسانه (7

 دی استفاده نمایر.های راهبرها در مطالعا  و پژوهشهای این رسانهداده

صا عت   ده اره توساعه هاای  معاونت علمی و ف اوری ریاست جمهوری از شرکت (8

 آورد. به عملهای الزم را ها حمایتدادهکالن

ی دولت بر عرم توسعه این حوزه باشار یاا باه طریقای     مکخطچ انچه اولویت و  (9

هاای  انگاری شود. بایر از طریق بخش خصوصی و بنایج شارکت  تجاهل و سهل

هاای اجتمااعی جهار و    هاا و رساانه  دادهبرای حمایت از ص عت کاالن  انیب انشد

 تالش فراوانی انجام شود.
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