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تاريخ دريافت 1400/02/27 :تاريخ پذيرش1400/04/21 :

چكيده
در اين پژوهش به منظور مدل سازي امنيت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر
رسانههاي اجتماعي ،با استفاده از تحليل محتواي قياسي؛ با شناسايي  930کد مفهوم ،کدگذاري و دسته بندي
آنها در سه مرحله نهايتا  374شاخص اصلي؛ در هفت بعد و  28مولفه ،تبيين و در ادامه با استفاده از تکنيک
دلفي سه مرحلهاي با استفاده از نظر  22نفر از خبرگان علمي و اجرايي مدل کيفي امنيت فرهنگي کشور در
شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي در هفت بعد تقويت اعتماد و اعتبار رسانهاي،
وفاداري مخاطب به رسانه خبري ،امپرياليسم رسانهاي ،تقويت اخالق حرفهاي رسانهاي ،امنيت فرهنگي،
تقويت آموزههاي ديني و رسانههاي اجتماعي ارائه شد .در مرحله دوم تحقيق ،حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران  242نفر برآورد شد و پس از گردآوري دادهها ،تجزيه و تحليل آماري دادههاي پژوهش با استفاده از
آزمونهاي لوين ،آزمون تي تست ،تحليل عاملي تاييدي ،به وسيله نرم افزارهاي Spssو Lisrelصورت
گرفت .يافته هاي حاصل از تحليل ابعاد بيانگر آن بود که از بين ابعاد امنيت فرهنگي با ميانگين ( )0/94و
وفاداري مخاطب به رسانه خبري با ميانگين ( )0/64کمترين تاثير را در امنيت فرهنگي کشور در شبکههاي
اجتماعي مجازي را داشته و پاسخ دهندگان با وضعيت موجود مولفههاي ديگر در سواالت مذکور رضايت
ندارند ونظرات منفي دارند وهمه ي مولفهها در امر امنيت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي از
قابليت بهبود بااليي برخوردار ميباشند.
کليد واژهها :امنيت فرهنگي کشور ،شبکههاي اجتماعي ،شبکههاي مجازي ،رسانههاي اجتماعي
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مقدمه

قرار ميگيرند (موريس ،تيران و پانوويچ.)2010 ،

امروزه شبکههاي اجتماعي 1سکاندار اقيانوس

تحقيقات نشان ميدهند که در کشورمان بسياري از

پرتالطم اينترنت هستند .شبکههايي که مبتني بر فناوري

کاربران شبکههاي اجتماعي با اهداف تفريح و

«وب  »2فعاليت ميکنند و با اجتماع گرايي مجازي

سرگرمي به اين شبکهها روي آوردهاند .با وجود اين،

نقش اساسي در معادالت رسانهاي جهان بازي ميکنند.

وجود شبکههاي اجتماعي بهدليل کارکردهاي ارتباطي

شبكههاي اجتماعي از گروه هايي عموماً فردي يا

و تعامالتي قوي ،داراي مزاياي بسياري در حيطههاي

سازماني تشكيل شده كه از طريق يك يا چند نوع از

مختلف است که بهرهگيري از آنها ميتواند سبب

وابستگيها به هم متصلاند و در بستر يك جامعه

ارتقاي زمينه استفاده از آنها شود .ممکن است

اطالعاتي پيچيده ،كاركرد مؤثر شبكه همگرا را تصوير

استفادهنکردن از شبکههاي مجازي با هدفهاي علمي

ميكنند و موفقيت و محبوبيت روزافزون آنها به دليل

و ناديدهگرفتن آنها سبب عدم توانايي پژوهشگران

داشتن رنگ و بوي اجتماعي است.

کشور در استفاده از ابزارهاي ارتباطي علمي و بهدنبال
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شبکه اجتماعي مجازي ،مجموعهاي از خدمات

آن عقبماندگي جامعه از شکوفايي علم و دانش شود.

مبتني بر وب است که اين امکان را براي اشخاص

بنابراين ،ضرورت پرداختن به شبکههاي اجتماعي

فراهم ميآورد که توصيفات عمومي يا خصوصي براي

مجازي در رفتار علمي ،مورد توجه روزافزون قرار

خود ايجاد کنند ،يا با ديگر اعضاي شبکه ارتباط برقرار

ميگيرد .از آنجاکه دانشجويان در زمره بيشترين

کنند ،منابع خود را با آنها به اشتراک بگذارند و از

کاربران شبکههاي اجتماعي هستند (چو و ليم)2010 ،

ميان توصيفات عمومي ديگر افراد ،به جستجوي

از ابزارهاي پرکاربرد وب  2شبکههاي اجتماعي پيوسته

ارتباطات جديد بپردازند (سلطاني فر.)53 :1389 ،

است .اين شبکهها روابط و تعاملهاي بين افراد،

در اين راستا مک کوايل ابعاد و ويژگيهاي مهم

گروهها ،سازمانها ،رايانهها ،يوآرالو اطالعات را ترسيم

رسانههاي جديد را شامل )۱ :تعاملي بودن؛  )2حضور

و ارزيابي ميکند .شبکههاي اجتماعي ابزارهايي هستند

اجتماعي؛  )3غناي رسانه اي؛  )4استقالل

که کاربران را قادر ميسازند با ايجاد پروفايلهاي

(خودمختاري) ؛  )۵بازيگوشي؛  )6خصوصي بودن و

اطالعات شخصي و دعوت از دوستان و همکاران

 )7شخصي بودن عنوان کرده و چهار مقوله اصلي

بهمنظور دسترسي به آن پروفايلها و ارسال ايميل و

رسانههاي جديدشامل :رسانه ارتباطات ميان فردي؛

پيام فوري به يکديگر ،با هم ارتباط داشته باشند .اين

رسانه نقش تعاملي؛ رسانه و جستجوي اطالعات؛

پروفايلهاي شخصي شامل هر نوع اطالعات ،فايل

رسانه مشارکتي جمعي راشناسايي و معرفي مينمايد.

عکس ،ويدئو ،صوت و وبالگ است (سون ويندال،

بر اساس اين نظريه مجموع نيازها و انگيزههاي

.)1387

مخاطب در استفاده از رسانهها را ميتوان در چهار

قابليتهاي گوناگون فضاي مجازي ،فرصتهاي

مقوله اصلي جاي داد )1 :آگاهي و نظارت؛  )2روابط

متنوعي را در عرصههاي علمي ،اجتماعي و اقتصادي

شخصي؛  )3هويت شخصي؛ و  )4سرگرمي و گريز از

براي شهروندان بهوجود آورده است .اين فناوري با

واقعيت عنوان نمود (مهدي زاده.)84 :1392 ،

داشتن قابليتهاي ارتباطي ،تسهيل دسترسي به

در حال حاضر شبکههاي اجتماعي مجازي بهدليل

اطالعات ،تفريح و بازي و تسهيل انجام برخي از امور

امکاناتي که در اختيار کاربران خود قرار ميدهند ،از

روزمره وارد عرصههاي فردي و اجتماعي زندگي شده

محبوبيت بااليي برخوردارند و همه روزه مورد استفاده

است و ساختار اداري ،اجتماعي ،روابط بين افراد و

طراحي مدل امنيت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي3 /

حتي شيوه انديشيدن و درک افراد را دستخوش تغيير

استراتژيک زمينهساز بروز پيامدهاي منفي و شکلگيري

کرده است .شهروندان با اين فناوري رسانهاي ،وارد

کجکاريهايي در نظامهاي اجتماعي از جمله تخريب

تمدن جديدي شدهاند که در آن صنايع مختلف ،نظام-

اخالق ،هنجارهاي فرهنگي و فرسايش سرمايههاي

هاي اقتصادي ،اشتغال ،تفکر و حل مساله تحت تاثير

7

اجتماعي گرديده است (مککواين .)14 :2006 ،

قابليتهاي ابزارها و فناوريهاي ارتباطاتي و اطالعاتي

شکي نيست که اينترنت موجب وسعت افق ديد ما

3

ميشود و فرصتهاي بيسابقهاي براي برقراري تماس

(« )1974فناوريها و ابزارها فقط بهشکل ساده به

با ديگران در اختيار ما ميگذارد ،اما ضربآهنگ لگام

فعاليتهاي بشر اضافه نميشوند ،بلکه تمام ابعاد آنها

گسيخته رشد و گسترش اينترنت و شبکههاي

را نيز متحول ميسازند» .از اينرو توسعه فناوري

اجتماعي ،نشانگر تهديدها و چالشهايي براي شکل

اطالعات و ارتباطات و شکلگيري فضاي مجازي نه

سنتي تعامل انساني نيز هست (گيدنز.)684 :1386 ،

قرار گرفته است (آهن .)2011 ،2به تعبير تيخميرو

فردي بهوجود آورده بلکه ممکن است نحوه انديشيدن

غيرواقعي است ،که از دادههاي انفورماتيکي ذخيره

و فکر کردن در اين عرصهها را نيز تحت تاثير قرار

شده در کامپيوتر زاده شده است .محيط مجازي در

دهد .ديويد بل )2001( 4تاکيد ميکند که فضاي

معني لغتشناسانه اين واژه ،حالتي ناکجا آباد دارد ،چرا

مجازي فقط مجموعهاي از سختافزارها نيست؛ بلکه

که بيمکان است .بدين ترتيب ،تجربهاي چندبعدي

مجموعهاي از تعاريف نمادين است که شبکهاي از

است که کامالً يا به طور نسبي از طريق کامپيوتر خلق

عقايد و باورها را در قالب مبادله بيتها 5رد و بدل

ميشود و هر استفادهکنندهاي ميتواند از طريق ادراک

ميکند .از اينرو فضاي مجازي ميتواند تاثيرات

وجود يا هويت آن را تاييد نمايد.

اجتماعي ،عاطفي و شناختي متفاوتي بر کاربران داشته

برخي ويژگيهاي اين جهان مجازي عبارتند از.1 :

باشد .توجه به تاثيرات اين فناوري از اين حيث حائز

بيمکاني .2 ،فرازماني .3 ،صنعتي بودن محض .4 ،عدم

اهميت است که افزايش ضريب نفوذ اينترنت موجب

محدوديت به قوانين مدني متکي بر دولت -ملتها.5 ،

شده تا کاربران فضاي مجازي روند صعودي داشته

برخورداري از معرفتشناسي تغيير شکل يافته

باشد (اينترنت ورلد استس .)2017 ،6در ايران نيز تعداد

پسامدرن .6 ،قابل دسترس بودن به طور همزمان و .7

کاربران فضاي مجازي هر سال سير صعودي داشته و

روي فضا بودن و برخورداري از فضاهاي فرهنگي،

در پايان سال  1395به مرز  43ميليون نفر رسيده است

اعتقادي ،اقتصادي و سياسي جديد (عاملي:1382 ،

(سايت وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات.)1396 ،

.)27

اين کاربران بخشي از زمان خود را در فضاي مجازي

احساس امنيت ،پيشنياز هرگونه توسعه اجتماعي،

براي شرکت در شبکههاي اجتماعي ،جستجوي

اقتصادي ،فرهنگي و سياسي محسوب شده و با سطح

اطالعات ،بازيهاي آنالين و دريافت خدمات صرف

پيشرفت جوامع در ارتباط است (محمدي.)33 :1389 ،

ميکنند.

امنيت فرهنگي به معني قابليت و توانايي

نگاهي به تاريخچه رسانههاي ارتباط جمعي،

حکومتها در حفظ و دفاع از ارزشها ،ايدهها ،هويت و

نظريات و ديدگاههاي مکاتب انتقادي و نظريات ارتباط

به طور کلي فرهنگ خاص يک جامعه ميباشد .به

جمعي ،نشان ميدهد که عملکرد رسانهها خواسته يا

نحوي که اين شاکله تشکيلدهنده ساختار فرهنگي ملي

ناخواسته به دليل عدم رعايت برخي مالحظات

يک کشور در داخل سيستم دولت ـ ملت و
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تنها فرصتهاي جديدي براي عرصههاي اجتماعي و

ورود به محيط مجازي ،همچون سفر به منطقهاي
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متمايزکننده ملت يک کشور از کشورهاي ديگر است.

اين مرزبندي فرهنگي دو نتيجه متناقض نما دارد .از

تاثيري که جهاني شدن بر امنيت فرهنگي گذاشته

يک طرف موجب تشديد نوعي از مليگرايي شديد

است ،مربوط به افزايش نيروهاي نفوذکننده متقابل،

فرهنگي بويژه در بين قوميتهاي فاقد دولت ميگردد و

بويژه افزايش فزاينده مهاجرت ،پناهندگي ،آزادشدگي

از طرفي موجب ظهور نوعي از ارزشها و فرهنگ

فرد ،جريان يافتن ارتباطات فردي ،قومي و گروهي

جهانشمولي چون حقوق جهاني بشر ميگردد .اين امر

گسترش فرديت و به طور کلي متعلقان به يک سمبل

به تدريج به ظهور نوعي از وابستگي متقابل فرهنگي

خاص در وراي مرزهاي ملي حکومتها ميباشد .به

ميگردد چرا که تقويت اشتراکات فرهنگي و ارزشهاي

عالوه انقالب اطالعات و گسترش ارتباطات بينالمللي

جهان شمول پيوندهاي قومي ،فراملي ،مهاجرت

موجب تعارض ميان فرهنگ ملي و روند يکسانسازي

گروههاي قومي مذهبي و نژادي در طول مرزها و...

و يکپارچهسازي فرهنگي در سطح جهان گرديده است.

موجب ارتباط نزديک جوامع با همديگر ميگردد.

.
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به اين ترتيب انقالب اطالعاتي و گسترش ارتباطات

در آميختگي امنيت و فرهنگ و نقش آن در

جهاني به يکي از عناصر تعيينکننده در زمينه امنيت

اجتماع ،رويکردهاي ويژهاي را پيش روي مباحث

فرهنگي تبديل شده است .جريان فرامرزي اطالعات از

امنيتي و فرهنگي کشورها باز نموده است .امنيت ملي

يک طرف فرهنگهاي ضعيف و محلي در موقعيت

مولفههاي

فرهنگي،

رقابت نابرابر و ناسودمند قرار ميدهد .و از طرفي

برجستهترين چهره و درونيترين اليه آن به شمار

موجب بيثابتي جوامع ملي ميگردد .درنتيجه بسياري

ميرود .امنيت فرهنگي از احساس نياز فردي و

از ملل دنيا احساس ميکنند که برنامهريزيهاي منسجم

اجتماعي سرچشمه ميگيرد .اين احساس به شرايط

ملي و ارزشها و هويت خاص آن در حال رنگ باختن

اطمينان بخش براي تداوم هويت فرهنگي و حفظ

ميباشد .تاثير ديگر جهاني شدن را ميتوان به

روندهاي سياسي و اجتماعي در محيط زندگي

رجحانيابي هويت فرهنگي به هويت سياسي نسبت

گسترش مييابد از ديدگاهي فرهنگ به مثابه يک مولفه

داد .به تدريج که حکومتها بخشي از حاکميت خويش،

قدرت و امنيت ملي و يا يک نظام فرعي در درون نظام

نظير حاکميت اقتصادي را از دست ميدهند ،شهروندان

اصلي تحليل ميشود .از سويي همان گونه که امام

آنها نيز انتظارات خود را از آنچه حکومت ميتواند

خميني (ره) فرموده اند :فرهنگ مبدا همه خوشبختيها

ارائه بدهد ،پايين ميآورند .هانتينگتون اشاره ميکند؛

و بد بختيهاي يک ملت است.

متعددي

دارد

اما

امنيت

فرايند نوسازي اقتصادي و تغيير اجتماعي در سراسر

اگر هژموني قدرتها را در يک دسته بندي ارايه و

جهان ،مردم را از هويتهاي محلي ديرينه آنها جدا

تسلط آنان را در طول تاريخ به نمايش بگذاريم؛

ميسازد .در اين فرايند دولتها ملي نيز به عنوان منشاء

ميتوانيم به سه دوره يا مرحله تقسيم نمانيم مرحله

هويت ضعيف ميشود ،درنتيجه اين روند همگان با

اول (استعمار كالسيك) اشغال سرزمنيهاتوسط

محو تدريجي تمايزها ،در ايدئولوژي و ساختار

استعمارگران مرحله دوم (استعمار نو) اشغال ملتها بود

حکومتهاي ملي ،غرور مردم نيز از مليگرايي سياسي

در مرحله سوم (استعمار فرا نو) که به نوعي حاکميت

به سوي مليگرايي فرهنگي ميرود .بخصوص در

استعمار نرم محسوب ميشود از طريق فرهنگ،

مواردي که واحدهاي ملي فاقد دولتي هستند که با

فرهنگسازي ،به تسخير ملتها منجرگرديده به نوعي با

مرزهاي آنها مطابقت داشته باشند .به عبارتي مرزهاي

بهره گيري از تکنولوژي رسانهاي و توليدات و

سياسي ـ اقتصادي به مرزهاي فرهنگي تبديل ميشوند.

محصوالت فرهنگي براي تسلط ملتها اقدام شده و در

طراحي مدل امنيت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي5 /

حال انجام است .هدف از بروز اين مرحله را ميتوان
به تهي کردن انديشه ،افكار ،روحيه و پايه ديني و

نيست در اين ميان صنعت فيلم سازي و مظهر آن
«هاليوود» نيز در اين بين خنثي

نيست.

مبارزه جويي در قشر جوان تحليل نمود .که مصاديق

طبق آمار سايت الکسا ،فيسبوک يکي از ده سايت

آن را ميتوان در تهيه و توليد و توزيع مواد مخدر،

برتر مورد استفاده ايرانيان در فضاي وب است .بيشک

گسترش فساد و هرزگي و بيهوده

گي و...يافت.

ميزان استقبال تعامالت شبکهاي مجازي ،تغييراتي را در

است که بر ديگر حوزهها همچون سياست ،اقتصاد،

روزه استفاده افراد از شبکههاي اجتماعي از قبيل فيس-

اجتماع و...تاثير ميگذارد .در ديدگاه پست مدرن،

بوک ،تويتر و فرندفيد بيشتر و بيشتر ميشود ،حفظ

جامعه و واقعيت محصول جريانهاي رسانهاي و

حريم خصوصي نيز اهميت بيشتري پيدا ميکند.

فرهنگي است بر خالف ديدگاهها در دوران مدرن،

عضويت در شبکههاي اجتماعي همواره براي عده

رسانه ،فرهنگ و زبان باز تاب و اقعيتهاي بيروني

زيادي با نگراني و اضطراب همراه بودهاست و در

بود .در عصر پست مدرن بين واقعيت و وانمايي

مواردي نيز منجر به مشکالتي نيز شدهاست .کم نيستند

واقعيت فرقي نيست بلکه وانمايي واقعيت اصل

افرادي که از برچسب خوردن عکسهايشان توسط

ميشود .همانگونه که انديشمند پست مدرن آمريکايي

ديگران و يا ديدهشدن عکسهاي خصوصيشان توسط

«بودريا» ميگويد« :درعصر مدرن (فرامدرن) پست

دوستان نه چندان صميميشان شاکياند و به نوعي از

مدرن با تصاوير کار داريم نه با اصل آن جهان پست

حضورشان در شبکههاي اجتماعي مجازي احساس

مدرن جهان ما فوق واقع است که در آن مردم با

ناامني مينمايند .معموالً در شبکههاي اجتماعي،

تعبيرها و تصوير سر و کار دارند و نقش رسانهها در

جزئيترين اطالعات کاربران نيز قابلدريافت و انتشار-

اين بين تعيين کننده است( .سورين.)1381 ،

است .عالقهمنديها ،ميزان تحصيالت ،ارتباطات

غرب تصوير را واقعي تر از واقعيت ساخته است.

خانوادگي ،ارتباطات دوستانه ،شغل ،محل زندگي،

در جهان غرب و دوران پست مدرن آن واقعيت از

محل تحصيل ،محل تولد و بسياري از جزئيات ديگر

جهان محو و جايش را به تصوير ميدهد به گونهاي که

مورد پرسش قرار ميگيرد .برخي از وبسايتهاي

آنچه را در واقعيت ميبينم چيزي است که در تصوير

شبکههاي اجتماعي ،حتي رنگ مو ،رنگ چشم و اندازه

ميبينم.

قد کاربر را نيز ميپرسند .اطالعاتي که با توجه به

همانگونه که شرق شناس معروف ادوارد سعيد

فرهنگ کشور ما ،حريم خصوصي محسوب شده و

ميگويد« :هژموني کردن فرهنگ غربي (اروپايي) بدليل

ورود به اين حريم از طريق افراد ناآشنا و غريبه به

تسريح برتري است که اروپاييها از فرهنگ خود ارائه

نوعي احساس امنيت را در افراد تهديد ميکند.

نموده اند مانند نژاد برتر ،ژرمن و ...که غير واقعي

متاسفانه بسياري از کاربران ايراني به علت نداشتن

است زيرا غرب با دست کاري در افکا رعمومي توسط

آگاهي کامل و بدون در نظر گرفتن خطرات و

وسايل ارتبا ط جمعي در واقع دستکاري در قلب هاو

تهديدات امنيتي در اين شبکهها فعاليت ميکنند ،که

مغزها را بوجود ميآورند زيرا رسانهها در رژيمهاي

ميتواند باعث به خطر افتادن حريم شخصي آنان شود.

اقتدارگرا در اختيار نظام استبدادي است .در اين نظام

در ارتباط با حريم خصوصي و امنيت در شبکههاي

جريان بين المللي خبر هرگز خالي از قرائض سياسي

اجتماعي ،متاسفانه از سوي نهادهاي متولي داخلي،
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در ديدگاههاي پست مدرن فرهنگ اصل و اساس

ارتباطات انساني شکل خواهد داد .همانطور که همه

 / 6مهدي سالم ـ اسماعيل کاوسي ـ اکبر اعتباريان

آگاهسازي به معناي واقعي صورت نگرفته است
(خاکي.)3 :1392 ،
از ابتداي زندگي بشر ،امنيت يکي از دغدغههاي
اصلي انسانها بودهاست .امروزه با گسترش اينترنت و

برهمين اساس ،در پژوهش حاضر ،مدنظر آن است
که به مدل سازي امنيت فرهنگي کشور در شبکههاي
اجتماعي مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي
پرداخته شود.

فضاهاي شبکهاي در کشورمان لزوم امنيت براي
فعاليت در اين فضاهاي مجازي بيش از پيش احساس
ميشود .ترس و بيم از تخريب مباني اخالقي ،اجتماعي
و نداشتن احساس امنيت رواني و فرهنگي ناشي از

سواالت تحقيق
 )1مفهوم امينت فرهنگي کشور در شـبکه هـاي اجتمـاعي
مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي کدام است؟

هجوم اطالعات آلوده و مخرب از طريق اينترنت و

 )2ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي امينت فرهنگي کشـور در

فضاهاي مجازي واکنشي منطقي است ،زيرا هر

شبکه هاي اجتماعي مجـازي بـا تاکيـد بـر رسـانه هـاي

جامعهاي چارچوبهاي اطالعاتي خاص خود را دارد.
طبيعي است که هر نوع اطالعاتي که اين حد و مرزها
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را بشکند ،ميتواند سالمت و امنيت جامعه و افراد را
به خطر اندازد .برخالف وجود جنبههاي مثبت
شبکههاي اجتماعي مجازي ،استفاده نادرست از اين
شبکههاي رايانهاي توسط افراد هنجارشکن ،احساس

اجتماعي کدامند؟
 )3اهميت مفهوم ،ابعاد ،مولفههـا و شـاخصهـاي امينـت
فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي بـا تاکيـد
بر رسانه هاي اجتماعي از ديدگاه خبرگان تا چـه ميـزان
ميباشد ؟
 )4الگوي امينت فرهنگي کشور در شـبکه هـاي اجتمـاعي
مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي کدام است؟

امنيت کاربران را با خطر رو به رو ساختهاست .از اين
رو به کارگيري روشها و راهکارهاي مختلف براي
پيشگيري از نفوذ دادههاي مخرب و مضر و گزينش
اطالعات سالم در اين شبکهها ضروري است .و ما به-
عنوان فعالين حوزه علوم ارتباطات اجتماعي نسبت به
ايجاد و حفظ و باالتر بردن احساس امنيت در ميان
کاربران داخلي شبکههاي مجازي مسئول هستيم.
شواهد نشان ميدهد که گسترش و توسعه روز-
افزون فنآوريهاي جهاني اطالعاتي و ارتباطي ،بيش
از آنکه در راستاي تامين امنيت اجتماعي باشد ،به
نوعي تهديد عليه امنيت تبديل شدهاند .انقالب فن-
آوري ،به شيوه ارتباطات (اينترنت ،ارتباطات ماهوارهاي
و رايانههاي پيشرفته) اشارهدارد که با کمک
پيشرفتهاي فناوري ،فاصله و مکان را به عوامل
غيرمهم تبديل کردهاست (رفيع و ديگري.)88 :1389 ،
و اين گسترش فنآوريها از طريق اختالل در فرهنگ
و هويت ملي ،قومي و مذهبي ،امنيت را زائل ميسازد
(کاستلز.)27 :1380 ،

روش تحقيق
پژوهش حاضر داراي دو مرحله است .روش
پژوهش در مرحله اول تحقيق کيفي است و از نوع
تحليل محتوا با نظام مقولهاي قياسي است .ماي رينگ
معتقد است در تحليل کيفي محتوا به شيوه اعمال
قياسي طبقه بندي ،پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفتن
تعاريف مشخصي قبل از شروع به تحقيق ،به مطالعه
متون تعيين شده ميپردازد و با مقايسه تعاريف از پيش
تعيين شده و متنهاي مورد تحليل به داوري درباره
عدم وجود يا وجود مصاديق آن تعريف در متنهاي
مورد نظر ميپردازد .در اين پژوهش ابتدا متون مرتبط
باهدف اصلي پژوهش انتخاب شده اند.
در مرحله دوم بعد از تعيين مولفه و شاخصهاي
اصلي تحقيق خود در بخش اول به روش تحليل
محتوا ،پرسشنامهاي براساس مقياس  5بخشي ليکرت
(=1خيلي کم=2 ،کم=3 ،متوسط=4 ،زيادو=5خيلي
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زياد) طراحي شده و با توزيع آزمايشي پرسشنامه و

و نهايتاَ با جرح وتعديلهاي انجام شده و تاييد روايي

دريافت نظرات اساتيد آگاه در زمينه جامعه شناسي و

آن ،پرسشنامه تنظيم شده است.

مديريت ،مولفهها مورد جرح و تعديل قرار گرفت و

بخش اول :شناسايي ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي

بعد از اصالحات مورد نياز و نهايي شدن ،پرسشنامه در

الگوي امينت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي

ميان اعضاي نمونه آماري توزيع شده است .در اين

مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي

تحقيق ،از روشهاي مطالعات کتابخانهاي و ميداني و

با بررسي اسناد موجود در حوزه امينت فرهنگي

ابزارهايي همچون مصاحبه و پرسشنامه براي جمع

کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي و مصاحبه با

آوري دادهها استفاده شده است .پرسشنامه اين تحقيق

صاحب نظران اين حوزه ابعاد اين تاثير گذاري را

در مرحله اول در اختيار صاحب نظران و متخصصان

ميتوان درابعاد شش گانه (تقويت اعتماد و اعتبار

مربوط به موضوع مورد ارزيابي قرار گرفته شده است.

رسانهاي ،وفاداري مخاطب به رسانه خبري ،امپرياليسم

جدول  :1مولفهها و شاخصهاي رفتاري الگوي امينت فرهنگي کشور
در شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر رسانههاي اجتماعي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

تقويت اعتماد و اعتبار رسانه اي

وفاداري مخاطب به رسانه خبري

امپرياليسم رسانه اي

تقويت اخالق حرفهاي رسانه اي

امنيت فرهنگي
تقويت آموزههاي ديني
رسانههاي اجتماعي

اعتماد
اعتبار رسانه اي
اعتماد پذيري رسانه اي
مزاياي وفاداري مخاطب
انواع وفاداري مخاطب
ابعاد وفاداري مخاطب
بنيانهاي بهبود عملکرد سازمان خبري
ايجاد گروههاي کاري مخاطب محور
اشکال سلطه
اميرياليسم خبري
فيلترهاي خبري رسانه ها
امپرياليسم تبليغي
مفهوم اخالق
اخالق و فضاي مجازي
اخالق تجاري
اخالق حرفه اي
اصول بازاريابي ارتباطات
اصول اخالق حرفهاي در خبررساني
وظايف خبرگزاري ها
شيوههاي ارتقاء مسئوليتهاي اجتماعي در رسانه
راهکارهاي ارتقاء مسئوليتهاي اجتماعي در رسانه
امنيت
فرهنگ
کارکردهاي ارتباطات اجتماعي
تربيت و دين
تربيت اسالمي
رسانههاي سنتي
رسانههاي مدرن (نوين)
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رديف

ابعاد

مؤلفه
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رسانهاي ،تقويت اخالق حرفهاي رسانهاي ،امنيت

بخش دوم :تحليل عاملي الگوي امينت فرهنگي

فرهنگي ،تقويت آموزههاي ديني و رسانههاي

کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر

اجتماعي) که جمعا  23مولفه هستند ،معرفي کرد:

رسانههاي اجتماعي

مولفهها و شاخصهاي الگوي امينت فرهنگي

اين تحليل توسط مدل سازي معادالت ساختاري و

کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي با تاکيد بر

با استفاده از نرم افزار آماري  PLSانجام شده است.

رسانههاي اجتماعي در جدول شماره  1نشان داده شده

نمودار  1و نمودار  2مدل اندازه گيري متغيرهاي

است.

تحقيق را در حالت تخمين استاندارد و ضرايب
معناداري نشان ميدهد.
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نمودار  :1الگوي اندازه گيري امينت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي در حالت تخمين استاندارد
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نمودار  :2الگوي اندازه گيري امينت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي در حالت معني داري پارامتر
نمودار  1و  2و جدول  2نشان دهنده مدل با

امنيت فرهنگي به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين

ضرايب استاندارد شده است .اين ضرايب ميزان تاثير

امينت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي مجازي و

متغيرها و جهت تاثير را نشان ميدهد .ضرايب مثبت

بعد وفاداري مخاطب به رسانه خبري کمترين سهم را

نشان دهنده اثر مثبت و مستقيم است و ضرايب منفي

در تبيين امينت فرهنگي کشور در شبکههاي اجتماعي

نشان دهنده اثر معکوس بين متغيرها ميباشد .همان

مجازي دارد.

گونه که در نمودار  1و جدول  2مشاهده ميشود ،بعد
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جدول  :1روايي همگرايي وپايايي مولفه ها
ضريب تعيين

آماره t

اولويت

اعتمادپذيري رسانهاي

0/88

0/77

9/53

اول

اعتبار رسانه اي

0/71

0/5

9/23

دوم

اعتماد

0/52

0/27

-

سوم

ايجاد وفاداري مخاطب

0/75

0/56

9/7

اول

انواع وفاداري مخاطب

0/71

0/5

9/5

دوم

ايجادگروههاي کاري مخاطب محور

0/66

0/43

7/15

سوم

مزاياي وفاداري مخاطب

0/57

0/32

-

چهارم

بنيانهاي بهبود عملکرد سازمان خبري

0/54

0/29

6/9

پنجم

امپرياليسم تبليغي

0/84

0/7

9/14

اول

امپرياليسم رسانه

فيلترهاي خبري در رسانه

0/82

0/67

9/08

دوم

اي

امپرياليسم خبري

0/75

0/56

6/8

سوم

اشکال سلطه

0/68

0/46

-

چهارم

اخالق رسانهاي

0/84

0/7

14/47

اول

اخالق حرفهاي

0/82

0/67

14/24

دوم

اخالق تجاري

0/77

0/59

13/55

سوم

وظايف خبرگزاري

0/69

0/48

12/26

چهارم

شيوهها و راهکارها

0/68

0/46

12/13

پنجم

مفهوم اخالق

0/67

0/45

-

ششم

اخفال و فضاي مجازي

0/62

0/38

11/09

هفتم

اصول اخالق حرفهاي در خبررساني

0/59

0/35

10/71

هشتم

اصول بازاريابي ارتباطات

0/59

0/35

10/61

نهم

فرهنگ

0/79

0/62

15/95

اول

امنيت فرهنگ

0/78

0/61

-

دوم

کارکردهاي ارتباطات اجتماعي

0/72

0/52

14/41

سوم

تقويت آموزههاي

تربيت و دين

0/68

0/46

-

اول

ديني

تربيت اسالمي

0/56

0/31

10/42

دوم

رسانه مدرن

0/71

0/5

8/2

اول

رسانه سنتي

0/53

0/28

-

دوم

بعد
تقويت اعتماد و
اعتبار رسانه

وفاداري مخاطب
به رسانه خبري
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تقويت اخالق
حرفهاي در رسانه

امنيت فرهنگي

رسانه اجتماعي

بار عاملي

مولفه

AEV

0/81

0/83

0/76

0/8

0/73

CR

0/85

0/88

0/8

0/89

0/81

0/82

0/9

0/75

0/84

جدول  :2روايي همگرايي وپايايي ابعاد
مفهوم

امينت فرهنگي
کشور در
شبکههاي
اجتماعي مجازي

t

اولويت

بعد

بار عاملي

ضريب تعيين

آماره

امنيت فرهنگي

0/94

0/88

16/20

اول

تقويت اخالق حرفهاي در رسانه

0/84

0/7

15/74

دوم

رسانه اجتماعي

0/82

0/67

15/29

سوم

تقويت آموزههاي ديني

0/80

0/64

14/43

چهارم

امپرياليسم رسانه اي

0/73

0/53

9/24

پنجم

تقويت اعتماد و اعتبار رسانه

0/66

0/43

8/49

ششم

وفاداري مخاطب به رسانه خبري

0/64

0/41

8/19

هفتم

AEV

0/79

CR

0/83
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نتيجهگيري

نظر وي تا حدي فضايي رها بخش است؛ چرا که به

در سالهاي اخير شبکههاي اجتماعي مجازي 8به

خود کاربر اجازه ميدهد که در آن واحد خالق ،بازيگر،

عنوان پديدهاي اجتماعي موضوعي است که توجه

کارگردان ،تهيه کننده و در مجموع همه کاره نمايش

بسياري از انديشمندان را به خود معطوف نموده است.

مطلوب خود باشد (زارع شاه آبادي و زارع بيگي،

اين شبکهها نسل جديدي از وب سايتهاي اينترنتي

.)40 :۱392

هستند که امکان دستيابي به شكل جديدي از برقراري

دراهوسوا و بالکو ( )20۱7در بررسي مزايا و

ارتباط و به اشتراکگذاري محتوا در اينترنت را به

معايب استفاده از رسانههاي اجتماعي در اتحاديه اروپا

صورت مجازي و غيرحضوري فراهم آوردهاند.

نشان دادند بيشترين پلتفرم استفاده از وب  2در

در واقع «رسانههاي جديد مجموعة متمايزي از

اتحاديه اروپا به ترتيب عبارتست از ويکي سيستمها،

فناوريهاي ارتباطات و داراي ويژگيهاي مشترك

وب سايتهاي اشتراک ويديو ،ماشينهاي جستجو و

ديجيتالي بودن و دسترسي گستردة شهروندان به آن

سايتهاي اجتماعي .همچنين سه رسانه اجتماعي که

براي استفادة شخصي است» (مهدي زاده.)3۱9 :۱392 ،

بيشترين استفاده را در اتحاديه اروپا دارند به ترتيب

تحوالت پرشتاب و رو به گسترش اقتصادي،

عبارتست از فيس بوک ،گوگل پالس و اينستاگرام.

تحت تاثير قرار داده ،الزامات و انتظارات نويني را نيز

برشماري كردهاند كه هركدام تاثيرات خود را دارد و

براي سازمانها ايجاد کرده است .اين انتظارات و

دوسويه بودن رسانه را به اثبات ميرساند و هر يك از

الزامات نقش و وظيفه مديران و رهبران را به شکل

رسانهها همچون مطبوعات ،رسانههاي ديداري و

فزآيندهاي متحول نموده است .اين دگرگوني و تحول

شنيداري كاركرد وتاثيرات خاص خود را دارد .دليل

آنچنان سريع ،وسيع و عميق بوده است که استفاده از

اين تاثيرات وجود رابطه متقابل رسانهها با جامعه

سبکهاي گذشته در اداره سازمانها ديگر کارايي الزم

است .البته رسانهها بيشتر در كشورهاي توسعهيافته

را ندارد .داناييمحوري ،رقابتي بودن ،مشتريگرايي،

پاگرفته و به ديگر نقاط گسترش يافته است و به همين

کارآفريني و تحولگرايي فضاهاي جديدي است که

دليل ابزاري در اختيار صاحبان قدرت براي تحميل

رهبران و سازمانهاي امروزي نيازي جدي به آن دارند

اراده و كسب منافع آنان است .اين رسانهها هستند كه

و بدون توجه و به کارگيري اين ساز و کارها و

در جهت ايجاد امنيت و تقويت امنيت ملي يا تضيعف

روشها امکان ادامه حيات سازمانها ممکن نيست

و به شكست كشاندن آن موثر هستند و رابطه مهمي

(فرهنگي.)۱29 :۱390 ،

بين رسانهها و فرهنگ وجود دارد .رسانهها ابزاري

ترکل )20۱6( 9معتقد است که فضاي مجازي «در

براي گسترش ،تقويت و يا تضيعف فرهنگها شده

حال سوق دادن انسان به فرهنگي پسامدرن بر مبناي

است .برخي از نظريهپردازان ارتباطات بيان كردهاند كه

تمايز و پراکندگي است ،چرا که حضور در فضاي

امروز جهان در دست كسي است كه رسانهها را در

مجازي به علت ويژگيهاي خاص آن از جمله امکان

اختيار دارد و رسانه نيز امروز در دست صاحبان

گمنامي و حذف نشانههاي فيزيکي به خود کاربر اجازه

شركتهاي چند مليتي و كمپانيهاي بزرگ صاحب

ميدهد که به آساني نقشهاي متعدد و متفاوتي را در

سرمايه است .آنچه از طريق اين رسانهها و مجاري

زمانهاي مختلف و با تنظيمات مختلف مورد دلخواه و

اطالعات آنها انتقال مييابد ،به جوامع جهت ميدهد و

موردپسند خود بازي کند» .بعالوه فضاي مجازي از

به اذعان ايشان ،از طريق آن ميتوان مشتريان را وادار

سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

اجتماعي و فرهنگي که تمام ابعاد و ارکان سازمانها را

برخي براي رسانه اثرات مطلوب و نامطلوب را
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به خريد كرد و سياستها و استراتژيهاي بلند مدت خود

متعهد و يونسكو تعقيب ميشد ،به طور غير مستقيم

را به راحتي جامة عمل پوشاند ،زيرا تفكر واحدي در

تبديل به جنبش گرديد .سپس ديري نگذشت كه با

قالب يك نظام سرمايه داري ،اداره و كنترل آن را در

افزايش بحران داخلي اتحاد شوروي و نزديكي و از هم

اختيار دارد .تمايل واحد كسب سود در ميان شركتهاي

گسيختگي بلوك سوسياليستي وابسته به آن و تضعيف

چند مليتي و حصول در آمد بيشتر در قالب ايدههاي

و تزلزل وضع كشورهاي جهان سوم ـ همراه با ركود

عمودي و پر جاذبه جهت كسب سرمايه براي همگان

فعاليتهاي سازمان جنبش كشورهاي غير متعهد و به

ارائه ميگردد و در اينجاست كه اشتراكها و

دنبال تغيير مديريت يونسكو از اواخر سالهاي ،۱980

مشابهتهاي عملكردي ايشان در ارائه ايدهها ،انديشهها

آرمانهاي مربوط به نظم نوين جهاني ،به فراموشي

و الگوها بروز ميكند .اگر به تالشهاي بين المللي در

سپرده شد .تا آن كه در سال  ،۱99۱همزمان با آخرين

زمينه مقابله با اين پديده نيز نظر كنيم ،زماني طوالني

مراحل فروپاشي اتحاد شوروي و عمليات نظامي

نيست كه تالش كشورها در حال ثمردهي است ،به

اياالت متحدة آمريكا و متحدان آن در جنگ خليج

عبارت ديگر طرح زمينههاي هويت جويي و استقالل

فارس ،هدفهاي «نظم نوين جهاني» ،براي معارضه

طلبي كه حاصل چندين دهه تالش كشورهاي در حال

جويي بي رقيب در دنياي يك قطبي و عصر پايان

توسعه است ،اخيراً در سازمان ملل با اقبال روبرو شده

تاريخ

مطرح گرديد.

است .از اوايل دهة  ،۱980در همان حال كه كشورهاي
جهان سوم با برخورداري از حمايت تاكتيكي و

منابع و مآخذ

مصلحتي شوروي ،براي مقابله با سلطة فرهنگي و

خاکي ،ل .)۱392( .بررسي عوامل موثر بر ميزان

ارتباطي قدرتهاي بزرگ سرمايه داري و عوارض آن در

احساس امنيت دختران در شبکههاي اجتماعي با

ايجاد عدم تعادل اطالعات و ارتباطات ،تالش

تاکيد بر فيس بوک( ،مطالعه موردي کاربران دختر

ميكردند ،در اياالت متحده آمريكا ،براي پيشرفت

شهر ايالم) .پاياننامه کارشناسيارشد ،رشته علوم -

گسترده تر هدفهاي اقتصادي سرمايه داري و

ارتباطاتاجتماعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قيام

بهرهبرداري بيشتر از امكانات و تكنولوژيها و

دشت تهران.

محصوالت فرهنگي و ارتباطي و خبري آن ،سياستها،
خطمشيهاي جديد در مورد مقررات زدائي خصوصي

رفيعي عبداهلل )۱382( ،دولتها وافکار عمومي (جنگ
رواني) ،تهران ،انشارات دادار،

سازي و آزاد سازي تمام فعاليتهاي صنعتي و

زارع شاه آبادي ا ،زارع بيگي خ (« ،)۱392آسيب

بازرگاني مربوط به فرهنگ و ارتباطات به اجرا گذاشته

شناسي ارتباطات اينترنتي در بين دانشجويان دانشگاه

شد .بر اثر اين تصميمگيريهاي تازه كه از هسته مركزي

يزد» ،فصلنامه دانش انتظامي ،سال پانزدهم ،شماره

نظام جهاني حاكم در اياالت متحده آمريكا آغاز گرديد

چهارم ،زمستان .32-4۵ :۱392

و به سرعت كشورهاي نيمه پيراموني در اروپاي غربي

سلطاني فر م ( ،)۱389ديپلماسي عمومي نوين و روابط

و ژاپن و بسياري از ممالك پيراموني در آسيا و

عمومي الکترونيک ،تهران :انتشارات سيماي شرق.

آمريكاي التين و افريقا را فرا گرفت ،تمام برنامهها و

سورين ،ورنرو تانکارد )۱38۱( ،جيمز ،نظريههاي

كوششهاي كشورهاي جهان سوم در دستيابي به نظم
نوين جهاني اطالعات و ارتباطات كه در دهههاي
 ۱970و  ۱980در چارچوب جنبش كشورهاي غير

ارتباطات ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران:
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سون ويندال ،بنو سيگنايتزر ،جين اولسون.)۱387( .

مك كوئيل ،دنيس ( ،)۱380مخاطبشناسي ،ترجمه

كاربرد نظريههاي ارتباطات[ .ترجمه] عليرضا دهقان.

مهدي منتظرقائم ،تهران :مركز مطالعات و تحقيقات

تهران.

رسانهها.

سووي ،آ .)۱37۱( .افکار عمومي و تاثير آن در زندگي
اجتماعي .ترجمه :ج ،شيرني .تهران.

موريس دبي ،مراحل تربيت ،ترجمه کاردان ،انتشارات
دانشگاه ،۱374 ،ص 73

فرهنگي ،علياکبر و ديگران (" ،)۱388مهندسي

مهدي زاده طالشي س م ،خالديان ا ،فردوسي م

فرهنگي و سواد رسانهاي" نشريه تخصصي شوراي

(« ،)۱396نرمافزار اجتماعي «تلگرام» در تبليغات

انقالب فرهنگي شماره  2۱و .22

دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از منظر

فرهنگي ،علياکبر و ديگران (" ،)۱388مهندسي
فرهنگي و سواد رسانهاي" نشريه تخصصي شوراي
انقالب فرهنگي شماره  2۱و .22
فرهنگي ،علياکبر ،سلطانيفر ،محمد ،محکي ،علي-
اصغر (،)۱392
تهران :طرح نو.۱380 ،
کستلز ،مانوئل «ظهور جامعه شبکه اي» .ترجمه:
عليقليان و خاکباز .تهران :طرح نو.۱380 ،
کستلز ،مانوئل« ،قدرت هويت» .ترجمه عليقليان و
خاکباز .تهران :طرح نو.۱380 ،
گيدنز ( .)۱378تجدد و تشخص ،ترجمه :ناصر
موفقيان ،تهران :انتشارات ني.
گيدنز ( .)۱378جامعهشناسي ،ترجمه :منوچهر صبوري،
تهران :انتشارات ني ،چاپ پنجم.
محمدي ،رضا .)۱389( .مروري کوتاه بر تاريخچه
فيس بوک به مناسبت  7سالگي آن .آي تي بالگ.
معتمدنژاد ،کاظم ( ،)۱383جامعه اطالعاتي اندايشههاي
بنيادي ،ديدگاههاي انتقادي و چشماندازهايي جهاني،
تهران :مرکز پژوهشهاي ارتباطات.
مککوايل ،دنيس .درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي.
ترجمه :پرويز اجاللي ،تهران :مرکز مطالعات و
تحقيقات رسانهها.۱382 ،
مك كوايل ،دنيس ،)۱383( ،مقاله :ارتباط جمعي و
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