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اخبار مهدیه حسینی نصر
1399اخبار تکنولوژی بهمن

رد اتریوم در هفتمین سالگ
!دالر رسید1470خود به 

ت سونی اکسپریا پرو با قیم
دالر معرفی شد2500

:معاون دادستان کل کشور
300واردات گوشی باالی 
دالر غیر قانونی است

شه ادوبی فلش پلیر برای همی
از دسترس خارج شد

نهنگ ها در کاهش دمای 
ندکره زمین تاثیر مثبت دار

تر سیگنال از راه نرسیده فیل
!شد
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به 2020در AMDدرآمد 
میلیارد دالر رسید9.7

تعداد آیفون های در حال 
یداستفاده به یک میلیارد رس

شیائومی ربات جاروبرقی 
!معرفی کرد



فضای سایبر
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قسمت دوم
سایبرفضای
1984السدرنیورمنسرمعروفرماندرگیبسونویلیاموسیله یبهباراولین"سایبرفضای"واژه ی
برایعظیممخزنیراآنوکردتوصیفآیندهدرراتاریکودورفضایینویسنده،این.گردیدمطرح
وقحقخبرنامه)گیردمیانجامآنداخلدرالکترونیکیهایفعالیتکهنمودعنواناطالعاتوهاداده

بعادادرگوناگونهایفعالیتآندرکهاستمحیطی،سایبرفضایدیگرعبارتبه.(3:1382فناوری،
کارهایوسازطریقازوکنترلومدیریتخدمات،ارائه یوارتباطاتاطالع رسانی،وورزیداده

دارایسایبرفضایراستا،ایندر.(58:1384کروبی،وصدری)پذیردمیانجاممجازیوالکترونیکی
گرجلوهه،جامعدرمعایبیومزایاقالبدرکهاستحقیقیفضایدرانسانیجوامعبرگوناگونتأثیرات
ورفطبیفضاییکراسایبرفضایتواننمیکهشدمتذکررامهمینکتهاینتوانمی .بودخواهد
باشدیممتعددیتهدیداتوهاآسیبآن،مقابلدرومزایاوهافرصتازمتشکلفضااین.دانستخنثی
هایشبکهبهمی توانزمینهایندر،استدولت هاوحکومتجامعه، ها،هگروکاربران،رویپیشکه

وانصاری)کنندایجاداختاللکشورامنیتونظمدرتوانندمیکهکرداشارهسایبریاجتماعی
وند،می شمحسوبنرمقدرتمنابعازیکیاجتماعیهایشبکهکهایندلیلبه.(205:1397همکاران،
دراینجوزفوسیله یبهباراولیننرمقدرتمفهوم.شودارائهنرمقدرتمفهومازتعریفیاستالزام
به،جذبطریقازکهاستچیزیکسبتوانایی"نرمقدرت"کهشدتعریفبدین گونه1999سال
قدرتتنیدگیهمدرکهاینباآمریکاییپژوهشگرودانشمنداین.شودمیآوردهدستبهاجبارجای
دیگرعبارتبه.نیستوابستهسختقدرتبهنرمقدرتکهاستمعتقداما؛پذیردمیراسختونرم
ازیریگبهرهبدونآنانرفتارهدایتودیگرانعالیقبهدادنشکلتواناییازاستعبارتنرمقدرت
درسمتروری.استشدهارائهمختلفیتعاریفنیزسایبریتروریسمزمینه یدر(Nye,2003:4)زور
ک هاگروهکههراس انگیزوآمیزخشونتکارهایبههمچنین.استافکنیهراسوهراسمعنایبهلغت
می شودگفتهترورمی زنند،هاآنانجامبهدستخود،سیاسیاهدافبهرسیدنبرای
ورایانه ایشبکه هایرایانه ها،علیهتهدیدیاحملهمعنایبهتربیشتروریسمسایبر.(38:1382آشوری،)

یشپبرایآناتباعیادولتکردنمجبوریاترساندنمنظوربهکهاستهاآندرشدهذخیرهاطالعات
ومنفجرهموادکالسیک،تروریسمدر.شودمیاِعمالخاص،اجتماعییاسیاسیاهدافبرد
در.استانهرایسایبری،هایتروریستابزارترینمهماما؛هستندتروریسمابزارتریناصلی گرم،یهاسالح
در.(38:1392بختیاری،وپورنقدی)کننداستفادهبایتازبمبجایبهدهندمیترجیحهاآنواقع،

دادنبیموترساندنمعنایبهلغتدرتهدید.کردارائهرامختلفیتعاریفتوانمینیزتهدیدزمینه ی
تهدیددهد،افزایشرا  پذیریآسیباحتمالکهچیزیهراصطالحدر.(355:1386معین،)است

اهدافبهدستیابیجهتکهعملینوعهردیگر،اصطالحیدر.(80:1384سهرابی،)می شودمحسوب
مشروعحقوقسازیمحدودوتعرضزمینه یایجادوآرامشوامنیتسلبوفسادجهتغیرانسانی
.(141:1374فراهانی،جمراسی)شودمیمحسوبتهدیدگیرد،انجامانسان ها

آشنایی ناپیدا در اختیار کاربران ایرانی و تهدیدات فرهنگی ناشی از آن 

(یاسیدانشجوی دکتری س)آرش قربانی سپهر  



5

فرهنگ
به تعبیر مارکوس فیشرر، امرروزه سره دریافرت

گ یکی فرهن. اصلی از معنای فرهنگ وجود دارد
ویانه به معنای حرکت فکری، اخالقی و زیبایی ج

به سروی کمرال؛ دیگرری محصروالت ناشری از 
ادبیررات، نقاشرری، : ماننررد)حرکررت مررورد اشرراره 
و سررومی برره معنررای ( مجسررمه سررازی و فرریلم

مشخصرری کرره گروهرری از مررردم برره زنرردگی 
،(Fischer, 2006:28)جمعی شان می دهنرد 

ط جولی ریوز نیز در مقدمه کتاب فرهنگ و رواب
گ بین الملل، دو برداشت را درباره مفهوم فرهن

از یک دیگر تمیرز می دهرد؛ یکری مفهرومی کره 
مدت ها برداشت غالب از فرهنرگ بروده و آن را 

عبیرر برای اشاره به هنر، موسیقی، ادبیات و به ت
ه بره کرار می بررد« تعقیرب کمرال»متیو آرنولد 

انه است و دومی مفهومی که نگاهی انسان شناس
ما همان فرهنگمان»به فرهنگ دارد و می گوید 

رابرت واکر نیز (.Reeves, 2004:1)« هستیم
مفهروم فرنرگ در نظریره»در مقاله ای با عنوان 
شابه دو با ارائه تقسیم بندی م« روابط بین الملل

ادعای جهان شرمولی و»ایده از فرهنگ، یکی با 
 دهد دیگری خاص گرایانه را از یکدیگر تمیز می

(Walker, 1990:5.) بنابراین، آنچه از مفهوم
فرهنگ در این تحقیرق مردنظر اسرت، تعریرف
خاصی از فرهنرگ اسرت کره شرامل مجموعره 
دانش ها، اعتقادات، ارزش هرا، هنجارهرا، آداب و 
رسوم و آموزش است که به صورت آگاهانره یرا 
.ودناآگاهانه به وسیله ی انسران اکتسراب می شر

رسانه
ام اند و رسانه ها ابزارهایی فناورانه برای انتشار پی
روزنامره، )به طور معمول به رسرانه های چراپی 

ی، رادیرو، سری د)و الکترونیکری ( کتاب، مجله
پاتر، )وند تقسیم می ش( فیلم، تلویزیون، اینترنت

8:1385 .)

رسانه در معنای وسیع از جمله گفترار، ایمراو و
اشرراره، بیرران چهررره ای، لبرراس و بررازیگری را 
می توان در زمرره رسرانه های ارتبراطی گنجانرد 

(. 24-39: 1354سرررررولیوان و همکررررراران، )
که همچنین رسانه شیوه خاص انتقال پیام است

مشررتمل بررر نظررامی از نمادهررا یررا رمزهاسررت 
منظررور از (. 22:1384هررارجی و همکرراران، )

ت وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایلی اس
که در تمدن های جدید به وجود آمرده و مرورد 
استفاده اسرت و ویژگری اصرلی آنران، قردرت و 

و، کرازن)توانایی زیاد و شعاع عمل وسریع اسرت 
ط یا در تعریفری دیگرر وسرایل ارتبرا(. 4:1381

جمعرری، مجمرروع فنررون، ابررزار و وسررایلی را 
باطی می رساند که از توانایی انتقال پیام های ارت

حسی و یا اندیشره ای در یرک زمران بره شرمار 
بسرریاری از افررراد و مخصوصرراو در فواصررل زیرراد 

(.219:1380بیرو، )برخوردارند 
رسانههای جمعی به تمام ابزارهای غیرشخصری

ام های ارتباط گفته می شود که به وسیله آن، پی
دیداری و یرا شرنیداری بره طرور مسرتقیم بره 

-39: 1384سولیون، )مخاطبان انتقال می یابند 
امررروزه ایررن رسررانه ها نقررش مهمرری در (. 24

ژه تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بره ویر
زندگی فرهنگی دارند و به نوعی در پی تسلط بر

از ایرن (. 224:1373اللهی، سیف)مردم هستند 
یت رو امروزه رسانه ها نقش بسزایی در تأمین امن

چرره بسررا بسرریاری از رفتارهررای . جامعرره دارنررد
از خشونت آمیز و غیراخالقی جامعه نیز منبعث

محصروالت رسرانه های. تولیدات رسانه ای باشرد
گروهی نیز در زمره یکی از مهم ترین نهادهرای
آموزشی برای تربیت جامعه در زمینره حفرو و

رسرانه های. حراست از امنیت اجتماعی می باشد
جمعرری در دنیررای امررروز واجررد نقش آفرینرری 

ربنیادین در عرصه های نامکشوف زندگی بش

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 
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تحقیقروش
شیوه هایازمجموعه ایشاملکیفیپژوهش
قابلراجهانکهاستتفسیری-مادیعمل

استاشارهبهالزمهمچنینمی سازد؛مشاهده
یقتحقروشازکیفی،راهبردبامتناسبکه

هرهبپژوهشانجامبرایتحلیلی-توصیفی
اصلیروشروی،ایناز.استشدهبرده

نیمبتوکاربردیماهیتبهتوجهباپژوهش،
اراستایندر.استمنطقیاستدالل هایبر

باستاشدهسعیدالیل،توجیهوتبیینبرای
طریقازمحکمیاستدالل هاییبرتکیه

،تحقیقنظریمباحثوادبیاتدرجستجو
جهتپژوهشایندر.شودنتیجه گیری
کتابخانه ای،اطالعاتازاطالعاتگردآوری
.کرده ایماستفادهاینترنتی

سازیفرهنگدررسانهنقش
رسانهمعتقدند،ویهمکارانوکارلسون
بهفرهنگآن هاطریقازکهاستایدروازه
رسانهمحتوایاگرچهمی شود،منتقلافراد
دهشیری)می آیدشماربهفرهنگیعنصریک

181:1388).
وگیفرهنبستر سازیفضایوجایگاهرسانه ها
می شوند،قلمداداجتماعیساختزیر

معنایبهرسانه هاطریقازفرهنگ سازی
،اعتقاداتشامل؛فرهنگیمحتویاتانتقال
ارزش هاومفاهیمافکار،برداشت ها،تصاویر،

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

راخودتأثیرونفوذعرصهروزبهروزوگردیده
نی،بیابا)دهندمیگسترشعمقدروسطحدر

درمهمعاملیهارسانهبنابراین.(79:1384
ودمی ششناختهجامعهاسالمیفرهنگترویج
.(5-1397:6همکاران،وسپهرقربانی)

سبکوسنت هاپوشش هارفتار،برکهاست
گذاردمیتأثیرجامعهدرافرادزندگی

(Carlsson et al رسانه ها.(2008:136,
وشرباهمراهتعلیمی،ابزارشکلبهمی توانند
عمومی،دانشارتقایموجبخاص،آموزشی
آموزیسوادسازی،توانمندبخشی،آگاهی
Ibid).شوندرسانه ایآموزشواطالعاتی

,103).
ازیکیهارسانهکهنیستپوشیدهکسیبر

فرهنگتجلیالبتهوسازیفرهنگمهمعوامل
یکخودایرسانهفعالیتوهستندجامعهدر

بساچهکهشودمیمحسوبفرهنگیکنش
بیشآنتأثیرپذیریهایظرفیتوتأثیرگذاری

خودبهفرهنگنامکهاستنهادهاییاز
حوزهدرهاآنکارکردوماهیتواندگرفته
وورادیهایبرنامهتأثیرهمچنین.استفرهنگ
نتقالایافرهنگیرفتاریکبسطدرتلویزیون
ازکمتربعدیهاینسلبهفرهنگیمیراث
وآموزشمثلنهادهاییعملکردوهامأموریت
.تنیساسالمیارشادوفرهنگوزارتیاپرورش
وهارسانهعصربهکهامروزجهاندرویژهبه

،استشهرهاجتماعیساختارشدنایشبکه
ویژهبههارسانهنقشدرتردیدیتواننمی

وپذیریفرهنگسازی،فرهنگدرتلویزیون
ایکارکردهازیکیسااسا.داشتنماییفرهنگ
علوممعتبرهاینظریهطبقهارسانهمهم

انهرسواستفرهنگیمیراثانتقالارتباطات،
وارتباطیتجهیزاتواسطهبهفرایندایندر

رفیتظوقابلیتازتصویری-صوتیهایجذابیت
ازاستبرخوردارسازیفرهنگدرتریبیش
شیآموزکارکردهایامتیازاتازیکیدیگرسوی
همدرسمثلآموزشینهادهایبهنسبتهارسانه
مردمزندگیدرهاآنمداومحضوردانشگاهو

.است
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وامکاناتازکهاستایخانهکمترامروزه
صدایونباشدبرخوردارایرسانهتکنولوژی
همین!نشودشنیدهآنازتلویزیونورادیو
مکملآموزشبهراآنرسانه،آموزشیکارکرد

هایبرنامههمچنین؛استکردهتبدیلمداومو
نهادهایعملکردمکملتلویزیونورادیو

.داردتریبیشدوامواستآموزشی–فرهنگی
ازسالچهل–سینهایتاو همافرادترینفرهنگی
فرهنگی–علمیمراکزدرراخودعمر
دانشگاهتلویزیونکهحالیدرگذرانندمی

توانمیعمرتلحظاآخرینتاکهاستدائمی
فرهنگکهاستاینواقعیت.بردبهرهآناز

هایرسانهواستایالیهچندوپیچیدهمفهوم
یناباارتباطدرتلویزیونورادیومثلعمومی
واجدکارکردهایشومصادیقومفهوم
کهطورهمان؛.هستندمتفاوتیهاینقش
اجتماعیعلومدرایپیچیدهمفهومفرهنگ
ییهابرنامهیافرهنگیهایبرنامهتولید.است
ندکمیکمککشوردرفرهنگیتوسعهبهکه
هربه.استدشواروپیچیدهاندازههمانبهنیز
فرهنگیهایاولویتوهادغدغهاینعصارهروی
مفاهیمیکرد،خالصهتوانمیزیرموارددررا
ریجمهونظامدرفرهنگیتوسعهکلیطرحکه

:کندمیروشنراایراناسالمی

ورسانیخبرسازی،سرگرمها،رسانهکارپس
ولیدتوتبلیغوروزوقایعازمخاطبکردنآگاه
درچگونهپس.استرسانهحبصابرایدرآمد
هکگیردمیتصمیممخاطببازارآشفتهاین
کییاخریداریراخصوصبهروزنامهیکفرضاو
حاظلاز.کنددنبالرارادیووتلویزیونیکانال
یکبهاعتمادشحسبایدمخاطب،خبری
عدمبهحالتاینوشودمحققخبرمنبع
.ددگرمیبازرسانهسویازخبرهاشدنتحریف
طریقازراخبرها  تواندمیمخاطبگونهاین
.کندکسب،اعتمادحس
متقابلنسبتیفرهنگ،ورسانهنسبت

ومدرنیتابتدایازاما؛استبودهوتنگاتنگ
آمدنبوجودمستلزمکهجوامعشروع
عوض،استوسیعدرسطحومتفاوتهایرسانه
پیدایشآغازبا.استیافتهتغیردیگرایگونهبه

رتأثی،تکاملیسیرطولدرمدرنهایرسانه
بیشمردمزندگیبربالطبعوفرهنگبررسانه
عصرجهانیحاضر،عصردر.استشدهقبلاز

اینارتباطات،وفرهنگسیاست،اقتصاد،شدن
داریسرمایهکهکردکتمانتواننمیراحقیقت
تهپیشرفهایتکنولوژیازاستفادهبامدرن،
و،میالاافکار،دهیدرجهتسعی،ارتباطی

سایرفرهنگوهانگرشتلقی،طرزل،ماآ
صورتبهشدنجهانیامروزه.داردجوامع
پیشرناپذیاجتنابواقعیتیوفراگیریه اپدید
رمسیایندربالطبعوگرفتهقرارجوامعروی
اهرسانهبرعهدهنقشتریناصلیوترینمهم
وترینصلی اهارسانههموارهکهچرا؛است

بودهداریسرمایهدستدرابزارکارآمدترین
اوجبهوسعتوسرعتنظرازاکنونواست
بارنخستیناصطالحاین.استرسیدهخود
هایفعالیتزمینهدرکهتحوالتیطرحبرای

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

ادابعکلیهکهنحویبهتوسعهمفهومجامعیت❖
.گیردفراراانسانوجودی

.استتوسعهاساسفرهنگ❖
تگیوابسوتوسعهاصلیعاملفرهنگی،استقالل❖

.استنیافتگیتوسعهاصلیعاملفرهنگی،
فرهنگیتوسعههدفواساساسالمی،فرهنگ❖

.است
آنغایتوتوسعهشرطانسان،تعالیوتربیت❖

.(6-1392:7ذاکری،وگیوریان)است
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پسوگشتمطرحبود،آمدهپدیداقتصادی
اجتماعی،سیاسی،هایعرصهتمامآناز

.(9همان،)گرفتبردررافرهنگی
خصمش،گذشتآنچهبهعنایتبابنابراین،
شامل،فرهنگهستهردمودرهارسانهکهشد

وتعلیمیتوانازهنجارهاوهاارزشباورها،
الیحدردارندبرخورسازیفرهنگدرتثبیتی
نمادها،شامل،فرهنگپوستهمورددرکه
رفتارتغییرتواندارایهافناوریوهاآیین

وهستنداجتماعیالگوهایتحولواجتماعی
تننگریسهایشیوهوهااحساسبرتوانندمی
واقع،در.دبگذارنتأثیرفرهنگینوینمسائلبه

ارتأثیرگذنیرویعنوانبهجمعیهایرسانه
فکار،اثبتضمنتوانندمیآموزشیفرآینددر

وهنجارهاها،ارزشمعانی،اصول،اعتقادات،
هاینگرشدراصالحموجباخالقیات،
رسوموآدابها،سنتبهنسبتعمومی
کار،وتفریحها،رویهوروندهااجتماعی،
ها،فناوریابزارها،ها،دانشابداعات،رفتارها،
هنر،زبان،زندگی،هایسبکها،مهارت
اجتماعینهادهایونمادهاقوانین،
.(201-1388:202دهشیری،).شوند

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

برانکاراختیاردرناپیداآشناییاینترنت
ایرانی

از قرن ها پریش ترا بره حرال، بشرر بررای انجرام 
کارهررای ارتبرراطی، مکاتبررات و سررایر مرروارد، از 
ن ابزارهای متفاوتی بهره برده است و در طول ای
فت سال ها همیشه در تالش برای توسعه و پیشر

ر به با ورود بش. ابزارهای ارتباطی خود بوده است
قرن بیسرتم، جهرش بزرگری در توسرعم علرم و 
فناوری ارتباطات و اطالعرات صرورت گرفرت؛ و 

ر این ایجاد و گسترش اینترنت، تحولی شگرف د
.حیطه ایجاد کرد

بر اثر ایرن تحرول، امرروزه اینترنرت بره صرورت 
اطی ابزاری نوین، نه تنها برای انجام کارهای ارتب
هرای و مکاتبات، بلکه جهت انجام بسیاری از کار

دیگر همچون کارهای اداری، تجاری، تحقیقرات 
رار در اختیار مردم ق... علمی، سرگرمی، تفریح و

ت که شواهد، بیانگر این حقیقت اس. گرفته است
فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه های جدیرد
در دهرره ی آینررده برره بزر  ترررین مولررد رشررد 
ش ناخالص ملی کشورها تبدیل خواهد شد و بری

درصد رشد ناخالص ملی را تحت پوشرش70از 
.قرار خواهد داد

براین مبنا، شراخص ها بره مرا کمرک می کننرد، 
واقعیات موجود را به شکل اعداد و ارقرام لمرس 

یکرری از شرراخص های توسررعه کشررورها . کنرریم
ضریب نفروذ اینترنرت اسرت کره یرک شراخص
تعیین کننده در هر جامعره اسرت و بره معنرای 

"نفرر100تعداد کاربران اینترنت به ازای هرر "
ش می باشد و البته سازمان های جهانی مانند بخر

آمار سازمان ملرل و اتحادیره جهرانی مخرابرات 
نفوذ ضریب. درباره ی این تعریف اتفاق نظر دارند

ی اینترنت، از سرنجه  های بنیرادین بررای ارزیراب
میررزان پیشرررفت کشررورها برره سررمت جامعرره 

. اطالعاتی است
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باشد،بیش ترنفوذضریباینهرچقدر
وارتباطاتواطالعاتفناوریمهارت های
آمارمرکز)بودخواهدبیشترآن هاازاستفاده
.(1394ایران،
درداخلیوبین المللیآمارهایدستهدو

وجودایراندراینترنتنفوذضریبخصوص
.دارد

Internetآماریسایت live statsنیمهدر
انایردراینترنتکاربرانتعداد2016سالدوم
یمینیعنیزد؛تخمیننفرمیلیون39حدودرا
وسهازدرصدیکحدودکهکشورجمعیتاز
ازی دهد،متشکیلرااینترنتکاربرمیلیارد،نیم
نیایرانفریکاینترنت،کاربراننفرصدهر
وبوسیله یبهکهدیگریجدولدر.است
Internetسایت World Statsشدهمنتشر
یادیزنسبتاسهمکهاولیکشوربیست،است
اینترنتکنندگاناستفاده آن هاجمعیتاز

کههمان طورمی شود؛مشاهدههستند،
فهرستایناولرتبهدرچیناستمشخص
دنیایدرنفرپنجهرازتقریبا.داردقرار

دهمتحایاالتاست،چینینفریکاینترنت
قراربعدردهدرکاربرمیلیون280باآمریکا
.سیزدهمردهدرایرانماکشورودارد

درآمار،مرکزسایتآماربراساسرویهربه
هبخانوارهادسترسیآمارگیری،طرحچهارمین
نظارتباکهارتباطاتواطالعاتفناوری
سالاواخردرایراناطالعاتفناوریسازمان
ازنفرمیلیون32.8شدمشخصشد؛انجام94

بارتعبه.بوده انداینترنتکاربرکشورجمعیت
45.3کشورکلاینترنتنفوذضریبدیگر
و52.1شهرینقاطبرایکهاستدرصد

آمارمرکز)استبودهدرصد26.6روستایی
.)1396:26ایران،

مورددرکهتحقیقاینازدیگرقسمتیدر
سانرپیاماپلیکیشن هایواجتماعیشبکه های

راماینستاگوتلگرامکهکهشدمشخصبود
هبدارندقرارباالییاولویتدرایرانیانبرای
ازبیشتلگرام،روسیخالقداروفپاولگفته
وداردوجودایراندرتلگرامکاربرمیلیون40
هایکشورسایرازراسبقتگویمابابایندر

.ایمربودهجهان
ایرانیاناز%50ازبیشدادکهنشانتحقیقاین
هکآنجاییاز.دارنداینستاگرامیحسابیک
مثلمحبوباجتماعیشبکه هایسایر

ایند،هستنمسدودایراندرتوییتروفیس بوک
گروه هایازواستدسترسدراجتماعیشبکه
قطفنهراآنبسیاری.داردعضوسنیمختلف
برایهبلکفیلموعکسبالحظاتاشتراکبرای

.رندمی ببکاراخبارانتشاریاکوتاهنوشته های

رمپلتفسومینواتس آپتحقیقاتاینطبق
رامتلگچهاگراستایراندرپیام رسانمحبوب

.ارددواتس آپبهنسبتبیشتریقابلیت  های
اینترجیح شانهنوزایرانیانازبسیاری
سسرویروزهااینخصوصبهاستاپلیکیشن
دراستشدهمسدودایراندرتلگرامتلفن

خیلیازواتس آپدرسرویساینصورتیکه
.استفعالهنوزوداشتوجودپیشتر

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

میزان استفاده از اینترنت در جمعیت شهری و روستایی: 1نمودار 
(1396:26مرکز آمار ایران، : مأخذ)1396ایران در سال 
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نفوذضریب(متما)اینترنتملیتوسعهمرکز
61ازبیشرا1391سالدرایراناینترنت
ادتعدکهاستدرحالیاینوکرداعالمدرصد
32حدود،1390سالدراینترنتکاربران
نتاینترنفوذضریبونفرهزار700ومیلیون
زمرکاینگزارشاساسبر.بوددرصد43نیز

ازایرانرداینترنتشبکهبهاتصالبیشترین
تعدادومی شودانجامهمراهتلفنطریق
بربالغکشورماندرGPRSشبکهکاربران
اینبهکهاستنفرهزار580ومیلیون27

زاایراندراینترنتکاربراندرصد36ترتیب
(موبایلرویاینترنت)GPRSشبکهطریق
باالیحجماین.می شوندوصلاینترنتبه

دردتوانمیاینترنتجهانیشبکهبهاتصال
باکهدباشپیاماینشاملمدیریتیکالننگاه
هکاینترنتگسترشمعمولنوعبهتوجه
بههتوجباوگفتیمسخنآنمورددرپیشتر

هاستفادموردهایعاملسیستموتجهیزات
دراستعمارتحتکشوریکایرانکاربران،
اینترنتجهانیشبکهبخصوصوITحوزه
قشنسیستمایندرایرانیکاربران.باشدمی

استموظفکهکنندمیبازیرامستأجری
اینترنتاشتراکوماهیانههزینهبرعالوه
آندرحتیراشدهمبادلهاطالعاتهزینه
بپردازنداستخودبهمتعلقکهبخشی
هباستراتژیکالندیدازاگرکهاینجاست
ایندرشمادیدخواهیدکنیدنگاهمسأله
هایسرمایههمخدماتیاصطالحبهشبکه
بخشهموکنیدمیهزینهراپولیعظیم
-انسازماختیاردررااطالعاتازبزرگیبسیار
همچنین.دهیدمیقراردشمناطالعاتیهای
یمحتواوضعیتهااینتمامبهکهاستخوب
یکبازیشاهدتاکنیماضافهراموجود
.باشیدایرانیکاربرانعلیهبرناعادالنه

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

وب سایت هایسویازروزههمهکهآمارهایی
هکآمارهاییهمچنینوجهاناینترنتوضعیت
وصخصدراینترنتملیتوسعممدیریتمرکز
هبروروندمی دهد،ارائهاینترنتکاربرانتعداد
ردرااینترنتیکاربرانتعدادگسترشرشد
اینبهمسئلهاین.می دهدنشانایرانوجهان
استتهتوانساینترنتجهانیشبکمکهمعناست
زندگیدرراخودنفوذضریبسال هااینطی
ابعادوجنبه  هاازیکیبهودهدافزایشافراد

.ودشتبدیلافرادزندگیاهمیتباوکاربردی
بهماهایهفتهدرچندساعاتیاینترنتیکاربران
یلقبازاینترنتمختلفجنبه هایازاستفاده
وایمیلکردنچکاطالعات،واخبارجستجوی
ایخریدانجامگفتگو،وارتباطینرم افزارهای

موردموضوعاتومطالباشتراکوبانکیامور
وتاهمیترتیببدینمی کنند،اقدامنظرشان
ماروزامشهریزندگیدراینترنتشبکمکارکرد
کردادعامی توانکهاستتوجهشایانآن قدر
ایاینترنتنبودتهرانمانندکالن شهریدر

وساکنینزندگیمی تواندآندراختالل
دیدشاختاللباراشهریفعالیت هایازبسیاری

انقالبعالیشورای)کندروبرووقفهحتیو
.(1396فرهنگی،
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کهمی دهدنشان،2نموداراطالعات
هبجهاندراینترنتنفوذدرصدبیشترین
معنیاینبه.دارداختصاصشمالیآمریکای

ازمنطقهاینجمعیتدرصد88.10که
4.8منطقهاین.می کننداستفادهاینترنت
دادهاختصاصخودبهراجهانجمعیتدرصد
0.9بابرابرجمعیتیبااروپاآنازبعد.است
ایندرصد80.2کهجهان،جمعیتدرصد
آنازبعد.می باشنداینترنتدارایجمعیت
0.5هاتنکهاستاقیانوسیهواسترالیامنطقه
درصد69.6کهداردراجهانجمعیتدرصد
آنالدنببه.می کننداستفادهاینترنتازآنان
8.6نداشتباکارائیبوالتینآمریکایمنطقه
صاحبآندرصد62.4جهان،جمعیتدرصد
انهخاورمیمنطقهآنازپس.می باشنداینترنت

درصد57.7جهان،درصدی3.3جمعیتبا
بایاآسآنازبعد.می برندبهرهاینترنتازآنان
جمعیتدرصد55.2بابرابرجمعیتیداشتن
اینترنتازآناندرصد46.7تنهاکهجهان
بودنداراباآفریقانیزآخردر.می کننداستفاده
31.2فقطکهجهانجمعیتدرصد16.6
.می برندبهرهاینترنتازجمعیتایندرصد

رنتاینتنفوذورشدکهمی کندبیان،3نمودار
نسبتبهآفریقاگذشتهسالهفدهطیدر

آنازبعد.استداشتهرارشدبیشترین
حوزهوالتینآمریکایخاورمیانه،کشورهای
دروهاقیانوسیواسترالیااروپا،آسیا،کارائیب،
یبضرافزایشورشدشمالیآمریکاینیزآخر
سالاززنیدنیاکلدر.داشته اندرااینترنتنفوذ
اینترنتنفوذضریب2016سالتا2000
.استبودهدرصد976.4

کهاستمطلباینبیانگر،4نموداراطالعات
تاینترنکاربرانمیزانمیالدی2000سالدر

2017سالدرکهبوده اندنفرهزار250حدود
هزار700ومیلیون56میزانبهکاربراناین
هکمی دهدنشانمطلباین.استرسیدهنفر

وزمرهرکاردرآنکاربردواینترنتنفوذضریب
.استیافتهافزایششدتبه

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 
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بیانمی توان،5نموداراطالعاتبهتوجهبا
درصد98میالدی2017سالدرکهکرد

.نندکمیاستفادهاینترنتازبحرینجمعیت
90.6قطر،جمعیتدرصد94.3آنازبعد
جمعیتدرصد80امارات،جمعیتدرصد
اشغالگر،رژیمجمعیتدرصد79.8اردن،
درصد76.1کویت،جمعیتدرصد78.4
عربستان،جمعیتدرصد73.8لبنان،جمعیت
جمعیتدرصد69.8ایران،جعیتدرصد70

36.2فلسطین،جمعیتدرصد61.2عمان،
جمعیتدرصد31.9عراق،جمعیتدرصد
یمنجمعیتدرصد24.6نیزآخردروسوریه
البانقعالیشورای)بوده انداینترنتدارایاز

.(1396فرهنگی،

نظارتومدیریتبامرتبطمراکز-4-3
ایراندرسایبرفضایبر

لفیمختهایدیدگاهازتوانمیراسایبرفضای
واقتصادیفرهنگی،اخالقی،مسائلهمچون
ربسعیبخشایندر.نمودبررسیسیاسی
ازماعسایبرفضایدرکهنهادهایینااستآن

بهراهستنددخیلآنهدایتوکنترل
.نماییمبررسیاختصار

کشوروزارت•
وامکاناتبودجه،فعالیت ها،گستره

وفرمانداریاستانداری،چونزیرمجموعه هایی

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

درواحدرویکردیوسیاستداشتناهمیت
یبرقراردرنهادایناهمیتبیانگرخودکشور
یژهوبهکشورفضایدرعمومیفرهنگوامنیت
.(3:1391بااوش،)می باشدسایبرفضای

ازبهره گیریبامی تواندکشوروزارتهمچنین
ونیکیالکترصورتبهراانتخاباتسایبر،فضای
اگرامراینکهکندبرگزارکشورسراسردر

انشهروندکهمی شودآنبهمنجرگیرد،شکل
نامزدهابهراخودرأیزمانسریع تریندر

می آوردوجودبهراآنزمینههمچنینوبدهند
گیرد؛صورتآراشمارشدرخطاکم ترینکه
حوزههردرنامزدهابهشهروندانکهزمانیزیرا

اتیکاتومطوربهسیستممی دهند،رأیانتخابیه
آخرسروکردهشمارشرانامزدآنرأیتعداد
حوزه هایرأی هایتمامالکترونیکیطوربه

ورکشسراسرنهایتدرواستانیکانتخابیه
رخشمارشدرخطاکم ترینوشدهشمارش
اتانتخابنوعمدرن ترینوبهتریناینکهداده
ربراوظیفهاینکشوروزارتبنابراین.است
بهکشورسراسردرراانتخاباتکهداردعهده
منیتاسطحونمایدبرگزارالکترونیکیصورت
روریستتهیچکهببردباالایگونهبهراانتخابات

وکندهکراانتخاباتسایتنتواندهکریو
مانندنماید،جابهجاراانتخاباتآراوتعداد
همتحدایاالتجمهویریاستانتخاباتآخرین
ردستوبهروسیهکرچندشودمیگفتهکه

اباتانتخسایتکشوراینجمهوررئیسپوتین
ینابرتوانستهترامپوکردههکراکشوراین
.دهداختصاصخودبهرارأیبیشتریناساس

فناوریوارتباطاتوزارت•
اطالعات

وساختارایجادوکاربراننیازهایتأمینبا
ادهاینهتریناصلیازفنی،مناسبوامنبستر
رشمابهسایبرفضایدرفعالیتسازیآماده
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ارشادوفرهنگوزارت•
اسالمی

واسالمیفرهنگگسترشجهتدرتالش
درستوصحیحمسیردرافرادهدایتودینی
یبررسخالقانهتبلیغاتوهاآگاهیافزایشبا

ابتطبیقلحاظازموجودهایپرتالوهاسایت
راهدادننشانوایرانیواسالمیزندگی
ارشادیومحورینقشتواندمیدرستکارهای

.(4همان،)باشدداشتهسایبرفضایبررا
قضائیهقوه•

مسئولیتوعملکردگسترهبهتوجهبا
ولیتمسئکهسازمانیعنوانبهانتظامینیروی
باداردعهدهبرراجرایمبابرخوردمستقیم
هعهدبرنیزمسئولیتاینمجازیجامعهظهور
وآموزشباکهشدهدادهقرارنهاداینکاربران
بهتافپلیسدرمتخصصنیروهایبکارگیری
سایرباهماهنگوهمگامروز،هایفناوری
وتتهدیدابامقابلهوپیشگیریدرهاسازمان
.(4همان،)کندایفاسایبرفضایدرجرایم

تهدیداتوسایبرفضاینقش.4
آنازناشیفرهنگی
یکتأثیرگذاریتاشکل گیریزمانیفاصله ی
مروزها.باشدکوتاهیاطوالنیاستممکنتهدید
یایده اشاهدوکردهتغییرتهدیداتازتلقی
هنیذفرآیندیابتداتهدیداتکههستیمجدید
.می پیونددوقوعبهزمانگذردروهستند
ابتداضروریستتهدیداتبامقابلهجهت
وشدهشناساییتهدیدبسترهایوانگیزه ها
یطراحآنبامقابلهبرایسناریوهاییسپس
نرموسختبعددودارایتهدیدات.شود
تهدیداتسخت،تهدیداتخالفبر.هستند

-میگیردصورتاگرامراینوباشدداشته

.هددپایانسایبریجرایمازبسیاریبرتواند
وتحقیقاتعلوم،وزارت•

پرورشوآموزشوفناوری
ازطوالنیدورهافرادکهاینبهتوجهبا
آموزشگذراندمینهادایندرراخودزندگی
فضایدرزندگیقوانینوکارهاراهها،روش
االبوپیشگیریهایزمینهدرپژوهشوسایبر
فضاایندرحرکتامنیتضریببردن

هایآگاهیسطحبردنباالدرمؤثرراهبردی
باشدمیکردهتحصیلافرادوجامعهعموم
وزارتدواینوجوداینبا.(3:1391بااوش،)

فضایبرایجامعیهایطرحتوانندمیخانه
بهتادهندارائهاجراییهایارگانبهسایبر
.نمودتمدیریرافضااینتوانستشکلبهترین
ازهکمحصلینیبرایتواندمیپرورشوآموزش
دهدارائهایبرنامهنمایندمیاستفادهفضااین
فضاایندرچالشکمترینبامحصلیناینکه
باهمعلوموزارتهمچنینوشوندروروبه

-یممتخصصاساتیدازگیریبهرهواستفاده
اینجامعوراهبردیهایبرنامهارائهباتواند
علوموزارتاینکهدیگرونمایدسامانبهرافضا
درهزمینایندردانشگاهیهاییگرایشایجادبا

درهکدهدپرورشمتخصصینیبایدهادانشگاه
وستهبایکهگونهآنرافضااینبتوانندآینده
.نمایندهدایتومدیریتاستشایسته

سیماوصداسازمان•
دهکدهمثابهبهکهمعاصرجهاندرامروزه
اایفجوامعدراولنقشارتباطاتاستجهانی
سیاسانقشسیماوصدامیانایندروکندمی
فرهنگومردمعمومهایآگاهیافزایشدر

داردعهدهبررامجازیجامعهدرفعالیت
.(3:1391بااوش،)
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تهدیداتخالفبر.هستندنرموسختبعد
وذهنیابعادبربیشترنرمتهدیداتسخت،

وانمی ترانرمتهدید.دارندتأکیدروانشناختی
تهویدردگرگونیموجبکهدانستتحوالتی
ظامنیکقبولموردرفتاریالگوهایوفرهنگی
عبارتبه.(7:1386نائینی،)می شودسیاسی
افتادنخطربهباعثکهاعمالیتمامیدیگر
سیاسینظامیکحیاتیهایارزشواهداف
واملعدراساسیتحولوتغییربهمنجریاشده
هدیدتشود،کشوریکملیهویتکنندهتعیین
جنگبدوننرم،تهدیددر.می شودخواندهنرم
ارخوداراده یمهاجمکشورفیزیکی،درگیریو
. کندمیتحمیلهدفکشوربرگوناگونابعاددر

ادابعدارایسختتهدیداتهمانندنرمتهدیدات
اسی،سیاقتصادی،نظامی،بعدجملهازمختلفی
با.ندمی باشامنیتیودفاعیاجتماعی،فرهنگی،

اجتماعیشبکه هایدرنرمتهدیداتوجوداین
بهنسبتاجتماعیوفرهنگیسیاسی،ابعاددر
ریبیشتاهمیتازوبودهمشهودترابعادسایر

درسیاسیحوزه یدرنرمتهدیدات.برخوردارند
دریبی ثباتایجاددنبالبهاجتماعیشبکه های
اتتهدیدهمچنین.می باشندبراندازیوکشور
ایندراجتماعیوفرهنگیحوزه یدرنرم

،فرهنگ هاقبیلازمواردیدرمجازیشبکه های
.می شونداِعمال...وهاارزشها،هویتهنجارها،

هایشبکهتهدیداتتأثیرتوانمیروایناز
ومطلوببخشدوبهراسایبریاجتماعی
ررفتاافزایش.کردبندیتقسیمنامطلوب

مبتذل،هایگروهعقایدترویجپرخاشگرانه،
را...ومستهجنونامناسبرفتارهایترویج
نامطلوبتأثیراتازهایینمونهعنوانبهمی توان
گرفتنظردرسایبری-اجتماعیشبکه های

.(40:1386الیاسی،)

کردهارائاینجادرفرهنگازمی توانکهتعریفی
مجموعه ایفرهنگ،کهاستشرحاینبه

،شکبدونبنیاداینبرشاملکهمی باشد
مجازیاجتماعیشبکه هایگسترده یحضور
عبورکشورهامرزهایازکهروزمرهزندگیدر
پیوندهمبهرادنیامختلفنقاطوکرده

رانکاربتفکرطرزوزندگیسبکبرمی دهند،
ل،دلیهمینبه.می گذاردتأثیرشبکه هااین

نهاتحاضرعصرانسانسویازفرهنگپذیرش
ه،مدرسخانواده،مانندفیزیکیمحیططریقاز

اینامروزهبلکه.گیردنمیصورت…وجامعه
هبافرادبهنیزمجازیفرهنگمحیطازفرهنگ
منتقل(جوانانونوجوانانکودکان،)ویژه

 هایرویهرو،ایناز.استگریزناپذیرکهمی شود
واطالعاتیفناوری هایکمکباسازفرهنگ
یدهعقاندیشه،بهنفوذجهتمسیریارتباطی،

ینبد.می یابندمجازیفضایکاربراننگرشو
دادرویاینبامواجههدرناآشناکاربرانترتیب،
ندمی کنپیدادستفرهنگازجدیدیبُعدبه
تاستضاددرشانجامعهفرهنگیساختارباکه
درتردید.(162:1386عبداللهی،وزادهمهدی)

دگرگونی هایملی،وسنتیفرهنگعناصر
مجددشکل گیریوجامعهسطحدرفرهنگی
فرهنگیضدپیامدهایازعقیدهوتفکر

.دمی باشسایبرفضایدراجتماعیشبکه های
جهتراهکاریکهصورتیدرشرایطایندر

شبکه هایتهدیداتباصحیحمقابله ی
استحالهنگردد،اتخاذسایبری-اجتماعی
ردکهبودخواهدوضعیتاینپیامدفرهنگی
اجتماعی،شبکه هایدرفعالحضورمیاناین

یفرهنگمحصوالتتولیدوصحیحاستفاده ی
حسن)می باشندراهکارهاازنمونه هایی
.(80:1384بیگی،
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وجوانانمیانرابطهکه؛استمعتقددرانتر
یکی:استگرفتهخودبهکلیشکلدورسانه ها
مانگفتدیگریوفرهنگیبدبینیگفتمان
ووانانجبینمنفیارزیابی.فرهنگیبینیخوش
بهعمومیمشاجره هایدرویژهبهرسانه ها
هدیدرسانه اینوینفناوری هایمعرفیدنبال

هراسمرزنزدیکیدرکهمشاجراتیمی شود،
وکالنتری)دگیرنمیقرارایرسانه
گسترشمبنا،اینبر.(131:1387حسنی،
کهاسترفتهپیشجاآنتاسایبرفضای
صبحانهزدن،قدمهنگامامروزیهایانسان
حتیوخانوادهاعضایکناردرحضورخوردن،
-گوشیبهراخودحواستمامکاری،جلسات

مجازیهایشبکه.اندکردهخودهوشمندهای
پیدامختلف،صفحاتدرنظرتبادلامکان
دوستانیافتنحتیوجدیددوستانکردن
راایمبودهخبربیهاآنازهاسالکهقدیمی
ازبسیاریجهتهمینبهواستکردهفراهم
اساساینبر.کنندمیاستقبالهاآنازمردم

خودیبهمجازیهایشبکهایندرعضویت
-میآغازجاییآنازمشکلندارد،مشکلیخود
به(نوجوانانوجوانانویژهبه)افرادکهشود
ایندرحضورازبیمارگونوافراطیصورت
یدمفوقتازبسیاریوبرندمیلذتهاشبکه
ایندر.کنندمیسپریهاآندردرراخود
هایموقعیتدرگرفتنقرارجهتبهصورت
بآسیموردافراددیگرازبیشترسنیخاص
اینبر.(www.heiroo.com)گیرندمیقرار
هایمیزگردبرگزاریبامی توانندرسانه هاپایه
وجامعهنخبگانازدعوتوتخصصیوعلمی

وگرایشبا[اندیشانفضا]صاحبنظران
متفاوتجهاتازراموضوعمختلفدیدگاه های

انتصمیم گیرودادهقراربررسیوکاوشمورد
حلراهارائه یوتصمیمدررا[گردانانفضا]
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خطازبسیاری.درساننیاریمناسب
اطالعاتبرمبتنیچونعمومیمشی های
مشکلبااجرادرنبودند،موقعبهودقیق
طریقازآزادوآسانجریان.شده اندمواجه
رویازتصمیم گیریمی دهدامکانرسانه ها
میمیتصبابلکهنباشد،تحریکاتواحساس
ربیعی،وگیوریان)گیردصورتعقالنی
سایبرفضایترتیببدین.(1381:115
درباکههاستحکومتاختیاردرایعرصه
دتواننمینوینشیوهبهآنداشتناختیار
ادایجزمینهودهندتوسعهوکنترلراجامعه
کمرنگنیزراجامعهدرفرهنگیتغییرات
عصردربشریتتکنولوژیآخرینلذا.نمایند
یگیرشکلونوینهایفناوریساختحاضر
هتجفضااینازبایدکهاستسایبرفضای
جامعهشهروندانوجامعهکنترلومدیریت
سنددرکهشودمیپیشنهادلذا.نموداستفاده
(آیندهدهه5)پیشرفتاسالمیایرانیالگوی
درنوعرصهاینجایگاهواهمیتبه

صورتمبذولتوجهفرهنگیتأثیرگذاری
تهبرداشبلندیهایگامعرصهایندروپذیرد
سویوسمتبهروبشریتجهانزیراشود،

دررابزااینازاستفادهونوینهایتکنولوژی
ادهاستفکهگفتباید.استجوامعمدیریت
ویریگشکلزمینهفضااینازبهینهودرست
-یمراپویاوآگاهشهروندانیوجامعهافزایش
بهبتوانآنکهشرطبهآوردفراهمتواند
آنمدیریتبرایومدیریتراآندرستی
آنکهمجموعدر.نمودتجویزراهایینسخه

ترنتاینوسایبرفضایباکاربرانناآشنایی
هکشودمیفرهنگیتهدیداتورخدادزمینه

وریتمدیدرستیبهبایدواستگریزناپذیر
.یابدسامانآنپیدر

http://www.heiroo.com/
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کلمشبااجرادرنبودند،موقعبهودقیقاطالعاتبرمبتنیچونعمومیمشی هایخطازبسیاری
واحساسرویازتصمیم گیریمی دهدامکانرسانه هاطریقازآزادوآسانجریان.شده اندمواجه

ترتیببدین.(1381:115ربیعی،وگیوریان)گیردصورتعقالنیتصمیمیبابلکهنباشد،تحریکات
وانندتمینوینشیوهبهآنداشتناختیاردرباکههاستحکومتاختیاردرایعرصهسایبرفضای
لذا.دنماینکمرنگنیزراجامعهدرفرهنگیتغییراتایجادزمینهودهندتوسعهوکنترلراجامعه
کهاسترسایبفضایگیریشکلونوینهایفناوریساختحاضرعصردربشریتتکنولوژیآخرین
شودیمپیشنهادلذا.نموداستفادهجامعهشهروندانوجامعهکنترلومدیریتجهتفضااینازباید
درنوعرصهاینجایگاهواهمیتبه(آیندهدهه5)پیشرفتاسالمیایرانیالگویسنددرکه

زیرا،شودبرداشتهبلندیهایگامعرصهایندروپذیردصورتمبذولتوجهفرهنگیتأثیرگذاری
.ستاجوامعمدیریتدرابزاراینازاستفادهونوینهایتکنولوژیسویوسمتبهروبشریتجهان
وآگاهوندانیشهروجامعهافزایشوگیریشکلزمینهفضااینازبهینهودرستاستفادهکهگفتباید
هاییسخهنآنمدیریتبرایومدیریتراآندرستیبهبتوانآنکهشرطبهآوردفراهمتواندمیراپویا
هدیداتتورخدادزمینهاینترنتوسایبرفضایباکاربرانناآشناییآنکهمجموعدر.نمودتجویزرا

.یابدسامانآنپیدرومدیریتدرستیبهبایدواستگریزناپذیرکهشودمیفرهنگی
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پور مطلق، مهدی و آرش قربانی سپهر، دیدگاهی نوین به انصاری، زهرا، حسین1.
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.1-7، صص 1391های اجتماعی نوپدید، مجازی و آسیب
های اجتماعی، تهران، معاونت اجتماعیها و ناهنجاریبیابانی، غالمحسین، آسیب4.

.1384نیروی انتظامی، 
بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 5.

.1380پژوهشکده مطالعات راهبردی، 
ن امنیت تروریسم سایبری و اهمیت آن در برهم زد»پورنقدی، بهزاد و ارشد بختیاری، 6.

.29-46، صص 1392، 14المللی پلیس، شماره ، مطالعات بین«بین الملل
جمراسی فراهانی، علی، مفاهیم نظری امنیت ملی، تهران، مرکز آموزش مدیریت 7.

.1374دولتی، 
رار معاصر، حسن بیگی، ابراهیم، حقوق و امنیت در فضای سایبر، تهران، انتشارات اب8.

1384.
ی، ، فصلنامه علمی تحقیقات فرهنگ«سازیرسانه و فرهنگ»دهشیری، محمدرضا، 9.

.179-208، صص 1388، 4دوره دوم، شماره 
، چاپ اهلل، مبانی جامعه شناسی اصولف مبانی وسایل اجتماعیسیف اللهی، سیف10.

.1373سوم، گناباد، نشر مرند، 
.1396ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان، یادداشت و گزارش، شورای عالی انقالب فرهنگی، 11.

http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1381429.
وسعه ابعاد حقوقی محیط سایبر در پرتو ت»صدری، محمدرضا و محمدتقی کروبی، 12.

ها و مقاالت اولین همایش حقوقی فناوری اطالعات و ، مجموعه سخنرانی«ملی
.1384ارتباطات کشور، 

شور به نقش و جایگاه فضای سایبر در توسعه ک»قربانی سپهر، آرش و زهرا انصاری، 13.
ت، ، مجموعه مقاالت دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرف«عنوان الگویی راهبردی

1397.
رترویج ها بتأثیر رسانه»قربانی سپهر، آرش، خلیلی شورکائی، مجید و محمدرضا میرشکاری، 14.
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دبیر نهضت سواد رسانه ای
رزانقالب اسالمی ا ستان الب

مصاحبه با سرکار خانم داودی

یشبکههاورسانهدیجیتال،حوزهدرماکشوراصلیمشکل.5
چیست؟راهکارودانیدمیچیزیچهرااجتماعی

ناپذیرجداییجزئیبهاجتماعیهایشبکهاطالعات،وفناوریگسترشبا
یناکاربرانتعدادبرروزهروشدهمبدلوکارکسبوتجارتزندگی،از

.شودمیافزودههاشبکه

اختهشنبایدکهآنچنانداخلی،اجتماعیهایشبکهوجودباماکشوردر
مخاطبانینبدرجایگاهینتوانستندونکردندپیداتوسعهونیستندشده
.کنندپیداایرانی

بودناندازی،راهدرتاخیربهتوانمیهافرمپلتاینضعفنقاطجملهاز
ضعفپسند،مخاطبسرویسارائهامکاننداشتنقوی،پشتیبانیک
طحسدرکاربرانینداشتنخارجی،هاینمونهبامقایسهدرتکنولوژیدر
رااربرانکاعتمادنتوانستندهاشبکهاینطرفیاز،کرداشارهالمللبین
کاربرانتاشدهموجبمحتواانتشاردرناامنیاحساسوکنندجلب
.ندهندنشانآنهابهنسبتاییعالقه

هکزمانیونداردوجودخارجیهایشبکهبرهمکافینظارتمتاسفانه
آنازیسبومیواندازیراهفکربهمتولیان،شودمیتبدیلمعضلیکبه
داردرامخاطبآمارباالترینماکشوردرکهتلگرامنمونهبرای؛افتندمی
پردازد؛بوکارکسبوتجارتبهتواندمیکانالیکاندازیراهباکاربرهرو
موردبایدشوند،خارجیهاینمونهجایگزینآنبومینهنمواگراما

آنبمناسساختزیرکشوردروگیرندقرارالزمپشتیبانیوحمایت
ورسانپیامافزارهاینرمتوسعهوتقویتجهتوشودفراهم

محمدحسن همتی منفرد

قسمت دوم
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ایفضعالیشورایهایبرنامهووظایفجملهازکهبومیاجتماعیهایشبکه
آننتیجهمطمئناودهدانجامزمینهایندرعملیاقدامباید،استمجازی
.بودنخواهدعمومیاقبالجزچیزی

هایشبکهازحمایتبرایراهکارترینمهماطالعات،ملیشبکهاندازیراه
ماعیاجتهایشبکهتوسعهدرآمد،افزایشوکار،کسبتوسعهواستاجتماعی

اطالعاتملیشبکهاندازیراههایمزیتجملهازمناسبمحتوایافزایشو
.است

هایکهشببهدولتمالیهایکمکبهنیازیاطالعاتملیشبکهاندازیراهبا
زنیهاآنتوانمندسازیزمینهشرایطایندروبودنخواهدداخلیاجتماعی
.شودمیفراهم

یناخارجیاجتماعیهایشبکهبهایرانیکاربرانمندیعالقهدالیلجملهاز
هایرسانپیامواجتماعیهایشبکهدرایرانیمیلیون30بربالغکهاست

این.ستاانکارناپذیرواقعیتیهاشبکهاینمحبوبیتودارندفعالیتخارجی
فارستبیان،همچونبومیاجتماعیهایشبکهسهمکهاستدرحالی
مندیعالقهلیستدرسروشوایتاهمچونهاییرسانپیاموکلوبتوییتر،
درکاربرانفعالیتوحضورگسترش.استناچیزبسیارایرانیکاربران
اجتماعیهایشبکهوهارسانپیامسازیبومیضرورتخارجیهایشبکه
.کندمیچنداندورابومیوداخلی
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کهآن طورمخاطبجذبمنظرازآنعالوه بر
یرانیاکاربرانزندگیدرونیستندموفقباید
رسان هایپیاماین حالبا.ندارندمهمینقش
بانکیخدماتجملهازخوبیخدماتداخلی،
اتیخدمارائهامکانومی کنندارائهکاربرانبه
وتلگرامهمچونخارجیشبکه هایکهدارندرا

دراجتماعیشبکه هایورسان هاپیام سایر
.ندارندایران

یاجتماعشبکه هایراهسربرموجودمشکالت
موضوعکهداردمتنوعیابعادبومیوداخلی

برخیوجودفنی،امکاناتوسرمایه گذاری
وزهحدرخاصمتولینبوددست وپاگیر،قوانین
.تآنهاسمهم ترینجملهازپشتیبانیونظارت

راه اندازیمشکالتجملهازقویسرمایه گذاری
نیازمندکهاستبومیاجتماعیشبکه های
.تاسزمینهایندرامرمتولیانجدی تراقدامات
یفضعساختزیربخشدرمعموالشبکه هااین
 اندماندهباقیاستارتاپیکحددرگاهاوبوده
نمخاطبامیاندرراخودجایگاهنتوانستندو

.کنندتثیبت

هبنیازاولوهلهدربومیشبکه هایگسترش
باوامنبستریدرتاداردملیشبکهراه اندازی
مشخص،ومدونمقرراتوقوانینتنظیم
دروانندبتمالیپشتیبانیمتخصصین،آموزش
.باشندداشتهمقبولیتکاربرانمیان

کهراخارجیاجتماعیشبکه هایقوتدلیل
فادهاستدارد،ایراندربسیاریکاربراکنونهم
اینواستمناسبفنیساخت هایزیراز

اهدافحتمااقتصادیاهدافعالوه برشبکه ها
سبکوفرهنگدرتغییرجملهازدیگری
کاربردهایومحتواتولیدطریقاززندگی
ایشبکه هپسدرنیزراجاسوسیواطالعاتی

دراقتصادینگاه.می کننددنبالاجتماعی
تاولویاولینعنوانبهشبکه هااینراه اندازی
ددیباشبکه هااینزیادیحدتاواستمطرح

ومی کنندنگاهموضوعاینبهاقتصادی
.استدرآمدکسبهدفشان
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دراطالعاتملیشبکهمورددر.6

وشدهزیادیبحثهایمختلفکشورهای
لمفصطوربهنشریهدومشمارهدرنیزما

ودرستتعریف.کردیمصحبتآندرباره
معنایبهآیاچیست،موضوعایندقیق
خارجابارتباطقطعوفیلترینگوبستن

است؟داخلدرشدنمحصوروکشوراز
یدسترسورفتهسوالزیرمردمامنیتآیا
امنیتیترفضاوسادهتراطالعاتبه
شود؟می

حلراهیکاطالعاتملیشبکهراه اندازی
ورسایبفضایدرامنیتافزایشجهتاساسی
وسایبریحمالتبرابردرکشورماندنمصون
اتاطالعملیشبکه.کشور هاستدیگرهکری
ملیپایداروامنساختزیرشبکهتوسعهبرای
هبمتاسفانه.استاساسینیازیکایراندر
اطالعمردمدرست،رسانیاطالععدمدلیل
.ارندندشبکهاینچگونگیوماهیتازدقیقی
،آمدهمیانبهشبکهاینازسخنکهزمانهر

ارتباطاتازدوربهوبستهومحدوداینترنت
فبرخال.کندمیخطورذهنشانبهبین المللی
هبارتباطیهیچملیاینترنتعموم،تصور
نوعیصرفاوندارداینترنتکردنمحدود
العاتاطبهتربسیارکیفیتباوسریعگردش
.استداخلیبستردر
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بهجهاندرمتعددیکشورهایحاضرحالدر
هاییکشورو اندبردهپیداخلیاینترنتاهمیت
اقدامات...وچینبرزیل،روسیه،آلمان،مانند
.انددادهانجامراستاایندرمهمی

ایراندرداخلیاینترنتطرحکهزمانی
کهصورتیدرحتیشود،اجراوسازیپیاده
شکلمبادلیلیهربهجهانیفضایدراینترنت
ازتوانندمیکشورداخلدرکاربرانشود،مواجه
رطرفبراخودنیازوکننداستفادهملیشبکه
خارجیمنابعبهوابستگیحتیونمایند
مینهزایندراستقاللورودمیبینازاینترنت
ایایمزازدگریکی.آیدمیدستبهکشوربرای
واینترنتمصرفهزینهکاهشطرحاین

بامللالبیناینترنت.استباندپهنایافزایش
دهمیکباداخلیترافیکوالمللیبینقیمت
متقیتفاوتاین.شدخواهدعرضهفعلیقیمت
هاینیازمندیغالبکاربران شود،میموجب
برطرفداخلیخوبهایسرویسباراخود
هاستفادکاهشباخارجیهایسرویسوسازند
.شودمواجهکاربران

رنتاینتسرعتافزایشموجبداخلیاینترنت
رینتپرسرعتجنوبیکرهمثالطوربه  شود؛می

قرارکاربرانشاختیاردرراجهاناینترنت
.می دهد

مندقدرتبهاطالعاتملیشبکهنداشتنباما
طریقازخودمانبرابردرکشورهاسایرشدن

مککایرانیکاربراناطالعاتبههاآندسترسی
کهتاسضروریبسیارشرایط،ایندر.کنیممی
اریمبردگامطرحاینشدنعملیاتیراستایدر
کمکخودمانبیشترهرچهقدرتمندیبهو

.کنیم

ظرفیتازاستفادهراستاایندر.7

یکمکچهبنیاندانشوفناورشرکتهای
؟میکند

لمعافزایشمنظوربه،بنیاندانشهایشرکت
حققتودانشپایهبراقتصادیتوسعهثروت،و

گسترشراستایدراقتصادیوعلمیاهداف
وقتحقینتایجسازیتجاریونوآوریواختراع
(خدماتوکاالتولیدوطراحیشامل)توسعه
افزودهارزشباوبرترهایفناوریحوزهدر

(مربوطافزارهاینرمتولیددرویژهبه)فراوان
.شودمیتشکیل

بهتوانمیهاشرکتایناقداماتجملهاز
یریگبهرهباکهکرداشارهبومیهایرسانپیام
ایجادفناورینخبگانتوسطوروزدانشاز

شدبامیایتاها،رسانپیاماینازیکی.اندشده
رانیاواندیشهنبنیادانششرکتمحصولکه

بهشروع1396سالدرکهاستامروزتمدن
ه یبه  وسیلحدیتاتوانستهوکردهفعالیت
.شوداجراییونصبمخاطبان

ولمحصنیزگپایعنوانبادیگریرسانپیام
ازواستمدیاخطرویبنیاندانششرکت
ویقوبهرمزنگاریبهمی توانآنمکاناتاجمله
.کرداشارهتصویریوصوتیتماس

واژهسربادانش آموزمشهورآموزشیشبکه
ردکهاستآموزشیوارتباطینرم افزاری،شاد
لدلیبهایراندرویروسکرونادنیاگیریپی
ایرانمدارسدردانش آموزانحضورامکانعدم
وزارتنرم افزاراینامتیازصاحب.شداندازیراه

دانش آموزان،واستایرانپرورشوآموزش
اینازکههستندافرادیمدیرانومعلمان
.می کننداستفادهنرم افزار
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درعاملموثرترینجملهازهاشرکتاین
هایسیستمتوسعهنوآوری، زایی،اشتغال
دانشاقتصادرشدوگیریشکلاجتماعی،
برندهبر .هستندکشوریهردربنیان
،نوآوری،قیتخالپانومحوردانشهایشرکت
وقابدرمؤسسانباالیانگیزهوپذیریانعطاف
.استجامعهدرمناسبخدماتارائه

ربدیجیتالیزندگیواینترنتازاستفاده
توجهیقابلتاثیرکسب وکاروزندگیکیفیت
ردانقالبیکبهتبدیلبه طوری کهداشته،
تغییراتمستلزمواستشدهحاضرعصر

،سازمانیمدیریتفناوری،زمینهدرگسترده
.هستیمآنازفراتروفرهنگی

درماکشورقوتنقاطرامواردیچه.8

چهدرمیدانید؟دیجیتالحوزه
بیشتریتواناییوظرفیترسانههایی

داریم؟

جهتابزاریرسانهبدانیمبایداولوهلهدر
تشارانچگونگیوکیفیتواستپیامانتقال
در.داردقراراهمیتاولدرجهدرمطالب
لاو:داریمسروکارگروهدوبامارسانهبامواجه
اییهرسانمحصولیککنندهتولیدکهگروهی
تولیدمحصوالتازکهمخاطبیدومواست
فراخورمخاطباناینوکندمیاستفادهشده،
هارسانهازمتفاوتیانواعازروزانهنیازوذائقه
ازامروزایرسانهدنیایدر.کنندمیاستفاده
وهادانشگاهومدارسدرتنهامکتوبهایرسانه
ریباتقومی شوداستفادهدرسیکتبعنوانبه

ایفضاما؛دارندمخاطبانسبددرناچیزیسهم
طیفباالتریناجتماعیهایشبکهومجازی

دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 

جزوودادهاختصاصخودبهرامخاطب
رادافروزانهتعامالتوزندگیازناپذیرجدایی
ردماکهسوالاینبهپاسخ.شودمیشاملرا

ظرفیترسانهانواعازیککدامدرایران
اینترنتبهوابستگیبهباتوجهداریمبیشتری
دبایبومیغیراجتماعیهایشبکهوجهانی
ادیورمانندملیرسانهنفشمتاسفانهگفت،
واستخارجیهایشبکهازبعدتلویزون
هکقویزیرساختآوردنفراهمبامیبایست
برکیهتباباشدداشتههمتریقویپشتیبانی
هایرسانهبومیوموجودهایظرفیت
بارقابتقابلکهکیفیتیباوپسندعامه
.کنیمفراهم،باشدخارجیهاینمونه

سپاسمصاحبهایندرشماشرکتاز
.گزاریم
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راه ارتباطی با ما جهت همکاری با نشریه

@khu_kanun_majazi

https://t.me/khu_kanun_majazi

