
 
 علمي امنیت ملي فصلنامه

 1401 تابستان، چهارموچهل سال دوازدهم، شماره

 105-134از صفحات  چهارممقاله 
 

الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر مبتنی بر رویکردهای امنیت مقاله پژوهشي: 

 ملی در فضای سایبر

20.1001.1.33292538.1401.12.44.3.4 

 4، رضا علیدادی3، رضا تقی پور2مهدی قربانی ،1فیروزی ینمحمدحس

 01/04/1400تاريخ پذيرش:  10/11/1399تاريخ دريافت: 
 

 چکيده
رای ب  است. تولید محتوا همواره نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشورها در جهت افزایش قدرت ملی داشته 

 زی و تولیدهای مجاارتقای جمهوری اسالمی ایران به قدرت سایبری و برخورداری از ابتکار عمل، حضور در رسانه
 محتوای فاخر ضروری است.

 اصلی برای ترس یم م در راهب ردی    یهاها و زیرمؤلفههای این حوزه، شناسایی ابعاد، مؤلفهدغدغه ینتراز مهم 
هنگ ی، هن ری،   فر»، «امنیت ی -سیاس ی »ی بر رویکردهای امنیت ملی از جمل ه رویکرده ای   تولید محتوای فاخر مبتن

 در فضای سایبر است.« علمی و فناوری»و « اقتصادی»، «اجتماعی»، «تاریخی
رار گرفت ه  ق   یی د نهایی ترسیم و مورد تأ های تحقیق آمیخته )کمی و کیفی(، مدردر این پژوهش با انجام روش

 11ها، ضمن استفاده از ادبیات نظری و مطالعات تحقیقات پیشین، ب ا  ها و زیرمؤلفهابعاد، مؤلفه است. برای شناسایی
ن ب ری پیرام و  نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه انجام شده است، سپس با تحلیل مضمون اسناد باالدستی، بیانات ره

 ولیه استخراج شده است.ها اها و زیرمؤلفهفضای مجازی و متن مصاحبه با خبرگان ابعاد، مؤلفه
 رک دام دارای باش د ک ه ه  ه ا، بت ترها م ی   تولید محتوای فاخر دارای ابعاد ذینفعان، رویکردها، کارکردها، قال   

ل ی  دهای امنی ت م متفاوتی و مختص به خود ابعاد است. الگوی ارائه شده در این مقاله با محوریت رویکر یهامؤلفه
بخش ی از   ینها تا حدود زی ادی اقت دار کش ور را در ت أم    م از این زیرمؤلفهاحصا شده است. عملیاتی نمودن هرکدا

 امنیت ملی در فضای سایبر از طریق تولید محتوای فاخر، افزایش خواهد داد.
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 مقدمه و بيان مسئله
عن وان بت تر جدی د    فضای مجازی بهجامعه امروز در حار تجربه دوران جدیدی است، 

ه است. ها داشتدر ابعاد مختلف زندگی انتان یتعامالت اجتماعی نقش تعیین کننده و مؤثر

ت با افزایش سرعت، حجم و تنول تولید محتوا در فضای مجازی که حاصل تحرك و فعالی  

تت هیل   موج   ای و سازمانی است، کاربران با تولید و انتشار محت وا،  کاربران عادی، حرفه

 .(1391قانع،)اندارتباطات، تعامالت و تبادالت در فضای مجازی بدون قید مکان و زمان شده

گوناگون از جمله علم، ف ناوری، فرهنگ، اجتمال، سیاست،  یهااین محتواها در عرصه 

اقتصاد، تجارت، کت  و کار، بازاریابی، تبلیغ ات، س رگرمی، آم وزش، اخب ار و... در      هنر،

ه ای مج ازی، طی ف وس یعی از     ش وند. در رس انه  مجازی به اش تراك گااش ته م ی   فضای 

شود ک ه  های اسنادی تبادر میهای مختلف از جمله متون، صوت، ویدئو، عکس، فایلقال 

های اجتماعی، رسانه یژهوای و سکوهای جدید بهبا گتترش بتترهای جدید و متنول رسانه

از ای ن ن ول    1ها، کل  ی  شده است. استیکر، ایموجیهای محتوای جدیدی بکار گرفته قال 

 .(2:2018)استگلیتز باشندمی

ق درت ذه ن اس ت م ن      س ابقه یوعده عصر ارتباطات، آزادسازی ظرفی ت تولی دی ب    

پوی ایی ی      کنم برای حفظ و ارتقای اندیشه، فک ر، دان ش و  ، پس من تولید میاندیشمیم

اص ور،   ز به تولید محتوای ارزش مند مط ابق ب ا   ای، نیاملت در برابر مخاطرات جامعه شبکه

های آن جامعه در فضای مجازی اس ت ب ه هم ین خ اطر محت وای مناس         مبانی و ارزش

عنوان عنصری کلیدی و حیاتی برای مصونیت بخشی جوامع، مورد توجه قرار دارد. تولید به

حاص ل   توان د م ی  تواند منطقی، دقیق و حامل پیامی ارزشمند باشد و ی ا و توزیع محتوا می

 .(1395، )یاری باورهای نادرست، معیوب و فاقد ارزش باشد

های سیاستگااری کشور در سطوح راهبردی برای مدیریت تولی د  آنچه امروز در دستگاه

تالشی منفعالنه است. فقدان برنامه جامع، فراگیر و منتجم،  ،گیردمحتوای فاخر صورت می

                                        
1. Click 

2. Stieglitz 
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ها و الگوهای تولید محتوای بومی، فقدان تولی د محت وای   فقدان قوانین و مقررات، استاندارد

ه ا و  غربی، غفل ت از آس ی    یهدفمند، اقدامات پراکنده نهادهای متولی، استفاده از الگوها

ه ا و آث ار متب ت تولی د محت وای ف اخر       توجهی به فرص ت های محتوای ناسالم، بیفرصت

 دهد.رار میق یدضرورت ارائه ی  الگوی راهبردی بومی را مورد تأک

 فرهنگ ی،  امنیت ی،  –سیاس ی   یهامدنظر قرار ندادن رویکردهای امنیت ملی نظیر حوزه

شود که الگوهای به دست آمده در ح وزه تولی د   اجتماعی، دینی، علمی و فناوری باعث می

محتوا عمالً کارایی خود را از دست داده و چه بت ا ب ه ع املی ب رای نف وذ اطالع اتی و از       

رت ملی بیانجامد. لاا توجه ویژه به ابعاد امنیت ملی در تولید محتوای ف اخر  دست رفتن قد

بخشی به محتوا شده و به کارایی و اثربخشی محتوا خواهد انجامید. توج ه  باعث مشروعیت

شناختی در تولید محتوای فاخر از نکات مهمی است که در این تحقیق ب ه آن   یهابه حوزه

 توجه شده است.

دستیابی به الگوی راهب ردی تولی د محت وای ف اخر مبتن ی ب ر       »تحقیق، هدف اصلی این 

ب ا شناس ایی ابع اد و     بن ابراین  ؛«رویکردهای امنیت ملی در فض ای س ایبری کش ور اس ت    

ای  ن ح وزه موج    کارآم دی و روش  نگری ب رای تم  امی ذینفع ان از جمل  ه      یه ا مؤلف ه 

ی تولی د محت وای مناس   در    ش ود. ب را  های حاکمیتی میسیاستگااران و نهادها و دستگاه

جویانه است بنابراین بای د ابع اد،   فضای مجازی نیاز به الگویی منعطف، هدایتگر و مشارکت

ه ای اس المی ایران ی    راهبردی تولید محتوای ف اخر را طب ق ارزش   یهاها و زیرمؤلفهمؤلفه

اطرات استخراج نموده و با طراحی الگوی راهبردی تولید محتوای ف اخر، تهدی دات و مخ    

های این حوزه را برطرف و شرایط تقویت و اقتدار نظام جمه وری اس المی   ناشی از کاستی

الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر ب رای  »را فراهم نمود. سؤار اصلی تحقیق این است که 

اهمیت اجرای ای ن  « فضای سایبر کشور مبتنی بر رویکردهای اصلی امنیت ملی کدام است؟

لین و سیاستگااران حوزه محتوا، بینش و اطالعات مناسبی را ب ه هم راه   پژوهش برای متئو

دارد و ضرورت این پژوهش، خروج از انفع ار و جل وگیری از ک اهش ص دمات ناش ی از      

 گیری در حوزه تولید محتوای فاخر را دربر دارد.سازی و تصمیمتوجهی به تصمیمبی
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 مباني نظری تحقيق

 پیشینه تحقیق

های اجتماعی بر امنیت ملی جمه وری اس المی   شبکه یرگاارندهای تأثبررسی رو»مقاله 

 ج الر غف اری   و ، ک وروش ب دری  و همک اران  جواد رمضانیتوسط  1399در سار « ایران

ه ای اجتم اعی ب ا وض عیت     محتوا و اقدامات اجتم اعی در ش بکه   یدتولمنتشر شده است. 

های امنی ت  ه در تمامی حوزهروند و این متئلموجود به سمت تضعیف امنیت ملی پیش می

راهب رد،   ینت ر اقتصادی جریان دارد و مهمو  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی :ملی شامل

-حیاتی فناوری و همچنین تقویت، حمایت و توسعه شبکه هاییرساختاهتمام به توسعه ز

 .(431 :1399) های اجتماعی بومی در کشور است

و  )ره(های فضای مجازی بر اساس گفتم ان ام ام  انهالگوی راهبردی در حوزه رس»رساله 

 1396در س ار  « گیری از تج ارب موف ق بش ری   رهبری، قانون اساسی، تجارب ج.ا.ا و بهره

تولید محتوای مطل وب در   یهادر این رساله به مؤلفه توسط رضا علیدادی انجام شده است.

سی، فرهنگ ی، اجتم اعی،   های سیاامنیت ملی در حوزه یناسالمی ایران جهت تأم یجمهور

اقتصادی، دینی و معارفی چنین اشاره شده است: منطبق بر موازین اس المی و مل ی، م روج    

، بخ ش ی ت درونی، آم وزش دهن ده، تعل یم دهن ده، تربی ت کنن ده، هو       یافزااعتقادات، هم

، یددهن ده هنجارها، ارتقادهنده فکر و آگاهی، توج ه ب ه مت ئولیت اجتم اعی، ام     کنندهیغتبل

ساز، مبتنی ب ر رعای ت اخ ال ، عل م مح وی، قانونمن د،       دایتگری، مصونیت بخش، سالمه

 (1396)علیدادی، . ینآفروحدت بخش ویمتحک

 1397در س ار  « 1404پویش محیط محت وای فض ای مج ازی در اف ق ای ران      »در مقاله 

انجام شده است. در این پژوهش به استخراج  محمد مهدی موالیی و  متعود کوثریتوسط 

و  یفی ت ه ای تولی د محت وای باک   کیفیت محتوا، پیشران کنندهیینهای اصلی تعو مقوله ابعاد

پرداخته شده است. در این دو محیط حفظ منافع ملی و  المللییننقش آن در محیط ملی و ب

مادی و معنوی با رویکردهای امنیت ملی در ابعاد سیاسی، فرهنگ ی،   هایییحفاظت از دارا

 .(1397)شده است  یدکاقتصادی، اجتماعی تأ

https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%20%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%20%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%20%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%20%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
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 1398در س ار  « پژوهی اینترنت در ایران: سناریوهای آینده محتواآینده»پروژه تحقیقاتی 

نیروی کلیدی مؤثر شناسایی  11 یقدر این تحق .موالیی انجام شده است یتوسط محمدمهد

 4اد شده که بر کیفیت تولید محتوا در فضای مجازی ایران اثرگاار خواهند بود. از این تع د 

فع االن تولی د و   »مورد در سطح جهانی و ب ا وج وه مل ی هت تند.      7مورد در سطح ملی و 

ه ای درآم دزایی از   قابلی ت »، «تصاویر متن اق  از آین ده مطل وب   »، «توزیع محتوا در ایران

ه ای  تحوالت م در »موارد در سطح ملی و « گردش آزاد محتوا در فضای مجازی»و « محتوا

« فع االن تولی د و توزی ع محت وای جه انی     »و « تر غال  تبادر محتواتحوالت بت»، «ارتباطی

 .(1398)موالیی، ازجمله موارد در سطح جهانی هتتند 

 

 تعاريف

ای از اطالع ات ک ه ح اوی پی ام اس ت و از طری ق رس انه و        محتوا به مجموعه محتوا:

ره( توس ط  )متن، تصویر، صوت، وی دئو و غی    یداتبتترهای ارتباطی نوین در قالبی از تول

 (1397)فیروزی و همکاران:  .باشدکننده قابل دریافت و درك مخاط  و مصرف

ایجاد و خلق مفهوم و معنایی هدفمند در چارچوب موضوعات گون اگون   تولید محتوا:

منظور پاسخگویی ب ه نیازه ای مخ اطبین ب ا     در قال  متن، صوت، تصویر، ویدئو و غیره به

 .)همان(الزم است  رعایت قوانین و استانداردهای

ها و اطالعاتی که کنار هم ق رار  ای از دادهبه مجموعه محتوای فاخر در فضای مجازی:

ه ای فض ای مج ازی توس ط     باشد و از طریق رس انه گرفته و حاوی پیامی مفید و مؤثر می

ها، باوره ا و  شود. فاخر بودن آن مبتنی بر نظامی از ارزشمصرف کننده دریافت و درك می

های مادی و معن وی  ها در همه عرصهایرانی است که دانش و بینش انتانادات اسالمی اعتق

کند. در تولید محتوای تکامل حرکت و هدایت می یسورا بهبود و ارتقاء بخشیده و او را به

های مصرف کننده، بتتر انتشار، رویکردها و کارکردها، عناص ر زیباشناس ی و   فاخر، ویژگی

 .(1399)فیروزی،شوند ن، مقررات و استانداردها مهم تلقی میهنر، رعایت قوانی
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وج ود   رغ م یوضعیت و شرایطی است که ی  کش ور، در بع د عین ی عل      امنیت ملي:

های اساس ی بدان د و در بع د ذهن ی نی ز از      تهدیدات، خود را قادر به حفظ منافع و ارزش

 .(1397کاران، )هلیلی و همهای ملی خود هراسی نداشته باشد هجوم به بنیان

مجازی ب ا رویک رد    یبرقراری ثبات و ایجاد تحوالت در فضا رويکردهای امنیت ملي:

)حت نی  باش د امنیت ملی دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و علم و فناوری می

 .(1399اصل و همکاران، 

دی دها و  شرایطی که کشور در فضای س ایبر ب ا وج ود ته    امنیت ملي در فضای سايبر:

از علم و فناوری ضمن اس تقرار و ثب ات سیاس ی، اجتم اعی،      یریگها، بتواند با بهرهضعف

ه ای دین ی و انقالب ی    های مادی و معن وی و همچن ین ارزش  اقتصادی، فرهنگی، از دارایی

 .(1399 )فیروزی،محافظت نماید 

 

 ذينفعان محتوا در فضای مجازی

کنن دگان محت وا در   ولیدکنن دگان و مص رف  ذینفعان محتوا در فض ای مج ازی ش امل ت   

 باشد:فضای مجازی می یهارسانه
 

 توليدکنندگان .الف

م ردم در فض ای مج ازی     عم وم  با توجه به ض ری  نف وذ اینترن ت،    کاربران فعال:. 1

گیرند؛ اما آنچه برای تولید قرار می یرمتتقیمهای متتقیم و غپیام یرحضور دارند و تحت تأث

های مج ازی اس ت.   انگیزه و هدف کاربران برای حضوری فعار در رسانه محتوا مهم است،

ه ای  شوند که ضمن مشارکت در تولی د محت وا در ک نش   کاربران فعار به افرادی اطال  می

محت وا اق دامی    ی د ؛ اما کاربران منفعل، نتبت به تولکنندیها نیز شرکت ماجتماعی و پویش

 .(1397 )فیروزی،ندارند 

های دولت ی، عم ومی و خصوص ی    ها و شرکتشامل سازمان ب و کار:صاحبان کس. 2

 کنند.محتوا و ارائه خدمات در زمینه محتوا فعالیت می ینکه در زمینه تولید محتوا، تأم
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گااری های مختلف حاکمیتی و دولتی که نقش نظارت، قانونبخش حاکمیت محتوا: .3

 .(1396)خوانتاری، د شوو استانداردسازی را بر عهده دارند، اطال  می
 

 گان محتواکنندمصرف .ب

مصرف کنندگان محتوا در فضای مجازی همان مخاطبانی هتتند که با حضور در فضای 

مجازی، محتوای تولید شده را مطالعه و از اطالعات و دانش ب ه اش تراك گااش ته ش ده در     

صرف کنندگان و کنند. مصرف محتوا و درك آن بتتگی به شرایط مزندگی خود استفاده می

 .(1397)فیروزی، نول مخاط  )سن، جنس، تحصیالت و...( دارد 

گیری و تح ور  ارتباطی و اطالعاتی نقش مهم در شکل هاییپیشرفت و گتترش فناور

و م ورد   یبن د مخاطبان از مناظر مختل ف دس ته  ( 1380کوئیل: )م مفهوم مخاط  داشته است 

طبق ات  و  نژاد، قومیت، تحصیالت، شغل، درآم د  گیرند: سن، جنس، ملیت،مطالعه قرار می

. شایان ذکر است که اکتر مخاطبان و کاربران محتوا ه م تولی د کنن ده وه م     )همان( اجتماعی

 منتشر کننده )بازنشر کننده( هتتند.

 

 تولید محتوای فاخررويکردهای 

ه ای  ی  ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتن اب از جن گ، بتوان د ارزش   

ه ای اساس ی خ ود را    اساسی خود را حفظ کرده و در صورت اقدام به جنگ، بتواند ارزش

حفظ کرده و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را پ یش بب رد. در تعریف ی دیگ ر، ت وان      

هایش امنیت ملی است. طبق نظری ه امنیت ی   از فرهنگ و ارزش یریگجامعه در حفظ و بهره

یت ملی شامل: اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اصلی امن یهاکوپنهاك، حوزه

ه ا و  . قدرت سایبری بایتتی توان ایی پاس خگویی ب ه دغدغ ه    (1399)رمضانی و همکاران، است 

ابهامات ایجاد شده برای حفظ امنیت ملی در فضای مج ازی داش ته باش د ام روزه یک ی از      

عن وان ش تاب   یبری است و از آن بهها، داشتن قدرت سااصلی قدرت ملی دولت یهامؤلفه

های امنیت مل ی در  ها برای مهار چالشتوانایی دولت بنابراینکنند دهنده قدرت استفاده می

 .(1397)حتنی اصل و همک اران،   عوامل اقتدار و ثبات همه جانبه است ینترفضای مجازی از مهم
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امنیت ی،   -رده ای سیاس ی  از منظر امنی ت مل ی تولی د و ارائ ه محت وا در اینترن ت ب ا رویک       

( 1397)هلیل ی و همک اران،   علمی و فن اوری  ( 1397)عبیری و همک اران،  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

گی رد ک ه در کن ار فرهن گ، هن ر و      ص ورت م ی  ( 27/7/1398)مقام معظم رهبری،دینی و معارفی 

ی ه ر  در ادام ه ب ه بررس     مباحث تاریخی توسط خبرگان پس از مصاحبه اضافه شده است.

 ی  از این رویکردها پرداخته شده است.

ه ا  ترویج معارف اسالمی، اعتالی شعائر دینی، توسعه آئین رويکرد ديني و معارفي:. 1

س ب  دین داری   »و مناس  دینداری، امکان پاسخ به سؤاالت و شبهات ش کل جدی دی از   

اگر وارد ای ن می دان   ». مقام معظم رهبری معتقد هتتند که اگر (1391)عاملی، باشدمی« تعاملی

و آنچه را که نی از ماس ت از مهم ات تفک ر اس المی و انباره ای        -فضای مجازی- بشویم

ل یکن مت ئله ای ن     ،معارف الهی و اسالمی بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعاً بُرد با ماس ت 

سخن حق قرآن به زیبایی از طری ق فض ای   . (1384)رهب ری،   است که ما باید این کار را بکنیم

جازی قابل انتقار است در این صورت این فضا در اختی ار اهل ش ق رار خواه د گرف ت.      م

همگرایی و همدلی هنرمندان، اهل دین و معرفت در راستای رسیدن به این ه دف مق دس   

 .(1391)تقوی، «بیشترین تأثیر را خواهد داشت

ر قال    ه ا د محتوای فرهنگی به مطال  و پی ام  :رويکرد فرهنگي، هنری و تاريخي. 2

عن وان عض وی از   سایر استعدادها و عاداتی است که ی  انتان به اخالقیات، قانون، سنت و

ها ب رای پای داری و رش د از اش اعه     تمدن .(1397)بنی فاطمه، کندجامعه دریافت و یا منتقل می

 های هنری و تاریخی هر کشور. استفاده از ظرفیت(1385)باهنر،اند فرهنگ ملل خود بهره برده

سازی و معرف ی هوی ت ی      ها اجتماعی موج  گفتمانسازی در رسانهبرای نماد و سمبل

آموز و ب رای  ها عبرتملت در ادوار تاریخی خواهد بود، عمدتاً محتوای تاریخی برای انتان

محتوای تاریخی برای پاسداشت از می را    یملت پندهای فراوانی به همراه دارد و اثرگاار

 .(1394گهر،)کاشانی تمدنی الگوساز است

فض ای مج ازی،    ه ای یژگ ی تولید محتوای اقتصادی با تکیه بر و رويکرد اقتصادی:. 3

. دانش و آگاهی را ب رای  کندیها را متحور مشود و تجارتموج  رونق اقتصاد و بازار می
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صنایع جهت ارتباط با مشتریان فراهم نموده است. این فضا تعامالت اقتص ادی و کت   و   

شهروندی، تتهیالت فراوان ی   هاییسشدت توسعه داده است و برای ارائه سرورا به کارها

. اقتصاد شناور با تولید محتوای ارزش مند دچ ار   (1394)دکارور و همک اران، به همراه داشته است 

تحولی اساسی خواهد شد. کاستلز، فضای مجازی را عرصه جدید برای رونق اقتص ادی ب ر   

 .(1391 )کاستلز،داند )اطالعات محور( و اقتصاد شبکه محور می پایه اقتصاد داده محور

ه ای اجتم اعی، رفت ار    از طریق تجزیه و تحلیل محت وای رس انه   رويکرد اجتماعي:. 4

و  1)س وجاتا اس ت   بین ی یشاجتماعی کاربران و مصرف کنن دگان محت وا قاب ل شناس ایی و پ      

م اعی م ردم در فض ای مج ازی ب رای      مطالعه بر روی اق دامات و رفت ار اجت   .(2017همکاران،

تولی د محت وا در جه ت اف زایش      .(1395)جم الی، باش د  ها قابل اتک ا م ی  گیری دولتتصمیم

ه ا را ب ه دنب ار دارد.    های اجتماعی، عدالت و همبتتگی بین اقشار م ردم و قومی ت  آگاهی

آوری ت اب  و توجه به سالمت اجتماعی، نشاط، امیدواری پویایی، نظم، مت ائل ش هروندی  

 .(1398 )داودخانی،کند جامعه را تقویت می

داخل ی   در بخ ش تولید محتوای ارزشمند با نگرش سیاسی  رويکرد سیاسي، امنیتي:. 5

پردازد و برای حف ظ وح دت و   بخشی میو ملی به افزایش بصیرت، روشنگری و مصونیت

تولی د   .(1390دی،)مجی  کن د  های سیاسی، همگرا و بتیج میامنیت ملی همه مردم را در حوزه

های دور های فراوانی را در عرصهمنافع ملی، فرصت ین، ضمن تأمالمللینمحتوا در حوزه ب

ه ای  آورد. توسعه اقتدار مل ی در س طح جه انی از طری ق رس انه     برای کشور به ارمغان می

ب ا   ه ا دولت( 1394گه ر، )کاشانیست ا هاهای این رسانهای از ظرفیتمجازی با دیپلماسی شبکه

و  2)دری س دهن د  افکارسنجی نتبت ب ه وض عیت جامع ه، اق دامات گون اگونی را انج ام م ی       

رس د  . در هنگام انتخابات تولید محتوای سیاسی، به ب االترین می زان خ ود م ی    (2019همکاران،

فراوانی بر نگ رش و نظ رات    یرهای سیاسی با تبلیغات در فضای مجازی تأثاحزاب و گروه

 .(1390)ویشته،مردم دارند 

                                        
1. Sujata 

2. Driss 
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ها برای عبور از شرایط جدید و تغییرات محیط ی،  سازمان :رويکرد علمي و فناوری. 6

های راهب ردی خ ود   با تولید محتوای علمی و استفاده از مزایای آن، امکان بازسازی توانایی

در بتترهای جدید فضای مج ازی، تولی د محت وای ب ا      .(2018و همکاران، 1شمیم) کنندرا مهیا می

ت علمی و فناوری با استقبار گتترده کاربران و مصرف کنندگان قرار گرفته است، موضوعا

صاحبان مشاغل در این فضا به ارائه محتوای علمی مورد نی از جت تجوگران پرداخت ه و در    

ه ای فن اوری ه م فع االن بت یاری ب ه انتش ار محت وای آموزش ی          بخش عل وم و مه ارت  

 .(1395 )اسمعیلیان،پردازندمی

 

 های محتوا در فضای مجازیکارکرد

در  ای محتوا، انتخ اب ن ول ک ارکرد محت وا    دومین مرحله پس از انتخاب زمینه و عرصه

ش ناس  فضای مجازی توسط تولید کننده یا سفارش دهن ده محتواس ت. ژان ک ازنو جامع ه    

، راهنم ایی و  یرس ان خب ری، آموزش ی، اط الل   »ه ا را  فرانتوی کارکردهای محتوای رسانه

 ینت ر مه م  یحدان د، در ادام ه ب ه تش ر    م ی ( 1395)کازنو، یفریحی، تبلیغی و سرگرمرهبری، ت

 ها پرداخته شده است.کارکردهای محتوایی در رسانه

رت مل ی  های خبری یکی از عوامل اکتتاب قدرسانه و خبری: يرسانکارکرد اطالع. 1

ب ار در  ی و انتش ار اخ من د ب ه پیگی ر   . کاربران ایرانی عالقه(1392)سیاهکلی،شوند محتوب می

. تولی د محت وای خب ری نی از ام روز جامع ه اس ت.        (1395)جم الی، های مجازی هتتند رسانه

وایتگ ری  رکن د.  ، شفافیت ایجاد م ی گویییقتاخباری که با نظارت بر محیط و بر مدار حق

راه های اجتماعی در عرصه خبر وحدت و یکپارچگی را ب ه هم   منصفانه و منطقی در رسانه

. انتش ار اخب ار جعل ی و ش ایعات، ص دمات فراوان ی ب ه س المت روان ی م  ردم وارد          دارد

 .(1394گهر، )کاشانیکندمی

                                        
1. Shamim 
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اس ت   یها در عصر حاضر، به ح د اهمیت وظیفه آموزشی رسانه کارکرد آموزشي:. 2 

« آم وزش دائم ی  »یا « آموزش موازی»شناسان برای فضای مجازی نقش که بعضی از جامعه

رهای موجود در فضای مجازی بهترین امکانات آموزش ی را ب رای تم امی    قائل هتتند. بتت

های آن، هر زم انی و  ویژگی ینترکند که مهمسطوح عمومی، مهارتی و تخصصی فراهم می

 .)همان( هر مکانی برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش است

فریح ی و  ه ای ت ه ا ب ا تولی د و انتش ار برنام ه     رس انه کارکرد سرگرمي و تفريحي: . 3

ای دارند. ف رد از طری ق مص رف    کنندهتعیین یراتها تأثکننده بر الگوی رفتاری انتانسرگرم

ه ای  کند. توج ه ک اربران ب ه ح وزه    ها زندگی را فراموش میمحتوای سرگرم کننده، سختی

گوناگون سرگرمی از جمله: ف یلم، موس یقی، ب ازی و... روز ب ه روز اف زایش یافت ه اس ت        

بخش  ی از س  اعات زن  دگی آن  ان را ب  ه خ  ود اختص  ا  داده اس  ت     ک  ه  یط  ورب  ه

ه ای  چ الش  ینت ر (. نیاز انتان به سرگرمی و رعایت اخال ، ادب از مهم1395)میرخندان،

 عرصه سرگرمی است.

کنن ده(   یتنقش ارشادی و راهنمایی )رهب ری و ه دا   کارکرد ارشادی و راهنمايي:. 4

افکار عمومی، ام روزه قاب ل تردی د نیت ت و      یدهتها در بیداری و جهآن یرها و تأثرسانه

خصو  شود. در بتیاری از تحوالت جهانی، بهروز به روز از اهمیت خاصی برخوردار می

نفی استبداد و نهادینه ساختن عدالت، وسایل ارتباطی نقش رهبری، هدایت و راهنما کنن ده  

 داشته است.

ای ک ه در تش کیالت   ری تعریف ش ده ها تولیدات خود را براساس الگوهای هنجارسانه

محتوا براساس امور  یبندکنند. الگوی هنجاری مقولهها بروز و ظهور دارد، تولید میسازمان

زندگی روزانه مردم و رویدادهای پیرامون آن است که قابلیت استفاده در تولید محتوا ب رای  

 .(1396)خجتته،ها را دارد انوال رسانه
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 جازیقالب محتوا در فضای م

ه ای جدی د   های خود را در قال  مت ون، ص وت، وی دئو، عک س و قال       کاربران پیام

های اجتماعی و سکوها فقط گاارند. برخی از رسانهو ایموجی به تبادر می همچون استیکر

های متفاوتی برای فض ای  ها با ویژگیکنند. این قال از ی  یا چند قال  خا  حمایت می

کوتاه و مختصر و کم حجم بودن محتوای منتش ر ش ده ب ا اس تقبار     شوند، مجازی تولید می

 .(2018: 1جوزف)شود رو میهکنندگان روببهتری از سوی مصرف

 

 بسترها

ک ه محت وا از طری ق آن ب ه مخاطب ان و مص رف        ش ود یبتترها به سکوهایی اطال  م  

(، 2ون اینترنت ی شود. بتترها به سه بخش کلی مدیریت شده )مانند تلویزی  کنندگان منتقل می

ه ای اس تراتژی    اجتماعی( و ترکیبی )هیبریدی مانند بازی یهامدیریت نشده )مانند رسانه

های ارائه محتوا نیز متفاوت است برخی از ای ن  مجازی(. در هری  از این بتترها، سرویس

 وعبارتند از: آنالین، آفالین، استریم الین، کچ ا،، اس توری، وی او دی، زن ده     هایسسرو

 .(1395 )اسمعیلیان، یرهغ

 

 قوانین و مقررات تولید محتوا

ب  رای حض  ور فع  ار و اث  ربخش در جامع  ه مج  ازی داخل  ی و خ  ارجی، نت  بت ب  ه   

گااری و تنظیم نظام حقوقی و مق ررات اق دامات ج دی ص ورت گی رد. در ای ن       یمشخط

هکلی و )س یا شرایط شناسایی نق  قوانین در بتترهای مجازی، امری الزم و ض روری اس ت   

دارای کنترر براساس نق ش   یها. تولید محتوا در فضای مجازی به معنای داده(1392 همکاران،

شود. شرط اساسی در تولید محتوا در فض ای مج ازی توج ه ب ه نق ش      کاربران تعریف می

. به همین همان() های مشارکت مخاطبین در تولید خواهد بودکاربران و فراهم آوردن فرصت

                                        
1. Joseph 

2. IPTV 
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های مورد بررس ی در حق و  فض ای مج ازی توج ه ب ه نق ش اف راد،         محور خاطر یکی از

آن در بت ترهای   ه ای یتطور کل با محوریت انتان و فعالکاربران، مصرف کنندگان و یا به

بخشی از مقررات و قوانین محتوایی فضای مجازی ب ه ق وانین مالکی ت     پس ؛مجازی است

 گردد.رمیفکری و معنوی، حریم خصوصی، تجارت الکترونی  ب

 امنیت و تولید محتوا

. از آنجا باشدیترین متئله دوران کنونی، امنیت اطالعات حریم خصوصی منگران کننده

در ح وزه   س ازمانی بت یار ض روری اس ت.     یهاکه حریم خصوصی برای فرد و انوال داده

 ه ای و سکوهای ارائ ه محت وا )برنام ه    یرساختامنیت دو بخش اصلی وجود دارد. امنیت ز

کاره  ای مختل  ف ب  رای پیش  گیری از نف  وذ در   ه  ا و راهروش یریک  ارگک  اربردی(، ب  ه

امنی ت بت یار حی اتی و از     ینه ای داده جه ت ت أم   افزارها، بان ها، نرمها، سکوزیرساخت

 .(1396 )علی اکبری و همکاران، الزامات مهم این حوزه است

 

 شناسي تحقيقروش

ای و ب ه  توسعه-( در زمره تحقیقات کاربردیپژوهش حاضر از لحاظ هدف )نول تحقیق

در گام اور، ب رای  لحاظ رویکرد تحقیق در زمره تحقیقات آمیخته )کمی و کیفی( قرار دارد. 

ها ضمن مطالعه تحقیقات پیش ین و ادبی ات نظ ری ب ه     ها و زیرمؤلفهاستخراج ابعاد و مؤلفه

نف ر( و تحلی ل مض مون     9ای و همچن ین از طری ق مص احبه ب ا خبرگ ان )     روش کتابخانه

ابع اد،   یی د های آنان، الگوی اولیه ترسیم گردی د. در گ ام دوم، نی از ب ه ب رازش و تأ     دیدگاه

این الگو توسط متخصصین بود، با طراح ی پرسش نامه و ب ه روش     یهاها و زیرمؤلفهمؤلفه

ری ه ای آم ا  مورد آزمون SPSSافزار و از طریق نرم یآورپیمایشی نظرات متخصصین جمع

های استخراج شده در گام سوم داده .نفر محاسبه گردید( 103)حجم نمونه قرار گرفت شد 

ق رار   یی د الگ و م ورد تأ   یت اً ها و نهاها و زیرمؤلفهابعاد، مؤلفهمورد تحلیل قرار گرفت و لاا 

 گرفت.
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 های تحقيقها و یافتهتجزیه و تحليل داده

ها، ضمن استفاده از ادبیات نظ ری و مطالع ات   ها و زیرمؤلفهبرای شناسایی ابعاد، مؤلفه

نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه انجام شده است، سپس با تحلی ل   11تحقیقات پیشین، با 

، بیانات رهبری پیرامون فضای مجازی و متن مص احبه ب ا خبرگ ان    یمضمون اسناد باالدست

( به اسناد مورد بررس ی  1اره )ها اولیه استخراج شد. در جدور شمها و زیرمؤلفهابعاد، مؤلفه

 در تحلیل مضمون اشاره شده است.
 

 هامؤلفه ها و زير( اسناد مورد بررسي برای استخراج ابعاد، مؤلفه1جدول شماره )
نقش  ه ج  امع علم  ی کش  ور،   

مب  انی ارزش  ی نظ  ام عل  م و   

 1390فناوری، 

انداز جمه وری اس المی   سند چشم

هجری شمت ی   1404ایران در افق 

1378 

پیرام  ون  ان  ات مق  ام معظ  م رهب  ریبی

 فضای مجازی

س  ند راهب  ردی امنی  ت فض  ای 

 1384تبادر اطالعات کشور،

کلی نظام امنیت فضای  هاییاستس

تولید و تبادر اطالعات و ارتباطات، 

1389 

س  ند راهب  ردی نظ  ام ج  امع فن  اوری  

اطالع    ات جمه    وری اس    المی   

 1388ایران،

کل ی برنام ه    ه ای یاستسند س

 کشورپنجم توسعه 

افق رسانه، سند ده ساله صداوس یما  

(1403-1393) 

س  ند راهب  ردی امنی  ت فض  ای تب  ادر  

 84اطالعات کشور،

و اقدامات ساماندهی  هایاستس

 1396اجتماعی،  هایرسانیامپ

 ه ای یگاهساماندهی پا نامهیینسند آ

 1385اینترنتی ایرانیان 
 1388:اییانهقانون جرائم را

ای حکم انتصاب اعض ای ش ور  

 1394عالی فضای مجازی،

کل  ی نظ  ام در ام  ور  ه  اییاس  تس

 1389پدافند غیرعامل، 

س  ند الزام  ات ش  بکه مل  ی اطالع  ات، 

1395 

 

 هااصول، مباني و ارزش

کن د و  اصور پایه که همیشه ثابت هتتند به متائل مکتبی و منطق نظام فکری اشاره می

ه ا،  کن د. ارزش ق اش اره م ی  اصور کاربردی به اصولی که به منط ق موض ول م ورد تحقی     

هایی از پیش آموخته در زن دگی  ها فرد با شیوهآن یلهوسداری هتتند که بهفرایندهای جهت

ها در حقیقت، رجحان یا برتری فرد بر مبن ای مف اهیم   دهد. ارزشخود، به محیط پاسخ می

 .(1391همکاران، نت  و )حاتمیبخشد ترین مفاهیم است که به زندگی معنا میمطلوب یا مطلوب
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در این تحقیق پ س از تحلی ل مض مون اس ناد باالدس تی و اعتباربخش ی، اص ور و مب انی         

 ( آمده است.2استخراج شده در جدور شماره )
 

 

 مرتبط با تولید محتوای فاخر در فضای مجازی یها( اصول، مباني و ارزش2جدول )

 

 هامؤلفه ها و زيرآزمون تحلیل عاملي جهت بررسي مرتبط بودن ابعاد، مؤلفه

ها در مراحل اور با مطالعات، مصاحبه و ها و زیرمؤلفهبا توجه به استخراج ابعاد و مؤلفه

این عوام ل اس ت. از طری ق پیمایش ی )ب ا اب زار        ییدتحلیل مضمون، لاا نیاز به برازش و تأ

ها با ابعاد، از ها و یا مؤلفهها با مؤلفهن ساختن ارتباط بین زیرمؤلفهمنظور روشپرسشنامه( به

شود. با تحلیل عاملی صورت گرفت ه، مش خص گردی د ک ه     آزمون تحلیل عاملی استفاده می

. اس ت.  /4دارای بار ع املی غی ر ص فر و بیش تر از      یکردهاهای مربوط به بعد روهمه گویه

 ده است.( آورده ش3نتایج در جداور شماره )

 ای مجازیهای توليد محتوای فاخر در فضاصول و مباني و ارزش ردیف

 ) ()توحید( و اسالم ناب محمدی یکتاایمان به خداوند  1

 انقالب اسالمی و والیت فقیه یهاپایبندی به آرمان 2

 رحمت الهی( یسو)کشاندن مخاطبان به یهدایتگر و رحمت گتتر 3

 حق محوری و عدالت محوری 4

 ییگراتیواقع 5

 هاحفظ کرامت انتان 6

 طاغوت ستیزی 7

 ملی و تاریخی هایتیت فرهنگ، هنر، سنتقو 8

 تقویت علم و پژوهش با تفکر و عقالنیت 9

 حفظ وحدت ملی و مشارکت اجتماعی 10

 و اصالح فرد و جامعه )روح، روان، فکر، جتم( یسازسالم 11

 سازی و تعامل جهانیآزادی بیان، گفتمان 12
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های تولید محتوای فاخر در فضای بعد عرصه یهاها و مؤلفهمؤلفه (: آزمون تحلیل عاملي زير3جدول )

 مجازی
 بار عاملي هامؤلفه زیر هامؤلفه بار عاملي بعد

های عرصه

تولید 

محتوای 

 فاخر

 


 –سیاسی 

 امنیتی

 مشارکت افزا و بتیج عمومی

 اینطقهتقویت اقتدار ملی و م

 ینآفروحدت

 امنیت افزا

 بصیرت افزا



فرهنگی 

هنری 

 تاریخی

 آموزعبرت

 نماد و سمبل ساز بودن

 ینآفرارزش

 قابلیت استناد )مرجعیت(

 اشاعه فرهنگ و هنر اسالمی

اجتماعی 

 ملیتقویت هویت 

 عدالت محوری

 نظم اجتماعی

دارا بودن قابلیت انتجام برای همبتتگی اقوام ایران ی و   

 هافرهنگ

اقتصادی 

 تولید ثروت

 کارآفرینی

 رشد و توسعه اقتصادی

 اقتصاد مقاومتی

 استقالر و خودکفایی

 
دینی و 

 معارفی

 التالمیهقرآن و فرهنگ ائمه اطهار عل

 ترویج معارف اسالمی

 بودن گریتهدا

 جااب بودن


علمی و 

 فناوری

 خالقانه و دارای نوآوری

 تولید علم

 ییافزادانش

 کاربردی بودن
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ه ا تعی ین ش ده ب رای هری   از      مؤلف ه  دهد که تمامی زی ر نشان می( 3جدور شماره )

ق رار   یی د های تولید محتوا مرتبط و م ورد تأ ها نیز با بعد عرصهها مرتبط بوده و مؤلفهمؤلفه

ب ه دس ت    یدهد؛ زیرا مقدار بار ع امل های الگو را تشکیل میگرفته است و بخشی از سازه

 است 0.4تر از آمده بزرگ

بع د کارکرده ای تولی د     یه ا ه ا و مؤلف ه  آزمون تحلیل عاملی برای زیرمؤلف ه در ادامه 

( نت ایج آن مش اهده   4محتوای فاخر در فضای مجازی انج ام ش د ک ه در ج دور ش ماره )     

 شود.می
بعد کارکردهای تولید محتوای فاخر  یهاها و مؤلفه(: آزمون تحلیل عاملي زيرمؤلفه4جدول شماره )

 در فضای مجازی
 بار عاملي مؤلفه زیر مؤلفه يار عاملب بعد

کارکردهای 

تولید محتوای 

 فاخر


 یرسانخبری، اطالل

 و تبلیغاتی

 صحت و دقت باال

 کامل و جامع بودن

آموزشی 

 و تخصصی بودن یاحرفه

 مهارت محور

 عمومی و همگانی

سرگرمی و تفریحی 

 مدار بودناخال 

 آوریامپ

 ینیآفرنشاط

ارشادی و هدایتی 

 ساز بودنانتان

 تربیت کننده

 تعلیم دهنده

ها تعیین شده مؤلفه دهد که تمامی زیر( نشان می4نتایج این آزمون طبق جدور شماره )

 یی د ها نیز ب ا بع د کارکرده ا م رتبط و م ورد تأ     ؤلفهها مرتبط بوده و مبرای هری  از مؤلفه

به دست آم ده   یدهد؛ زیرا مقدار بار عاملهای الگو را تشکیل میباشد که بخشی از سازهمی

 است 0.4تر از بزرگ

بعد ذینفعان تولی د محت وای    یهاها و مؤلفهمؤلفه در ادامه آزمون تحلیل عاملی برای زیر

 ( آمده است.5شد و نتایج آن در جدور شماره )فاخر در فضای مجازی انجام 
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بعد ذينفعان تولید محتوای فاخر در  یهاها و مؤلفهمؤلفه (: آزمون تحلیل عاملي زير5جدول شماره )

 فضای مجازی

 بعد
بار 
 يعامل

 بار عاملي مؤلفه زیر مؤلفه

ذینفعان تولید 
 محتوای فاخر


تولیدکنندگان 
 محتوا

 کاربران فعار

 صاحبان کت  و کار )دولتی، خصوصی و عمومی(

 حاکمیت محتوا



مصرف 
کنندگان 
 محتوا

 زبان

 جنتیت

 سن

 تحصیالت

ه ا تعی ین   مؤلفه دهد که تمامی زیر( نشان می5نتایج این آزمون نیز طبق جدور شماره )

 یی د ها نیز با بعد ذینفعان م رتبط و م ورد تأ  رتبط بوده و مؤلفهها مشده برای هری  از مؤلفه

به دست آم ده   یدهد؛ زیرا مقدار بار عاملهای الگو را تشکیل میباشد که بخشی از سازهمی

 است 0.4تر از بزرگ

ه ای تولی د محت وای    بعد قال  یهاها و مؤلفهمؤلفه آزمون تحلیل عاملی برای زیر یجنتا

 ( آمده است.6ازی در جدور شماره )فاخر در فضای مج
های تولید محتوای فاخر در فضای بعد قالب یهاها و مؤلفهمؤلفه (: آزمون تحلیل عاملي زير6شماره )

 مجازی

 بار عاملي مؤلفه زیر مؤلفه يبار عامل بعد

های قال 
تولید 

 محتوای فاخر

متن 
 کوتاه

 آوریامپ

 دارای صحت

صوت 
 حامل پیام

 خوش لحن و آوا

 مجاز

تصویر 
 جاابیت بصری و هنری

 ایده محور

 حامل پیام

ویدئو 
 کوتاه

 جاابیت بصری و هنری 

 حامل پیام
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ه ا  مؤلف ه  ده د ک ه تم امی زی ر    ی( نش ان م   6نتایج این آزمون نیز طبق جدور شماره )

ها نیز ب ا بع د قال   م رتبط و م ورد      ها مرتبط بوده و مؤلفهبرای هری  از مؤلفه شدهیینتع

به دس ت   یدهد؛ زیرا مقدار بار عاملهای الگو را تشکیل میباشد که بخشی از سازهمی ییدتأ

 .است 0.4تر از آمده بزرگ

بع د بت ترها تولی د محت وای      یه ا ها و مؤلفهفهمؤل آزمون تحلیل عاملی برای زیر یجنتا

 ( آمده است.7فاخر در فضای مجازی در جدور شماره )
 

بعد بسترهای تولید محتوای فاخر در  یهاها و مؤلفهمؤلفه (: آزمون تحلیل عاملي زير7جدول شماره )

 فضای مجازی
 بار عاملي مؤلفه زیر مؤلفه يبار عامل بعد

بتترهای 

تولید 

محتوای 

 اخرف


موارد مدیریت 

 شده

IPTV/OTT  هاییسسرو

 سرویس تلویزیون اینترنتی

 


موارد مدیریت 

 نشده
 های اجتماعی )تولید مبتنی بر محتوای مردمی(رسانه

موارد ترکیبی 

و برودکتت و باند وسیع م دیریت   یبریدسرویس ه

 شده


و  (VOD)ه اجتم اعی و وی او دی  سرویس رس ان 

 ایدیگر خدمات رسانه


 

ه ا تعی ین   مؤلفه دهد که تمامی زیر( نشان می7نتایج این آزمون نیز طبق جدور شماره )

-م ی  ییدها نیز با بعد بتتر مرتبط و مورد تأها مرتبط بوده و مؤلفهشده برای هری  از مؤلفه

ب ه دس ت آم ده     یدهد؛ زیرا مقدار بار ع امل کیل میهای الگو را تشباشد که بخشی از سازه

 است 0.4تر از بزرگ

بعد ق وانین و مق ررات تولی د     یهاها و مؤلفهمؤلفه آزمون تحلیل عاملی برای زیر یجنتا

 ( آمده است.8محتوای فاخر در فضای مجازی در جدور شماره )
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بعد قوانین و مقررات تولید محتوای  یهاها و مؤلفهمؤلفه (: آزمون تحلیل عاملي زير8جدول شماره )

 فاخر در فضای مجازی
 بار عاملي مؤلفه زیر مؤلفه يبار عامل بعد

قوانین و 

مقررات تولید 

 محتوای فاخر

.855 
مقررات 

 محتوایی

 721. رگوالتوری محتوا

 713. مالکیت فکری و معنوی

 612. تجارت الکترونی 

 608. حریم خصوصی

 ت فناوریمقررا 825.
 595. هاحفاظت از داده

 513. اییانهجرائم را

 

ه ا تعی ین   مؤلفه دهد که تمامی زیر( نشان می8نتایج این آزمون نیز طبق جدور شماره )

ها نیز با بع د ق وانین و مق ررات م رتبط و     ها مرتبط بوده و مؤلفهشده برای هری  از مؤلفه

ب ه   یدهد؛ زیرا مقدار بار عاملای الگو را تشکیل میهباشد که بخشی از سازهمی ییدمورد تأ

 است. 0.4تر از دست آمده بزرگ

بعد امنیت تولید محتوای فاخر  یهاها و مؤلفهمؤلفه آزمون تحلیل عاملی برای زیر یجنتا

 ( آمده است.9در فضای مجازی در جدور شماره )
  

بعد امنیت تولید محتوای فاخر در  یهافهها و مؤلمؤلفه (: آزمون تحلیل عاملي زير9جدول شماره )

 فضای مجازی
 بار عاملي مؤلفه زیر مؤلفه يبار عامل بعد

 امنیت تولید

 محتوای فاخر

 712. حفاظت از زیرساخت امنیت زیرساخت 855.

 امنیت بتتر 825.
 679. هاحریم خصوصی و حفاظت از داده

 698. اییانهحفاظت در برابر جرائم را

 

ه ا تعی ین   مؤلفه دهد که تمامی زیر( نشان می9این آزمون نیز طبق جدور شماره )نتایج 

 یی د ها نیز با بعد امنی ت م رتبط و م ورد تأ   ها مرتبط بوده و مؤلفهشده برای هری  از مؤلفه

به دست آم ده   یدهد؛ زیرا مقدار بار عاملهای الگو را تشکیل میباشد که بخشی از سازهمی

 ست.ا 0.4تر از بزرگ
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 الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر مبتني بر امنیت ملي در فضای سايبر

طراحی الگوی مفهومی اولیه، بر اس اس الگ وی سیت تمی طراح ی ش ده اس ت. ب رای        

ک ه اج زای آن ب ا     ش ود یعنوان ی  کل نگریت ته م   شناخت الگوی سیتتمی، به سیتتم به

کنن د. در پاس خ ب ه ای ن     دنبار میارتباط و همکاری مشترك هدف خا  یا مورد نظری را 

، ضمن شناسایی «الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر در فضای مجازی چیتت؟»سؤار که 

ها الگ وی راهب ردی تولی د محت وای ف اخر در فض ای       مؤلفه ها و زیرو بررسی ابعاد، مؤلفه

آم اری   یافزاره ا مجازی طراحی و ارائه گردیده است که هر کدام از اجزای آن توسط ن رم 

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ه و در نهای ت ب ا دریاف ت     مورد آزمون و ارتباط بین آن

توان اذعان نمود که هدف کلی تحقیق ک ه  گردید؛ بنابراین می ییدنظر تأنظرات افراد صاح 

دستیابی به الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر مبتنی بر رویکردهای امنیت ملی در فض ای  

آن  یهاحقق گردیده است. الگوی حاصل از این پژوهش و روابط بین ابعاد و مؤلفهسایبر م

 ( منعکس شده است:1در شکل )
 (: الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر مبتني بر رويکردهای امنیت ملي در فضای سايبر1شکل شماره )
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ن و مص رف  شایان ذکر است که این الگو دارای سیتتم بازخورد است بین تولیدکنن دگا 

کنندگان نهایی است نتایج و آثار تولید محتوای فاخر پ س از منتش ر توس ط تولیدکنن دگان     

محتوای خود را ارزیابی نم وده،   یرتجدید نظر خواهد شد. در واقع تأث یاناًمورد بررسی و اح

کنن دگان، محت وای جدی د خ ود را ب ا      سپس برای تولیدات بعدی نتبت به واکنش مصرف

تر تولید خواهند کرد. در بازخورد، تولیدکننده به س ه  متفاوت و تصمیمات دقیقریزی برنامه

گ رفتن  ر کند اولی تولید محتواست و میزان استقبار از آن و مورد توجه ق را فرایند دقت می

 از این محتوا و سومی پایش اثرات آن در محیط مجازی و حقیقی است.

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

ه ای فض ای مج ازی    ها و قابلی ت گیری از ظرفیتنظام سلطه بر بهرهبا توجه به تمرکز 

اعتمادی میان ای، اجتماعی و ایجاد بیهای متراکم و گتترده قومی، فرقهسازیمنظور تنشبه

س ازی م دیریت ام ور ج اری     ای تاکتیکی با هدف مخت ل جامعه و حاکمیت و تهاجم شبکه

آف رین امنی ت مل ی جمه وری     های تهدیدوهترین جلکشور، جنگ نرم سایبری یکی از مهم

 ی ژه وب ه اسالمی ایران است. کنشگری در این فضا متتلزم مداقه در همه ابعاد ای ن مح یط،   

در این راستا، به تولید محتوای فاخر مبتنی بر رویکردهای امنیت ملی در فضای سایبر است 

الگ وی راهب ردی،    توان ضمن شناخت و استخراج کافی و ب رآورد اج زای  رسد مینظر می

های تولید محتوای فاخر در فضای مج ازی  گیری از قابلیتمنظور بهرهشرایط راهبردی را به

 .در برابر تهدیدات امنیت ملی با رویکردهای گوناگون فراهم نمود

ه ا، بت ترها، زیرس اخت و    دارای ابعاد ذینفعان، رویکردها، کارکرده ا، قال     این الگو،

متفاوتی و مخ تص ب ه خ ود     یهاباشد که هرکدام دارای مؤلفهات میامنیت، قوانین و مقرر

ه ای محت وای ف اخر ب ه تفکی   ه ر مؤلف ه        ها ب ه ویژگ ی  مؤلفه ابعاد است. در بخش زیر

ه ا ت ا ح دود خیل ی زی ادی      رعایت هرکدام از این زیر مؤلفه استخراج شده است. توجه به

 نمود.کشور را در تولید محتوای فاخر یاری و غنی خواهد 
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 یه ا در بعد رویکردهای تولید محتوای فاخر مبتنی بر رویکردهای امنیت ملی به مؤلف ه 

، «دین ی و مع ارفی  »، «اقتص ادی »، «اجتماعی»، «فرهنگی، هنری و تاریخی»، «سیاسی امنیتی»

، «ارشادی و راهنم ایی »، «خبری»، «آموزشی» یهادر بعد کارکرد به مؤلفه« علمی و فناوری»

، «تص ویر »، «ص وت »، «م تن » یهاو در بعد قال  به مؤلفه« سرگرمی و تفریحی» ،«تبلیغاتی»

و در « ترکیبی»، «مدیریت نشده»، «مدیریت شده» یهاو در بعد بتترها به زیر مؤلفه« ویدئو»

و در بعد قوانین و مقررات به « مصرف کنندگان»، «تولید کنندگان» یهابعد ذینفعان به مؤلفه

امنی ت  » یه ا و در بع د امنی ت ب ه مؤلف ه    « مقررات فناوری»، «محتواییمقررات » یهامؤلفه

ق رار گرفت ه    یی د مورد شناس ایی و م ورد تأ  « های کاربردی(افزارها )برنامهنرم»، «زیرساخت

 است.

ه ا، باوره ا و   باش د رعای ت ارزش  ها میها و زیرمؤلفهآنچه محور همه این ابعاد، مؤلفه

 لح کشور است.و مصا اعتقادات اسالمی ایرانی

 

 پيشنهادهای پژوهشي تحقيق

با توجه به فرایند انجام شده در تحقیق حاضر، به موضوعاتی برخورد ش د ک ه نی از ب ه     

 شود:و تحقیق عالمانه در رابطه با موضول دارد که به این شرح توصیه می پژوهش علمی

 ملیتدوین راهبردهای تولید محتوای فاخر در فضای مجازی با رویکرد امنیت  .1

 تدوین و تنظیم مقررات تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی .2

 جریان تولید محتوا در فضای مجازی یسازهای توسعه و روانروش .3

 سایبری در فرایند تولید محتوا در فضای مجازی یهاها و پلتفرمنقش زیرساخت .4

 نقش مردم در فرایند تولید محتوای فاخر در فضای مجازی .5

 ید و مصرف محتوای فاخر در فضای مجازیهای نوین تولروش .6

 سازی الگوی راهبردی تولید محتوای فاخر در فضای مجازیالزامات پیاده .7
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 پيشنهادهای عملياتي تحقيق

گیری به عمل آمده پیشنهادهای عملیاتی در خصو  تولی د محت وای   با توجه به نتیجه 

 باشد:فاخر در فضای مجازی به شرح و خالصه زیر می

و ...( ج امع،   یفعالی فضای مجازی نگاشت نه ادی )س اختار، ش رح وظ ا     شورای .1

کامل و مناسبی برای نهادهای متئور و م رتبط در تولی د محت وای ف اخر ت دوین و      

 ابالغ نماید.

شورای عالی فض ای مج ازی نه اد رگوالت وری محت وای فض ای مج ازی در نظ ام          .2

 جمهوری اسالمی ایران را مشخص نماید.

تش ویقی ب رای تولی د محت وای ف اخر در       ه ای یاستی مجازی سشورای عالی فضا .3

 فضای مجازی را تعیین و ابالغ نماید.

مجلس شورای اسالمی نتبت به تهیه و تدوین قانون جامع ت دوین تولی د محت وای     .4

در  یردولت ی دولت ی و غ  یه ا فضای مجازی اقدام نماید. در این قانون سهم س ازمان 

 ین و مشخص گردد.تولید محتوا در فضای مجازی تعی

تولی د محت وا در فض ای     گ ااری یاستشورای عالی فضای مجازی کانون مرکزی س .5

گ ااری  سازی، سیاس ت منظور فرهنگمجازی متشکل از خبرگان مرتبط با هر نهاد به

نظ ارت و کنت رر    راهب ردی،  یه ا صحیح و هدفمن د در راس تای شناس ایی ح وزه    

واعد و بندها و الگوهای مبتنی ب ر گفتم ان   ، قهایدهاستخراج و تدوین ا یسازوکارها

 قانون اساسی و مبانی ارزشی جمهوری اسالمی ایران را تشکیل دهد. ،فقیهیتوال

اصالح ساختار سازمانی و ایجاد واحد تدوین و تولید محت وا در فض ای مج ازی در     .6

های اجرایی مؤستات و نهاده ای عم ومی غیردولت ی م رتبط مانن د وزارت      دستگاه

علمیه ص ورت   یهاحوزه ها،سازمان صدا و سیما، دانشگاه و ارشاد اسالمی، فرهنگ

 پایرد.

های مردم نهاد و بتیج عمومی برای تولید محتوای ف اخر مل ی   افزایش سهم سازمان .7

 .بخش خصوصی هاییت( و ظرفNGOهای مردم نهاد )از طریق حمایت از سازمان
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های علم و فناوری در حوزه در پاركمراکز آموزشی و پژوهشی دانش بینان  یستأس .8

 بن دهای  ش دن  اجرای ی  زمین ه  مراک ز  این یستأس با –تولید محتوای فضای مجازی 

 اعض ای  ب ه  فاخر محتوای خصو  در (یالع ال )مدظلهرهبری معظم مقام ابالغیه با مرتبط

 .شد خواهد محقق مجازی فضای عالی شورای

منظور تولی د محت وای مردم ی    بومی بههای اجتماعی ها و شبکهرسانحمایت از پیام .9

 .منظور تقویت زبان فارسی در فضای مجازیبه

فن  اوری م  ؤثر در ح  وزه تولی  د محت  وا مانن  د  ه  اییرس  اختحمای  ت از توس  عه ز .10

 رایانش ابری و...های بزرگ، های دادهفناوری

 .لیبومی و م یهامنظور استقرار پلتفرمشبکه ملی اطالعات به یاندازتتریع در راه .11
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 فهرست منابع ومآخذ

 منابع فارسي .الف

 11/02/84، مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان بیانات 

 27/7/98مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مردم استان قم،  بیانات 

 ( ،بررسی راهبردهای تنظیمی متناس  با آین ده 1395اسمعیلیان، ملیحه )  ه ای  س انه ه ای ب دیل ر

 پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.صوتی تصویری، رساله دکتری رشته آینده

 ( رسانه1397افتاده، جواد )ها وزارت فرهنگ و ریزی رسانهمطالعات و برنامه های اجتماعی، دفتر

 1397ارشاد، تهران.

 ( فناوری1385باهنر، ناصر )ه ا و راهبرده ای   گ ی، چ الش  فرهن یهاای و ایفای نقشهای رسانه

 .67توسعه فرهنگی، فصلنامه رسانه، شماره 

 ( تحلیل جامعه1379بنی فاطمه، حتین )تهاجم فرهنگی، نشریه دانشکده ادبی ات عل وم    یشناخت

 .174انتانی تبریز، شماره 

 ( فضای مجازی سر1391تقوی، سید مهدی )راه انتقار معارف دینی، خبرگزاری ایتنا. ترینیع 

  وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، نشر اطالع ات،   یشناس( جامعه1395نو، ژان )کاز

 تهران.

 ( الگوی استراتژی اجتماعی در تحلیل محیط رسانه1395جمالی، رضا )ها،اجتماعی شرکت یها 

 رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 ( احصاء، ارزیابی 1399دلگیر، علی ) ، علی؛نفسی محمدرضا؛ ن ،؛ ولوییدرضاحتنی اصل، حم

 و ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد، پایش و هشدار دهی سایبری از منظر امنیت ملی

 ( الگوهای هنجاری تولید محتوای رسانه1396خجتته باقرزاده، حتن ) ها، راهبردی ایجاد مزیت

 .37رقابتی، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سار هجدهم شماره،

 ( بررسی چالش1396خوانتاری، محمد )و ارتباط ات  ه ا در ای ران، پژوهش گاه   ک الن داده  یها 

 ایران(، تهران. تحقیقات مخابرات )مرکز اطالعات فناوری

 ( بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه1398داودخانی، محتن ) های

 . دانشگاه رودهن.45، شماره 11دوره  سرمایه اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی،

 دلف روز،   ی( رسانه و انتخاب ات، مت رجم محم دتق   1394ونتا ) ،ژوهانتون آلپرن ؛دکارور، ریچار

 1394های مجلس شورای اسالمی، تهران، مرکز پژوهش
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 ه ای  ش بکه  یرگ اار ( بررسی روندهای تأث1399جالر ) ،غفاری ؛کوروش ،بدری ؛رمضانی، جواد

نیت ملی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه علمی امنیت ملی، سار دهم، شماره سی اجتماعی بر ام

 و هفتم، پاییز.

 (  مدیریت کالن1394سهرابی، باب )چا، اور، انتش ارات  » یها در بخش خصوصی و عمومداده

 سمت، تهران

 عام ل  ؛محمدرض ا  ،ط اهری  ؛ندا ،محمدزاده ؛متعود فروشان،ینیچین؛ سیاح طاهری، محمدحت-

( 1396نعیم ه ، )  ،موح د  ؛محمد س جاد  ،زارل میرك آباد ؛محمدمهدی ،نصرهرندی؛ فاطمه ،ی ن

 حقیقت مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، تهران.

 نوین، انتش ارات م ه آس ا،     یها( تولید محتوا در رسانه1392حتین ) ،فردرو ؛اهللسیاهکلی، لطف

 تهران.

 ( محتوای ملّی در فضای م1391عاملی، سعیدرضا )   جازی. تهران، سازمان اسناد و کتابخان ه ملّ ی

 جمهوری اسالمی ایران، 

 ( ارائه الگوی راهب ردی م دیریت فض ای س ایبر ج.ا.ا ب ر      1398محمدرضا ) ،ولوی ؛عبیری، داود

( فصلنامه علمی امنیت ملی، س ار نه م،   یالعال)مدظله یااساس اوامر و تدابیر حضرت امام خامنه

 شماره دوم، تابتتان

 ( امنیت فضای مجازی، اول ین کنف رانس مل ی    1396محتن ) ،گرامی؛ حتین ،، گرامیکبریایعل

 .یدانکامپیوتر و فناوری اطالعات، سپ

 ( م در مفه ومی راهب ردی تولی د     1399رض ا )  ،رض ا؛ علی دادی   ،پور؛ تقیینفیروزی، محمدحت

وری محتوای فاخر در فضای مجازی کشور، مجموعه مقاالت هف دهمین اج الس سراس ری فن ا    

 رسانه.

 ه ای  رس انه  یه ا ( نق ش ک الن داده  1397محمدرض ا )  ،ص فت ؛ موحدیینفیروزی، محمدحت

اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسالمی، چهارمین همایش تمدن نوین اس المی، دانش گاه ش اهد،    

 تهران.

 ( 1391قانع، محمدرضا)         م دیریت محت وا در فض ای مج ازی ای ران: رویک رد دسترس ی آزاد ب ه

فضای مجازی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملّ ی جمه وری    ، محتوای ملّی دراطالعات علمی

 اسالمی ایران.

 موبایلی و توسعه سیاسی )با مطالعه تلگ رام و وات س    هایرسانیام( پ1394گهر، صدیقه )کاشانی

 آ،(، فصلنامه عصر ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.

https://www.civilica.com/Paper-CNCCS01-CNCCS01_006=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-CNCCS01-CNCCS01_006=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-CNCCS01-CNCCS01_006=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.html
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 د ، ترجمه عب داالح گ، جلد سومنرهو ف هعاماد، جصت: اقاتر اطالعص( ع1391) لوئانز، ملتاسک

 .از، نشر طرح نو، تهرانباکخ نیش، افانیلقیلع

  ،( پویش محیط محتوای فضای مجازی در افق ای ران  1397)محمدمهدی  ،موالیی ؛متعودکوثری

 .طالعات فرهنگی و ارتباطات، تهران، فصلنامه م1404

 آس تانه،  ( جنگ سایبری و بازدارندگی سایبری، مترجمان پیم ان فرج ی  1393سی )لیبیکی، مارتین

آرش سهرابی، محمدمهدی حاجیان، ج واد ش یرمحمدی، س امان رض ایی، رض ا قرب انی، ج واد        

 .دانشگاه افتری امام علی )ل( معاونت پژوهشی پیرهادی، صاد ،

  ( چالش1395میرخندان، عبداهلل )اخالقی سرگرمی در سب  زندگی اسالمی، فصلنامه علمی  یها

 .، تهران24ویجی اخال ، شماره تر

 ( مخاط  شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، 1387م  کوایل، دنیس ) مرکز مطالعات و تحقیقات

 وزارت ارشاد، تهران. هارسانه

 ( گزارش تحلیلی نختتین پیمایش کالن داده1395معین، محمد شهرام ) ها در ایران، پژوهش گاه 

 ایران(، تهران. تحقیقات مخابرات )مرکز اطالعات فناوری و ارتباطات

 اینترنت اشیاء در  یها( چارچوبی برای بررسی برنامه1395اهلل )حجت ،حمیدی ؛الرامزاده، دمؤذن

پژوهشی ن وین در مهندس ی ب ر  و     هاییافته المللییندومین کنفرانس ب»کت  و کار  یهامدر

 علوم کامپیوتر، رامتر.

 و نق ش   یر( ت أث 1398رض ا )  ،رض ایی  ؛درویش ی پ ادوك   ،محم د  ؛محمدی ده بزرگ، غالمرضا

کاربردی در  یهادر بهبود زندگی اجتماعی، ششمین کنفرانس ملی پژوهش نتل پنجم یهابکهش

 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات.

 ( دیپلماسی وب محور و ابزار مداخله قدرت1390مجیدی، محمد )    ها، مجموع ه مق االت دف ال

 سایبری، جهاد دانشگاهی، تهران.

 ( تأث1390ویشته، حتن )ی اجتماعی بر امنیت ملی کشورها، مجموعه مقاالت دفال هاشبکه یرات

 سایبری، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

 ( ق درت  1397صفت، محمدرض ا؛ ب اقری، مت عود )   محمدرضا؛ موحدی ،هلیلی، خداداد؛ ولوی

آن بر امنی ت مل ی در فض ای س ایبر، فص لنامه       یرسایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأث

 ملی، سار هشتم، شماره بیتت و نهم، پاییز. یتعلمی امن

 ( بررسی و تحلیل وضعیت محتوا و خدمات محتوایی مورد نیاز برای طرح 1395) رضاییاری، عل

 1395پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(، تهران، » یشگرپو
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