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 ای ابزارهای قانونی برای حمایت از تهاجم رسانه

  

 چکیده

ابزارهای قانونی برای حمایت از تهاجم  :این مقاله

قهانو  حنهن مباحه   جدا گانهه بهه  فصل 3در ای رسانه

نادرسههت  رفتههار ارتباتهها  در مواجههه بهها ات  هها  

پروپاگانههدای بههر پ و پروپاگانههدای  ات  هها  ذهها  

با  ها: اتوماسیو  برای ارتباط و ذنترل و   رایانشی

 در نهایت به جمع بندی از هر سه موضوع می پردازد.

  مواجهه با ات  ا  ذا  : ارزیابی استدالل به »در 

« رفتار ارتباتا   قانو  حنن 230حیه بش  سود اص 

محقق و پژوهشگر مرذز امنیت و  اثر تیم هوانگ،

در ذتا   2020تاو  در سال  فناوری دانشگاه جرج

چاپ انتشارا  « ساالری های اجتما ی و مردم رسانه»

دانشگاه ذمبریج منئله میزا  منئولیت سکوها در 

یابد، یکی  یها انتشار م قبال محتوایی ذه از بنتر آ 

از منائل پیچیده حقوقی محنو  می شود ذه در جوامع 

گوناگو  از جمله در ذشور ما مورد بح ، پژوه  و 

بررسی قرار گرفته و گاهی محل نزاع نیز واقع شده 

اقدام حنن  230است.در اینجا پژوهشگر به بررسی بش  

پردازد ذه قانونی  رفتار ارتباتا  ایاال  متحده می

ولیت سکوها را ننبت به محتوای تولیدشده است ذه منئ

ذند. این قانو  ذه  ها مششص می توسپ ذاربرا  در آ 

 نوا  زیرسا ت آزادی اینترنت و انتشار آزاد  به

شود، تا حدود زیادی به سکوها ننبت  ها مطرح می ایده 

به محتوای تولیدشده توسپ ذاربرا  آ  ها مصونیت 

ذا   در فضای  قضایی می دهد. با گنترش ات  ا 

مجازی،  لی الشصوص ات  ا  ذا   حوزه سیاسی ذه 

هایی ذه از دموذراسی بهره می برند، انتشابا   نظام

ها  های جدی مواجه ذرده است. در واست را با چال 

برای اص ح این قانو  به منظور افزای  منئولیت 
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تر شده است. پیشنهادهای حقوقی متنوع  سکوها گنترده

در این قانو  به بح  گذاشته شده است و  برای اص ح

های زیادی در این  دهد ذه پیچیدگی نویننده نشا  می

ها  پیشنهادها وجود دارد تا جایی ذه بعضی از آ 

 تواند مشک   تازه ای را به وجود آورند.  می

 ۱00از این جهت در این بش  به بررسی نزدیک به 

متحده و روز، منئله قوانین فعلی ایاال   منبع به

ها برای افزای  منئولیت سکوها در  امکا  اص ح آ 

برابر ات  ا  ذا   به بح  گذاشته است، از منظر 

گذاری دارای نکا  ارزشمندی می  گذاری و سیاست قانو 

ات  ا  نادرست، ات  ا  »باشد، همچنین در مورد 

، اثر اندرو ام. ِگس« ذا   و پروپاگاندای بر پ

استاد بنجامین ا. لیونز  و یننتو استاد دانشگاه پر

ذه در ذتا   2020در سال  یوتاارتباتا  دانشگاه 

چاپ شده انتشارا  « های اجتما ی و دموذراسی رسانه»

 دانشگاه ذمبریج 

 

ها با دیگر  ات  ا  نادرست و تفاو  آ .می باشد  

مفاهیم مرتبپ مانند ات  ا  ذا   و ا بار جعلی به 

وهشگرا  این حوزه  با دقت بح  گذاشته شده و پژ

های تولید،  رضه و مصرف ات  ا  نادرست را  مکانیزم

در فضای مجازی مورد بررسی قرار می دهند و  وامل 

تاثیرگذار بر موفقیت هرذدام از این مراحل را 

 نمایند. تحلیل می

از همین جهت دیدگاه های ارزشمندی را در مورد 

ه ات  ا  نادرست ذنندگا  بالقو تولیدذنندگا  و مصرف

های  ذند. به تور مثال اگرچه تبق پژوه  بیا  می

موجود حجم ات  ا  نادرست در فضای مجازی بنیار اما 

ننبت به ذل ات  ا  موجود اندک است، با این حال 

ذنندگا  بنیار فعال این حجِم ات  ا  نادرست  مصرف

شوند تا گردش این ات  ا  به شد  تقویت شود.  سبب می

های ذلیدی، بنیار متمرذز و  در میا  بر ی زیرگروه و

های ناشی از  شایع است. با توجه به اهمیت آسیب

تولید و انتشار ات  ا  نادرست در فضای مجازی، 

های سیاسی و انتشابا ، در این  مشصوصا در زمینه

روز را مورد  اثر به ۱00قنمت پژوهشگرا  نزدیک به 

گذارا  و  ند برای سیاستتوا بح  قرار داده اند ذه می

 فعاال  فضای مجازی روشنگر باشد.



4  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

هههها و پروپاگانهههدای رایانشهههی:  با » در مهههورد

نوشته ساموئل سی « اتوماسیو  برای ارتباط و ذنترل

لی، وو
۱
گزاس در   شگاه ت گاری دان شکده  برن ستاد دان ا

سال  ذه در  یز  ستین ن تا   2020آ سانه»در ذ های  ر

ما ی و مردم شد در  ذه« ساالری اجت یاد  شتر از آ   پی

ذه با  فت  ذه نرم  واهیم یا برای  ها  ین  فزاری آن  ا

سی  های سیا حوزه  نتند، در  یک ه ظایف اتومات جام و ان

برای انتشار گنترده ات  ا  ذا  ، فریب و تاثیر بر 

افکار  مومی و وحشت نشبگا  مورد سوء استفاده قرار 

های  نظامها روی  اند. از این جهت آثار سوء با  گرفته

ین  مردم به ا نبت  قا  را ن با ، محق ساالر و انتشا

حدودا ده  ست.  ذرده ا ناس  ضوع ح یو  مو نا    ها میل ح

ها ا تصاص دارند  های اجتما ی به با  ذاربری در شبکه

های  و گمنامی در اینترنت نیز سبب قدر  فزاینده با 

نتی با  ش ، چی ین ب ست. در ا شده ا سی  ظر  سیا ها از ن

سپس تاریشی و  ست و  ته ا قرار گرف یل  مورد تحل نی  ف

ها به بح   های سیاسی از با  استفاده ها و سوء استفاده

بت با  های مث جدا از  ملکرد ست.  شده ا شته  های  گذا

به  مک  لب ذ ثال در قا برای م سی،  برای دموذرا سی  سیا

نترده ش  گ برای پو گارا   های   برن بار، ذارذرد تر ا 

فی با  سیب من سی آ لب های ب های سیا نیاری را در قا

فریب افکار مومی و امکا  د الت  ارجی در انتشابا  

به  پردا تن  عد از  ثر ب ین ا ست. در ا وارد آورده ا

های قابل لمس، راهکارهای فنی و  ها با مثال این آسیب

ین  با ا له  برای مقاب شده  شنهاد  ست پی نین سیا همچ

یده شبکه پد ته  ی  قرار گرف سی  مورد برر ما ی  های اجت

  ألهای  است و

های آینده نشا  داده شده است.  موجود برای پژوه 

 ۱20در این مقاله )بالغ بر   ادبیا  وسیع بررسی شده

گذارانه و  های فنی و سیاست روز( و بررسی جنبه اثر به

های  رساند  آسیب با  حداقل هایی برای به حل ارائه راه

سبب می سی  ست سیا برای سیا ثر  ین ا تا ا گذارا  و  شود 

 عاال  حوزه فضای مجازی بنیار مفید باشد.ف

 

قههانو  حنههن رفتههار ارتباتهها ،  واژگاااک یلیاادی 

پروپاگانهدای بهر پ و  ات  ا  نادرست، ات  ا  ذا  ،

 اثر گذاری بر انتشابا . رایانشی،

                                                      
1
 Samuel C. Woolley 
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  مقدمهمقدمه

هههای اجتمهها ی، نگههاهی   در ابتههدای ظهههور شههبکه

صت  وش جاد فر به ای نه  سی،  بینا صادی و سیا های اقت

لیت جمعی افراد و ایجاد فضای جدیدی برای گفتگو فعا

های اجتمها ی  استفادة روزافزو  از شهبکه وجود داشت.

ها را ایجاد ذرد ذه در  موج جدیدی از نظرا  و پژوه 

های جمعی، اقتصاد و  پی ترذیب دان  موجود از رسانه

صت جنب  با فر ما ی  ین  های اجت مده از ا ید آ های پد

بودند. فینبوک و توییتر بی  فناوری ارتباتی جدید 

برای  نتری  سازی و ب برای توانمند بزاری  که ا از آن

به شند،  ما ی با حوال  اجت بار  ت های ا   نوا  ابزار

قرار می ستفاده  مورد ا ندا  لی و پروپاگا ند.  جع گیر

سی پژوه  با برر قا   نه محق شده در زمی جام  ی  های ان

شت لپ بردا های غ
2
سازی  و متقا د

3
ست  به د بال   به دن

 های  صر حاضر هنتند. آورد  بینشی در مورد چال 

صط حا   ست»ا «ات  ا  نادر
4

ذا  »،  «ات  ا  
5
و  

«پروپاگاندا»
6
جای یکدیگر، با تغییر مفهوم  گاهی به 

روند. این اصط حا   پوشا  به ذار می و یا تعاریف هم

ای هنتند  ذننده های غیرواقعی یا گمراه مربوط به پیام

نوا  ا حت   بر پ، ذه ت یام  لب پ ید در قا ت  ا  مف

شوند. ما ات  ا  نادرست  تبلیغا  یا مقاال  منتشر می

بل  قایق قا با ح ذه  لة اد ایی  به منز ید  را  تأی

ذهه از  ذند میشناسیم مغایر  دارد یا آ  را تحریف می

شایعا  با  هومی  ظر مف ن
7
ئه یا تئوری  های توت

8
ذه  

ح شده بنتگی ها به ارزش واقعی اد اهای مطر تعریف آ 

ذه از  نتند  هایی ه شایعا  اد ا ست.  مایز ا ندارد مت

قدر  می ما ی  قال اجت یرد انت گ
9

ئه  . تئوری های توت

هی  دارای ویژگی که گرو ثل این نتند، م صی ه های  ا

به ند، بر ی جن ها  از افرادقدرتم عه را  پن های جام

تحت ذنترل  ود دارند.
۱0 

توانههد از نظههر  اسههت، می« غلههپ»تعیههین آنچههه 

برانگیز باشههد: تقریبههاا تمههام  شههنا تی چههال  رفتمع

                                                      
2 misperceptions 
3 persuasion 
4
 misinformation 

5
 disinformation  

6 propaganda 
7 rumors 
8 conspiracy theories 
9 Berinsky 2015  
10 Sunstein and Vermeule 2009 
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به سانه تجر سپ ر مو  تو ها  پیرا ما از ج یا از  ی  ها 

شود و  تریق ارتباط با افراد دیگر به ما منتقل می

ین بود  آ  ازا ست  یا نادر ست  مورد در ها  رو، در 

هایی وجود دارد. تحقیقا  تجربی برای راستی  نگرانی

صور   توانند به د ذه میآزمایی اد اهایی ذاربرد دارن

ذه آیا باراک  منتقیم تأیید یا رد شوند. )مانند این

با  روز  یا انتشا ست؟ آ کایی ا شهروند آمری ما  اوبا

چهارشنبه است؟( و یا اینکه با وفاق معقول متشصصا  

ید می ته تأی ما  مربو قا   یا مقا کرد تحقی شود. روی

حدود می قی را م نائل حقی مورد م ح  در  بی، ب ن تجر د ذ

بین نمی ما از  شا  می ا های  برد و ن ذه اد ا هد  د

توا  دقیقاا تحت  نوا  ات  ا   غیرقابل تأیید را نمی

 بندی ذرد.  نادرست تبقه

های تاذر بنا بر یافته
۱۱
و همکارا ، ما ات  ا  ذا    

می را زیرمجمو ه یف  ست تعر ذنیم.  ای از ات  ا  نادر

نتند ذه سا ت درواقع ات  ا  ذا   ات  ا  نادرستی ه

شار آ  به  و انت ذا    شار ات  ا   ست. انت مدی ا ها  

ذرد   شر  ذه منت حالی  ست، در  ذرد  ا مراه  صد گ ق

شند. در  مدی با یا   سهوی  ست  کن ا ست مم ات  ا  نادر

بر ی موارد اثبا  قصد ممکن است دشوارتر از اثبا  

یافته  های سازما  درست بود  چیزی باشد، اما  م ا ت ش

آفرینا  سیاسی  نتشار ات  ا  نادرست توسپ نق برای ا

چه  ارجی  - لی و  به -چه دا  موالا   نوا  ات  ا   مع

قی می ذا  ،  ذا   تل گری از ات  ا   نوع دی شود. 

«ا بار جعلی»محتوای نادرستی است ذه تحت  نوا  
۱2
 

مداا گمراه شنا ته می قاال  تع ذه م نده شود  ذه  ذن ای 

اهر مقههاال  واقعههی از اند تهها ظهه تههوری تراحههی شههده

تاذر و  سازما  ند.  ید ذن بر را تقل بری معت های  

یف می ندا را ات  اتی تعر کارا  پروپاگا ذه  هم ند  ذ

برای  می ما  شد ا ست با ند در یدگاه»توا یر د های  تحق

شههود. در اینجهها مهها هرگونههه  اسههتفاده می« مشههالف

گروه  ارتباتی ذه قصد ترغیب مردم به حمایت از یک 

سی در مق ندا سیا گر را دارد پروپاگا گروه دی بل  ا

 نامیم. می
ست، ات  ا   مورد ات  ا  نادر یق در  یا  تحق ادب

چه  ست. اگر نده ا سیع و پراذ ندا و ذا   و پروپاگا

شکوک و گمراه توای م لف مح شکال مشت شار ا نده  انت ذن

                                                      
11 Tucker 
12
 Fake News 
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یده با پد کی  باط نزدی له قطب ارت می ازجم ندی  های مه ب

سشنا  نفر  شونت،  سی،   یز سیا ها  ها و با  ، ترولانگ

 ها به تور  میق نشواهد داد. دارد، اما پوش  آ 

قا  انجام ما تحقی نابراین  نواع  ب بر روی ا شده 

ح   مورد ب ندا را  ست و پروپاگا لف ات  ا  نادر مشت

دهیم ذه شامل تولید و در دسترس قرار گرفتن  قرار می

های  ات  ا  نادرست، الگوهای  رضه و مصرف و مکانیزم

ش نائل مطرح ار آ ، میانت کی از م شد. ی ین  با شده، ا

نه شده در زمی جام  قا  ان چه تحقی ذه اگر ست  لوم  ا ی  

یابی  برای ارز نائل  یت م سایی  ل برای شنا ما ی  اجت

ضیه حل فر ما  نتند، ا ید ه نیار مف لی ب صل  های جع و ف

سانه گاهی از ر نئلة آ شد  م عی و ات  ا   ن های جم

گردآ ذا   تا ذما شده  ست با    های  وری دادهنادر

ذه  سد  ظر بر به ن یاتی  هم و ح ذاری م یه،  صیفی پا تو

شمرد: اول این می برای آ  بر یر را  یل ز ذه،  توا  دال

به بود  تجر سانه ناهمگن  ثرا  آ ،  ی ر عی و ا های جم

پذیری نتایج تجربی ایجاد  سؤاالتی را در مورد تعمیم

یدترین داده می یاا، مف ند. ثان صی  ذ باا ا تصا ها غال

درنتیجهه محققها   و در دسترس  مهوم نینهتند،بوده 

تر آزمایشا   ود بر  اندازهای ذلی ناگزیرند برای چشم

عی و گمراه روی گزاره ضیاتی را  های غیرواق نده، فر ذن

 در نظر بگیرند.

های  های  ملی و ا  قی، پژوه  با توجه به محدودیت

نی در محیپ این نه چنی با نمو لب  صنو ی و اغ های  های م

شههود، از نتههایج ایههن  و در دسههترس انجههام میآسهها  

ضیه ها می پژوه  جاد فر سی  توا  در ای برای برر هایی 

شده در فیس لی منتشر بار جع ثرا  ا  ستفاده  ا بوک ا

ذههرد. بهها تشمههین انههدازه اثههر و ترذیههب آ  بهها 

نته پی  به دان ست های از  شار و  د مورد انت آمده در 

تول دوره شابه در  توای م نترش مح مان گ ی  اص، های ز

تایج به توا  ن ست ب کن ا ست مم صنو ی  د حیپ م آمده در م

توانند  را در دنیای واقعی بررسی ذرد. موارد زیر می

ین آزمای  به نته در ا یر واب ظر   نوا  متغ ها در ن

یده به  ق بوط  های مر شوند: متغیر ته  حت  گرف ذه ت ای 

جود می به و فراد  برای ا ست  ید  تأثیر ات  ا  نادر آ

ثال بر برای م به ) ند  هایی مان ست(، رفتار شت نادر دا

شتراک سانه ا شارذت در ر لب و م عی، و  گذاری مطا های جم

شارذت رأی شا  رأی  یا م با  و انت ندگا  در انتشا ده

 است.
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بر پژوه  تاه  مروری ذو به  های انجام و  بوط  شده مر

سی و روا  لوم سیا ست در   ئه  ات  ا  نادر سی ارا شنا

های مورد بح   درک پدیده ای برای زمینه دهیم ذه پی  می

تر به  ذند. سپس به تور گنترده در این فصل فراهم می

گرفتن  قرار  سترس  ضه و در د ذا  ،  ر ید ات  ا   تول

ست می صرف و در  ات  ا  نادر به م سپس جن پردازیم. 

گرفتن و  قرار  عرض  نتهم فردی را  های آ  واب سطح  در 

می قرار  سی  ی مورد برر هم در تع مل م یک  ا ین دهیم. 

ی انتشهار و گنهترش  ، نحوهدر معرض قرار گرفتن میزا 

به آ   واهیم  مه  ذه در ادا ست  ست ا ات  ا  نادر

ثرا   مورد ا چه در  به آن پی  از آ ر  ش   پردا ت. ب

دانیم،  ات  هها  نادرسههت و نحههوه مطالعههة آ  مههی

 پردازد. می

شاگری ح  اف به مب ش  آ ر  لت  در ب مو  د ا های پیرا

آمریکهها و  20۱6جمهوری  ریاسههتروسههیه در انتشابهها  

گیری  در شههکل «ا بههار جعلههی»نقشههی ذههه ممکههن اسههت 

ترجیحا  رأی دهندگا  بازی ذرده باشد، می پردازیم. 

یا   نترده در م گویی گ جاد گفت مورد با   ای ین  ا

گذارا ، فنههاورا  و دیگههرا  در  پژوهشههگرا ، سیاسههت

مورد چگونگی مبارزه با گنترش و نفو  ات  ا  ذا   

گرانه ذه  پ و ارائه پیشنهادهای قانونی یا تنظیمبر 

 اند، شده است. از این گفتگوها بر استه

ی ایجاد ات  ا  در سرتاسر  تکه با توجه به ماهیت تکه

ذه  ذزی  ق  مر به ن شنهادها  ین پی نیاری از ا و ، ب

سانه توییتر در  ر نبوک و  گل، فی ند گو بر پ مان های 

سههر و  ایفهها شههکل داد  بههه توزیههع ات  هها  در سرا

هایی  ها و مجازا  ذنند اتکا دارند. با ایجاد مشوق می

تر در از بین  ها را به پذیرفتن نق  فعاالنه ذه رسانه

ذند، این  برد  یا مبارزه با ات  ا  ذا   تشویق می

مدا    به دنبال استفاده حداذثری از موقعیت منحصر 

 نوا ِ مههؤثرترین و  ها بههه بههه فههرد ایههن شههرذت

«های ترین جلههوگیری ذننههده زینهههه ذم»
۱3
بههالقوه در  

 پردا تن به چال  ناشی از ات  ا  ذا   است.

با حمایت مدا     ین  ظور، ا ین من قانونی  برای ا های 

ش   توالنی شده در ب ئه  تار  230مد  ارا نن رف قانو  ح

(،CDA 230) ۱996ارتباتا  
۱4
مواجه است  ماده قانونی  

نترده تور گ به  ذه  یدی  بر ای از  ذل ها در برا سانه  ر

                                                      
13
 Least cost avoider 

14
 Section 230 of the Communications Decency Act of 1996 (CDA 230) 



    9 شناخت الزامات عمومی در مدیریت راهبردی روابط عمومی 

 
قانونی اقداما  ذاربرا  ششص ثال ِ  دما   ۱5منئولیت

ذند. تی دو دهه گذشته، این ماده به  آنها محافظت می

نوا  پی  نه   سنگ را بر پ و  شد  دما   صلی ر نای   ی ا ب

حمایت از آزادی بیا  در و  تلقی شده است. همچنین 

د  گو بهو از پاسه  CDA 230چنین استدالل شده اسهت ذهه 

سیب به آ سانه  ترا،  ر یت، اف شی از آزار و ا  های نا

گر فعالیت نیاری از دی ذا  و ب نوگرافی ذود های  پور

لوگیری می ند. بح  بر پ ج حوه  ذ مورد ن نونی در  های ذ

با  هه  لی»مواج بار جع برای  به ت ش« ا  شین  های پی

ملحهق  CDA 230اص ح یا از بین برد  سپر دفا ی توسهپ 

 شوند. می

با بح  در مورد  ألهای دان  و منیرهای و در آ ر 

 ذنیم.  گیری می ی تحقیق در این حوزه، نتیجه آینده

بنا داریم با توجه به این پیشینه تاریشی به سه 

تواند  می CDA 230پرس  بپردازیم. اول، آیا اص حا  در 

هههای ناشههی از  راه را بههرای پاسههشی مههؤثر بههه چال 

ند؟ دو موار ذ بر پ ه ذا    گر میات  ا   ند،  م، ا توا

آیا چنین اص حاتی باید انجام شود؟ نهایتاا، چگونه 

 باید چنین اص حاتی انجام شود؟

ش  » ذا  ۱ب چال  ات  ا   هارچو  « :  شی را چ چال

ندی می صاا  ب بر پ، مشش ذا    سیله ات  ا   ذه بو ند  ذ

یزه  با انگ بازیگرا   قی  شی از ت  ید نا سیله تهد بو

سانه جاریِ ر سی، م نگ  ای سیا مالی، و فره یزه  با انگ

«ترول»
۱6
 CDA 230: چگونه 2بش  »شود.  بر پ، ایجاد می 

ها برای مبارزه با ات  ا  ذا   سیاسی بر پ را  ت ش

هد؟ شکل می سی تاری  قانو « د گذاری و دادر
۱7
جود   مو

را بررسی، و تأثیر آ  را در مبارزه  CDA 230پیرامو  

: 3بش »ذند.  میبا چال  ات  ا  ذا   بر پ ارزیابی 

باید اص ح شود تا ات  ا  ذا   سیاسی را  CDA 230آیا 

 CDA 230ذند ذه آیا  این چال  را مطرح می« برترف ذند؟

یر، و  یا   شود  ص ح  یل ا ین تحل به ا جه  با تو ید  با

جه می بر تکنیک نتی ذز  شیِ متمر ص ح بش ذه ا یرد  های  گ

سپ ذارزار استفاده ذا   شده تو های ات  ا  
۱8
وجّه م 

تار  نن رف قانو  ح ص حا   یا ا هارم آ ش  چ ست. ب ا

ارتباتا  موفق  مل ذرده است و نتیجه اینکه اص حا  

                                                      
15
 Liability 

16
 Troll در فضای اینترنت، ترول ششصی است ذه با گفتهار و رفتهارش افهراد دیگهر را .

ذند. م. ناراحت می  
17
 Case law 

18
 Disinformation campaigns 
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CDA 230  باید به این هدف معطوف شود، و نهه بهه ههدف

های  ها برای از بین برد  ذذ  تِر تشویق رسانه گنترده

 نوا  هدف، رینک  سیاسی از و . اتشا  مورد دومی به

اند و الاقهل  را ذه ذام ا گنهترده CDA 230استثناها در 

ممکن است به ایجاد  لل د اوی جدیدی بینجامد، ذه 

بههه موجههب مههتمم اول از نظههر قههانونی بههود  محههل 

 دهد. تردیدند، افزای  می

بهرای  CDA 230این رویکرد با   ایجاد استثناهایی در 

بالقوه  ید  قررا  جد جود و م قوانین مو عدادی از  ت

یی از قانو  ذارزار انتشاباتی فدرال ها شود. بش  می

(FECA)
۱9
برای جلوگیری از مهدا     هارجی  CDA 230از  

نتثنی می سی م ما  سیا شود. در گفت
20
ین   ستثنای ا با ا

ها  ، رسهانهCDA 230شده توسپ  ها از مصونیت ارائه قا ده

شوق بود و م ند  قداما   واه ین ا نئول ا برای   م هایی 

های  ود  الیت از سینتمذاه  یا از بین برد  این فع

  واهند داشت.

هدف گذاری »شده است ذه  تیف وسیعی از قوانین ارائه

،« رد
2۱
ستفاده از داده  نی ا برای  یع یز  نیار ر های ب

های معطوف به ذاربرا  در زمینه  هدف قرار داد  پیام

حدود می تر از آ ، را م با  و فرا ند. انتشا ذ
22
ین   ا

مر می سترس  شفافیت در د سطح  ند  مورد توا دم را در 

هدف نوا ی از  چه ا که  قرار  این ستفاده  مورد ا گیری 

گیرد افزای  دهد و مانع از  ام نی شود ذه مایل به 

 فراهم آمد  شفافیت رسانه ها نینتند.

چه تکنیک که  بازار »هایی  این صفانه در  بت نامن رقا

محنو  شوند به درستی محِل بح   مومی است، « ها ایده

هایی را در مورد  ممکن است نگرانی و چنین پرس ِ بازی

نترده یف گ نئولیت ت سانه ای از م ذه ر ناا  هایی  ها احیا

یر آ  صونیت از  درگ حذف م حداقل،  ند.  ند برانگیزا ا

سانه ین تکنیک ر عال از ا تور ف به  ذه  ها در  هایی 

ذنند به نظر  تأثیرگذاری بر گفتما   مومی حمایت می

 برانگیز است . موجه و ذمتر بح 

  عات نادرست و سوء برداشتعات نادرست و سوء برداشتاطالاطال

                                                      
19
 Federal Election Campaign Act  

20
نگاه ذنید به   

 52 U.S.C. § 30121 and 11 C.F.R. § 110.20. 
21
 Microtargeting  

22
گذاری  رد تبلیغاتی سیاسی،  برای نگاهی ذلی به بر ی از پیشنهادها درباره هدف 

 .Rubinstein (2014)نگاه ذنید به 
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در  لههوم سیاسههی را  «ات  هها  نادرسههت»ی  پیشههینه

توا  با مطالعه ذوذلیننکی می
23
و همکارا  آغاز ذرد.  

فراد  ذه ا ند  شا  داد مای  ن جام دو آز با ان ها  آن

به مورد جن ستی در  های نادر ند باور یل دار های  تما

فاه ست ر لف سیا مشت
24
با   ها  ین باور شند، ا شته با دا

یدگاه ین،  د بر ا ند    وه  باط بود سی در ارت های سیا

ذه  فرادی  به ا نبت  ست ن فراد دارای ات  ا  نادر ا

ات  ا  صحیح دارند، بیشتر به باورهای  ود اتمینا  

 داشتند.

یای  حوال  دن ذه ت شد  طرح  حالی م قا  در  ین تحقی ا

عی به نه واق ذه  گو بود  مر  ین ا یا ا ذه گو بود  ای 

مردم در مورد موضو ا  اساسی ای از  احتماالا بش   مده

ها نشا  داد ذه  ات  ا  نادرستی دارند. وقتی بررسی

های ذشتارجمعی در   واها  باور دارند ذه س ح جمهوری

 راق وجود دارد، حتی پس از ذنار گذاشتن این اد ا 

توسههپ منههئوال ، پژوهشههگرا  آ  را موردتوجههه قههرار 

دادنههد.
25
و بههه تههور مشههابه، هنگههامی ذههه مفنههرا   

های  پنل»ذار، فرضی )وهمی( به نام  های محافظه سایت و 

«مرگ
26
شتی   ص حا  بهدا مورد ا ح  در  گام ب را در هن

طرح می بین  م ذه از  شدند  جه  گرا  متو ند، تحلیل ذرد

ترین  برد  این باور در میا  افرادی ذه  ود را مطلع

تر است دانند سشت افراد می
27

. این دو مثال نشا  داد  

گرفته است  های غلپ صور  می اردی برداشتاگرچه در مو

شی از ت ش ست نا های نادر قا  باور گاهی او ما  های  ا

ست.  هماهنگ برای ترغیب مردم به این  قاید بوده ا

ین ت ش سی ا یت سیا یل ماه به دل ها، ات  ا   شاید 

شده  یع ن مردم توز بین  ناوی در  تور م به  ست  نادر

ن حزا  و ذ یا  ا ین ات  ا  در م شد: ا سطح با ذه  انی 

دان  باالتری دارند و در معرض گفتما  سیاسی هنتند 

نانه ند اف گو مان ین ال ست. ا شده ا ذز  نلما   متمر ی م

 بود  اوباما بارها و بارها تکرار شده است. 

                                                      
23 Kuklinski 
24
 Wellfare Policy 

25 Shapiro and Bloch-Elkon 2006 ؛Jacobson 2010 
26

مرگ ) یزگردهایم  Death Panels فدرال نظهام سه مت  یدر نقد قانونگذار یاسیس ی( اصط ح

 شود یم یزگردهاییم یلمنجر به تشک یدجد یناست ذه مشالفا  معتقد بودند قوان یکاآمر

برا ندگ یذه در آ   مارانیب یز سندروم داو  چو ی به  بت   ذا  م سالمندا  و ذود   

. م.شود یم گیری یمتصم  
27 Nyhan 2010 
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هایی معموالا در چارچو  استدالل  امروزه، چنین پدیده

با انگیزه
28
های  گیرند، ذه شکاف مورد بررسی قرار می 

ههها و باورهههای واقعههی را تههابعی از  گرشحزبههی در ن

سههازوذارهای محههافظتی ماننههد سههوگیری تأییههدی
29
و  

شابی نا  انت اجت
30
ند. می  دا

3۱
قا    شتر تحقی ذز بی تمر

بعههدی در مههورد ات  هها  نادرسههت، برداشههت غلههپ از 

تأثیر آ  عی و  های واق به  باور ید  بر  قا جای  ها 

ر میزا  اثرگذاری تعصبا  حزبی و یا سایر تعصبا  ب

شتن  یده انگا به ناد جر  ست و من عی ا های واق باور

تحقیقا  اساسی در مورد انتشار،  رضه و گنترش این 

های جمعهههی شهههد. در  ویژه در رسهههانه محتهههوا، بهههه

ها  های  مههومی نشهها  داده شههد، سوءبرداشههت نظرسههنجی

ههها از ذجهها نشههئت  انههد، امهها آ  معمههول و متداول

جمعی، یک مدل های  اند؟ در نگاه سنتی به رسانه گرفته

ندا و ات  ا   ذه در آ  پروپاگا جود دارد  شار و انت

هههایی ذههه  ذهها   از بههاال بههه پههایین توسههپ حکومت

ندترین تریبو  شر  قدرتم ند منت یار دار ها را در ا ت

ست می می مروزه، ات  ا  نادر شئت  شود. ا با ن ند  توا

شبکه یق  چک از تر نه ذو عداد روز هر ت های  گرفتن از 

  بر پ پش  شود. چه ذنی آ  را تولید صور اجتما ی به

شر می می طی منت نوع ات  ا  غل چه  چرا؟  ند و  شود و  ذ

 گذاری آ  توسپ افراد چینت؟ فرایندهای به اشتراک

  تولید اطالعات یاذبتولید اطالعات یاذب

بارة  یق در ذا  ، تحق یت ات  ا   یل ماه به دل

ها محدود است. ذنانی ذه قصد گمراه  تولیدذنندگا  آ 

رند تمایل به پوشاند  هویت  ود ذرد  دیگرا  را دا

ندگا  ات  ا   مورد تولیدذن جود در  ن  مو ند. دا دار

سال ذه در  صلی  گروه ا ند  بر روی چ یر  ذا    های ا 

یف ات  ا  ذرده به تحر قدام  ست.  ا شده ا ذز  ند متمر ا

یه نا  مقدون ثال نوجوا لی  برای م بار جع ذه ا  ای 

با   یا  انتشا مپ را در جر فق ترا ش 20۱6موا ر منت

آژانههس تحقیقهها  « مزر ههه تههرول»ذردنههد و یهها  می

شبکه سیه و  تی رو ند  اینترن شترک مان شناس م های نا

. تحقیقهها  در ایههن زمینههه chan8یهها  chan4های  شههبکه

                                                      
28 motivated reasoning 
29 confirmation bias 
30 selective avoidance 
31 Taber and Lodge 2006 ؛Flynn, Nyhan, and Reifler 2017 
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نی روی جامعه یا  غ ست و ادب صیفی ا ید  تو سی تول شنا

تز آ  )ات  ا  ذا  (،   بر را با بررسی تولید آنتی

هههای  ا گزارشذههار آذادمیههک بههذنههد.  تکمیههل می

های  هههای ات  ههاتی، و رسههانه نگارا ، آژانس روزنامههه

های اصلی نشا  داده شده در  جنبه شود. جمعی تکمیل می

این ذار شامل هویت و مکا  تولید بنیاری از ات  ا  

سال ست در  یر، انگیزه نادر ین  های ا  ید ا های تول

های انتشار  های سازمانی و روش ات  ا ، و ماهیت شیوه

ست.   آ صویر  صرفها ا یک ت با  نوز  ما ه ین،  نظر از ا

ایم، زیرا مانند همیشه، تولیدذنندگا   ناقص رها شده

شواری از نق  گروه د ذا    برای  ات  ا   نا   آفری

 مطالعه هنتند.

گروهههی از تولیدذننههدگا  ات  هها  درور ذههه در 

اند، در مقدونیه  های ا یر مورد توجه قرار گرفته سال

ند.  شبود باا در  لس، تقری لی  ۱00هر و بری جع سایت  

با   ترف ستانه انتشا ست و در آ شده ا بت  مپ ث دار ترا

های  این نشریا  از دامنه ذردند. فعالیت می 20۱6سال 

و  USADailyPolitics.com ،WorldPoliticus.comآمریکهههایی ماننهههد 

DonaldTrumpNews.com .ات  ا  ما در مورد  استفاده ذردند

ندة مقدون مدتاا از گزارشپرو مه یه   نگاری،  های روزنا

ماننههد آنچهههه در 
32

Wired،BBC News
33

BuzzFeed Newsو  
34

  

ها حاذی از آ   این گزارش شده است. منتشرشده، گرفته

ذنند  است ذه: نوجوانانی ذه این مطالب را تولید می

دالر درآمد دارند )بینت برابر دستمزد  8000ماهانه 

زمانی(. معمول در ولز در این بازه
35
  

یکی دیگر از منابع ات  ا  نادرست ذه مورد توجه 

جدی قرار گرفته است، ذار تبلیغاتی آژانس تحقیقا  

« ذار انهه تهرول»(، موسوم بهه IRAاینترنتی روسیه )

است.
36

IRA   به دلیل تحقیقا  ذنگهره دربهاره مدا لهه

با   سیه در انتشا قرار  20۱6رو جه  مورد تو کا  آمری

مور ند  فت. مان یهگر مه د مقدون نگارا  از  ای، روزنا

توجهی  ذمهک قابهل IRAتریق مصاحبه با ذارمندا  سابق 

ما ذرده ن   شگاهیا   به دا ین، دان بر ا ند.   وه  ا

انهد  انجهام داده  IRAچندین تحلیل از فعالیت توییتر

 ذند. ها را تأیید می ذه تا حد زیادی این مصاحبه

                                                      
32 Subramanian 2017 
33 Kirby 2016 
34 Silverman and Alexander 2016 
35 Tynan 2016 , Bakir and McStay 2018 
36 Bastos and Farkas 2019 
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بها  IRAذهه  دههد نگارا  نشا  می های روزنامه گزارش

یابی  صص  یایی و تش هداف جغراف ساس ا بر ا ذار  نیم  تق

ذنههد. در پلتفههرم فعالیههت می
37
های  تبههق مصههاحبه 

نا  شده،  انجام ندین ح نئول چ شینی م های ما اپراتور

ها ا م از ثبت روزانه  جعلی و حجم باالیی از مشارذت

بری، اداره ۵0 قاال    برای م ظر  صفحه فیس ن ش   بوک  ی 

سه پ نه  نا   نت و ادارهبا روزا با  توییتری ده ح

ند. روزانه حداقل پنجاه توییت بود
38
به   تبق گزارش 

شد   ذز  برای متمر نه  ح  روزا نین مبا فراد همچ ین ا ا

ند  داده می روی آ  برای گنجا یدواژگانی  شد.  ها و ذل

جایی زیهادی را در میها  ایهن  ، جابههIRAتبق گزارش 

ح سازمانی افراد تجربه ذرد. هرچند این افراد در سط

  یههق روسههی داشههتند، ایشهها  احتمههاالا از نظههر 

ایدئولوژیک دلبنتگی به این ذار نداشتند.
39

 

هههای  بههه در واسههت ذنگههره، مجمو ههه داده تههوییتر

را  مومی ذرد. بر اساس ا ه م  IRAهای مرتبپ با  حنا 

شهههود.  اداره می  IRAحنههها  توسهههپ  38۱۴، تهههوییتر

شهههده توسهههپ  مهای انجا ها، مصهههاحبه وتحلیل تجزیهههه

به همین ترتیب، بوید ذند.  ها را تأیید می  برگزاری

یه یق تجز گرا  از تر شا   وتحلیل فراداده و دی ها ن

ی ذم بهوده  پیچیده و با بودجه IRAدهند ذه  ملیا   می

سازی از مبهدأ  مبهم ای در زمینه است، و هیچ ت ش جدی

 های مرتبپ بها الگوهای فعالیت حنا  نشده است.  انجام

IRA  منتقیماا در سا ا  ذاری اسهتاندارد منهکو قهرار

، IRAگیرد. آنها نشا  دادند ذه فعالیهت تهوییتری  می

به توییت نبت  فاوتی ن نیار مت بانی ب های ز های  الگو

دهد توجه ذمی  استاندارد انگلینی دارد، ذه نشا  می

شأ  ارجی آ  شاند  من ست. به پو شته ا جود دا  ها و

در یکی از چندین گروه سا ته توییتر  های ذاربری نام

به پس از آ   هداف  شده و  ساس ا بر ا کدیگر  جای ی

اهداف مشتلف جمعیتی  اثرگذاری براستراتژیک )مانند 

حده( و ممنو یت یاال  مت ستفاده  در ا توییتر ا های 

شوند. می
40
  

فارذاس
4۱
و باستوس 

42
دهند ذه  بطور مشابه نشا  می 

IRA  ی جعلهی را، ها تیف وسیعی از انواع مشتلهف حنها

                                                      
37 Volchek and Sindelar 2015 
38 Dawson and Innes 2019 
39
 Koreneva 2015 

40 Linvill et al. 2019 
41 Farkas  
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دار روسیه  هایی ذه به تور آشکار ترف ازجمله پروفایل

هنههتند، منههابع  بههری محلههی آمریکههایی و آلمههانی، 

زنههدگی »دار ترامههپ و فعههاال   ذارا  تههرف محافظههه

 ذرده است.  اداره می« پوستا  اهمیت دارد سیاه

، IRAهای  مطالعه یین و همکاران  نشا  داد ذه حنا 

حوالی ب به با  ویژه در  گزاری انتشا بار 20۱6ر ، ا 

ننبت به سایر ذاربرا  به اشتراک  ارزش بیشتری را بی

% از ذل پیوندها بود. این 6حال فقپ  گذارد بااین می

نا  بری  ح نابع   به م ماد  ستفاده از ا ت هت ا ها ج

برابههر بیشههتر از ذههاربرا   ۱۵محلههی، ا بههار را 

ست و    قه به سیا ند  سپ  90م شتر از متو بر بی برا

اغلههب هویههت و  .گذارنههد می اشههتراک بهههذههاربرا  

ذنند ترفدارا  آمریکایی را جعل می
43
% 20آنها حدود  

گذارند و بقیه وقت  ات  ا  نادرست را به اشتراک می

یق و ارزش ید    صرف تقل ما ی آ   ود را  ها  های اجت

ند می ذن
44

شره  ست منت که ات  ا  نادر ششیص این پس ت  ،

 شوار است.منتنب به روسیه است، د

و تحلیلههی ذیفههی از   مارویههک و لههوئیس تجزیههه

ین  های افراط انجمن ذه ا ضاهایی  یا  ف یی، جزئ گرا

مده و روش نق  گردهم آ نا   نترش  آفری برای گ شا   های

ذنند ذه  دهند و اد ا می ات  ا  نادرست را ارائه می

سانه فراد در  ر به ا جازه داد   با ا شتراذی،  های ا

کاری د برای هم شیه،  توا، حا شار مح ید و انت ر تول

ست ندگا  در د نایی تولیدذن سانه توا یا   ذاری ر های جر

هههای اصههلی  برنههد. ماننههد پلتفرم اصههلی را بههاال می

سانه توییتر، فیس ر عی ) سپ  های جم یو ( تو بوک، یوت

ها برای گنترش بیشتر ات  ا  نادرست  ا ضای این گروه

مه برای روزنا نئله  ترح م ئه و  ئوری توت ا  نگار و ت

های گنترده،  شود. تولیدذنندگا  این گروه استفاده می

های ایدئولوژیک و اقتصادی دارند و ممکن است  انگیزه

لذ  برد  از ایجاد هزینه برای »انگیزة بر ی صرفاا 

باشد.« دیگرا 
45

 

  ی اطالعات نادرست ی اطالعات نادرست   عرضهعرضه

                                                                                                                                        
42 Bastos 
43 Yin et al. 2018 
44 Dawson and Innes 2019 
45 Marwick and Lewis 2017 
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مطالعا  بنیار ذمی وجود دارند ذه مقادیر مربوط 

  ات  ا  نادرست را تشمین به  رضه یا در دسترس بود

ند.  می یین زن سی تع چال  اسا به  حدی  تا  نئله  ین م ا

ستاندارد  نا»ا قت مب یا « حقی ست  برای ات  ا  نادر

بوط می زیرمجمو ه لی مر بار جع ند ا  شود.  های آ  مان

ین نت از تشمین رو می ازا صحت  بای مورد  ذه در  هایی 

برا مجمو ه جود دارد  شده و شر  قاال  منت ی ای از م

گرفتن  قرار  سترس  ید و در د مورد تول ستنتاج در  ا

ذرد. ازآنجایی ستفاده  شابه آ  ا های م مة  محتوا ذه ه

صور  یکنا  )یا اص ا( به اشتراک گذاشته  محتواها به

صرف نمی نت یا م به ج نبت  نی ن ین نگرا وجوی  شوند، ا

هت ناقص در مجمو ه ج یا  نابع ات  ا   دار  ای از م

جود دارد.  ست و ین همانادر قا  در ا سایر تحقی ند  ن

صرف ات  ا   ندهای م بارة فرای ستنباط در نه، ا زمی

نادرست در پایا  و با مشاهدا  انتشار  مومی مطالب 

شود. چال  این است ذه برای شروع به  مشکوک، آغاز می

اند،  توصیف محیپ انتشابی ذه مردم با آ  مواجه بوده

 چند دور انتشا  به  قب حرذت ذنیم.

ظ ین چال با در ن شتن ا برای  ر دا کرد  یک روی ها، 

ست در  ق  ات  ا  نادر شف ن سؤاال ، ذ ین  به ا س   پا

بزرگ در  عة  یک مطال ست. در  سانه ا حیپ ر سر م سرتا

مههورد نقهه  تبلیغهها  بههر پ و ات  هها  نادرسههت در 

ایاال  متحده، بنکلر 20۱6جمهوری  انتشابا  ریاست
46

 ،

فاریس
47
تز  و رابر

48
یه  جام تجز ق  وتحلی برای ان ل ن

یی ناح گرا ج
49
به   بوط  نائل مر ست در م و ات  ا  نادر

نابع  به م بوط  قاال  مر باتی از م های انتشا ذارزار

سانه بین آ  ر ندهای  ستفاده می ای و پیو ند.  ها ا ذن

ظر می آ  به ن ذه  ند  یا   ها دریافت باتی م سد ارت ر

جود  شکوک و توای م شار مح ناحی و انت شدید ج گرای  

تشرذنندگا  اغلب تحت  نوا  دارد.   وه بر این، من

«به شد  جناحی»
50
شوند، و همچنین ذنانی  بندی می تبقه 

ظر می به ن لب آ  ذه  سد مطا سانه ر شتر در ر های  ها بی

ی   نوا  تولیدذننده شود به جمعی به اشتراک گذاشته می

اند. تحقیقا  بیشتر، وجود  محتوای جعلی شنا ته شده

ذرده است ذه به یک اذوسینتم  بری جعلی را شناسایی 

                                                      
46 Benkler 
47 Faris 
48 Roberts 
49
 Partisanship 

50
 Hyperpartisan 
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های  ودذار نق  مهمی را در آ  ایفا  رسد ربا  نظر می

ند. می ذن
5۱
ته  ین یاف سیلورمن ا یه  گزارش اول ها 

52
را  

ی ا بار جعلی  ذند، ذه تحقیقا  وی در زمینه تأیید می

ها و پژوه  گرا  به این  مندتر شد  رسانه با     قه

ا ی های اجتم پدیده شده است. فراتر از اهمیت رسانه

ند  به کارا  دریافت لر و هم شار، بنک بع انت  نوا  من

تر از  بههوک محبههو  هایی ذههه در فیس ذههه بررسههی سههایت

دهد ذه به تور  اند، فهرستی را نشا  می بوده توییتر

بل ند  قا جع مان لی مر بار جع نابع ا  به م شبیه  توجهی 

Ending the Fed, Bipartisan Report, and Western Journalism  .است 

گس
53

ها  ، نی
54
لر  و ریف

55
بوط   ، عة مر به در مطال

شده  شر  لب منت نبت مطا لی، ن بار جع صرف ا  گونگی م چ

دار ترامپ و ذلینتو  در تول ذارزار انتشاباتی  ترف

سپ حوزه 20۱6 مین می تو لی را تش بری جع ند.  های   زن

هههای مربههوط بههه  رضههه،  بههرای بههه دسههت آورد  داده

های  بری جعلی  وزهنوینندگا  از فهرستی از مقاال  ح

ذنند. بین ماه ژوئن و انتشابا ، نزدیک  استفاده می

مقاله از این دست منتشر شده است. سپس،  500000به 

ظار  با ن یادگیری  ستفاده از  با ا نندگا   نوی
56
بر  

زنند  ای از مقاال  ذدگذاری شده، تشمین می روی مجمو ه

تواننههتند  ای ذههه می شههده % از ات  هها   رضه5.93ذههه 

ندازه ین  ا ته ا بود. الب مپ  فدار ترا ند، تر گیری ذن

فرض می تشمین قاال  حوزه ها  مام م ذه ت ند  بری  ذن های  

ماالا  ین احت نتند و ا شکوک ه یا م ست  لی،  ود نادر جع

ها به تعداد زیادی از مقاال   درست نینت. اما، یافته

ذام ا  شیب  یک  ندگا  و  ین تولیدذن سپ ا شده تو ید  تول

ارد ذه تمایل به حمایت از دونالد انحرافی اشاره د

 ترامپ ننبت به هی ری ذلینتو  دارد.

ذام ا  های  کارا  الگو لر و هم ستا، بنک مین را در ه

های بههر پ را نشهها   نامتقههار  در اذوسینههتم رسههانه

ذار  های محافظه ذنند ذه رسانه دهند. آنها اد ا می می

( های حز  راست تندرو، ذام ا جعلی )هنتند شامل سایت

ذار هنتند ذه  های جریا  اصلی محافظه و همچنین رسانه

یا گمراه تی و  توای افرا یت مح مک  به تقو نده ذ ذن

                                                      
51 Hindman and Barash 2018 
52 Silverman 
53 Guess 
54 Nyhan 
55 Reifler 
56
 Supervised learning 
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عی  می فریپ واق فراط و ت سی ا به برر قادر  ند و  ذن

های جناح چپ، بیشتر مقید  نینتند. در مقابل، رسانه

ای هنتند. این امر یک  دم تقار   به هنجارهای رسانه

محتههوای افراتههی و ات  هها   در ظرفیههت ایههدئولوژیک

 شود.  های اجتما ی منتشر می نادرستی است ذه در رسانه

  مصرف اطالعات نادرستمصرف اطالعات نادرست

اند این است ذه  دلیل اینکه این ات  ا  تولید شده

به  جه  با تو ما  ست، ا شته ا جود دا ضی آ  و متقا

نت سانه زی قدر  ذنترل بوم ر نده و  ندگا   ای پراذ ذن

سانه هدای ر برای  عی  ین های جم به ا ماا  یک، لزو ت تراف

معنی نینت ذه مردم  واستار پش  مداوم ا بار جعلی 

یا   با جر به  حیپ ات  اتی چندجان یک م نتند. در  ه

حواس مل  گر  وا بار و دی می  ا  ست  پرتی، ات  ا  نادر

 ذنند. توانند توجه اغلب افراد را به  ود جلب 

صرف ات  ا   ساده یل م یه و تحل برای تجز ترین روش 

درسههت توسههپ افههراد، ایننههت ذههه از مههردم در نا

سنجی یا آ  نظر سید آ یک  ها بپر ذه  ند  یاد دار به  ها 

سال  لی در  بری جع لب   یک مط ند  له  اص مان  20۱6مقا

را دیده، ذلیک ذرده، یا  وانده باشند؟ اما، اتکا 

یادآوری  یل  به دل هاری  سنجی  وداظ قداما  نظر به ا

سایر دالیلی ذه  های مطلوبیت اجتما ی و ناقص، نگرانی

شتباه می گزارش ا به  جر  ند با    شوند، می من توا

جه شود. گیری جانب نتی نه  دارا
57
ماالا   شک   احت ین م ا

هنگام گرفتن پاس  در مورد ا بار مربوط به یک فرد 

شدید می بری، ت بع   یک من شتر از  کو  بی شود. آل
58
و  

ذو گنتز
59
شده  لی منتشرن بری جع قاال    ما»ی  م «دارون

60
 

ذه  یه بهرا  سطح پا مین  شتباه  منظور تش یادآوری ا ی 

دهندگا ، شبیه به ا بار جعلی تراحی شده  توسپ پاس 

% ۱۴بودنههد را در نظههر گرفتنههد و دریافتنههد ذههه 

دهندگا  ا  ا  داشتند ذه مقاال  جعلیِ جعلی پاس 
6۱
و  

اند. پس  ها مقاال  جعلی واقعی را دیده درصد از آ  ۱۵

ص حا ، آ  جام ا سپ ها ت از ان ذه متو ند  مین زد ش

                                                      
57 Prior 2013; Guess 2015 
58 Allcott 
59 Gentzkow 
60
 Placebo ا های اثربششی داروه مقطر( ذه در آزمای  ای  نثی )مانند آ  یا دارونما، ماده 

دهند تا آثاری همچو  تلقین را حذف ذنند. م. شوندگا  می به گروهی از آزمای   
61
 Fake fake articles 
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سال  کایی در  ناال  آمری یک  20۱6بزرگ بی  از  می  ذ

 اند. مقاله ا بار جعلی را دیده و به  اتر سپرده

حدودیت به م نوط  یز م شمندانه ن مین هو های  روش تش

نظرسنجی، یعنی توانایی پرسید  فقپ در مورد به یاد 

آورد  نمونههه ننههبتاا ذههوچکی از مقههاال  اسههت. روش 

برا نتقیم  ست آورد  م به د صرف،  های م عه الگو ی مطال

ین داده داده ذه ا ست،  ید از و  ا یا  های بازد ها 

های  شهههده از شهههرذت آوری ههههای جمع صهههور  داده به

یه یا داده تجز سطح  وتحلیل و  یابی  صل از رد های حا

نتند.  لر فردی ه ها  و ریف ته گس، نی پنج هف بی  از 

ذارزار  یا   به پا یک  نوع داده20۱6نزد ین  های  ، ا

ردیابی را ذه مربوط به یک نظرسنجی بر پ ملی بود، 

زننهد  سپس آنها تشمین می (.N=  2525آوری ذردند ) جمع

باا  یک  % از آمریکایی27ذه تقری حداقل  عرض  ها در م

قرار گرفته لی  بری جع له   گر  مقا عا  دی ند. مطال ا

نه بل مقای تایج قا ستفاده از داده ن با ا های  ای را 

مع یک ج لف یافته آوری تراف نابع مشت ند.  شده از م ا

نو  نل
62
جاو   تان

63
یه  ند  وتحلیل داده با تجز های چ

اسکور ذامپلتفرمی 
64
ذه بازدیدهای دسکتاپ و موبایل  

ش  می نه  را پو ید ماها نبت بازد ذه ن ند  هد، دریافت د

 40های  بری جعلی  به سایت «واقعی»های  بری  از سایت

برای ۱به  با   عداد مشات یانگین ت ست. م سایت  ا یک 

ششص  ماه م یک  لی در  بری جع نیار  67۵000  ذه ب بود 

شا ص سپ  شده تو ید  نواع ا داد تول شتر از ا های  بی

ندازه یزا   ا شارذتگیری م سانه م ما ی  در ر های اجت

 بود.

ق   شدند؟ ن برو  ین ات  ا  رو با ا نه  مردم چگو

نته سانه برج بار  ی ر به ا  بوط  نائل مر عی در م های جم

ن پر ر نیار  لی ب ست. دادهجع نترده گ ا نبوک  های گ ی فی

ست  بود  ات  ا  نادر سترس  شیوع و در د مورد  در 

بپ برنامه ما را نتند، ا نده ه مه  پراذ نی برنا نوی

امکا  تشمین میزا  ا بار  توییتر( باز API ذاربردی )

جعلی ذه یک ذاربر معمولی ممکن است دیده باشد را 

ذند. گرینبرگ فراهم می
65
ی توییتر ها و همکارا  حنا  

دهندگا  آمریکایی مطابقت  های پروندة رأی را با داده

                                                      
62 Nelson 
63 Taneja 
64 comScore 
65 Grinberg 
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چه  که  مین این برای تش فالو  های  داده و از الگو

ممکن است مواجه شوند،  20۱6تعداد  بر جعلی در سال 

ند.  ستفاده ذرد نتردگی ا ذه گ شا  داد  ها ن برآورد

قپ  ست  ف ذم ا ست  سی از  %۵ات  ا  نادر توای سیا مح

 پههروژةگیرنههد.  سرچشههمه میمنههابع  بههری جعلههی 

سکوپ پولیتو
66

شا  داد  یت  60از  4888، ن یو  توی میل

تر از  ست 0۱/0)ذم با  ریا یا  انتشا جمهوری  %( در جر

نه  سپ  20۱7فران ذه تو بود  طالبی  به م ند  حاوی پیو

 محققا ، نادرست تعیین شده است.
های رایج  های تجربی در تضاد با روایت اگرچه یافته

بار جع مورد ا  ظر در  به ن شده  شا  لی و ات  ا  اف

ذه میانگین می شد  یل با ین دل به ا شاید  سند،  ها،  ر

تواند به  ماهیت بنیار انحرافی الگوهای مصرف ذه می

ها  می شود را پن شا  داده  ند روش ن تور  چ به  ند.  ذن

ضح  شیب وا با  لی  بری جع قاال    به م گاه  با ن  اص 

شف ذر لر ذ ها  و ریف گس، نی مپ،  فداری از ترا ند تر د

های  ذه توسپ داده % از حامیا  ترامپ )۴0ذه بی  از 

شده یین  مرتبپ تع سنجی  با ذم  اند( نظر نه  تر  در مقای

له را  %۱۵از  یک مقا حداقل  تو ،  یا  ذلین از حام

عه ذرده لب مطال تی جا ند. ح ذه  ا گامی  که، هن تر این

دهندگا  بر اساس گرای  ایدئولوژیک  ادا  مصرف  پاس 

% در 6۵شههوند، بههی  از  بنههدی می ا بههار  ههود، گروه

نه محافظه یک و  ذارا حداقل از  هک،  بری  ترین د سایت  

تور  به  کارا   برگ و هم ند. گرین ید ذرد لی بازد جع

در نمونه  توییتر% از ذاربرا  ۱مشابه دریافتند ذه 

درصد از  برهای جعلی احتمالی  80 ود در معرض حدود 

نظر از  صرف اند قرار گرفتند. ها شناسایی ذرده ذه آ 

رسد ذه مصرف ا بار جعلی  داده یا رویکرد، به نظر می

یا  زیرگروه ما در م ست ا نادر ا نبتاا  یدی  ن های ذل

 بنیار متمرذز است. 

ظر می به ن پا،  جود  در ارو شابهی و یا  م ذه جر سد  ر

شا  می شواهد ن سایت دارد.  به  سی  ذه دستر هد  های  د

چر ست: فل بوده ا حدود  لی م بری جع  
67
کار  با و هم ا  

اسهههکور و  ههههای تحلیلهههی از ذام اسهههتفاده از داده

ذرودتانگل
68
های  ها از سایت های آ  دریافتند ذه نمونه 

% 5.3 بری جعلی در فراننه و ایتالیا، دسترسی متوسپ 

                                                      
66 Politoscope  
67 Fletcher 
68 CrowdTangle 
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بههرای مقاینههه، ایههن رقههم بههرای  در مههاه دارنههد. )

روزنامههه اصههلی لههو فیگههارو
69
% و بههرای ال 22.3 

رپابلیکا
70
زما  ذمتری را در این  مردم  % بود(۵0.9 

های  بری سپری ذردند. محققا   ها ننبت به سایت سایت

لی ذه،   ند  یزا   دریافت صرفی، م قام م ین ار رغم ا

شبکه شارذت در  برای زیرمجمو ه م ما ی  ای از  های اجت

سایت ین  سایت ا به  لی  بری جع عی  های   بری واق های  

تی از آ  یا ح شده  یک  ش   نزد ست. ب ته ا تر رف ها فرا

صرفذ ندگا  و م لی  وچکی از تولیدذن بار جع ذنندگا  ا 

ید  می بر پ را تول شارذت  می از م جم  ظی ند ح توان

جه  با آ  موا گز  مردم هر شتر  گر بی تی ا ند، ح ذن

نشوند. مارشال و همکارا 
7۱
دهند ذه ذمتر از  نشا  می 

های  بری مرتبپ با اتحادیه اروپا ذه در  % از لینک۴

ما  در  ین ز گرد توییترا نابع در  ند، از م ش بود

لهنتا   توییتراند. باید توجه داشت ذه  معتبر بوده

% از ترافیک را به  ود ا تصاص داده بود. فلچر و 2۱

سانه ین ر فردی ا لب  ند، مطا کارا  دریافت لب  هم ها اغ

از میزا  متداول مشارذت مربوط به ا بار در فینبوک 

ارزش در  ا بههار بههی «ترین موفههق»گیرنههد.  پیشههی می

و ا  پوپولینتی، ضد مهاجرتی و اس م هراسی قرار موض

 گرفتند.

  انتشار و گسترش اطالعات نادرستانتشار و گسترش اطالعات نادرست

چطههور ات  هها  نادرسههت در فضههای مجههازی منتشههر 

شده  می جام  توییتر ان حور  حول م هایی  پژوه   شوند؟ 

شبکه ست و  ذه لینک ا له هایی  ذم  های مقا نابع  های م

ذههه  ذننههد ا تبههار یهها محتواهههایی را بازتوییههت می

اند ها پی برده آزمایا  به نادرستی آ  راستی
72
تحلیل  

آفرینا   ها، نق  ها با تحلیل این شبکه اند. پژوه  شده

اند.  ذلیدی در انتشار ات  ا  بر پ را شناسایی ذرده

ای را بههرای  ها نقهه  برجنههته بر ههی از ایههن مطالعههه

شبکه با  ین  ما ی در ا سایی  های اجت بر پ شنا های 

انههد ذرده
73

 نوا  مثههال شههائو بههه. 
74
و دیگههرا  بهها  

                                                      
69 Le Figaro 
70 La Repubblica 
71
 Marchal et al. (n.d.) 

72 Shao et al. 2018; Vosoughi et al. 2018 
73 Bessi and Ferrara 2016; Ferrara 2017; Gorwa 2017; Shao et al. 2017 
74 Shao 
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اسههتفاده از الگههوریتم یههادگیری ماشههین بههاتومتر
75
 

فهمیدند ذه تعداد ذمی از ذاربرا  )احتماالا با  ها( 

ست را  به ات  ا  نادر بوط  یک مر یادی از تراف ش  ز ب

صاص می ین با  به  ود ا ت ند. ا ت ش می ده ند  ها  ذن

ستراتژی با ا ست را  یژ ات  ا  نادر شر  ههای و ای منت

ند.  حل ذن ست را در مرا توای نادر ستراتژی اول: مح ا

ذنند.  ی گنترش، پی  از انتشار اصلی، تقویت می اولیه

نا  دوم: با  سایی می ها ح گذار را شنا ند  های تأثیر ذن

و بهها جلههب توجهشهها  از تریههق پاسهه  و منشههن از 

گذاری آ  هره می تأثیر شا   ها ب عا  ن ین مطال ند. ا بر

ف ذه ا ند  نا داد ذه ان ندازه  ما  ا به ه ها را  راد 

یت می ند، با  بازتوی یت می ذن هم بازتوی ند.  ها را  ذن

ها دست ذم تا حدی  ها نشا  دادند این استراتژی یافته

 مؤثر هنتند.

انههدروز
76
های  ههها، سههایت و دیگههرا   هه وه بههر با  

 نوا  تکثیرذننههدگا  ذلیههدی  را بههه« ا بههار فههوری»

انههد.  شناسههایی ذرده ات  هها  نادرسههت در تههوییتر

نا  ین ح توییتر ا بری  ذاربرا   نابع   ذه م ها را 

ذنند و مرجعیت ظاهری دارند،  سازی می معتبر را شبیه

« ا بههار فههوری»های  داننههد. سههایت قابههل ا تمههاد می

باور بزرگی ایجاد ذنند  ذنندگا   وش های دنبال پایگاه

 ها منتشر و ات  ا  نادرست را با لحنی قاتع برای آ 

بی از روا  می ند. ترذی سانه ذن ذاربرا  ر سی  های  شنا

توانند به انتشار ات  ا   جمعی و امکانا  پلتفرم می

 نادرست ذمک ذنند.

یر از نق  سازوذارهای  به غ سایر  یدی،  نا  ذل آفری

سوگیری بی از  شار، ترذی ما ی و  انت شنا تی، اجت های 

نتند. گوریتمی ه ال
77
جه   مورد تو تر  ذه ذم نابعی  م

ذننههد.  اغلههب انتشههار ات  هها  را محههدود می هنههتند

)دوره تقاضا برای یک « انفجار توجه»ات  اتی ذه در 

شوند، احتماالا بیشتر، توجها   موضوع معین( منتشر می

را جلههب ذننههد.
78
های شههنا تی   هه وه بههر محههدودیت 

های  های جمعی اغلب در  وشه زیربنایی، ذاربرا  رسانه

جای می گن  ته ی هم ند، الب تهگیر ضی در  اف های ضدونقی

جود دارد. مورد اتاقک پژواک و های 
79
ین   ندی ا پیکرب

                                                      
75 Botometer 
76 Andrews 
77 Shao et al. 2017 
78 Ciampaglia, Flammini, and Menczer 2015 
79 Guess, Lyons et al. 2018 
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تواند انتشار و مواجهه با ات  ا  نادرست  ها می شبکه

ند. یت ذ را تقو
80
سانه  ماد  ذاربرا  ر عی ا ت های جم

ند. پژوه  شا  دار ستا  نزدیک به دو یادی  نیار ز ها  ب

شتراک بار ا به ا  ماد  براز ا ت مورد ا شده در   گذاری 

شا  می در فیس به  بوک ن بر را  ذه   فرادی  ذه ا ند  ده

گذارند بیشتر از سازما   بری تولیدذننده  اشتراک می

آ  اهمیههت دارنههد.
8۱
توانههد انتشههار  ایههن منههئله می 

ویژه به این دلیل  ات  ا  نادرست را تقویت ذند، به

منظور افزای   ها مطالب دوستا  نزدیک را به ذه رسانه

دهنههد.  د ذههاربرا  قههرار میمشههارذت در معههرض دیهه

سانه حی ر نوع ترا شی از  سوگیری، نا نابراین،  های  ب

شود  ها به مشارذت اولویت داده می جمعی است ذه در آ 

ای است  گونه ی ذاربر با ات  ا  به و مکانینم مواجهه

بل  توای قا به مح بو  را  توای مح ذاربرا  مح ذه 

دهند. ا تماد ترجیح می
82

 

یادی از پژوه  ش  ز شار ه ب نترش و انت مورد گ ا در 

ای در سطح فردی ندارند ذه این منئله  ات  ا ، داده

ذه  فرادی  نواع ا مورد ا تایج در  شد  ن حدود  با   م

بیشههتر احتمههال دارد ات  هها  نادرسههت را در فضههای 

ند می شر ذن جازی منت لر م گس، نگ عه  شود. مطال
83
و  

تاذر
84
فردی تعیین  مل  ذه  وا ست  تار  ا نده در رف ذن

ذند  گذاری ا بار جعلی در فینبوک را بررسی می اکاشتر

غام  با اد ها  ست. آن مورد ا ین  ستثنائا  ا جزو ا

به پروفایل داده بوط  سنجی  های بی های مر با نظر نام، 

ها به این نتیجه  ی جمعیتی از آمریکایی از یک نمونه

ذننههده در  تههرین  امههل تعیین رسههیدند ذههه تکراری

شتراک لی ا بری جع له   مال گذاری مقا ست  احت سن ا  ،

ضای گروه که ا  نن این لی را  های م بار جع نک ا  تر لی

تور ذههه  منتشههر ذننههد بنههیار بیشههتر بههود. همهها 

له می نندگا  مقا شاهده نوی عة م ین مطال ند ا ای  گوی

به  نمی بر روی  سن  مل  گذاری  ا نم اثر ند مکانی توا

گذاری مقاال   بری را مششص ذند، اما یکی از  اشتراک

ین ماال  ا نده احت سن، نمای ذه  ست  یزا   ا برای م ای 

سانه ذه می سواد ر ست  یزا   ای ا صور از م به ت ند  توا

                                                      
80 Del Vicario, Bessi, and Zollo 2016; Shin et al. 2017 
81 American Press Institute 2017 
82 Ciampaglia et al. 2018 
83 Nagler 
84 Tucker 
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ذرد   باور  مال  جه احت بر و درنتی بع   بار من ا ت

 های جمعی مربوط باشد. ات  ا  مشکوک رسانه

به عه  ند مطال شار  چ ید، انت نه مف طه مقای  نوا  نق

سی  ست را برر نار ات  ا  نادر ست در ذ ات  ا  در

انههد و درنتیجههه الگوههها را در سههطحی قابههل  ردهذ

یابی ذرده تعمیم سی  تر ارز حال از برر ند )در  ین  ا

های مجزای انتشار ات  ا  نادرست مثل زلزله  پرونده

هایتی 20۱0سال 
85
در ماراتو   20۱3گذاری سال  و بمب 

نتو  ب
86
بور ذرده  ثوقی، روی   ند.( و ا

87
و آرال 

88
به  

ذه  سیدند  جه ر ین نتی های واقع»ا با الگو یت و درور 

شر می فاوتی منت برای  مت فراد  های ا شوند و فاذتور

شوند،  امل  قضاو  در مورد مطلبی ذه با آ  مواجه می

ین تفاو  ست ا شگرا  داده«. ها ا ین پژوه جامعی  ا های 

آزمایی شده در توییتر  را در مورد همة شایعا  راستی

سال تا  2006اندازی این رسانه در سال  از زما  راه

انهههد. در تهههول ایهههن مهههد   را بررسهههی ذرده 20۱7

سریع پردازی درور شتر،  یق ها بی نترده تر،  م تر  تر و گ

  وه ات  ا  نادرست  در توییتر منتشرشده بودند. به

سی به صور  ویرو
89
نم  یق مکانی صرفاا از تر نه  های  و 

انتشار بلکه از تریق فرایندهای همتا به همتا نیز 

تر و  ار سیاسههیِ درور  میههقشههوند. ا بهه منتشههر می

نترده شا ه گ هر  ست  تر از  گری از ات  ا  نادر ی دی

 شوند. منتشر می

ذنند؟  هایشا  غلبه می چرا ات  ا  نادرست بر رقیب

ذننده در سههر ت  هههای هههر ارسههال رسههد ویژگی بنظههر می

شتر درور شار بی شند.  پردازی انت شته با شی ندا ها نق

ات  ا  نادرست را  احتمال اینکه حنا  ذاربرانی ذه

شر می که  منت مال این شند و احت شده با ند، تأییدن ذن

سانه  دنبال شند و در آ  ر شته با تری دا ندگا  ذم ذن

ذمتر فعال باشند، بیشتر بوده است.
90
ظر   در  وض بن

تازگی مهم می سد  شار ات  ا   ر برای انت حرک  ترین م

ستفاده از مدل با ا شگرا   شد. پژوه ست با سازی  نادر

ضوع  نتهمو ذه ب ند  ذاربرا   یافت ذه  های ات  اتی 

ند  بادل ذن ند ت صمیم گرفت فرد »ت به  صر  یزا  منح م

                                                      
85 Oh, Kwon, and Rao 2010 
86 Starbird et al.2014 
87 Roy 
88 Aral 
89
 Virally یابد. م. ، منظور محتوایی است ذه به تور سریع و گنترده انتشار می  
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شتری ذه در  از توییت« بود  بی شتند  گر دا های دی

های ا یر دیده بودند و به هما  ننبت ذاربرا   هفته

جار  غافلگیری و انز ست  بادل ات  ا  نادر گام ت هن

 بیشتری ابراز ذرده بودند.

های انتشههار  های ذلیههدی مطالعههه دیتیکههی از محههدو

 های ها در رسانه پذیری  مومی به داده ات  ا ، دسترسی

های  مشتلف است. در نتیجه بیشتر پژوهشگرا  از داده

هره می شار ات  ا   توییتر ب حوه انت ند و از ن بر

ست در بزرگ ها ،  نادر ما ی ج سانه اجت سایت ر ترین 

ریواند. دل ویکا یعنی فینبوک غفلت ذرده
9۱
و دیگرا   

صفحه  67بششی از این  أل را با جدا ذرد  همه مطالب 

اند )حدود نیمی از این صفحا   بوک پر ذرده  مومی فیس

می  به تئوری بار  ل به ا  گر  می دی ئه و نی های توت

ها دامنه محدودتری  ا تصاص داشتند(. اگرچه این داده

ما می ند ا به دار ند  به   نوا  داده توان نب  های منت

مورد  سفی شار ات  ا   نئلة انت سی م برای برر بوک 

استفاده قرار بگیرد. در مورد صفحا  ا بار  لمی و 

گرفتن در  قرار  شار،  صلی انت حرک ا ئه، م ئوری توت ت

سر ت  معرض انتشا  بود. هرچند ا بار  لمی معموالا به

رسههند امهها پههس از  بههه سههطح بههاالیی از انتشههار می

شا  به قف می انتشار ئوری ش تدریج متو مورد ت ود، در 

شر  نته منت ست آه نوع ات  ا  نادر ین  ما  ا ئه ا توت

ها با گذشت زما  افزای   شوند، اما گرای  به آ  می

های  یابد. این الگوی انتشار ذلی متمایز در یافته می

شین
92
شاهده می  یز م گرا  ن مورد  و دی ذه در   ۱7شود 

ایاال   20۱2شایعه سیاسی ذه در دوره انتشابا  سال 

متحده در توییتر پش  شده بودند، تحلیل سری زمانی 

جه پژوه  ند. نتی جام داد ذه ات  ا   ان بود  ین  ها ا

شتراک یه را در ا ه  اول یک ج قپ  ست ف به  در گذاری تجر

ند، درحالی می شایعه ذن ای و  صور  دوره های درور به ذه 

ید در و  لب جد لب در قا باره  سایت اغ ناحی دو های ج

 شوند. آمیزتر( مطرح می و مبالغه تر )معموال افراتی

ته مورد یاف هم در  ته م نترش  نک به گ بوط  های مر

سانه ست در ر ین  ات  ا  نادر ذه ا نت  عی این های جم

ای هنتند. زاویه دید  ها مبتنی بر شرایپ لحظه یافته

شا  می یاتر ن لی و  پو بار جع با ا  مل  ذه تعا هد  د

به آ  جاع  توا( در فیس ار گر مح نواع دی نه ا بوک  ها )

                                                      
91 Del Vicario 
92 Shin 
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به بعد ذاه  قابل توجهی داشته است. 20۱6از سال 
93
 

های فینبوک  این یافته حاذی از این است ذه شاید ت ش

سانه  ین ر ست در ا شار ات  ا  نادر ذاه  انت برای 

ذارساز بوده است.
94

 

شار ات  ا   گر انت کا  دی ند م نبوک چ بر فی   وه 

نادرست مثل ردیت،
95
پینترست 

96
ه تر از هم و شاید مهم 

گاه داده ندازه پای نبت ا به ن یو   شا   یوت ی ذاربران

قرار گرفته عه  مورد مطال تر  ند. ذم ا
97
تا  پژوه   ها 

ای ات  هها   هههای دومرحلههه ذنههو  از پتاننههیل جریا 

اند: نادرست غفلت ذرده
98
اینکه ات  ا  نادرست چطور  

به بح  از بح  بر پ  یدا  های  فردی راه پ بین  های 

 افتد؟ شود چه اتفاقی می ه میگون ذنند و وقتی این می

  اثرات اطالعات نادرستاثرات اطالعات نادرست

نا  و  مک ان با ذ ند  ست بتوان گر ات  ا  نادر ا

ناوری به سوگیری یت  های ف شوند، در نها شر  سر ت منت

ذنند؟ چگونه و تا چه اندازه روی  چقدر  طر ایجاد می

گذارنههد؟  افههراد در معههرض ایههن ات  هها  تههأثیر می

مو پژوه  ین  ندانی در ا به  رد از بح های چ بر پ  های 

شده برو  جام ن گو  پ ان اند. وار
99

گو  ،
۱00
مازین  و آ

۱0۱
 

ای از محتههوای شههبه  بههری  بهها تحلیههل مجمو ههه داده

شده از منابع بر طی چو  گوگل نیوز استشراج
۱02
نشا   

های ا بار جعلی  سایت دهند ذه هرچند در مجموع، و  می

شم شمگیری روی چ سانه تأثیر چ ند، در  انداز ر ای ندار

بر ی موارد موضوع بح  منابع  بری جناحی را تعیین 

سانه می ند و ر باتی  ذن سال انتشا ناحی در   20۱6های ج

تأثیر  حت  ح  ت ضوع ب یین مو برای تع یادی  حد ز تا 

 ا بار جعلی قرار گرفتند.

با وجود این، مطالعه در مورد اثرا  متقا دذننده 

به  ست.  بوده ا شوار  نیار د ست ب عی ات  ا  نادر واق

جام آزمای دل قی ان نائل ا   ذه  یل م یدانی  های م
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توانند شواهد روشنی ارائه ذنند، غیرممکن است. می

۱03
 

اند  ای بهره برده های مشاهده ها از داده بر ی مطالعه

ای بر پ ممکن  تا نشا  دهند استفاده از منابع رسانه

شود، شت  جاد سوءبردا ست با   ای ا
۱04
نوع   ین  ما ا ا

دهی نادرست، رابطه  عرض گزارشها ممکن است در م تراحی

های مشاهده نشده  ریشتگی  لت و معلولی معکوس یا درهم

سنجی شواهدی از نظر شد.  ند  با جود دار شی و های آزمای

دهند افراد زیر ات  ا  نادرست را بیشتر  ذه نشا  می

صب باور می فراد متع ند: ا ذن
۱05
صب   فراد متع ته ا )الب

ق  ود را نیز ممکن است حتی جعلی بود  تیترهای مواف

ند ششیص ده ت
۱06

ستدالل  به ا یل  تر ما ذه ذم فرادی  (، ا

عرض ات  ا   قب ا در م ذه  فرادی  نتند و ا لی ه تحلی

اند. نادرست قرار گرفته
۱07
ها  با این حال این آزمای  

توا  آ  تا ب ند  یاز دار قوی ن ضیا   به  به فر ها را 

دنیههای واقعههی تعمههیم داد  همههه در معههرض ات  هها  

نتند ست نی به آ  نادر ماا  یز لزو نتند ن تی ه ها  و وق

ها، ذیم استثنای این ترح ذنند. به توجه نمی
۱08
و ذیم  

برند تا اثر  بندی نظرسنجی بهره می از تغییر در زما 

ها  ند. آن سی ذن ست را برر شار ات  ا  نادر ی انت  ّل

شده در حوالی گردش ات  ا  نادرست  آوری های جمع داده

نلمانی اوب مورد اد ای م ند و در  یل ذرد ما را تحل ا

تغییر، -در  -با استراتژی تغییر 
۱09
تغییرا  باور  

نه  شایعه مقای ین  شار ا پس از انت پی  و  فراد را  ا

ذردند و نتیجه گرفتند ذه انتشار این شایعه، باور 

ما را  بود  اوبا نلما   به م مومی  صد  8تا  ۴  در

افههزای  داد. البتههه ایههن مههورد )ذههه در ذمپههین 

اتفاق افتاد( به قبل از گنترش  2008انتشابا  سال 

های جمعههی در محههیپ ات  ههاتی امههروز  نفههو  رسههانه

 گردد. برمی

ذاال
۱۱0
بروذمن  و 

۱۱۱
یل   ستفاده از فراتحل  ۴0با ا

آزمای  میدانی اصلی نشا   9آزمای  میدانی و انجام 
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شی  می یزا  اثربش برای م برآورد  ترین  ذه به ند  ده

تقا دذنندگی تبلیغا  پویشی صفر است. همچنین اثر م

برای  ند،  بروز ذن ست  کن ا نادری مم موارد  قپ در  ف

شا   نامحبو  ات نیار  ضعی ب نامزدی مو تی  ثال وق م

ند و پوی  می سرمایه ذ یب  برای  های رق یادی  گذاری ز

ذنند ذه در معرض نظرهای  دهندگانی می پیدا ذرد  رأی

اند و منتعد متقا د شد  هنتند.  متفاو  قرار گرفته

شی پوی  ات  ا   مال اثربش شترین احت مانی بی ذا   ز

یر  نیار غ تار ب یا رف ما   ضع، گفت ذه موا را دارد 

قابل پذیرشی را به سیاستمداری ننبت دهد و بعد ت ش 

دهندگا  را شناسایی ذند و  هایی از رأی ذند زیر گروه

شد   نتعد متقا د  مه م بی  از ه ذه  یرد  هدف بگ

هنتند.
۱۱2

 

کن مهم ذا   مم ثر ات  ا   تر از  ترین ا ست فرا ا

ههها  متقا دسههازی منههتقیم باشههند. تعههدادی از پژوه 

)مطالعا  در با  نوع اثرگذاریِ ذمتر مشهوِد ات  ا  

دهند مواجهه با ا بار جعلی  نادرست اندذند( نشا  می

با  سیب را  شترین آ ست بی کن ا ست مم و ات  ا  نادر

تفههاوتی بههه همههراه تزریههق  افههزای  بههدبینی و بی

سههازی  ههاتفی وارد ذنههد. دوقطبی گرایههی و افراط
۱۱3
 

عه ندوین مطال ای از و
۱۱4
ذولیر  و 

۱۱5
شا  می  ذه  ن هد  د

کن  یز مم لی ن بار جع مورد ا  گا  در  ما  نشب تی گفت ح

ها و توانایی مردم در شناسایی  است ا تماد به رسانه

سیه  مدل رو مث   هد.  ذاه  د عی را  بار واق یق ا  دق

،«پههردازی رگبههار درور»بههرای پروپاگانههدا، 
۱۱6
 از 

عداد  پیام شونده در ت سته و تکرار سریع، پیو سانیِ  ر

ستفاده می نال ا یادی ذا به  ز هدی  ذه تع حالی  ند در  ذ

ندارد. ناقض ات  ا    دم ت
۱۱7
بال   به دن ین روش  ا

سههردرگمی و تحههت فشههار قههرار داد  مشاتبهها  اسههت  

گیری  نتگی روانی و آثار آ ، دشوار اما مهم  اندازه

 است.

  ی جهانی ی جهانی   یک پدیدهیک پدیده
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سیهر چ حوزه ند برر ین  ما در ا بر  های  قاتی  ی تحقی

آمریکهها متمرذههز بههوده اسههت، امهها  طههرا  ات  هها  

نئلة  یک م بر پ  غا   ذا  ، و تبلی ست، ات  ا   نادر

حال به تور   صه آنچه را ذهه در مهورد جهانی است. 

 انتشار ات  ها  نادرسهت در سهایر نقهاط جهها ، در

های اروپهههایی، تیهههف وسهههیعی از ذشهههور ذشهههورهای

ها در ذشورهای ذمتر  اقتدارگرا، و درنهایت دموذراسی

 ذنیم.  توسعه یافته شنا ته شده است، مرور می

 هه وه بههر مطالعهها  مربههوط بههه ا بههار جعلههی در 

پا، ارو
۱۱8
نفورد   نت آذ نتیتوی اینتر شمندا  در ان دان

شر ذرده گزارش عا   هایی را منت یا  مطال ذه جزئ ند  ا

سبات»موردی  ندای محا «یپروپاگا
۱۱9
ها    سر ج در سرا

نتا ،  ما ، له چین، آل نادا،  یل، ذا له برز )از جم

شرح  حده( را  یاال  مت ذراین و ا سیه، او تایوا ، رو

های تشصصهههی را بههها  دههههد و همچنهههین مصهههاحبه می

وتحلیل محاسباتی مطالب به اشتراک گذاشته شده  تجزیه

یب می در پلتفرم لف ترذ ند. های مشت ذ
۱20
ین مجمو ه   ا

ته شا   یاف ذه پلتفرم میها ن هد  سانه د عی  های ر های جم

های  ی ذمپین های سیاسی، تحت سلطه در بنیاری از زمینه

سازما  به ات  اتی  مت ) سپ حکو ثال،    نوا  یافته تو م

 ذر اسهت، ایهن  قابهلدر روسیه و لهنهتا ( هنهتند. 

های ا بار جعلی  دهد ذه ذمپین مطالعا  موردی نشا  می

با ت ش ذراین  هه  ستهای د در او یل د به اوا ذه  ذاری 

مجموع مطالعها  گردد احتماالا پیشتاز است.  برمی 2000

شدند ضافه  عد ا سال ب ذه  شتری  موارد بی  ،موردی و 

بین رژیم نه  کا  مقای یک  ام ستبدادی و دموذرات های ا

این نوینندگا  با مطالعه بهر روی ذند.  را فراهم می

یت  ود های استبدادی جمع ذشور دریافتند ذه رژیم 28

یق ذمپین سانه را از تر گذار ر هدف  های اثر عی  های جم

ذاربرا   قرار داده می از  عداد ذ ها ت ما تن ند، ا ا

از انهد.  ها بوده  مومی در سایر ذشورها مورد هدف آ 

ها بیشتر مردم سایر ذشورها را  سوی دیگر، دموذراسی

قرار می لی  هدف  سی م حزا  سیا ذه ا حالی  ند، در  ده

دهندگا  دا لی را مدنظر  ی بر روی رأیها اثرگذار آ 

دارند.
۱2۱
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تس هور وا جاد ات  ا   ظ برای ای نیل آ   اپ و پتان

نتم پیام یک سی یق  ست از تر جه  نادر نته، تو سانی ب ر

سعه  تر تو شورهای ذم بر روی ذ ذز  به تمر قا  را  محق

ای بین  تور ویژه  رسا  به ها این پیام یافته ذه در آ 

ست. گفته میذاربرا  محبو  است جلب  شود ذه  ذرده ا

اپ هنهتند.  هند و برزیل ذانو  ات  ها  غلهپ واتهس

تعدادی از مطالعا ، پویایی ات  ا  نادرست در این 

اند و به توصیف  پلتفرم منحصر به فرد را نشا  داده

شم به چ شورها  ین ذ ست در ا تور   انداز ات  ا  نادر

نارایانها ذننهد.  تر ذمهک می گنهترده
۱22
 ا و همکهار 

ند در  شده در ه شته  شتراک گذا به ا توای ات  ا   مح

وتحلیل ذردنههد.  را تجزیههه 20۱9ی انتشابهها   آسههتانه

بی  از  آ  ذه  ند  به  2۵ها دریافت توای  صد از مح در

( BJP اشتراک گذاشته شده توسپ حز  بهاراتیا جاناتا )

 نوا   پنجم محتوای ذنگره ملی هند به و یک در فینبوک 

ی  در یهک مقاینههبندی شده اسهت.  تبقه ارزش ا بار بی

اپ تمایل  ها، ات  ا  نادرست در مورد واتس بین رسانه

اند، در حالی ذه در فینبوک به  به بصری بود  داشته

سایت به  ند  شکل پیو به  یاد  مال ز بری  احت های  

یک ذار تحقیقهاتی شدند.  گر یا افراتی ظاهر می توتئه

سیاسی در  تن یک گروهدر برزیل با نگاهی به محتوای م

 20۱8جمهوری  اپ در تول ذارزار انتشاباتی ریاست واتس

ذه پیام شا  داد  ست به ن حاوی ات  ا  نادر سر ت  های 

یابند اما  بور از مرزهای  ها گنترش می در میا  گروه

ذشد. گروهی بیشتر تول می
۱23
  

شار  سی انت شده، برر جام  های ان نیاری از ذار در ب

ست در جود  ات  ا  نادر ندک( و موارد ا گر  قا )م آفری

ندارد.
۱24
ثرا    به ا بوط  عا  مر حال، مطال ین  با ا

ات  ا  نادرست در سایر نقاط جها  نیز وجود ندارد. 

به گزارش جه  به قتل با تو بوط  شی از  های مر های نا

تس سا تگی وا ند، شایعا   اپ در ه
۱25
سری نکا،  

۱26
و   

نادرست ی ات  ا   سایر مناتق، اثرا  رفتاری بالقوه

 سیاسی در این مناتق برجنته هنتند. 
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ایاالت ایاالت   20162016  چالش اطالعات یاذب در انتخابات   چالش اطالعات یاذب در انتخابات 11بخش بخش 

  متحدهمتحده

لی» بار جع ستا « ا  شیوع دا صیف  ست  برای تو های نادر

شانه نوا  ن به   ذه  بر پ،  یِق  ضعیت  یا غیردق ای از و

تورذلی در  ها و بههه ضههعیف ذیفیههت ات  هها  در رسههانه

به اصط حی رایج تبدیل شده است.  شود، جامعه تلقی می

 20۱6جمهوری  ها حههین انتشابهها  ریاسههت ایههن داسههتا 

ایاال  متحده به تور گنترده پش  شدند، یک نظرسنجی 

ناال   پنجم بزرگ یک  به  یک  ذه نزد ست  حاذی از آ  ا

ذه اد ا می ند  ذذ ( دید ناوینی ) کایی   ذه  آمری ذرد 

جمهوری،  تپاپ از دونالد ترامپ، نامزد آ  زما  ریاس

حمایت ذرده است و به معترضا  برای ا  ل در تجمعا  

# پردا ههت شههده بههود. ایههن 3۵00حمایههت از ترامههپ 

ها همچنههین معتبههر در نظههر گرفتههه شههدند،  داسههتا 

صد و  6۴ذه  توری به س  79در صد پا هار  در دهندگا  اظ

بنیار »ها به ترتیب  داشتند ذه معتقدند این داستا 

ند.ا« یا تاحدودی دقیق
۱27
با این حال، استفاده از  

به  نوا  چهارچوبی مفهومی در تعدادی « ا بار جعلی»

شکل سطوح م ست. از  آفرین ا
۱28
نترش   به  ودی  ود، گ

ات  ا  نادرست در لباس حقیقت، چه به صور  بر پ و 

به یدی  تورذلی در ذانال چه  یده جد باتی، پد های ارت

نینت.
۱29
ف  طوِط   وه بر این، مشک   زیادی در تعری 

 وجود دارد.« ا بار جعلی»ذلی پدیده 

ضح ندی وا هارچو  ب ید اد ا  یک چ یت تهد تر از ماه

الزم  CDA 230ی اص ح یا حهذف  شده برای ارزیابی پرونده

است. نقاط تمرذز این بش  بر سه مورد پیشرفت های 

ست: ) یر ا نه۱ز شار فعاال سپ  ( انت ذا   تو ی ات  ا  

( بازیگرانی 2ق به دولت، )های متعل ها و رسانه دولت

مد  ست آورد  درآ به د برای  ذه  مالی  یزه  با انگ

پی  می ذا   را  غاتی، ات  ا   ند، و ) تبلی ( 3ران

مِع  فعالیت بردار « ترول»های جوا نوا ِ  به   بر پ 

های  گنترش ات  ا  ذا  . این فصل به ویژه بر ذارزار

سی ذا   سیا بر ت ش ات  ا   نه  ذز دارد و  یی ها ، تمر

های نادقیق را در موضهو ا  دیگهر ماننهد ذه داستا 
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ذنههب سههود شههرذتها یهها مههرگ افههراد مشهههور منتشههر 

ذنند. می
۱30

 

بر فعالیت صل  ین ف شار  ا پی انت ساا در  ذه اسا هایی 

ین  ات  ا  ذا   ذه ا نت  یدی نی ست. ترد ذز ا ند متمر ا

سته مرزی مبهم بندی د صادیق  ساا در م یک  ها اسا ند.  ا

لپ ذارزار ات  ا   صور غ یک ت ست از  کن ا ذا   مم

نترش می یک گ صور  ارگان به  ذه  جود  ستفاده  مو بد ا یا

حداذثری ذند، یا ت ش برای جلب توجها  به سمت یک 

دیدگاه  اص ممکن است حقیقت را به صور  استراتژیک 

یا حتی به تدریج به نادرستی و ذذ   قالب بندی ذند 

  گفتما  بینجامد. موضو ا  غالباا از مرز مبهم میا

ذنند، به تور مثال:   بور می« غیرسیاسی»و « سیاسی»

یه نن نظر طرا  واذ مو    ست پیرا سپ  های نادر ذه تو ها 

«ضد واذنن»فعاال  
۱3۱
 تبلیغ شد. 

ی عامالک دولتی در انتخابات ی عامالک دولتی در انتخابات   اطالعات یاذب بواسطهاطالعات یاذب بواسطه

  ایاالت متحدهایاالت متحده  20162016

گرانه به  ها به واذن  تنظیم شاید محرک اصلی د و 

ین های ن چال  بر پ ا ذا    یدهای ات  ا   شی از تهد ا

ی ات  هاتی موضوع باشهد ذهه توسهپ جامعهه
۱32
ایهاال  [ 

تأیید شد ذه  هام   دولتهی روسهیه در ت شهی  ]متحده

با   مو  انتشا ما  پیرا به گفت شکل داد   برای  عال  ف

ست ند. 20۱6جمهوری  ریا یر بود حده درگ یاال  مت ا
۱33
 

با 20۱6ذارزار  به  شی چندجان سیه ت  ضعیف  رو صِد ت ق

به چهره ماد  یه ا ت بود. نظر سی  ئه های سیا ای  های توت

ند  یت»مان «پیتزاگ
۱34
می  نترش  قی را گ ین تل داد  ذه ا

تو ، و  هی ری ذلین نی  موذرا ، یع حز  د نامزد  ذه 

ستا،  جا  پود نی  تو ، یع باتی ذلین ستاد انتشا ئیس  ر

نی طه جن چاق راب نی قا قه زیرزمی یک حل ضای  اند. ا 
۱35
 

ها  ش برای گنترش ات  ا  ذا  ، این ت شفراتر از ت 

شامل ذوش  برای تشدید دو قطبی سیاسی بود، ذه حتی 

در یک مورد با   ایجاد بح  و ا ت ف نژادی در مورد 
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جا  سهیاها  مههم »های اجرای قانو  بین فعاال  گروه

«است
۱36
«ها مهم است جا  آبی»و  

۱37
شد. 

۱38
 

-هشههب»های معتبههر دولتههی در ذنههار ر نههه  رسههانه

«مردمی
۱39

تهر جوامهع بهر پ و  ریهد تبلیغها  ظریهف 

سانه ند ر تر از  هدفم ند. فرا یت ذرد لف فعال های مشت

ناس و  ذرد  ات  ا ِ ح هک  یِر  نین درگ ها همچ آ ، آن

آوِر  صوصی نگهداری شده توسپ احزا  سیاسی و  رسوایی

ته  ند. الب باتی بود بت انتشا ترف رقا های دو  نامزد

د نینههت. محققهها  در ههها جدیهه اسههتفاده از ایههن روش

سیه  ذارزار ذه رو شابهی را  بر پ م ذا    های ات  ا  

ذزی و  پای مر سی در ارو ما  سیا بر گفت تأثیر  برای 

، ردیابی  اندازی ذرده شرقی و همچنین  اورمیانه راه

اند. ذرده
۱40
  

ین ذارزار سال ا نتند. در  سیه نی شتص رو های  ها م

شبکه یر از  مرتب ا  هداف  برای ا ما ی  با های اجت پ 

نه سیعی از زمی یف و سی در ت ذا   سیا های  ات  ا  

گوناگو  استفاده شده است. این حوادث برای نمونه، 

در مکزیههک، برزیههل، ذانههادا، و چههین مشههاهده شههده 

ست. ا
۱4۱
ین ذارزار  چو   ا تی، هم سپ  ام   دول ها تو

شده ندازی  سیه، راه ا ین،  مورد رو بر ا اند، و   وه 

سیعی از گروه یف و سپ ت یز راهه تو نتقل ن ندازی  ای م ا

اند. شده
۱42

 

  20162016های مالی برای اطالعات یاذب انتخابات های مالی برای اطالعات یاذب انتخابات   مشوقمشوق

  ایاالت متحدهایاالت متحده

تششیص اینکه  ام   با انگیزه سیاسی در ت ش برای 

با   گذاری در انتشا نار  بوده 20۱6تأثیر ند، در ذ ا

ای از گزارشگرانی ظهور ذرده است ذه  تعداد فزاینده

شوق جاد و م مالی ای ذا   را  های  شار ات  ا   انت

شزد ذرده به  گو بر پ  غا   تور  اص، تبلی به  ند.  ا

نیار  ما ب ذا   ا توای  جاد مح برای ای ذی  نوا  محر  

شتراک صفحا   ا یدهای  ذه بازد ست  شده ا شنا ته  پذیر 

 دهد. درآمدزا را به سمت محتوای بر پ سوق می
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ایههاال   20۱6جمهوری  ی انتشابهها  ریاسههت در زمینههه

در دا ل و هم در  ارج ذشور، مشاغلی در متحده، هم 

هایی برای انتشار ات  ا  ذا   از تریق  ایجاِد سایت

سانه جاری ر شتند. م یت دا سایت و  فعال شامل  هایی  ای 

ند  گاردین»مان نور  «د
۱43
یه  سیعی از نظر یف و های  ت

دادند. در حالی ذه این سایت با  توتئه را گنترش می

لراد لی در ذ مه مح یک روزنا بود، ظاهر  شده  حی  و ترا

لس  لس آنج نتقر در  ذارآفرین م یک  سپ  قع تو در وا

ما  مجمو ه اداره می ذه همز سایت شد  ذه  ای از  ها را 

بردنههد، اداره  از اشههتراک ات  هها  ذهها   سههود می

ذرد. می
۱44
  

نگارا   در  هههارج از ایهههاال  متحهههده، روزنامهههه

هههایی از ذارآفرینهها  را در مقدونیههه و سههایر  گروه

ش شورها ذ غا  در  ف ذردهذ فروش تبلی یق  ذه از تر ند  ا

ست ندگا  را به  وان ذا    یه ات  ا   نار ته گرای ذ
۱45
 

ذننده و نه مبدع  بر پ، )گاهی اوقا  به  نوا  تقویت

برند. ذردند( سود می ات  ا  ذا    مل می
۱46
ها  داستا  

حمایت پاپ فراننیس از ترامپ، نامزد « ا بار»شامل 

 ]دمهوذرا [زد  نامزد  سیلی های جعلی از وقت، و گزارش

به یک معترض در یک اجتماِع انتشاباتی بود.
۱47
  

های بر پ،  ترین رسانه از آنجا ذه بنیاری از برجنته

غا  متکی به تبلی نبوک  ود  گل و فی ند گو ند،  مان ا

اند ذه با توجه به اینکه  محققا  همچنین تأذید ذرده

نترده تور گ به  لب  ذا   اغ توای ات  ا   به مح  ای 

های میزبا  این فعالیت  شود، شرذت اشتراک گذاشته می

ست انگیزه کن ا فظ آ  مم برای ح شته  هایی را  ها دا

. باشند
۱48
های  ها در بیانیه به نوبه  ود، این رسانه 

قداماتی  ذرده و ا کار  صور را ان ین ت عدد ا مومی مت  

شد ِ  ش   ذرد  پ حدود  با م ذا    یه ات  ا   را  ل

.اند تبلیغا  انجام داده
۱49
  

به عنواک یک منبع اطالعاتی نادرست در به عنواک یک منبع اطالعاتی نادرست در « « فرهنگ ترولفرهنگ ترول»»

  ایاالت متحدهایاالت متحده  20162016انتخابات انتخابات 
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ههای سیاسهی و فراتر از فعالیت  ام   با انگیهزه

مردمهی -بهر پ شهبه « ترول»، مشارذت فرهنگ مالی
۱50
 

نیز نیرویی در تنهیل ات  ا  ذا   سیاسی بوده است. 

شنا صور  نا به  لب  مردم )اغ بوه  یت ان برای فعال س( 

های  مههومی و  گیری و ا یههت شهههروندا ، ششصههیت غافههل

های  ذننده، از ویژگی نهادها برای اهداف صرفاا سرگرم

دیرینه رفتارهای اجتما ی در اینترنت بوده است.
۱5۱
 

ها را مورد  ها در گذشته بنیار از تاذتیک این فعالیت

سال ست، در  قرار داده ا ستفاده  نیاری  ا یر، ب های ا 

ین جوا سپ گروهاز ا کالیزه  مع تو ندرو رادی های ت

تا  شده سی، و »اند  س م هرا سفیدبرترانگار، ا کار  اف

نت  ز  نگ اینتر ن ِ فره یه و دا یق ذنا ستیزی را از تر

«.گنترش دهد
۱52

 

با  ریاست ایاال   20۱6جمهوری سال  در زمینه انتشا

یر ذارزار مع درگ ین جوا نیاری از ا حده، ب های  مت

ذه  شده هماهنگ شدند  ذا   ای  نترش ات  ا   یِر گ درگ

ههای هها از ته ش سیاسی بودند. در واقع، این ذارزار

ضعیف از  ماهنگی  با ه سمی و  ئت ف غیرر با ، ا داوتل

«گرای جههایگزین راسههت»ههها  گروه
۱53
پوشههانی  دارای هم 

ای از  ام  ،  ذرد. این موضوع تیف گنترده استفاده می

پ محبو  ها، ذاربرا  بح  بر  از جمله جوامع بازیکن

ردیت،
۱54
ا ضای جامعه سفیدبرترانگار استرمفرانت، 

۱55
 

بری  جاری   ست»و م جایگزین را «گرای 
۱56
ذه بر ی   را، 

ذنند اما بر ی های راست افراتی را منعکس میاز پیام

ذند، دور هم برانگیز را حذف میهای مناقشهاز دیدگاه

ذند. جمع می
۱57

 

مع در ذارزار ین جوا شارذت ا ند ات  م  ا  های هدفم

ذند ذه این  ذا   سیاسی، این نکته مهم را برجنته می

بع  جازی  -سه من ترول م مالی و  تی،  تور  -دول به 

مل نمی نتقل   ندهای بی م که، پیو ند. بل ین  ذن شماری ا

نت یک زی به  بر پ را  ذا    های ات  ا   بوم  موتور

بدل می گروه کار  گاه هم تدا ل و گه به  های م ند.  ذن

                                                      
150
 grassroots 

151
 Coleman 2015 

152
 Marwick and Lewis 2017; Schreckinger 2017 

153
 alt-right گرایی  گرای افراتی در آمریکا ذه از ملی ف راست جایگزین. یک گروه راست. مشف

ذند. م. سفیدپوستانه دفاع می  
154
 Reddit 

155
 Stormfront 

156
 “alt-light" 

157
 Marwick and Lewis 2017, p. 26 
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دولتههی همچنههین بههه انههواع  هههای همههین ترتیههب، ت ش

ای ذه با انگیزه مالی برای انتشار  های رسانه ذانال

لی» بار جع مل « ا  یق و    ست از تر و ات  ا  نادر

ذند. ذنند، را پشتیبانی می می
۱58
هها  این گروه ]البته[ 

ذنند و به دالیل  اص  ود  به تنهایی نیز فعالیت می

نتق ا  ذا   وارد  م یع ات  ا   برای توز یز  مل  ن  

 شوند. می

  20162016تأثیر )مبهم( اطالعات یاذب برخط در انتخابات تأثیر )مبهم( اطالعات یاذب برخط در انتخابات 

  ایاالت متحدهایاالت متحده

ذا   در  تاثیر ات  ا   بود   ح   حل ب جود م با و

آمریکا، ذه اگر واقعاا  20۱6جمهوری  انتشابا  ریاست

بالقوه آ  طر  شند،   ها و  مؤثر با برای نهاد ها 

ندهای مردم ظر می فرای به ن شن  نا ساالر رو سد. توا یی ر

های  ارجی برای دستکاری مؤثر گفتما  سیاسی در  قدر 

ندگی  مورد نمای شواری را در  سؤاال  د شور  یک ذ دا ل 

ها  سپ آن شده تو ته  صمیما  گرف شب و ت ما  منت مقا

ذند. تا آنجا ذه ات  ا  ذا   زیادی ذه در  ایجاد می

ست باتی ریا ذارزار انتشا یاال   20۱6جمهوری  تول  ا

های سیاسی و تقویت  شدید درگیریمتحده دیده شد بر ت

ها صرفنظر از مؤثر  بندی متمرذز بود، این فعالیت قطب

ها   سهاالری ها، ممکن است تهوا  مردمبود  یا نبود  آ 

را برای  ملکرد مؤثر در جهت سازش بین اقشار جامعه 

از بین ببرد.
۱59

 

های  که ذارزار بر این نی  نترده مب مومی گ قی   تل

عاا م ذا   واق ند، میات  ا   جاد  ؤثر ند با   ای توا

ا تمادی ننبت به مشرو یت مقاما  منتشب و منافع  بی

سال  ذارزار  قبِ  مورد  وا ضوع در  ین مو شود. ا  ارجی 

ی  جوهای متعدد ذنگره و تحقیقا  ویژه و ، با پرس20۱6

هههای  در حههال انجههام ذههه گههواه ادامههه نگرانی

ست بوده  سیا صادق  ست،  مردم ا موم  ست.  گذارا  و   ا

هام  موارد اب سایر  طرا  و  مورد   نوز در  چه ه اگر

 سهایر یها گرانه تنظیم –ها  وجود دارد، مجمو ه پاس 

بح  شده اسهت ذهه بهرای مبهارزه بها ایهن  – موارد

بر  فعالیت ها  بالقوه آن تأثیر  ذرد   حدود  ها و م
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سانه نت ر ین  ها و زی ست. ا یاز ا مورد ن بوم ات  ا  

 اند.  اجهمو CDA 230پیشنهادها با چهارچو  

ها برای مبارزه با اطالعات ها برای مبارزه با اطالعات   چگونه تالشچگونه تالش  CCDDAA  223300    22بخش بخش 

  دهد؟دهد؟  یاذب سیاسی برخط را شکل مییاذب سیاسی برخط را شکل می

برای  سی  ذا   سیا بالقوه ات  ا   ید  بدلیل تهد

های مردم ندها و نهاد ست ساالرانه فرای گذارا  و  ، سیا

گرانه  های قانونی و تنظیم محققا  تیف وسیعی از پاس 

سن  از ا ین  به ا نبت  ئه ن بر پ ارا ذا    ت  ا  

اند. توجه به سمت نق  اصلی رسانه های بر پ در  ذرده

نهیل فعالیت بانی و ت شده  میز طوف  نده مع های آزارده

است.
۱60
جه   یک بررسی ا یر در این مورد به این نتی

ذه  سیده  شه در »ر ندا ری ذا   و پروپاگا ات  ا  

ناح شبکه ج شتر در  یده گرایی دارد و بی ما ی د  های اجت

ذه مجمو ه«. شود می شا  داد  عه ن ین مطال ای از  ا

ها ذه به میزا  غیرمتناسبی در فینبوک مورد  سایت و 

قرار می جه  گزارش  تو نتقل و  نابع م سپ م ند تو گیر

سانه سازندگا  و توزیع ر نوا   ندگا   ای بع گزارش »ذن

اند.  ذر شده« نادقیق اگرنه آشکارا غلپ
۱6۱
  

رسانه ها به  نوا  در تیف وسیعی از موضو ا ، این 

نده» لوگیری ذن نه ج ترین هزی با ذم مل می« ها  ند.    ذن

در زمینههه ات  هها  ذهها   بههر پ، رسههانه ههها دارای 

ات  ا  بنیار ریز در مورد فعالیت در سراسر  دما  

توا  یع مح بر توز گذاری  نایی تأثیر نتند و توا  ود ه

گل و  ند گو بزرگ مان های  سانه  مورد ر ند. در  را دار

نبوک برای  فی نی  ص حیت ف نابع و  نین دارای م ، همچ

های مههؤثر تشههشیص و ذههاه   ایجههاد مههؤثر سههامانه

اند. مشکل
۱62

 

ها، پیشنهادها برای مواجهه  بدو  همکاری این رسانه

شی ذلی با چال سی  ذا   سیا کرر  با ات  ا   تر و م

بر پ  پ مال  گونگی ا  باره چ چال   در نی  شی، یع م

ذ صی  یری  ام    ا سایی و پیگ قض شنا قوانین را ن ه 

                                                      
160

سیبرای بر  ذه  ر شی  باره نق یه در هایای اول سانه  ذا    ر یع ات  ا   لف در توز مشت

 .Feingold et al. (2017)ایفا ذرده اند نگاه ذنید به 
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 Faris et al. 2017, p. 15 
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شود  اند تقویت می اندازی ذرده ها راه هایی ذه  ود شرذت این تصور اغلب توسپ پروژه 

هههایی ماننههد  ذههه شههامل سینههتم YouTube’s Content ID (www.youtube.com/watch?time_continue= 

2&v=9g2U12SsRns) است ذه تششیص نقض   IP دهد. این موضهوع  را به صور   ودذار انجام می 

هایی مانند  همچنین شامل فناوری Perspective (www.perspectiveapi.com/) است، محصولی ذهه بهه  

دهد. میرا تششیص  «سمی»تور  ودذار نظرا  آن ین   



38  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

ست. می جه ا ند، موا ذن
۱63
با    سپ مرتک ذه تو قوانینی 

نته می بر پ شک سی  ذا   سیا قوانین  ات  ا   شود، و 

نوع فعالیت ها تصویب  جدیدی ذه ممکن است  لیه این 

شود، احتماالا با توجه به الزاما  پرهزینه شناسایی 

نت یک زی یه  قوانین  ل جرای  حال  و ا فرق و در  بوِم مت

 مرتکبا  ات  ا  ذا   محدود  واهد ماند. رشِد

قانونی و تنظیم قداما   ذه ا جا  به  تا آن نه  گرا

هایی برای رسانه های بر پ برای  دنبال ایجاد انگیزه

بود،  ند  بر پ  واه سی  ذا   سیا با ات  ا   له  مقاب

شهود، ذهه بهرای انجام می CDA 230ها در سایه  این ت ش

ذند تا از منئولیت در  ها سپری محکم فراهم می رسانه

قداما  انجام بال ا فوظ  ق شا  مح سپ ذاربران شده تو

 باشند.

ماند ذه تبق آنها اقداما  قانونی  دو منیر باقی می

ها مبارزه ذند در حالی ذه  ممکن است با این ذارزار

CDA 230  را دست نشورده باقی بگهذارد. یکهی، ذهه بهر

قانونی تعیین سابقه  ساس  حوزه ا سپ  هم در ی ن شده تو

Roommates.comپرونده 
۱64

داند  ها را مجاز می است، دادگاه 

جه یین در سانه تا در تع ذه ر جبِ  ها می ای  ند مو توان

یدا  شوند، ورود پ قانونی  ذا   غیر یت ات  ا   فعال

ند. دوم ذه  ود  ، قانو  ذن ست  تی ا گذاری و مقررا

سانه هدف می ر حیپ ات  اتی  ها را  یر م بر تغی یرد و  گ

مو ذز ذه پیرا ست تمر بر پ ا سی  ذا   سیا   ات  ا  

های  ود  برای  ملکرد نئولیت  جاد م بر ای نه  دارد و 

پرهیهز  CDA 230ها، ذه این منیر نیهز از اصه ح  رسانه

 ذند. می

  CCDDAA  223300تاریخچه مختصر تاریخچه مختصر 

CDA 230 ذنهد ذهه  تصویب شد، قیهد می ۱996، ذه در سال

نه هیچ ارائه» یک  دمت رایا ذاربر  یا  نده  ای  ده

عا نه ت سشنگوی هرگو یا  شر  نوا  نا به   نتی  ملی نبای

ی محتهوای  دهنهدهشده توسهپ یهک ارائهه ات  ا  ارائه

، مشههروط بههر «ات  ههاتی دیگههر در نظههر گرفتههه شههود

ای از استثناهای مربوط به قوانین مجرمانه،  مجمو ه

مالکیت فکری، دولتی، و حریم  صوصی ارتباتا .
۱65
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 47 U.S.C. § 230 



    39 شناخت الزامات عمومی در مدیریت راهبردی روابط عمومی 

 
صمیم  به ت ذن   قانو  در وا ین  سترا نت ا اتو  اذمو

درمقابل پرادجی سروینز
۱66
تصویب شد، تصمیمی در سال  

دهندگا   دمت بر پ در  ذرد ارائهذه پیشنهاد می ۱99۵

شده توسپ ذاربرا  بر  قبال محتوای افتراآمیز ارسال

های  ههود تهها حههدی ذههه آنههها از نظههر  روی رسههانه

ویراستاری بر آ  محتوا ذنترل داشته باشند، منئول 

شند. با
۱67
ین   قانو  ا صول  شد  ا یاتی  صمیم  مل ت

 رفی
۱68

ذننهدگا  و شده پیرامو  منئولیت توزیع تثبیت 

داد. تحههت ایههن چهههارچو ،  ناشههرا  را نشهها  مههی

از  -شده  ود  ذه بر محتوای توزیع« ذنندگانی توزیع»

له ذتا  شی جم نه فرو یری  -ها  ها و ذتابشا ظار  تحر ن

مال می حدودی ا  ت ع از مط م صور  ا ند، در  لب و ذرد ا

شتند. در  نئولیت دا ترا م بر اف حذف آ ، در برا  دم 

بل،  شرانی»مقا ترل و « نا ستاری ذن ظر ویرا ذه از ن

 –ها و مج    مانند روزنامه -تری داشتند  قضاو  فعال

یز  توای افتراآم نئول مح توا م نتن مح نتقل از دان م

شدند. محنو  می
۱69

 

 ها در قبهال ، محافظهت از رسهانهCDA 230انگیزه اصلی 

«سامری نیکو»منئولیت اقداما  
۱70
برای حذف محتوای  

آمیز بود. توهین
۱7۱
 CDAبا این حال، ذنگره در تصویب  

تهرویجِ »اهداف دیگری ههم داشهت، از جملهه ههدف  230

نه سایر  دما  رایا نت و  نتمر اینتر شرفت م ای  پی

سانه سایر ر عاملی و  عاملی ت بازار »و « های ت فظ  ح

ذه در حال حاضر برای آزاد پر جنب و جوش و رقابتی 

ای تعاملی وجود دارد،  اینترنت و سایر  دما  رایانه

شده  حدود ن لت م یا ایا فدرال  قررا   سپ م ذه تو

«است.
۱72

 

  زرا  درمقابل امهریکن، حوزه چهارم در ۱997در سال 

ها  برای محافظهت رسهانه CDA 230نتیجه گرفت ذه  آن ین

یع شر و توز نئولیت نا سته م هر دو د بر  نده  در برا ذن

مل می بر    نی  شاذیا  مب ستدالل  جه ا ند، و در نتی ذ

اینکه این ماده فقپ برای جلوگیری از منئولیت ناشر 
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 Stratton Oakmont v. Prodigy Services 
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نگاه ذنید به   Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995). 
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شود. م. تعیین می  
169
 Id. 

170
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ذند. م. ذنند مصونیت قضایی ا طاء می می  
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172
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است را رد ذرد.
۱73
باتزل ، حوزه نهم در 2003در سال  

سمیت بل ا بار   درمقا ذه   ند  جه گرفت  دما  »نتی

محدود بهه  هدماتی ذهه  CDA 230در « ای تعاملی رایانه

نت  به اینتر سی  فراهم میدستر که  را  نت بل ند، نی ذن

سامانه» سایر  یا  نه  دمت ات  اتی  یز « ها هرگو را ن

شود. شامل می
۱74
های بعدی نیز تأیید ذردند ذه  پرونده 

یک ارائه نتقل از  ذه م بر پ  ذاربرانی  نده  دما   ده

تواننتند استناد ذنند. در  می CDA 230بودند به حمایتِ 

پنجم در 2008سال  حوزه  ب،  سپیس ل مایدو درمقا ا
۱75
 

ای بهرای  بهه تهور گنهترده CDA 230دریافت ذه مصونیت 

د اوی  طای مدنی،
۱76
و نه فقپ مواردی ذه صرفاا متکی  

شود. این نگاه همچنا  تا  به افترا بودند، ا مال می

یک سال بعد توسپ حوزه نهم در بارنز در مقابل یاهو 

دنبال شد.
۱77
در آ  پرونده، حوزه نهم روشن ذرد ذه  

تواند فراتر از  لل د وی می CDA 230 دامنه
۱78
ذه  طای  

رسد باشهد و ههر  لهت د هوی را ذهه مدنی به نظر می

ذند ذه با متهم به  نوا  اساساا دادگاه را ملزم می»

سشنگوی» یا  شر  گری « نا سپ دی شده تو ئه  توای ارا مح

 CDA، شامل شود. مجمو اا، این تصهمیما  «بر ورد ذند

های بهر پ  ای برای واسطه دهرا به  نوا  سپر گنتر 230

نه طه گزی ذرده و حی یت  جود را در  تثب قانونی مو های 

 مبارزه با ات  ا  ذا   تحت تأثیر قرار داده است.

CCDDAA  223300  ها را از اقدامات اطالعات یاذب برخط ها را از اقدامات اطالعات یاذب برخط   رسانهرسانه

  یندیند  انجام شده توسط یاربراک، محافظت میانجام شده توسط یاربراک، محافظت می

ها  شبا ت  CDA 230در زمینه ات  ا  ذا   سیاسی بر پ، 

د وی فعلی و ایجاد  لل د وی   برای استفاده از  لل

قانونی  قداما  غیر نئول ا ها را م سانه  ذه ر ید  جد

 داند در تعارض است.   ذاربرا   ود می

ست  باا ات  اتی نادر بر پ غال سی  ذا   سیا ات  ا  

مدنیِ  طای  جب   ست مو کن ا ست و مم فرد ا یک  باره  در

کن موارد مم ین  شود. ا هن  ترا و و شامل  اف ست  ا

یه فعالیت نترش نظر برای گ ند  هایی  ئه مان های توت
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شود. نی  طه جن چاق راب شایعه قا

۱79
ته   ذه گف مانطور  ه

بر پ ذهه  ی شود ذه یک رسانه مانع از آ  می CDA 230شد 

سال  ذاربر ار یک  سپ  ذه تو یزی  توای افتراآم نین مح چ

ذند، منئول افترا باشد. شده را میزبانی می
۱80
  

ذا   سیا عدادی ات  ا   ست ت کن ا نین مم بر پ همچ سی 

گویی تر ال موارد ذم ذه  قوانین را  گر از  دی
۱8۱
برای  

CDA 230  ،است نیز نقض ذند. مثال: تبق قهانو  فهدرال

هرگونه  مشارذت یا ذمک مالی یا »های  ارجی از  ملیت

نه نه هزی یا هرگو گر  با ارزش دی های  نه  چیز ذرد، هزی

با  فدرال، منتقل یا پردا ت در رابطه با هر انتشا

اند. منع شده« ایالتی یا محلی در ایاال  متحده
۱82
ذه  

شامل ت شهای  ام    ارجی برای د الت در انتشابا  

غا ِ غلپ ید تبلی یق  ر حده از تر یاال  مت پراذن در  ا

هههایی ذههه  مههورد یههک نههامزد بشصههوص اسههت. دادگاه

تر از  شرایپ فرا غا  را در  بود  تبلی قانونی  غیر

، بهه تهور ذلهی از ذننهد بررسهی میزمینه انتشابا  

هایی ذههه میزبهها  ایههن  تحمیههل منههئولیت بههه رسههانه

ناع ورزیده ند، امت موارد  مطالب فارر از بر ی  ند،  ا

 اص ذه به قضاو 
۱83

ا مال شد. بر این  Roommates.comدر  

سازما  قداما   ساس، ا با   ا نیو  انتشا چو  ذمی هایی 

سانه  یه ر قوانین  ل ین  جرای ا برای ا با فدرال  ها 

شود. روبرو می CDA 230های  محدودیت
۱84

 

، 20۱6جمهوری سهههال  در پهههی انتشابههها  ریاسهههت

ای پیشههنهاد  گههذارا  ایالههت ذالیفرنیهها الیحههه قانو 

یک ششص با »داننت ذه  ذردند ذه این را غیرقانونی می

سهایت اینترنتهی ... آگاهی و تمایل  هود در یهک و 

ترویج ذند   بارتی غلپ یا فریبنده تولید، منتشر یا

گذاری در  برای تأثیر ست  شده ا حی  بار  ترا ذه آ   

ند رأی ذه در  فرای ضو ی  هر مو لف(  بر ... )ا یری  گ

به رأی با   شنهاد می انتشا یا پی ته  ندگا  گف شود،  ده

«) ( هر ذاندیِد انتشا  منصب  مومی.
۱85

 

ستدالل می صویب آ  ا ما  ت قدا  از ز سپر  منت ذه  ند  ذن

های بهر پ  شود رسهانه با   می CDA 230ایجاد شده توسپ 
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شت در  جود ندا سپر و ین  ذه ا حالتی  با  نه  در مقای

بر ههورد بهها محتههوای افتراآمیههز، ذمتههر پاسههشگو و 

اند. فعال
۱86
در مواردی ذه ات  ا  مربوط به ارتکا   

ترا  یا  اف ست قربان کن ا ست، مم ذم ا ترا  شونده اف

های ذافی برای بهبودی باقی بمانند. بدو  راه
۱87
این  

ند چال یت، همان ین فعال با  ا ذه مرتک مواردی    در 

ست با  ریا سال  انتشا حده، در  20۱6جمهوری  یاال  مت ا

تر  ذند احتماال و یم  ارج از ایاال  متحده فعالیت می

 شود.

فقپ برای جلوگیری از ترح  CDA 230باید توجه داشت ذه 

ت ش می سانه  یه ر شکایت  ل شکایت  نو ی  ذه آ   ند  ذ

نئول سانه را م سانه  ر گار آ  ر ذه ان توری  ند،  بدا

انتشههاردهنده محتههوای افتراآمیههز اسههت. حتههی اگههر 

تواننت مانع از منئولیت رسانه شود، این واقعیت  نمی

نواع  سی  ا ذا   سیا قداما  ات  ا   نیاری از ا ذه ب

تواند  دهد، می های  مومی را هدف قرار می مشتلف چهره

ترا و وهن به این معنی باشد ذه اد اهایی مانند اف

ضعیفی  نبتاا  قانونی ن های  حاال ابزار تا  ست  کن ا مم

برانگیز است  برای ا مال باشند. این یک وظیفه چال 

ین  ذه ا ند  شا  ده شاذیا  ن ذه  ست  ین ا نتلزم ا ذه م

شواهد ذافی برای رسید  به این نتیجه ذه » مل با 

متهم در واقع در مورد صدق آنچه منتشر ذرده است در 

انجام شده است.« ی بودهشک و تردید جد
۱88

 

مانع از  مل  قانو  در   ذه  ست  ین ا هم ا ته م ما نک ا

یا تنظیم قانونی  مدا     مه  ذه می ه نه  ند  گرا توا

رسانه ها را در جهت مبارزه با ات  ا  ذا   سیاسی 

ای را  بر پ تشویق ذند نینت. دو منیر زمینه بالقوه

م برای تغییر وضعیت بازی در اتراف این موضوع فراه

 ذند. می

  CCDDAA  223300محور از طریق محور از طریق   --گری دادگاه گری دادگاه   گزینه یک  تنظیمگزینه یک  تنظیم

شورای اسکا  منصفانه دره سانفراننیرسانه در مقابل 

Roommates.com  سایتی مربوط بهود ذهه  به اد ایی  لیه و

های بههالقوه بههه  ذننههده  ههدمتِ متصههل ذههرد  اجاره

ذههرد. هههای بههاز را فههراهم می ههها و اتاق آپارتما 
۱89
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قانو  شاذیا  پرو سانه  ین ر ذه ا ند  نده اد ا ذرد

اسکا   ادالنه فدرال
۱90
را با استشراج ات  ا  مربوط  

، گهرای  ذنندگا  در مهورد جننهیتبه ترجیحا  اجاره

جننی و وضعیت  انوادگی، نقض ذرده است. سپس، د ویِ 

مطرح شد ذهه تبعهیض توسهپ مالکها  و  FHAنقض قیود 

 CDA 230بههه  Roommates.comذههرد. منههتأجرا  را منههع مههی

سانه  استناد ذرد، با این استدالل ذه این اتهام، ر

شارذت نوا  م یت تبعیض را بع قی  ذننده در فعال یز تل آم

 ذند. می

هم  فتم  -حوزه ن حوزه ه شابِه  قی م شا  منط  -با ات

مصونیت دریافهت  CDA 230از  Roommates.comمعتقد بود ذه 

را «  ا ارائه دهنده محتوای ات »ذند زیرا نق   نمی

ست. شته ا دا
۱9۱
شامل   ذه  نام  بت  ند ث حی فرای با ترا

هایی مانند جننیت و گرای   بندی سؤاالتی در مورد دسته

ساس،  ین ا بر ا ئه  دما   تر ارا ست و فیل نی ا جن

بهه تهور  مهده در » Roommates.comدادگاه ا  م ذرد ذه 

مشارذت داشته است.« رفتار غیرقانونی
۱92

 

هم شاذیا  ر -حوزه ن بود  اد ای  نئول  بر م نی  ا مب

آمیز توسپ ذاربرا  در  های تبعیض رسانه در قبال پنت

ا تیاری و بدو  محدودیت « نظرا  اضافیِ »فیلد متنی 

نمت پروفایل ذه  در ق جا  ذرد. از آن ذاربر، رد  های 

Roommates.com  محتههوا را در ایههن فیلههد متنههی سفارشههی

ذرده  شر  شده منت شته  ذه نو صور   ما   به ه کرده و  ن

ست، ایجاد صونیت  ا نابراین م بوده و ب توا ن نده مح ذن

CDA 230 است. ها دریافت ذرده  را برای آ  فعالیت 

های پس از حکم بهه  در سال Roommates.comقضاو  در مورد 

های قضایی ا مال شده  تور ناسازگاری در سراسر حوزه

ین  ذه ا ند  هار ذن قا  اظ شده بر ی از محق و با   

قان حاظ  به ل نده  به پرو قع  شده و در وا حل ن ونی 

صط ح دارای  شطرنجی»ا صفحه  یراث  «م
۱93
ست.  ا

۱94
حوزه  

هم در  سرچ تی افد بِل اذو سی در مقا
۱95
ستدالِل   ین ا ا

را در  2009در سهال  Roommates.comارائه شهده دربهاره 

سوابق  ذه  سایتی  ذه  فت  جه دریا فت، و در نتی برگر
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د، فروش تلفنیِ به نحو غیرقانونی به دست آمده را می

بر هوردار نینهت، زیهرا آ  سهایت  CDA 230از مصونیت 

 ]بهوده[آمیز  بشصوص توسعه آنچه درباره محتوا توهین»

ذرده[ شویق  «.را ]ت
۱96
بل، قانو   بوط  در مقا گذاری مر

دو در مقابههل توسههپ حههوزه اول در  Roommates.comبههه 

،پیج بک
۱97
های  به سایتی ذه انتشار آگهی 20۱6در سال  

 CDA 230ری میکرد اجازه داد مصهونیت گ مربوط به روسپی

رسد چنین استداللی به شکل  را به دست آورد. بنظر می

را محههدود  Roommates.comتوجهی حکههم مربههوط بههه  قابههل

ذند. می
۱98

 

ذند ذهه  ، در صور  ا مال، اظهار میRoommates.comقضاو  

ممکن است بهه تهور  CDA 230شده توسپ  های ارائه مصونیت

سپ دادگا نده های ارزیابی همؤثر تو یا  ذن که آ ی این

های مرتبپ با ذارزارهای ات  ا  ذا   سیاسی  فعالیت

یا  ند  بر پ ذ های  سانه  جه ر نئولیتی را متو ید م با

سانه آ  را  حی  اص ر یا ترا حال آ شود.  حدود  یر م  

سعه» یا تو جاد  برای ای ئی  یا جز مل  تور ذا « به 

یا نه؟« منئول ذرده است»آمیز  محتوای توهین
۱99

 

بعیهد اسهت ذهه  Roommates.com، تحت قضاو ِ  در سطح پایه

ذههرد  فضههایی ذههه از تریههق آ    اتر فراهم صههرفاا بههه

سی  ذا   سیا مو  ات  ا   قانونی پیرا قداما  غیر ا

ها در معرض منئولیت قرار گیرند.  صور  گیرد، رسانه

نت برای پ به  یک جع جاد  به  ای حدود  توای نام ذرد  مح

نینت، ذهه ایهن  ]ی آ  محتوا[معنی همراهی در توسعه 

این امکها  را داد ذهه حهداقل بهرای  Roommates.comبه 

مند شهود. بها  بهره CDA 230بر ی  ناصر رسانه  ود از 

نا  ین ح قرار داد   ا سترس  یاد در د مال ز به احت  ،

نت های پ ته ابزار ها   ذرد  نک سانه  ذه ر بود  هد  ای  وا

 ذنند.توانند از آ  تریق مصونیت  ود را حفظ  می

های  با این حال، در صور  در نظر گرفتن سایر ویژگی

تر است. تا حدی ذه  مشترک در  دما  و ، نتیجه مبهم

های تبلیغاتی  های ات  ا  ذا   از تریق ذانال ذارزار

جام می ارائه ها ان سانه  سپ ر ست  شده تو کن ا شود، مم

هایی مانند فینبوک و گوگل به تور  اد ا شود ذه شرذت

هایی ذه از  اند. پرونده امر غیرقانونی سهیم  مده در

اسههتفاده ذردنههد، گههاهی مصههونیت  Roommates.comقضههاو  
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انهد.  را در زمینه تبلیغا  رد ذرده CDA 230مبتنی بر 

صرف سود برد  از تبلیغاتی ذه  دما  غیرقانونی را 

یا  ود غیرقانونی ترویج می ند  به  ودی  ود  ذن ند،  ا

انه ناذافی است.پذیری رس برای منئولیت
200
اما ترتیب  

ند،  گذاری قیمت شویق ذ ح  را ت مورد ب یت  ذه فعال ای 

توانههد بههه  نههوا  یههک مشههارذت  مههده در ذههار  می

شود. قیمت شنا ته  قانونی  تی  غیر یر واقعی گذاریِ متغ

های بههزرگ بههرای ارائههه  بههر پ اسههت. بیشههتر رسههانه

نتم به سی غا   حراج متکی تبلی بر  نی  ند،  های مبت ا

از  ریدارا  برای تحویل محتوای  ود به یک بنیاری 

بت می عین رقا ند. ذاربر م ذن
20۱
شا   تاحدی  توا  ن ذه ب

داد ذه رسانه ها به تور سینتماتیک تبلیغاتی را ذه 

قانو  می قض  ئه می ن تری ارا نرخ ذم با  ند  ند،  ذن ده

بطور بالقوه اد ای مشارذت در نقض قانو  مطرح است 

 شود. می CDA 230تنی بر ذه مانع استفاده از مصونیت مب

گوریتمی از  حو ال به ن شده  توای تولید نین، مح همچ

« وراک»تریق یک 
202

شود، شهکل برای ذاربرا  مرتب می 

شود. سازی می گیرد و ششصی می
203
ای  این ممکن است زمینه 

بههرای ایجههاد اسههتدالل در مههورد همراهههی در توسههعه 

یت را  ین واقع ذه ا گامی  یژه هن به و شد،  توا[ با ]مح

توای  در ست  ود مح کن ا سانه مم ذه ر یریم  ظر بگ ن

افتراآمیز بیشتری را توصیه ذند. در این معنا، این 

مطابقت دارد،  Roommates.comموضوع با قابلیت جنتجو در 

ساس  بر ا لب را  ذه مطا سازوذاری  ئه  ذه در آ  ارا

 نوا  تنهیل  ذند، به آمیز برجنته می معیارهای تبعیض

قانونی در ن یت غیر ته میفعال ذه  نحوی شود، به ظر گرف

ذند. را حذف می CDA 230مصونیت تحت 
204

 

همچنین فرصهت فرا هی  Roommates.com لیرغم این موضوع، 

بنهدی و  لهِق  بنهدی مجهدد نحهوه ترتیببرای چهارچو 

مشترک محتوای موجود در یک  وراک را با نگاهی آسا 

نه فراهم می گیرا یک  تر  گاه،  ضاو  داد بق ق ند. ت ذ

سایت ذه محتوای ایجاد شده توسپ ذاربر  اتور و اپر»

یرای  می نه  را و برای هرگو صونیت  ود را  ند ... م ذ
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CDA 230)مصونیت ناشی از  تور  هاص بهرای تبلیغها   ذه رسانه به وجود دارد حتی زمانی 

گری در واست پول ذند.( روسپی  
201
 See, e.g., Google’s “About the ad auction – AdSense Help,” (https://support.google.com/ 

adsense/answer/160525?hl=en), which explains the Google auction system; see also Facebook’s Help Center 

(www.facebook.com/business/help/430291176997542), which explains the Facebook auction system. 
202
 Feed 

203
فینهبوک ) «به  وراک  بری  وش آمدید»نگاه ذنید به   Facebook’s, “Welcome to News Feed,” 

(https://newsfeed.fb.com/?lang=en) را ذه سینتم چگونه محتهوا را بهرای ذهاربرا    (، ذه این

ذند.  ذند مرور می سازماندهی می  
204

به همچنین نگاه ذنید   Tremble (2017). 

https://support.google.com/
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غیرقانونی بود  محتوای ایجاد شده توسپ ذاربر حفظ 

ند، به می ذه ویرای  ذ بود   شرتی  قانونی  با غیر ها 

«.ارتباط نداشته باشند
205
هایی  توا  گفت ذه رسانه می 

ذنند، محتواها را به هم  می چو  فینبوک دقیقاا چنین

اند نمای   تور ذه پنت شده چنبانند و آنها را هما  می

دهنههد، و در مقابههل تغییههر معنههای واقعههی یهها  می

را « مشارذت[ در امری ذه اد اشده غیرقانونی است»]

 دهند. انجام نمی

، دادگاه بر این واقعیت متمرذهز بهود Roommates.comدر 

  و تحویل لینت آپارتما ذه این رسانه در فیلترذرد

آمیهز غیرمجهاز ها به ذاربرا  از معیارههای تبعهیض

است. با این حال، دادگاه در ت ش برای استفاده ذرده

هایی ذه ممکن  تمایز داد  این پرونده از سایر رسانه

است  ملکردی مشابه داشته باشند، چنین نظر داد ذه 

تجوهای ابزار[  نثی برای انجام جن»]استفاده از یک 

« موتور جنتجوی معمولی»در « غیرقانونی یا غیرمجاز

 دهد.  وِد رسانه را در معرض منئولیت قرار نمی

مهبهم اسهت و بنهتگی  Roommates.comنتیجه نهایی قضاو  

ی مورد نظر دارد، انتقادی ذه توسپ  زیادی به رسانه

مشالفا  مطرح شد.
206
رسد ذه در شرایپ  اما به نظر می 

ست  شن ا سانه اص رو یای  ذه ر ست از مزا کن ا ها مم

رسد ذه  بر وردار نباشند، و به نظر می CDA 230مصونیت 

حداقل اد ایی ظاهراا درست وجود دارد ذه تبق آ  این 

اجازه وجود دارد ذه منئولیت، حداقل برای بر ی از 

های ات  ا  ذا    شده توسپ ذارزار های استفاده تاذتیک

 شد.سیاسی، بر  هده رسانه ها با

گذارانه فراتر از گذارانه فراتر از   گزینه دوم  اقدامات قانوکگزینه دوم  اقدامات قانوک

    CCDDAA  223300اصالحاصالح

CDA 230 زمها  ههم قهانونی گنهترده و ههم  به تهور هم

سانه  قانونی محدود است. گنترده به این معنا ذه ر

ههها در برابههر منههئولیت تیههف وسههیعی از ا مههال 

شوند  کب  ها مرت ذاربرا  آن ست  کن ا ذه مم قانونی  غیر

این نظر محدود، ذه مانع تیف  شوند. و از محافظت می

ای از اقههداما  ذههه ممکههن اسههت بههه  هه ج  گنههترده

ذارزارهای ات  ا  ذا   سیاسی،  ارج از اهرم ا مال 

                                                      
205
 Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.com, 521 F. 3d 1157, 1169. 

206
 Id. at 1176–1189. 
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شود.  منئولیت سطح ذاربر به سطح رسانه، بپردازد نمی

شههده توسههپ محققهها  و  سههه پیشههنهاد متههأ ر ارائه

ست نه سیا نواع فعالیت گذارا ، نمو ذه هایی از ا  هایی 

و سهابقه  CDA 230شهده توسهپ  از تریق چههارچو  تعیین

ست شده ا نع ن ماده م ین  نیر ا ئه  قانونیِ تف ، ارا

 دهد. می

مههانع از ا مههال الزامهها  مربههوط بههه  CDA 230اول، 

ها  شود رسانه شود، ذه این احیاناا موجب میشفافیت نمی

ات  ا  مربوط به ارزیابی ا تبار ات  ا  را آشکار 

ممکن اسهت شهامل مهدا    در  ]آشکارسازی[ذنند. این 

رسانی به ذاربرا  در  ذمک به ات ع -سطح ذاربر باشد 

ممکهن  ]آشکارسهازی[مورد منشأ و تأیید محتوا. ایهن 

قوانینی مششص نوا   به   ست  ای از  شده در مجمو ه ا

تراف  ستانداردها در ا شه پرچم»ا «های مناق
207
 ود را  

دهند ذه  پ   مت میهای بر  نشا  دهد ذه در ذنار پنت

سهنجیک داستا  توسپ یک سازما  صحت
208

مهورد چهو  و  

چرا قرار گرفته است، مانند مواردی ذه همین حاال هم 

شود. استفاده می
209

ممکن اسهت شهامل  ]آشکارسازی[این  

نترده شای گ برای تنظیم اف یا گروه تری  های  گرا   اص 

تحقیقاتی متشصص باشد ذه ممکن است سپس برای اجرای 

ذار  قوانین و ات ع نترده  تور گ به  مردم  به  سانی  ر

ذنند.
2۱0

های موضهعی تواند داده می ]آشکارسازی[این  
2۱۱
 

ها در مورد  بیشتری را ذه توسپ فینبوک و سایر شرذت

گره  فعالیت نا  ذن غاتی در جل باره  20۱7های تبلی در

این موضوع ارائه شد سا تارمند ذند.
2۱2

 

ها بههرای  رسههانهمههانع اقههداما  الزم  CDA 230دوم، 

ذاربرا   ود نمی سوی  شتر از  سازی بی شود.  آشکار

به  بوط  ندهای مر به فرای به  ین جن شنهادها در ا پی

رسهد تبلیغا  بر پ متمرذز شده است، ذه به نظهر مهی

های ات  ا  ذا   سیاسهی در انتشابها  یکی از ذانال

ست قا   20۱6جمهوری  ریا ست. محق بوده ا حده  یاال  مت ا

«مشتری  ود را بشناسید»ط به الزاما  مربو
2۱3
برای  

شده در تبلیغگرا  بر پ به موازا  قوانین مشابه وضع
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گذاری حنها تر در مورد برچنب بش  مالی و بطور دقیق

انهد.های ناشناس و  ودذار پیشنهاد ذهرده
2۱4

قهانو   

بر پ بزرگ را ملهزم مهی تبلیغا  صادقانه رسانه های

رتباتهها  ذنههد ذههه یههک پرونههده  مههومی از تمههام ا

پولی  اص ستانه  یک آ تر از  ذه فرا باتی  ند  انتشا ا

داشههته باشههند.
2۱5
ایههن پرونههده شههامل یههک ذپههی از  

گیری شده، و همچنهین ات  ها  های هدفتبلیغا ، داده

شابه  های م ست. رویکرد غا  ا یدار تبلی به  ر بوط  مر

 ارج از زمینه تبلیغا  ممکن است با ا مال الزاما  

های ذهاربری و پروفایهلد حنا تر در ایجاگیرانهسشت

یک  دمت، از با  ید در  ستروترفینگ  های جد ها و ا

]تبلیغا  مبتنی بر نظرا  جعلی[
2۱6
 جلوگیری ذند. 

مانع مدا    چشمگیرتر دیگری ذه جریها   CDA 230سوم، 

شهود. بهه  نهوا  دهد نمی واقعی ات  ا  را تغییر می

سانه تأثیر ر ذرد   حدود  برای م بزاری  بر ا  پ در های 

گهذارا   واسهتار دهی به گفتما   مهومی، سیاسهتشکل

برای ا مال در الیه محتوایی « ایبی ترفی شبکه»نو ی 

فینهبوک، »ههایی چهو   اند، به توری ذه رسانه و  شده

گوگل و آمازو  باید در رفتار  ود با جریا  ات  ا  

« تههرفبههی»های  ههود  قههانونی و تجههار  در رسههانه

«.باشند
2۱7
ای دیگر ممکن است ایجا  ذند ذه رویکرده 

های مششص قابل  وانهد  توسهپ  ها باید شا صالگوریتم

باره  شین در بار»ما «ا ت
2۱8
قا و رتبه  ندی  در ارت ب

ات  ا  را در نظر بگیرند.
2۱9

 

ذنند و  مل می CDA 230هر سه این رویکردها در سا تار 

دهند تا به منئله تاذتیهکگذارا  امکا  میبه سیاست

شده توسپ ذارزارهای ات  ا  ذا   سیاسی فادههای است

بپردازند بدو  اینکه لزوماا منئولیت َا مال فردی را 

به رسانه متوجه سازند. این به این معنی نینت ذه 

صور  فاقهد ا تبهار نشواهنهد شهد. آنها در غیر این

ههای اند ذهه  روجهی ها در مواردی تأیید ذردهدادگاه

م قوق  مال ح گوریتمی، ِا  سانهال ها  تمم اول  ود ر

است.
220
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اگر یک مدا له مطابق با این الزاما  قانونی باشد، 

یدها،  ین تهد یه ا ند  ل ست بتوا کن ا سه روش مم ین  ا

ذه  ستثنایی  نار ا نایی، در ذ قانو  زیرب ص ح  بدو  ا

بیا  شده است، اقدامی انجهام  Roommates.comدر پرونده 

 دهند.

ر مسیرها باز می ر مسیرها باز می نتیجه  برخی مسیرها بسته است، دیگنتیجه  برخی مسیرها بسته است، دیگ

  مانندمانند

CDA 230  به  نوا  یک مانع مطلق برای  مل در این فضا

، Roommates.comذنههد. تحههت قضههاو  در مههورِد   مههل نمی

اقداما  قضایی ممکن است در جهت تحمیل منئولیت به 

سانه سطح  ر به  ها  حی  اص آن ذه ترا شد  حدی با تا  ها 

ر برسهد، ذهه آنهها را د« ]ی جرم[همراهی در توسعه »

جرم می ذند. بع وه،  ارتکا  ا مال غیرقانونی، شریکِ 

در مورد اد اهایی ذهه رسهانه را  CDA 230از آنجا ذه 

سشنگوی» نوا   به یا  شر  قی می« نا توا تل به  مح ند  ذن

شود، پس با مدا    قانونی ذه  تور محدود ا مال می

ها قههرار  منههتقیماا تعهههداتی را بههر روی دوش رسههانه

فاتی می هد، منا با  د شنهادها  نیاری از پی ندارد. ب

نیاز به شفافیت بیشتر، آشکارسازی ذاربر، و اص حا  

های محتوای زیربنایی، همچنا  تحت سا تار  الگوریتم

CDA 230 اند. هایی قابل ترح گزینه 

های باقیمانده  حال منئله این است ذه آیا این گزینه

ذا    شی از ات  ا   یدا  نا به تهد سشگویی  برای پا

سیاسی ذافی است یا  یر و  ملی بود  بالقوه، و سود 

برای تحمیل منئولیت فهردی بهه  CDA 230و هزینه اص ح 

 تور منتقیم به رسانه ها.

اصالح شود تا اطالعات یاذب اصالح شود تا اطالعات یاذب   CCDDAA  223300  آیا باید   آیا باید 33بخش بخش 

  سیاسی را برطرف یند؟ سیاسی را برطرف یند؟ 

ذا    شی از ات  ا   چال  نا مو   ح  پیرا مه ب با ادا

بیشهتر  CDA 230را  اص ح یها حهذف بر پ، تعداد ترفدا

اند. یکههی از اظهههارا  ا یههر در فایننشههیال  شههده

تایمز،
22۱
« أل قانونی»این ماده قانونی را  

222
توصیف  

ذرده است، و استدالل ذرده است ذه اپراتورهای رسانه 

                                                                                                                                        
Search King, Inc. v. Google Tech., Inc., No. 02–1457, 2003 WL 21464568, at *4 (W.D. Okla. May 27, 2003).  

Volokh and Falk (2012)همچنین نگاه ذنید به  ی نتهایج  هایی را در زمینهه ، ذه این پرونده

ذند. جنتجو مرور می  
221
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نئولیت» مل از م یت ذا نو ی معاف نتحق  گر م هایی  دی

تجار  نینتند ذه در هر صنعت دیگری به  نوا  هزینه 

شرذت مل می به  «.شود ها متح
223
ین   نت ا له اذونومی مج

نوا   به   قانونی را  ضمنی»ماده  نه  برای « یارا

داد  مجوز »های بر پ توصیف و استدالل ذرده ذه  رسانه

ای بههرای  ها بههه تههور فزاینههده رایگهها  بههه رسههانه

ها دشوار شده است: آنها به تور  گرا  و دادگاه تنظیم

صاد و ج برای اقت لی  هم ذ ندازه م بی  از ا عه  ام

«.اند شده
224

 

و ت ش بهرای مبهارزه بها ات  ها   CDA 230رابطه بین 

ستدالل  یابی ا بال ارز به دن ما  ست.  یده ا ذا   پیچ

با پاس  داد  بهه سهؤاال   CDA 230برای تغییر یا حذف 

یا  جود، آ ضعیت مو به و جه  با تو نتیم. اول،  یر ه ز

یدهای فع تهد برای ر کن  مدا    مم نه  شی از  دام نا

ست؟ دوم،  ذافی ا سی  ذا   سیا های ات  ا   ذارزار

ص حی  نین ا صل از چ بالقوه حا فی  بت و من تأثیرا  مث

چه  واهد بود؟ سوم، به تور  ملی، اگر قرار باشد 

را اص ح ذند، چه اص حاتی برای رفع چال   CDA 230ذنی 

 ناشی از ات  ا  ذا   سیاسی مناسب است؟

  یافی است؟یافی است؟  CCDDAA  223300وب وب آیا مداخالت در چهارچآیا مداخالت در چهارچ

یک سد قطعی برای مدا     CDA 230بح  شد ذه  2در بش  

های ات  ا  ذا   سیاسی  قانونی بالقوه برای حل چال 

 نوا  ناشر  تواند رسانه را، به نینت. این مدا    می

ذاربر  نئولیت  ند و م ید ذ قدام، تهد یک ا سشنگوی  یا 

ذند.  ود میمعینی را برای ذل رسانه ا مال ذند، محد

این قانو  مانع از انجام تیفی از اقداما  قانونی 

بششی به ایجاد شفافیت بیشتر در  بالقوه برای الزام

تر از سههوی  ی قههوی ها، َا مههال آشههکارگرانه رسههانه

یع  حوه توز سازوذارهای ن ص ح  تی ا یا ح ذاربرا ، 

سپ  دمت گل  ات  ا  تو یا گو نبوک  ند فی هایی مان

مچنههین مههانع اقههداما  احتمههالی ه CDA 230شههود.  نمی

 Roommates.comها با استفاده از الگوی قبلهی در  دادگاه

قانونی نمی صونیت  شی م حذف گزین سوال  برای  پس  شود. 

صرفاا حالت سرگرمی CDA 230اینکه: آیا 
225
 دارد؟ 
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-گرانه یا دادگاه یک چال  مهم برای اقداما  تنظیم

 محههور در ایههن فضهها مربههوط بههه سههر ت رشههد و نمههو

هههای  هههای ات  هها  ذهها   بههر پ اسههت. تاذتیک ذارزار

ات  هها  ذهها   سیاسههی روسههیه بههه تههور مههداوم از 

ذنند و مدا له آنها در  های جدیدی استفاده می تکنیک

ها آزمو  و  طای قبلی  دهنده اوج سال نشا  20۱6سال 

ست. ضا ا ین ف در ا
226
گر   تی ا ظور، ح ین من برای ا

ین تأثیر ا ذاه   ششص در  کاری م ها در  تاذتیک راه

یت مد  موفق تاه  کرِد  ذو یر روی با تغی شد،  آمیز با

نوخ  سر ت من به  کار  ست آ  راه کن ا جرم، مم با   مرتک

شود. یک راه حل قدرتمند قادر  واهد بود به سر ت 

 ها سازگار شود. انداز استراتژی با پیشرفت چشم

حدود  لی م ست  ی کن ا غا  مم لی روی تبلی ذز فع تمر

ذه  ست  ست ا شد. در شد ِ با مانع  برای  هایی  ابزار

سانه سی از ر ذا   سیا با  ات  ا   ستفاده مرتک های  ا

های  به ابزار سا   سی آ ست دستر کن ا غاتی مم تبلی

حدود  یام را م یک پ قرار داد   هدف  برای  ند  قدرتم

غا   به تبلی سی  بدو  دستر تی  ها ح ین ذارزار ند، ا ذ

یز می های دارای  پولی ن ند. ذارزار پی  برو ند  توان

هههای توزیههع  ذههافی ممکههن اسههت بههه قابلیتمنههابع 

ای دولتههی، روابههپ تبلیغههاتی  های رسههانه زیرسهها ت

یک  غاتی  بزار تبلی جود در  ارج از ا سمی مو غیرر

فدارا   سانه، و تر می»ر یک  ذه می« شبه مرد ند   واه

شند.  شته با سی دا ند، دستر نترش ده صوص را گ یام بش پ

تی روش حدودیت ح بر م ذه  حدودتری  غ های م ا  های تبلی

هایی را ذه  اند، به تور ویژه ت ش سیاسی تمرذز ذرده

در صدد هدف قرار داد  و تولید ذشمک   ارج از متن 

ذنند. انتشابا  یا ذارزارند فراموش می
227

 

قداما   ها ا سانه  ذه ر شد  ین با ست ا کن ا جه مم نتی

با ات  ا   له  برای مقاب شتری را  ساذن بی به  تدا  اب

شکل ین م ند، و ا جام ده لی را ذنترل ذا   ان شده  ذ نا

ها می قانونی  ر هام  با اب ست  کن ا ها مم سانه  ند. ر ذ

هایی ذه ممکن است موجب  قابل توجهی در مورد محدودیت

سطه نئولیت وا ین  م شند، و ا جه با شود، موا ها  ای آن

با   ایجاد اجرای ناسازگار سیاست در سراسر رسانه 

یتِ  اص  ها می بر واقع نی  یت مبت فارر از ماه شود. 

ها  ، دادگاهRoommates.comشده پس از مورد  میما  گرفتهتص

                                                      
226
 Chivvis 2017 

227
 For examples of these kinds of tactics, see Seetharaman (2017). 
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 ]دیگهر[نیز ایهن قا هده را بهه تهور ناسهازگار در 

مال می حوزه ضایی ا  گاهی دلیل های ق ند و  هایی  ذن

برده  سؤال  یر  نده را ز یِل آ  پرو ذه دال شده  ئه  ارا

 است.

تأثیرا   گر  موارد دی ند   شنا ته ما شواری دوم نا د

های  ما ی ذارزار ذه اجت ست،  سی ا ذا   سیا ات  ا  

مد   شود فراهم سا تنِ یک پاس  مؤثر در ذوتاه با   می

هایی  یک چال  باشد. هنوز مششص نینت ذه آیا برچنب

شا  می سازما ِ  ذه ن یک  سپ  توا تو یک مح یا  ذه آ هد  د

سنج زیر سؤال رفته است یا نه واقعاا مؤثر است.  صحت

عه شا  می مطال یر ن کرار ای ا  ذه ت هد  ناوین  د ساده  

برای افزای  حناسیت ذاربرا  به دقت، « ا بار جعلی»

شه  مورد مناق یا  لپ  نب غ گر برچ تی ا ست، ح ذافی ا

باشد.
228
«حقیقت ضمنی»شواهدی وجود دارد ذه اثِر  

229
 

دقت « ا بار جعلی»دهد، ذه در آ  برچنب  را نشا  می

ذاه  می درک می  حد ذ تا  لب را  هد، در  شده از آ  مط د

ت درک شده از ات  ا  ذا بی را ذه برچنب حالی ذه دق

دهد. اند، تا حد زیادی افزای  می نشورده
230
در زمینه  

شا   تی ن تی وق ذه ح ست  ین ا یای ا تایج گو سی، ن سیا

شود ذه اظهارا  یک رهبر سیاسی ات  ا  ذا    داده می

ذا   شای  ین اف ثر ا ست، ا عل   ا صد بالف بر ق بود  

ست. رأی حدود ا ندگا  م ده
23۱
یک برای د  به  ستیابی 

نی ذن  مع عه وا یدا ، مطال ین تهد بر ا ی  دار در برا

 بیشتر الزم است.

های قانو  یا نهاد ذه آ نت  ششص نی تاا، م گذاری و  نهای

مدا    را  ین  مؤثر ا جرای  برای ا نی  ص حیت ف ضایی  ق

، Roommates.comدارند یا  یر. اتشا  رویکرد مبتنی بهر 

لی را در ذنههد ذههه نقهه  اصهه ههها را ملههزم می دادگاه

یزا   یابی م حی و ارز صمیما   اص ترا بازجویی از ت

ذمک آنها به رفتارهای غیرقانونی داشته باشند.
232

 

گذارانه با موانع مشابهی روبرو  تدبیِر مدا له قانو 

شده در  طرح  شنهادهای م نیاری از پی ست. ب نه »ا گزی

« CDA 230گذارانه فراتر از اصه ح  دوم: اقداما  قانو 

                                                      
228
 Pennycook, Cannon and Rand 2017 

229
 implied truth 

230
 Pennycook and Rand 2017 

231
 Swire et al. 2017 

232
یادگیری ماشین )فهمی از  طرا  »ذه چگونه  برای یک مثال از این  ML ذاری  ( محافظهه

[small-c conservatism] نگاه ذنیهد بهه  «راند پی  می»بوک را  در شرذتهایی چو  فیس « Constine 

(2017). 
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های  برند، و بر ی از تکنیک ذافی رنج می از  دم پوش 

ذنند، در حالی ذه بقیه  ات  ا  ذا   را دشوارتر می

گذارند. یک گزینه برای  برداری باز می را برای بهره

نه قانو  نترش دام حدودیت، گ ین م بر ا به  گذاری  غل

تر با ات  ا  ذا   است، مث ، با  برای مقابله جامع

جویز الگوریتم صر تعریفهایی  اص  ت شده از  ذه  نا

ظر می یت ات  ا  را در ن منظم  ذیف سی  یا برر ند  گیر

لزام می گوریتمی را ا تار ال جود  رف ین و با ا شند.  بش

زمهها  سههطح  بطههور هم ]گههذاری قانو [ی افههزای  دامنههه

نترش می یدگی را گ هد و قانو  پیچ لزم  د گذارا  را م

سانه می نی ر حی ف با ترا ذه  ند  ئی  ذ سطحی جز ها در 

ذه تع نت  ششص نی ما، م شند. ا شته با شتری دا مل بی ا

گذاری قادر به انجام آ  به تور مؤثر  فرایند قانو 

و به موقع باشد.
233

 

  مزایا و هزینه های بالقوه اصالحیه چیست؟ مزایا و هزینه های بالقوه اصالحیه چیست؟ 

بر بنیاری از نقایصی ذه احتماالا مانع  CDA 230اص حیه 

محههور در برابههر -گرانههه یهها دادگههاه رویکههرد تنظیم

شی چال  سی می های نا ذا   سیا به  از ات  ا   شود غل

ای   دمت رایانه»ذند. نکته مهم اینکه قرار داد   می

 اتر اقههداما   در معههرض منههئولیت بههه« تعههاملی

قانونی انجام لی  غیر سا تار ذ ذاربرا ،  سپ  شده تو

شوق سانه  م به دوش ر نئولیت  باِر م قال  با انت ها را 

ن دهههد. در واقههع، حکومههت بههه جههای تعیههی تغییههر می

با  مجمو ه له  برای مقاب قداما  الزم  یق از ا ای دق

هایی  ای اولویت درباره فعالیت ات  ا  ذا  ، مجمو ه

ظیم می شوند تن نه  ید ذمی صمیما  در  ذه با ند و ت ذ

هدف را به رسانه ها  ستیابی به این  مورد چگونگی د

 سپارد. می

گرانه  هایی ذه رویکردهای تنظیم چنین آرایشی از چال 

گ لوگیری می-اهیا داد ند ج با آ  روبروی حور  ند.  م ذ

ذاه   برای  قداماتی را  سر ت ا به  ند  ها قادر سانه  ر

ند.  جرا ذن تدوین و ا سی  ذا   سیا تأثیر ات  ا  

ها را با چابکی،  توانند تاذتیک ذه آنها می تر این مهم

ذند تغییر  ها تغییر می تور ذه فضای این ذارزار همین

نا   جه اتمی ند، و در نتی سنگر ده ذه  ند  صل ذن حا

                                                      
233

مقاینه ذنید با   Metz (2015) ذه زیرسا ت پیچیهده بهرای مهدیریت ذهرد  ذهد گوگهل ،

(Google’s code ذند. ( را توصیف می  
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نتحکم جاد می م یدها ای ین تهد بر ا شود.  تری در برا

ها همچنین برای ارزیابی ذارایی بر ی  بع وه، رسانه

ما   حل از راه ذرد  ابها شن  برای رو شنهادی و  های پی

ساز  های رفتاری زمینه فعلی در مورد تأثیر و مکانینم

طر ضع   ند. و یت را دار ترین موقع ذا  ، به  ات  ا  

جب  چال  مو ین  به ا سیدگی  با  دم ر مالی  مه  جری

گذاری در این ذار تحقیقاتی و مدا     افزای  سرمایه

 CDA 230شود. سهرانجام، تغییهر  تجربی مبتنی بر آ  می

جه  ام نی می نئولیت را متو نی و  م صص ف ذه تش ند  ذ

ی پاسشی دقیق  شنا ت  میق از محصوال  الزم برای توسعه

 یاسی را دارند.به ات  ا  ذا   س

به این معنی است ذه اص حا ، تیف  CDA 230دامنه وسیع 

چه  ند. اگر هد ذ جاد  وا عدی را ای ثرا  ب سیعی از ا و

لی می حذف ذ یا  ص حیه  ذا    ا فو  ات  ا   ند ن توا

ها  ای از آسیب سیاسی را محدود ذند، ممکن است مجمو ه

ه را ایجاد ذند ذه مجمو اا چنین تغییری را غیر اق ن

 ذند. می

ها ممکن  اول، سرایت منئولیت در سطح ذاربر به رسانه

شکل  چار م نئولیت د ین م فع ا ین  دما  را در ر ست ا ا

به آزادی  ذه  حوی  به ن ند  شی ذ حد واذن بی  از  یا 

ستدالل نو ی ا به  ها  ید. این سیب وارد نما یا  آ های  ب

اند.  CDA 230 لیه ایجاد استثنا در چهارچو  « ذ سیک»

تر یک  یل از  یک از   هر  مال  بال َا  نئولیت در ق ف، م

ها  سانه  مالی بر ی از ر یت  ست قابل کن ا ذاربرا  مم

ند. ید ذ را تهد
234
به   جه  با تو یژه  به و لب  ین مط ا

سیع  نه و نه»دام عاملی  دمت رایا سابقه « ای ت حت  ت

سههروها تهها  قههانونی، از یههک وبهه گ ذوچههک یهها لینت

ها، صادق است. بزرگترین رسانه
235
زرگتر، های ب رسانه 

قوقی  صص ح مالی و تش نابع  طر، از م ین   فع ا برای ر

بود، درحالی ند  چک بر وردار  واه شاغل ذو تر و  ذه م

شههوند،  هایی ذههه توسههپ داوتلبهها  اداره می  ههدمت

ذاربرا   ود، د اوی  نمی قداما   ساس ا بر ا ند  توان

قضایی را مدیریت ذنند. نتیجه احتمالی تنریع بیشتر 

 هاست. ترین شرذت و ه بزرگو تقویتِ ادغام در مجم

بهرای مقابلهه بها چهال   CDA 230از آنجا ذهه اصه ح 

ذند، ممکن است با   شود برای  ات  ا  ذا   ت ش می

ها محتوایی را  به حداقل رساند  رینک قانونی، رسانه

                                                      
234
 Reidenberg et al. 2012, p. 35-37 

235
 .Batzel v. Smith, 333 F.3d 1018 (9th Cir. 2003)  نگاه ذنید به 
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ذه درست و ارزشمند است، اما احتمال دارد منبع بح  

ند منافع توا دستانه حذف ذنند ذه می و جدل باشد پی 

افرادی را ذه تمایل و توانایی پیگیری اد ای حقوقی 

سانه ین ر یه ا سب   ل صور  نامتنا به  ند،  ها را دار

بال  سانه در ق نئولیت در ر جاد م پس، ای هد.  شا  د ن

ات  ا  ذا   ممکن است منیر دیگری را ایجاد ذند ذه 

 شود. از تریق آ  ات  ا ِ درست سرذو  می

ها را اساسهاا، در  کن است رسهانهمم CDA 230دوم، اص ح 

شارذت شفاف و م تر  گر، ذم لت دی با حا نه  پذیر  مقای

 CDAهای ایجاد انگیزه در تصویب  ذند. یکی از نگرانی

این تصور بود ذه هیچ وسهیله  ملهی  ۱990در دهه  230

شرذت سپ آ   ذه تو ندارد  جود  یا   و بر جر ند  ها بتوان

هر روز از گنترده محتوای تولید شده توسپ ذاربر ذه 

شر می ها منت یق  دما  آن ند. شود تر ظار  ذن ، ن
236
با  

به این جه  با تو حدودیت،  ین م حال، ا ین  با  ا ذه 

پیشرفت در یادگیری ماشین و قدر  پردازش، نظار  و 

تر شده است، به  ذنترل مطالب در مقیاس گنترده ممکن

 شود. آفرین می تدریج ذمتر مشکل

ها را در معهرض  هرسهان CDA 230تا آنجها ذهه اصه حا  

نئولیت فعالیت ذا   ارتکا  م سپ  های ات  ا   شده تو

قرار می ها  ما   ذاربرا  آن یاد ه مال ز به احت هد،  د

ساند  و  حداذثر ر به  برای  ذار  گوریتمی  ود روش ال

توای وهن حذف مح سایی و  نریع شنا مال  ت یز ا  یز ن آم

 واهد شد.
237
پدیا، دائرةالمعارف ویرای  شونده  ویکی 

حو  تأثیر به ن بر  مت در برا عی، در مقاو کاری جم هم

لی» بار جع فق « ا  نبتاا مو نانی ن ظار  ان یق ن از تر

شا  می قا  ن ست. تحقی با  بوده ا ذاربرا   ذه  هد  د

ته می عی انگیش یت جم یت و هو ناس مالک تا در  اح شوند 

برد  درور،  بین  قایق و از  مورد ح گو در  ح  و گفت ب

نقهه  فعههالی داشههته باشههند.
238
هههای  تموجههود الگوری 

ند می ترل دار توا ذن بر مح ذه  ذار  ین   ود ند ا توا

ها را از بین ببرد و سهم داوتلبا  را ذاه   انگیزه

                                                      
236

نگاه ذنید به    

Zeran v. America Online, Inc., 129 F.3d 327, 331 (4th Cir. 1997):  

ای تعههاملی  در نتیجههه، مقههدار ات  هها  رد و بههدل شههده از تریههق  ههدما  رایانههه»

جب برای تع ین  ست ... ا یک از  فراهم برانگیز ا هر  ذه  ست  یرممکن ا ندگا   دمت غ ذن

«غربال ذنند.ها را برای مشک   ممکن  گذاری ها پنت میلیو   
237

ا بارجعلی) چال  نگاه ذنیدبه  (www.fakenewschallenge.org/ برای  برای سا ت ماشین یرقابت)،

«(ا بار جعلی»تششیص   
238
 Rogers 2017, p. 359-363 

http://www.fakenewschallenge.org/
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دهد.
239
های  ودذار با رویکردهای  از این نظر، سینتم 

تن   ذا   در  نئله ات  ا   برای م ماع  بر اجت نی  مبت

 هنتند.

بر  نی  ذا   مبت ذرد ِ ات  ا   تر  صیا  فیل بر ی  صو

  را ننبت به رویکردهای الگوریتمی  ودذار آ  جامعه

هههها غیرشهههفاف و دارای  ذنهههد. الگوریتم مهههرّجح می

اند )غیرقابل تششیص برای ذاربر(.  های پنهانی سوگیری

در مقابل، یک روش فیلتر ذرد  ذه از بح  و گفتگو و 

ای  تواند به شیوه ذند، می نظار  در جامعه استفاده می

صمی شفاف ید و ت ذار آ به  مورد ات  ا   متر  گیری در 

ممکن اسهت  CDA 230ذا   را به ذاربرا  بنپارد. اص ح 

سانه گوریتمی، ر کرد ال شا  روی به  با ات برای  ها را 

های  حداقل رساند   طر تشویق ذند، و بنابراین گزینه

مبتنی بر مشارذت مردم را محدود ذند.
240

 

( نوشته است، 20۱2تور ذه نیک س برامبل ) سوم، هما 

دهنده یهک اسهتراتژی  نشها  CDA 230ونیت ناشهی از مصه

ها و  گرانه برای جلوگیری از محصور ذرد  داده تنظیم

تور  ضبپ تنظیم به  ست.  سا ت ات  اتی ا نه در زیر گرا

های تحت  شده به رسانه و مصونیت ارائه -  CDA 230 اص، 

ی دیجیتههال قههانو  حههق نشههر هههزاره ۵۱2بشهه  
24۱
 - 

بش  در  وا  یک نیروی تواز های بر پ را به  ن واسطه

دهندگا  شبکه مانند ذمکاست برابر تأثیر ارائه
242
و  

تی انههد تی ای
243
دهنههدگا   از یههک تههرف و تههأثیر ارائه 

محتههوا ماننههد دیزنههی،
244
ویاذههام، 

245
نیویههورک و  

تایمز
246
قرار می  گر  ترف دی حدودذرد   از  با م هد.  د

سانه یری ر ذاربر،  قرارگ سطح  نئولیتِ  عرِض م ها در م

ها  ارائه» گر تن توا دی ندگا  مح شبکه و دار ندگا   ده

واحدهایی نینتند ذه تعیین ذنند دسترسی، مشارذت، و 

نوآوری ذاربر در چه شرایطی در این فضاهای ]بر پ[ 

جام می «.شود ان
247
شوق  نین م ستثنائا  همچ ین ا های  ا

                                                      
239

نگاه ذنید به   Halfaker (2013) تواند  ذند ذه چگونه  ودذارسازی می ، ذه این را توصیف می

شارذت ذه م شد  شته با نه تاثیراتی   ف دا ما  در زمی تی ز نه را در  ی  های داوتلبا

دهد. پدیا ذاه  می ویکی  
240

جود دارد ذه در آ   ودذارسازی این به معنای زیرسؤال برد ِ این نینت ذه شرایطی و 

های مبتنی بر اجتماع ذار ذنند. نگاه ذنید به  توانند با ذارایی با مدل ها می و با 

Geiger (2017). 
241
 Digital Millennium Copyright Act 

242
 Comcast 

243
 AT&T 

244
 Disney 

245
 Viacom 

246
 New York Times 

247
 Bramble 2012, p. 364. 
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دهد ذه، حداقل از لحاظ  ای ترتیب می مالی را به گونه

سطه ظری، وا بر پ را  ن نافع های  مدافع م نوا   به  

سایر  امل بر  ذاربرا   ود در برا باتی  قرار  ارت ها 

دهد.
248
تواز  قدر  بین منافع مشتلف را  CDA 230اص ح  

نی می حوی بازنوی ذه می به ن ند  سا ت  ذ ند زیر توا

تر را به روشی نامطلو  شکل دهد ذه  ات  اتی گنترده

به  پردا تن  صل از  بالقوه حا نافع  بر م ست  کن ا مم

سی ت ذا   سیا شی از ات  ا   حدودتر نا یدهای م هد

 بچربد.

غو  با ل سی  ذا   سیا چال   اص ات  ا   با  هه  مواج

تری ذه  با توجه به تأثیرا  منفی گنترده CDA 230 مده 

 ، فاقد توجیه است. ممکن است به دنبال داشته باشد

 

  چه اصالحاتی عملی اند؟ چه اصالحاتی عملی اند؟ 

نه یژه در زمی ستی و  ی تنظیم به و یت گری نادر ذیف

 CDA 230ات  هها ، تهیههه یههک اسههتثناِء مناسههب بههرای 

تور ذه  برانگیز است. یک دلیل این است ذه، هما  چال 

پژوهشگر حقوقی ذاس سوننتاین
249
،  ( اشاره ذرده۱992) 

می» یده ما ن بازار ا کرد  وبی  دانیم  ذه  مل هایی 

از آنجا ذه مششص ذرد  یک حالت « دارد، چگونه است.

یده هایی ا ب ن سایی مجمو ه آل  ست، شنا شوار ا قت د ا د

شوق به ات  ا   م پردا تن  برای  ید  عه با ذه جام هایی 

ذا   بر پ به رسانه ها تحمیل ذند به همین ترتیب 

 شود. دشوار می

جود  لی و شوار و  م شا  د یک انت که،  گر این یل دی دل

به نیم  ششص ذ قاا م ذه دقی لل د وی دارد  چه   ای،   اتر 

شود، باید رسانه  انجام می وقتی توسپ ذاربری منفرد

را در معرض منئولیت قرار داد. قوانین مربوِط زیادی 

قانونی  ذذ  را غیر لب  شار مطا ذه انت ندارد  جود  و

ا  م ذند. افترا یک مصداق روشنِ  طای مدنی است ذه 

منتثنی ذرد، زیهرا ات  ها   CDA 230توا  آ  را از  می

صیت  یا شش شهر   به  ناظر  لب  سی اغ فرد ذا   سیا یک 

ما  حال، ه ین  با ا ست.  شد،   اص ا ح   قب  ب ذه  تور 

نترش  بال گ به دن ذا    های ات  ا   ست ذارزار کن ا مم

نترده نیار گ ضو ا  ب باره مو لپ در لب غ تری از  مطا

                                                      
248

نگاه ذنید به   Bramble (2012), pp. 359–361 " اما محققا  این تصور را ذه "تعادل قدر .

د به یاند. نگاه ذن واقعا در  مل وجود دارد زیرسؤال برده Pasquale and Bracha (2007). 
249
 Cass Sunstein 
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موضههو ا  مربههوط بههه ا تبههار یههک فههرد باشههند، و 

یه چهره ترا  ل با  اف ستاندارد اث لی  ا مومی  ی های  

باال است.
250

 

ایی ذه در گذشته با ذارزارهای ات  ا  ه سایر فعالیت

مراه بوده سی ه بالقوه با    ذا   سیا تور  به  ند،  ا

شه قوانین می  د عدادی از  شد  ت له  دار  شوند، از جم

سنامه سایبری اسا لدریِ  یه ق ای  ل
25۱
مدی   یل   و تحم

شانی  اتفی. پری
252
ذارزار ات  ا    یک  ذه  جا  تا آن

دارد، همچنین  ذا   ت ش برای دستیابی و نشت ات  ا 

ممکن است به تعرض به حریم  صوصی و نقض حقوق دولتی 

مد. غا  بینجا مورد تبلی در 
253
هایی   مه اد ا ها ه این

توانهد بهرای  منتثنی شهوند می CDA 230است ذه اگر از 

ها را برای  آور باشد و با این ذار آ  رسانه منئولیت

مبارزه با مرتکبا  این ذارزارها تشویق ذند. اگرچه 

ج به ای جانبی  قداما   ین ا مو  ا ستثناهایی پیرا اد ا

وری یک ت ش برای  تواند مانِع بهره تور غیرمنتقیم می

به  پردا تن  ست در  کن ا شود، مم ذا    شر ات  ا   ن

ای و گنههترش  ذههاری رسههانهچههال  اصههلی یعنههی دسههت

 پروپاگاندا ناذام بمانند.

یا  ستی  ستی، نادر به در بوط  قررا  مر متمم اول م

یت ات حدودیتذیف نوا  م به   بر    ا  را  نی  های مبت

 واستار »ذند. قانو  اساسی  محتوا به شد  محدود می

حدودیت ذه م ست  ین ا بر  ا تار غیرمعت تواییِ گف های مح

شود. «فرض 
254
سال   ضد 20۱2در  قوانین  یوا   الی  ، د

درمقابل آلوارزاظهارا  غلپ را در ایاال  متحده 
255
 

بررسی ذرد.
256
شجا ت منروقه در آ  پرونده قانو  

257
 

بود محل بح  قرار گرفت، ذه  200۵ذه مربوته به سال 

شههده توسههپ  های ا طا اظهههارا  غلههپ در مههورد نشهها 

یا  قدی  مه ن با جری جازا   بل م نلح را قا های م نیرو

حبس حداذثر تا ش  ماه  نوا  ذرد.
258

 

                                                      
250
 Brown 2015 

251
 Cyberbullying  

.Emotional Distress 252
تور ذلی به  نگاه ذنید به  Klein and Wueller (2017), pp. 7–9. 

253
حقوق قانو  دولتی ننبت به تبلیغ )  publicity گاهی بعنوا  اد ای مالکیت فکری ترح )

شود، ذه ت ش دارد شاذیا  از استثنا  یل  می 47 U.S.C. § 230(e)(2) استفاده ذننهد. نگهاه  

 ذنید به

Cross v. Facebook, CIV 537384, 2016 WL 7785723 (Cal. Super. Ct. May 31, 2016), aff ’d in part and rev’d in part, 
No. A148623, 2017 WL 3404767 (Cal. Ct. App. Aug. 9, 2017). 
254
 Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 542 U.S. 656, 660. 

255
 v. Alvarez 

256
 United States v. Alvarez, 567 U.S. 709. 

257
 Stolen Valor Act 

258
 See id., at 715. 



    59 شناخت الزامات عمومی در مدیریت راهبردی روابط عمومی 

 
در ارزیابی تطابق آ  قانو  با قانو  اساسی، ذثیری 

شدند  از دادگاه تذذر  هایی »ذه ها م به تن بود   لپ  غ

ممکن است برای  ارج ذرد  گفتار از متمم اول ذافی 

شد ذه « نبا ند  ستدالل را رد ذرد ین ا قه»و ا « ی   

به گفتما  درست به تنهایی برای ایجاد منعی »حکومت 

«.]اسهت[بر گفتار ذافی 
259

دادگهاه بهه مبهارزه بها  

ذا   به ذرده و  ات  ا   ستدالل  تار ا ضد گف سیله  و

ه شت: اظ تاری »ار دا ست، گف تاری نادر ما ِ گف راه در

درست است. این تریقی معمول در جامعه آزاد است . . 

. ]جامعهههه[ وقتهههی حکومهههت بشواههههد از تریهههق 

ستورالعمل مه د توا برنا بر مح نی  مومی  های مبت ریزی  

«ذند. انجام دهد،  دما   وبی دریافت نمی
260
قوانینی  

س یل نادر به دل یع ات  ا  را  بود  آ  ذه توز ت 

جازا  می سی  م قانو  اسا ند  سد بل ید از  ند، با ذن

بگذرند تا مجاز باشند.
26۱

 

ذا    نگ ات  ا   های هماه شی از ذارزار ید نا تهد

ست با  ریا چه در انتشا ند آن یاال   20۱6جمهوری  مان ا

متحده و جاهای دیگر دیده شده صرفاا انتشاِر ات  ا  

ذذ  یع  نت. توز سی نی حوزه سیا ست در  سی  نادر های سیا

ههههای دیرینهههه تهههاری  نهادههههای  یکهههی از ویژگی

ساالرانه ایاال  متحده است. مردم
262

 

یق  ذا   از تر ذه ات  ا   ست  ین ا ست ا هم ا چه م آن

یابد ذه به  ودی  ود ا تماد به  ای گنترش می وسیله

ندهای مردم تایج فرای بین می ن برد و  ساالرانه را از 

ست می مو  سیا مؤثر پیرا ما   شی از  مانع گفت شود. بش

ند  هایی مان ذه ابزار ست  شده ا سودی درک  ضوع  ین مو ا

با هدف با  غا   رد، ها، تبلی گذاری ُ 
263
مالی   نابع  م

ها را به  ام نی ا طا  دولتی  ارجی، و سایر تاذتیک

مردم را  می موم  ند و   نترش ده یامی را گ ذه پ ند  ذن

تحت تأثیر قرار دهند. این سود فارر از درستی یا 

ات  ا  منتشر شده است.نادرستی 
264
اص ح این تواز   

بر متناسب ذز  قدر   ما  متمر بزار گفت تر ا سازی به

                                                      
259
 id., at 719, 723. 

260
 id., at 727. 

261
 id., at 724 (citing Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 U.S. 622, 642). 

262
نگاه ذنید مث  به   Meacham (2013) جمهوری  های سیاسهی حهین ذهارزار ریاسهت ذه درور، 

ذند.  را روشن می ۱800ایالت متحده   
263
 Advertisement microtargeting 

264
 Paul and Courtney 2016 
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است. چنین هدفی ممکن است از نظر سیاسی، قانونی و 

 تر باشد. دسترس فکری قابل

ذرد  دقیق اینکه  به تور   صه، گرچه ممکن است مششص

بازار  یده»یک  یده« آل ا ظر می ا به ن نه  سد  ها چگو ر

تر این است ذه آنچه را ذه ممکن  ار باشد، سرراستدشو

نوا  روش به   ست  بازار  ا نه در  بت نا ادال های رقا

 CDA 230ها باشد برشمرده و متوقف ذنیم. اصه حا   ایده

تِر  باید به این هدف معطوف شود، و نه به هدف گنترده

های سیاسی از  ها برای از بین برد  ذذ  تشویق رسانه

 نوا  هدف، رینک استثناها  دومی به و . اتشا  مورد

اند و الاقل ممکهن اسهت  را ذه ذام ا گنترده CDA 230در 

جب  به مو ذه  مد،  یدی بینجا لل د اوی جد جاد   به ای

متمم اول از نظر قانونی بود  محل تردیدند، افزای  

 دهد. می

بهرای  CDA 230این رویکرد با   ایجاد استثناهایی در 

ج قوانین مو عدادی از  بالقوه ت ید  قررا  جد ود و م

هایی از قانو  ذارزار انتشاباتی فدرال  شود. بش  می

(FECA)
265
برای جلوگیری از مدا     هارجی  CDA 230از  

شهود. در گفتما  سیاسهی منهتثنی می
266
 FECA  منهافع و

  یههق  ههارجی را از ورود بههه مشههارج مههرتبپ بهها 

انتشابهها  از تریههق تبلیغهها  یهها دیگههر ارتباتهها  

ب ستانتشا با  ریا شبیه انتشا سال  اتی )  20۱6جمهوری 

نع می کا( م ین قا ده آمری ستثنای ا با ا ند.  ها از  ذ

ها منهئول ایهن  ، رسانهCDA 230شده توسپ  مصونیت ارائه

شوق بود و م ند  قداما   واه یا از   ا ذاه   برای  هایی 

نتم یت از سی ین فعال برد  ا ند  بین  های  ود  واه

 داشت.

هدف گذاری »شده است ذه  ارائهتیف وسیعی از قوانین 

،« رد
267
های بنیار ریز برای  یعنی استفاده از داده 

های معطوف به ذاربرا  در زمینه  هدف قرار داد  پیام

حدود می تر از آ ، را م با  و فرا ند. انتشا ذ
268
بر ی  

یده شامل مقرراتی ا ذارگزارا  داده ها  ذه  ند  ا
269
را  

مع یع داده ذه در ج ذاربر تش آوری و توز ند ی  صص دار

                                                      
265
 Federal Election Campaign Act  

266
نگاه ذنید به   

 52 U.S.C. § 30121 and 11 C.F.R. § 110.20. 
267
 Microtargeting  

268
گذاری  رد تبلیغاتی سیاسی،  برای نگاهی ذلی به بر ی از پیشنهادها درباره هدف 

 .Rubinstein (2014)نگاه ذنید به 
269 Data broker 
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لزم می به  م سی  یت دستر شهروندا  قابل برای  ند  ذ

ذار  مجمو ه به  مده و  گرد آ ها  باره آن ذه در ای 

ستفاده ند. های  اص می ا فراهم ذن ید،  آ
270
شنهاد   پی

های  های جامع . . . ]از[ ذن  ات  یه»دیگر به تهیه 

های  آوری داده از ذنانی ذه درگیر جمع« پردازش داده

ند،  دهندگا  رأی لزام میا ند. ا ذ
27۱
ین می  سطح  ا ند  توا

شفافیت در دسترس مردم را در مورد اینکه چه انوا ی 

گیری مورد استفاده قرار گیرد افزای  دهد و  از هدف

مانع از  ام نی شود ذه مایل به فراهم آمد  شفافیت 

 رسانه ها نینتند.

چه تکنیک که  بازار »هایی  این صفانه در  بت نامن رقا

وند به درستی محِل بح   مومی است، محنو  ش« ها ایده

هایی را در مورد  و چنین پرس ِ بازی ممکن است نگرانی

نترده یف گ نئولیت ت سانه ای از م ذه ر ناا  هایی  ها احیا

یر آ  صونیت از  درگ حذف م حداقل،  ند.  ند برانگیزا ا

سانه ین تکنیک  ر عال از ا تور ف به  ذه  ها در  هایی 

ذنند به نظر  ت میتأثیرگذاری بر گفتما   مومی حمای

 برانگیز است. موجه و ذمتر بح 

مبارزه با ات  ا  ذا   احتماالا نیاز به تنظیم ظریف 

دارد. انگیزه شهرذت در ذارزارههای  CDA 230و تدریجی 

ها  ات  ا  ذا   سیاسی با چالشی ذرد  بیشتر این ت ش

شود و آنها ممکن است مانند گذشته ادامه  برترف نمی

ها را  پاسه  CDA 230ایجهاد اسهتثنائا   یابند. اگرچه

نشه به ن نبت  سشت  ن سفت و  ضایی  یا ق ظارتی  های ن

های  تر  واهد ذرد، این ذارزارها احتماالا ذانال چابک

یدا می یت پ برای فعال یدی را  نوا   جد به   ند.  ذن

نده تور فزای به  ذه  می  موم مرد ثال،   به  م نبت  ای ن

بر پ مر ذا    های ات  ا   کا  ذارزار شدهام قب  اند  ا

نا ی آ   می تأثیر اق لی  ذاه  ذ به  جر  ند من توان

های در  ها در آینده شوند. در  ین حال، تکنیک ذارزار

های قابل باور در ویدئو و  حال بهبود برای سا ت جعل

سانه نایی  سایر ر ما  توا مرور ز به  ست  کن ا ها مم

ها را افزای  دهند. ذننده این تاذتیک اقناع
272

 

                                                      
270

نگاه ذنید به   Rubinstein (2014), pp. 919–921 همچنین نگاه ذنیهد بهه  Executive Office of the 

President (2014) 
271

نگاه ذنید به   Rubinstein (2014), p. 913. 
272

نگاه ذنید مث  به ویدئوی یوتیوبی متیاس نیزنر )  Matthias Niessner) 

 “Face2Face: Real-time face capture and reenactment of RGB videos (CVPR 2016 Oral),” 

(www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk)  
ذه نشا  بهاور از  های قابل سهازی ی استفاده از یادگیری ماشهین بهرای  لهق شبیه دهنده

 سشنرانی رهبرا  سیاسی است.

http://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk
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  هاها  باتبات

هههای سیاسههی ذههه وجههود دارد ،  نگرانیبههه دلیههل 

افزاری  پژوهشگرا  به تحقیق در مورد تکنولوژی  نرم

انههد.  اینترنههت  ودذههار بهها  نههوا  بهها  روی آورده

های  های رسانه با ها با نام  ای از با  های ویژه ننشه

ما ی  حوی برنامه توا  آ  ذه میاجت به ن نی  ها را  نوی

بوک یا توییتر در هایی مانند فین ذرد ذه در و  سایت

نا  شبیه ان مل  لب  ظاهر و   شند، اغ عی با های واق

ندای  شار پروپاگا برای انت ذاربردی  هایی  سلیه  و

مه ین برنا مواردی ا نین  نتند. در چ شی ه ها را  رایان

«محتههوای سهها تگی»
273
«  بهها  سیاسههی»دیجیتههال یهها  

نامند. می
274

 

یادی « با » فاو  ز نواع مت ذه ا ست  مادر ا بارتی   

افزاری بر پ را در  های نرم ها یا اسکریپت از برنامه

نه برمی قع گما یرد. در وا یادی در  ها و بح  زنی گ های ز

جود دارد. با  و نتی  مورد چی ناوری در  عة ف جام
275
 

نارد لئو
276
نه»ها را  ( با ۱998)  لین گو بومی  او های 

نت ح  و تاری « اینتر به ب شروع  ند و  گاری در  میدا ن

 ودذار در آفرینا   ق از نای  مورد تبقه های گنترده

ذه می ذرد  جازی  ضای م ظر  توا  آ  ف با  در ن ها را 

فت ند با گر گاهی چت . هرچ ذه  ما ی ) با   های اجت

 نوا  محدودترین شا ه از  شوند( معموال به  وانده می

شنا ته می با  بر پ  جازی  های  ضای م ما در ف شوند، ا

نترده یف گ سی  ت طه سیا ها را ورای حی ای از ذاربرد

ند.دار
277
شن با   ذار  ها اپلیکی برای  ود ضروری  های 

نتند. بوده و ه یل  با ایم سپم  یام ا سال پ ذرد  ار
278
 

های زیرسا تی روبرو  مهندسا  ذامپیوتری ذه با چال 

یاتی  ظار ِ ح ند ن های نیازم جام ذار برای ان ند و  بود

ها را برای  نویس نیاز داشتند، اولین با  به برنامه

حی ذر شبکه ترا هداری از  ند.نگ د
279
شگرا    ما پژوه ا

 نوا   ههها بههه  یلههی سههریع متوجههه پتاننههیل آ 

ذه می نرم شدند  شمندی  های هو فراد  افزار به ا ند  توان

                                                      
273
 Astroturf Content 

274 Ratkiewicz et al. 2011; Woolley 2016 
275 Martineau 2018 
276 Leonard 
277 Martineau 2018 
278 Martineau 2018 
279 Leonard 1998 
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ذمک ذنند تا از تریق اینترنت بهتر منیریابی و حتی 

ارتباط برقرار ذنند.
280

 

سالها  با  نو   از  سا تی مح هایی زیر بل ابزار ها ق

ن به ن بوط  های مر نه  ذه در زمی شدند  یة  شهمی های اول

وجوی اینترنتههی اسههتفاده  سههازی بههر پ و جنههت نمایه

اند. شده می
28۱
گیری یا  ای ذه برای پشتیبا  ذدهای ساده 

شوند و یا  روزرسانی ذامپیوترهای ششصی استفاده می به

های اجتما ی در توییتر  های جعلی  ودذار رسانه حنا 

های  ودذار حضور  توا  با  نامید. این برنامه را می

قع در  ند. در وا جازی دار ضای م گی در ف نیار پررن ب

شرذت امنیت سایبری اینکپنوال 20۱۵سال 
282
)ذه اذنو   

با نام ایمپروا اینکپنوال
283
شود( به این  شنا ته می 

درصد  ۵0نتیجه دست یافت ذه استفاده از با  تقریباا 

صاص می به  ود ا ت بر پ را  یک  مام تراف هد. از ت د
284
 

سال  عداد  20۱۴در  با   20ت توییتر  نا   یو  ح میل

تششیص داده شدند.
285
های فعال در فینبوک و  آمار با  

های مشهور شفافیت ذمتری دارد. یکی از  سایر پلتفرم

نئله، پنها  ین م یل ا شرذت دال ین  مورد  ذاری ا ها در 

سال  داده نبوک در  حال فی ین  با ا ست.  ذاربرا  ا های 

  متحده به ذمینیو  بورس و اوراق بهادار ایاال 20۱8

ها  درصد از حنا  ۴تا  3گزارش داد ذه تبق برآوردها 

حدود  سایت  ۵0یا  ین  نا  در ا یو  ح لی»میل « جع

هنتند.
286
های بنیار زیادی  واضح است ذه امروزه با  

ست  هم در گزاره  ین  حال ا ما در  ین  نتند، ا عال ه ف

های اجتما ی از چند دهه قبل در اینترنت  است ذه با 

 اند. وجود داشته

ستفاده از با  به  ها در محیپ ا بر پ  ما ی  های اجت

یادی آ  ستفاده بن بازپش   پی  از ا گوی  ها روی گفت

نت اینتر
287
سانه  نادی ر پی  م صر  ذه  ما ی معا های اجت

گردد. است، باز می
288
تر در  های اجتما ی حتی قبل با  

با  آزمای  نت، پی « ها با  چت»هایی  مد  در آرپا درآ

ضو یز ح مومی ن نت   شتند.اینتر ر دا
289
یت   یب ماه ترذ

                                                      
280 Weld and Etzioni 1995 
281 Middlebrook and Muller 2000; Seymour, Frantsvog, and Kumar 2011 
282 Incapsula 
283 Imperva Incapsula 
284 Incapsula 2015 
285 Motti 2014 
286 Facebook 2017 
287 Internet Relay Chat (IRC) 
288 Mutton 2004 
289 Garber 2014 
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ندگار با  ذار و ما مدر    ود ذامپیوتری  قدر   با  ها 

هههای اجتمهها ی و غیراجتمهها ی در  شههود با  با هه  می

می  نیار مه ق  ب جازی ن ضای م ذار در ف یاس  فزای  مق ا

شند. شته با دا
290
جزای  ها می با   های م ند ذار توان

برای  یاز  مورد ن ما   نری از ز شونده را در ذ تکرار

نا  ا نکان یل در ت مین دل به ه ند.  جام ده ذه  ن هایی 

ست به یاز ا نک ن ند ت شوند، مان جام  کرر ان های  صور  م

پدیا  هایی مثل ویکی مورد نیاز برای نگهداری از سایت

و ردیههت
29۱
اند. نقشههی حیههاتی داشههته 

292
بهها پیشههرفت  

سانه شد  ر تر  با  و فراگیر ناوری  ما ی در  ف های اجت

شین ین ما یا، ا سر دن ذا سرا های های  ود به ابزار ر 

ازپههی  مناسههبی تبههدیل  تقویههت و سههرذو  سیاسههی بی 

اند. شده
293

 

های اجتما ی این  های یادگیری ماشین به با  پیشرفت

تر از محیطشا  یاد بگیرند  دهند ذه آسا  امکا  را می

چه در تعامل شا  در پلتفرم و از آن یا  های بازی  های 

شا  در پلتفرم در گفت سانه وگوهای ما ی های اج های ر ت

ند. می ستفاده ذن ند ا بین
294
تی به  ثال   نوا  م

295
ذه   (

 ورده مایکروسافت   نوا  تجربه شکنت اذنو  بیشتر به

شنا ته می در چت توییتری  به با   تدا   نوا   شود( اب

فرد در نظر گرفته شد زیرا به نحوی  ای منحصربه پدیده

ذاربرا  آ   سایر  ند از  ذه بتوا بود  شده  سا ته 

رد.پلتفرم یاد بگی
296
تور ذه سوارز  با این حال هما  

لو گونزا
297

مانچو  ماس   ،
298
سوله  گوئررو  و 

299
 (20۱9 )

ذنند، تی در هر حال محصول تراحا  اننانی  اشاره می

فراد  لب ا یرا اغ ست ز هم ا مایز م جه ت ین و بود. ا

شا ، نق  ها را به با  سطه  ودرا  بودن نا   وا آفری

نتقلی می ی م یت هو حال در نها ین  با ا ند.  ت و بین

شهها  بهها  زینتی واسههطة رابطههه هم ههها به  املیههت با 

شود. ها پیچیده می سازندگا  و ذاربرا  آ 
300

 

                                                      
290 Leonard 1998 
291
 Reddit 

292 Leonard 1998 
293 Leonard 1998 
294 Baumgarten, Colton, and Morris 2009; Ferrara et al. 2016 
295 Tay 
296 Vincent 2016 
297 Suárez-Gonzalo 
298 Manchón 
299 Guerrero-Solé 
300 Neff and Nagy 2016 
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نه از آ  ذه زمی ذاربرد با  جا  سانه ی  های  ها، ر

هایی مثل  ها در سایت گیرد )با  اجتما ی را هم دربرمی

توییتر گفت نبوک و  نده فی های ز نا  وگو با ان ها  ای 

لب آ  سا  اغ ند(، مهند بزار،  دار تر از ا ها را فرا

نا  می تر از ان ما ذم ند. ا بین
30۱
ما ی  با   های اجت

ذنند و اغلب از  نقشی ذلیدی در تولید محتوا ایفا می

ههها بههرای تقلیههد از ذههاربرا  واقعههی تههوییتر و  آ 

هههای  های اجتمهها ی دیگههر و انجمن بنههیاری از رسههانه

شود. وگوی بر پ استفاده می گفت
302
هایی  پژوهشگرا  روش 

سعه دادهر نا ،  ا تو ششیص ان نا  در ت ما همچ ند، ا ا

نا  بود  ح سایبورگ  یا  با چال  با   بر پ  هایی  های 

ذنند. وپنجه نرم می دست
303
های یادگیری  اگرچه قابلیت 

سعه برای تو ستفاده  مورد ا شین  ما ی  ی با  ما های اجت

در حههال پیشههرفت هنههتند، امهها  وامههل پیشههرفتة 

  اننا  و با  بهره پروپاگاندا همچنا  از ارتباتا

ت ش می می ند و  ظر  بر بر ن ذارایی  شترین  با بی ند  ذن

مههردم تههأثیر بگذارنههد.
304
هههای  ترین با  پیشههرفته 

یق  یادگیری  م شین و  یادگیری ما بر  کی  ما ی مت اجت

تبعی و تعنه و  نیز در تجزیه و تحلیل احناسا ، شوخ

تر  شوند و در نتیجه راحت ذنایه اننا  دچار مشکل می

هره  ذیباز تر نانی ب هوش ان ذه از  با   نا  و  های ان

شوند. برند شناسایی می می
305

 

ههها الیههة دیگههری از گمنههامی در  ذههه با  ازآنجایی

سانه فراهم می ر ما ی  های  های اجت به ابزار ند،  ذن

داری بههرای انتشههار پروپاگانههدای سیاسههی در  پرتههرف

سانه شده ر بدیل  ما ی ت اند. های اجت
306
عدی،   ش  ب ب

نوع هایی ر پژوه  مدهای مت ها و پیا مورد ذاربرد ا در 

ذنههد. بهها  سیاسههی اذنههو   هههای سیاسههی مطههرح می با 

مردم در  به ظر  بر ن گذاری  برای اثر بزاری   نوا  ا

سانه ها و پلتفرم سایت و  فی  های ر ما ی در تی های اجت

 شود. ها و ذشورها استفاده می از زبا 

  های سیاسیهای سیاسی  باتبات

                                                      
301 Woolley, Shorey, and Howard 2018 
302 Kumar et al. 2017 
303 Chu et al. 2010; Gorwa and Guilbeault 2018 
304 Paavola et al. 2016 
305 Davis et al. 2016; Chatterjee et al. 2019 
306 Woolley 2016 
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ذنندگا   ی دنبالها های سیاسی )ذه گاهی با نام با 

نا  یا ح لی  سا تگی از آ  جع یاد می های  شود(  ها 

نا  سانه ح ذاری در ر ذه  های  ود نتند  ما ی ه های اجت

منظور تقلید ظاهر و  مل افراد واقعی سا ته  اغلب به

ند. شده تأثیر بگذار مردم  ظر  تا روی ن اند 
307
از  

سی می با  شار ات  ا   های سیا یت انت برای تقو توا  

 نوا  مثال  ز یا ذام ا غلپ استفاده ذرد. بهآمی تعصب

شدید پیام برای ت نن  شگرا  ضدواذ لپ در  ذن سانی غ ر

ین با  س مت از ا شکی و  بار پز ستفاده  مورد ا  ها ا

ند. ذرده ا
308
ین با   عداد الیک ها می ا ند ت ها،  توان

یک فرد یا ایده را  بازنشرها یا نظرهای مربوط به 

های سیاسی  ده از با افزای  دهند. پژوهشگرا  استفا

های  هههای مربههوط بههه حنهها  در تقویههت شههدید معیار

های  سیاسههتمدارا  و نامزدهههای سیاسههی در رسههانه

ته را  گو دوتر تا رودری مپ  لد ترا ما ی از دونا اجت

انههد. منههتند ذرده
309
تههوا  بههرای آزار  ههها می از با  

نگارا ، ذنشههگرا  و مشالفهها   رسههاند  بههه روزنامههه

ههها  ترولههی تحههت حمایههت دولت هههای سیاسههی در ذمپین

ذرد. ستفاده  ا
3۱0
تی در ت ش از با   برای  ها ح هایی 

بر پ  اولویت یدهای  ترل درآورد  بازد حت ذن ندی و ت ب

نابع  سایر م به  نبت  عارف ن بری مت نابع   بر ی م

شود. استفاده می
3۱۱

 

سال  کا در  با  آمری ثل انتشا یدادهایی م ند رو هرچ

ممکن است این پرسی برگزیت در بریتانیا  و همه 20۱6

یده شد،  ا بی آورده با مومی غر کار   صدر اف ها را در 

هههای سیاسههی و پروپاگانههدای رایانشههی ذههاربردی  با 

جهانی دارند و در حال حاضر نیز در ارتباتا  سیاسی 

لی نق  بین نی می المل ست  آفری ثال د نوا  م به   ند.  ذن

ههها در تههوییتر و سههایر  از با  20۱2ذههم از سههال 

شن ب اپلیکی مهها  به روزنا ساند   نگارا  و  رای آزار ر

ست. شده ا ستفاده  یک ا فا  در مکز به مشال له  حم
3۱2
 

درصد  ۵0های  ودذار تا حدود  شود ذه حنا  برآورد می

نا  به ح بوط  یک مر باره های توییت از تراف نده در ی  ذن

                                                      
307 Ratkiewicz et al. 2011; Woolley and Howard 2016b 
308 Marwick and Lewis 2017; Broniatowski et al. 2018 
309 Zhang et al. 2018; Uyheng and Carley 2019 
310 Monaco and Nyss 2018 
311 Sanovich, Stukal, and Tucker 2018 
312 Orcutt 2012; Treré 2016 
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صاص می به  ود ا ت ستمدارا  روس را  ند. سیا ده

3۱3
در  

سو با بشار  های هم ها برای انتشار پیام سوریه از با 

ههها  اسههد و سههردرگم ذههرد  مشالفهها  و حملههه بههه آ 

ست. شده ا ستفاده  ا
3۱4
 

3۱5
سپم  صط ح ا به ا ها با  از 

3۱6
 

ضای  در گفت یا در ف سی ایتال ضای سیا باره ف ها در وگو

وگوهای مدنی پارازیت  مجازی استفاده شده تا در گفت

شود. جاد  ای
3۱7
جه   ین نتی به ا نادایی  شگرا  ذا پژوه

ذه  سیدند  مال »ر ذرد  و ِا  نب  شواهد، منت سایی،  شنا

هایی است  از جمله مشک   اصلی مربوط به با « قانو 

شور  ین ذ یک ا ند دموذرات جاد « ا ت ل»ذه در فرای ای

ند. می ذن
3۱8
سال  ها در رقابت با   هوری  ست جم های ریا

های توییتری  شیلی به ذار گرفته شدند تا پیام 20۱7

شر لف منت های مشت به نامزد بوط  له  مر شوند، از جم

برای ذار  یک  ود یادی تراف شکوک ز ترز م به  قدار   م

نامی نامزد ترقی کز امی مارذو انری  واه، 
3۱9
جود   و

داشت ذه در انتشابا  سوم شد.
320

 

ستفاده از با  موارد  اص، ا ند در  سی  هرچ های سیا

عه یژه ی روش با مطال ستفاده از آ  های و ها در  ی ا

های یکنانی  گروه های مشتلف مفید است، اغلب از مکا 

مردم در  از با  ظر  بر ن گذاری  برای اثر ت ش  ها در 

فاو  موقعیت نواع مت لف در ا شورهای مشت به  ذ ها و 

ستفاده می زبا  لف ا عه های مشت شا   شود. مطال ها ن

های با  مورد استفاده برای انتشار  دهند ذه حنا  می

عداا در  پیام شور، ب یک ذ با   سی در انتشا های سیا

یگههر و انتشابههاتی دیگههر نیههز اسههتفاده ذشههوری د

اند. شده
32۱
های  پژوهشگرا  همچنین دریافتند ذه حنا  

شوری  حرا  در ذ یا ب یداد  یک رو ذه در  نانی  با  یک

اند، دوباره در رویداد یا بحرانی دیگر  استفاده شده

                                                      
313 Stukal et al. 2017 
314 Abokhodair, Yoo, and McDonald 2015 
315

ذه نمی  ست  ست ا شن ا سی رو کر سیا یل  ذاری توا  من ین قب تی در ا ته ح صور  گرف های 

ها شد. انتشا  این قبیل متو  جهت ترجمه با توجه به اصل محتوای مورد بح  در  نگاشته

این مقاال  بوده است و در ترجمه مقاال  ر ایت اصل امانت صور  گرفته است وگرنه با 

های  بوک از سیاست های اجتما ی مانند توئیتر و فیس ی شبکهها توجه به روشن شد  حمایت

های  ها از ترورینت های مشتلف صور  گرفته از سوی این دولت دولت آمریکا و نیز حمایت

گذارد ذه این سکوها اجازه نشواهند داد  مشالف دولت قانونی سوریه، جای شکی باقی نمی

های دولت آمریکا باشد.م. ر   ف سیاستها ب ذه برآیند اتفاقا  صور  گرفته بر روی آ   
316
 Spambots 

317 Cresci et al. 2017 
318 Dubois and McKelvey 2019 
319 Marco Enríquez-Ominami 
320 Castillo et al. 2019 
321 Ferrara 2017 
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شده ستفاده  شور ا ما  ذ اند. در ه
322
حال   ین  با ا

شبکه گری،  شگرا  دی یدا  پژوه باتی را پ ند  ذردههای  ا

های مشتلف از یک زبا   های مشتلف یا ننشه ذه از زبا 

به ستفاده  ) قدیمی( ا ساده و  ندارین  ثال ما  نوا  م

ها  تواند هم در شناسایی با  ذنند و این ویژگی می می

شا  هم ن شد و  ید با برای  ی ت ش دهنده مف های  ارجی 

بر گفت گذاری  گر  اثر شورهای دی بر پ ذ سی  های سیا وگو

شد. با
323
شبکه  مدیریت  سایی و  سی  های با  شنا های سیا

های یکنانی  واسطة پیچیدگی فعالیتشا  )با مجمو ه به

نا  شوری و  از ح های ذ بین مرز شا  را  ذه تمرذز ها 

لف  وض می زبا  ست. های مشت شوار ا ند( د ذن
324
ین   با ا

شواری دولت ین د شرذت حال ا ناوری را از  ها و  های ف

 شا  ناامید نکرده است.ت ش برای جلوگیری از ذاربرد

هایی در ایاال  متحده و  گذاری تازگی شاهد سیاست به

بوده ها   قاط ج با  سایر ن صدد بر ورد  ذه در  ایم 

های  هههای سیاسههی در رسههانه ی مشههر  از با  اسههتفاده

نتند ما ی ه ستاجت ین سیا نیاری از ا یل  . ب به دل ها 

نبود شفافیت در محافل فناوری و سیاسی برای تعریف 

پژوهشههگرا  ق ترافیههک بهها ، نههاموفق هنههتند. دقیهه

ند  شکل»دریافت ش   ذه  مل ب هام،  ا فی از اب های مشتل

ههها  های مربههوط بههه با  زیههادی از پیچیههدگی سیاسههت

نتند «.ه
325
لت می  گوروا و گیلبی ین  بر ا ند    وه  گوی

تر از  گذاری باید به درذی جامع پی  از تدوین سیاست»

«. ها برسیم سنج  آ ویژه در مورد تعریف و  ها به با 

ست قع سیا حده به در وا یاال  مت یر ا سطة  گذاری ا  وا

کرد بی  به روی لی و  نورذننده، ذ حد سان ذارگیری  از

و مبههارزه بهها نظههار  فنههاوری غیههر پیشههرفته در 

ستفاده سی از با  ا با  و  ی سیا ند انتشا ها در فرای

ست. شده ا شیده  قد ذ به ن یدادها  سایر رو
326
شال   مار

س20۱6) باره( در پا ذه در هامی  به اب گونگی     ی چ

های  ودذار و درک  های بر پ برای حنا  تعریف پلتفرم

مردم از آ  موم  جار    چارچو  هن یک  جود دارد،  ها و

های اجتما ی را مورد  های رسانه ها در سایت برای با 

ندین  یر چ تألیف ا  جود  با و ست.  قرار داده ا ح   ب

هههای   مقالههه ذههه سههعی در تعریههف و تبقههه بنههدی با

                                                      
322 Starbird et al. 2014 
323 Monaco 2017; Varol et al. 2017 
324 Morstatter et al. 2016 
325 Gorwa and Guilbeault 2018 
326 West 2017; Bromwich 2018 
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چارچوبی  به  ستیابی  برای د ت ش  ند،  ما ی دار اجت

برای درک با  جار  فاو   ها  لی هن به  اتر ت صوص  الش

های مشتلف سیاسی به  های استفاده از با  زیاد در روش

شود. چال  ذشیده می
327

 

ههههولتز
328
( در بحثهههی اولیهههه در مهههورد 200۵) 

شر ،  نرم با  م های  شی»افزار با  « بار وح نواع  از ا

به  ح  میرا  م    دم  گذارد  از آ  ب ذه در ح هایی 

سرویس توزیع ستفاده می پذیرش  تا آ  شده ا هایی  شوند 

روند. در مورد  ذه برای سرقت هویت انبوه به ذار می

مواجهیم. با  با  شابهی  یف م با ت هم  سی  های  های سیا

های رسههانه اجتمهها ی و  تواننههد سههایت شههنونده می

ی را زیر نظر بگیرند و های داده ات  ا  ذلید پایگاه

هایشا  را رهگیری و مشابره ذنند. یافته
329
در مقابل  

شوند. های اسپم برای ایجاد پارازیت سا ته می با 
330
 

کی را می با  یرای  وی بر  های و ظار   برای ن توا  

صفحا  ویکی ویرای  ستمدارا  در  جاد  های سیا پدیا ای

لب برنامه ما اغ نی می ذرد، ا مورد نوی تا در   شوند 

تغییر اد اها در توییتر، توییت و افشاگری ذنند.
33۱
 

نا  با  عال ح سانه های غیرف ما ی  هایی در ر های اجت

سال ذه  نتند  ند  ه سایتی مان یت در  بدو  فعال ها 

بر پ واقعی ضور  تا ح ند  ضور دار شته  توییتر ح تری دا

باشههند و بعههد در رویههدادهای سیاسههی ذلیههدی فعههال 

شوند. می
332
ذه  از با   ترول  یت های  برای آزار و ا 

منظور مشتل ذرد  فعالیت ذنشگرانی  شوند به سا ته می

ت ش می ذه  ست  شده ا ستفاده  به  ا توییتر  ند در  ذن

دهی و برقراری ارتباط بپردازند. در  ین حال  سازما 

ین با  یک  ها می از ا یک از  هدایت تراف برای  توا  

جنب ، محصول یا ایده به دیگری استفاده ذرد.
333
در  

ی پا  های هانی ت با نها
334
یژه   ذاربرانی و جذ   برای 

شوند. ها استفاده می یا حتی سایر با 
335

 

عه عد از مطال ذه ب ست  شهود ا یه م ناس،  ی اول ی متاذ

صطفی گایوآولوس م راج و 
336
باره20۱۱)  های  ی ذمپین ( در

                                                      
327 Grimme et al. 2017; Stieglitz et al. 2017; Gorwa and Guilbeault 2018 
328 Holz 
329 Woolley 2016 
330 Cresci et al. 2017 
331 Ford, Dubois, and Puschmann 2016 
332 Howard, Kollanyi, and Woolley 2016 
333 Llewellyn et al. 2019 
334
 Honeypot bots 

335 Lee, Caverlee, and Webb 2010 
336 Gayo-Avellos 
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های دانشگاهی  سیاسی مشکوک در توییتر، مجمو ه پژوه 

تور  ی سیاسی )و بهها در مورد افزای  استفاده از با 

لی روش ترویج  ذ به  بوط  بر پ مر سا تگی های  بار  و ا 

توای دوقطبی جود  مح با و ست.  ته ا فزای  یاف ساز( ا

نا  پژوه  ین، همچ جود  ا ندذی و ما ی ا لوم اجت های  

شی از  ین نا سی آف  ما ی سیا ثار اجت ذه آ ند  دار

ها را نشا  دهند. استفاده از با 
337
با وجود اینکه  

های  اند با  پژوهشگرا  یادشده نشا  دادهبنیاری از 

های اجتما ی نقشی فعال در ارتباتا  سیاسی در  رسانه

اند  ذنند، تعداد ذمتری موفق شده سراسر جها  ایفا می

رابطه منتقیمی میا  این ارتباتا   ودذار و نتایج 

انتشابا  برقرار ذنند. با این حال در ترسیم روابپ 

نا ذاربرا  ان نواع  یا  ا توای با م ذه مح یا نی   ها )

سا تگی  بار  توای دوقطبیا  شر  یا مح ساز( را منت

های بیشتری  ذنند و چرایی این منئله شاهد موفقیت می

 ایم بوده

بداوی
338

، لرمن
339
( ذاربرانی ذه در 20۱8و فرارا ) 

دورا  انتشابا  ریاست جمهوری ایاال  متحده در سال 

اند و  ذردهمحتوای روسی منتشر ذردند را بررسی  20۱6

ذه ایدئولوژی سیاسی، میزا  »به این نتیجه رسیدند 

بود  و بر ی متاداده با   مال  به  احت بوط  های مر

هایی هنتند ذه  ترین ویژگی ذننده فعالیت حنا ، تعیین

توای ترول با   می ذاربری مح ند  شوند  شر ذ ها را منت

ند ته«. یا نک لت ) یاف لی و گیلبی شا  20۱7های وو ( ن

ذ می ند  شامل ده قدر  ) گاه  ضر در جای فراد حا ه ا

نگارا ( اغلب آ   نظرا  و روزنامه سیاستمدارا ، صاحب

گذارند ذه  محتواهای مرتبپ با باتی را به اشتراک می

دهنههد. مطالعههة  های  ودشهها  را بازتهها  می دیههدگاه

ست  ا
340

کو فرارا و دی دومنی  ،
34۱
ستفاده 20۱8)  با ا  )

 20۱7لونیا در سال پرسی استق ل ذاتا های همه از داده

دهد. این پژوهشگرا  دریافتند  این ایده را گنترش می

های  های نظام ها )بر  ف اینکه اغلب در حاشیه ذه با 

گذار در  فراد تأثیر قرار داد  ا نتند( در  ما ی ه اجت

اند.  انگیز و افراتی موفق بوده های فتنه معرض دیدگاه

دیجیتال  دهند ا بار سا تگی ها نشا  می سایر مطالعه

                                                      
337 Tucker et al. 2018 
338 Badawy 
339 Lerman 
340 Stella 
341 De Domenico 
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 ودذار یا غیر ودذار تأثیر اندذی بر درک افراد از 

ست می یا این سیا ند  شبکه گذار ستفاده از  های  ذه ا

بندی ندارد. اجتما ی ارتباط چندانی با قطب
342

 

هههای سیاسههی و آثههار  ی تههأثیر با  بحهه  دربههاره

نترده ته  گ مه دارد. الب شی ادا ندای رایان تر پروپاگا

تو  به شا  می م شنی ن ذه با د رو ند  به  ه سی  های سیا

بدیل  بر پ ت سی  تا  سیا می در ارتبا ید مه بزار جد ا

های سیاسی  ی استفاده اند. باید توجه ذرد ذه همه شده

ترل  از با  بر ذن ذز  یا متمر شر   ما ی، م های اجت

ای  ها و مجمو ه فزاینده افراد نینتند. تیفی از مثال

ثبت از های دموذراتیک م ها در مورد استفاده از پژوه 

 ها وجود دارند. با 

  ها به نفع مردم ساالریها به نفع مردم ساالری  استفاده از باتاستفاده از بات

های  نگارا ، فعاال ، تفنیر ذنندگا  و گروه روزنامه

اند ذه هدف آ  ها  ی مدنی با  های چتی سا ته جامعه

فت برای گ نتر  جاد ب باز در  ای مومی  سی   وگوی سیا

های اجتما ی مدر   پدیا و رسانه هایی همچو  ویکی سایت

ز زما  توزیع اینترنت بوده است.ا
343
تازگی شاهد  به 

های اجتما ی  ایم ذه با  رشد افراد و نهادهایی بوده

ید می ذاربرا   ادی تول ستفاده  ذه  مورد ا ند  ذن

وگو در مورد منائل اجتما ی  هدفشا  ایجاد بنتر گفت

ستفاده شای سوءا به  فوری، اف جه  لب تو سی و ج های سیا

ست. ا تراض ها
344
له ها از با   ید مقا برای تول تی  ی  ح

ظه گزارش لح شار  بری و انت عه   مورد فاج های  ای در 

تبیعی یا معض   س مت  مومی در شرف یا در حال وقوع 

استفاده شده است.
345
ها قادر به  به این دلیل ذه با  

ذههارذرد  ودذههار در نر ههی بهبودیافتههه از نظههر 

ها به تور  اص برای  برنگارا   محاسباتی هنتند، آ 

جه  توا موا ید مح برای تول ضا  باالی تقا جم  با ح ذه 

گیری با  توانند ارتباط هنتند، مفید هنتند چرا ذه می

نهیل  بار ت فت ا  شار و دریا برای انت ندگا  را   وان

ذنند.
346
گنزالس و گنزالز در بررسی سروینی به نام  

با  پالیتی
347
سال   سپانیا در  با  ا تول انتشا ذه در 

                                                      
342 Allcott and Gentzkow 2017; Castillo et al. 2019 
343 Mutton 2004; Tsvetkova et al. 2017 
344 Sample 2015; Følstad et al. 2018 
345
 Lokot and Diakopoulos 2016; Lemelshtrich 2018 

346
 Gonzales and González 2017 
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نوینههند ذههه  ذههرده، می یدر تلگههرام فعالیههت م 20۱6

پتاننیل  برنگارانه واقعی این برنامه، به اشتراک 

با  با  ) با مشات با   به انتشا بوط  بار مر شتن ا  گذا

بی  از  ضایت  ین  70ر یق ا ذاربرا ( از تر صدی  در

 پلتفرم بوده است.
هوانههگ

348
، پیههرس

349
و نههانیس 

350
( در مههورد 20۱2) 

 نوا   بهها  توا  از با  ذنند ذه می هایی تحقیق می راه

اجتمهها ی بههرای برقههراری ارتبههاط میهها  چههارچوبی 

ین  شبکه یر ا ذه در غ ذرد  ستفاده  فرادی ا هایی از ا

صههور  ممکههن اسههت ارتبههاط برقههرار نکننههد. ایههن 

توا  برای  ها می ذنند ذه از با  پژوهشگرا  استدالل می

شبکه مؤثر ات  ا  در  یل  ستفاده  تحل ما ی ا ای اجت

وه مشترک افراد معطوف ذرد ای به وج ذرد، توجه ویژه

قرار  باط بر ذاربرا  ارت بین  یق  ین    ساس ا بر ا و 

توا  برای  ها می ذنند ذه از با  ها اشاره می ذرد. آ 

وگوهای دشوار در فضای مجازی استفاده  ذاه  بار گفت

ها  ذرد. باید اشاره ذنیم ذه هرچند استفاده از با 

باط مزیت قراری ارت برای دمو برای بر سی هایی  ذرا

توا  برای ذنترل افراد نیز  دارد، از این ذاربرد می

استفاده ذرد.
35۱

 

ههههای  هرچنهههد بر هههی پژوهشهههگرا  توانهههایی با 

وجوی ات  ا  و برقراری ارتباط  نگاری در جنت روزنامه

سی ذرده ندگا  را برر ین  با  وان گرا  از ا ند، دی ا

اند تا این  ابزارهای دیجیتال  ودذار استفاده ذرده

یده  فرد ا ند  یا چ بین دو  ید  ماا با باط لزو ذه ارت

ستدالل  ند و ا سؤال ببر یر  شد را ز شته با جود دا و

ثل با  ذرده هایی م ذه ابزار ند  به  ا می در  ق  مه ها ن

شتراک فا می ا بار ای بر پ ا  ند. گذاری  ذن
352
ذا  و   لو

را به « های  بری با »ای از  ( گونه20۱6دیاذوپولوس )

ذ ذاربرد و  هدف،  هدایت  ظور  ذه  ارذرد با من هایی 

حا  و تیم سپ ترا شده تو سا ته  گاری  اند  های  برن

شنهاد می حدودیت پی به م شگرا   ین پژوه ند. ا های  ذن

هههای تفنههیر  ویژه در حوزه نگار بههه هههای روزنامههه با 

نوینی، شفافیت الگوریتمی و پاسشگویی   ودذار، مقاله

 ذنند.  مومی اشاره می
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351
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352
 Larsson and Hallvard 2015 



    73 شناخت الزامات عمومی در مدیریت راهبردی روابط عمومی 

 
( بیشههتر بههر 20۱6تحلیههل لوذهها  و دیههاذوپولوس )

نه حی نمو صر ترا جود در  ای از با   نا بری مو های  

های  شگرا  ذارذرد ین پژوه ست. ا ذز ا توییتر متمر

مه نا  روزنا ین ح نوع ا ذرده و  نگاری مت سی  ها را برر

تواننههد محههیپ  هههای  بههری می ذننههد ذههه با  ا هه م می

سانه سی آ  ر ند. برر یر ده مدر  را تغی بر روی  ای  ها 

نا  با  رو ح مههای  به زنا شا  در  نگاری  ویژه ذارذرد

ها در مورد  آ تولید مقاله و گزارشگری متمرذز است. 

بود  الگوریتم شفاف ن به  بوط  نائل مر های  های با  م

ح  می بری ب ند، در ین   ح   ذن برای ب ضایی را  حال ف

نترده ین الگوریتم گ ذه ا فرادی  مورد ا ها را  تر در 

گههی را در هههای فرهن سههازند، اینکههه ذههدام ارزش می

ین نرم برای ا نی  حاظ می ذدنوی ها ل ند، و  افزار ذن

ها و انتشابا  سیاسی  های حاصل در بحرا  ذارذرد با 

 ذنند. فراهم می

یاذوپولوس ) ذا  و د شگرا  20۱6لو سایر پژوه ( و 

یده مه ا جایگزینی روزنا با با  ی  ها در بر ی  نگارا  

سی ذرده ثل موارد را برر هایی م قع ابزار ند. در وا  ا

ذوئیههک بهها 
353
صههور   تواننههد به آنجلههس تههایمز می لس 

ند. شر ذن ید و منت له تول ذار مقا  ود
354
شگاه   آزمای

نگاری نیمن روزنامه
355
دانشگاه هاروارد استدالل ذرده  

«سازی باتی»های پی  رو شاهد  است ذه در سال
356
ا بار  

در مقیاس گنترده  واهیم بود.
357
دیگرا  با نگرانی  

اند و   ودذار اشاره ذرده بیشتری ننبت به  برنگاری

شدار داده مه ه ذه روزنا ند  ست آ رین  ا کن ا نگاری مم

ذه به شد  سطة با  صنعتی با با  وا له  نندة مقا های نوی

ها ممکن  شود یا الگوریتم روبرو میاتوماسیو  تهدید 

مه ست روزنا ند. ا نابود ذن نگاری را 
358
حال   ین  با ا

لیند 
359
 بر  ی ( در مطالعة موردی سه تحریریه20۱7) 

ستفاده از نرم ذه ا سید  جه ر ین نتی های  به ا افزار

 ودذار در واقع به  برنگارا  ذمک ذرده است چرا ذه 

شونده با  های تکرار جام می ها ذار ذه  ای را ان ند  ده

جام می گارا  ان جه  پی  از آ   برن ند و در نتی داد

                                                      
353 Quake Bot 
354
 Walker 2014 

355 Nieman Journalism Lab 
356
 Botification 

357
 Barot 2016 

358
 Goichman 2017; Keohane 2017 

359 Linden 
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گر آزاد ذرده های دی برای ذار فراد را  قت ا ند.  و ا

التار
360
هی متواز  از هر دو زاویه دید ( دیدگا20۱8) 

های  بینانه ننبت به ربا  یعنی مواضع بدبینانه و  وش

دهد و چند مطالعة موردی شامل  نگار ارائه می روزنامه

ذنههد ذههه  آنجلههس تههایمز را واذههاوی می مطالعههة لس

 هایی از هر دو موضع را در بردارند. نمونه

ندة  با  جه امیدوارذن سی و برای دموذرا ید  های مف

هههای سیاسههی هنههتند. مههدیر امل فینههبوک، مههارک  ا ب

سال  برگ در  نه 20۱8زاذر یاال   در جل گرة ا ای در ذن

متحده
36۱
شرذت ذرد ذه به دلیل سوءاستفاده سیاسی از  

سال  نبوک در  برگ در  20۱6فی بود. زاذر شده  شکیل  ت

به صنو ی  هوش م سیو  و  نه از اتوما ین جل  نوا   ا

ا بار سا تگی شد ابزارهای ضروری برای مقابله با ر

ست و ات  ا  نادر
362
جم   ذه ح ذرد  شاره  برد و ا نام 

سانه ظیم ات  ا  ر ما ی با   می   یروی  های اجت شود ن

به نانی  جود  ذار ان شک   مو ین م به ا ند  تنهایی نتوا

رسیدگی ذند. بر ی پژوهشگرا  با توسل به این منطق 

شاره ذرده ند در  ا ست بتوا کن ا سیو  مم ذه اتوما ند  ا

ههها نقهه  داشههته  یری از سوءاسههتفاده از با جلههوگ

باشد.
363
های شناسایی با   در واقع بنیاری از سینتم 

هره  از الگوریتم شین ب یادگیری ما شرفته و  های پی

برند. می
364

 

ها در  ی سیاسی از با  برای جلوگیری از سوءاستفاده

سانه ست روش ر ضروری ا ما ی  یده های اجت ای را  های پیچ

ذه با  نیم  یا  ها  درک ذ بار جر ست، ا  ات  ا  نادر

تههرول و پروپاگانههدا را تنهههیل و تقویههت سهها تگی، 

 ذنند.  می

  درک پروپاگاندای رایانشیدرک پروپاگاندای رایانشی

 نوا   پروپاگانههدای رایانشههی بههه تههور مشههشص بههه

هههای  هههای رسههانه اجتمهها ی،  امل ترذیههب پلتفرم»

فه با وظی ذ   داده  تار و  ظر   ودمش بر ن گذاری  ی اثر

ست.« مردم شده ا یف  تعر
365
ندای  پژوه   های پروپاگا

ذامپیوتر را در  لوم  ما ی و   لوم اجت شی،   رایان

                                                      
360 Latar 
361 Harwell 2018  
362 misinformation 
363
 Wang 2010 

364
 Ratkiewicz et al. 2011; McKelvey and Menczer 2013; Klyueva 2019 

365
 Woolley and Howard 2016a 
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ی پروپاگاندای رایانشی گیرد. هرچند پروژه برمی

366
در  

نفورد نت آذ نه اینتر مؤس
367
ین   نفورد ا شگاه آذ دان

ما ی  لوم اجت عا    ذرده و مطال یف  بار  را تعر  

های  اولیه را روی این موضوع انجام داده است، پژوه 

راج  (، متاذنههاس و مصههطفی20۱6ا و دیگههرا  )فههرار

سههههایر  ( و20۱۱(، رتکیههههویچ و دیگههههرا  )20۱2)

گیری درک مقههدماتی از چگههونگی  پژوهشههگرا  در شههکل

های ات  اتی  های اجتما ی بر روی سینتم اثرگذاری با 

ذامپیوتری ارائه سانه و  ندة ر ق   ده ما ی ن های اجت

 اند.  اساسی داشته

یه در  پژوه  شی های اول ندای رایان مورد پروپاگا

ذه نق  ند  ذز بود ضوع متمر ین مو بر ا شتر  نا   بی آفری

طور از با  سی چ سانه سیا برای  های ر ما ی  های اجت

هره می فراد ب ترل ا ین  ذن یادی از ا ش  ز ند. ب بر

عه نین  ملیا  مطال جرای چ حوة ا سی ن به برر های  ها 

سپ دولت طی تو سی،  ها، ذمپین ها، ارت  بر  های سیا

دارای منهههابع غنهههی ها و سهههایر واحهههدهای  شهههرذت

پردا تند.
368
با این حال اذنو  روشن است ذه انواع  

نیاری از گروه شگرا   ب شهروندا   ادی و ذن شامل  ها 

ها و روش برای  از ابزار شی  ندای رایان های پروپاگا

یدگاه شار د باط در  انت قراری ارت شا  و بر های  ود

ذنند. های سیاسی استفاده می زمینه
369

 

 نوا   های اجتما ی به سازی نق  رسانه واقع  ادیدر 

باط  بر ارت ذز  های متمر فراد و نهاد لی ا بزار ذنتر ا

شی  ندای رایان شبرد پروپاگا به پی تال،  سی دیجی سیا

ست. شده ا جر  من
370
ما   یک ه ذه چادو تور 

37۱
 (20۱3 )

های  ترین تغییرا  در سینتم حتی اساسی»ذند  اشاره می

حدودیت ید از م تا  با ند ها ارتبا بور ذن سا تاری   ی 

(. ۱0)ص« تا بر نتایج سیاسی متعارف تأثیر بگذارند

قه قدیمی تب ضای  نیاری از ا  به ب سی در  ی نش ی سیا

های تازه  اند و افراد و گروه سراسر جها  ثابت مانده

هور ذرده ته ظ های  قدر  یاف نو  از ابزار ند و اذ ا

ذنند تا قدر  به دست بیاورند و  دیجیتال استفاده می

                                                      
366 Computational Propaganda Project 
367 Oxford Internet Institute 
368
 Murthy et al. 2016 

369
 Woolley 2018 

370
 Karpf 2012 

371 Chadwick 
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آ  را حفظ ذنند.
372
( اشاره 20۱2تور ذه ذارپف ) هما  

آفرینهها  بهها وضههعیت تغییریافتههة  ذنههد ایههن نق  می

جازی  ضای م جود در ف سی مو تا  سیا های ارتبا ابزار

ذننههد.  ههها اسههتفاده می اند و از آ  سههازگار شههده

دموذراسی دیجیتال از بر ی جها  تبق انتظار افراد 

نشبگا  در  ه است.بین به فضای سایبری پی  نرفت  وش

فضههای اینترنههت همچنهها  نشبههه هنههتند و در نتیجههه 

فت» مه  گ های ه بر پ از الگو نده  -ماِل  -وگوی  بر

«.ذند پیروی می
373

 

به قابلیت نوآوری جر  نی، من ما ی ف های  های اجت

شم یای چ سانه سازمانی پو یت  انداز چندر با محور ای 

سانه شده  ر مردم  ادی  گا  و  برای نشب ما ی  های اجت

ست.ا
374
«  ای جامعه شبکه»های چندگانه و  ظهور فناوری 

حوه بر ن گذاری  بر اثر شکل   وه  های  گیری گفت ی  وگو

ها، ذارذرد انتشابا   دهی ذمپین سیاسی، نحوة سازما 

ست. یر داده ا قدر  را تغی مال  و ا 
375
های  سازما  

شده لد  ید متو سی جد یر  اند، نظام سیا سی تغی های سیا

ستمدارا ذرده ند و سیا سیدها قدر  ر به  سقوط     اند و 

به ذرده حال بر ی جن ین  با ا ند.  سی  ا باط سیا های ارت

بت مانده سازوذار و  ثا شی  ندای رایان ند. پروپاگا ا

استراتژی بدیعی برای در ا تیار گرفتن ذنترل توسپ 

ین  گروه با ا ست.  ند ا نی و قدرتم نابع غ های دارای م

سا ت و راه های  هر روز ابزار ندازی با  حال  ها در  ا

سانه تر می ر ما ی فراگیر سترس  های اجت شوند و در د

گیرند. شهروندا   ادی قرار می
376
  

مو نی
377
قا  جرم  تیم تحقی تال و  سی دیجی شنا

378
در  

های سیاسی و  شورای آت نتیک به سه ویژگی محوری با 

شاره می شی ا ندای رایان ند  پروپاگا ذه معتقد ند  ذن

ذنند. این سه  ها را از پروپاگاندای مرسوم جدا می آ 

نتند. نامی ه یت و گم یت، تقو گی فعال ویژ
379
مو   نی

 نویند: می

های بهها  و سههایبورگ از الگههوی  بنههیاری از حنهها 

یروی می شنا ته نامی پ یت، گم یت، تقو ند.  شدة فعال ذن

                                                      
372
 Howard 2015 

373
 Hindman 2008 

374
 Treem and Leonardi 2013 

375
 Benkler 2006 

376
 Woolley 2018 

377 Nimmo 
378 Digital Forensic Research 
379
 Nimmo and DFR Lab 2016 
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حنههابی گمنههام ذههه فعههالیتی ورای اننهها  دارد و 

سواس یت می و یدگاهی را تقو نا   گونه د ماالا ان ند احت ذ

ها اولین  تی سیاسی است. شناسایی این با نینت و با

 هاست. سوی شکنت آ  گام به

ستدالل ذرده شگرا  ا به پژوه ذه  ند  نت»منظور  ا « شک

ست با  یا د سی  نترده ذاری های سیا با  های گ ذه  تری 

ها و اتوماسیو  در فضای مجازی  استفاده از الگوریتم

شرذت رخ می هد،  به  د نبت  ید ن ما ی با سانه اجت های ر

سازند و  مدهای اجتما ی و سیاسی ابزارهایی ذه میپیا

ذننهههد، منهههئولیت بیشهههتری بپذیرنهههد.  تراحهههی می

ها سیاسی هنتند. ها و مفهوم پلتفرم الگوریتم
380

 

در واقههع پژوهشههگرا  برجنههته ارتباتهها  سیاسههی 

ستدالل می ذه پلتفرم ا ند  ثل  ذن ما ی م سانه اجت های ر

ی فراملی توییتر و فینبوک اذنو  سازوذارهای ارتبات

برای ارتباتا  سیاسی هنتند.
38۱
در واقع منظور این  

سانه ذاربرد ر ذه  ست  نه  ا ین زمی ما ی در ا های اجت

ست های  د با مرز ماا  یا لزو شورهای دن شتر ذ ذم در بی

سر  فراد از سرا جه ا ست. در نتی شده ا حدود ن شوری م ذ

یا از آ  فت دن برای گ مورد  ها  کدیگر در  با ی وگو 

های  تور ذه پژوه  ذنند. هما  می منائل سیاسی استفاده

شا  می مطرح صل ن ین ف ندای  شده در ا ند پروپاگا ده

رایانشی نیز ماهیتی فراملی دارد. فقپ محدود به یک 

شبکه نت و در  ما ی نی سانه اجت یده  ای درهم سایت ر تن

مة آ  جود ها  از ه دارد.و
382
شاهایی   نوا  به  مثال اف

نههد ذههه ده از فینههبوک، تههوییتر و گوگههل نشهها  می

های  های رسانه شهروندا  روس با حمایت دولت از سایت

ندا در دورا   توای پروپاگا شار مح برای انت ما ی  اجت

جمهوری ایههاال  متحههده اسههتفاده  انتشابهها  ریاسههت

اند. ذرده
383 

دهنههد ذههه  هههای منههابع مشتلههف نشهها  می پژوه 

سی در  با  سیا ستفاده از  شی و ا ندای رایان پروپاگا

ین انتشابا  رذورد بیشترین فعالیت های ذلیدی ا دوره

ند. را زده ا
384
فرارا )  نی و  جه 20۱6ب ین نتی به ا  )

حدود  ذه  سیدند  باا  ۴00ر با تقری با    3.8هزار 

یت در بح  یو  توی با   میل مورد انتشا سی در  های سیا

                                                      
380
 Gillespie 2010; Gillespie 2014 

381
 Segerberg and Bennett 2011; Tufekci and Wilson 2012 

382
 Council on Foreign Relations 2018 

383
 Allcott and Gentzkow 2017 

384 Bessi and Ferrara 2016; Ferrara et al. 2016; Howard et al. 2016  
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ست ین  ریا ذه ا شتند  شارذت دا حده م یاال  مت جمهوری ا

یک حدود  نی  صاص یع به  ود ا ت ح  را  ذل ب  پنجم 

ته داده ند. یاف گرا  ) ا ذوالنی و دی شا  20۱6های  ( ن

دهند ذه در روزهای پی  از انتشابا  هزارا  با   می

نبت  به ن مپ  حامی ترا شتر از  ۱به  ۵توییتری  بی

نامزد  با  هر دو  یا   ند. حام تو  بود حامی ذلین های 

شین ین ما به  از ا تا  ند  ستفاده ذرد ما ی ا های اجت

ناس را رأی ین اح ندگا  ا ذه ذمپین ده ند  ها از  بده

پشتیبانی  مومی گنترده در فضای مجازی بر وردارند، 

هایی را در چر ههه ا بههار مطههرح ذننههد و روی  ایههده

ندهای پلتفرم ند. در  رو تأثیر بگذار تال  های دیجی

تول رقابت زما  ست هایی در  سال  های ریا  20۱6جمهوری 

ایاال  متحده، هوادارا  متعصب و افراتی افراد  ادی 

ذه از با  ند  یب داد تی فر ند و ح ها،  را متقا د ذرد

توفا  هشتگی هماهنگ و سایر ابزارها استفاده ذنند 

ای را پررنگ ذنند ذه به نفع  های ترند شده تا موضوع

ها بودند. نامزدها و ذمپین
385 

های محوری افراد  یکی از روش« تولید اجماع»مفهوم 

شههی هههایی اسههت ذههه از پروپاگانههدای رایان و گروه

ستفاده می ند. ا ذن
386
یت   گام تقو ها هن نه تن مر  ین ا ا

ههها بلکههه  های اجتمهها ی توسههپ با  معیارهههای رسههانه

ها تصههورا  واهههی از محبوبیههت  هنگههامی ذههه رسههانه

مفهههوم دهههد.  ذننههد، رخ می ذاندیههداها را تقویههت می

ها  های استفاده از با  تولید اجماع نه تنها از روش

شی در ان ندای رایان ستو پروپاگا با  ریا جمهوری  تشا

موارد  20۱6سال  فی از  که از تی حده، بل یاال  مت ا

استفاده موازی در ذشورهای گوناگو  استشراج شده ذه 

گههردد. برمی 2007بههه سههال 
387
در قههاره آمریکهها،  

آفرینههها  سیاسهههی در مکزیهههک، نق 
388
اذهههوادور، 

389
 

نزوئ  و
390
یل  و برز

39۱
به  مرتبپ  ذارگیری روش در  های 

بار فزای  ا ت ها و ذمپین برای ا یق  نامزد ها از تر

ذنندگا ، الیک، ریتوییت،  هایی مثل دنبال بهبود شا ص

 اند. گام بوده گذاری و نظر پی  اشتراک

                                                      
385
 Schreckinger 2016 

386
 Woolley 2018 

387
 Robb 2007; Gorwa 2017, p. 38 

388
 Verkamp and Gupta 2013 

389
 Woolley 2015  

390
 Forelle et al. 2015 

391
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ترولینگ

392
ها استراتژی فریب سیاسی  با حمایت دولت 

های  تور ویژه بر ذمپین بر پ بدیع دیگری است ذه به

ست  ذز ا لت متمر یت دو با محور شی  ندای رایان پروپاگا

سانهذ سی در ر فا  سیا به مشال له  شا  حم های  ه هدف

ست. ما ی ا اجت
393
ین   مورد ا نیس در  ناذو و  یل مو تحل

شاره می یده ا ید  پد هانی جد ند ج ذه رو ند  بار »ذ ا 

تر با  اغلب تنها یکی از  ناصر حمله گنتردهسا تگی 

صداهای  انگیزه نار   بار و ج یه ا ت سی  ل های سیا

مه شامل روزنا شالف  شالف و نگارا ، سیا م ستمدارا  م

«.ذنشگرا  است
394
ها ذه پشتوانه  بر اساس مطالعه آ  

یدانی در  ذار م صاحبه و  پژوه  و م سال  بی  از دو 

سازما  شور را دارد،  شت ذ طة  بی  از ه با راب هایی 

ها مثل سازما  تحقیقا  اینترنت  غیرمنتقیم با دولت

در روسههیه از پروپاگانههدای رایانشههی و ارتباتهها  

سا ت سی  ستفاده میسیا ند. تیم گی ا با  ذن ترول  های 

با ارت  موارد  ذه در بر ی  سی  یزة سیا هایی از  انگ

شده با  هز  سی مج سا ت های سیا تی  اند در زیر های دول

تازه گزارش  نتند.  نتقر ه شورها م سمی بر ی ذ ای از  ر

بردشاو
395
های سایبری  ( در مورد ارت 20۱7و هاوارد ) 

هههای ذنههونی  روشذنههد و  ها را تأییههد می ایههن یافتههه

ههههای مشتلهههف در اسهههتفاده از ابزارههههای  دولت

 دهد. پروپاگاندای رایانشی را توضیح می

های سیاسی  پروپاگاندای رایانشی و استفاده از با 

ازپی  در حال  وگوهای بر پ بی  برای اثرگذاری بر گفت

های روزمره است.  حرذت از  رصة سیاسی به سایر حوزه

س مت ا بت  حوزة مراق برای  ز با در  توییتری  های 

تقویت محتوای ضدواذنن استفاده شده است.
396
در واقع  

هههای اننههانی روسِ هماهنههگ بههرای  ههها و ترول از با 

های مربوط به واذنن در فضای مجازی  اثرگذاری بر بح 

ست. شده ا ستفاده  ا
397
سانه با   ما ی در  های ر های اجت

ترز ذنار گروهایی از افراد در انتشار ات  ا  و به 

نده نگرا  ست ای  ذن ما  ات  ا  نادر شایعا  در ز و 

عه قوع فاج ق   و هم ن نتی  م   تروری عی و ح های تبی

                                                      
392
 Trolling 

393
 Monaco and Nyss 2018; Zannettou et al. 2019 

394
 Monaco and Nyss 2018, p. 4 

395 Bradshaw 
396
 Shao et al. 2017; Allem and Ferrara 2018 

397
 Broniatowski et al. 2018 
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اند. داشته
398
های توییتری همچنین برای تولید  از با  

های  لمی  های مرتبپ با مقاله مقدار زیادی از توییت

ست.  شده ا ستفاده  جدی در ا مدهایی  فاق پیا ین ات ا

سبة این نه پی محا پذیرش  امگو یا  شیابی  گام ارز ها هن

ها در این پلتفرم دارد. پژوه 
399

 

ای از ذههاه  پروپاگانههدای رایانشههی  هههیچ نشههانه

های زیادی باید انجام  شود و هنوز پژوه  مشاهده نمی

شود تا درک جامعی از این موضوع به دست آید. بش  

های پژوه  عدی  أل سایی می ب جود را شنا ند و  های مو ذ

 دهد. های آینده ارائه می برای مطالعهپیشنهادهایی 

  نتیجه گیرینتیجه گیری

حوزه ین  چه ا ست  اگر ید ا نبتاا جد شی ن ما ی پژوه ا

یق یا  تحق جود ادب نه مو ست در زمی  ،ی ات  ا  نادر

جاد بین  به ای جر  شده  من یدی  ند  های مف ست. مان ا

سایر  با  نه  ست در مقای شار ات  ا  نادر که انت این

ینکه این ات  ا  در انواع محتوا محدود است و یا ا

ذنندگا  آ ،  فضههای رسههانه و در میهها  انههواع مصههرف

که  ین، باوجوداین بر ا نتند.   وه  شایع ه نیار  ب

های گنترش ات  ا  نادرست، ات  ا  ذا  ، و  مکانینم

اند، شواهدی  ا بار جعلی هنوز به تور ذامل درک نشده

بر این نی  مل  مب ستی »جای  به« تازگی»ذه  ا نادر

صمیم «ا ات   ست در ت کن ا به  مم برای  فراد  گیری ا

گذاری یا ارسال محتوا به دوستا  یا افرادی  اشتراک

بال می ذه آ  جود  ها را دن شد و شته با ق  دا ند ن ذن

می ضر  حال حا ذه در  چه  ساس آن بر ا دانیم،  دارد  و 

ست،  ثرا  ات  ا  نادر مورد ا ها در  ذه اد ا گامی  هن

بر ذن  به ند رأ ویژه  طرح میهایی مان شود،  ی داد  م

ند  ضو اتی مان بر مو ذز  ما تمر ذرد.  یاط  ید احت با

ذنیم، اگرچههه  ا تمههاد و بههدبینی را پیشههنهاد مههی

تر است اما ممکن است در بلندمد   ها سشت شناسایی آ 

پروپاگاندای اهمیت بیشتری برای جامعه داشته باشد. 

رایانشی به هر رو پروپاگانداست. تغییری ذه با شکل 

ید  جاد جد شار ای ترل و ف قدیمی ذن ستراتژی  ین ا از ا

فاق  سیعی ات سطح و مروزه در  ذه ا ست  ین ا شده ا

افتد. افزای  میزا  این استراتژی ارتباط سیاسی  می

                                                      
398
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399
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حاظ  هم از ل ست   تاده ا فاق اف ظر ات نوین، از دو من

توانند  تعداد افرادی ذه در نقاتی در سراسر دنیا می

سی د شی دستر ندای رایان شند و به پروپاگا شته با ا

نه ای و  قدر  رایا حاظ  هم از ل ند و  سی دار دستر

شامل با  نرم سعه ) حال تو مواره در  های ه های  افزار

یه های تجز لوژی  سی و تکنو ند  سیا وتحلیل داده مان

حت  ذه آ  را را سا (  یل احنا شین و تحل یادگیری ما

 ذنند. می

نده  شک   آی نوآوری و م قدم  حوزه در  پ م ند  چ

های سیاسی و پروپاگاندای  فاده از با مربوط به است

رایانشی هنتند. اولین حوزه در ایاال  متحده و جها  

گذاری و قانو  است. تشدید اثرگذاری سیاسی در  سیاست

سانه ین حوزه ر تأثیری روی ا چه  ما ی  های  های اجت

سی می شرذت سیا بر  ظار   برای ن مواقعی  گذارد؟  ها در 

سا تگی ذه  بار  شر میا  ید  شود، منت قوانینی با چه 

جام  با ان ید  شگاهی با ضای دان شند؟ ف شته با جود دا و

شنهادهای  پژوه  به پی سید   برای ر شتر  بی بی های تجر

گذارا  ذمههک ذنههد و ایههن  گذاری بههه سیاسههت سیاسههت

یاال   یدی ا ستمدارا  ذل ست سیا به د شنهادها را  پی

های جامعة مدنی و  گذاری، گروه متحده، متشصصا  سیاست

ا بار گارا  برساند. در حال حاضر انتشار ن روزنامه

سانهسا تگی  سی در ر به روش سیا ما ی  های  های اجت

یده بینی پی  شده و پیچ مالی ذمپین ن مور  ها،  ای روی ا

قوانین انتشابا ، حق رأی، حریم  صوصی و چند حوزة 

ا تماد  های قابل گذارد. پژوه  قانونی دیگر تأثیر می

گاندای رایانشی قانو  را هایی ذه پروپا در مورد راه

گذاری در  ذند گامی حیاتی در پرذرد   أل سیاست نقض می

های اجتما ی  انتشار ات  ا ، اتوماسیو ، رسانهت قی 

 و سیاست است.

های  لوم  افزارهای بهتری با پشتوانه پژوه  به نرم

اجتما ی و ذامپیوتر نیاز داریم تا به پژوهشگرا ، 

ا  ذمههک ذنههیم همگههام بهها نگارا  و ذنشههگر روزنامههه

مدر   چال  ید  شی از تهد سا تگی های نا بار  پی  ا 

های هوش داده  توانند شامل پلتفرم بروند. ابزارها می

ذه از با  شند  ندی با یل مجمو ه قدرتم های  ها در تحل

گی از داده ستفاده می بزر بوط ا لی  های مر ند، تحلی ذن

ین گروه برای ا ست.  ذه  ید ا یا مف سر دن ها در سرا

نگارا  و ذنشههگرا  بایههد از  پژوهشههگرا ، روزنامههه

شرفت یر در پایگاه پی یادگیری  های ا  گراف،  های داده 
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سر ت  تا  ند  هره ببر ذ   و ارزا  ب یان   شین و را ما

تحقیقا  را به میزا  زیادی افزای  دهند. هدف باید 

سایی  مدنی در شنا عه  نایی جام به توا شید   سر ت بش

ذن ذرد  نهادهای  به ریشه الگوهای فعالیتی باشد ذه

شتیبا  ذمپین سا تگی های  پ بار  شکار ا  نار آ در ذ

ذرد  ات  ا  زیادی در مورد زما  و مکا  وقوع این 

 CDAذننهد. همچنهین قهوانینی چهو   ها ذمهک می ذمپین

میتواننههد در جلههو گیههری از ایههن اتلعههت ذهها   و 

ما  ند ا مک ذن ندا ذ تهپروپاگا نوز  در یاف ما ه های 

هایی سی   أل قا  برر سپ محق ید تو ذه با جود دارد  و

بهشوند ثال  .  شارذت نوا  م یزا  م سانه م های  در ر

لی و داده یک ذ مار تراف ما ی از آ صرفی  اجت های م

تر است. یکی از دالیل این ا ت ف آشکار این است  بزرگ

ذه به یت  شی از جمع با ات  ا   ذه بش بر پ  صور  

جه می ست موا ه نادر ها و بار با آ شوند، بار ها  ا 

این امر  لت نامتواز  بود  الگوهای شوند.  درگیر می

شتراک به ا صرف و  شا  می م هد  گذاری را ن یانگر د و ب

های ذاربری در  این است ذه تعداد ننبتاا ذمی از حنا 

شار  شبکه شارذت و انت یادی از م سهم ز ما ی  های اجت

ند. هده دار به   ات  ا  را 
400
گرفتن  ظر  عداد  در ن ت

یا یت را مییا م ین واقع نین از  نگین، ا شاند. همچ پو

ظر  یدهای  ام در ن سایت، بازد یل  برای تحل ذه  جا  آن

ته می ین می گرف شرذنندگا   شود، ا یزة منت ند انگ توا

باال  ست  شتر ات  ا  نادر شار بی برای انت بر پ را 

 ببرد.

پروپاگاندا  البته ات  ا  نادرست، ات  ا  ذا   و

یاال  مت به ا بوط  قپ مر نیاری از ف نتند. ب حده نی

قا  انجام لی از تحقی قا   شواهد فع سپ محق شده تو

ته  صور  گرف حده  یاال  مت بر ا ذز  با تمر کایی  آمری

ها با تمرذز بر منائل ناشی  است. با این حال، پژوه 

ها  در  قاط ج سایر ن ست در  شار ات  ا  نادر از انت

بششی از دلیل این  دم تعهادل ایهن حال توسعه است. 

به این موضوع پس از  است ذه آگاهی و   قه آمریکا 

ق   روایت بر ن با ،  عد از انتشا شده ب شر  های منت

های ات  ا  ذا   روسی در سال  ا بار جعلی و تاذتیک

این احتماالا در تعامل با این امهر متمرذز شد.  20۱6

س  ذه پا فت  شرذت قرار گر قب  ناوری  های متعا های ف

                                                      
400 Grinberg et al. 2019 
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های  بر نقششا  روی پوی  آمریکایی در ابتدا متمرذز

 انتشاباتی آمریکا بوده است.

سانه ذه ر جا  عی به از آن حال ورود  های جم سر ت در 

های  ویژه دسههتگاه بههه ذشههورهای در حههال توسههعه بههه

هایی دربارة افزای  ا ت فا   موبایلی هنتند، نگرانی

شونت تی   ما ی و ح شار ات  ا   اجت شی از انت های نا

مع ین جوا ست در ا ین  نادر نوز در ا جود دارد. ه و

ها  شواهد زیادی وجود ندارد، اما درک مکانینهممورد 

و مدا    برای متوقف ذرد  گنترش تبلیغا  بر طی ذه 

ست، باید یک اولویت  هدف آ  ها پاشید  بذر ا ت ف ا

عا   نین مطال شد. همچ نده با قا  آی برای تحقی صلی  ا

ذند تا آوری  باید شواهدی را از ذشورهای مشتلف جمع

شد  ست ر حت آ  ات  ا  نادر ذه ت شرایطی را  توانیم  ب

چههه  وامههل نهههادی، اجتمهها ی، ذنههد، درک ذنههیم.  می

نه نه، زمی شتر  فناورا شار بی مال انت یره، احت ای و غ

چهه چیهزی دهنهد؟  صور  بر پ را افزای  می ها به درور

یین می له  تع صلی از جم یا  ا های جر یا نهاد ذه آ ند  ذ

سان سازما  سی  ود را  ههای ر حزا  سیا نین ا ای و همچ

هایی سازگار ذرده یا در مقابل آ   قب  با چنین پیام

 ذنند؟  نشینی می

یافتن پاس  برای چنهین سهؤاالتی بها دسترسهی بهه 

بنههیاری از تر  واهههد بههود.  هههای بهتههر آسهها  داده

نتقیم  صد م نع ر بر موا به  برای غل جود،  قا  مو تحقی

مرت مل  ست و  وا حی ات  ا  نادر نترش آ  ترا با گ بپ 

ها استنتاج ذرد، اما برای  توا  از نمونه میاند.  شده

باینت از ذل جمعیت مورد نظر  تر می داشتن نتایج دقیق

 بهره برد. 

های  ههها در اوایههل دوره رسههانهبنههیاری از صههحبت

ذردند ذه گفتما   اجتما ی این دیدگاه را برجنته می

شرذت نیاری از  یک ب ِرد» -ذنندگا   ارگان نیار «   ب

ات  هها  غلههپ را از ریشههه  -« جمعههی»ی  شههده ستای 

هی از  می ند وج شی چ شکاند و نمای قت»  ید « حقی تول

ذنههد. می
40۱
ِاو ویلیههامز، 

402
گههذارا  بنیهها  یکههی از  

ذردم وقتی همه  من فکر می»توییتر، اظهار داشته ذه 

ها را  بتوانند آزادانه صحبت ذنند و ات  ا  و ایده

                                                      
401
 Surowiecki 2005; Taraborelli 2012 

402
 Ev Williams  
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جها  به تور  ودذار مکا  بهتری  واهد تبادل ذنند، 

«.شد . . .  من در این مورد در اشتباه بودم
403

 

به یهک  ]در  مل[پدیا  های اولیه مانند ویکی موفقیت

توانند به تور مؤثر  تر ذه جمع افراد می اصل گنترده

و قابل ا تماد به نفع حقیقت و ضد ذذ  مطالب را از 

فت. میم نیا ند تع صافی بگذران
404
تأثیر صرف   ظر از  ن

 ّلههی آ  بههر رفتههار مربههوط بههه رأی داد  و ادراکِ 

ست با  ریا سی، چر ه انتشا یاال   20۱6جمهوری  سیا ا

ذه ت ش شا  داد  حداقل ن حده  برای  مت نگ  های هماه

ذا   می شار ات  ا   سریع  انت که  جای این به  ند،  توا

شد.  فق با نیار مو یافتن ب شار  برود، در انت بین  از 

قدر ذه ابتدا تصور  توسپ  رِد جمعی آ تصفیه ارگانیک 

ذاری  امدانه قوی نبود.شد در برابر دست می
405

 

را باید در زمینه  CDA 230ها برای اص ح یا حذفِ  ت ش

نترده شارذتی  تری از  قب گ باز م های  شینی از رویکرد ن

به منئله ات  ا  ذا   دیده شود. با توجه به نبود 

قوی مع  یک ج شده از  ضعف درک  سمت یا  به  مدا      ،

یا  قانونی  قداما   یق ا ذا   از تر مدیریت ات  ا  

ضاو  یا ق ضایی  سطه ق بر وا نی  سانه های مبت های  های ر

تواند   صوصی تغییر یافته است. انجام این تغییر می

مد  در مورد تأثیر و منافع  های توالنی و باید نگرانی

حتی گری بیا  ایجاد ذند. این امر  ها در تنظیم رسانه

مههد  را دربههاره نقهه  دولههت در  هههایی توالنی نگرانی

انگیزاند. گری آزادی بیا  برمی تنظیم
406

 

ذا    شی از ات  ا   یدا  نا جود، تهد ین و با ا

شتیبانی  های پ یژه ذارزار به و سی،  سپ  سیا شده تو

نترش می دولت ها  گ سر ج نا  در سرا بد.  ها، همچ یا

ها همچنا   کهای روسیه برای استفاده از این تکنی ت ش

سعه می شرفت تو بد، و پی شا  می یا یر ن ذه  های ا  هد  د

ذشههورهای دیگههر ماننههد چههین در حههال تجربههه همهها  

ها برای پیشبرد منافع  ودند. استراتژی
407
به موازا   

گرای دا لهی در  ذاری توسپ بهازیگرا  راسهتاین، دست

ایاال  متحده نیز در حال پیشرفت است.
408

 

                                                      
403
 Streitfeld 2017 

404
نگاه ذنید مث  به   Tapscott and Williams (2010) تر از مهدل اشهتراذی  ، ذه ذاربردی وسیع

ذند. ی میبین پدیا را پی  شده توسپ ویکی استفاده  
405
 Hwang 2017 
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ممکن است منهیری تهوالنی در  CDA 230اص حا ِ سنجیده 

ذمک به جامعه مدنی و  مومی پی  رو داشته باشد تا 

وسیله تشویق رسانه ها برای  ها شانسِ مبارزه به به آ 

یده بازار ا ذرد   عادل  یت و مت ذه آ  تثب ها  هایی 

های  ذنند بدهد. ذاه  یا حذف تکنیک دارند و اجرا می

های  ی پیامصرف نظر از درستی یا نادرست -توزیعی ذه 

ا تماد به گفتما   مومی  -ها  شده از تریق آ  منتقل

بههرد از  سههاالرانه را از بههین می و فراینههدهای مردم

یژه یت و یز  اهم هم ن ته م ین نک ست. ا ای بر وردار ا

نباینهتی صهرفا  CDA 230مورد توجه هنهت ذهه قهوانین 

محدود به قوانین دا لی یک ذشور مانند ایالت متحده 

صر یا  کا  مین آمری شود و از ه پا ب یه ارو فا اتحاد

یق ات  ا   شد و از تر شاره  ها ا به آ   ذه  قوانین 

ذا  ، دروغین و پروپاگاندا و از تریق فن آوری های 

نوین و ربا  های رایانشی بر ضد ذشور های دیگر ا م 

از ذشورهای در حال توسعه و یا حتی ذشور های جها  

شد را از آ جازه ر ذرد و ا ستفاده  سلب سوم ا ها    

تی  ند ملی تی و چ فرا ملی های  صنعت  ند  ذرد، مان

ذه اد ای تاثیرگذاری روی شا صه « همچو  ذوذاذوال »

نا لص  ید  لی و تول ید نا الص م چو  تول سعه  های تو

دا لی دیگر ذشور ها را دارند،  اما در واقع و در 

بتن موضوع می بینیم ذه ذشور هدف به نو ی استثمار 

 می شوند. پنها  این سیاست ها

نئولیت  مل م فویض ذا ید ت هایی نبا هدف ن تاا،  نهای

مربوط به ارزش صدق ات  ا  به حکومت یا رسانه ها 

مردم  موم  شویق   ید ت صلی با هدف ا شد. در  وض،  با

سعه  حال تو شه در  یت همی بر ماه ذه  ود در برا شد  با

ات  ا  ذا   قوی هنتند. اگر  رد جمعی ننبت به یک 

تری بر وردار است، این امر تا دهه پی  از قو  ذم

حدی به این دلیل است ذه فضاهای بر پ ذه مردم در 

یت می نته آ  فعال ند نتوان سبی را  ذن شرایپ منا اند 

مل  فق   ند مو مردم بتوان حت آ   ذه ت ند  جاد ذن ای

نمایانگر گهامی در  CDA 230ذنند. تنظیم دقیق مرزهای 

ه امید انداز اصیل است ذ تحقق و احیای مجدد این چشم

قوانین  ین  ها ا شور  مه ذ برای ه نده  می رود در آی

 یکنا  لحاظ بشود.
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  راهبردیراهبردی  تتییررییدر مددر مد     مومی مومیشنا ت الزاما  شنا ت الزاما  

  یی موم موم    روابپروابپ

 

 دیتر احمد پایزاد

 

 

 مقدمه

 مومی در ذشور  ذه از  مر روابپ ای   در تی چند دهه

برای  می عی  گاه واق یین جای له تع مواره مقو گذرد، ه

ایههن نهههاد اداری، بههه  نههوا  یههک  ضههو مشههروع در 

ش  ها سازما  چه در ب شور  یی ذ ی  ها ی اداری و اجرا

ی دولتی و  مومی مورد چال   ها  صوصی و چه در دستگاه

سال شت  یرغم گذ ست.  ل لد و  ها بوده ا توالنی از تو ی 

تی  شور و ح ن  در ذ ین دا مر ا شته  جاد ر ی  ها ای

بیت صدها تحصیل ذرده  تر      دانشگاهی در مقاتع مشتلف و

 مومی تنواسته جای  ود  این رشته، هنوز نهاد روابپ

شک  پیدا ذرده و یا تعمیق دهد. بی  ها را در سازما 

این ب تکلیفی مزمن، معلول  دم وجود فلنفه روشن و 

می شته  ین ر عاال  ا یت ف ثوق اذثر شد. مورد و در  با

مده ش    هم ب نونی  ین  ای   شرایپ ذ ظارا  از ا از انت

به ویژه به   رسانی ات ع  واحد سازمانی، بر روی مقوله 

مشاتب افکار  مومی، تأذید دارد و نفو  و حضور چند 

هه مه   ای   د گارا  روزنا سانه  و   ن ندا  ر صه   م ین  ر در ا

.  مومی را تشدید ذرده است این نوع برداشت از روابپ

حههال آنکههه وفههق تعههاریف  لمههی مههورد پههذیرش از 

بپ مدیریت ات  ا   روا نتر  یت آ  در ب مومی، مأمور  
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حوزه  3 ورد و این نوع مدیریت در برگیرنده  رقم می

 است.   رسانی ات ع  فرآیندی ات ع یابی، پردازش و سپس 

بپ گر روا ترف دی نه  از  ذل بد هاد از  یک ن مومی   

می قی  لی   گردد و  سازما  تل سایر   القا ده   ند  همان

ندام  سازما  و در  ها ا ست در  دمت  لف ا سازما  مک ی 

جهههت تحقههق اهههداف آ  بههوده و بههرای تههداوم بقههاء 

 مومی به  سازمان  ت ش نماید. تمرذز واحدهای روابپ

و بروز یک نوع انتظار افراتی و   ها ارتباط با رسانه

  بلندگوی از آ  به  نوا ای   نهادینه شده جامعه حرفه

است  سازما  و تبدیل آ  به اتاق شیشه ای، با   شده

ی واقعی آ ، به شد   ها ذه  م ا سایر وظایف و مأموریت

بپ گر روا شود و ا نگ  نین  ذمر هد در چ هم بشوا مومی   

شرایطی، به منیر اصلی  ود بازگردد، غیرقابل پذیرش 

ی بی  ها گردد. از سوی دیگر، هنوز سازما  و باور می

هم در شما هاد را  ین ن یت ا ذه مأمور ند  جود دار ری و

تر از آنچه بوده انتظار داشته و  سطحی بنیار پایین

ذه آ  را منئول ارائه  دما   اند     تا جایی پی  رفته

می مداد  پذیرایی قل شریفا  و  طع  ت تور ق به  ند.  ذن

بپ یی روا هار  اجرا ن  و م بود دا فت ذم ید گ مومی  با  

حوزه،  ین  عاال  ا نامطلو  نزد ف شرایپ  ین  ساز ا بنتر

 باشد.  برای این رشته می

این پژوه  بر این نکته باور دارد ذه اص ح رویه 

بپ برای روا جاری  مومی و روال  جاد   ها   ند ای نیازم

شرایپ روز و  بر  بق  ید و منط بردی جد کردی راه روی

 مومی و صدالبته بازبینی در فلنفه  ی روابپ ها ظرفیت

بی  ذه  ست  جودی آ  ا عاال  و ضمیر ف طن و  شک از ب

بپ می روا شأ   مومی ن یق    ین تحق ین رو درا یرد. از ا گ

 ت ش شده است با ذنب آرا و نظرا  تعدادی از فعاال  

شا ص شته،  ین ر ذرده ا صیل  مورد  ها تح بردی  ی راه

ماه  هر  ذه در م پژوه   ین  یرد. در ا قرار گ یابی  ارز

نفههر از صههاحب نظههرا   ۵۱بههه انجههام رسههید،  ۱399

ما ی دارای  رفار تا  اجت لوم ارتبا شته   صیل ر التح

ذه  اند      مومی شرذت ذرده سوابق اجرایی مؤثر در روابپ

یه شنامه، گو یک پرس لب  سنج  را  ها در قا مورد  ی 
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موده یابی ن به  ارز یل ات  ا   یه و تحل ند. تجز ا

و بها اسهتفاده از  QSPMو  SWOTگیری از تکنیهک  بهره 

  ه است.انجام شد SPSSنرم افزار 

یدی  گاک یل بپ واژ بردی،  روا ما  راه مومی، الزا  

 SWOT ،QSPMمدیریت، استراتژی، 

 بیاک مسئله

با آرزو و  نا ،  فر از جوا صدها ن ضر  حال حا در 

شته  لف ر قاتع مشت صیل در م حال تح فراوا  در  ید  ام

بپ شگاه روا مومی در دان هزارا   ها   نتند،  یرا  ه ی ا

فارر فر  شد ن شته  ما  ر صیل ه ند     هالتح مدتاا در  ا و  

ته قرار گرف گری  نیر دی شده و در م ها  عه ر ند     جام ا

بال  وبی بر وردار  و  شت و اق ذه از ب گر  ندذی دی ا

 مومی در حال ذار  در یکی از واحدهای روابپ اند     بوده

شرذت در  سازما  و  هزارا   گر  سوی دی نتند. از  ه

 دما  ی  صوصی و دولتی وجود دارند ذه یا از  ها بش 

بپ حد روا شتیبانی وا یا  و پ کرده و  ستفاده ن مومی ا  

یف  ند، تکل سا تار  ود دار نام در  بدا   حدی  گر وا ا

کرده یین ن برای  تع صی  می مشش ذرا   به  ند.  توا   ا

بپ ها سازما  حد روا ذه وا ید  یر  یی د مومی را در ز  

یر  سشیف و غ موری  نده و ا گر گنجا ئر دی مجمو ه دوا

فه به آ  و ای   حر ذردهرا  گذار  عداد  ا ما در ت ند. ا ا

توا  حضور پرنگ و منطبق بر  می  ها معدودی از سازما 

 مومی را مشاهده ذرد ذه صرفاا به  فلنفه واقعی روابپ

بپ مدیر روا ضور  سطه ح صص  وا شنا و متش ذار آ مومی   

نته ند     توان لوه  ا پذیرش ج بل  مالی و قا حد نر در 

نند روا بر م ذه او  مانی  تا ز ند و  مومی  بپنمای  

تداوم  بو    حد مت برای وا شرایپ  ین  شد، ا نته با نش

 دارد.

شور  ما ی ذ صادی و اجت شرایپ اقت یت،  ما در واقع ا

دچار دگرگونی شده است. با رشد بش   صوصی در ذشور، 

فضای ذنب و ذار به سوی رقابت پی  رفته است. این 

صت نو ی از فر حیپ مجمو ه مت پی    ها م یدا  را  و تهد

سازما  می  ها روی  نواع و  قرار  ثر ا نوع و تک هد. ت د
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سانه نام ر نتر  ها اق ما ی در ب سمی و اجت هی ر ی گرو

بر  شارهای وارده  شده و ف فراهم  نت  سعه اینتر تو

سازما  افزای  یافته است. امروزه هر نوع سازمانی 

ذه تحت مالکیت دولت باشد و یا سهامدارا  و مدیرا  

بر شند، در برا نتولی با بر آ  م صی  نه   صو شار چا ف

مدیریت  جز  هی  یرا ، را شتریا  و  دما  گ نی م ز

ات  ا  نداشته و مکلفند مشارذت ایشا  را در بنتر 

اقنا ی جلب نمایند. جامعه در  -ی ارتباتی ها برنامه

ذن   تر     برای نویه وا تا  یک غاتی و ارتبا ندهای تبلی ف

ی اجتما ی آ  را  ها دهد، در هزار پنتوی شبکه نشا  می

ذنند و آرا و  قاید  ود را منتشر ذرده و  یل میتحل

 گذارند.  در ا تیار دیگرا  می

بت جود دارد،  ها رقا فراوا  و شد   با  صنفی  ی درو  

به سوی ذنب سهم بیشتر   ها در بش   صوصی این رقابت

 ی دولتی در  ها رود و در بش  از بازار می

بت یره رقا می ها دا قرار  هی  بی و گرو هر  ی حز یرد.  گ

جود دارد آ تازه وارد و یک  لد و ورود  کا  تو نه ام ی

ذاال،  ست  کن ا باالی مم نیار  مال ب با احت که  یا آن

 دما  و یا فرآیندی جدید متولد شود. تغییرا  وسیع 

قررا  و  حوال  در م ن  و ت نترش دا شد و گ فن آوری، ر

ست به  ها سیا برای  ها از جن حیپ را  ست م گری ا ی دی

ت. تمامی این موارد بدا  متغیر سا ته اس  ها سازما 

تحت تأثیر فشارهای   ها معناست ذه بی  از پی  سازما 

مشتلف و متعددی قرار دارند و تدوام بقاء آنها حکم 

پذیرش  می برای  طاف الزم را  ند انع ذه بتوان ند  ذ

ی جدید  ها تغییرا ، همراهی با آ  و استفاده از فرصت

 را بدست آورند.

ا  در بدو امر از ترف از آنجایی ذه هرگونه تغییر

می جاد  نی ای حیپ بیرو سازما   م گام  ذن  بهن شود و وا

می لب  یاز  را ت های ن به ابزار سازما   لذا  ید،  نما

دارد ذه به  وبی قادر باشند تمامی تغییرا  را رصد 

ذرده و ات  ا  الزم برای تصمیم سازی را در ا تیار 

ند. قرار ده نفه  سازما   عاریف فل ذه از ت چه  آن

ب می پروا بر  مومی  حد اداری،    ین وا یت ا ید، مأمور آ
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یت» چو  فعال هار  باتی  ها مدیریت ات  ا  در چ ی ارت

 مومی  پس روابپ« منظور جلب مشارذت جامعه هدف است.

بههه  نههوا  یههک مکانینههم بههرای گههردآوری ات  هها ، 

  رسانی ات ع  برای پردازش و تبقه ات  ا  و  ای   سامانه

ظارا مدیریت انت سازما  برای  تب از  عه مشا   جام

پذیرد. اما آنچه در واقعیت  تعریف شده و منئولیت می

 گردد، این نینت.  مومی مشاهده می از روابپ

 هههدم توانهههایی  لمهههی و اجرایهههی ذهههارگزارا  

بپ جود  روا براز و شته در ا هه گذ ند د تول چ مومی در   

و  دم اهتمام ایشا  به همنوایی   ها صحیح در سازما 

و ناذارآمدی آنا  در مدیریت انتظارا ،  با تغییرا 

دلیل اصلی بروز چنین شرایطی است. هرچند ذه بر ی 

معتقدند، این قصور از جانب  دم حمایت مدیرا  ارشد 

سازمانی بوده است، اما توجه به این نکته ذه اگر 

 مومی مکلف به جلب مشارذت جامعه مشاتب برای  روابپ

می بوع  برای تح سازما  مت شد و  به با هم  ین م قق ا

حمایت و مشارذت مدیرا  ارشد  ود نیاز دارد، پس در 

باید قادر باشد تا برای  ود، مشارذت  اولین گام می

جلب نماید. در نتیجه اگر در سازمانی، مدیریت ارشد 

 مههومی نینههت، لههذا ضههعف را بایههد در  حههامی روابههپ

  مومی جویا شد. روابپ

له ارتباط با به مقو  ها  مومی تمرذز افراتی روابپ

 مومی،  با   گردید ذه همزما  با  ذر روابپ  ها رسانه

در ا ها  متبادر شود. هر چند این  ای   فعالیت رسانه

 مومی بوده و رسانه  ی ذاری روابپ ها امر یکی از جنبه

شود، اما همه  به  نوا  یک ابزار برای او شنا ته می

در تول  مومی نینت. این مقوله با   شد  وظایف روابپ

 مومی، آنکه را تمای   و سوابقی در حوزه   مر روابپ

به  یدار،  شتغالی پا نتجوی ا شد، درج شته با سانه دا ر

بپ صه روا ذام ا   ر لت  ین حا ید. در ا فو  نما مومی ن  

تبیعی است ذه این فعاال  به واسطه تمای    ود، جهت 

سوق  ای    مومی را بی  از پی  به سوی ذار رسانه روابپ

جایی پی  رفته اند     هداد ند     و تا  ذه  م ا در برابر  ا
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به منیر واقعی مقاومت دا لی   ها  مومی بازگشت روابپ

 اند.  ایجاد نموده

اشتراک رشته تحصیلی دانشگاهی  لوم ارتباتا  با 

 مومی هم بر این  ی روزنامه نگاری و روابپ ها گرای 

 باور ناصحیح تأثیر گذاشته است.

یا  ذ سازما در ب قرار   ها لی،  قابتی  شرایپ ر در 

به بازوهایی نیاز دارند ذه جریا    ها دارند، سازما 

حدهای  ند، وا مدیریت نمای جی را  ات  ا  ورودی و  رو

سازما  یی در  مدیریت   ها اجرا شتیبانی  ند پ نیازم

می چه  نتند و آن تب ه عه مشا ظارا  در جام ند  انت  واه

می بپ را  یک روا تو  ند در پر ست  توان مد بد مومی ذارآ  

  آمده      مومی  آورند. اما با توجه با آنچه بر روابپ

بپ ست، روا می ا نه  مومی چگو یاز    سشگوی ن ند پا توا

بپ هر روی روا به  شد؟  سشگو  سازما  با ید پا مومی با  

باشد. در غیر این صور  به  نوا  یک  نصر زائد در 

 . منیر انزوا و اضمح ل پی  رفته و نابود  واهد شد

 ضرورت پژوهش

بپ ذه روا س   ین پر به ا کن  س  مم ترین پا مومی  به  

می نه  نیر  چگو ند و در م یابی ذ ند  ود را باز توا

پاسشگویی به نیازهای سازما  قرار گیرد؟ بازگشت به 

می ذه  ست  بدا  معنا ین  ست. ا صلیت  وی  ا ید در  ا با

 مومی  بدو امر ترز تفکر راهبردی در رگ و پی روابپ

نهادینه شود، سا تار اننانی آ  پاالی   تزریق شده و

شده و ارتقاء ذیفی در آ  صور  پذیرد. برای ایجاد 

بنتر این تغییرا  گنترده ضروری است الزاما  آ  بر 

 مومی قرار  مبنای آنچه امروزه فرا روی فعاال  روابپ

هاد  یرد. ن قرار گ یابی  سی و ارز مورد برر دارد، 

د نینت ذه بتوا  با  مومی یک نوزاد تازه متول روابپ

بیت قرار گیرد، امروز این نهاد  تر      روشی  اص مورد

شار از  قر  را دارد، سر نیم  بی  از  مری  اداری،  

ی فراوانی  ها تجار  تل  و شیرین بوده و فراز و نشیب

را به  ود دیده است. از سوی دیگر هم نمی توا  ذل 

ید  که با ذرد، بل یر  قف و تعم سامانه را متو ین  با ا
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ذه  نه  فراوا  آ  را همانگو سیت  ئف و حنا یت ظرا ر ا

می ذت  حال حر صلی  در  نیر ا به م مود و  ص ح ن شد، ا با

ین  به ا ضروریا  ورود  یت، از  ین واقع ند. ا بازگردا

می صه  قاء و   ر ذه ارت ست  قد ا شگر معت شد. پژوه با

بپ عالی روا مومی ت مومی و   ها   صداقی و   سطح م در دو 

دهههد. بههه بیهها  دیگههر،  بههه صههور  همزمهها  روی مههی

دارای یک شرایپ  مومی تقریباا مشترک   ها  مومی روابپ

شته و به  ود را دا شتص  ص حی م قداما  ا ذه ا نتند   ه

حوزه شتر در  بپ ها بی یادین روا یدا  ی بن مومی هو  

شترک در  می ضعف م قو  و  قاط  سی ن شند. بازشنا با

ر ی غوته و ها و تبیین تهدیدا  و فرصت  ها  مومی روابپ

تواند مشتصا  روشن و دستور  در محیپ  مومی جامعه می

بپ عاال  روا برای ف ذاربردی را  های  یین  ذار مومی تع  

ذه بر تمامی فعاال  روابپ  مومی فرض  نماید. هرچند 

ند  ت ش نمای حوزه  ین  ص ح ا یت در ا نب ذفا ذه ح ست  ا

شکل مومی، ت یره   صلی در دا بازیگرا  ا ما  ی  ها ا

فه ها ای   حر ند و نهاد گر رو سوی دی نتند. از  می ه ی  ل

بپ عالی در روا هم  ت صادیق  مومی از م هره   یرد.  می ب گ

ما ی نئولیت اجت یک م نی  ین یع ذه  -ا ست  صنفی ا

بپ عاال  روا بر دوش ف نتقیماا  ذه  م ته  قرار گرف مومی   

بپ حد روا عالی وا قم  ت سازما  را ر مومی  ود در   

ین دو بزنند. لذا در صور  تی تریق صحیح و هماهنگ ا

 توا  شاذله ذلی  منیر، می

بپ شت. در  روا ظار دا عالی انت سطحی مت مومی را در   

جم  نامتواز ، ح شدی  مال ر با احت صور ،  ین  یر ا غ

تواند زیبا و ذارآمد باشد، هر چند ذه در  نهایی نمی

 واقع هیچ گونه رشدی صور  نشواهد گرفت.

    ها عمومی روابط  بررسی محیط داخلی در 

ظور ب قاط به من ترین ن شنا ت از مهم نب  سی و ذ رر

بپ حدهای روا ضعف در دور  وا مومی،   قو  و  شا ص  6 

اصههلی درو  دادههها، رسههالت و اسههتراتژی، تههرح و 

برنامه، نتایج و هماهنگی مورد سنج  قرار گرفت. در 

گویههه انتشهها  و فرآینههد  38شهها ص  6مجمو ههه ایههن 
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ارزیههابی وارد شههدند. در تعیههین میههزا  مطلوبیههت 

ی شده    ها هگو ستفاده  یر ا جدول ز ندرج در  یف م ، از ت

 است:

 

میزا  

 مطلوبیت

دامنه 

 امتیاز

 %100-%80 بنیار زیاد

 %79-%60 زیاد

 %59-%50 تاحدی مطلو 

 %49-%40 مطلوبیت ذم

 %39-%0  دم مطلوبیت

در محههیپ دا لههی  ی  مههومی    ههها در بررسههی شهها ص

سرفصل  6مشتمل بر گویه  38، در مجموع    ها  مومی روابپ  

ین  ذه در ا فت  قرار گر یابی  سی و ارز مورد برر لی  ذ

شا ص  یا   ماهنگی»م سایر « ه با  تری  ضعیت به از و

تا     ها شا ص یز  شا ص ن ما   لیکن ه بود.  بر وردار 

 رسید  به وضعیت بنیار مطلو  فاصله زیادی دارد.

پائین شا ص  تر     در  هم  سطح  ستراتژی»ین  سالت و ا « ر

جود دارد سب در  و نیار نامنا ضعیت ب یانگر و ذه نما

ذه  ست  بدا  معنا ین  ست. ا ش  ا ین ب بپ  ا مومی روا     ها  

های  شی و رویکرد به دوراندی بوط  نائل مر ماا از م  مو

می شود ذه  باشند. همین امر با   می استراتژیک دور 

مه  بپ  ترح و برنا مومی روا عدودی     ها   عداد م بر روی ت

ته  ذز یاف مور تمر بهاز ا ئه جن به ارا قادر  ی    ها و 

سیع یت تر     و ین رو    ها ی در فعال شند. از ا ی  ود نبا

دامنه فعالیتی به شد  ذوچک شده و در  مل قادر به 

تحقق جایگاه صحیح و مناسب برای  ود نباشند. جدول 

 دهد. شا ص اصلی را نشا  می 6زیر وضعیت مطلوبیت 

  بندی توصیفی محیط داخلیبندی توصیفی محیط داخلی  جدول جمعجدول جمع

 مطلوبیت امتیاز ننبی تعداد گویه صشا 

 زیاد %60.0 3 هماهنگی

 تاحدی مطلو  %59.5 8 فرهنگ سازمانی

 تاحدی مطلو  %58.8 6 نتایج

 تاحدی مطلو  %56.0 7 ترح و برنامه
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 تاحدی مطلو  %53.2 ۱0 درو  دادها

 مطلوبیت ذم %48.4 4 رسالت و استراتژی

 تاحدی مطلو  %56.0 38 بندی جمع

  ((13991399ع  پژوهش جاری )ع  پژوهش جاری )منبمنب

    ها عمومی روابط  بررسی محیط بیرونی در 

چه در  پژوه ، آن ین  نی در ا حیپ بیرو ظور از م من

باشد. این محیپ  وجود دارد، می    مومی  روابپ پیرامو  

ین  ست. در ا ما ی ا حیپ اجت بوع و م سازما  مت شامل 

ش   لی  ۴ب ضا، نیتأمشا ص ذ کار، تقا ستیسی و هم و  ا

قررا  قرار  م سشگویا   یابی پا سی و ارز مورد برر

یرغم وجود فرصت ی بنیار زیادی ذه    ها گرفته است.  ل

گاه  می قاء جای ند با   ارت بپ توان مومی  روا گردد.     

سترس  به  وبی در د یا  ین مزا ما ا بپ  ا مومی روا     ها  

 نینت. 
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 بندی توصیفی محیپ بیرونی جدول جمع

 مطلوبیت امتیاز ننبی تعداد گویه شا ص

  دم مطلوبیت %۱9.6 5 تأمین

  دم مطلوبیت %2۱.8 4 تقاضا

  دم مطلوبیت %۱9.8 6 همکاری

  دم مطلوبیت %۱8.3 3 سیاست و مقررا 

  دم مطلوبیت %۱9.9 ۱8 بندی جمع

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

    ها عمومی روابط  مهمترین نقاط قوت 

سشگویا   سپ پا ذه تو یازاتی  ساس امت به ازای بر ا

گویه مورد  38هر گویه تعیین گردیده است، از مجموع 

لی،  حیپ دا  سی در م ترین  ۱۱برر نوا  مهم به   مورد 

شده ششص  قو  م قاط  ند  ت یه   ا ین گو نته    ها . ا ند  توان     ا

 درصد از امتیاز بالقوه را ذنب نمایند. 60حداقل 

        هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    جدول مهمترین نقاط قوت جدول مهمترین نقاط قوت 

 نقاط قو  صشا  ردیف

 ترح و برنامه ۱
دهی   مومی، نظام گزارش  در واحدهای روابپ

 به صور  مکتو  و منظم، وجود دارد.

 فرهنگ سازمانی 2
ی ذاری،    ها پیروی از رویه    ها  مومی روابپ  

 بند است. قوانین و مقررا  پای

 فرهنگ سازمانی 3
، توجه ذافی به پاسشگویی    ها  مومی روابپ  

 فافیت دارند.و ش

 هماهنگی 4
 مومی، هماهنگی و همگرایی مناسبی   روابپ

 با سایر واحدهای دارد. 

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

 

    ها عمومی روابط  مهمترین نقاط ضعف 

ی    ها مورد از گویه 27در این تحقیق،     ذنندگا  شرذت

نوا  تقاط ضعف بیا   مرتبپ با محیپ دا لی را به  

امتیازی باالتر     اند  ها نتواننته . این گویه   دان  ذرده

 درصد را ذنب نمایند. ۵9.9 از
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        هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    جدول مهمترین نقاط ضعف جدول مهمترین نقاط ضعف 

 نقاط ضعف شاخص ردیف

 درو  دادها ۱

برای  ای   فعاالنهاهتمام     ها  مومی روابپ  

ذنههب شههنا ت ننههبت بههه ر ههدادهای 

 پیرامونی سازما  را ندارند.

 درو  دادها 2

در بازشناسی و ارائه     ها  مومی روابپ  

صمیم سطح  ات  ا  ت ذاه   برای  ساز 

 پذیری سازما  فعالیتی ندارند. صدمه

 درو  دادها 3

به     مومی  روابپ به تور معمول فعاال  

ی نههوین    ههها  ههوبی و منههلپ بهها شههیوه

 ارتباتی آشنا نینتند.

 درو  دادها 4

بپ مدیرا   مومی روا ذاملی از       درک 

ی سههازما  و    ههها وظههایف و مأموریههت

 ی مدیرا  ارشد  ود ندارند.   ها دغدغه

 درو  دادها 5

بههه  ههوبی     مههومی  روابههپ مههدیرا  

توانند سطح انتظار مدیرا  ارشد  نمی

 مومی، را هدایت    ود از ظرفیت روابپ

 نمایند

 درو  دادها 6

سا   ذاربردی ذارشنا ن  و ات  ا   دا

در حد     مومی  روابپ اغل در واحدهای ش

 مطلوبی نینت.

 رسالت و استراتژی 7

سا   بپ مدیرا  و ذارشنا مومی  روا      ،

بهههه  هههوبی دورنمهههای سهههازما  را 

شناسهههند و درک ذهههاملی از آ   نمهههی

 ندارند.

 رسالت و استراتژی 8

بههه روشههنی و     مههومی  روابههپ رسههالت 

قع تاا  وا شده و تبیع ششص ن نه م گرایا

 سازما  نینت.  قادر به هدایت

 رسالت و استراتژی 9

به ترز مطلوبی     مومی  روابپ استراتژی 

جه واقع مه و بود یک برنا نه  به  بینا

 گردد. نبدیل نمی

 رسالت و استراتژی ۱0

بههه وسههیله     مههومی  روابههپ رسههالت 

 ینفعا ، درک و پذیرفته نشده  تمامی

 است.

 ترح و برنامه ۱۱

حد  کرد وا بپ  مل مومی  روا ساس      بر ا

های مناسبی مورد ارزیابی قرار  شا ص

 گیرد. نمی

 فرهنگ سازمانی ۱2

مای    ارزش بپ  ها و ت مومی روا و     ها  

سایر واحدها، دارای ا ت ف فاح  با 

 یکدیگر است.

 فرهنگ سازمانی ۱3

بپ  در  مومی روا به    ها   ذافی  جه  ، تو

د اندیشههی( وجههو تفکههر درازمههد  )دور

 ندارد.

 نتایج ۱4

بپ   مومی روا مامی    ها   ذاری  در ت شئو  

سههازما  حضههوری پررنههگ و اساسههی 

 ندارند.
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 نتایج ۱5

 مومی،   نتایج حاصل از  ملکرد روابپ

سازما  را  های  لوبی نیاز تور مط به 

 سازد. برآورده نمی

 نتایج ۱6

به  وبی     اند  نتواننته    ها  مومی روابپ  

عه مشاتب را به صور  مشارذت ذل جام

 اقنا ی ذنب نمایند.

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )
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    ها عمومی روابط  و تهدیدات     ها مهمترین فرصت

بپ مومی روا سازما ،     ها   یک  ذا   گر ار ند دی هم مان

صت نواع فر با ا نی  ود  حیپ بیرو یدا      ها در م و تهد

می چه  نتند. آن برو ه عالی رو شد و ت ند با   ر  توا

گردد، نگاه دوربینانه و هوشمند فعاال      مومی  روابپ 

بپ  مومی  روا مامی     شنا ت از ت نب  با ذ ذه  ست  نب  ا جوا

گرفته و اثرا     بهترین بهره    ها محیپ بیرونی، از فرصت

 نامطلو  تهدیدا  را به حداقل ممکن برساند.

ی تأمین، تقاضا،    ها گویه ذه در شا ص ۱8از مجموع 

کاری ست هم قرار     ها و سیا سی  مورد برر قررا   و م

گرفته، پاسشگویا  براساس ارزیابی  ود از توانمندی 

بپ   مومی روا می   ها   صت و  ، نی نوا  فر به   نا  را  از آ

. منلماا    اند  نیم دیگر را به  نوا  تهدید تبیین ذرده

مدیرا   ندی  قاء توانم فزای  و ارت بپ ا مومی  روا در     

آنها به فرصت برای  ذیب و تبدیل تمامی تر     تغییر این

 رشد و تعالی واجد اهمیت است.

        هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    ی ی       هاها  جدول مهمترین فرصتجدول مهمترین فرصت

    ها فرصت شاخص ردیف

 تقاضا ۱
مومی شرایپ   به  جه  سازما  با تو شور،  به     ها ذ

 نیاز دارند. ای   حرفه    مومی  روابپ شد  به 

 تأمین 2
ا   دما  ارتباتی تمایل زیادی به ارائه ذنندگ

 دارند.    ها  مومی روابپ  همکاری با 

 تأمین 3

سانه   ها سازما  ذه  ای   ی ر ند  جود دار سبی و منا

به  می لوبی را  ند  دما  مط بپ توان مومی  روا  

 بدهند.   

 تقاضا 4
میههزا  ا تمههاد سههازما  ننههبت بههه  ملکههرد 

 در حال افزای  است.    مومی  روابپ 

 آوری بنیار مطلو  است. سر ت رشد دان  و فن همکاری 5

 همکاری 6
مل  کاری و تعا جاد هم ضای ای بپ ف مومی  روا با     

 به  وبی وجود دارد.    ها  مومی روابپ  سایر 

 همکاری 7
هههای جدیههدی در زمینههه  ههدما  تشصصههی  شههرذت

 در حال ورود به فضای ذاری هنتند.    مومی  روابپ 

 تأمین 8
توانند به راحتی و سهولت از  می    ها  مومی ابپرو  

  دما  برو  سازمانی استفاده نمایند.

 تقاضا 9
مومی  هه   صی  وج بپ و تشص مومی  روا پذیرش      مورد 

 باشد. ذامل سازما  می

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )
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        هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    جدول مهمترین تهدیدات جدول مهمترین تهدیدات 

    ها فرصت شا ص ردیف

 مقررا  سیاست و ۱
برای  شنی  ضح و رو قررا  وا قوانین و م

 وجود ندارد.    مومی  روابپ 

 همکاری 2

با  شارذت  مل و م قراری تعا کا  بر ام

می سازما  بین  های  ل صی  لی  و تشص المل

 وجود ندارد.

 تقاضا 3

وضعیت اجتما ی اقتصادی، هدایت ذننده 

عالی در  شرفت و ت سمت پی به  سازما  

 حوزه ارتباتا  نینت.

 سیاست و مقررا  4

قانونی و  های  بین نهاد باتی  ضای ارت ف

گهههذاری درو  سهههازمانی بههها  سیاسهههت

  مومی، مطلو  نینت.  روابپ

 همکاری 5

با  شارذت  مل و م قراری تعا کا  بر ام

می سازما  بین  های  ل صی  لی  و تشص المل

 وجود ندارد.

 همکاری 6

دا لههی قههادر نینههتند،  مراذههز  لمههی

می های  ل بپ  نیاز مومی  روا ترف      را بر

 سازنند.

 تأمین 7

به     ها  مومی روابپ  ا تبارا  مورد نیاز 

صههور  ذامههل در ا تیههار ایشهها  قههرار 

 ندارد.

 سیاست و مقررا  8

چهههار چههو  قههانونی ذشههور در هههدایت 

به سمت رشد و بهبود ذار     مومی  روابپ 

 نق  درستی ندارند.

 تأمین 9

مامی ظایف  در ت نه و ب  دام مومی پروا ،    ها  

ی تشصصی ذه قادر به انجام امور    ها شرذت

 باشند، در دسترس نینتند.

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

 عمومی  بررسی شتاب و سرعت تعالی در روابط

 مومی، تابعی از شتا  آ    سر ت رشد و تعالی روابپ

    ها است ذه به تور منتقیم به  وامل پی  برنده )قو 

و تهدیدا ( در     ها و  وامل پس زننده )ضعف (   ها و فرصت

ین  شده در ا جام  سبا  ان ساس محا بر ا ست.  باط ا ارت

مومی  شتا    بپ   پژوه ،  مومی روا عادل     ها    -%۴.78م

ست  فی( بد مده     )من نیار   آ ضعیت ب نلماا و ذه م ست  ا

 دهد.  نامطلو  و  ظرناذی را نشا  نمی

ی در بههر اثههر ایههن شههتا  منفههی، سههر ت تعههال

بپ  مومی  روا ین      بود  ا بت  فرض ثا با  بوده و  شی  ذاه

در سال ششم     مومی  روابپ سال آینده، سر ت  ۱0نرخ در 
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قب  عد   به ب سال  سیده و از آ   صفر ر به  باا  تقری

ضمح ل  سیع و ا شینی و بپ ن مومی  روا ظار      مورد انت

یر در  برای تغی قداما  الزم  که ا گر آن بود. م هد   وا

 مومی  روابپ و مثبت شد  آ  از سوی فعاال   نرخ شتا 

 معمول گردد.   

 

 

 
  --براساس نرخ شتاببراساس نرخ شتاب        هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    نمودار روند تغییرات سرعت تعالی نمودار روند تغییرات سرعت تعالی 

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

 

 عمومی  بررسی موقعیت راهبردی روابط

یق،  ین تحق تایج ا ساس ن بپ  برا مومی روا در     ها  

دارند. این بدا  معناست ذه قرار « تدافعی»موقعیت 

حجههم وسههیع و اثههر بشهه  نقههاط ضههعف حههاذم بههر 

، آنها در موقعیت بنیار  طرناذی قرار    ها  مومی روابپ  

جود و  تداوم و هدف اول،  شرایطی،  نین  داده و در چ

 حضور در سازما  است. 

ذه مجمو ه  ست  یل ا بدا  دل شرایپ  نین  بروز چ

بو مدی  لی دارای ناذارآ ندی دا  کا  توانم ده و ام

هره صت   ب یری از فر ین     ها گ ندارد و در ا جود  نی و بیرو

حالت هرگونه بروز تهدید حتی ذوچک، به راحتی تداوم 

سازد. نتایج مرتبپ با  حیا  را با مشاتره مواجهه می

تقویت ذننده این     ها  مومی روابپ  تحلیل شتا  و سر ت 

 باشد. نتیجه نیز می
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        هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    عیت راهبردی عیت راهبردی جدول محاسبه تعیین موقجدول محاسبه تعیین موق

 میانگین محیپ امتیاز استاندارد شا ص محیپ

 دا لی
 2.663 قو 

2.268 
 ۱.874 ضعف

  ارجی
 2.737 فرصت

2.۱79 
 ۱.62۱ تهدید

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

سبا   یازا  و محا گرفتن مجمو ه امت ظر  با در ن

برد یت راه عرف موقع یر م مودار ز ته، ن جام گرف ی ان

باشد. در چنین  در ماتریس چهارگانه می    ها  مومی روابپ  

موقعیتی، ضروری است به منظور ذاه   طرآفرینی ناشی 

از تهدیدا ، تمامی نقاط ضعف، در منیر بهبود قرار 

باید با تمرذز بر  ها گیرند. از این رو روابپ  مومی

ی اولویت بندی شده، اقداما  اص حی را به ها روی بش 

 اجرا گذارند. مورد

 
منبع  پژوهش جاری منبع  پژوهش جاری   --      هاها  عمومیعمومی  روابطروابط    نمودار تعیین موقعیت راهبردی نمودار تعیین موقعیت راهبردی 

((13991399))  

 

  ها عمومی مسیر استراتژیک روابط

از   ها  مومی منیر اص ح و ارتقاء محیپ  مومی روابپ

می بور  نای   ست  دو فرا  ضروری ا ترف  یک  ند. از  ذ

بپ سا ت روا مومی زیر سازمان  ها   حد  هر وا ص ح در  ی ا

شههده، درو  دادههها ذههاراتر شههوند، نقهه  آفرینههی 

بپ بازیگر  روا یک  نوا   به   گردد و  مؤثرتر  مومی   
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سازما   ود،  جوه  مامی و مدبر در ت هوش و  با  عال،  ف

سازما   تنفس  ذه  حوی  به ن شد،  شته با جدی دا ضوری  ح

 مومی ناممکن تلقی شود. این مهم محقق  بدو  روابپ

می ع   رو ن که ف گر آن بپشود م شده و  ا پاالی   مومی   

می چه  نیر  آن ین م نه در ا به  ودی  ود متعهدا ند  ما

به ر دادهای  جه  با تو گر  سوی دی ند. از  قدم گذار

پی شته و  هه گذ ند د تی چ صادی  ما ی و اقت مده     اجت ای  آ

ناشی از آنها، نیاز جامعه مدیریتی ذشور در تمامی 

ر به ی دولتی،  مومی و  صوصی، به  دما  منحص ها بش 

 مومی در منیر تداوم بقاء سازمانی نیاز  فرد روابپ

کار  نویر اف سطه  دم ت به وا ما  جود دارد، ا فر و وا

یت  پذیرش و مقبول حراف در  جود ان مدیریت و و عه  جام

مشهههروع ایهههن نههههاد اداری، سهههطح انتظهههارا  از 

شود. از این رو فرا نای   مومی ناصوا  تلقی می روابپ

بپ ستراتژیک روا موم دوم ا حور   ین م حول ا ضرورتاا  ی، 

نق  صی و رو ش   صو سعه ب شد و تو فت. ر هد گر قرار  وا

برای  صت را  ترین فر شا ، به بین ای قابتی  ضاهای ر ف

اجاد ذرده است. ذما اینکه   ها  مومی قدذشید  روابپ

توا   ی ذشور را می ها  مومی در حال حاضر برترین روابپ

است در  ضروری»در بش   صوصی جویا شد. از این جهت: 

 مومی همزما  تقویت از بنیا   منیر استراتژیک روابپ

شته در  بی  از گذ ذز  با تمر سطح را  نترش در  و گ

 «ی  صوصی به انجام رسانید. ها سازما 

 SWOTرویکردهای استراتژی مبتنی بر ماتریس 

استراتژی اصلی  2این پژوه  در مجموع  SWOTماتریس 

 ه است:رویکرد راهبردی را پیشنهاد ذرد 7و 

  SSWWOOTTی اصلی و رویکردهای راهبردی ماتریس ی اصلی و رویکردهای راهبردی ماتریس   هاها  جدول استراتژیجدول استراتژی

 رویکردهای راهبردی ردیف ی اصلی ها استراتژی

تقویت و ارتقاء 

توا  فعاال  

 مومی به  روابپ

منظور افزای  

ظرفیت در نق  

آفرینی در 

 ی متبوع ها سازما 

۱ 

ی اجرایی  ها افزای  دان  و مهار 

ز تریق آموزش و  مومی ا فعاال  روابپ

 انتقال تجار  موفق  لمی و ذاربردی

2 

فعاال   ای   پاالی  و تدقیق ص حیت حرفه

 مومی از تریق ارزیابی  روابپ

توانمندی در ورود به حرفه یا پذیرش 

ی  ملکری  ها منئولیت به تفکیک حوزه

 سازمانی
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3 

ارتقاء و هدایت سطح ذیفی و ذمی 

منیر  مومی در  ی روابپ ها فعالیت

  تعالی سازمانی

4 

منا د  در افزای  تعداد و تقویت و 

حمایت از ذنب و ذارهای مرتبپ با 

 مومی بر اساس رویکرد  روابپ

 گیری  دما  برو  سپاری شده  بهره 

هدایت و مدیریت 

انتظارا  از 

 مومی به  روابپ

منظور تدقیق و 

ی  ها تعدیل  واست

جامعه هدف از 

  ها  مومی روابپ

5 

ی  ها ای  میزا  اثر گذاری تشکلافز

 مومی در تبین و  در روابپ ای   حرفه

  مومی  تعمیق فلنفه وجودی روابپ

6 

بازنگری و به روز رسانی نظام آموزش 

ی  ها ذ سیک در مقاتع تحصیلی و رشته

مشتلف و مرتبپ دانشگاهی به منظور 

تأمین نیازهای  لمی نظام مدیریت 

 )دولتی،  مومی و  صوصی( 

7 

ی  ها ت ش در جهت تدوین چهار چو 

پشتیبانی قانونی و مقررا  

حمایتگرانه از نظام صنفی 

  مومی روابپ

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

 

ستفاده از  با ا ستراتژی  های ا ندی رویکرد یت ب اولو

 QSPMتکنیک 

 لیرغم آنکه اجرای تمامی راهبردهای پیشنهادی در 

ب لیکن  ست،  یت ا جد اهم فوق وا به جدول  جه  ا تو

ی ناشی از منابع و زما  از یک ترف و از  ها محدودیت

برای  ها  بود  بر ی از راهبرد یاز  پی  ن گر  ترف دی

ی دیگر، لذا با استفاده از تکنیک  ها اجرای استراتژی

QSPM اولویت بندی اجرایی آنها مطابق جدول زیر بهه ،

 انجام رسید:

  هبردی هبردی ( اولویت بندی رویکردهای را( اولویت بندی رویکردهای را1414--33جدول شماره )جدول شماره )

 TASجمع امتیاز  راهبرد استراتژیک اولویت

۱ 

فعاال   ای   پاالی  و تدقیق ص حیت حرفه

 مههومی از تریههق ارزیههابی  روابههپ

توانمنههدی در ورود بههه حرفههه یهها 

حوزه یک  به تفک نئولیت  ی  ها پذیرش م

  ملکرد سازمانی

26.156 

2 
هار  ن  و م فزای  دا یی  ها ا ی اجرا

تریق آموزش و  مومی از  فعاال  روابپ

 انتقال تجار  موفق  لمی و ذاربردی

25.287 

می  3 فی و ذ سطح ذی هدایت  قاء و   24.855ارت
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یت بپ ها فعال نیر  ی روا مومی در م  

 تعالی سازمانی

4 
شکل گذاری ت ثر  یزا  ا فزای  م ی  ها ا

فه بپ ای   حر بین و  در روا مومی در ت  

  مومی تعمیق فلنفه وجودی روابپ

24.324 

5 

در افزای  تعداد و تقویت و  منا د 

با  مرتبپ  های  نب و ذار یت از ذ حما

 مههومی بههر اسههاس رویکههرد  روابههپ

 گیری  دما  برو  سپاری شده بهره 

21.806 

6 

بههازنگری و بههه روز رسههانی نظههام 

صیلی و  قاتع تح سیک در م موزش ذ  آ

شته شگاهی  ها ر مرتبپ دان لف و  ی مشت

به منظور تأمین نیازهای  لمی نظام 

 یت )دولتی،  مومی و  صوصی(مدیر

21.441 

7 

چو  هار  تدوین چ هت  ی  ها ت ش در ج

پشهههتیبانی قهههانونی و مقهههررا  

حمایتگرانههههه از نظههههام صههههنفی 

  مومی روابپ

17.393 

  ((13991399منبع  پژوهش جاری )منبع  پژوهش جاری )

 بندی ونتیجه گیری جمع

نی،  -۱ لی و بیرو مل دا  تأثیرا   وا به  جه  با تو

بپ سفانه روا مومی متأ یتدر مو  ها   بردی  قع های راه

اند. این بدا  معناست ذه قدر   قرار گرفته« تدافعی»

قو  تب از  به مرا ضعف  قاط  بپ ن شتر  های روا مومی بی  

شیده  پایین ذ لی آ  را  ندی دا  شا ص توانم بوده و 

صت سیع فر گر از مجمو ه و ترف دی ست. از  کا   ا ها ام

قیمت  استفاده وجود نداشته و به تدریج این شرایپ  ی

بپدر  یه روا بر  ل ید  به تهد شد   بدیل  مومی  حال ت  

 باشند.  می

ها در درو  سازما ، مدیرا  ارشد   مومی ضعف روابپ

را وادار سهها ته بههرای رفههع نیازهههای  ههود، سههایر 

جایگزین  نا  را  ذرده و آ عال  گر را ف حدهای دی وا

اداره ذل روابپ »روابپ  مومی نمایند. تبدیل  نوا  

مومی ت ع»به «   ذز ا سانی مر سازما « ر صلی  در  های ا

نئولیت  گذاری م تی، وا سازما »دول کی « سشنگوی  به ی

بپ یر از روا به غ شد ) مدیرا  ار گر از  مومی( و  دی  

ایجاد و تقویت جایگاه مدیریت تحقیقا  بازار برای 

جای  به  مو   حیپ پیرا شنا ت م صد و  نب ات  ا ، ر ذ
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 -صوصیهای   ها و سازما   مومی به ویژه در شرذت روابپ

 مومی و  نشینی وسیع روابپ صنعتی، نمایشگر روند  قب

 اضمح ل آ  است. 

شتا  منفی محاسبه شده در این پژوه  هم گواه این 

م ا در  ند،   ین رو تداوم ا صور   ذه در  ست  هم ا م

ابتههدای قههر  جدیههد  ورشههیدی جههایی بههرای دانهه  

 مومی وجود نشواهد داشت. این در حالی است ذه  روابپ

ب یاز  بپن چه روا ندی  ه آن ست، رو مد ی آ  ا مومی   

 روزافزو  دارد. 

ذه  شرایطی  ذه در  ذرد  ید ا  ا   صراحت با به 

بپ می ش  روا شد و در  نت ر شود،  توان جر  مومی را من  

تأثیری  عاال  آ ،  مدی ف ع  از ناذارآ لی منب ضعف دا 

جم  شته و ح هاد اداری دا ین ن شت ا بر سرنو کوس  مع

ههها را بههرای  ردگیههها و سههر و وسههیعی از نامیههدی

 واردا  به این  رصه ایجاد ذرده است. تازه

ستراتژیک  -2 مدیریت ا لزام  ترین ا صوص مهم در  

بپ شت  روا یاء و بازگ ذرد: اح صریح  ید ت مومی با  

 مومی به منیر درست ذه منوط به ایجاد روحیه  روابپ

جومی» می« ه عاال  آ   بین ف جه و  در  نتلزم تو شد، م با

مام ر ذافی و اهت قت  جام د له ان به دو مقو فزو   وزا

اصهه حا  در سههطح  ملیههاتی و اجرایههی واحههدهای 

گرایانه  های اص ح  مومی و توسعه دامنه فعالیت روابپ

هدایت شور  و  مدیریتی ذ ظام  مومی و ن سطح   نده در  ذن

هم روی  ین م ما ا ست. ا صی( ا مومی و  صو تی،   )دول

دهد مگر آنکه فعاال  روابپ  مومی بر این باور  نمی

 «دوصد گفته چو  نیم ذردار نینت»برسند ذه 

بپ تب  روا عه مشا شارذت جام لب م مد ی ج ذه  مومی   

شارذت ند م گر  ود نتوا ست، ا سازما  ا ها را  برای 

برای  وی  ایجاد ذند، لذا اد ایی به گزاف داشته 

ای  هههای حرفههه اسههت. از ایههن رو ضههروری اسههت تشههکل

بپ ن روا بدو  هرگو مؤثر آ ،  عاال   مومی و ف شم   ه چ

پوشی، اقداما  الزم برای پاالی  سره از ناسره را در 

  مومی بکار گرفته و محیپ را برای جذ ،  بطن روابپ
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عی  شتقا  واق صا  و م شد، متشص ضور و ر ستشدام، ح ا

فراهم نمایند. رویکردهای راهبری پیشنهادی در این 

 پژوه ، به تور جد، بر این مهم تأذید دارد. 

با  -3 ضر،  حال حا ش  در  نترش ب شد و گ به ر جه  تو

قابتی  های ر به بازار شا   شور و ورود ای صی در ذ  صو

حاذم  نفه  گرش و فل نوع ن گر  سوی دی ترف و از  یک  از 

ورانه در این بش  ذه مطلوبیت به  برای مدیریت بهره

سب تب منا لذا  مرا تی دارد،  ش  دول به ب نبت  تری ن

  مومی را در آ  بش  توا  زمینه حضور مؤثر روابپ می

مومی در  بپ   تر روا صا  بر شد  متشص عال  شد. ف یا  جو

هاد در  ین ن مل ا نه تعا فزای  دام صی و ا ش   صو ب

های رقابتی، منلماا برذا  بنیار  وبی را برای  حوزه

بپ به زوال در روا یت رو  حرا  هو مومی   روج از ب  

های  نب و ذار سعه ذ نار آ ، تو شت. در ذ هد دا  وا

ئه  مومی و ارا بپ   بر روا نی  به مبت صی   دما  تشص

پی   سازما  بی  از  ذارآفرینی را  کا   لب، ام های تا

تازه شارذت  لب و م صت ج فراهم  ذرده و فر واردا  را 

  واهد نمود.

 

 



 

 

 

بوک با هویت اجتما ي بوک با هویت اجتما ي   رابطه شبکه اجتما ي فیسرابطه شبکه اجتما ي فیس

  مبتني بر سبک زندگي در بین جوانا مبتني بر سبک زندگي در بین جوانا 
 

 چکیده

در  صر حاضر، وسایل ارتباط جمعي با   تغییر و 

اند.  حوال  چشمگیري در منائل اجتما ي و فرهنگي شدهت

و سبک   ها، تغییر در زمینه هویت یکي از این دگرگوني

 جوامع معاصرفرد در در واقع،  زندگي جوانا  است.

  وی  را در سبک زندگي اش ششصي و اجتما يهویت 

از این رو هدف پژوه  حاضر، مطالعه  .سازد متجلي مي

بوک با  ز شبکه اجتما ي فیسرابطه بین استفاده ا

هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي جوانا  شهر 

سا  به منظور بررسي این رابطه از  تبریز است. بدین

نظریا  گیدنز در مورد هویت و سبک زندگي استفاده 

صور  پیمایشي و با  شده است. پژوه  حاضر، به

 600سا ته با حجم نمونه  استفاده از پرسشنامه محقق

شهر تبریز  سال  33تا  ۱8در بین مردا  و زنا   نفر

گیري،  انجام شده است. روش نمونه ۱398در سال 

هاي  اي است. یافته اي چند مرحله  وشه  گیري نمونه

پژوه  حاذي از آ  است ذه بین مد  زما   ضویت در 

بوک،  بوک، میزا  استفاده، نوع امکانا  فیس فیس

بوک و واقعي  در فیس میزا  مشارذت و فعالیت ذاربرا 

بوک از سوي ذاربرا  و  تلقي ذرد  محتواي مطالب فیس

هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي رابطه منتقیمي 

وجود دارد  به نحوي ذه با افزای  میزا  متغیرهاي 

ها  یاد شده، هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي آ 

شود و جوانا  تمایل بیشتري به مدیریت و  تقویت مي

صور بد ، پوش  غربي، مدگرایي و سپري ذرد  اوقا  ت
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گردي، با دوست  فراغت به صور  مدر  )چت ذرد ، و 

 ذنند. غیرهمجنس بود  و...( پیدا مي

گاک   ید واژ جازي، فیس شبکهیل ما ي م بوک،  هاي اجت

 هویت اجتما ي، سبک زندگي
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 بیاک مسئله

 هاي رسانه واسطه به (صنعتي و مدر ) جوامع تمام امروزه

 مجراههاي تریهق از دائمهي و گنهترده شکل به جمعي ارتباط

 هها،  هنیهت غیره و تلویزیو  ماهواره، اینترنت، مشتلف

 تحت جها  سطح در را  ود مشاتبین رفتار و ها ارزش باورها،

 ارتباط هاي رسانه ذه گفت توا  مي .دهند مي قرار  ود تأثیر

 جوامهع در تأثیرگهذار نهادهاي قدرتمندترین از یکي جمعي

ش مي مدر  سانه. دنبا بر ات  اتي  ر فزو   عي، ا هاي جم

دهنههد، تفنههیر و  ذههه در ا تیههار مشاتبهها  قههرار مي

تدریج بششي از نظام  دهند ذه به هایي ارائه مي تحلیل

شکیل مي فراد را ت تي ا ق    معرف تاثیر ان حت  هد. ت د

هاي نو از  فناوري ات  اتي و ارتباتي افراد با شیوه

ندگي آ هویتي بي شنا ميز نابع  با م شماري  شوند و 

شوند ذه به دگرگوني هویت افراد در ابعاد  مواجه مي

هههاي فرهنگههي چندگانههه،  هویههت سههنتي، پیههدای  هویت

هاي ارزشي، تغییر شیوه مصرف و سبک  دگرگوني سامانه

 زندگي منجر شده است.

 نوا  شا صي براي سنج    مفهوم سبک زندگي ابتدا به

شناسي شد، اما در تحقیقا   ي وارد جامعهتبقه اجتما 

شنا ت  براي  ندگي  سبک ز یاس  سا تن مق کا   عدي ام ب

تبقا  مشتلف مورد شک و تردید قرار گرفت. با این 

 نوا  شا صي  حال، مفهوم سبک زندگي بار دیگر نه به

 نوا  مفهومي منتقل  براي سنج  مفهوم تبقه بلکه به

تازه لي  کرد تحلی شانگر روی مایز اي  ذه ن ح  ت به مب

اجتما ي است، وارد  لوم اجتما ي شد و به استفاده 

یت  یت هو براي تثب ندگي  سبک ز صرفي و  هاي م از ذاال

شا  ین ن شد و ا بپ داده  ما ي ر فرض  اجت عویض  گر ت

هاي اجتما ي و هویت  بنیادي مربوط به شالوده تفاو 

اجتما ي است. این تغییر رویکرد را ناشي از رشد و 

جاه  اند )رفعت گرایي داننته مصرف و مصرف گنترش فرهنگ

 اتر گیدنز معتقد است ذه در  (. به همین67: ۱387، 

مدرنیته متأ ر، هویت به امري تأملي و روزمره بدل 

مه قق مي شده و در برنا سبک هایي مح ما   ذه ه هاي  شود 
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مدرنیته نظمي مابعدسنتي است ذه در »زندگي هنتند. 

« چه ذني باید بود؟»و « چگونه باید زینت؟»آ  پرس  

صمیم یق ت چار از تر باره  گیري به نا نه در هاي روزا

یزي  چه چ شید  و  یزي پو چه چ ذرد ،  تار  نه رف چگو

 (. ۱4: ۱99۱)گیدنز، « شود  ورد ، پاس  داده مي

صرف یاي م هاي  در دن ثر ذاال عدد و تک مدر ، ت گرایي 

ها وجود دارد و در  مصرفي و امکا  انتشا  آزادنه آ 

ه از تریق انتشا  و  رید ذاالهاي  رضه شده )ذه نتیج

 رید سبک »شود(،  شامل همه چیز حتي آثار هنري هم مي

پذیر شده است )شیلدز هم امکا « زندگي
۱

 ،۱992 :20.) 

شانگر ارزش از آ  شا  ن هر انت ذه  ها و  ها، نگرش جا 

ما ي  سلیقه هي اجت گي گرو ست ویژ کن ا ذه مم ست  هایي ا

صرف و هوم م شد، مف یت  با هوم هو به مف ندگي  سبک ز

سلیقه و انتشا  شود.  وق و  مي  بوط  ما ي مر هاي  اجت

هاي اوست و از رهگذر آ  مورد   وقي فرد جزء منئولیت

گیرد. بنابراین  وق و سلیقه  قضاو  دیگرا  قرار مي

هم مي یت در حس هو قع،  با  یزد. در وا ذه در آم فردي 

را  اش ا يششصي و اجتمذند هویت  زندگي مي  مدر  امعهج

  سازد و بدین ترتیب سبک متجلي مي  وی  در سبک زندگي

مدرنیته است و چو  متضمن  با اي م زم گونه زندگي به

انتشهها  اسههت، مفهههومي اسههت ذههه در فرهنههگ سههنتي 

گزینشي در ذار چنین   م ا  ، چو  در گذشته معناست. بي

اي از  برنامهه سنت یا  ادا  و رسهوم گذشهته، نبود.

یی ضه ميپی  تع شده را  ر ند، ن  جراي آ   ذرد ذه در ا

شت. جود دا ها  و بر پن ید  نو ي ج یاي جد ما در دن ا

پی  انتشا  ناگوني  نوع و گو قرار   هاي مت فرد  روي 

 .گیرد مي

هاي نهوین در زنهدگي روزمهره همچنین رواج فناوري

هاي جدید در دسترس براي ذهن  و افراد، ازدیاد شیوه

دستیابي به ات  ا ، تیف هاي برقراري ارتباط و شیوه

یق آ  فراد از تر ذه ا بزاري را  سبک  ا نگ،  ها فره

سهازند، گنهترش هاي روزمره  ود را مهي زندگي و هویت

                                                      
1. Shields 
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هههاي ارتبههاتي و در ایههن بههین، فنههاوريداده اسههت. 

هاي اجتمها ي مجهازي ات  اتي همچو  اینترنت و شبکه

 نهوا  ابهزار مناسهبي بهراي تحلیهل توا  بههرا مي

تور همزما  شهامل  اي تلقي ذرد ذه بهد دگرگونيفراین

افراد )زندگي روزمره، فرهنگ، سبک زندگي و هویت(، 

 در واقع، وسهایل هاي ارتباتي است. ات  ا  و فناوري

 انتظهارا  و ها  واسهت ها، سهلیقه ارتباط جمعي نزدیكهي

اساس،  این گردند. بر مي موجب را جامعه یك تمامي ساكنا 

ضر در شبکه پژوه  حا تاثیر  عه  به مطال ست  صدد ا

ما ي فیس سبک  اجت بر  ني  ما ي مبت یت اجت بر هو بوک 

 زندگي جوانا  شهر تبریز بپردازد.

 پیشینه پژوهش

قا   ذه تحقی ست  ني ا پژوه  گفت یا   صوص ادب در  

هاي جمعي  دا لي و  ارجي زیادي در مورد تاثیر رسانه

ي بر هویت اجتما ي )و ابعاد آ ( و همچنین سبک زندگ

ین  ما در ا ست. ا شده ا جام  نه ان تور جداگا به 

سانه پژوه  تاثیر ر عه  به مطال یت  ها  بر هو نوین  هاي 

ست.  ته ا صور  نگرف ندگي  سبک ز بر  ني  ما ي مبت اجت

 همچنین در تحقیقا  

سانه تاثیر ر ق  و  به ن قپ  ته ف چو   صور  گرف هایي 

اینترنت، ماهواره، رادیو و تلویزیو  پردا ته شده 

هاي اجتما ي اینترنتي  و پیامدهاي شبکه و به تاثیر

شبکه ین  ذاربرا  ا فزو   نترش روزا به گ جه  هاي  با تو

بوک ذه بی  از یک میلیارد و دوینت  چو  فیس مجازي هم

ته  ها  دارد، پردا  سر ج ذاربر در سرا فر  یو  ن میل

نشده است. از مهمترین تحقیقا  دا لي و  ارجي صور  

نه مي ین زمی ته در ا ب گرف شاره توا   یر ا موارد ز ه 

 ذرد:

 هاي مربوط به سبک زندگي پژوهش

سیابي ) شیر و افرا ین ۱39۱ب به ا پژوه   ود  ( در 

شبکه ضویت در  یا    ذه م سیدند  جه ر ما ي  نتی هاي اجت

سایر فعالیت به  قت  صاص و حوه ا ت تي و ن هاي  اینترن
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اجتما ي ارتباط وجود داشته است. همچنین  ضویت در 

شبکه ین  ما ي ا له هاي اجت حوه  با مقو یر ن هایي نظ

ارتباط با جنس مشالف و شیوه محاورا  ا ضا در محیپ 

نابراین مي جود دارد  ب باط و ني ارت فت ت بیرو وا  گ

شبکه ضویت در  یا    سبک  م تي و  ما ي اینترن هاي اجت

 زندگي جوانا  ارتباط وجود دارد.

ته تاجي ) یاف شي و  پژوه   ود ۱39۱هاي شاهنو ( در 

نوا   ندگي  شبکه تاثیر»با   سبک ز بر  ما ي  هاي اجت

 نهوع دهد ذهه بهین ، نشا  مي«جوانا  شهرستا  شهرذرد

 اي زنهدگي رابطهه سهبك و ارزشي اننجام سكونت، محل شبكه،

 تحصهی  ، میزا  متغیرهاي جننیت، بین وجود ندارد. ولي

 رابطهه سهبك زنهدگي و اجتما ي، تجمع اي، اننجام رابطه

 معنادار وجود دارد.

قار کارا  ) والف ستفاده از روش ۱392ي و هم با ا  )

هاي اجتما ي در  تحلیل محتوا به مقاینه ذارذرد شبکه

ایرانههي و غربههي  -سههبک زنههدگي در دو تمههد  اسهه مي

هاي  دهد ذه شبکه ها نشاي مي هاي آ  اند. یافته پردا ته

کري  باني ف قال م جاد و انت بي با   ای ما ي غر اجت

ها فلنههفه  بکهشههوند. ایههن شهه غربههي و اومانینههم مي

نا  ني ان قل ح به   جه  ذرده و تو یق   -محوري را تزر

سههاالري و  گرایي، سرمایه گرایي، نتیجههه تجربههي، لههذ 

حاذم در  قه  نافع تب ستاي م سا  در را یزش احنا برانگ

پرده )سرمایه شت  جاد مي پ ند، و در  ساالرا ( را ای ذن

نهایت رفتارهاي سیاسي، اجتما ي، اقتصادي و فرهنگي 

 آورند. وجود مي سبک زندگي غربي را به مبتني بر

کارا  ) مار و هم نوا  20۱3مع حت   شي ت ( در پژوه

یین جامعه » شبکه تب ستفاده از  طه ا هاي  شنا تي راب

، نشا  «اجتما ي مجازي و سبک زندگي جوانا  ایراني

بوک هنتند و  دادند ذه سبک زندگي افرادي ذه  ضو فیس

 ذناني ذه  ضو نینتند متفاو  است.

لد ماري المج
۱
یک 2008)  تواي  یل مح یق تحل ( از تر

شبکه شده در  سا ته  ما ي ماي گروه  سپ  اجت سپیس تو ا

                                                      
1. Almjeld 
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ن  شا   دا ستر ، ن قه میدو ستا  منط تر دبیر موزا  د  آ

سبب  نه  سپیس چگو ماي ا ضور در  ضویت و ح ذه   ذه  داد 

هاي اجتما ي اینترنتي  تغییر سبک زندگي ا ضاي شبکه

 شود. مي

راسموکهاي پژوه  گ یافته
۱
( حاذي از آ  است 2009) 

ندگي  یو ، ز ذاربرا  از تلویز تي  ستفاده افرا ذه ا

نه روزمره چو  فعالیت شا  را در زمی في  هاي  هاي مشتل

چار ا ت ل مي یه د ندگي،  وا  و تغذ ین  ز ند و ا ذ

توانند مثل گذشته به اداره امور زندگي و  افراد نمي

 هاي  ود بپردازند. فعالیت

 بوط به هویت اجتماعيهاي مر  پژوهش

 از بر هي بر اینترنت تاثیر( ۱387جاه و شکوري ) رفعت

هویهت  قهومي، هویهت دینهي، اجتما ي )هویهت هویت ابعاد

 ایهن دادند. قرار مطالعه مورد را ششصي( هویت و  انوادگي

از  ههایي ذهه آ  یعني د ترا ، از گروه دو میا  در مطالعه

اینترنهت  از ذهه ههایي آ  و ذردنهد مي اسهتفاده اینترنهت

  نتایج این پژوه  است. گرفته صور  ذردند،نمي استفاده

 دینهي، هویت لحاظ به مذذور گروه دو میا  داد ذه نشا 

 معناداري تفاو  هویت ششصي و  انوادگي هویت قومي، هویت

 اول گهروه در  هانوادگي و قومي دیني، هویت و وجود دارد

 باشد. مي گروه دوم افراد از تر ضعیف

پژوه  ن ننوند موزاده و تایج  گرا ح ، (۱389) دی

نشهها  داد ذههه گههرای  دانشههجویا  بههه اسههتفاده از 

هاي  اینترنت در تغییر هویت فردي، هویت گروهي، ارزش

 هاي ملي و مذهبي آنا  موثر است.  انوادگي، ارزش

نني ) ذه ۱39۱ذوهي و ح ند  شا  داد شي ن ( در پژوه

و ماهواره با  هاي اینترنتي بین استفاده از پایگاه

یت  با هو بت و  طه مث هاني، راب یت ج فردي و هو یت  هو

 ملي و دیني، رابطه منفي وجود دارد.

( در رسههاله ۱39۱پور ) هاي پههژوه   ههدلي یافتههه

شبکه ذارشناسي ذه  ست  حاذي از آ  ا شد  ود  هاي  ار

                                                      
1. Grasmuck 
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ني،  یت دی ضعیف هو هم در ت جازي  املي م ما ي م اجت

 هنتند.هویت  انوادگي و هویت ملي ذاربرا  

( به مطالعه تاثیر شبکه ۱392پور و همکارا  )  دلي

ما ي فیس شجویا   اجت شانه دان یت بازاندی بر هو بوک 

یز پردا ته شگاه تبر ته دان ند. یاف شا   هاي آ  ا ها ن

ذه فیس مي هد  شانه  د یت بازاندی یت هو بوک با   تقو

نا  و  به امکا جه  با تو ست.  شده ا ذاربرا   ود 

 تعهام   ه با ه  افهزای  دامنههبوک ذ هاي فیس قابلیت

 در پهي آ  و مجازي این شبکه فضاي در كاربر فرد اجتما ي

 بهوک كاربر فیس دستیابي و افزای  سرمایه اجتما ي فرد

افهزای  قهدر   و گونهاگو  ات  ها  از به دامنه وسهیعي

از  جهوا  ایرانهي كهاربر تدریج پنداشهت به فرد، نمادین

 را دگرگهو  پیرامون  ها ج و دیگرا   ود، و چینتي كینتي

 نهایت با ه  در و كند تحول مي دستشوش را او كرده و هویت

سههّیار، ناپایههدار،  بالننههبه هههویتي شههكل گیههري

بهه  توجه با كه هویتي شود  مي متكثر در وي و بازاندیشانه

مههدر  و یهها  هویههت تههوا  آ  را مي  صوصههیا  آ 

 بازاندیشانه نامید.

برگ والکن
۱
اي با  نوا   در مقاله (2005و همکارا  ) 

، نحوه تجربه «هاي هویت نوجوانا  در اینترنت تجربه»

سي ذرده نت را برر نا  در اینتر ند.  هویتي نوجوا ا

دارند  ها با استناد به تحقیقا  موجود، ا  ا  مي آ 

شتن ویژگي یل دا به دل نت،  چو   اینتر ذاه  »هایي 

دهي  شهههکل»و « ناشهههنا تگي»، «هاي دیهههداري نشهههانه

یتارتبا یده از واقع صت«تا  در اجتما ا  بر هاي  ، فر

شگرفي را براي تجربه هویت در ا تیار ذاربرا  قرار 

 دهد. مي

ذلي
2
سا ت هویت بر»( در رساله  ود با  نوا  2007) 

ش  دان «بوک در فیس عه  به مطال ذالج، دو  ،  موز  آ

ها هاي آ التحصیل شده و پروفایل آموز تازه فارر دان 

نتایج حاذي از آ  است ذه افراد اگر پردا ته است. 

                                                      
1. Valkenberurg 
2. Kelley
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-ههاي زنهدگي بهر مهيهاي  ود را در همه بش چه هویت

 بوک مشهود است. سازند ولي این برسا ت هویت، در فیس

 چارچوب نظري

نظریه آنتهوني  از حاضر، پژوه  نظري چارچو  بیا  براي

در مدرنیتهه  اسهت معتقهد گیدنز است. شده استفاده گیدنز

و  است شده بدل روزمره و بازاندیشانه امري به هویت متاا ر،

 هاي زنهدگي را كه سبك دهد مي نشا  را  ود هایي انتشا  در

پرسه   آ  در كهه است سنتي بعد نظمي ما مدرنیته سازند. مي

نت؟» ید زی نه با بود؟»و « چگو ید  ني با به « چه ذ

 چگونهه دربهاره روزانهه هاي گیري  تصهمیم تریق ناچار از

 پاس  داده  ورد  و چه چیزي پوشید  چیزي چه كرد ، رفتار

 با را هویت مفهوم گیدنز لذا (.۱4 : ۱99۱شود )گیدنز،  مي

نظهر گیهدنز  از كند.مي مطرح مفهوم انتشا  گرفتن نظر در

 مجرد هاي نظام تأثیر تحت سنتي كه مابعد نوع جامعه هر در

با تنظهیم    وه به و باشد یافته سازما  ترزي بازتابي به

قرار  جهاني امور ردیف در را محلي امور زما  و فضا، مجدد

سهر  از را ژرفهي الزامهاا دگرگهوني«  هود»داده باشهد 

 اساسهي هاي مؤلفهه از یكهي«  هود»گذراند. در سهطح  مي

 بهه  هادي تور به كه است هایي انتشا  هما  فعالیت روزمره

 را انتشها  ههیچ فرهنگهي است كهه . روشن آوریم  مل مي

 در ها سهنت همهه و كنهد نمي حذف روزمره امور رد تور كلي به

رفتهاري  از الگوههاي میا  انبهوهي هایي حقیقت انتشا 

  هنتند. ممكن

از  اي پیچیههده تنههوع روي در رو را فههرد مدرنیتههه

 كهه داراي دلیهل آ  بهه دههد و مي قرار هاي ممكن انتشا 

 ارائهه فهرد بهه كمكهي چنهدا  است اي كیفیتي غیرشالوده

  مل بیهاورد به باید كه هایي در گزین  را يتا و دهد نمي

 یكي دارد. دنبال به گوناگوني پیامدهاي امر این . دهد یاري

شهیوه زنهدگي و  اهمیهت یهافتن بهه ایهن پیامهدها از

شهود  مي مربهوط  امهل فهرد بهراي آ  بهود  ناپذیر اجتنا 

 (.۱۱9: ۱387)گیدنز، 

 را يالگهوی و نبوده تصادفي ها انتشا  این گیدنز نظر به

 را از فهرد و شود مي كن  براي راهنمایي كه آورند پدید مي
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 آگاهانهه گیري تصهمیم مجبور بهه لحظه هر در كه این معضل

از  اي منهتلزم مجمو هه زنهدگي سهبك ههر رهاند. مي باشد،

 وحهد  نو ي از بر وردار بنابراین و ها گیري و جهت ها  اد 

 مركزي، ،كلي« من»یك  افراد داراي مدر  زندگي است. در

 ندارند منتقل و  ق ني«  ود»یك  و نینتند و كامل پایدار

 ههاي از هویت و شهده بشه  بشه  ، به صهورتي« ود»بلكه 

 آ  در كه اجتما ي متفاو  دنیاي با ارتباط اي در چندگانه

 از  اصهي ترتیهب بها  هني  اص موقعیت در یك ساكن هنتیم

 هها قعیتمو  در ایهن  اسهت. شهده تشكیل هاي متفاو  هویت

  هن زیرا كنند مي انتشا  را یكناني هاي سبك متفاو  افراد

 شده ایجاد لحاظ اجتما ي به بلكه نینت جدا افتاده افراد

 پهس آورد  مهي دست اجتما ي به صور  به را«  ود»مفهوم  و

اسهت )رایمهر جامعهه دیگر ا ضاي با داراي مشتركاتي
۱

 ،

 قتریهه از كههه نینههت چیههزي هویههت (.۱30-۱29: ۱998

 تغییهر و باشهد شده ایجاد در دورا  كودكي پذیري جامعه

 و مهداوم تهور بهه را آ  بایهد فرد كه است چیزي بلكه نكند

(. بازاندیشهي 3۱: ۱387كنهد )گیهدنز،  ایجهاد روزمره

 كه در همه است دائمي و منتمر فرایندي گیدنز نظر از هویت

 از اما ندارد   اصي قشر به و ا تصاص یابد مي ادامه زندگي

 ههاي دوره سهازترین  سرنوشهت از جواني یكي دوره كه جا آ 

ایهن دوره  در اصهلي منهائل یكهي از و اسهت آدمهي زنهدگي

 قشهر بهر روي هویت در مورد بررسي سازي است معموأل هویت

 گیرد. مي انجام نوجوا  و جوا 

یدنز مي یا  گ به نظر جه  با تو قع  یا   در وا توا  ب

فراد در یت ا یر در هو ذه تغی تي  ذرد  جه تغییرا نتی

شکل  مروزین  هاي ا سپ نهاد عه و تو ذه درو  جام ست  ا

فراد  ذه ا به آ  دارد  نتگي  مر ب ین ا ست و ا ته ا گرف

حد مي چه  ني، از  تا  ني و غیرف ند از ات  ا  ف توان

نین شاوره تکن که ها، م یره ت ند و از  ها و غ برداري ذن

ها و یا از تریق مطالعه  تریق تبلیغا  توسپ سازما 

موا ظر  ود را بهو  مورد ن گر ات  ا   ست  رد دی د

بیاورند و آ  را در زندگي فردي  ود به ذار گیرند 

                                                      
1. Reimer 



    137 انی اثر تبلیعات تلویزیوک بر آموزش مصرف گاز خانوارهای تهر

 

 

قع  ند. در وا جاد ذن یر ای صي  وی  تغی یت شش و در هو

شیوه و سبک زندگي ما شکل مي گیرد و  هویت ما توسپ 

به همین جهت هم همیشه بر اساس سبک زندگي، هویت ما 

یر مي صي تغی یت شش ید هو ند و با عرض  ذ  ود را در م

تجدیدنظر قرار دهیم. در واقع هویت در جریا  زندگي 

یر مي سته تغی ثابتي  پیو یت  فردي داراي هو هیچ  ند.  ذ

نینت، هویت سیال و همواره در حال ایجاد شد  و  وض 

 شد  است.

 در شهشص توانهایي بهه نیهز هویت این ثبا  و ماند  باقي

در  جامعیت یك ر صو به آ  ارتقاي و تغییر این ایجاد ادامه

 محهیپ بهین ارتبهاط نو ي جریا  در هویت . دارد بنتگي  هن

 ا مال مذهبي دیگر، هاي اننا  ها، لباس شامل زندگي  ارجي

 و شغل كنیم، مي زندگي آ  در كه اي منطقه دوستا ،  انه، در

 بنابراین شود   ایجاد مي از  ودش فرد ششصي و دا لي تعریف

 ایهن از مؤثرند. یكهي زندگي سبك ایجاد در مرجع هاي گروه

 نظهر، ایهن . از هاي جمعهي هنهتند رسانه مرجع، هاي گروه

 زیهادي اهمیهت افهراد زندگي سبك بر ها تأثیررسانه بررسي

 یابد. مي

 ماننهد فراملي هاي نوین ات  اتي و ارتباتي فناوري

 رونهد در هاي اجتمها ي مجهازي شبکه و اینترنت ماهواره،

 با ه  منئله این و دارند فعال حضوري پذیري جوانا  جامعه

بعضاا مشهابه  كه شده آنا  میا  در هایي فرهنگ  رده ایجاد

 بیشتري رواج را غربي زندگي هاي سبك و آ  بوده غربي انواع

سهبك  كمي بهه كه شباهت زندگي جدید هاي سبك این است. داده

 ننهل این روزمره هاي انتشا  روي دارد گذشته زندگي سنتي

از  پهر جامعه جدیهد كه جا از آ  و است داشته اديزی تأثیر

 ننل از متفاو  را جوانا  اجتما ي هویت هاست، این انتشا 

جوانها  تحهت  هویت اجتما ي است.  ودش شكل داده از قبل

 تصویري و یافته جهاني و المللي بین مرجع ها، رسانه تأثیر

صهور   به كه كند ارائه مي جهاني و از دنیاي اجتما ي را

هها  اجتما ي آ  هویت كل در و ها ارزش و ها نگرش بازتابي بر

،  ها رسهانه از تریهق هها آ  دارد. انكار غیرقابل تأثیري

زنهدگي  آ  در كه وضعیتي با كه كنند مي دنیایي را مشاهده

 ایهن بهازار از هها آ  دارد. زیهادي ههاي تفاو  كننهد مي
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هها  ي آ بوم هاي ویژگي با كه كنند را اقتباس مي هایي بش 

 وجود را بهه جدیهدي هاي پیونهد و تركیبها  و باشد سازگار

 این فرهنگي از سوي سازي تكه نتیجه نو ي چهل در آورند مي

 رخ در حهال چه آ  بنابراین آید. مي وجود به فعال كاربرا 

مشتلف افهراد اسهت )شههابي،  هاي تفكیك هویت است داد 

پهاره  دنیهاي پهاره در اجتمها ي (. هویهت97-92: ۱380

 كهه شهده ههاي متفهاوتي تقنهیم بش  بهه  هود امهروز،

 و وجهههي چنههد«  ههود»از  فههرد روایههت دهنههده بازتا 

.  اجتمهها ي اسههت مشتلههف تمایزیافتههه او در سههپهرهاي

 تهوا  ابعهاد مي«  هود»از  فردي هاي روایت در بنابراین

 را تششیص داد. مشتلفي هاي ملیت، و جمع دین، مثل مشتلفي

 هها، دنیهاي ایهن روایت فیلتهر از روزمهره هاي انتشا 

 كنند. مي بازتولید را اجتما ي

 
  . مدل مفهومي پژوهش. مدل مفهومي پژوهش11شکل شکل 

در مجموع با تکیه بر چارچو  نظري، پیشینه پژوه  

یق مي هومي تحق مدل مف ضیه و  ترح  توا  فر یر را  هاي ز

 نمود:

 بوک و هویت  بین مد  زما   ضویت ذاربرا  در فیس

ندگي سبک ز بر  ني  ما ي مبت طه  آ  اجت ها راب

 معناداري وجود دارد.

 بوک و هویت  بین میزا  استفاده ذاربرا  از فیس

ندگي آ  سبک ز بر  ني  ما ي مبت طه  اجت ها راب

 معناداري وجود دارد.
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 بوک و هویت اجتما ي مبتني  بین نوع امکانا  فیس

جود  ناداري و طه مع ذاربرا  راب ندگي  سبک ز بر 

 دارد.

  بود عال  شارذت و ف یزا  م ذاربرا  در  بین م

ستفاده از فیس بر  ا ني  ما ي مبت یت اجت بوک و هو

 ها رابطه معناداري وجود دارد. سبک زندگي آ 

 تواي فیس ذرد  مح قي  عي تل سوي  بین واق بوک از 

ذاربرا  و هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي 

  ها رابطه وجود دارد. آ 

 روش پژوهش

براي پژوه  حاضر به صور  پیمایشي انجام گرفته و 

مع ستفاده  آوري داده ج سا ته ا قق  شنامه مح ها از پرس

سال  33تا  ۱8شده است. جامعه آماري پژوه  جوانا  

این تحقیق، از  در است. ۱398شهر تبریز در سال  ساذن 

میا  اقشار گوناگو  جامعه، قشر جوا  براي مطالعه 

آوري  ها جمع انتشا  و ات  ا  مورد نیاز پژوه  از آ 

 33تا  ۱8سني   چو  بیشتر جوانا  در گروه شده است.

ني دورا  هویت مین  سال یع به ه ند و  قرار دار یابي 

هاي جمعي بیشترین  هاي رسانه  لت، در بر ورد با پیام

فت مي باالتر  تاثیرا  را دریا سنین  نین  ند. همچ ذن

هاي نوین  شد  )فناوري هاي جهاني ذمتر تحت تاثیر  امل

بود باتي(  یت آ ات  اتي و ارت بی   ه و هو ذم و  ها 

تثبیت شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول لین
۱
 

ضهریب ، ۵ محاسبه شد. نمونه گزینشي با ضریب پایهایي

درصد )فرض  ۵0-۵0درصد و واریانس جمعیت  9۵اتمینا  

با  بر  یت( برا یانس در جمع حد وار فر  600باالترین  ن

اي  ري  وشهگی گیري، نمونه برآورد شده است. روش نمونه

له ند مرح نتماتیک  چ ساده و سی صادفي  با ت توام  اي 

گیري به این صور  بود ذه در مرحله  روش نمونه  است.

ناتق دوازده یک از م هر  نت،  یز  نش شهرداري تبر نه  گا

 نوا  یک  وشه در نظر گرفته شد. در مرحله دوم،  به

نه شه ذار نمو یک از  و هر  شیوه  گیري در دا ل  به  ها 

                                                      
1. Lin 
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ها  اده ادامه یافت و بر اساس آ  اغلب محلهتصادفي س

شه و  یابا  یک از  و هر  نه هاي  ترح نمو گیري  ها در 

قرار گرفتند. در مرحله سوم، به تناسب تعداد جمعیت 

هاي  ههها و محلههه جههوا  در منههاتق شهههرداري،  یابا 

گیري تصادفي  انتشا  شده در مرحله دوم به روش نمونه

د. در واقع، تعداد حجم منظم، نمونه نهایي انتشا  ش

یك از  هر  نا  در  صد جوا عداد و در ساس ت نه برا نمو

گانه محاسبه و تعداد پرسشنامه مقتضي  مناتق دوازده

به  قه  هر منط نیم  با تق نا  و  صد جوا نب در بر ح

نمت كزي و  ق شرقي و مر بي،  نوبي، غر شمالي، ج هاي 

یین  یابا  چه تع نا   ها و كو بین جوا تراف،  هاي ا

 است.توزیع شده 

 تعریف مفاهیم

 بوک اجتماعي فیس  الف( متغیر مستقل  شبکه

هاي اجتما ي مجازي،  دما  آن یني هنتند ذهه شبکه

دهند در یک سینتم مشهشص و معهین به افراد اجازه مي

به  شند،  ود را  شته با صي  ود را دا یل شش پروفا

شها  را بهه اشهتراک دیگرا  معرفهي ذننهد، ات  ها 

ا  ارتباط برقرار ذنند. از این بگذارند و با دیگر

شا  با دیگرا  را حفهظ توانند ارتباطتریق افراد مي

نین ارتباط شکل  ذرده و همچ یدي را  ما ي جد هاي اجت

در واقع، شهبکه(. 2۱2: 2007)بوید و النیو ،  دهند

هاي اجتما ي براي افزای  و تقویت تعام   اجتما ي 

ذلهي از تریهق تور  اند. بهدر فضاي مجازي تراحي شده

گیهرد افهراد قهرار مهي ات  اتي ذه بر روي پروفایهل

-مانند  کس ذاربر، ات  ا  ششصي و   یق )ذه همه این

آورد( ها ات  اتي را در  صوص هویت فهرد فهراهم مهي

تواننهد ذهاربرا  مهي گردد. برقراري ارتباط تنهیل مي

هاي  هاي دیگرا  را ببینند و از تریق برنامه پروفایل

بردي مشتلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط ذار

برقههرار ذننههد )پمپههک
۱

(. از مهمتههرین 228: 2009، 

                                                      
1. Pempek 
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جازي مي شبکه ما ي م به فیس هاي اجت شاره  توا   بوک ا

ههاي  هود را  توانند  کسبوک مينمود. افراد  ضو فیس

-به اشتراک بگذارند، پیغام بفرستند، چت ذنند،  کهس

گرا   براي  ود و دی ند، روي    متها را  گذاري ذن

وال
۱
هها شهوند، هاي  ود و دیگرا  بنوینند،  ضو گروه 

هاي  هاي  ود را در بح  گروه جدیدي ایجاد ذنند، ایده

هها را گروهي به اشتراک بگذارنهد، انهواع در واسهت

بوک بازي ذنند. براي  ملیهاتي اضافه ذنند و در فیس

نته از معرف یر واب ستفاده  ذرد  متغ یر ا شده هاي ز

 است:

فیس  مدت ضویت در  ماک ع مد   بوک  ز ست از  بار  ا  

فیس ضویت  به   فرد  ذه  ماني  ست. در  ز مده ا بوک در آ

بوک در  پژوه  حاضر  مد  زما   ضویت ذاربرا  در فیس

 از ش  ماه تا  -2، ذمتر از ش  ماه -۱پنج تبقه: 

تر از  سالذم تر از دو  -3، یک  تا ذم سال  یک  از 

سال  -4سال،  سال، از دو  سه  تر از  سه  -5تا ذم از 

 بندي شده است. سال تا بیشتر، دسته

فیس ستفاده از  یزاک ا مد   بوک  م ست از  بار  ا  

فیس فرد از  ذه  شبانه روز  ماني از  ستفاده  ز بوک ا

به  مي ذاربرا   سي  یزا  دستر ضر  م پژوه  حا ند. در  ذ

 -2ذمتر از پانزده دقیقه،  -۱بوک در ش  تبقه:  فیس

پانزده د سا ت، بین  نیم  تا  قه  نیم  -3قی شتر از  بی

از یک سا ت تا ذمتر  -4سا ت تا ذمتر از یک سا ت، 

از دو سا ت تا ذمتر از سه سا ت و  -5از دو سا ت، 

 بندي شده است. از سه سا ت تا بیشتر، دسته -6

بوک  ذه فیس يهای  بار  از قابلیتبوک   امکانات فیس

فراهم مي ذاربرا   ود  پ براي  ضر، سازد. در  ژوه  حا

هایي چو  ارتباط با افراد  بوک با معرف امکانا  فیس

ید و  شر  قا یا ، ن شه و ب کا  آزادي اندی لف، ام مشت

نظریا   ود، چت ذرد ، بارگذاري  کس و ذلیپ سنجیده 

 شده است.

                                                      
1. Wall 
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مشاااریت و فعااال بااودک یاااربراک در اسااتفاده از 

ستفاده : بوک فیس ذاربرا  در ا بود   عال  شارذت و ف م

فی ذاربرا  در  ساز  مل  یري تعا یزا  درگ به م بوک 

ت ق مي فیس سنج   بوک ا براي  ضر،  پژوه  حا شود. در 

میزا  مشارذت و فعال بود  ذاربرا  در استفاده از 

 هاي  یل استفاده شده است: بوک از شا ص فیس

ههاي ششصهي  هها و آلبهوم  کهسهها، دید  پروفایل -

  دوستا 

 فقپ  واند  وا -

 به بح  گذاشته شده ها و موضو ا  ل

اغلههب  وانههد  و گههاهي نوشههتن بههر روي وال و  -

 موضو ا  به بح  گذاشته شده  

 شروع یک بح  تازه در بین گروهاي  ضو  -

   ا بار و موضو ا  سیاسي لینکدنبال ذرد   -

ا بهار و موضهو ا  اجتمها ي و  لینکدنبال ذرد   -

 .فرهنگي

: یاربراک بوک از دید واقعي تلقي یردک محتواي فیس

از دید ذاربرا  به  بوک فیسواقعي تلقي ذرد  محتواي 

میزا  شنا ت و ا تقاد ذاربرا  ننبت به صحت محتواي 

ات ق  بوک فیساجتما ي   مطالب مورد استفاده در شبکه

شود. در پژوه  حاضر، براي سنج  واقعي تلقي ذرد   مي

لب فیس تواي مطا ستفاده  بوک از معرف مح یر ا هاي ز

 د:شو مي

ا تقاد ذاربرا  ننبت به صحت و درستي ا بار و  -۱

 بوک  ات  ا  فیس

ماد و  وش -2 یزا  ا ت به  م نبت  ذاربرا  ن ني  بی

هاي  بههوک در مقاینههه بهها رسههانه محتههواي مطالههب فیس

 دا لي 

یت پیام -3 بار و مقبول سانا  فیس ا ت ید  ر بوک از د

 ذاربرا .

س بر  ني  ماعي مبت یت اجت سته  هو یر واب بک ب( متغ

 زندگي

در جوامههع معاصههر، در سههایه رشههد اینترنههت و 

ویژه جوانا   هاي نوین، هویتي را ذه افراد به رسانه
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بد  و  مدیریت  ید،  هاي  ر ش ، الگو نوع پو یق  از تر

نب مي  به ندگي ذ سبک ز لي  ند را مي تور ذ یت  ذن توا  هو

ید ) دلي ندگي نام سبک ز بر  ني  ما ي مبت پور،  اجت

پژوه  ۱23: ۱39۱ ما ي (. در  یت اجت یر هو ضر، متغ حا

به  گرش  جه و ن عد تو پنج ب با  ندگي  سبک ز بر  ني  مبت

مدگرایي،  ش ،  نوع پو بد (،  مدیریت  صور و  بد  )ت

 مصرف فرهنگي و اوقا  فراغت سنجیده شده است.

 اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش

 بهه كهار هاي تیف ا تبار تأمین در پژوه  حاضر، جهت

چنهین  و ههم محتوایي ا تبار از هامتغیر سنج  در رفته

 ههر كهه صهور  بدین استفاده شده است.  ا تبار صوري

هاي  سهازه و موجهود نظهري از تعاریف استفاده با متغیر

شهده اسهت  بندي  ملیاتي مفهوم صور  یك سازه به نظري

تراحهي  از پهس پرسشهنامه همچنهین محتوایي(. )ا تبار

 رد تأییهدمهو شناسي توسپ دو نفر از اساتید جامعه

صوري(. همچنین بهراي سهنج   )ا تبار است گرفته قرار

 میزا  

قابلیههت ا تمههاد پرسشههنامه از آلفههاي ذرونبههاخ 

استفاده شده است. براي تمام متغیرها میزا  آلفا 

جدول  به 7/0بی  از  سبا  در  ین محا مد. ا ست آ د

 نشا  داده شده است. ۱شماره 
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براي متغیرهاي براي متغیرهاي     KK..MM..OO  . ضرایب آلفاي یرونباخ و آماره. ضرایب آلفاي یرونباخ و آماره11جدول جدول 

  پرسشنامهپرسشنامه

 ابعاد متغیر
تعداد 

 گویه

آلفاي 

 ذرونباخ

میزا  آماره 

K.M.O  

هویت 

اجتما ي 

مبتني بر 

 سبک زندگي

توجه و نگرش 

 به بد 
6 84/0 77/0 

 74/0 79/0 ۱8 نوع پوش 

 80/0 78/0 7 مدگرایي

 74/0 77/0 8 مصرف فرهنگي

 72/0 8۱/0 8 اوقا  فراغت

 هاي پژوهش یافته

هاي توصیفي مشاهده شده حاذي از آنند ذه از  یافته

جنس،  ظر  سشگویا  ز  و  ۵8ن صد پا مرد  ۴2در صد  در

بندي سني از ذل جمعیت نمونه  باشند. از نظر گروه مي

 2۵تا  22درصد بین  3۵سال،  2۱تا  ۱8درصد بین  22

 30درصد بین  ۱8سال و  29تا  26درصد بین  2۵سال، 

 20دارند. همچنین از نظر سطح تحصی    سال سن 33تا 

  درصد ذارشناسي، 33درصد ذارداني،  23درصد دیپلم، 

صد ذارشناسي 2۱ شد و  در صی    3ار یز داراي تح صد ن در

نین  نتند. همچ تري ه هل و  3۵دذ سشگویا  متا صد پا در

 -درصد نیز مجرد بودند. از نظر پایگاه اجتما ي 6۵

داراي پایگههاه درصههد از پاسههشگویا   ۴۵اقتصههادي 

درصد نیز  2۵درصد داراي پایگاه متوسپ و  30پایین، 

 اقتصادي باال بودند. -داراي پایگاه اجتما ي

از نظر میزا  هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي، 

درصههد  6/26آمههده اسههت،  2گونههه ذههه در جههدول  هما 

سبک  بر  ني  ما ي مبت یت اجت یزا  هو سشگویا  م پا

پایین، زندگي حد  سپ و  ۱/37 شا  در  حد متو صد در  در

 درصد نیز در حد باال هنتند. 2/36
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هاي هاي . میزاک هویت اجتماعي مبتني بر سبک زندگي افراد و شاخص. میزاک هویت اجتماعي مبتني بر سبک زندگي افراد و شاخص22جدول جدول 

  آک بر حسب فراواني و درصدآک بر حسب فراواني و درصد

 

توجه 

و 

نگرش 

به 

 بد 

 مدگرایي
مصرف 

 فرهنگي

اوقا  

 فراغت

هویت 

اجتما ي 

مبتني بر 

 سبک زندگي

 پایین
 ۱60 ۱90 ۱۵۵ ۱۴9 ۱۴۱ فراواني

 6/26 6/3۱ 8/2۵ 2۴/9 ۵/23 درصد

 متوسپ
 223 280 2۴۵ 260 2۵0 فراواني

 ۱/37 6/۴6 8/۴0 3/۴3 6/۴۱ درصد

 باال
 2۱7 ۱30 200 ۱9۱ 2۱0 فراواني

 2/36 7/2۱ 3/33 8/3۱ 3۵ درصد

 ذل
 600 600 600 600 600 فراواني

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 درصد

 

ما  هم گ ه قب ا  كه  ضر دارايتور  پژوه  حا شد،  ته   ف

پنج فرضیه بود كه به منظور بررسي صحت و سقم این 

هاي آماري مشتلفي استفاده شده كهه فرضیا  از آزمو 

فرضهیه در شهود. ها پردا ته مهيدر این قنمت، به آ 

طرح مي ضر، م پژوه  حا ما   اول  مد  ز بین  ذه  شود 

شبکه ذاربرا  در  ضویت  ما ي فیس    یت  اجت بوک و هو

ها رابطه معناداري  اجتما ي مبتني بر سبک زندگي آ 

بههراي آزمههو  ایههن فرضههیه از آزمههو  وجههود دارد. 

در هر  3ذنیم. در جدول  همبنتگي پیرسو  استفاده مي

مورد مقدار آماره آزمو  و سطح معناداري نشا  داده 

شود بین مد  زما   شده است. هما  تور ذه مشاهده مي

ما ي ف شبکه اجت ضویت در  ما ي بوک و  یس  یت اجت هو

ذاربرا  رابطه معناداري وجود مبتني بر سبک زندگي 

ضویت در فیس ما    مد  ز فزای   با ا ني  بوک،  دارد یع

ندگي  سبک ز بر  ني  ما ي مبت یت اجت یت هو ذاربرا  تقو

صور  مي مدیر  و ت به  شتري  یل بی نا  تما شود و جوا

مدگرایي و سپري ذرد  اوقا  فراغت  بد ، پوش  غربي،

گردي، با دوست غیرهمجنس  ه صور  مدر  )چت ذرد ، و ب

ذننههد. بنههابراین فرضههیه اول  بههود  و...( پیههدا مي

نا   سطح اتمی با  ناداري  9۵/0پژوه   سطح مع  03/0و 

 شود. تایید مي
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بوک و هویت اجتماعي بوک و هویت اجتماعي بررسي رابطه مدت زماک عضویت در فیسبررسي رابطه مدت زماک عضویت در فیس  ..33  جدولجدول

  مبتني بر سبک زندگي یاربراکمبتني بر سبک زندگي یاربراک

 متغیر
مقدار 

 بنتگيهم

سطح 

 معناداري

آزمو  

 فرضیه

بوک و  مد  زما   ضویت در فیس

هویت اجتما ي مبتني بر سبک 

 زندگي

44/0 03/0 
تایید 

 فرضیه

 

تبههق فرضههیه دوم پههژوه ، بههین میههزا  اسههتفاده 

سبک  ذاربرا  از فیس بر  ني  ما ي مبت یت اجت بوک و هو

ها رابطه معناداري وجود دارد. براي آزمو   زندگي آ 

رضههیه از آزمههو  همبنههتگي پیرسههو  اسههتفاده ایههن ف

در هر مورد مقدار آماره آزمو   ۴ذنیم. در جدول  مي

ما  ست. ه شده ا شا  داده  ناداري ن سطح مع ذه  و  تور 

شود بین میزا  استفاده از شبکه اجتما ي  مشاهده مي

هویههت اجتمهها ي مبتنههي بههر سههبک زنههدگي بههوک و  فیس

ني با افزای  ذاربرا  رابطه معناداري وجود دارد یع

هویت اجتما ي مبتني بر بوک،  میزا  استفاده از فیس

ندگي  یت ميسبک ز یل  ذاربرا  تقو نا  تما شود و جوا

بیشتري به مدیر  و تصور بد ، پوش  غربي، مدگرایي 

و سپري ذرد  اوقا  فراغت به صور  مدر  )چت ذرد ، 

گههردي، بهها دوسههت غیههرهمجنس بههود  و...( پیههدا  و 

راین فرضیه دوم پژوه  با سطح اتمینا  ذنند. بناب مي

 شود. تایید مي 0۱/0و سطح معناداري  9۵/0

 

بوک و هویت اجتماعي بوک و هویت اجتماعي بررسي رابطه میزاک استفاده از فیسبررسي رابطه میزاک استفاده از فیس  ..44  جدولجدول

  مبتني بر سبک زندگي یاربراکمبتني بر سبک زندگي یاربراک

 متغیر
مقدار 

 همبنتگي

سطح 

 معناداري

آزمو  

 فرضیه

بوک و  میزا  استفاده از فیس

ر سبک هویت اجتما ي مبتني ب

 زندگي

48/0 0۱/0 
تایید 

 فرضیه

 

طرح مي ضر، م پژوه  حا سوم  ضیه  بین  در فر ذه  شود 

بوک و هویت اجتما ي  نوع امکانا  شبکه اجتما ي فیس

ناداري  طه مع سشگویا  راب ندگي پا سبک ز بر  ني  مبت

قدار  ي جود دارد. م مو   دوي به و مده از آز ست آ د
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نا  فیس نوع امکا یا   طه م یت ا راب ما ي بوک و هو جت

و سههطح  90/37مبتنههي بههر سههبک زنههدگي برابههر بهها 

باشههد ذههه بههه لحههاظ آمههاري  مي 000/0معنههاداري آ  

مر به قدار وي ذرا نین م ست. همچ نادار ا مده  مع ست آ د

قدار آ   شد   مي 35/0ذه م ذه  ست  نا ا بدا  مع شد،  با

نابراین  ست. ب ضعیف ا حد  یر در  یا  دو متغ طه م راب

ی مي یا  دو متغ ذه م فت  جود دارد و توا  گ طه و ر راب

نب  بر ح فراد  ندگي ا سبک ز بر  ني  ما ي مبت یت اجت هو

نا  فیس این یک از امکا ذدام  جذا  ذه  تر و  بوک را 

ند، تفاو  تر بدان هم دارد.  مهم با  ناداري  هاي مع

ها بدین  دهند ذه این تفاو  نشا  مي 5هاي جدول  آماره

با  باط  قراري ارت نا  بر ذه امکا فرادي  ست: ا صور  ا

راد مشتلف و نشر  قاید و نظریا   ود را مهمترین اف

جذا  یت  بوک مي هاي فیس ترین قابلیت و  ند، از هو دان

اجتما ي مبتني بر سبک زندگي باالتري بر وردارند و 

افرادي ذه امکانا  چت ذرد  و بارگذاري  کس و ذلیپ 

جذا  تر و  نا  فیس را مهم سایر امکا قي  تر از  بوک تل

ها در  ما ي مبتني بر سبک زندگي آ ذنند، هویت اجت مي

 قیاس با افراد دیگر ذمتر است. 
بوک و هویت اجتماعي بوک و هویت اجتماعي   . بررسي رابطه میاک نوع امکانات فیس. بررسي رابطه میاک نوع امکانات فیس55جدول جدول 

  مبتني بر سبک زندگيمبتني بر سبک زندگي

 بوک نوع امکانا  فیس
نام 

 آزمو 

مقدار 

 آماره

سطح 

 معناداري

آزمو  

 فرضیه

برقراري ارتباط با 

 دیگرا 

 رابطه وجود 00/0 ۱۱/39 دو  ي

وي 

 ذرامر
70/0 00/0 

شد  رابطه 

 قوي

نشر  قاید و افکار 

  ود با دیگرا 

 وجود رابطه 00/0 ۱0/37 دو  ي

وي 

 ذرامر
5۱/0 00/0 

شد  رابطه 

 متوسپ

 چت ذرد 

 وجود رابطه 03/0 22/34 دو  ي

وي 

 ذرامر
3۱/0 03/0 

شد  رابطه 

 ضعیف

بارگذاري  کس و 

 ذلیپ و غیره

 وجود رابطه 05/0 65/3۱ دو  ي

وي 

 ذرامر
28/0 05/0 

شد  رابطه 

 ضعیف

 نوع امکانا  )ذل(

 وجود رابطه 05/0 90/76 دو  ي

وي 

 ذرامر
35/0 00/0 

شد  رابطه 

 ضعیف
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شارذت و  یزا  م بین م پژوه ،  هارم  ضیه چ بق فر ت

ذاربرا  در فیس یت  ني  فعال ما ي مبت یت اجت بوک و هو

ندگي آ  سبک ز ناداري  بر  طه مع جود دارد. ها راب و

سو   نتگي پیر مو  همب ضیه از آز ین فر مو  ا براي آز

مي ستفاده  جدول  ا قدار  6ذنیم. در  مورد م هر  در 

ست. شده ا شا  داده  ناداري ن سطح مع مو  و  ماره آز  آ

میزا  مشارذت و فعال شود بین  تور ذه مشاهده مي هما 

 بوک اجتما ي فیس  بود  ذاربرا  در استفاده از شبکه

ذاربرا  رابطه  ا ي مبتني بر سبک زندگيهویت اجتمو 

فزای   با ا جود دارد و  ناداري و شارذت و مع یزا  م م

هویت اجتما ي مبتني بر بوک،  در فیسفعالیت ذاربرا  

ندگي یت مي سبک ز ضیه  ذاربرا  تقو نابراین فر شود. ب

و سطح معناداري  99/0چهارم پژوه  با سطح اتمینا  

 شود.  تایید مي 00/0

بوک و بوک و رسي رابطه میزاک فعالیت در شبکه اجتماعي فیسرسي رابطه میزاک فعالیت در شبکه اجتماعي فیسبربر  ..66  جدولجدول

  هویت اجتماعي مبتني بر سبک زندگي یاربراکهویت اجتماعي مبتني بر سبک زندگي یاربراک

 متغیر
مقدار 

 همبنتگي

سطح 

 معناداري

آزمو  

 فرضیه

بوک  میزا  فعالیت ذاربرا  در فیس

هویت اجتما ي مبتني بر سبک و 

 زندگي

52/0 00/0 
تایید 

 فرضیه

طرح م ضر، م پژوه  حا پنجم  ضیه  ذه  يدر فر بین شود 

بوک از سوي ذاربرا  و  واقعي تلقي ذرد  محتواي فیس

ها رابطه وجود  هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي آ 

نتگي  مو  همب ضیه از آز ین فر مو  ا براي آز دارد. 

مي ستفاده  سو  ا جدول  پیر مورد  7ذنیم. در  هر  در 

مقدار آماره آزمو  و سطح معناداري نشا  داده شده 

ست. ما  ا شاهده مي ه ذه م قي  تور  عي تل بین واق شود 

هویت اجتما ي بوک و  اجتما ي فیس  ذرد  محتواي شبکه

ذاربرا  رابطه معناداري وجود  مبتني بر سبک زندگي

لب  تواي مطا ذرد  مح قي  عي تل فزای  واق با ا دارد و 

هویت اجتما ي مبتني بر سبک بوک،  ارائه شده در فیس

ابراین فرضیه پنجم شود. بن ذاربرا  تقویت مي زندگي

نا   سطح اتمی با  ناداري  99/0پژوه   سطح مع  0۱/0و 

  شود. تایید مي

--بررسي رابطه واقعي تلقي یردک محتواي شبکه اجتماعي فیسبررسي رابطه واقعي تلقي یردک محتواي شبکه اجتماعي فیس  ..77  جدولجدول
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  بوک و هویت اجتماعي مبتني بر سبک زندگي یاربراکبوک و هویت اجتماعي مبتني بر سبک زندگي یاربراک

 متغیر
مقدار 

 همبنتگي

سطح 

 معناداري

آزمو  

 فرضیه

واقعي تلقي ذرد  محتواي 

هویت اجتما ي مبتني بوک و  سفی

 بر سبک زندگي

45/0 0۱/0 
تایید 

 فرضیه

در ادامه به منظور مششص شد  سهم تأثیر هر یک از 

متغیرهههاي منههتقل بههر متغیههر وابنههته بههه تحلیههل 

مدل رگرسیوني چنهد  8جدول  شود. رگرسیوني پردا ته مي

متغیره هویت اجتما ي مبتني بر سبک زندگي ذاربرا  

 دهد. را نشا  مي
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. مدل رگرسیوني چند متغیره هویت اجتماعي مبتني بر سبک . مدل رگرسیوني چند متغیره هویت اجتماعي مبتني بر سبک 88جدول جدول 

  زندگي یاربراکزندگي یاربراک

 متغیرها

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

مقدار  استاندارد

t 

سطح 

 معناداري
B 

 طاي 

 استاندارد
Beta 

مد  زما  

  ضویت
۱3/0 0۴/0 2۴/0 87/3 000/0 

میزا  

استفاده از 

 بوک فیس

۱0/0 03/0 ۱8/0 90/2 00۱/0 

نوع امکانا  

 بوک فیس
۱۱/0 02/0 20/0 30/3 000/0 

واقعي تلقي 

ذرد  محتواي 

 بوک مطالب فیس

۱2/0 0۴/0 22/0 66/3 000/0 

مشارذت و 

فعالیت 

 ذاربرا 

۱۵/0 03/0 29/0 28/۴ 000/0 

شا  مي آماره فوق ن جدول  جود در  ذه  هاي مو ند  ده

ذاربرا  فیس یت  شارذت و فعال یزا  م یر م با ب متغ وک 

درصد بیشتر از سایر متغیرهاي منتقل دیگر  29بتاي 

ذاربرا   ندگي  سبک ز بر  ني  ما ي مبت یت اجت بر هو

گذارد. جهت تأثیر این متغیر نیز مثبت است  تاثیر مي

دهد ذه با افزای  میزا   است و این مطلب را نشا  مي

ذاربرا  در فیس یت  شارذت و فعال یت  م یزا  هو بوک م

ها نیز افزای  پیدا  سبک زندگي آ  اجتما ي مبتني بر

ضویت در  مي ما    مد  ز یر  ین، متغ بر ا ند.   وه  ذ

تاي  فیس با ب یزا   2۴بوک  یر م عد از متغ صد ب در

بههوک از سههوي ذههاربرا ،  مشههارذت و فعالیههت در فیس

بیشترین تاثیرگذاري را بر هویت اجتما ي مبتني بر 

ع هاي واق نین متغیر ذاربرا  دارد. همچ ندگي  ي سبک ز

درصد،  22بوک با بتاي  تلقي ذرد  محتواي مطالب فیس

نا  فیس تاي  نوع امکا با ب یزا   3بوک  صد و م در

ستفاده از فیس ما ي  ا یت اجت بر هو یب  به ترت بوک 

 مبتني بر سبک زندگي ذاربرا  تاثیر دارند.

شد  این ششص  حد  براي م چه  تا  نتقل  هاي م ذه متغیر

ژوه  را تبیین اند واریانس متغیر وابنته پ تواننته
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شا ص ند  یت  ها و آماره ذن سیوني هو یل رگر هاي تحل

جدول  ذاربرا  در  ندگي  سبک ز بر  ني  ما ي مبت  9اجت

 نشا  داده شده است. 

هاي تحلیل رگرسیوني هویت اجتماعي مبتني هاي تحلیل رگرسیوني هویت اجتماعي مبتني   ها و آمارهها و آماره  . شاخص. شاخص99جدول جدول 

  بر سبک زندگي یاربراکبر سبک زندگي یاربراک

 سطح معناداري ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین

32/0 3۱/0 00۱/0 

شود، ضریب تعیین  گونه در جدول فوق م حظه مي هما 

با  بر  یا  مي 32/0برا لب را ب ین مط ست و ا ذه  ا ند  ذ

درصد از واریانس و تغییرا  هویت اجتما ي مبتني  32

بههر سههبک زنههدگي ذههاربرا  را متغیرهههاي موجههود در 

یین مي له تب سطح  معاد به  جه  با تو نین  ند. همچ ذن

به  ناداري  تر از  مع ذه ذم مده  ست آ ست،  00۱/0د ا

توا  به این نکته پي برد ذه متغیرهاي منتقل بر  مي

سبک  بر  ني  ما ي مبت یت اجت ني هو نته یع یر واب متغ

  اند. زندگي تاثیر داشته

در ادامه، مدل معادله سا تاري پژوه  حاضر ترسیم 

رسهم  Amosشده است. مدل با استفاده از نهرم افهزار 

شود كه متغیر پنها  وابنته یعني يگردیده و م حظه م

ین  ست. در ا شده ا شکیل  عد ت سه ُب یت  انوادگي از  هو

شهود ذهه تهاثیر مدل، پنج ضریب همبنتگي مشاهده مهي

شبکه ني  نتقل یع یر م ما ي فیس  متغ یت  اجت بر هو بوک 

ذاربرا  را  ذاربرا   ندگي  سبک ز بر  ني  ما ي مبت اجت

شا  مي ضویت  ن ما    مد  ز یر  ند. متغ یزا  2۵/0ده ، م

ستفاده  ذاربرا  20/0ا یت  شارذت و فعال یزا  م ، م

و نوع  22/0بوک  ، واقعي تلقي ذرد  محتواي فیس 28/0

نا  فیس بر  ۱9/0بوک  امکا ني  ما ي مبت یت اجت بر هو

 سبک زندگي ذاربرا  تاثیر دارند.
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  . مدل معادله ساختاري. مدل معادله ساختاري22شکل شکل 

 

جدول  هم۱0در  عدادي از م برازش  ، ت هاي  ترین معیار

ها و مقدارش در مدل مفهروض آمهده اسهت. تفنیر آ  و

هاي بهرازش مهدل توا  گفت ذه همه شا صتور ذلي مي به

-قابل قبول هنتند. بنابراین مدل ترسیم شده نشا  مي

توانند تها حهدودي بها هاي تجربي ما ميدهد ذه داده

 ها پوش  داده شوند.نظریه
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براز10جدول  سیر  مدل و تف برازش  هاي  ش . معیار

 قابل قبول

معیار 

برازش 

 مدل

مقدار 

حاصل در 

مدل 

 مفروض

سطح قابل 

 قبول
 تفنیر

وضعیت 

 پذیرش

نیکویي 

برازش 

(GFI) 

96/0 

) دم  0

برازش( تا 

)برازش  ۱

 ذامل(

مقدار نزدیک به 

منعکس  95/0

یک برازش  ذننده

 مطلو  است.

قابل 

 قبول

نیکویي 

برازش 

اص ح شده 

(AGFI) 

94/0 

) دم  0

 برازش( تا

)برازش  ۱

 ذامل(

مقدار نزدیک به 

منعکس  95/0

ذننده یک برازش 

 مطلو  است.

قابل 

 قبول

ریشه 

میانگین 

مربعا  

 طاي 

برآورد 

(RMSEA) 

03/0 
ذوچکتر از 

05/0 

مقدار ذمتر از 

یک برازش  08/0

 و  را نشا  

 دهد. مي

قابل 

 قبول

توذر 

لوئیس 

(TLI) 

92/0 

) دم  0

برازش( تا 

)برازش  ۱

 ذامل(

ر نزدیک به مقدا

منعکس  95/0

ذننده یک برازش 

 مطلو  است.

قابل 

 قبول

شا ص 

برازش 

هنجار 

 (NFI)شده 

93/0 

) دم  0

برازش( تا 

)برازش  ۱

 ذامل(

مقدار نزدیک به 

منعکس  95/0

یک برازش  ذننده

 مطلو  است.

قابل 

 قبول

ذاي 

اسکوئر 

ننبي 

(CMIN/DF) 

 5تا  ۱ 85/2

مقدار ذمتر از 

دهنده  نشا  ۱

برازش و ضعف 

مقدار بیشتر از 

منعکس ذننده  5

نیاز به بهبود 

 است.

قابل 

 قبول

شا ص 

برازش 

تطبیقي 

مقتصد 

(PCFI) 

54/0  
 50/0باالتر از 

 60/0یا 

قابل 

 قبول
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 گیري بحث و نتیجه

سانه ضر، ر صر حا هم  در   مل م کي از  وا عي ی هاي جم

گي و فرهنگ در دگرگوني نو   هاي فرهن نا  مح پذیري جوا

سانهشون مي گي، ر ظر فرهن براي  د و از من طي  ها محی

ها   گي ج صر فرهن مام  نا یادگیري ت شنایي و  کا  آ ام

هاي مشتلف دیگر  توانند به ا ضاي فرهنگ هنتند ذه مي

هاي جمعي،  منتقل شوند. با گنترش استفاده از رسانه

هاي فرهنگي از مکا  و زما   ود جدا شده و در  ویژگي

توري ذه در جوامع  است. بها تیار همگا  قرار گرفته 

لي، فناوري چو   هاي  فع باتي هم نوین ات  اتي و ارت

نته نت توان باط،  اینتر ست، ارت چو  دو فاهیمي  اند م

حوه  ند ن ئي مان نائلي جز تي م یت و ح  انواده، هو

فراد  احوال چه ا ند. اگر بازتعریف ذن ذرد  را  سي  پر

د ذنن دهي این جوامع نق  چشمگیري ایفا مي  ود در شکل

بر  حاذم  ما   جازي و گفت مع م ین جوا قوانین ا ما  ا

شکل گذاري و  نا  در تأثیر ضاي  ود و  آ یت ا  دهي هو

ذنند. بر این اساس در  سبک زندگي نق  مهمي ایفا مي

بوک  پژوه  حاضر به مطالعه رابطه شبکه اجتما ي فیس

نا   ندگي جوا سبک ز بر  ني  ما ي مبت یت اجت با هو

 پردا ته شد.

  حاذي از آ  است ذه بین مد  زما  هاي پژوه یافته

بوک، میزا    ضویت، میزا  استفاده، نوع امکانا  فیس

مشههارذت و فعالیههت ذههاربرا  و واقعههي تلقههي ذههرد  

بههوک از سههوي ذههاربرا  و هویههت  محتههواي مطالههب فیس

جود  نتقیمي و طه م ندگي راب سبک ز بر  ني  ما ي مبت اجت

شده یاد  هاي  یزا  متغیر فزای  م با ا ني  ، دارد. یع

ندگي آ  سبک ز بر  ني  ما ي مبت یت اجت یت  هو ها تقو

 شود. مي

هاي نوین  توا  گفت ذه فناوري در تحلیل این امر مي

 زندگي جوانا  هاي سبک ا یر، دهه در ات  اتي و ارتباتي

 و زده زنهدگي دیجیتهال پیونهد جدیهد هاي بهه شهیوه را

اند. هویت اجتما ي  ذرده جهاني را جوانا  ویژه هاي فرهنگ

 هود،   هاص و   ئهم بها نمادهها بتني بر سبک زندگي،م

 بهه و هاسهت ایدئال و تفكرا ، گر تمای  ، نمایا  امروزه
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كننده هویت و شیوه زندگي  ام   آ ،  مثابه بازنمایي

ها  اننها   صهر حاضهر، در اسهت. یافته جدیدي كاركردهاي

 و با كاالهها  ود را دارند كینتي تمایل ویژه جوانا  به

  دماتي یا كاالها مصرف  صوص به كنند، كه مصرف مي  دماتي

دارند، نوع پوش ، مدیریت بهد  و  مارك مشهور و نام كه

كننهد. در واقهع، اسهتفاده از ذاالههاي  غیره معرفهي

به صرفي،  به فناوري ویژه فراورده م بوط  هاي  هاي مر

سانه ید ر یت  جد مای  داد  هو به و ن کا  تجر اي ام

ني  یت مبت یا هو صرفي و  جواني را م ندگي و  سبک ز بر 

فههارر از سههن و تعههاریف زینههتي در ا تیههار همههه 

 گذارند. مي

هههاي ات  ههاتي و  همچنههین رشههد و گنههترش تکنولوژي

جوانهها  بههراي انتشهها    ارتبههاتي، بههر الگوپههذیري

سرگرمي، مدیریت و تصور بد ، الگوي  رید، نوع پوش  

نا   هاي آ سطح نیاز نده  فتن فزای باال ر یز  بد  و ن

شتهتاث سته یر گذا گاه د ند  از  اند و  به ذ اي را 

صنو ي و  یا  م به واقع برد   ناه  قي و پ یا  حقی واقع

بهه تعبیهر بهل
۱
ههاي نمایشهي  ( تابعیهت فرهنگ۱999) 

اند.   وه بر این تصاویر و مطالب ارائه شده  ذشانده

هاي اجتمهها ي مجههازي تههاثیر  در اینترنههت و شههبکه

صرفي دا به نگ م ترویج فره هاي  رد و واذن سزایي در 

هیجاني شدیدي را از جمله لذ ، تمایل و  ودشیفتگي 

حال،  ما در  ین  ست. ا ته ا نا  برانگیش یت جوا در هو

هایي را نیز برجاي گذاشته است. براي  تردیدها و ترس

ثال بي نا  را مي م مزمن در نوجوا شتهایي  با  ا توا  

هاي نوجوانا  بنیار الغر ذه  شده از بد  تصاویر تبلیغ

سانه هب مدل در ر ظاهر مي  نوا   ید.  ها  مرتبپ د شوند 

توانند با  امروزه بنیاري از جوانا  و نوجوانا  مي

افزارهاي ذامپیوتري ذار ذنند  ها و نرم تیفي از سایت

به  تي آ  و  یک   راح حوال  تکنولوژ ین ت ند. ا را بفهم

  وه بر تاثیرگذاري بر  وق، سلیقه و نیاز ارتباتي 

گذرا   آ  غت آ ها،  قا  فرا یز تحت او تاثیر  ها را ن

                                                      
1. Bell 
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و « اي شههد  رسههانه»قههرار داده اسههت. دو فراینههد 

اي از فراغت  ذننده گذرا  بش   مده توصیف« شد   انگي»

نا   ست. جوا مدر  ا مع  نا  در جوا نا  و جوا نوجوا

سپري مي لو   پی  در   بی  از  غت  ود را  ند و  فرا ذن

به شد   سرگرم  نده براي  به ا تور فزای نت و اي  ینتر

 هاي اجتما ي مجازي متکي هنتند. شبکه

توانیم  ، ما نميات  ا ، در  صر  از نظر ذارشناسا 

ها  و رسوخ آموزه هاي اجتما ي مجازي نفو  شبکهجلوي 

و  ها و هنجارهاي غیر ودي را در درو  ذانو   انواده

توانیم درپرتو ارائه مباني  اما مي ،سد ذنیم جامعه

مقابله با شبیشو  به هاي  اص  نههنجاري  ود در رسا

پردازیم نه ب گي بیگا مي به .فرهن ثال  نوا  م توانیم   

هایي مشصوص نمای  لباس و مد و ارائه  با ایجاد شبکه

ني هاي ایرا ش   - الگو فن، ب هل  ظار  ا با ن س مي و  ا

نظههر از آثههار و  )صههرف اي از تههاثیر منفههي  مههده

مه شبکه برنا ناوري( بر ي از  ین ف بت ا هاي  هاي مث

جازي اي ماهواره ما ي م تي  و اجت نیم. وق عدیل ذ را ت

نا  مه جوا ند برنا با  بدان قه  ود را  مورد    هاي 

هاي تلویزیو   توانند در شبکه ذیفیت  الي و متنوع مي

هاي  ذنندگا  شبکه استفاده ده  ملي تماشا ذنند یقیناا 

جازي ما ي م بي اجت سید و  غر هد ر کن  وا حداقل مم به 

 هاي این شبکهذننده  ذه مصرف ني به جاي آ جوانا  ایرا

شند، نه با سواد  بیگا با  ته و  شهروندا  فرهیش به 

اي باال در چارچو  مرزهاي ملي ذشورما  تبدیل  رسانه

 شوند.  مي

سب  - نا  متنا ظر جوا مورد ن ش   ئه پو ترویج و ارا

 هاي لباس و با فرهنگ و  رف جامعه در قالب نمایشگاه

 غیره.

یت و ارا - مدهاي   ق براي  سازي  نوآوري و الگو ئه 

 هاي صدا و سیما. ها و برنامه جوانا  در سریال

ایجههاد مؤسنهها  تولیههد ُمههد بهها اسههتفاده از  -

،  شناسههي ، اسههاتید و متشصصهها  جامعههه كارشناسهها 

حا  روا  سي و ترا گي و  شنا شرایپ فرهن با  سب  ، متنا

 اجتما ي جامعه.
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ههها و  هههاي محبههو  در فههیلم اسههتفاده از ششصههیت -

هاي سیما براي ارائه مطلو  ُمدهاي مورد قبول  سریال

  .جامعه به جوانا 

ش  - یت ب سیما  تقو صدا و پژوه  در  قا  و  هاي تحقی

 . براي بررسي راهكارهاي ارائه ُمدهاي مطلو  جوانا 

هاي شاد و جذا  متناسب با نیازهاي  پش  برنامه -

فو  روز با ن له  هت مقاب نا ، ج فزو   جوا اي ه شبکها

 . اجتما ي مجازي

جاد و راه - شبكه ای ندازي  جازيهاي  ا ما ي م  اجت

هاي محبو  قشر جوا ،  توسپ دولت و استفاده از ششصیت

شي نا  ورز یر قهرما سي  نظ تي سیا گي و ح نري، فرهن ، ه

جامعههه، جهههت مقابلههه بهها نفههو  و تههاثیرا  مشههر  

 بیگانه. هاي اجتما ي شبکه

جاد و راه - شبكه ا تصا ای ندازي  نا  در ا صي جوا

هاي سیما و مطرح ذرد  فضایي جدید  میا  سایر شبکه

، با استفاده از نظریا  و  براي ابراز وجود و  قیده

 حتي  ود جوانا . 

منههئولین فرهنگههي جامعههه بایههد هههم بهها ذمههک  -

سانه  انواده ستفاده از ر با ا هم  لي و  ها و  هاي دا 

توجه  اي و ات  اتي افراد،  طرا  افزای  سواد رسانه

بی  از حد به پدیده بد  و منئله ظرافت و الغري را 

طرح مي کدیگر م با ی توأم  مروزه  به  ذه ا شوند را 

تا  شود  بر آ   سعي  نین  ند. همچ شزد ذن نا  گو جوا

ذه مي تي را  قا  فراغ ضاي  او با ف هه  ند در مواج توا

سایت جازي در  شبکه م ماهواره ها و  قي و  هاي  اي غیرا  

سرگرمي گ یا  هتهاي زود شود، ج صرف  باره  ذر م دهي دو

تا از فناوري ند  باتي  ذن نوین ات  اتي و ارت هاي 

بههراي مصههارف سههازنده و مفیههد اسههتفاده شههود تهها 

 پیامدهاي منفي آ  ذاه  یابد.
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 منابع 

( ۱39۱بشههیر، حنههن و افراسههیابي، محمههد صههادق )

نا ،  شبکه ندگي جوا سبک ز تي و  ما ي اینترن هاي اجت

 .۱فرهنگي، سال پنجم، شماره فصلنامه تحقیقا  

کارا  ) هدي و هم ننوند موزاده، م سي ۱389ح ( برر

ی م،  شگاه ا شجویا  دان یت دان بر هو نت  تأثیر اینتر

جوم  سري ه مای  سرا مین ه قاال  دو ستا : مجمو ه م لر

  اموش.

 والفقاري،  اتفه  حجازي، سیدرضا و رازي، سمیرا 

شبکه۱392) ذارذرد  نه  ما ي در ( مقای سبک  هاي اجت

س مي مد  ا ندگي در دو ت بي، مجمو ه  -ز ني و غر ایرا

شبکه صي  مای  تشص قاال  ه ش   م به ذو ما ي،  هاي اجت

منههعود اسههدپور و جهه ل غفههاري، تهههرا : پژوهشههکده 

 فناوري ات  ا  و ارتباتا  جهاد دانشگاهي. 

( تأملي در هویت ز  ایراني، ۱387جاه، مریم ) رفعت

 ا .تهرا : انتشارا  دانشگاه تهر

لي ) رفعت شکوري،   مریم و  نت و ۱387جاه،  ( اینتر

هویت اجتما ي، مجله جهاني رسانه، سال سوم، شماره 

5. 

ضا ) تاجي، محمدر بي و  شي، مجت تاثیر ۱39۱شاهنو  )

هاي اجتما ي بر سبک زندگي جوانا  شهرستا  شهر  شبکه

 .3فصلنامه مطالعا  ملي، سال سیزدهم، شماره  ذرد،

 در جوانها  ویژه هاي فرهنگ (  رده۱380شهابي، محمد )

شناسهي  پیامدها، نامه انجمن جامعهه و ها قرائت ایرا ،

 .۴ایرا ، سال سوم، شماره 

شههنا تي  ( تحلیههل جامعههه۱39۱پههور، صههمد )  ههدلي

هاي اجتما ي مجازي بر هویت اجتما ي  پیامدهاي شبکه

ارشد، دانشگاه  اصفها ، رساله ذارشناسي جوانا  شهر

 ده ادبیا  و  لوم انناني.اصفها : دانشک

پور، صمد  یزد واستي، بهجت و  اذنار، فائزه   دلي

گیري هویههت  بههوک و شههکل ( شههبکه اجتمهها ي فیس۱392)

یز،  شگاه تبر شجویا  دان بین دان شانه در  بازاندی

 .7۵هاي ارتباتي، سال بینتم، شماره  پژوه 
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( رابطههه ۱39۱ذههوهي، ذمههال و حنههني، محمدرضهها )

سانه ستفاده از ر هویتي در  ا عاد  با اب نوین  هاي 

نا   نا  و جوا یز،  29تا  ۱4نوجوا شهر تبر ساله 

 .72هاي ارتباتي، سال نوزدهم، شماره  فصلنامه پژوه 

توني ) یدنز، آن صر ۱387گ مه نا ششص، ترج جدد و ت ( ت

 موفقیا ، تهرا : نشر ني.
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اثر تبلیغا  تلویزیو  بر آموزش مصرف گاز اثر تبلیغا  تلویزیو  بر آموزش مصرف گاز 

   انوارهاي تهراني انوارهاي تهراني

شهر تهرا  شهر تهرا    ۱7۱7و و   22)مورد مطالعه  انوارهای مناتق )مورد مطالعه  انوارهای مناتق 

  ((۱392۱392در سال در سال 

  

  

  مینو حیادرمینو حیادر

  یارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعییارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 
 

 چكیده

هدف این مقاله بررسي اثر تبلیغا  تلویزیوني   

صرفه جویي مصرف گاز تبیعي برآموزش مصرف گاز 

مي باشد. روش پژوه   ۱392 انوارهاي تهراني در سال 

پرسشنامه و شیوه  ها پیمای ، تكنیك جمع آوري داده

و  2نمونه گیري چند مرحله اي بوده است كه مناتق 

 295حجم نمونه  در نمونه قرار گرفته اند و ۱7

 انوار را شامل مي شود. پایایي سؤاال  متغیر میزا  

ی تبلیغاتی تلویزیو  با محاسبه ها تماشای برنامه

باشد.میزا ، زما ، نوع و  می آلفاي كرونباخ معتبر

ی تبلیغا  تلویزیونی بعنوا  ها نحوه تماشای برنامه

متغیرهاي اثرگذار بر میزا  مصرف گاز تبیعی مورد 

ي پژوه  نشا  مي دهد ها قرار گرفته اند.یافته بررسي

ي ها بین میزا ، زما ، نوع و نحوه تماشاي برنامه

تلویزیوني صرفه جویي در مصرف گاز تبیعي و میزا  

مصرف گاز تبیعي رابطه معناداري وجود ندارد.میزا  

جویي در مصرف گاز  هاي تلویزیوني صرفه تماشاي برنامه
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و بی  از  قه بوده استدقی 7در شبانه روز حدود 

%(كه به این سوال پاس  55نیمی از افراد موردپژوه )

جویي درمصرف گاز  ي آموزشي صرفهها داده اند،برنامه

ذردند.  می را بیشتر از تریق زیرنویس و تیزر تماشا

هیچ یك از ابعاد تبلیغا  تلویزیو  )میزا ، زما ، 

جویي ي تلویزیوني صرفه ها نوع و نحوه تماشاي برنامه

در مصرف گاز تبیعي( تاثیري بر متغیر وابنته 

)میزا  مصرف گاز تبیعي( ندارند. رابطه همبنتگی و 

 لي بین تبلیغا  تلویزیو  و آموزش صرفه جویی در 

 مصرف گاز  انوارها وجود ندارد.

صرفه جویی، مصرف، انرژی، تبلیغا  یلید واژه 

 تلویزیونی، گاز تبیعی

 بیاک مسئله 

ئله انرژي در كشور ما به  نوا  یكي امروزه من  

مردا   كار دولت ستور  لت، در د ض   دو ترین مع از مهم

ذه از  قرار دارد. ست  شورهایی ا له ذ یرا  از جم ا

 ٪۱0منابع فراوا  انرژي بر وردار است.ایرا  دارای 

جز  به  یرا   ست. ا ها  ا فت ج شده ن شف  نابع ذ از م

ی منههابع متمرذههز نفههت در سههواحل  لههیج فههارس دارا

باشد. همچنین با دارا  منابعی نیز در شمال ذشور می

از ذل منابع گاز جها  دومین ذشور دارنده  ٪۱۵بود  

صارف  عي است ذه بیشتر این گاز در م منابع گاز تبی

رسد. با این وجود ایرا  در سال   انگی به مصرف می

حدود  200۵ ذرد   ۴می دی  برای وارد  یارد دالر  میل

ت ذه دالیل اصلی آ  قاچاق سو ت و اس سو ت هزینه ذرده

پایین بود  راندما  مصارف  انگی است ذه  موماا به 

نه لت پردا ت یارا جود آمده   به و سو تی  ند  های  ا

بی  از یك سوم  (.۱389)سایت شرذت ملی گاز ایرا ، 

انرژي تولید شده به مصرف دا لي مي رسد. شا ص مصرف 

ست هاني ا سپ ج بی  از متو یرا   نرژي درا ین  ا و ا

مصهرف سهرانه .(3:۱385نگرا  كننهده اسهت)نیك صهفت، 

هار  ندونزی، چ بر ا پنج برا یرا   شور ا نرژی در ذ ا

چین،  بر  نادا، دو برا ند و ذا بر ه بر سیزده برا برا

سالیانه  صرف  سرانه م پا است. بر ارو شت برا پن و ه ژا

یرا   ها   2500برق در ا نی 800و در ج لووا   یع  ذی
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یرا  بر 3 در ا یانگی برا ها  نم صرف است ج سرانه م .

 لیتر  یعنی ۱50و در جها   300روزانه آ  در ایرا  

یرا  ها  2 در ا یانگین ج بر م صرف است. برا سرانه م

یرا   نزین در ا نه ب ها   90روزا تر   ۱5و در ج لی

نی یرا  یع ها  6 در ا یانگین ج بر م سرانه است برا .

 600و در جههها   ۱700مصههرف سههاالنه گههاز در ایههرا  

برابر  3مصرف سرانه گاز ایرا   است  یعنیمترمكعب 

. به تور متوسپ ایرا  حدود چهار است میانگین جها 

ههها را مصههرف  برابههر میههانگین جهههانی انههواع انرژی

 (.۱39۱تیرماه  http://www.tebyan.net- 25. )كند می

مروزه  نوا  ا به   غا   لم »از تبلی یک «   شته و  ر

شده برده  نام  صي  فه ذام  تشص یابي حر هر بازار اي  و 

، ذارایي الزم را نشواهد داشت. بیهوده بدو  تبلیغا 

هاي ننبتا باالي تبلیغا ، از  نینت ذه به رغم هزینه

آ  به  نوا  سرمایه گذاري و نه هزینه نام برده مي 

شتص  ها م گر تن مروز دی مد، ا بزار ذارآ ین ا شود. ا

هزارهاي ینت بلکهه یکي از مهمترین اب رید و فروش ن

 انتقال پیام یا معرفي یک هدف نیز به شمار میرود. 

هههاي تجههاري  از آنجهها كههه گمهها  مههي رود، آگهي

تلویزیههو  بههه  نههوا  "قابههل ر یههت تههرین و بهها 

نده  جاري و متقا د كن غا  ت شكل تبلی بارترین  ا ت

شار پیام شیوه انت با   ترین  به مشات غاتي  هاي تبلی

یو بر نگرشمیل تأثیر  با  با ،  ني  هاي مشات ها و باور

زمینه ساز رفتارهاي  اصي در آنا  باشند، الزم است 

-۱۱9: 2005هاكلي، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند)

با توجه به محدود بود  منابع انرژي دركشور  (.۱۱8

ها و تبلیغاتي را كه در راستاي مصرف انرژي  برنامه

ها منتقههل مههي شههود، بایههد  )گههاز( از تریههق رسههانه

ارزیههابي كههرد تهها از میههزا  تاثیرگههذاري رسههانه 

 فراگیري چو  تلویزیو  ات ع حاصل نمود.

ه هاي صور  گرفته دربار از آنجا كه بر ي از پژوه 

با  آگهي ین  مشات شاي ا یزا  تما یوني و م هاي تلویز

مه با ،  برنا ثر مشات هد اك مي د شا   یرا  ن ها در ا

اند و این  هاي تجاري تلویزیوني را مشاهده كرده آگهي

http://www.tebyan.net-/
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سته از پیام نا   د یري آ صمیم گ بر ت یوني،  هاي تلویز

یا  كاال  ید  گرا ،  ر غا   مدنظر تبلی تار  صوص رف در 

یك  دمت ت ستفاده از  عه ا ست، مطال بوده ا گذار  أثیر

جاري، متن آگهي برد  به این امر  به منظور پي  هاي ت

یا در آگهي مه كه آ یرا  و برنا یو  ا هاي  هاي تلویز

شانه شي ن به  آموز صیه  یا تو گي  صرف زد هایي دال برم

 (.۱24: ۱389كاه  مصرف دیده مي شود )بشتیاري،

در چنین شرایطي است ذه شرذت ملي گاز ایرا  نیز 

ی سال ا  ند  تول چ لف در  یل مشت جم و به دال بر ح ر، 

تنوع تبلیغا   ود افزوده است. افزای  جمعیت بهره 

مند از گاز ذشور، در ذنار سردي بی  از حد زمنتا  

شور در  عي درذ گاز تبی صرف  سرانه م بود   باال  و 

ستانداردهاي با ا نه  هاني آ  مقای قه اي و ج ، منط

ي ایرانههي را لههزوم تغییههر الگههوي مصههرف  انوارههها

غا   یري از تبلی هره گ ست. ب سا ته ا پذیر  نا  نا اجت

هههاي تبلیغههاتي و  محیطههي ا ههم از بیلبههورد، بالن

هاي آموزشههي و ترویجههي كههاه  مصههرف گههاز و  برنامههه

ن یدا  م نار تأذ یره در ذ یزر و غ شن، ت ئوال  و انیمی

هاست. اما بي  ، از جمله این روشذارشناسا  این شرذت

لوه ترین ج صلي  توا  در  شک ا مي  غا  را  ین تبلی ا

سانه که  حوزه ر ما این فت ا شنیداري یا یداري و  هاي د

ها تا چه حد منتج به نتیجه دلشواه شده  این فعالیت

است موضو ي است ذه بررسي آ ، بنیار با اهمیت به 

ظر مي سد.  ن صور ر ني  در این فت مبت با دریا توا   مي 

ع باز ورد جام قام  مار و ار ضعف ربر آ قاط  ا ه، ن

ترمیم سا ت و بر نقاط قو  بی  از گذشته متمرذز شد 

 (.۱39۱)فرهنگي، 

مصرف رو به رشد انرژی در ذشور   وه بر از ترفي 

شاریتحم فزا ل ف سطه ا لت، بوا به دو صادی    یهای اقت

ز  دم بهره وری در مصرف، در سالهای یا  و نیمتقاض

ما ی و نگرانیا  های اجت تی را یهای امنیر بحران

ور بوجود آورده است. قطعی گاز در فصول سرد برای ذش

تی  مههومی و احتمههال یسههال و بههه دنبههال آ  نارضهها

د و مصرف حاملهای انرژی یبرابری  رضه و تقاضای تول
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ک گواهی یای نزد ندهیو احتمال قطع صادرا  نفت در آ

ست. از ایبر ا نرژی ین مد ا صرف ا ذاه  م برای  ن رو 

شور س ستیدر ذ شا  ا ناگو  ات قداما   های گو شده و ا

با توجه به  .مشتلف به مرحله اجرا گذاشته شده است

که در میا گاز از ي ها ا  انرژیین شور،  صرفی در ذ م

ن باالیسهم ب ئه راهکاریار  ست، ارا های  ی بر وردار ا

 عی ضروری استیت مصرف گاز تبیریالزم برای ذاه  و مد

ناور نرژي ف گرا  ا شگاه تحلیل به 2: 88-89)اندی .)

ظور پژوه  حاضر میزا  تأثیرگذاري تبلیغا ، همین من

آموزشي شركت ملي گاز  -هاي فرهنگي پیامها و برنامه

سال  عي در  گاز تبی صرف  كاه  م صوص  یرا  در   ۱392ا

سي  مورد برر گاز را  صرف  بر م یو   شده از تلویز ش   پ

 داد.  قرار  واهد

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مه ز سعه،بلكه ادا ها تو نه تن مروزه  یز ا ندگي ن

نیازمند انرژي است. در جها  امروز تامین انرژي از 

هاي حاصل از نفت وگاز، برق  نفت، گاز، فرآورده تریق

شور ایرا  با .ذتجدیدپذیر صور  مي گیرد هاي و انرژي

تبیعي دومین ز تریلیو  مترمكعب گا 5/27دارا بود  

یا مي گازي در دن ظیم  شور داراي   ایر   تي  ك شد   با

مین انرژي مناتق مشتلف كشور، در أ،ت80هاي دهه برنامه

هاي نفتي باگاز  راستاي ت ش براي جایگزیني فرآورده

هاي دولتي و مهار  تبیعي به منظور كاه  فشار یارانه

صرف بي یه فرآورده م س هاي رو بوده ا تي  ت)مدیریت و نف

 (.۱388بهینه سازی مصرف انرژی، 

 ظرگهرفتنین روش تامین انرژي در كشور بهدو  درنا 

منافع ملي و م حظا  مدیریت بهینه انرژي، نه تنها 

صاد  سعه اقت شد وتو با ر كه  بوده بل صحیحي ن شا   انت

ملي و منافع كشور نیز در تضاد و تعارض بوده و به 

دلیل  دم مدیریت وبرنامه ریزي صحیح  رضه و تقاضا 

مشههك   قابههل تههوجهي در ایههن حههوزه ایجههاد نمههوده 

ه به نق  مؤثر انرژي در توسعه بنابراین با توج.است

موازا  و  به  نرژي  صرف ا فزای  م صادي و ا فاه اقت ر
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بود  حدود  به م یت  شور  نا سعه ك شد و تو نابع و  ر م

ش لزوم گپی نرژي،  حرا  ا با ب شد   جه  یري از موا

 .را ضروري نموده است ازگ مدیریت صحیح مصرف انرژي

نا  را  نرژي، ان ستفاده از ا ترل و ا شنا ت، كن

ا ت تا از یك زندگي بدوي به صور  انناني با قادر س

هت  نرژي را در ج ید وا لوه نما شرفته ج با  و پی ث

بهبود وضعیت زندگي و رفاه آسای  بیشتر در ا تیار 

بگیرد، ولي متأسفانه نیل به این اهداف  وارضي را 

نیز درپي داشت، از جمله اینكه، مصرف نابجا و بی  

حیپ ز لودگي م نرژي با   آ حد ا سوء از  ثرا   نت و ا ی

بر س مت اننانها شده و از سوي دیگر بر ي قدرتهاي 

گر  پاول دی غار  و چ هت  نرژي در ج ستكباري از ا ا

ملتها استفاده نمودند و با   نگراني  ده زیادي از 

جمعیت كره زمین شده اند. كاه    ائر انرژي جها  و 

كه  ست  نائلي ا جود از م نیلي مو بود    ائر ف حدود  م

ي ا یههر موجبهها  نگرانههي دانشههمندا  و ههها در دهههه

ندي  ست )ازق فراهم آورده ا شورها را  ستمدارا  ك سیا

شناوند، لم و 458:۱382رو سریع   شرفت  في پی (. از تر

تكنولوژي، با  ود دستاوردهایي را به ارمغا  آورده 

جویي در  صرفه  جه آ   ترین نتی بدیهي  كه در  ست  ا

ستفاده به گذاري و ا سرمایه  نه،  ما ، هزی نه از ز ی

 ثرو  بي انتهاي نهفته در انرژي است.

از به یو توسعه ملی باالتر رود ن شرفتیسطح پ هرچه

جو عه بیصرفه  ناس میی در جام ج یترو شود.یشتر اح

نگ و ر ا صحیفره گوی  قداما  یت ال نرژی و ا صرف ا ح م

ستگاه شده در د جام  ی در یسزا ی،نق  بهیی اجراها ان

فظ ا ذاه  هزیح لی و  ثرو  م ش  تولها نهین  د و یی ب

فزا سایا به  سانی  حد و  دارد ها ر بش ی   دما  ر )مو

 (.3: ۱39۱دیگرا ،

مال روش با ا  نرژي  صرف ا بر م كافي  ظار   هاي  ن

صرف  یزا  م ساني از م ت ع ر یل ا ناگو  از قب گو

انرژي و راهنمایي در زمینه مصرف صحیح آ ، مصرف 

ترل می شور كن نرژي را در ك صرف  ا موزش م ید. آ نما

نر نواع ا ید ا ند تول مردم از فرای نازي  ژي، آگاه
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انرژي، میزا  مصرف روزانه مردم كشور ما ننبت به 

سایر كشورها، حتي كشورهایي كه جمعیتي به مراتب 

بیشتر از ما دارند و برابري میزا  مصرف كشور ما 

ننبت به این كشورها در بر ي از اق م مصرف انرژي 

ضرور  كه  ست  مواردي ا گي از ساني  و... جمل ت ع ر ا

به مردم و آموزش استفاده صحیح و بهینه از انرژي 

شا ص كي از  ند. ی مي ك یا   هر  را ب شد  صلي ر هاي ا

جامعههه میههزا  مصههرف مههردم در آ  كشههور اسههت، 

بنابراین هدف این است كه از تریق آموزش و ترویج 

هاي صحیح مصرف، مردم ننبت به اهمیت استفاده  روش

گههاه شههوند )مؤسنههه صههحیح و بهینههه از انههرژي آ

 .(۱۱:۱39۱چرار،

ند لیبدلشوربشتانه  شد رو صرف هیرو بی ر نرژي م  ا

 سههمت بههه انههرژي دیههتول تیهههدا  ههدم و درذشههور

هاي پاك انرژی کن نوو ست مم تی را یا ا  کیاز ح

صادرذننده نرژي ذشور شور کی به ا نده ذ  واردذن

 با مقابله براي پسد.گرد لیتبد۱400افق از تاقبل

هاير د،اجرايیتهد نیا نرژي سازي نهیبه اهکار  ا

 درصور  چراذهت.اس ضروري انرژي مصرف الگوي واص ح

 نیب دربازارهاي را یمصرف،حضورا سازي نهیوبه حفظ

 شد  واهد نیتضم بلندمد  براي زین انرژي للیالم

هت صاد داريیپا ودرج شور اقت شمندي امهايگذ  ارز

 ازبههین  یوافهزا انرژي شدمصرفر. واهدشد برداشته

نرژي پذیروپای  ا تهايیسوومحدود کیاز ا  ربود یان

نابع نرژي م ن ا شک   لییف شی طییمح نتیز وم  نا

صرف نابع نیا زم سوي م بل لیگر،دالید از   توجهی قا

ست صرف ییجو صرفه ضرور  ذه ا نرژي م مع ا  درجوا

) اص ح الگوي  شود ادآورمییذشورمارا والبته بشري

 (.۱: ۱390مصرف، 

صرف   ح  م یر ب سالهاي ا  گاز در  صاا  سو ت و مشصو

ساله  كه هر حوي  به ن ست.  بوده ا یز  نیاربح  برانگ ب

گاز  صرف واردا   شور  مي از   ایر ارزي ك بالغ  ظی م

كه  یت دارد  هت اهم نئله از آ  ج ین م شود. ا مي 

افزای  مصرف سو ت مانند هر كاالیي در دنیاي مصرفي 
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مي كند. به  بار    جدید، در این فرهنگ معنا پیدا

هایي كه در بازار بیشتر فرو ته مي شود و دیگر كاال

كاالیي  ماا  جود دارد الزا براي آ  و شتري  ضاي بی تقا

صرفي  تار م بر رف كه  ست  كاالیي ا كه  نت، بل تر نی بر

 (.۱۱:۱383پاس  داده است )سعیدي،

عي در  گاز تبی نرژي  صرف ا شترین م كه بی جا  از آن

به  انواده تي  ها سا تمانها و  كه  شود  مي  بوط  مر

ا یر رشد فزاینده اي داشته است.كنترل مصرف  سالهاي

این فرآورده نه فقپ به لحاظ كاه  یارانه پردا تي 

حایز  نت  حیپ زی بر روي م لودگي آ   ثرا  آ لت و ا دو

اهمیت است بلكه به جهت استحصال   ایر نفتي نیز به 

نیاري  ثال، در ب نوا  م به   شد.  مي با یاز  گاز ن

جه  گاز موا فت  با ا شور  كه ك قا   لین او ست، او ا

هاي  شوند، چاه مي  نه  ارج  كه از گردو شهایي  بش

اسههتشراج هنههتند و ایههن بههر میههزا  اسههتشراج نفههت 

تاثیرگذار است. كارشناسا  پی  بیني مي كنند   ایر 

بوده و  تي ن ستشراج   ایر نف گوي ا جود جواب گازي مو

به  بور  فت مج صادرا  ن براي  كه  سد  مي ر فرا  روزي 

ذا بنههیاري معتقدنههد واردا  گههاز  ههواهیم بههود. لهه

استفاده از گاز تبیعي براي مصارف بش   انگي صحیح 

نمي باشد و لذا لزوماا توجه جدي به این منئله كه 

گاز تبیعي در میا  حاملهاي انرژي بیشترین نق  را 

در بهینه سازي انرژي مي تواند داشته باشد به شد  

  (.5:۱389احناس مي شود )بشتیاري،

شد امك به ر جه  نهبا تو مه زمی نا  در ه ت ع ها ا ي ا

عه  فزو  جام یاز روزا سو و ن یك  شي از  ساني و آموز ر

بشري به استفاده از منابع انرژي پاك از سوي دیگر 

و از همه مهمتر تغییر سطح آموزش پذیري ننل امروز 

نیاز به تحلیل و تدوین مجدد امور مربوط به آموزش، 

گوي مصرف مشصوصاا در زمینه مباح  مهمي چو  اص ح ال

ق   به ن یا   ین م كه در ا شود،  مي  یا   شتر نما بی

تلویزیو  در امر آموزش و ات ع رساني در امر صرفه 

 (.7جویي درمصرف انرژي گاز اشاره مي گردد )هما : 
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نرژي در بش  صرف ا سازي م نه  ستاي بهی هاي  در را

صرف  كاه  م هت  قداما  ج ترین ا كي از مهم لف، ی مشت

ساني و ف ت ع ر نرژي" ا شد.ا مي با نازي"  در  رهنگ

اي  هاي جمعي، تلویزیو  به  نوا  رسانه بین رسانه

نوع  شهاي مت با رو ند  مي توا كه  ست  شده ا شا   انت

انتقال پیامها در صرفه جویي در مصرف انرژي گاز 

پیشگام باشد و صرفه جویي در مصرف انرژي گاز را 

در بههههین مشاتبهههها   ههههود گنههههترش دهههههد 

 (.9:۱389)بشتیاري،

 با ک است شد ثابت امروزهت به این مطلب با  نای

نگ جادای صرف فره نرژي حیصح م فزا ا گاهی  یوا  آ

  نیهها حفههظ بههه میتههوان مههی نهههیزم نیههدرا مههردم

  ازمنابع ودرذشورغنی ذرده ذمک انرژي اتییرحی  ا

نرژي باترویا چو  ا جویي  جیرا ، نرژي صرفه   ضمنا

ظت شور در ز حفا ني ك له  ایر غ نرژي تیامن مقو  ا

ساماندهی ريدایوپا صاد و نرژي اقت شورازآ  وا  ذ

ما سی تییح نه اسا ما ومقتدرا حد،  میین :  ۱385)مو

سال 4 صه  ۱997(. در  نرژي    لي ا بین المل نس  آژا

تابي  نرژي را در ك صرف ا یدي م اي از ات  ا  كل

شفاف در  قع و  به مو شامل ات  ا   كه  كرد  شر  منت

صلي  نابع ا مام م صرف ت بدیل و م تأمین، ت نه  زمی

نر فوق ا تا   ته از ك یل برگرف ست. ات  ا    ژي ا

( مي باشد كه تنها در این تحقیق به 20۱2)انتشار

 سهم مصرف گاز تبیعي اشاره شده است.

  20102010و و   19731973ي ي هاها  جدول سهم مصرف جهاني گاز در هر بخش درسالجدول سهم مصرف جهاني گاز در هر بخش درسال

 میالدي 2010سال  میالدي 1973سال  

 %2/35 %8/54 بش  صنعت

 %8/6 %7/2 بش  حمل و نقل

 %6/۱۱ %8/2 مصارف غیر انرژي

 %4/46 %7/39 ها سایر بش 

  جاري،  انگي و مومي و ت شاورزي،  دما    شامل ك

 مي باشد. ها مششص نشده در سایر بش 

جدول فوق نشا  مي دهد كه سهم مصرف گاز جهاني در 

بش  كشاورزي و  انگي پیشرفت قابل توجهي داشته است 

صرفه جویي  ها بش  و الزم است كه در مصرف گاز در این
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(. 4: 20۱2شود)بورشور شرذت بهینه سازی مصرف سو ت، 

متأسفانه محدودیت منابع انرژي نیز ممكن است جها  

را به سمت جنگ سوق دهد. كلیه منابع اولیه در جنگ 

مل  ند  ا مي توان شوند و  ود  مي  نو   ضروریا  مح از 

نت و  شند. بی ها با سقوط ملت صعود و  نگ و  جاد ج ای

ر  قبل، یونا  به قیمت تشریب جنگلها دست به چهار ق

هاي  مه جنگ به ادا قادر  تا  شتیهایي زد  سا تن ك

پلوپونزین
۱
، هنگامي كه آلما  به ۱940باشد. در سال  

دلیههل محاصههره توسههپ انگلنههتا  امكهها  واردا  

ناتق ها فراورده صرف م به ت قدام  شت، ا تي را ندا ي نف

سر مود، ا ستي" ن ماني در" پلوا یز رو فت   ائیلیها ن

صرف  سینا را مت صحراي  صر در  یز م فت   ناتق ن یز م ن

بههه ایههرا ،  ههراق  ۱980شههدند. در حملههه سههپتامبر 

منتقیماا به دنبال مجتمع پاالیشگاهي  ظیم آبادا  و 

 سایر مناتق سوق الجیشي تولید كننده نفت در استا 

 جنوبي ایرا  یعني  وزستا  بود. 

نرژي،  نه از ا ستفاده بهی نابراین، ا ها ب نه تن

نرژي  نابع ا ستفاده از م ستق ل در ا فزای  ا با   ا

مي شود، بلكه به تور بالقوه با   از میا     ارجي

برد  وضعیت ناپایدار بین المللي نیز مي گردد )گرك 

 (8: ۱376بي، 

 تبیین نظری موضوع

در  صوص اثر تبلیغا  تلویزیو  بر میزا  مصرف و 

تههوا  ذمههک  مههی ی زیههادیها صههرفه جههویی از اندیشههه

تأثیر  كه  ست  شده ا جام  ني ان قا  فراوا گرفت.تحقی

مه بر نگرشها برنا سانه اي را  یل ها ي ر فراد تحل ي ا

اند. اگرچه بیشتر این تحقیقا  از نظر استنباط  كرده

ي ها قطعي نینتند اما نمي توا  انكار كرد كه رسانه

یژه  به و توا  ناگوني از ات  ا  و مح نواع گو عي ا جم

رزشهههههها را انتقهههههال مهههههي هنجارهههههها و ا

یدنز، تور (.88:۱998دهند)گ به  كه  قاني  كي از محق ی

كاركرد پیام ق  و  به ن عه  جدي  باتي در جام هاي ارت

                                                      
1Peloponesian 
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رولدالسولها  توجه كرده است،
۱
وي است محقق ارتباتا   

و  "همبنتگي اجتما ي"  ،"نظار  بر محیپ"سه كاركرد 

را براي مطبو ا  و  و آموزش" انتقال میراث فرهنگي"

نظریههة  (.59: ۱383شههمارد )السههول،  ها بههر مي رسههانه

قي، عي را داراي   تزری باط جم سایل ارت ثري و لق، ا مط

تب مي بر مشا فوري  نتقیم و  ند م ته از و  دا شأ  گرف ن

پاسهه  در  –نظریههة رفتههارگرایي یهها الگههوي محههرك 

ست روا  سي ا بدین  . ویژگيشنا یه  ین نظر صلي ا هاي ا

 قرار است:

یم و بدو  میانجيمشاتبا  به تور منتق .۱
2
سا تار  

ها در ارتبههاط  اجتمهها ي یهها گروهههي بهها رسههانه

 هنتند. 

. مشاتبا  به صور  مجمو ة همنا  و یكپارچه و  .2

فهههههرض  "برابهههههر"  از نظهههههر وز  و ارزش،

هاي متمایز فردي و اجتما ي آنها  ویژگي)شوند مي

 (.شود نادیده گرفته مي

ها قههدر  تأثیرگههذاري بههاالیي دارنههد  رسههانه  .3

 (.72-3: زارسفلدال)

 ی باال به تور ذلیها بنابر این با توجه به دیدگاه

توا  استنباط ذرد ذه تبلیغا  تلویزیونی در باره  می

صرفه جویی در مصرف گاز باید با   ذاه  مصرف این 

 انرژی شود. 

سانه مد  ر تدریجي و دراز  ثار  شت برآ یة كا ها  نظر

مشاتبا  گیري تصویر  هني  و  بر شكلیبه ویژه تلویز

یت  نا  از واقع سازي آ هوم  تراف و مف یاي ا از دن

كند. جرج گربنر واضع نظریة كاشت،  اجتما ي تأكید مي

هاي  شهها ص»تحقیقههاتي را بهها  نههوا   ۱960در دهههة 

گي بر « فرهن یو   شاي تلویز تأثیر تما تا  كرد  شروع 

یدگاه ها و د عي  باور ها  واق بارة ج ندگا  در هاي بین

 (.۱9: ۱990و مورگا ، )سیگنولیرا بررسي كند.

این رویکرد به تور گنترده ای برای تشریح تاثیر 

ی جمعی، به  صوص تلویزیو  روی ادراک ما از ها رسانه

جههها  واقعههی مههورد اسههتفاده قرارگرفههت.گربنر و 

یو  مجمو ه ذه تلویز ند  ستدالل ذرد کاران  ا ای  هم

حدود از انتشا  نبتاا م تر  ها ن حدود  یق م برای   

                                                      
1Harold Lasswell 

2Moderator 
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ی ها ذند.نظریه ذاشت اهمیت برنامه می راهممشاتبا  ف

نواع  ذه ا ست  مد ی ا ما  هد، ا می د یل ن  اص را تقل

ذنند.  می و الگوهای مشترک تبعیت ها سبک از ها برنامه

می  تب دائ برای مشا می دارد و  ق  مه لب ن کرار مطا ت

 (.24،۱9،۱8: ۱994گریزناپذیراست )گربنر،

فرض می شت  ئوری ذا ثرا ت یو  ا ذه تلویز ند  ند ذ   بل

مههد  در نگههرش بیننههدگا  دارد. اثراتههی ذههه غیههر 

به  می و رو  ما تراذ نتند ا چک ه تدریجی وذو نتقیم،  م

باشند و  مدتاا تاذید روی اثرا   افزای  و چشمگیر می

نگرشههی اسههت تهها اثههرا  رفتههاری. از نگههاه نظریههه 

سانه یاد ر صرف ز شت، م تورذلی و  پردازا  ذا به  ها 

پذیر به  به تور اص  یو   های تلویز شا  باور ش و انت

انجامهد. مربوط به ماهیت و تبیعت جها  اجتما ی مهی

ستدالل می ح  و ا شت ب پردازا  ذا یه  ذه  نظر ند  ذن

تلویزیو  اثرا  بلند مد ، تدریجی، غیر منتقیم اما 

تراذمههی انباشههتی و قابههل م حظههه دارد. نظریههه 

باره  مومی در های   جه اول)باور ثرا  در پردازا ، ا

مانند رواج  شونت( و اثرا  درجه دوم  زندگی روزمره

)نگرشهای  اص مانند قانو  و نظم یا س متی و نحوه 

ذنههد. گربنههر و  مصههرف فههردی( را از هههم تفکیههک می

یونی  مای  تلویز ذه ن ند  شته ا یا  دا کاران  ب هم

ضاو  ها و ق شها، باور شمگیر روی نگر های  تاثیری چ

بیننههدگا  پرمصههرف دربههاره جههها  اجتمهها ی دارد. 

یو  می یادی تلویز یزا  ز به م ذه  فرادی  ند  ا بین

پذیرند تا افرادی ذه ذمتر  احتماالا تاثیر بیشتری می

شا می یو  تما نائلی  تلویز مورد م صوص در  به   ند.  ذن

تری دارد  ست اول ذم نتقیم و د به م ندگا  تجر ذه بین

(.از نظریههه ذاشههت چنههین 75،76: ۱383)رضههوی زاده،

ستنباط می شهر ا چه  هر  ذه  عرض شود  شتر در م وندا  بی

گاز  انگی  صرف  جویی در م صرفه  یونی  غا  تلویز تبلی

صرفه  ذه  ند  ته ا یاد گرف شتر  شند بی ته با قرار گرف

هاي  جههویی ذننههد.همچنین زمهها  تماشههاي برنامههه

هاي  تلویزیههوني صههرفه جههویي، نههوع تماشههای برنامههه

مه شاي برنا حوه تما جویی و ن صرفه  یوني  هاي  تلویز

جو صرفه  یوني  جویی تلویز صرفه  صرف و  یزا  م با م یي 

 در رابطه است. 

 

 

میزاک مصرف گاز 

 طبیعي خانوار

زماک تماشاي 

ي ها برنامه

تلویزیوني صرفه 

 جویي 

میزاک تماشاي 

 ي ها برنامه

تلویزیوني صرفه 

 جویي 

نوع تماشای 
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 ی تحقیقها اهداف و فرضیه

گذاري  یزا  تاثیر سي م پژوه  برر ین  صلي ا هدف ا

مه غا  و برنا گاز ها تبلی جویي  صرفه  یوني  ي تلویز

ل شركت م عي  گاز تبی صرف  یزا  م بر م یرا   گاز ا ي 

شهههر  ۱7و 2تبیعههي در  انوارهههاي سههاكن در منههاتق 

سال  هرا  در  هداف ۱392ت شد.همچنین ا فر ی  مي با

 پژوهشی  باد  اند از:

 

ي ها بررسههي تههأثیر میههزا  تماشههاي برنامههه -۱

تلویزیوني صرفه جویي در مصرف گاز تبیعي بر میزا  

 مصرف گاز تبیعي 

ي تلویزیوني ها ماشاي برنامهبررسي تأثیر زما  ت -2

صرفه جویي در مصرف گاز تبیعي بر میزا  مصرف گاز 

 تبیعي

مه -3 نوع برنا تأثیر  سي  صرفه ها برر یوني  ي تلویز

 جویي در مصرف گاز تبیعي بر میزا  مصرف گاز تبیعي 

ي تلویزیوني ها بررسي تأثیر نحوه تماشاي برنامه -4

گاز صرفه جویي در مصرف گاز تبیعي بر میزا  مصرف 

 تبیعي 

 متناسب با اهداف این تحقیق پنج فرضیه دارد.

جویي -۱ صرفه  یوني  غا  تلویز سد تبلی مي ر ظر  به ن

در مصرف گاز تبیعي)میزا  تماشا، زما  تماشا، نوع 

و نحوه تماشا( بر میزا  مصرف گاز تبیعي  ها برنامه

 در  انوارهای شهر تهرا  مؤثر است.

ش -2 یزا  تما بین م سد  مي ر ظر  مهبه ن ي ها اي برنا

یزا   عي و م گاز تبی صرف  جویي در م صرفه  یوني  تلویز

 مصرف گاز تبیعي رابطه وجود دارد 

مه-3 شاي برنا ما  تما بین ز سد  مي ر ظر  ي ها به ن

یزا   عي و م گاز تبی صرف  جویي در م صرفه  یوني  تلویز

 مصرف گاز تبیعي رابطه وجود دارد 

مه4- نوع برنا بین  سد  مي ر ظر  یونها به ن ي ي تلویز

گاز  صرف  یزا  م عي و م گاز تبی صرف  جویي در م صرفه 

 تبیعي رابطه وجود دارد 
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مه-5 شاي برنا حوه تما بین ن سد  مي ر ظر  ي ها به ن

یزا   عي و م گاز تبی صرف  جویي در م صرفه  یوني  تلویز

 مصرف گاز تبیعي رابطه وجود دارد. 
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 تعریف مفاهیم و متغیرها

مقههدار سههو ت مصههرفي هههر فههرد و :میاازاک مصاارف -

انواده اش به منظور رفع نیازهاي  ود در یك دوره  

زماني معین. میزا  استفاده از گاز تبیعي بر اساس 

سبه یالي آ  محا یزا   می ارزش ر ساس م بر ا كه  شود 

سبه  هه محا هر دوره دوما شهري در  صرفي  گاز م هاي  ب

 شده است.

شا - یزاک تما عداد:م ما  و ت به  ز فرد  كه  سا اتي 

لیغاتی ا تصاص مي دهد. در این ی تبها تماشاي برنامه

ي ها تحقیههق زمهها  و تعههداد سهها اتي كههه برنامههه

تلویزیوني صرفه جویي گاز تبیعي در تول شبانه روز 

 توسپ  انوارها مشاهده مي شود.

افههراد،  چگههونگي و مههوقعیتي كههه نحااوه تماشااا -

مه گونگي ها برنا ند. چ مي كن شاهده  یوني را م ي تلویز

وني صرفه جویي گاز تبیعي ي تلویزیها تماشاي برنامه

كه افراد به تنهایي، همراه با  انواده، همراه با 

 را تماشا مي كنند. ها دوستا  یا همراه با اقوام آ 

شا  - ماک تما سا اتي از ز مه ) هر برنا ش   ما  پ ز

شههبانه روز( تلویزیههوني كههه افههراد آ  را مشههاهده 

مه مي ش  برنا سا ت پ ند.  صرفه ها نمای یوني  ي تلویز

 صر، یا شامگاهي   گاز تبیعي كه در زما  صبح، جویي

در سا ا  مشتلف شبانه روز پش  گردیده است.) مطابق 

  جدول  یل(

ي تلویزیوني كه به چند ها برنامه :ها نوع برنامه -

نوع )آموزشي، تبلیغي و ...( تقنیم مي شود. در این 

مه ظور برنا یق من یو  در ها تحق شده از تلویز ش   ي پ

ي آموزشي، ها تبیعي شامل برنامه   ویي گازمورد صرفه ج

مه نویس، برنا یزر، زیر سریال و... ها ت ي كارشناسي،

سال  ذه در  ست  ین  ۱392ا ست ا ند. فهر شده ا ش   پ

 در جدول زیر درج شده است ها برنامه
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آموزشي پخش شده از تلویزیوک در آموزشي پخش شده از تلویزیوک در   --ي فرهنگيي فرهنگيهاها  جدول مشخصات برنامهجدول مشخصات برنامه

  13921392سال سال 

 سا ت پش   روز پش شبكه نام برنامه
مد  زما  

 پش 

تعداد 

 پش 

بازه زماني 

 پش 

 یك شعله آبي
 یكشنبه و

 سه شنبه
 بار 40 دقیقه 20 ۱9:30

5/8/92 

 لغایت اوا ر
اسفند ماه 

92 

 تیزر

 )انیمیشن،افترافكت(

 یك/دو

 سه/پنج/پویا
 همه روزه

در باكس 

 صبح/

 صر و 

 شامگاهي

 موماا یك 

 دقیقه
 بار ۱0۱7

 لغایت۱/6/92

30/۱2/92 

 زیر نویس
 یك/دو/سه/

 پنج

ا همه 

 روزه

در باكس 

 صبح/

 صر و 

 شامگاهي

 بار 958 ثانیه ۱5

۱/6/9۱ 

 لغایت

30/۱2/92 

 ي كارشناسيها برنامه

 )حضور كارشناسا  در
ي س م ها برنامه

 تهرا ، به

  انه بر مي گردیم،

 تهرا  بینت(

 ایام هفته پنج

س م 

 تهرا :

 صبح 7

 به  انه

بر 

 میگردیم:

  صر 5

تهرا  

 بینت:

 شب 8

 

س م 

 تهرا :

حضور 

بینت 

 دقیقه

 كارشناس

به  انه 

بر مي 

 گردیم:

 ۱0حضور 

 دقیقه
 كارشناس

تهرا  

 بینت:

 30حضور 

 دقیقه
كارشناس 

 دربرنامه

س م 

 تهرا :

 برنامه3

به  انه 

بر 

 میگردیم:

 برنامه 5

تهرا  

 بینت:

 برنامه2

در تول سه 

 ماهه آ ر
 سال

 مشاركت در

 يها سریال

 ویزیونيتل

 "شاید براي شما

 هم اتفاق

 بیفتد"

 پنج

 ها جمعه

 سا ت

 و ۱9:00

 ها شنبه

 22:30سا ت

 ۱9سا ت 
-45بین 

 دقیقه35
 قنمت 4

در تول یك 

 دوره سه
 ماهه

 یك مثل یك كابوس

هر روز 

 بجز

دوشنبه و 

 جمعه

 ۱8:30سا ت
-45بین 

 دقیقه35
 قنمت ۱5

دي و بهمن 

 92ماه



    177 اثر تبلیعات تلویزیوک بر آموزش مصرف گاز خانوارهای تهرانی 

 

 

 روشهای تحقیق

ین صلی در ا شي مي روش ا یق روش پیمای شد و  تحق با

برای جمع آوری ات  ا  از "پرسشنامه محقق سا ته " 

شامل  ضر  پژوه  حا ماري  ست.جامعه آ شده ا ستفاده  ا

شهرداري تهرا  مي  ۱7و  2 انوارهاي ساكن در مناتق 

باشد.با توجه به  می  انوار 266474باشند، ذه حدود 

ول تعیین گیري براي جامعه محدود، فرم نظریا  نمونه

 حجم نمونه  بار  است از :

 
 هانوار  266474 ، حجم جامعه كه برابرNكه در آ  

= 3/84،  0.05( برابهر باشد. سطح  طهاي نهوع اول) مي

سواال   ،   س  در  ندگي پا قدار پراك شترین م )بی

و باشد.(  مي ۱9/۱اصلي پرسشنامه مقدماتي كه برابر 

۱4/0 =d   حههداكثر  طههاي بههرآورد میههانگین میههزا(

با  یت  ست. در نها شده ا ته  ظر گرف شا(، در ن تما

حاصهل  =n 278جایگذاري مقادیر  كر شده حجم نمونهه، 

بی  از  یع  با توز یت  كه در نها شنامه،  300شد  پرس

عداد  یه و  295ت مورد تجز شده و  فت  شنامه دریا پرس

روش نمونه گیری تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از 

ین  ست.در ا شده ا ستفاده  له ای ا ند مرح شه ای چ  و

و براي محاسبه پایایي  تحقیق از روش ا تبار محتوا

پرسشنامه از روش معروف آلفاي كرونباخ استفاده شده 

 .است.

 ی زمینه ای پژوهش ها نتایج توصیفی متغیر

درصد ز   4/44درصد افراد مورد پژوه  مرد و  6/55

سال  40ین سني افراد مورد پژوه  حدود بودند.میانگ

باشد. میانگین میزا   سال مي 5/۱۱با انحراف معیار 

حدود  پژوه   مورد  فراد  صی   ا حراف  ۱2تح با ان سال 

یار  ضای  9/3مع عداد ا  یانگین ت ست. م سالبوده ا

پژوه   مورد  فراد  فر مي 4 انوار ا یانگین  ن شد. م با

پژو مورد  فراد  نکونی ا نزل م نای م یر ب حدود ز  99ه  

متههر مربههع  ۱/4۱متههر مربههع بهها انحههراف معیههار 
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شد. مي پژوه  دارای  5/4۱با مورد  فراد  نازل ا صد م در

گاز و  جزای  تور م تور  5/58ذن نازل دارای ذن صد م در

 باشند. مجزای گاز نمي
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 ی اصلی پژوهشها نتایج توصیفی متغیر

 انوارها در  میانگین هزینه گاز در دو ماه گذشته

پژوه ما   حدود ز یار  40   حراف مع با ان ما   هزار تو

 هزار توما  بوده است. 37

مه   شاي برنا یزا  تما یانگین م یوني ها م ي تلویز

پژوه   مورد  فراد  سپ ا گاز تو صرف  جویي در م صرفه 

باشد. در  یل نمودار میزا  تماشاي  دقیقه مي 7حدود 

ي تلویزیوني صرفه جویي در مصرف گاز توسپ ها برنامه

مورد فراد  ست. ا مده ا مورد  4/۱پژوه  آ فراد  صد ا در

ي صرفه جویي در مصرف گاز را بیشتر ها پژوه  برنامه

درصد در غرو   8/7درصد در  صر ،  ۱/7در زما  صبح، 

شا مي 6/34و  شب تما صد در  ضمن  در ند. در   2/49كن

مه پژوه  برنا مورد  فراد  صد ا جویي در ها در صرفه  ي 

شا نمي گاز را تما صرف  ند.   م مورد د 55كن فراد  صد ا ر

مه ند، برنا س  داده ا سوال پا ین  به ا كه  ي ها پژوه  

صرفه شي  یق  آموز شتر از تر گاز را بی صرف  جویي در م

درصد بیشتر از تریق سریال،  5/23زیر نویس و تیزر، 

مه 4 یق برنا صد از تر شي و ها در سي و آموز ي كارشنا

درصههد از تریههق فههیلم كوتههاه آموزشههي تماشهها  5/۱7

ند.  مي ین  6/۱7كن به ا كه  پژوه   مورد  فراد  صد ا در

ي آموزشي ها سوال پاس  داده اند، به تنهایي برنامه

شا مي صرفه گاز را تما صرف  ند،  جویي در م صد  82كن در

مراه  انواده و  ستا   4/0به ه مراه دو به ه صد  در

را تماشا  جویي در مصرف گاز ي آموزشي صرفهها برنامه

 كنند. مي

شاي یزاک تما صیفي م مار تو شايآ یزاک تما صیفي م مار تو مه  آ مهبرنا صرفه هاها  برنا شي  غاتي، آموز صرفه ي تبلی شي  غاتي، آموز ي تبلی

  جویي در مصرف گاز طبیعيجویي در مصرف گاز طبیعي

 میانگین تعداد برنامه

) به 

 دقیقه(

انحراف 

 معیار

 حداكثر حداقل

 4 0 8/0 45/0 273 شعله آبي

تیزر، انیمیشن، 

 زیرنویس

276 27/۱ ۱ 0 4 
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یزا   شترین م فوق، بی جدول  تایج  به ن جه  با تو

ي تبلیغاتي، آموزشي صرفه جویي در ها تماشاي برنامه

شاید براي شما  مصرف گاز تبیعي، مربوط به برنامه "

تد"  فاق بیف شا، بوده و هم ات یزا  تما ترین م كم

 " بوده است.شعله آبيمربوط به برنامه "

بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر میزاک مصرف گاز 

 خانوارهای شهر تهراک

تواند با استفاده از رگرسیو  چندمتغیره، محقق می

ای از متغیرهای منهتقل رابطه  طی موجود بین مجمو ه

لعه نماید ذه ای مطابا یک متغیر وابنته را به شیوه

یز  نتقل ن های م مابین متغیر جود فی بپ مو در آ  روا

مورد م حظه قرار گیرد. وظیفه رگرسیو  این است ذه 

ین  ند و ا مک ذ نته ذ یر واب یانس متغ یین وار به تب

ها  شارذت متغیر برآورد م یق  حدودی از تر تا  فه  وظی

)دو یا چند متغیر منتقل( در این واریانس به انجام 

ل رگرسهیو  چنهدمتغیره بهرای مطالعهه رسند. تحلیمی

ذام ا  نته  یر واب نتقل در متغ یر م ند متغ تأثیرا  چ

جر  ست. )ذرلین سب ا ضر .(۱۱- ۱2:  ۱377منا پژوه  حا

پس از انجام مطالعه در میا  جامعه آماری و همچنین 

مرور بر مبانی نظری و پیشینه تجربی پیرامو  موضوع 

یزا  م" بر م یونی  غا  تلویز گاز تأثیر تبلی صرف 

هرا  شهر ت های  ذه  انوار سید  ظری ر مدل ن ین  به ا  "

" مصرف گاز  انوارهای تهرانیمهمترین  واملی ذه بر"

ند،  شای تأثیر دار حوه تما نوع و ن ما ،  یزا ، ز م

 های تلویزیونی صرفه جویی در مصرف گار تبیعیبرنامه

بهها اسههتفاده از روش تحلیههل  باشههند. ایههن مههدل مههی

ب ندمتغیره،  سیو  چ مو  رگر یل ه آز شد. در   شته  گذا

 نتایج تحلیل رگرسیوني آمده است.

 3 0 8/0 52/0 27۱ س م تهرا 

 4 0 2/۱ 95/0 277 به  انه برمي گردیم

 4 0 ۱/۱ 9/0 272 20تهرا  

شاید براي شما هم 

 اتفاق بیفتد

280 82/۱ 3/۱ 0 4 

 4 0 ۱ 7۱/0 268 مثل یك كابوس
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ی مستقل بر میزاک مصرف گاز ی مستقل بر میزاک مصرف گاز هاها  نتایج تحلیل رگرسیونی متغیرنتایج تحلیل رگرسیونی متغیر

  خانوارهای شهر تهراک خانوارهای شهر تهراک 

 متغیرها مدل

ضرایب 

استاندارد 

 نشده

ضرایب 

آماره  استاندارد

t 

سطح 

معني 

 داري
B 

 طاي 

 معیار
Beta 

۱ 

مقدار 

 ثابت

مد  

تماشاي 

رنامه ب

 آموزشي

زما  

 تماشا

نحوه 

 تماشا

نوع 

 برنامه

33.۱۱5 22.3  ۱.485 0.۱4۱ 

0.۱54- 0.۱930.087- 0.796- 0.428 

4.53- 8.۱74 0.06- 0.554- 0.58۱ 

8.009 7.۱82 0.۱۱5 ۱.۱۱5 0.268 

0.032- 5.93۱ 0.00۱- 0.005- 0.996 

2 

مقدار 

 ثابت

مد  

تماشاي 

برنامه 

 آموزشي

زما  

 اشاتم

نحوه 

 تماشا

    0.۱08 

    0.4۱7 

    0.578 

    0.264 

3 

مقدار 

 ثابت

مد  

تماشاي 

برنامه 

 آموزشي

نحوه 

 تماشا

 

    0.072 

    0.495 

    0.27۱ 

4 

مقدار 

 ثابت

نحوه 

 تماشا

    0.09 

    0.258 

5 
مقدار 

 ثابت
0 
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با توجه به نتایج تحلیل رگرسیوني در جدول فوق، 

از آنجهها كههه همههه مقههادیر سههطح معنههي داري بههراي 

هیچ یك از  است لذا 05/0متغیرهاي منتقل باالتر از 

ما   شي، ز مه آموز شاي برنا نتقل)میزا  تما مل م  وا

ي صرفه جویي، نوع برنامه آموزشي، ها تماشای برنامه

نحوه تماشا( در این پژوه  تاثیري بر متغیر وابنته 

جود  نابراین و ند. ب عي( ندار گاز تبی صرف  یزا  م )م

ین  نته در ا نتقل و واب هاي م بین متغیر لي  طه   راب

شودذه  می د.بر اساس همین نتیجه گیریشو می پژوه  رد

مي  نر ن ها می ین متغیر براي ا یز  نیر ن یل م تحل

یز  سو  ن نتگی پیر ضریب همب جرای  با ا شد.همچنین  با

ضیه یک از فر قرار ها هیچ  ید  مورد تای یز  ی فر ی ن

 نگرفت.

  ی فرعیی فرعیهاها  جدول نتایج آزموک فرضیهجدول نتایج آزموک فرضیه  

 نتیجه  نوا  فرضیهه ردیف

۱ 
ي صرفه ها ي برنامهبررسي تأثیر میزا  تماشا

 جویي انرژي بر میزا  مصرف گاز تبیعي

 دم 

 تأثیر

2 
ي صرفه جویي ها بررسي تأثیر زما  تماشاي برنامه

 انرژي بر میزا  مصرف گاز تبیعي

 دم 

 تأثیر

3 
ي صرفه جویي ها بررسي تأثیر نوع تماشاي برنامه

 انرژي بر میزا  مصرف گاز تبیعي

 دم 

 تأثیر

4 
ي صرفه جویي ها ه تماشاي برنامهبررسي تأثیر نحو

 انرژي بر میزا  مصرف گاز تبیعي

 دم 

 تأثیر

 

 نتیجه گیري

هههدف پههژوه  حاضههر، بررسههي میههزا  تأثیرگههذاري 

مه غا  و برنا گاز ها تبلی جویي  صرفه  یوني  ي تلویز

تبیعي ذه بنا به سفارش شركت ملي گاز ایرا  تهیه و 

عي در گاز تبی صرف  یزا  م بر م ست  یده ا ش  گرد  پ

ناتق  ساكن در م هاي  هرا   ۱7و  2 انوار  ۱392شهر ت

شا  یق ن تایج تحق نوع و  می بود. ن ما ،  بین ز هد  د

مه شاي برنا حوه تما جویي در ها ن صرفه  یوني  ي تلویز

مصرف گاز تبیعي و میزا  مصرف گاز تبیعي نیز رابطه 

 اي متصور نینت. 
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بطور كلي نتایج تحقیق نشا  مي دهد كه هیچ رابطه 

بین ت مهای  شای برنا یا  دم تما شا  غاتی ها ما ی تبلی

گاز و  صرف  یزا  م یو  و م به تلویز شده  سفارش داده 

شهری در  های  گاز  انوار صرف  جویی در م صرفه  یا 

مت  قا  نع با تحقی پژوه   تایج  ندارد. ن جود  هرا  و ت

(،  ولفقههاری ۱380(، اسههتاد میههرزا )۱380الهههی )

بهها ( همنههونمی باشههد و ۱38۱(،  نبرسههتانی )۱389)

( همنو بوده است. نتایج ۱387نتایج تحقیق معینیا  )

نو  یز هم شت ن قی و ذا یا  تزری با نظر نین  ست همچ بد

نمی باشد. نظریه ذاشت تی سالهای مطرح شدن  با دو 

دسته از انتقادا  تند و موافقت قوی بر وردار بوده 

که  باره این عددی در ح  مت با مبا شت  یل ذا ست. تحل ا

وی  اد  است یا آیین وار یا تماشای تلویزیو  از ر

شابی بزاری و انت مه می ا که برنا شد و این ی  اص ها با

مه ذل برنا تر از  هم  به ها م شد. جن غاز  نتند آ ی ها ه

مای  در به ن یو   صفحه تلویز ذه روی  صی  ند  می مشش آی

بههه تههور چشههمگیری روی نتیجههه گیههری و اسههتنتاج 

کن  نده مم گر بین سوی دی ند. از  تاثیر دار ندگا   بین

داشته  ها ست توضیح و تفنیر متفاوتی از پیام رسانها

شد.نگرش یو  ها با تاثیر تلویز حت  قپ ت ماالا ف ما احت ی 

سانه سایر ر که  نتند، بل ما و  ها نی نتقیم  به م تجر

تاثیر نی روی آ   یز  واملی اینچنی فراد و ن  سایر ا

نهند.همبنههتگی بههین رویههارویی بهها تلویزیههو  و  مههی

با قدر  ندگا  آن های بین لی باور طه   ذه راب نت  ال نی

ند ممکن است احتمال  بتوا  بین آنها فرض ذرد، هرچ

شترک و  مل م جا  وا شد. در این شته با جود دا آ  و

گری شکار دی شد.  می آ شته با ند دا با آ  پیو ند  توا

نادرسههت تغییههر رفتارهههای (.۱38:۱383)رضههوی زاده،

یل  مردم تحم به  صور   اد   به  ذه  عه  صرفی در جام م

 .ه و بنتر فرهنگی امکا  پذیر نینتشده بدو  زمین

 پیشنهادها

صیه می یق تو ین تحق ذه ا ست  شن ا ثر  رو ذه ا ید  نما

 وامل دیگر موثر بر صرفه جویی نیز مطالعه شود اما 
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شود ذه به هر دلیل تلویزیو  رفتار مصرفی  تاذید می

به  ید  ند و با می ذ ظیم ن گاز  انگی را تن مردم در 

شا گر رفت. های دی بال راه ذار مومي  آموزش یددن هاي  

سي  درذتا  شودهاي در قع  تر وا ید  كه مف .براي این

ص ح روش یرا  و ا شود،  تغی یر  مومي فراگ سطح   ها در 

ها، نیاز به اتحاد  ارایه راهكارهاي جدید واص ح روش

گروهههي و همبنههتگي افههراد دارد و در ایههن میهها  

به  ضاي آ   كه ا  ست  لین مجمو ه اي ا  انواده او

مي تو به سهولت  بین  ود  نتگي در  حاد و همب ند ات ان

هاي اشتباه و حذف  وجود آورند و ننبت به شنا ت  اد 

ند. قدام نمای لپ ا هاي غ مادر در  انواده  باور ق   ن

ست.  هم ا نیار م نه ب ین زمی یك  انواده در ا مادر 

سالم و  ندگي  یك ز باني  صول و م تا ا یار دارد  ا ت

نترش دهد موفق را در ششصیت تك تك ا ضاي  انواده گ

و تحكیم بششد. البته هدایت و كنترل ا ضاي  انواده 

توسپ مادر، منتلزم بر ورداري او از دان  و آگاهي 

اجتمهها ي و  -هاي گونههاگو  فرهنگههي كههافي در زمینههه

ماني مینر  واهد شد  شد و این امر ز اقتصادي مي با

مامي  به ت ماع،  عال در اجت ضور ف با ح مادر  یك  كه 

كارهایي كه بعضي  واقف گردد.راه مشك   و راه كارها

صرف گوي م یر ال ص ح و تغی با ا طه  بانوا  در راب  از 

نازل  عي در م گاز تبی صرف  صاا م ند،  صو مي ده یه  ارا

اغلب اوقا  تاثیرا  بنزایي در روند مصرفي و صرفه 

شا  داده  ني از  ود ن فزای  ایم صادي و ا جویي اقت

 . است
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 منابع و مآخذ  

یرزا، م -۱ ستاد م جا  )ا س    ق ن(، "۱380ر   ای ه ه ان ر

  قرب  ی رف ص ار م ت رف  م ظی ن ت  رای ب  ردم م  ی اه در آگ  ی ع م ج

 "، را ه ت  ی ل و  ب  رق ب  ه طق ن م  ینرذ ت ش م  وردی م  ه ع طال م

شد،  سي ار مه كارشنا یا  نا س  اه گ ش دانپا ،  ی  م آزاد ا

 .ز رذ م  را  ه د ت واح

ندي -2 لي)  ازق شناوند،   سازي ۱382رو نه  (. " بهی

مصرف انرژي درسا تما " ، سومین همای  بهینه سازي 

 .مصرف سو ت در سا تما ، دانشگاه كاشمر، بهمن

( ۱388-۱389اندیشگاه تحلیلگرا  انرژي فناور،) -3

صرف  كاه  م ظور  به من كاربردي  هاي  ئه راهكار ،" ارا

 گاز در كشور "پروژه پژوهشي.

سمیت،كر -4 بي )ا نرژي"، ۱376گ  مدیریت ا صول  (." ا

یوش  بایي و دار هرداد تبات صادقي، م شهناز  مه  ترج

Handbook,7سا دي داریا ، تهرا : نشر دانشگاه
th

 ed,2009.Energy 

management. 

(." تعیههین و شناسههایي ۱389بشتیههاري، لههی  ) -5

روشههههاي مطلهههو  و میهههزا  تأثیرگهههذاري رسهههانه 

قال پی یو ( در انت جویي در ملي)تلویز صرفه  هاي  ام

 از شهر تهرا ". منطقه 5مصرف انرژي گاز به مردم 

صغر ) -6 یاري، ا   ب ل ر ج ر ب وث م  ل وام  (، " ۱38۱بشت

از  گ  ی ل م  ت رذ شهه  ی ع ی از تب گ  ن ی رذ ت شهه م  دی ن م ت ای رضهه

"، پایا  نامه ذارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  را  ای

 اس مي واحد تهرا  مركز.

بررسههی تههأثیر (، " ۱389 والفقههاري، مههریم ) -7

 وامل اجتما ی، اقتصادی و فرهنگی بر سبک زندگی و 

 ۱389الگههوی مصههرف افههراد در شهههر تهههرا  در سههال 

" مطالعه موردی مناتق شمال، مرذز و جنو  شهر تهرا 

دانشگاه آزاد اس می، ، پایا  نامه ذارشناسی ارشد 

 .واحد رودهن
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(. فرهنگ مصرفي، هواهاي ۱383ر)سعیدي،  لي اصغ -8

مه  صرفي،پژوه  نا عه م نا  جام نا  و ز صرفي جوا م

 .9، دوره جدید8فرهنگي، بهار،سال 

صغر ) -9 لي ا ناني ۱385سعیدي،   هاي نف (، "هوا

جوانهها  و زنهها  در جامعههه مصههرفي"، پایهها  نامههه 

 ذارشناسی ارشد، دانشگاه تهرا .

روابههههپ  مههههومي شههههركت ملههههي گههههاز  -۱0

یرا ) ساني ۱392ا ت ع ر هاي ا قداما  و فعالیت (."ا

 شركت ملي گاز ایرا  در سال اص ح الگوي مصرف".

بر ) -۱۱ لي اك گي،   تأثیر ۱39۱فرهن سي  (." برر

ند  بر رو یرا   گاز ا لي  شركت م یوني  غا  تلویز تبلی

گاز  لي  شركت م مای   سومین ه صرف"،  گوي م ص ح ال ا

 ایرا .

  ی ررسهه با  "(،  نههو۱38۱، سههعید )ی ان ت رسهه ب ن   -۱2

  ا  دگ ن ن ذ  رف ص ار م ت ا رف ب  ی ان گازرب  ا  غ ی ل ب ت  طه راب

"،پایا  نامه ذارشناسی  AVE  ی ت داش ه و ب  ده ن وی ش  وال  ص ح م

 . زی رذ م  را  ه د ت ، واح ی  م آزاد اس  اه گ ش دانارشد، 

(." اصول مدیریت انرژي"، ۱376اسمیت،كرگ بي ) -۱3

ش مه  یوش ترج بایي و دار هرداد تبات صادقي، م هناز 

 سا دي داریا ، تهرا : نشر دانشگاه.

ندا  -۱4 شوازي و  سي  مدتقي،  با ید و مح حد، مج مو

تي) طه ۱39۱مرحم عه راب صرف گرایي"مطال نیت و م (. جن

سانه سانه ر ستفاده از ر صرف ها ا مای   م با ت عي  ي جم

 گرایانه د ترا  و پنرا  در شهر شیراز ".

ن -۱5 چرار،)موس سازي ۱39۱ه  نگ  موزش و فره (: " آ

 .9۱در زمینه بهینه سازي مصرف انرژی"، زمنتا  

(، (، ۱392۱392ماهنامه اكتشاف و تولید نفت و گاز)ماهنامه اكتشاف و تولید نفت و گاز)  --۱6۱6

"مقاینه آماري گاز تبیعي در دو كشور ایرا  و "مقاینه آماري گاز تبیعي در دو كشور ایرا  و 

می دي"، شهریور، شماره می دي"، شهریور، شماره   20۱220۱2روسیه در پایا  سال روسیه در پایا  سال 

۱40۱40..  

ر ر بررسی تاثیبررسی تاثی(، "(، "۱387۱387معینیا ، حامد )معینیا ، حامد )  --۱7۱7

"، پایا  نامه "، پایا  نامه یونی بر الگوی مصرفیونی بر الگوی مصرفززتبلیغا  تلویتبلیغا  تلوی

ذارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني، گرای  بازاریابي ذارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني، گرای  بازاریابي 
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  بین الملل در دانشگاه آزاد اس مي واحد تهرا  مركزبین الملل در دانشگاه آزاد اس مي واحد تهرا  مركز

بررسههی نقهه  (، "۱380نعمههت الهههی، اذبههر ) -۱8

های ارتباط جمعی در آموزش مصرف بهینه برق از  رسانه

برق صنعت  صا   یدگاه متشص سي  "،د مه كارشنا یا  نا پا

شته شد ر تا  ار لوم ارتبا مه  گرای  روزنا نگاری  ، 

 دانشگاه آزاد اس مي واحد تهرا  مركز.

(." تحلیل مردم شنا تی ۱387میرآ ورلی، مهدی) -۱9

فه نرژی ها مول صرف ا جویی م صرفه  بر  موثر  گی  ی فرهن

یک و  قه  شهروندا  منط بین  شهری در  گاز  نزین و  ب

 ".۱387در سال دوازده شهر تهرا  

نا ) -20 صفت، اح یك  جویي ۱385ن صرفه  مدیریت  " .)

نرژي در پروژه صرف ا سا تماني"،ها در م شگاه  ي  دان

 تهرا :  ردادماه.

 

 پایگاههای اطالع رسانی

(. "تبلیغهها  و ۱388سههایت باشههگاه اندیشههه ) -

  ردادماه. ۱9مصرف"، 

 .۱39۱تیرماه  http://www.tebyan.net- 25سایت  -

یرا ، - گاز ا لي  شركت م با ۱389سایت  شنایي  ،" آ

 "۱389تاریشچه صنعت گاز در ایرا ، 

 " اص ح الگوی مصرف".۱388سایت مصرف بهینه ، -

سو ت،  - صرف  سازی م نه  ثل ۱390شرذت بهی ، "   م

 بهینه".

 

 

http://www.tebyan.net-/
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نق  برنامه ریزی استراتژیک روابپ  مومی در نق  برنامه ریزی استراتژیک روابپ  مومی در 

  ی ارتباتی سازما ی ارتباتی سازما توسعه راهبردهاتوسعه راهبردها
 

 3، فرزانه بهرامی 2محمد رضا حقیقی، 1فرشته بهرامی

 

واحدتهرا   ،دذتری تشصصی  لوم ارتباتا  دانشگاه آزاداس می  -۱

 شمال

واحدتهرا   ،دذتری تشصصی  لوم ارتباتا  دانشگاه آزاداس می  -2

 شمال

 واحد تنکابن ،ذارشناس ارشد تحقیقا  آموزشی -3

 

 چكیده

م یای ا شبههدن هیچ  بدو   كه  روز  ست  ته ا ای پذیرف

سازما   ستراتژیك و  الی  سطوح ا مومی در  بپ   روا

مومی در درو   بپ   كارگزار روا گاه  قرار دارد و جای

تیم رهبری سازما  یا هیأ  مدیره است چرا كه اصوالا 

یا در  ست و  ستراتژیك ا مدیریت ا یك  مومی  بپ   روا

رد. حتی در مدیریت استراتژیك سازما  نق  اساسی دا

ترین مدیرا  سازمانها از میا   جوامع فراصنعتی  الی

در مهدیریت .شهوند كارگزارا  روابپ  مومی انتشها  می

استراتژیك ت ش بر این است كه در جها  امروزی چه 

صاص داده به  ود ا ت گاهی را  پردا تن  جای نه  یم و  ا

گاهی  چه جای شتیم در  كه آرزو دا ضوع  ین مو به ا

  واهیم برسیم. اید ببینیم به كجا میبودیم، بلكه ب

سترتژی روا یزی ا مه ر فظ و برنا جاد، ح مومی ای بپ  

استمرار دوترفه و فهم متقابلی است ذه به سازگاری 

انجامد. روابپ  مومی برای ایفای موثر و  سودمند می

ریزی  ذارآمههد نقهه  مههدیریتی  ههود نیازمنههد برنامههه

اهیت اصلی ریزی اگر جوهره و م راهبردی است. برنامه

مههدیریت نباشههد، پایههه و اسههاس آ  اسههت. بههدو  



190  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

مه نی نمی برنا مدیریت می ریزی ذ ند  ند اد اذ ند.  توا ذ

ذه  نت  ذافی نی مومی  بپ   مدیرا  روا برای  قت  در حقی

تنها بر شرایپ زما  حال متمرذز شوند، این یک امر 

حیاتی است ذه آنها سازما  را به سوی آینده هدایت 

قق با  تح ند و موج فراهم  ذن سازما  را  یژه  هداف و ا

مه ین  سازند. برنا مومی ا بپ   به روا باتی  ریزی ارت

دهد جهت درست را انتشا  ذنند، بحرانها  قدر  را می

 و نیازهها بهه توجهه با منتمر تور به و را شناسایی

 اهداف تحقق جهت در را سازما  ، مشاتبا  های  واسته

ریزی  مههگامهای اساسهی فراینهد برنا.هدایت ذنند  ود

حور  ند م مدل فرای مومی  بپ   باتی درروا بردی ارت راه

مومی در بش  بپ   لف  به روا ینهای مشت کا  ا  را ام

 جهت منطقی و  لمی صور  به را  ود های برنامه دهد می

سی هداف به دستر ند مدیریت سازما  ا مهذ های  . برنا

برو می یت رو با موفق مانی  مومی ز بپ   ذه  روا شوند 

اساسی را تی ذند، بر ی از گامها گامهای متوالی و 

اساسی هنتند و باید مورد توجه قرار گیرند و بر ی 

نتند هم نی یاد م یز ز نتند و  امان مه ه ذا  برنا ار

.ذه در این مقاله به توا  آنها را نادیده گرفت نمی

 بررسی آ  پردا ته شده است.

واژگهها  ذلیههدی: روابههپ  مههومی، برنامههه ریههزی 

 استراتژیک ، سازما 

 دمه مق

اسههتراتژی بههه ارزیههابی تغییههرا  رقههابتی محههیپ 

گذاری شههركت و یهها  های سههرمایه پردا تههه، پتاننههیل

نی  شرایپ  ی صود در  به مق سید   برای ر سازما  را 

ششص می مه  م ست، ه حدی ا ترح وا ستراتژی  نی ا ند. یع ك

با  قو  را  ضعف و  قاط  كه ن قی  یا تلفی به و  جان

و دستیابی به  ها و تهدیدا  محیطی مربوط سا ته فرصت

كند و یا به  بارتی  اهداف اصلی سازما  را مینر می

كه  ست  صمیماتی ا شا  ت ند ات ستراتژیك فرآی مدیریت ا

 مؤسنهه مهرگ یها و حیها  ٔ  منجر بهه توفیهق ادامهه

 هنق  و جایگهاه مهدیریت در روابهپ  مهومی به.شود می
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ذه  امدیریت در مدیریت است . بدین معن الا م ثابهم

ضوع بر یک مو ماز  بپ   مدیریت در روا یزی  مه ر می ونا

دیگر  ود روابپ  مومی  رفگیرد و از ت رقرار میظمد ن

طرح  مدیریتی م فه  یک وظی نوا   به   یت آ   و فعال

 باشد می

 درجه توسعه یافتگي به میزا  قابل توجهي به بهره

ید  نا  تول نابع و امكا نه از م لو  و بهی یري مط گ

هره ین رو ب نتگي دارد. از ا نتمر وري و ا ب فزای  م

اي بر وردار است .  آ  در سازمانها از جایگاه ویژه

سي هره برر به ب جه  كه تو هد  شا  مید وري در  ها ن

سازمانهاي مشتلف به شكلهاي متفاوتي صور  گرفته و 

سازما  مي شرایپ  به  جه  ته باتو یرد. الب ها و  گ

مي كه  ست  عي ا مدیریتي، تبی ستهاي  سپ  سیا نت تو بای

اسب با وضعیت موجود اقدام كرد راههاي مشتلف و متن

وري سازماني نشا  دهنده  بهره (.۱387 ،یچانیذرم س)

كه در  نابعي  نه از م سازما  چگو یك  كه  ست  ین ا ا

ا تیار دارد براي رسید  به اهداف یعني تولید كاال 

قاء  مل ارت ترین  ا ند. مهم ستفاده میك یا  دما  ا

هره نه ب مل بهی براي تعا سب  مدیریت منا مال   وري ا 

 (.۱378 ،)امامی میبدی ناصر و موضو ا  سینتم است 

یل  نابع، تقل موثر از م نه و  ستفاده بهی جه ا در نتی

ضایعا ، كاه  قیمت تمام شده، بهبود كیفیت، ارتقاء 

فزای   كار و ا حیپ  پذیري در م شتریا ، دل ضایت م ر

جب  تاا مو تر نهای كار به به  نا   قه كارك یزه و    انگ

سازما  و ب سعه  شد و تو سازما  ر هره وري آ   بود ب ه

شد  هد  ل ) وا هره ور یسازما  م  (.۱39۴ ، را یا یب

امروزه در سازمانهایي كه به دنبال رقابت در محیپ 

پویا و رسید  به بهره وري بهتر و كنب مزیت رقابتي 

شتر  ستراتژیك بی یزي ا مه ر به برنا یاز  شند، ن میبا

كار  نب و  به ك ند  سازمانها بتوان تا  شود  ناس می اح

ود ادامه دهند. برنامه ریزي استراتژیك از مواردي  

اسههت كههه در دوره حاضههر مههورد توجههه بنههیاري از 

ها قرار گرفته و وجود این اصل را  سازمانها و شركت

 اي مي ي موفقیت هر مجمو هها به  نوا  یكي از پایه
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دانند. برنامه ریزي منابع انناني فرآیندي است كه 

كند كه براي نیل بهه  به وسیله آ  سازما  معین مي

صص و  چه تش با  ند،  عداد كارم چه ت به  هداف  ود  ا

مهارتهایي، براي چه مشاغلي و در چهه زمهاني نیاز 

 .دارد 

مددیریت در روابپ  مومی یعنی تصمیم گیری سیاست 

یابی ترحظااری و نذگ مه ر  و ارز با  ها و برنا ها . 

مل وه بر تنلپ ذا این تعریف مدیرا  روابپ  مومی  

هههای روابههپ  مههومی بایههد دارای  بههر فنههو  و تکنیک

هم  ویژگی مدیریت  با  مرتبپ  مدیریتی  فردی و  های 

برنامه ریزی بلند مد  بهرای روابهپ  مهدومی  . باشند

نه و الوجهای   رتر از فعالیتثاستراتژیک به مراتب مو

ل ست .  نگ ا ید فعالیتذناهماه مومی  ا با بپ   های روا

 فترسیم نموده تا هد جزء ء به ود را جدز  بده جز

شش  ذام یزی ص م مه ر ها را برنا توا  ذار شد و ب با

را ارزیابی  ایجو نت رلنمود و میزا  پیشرفت را ذنت

 تاس الزمذرد . برای رسید  به یک رویکرد آیندده نگر

این استراتژی بایهد  . یک استراتژی  مومی تدوین نمود

 بههر حمایههت از اسههتراتژی جمعههی سههازما  بهها  وه هه

مین  به ه شد .  نو با یز هم یابی ن بازار  ستراتژی  ا

نانی را  ست ذ تر ا مومی به بپ   حی روا یل در ترا دل

ذدده استراتژی بازاریابی و استراتژی جمعی سازما  

تدوین می بپ  را  ستراتژی روا تدوین ا هده دار  ند   ذن

 (.۱390، )غزنوی .  مومی نمود

 (راهبردی استراتژیک) ریزیمفهوم برنامه

تاریشی، بررسی ادبیا  این حوزه نشا  مهیاز نظر 

 ۱970و  ۱960های ریزی راهبردی از دههدهد ذه برنامه

های گوناگو   لمی، ذه شد  تغییرا  و تحوال  در حوزه

شد.  یج  فت، را نی گر سی فزو ما ی و سیا صادی، اجت اقت

ویکم و با ویژه با آغاز قر  بینتهای بعد، بهدر دهه

انگیز جهانی شد ، توسعه شگفت هایی مانندظهور پدیده

ارتباتا  الکترونیکی، و تغییرا  سریع فناوری، بر 

سر ت و شد  این تغییرا  افزوده شهد. لهذا برنامهه
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یین  نا  و تع یل جریا کر تحل با تف ذه  بردی  یزی راه ر

انداز آینده بنا شده بود، ضرور  بیشتری یافت و چشم

رهنگهی و ههای فهای اقتصادی، به حهوزه  وه بر حوزه

ای آموزشی هم ر نه ذرد. در نتیجه، تحقیقا  گنهترده

ریزی راهبردی، مدیریت راهبهردی های برنامهدر زمینه

 از و تفکر راهبردی انجام شد. در ایرا  نیهز  مهدتاا 

های مربوط به مدیریت بح ( شمنی ۱370 دهه) ۱990 دهه

هههای ریههزی راهبههردی مطههرح و در دانشههکدهو برنامههه

شد. اما تاذنو  هایی انجام میباره آ  بح مدیریت در

ویهژه در حهوزه آمهوزشتحقیقا  جدی و منهتقلی، بهه

وپرورش انجام نشده و مجمو ه منابع موجود  موماا در 

 قالب ترجمه و تألیف چند ذتا  انتشار یافته است.

ریهزی راهبهردی ماننهد ههر در سطح جهانی، برنامه

  تحوال  زیادی مفهوم دیگری، از زما  پیدای  تاذنو

یا   ست. نظام بوده ا سعه  حال تو ماا در  ته و دائ یاف

ریهزی راهبهردی اولین گروهی بودنهد ذهه از برنامهه

. لرنراستفاده ذردند
422
و  ۱960ههای . در دهه (۱999) 

ریهزی راهبهردی در دنیهای ، استفاده از برنامه۱970

شی  به فرامو مدتی  برای  ما  فت، ا یز رواج یا جار  ن ت

ا اینکهههه رویکردههههایی ماننهههد سهههپرده شهههد. تههه

)تواز  در ذارها( مجدداا توجه« پورتفولیوباالننینگ»

)غمهاوا ها را به  ود جلهب ذرد
423
. افزونهی  (2002، 

پیچیدگی ماهیت جهانی شد ، مجدداا با   احیای رواج 

 . شهد ۱990و  ۱980ههای ریزی راهبردی در دههبرنامه

ا را بههههریزی راهبردی سازما زیرا فرایند برنامه

جای  مهل انفعهالی، ذشهانید. سوی تفکر راهبردی، به

های  مومی در برابر موذلین این امر موجب شد سازما 

دهندگا   ود روشی اتشا  ذنند ذه بیشتر پاسه و رأی

. )بریننگو باشند
424
 ،۱988) . 

                                                      
422 Lerner 
423 Ghemawat 
424 Bryson 
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های در بررسی تاریشی راهبرد تغییر و سا تار شرذت

ندلر حده، چ ی   مت بزرگ در ا
425
برد را ۱962)  ( راه

های اساسی بلندمد  و تعیین هدف»ذند: چنین تعریف می

های  مل و تشصهیص های  ینی یک شرذت، اجرای دورههدف

 .«هامنابع ضروری برای رسید  به این هدف

اننههوف
 ادبیهها  در را راهبههرد مفهههوم( ۱96۵) 426

ذند ذه از نظر داند و بیا  میمی جدید ننبتاا  مدیریت

هوم در رده هنرهای نظامی قرار دارد. تاریشی این مف

رود، در ذار میاما هنگامی ذه در مفهوم وسیع  ود به

مفهوم بزرگ یک حرذت نظامی برای »مقابل تعریف مبهم 

، «ذارگیری یک نیهروی بهزرگ در مقابهل یهک دشهمنبه

قههانو  و راهنمههای »اننههوف راهبههرد را بههه معنههی 

دسهت و بهه گیریموردنیاز برای یک شرذت هنگام تصمیم

 ذند.تعریف می« آورد  رشد منطقی سودآور

آنتونی
 نهوا  ریزی راهبردی را بهبرنامه( ۱96۵) 427

های سازما ، تغییرا  گیری در مورد هدففرایند تصمیم

ها، منابع مورداستفاده برای رسید  به ههدفاین هدف

هها را هایی ذهه دسهتیابی بهه آ ها و همچنین سیاست

ذنهد. ماهیت این منابع، تعریف مهیسازند، و ممکن می

ریهزی دهد ذه تصمیما  مبتنی بر برنامههاو توضیح می

ذه  کی را  مالی و فیزی سازمانی،  چارچو   بردی،  راه

تهأثیر شهود، تحهت ملیا  اجرایی درو  آ  انجام مهی

های مشتلفی برای برنامههدهد. آنتونی ویژگیقرار می

هها شهامل شود. ایهن ویژگهیریزی استراتژیک قائل می

ستراتژیک در  مه ا یک برنا ساس آ   ذه برا ست  کاتی ا ن

شود و یهک برنده سا ته میدرو  وضعیت یک سازما  پی 

ذنهد آورد. وی تأذید مهیوجود میبرنامه نمونه را به

تهور ریزی غالباا پیچیده است و بههذه فرایند برنامه

هها مضا ف بر ات  ا  بیرونی متکی است ذه بیشهتر آ 

ی نت، برای  یق نی هم دق لی  ذه  ی مد   ک دوره بلند

 شود.تشمین زده می

                                                      
425 Chandler 
426 Ansoff 
427 Anthony 
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ماسو 
428
ذند ذه راهبرد  بار می اظهارنظر( ۱969) 

 اینکه شامل وسیع مفهومی اصط حا  بیانیه یک از است 

 واهد داشهته باشهد و وذاری دارد یا میذنب چه شرذت

یادگیری  یا  بردی  مه راه شرذت دارای برنا که  این

ذنهد، ههدف راهبهردی اسو  اضافه مهیسازمانی است. م

برپایی راهنمای رسمی و الزاماتی برای رفتار شرذت 

هدف و  شا   نتلزم انت مه م ین برنا که ا ست و این ا

 هاست.آ  به یافتن الگوی رفتاری جانشین برای دست

سپ  ذه تو ظری  نیلچارچوبی ن ون
429
یف ۱976) ( تعر

  شود: می

 های بلندمد  سازما  . هدف۱

های ذلی، چه توسپ رهبر وضع ها و سیاست. محدودیت2

شده باشند و چه از ترف مشاورا  ارائه شده و توسپ 

ههای  نهوا  محهدودیترهبر پذیرفته شده باشند و بهه

ههای سهازما  پذیرفتهه شهده جاری در حهوزه فعالیهت

 باشند 

مد  ذه های ذوتاههای جاری و هدف. مجمو ه برنامه3

های بلندمهد  ذمهک ه هدفرود به دستیابی بانتظار می

 .ذند

ذند ذه این تعریف نه تنهها بهرای وننیل اضافه می

رود، بلکه برای هر یهک ذار میصور  ذلی بهسازما  به

ذاربرد دارد.  یز  سازما  ن هم  صلی و م صر ا از  نا

گیرد و در جریها  می شکل افراد تکوسیله تکراهبرد به

آید، ود میوجتغییرا  احتمالی ذه از تریق سازما  به

 ذند.شکل پویا  مل میبه

ریهزی راهبهردی، برنامهه تعریف در( ۱976) اشتاینر

ریههزی راهبههردی را از چهههار وجههه مفهههوم برنامههه

 دهد:موردتوجه قرار می

ریهزی برنامهه»رسهد ذهه: نظهر مهیدر نگاه اول به

راهبردی در زنجیره  لت و معلول، نتیجه یهک تصهمیم

زمانی است ذه یک مدیر میگیری واقعی و قصد شده فرا

 « واهد آ  را به انجام برساند

                                                      
428 Mason 
429 Vancil 
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راهبهرد »دهد ذه: در منظر دوم، اشتاینر توضیح می

شود و سپس سیاسهتهای سازمانی آغاز میبا تعیین هدف

شوند و جزئیا  ها تعریف میها برای رسید  به آ  هدف

اجرا درآمد  راهبهرد،  ها برای اتمینا  از بهبرنامه

 پیهدا انهداز دسهتشوند ذه به چشمای تدوین میگونهبه

 ذنند.

ریزی راهبردی چیزی بی  از یک در دید سوم، برنامه

 شود.فکرانه دیده میفرایند فکری یا تمرین روشن

ذوش  »ریزی راهبردی را در نهایت، اشتاینر برنامه

وبی  رسمی یک شرذت برای تدوین چشهمیافته و ذمنظام

هها و راهبردههای اساسهی آ  و ستها، سیاانداز، هدف

ها ها برای اجرای سیاستهمچنین تدوین جزئیا  برنامه

های انداز و هدفمنظور دستیابی به چشمو راهبردها به

 ذند.تعریف می« اصلی شرذت

میتزبرگ
گونه تعریهف مهیراهبرد را این ،(۱990) 430

ههای آرمهانی، ای است ذهه ههدفترح یا برنامه»ذند: 

 ملکردهای آینده یک سازما  را در یک ذل  ها وسیاست

ههای میتزبهرگ دربهاره بحه  .« دههدیکپارچه نظم می

قو  درونی و نقهاط ضهعف راهبرد،  واملی مانند نقاط

شده در محهیپ، و حرذهتبینییک سازما ، تغییرا  پی 

وسیله  ناصر اندیشهمند را موردتوجهه های اتفاقی به

 دهد.قرار می

ریزی راهبردی و یادگیری برنامه(، در ۱99۵دیوید )

دانهد ذهه بهه سازمانی ناسا ، راهبرد را ابزاری می

های بلندمهد  دسهت یافهت. از توا  به هدفذمک آ  می

تواند دارای ابعادی مانند توسعه نظر او، راهبرد می

جغرافیایی، تنوع، فراگیری، تولید محصول، نفو  در 

وذهار ، و ذنبها، محرومیت، انح لبازار، ذاه  هزینه

شترک شد« م ذه . با ست  قد ا ید معت ح ، دیو ین ب در ا

های راهبردی شامل بیانیه مأموریت ه ذه معرف برنامه

 ملکرد ذلی شرذت در تولید و شرایپ بازار است ه و 

هها و تهدیهدهای بیرونهی سهازما  )ذهه تعیین فرصهت

                                                      
430 Mintzberg 
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ههای ها و ضهعفذنترلی روی آ  ندارد(، و همچنین قو 

های قابل ذنترلهی هنهتند( )ذه فعالیت دا لی سازما 

 است.

بوشههل و از نظههر پرابنههت
ریههزی برنامههه ،(۱977) 43۱

 جایی درباره یادگیری فرایند» از است راهبردی  بار 

مای ذه نده دورن قرار م شرذت یک آی ست در آ   کن ا م

هی از  بول گرو مورد ق یادگیری  ند  یز فرای یرد، و ن گ

باره آینهده یهک اند تا درافراد ذه دورهم گرد آمده

های این نوینندگا  همچنین در بح  .« شرذت فکر ذنند

ریزی راهبهردی فرصهتی شوند ذه برنامه ود یادآور می

های  ود بها است برای یک سازما  تا به تشریح ظرفیت

جزئیهها  بیشههتر بپههردازد. بایههد بتوانههد نیازهههای 

ناوری را  هانی و ف بازار ج هد،  ششیص د شتریا  را ت م

 ورد، و افراد زیادی را مشارذت دهد.به حنا  آ

ریهزی راهبهردی ها درباره برنامهبررسی این تعریف

اند، در  ین غیبت ساله ارائه شده 3۵ذه در یک دوره 

ریهزی های راهبرد یها برنامههتعداد زیادی از تعریف

 ریزی راهبردی:دهد ذه برنامهراهبردی، نشا  می

یک یا چنهد  گیری است ذه توسپ. یک فرایند تصمیم۱

 شود.نفر انجام می

وجهود مهی. چارچوبی برای  ملکرد یک سازما  بهه2

 آورد.

مورد 3 هر دو را  لی و  ارجی  نوع دا  مل مت .  وا

 دهد.توجه قرار می

در دهه پایانی قر  بینتم و دهه آغازین قر  بینت

دلیل باال رفتن سر ت تغییرا  در همه  رصههویکم، به

صاد، سی شری و ها، ا م از اقت ن  ب ناوری، دا ست، ف ا

ریزی راهبردی بیشتر شد و تعریف... توجه به برنامه

ریزی راهبهردی ارائهه های مشتلف دیگری برای برنامه

ههای قابهل ها به جنبههذردند. هر یک از این تعاریف

ای اشاره دارند و  موماا به نکا  مشترذی توجه م حظه

                                                      
431 Probst &Buchel 
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هها نتهایج  ها و تحلیهل آاند. مرور این تعریفذرده

 دهد:دست میای را بهتازه

ریزی راهبردی را برنامه« پدیاویکی»المعارف دایرئ

گیهری بهرای فرایند تعیین راهبرد سهازما  و تصهمیم

ای و منابع اننهانی در هدایت و تشصیص منابع سرمایه

ذنهد. در ایهن فراینهد، اجرای این راهبرد تعریف می

تحلیهل »ماننهد  وذهار،های متنوع تحلیهل ذنهبتکنیک

«سوآ 
ها( و ها و فرصتتهدید ضعف، نقاط قو ، نقاط) 432

«تههیاسایتحلیههل پههی»
 اقتصههادی، سیاسههی، تحلیههل) 433

ریهزی راهبهردی مهورد برنامه در( فناوری و اجتما ی

 گیرد.استفاده قرار می

تور رسمی به یهک دوره ریزی راهبردی، بهدر برنامه

ریهزا  برنامههشهود. همهه از آینده سازما  توجه می

راهبردی حداقل با سه سؤال ذلیدی به شرح زیر روبهه

 رو هنتند:

 دهیم )بررسی وضعیت موجود( . چه ذاری انجام می۱

دههیم . برای چه ذنی ایهن ذارهها را انجهام مهی2

 فعا ( ین)تعیین  

هیم 3 جام د جه ان ترین و به به ذار را  نه  . چگو

 )تعیین روش انجام ذار(.

های تجهاری، بهتهر هبردی سازما ریزی رادر برنامه

تهوانیم چگونه مهی»گونه ترح شود: است سؤال سوم این

بههههر رقابههههت غلبههههه ذنههههیم یهههها از آ  دور 

بردفورد و دانکن )«بمانیم؟
434
در بنهیاری از . (2000 

ها، راهبرد به منزله فراینهدی بهرای تعیهین سازما 

تور معمولجایگاهی است ذه سازما  تی سال بعد یا به

 واهد به آ  برسهد  ی سه تا پنج سال آینده میتر، ت

سال هم افهزای  مهی 20هرچند بعضی این زما  را به 

دهند. اما برای اینکه سازما  تعیین ذند به ذجا می

نتاده  جا ای قاا ذ ند دقی ید بدا برود، اول با هد   وا

 واهد بهرود تعیهین است. بعد از آ ، جایی را ذه می

                                                      
432 SWOT 
433 PEST 
434 Bradford & Duncan 
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آنجا برسد. اسنادی ذه ذند و ببیند چگونه باید به 

« برنامه راهبردی»این نتایج را منعکس ذنند، هما  

 هنتند.

ریزی راهبردی ممکن البته این درست است ذه برنامه

شرذت  یک  مای  شه راهن سیم نق برای تر بزاری  ست ا ا

تواند  ودش پهی ریزی راهبردی نمیباشد، اما برنامه

بازار چ نده  های آی قاا در روز ذه دقی ند  نی ذ نه بی گو

 مههل  واهههد ذههرد و چههه اتفاقههاتی  واهههد افتههاد. 

بنابراین، تفکر و نوآوری راهبردی همراه با برنامه 

راهبردی باید زیربنای راهبرد برای یک سازما  باشد 

گه دارد.  نده ن جاری را ز پرت تم ت ضای  ند ف تا بتوا

شود در این تعریهف،  ه وه بهر تور ذه م حظه میهما 

انهداز آینهده یها ههدف د، چشهم ناصری مانند فراین

های دستیابی به ههدفسازما ، بر وضعیت موجود و راه

 ها هم تأذید شده است.

ریزی راهبردی براساس منافع در این تعریف، برنامه

شهود. مشترک یک گروه یا یک جامعه ذوچهک تراحهی مهی

داند به ریزی راهبردی، سازما  هرگز نمیبدو  برنامه

ریزی راهبهردی درک وم مهم برنامهرود. یک مفهذجا می

ذند و همه درستی رشد میاین موضوع است ذه سازما  به

ذه  شوند  مئن  ند و مط ذار ذن هم  با  ند  یاز دار ن

آید. لذا ا ضای تیم برنامههدست میها بهمجمو ه هدف

انهد از همهه  یریزی راهبردی در یک سازما   بهار 

ای )چهه آ همدیره، و مدیرا  حرفنفعا ، ا ضای هیئت

هها ذهه از هایی ذه در صحنه حضور دارنهد، و چهه آ 

نتند و  دما   مرتبپ ه ضوع  با مو شرذت  مدیریت  یق  تر

دارا (. دهند  ماننهد حنها تشصصی متفاوتی انجام می

صور  یک بد  واحد ذار ذننهد ا ضای این تیم باید به

ذهس بشواهنهد صور  همه یا هیچتا موفق شوند. اگر به

را بازی ذنند، تیم  ملکرد ضعیفی  واهد  نق  رهبری

 داشت.

یف  ذه در تعر صری  بر  نا یف،   وه  ین تعر در ا

کاری  گروه و هم شترک  نافع م به م بود،  مده  شین آ پی
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جه  یز تو سازما  ن نونی  ضعیت ذ یت و و عی و مأمور جم

 شده است.

تأذیهد شهده اسهت:  (www.allianceonline.org) در تعریف دیگری

ای مدیریت اسهت. ردی یک ابزار دورهریزی راهببرنامه

قپ  بزار ف ین ا گری، ا مدیریتی دی بزار  هر ا ند  مان

رود: ذمک به سهازما  بهرای ذار میبرای یک منظور به

انجام بهتر وظایف ، توجه به نیروها و اتمینا  از 

به  سید   برای ر سازما   ضای  شترک ا  ذار م کاری و  هم

ذوشه   ریهزی راهبهردییک هدف. به ا تصهار، برنامهه

سهازی و اقهداما  بنیهادی در منظمی است برای تصمیم

دهی ذارهایی ذه باید انجام شهوند و ههدایت جهت شکل

 سوی آنچه در آینده باید باشد.سازما  به

صر  یف  نا ین تعر مه ا به ذل مه  یق و ذل یل دق تحل

دهد ذه موجب معنا شهد  و موفقیهت ذلیدی را نشا  می

شود: فرایند راهبردی ریزی راهبردی میفرایند برنامه

گویی به شهرایپ منتلزم آماده ذرد  بهترین راه پاس 

تهور دقیهق محیطی سازما  است. آیا شرایپ سازما  به

ههای غیرانتفها ی شنا ته شده است یا  یهر؟ سهازما 

هههای پویهها و حتههی گههوی محههیپغالبههاا بایههد پاسهه 

معنهی روشهن و غیردوستانه باشند. راهبردی بود  بهه

های سازما ، آگاه بود  از منابع آ ،   هدفشفاف بود

گویی آگاهانه به محهیپ و ترذیب ذرد  هر دو در پاس 

هها ریزی منتلزم تراحهی ههدفپویاست. فرایند برنامه

وجههود آورد  )ماننههد انتشهها  آینههده مطلههو ( و بههه

 هاست.هدف رویکردی برای دستیابی به آ 

که برای این ست  شده ا ترل  منظم و ذن ند،   فرای

هداری،  برای نگ گویی  مئن و ال سفارش مط ستار   وا

ههای مرتبهی را وری است. فرایند، سؤالتمرذز و بهره

ذننهد، ریهزا  ذمهک مهیآورد ذه به برنامهوجود میبه

هها هایشا  را توصیف ذنند، بهه آزمهو  فرضهیهتجربه

آوری و ترذیب بپردازند، درباره وضعیت ذنونی به جمع

بینهی ذننهد ذهه فضایی را پی ات  ا  اقدام ذنند و 

  واهد در آینده در آ  ذار ذند.سازما  می
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قداماتی  صمیما  و ا نتلزم ت ند م سرانجام، فرای

هایی دست بزند ذه بنیادی است. زیرا باید به انتشا 

ای باشند ذه در باال  ذر شهد. گوی سؤاال  پیوستهپاس 

صمیما   نله ت یک سل تر از  یا ذم شتر  یزی بی مه چ برنا

باره چه باید ذرد، چرا باید ذرد، و چگونه باید در

ذرد نینت. زیرا امکا  ندارد بتوا  همه ذارهایی را 

نابراین،  جام داد. ب یا ان ین دن ست، در ا ذه الزم ا

ریههزی راهبههردی منههتلزم بر ههی تصههمیما  و برنامههه

گیهری قهوی یافته و متکی بهر تصهمیماقداما  سازما 

س برای د ذه  ست  هایی ا باره چیز یت در به موفق تیابی 

 سازمانی بنیار اهمیت دارند.

ریزی راهبهردی ممکهن اسهت پیچیهده، چهال برنامه

ههای برانگیز، و حتی مبهم باشد، اما همیشه با ایده

شود و بهرای درک اساسی ذه در باال ترح شد، تعریف می

ریزی راهبردی همیشهه بایهد بهه ایهن فرایند برنامه

 اصول مراجعه ذرد.

سازما  یک  ست  در  بار  ا سازما    برد  جاری، راه ت

ای در جهت ههدایت  ملیها  سهازما  از تدوین برنامه

ذند، شامل: ذاالها یا  دماتی ذه به مشتریا   رضه می

تعیین اهدافی ذه باید تحقق یابند و باال ره تعیین 

های تدارک و تشصیص منابع برای دستیابی به آ  مشی پ

 .(۱376سرشت،  لی و رحما محب)هاهدف

هههایی را ذههه در شههاید بتههوا  بنههیاری از ویژگههی

هها تأذیهد شهده صور  مشترک بهر آ تعاریف مشتلف به

یک ج  فت. پاتر کاران  یا لو و هم یف بی ست، در تعر ا

ریهزی راهبهردی را ( برنامهه۱376بیلو و همکاران  )

دانند ذه تی آ ، مدیرا  ارشد اجرایهی و فرایندی می

ردی سازما  را تراحهی مهیهای راهب ملیاتی، فعالیت

ترین ویژگی این فراینهد در ذنند. از نظر آنا ، مهم

ماهیت ذار گروهی آ  نهفته است. زیرا در قالب چنین 

به  باور  قاد و  ذه ا ت ست  ذارگروهی ا ند و  فرای

گیرد و افراد درگیهر در ایهن راهبرد سازما  شکل می

فرایند، ننبت به آ  احناس تعلق و مالکیت پیدا مهی

شهد  مرحلهه   وه، چنین فرایندی موجب آسا نند. بهذ
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شهود. ایهن محققها  مهیاستقرار راهبرد سازما  مهی

گویند: برنامه راهبردی بنتر یا چارچوبی است برای 

به  ذه  یاتی  هدایت  مل بردی و  کر راه سا تن تف لی   م

ریزی شده بینجامند. ایهن تحقق نتایج مششص و برنامه

 شود:می چارچو  با هفت  نصر مششص

. 3. تحلیهههل راهبهههردی،2. مأموریهههت سهههازما ،۱

. 6های تلفیقهی،. برنامه۵. اهداف بلندمد ،۴راهبرد،

 .   صه اجرایی7های مالی،بینیپی 

تهور منهتقل و جهدا اگرچه هر یک از این  ناصر به

هها ارتبهاتی یابهد، ولهی بهین آ توسعه و تکامل می

ر مهدیریتی ها روی هم ابزادرونی نیز وجود دارد. آ 

توا  دهند ذه با استفاده از آ  میمهمی را تشکیل می

گیهری ذه   یها ماهیت و مفهوم اصهلی سهازما ، جههت

یاده  برای پ مای الزم  شه راهن سب و نق بردی منا راه

ذههرد  راهبههرد اتشهها  شههده و دسههتیابی بههه نتههایج 

 .(۱376بیلو، )بلندمد  را نیز تعیین ذرد 

 یک برنامه ریزی استراتژ الگوهای

برنامههه ریههزی اسههتراتژیک مفهههومی بههرای  الگههوی

برنامه ریزی استراتژیک است. ایهن الگهو بها  اننجام

سازمانی  ستق ل  یانگر ا ذه ب ذاربردی  هوم  هدف و مف

سازمانی  سا تارهای  فاو   سطوح مت حی و در  ست ترا ا

شرح  می به  گو  صد ال هداف و مقا ذار رود. ا به  ند  توا

 :زیر است

 ملکرد سازمانی مشارذت در بهبود ذلی  

  ق  منابع اننانی. نق  فعال در نمای  اهمیت ن

توسعه منابع اننانی موردی است ذه از بهبود منتمر 

یت می بین  سازمانها حما شن  باط رو جاد ارت ند  ای ذ

 فعالیتهای اصلی تجاری و منابع اننانی

    تراحی ابزار برنامه ریزی ذه حمایتها و تنهی

 جود آوردالزم بهههههرای توسعه به و

 برنامه ریزی استراتژیک   ناصر الگوی

 فرایند استراتژیک -۱

 ها برنامه -2
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 برنامه ریزی  فرایند -3

  فرایند استراتژیک

بردی،  یت راه یف موقع یین و تعر شامل تب جزء  ین  ا

حیپ  یل م یه وتحل ستراتژیک و تجز صمیما  ا هداف و ت ا

ستراتژیک  ضعیت ا یف و برای تعر ست.  لی و  ارجی ا دا 

نتی  وامل دا لی و  ارجی تعیین و تبیین گردد. بای

 :اجزاء و  ناصر این فرایند  بارتند از

  به یل  برای ن بزاری  ستراتژیک: ا صمیما  ا ت

 .اهداف نهایی واستراتژیک موسنه هنتند 

  تجزیه و تحلیل محیپ دا لهههههی: شامل تجزیه

وتحلیههل  ههرد از منههائل درو  سههازمانی، تعههداد 

شغلی، سا تار سازما ، توانایی ذارذنا ، مهارتهای 

ضعیت  یین و یف و تب یره، تعر فروش وغ سهام،  ضه،   ر

برای نیل بهه اههداف  ها برنامه منابع اننانی و تراحی

 .است

  شامل جزء  ین  حیپ  ارجی: ا یل م یه و تحل تجز

شناسایی و تجزیه و تحلیل از  وامل ذلیدی در محیپ 

نابع  مدیریت م بر  بالقوه  تاثیر  ذه  نه   ارج موس

اننههانی سههازما  دارد. تغییراتههی در تکنولههوژی 

گی،  شی و فرهن ضعیت آموز سرمایه، و بازار  صاد،  اقت

جمعیت شناسی و  وامل سیاسی صور  گیرد باید تاثیر 

های منابع اننانی شناسایی  و  پ مشی ها برنامه آنها بر

 گردد. 

  تجزیههه و تحلیههل قوتههها و ضههعفها، فرصههتها و

و تحلیل براین منطق استوار این تجزیه  :(SWOT) تهدیدا 

اسههت ذههه اسههتراتژی اثههربش ، قوتههها و فرصههتها را 

ذند در ین حال ذه ضعفها و تهدیدا  آ  را  حداذثر می

ههداقل می های  به حههههههه صتها، موقعیت ساند. فر ر

ضعیتهای  بر و یدا   ست، تهد نه ا حیپ موس لو  در م مط

 نامطلو  در محیپ موسنه تاثیر  مده دارد. 

  اه برنامه

ستراتژی ند، ا ههن فرای شی در ایههه و های  ها و  پ م

مشههشص  بههه اهههداف سههازمانیذارذنهها  نیههل  چگههونگی

سی شود. می عدد موردبرر ترق مت سعه از های تو و چارچوب
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مه صادی برنا مدهای اقت یرد و پیا شرذت و  قرار گ های 

 گردد.  بهبود تولید و بازاریابی معین و ا  م می

 فرایند برنامه ریزی:

ین  ذ   از  ا یل  رد و  یه وتحل شامل تجز جزء 

سا تار  سازمانی،  نگ  جو و فره جود ،  های مو متغیر

سطح  شغلی،  های  ذاری، مهارت ندگی  یت ز سازمانی، ذیف

شاینههتگی، الگههوبرداری از بهترینههها، ارزیههابی 

پیامههدها ، بررسههی پیامههدهای توسههعه ، ابزارهههای 

انههدازه گیههری توسههعه و ا مههال اصهه حی اسههت. 

بههر بررسههی و مطالعههه  برنامههه ریههزی اینههدفر تاذیههد

پیامههدهای توسههعه ، تراحههی فراینههدها، ارزیههابی 

ستراتژی نانی، ا نابع ان مدهای م ست  ها و برنامه پیا ها

 گردد.  ذه ازتریق بششهای وظیفه ای تثبیت می

چرا باید بهرای روابهپ  مهومی اسهتراتژی داشهته  

 باشیم؟

ستراتژی سطه  ا به وا ذه  صولی  ست از ا بار  ا آ   

شود . استراتژی باید  فعالیت روابپ  مومی مدیریت می

قبل از اینکه بشواهیم .بپردازدهدف یم به تبطور من

استراتژی  های مؤثر بر آ  صحبت ذنیم در  صوص و مؤلفه

بدانیم ید  تدا با مومی اب بپ   ین  در روا چرا ا ذه 

نیاز و رفتار  .منئله تا این حد در سازما  مهم است

های ارتباتی مورد استفاده  تکنولوژیافراد و همچنین 

شتاری و  حن نو ست. ل یر ا حال تغی مداوم در  تور  به 

ذاربردی و  باتی  لوژی ارت فراد، تکنو ذرد  ا صحبت 

حد  ین وا ذه ا جا  نت. از آن شته نی ند گذ یره مان غ

وظیفه انتقال ات  ا  بین مدیرا  و مشاتبا  بیرونی 

ها  آ  را دارد، پس باید بتواند اول از همه  ود با

ذارا  مانی  باط ز ین ارت ند. ا قرار ذ مؤثر بر باط  ارت

ها نزدیک باشد. پس باید  است ذه به زبا  و فرهنگ آ 

ستراتژی و  قع ا ند. در وا به روز ذ ند  ود را  بتوا

برد پی  ب یرا   با تغی سب  مه  ود را متنا برای .برنا

ارتباط مؤثر باید فرهنگ سازمانی و مشاتبا  بیرو  

این جدا از نزدیک بود  با فرهنگ  یکنا  باشد. حاال

به  ذه  سازمانی  هر  حال  هر  به  ست.  سازمانی ا درو  
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نحوی با  موم یا هما  اربا  رجوع سروذار دارد، با 

ها هم در ارتباط  واهد بود. پس این وظیفه  فرهنگ آ 

نی را در  نگ بیرو ند فره ذه بتوا ست  مومی ا بپ   روا

یا روش موزش  یق آ سازما  از تر جا های  درو   گر  دی

بیندازد. در حقیقت این واحد نماینده ارتباط است. 

 .ای ذه در مرتبه اول  ودش باید به روز باشد نماینده

 :سئوالهایی ذه در استراتژی ارتباتی مطرح است 

نه   -۱ جاری چگو صنعتی و ت شرذتهای  سازمانها و 

 آ  انتقال و ات  ا  انتشار بین فاصله توانند می

 ذنند؟ مترذ را مشاتب  هن به

نه می -2 هن  چگو به   قال ات  ا   پس از انت توا  

 ذرد؟ تضمین را اقناع مشاتب، تاثیرگذاری و

نه می -3 گرش،  چگو تار ) ن یر رف کا  تغی توا  ام

داده یهها در حالههت  فرهنههگ( مشاتبهها  را افههزای 

 آرمانی تضمین ذرد؟

 رسانی ات ع بدو  شک نق  یک تراح مهندسی ارتباتی

حی و ستر ترا باتی اتژیا حوزه ارت یین صنعت، در  تع

 و رسانی ات ع فرایند یک در ذه است گامهایی تمام

 .شود برداشته باینت می ارتباتی

ریزی ذاربردی و استراتژیک در روابپ  مومی  برنامه 

سی  ۱شامل  بردی و ۴گام اسا له  ۱۵گام راه مرح

ستراتژیک در  ذاربردی ا یزی  مه ر ست. برنا یدی ا ذل

شمند با رویکرد حل منائل و مشک   روابپ  مومی هو

 .شود می ارتباتی تجاری ارائه

تثبیت جایگاه و نق  ویژه روابپ  مومی  :گام اساسی

 روابپ باید گام نشنتین در. صنعت توسعه در تجاری

 و ذهههه   ریزیهای برنامههههه تمههههام در  مههههومی

 به را الزم سازما  جایگاه تاذتیکی های ریزی برنامه

 امکانهها  و ا تبههار، از داده و ا تصههاص  ههود

یت شد  وردار بر الزم محبوب نا .با بپ ذارذ  روا

باتی ارت های مهار  و تجربه باید دان ، نیز  مومی

 .باشند و انگیزه الزم رادارا

بررسی و شناسایی منائل ارتباتی  :گام راهبردی اول

 سازما 
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 مرحله اول: انجام تحقیق منتمر

گذرد؟  قاید،  ات  اتی در صوص اینکه اذنو  چه می

افکههار، نگرشههها و رفتارهههای افههراد وگروهههها ی 

ذلیههدی چگونههه است؟سههازما  بهها چههه منههئله ای 

 روبروست؟

له دوم: یل مرح یت تحل عه شامل موقع حیپ مطال  م

ما ی سی و اجت نب برر ضو ی جوا نوا  به ذه مو   

 :شود می مطرح منئله

 (SWOTفرصتها ، تهدیدها و نقاط ضعف و قو  سازما 

 ....شود مرحله شناسایی میدر این (

شناسایی هنته مرذهزی شهکل و موضهو ا   :مرحله سوم

 پیرامونی آ 

شناسایی مقهدماتی گروههها و منهابع  :مرحله چهارم

حت  ذه ت نانی  بویژه ذ باتی  نئله ارت حور م حول م

 گیرند تاثیر منتقیم مشکل بوجود آمده ، قرار می

چهههار مرحلههه فههوق در گههام دوم بههر تحقیقهها  و 

اتی متمرذز است ذه به شناسایی مطلو  منئله مطالع

 .انجامد می سازما  یا منائل ارتباتی

ین برنامهه راهبهردی تهدو اصهول : گام راهبردی دوم

 ارتبههههههاتی روابههههههپ  مههههههومی تجههههههاری

های تعیین اهداف روابهپ  مهومی و  شیوه:مرحله پنجم

 مششص ذرد  منظور نهایی از حل مشکل ارتباتی

هدف فر هی ویهژه، قابهل  تعیین مقصد و :مرحله ششم

 .گیری و زمانبنهههههههههههههدی انهههههههههههههدازه

روشههای شناسهایی مشاتبها  ذلیهدی و  :مرحله هفتم

ند  باتی نیازم شکل ارت حل م برای  ذه  هایی  گروه

 .ارتباط با آنهاهنتیم

های تعیهین پیامههای اولیهه و  شهیوه :مرحله هشهتم

ثانویه برای ارتباط با مشاتبا  ذلیدی و براساس 

 منئله ارتباتی

شیوه تدوین استراتژی و راهبرد انتقال  :ه نهممرحل

 پیام موثر



نقش برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی در توسعه راهبردهای 

    207 ارتباطی سازماک 

 

روشههای تعیهین تاذتیکهها و فنهو  و  :مرحله دههم

به  با   با مشات باط  برای ارت باتی  هایی ارت ذانال

 صور  ویژه و  اص

روشهای تدوین برنامهه زمانبنهدی و  :مرحله یازدهم

 (CPM) های روابههپ  مههومی مههدیریت ذنتههرل برنامههه

هم: له دوازد جدول بودجه مرح تدوین  شهای  ندی  رو ب

براساس استراتژی و ذانالهای برنامه روابپ  مومی 

 تجاری

ارتبهاط بها مشاتبها  و اجهرای  :گام راهبردی سوم

 برنامه ارتباتی روابپ  مومی

اقداما  و ت شهای اجرایهی برنامهه  :مرحله سیزدهم

یک از  هر  با  باط  برای ارت مومی  بپ   بردی روا راه

تب  های مشا ششص گروه یام م سال پ صنعت و ار ش   در ب

با  باتی  لف ارت های مشت ها و ابزار یق ذانال از تر

یدی و  های ذل یک از گروه هر  های  به ویژگی جه  تو

طی  کانی و محی مانی ، م ضیا   اص ز شرایپ و مقت

 .روابپ  مومی

ارزیهابی اثربششهی برنامهه  :گام راهبهردی چههارم

 ارتباتی

ها و ضهوابپ روشهای ارزیابی معیار :مرحله چهاردهم

صد  هداف و مقا به ا ستیابی آ   ساس د مه برا برنا

  مومی تجاری برنامه روابپ

روشهههای ارزیههابی ابزارههها و  :مرحلههه پههانزدهم

حل  ها در  شی آن حاظ اثربش باتی از ل های ارت ذانال

            .منئله ارتباتی

مه جاری در  برنا مومی ت بپ   بردی در روا ریزی راه

ذه  بود  هد  فق  وا سنجیده و صورتی مو نه،  آگاها

حل  ساس مرا بر ا گام  به  گام  شده و حی  نتدل ترا م

به  له  به مرح له  لذذر و مرح فوق ا یدی  سی و ذل اسا

 در صههورتی فراینههد محههور وبهها تفکههر اسههتراتژیک

 شرایپ گرفتن نظر در با ارتباتی مشک   حل راستای

 سیاسههی و ،اجتمهها ی فرهنگههی ، محلههی مقتضههیا  و

 .شود اجرا سازما 
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ها و  مشههی ها،  پ گر سیاسههت مههومی تحلیههلروابههپ  

صرف عه و م برای جام سازما   ستراتژیهای  ذنندگا   ا

ذاال و  نده  صرف ذن ست م کن ا نده مم صرف ذن ست. م ا

یل  مومی تحل بپ   شد. روا جوع با با  ر یا ار  دما  

هاسههت .در واقههع هههر سیاسههت و  گههر ذلیههه سیاست

مه جرا می برنا سازما  ا مدیریت  ذه  با  ای را  ند،  ذ

گیرد: بر این اساس  تنت روابپ  مومی انجام مییک 

شود ذه آیا این برنامه ذامل و بهینه است  مششص می

دهههد یهها یر؟ بهها تههدوین  یهها  یر؟آیهها جههوا  می

ستراتژی باتی روابپ ا شاور  وبی  های ارت مومی م  

صمیم شا  ت مدیریت در ات تدوین  ها،  پ برای  شی و  م

 .استراتژی ذ   سازما   واهد بود

  و شرذت هر در ارتباتی استراتژی مهندسی و تراحی

 از تصویری ذه ذند می فراهم را امکا  این سازمانی

ش مدتاا  مچ هداف   سالت، ا ها، ر اندازها، ماموریت

ارتبههاتی در راسههتای ماموریتههها و رسههالت بشهه  

ته شته  ود روی پی  را مربو شیم دا قت در. با  حقی

ستراتژی تدوین باتی ا عت صن حوزه شرذتهای در ارت

ند سی باز" یک نیازم سانی ات ع مهند کر با" ر  تف

ستراتژیک مه و ا یزی برنا ستراتژیک ر بات ا ی ارت

 .اسهت برای ایجاد روابهپ  مهومی هوشهمند تجهاری

 مدیریت استراتژیک در روابپ  مومي)

 نتیجه گیری

ست  هی ا مومی را بپ   ست روا قد ا یر معت یار م ماز

ناگو  د فراد گو ها وا ها وبازار شف راه نوی ذ سطک ب ر 

فو ضریب ن قدر  در  حداذتر  به  سید   برای ر عه    جام

قا ثم مومی در راه ارت بپ   یت روا عه. تقو بت در جام

قوه با  شتریا  بل شتری و م ماد م شد  در  قف  موا ت

نب و ذار تی ذ شرذت وح مه  .شود ها می سازما   یک برنا

تا   ستراتژیک ارتبا ثربش  ا صی  دارای ویژگیا های  ا

نت  ویژگی ذه ه بزرگ و  هایی  سازمانهای  مورد  هم در 

ک و هم سازمانهای بازرگانی و غیرانتفا ی قابل چذو

یاده شند ویژگی پ ستراتژیک  سازی با مه ا یک برنا های 
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یک برنامه استراتژیک ارتباتا  هم با یعنی ارتباتی 

شتریا   ضای م گوی تقا با ال هم  قررا  و  قوانین و م

قبای افکار باینت  ود را در  سازمانها می .سازگار است

ن مومی م ند. انت یول  مومی در ظابدان کار   را  اف

یت و ای با ذیف کرد  باجمورد  مل کا  ارت باز  طاد ام

سازمانها  گر  ست. ا فزای  ا به ا سازمانها رو  سپ  تو

  و  دما  با ذیفیت اله محصویهمواره در راستای ارا 

ف مد  مو شند در دراز شا با مه  قذو شد. ه ند   واه

ق حیپ ر شغوسازمانها در م نتند.  لابتی م یت ه فعال

یازا  ارا غا  و امت عرض تبلی ذه در م شتریانی   یهم

ذه در راه  سازمانی  به  نبت  نتند ن با ه سپ رق شده تو

ست  شته ا مداوم دا نتمر و  شی م ها ذوش ضایت آن نب ر ذ

 .مانند وفادار باقی می

ریزی راهبهردی و های مشتلف برنامهبا بررسی تعریف

های یهاد شهده  ناصهر یفبندی ذلی، در تعردر یک جمع

 توا  یافت:زیر را می

گیههری و نقشههه ریههزی و تصههمیم. فراینههد برنامههه۱

 راهنما

 . بیانیه مأموریت2

 انداز آینده. چشم3

 های بلندمد . هدف۴

 مد های  ینی و ذوتاه. هدف۵

 . موقعیت ذنونی6

 . توجه به شرایپ محیطی7

 . نقاط قو 8

 . نقاط ضعف9

 ها. فرصت۱0

 دیدها. ته۱۱

 . راهبردهای اساسی۱2

 های ذلی. سیاست۱3

 ها. برنامه  مل یا تدوین جزئیا  برنامه۱۴

 ای و اننانی. تشصیص منابع سرمایه۱۵

 . مشارذت و همکاری جمعی۱6
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ریهزی ریزی راهبردی فرایند برنامهدر واقع برنامه

گیری یا تدوین یک نقشه راهنما بهرای حرذهت و تصمیم

ا  شهده اسهت. در ایهن فراینهد، سوی آینده انتشهبه

ابتدا باید به تبیین مأموریت سازما  و تدوین چشهم

های بلندمهد  انداز پردا ت و سپس در چارچو  آ  هدف

صور  شفاف و روشهن تعیهین مد  سازما  را بهو ذوتاه

طی،  شرایپ محی به  جه  با تو ید  سوم با گام  ذرد. در 

ذرد  یین  سازما  را تب نونی  ضعیت ذ یت و و تا موقع

ایهم و بهه ذجها قصهد رفهتن معلوم شود ذجا اینتاده

هها داریم. برای تبیین موقعیت باید به شناسایی قو 

های درونی سهازما  اقهدام ذهرد و تهدیهدها و و ضعف

های بیرونی را شنا ت. با شنا ت موقعیت ذنهونی فرصت

تهوا  و روشن بود  نقطه هدف و درک شرایپ محیطی مهی

های ذلهی اسی و همچنین سیاستبه تدوین راهبردهای اس

مه  سایه آ ، برنا ست زد و در  هدف د به  سید   برای ر

یا  دقیق تراحی ذرد. بدیهی است ذه   مل را با جزئ

ای و اجرای برنامه  مل نیازمند تشصیص منابع سرمایه

منابع اننانی است. اما نکته مهم این است ذه تحقق 

شارذت  به م جدی  جه  نتلزم تو بردی م مه راه و برنا

ریزی و ههم همکاری جمعی همه ذارذنا ، هم در برنامه

 در اجرای برنامه است.
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 ی  لمی ذاربردی ها دانشگاهانشگاه آزاد اس می واحد تهرا  غر  و مدرس د -2

 

 

 چکیده 

نو   تا ذ سعه  سانه و تو بین ر طه  صوص راب در  

ست   ده شده ا ئه  فی ارا یا  مشتل سانه را  نظر ای ر

سعه می بزاری در  دمت تو سانه را  ا هی ر ند و گرو دان

سعه می تایج تو بل  از ن یر قا ذه غ چه  ما آن ند. ا دان

 باشد نق  و تأثیر رسانه در فرایند توسعه یانکار م

پایدار ذشورها از منظرهای مشتلف سیاسی، اقتصادی، 

 اجتما ی ، فرهنگی و ... است

محقق در این مقاله ت ش نموده است تا به بررسی 

ی ایرا  بر توسعه پایدار بپردازد.در ها تاثیر رسانه

ه سپس به رابط وها ذارذردها و وظایف رسانه ابتدا به

بر توسعه پایدار پردا ته است .در  ها و تاثیر رسانه

این مطالعه چهار فرضیه تدوین شده است ذه در نهایت 

تایج ین ن ذه به ا سیدیم  قق  ر شه مح غم اندی لی ر  

سانه سانهها ر به ر نبت  چاپی ن کی در ها ی  ی الکترونی

 زمینه توسعه پایدار بیشتر موفق بوده اند . وآنها

شتر نموده و ت ش اندذی جهت به بعد سیاسی توجه بی

توانمند سازی مشاتبا   ودو ایجاد آماده سازی فکری 

داشته و در  به سوی پیشرفت و توسعه ایشا  و روانی

سانه یت ر یرا ها نها سانه ی ا نوا  ر ظه ها به   ی محاف

 ذار شنا ته شده اند 

mailto:nahid_khoshnevis2000@yahoo.com
mailto:nahid_khoshnevis2000@yahoo.com
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 مقدمه  

مر  هر ا بل از  شرفت، ق یزه در پی جاد انگ برای ای

مردم ب گری  سند و دی شرفت را بشنا سعه و پی ید تو ا

ها  های جدید را به دست آوردند. آ  ات  ا  و اندیشه

مورد راه ند و در  یرا  رادرک ذن لزوم تغی ید  های  با

شند.  شته با یر، ات  ا  الزم را دا جاد تغی لف ای مشت

های همگانی در این تحول و دگرگونی به  اهمیت رسانه

زیربنای تغییرا   حدی است ذه این وسایل، پشتوانه و

شمار می به  لی  سعه م ما ی در تو سانه اجت ند. ر های  رو

همگانی با ایفای نق  آموزشی و  بری  ود، در ایجاد 

ههها موثرنههد.  ههها و انگیزه ههها، ارزش تحههول و مهار 

های  توانند با استفاده از شیوه های همگانی می رسانه

مناسب، نیازهای  مومی را با امکانا  ملی در ذشور 

نده نگ ذن سانه ماه بین ر ند  سال پیو سعه  ها  ها و تو

صور  به  ذه  ست،  یه  ا ح  نظر مورد ب ناگو   های گو

ثر  ذه اذ جا  ست. ازآن ته ا قرار گرف سعه  پردازا  تو

نای رواج ارزش به مع سعه را  پردازا ، تو یه  های  نظر

های ارتباتی  داننتند،  ود به  ود تکنولوژی غربی می

دست یابی به این هدف  ای را ابزاری در جهت و رسانه

صیه می نترش آ  را تو قی و گ ند. آ  تل براین  ذرد ها 

سانه سعه ر ذه تو ند  باتی  باور بود نا  ارت ها و امکا

ذند واز  ها ذمک می از یک سو به شکل دهی ششصیت اننا 

ها  ها و جوامع را آماده پذیرش ارزش سوی دیگر، دولت

سانه جه ر سا ت و در نتی هد  بی  وا نگ غر ای ه و فره

هی زمینه شرذت گرو ضور  یه ح ستمرار توج ند  سازا های چ

 .ملیتی در ذشورهای توسعه نیافته جها   واهند شد

  مسالهبیاک 

گر بش  با دی مل  مروزه در تعا سانه ا عه ها ر ی جام

یاز  یدار ، ن سعه پا ما ی، تو شارذت اجت نتند .م ه
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نی و شک   آ شنا ت م سی .  های  شنا گر ذار تی از دی آ

 ستها رسانه

سان یافتگی  ها هر سعه  های تو کی از محور یز ی  ود ن

شورهایی  ته ، ذ سعه یاف شورهای تو مروزه ذ نتند ، ا ه

سانه ذه ر نتند  یاها ه به دن حرف اول را  ها   ی آن

نتایی  می به ای قاد  نتا و ا ت عه ای یک جام ند. در  زن

آ  جامعه نمی توانند فرصت شکوفایی  از سوی مدیرا 

 را به  ناصر اصلی بزنند

یا سانهتو می آ یت ر سعه  ها ا  از ظرف هت تو در ج

فت و با    هره گر فاو  آ  ب عاد مت یدار، در اب پا

 . توسعه و پیشرفت جامعه شود
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 اهمیت و ضرورت

به  ضر  نل حا برای ن می را  سرمایه  ظی شته  نل گذ ن

رسد این ننل نمی تواند دین  می ارث گذاشت ولی بنظر

یزی در و ذرده و چ ندگا  ادا  به آی نبت  ر  ود را ن

یداری در  مروزه، ناپا گذارد. ا به ارث ب ها  برای آن

سههطوح مشتلههف در زنههدگی اننههانها گنههترده شههده و 

یا   شده و ز تاثر  نده از آ  م جودا  ز نانها و مو ان

ی ها دیده اند. در سطح جهانی، تشریب الیه اوز ، بارش

هره  لی، ب سطح م نه ای و در  تاثیرا  گلشا سیدی،  ا

ی صنعتی ها اد ، سیاستبرداری گنترده از منابع و مع

شکار  نایل زرا ی،  لی، م سطح مح شد  و در  شهری  و 

ح  را  یا  و نتگاههای ح به زی جاوز  قانونی و ت غیر

صل فعالیت گی حا ذه هم ند و ها شاهدیم  نانی ا ی ان

ین  یدار در ا سعه پا سوی تو به  سیر  برای  نتی او  بای

 (۱376سطوح،  ود قدم بردارد.)سی جی بارو، 

آینده شناسا  بر تعادل یابی  رسد تاذید می بنظر

لودگی  نابع و آ نرژی، م یت، ا هم، جمع مل م هار  ا چ

نا   ت ش ان جه  شده و در نتی ته  یده گرف طی ناد محی

برای توسعه و پیشرفت ذه الزمه زندگی اوست، باید از 

شکویی، ها و چال  ها بحرا  صحبت شود) طی  (. ۱382ی محی

ناپذیر ی محیطی پایا  ها وقتی با تاذید بر انباشته

به ای از  یا تجر صنعتی دن صادهای  ذل اقت توا  در  ن

یک  یدار را  سعه پا فت و واژه تو طی یا یداری محی پا

ید ت ش نت. با فاظی دان هت  ها ل ذرد و در ج ضا ف  را م

تحقق پایداری غیرممکن را ممکن سا ت. باید در نظر 

های  گرفتن نیاز ظر  نتلزم در ن شر م قای ب ذه ب فت  گر

ه نین نیاز لی و همچ نلفع سا، ها ای ن نده است)پار ی آی

۱382.) 

ی جدید برای دستیابی به ها نیازمندی به ذنب دان 

ی ها و استراتژی ها منابع جدید ات  ا  و ذشف دیدگاه

و ارتباتا  نو، به  ها جدید همراه با وسایل، تکنیک

صحیح و  مدیریت  به  ندی  جامع و نیازم سعه  ظور تو من



    217 ها بر توسعه پایدار   تاثیر رسانه

 

مربههوط بههه  و فراینههدهای ههها بجهها در تصههمیم گیری

 باشد می پایداری، دو بح  اساسی چال  پایداری
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 اهداف اصلی 

 در توسعه پایدار ها بررسی تاثیر رسانه

 اهداف فرعی 

(رسانه بر روی ذدام یک از ابعاد توسعه پایدار ۱

 (  محیطی زینت –اجتما ی -اقتصادی -)سیاسی 

 بیشتر تاثیر گذار بوده است

 و دیههداری – ی ) چههاپیها (بررسههی تههاثیر رسههانه2

 پایدار توسعه بر(  الکترونیک -شنیداری

سانه3 یا ها (ر موده  مل ن نه   ظه ذارا یرا  محاف ی ا

 توسعه محور؟

 فرضیات تحقیق  

ی الکترونیهههک و دیهههداری و ها (تهههاثیر رسهههانه۱

تلویزیو  و رادیو(ننبت  -اینترنت- شنیداری)ماهواره

 در...(  و مطبو هها  –ی چههاپی) ذتهها  ها بههه رسههانه

 باشد می بیشتر پایدار توسعه هزمین

سانه2 نت  ها (ر ش  زی به ب یدار  سعه پا عاد تو در اب

 بیشتر توجه دارند. محیطی

ظر می (3 سعة روش به ن بین تو سد  شی و  ر هاي آموز

سانه ات ع سانی ر نئولیت ر سازی و م پذیری  ها و توانمند

نده جاد آی برای ای عه  فراد جام طه  ا یدار راب ای پا

 معناداری وجود دارد

ی ایههرا  در توسههعه پایههدار محافظههه ها (رسههانه۴

 نمایند می ذارانه  مل

 ادبیات تحقیق

( در Sustainable developmentاصط ح توسعه پایدار یا پایا )

درباره محیپ و توسعه بکار  ۱970اوایل سالهای دهه 

ید  یدارروی آ  تاذ سعه پا ذه تو می  حوزه مه سه  رفت.

های  سههازما  دارد،منههایل محیطههی اسههت از آ  زمهها 

سب و  بین طی منا به محی ستیابی  ها  د ذه  وا لی  المل

گی  نام  اص و ویژ ند  سودمند بود سعه  برای تو نا د  م

کار  فت. ب مود یا یدار ن سعه پا برد تو ها در راه آن
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بهههرد  واژه توسهههعه پایهههدار بعهههد از ذنفهههرانس 

در محافل  لمی فراگیر شد  ۱992ریودوژانیرو در سال 

(. وظیفه معمارا  در این ۱3: ۱380)ضرابی و ا انی، 

یر  صور  غ به  مارا   ست،چراذه مع یر ا نیار  ط حوزه ب

% تغییههر ّآ  و هههوا 7۵منههتقیم و منههتقیم منههول 

فانی  های  بل الگو هایی در مقا نتند.ارایه راه حل ه

سعه صادی تو ما ی و اقت بدی، اجت ذه  می ذال شد  با

بتواند از بروزمنایلی همچو  نابودی منابع تبیعی، 

ی زینههتی، آلههودگی جهههانی تغییههر ها مانهتشریههب سهها

اقلیم، افزای  بی رویه جمعیت، بی  دالتی و پایین 

لوگیری  نده ج حال و آی نانها  ندگی ان یت ز مد  ذیف آ

ستفاده  ست در ا یری ا ند تغی یدار فرای سعه پا ذند.تو

سرمایه هدایت  نابع،  سعه  گذاری از م یری تو سمت گ ها، 

با نیا ذه  ست  هادی ا یری ن ناوری و تغی حال و ف های  ز

بر ۱990آینده سازگار باشد. توسعه پایدار ذه از دهه

ای از توسعه اننانی و در ارتباط  آ  تاذید شد جنبه

نل نت و ن حیپ زی سعه  با م هدف تو ست.  نده ا های آی

پرورش قابلیت نانی  نو  می ان نانی مح شود.  های ان

توسعه پایدار به  نوا  یک فرایند ذه الزمه بهبود و 

ست، شرفت ا ستی پی فع ذا ضعیت و ر بود و ساس به ها ی  ا

مع پیشرفته گی جوا ما ی، فرهن تور  اجت ید مو ست و با ا

صادی،  نگ اقت سب و هماه عادل، متنا شرفت مت ذه پی محر

اجتما ی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه ذشورهای در 

پنج  به  سعی دارد  یدار  سعه پا شد. تو سعه با حال تو

ظت و توسعه، نیاز اساسی زیر پاس  گوید: تلفیق حفا

ست نا ، د نتی ان یه زی های اول به  تامین نیاز یابی 

فظ  گی و ح نوع فرهن تاری و ت ما ی،  ودمش  دالت اجت

 یگانگی اذولوژیکی

 تاریخچه توسعه پایدار

از سالیا  دور، با افزای  سطح دان  و فهم بشر، 

بود و  حال به مواره در  ندگی او ه ضعیت ز یت و و ذیف

سع ح  تو ست. مبا بوده ا قا  قر  ارت صادی از  ه اقت

هفدهم و هجدهم می دی در ذشورهای اروپایی مطرح شده 
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نانس(و  پا )رن ما ی ارو گی اجت ق   فرهن عد از ان وب

شرفت موج پی صنعتی،  ق    قب آ  ان شتابا  ها متعا ی 

شد  شد  و ر صنعتی  شار  غاز شد.ف بی آ شورهای غر ذ

بازار و  صاحب  با ت توام  شورها  ین ذ ناوری در ا ف

شورهای نابع ذ تا در  م شد  نتعمراتی با    ضعیف م

قب  شرفته و   طب پی بین دو ق شکاف  تاه،  مانی ذو ز

شکل  ها   شورها در ج یف از ذ شده و دو ت یق  نده  م ما

شورهای  ته( و ذ سعه یاف شرفته )تو شورهای پی یرد: ذ گ

  قب مانده)توسعه نیافته(.

شد  یا  ر با جر حدی  تا  ذه  سیایی  شور آ ها ذ تن

بینتم می دی غر  همراه ی نوزده و اوایل قر  ها قر 

شد ذشور ژاپن بود. بعد از رننانس ذه انق بی فکری 

نیل پا رخ داد، پتان لل، ها در ارو ین م فراوا  ا ی 

شههکوفا و متجلههی گردیههد، امهها متاسههفانه در همههین 

به  شدی را تجر به ر ند رو شرقی رو شورهای  دورا ، ذ

ضا  ته بع ند. الب تی نمود لی  سیری نزو ضا  کرده و بع ن

مقطعی و موردی در این ذشورها صور  گرفت،  یها حرذت

مومی  نگ   عه و فره یت جام با ذل ذه  جا  ما از آن ا

شد.  قع ن یت وا مورد حما شت،  ذافی را ندا سب  تنا

محمدتقی  ا  امیرذبیر در ایرا ، نمونه ای از این 

 دست است.

پی  ها را در  فزای  نیاز یت ا یه جمع بی رو فزای   ا

تلبد  می تولید راداشته و این به نوبه  ود افزای  

ذاه   فزای ،  ین دور ا بر ا گر در برا فی دی از تر

منابع اولیه بنیاری چو  نفت، گاز،  غال سنگ و ... 

ی زرا ی، ذاه  ها ذاه  سطح جنگلها، ذاه  بازده زمین

نه طی، ها گو نت محی نوع زی ذاه  ت جانوری،  یاهی و  ی گ

ندازها و ..را  شم ا نوازی چ شم  بایی و چ ذاه  زی

ر آ  سوی دیگر باز افزای  آلودگی هوا ، داریم و د

مرگ و  فزای   ستی، ا قر و تنگد فزای  ف آ  و  اک، ا

میههر، افههزای  هزینههه رفههاه اجتما ی،درمههانی و 

ما را  کاری و..  فزای  بی صوتی، ا لودگی  شتی، آ بهدا

چاره ای  می وادار ندگی  ود  مه ز برای ادا تا  سازد 

 (۱382بیندیشیم.)سلطانی، 
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شدید فعالیت مومی اه با ت مع   نده مج لوده ذن ی آ

، تصههمیم بههه برگههزاری ۱986سههازما  ملههل، در سههال 

تدا و در  فت. اب نت گر حیپ زی لی م بین المل فرانس  ذن

سازما  ملل ذنفراننی پیرامو  محیپ زینت  ۱972سال 

اننانی در پایتشت سوئد با دستور ذار آلودگی هوا و 

س بهره ذشی از منابع برگزار نمود. قبل از آ  در ج 

حیپ ۱97۱فونیکس در  سعه و م بین تو باط  جاد ارت ای

زینههت مههدنظر قههرار گرفتههه بههود. بعههد از ا  میههه 

سال یک در  یه ذوذو یز ا  م ستکهلم ن نیر ۱97۴ا ، تف

بدلی،  ضه ذرد.)  نت  ر حیپ زی نه م تری در زمی جامع 

۱383) 

معرفی واژه توسعه پایدار در ادبیا  زینت محیطی 

نده م نوا  آی حت   شی ت گزارش در گزار یا  ما،  شترک 

یل  ند، در آور ذاربرد  ۱987برانتل لی  ید و طرح گرد م

اصط ح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسپ دهه 

نبت داده ۱970 باراوارد ن ین  می به  انم بار شود. ا

مفهوم ذلی با استراتژی حفاظت جهانی به تور گنترده 

ای مطرح شد تا حفاظت از منابع تبیعی و محیپ زینت 

در راستای ایفای نق  بهتر در جهت رفاه اننانی  را

ی ها و نشنت ها به نحو مطلو ، مدیریت نماید.ذنفرانس

حیپ  هانی م حرا  ج بر ب شی  چاره اندی برای  فی  مشتل

زینت تشکیل شده ذه یکی از مهمترین آنها اج س سال 

به صور  برنامه  2۱ریودوژانیو با دستور ذار  ۱992

 میباشد. 2۱ ذار سازما  ملل برای قر 
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 تعریفی بر توسعه پایدار 

در  ۱970 بار  "توسعه پایدار" در اوایل سالهای 

زما  ا  میه "ذوذویک" درباره محیپ و توسعه به ذار 

ها   ذه  وا لی  بین المل سازمانهای  ما   فت. ازآ  ز ر

سعه ای  با تو نا د  سب و م طی منا به محی ستیابی  د

ها در گی آن نام  اص و ویژ ند  برد  سودمند بود راه

سعه  برد  واژه تو ذار  به  فت.  شکل گر یدار  سعه پا تو

سال  یو و در  فرانس ریودوژان عد از ذن یدار ب  ۱992پا

( ۱3، ص۱380در محافههل  لمههی فراگیههر شد.)ضههرابی، 

ند شه می  هرچ یدار ها توا  ری سعه پا یه تو یق نظر ی  م

طرح  ین م جود ا با و نت  نتم بازج قر  بی یل  را در اوا

سالهای ا نده شد  آ  در  گزارش "آی صوص از  به   یر   

از سوی "ذمینیو  جها  محیپ  ۱987مشترک ما" در سال 

( نشا  از و امت اوضاع زینت محیطهی WCEDو توسعه" )

 جها  دارد.

تعههاریف و راهکارهههای بنههیاری در زمینههه توسههعه 

پایدار ارائه گردیده ذه یکی از این تعاریف، تعریف 

ر توسعه ای است ذمینیو  "برنتلند"است: توسعه پایدا

ذههه نیازهههای فعلههی را بههدو   دشههه دار ذههرد  بههه 

توانایی ننل آینده برآورد سا ته، نیازهای  ود را 

نل در  هر ن حق  یف  ین تعر ید. در ا س  گو یز پا ن

ذه در  عی  سرمایه تبی قدار  ما  م بر ورداری از ه

شنا ته  سمیت  به ر شته  قرار دا نلها  گر ن یار دی ا ت

تبیعی در حد بهره آ  )نه شده و استفاده از سرمایه 

جاز  ست( م عی ا سرمایه تبی نابودی  جب  ذه مو صل آ   ا

برداری  هره  یدار در ب سعه پا قع تو ست.در وا شمرده ا

ی تبیعی محدود به حد باز تولید و جبرا  ها از داده

هره  فی در ب نه من صور  مواز ین  یر ا ست. در غ آنها

 بههرداری از سههرمایه تبیعههی بههه ذههاه  تههدریجی آ 

م می یدارانجا سعه را ناپا ما   می د و تو ین ه ند. ا ذ

شد  بر ر یه  با تک نونی  سعه ذ ذه تو ست  ضعیتی ا و

 (.۱378اقتصادی بوجود آورده است)زیاری، 
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گردد ذه  می مفهوم توسعه پایدار به فرآیندی ات ق

ی اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، ذشاورزی، ها سیاست

ست گر سیا حی ها صنعتی و دی نا  در آ  ترا ند گ می چ رد

ذه موجب توسعه ای شود ذه از نظر اقتصادی، اجتما ی 

 (۱376و بوم شناسی پایدار باشد.)افراز، 

اندیشههه سینههتمی بههر توسههعه  ۱990از آغههاز دهههه 

پایدار حاذم شد و تاثیر متقابل اقتصاد، اجتماع و 

یدگاه  ین د فت و در ا قرار گر جه  مورد تو نت  حیپ زی م

 توسعه پایدار، توسعه ای بلند 

ته و  مد  یز در برگرف نده را ن نلهای آی ذه ن ست  ا

ذه  ست  بزاری ا ستراتژی و ا فراهم آورد  ا صدد  در

 بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاس  دهد:

تههامین نیازهههای   -2تلفیههق حفاظههت و توسههعه  -۱

 دستیابی به  دالت اجتما ی  -3اولیه زینتی اننا 

گی  -۴ نوع فرهن تاری و ت کانگی   -۵ ودمش فظ ی ح

 (۱373وژیکی) میرا  زاده، اذول

توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میا  توسعه 

تواند چهار جنبه داشته  و محیپ زینت است.پایداری می

سی،  یداری سیا عی، پا نابع تبی یداری در م شد: پا با

 پایداری اجتما ی و پایداری اقتصادی.

در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زینت محیطی 

ذ فاقی تمر بهات به جن که  ندارد بل ما ی و  ز  های اجت

ذند. توسعه پایدار محل ت قی  اقتصادی آ  هم توجه می

 جامعه، اقتصاد و محیپ زینت است.

به  ندارد  به آ   سی  ذه دستر فرادی  عداد ا ذاه  ت

سال  تا  صف  مواد  20۱۵ن ساند   حداقل ر به  می دی، 

شر   ثرا  م عت ا نا  و تبی س متی ان بر  ذه  شیمیایی 

می دی، نصف ذرد  سر ت ذاه   2020رند تا سال گذا می

سطحی    یره به  یایی  نابع در ساند  م یایی و ر های در

می دی، ذاه  روند از بین رفتن  20۱۵پایدار تا سال 

می دی، افزای  پایداری در  20۱0تنوع تبیعی تا سال 

ریزی  هههای تجدیدشههونده و برنامههه اسههتفاده از انرژی

سههاله در مههورد توسههعه  ۱0ای  بههرای تههدوین برنامههه

 پایدار .
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سه  بین  باط  با ارت یدار  سعه پا یر تو شكل ز در 

شا  داده  كدیگر( ن نار ی یره ای در ك صور  دا موضوع)ب

( economyشههده اسههت: سههه دایههره شههامل: اقتصههاد )

 است. (environmentمحیپ زینت) (social،اجتماع)

قنمت مشترك یا داراي همپوشاني بین دایره اجتماع 

د محهههدوده اي اسهههت كهههه در آ   بهههار  و اقتصههها

نوشهته شهده اسهت.  (equitable، یا  ادالنهه )«منصفانه»

به  ماع  صادي در اجت طه اقت ید راب كه با ني  بدین مع

 روابطي منصفانه و  ادالنه منجر گردد.

بار   ماع   نت و اجت حیپ زی بین م شترك  نمت م در ق

(نوشته شهده اسهت. بهدین معنهي كهه bearable« )بادوام»

 ها مي باید اننان

ساما   نه اي  به گو نت  حیپ زی با م بپ  ود را  روا

نت  حیپ زی نابودي م به  شد و  بل دوام با كه قا ند  ده

 منجر نشود.

با  یز  نت ن حیپ زی صاد و م بین اقت شترك  نمت م ق

( نشها  viable)  رشد و ترقي  ، مناسب «دوام  قابل» بار  

حیپ  با م صاد  طه اقت هوم راب ست.)به مف شده ا داده 

نت(، قي  زی شد و تر ید ر ذه با ناتی  كه امكا ضمن این

كه از  شد  نه اي نبا به گو ند،  فراهم ك نا  را  ان

منابع تبیعي به صور  افراتي استفاده كند و به از 

بین رفتن آنها منجر شود. استفاده از منابع تجدید 

ي  ورشیدي و انرژي باد در چنین ها شونده مثل انرژي

 توصیه اي قرار مي گیرد.

( نوشته sustainable« )پایدار»دایره  بار   در وسپ سه

ماع،  یره اجت سه دا شترك  حدوده م قع م كه در وا شده 

اقتصاد و محیپ زینت است. با در نظر گرفتن وضعیت و 

كه  ست  طي ا نت محی صادي و زی ما ي، اقت شرایپ اجت

 توسعه پایدار امكانپذیر مي گردد. 
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محیطی  امروزه بنیاری از دولتمردا  و فعاال  زینت

به دنبال رسید  به توسعه پایدار هنتند، اما بر ی 

حیپ  فظ م برای ح نه را  ین گزی طی ا نت محی عاال  زی ف

به  جه  با تو ند  ها معتقد نته و آن ذافی ندان نت  زی

روند استفاده از منابع تمام شونده و از بین برد  

منابع در جها  واژه "توسعه پایدار" مناسب نینت و 

ی چههو  "پایههداری توسههعه" بایههد از لفههظ جههایگزین

استفاده ذرد تا این مفهوم در  هن تدا ی نشود ذه 

 قرار است منابع جدیدی تولید شود.

سعه  مو  تو لی پیرا های  م لی راهکار لت ذ یک حا در 

 توا  در موارد زیر جنتجو ذرد: می پایدار را

توجههه بههه تفکههر توسههعه بههومی در چهههار چههو   -۱

 محدودیتهای منابع تبیعی

بههود  توسههعه بهها بکههارگیری ویژگیهههای مههوثر  -2

 اقتصادی غیرسنتی

سب،  -3 ناوری منا هم ف ضو ا  م گرفتن مو ظر  در ن

 بهداشت و منکن برای همه

مردم محوری و درک این واقعیت ذه انگیزه مردم  -

 محوری مورد نیاز است.

شد،  یا نبا شد  مراه با سعه ه با تو چه  یداری  پا

نی جام گ سرمایه داری ل هار  شته دارد. ذارذردی در م



226  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

کا   نی ام نی و بیرو شنا ت درو مو   ین  ود در پیرا ا

 ( .۱386پذیر است) پاپلی یزدی، 

 ابعاد توسعه پایدار از دریچه ای دیگر 

 (ابعاد اقتصادی1

در ذشورهای صنعتی، توسعه پایدار به معنای ذاه  

یق  عی از تر نابع تبی نرژی و م صرف ا یدار در م پا

دگی اسههت. در افههزای  ذههارآیی و تغییههر شههیوه زنهه

ذشورهای فقیر، توسعه پایدار به معنای تشصیص منابع 

قر  ذاه  ف ست.  ندگی ا ستانداردهای ز بود ا هت به در ج

یدار  سعه پا برای تو می  ذاربردی مه تایج  لق، ن مط

 دارد.

 (ابعاد اننانی2

یت  هت تثب شرفت در ج نی پی به مع یدار  سعه پا تو

یب  هت تشر جود  املی در ج یت مو ست. جمع یت ا جمع

عت  ها و بهره ها و زمین لجنگ سب از تبی برداری نامنا

یت  یع جمع گوی توز ست. ال گر ا عی دی نابع تبی ح  و م و

نیز از اهمیت مضا فی بر وردار است. توسعه پایدار 

برآورد   هت  نابع در ج باره م صیص دو نی تش به مع

های  ین نیاز تر از ا ست. فرا نا  ا سی ان های اسا نیاز

افههزای  رفههاه اساسههی، توسههعه پایههدار بههه معنههای 

نوع فرهنگ یت از ت ما ی، حما سرمایه اجت گذاری در  ها، 

مه  برای ادا های الزم  گر نیاز نانی و دی یروی ان ن

گر  عاد دی با اب نانی  سعه ان ست. تو سعه ا ند تو فرای

توسعه پایدار رابطه محکمی دارد. به   وه الزم است 

 محیطی، برای ننل آینده گرفته شود. جلوی  طرا  زینت

 تکنولوژیک(ابعاد 3

اند.  اغلب صنایع محیپ پیرامو   ود را آلوده ذرده

ها و  یافته ذنترل بر جریا  فاض   در ذشورهای توسعه

ها مشارج باالیی را به همراه دارد و  سازی آلودگی پاک

ها  در بنههیاری از ذشههورهای در حههال توسههعه، فاضهه  

سعه،  حال تو شورهای در  نتند. در ذ ترل ه بل ذن غیرقا

ب به صنایع  نبت  شتری ن لودگی بی تر و آ ذارایی ذم ا 

 ذنند. یافته  مل می صنایع ذشورهای توسعه
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شرفت   سر ت در پی یدار  سعه پا ین، تو بر ا نا  ب

فّناوری و بهبود در  ملکرد و نظار  دولتی را توصیه 

شههکاف بههین « همکههاری در زمینههه فّنههاوری»ذنههد.  می

ذشههورهای صههنعتی و در حههال توسههعه را ذههاه  داده، 

فز هرها یب  ای  ب ذاه  تشر با  مراه  صادی را ه وری اقت

 محیپ زینت به همراه  واهد داشت. 

سال  بار در  نتین  یدار نش سعه پا در  ۱980واژه تو

من بین سعه  گزارش انج هوم تو ظت از مف لی حفا المل

هه  یدار در اوا ر د شد ۱960پا ضاد ر ذه ت مانی  ، ز

فت   شکل گر شد  شکار  نت آ حیپ زی قای م صادی و ب اقت

ما، هه  ا نت در  ۱960تا د حیپ زی عی و م نابع تبی م

نترده ته می حوزه گ ظر گرف هم در ن ترادف  شد. در  ای م

محدودیت ظرفیت منابع تبیعی در اقتصاد به  ۱960دهه 

 ای مورد بح  قرار گرفت. تور برجنته

نت عاد زی سرمایه  اب ظت از  شد  حفا طرح  محیطی م

نوا  فعالیت به   صادی  شد اقت عی و ر هایی در  تبی

ذار  هم، در  با  بت  شا »رقا شد « می نه ر باره هزی در

گزارش  با  فت و  شکل گر صادی  لوپ رم»اقت سال « ذ در 

تکمیل گشت و « رشد را محدود ذنید»تحت  نوا   ۱972

یت از  ظور حما به من صادی  شد اقت به ر یا  داد   پا

 محیپ زینت پیشنهاد گردید. 

هایی در جهت تطبیق رشد  با انتشار این گزارش ت ش 

تر، پیدا  قتصادی و حفظ محیپ زینت و به بیا  دقیقا

ذرد  ارتباتی مکمل بین این دو صور  گرفت  اما، در 

سعه تر تو شورهای ذم یا  ذ ما  در م مین ز یافته،  ه

محیطی بر توسعه  های زینت نگرانی درباره آثار سیاست

  اقتصادی وجود داشت.

 -ذمینههیو  برونتلنههد اگرچههه اهههداف اقتصههادی 

ما ی ت به اجت ست،  موده ا ششص ن صیل م به تف سعه، را  و

تعریف اهداف اذولوژیکی   قه چندانی نداشته و صرفاا 

 واستار تثبیت جمعیت اننانی در یک سطح سازگار با 

صادی در  بهره شد اقت مه ر نتمی و ادا برداری اذوسی

 یافته و صنعتی شده است. ذشورهای توسعه
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 موضوعات اصلی و الزامات توسعه پایدار

یو  برانتلنههد از جمعیههت و توسههعه، امنیههت ذمینهه

نه یا  و گو نوع ح نرژی،  ها غذایی، ت نتم، ا و اذوسی

صلی ها صنعت و چال  ضو ا  ا نوا  مو به   شهری،  ی 

برد و الزاما  آ   را اینگونه  می توسعه پایدار نام

 ذند: می یاد

برای   یت  تامین امن با  ذه  سی  ظام سیا یک ن جود  و

 مشارذت دهد. ها م گیریشهروندا ، آنها را در تصمی

برای تن  ند  ذه بتوا صادی  ظام اقت یک ن جود  ی ها و

 ایجاد شده از ناموزونی توسعه، چاره اندیشی ذند.

وجود یک نظام تولیدی ذه ملزم به حمایت از محیپ  

 زینت باشد و محیپ را اساس توسعه بداند.

های   ذه الگو سب  نی منا ن  ف ظام دا یک ن جود  و

 ی فراهم نماید.پایداری از تجار  مال

وجود یک نظام بین المللی ذه الگوهای پایداری از 

 تجار  و دارایی را ایجاد ذند.

یت   ذه ظرف طاف  بل انع مدیریتی قا ظام  یک ن جود  و

 (۱379 ود اص حی داشته باشد.)گلدین یا  و ...

ذنیم وجود انواع  می در دنیایی ذه ما در آ  زندگی

ده است. افزای  و اقنام تهدیدا  در آ  بحرا  زا ش

نابع  ندازه م بی  از ا ذاه   یت،  حد جمع بی  از 

، نارسایی در توزیع معادل ها تبیعی، افزای  آلودگی

نت  یدا  زی صادی، تهد شد اقت صنعتی و ر شد  نابع، ر م

ها،  سطح آ  دریا فزای   یی، ا گل زدا چو  جن طی  محی

اسیدی شد  آ  شیرین و  اک حاصلشیز، افزای  پنماند 

و در معههرض تهدیههد قههرار گههرفتن پههس آ ، نههابودی 

نه شیرین ها گو نابع آ   ذاه  م جانوری،  یاهی و  ی گ

هدررفتگی آ ، صید بی رویه بی  از اندازه آبزیا ، 

فزای   سای   اک و ا سطه فر به وا شتزارها  نابودی ذ

استفاده از سموم آفت ذ  و  لف ذ  )ذریمی، تاهره، 

ری و ،گرسنگی ، بیکاها ، بی  دالتیها ( نابرابری۱380

،  دم ها  دم اشتغال دایم،  ودبینی و  ودبزرگ بینی

نگ و نزاع عادل ، ج سعه ها ت به تو جه  لزوم تو ، و... 

بی  ا  م بی  از  یدار را  حالی  می پا ین در  دارد. ا
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است ذه تا چند دهه پی ، امنیت ملی، تنها، معنایی 

نظامی داشت و به مراتب تهدید نظامی مهمترین تهدید 

شور  هر ذ نو برای  فوق  می مح یدا   مروز تهد شد و ا

نا  بر ان ندگی را  ذه ز نتند  ند.  ها ه سا ته ا شوار  د

 ۵نمونههه اش را در جههها  امههروز در اتهه ف جمعیههت 

ی ناشی از آلودگی آ  ها میلیو  نفری بر اثر بیماری

 (۱377توا  دید.)تیب، می در هر سال
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 اصول و ویژگیهای توسعه پایدار

تدا لد اب گزارش برانت بری درو   از  صل برا دو ا

ننلی و برابری برو  ننلی در تامین نیازها، شنا ته 

چو ،  صولی  صول، ا ین ا نپ ا با ب عد از آ   شده و ب

ظت از  نلها، حفا بری درو  ن نلی، برا بین ن بری  برا

بل  نابع غیرقا حداقل م ستفاده از  عی، ا حیپ تبی م

تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه  ود اتکا، رفع 

های ا به نیاز یز  عه ن فراد جام فردی ا فاه  سی و ر سا

(. با توجه به ۱387آنها اضافه شد)ذاظمی و محمدی، 

شود ذه اننا  و جوانب زندگی او  می این اصول مشاهده

بی  از همه مدنظر قرار گرفته و توسعه پایدار برای 

باال  مردم،  عاش  فاه و م تامین ر برد  فقر، بین  از 

و احیای دوباره  برد  و گنترش حمایت از حقوق زنا 

ذند. در واقع موضوع توسعه  می محیپ زینت تبیعی ت ش

حور  نوا  م به   نا   ذه ان ست  ین ا نانی ا یدار ان پا

موضوع توسعه، نه تنها شرذت ذننده، ذه ذمک ذننده و 

 (.۱378 ی نفع در حق توسعه نیز باشد )هاتا  نی، 

ندگی  شرایپ ز بری و  یادین آزادی، برا حق بن شر  ب

محههیپ زینههتی ذههه ذیفیههت آ  یههک زنههدگی مناسههب در 

بوده و  هد، دارا  جازه د سالم را ا نه و  آبرومندا

منئولیت جدی حفاظت و بهبود محیپ زینت برای ننلهای 

 امروز و فردا بر هده اوست.

این اولین اصل ا  میه استکهلم بوده و در پی آ   

سازمانهای بین المللی و دولتها، حق محیپ زینت را 

(. ۱382بشری شناسایی ذرده اند)پارسا، به  نوا  حق 

ذار  ستور  ذرده  2۱د ذر  سی را   صل اسا هارده ا یز چ ن

ذه درک ارزش محیپ زینت، محور بود  اننا ، توجه به 

ست شارذت، سیا بری، م صل برا ندگا ، ا تی ها آی ی جمعی

یت و  یت از هو صلح و حما ها،  ق  آن نا  و ن سب، ز منا

 (۱380فرهنگ از جمله آنهاست.) اص نی،

 ویژگیهای وسایل ارتباط جمعی

سایل ویژگی نه و ذه ها اینگو ند  یادومشتلفی دار ی ز

هر ذدام ات  ا  ورویدادهای مشتلفی را منعکس ذرده 



    231 ها بر توسعه پایدار   تاثیر رسانه

 

شیوه به  حدرا  یداد وا یک رو ذدام  یا هر لف ها و ی مشت

ضی از آ  می منعکس یز  ها ذنند.بع گر ن سریع وبر ی دی

ر دارای باشند تأثیر بر ی سطحی وبعضی دیگ می آهنته

گذارند.بعضی  می تأثیرا   میق وبلندمدتی از ودبجای

مومی ات  ا   صور    به  ضی دیگر صی وبع صور  تشص به 

 ورویههدادها رامههورد بررسههی وتجزیههه وتحلیههل قههرار

سا   می بر احنا ذه  تأثیری  نوع  ند.وهمچنین ازنظر ده

شاتبین  ود تف م ند  می و وا باهم متفاوت ندنیز  گذار

گذارند.  می حناس بیشتری برجایبطوریکه بعضی اثرا  ا

تبلیغههاتی وهنههری  -هههم تههأثیرا  آموزشههی ههها و یلی

باهم  ها  ذاربرد آن ذارایی و نوع  به  نته  ذه ب دارند

 ذنند. می فرق

ی وسایل ارتباط جمعی است ها سر ت:یکی ازین ویژگی۱

گویند رادیوسریعترین رسانه  بری است  می مث  اینکه

 وبعههدازاینها وتلویزیههو  درمقههام بعههدی قههراردارد

 .دارد را سر ت بیشترین وذتا  ،مجله،فیلم روزنامه

 مههق:میزا   مههق یههک وسههیله ارتبههاط جمعههی -2

کوس سر ت مع گی  به ویژ نبت  شاتبین ن  ازنظرتأثیربرم

باشد مثل ذتا ،فیلم ذه اگر بطورمناسب تهیه شوند  می

ی ارتبههاتی  میههق تههر  واهنههدبود ها ازسههایر رسههانه

یق  له  م ها مج عداز آن یو  وب یو وتلویز ست وراد تر ا

 ازهمه ضعیف تر هنتند.

وسههعت:این ویژگههی  بههار  از گنههتردگی ومیههزا  -3

 ات  هههاتی ذهههه درموردیهههک موضهههوع  هههاص ارائهههه

شتر  می سعت بی له دارای و تا  ومج یز ذ نددراینجا ن ذ

یه  عه وتجز ضوع  اص را موردمطال یک مو سیع  صور  و وب

قدا یو فا صورتیکه راد ند در  می ده یل قرار ین وتحل

 ویژگی است.

میزا  دسترسی:جمع اوری ذه رادیو بیشتر از همه -۴

و برد توالنی امواج .در همه جا در دسترس همگا  است

سترس  بل د گانی وقا سانه هم یک ر نوا   یو ازآ  بع راد

مه  به ذتا ،روزنا سی  صورتیکه دستر ست در  در آورده ا

،مجله وبدالیل  دیده ازجمله بی سوادی مردم وهزینه 

ق مل ون مواج ح ست.حتی ا یو ا تر ازراد شکل  ل و....م
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ی آ  ها تلویزیونی برد ننبتا متوسطی دارند وگیرنده

ذه  نیته دارد برق والکتری به  یازمبرم  گرا  ون یز  ن

 دربنیاری ازنقاط جها  وجود ندارد.

سانه-۵ سایر ر می تراز تا  دائ باز ذ ذه   ها تداوم:

گذارنهههدومحتوای آ  تقریبههها درتهههول  مهههی تهههأثیر

ظه باقی  مردرحاف نا   مه می ان لی برنا ند و ی ها ما

 رادیو هیچ گاه بوسیله مشاتبین نمی شوند.

محلی بود  : ذه بیشترین سهم را روزنامه دریک  -6

فا بزرگ ای ستای  شته  می شهر،دیارورو نداگروجود دا ذ

ی ها باشدیاقابل دسترس باشدمثل ذشور هند ذه روزنامه

محلههی در سههرار ذشههور وجههود دارنههد وبعههداز آ  

تواندنق  رسانه محلی راایفاذرده  می دیو،تلویزیو را

ی محلههی ههها ی اسههتانی بافرهنههگ وزبا ها مثههل شههبکه

 درایرا  ذه مورداستفاده گروه 

له  لی مج یرد و قرار میگ لی  شنوندگا  مح ذوچکی از

 وفیلم وذتا  فاقد این ویژگی است.

ی ها در این مورد هرذدام از رسانه حواس درگیری– 7

تنها یک ویاچندحس ازحواس اننانی  ا دواری درجامعه

ذنند.مثل ذتا  ذه تنها حس بینایی  می رادرگیرموضوع

رادرفعالیههت ارتبههاتی برمههی انگیزدویههارادیو حههس 

حواس  ماهواره  یو  و سینمایی وتلویز فیلم  شنوایی و

یر توأم درگ شنوایی را  نایی و فیلم  می بی یرا  ند ز ذ

فتار وتلویزیو  بطور معمول حاوی حرذت،رنگ،موزیک ،گ

صویرها وافکت کس  می ی صداوت حاوی   مه  شدولی روزنا با

 باشند. می ترح وحروف متنوع وگوناگو 

سانه-8 بار ها ا تبار:ر مولی ازا ت طور مع چاپی ب ی 

لی  ست و تا  ا ها ذ ندومعتبرترین آن شتری بر وردار بی

هر  بار  ته ا ت جام گرف قا  اان ساس تحقی ید برا بدان

 ذه آنرا مدیریترسانه منوط به ا تبار افرادی است 

 ذند. می

 نقش وسایل ارتباط جمعی

عی را باط جم سایل ارت ق  و ترین ن مده  توا   می  

 اتهه ع رسههانی،فرهنگ سههازی ،ایجادمشههارذت اجتمهها ی
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موزش لق وآ ناس تع سازی، اح گن  حی، هم ، بری وتفری

 اجتما ی ونق  تبلیغی و...می باشند.

 گویهد می :اولین سردبیر روزنامه گاردین scatاسکات=

"امههور مقههدس انههد وتفنههیر آزاد،و بههرای مطبو هها  

 بعنوا  یکی از وسایل ارتباط جمعی دونق  قائل است:

سانی۱ ت ع ر ذارذرد ا ق  و یا  2(ن ذارذرد ب ق  و (ن

 ا تقاد

 نیز وظایفی رابرای وسایل ارتباط جمعی نام السول

 برد: می

(همبنهههتگی مبههها  فهههردی 2(حرذهههت از محهههیپ۱

عه قال میراث3جام نل ی فرها (انت به ن نلی  گی ازن هن

 دیگر

به نقش صه ها حال  صورت خال عی ب باط جم سایل ارت ی و

 پردازیم  می وفشرده

نق  آموزشی:وسایل ارتباط جمعی چه بصور   مدی -1

  مهل  هوی   اتهی ماهیت برحنب شوندو واه بکارگرفته

 شهروندا  برای موازی آموزشی نظام  نوا  تحت ذنند

 وفراگیههری وزشآمهه الشصههوص ای مدرسههه درذنههارآموزش

مر مادام ق  الع فا را بارزی ن ذه می ای یو ذند  راد

 آموزش ازلحاظ جمعی ارتباط وسایل دربین وتلویزیو 

گاه دارای یژه جای ست ای و ین.ا برد  ا بدلیل  سایل  و

 وسیع 

 ههود ازمهمتههرین وسههایل آموزشههی وفرهنگههی تلقههی 

قراردارد.و  لف  شورهای مشت یار ذ ذه در ا ت یده  گرد

اس نیازهههای آموزشههی  ههود  وه ایههن ذشههورها براسهه

ی صحیح ها ی غیر رسمی شیوهها برآموزش درسی به آموزش

 می...و وترافیک ونقل ،حمل بهداشت ذشاورزی،دامداری،

 ارتقای داننتنیها برای جمعی ارتباط وسایل.پردازند

ما  مومی ومعلو ن  وا ت ی   نی دا هار  ف شرهای وم  ق

عین عه م هده را ازجام ته بر  نین گرف نگ وهمچ  بافره

موزش سازی شویق ،آ نری  وق وت ند ه که میپرداز  بطوری

 آموزشههی نقهه  میههزا  در صههوص لوههها  مههک مارشههال

یو  یداین می تلویز ق  گو شکارتر موقعی ن شود آ  ذه می
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نیم می مادربزرگ  ذودذ بی پدر و نار  ساله در ذ سه  ی 

 .ذند می ذنفرانس مطبو اتی را به آسانی تماشا

سایل -2 ق  و ین ن بری: ا ق    ذه ن باط جمعی  ارت

باشد بارتنت از پی گیری  می مهمترین نق  وذارذردنیز

وگردآوری ات  ا  وا باردر  صوص حوادث ورویدادهای 

قال آ   هانی وانت لی وج قه ای وفرام لی ومنط لی وم مح

 ذهه ها گروه به  موم مردم بدو  توجه به سلنله مراتب

یو  سپس تلویز یوازمهمترین و نتند راد  با ذه آنهاه

  اذی ذره وساذنا  ملل میا  ونزدیکی همبنتگی دایجا

 بااذثرحواس تلویزیو  شوند زیرا می محنو  در صرحاضر

 موردنیاز ات  ا  ذوتاه مدتی ودر سرذارداشته آدمی

 دهد. می یرنده قرارگ ا تیار در

ی معاصههروظایف ها نقهه  تفریحههی وسرگرمی:رسههانه-3

حی های تفری به نیاز گویی  س   برای پا یده ای را   د

حاظ  به ل نانها  هده دارند.در صرمعاصران نا  بر  ان

شواری یک ود نه تراف ذار روزا شار  بی  ها ف ندگی  ی ز

 اگهر ازهروقت دیگر به استراحت وتفهریح نیازمندنهدو

شود ال یها بینی پی  ها ن غت آن قا  فرا هت او زم ج

ی زنهههدگی توسهههپ ها واضهههطرا ها واسترس هههها ودلهره

مه عها برنا باط جم سایل ارت نوع و فیلم ی مت یر  ی نظ

ومنههابقه و...تنههکین نیابنههد  یلههی سههریع فرسههوده 

 ها وازذههار افتههاده  واهنههد شههد لههذا روزنامههه

له ش  ها ومج شعار وپ سینماها باا یو  و ورادیو وتلویز

مه سب برنا فراد در ها منا سرگرمی ا له  ی  ود ازجم

 باشهههند.این وسهههایل حتمههها مهههی اوقههها  فراغهههت

 متنههههههههوع یها توانندبابرنامههههههههه مههههههههی

 روانی ازبیمارا  متنوع وتصاویرها روداستا نظیرا با

 آمیههز  شههونت شههده،تمای   سههرذو  یها  قههده ذههه را

ذنندزیرا افراد متمایل  می دارند درما  ونا ودآگاه

یی ازچنههین ا مههالی ها بههه  شههونت بادیههد  نمونههه

تاحدودزیادی تمای   درونی آنها رابه ا مال  شونت 

 یابند. می اییی روحی رهها ذنترل ذنندوازقیداضطرا 

 بهاورود ذهازینو ژا  نق  همگهن سهازی:ازدیدگاه-4

  رده تشابه نو ی بشری جامعه به جمعی ارتباط وسایل
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م ساذنین وتما ناپدید ومجزا  اص یها فرهنگ -ها فرهنگ

گردند.درسههبک زنههدگی   یههق  مههی جامعههه مشههابه

ست عی ها و وا باط جم سایل ارت ذه و شابهی  ازالگوهای م

بر  وردارشده ودراین روند توده ای  دهند می به آنا 

 بامرزههای جغرافیهایی محهدوده دریک مردم شد  تمامی

لی ند می م بارتی دا ین بع سایل ا جب و کی مو  نزدی

شود  می ارا  ساذنا  یک جامعهوانتظ ها ، واستها سلیقه

ی جدایاتک افتاده را ها و روج جامعه از  صر محدوده

جب تا می مو صر ارتبا ی ها   ویژگیشوند.بطوریکه در  

 مشههترک تمههامی مردمههی ذههه دریههک مرزوبههوم حیهها 

بار  می لین  برای او لت  ته ودو ندافزای  یاف گذران

درتاری  ازمرز فئودالینم ودورا  ملوک الطوایفی با 

گذردوقههدر  بههی نظیههری درپشهه   مههی راحتههی بیشههتری

 ی  ههود بههین تمههامی مردمههان ها واندیشههه ها  واسههته

ندگی آنا  وقدر   رید یابدوزندگی  انواده وسطح ز می

گردد.بعنوا  مدرسه ای بدو   می همراه با تنوع وتعدد

 سههقف ودیههوار بههه آمههوزش مههداوم اننههانها رامهیهها

می  می ندگی ن جداازهم ز نانهابدورازهم و سازدودیگران

 ذنند.

احناس تعلق اجتما ی:هریک از ماها بعنوا   ضوی -5

ندمتقابل  شتراک،تعلق وپیو ناس ا نانی اح عه ان ازجام

باازبین  گر  نت م نر نی ضوع می ین مو شت ا  واهیم دا

نلک نبی م ید  ها وجما تها برد  ن مع جد صوص در جوا الش

نوع  هم از عی آ   باط جم سایل ارت باورود و صوص  به  

جدیدوپیشههرفته.زیرا بهها مطالعههه ذتهها  وروزنامههه 

وشنید  رادیو ودید  تلویزیو  وماهواره است ذه از 

م وهرچه این روند  ود بررامیگیری آ  محیپ پیرامو 

نوا   ما ی بع شارذت اجت نبت م ما  ن به ه ذاه  یابد

 شا صهههی از احنهههاس تعلهههق بهههه جامعهههه ذاسهههته

گردد.تاجاییکه دانیل لونربه پیوندسیاسی مردم و  می

نوا   سایل بع ین و ته وازا عی پردا  باط جم سایل ارت و

ذند.چو   می یکی ازابزاررشدوتوسعه ملی یک ذشور یاد

یل ارتباط جمعی هنتندذه موضوع اومعتقداست این وسا

به  مع را نا  درج ندگی آ یت ز ما ی وقابل شارذت اجت م
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حل  ذه درمرا سوم  ها   صوص درج گرا  الش شد ادراک دی ر

 اولیههه بر ورد ودباوسههایل الکترونیههک جدیداسههت

حس می مه  یک روزنا ند   نه با وا نوا  نمو  پردازد بع

چو   یلی می نتیم  یره ه قه ای اززنج ی ها ذنم مانیزحل

 یگرنیزمثههل مههااین روزنامههه ومطالههب را مطالعهههد

شارذت  می حس م ما ی و لق اجت نو ی تع ناس  ذنندلذااح

 ذنیم. می درامورا  جوامع را درک

ق  تبلیغی:اننا -6 جه ها ن قت وتو حیپ ود شنا ت م با

با   ذه ث ید  ین باوروام به ا مو   ود مردم پیرا به 

کار  ها  واف شتر درا  مت جزبانفو بی یک حکو سی  سیا

مومی  ست آورد    هت بد سیله ج ها و بوده وتن کن ن مم

چه  لذا هر نت  غا  نی جز تبلی ندی چیز ین توانم آ ،ا

یزاز  غا  ن شد تبلی شرفته با عی پی باط جم سایل ارت و

گرددبصههورتیکه  مههی ارج وقههر  بیشههتری بر ههوردار

صول  توا  ازح می  عی ن باط جم سایل ارت ستفاده و جزباا

لذا شت  نا  دا سی اتمی یت سیا فت توا  گ می یک موفق

توا   غا  و با تبلی سی جز مردا  سیا شرفت  یت وپی موفق

اقناع ذرد  مردم از تریق تأثیروسایل ارتباط جمعی 

نوا   چا وتین از آ  بع ذه  شد.تاجایی  ند با می توا ن

جاوز هم ها به توده ت غا  آ   یق تبلی مردم ازتر ی 

سی نوع سیا ق   می از سایل ن ین و گاه ا لذا هر داند.

ونیازهای  مههومی ها تبلیغههاتی راباتوجههه بههه  واسههت

های  نی نیاز پی  بی شادمردم و به ار ند و جام ده ان

 مههومی وتههأمین وسههایل آزادی وآسههای  آنههها همههت 

ما ی  شی واجت بری وآموز سایروظایف   گمارند.درذنار

شود. هرچند ذه درغالب ممالک  می دیگر مناسب ومطلو 

نتی  به آزادی وبهزی می ذنندو بال ن هی را دن نین را چ

 نند.مردم توجه نمی ذ

ارتبههاط جمعههي در بههومی سههازی  بنههابراین وسههایل

سانیها نق  ت ع ر با ا یي  سعه گرا نگ ی تو  سازي وفره

ند می ید شیوه توان تر جد ندگی وبه نین وهمچ ذرد  ز

 نهوین فنهاوری از اسهتفاده بها تعامل برقرار ذهرد 

 شههروندا  برای را اینترنت نظیر جمعی ارتباط وسایل

 ات ع نحوه ذه داشت ردو نظر از نباید. سازند مینر
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 توسعه ذشورهای دیگر با ذشورما  در ها رسانه رسانی

ته شته فرق یاف ست دا ذه ا شور در ،چرا یرا  ذ  نوع ا

ت ع سانی ا ستفاده از وف ر با ا سعه ای  سازي تو نگ  ره

سانه سانهها ر برداری از ر گو  با ال لی ،  ی ها ی دا 

گردد. ولذا با ایجاد انگیزه در بین  می غربی انجام

امه مردم وتغییر وتحول نهادها وسا تارهای تولیدی  

 زنهدگی شد  بهتر برای وهمچنین باال برد  در آمد ملی

وحی نیازمند است ذه ر قوی بنیار محرک یک به آنا ،

مردم  یل  قه وتما یزا     با م صادی  ضو ا  اقت در مو

گردد.چراذه مردم هیچگاه  می برای بهبود زندگی معلوم

وبهبود زندگی نشواهند نمود مگر ت شی برای موفقیت 

لی  ود  ندگی فع ند ز ضایتی از رو ناس نار که اح وقتی

داشته باشند وآرزو مند زندگی بهتری داشته باشند، 

ذه از ضروریا  آ  این است ذه در روح ودل مردم شکل 

 ذهار بیشهتر بایهد آ  بهه رسهید  بهرای لذا بگیرد.

ند ته.ذن جاد در الب یزه ای سعه برای انگ ید تو  با

سانه ضعیت ها ر ستاندارد و ضعیت ا جود وو گر در مو  دی

 نشا  را آ  به رسید  یها وراه داده نشا  را ذشورها

 (93-83،صص۱386سارو انی،باقر ، ،).دهند

 یاریردهای رسانه

ها دارای یاریردهایی هستند، یه به شرح زیر  رسانه

 گیرند  مورد اشاره قرار می

 ذارذردههای مهمترین از یکی نظارتی  ذارذرد( الف 

سانه بری، ر ظار    حیپ بر ن ست م ظار  ذارذرد. ا  و ن

ست حیپ، از حرا ساند  شامل م بار ر سپ ا  سانه تو  ها ر

 مانند. است ضروری جامعه و اقتصاد برای ذه شود  می

 . هوایی و آ  شرایپ و ترافیک سهام، اوضاع گزارش

  

 ( ذههارذرد آموزشههی یهها انتقههال فرهنههگ  آمههوزش 

سازما   لمی و فرهنگی ملل متحد  براساس تعریفی ذه

ها  تمام ذن »)یوننکو( بیا  داشته،  بار  است از: 

ثرا ، راه مل  ها و روش و ا شد و تکا برای ر ذه  هایی 
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ها  ها، نگرش چنین مهار  توانایی مغزی و معرفتی و هم

 روند.  ذار می و رفتار اننا  به

ذارذرد سرگرم غت   ج(  قا  فرا ذرد  او سازی و پر

 نوا  مهمترین ابزار تفریحی  ارتباط جمعی بهوسایل 

فراد به سرگرمی ا ش  و  شمار می و  با پ ذه  ند   رون

مه شار برنا سرگرم انت تار  های  گوی رف بر ال ذننده 

ذننده دارند و از  اوقا  فراغت اننانی اثراتی تعیین

سشت ندگی  هایی و ز فرد از تن ذه  ست  یق ا ین تر   ا

هایی می مره روز ح اش ر با م بد و  ماس یا نی ت یپ بیرو

  ذند برقرار می

د( ذارذرد نوگرایی و توسعه  فرایند توسعه رابطه 

پایههداری بهها تعامههل میهها  مههردم و مشههارذت فعههال 

 های اجتما ی دارد  گروه

صور  نمی مر  ین ا ظام  ذه ا تو ن گر در پر یرد، م گ

تواند تا حّد زیادی در  ات  اتی  ذه می-جامع ارتباتی

ههها و  موجههود در ارزش رفههع ا ت فهها  و تضههادهای

برای  نا د  حیپ م فراهم آورد  م مردم و  های  رفتار

توسعه ملی مؤثر باشد. از جمله نشنتین ذنانی ذه در 

ها و نق   بح  از توسعه به موضوع ارتباتا  و رسانه

 اند،  ها در فرایند تغییر و نوگرایی توجه ذرده آ 

ق  رهبری بری  ن مایی و ره ذارذرد راهن نده  و(  ذن

سای ثر آ و باتی و ا شاد  ل ارت یداری و ار ها در ب

به بوده و روز  ضح  مری وا مومی، ا کار   بر  اف روز 

فزوده می یت آ  ا سی،  شود، در نظام اهم های دموذرا

توانند در راه گنترش ارتباط  وسایل ارتباط جمعی می

شوندگا ،  دما  مهمی را  ذنندگا  و رهبری میا  رهبری

نمای افکار  مومی  تمام نوا  آیینه  انجام داده و به

شرذت داد  آ  مردم و  کاری  لب هم مور  در ج ها در ا

  جای بگذارند. اجتما ی، تأثیر فراوانی به

توانند  های گروهی می زدایی  رسانه ز( ذارذرد بحرا 

با بحرا  له  صه مقاب فای  در  ر به ای ما ی،  های اجت

ذاه  بحرا  ند و در  ق  بپرداز ند  ن فی مان های مشتل

حرا  ما ی، ه  ب با  اجت نده ث حوادث تهدیدذن یا  یت  و

 ذارذرد مؤثری داشته باشند. 
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سازی  هرچند این وظیفه با مقولهه  ح( ذارذرد آگاه 

ترف  عی از  سانی جم له  برر فی و مقو موزش از تر آ

بههر  ها بایههد   وه دیگههر، تههدا ل دارد، امهها رسههانه

بار و  ست ا  یل در به تحل بار و ات  ا ،  قال ا  انت

نا  شریح آ یده ت ی پد یل ِ ّل ند. تحل یز بپرداز های  ن

ها از این  لل، موجب تغییر  سازی اننا   بری و آگاه

  شود ها می بینی اننا  در جها 

با داد   سایل  ین و ما ی  ا گاه اجت طای پای ط( ا 

ششاص و گروه به ا ت  یا  معروفّی ذرد   شکار  به آ ها 

 پردازند های آنا  می ارتقای پایگاه

وارد فرهنههگ ارتباتهها  و  اي دو دهههه قبههل واژه

یب مي كه غر شد  تا  و  ات  ا   ق   ارتبا ند  ان نمایا

ستفاده مي ین واژه ا كه از ا نیاري  ند  ات  ا . ب كرد

چندا  به معناي دقیق این واژه آگاه نبودند، یعني 

داننتند كه در پي ترح و تثبیت انق   ات  ا  و  نمي

 هد.د ارتباتا  چه تغییري در زندگي بشر رخ مي

هاي  لوم ارتباتا  براي بیا  اهمیت آ   تئورینین

پس از انق   سي و  كه  صنعتي و سیا صادي و  هاي اقت

ذه  ند  بود، ا  م كرد نایي  حوال  زیرب مد ي ت گي  فرهن

 كند. جا مي این انق   مباني قدر  را جابه

به این معنا كه تا قبل از رننانس در غر  مبناي 

هرك بود و  سلطه  هر و  قدرت  قدر ، ق شتر،  س زورش بی

نیز بیشتر بود. پس از آ  مبناي قدر  زمین شد و ما 

شاهد بروز فئودالینم بودیم ولي در پي انق   صنعتي 

مبناي قدر  از زمین به  ۱9و  ۱8اول و دوم در قرو  

هاي پس از  ابزار تولید و سرمایه منتقل شد و تا سال

ید و جنگ بزار تول نگ دوم ا ظامي م ج هاي ن ناي افزار ب

دادند و جنگ سرد آمریكا و شوروي  قدر  را تشكیل مي

 70نیز بر سر این دو موضوع بود، اما از اوا ر دهه 

هور اینترنت با ظ ق   در  می دي و  یه و ان هاي اول

تي  هاني تغییرا صحنه ج تا   ناوري ات  ا  و ارتبا ف

له بود و مقو شاهد  گي را  سانه وارد  بزر نام ر به  اي 

 .معادال  قدر  شد
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ذه  عی  باط جم سیله ارت یک و ست از  بار  ا سانه   ر

امروزه دایره وسعت  بی  از پی  گشته است و اذنو  

هانی  شبکه ج یو   یو، تلویز بر مطبو ا ، راد   وه 

بر می یز در  نت را ن یت،  اینتر نی جمع یرد. فراوا گ

های وسیع اننانی در شهرهای بزرگ، شرایپ  تمرذز گروه

یدگی  صنعتی و پیچ مد   ما ی،  اص ت ندگی اجت ضع ز و

نتگی نتگی واب لی و بین ها و همب ناامنی  های م لی،  المل

هههای سیاسههی و اجتمهها ی،  ههها، تحههول نظام و بحرا 

های قدیمی و مشصوصا  دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت

نتند  له  واملی ه مه از جم ما ی ه جدا  اجت یداری و ب

مام  گاهی از ت به آ نا  را  یاز ان به روز ن ذه روز 

شتر میحواد ندگی بی حیپ ز جاری م قایع  تا  ث و و ند،  ذ

جههایی ذههه پیشههرفت وسههایل ارتبههاط جمعههی و توسههعه 

اقتصههادی و اجتمهها ی و تحکههیم مبههانی دموذراسههی و 

فاهم بین شده ت کدیگر  لزوم ی لی الزم و م اند. در  المل

ذنند همیشه در جریا  همه  این جوامع افراد ذوش  می

باشههند تهها امههور و منههائل اجتمهها ی قههرار داشههته 

بتوانند به تور منتقیم یا غیرمنتقیم نق   اص  وی  

را در زندگی گروهی ایفا ذنند. به همین جهت آگاهی 

های زما  معاصر به شمار  ترین ویژگی اجتما ی از مهم

ندگی  می به ز نا  را  ذه ان ست  گاهی ا مین آ رود و ه

عی   قه ند می فردی و جم به  م جه او را  سازد و تو

ذند. به این ترتیب  های وی جلب می نوولیتها و م آزادی

تواند بهترین  در جامعه امروز یک فرد تنها موقعی می

ترین امکانا  و وسایل زندگی را برای زندگی  و مطمئن

ما  و ات  ا   ذه دارای معلو ست آورد  به د هی  گرو

های صحیح و افکار و  قاید سالم باشد  ذافی،  پ مشی

س ستفاده از و با ا مر  ین ا عی، و ا باط جم ایل ارت

های ات  اتی و در یک  ها، نشریا ، ذتب، سایت روزنامه

 ذ م ات  ا  قابل دسترسی است.

ها  امروزه توجه صاحبا  سرمایه نیز به سمت رسانه

بر  نلپ  با ت یق  ین تر ذه از ا چرا  ست،  شده ا لب  ج

مومي مي ها    صوال   ا  برای مح سب  بازاري منا ند  توان

شههته هههر آنچههه را ذههه  ههود ایجههاد ذننههد. در گذ
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شد، اما با  نمودند فرو ته می ذنندگا   رضه می تولید

ذنندگا  بازار به سمت رقابتی شد  سیر  افزای  تولید

ها به  نوا  ابزاری برای  نمود و در این حالت رسانه

معرفی محصوال  تولید شده به ذار گرفته شدند و بدین 

تباتی ترتیب تبلیغا  به  نوا  یک حرفه و یک پل ار

 بین رسانه و اقتصاد معرفی شد. 

های ذهه   حتههی دسههت بههه  امههروزه صههاحبا  سههرمایه

شبکه راه ندازی  یب  ا بدین ترت یونی زده و  های تلویز

گاه برای ذنب درآمد  به  نوا  یک بن  ود رسانه را 

مه ید برنا ید و تول با  ر موده و  قی ن لف  تل های مشت

حداذثر می نه ت سود  ودرا  ین زمی ند، در ا غا  ذن بلی

دهد و  ها را تشکیل می بش   مده درآمد صاحبا  رسانه

هایي  این مقوله تا جایي پی  رفته است ذه حتي ذانال

شده جاد  مر مي ای ین ا به ا صرا  ذه منح ند  اند  پرداز

و... چنههد سههال قبههل آگهههی تبلیغههاتی  ORBITماننههد 

چاپ  تایم  له  مومی مج بپ   ترف اداره روا شره از  منت

انندگا   ود را در سطح جهانی این آمریکا مششصا   و

 تور   صه ذرد:

میلیو   واننده تایم در سراسر دنیا و موارد  2۴)

با  نا   یک از آ هر  بی  از  تب  به مرا ها  شتراک آن ا

پرورش  موزش و  باال، آ مد  ست: درآ شا  ا نا   ود هموت

نوولیت فه  و ، م شغلی، حر هم  ین  های م تی. ا ای و دول

فه  عه مر یک جام ندگا   بانفو  بین وان لی را  و  المل

های قدرتمند روابپ  دهند.( نفو  سیاسی شرذت تشکیل می

سانه مومی و ر شکار    ذام  آ هی  ین آگ هانی در ا های ج

شرذت جهانی و فراملی دنیا در سال  ۱00است. دارایی 

حدود  ۱992 یو  و  3می دی در  یارد دالر  ۴00تریل میل

و  و شههد. گرچههه آمههار دقیقههی از ثههر تشمههین زده می

های جهانی موجود نینت، ولی با  دارایی همه این شرذت

شته می هه گذ مالی د صادی و  تورم اقت به  جه  توا   تو

شرذت نه  مد اینگو ذه ارزش و درآ ندین  حدس زد  ها چ

 برابر افزای  یافته است.

 راهبردهاي ارتقاي نقش رسانه در یشور
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سانه ق  ر هوم و ن شورما مف ند در ذ شامل  هر چ ها 

ویزیو ، مطبو ا  و حتی اینترنت در  صری رادیو وتل

ذههه مهها آ  را  صههر ارتباتهها  و تبههادل تکنولههوژی 

دانیم، هنوز نامفهوم و گنگ است  اما امروزه ما  می

تههوانیم سههر ت فراگیههری، گنههترش و نقهه  ایههن  نمی

فاذتورها را در توسعه و امنیت ملی نادیده بگیریم. 

شت  یرا   ۱۵با گذ غا  در ا مر تبلی نا  سال از   همچ

ریزی متقن در این زمینه وجود ندارد و به  یک برنامه

صی  گاه تشص صنعت ن فه و  یک حر نوا   به   غا   تبلی

فه نمی غا  حر با  شود. تبلی مرتبپ  ذه  ست  صی ا ای تشص

ماری  سی و ات  ا  آ نگ، روانشنا سی، فره عه شنا جام

های دیگههر  دقیههق از بههازار، تولیههد، مصههرف و شهها ص

به د یاز  ست. ن صاد ا حس دان اقت نتن و  یا  ان بی  تل

نا   نه آ سی آگاها شارذت سیا شهروندا  و م کاوی  ذنج

درسرنوشت سیاسی و اجتما ی شا  باید از تریق گنترش 

وسههایل مههذذورمرتفع شههود، دولههت نیههز نههاگزیر بههه 

با  مت  ند حکو هر چ ست.  نائل ا ین م به ا پردا تن 

به چال  نی رو ثر  های فراوا به ز م اذ ما  ست، ا رو ا

سیاسی رشد وسایل ارتباط جمعی، پی  شرط  اندیشمندا 

ای برای  اساسی درایجاد تحوال  مهم درجامعه و زمینه

 توسعه همه جانبه است.

از ترف دیگر آنچه امروز با   موفقیت در توسعه و 

بت مي بوط  رقا ناوري مر به ف كه  ست  مواردي ا شود 

ناني  مي هاي ان شواهیم نیرو شورما  ب گر در ك شود. ا

جذ   صص را  كارآیي و متش صول،  باالي مح یت  نیم كیف ك

قدر  كاه  هزینه داشته باشیم باید به فناوري توجه 

كنیم. همچنین در بعد اجتما ي، امروز غرور ملي ما 

سعه  ناوري را تو توانیم ف كه ب ین دارد  به ا نتگي  ب

به توري هیم،  مس  د ندگي  ود آ  را ل مردم در ز كه 

براین اگر كنند و احناس پیروزي و افتشار كنند. بنا

ناوري  یت ف سیم و اهم به  وبي بشنا عه را  ض   جام مع

حل  شك   را در  كري   م هاي ف یریم كمبود ظر بگ در ن

یدگاه كه  د گي را  هومي و فرهن نع مف لپ و موا هاي غ

ین  كرد. در ا في  واهیم  عه معر به جام جود دارد،  و
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ها  م  در توسعه پایدار جوامع نق  بنیار  بین رسانه

هده د مي بر  گي، مه شد فرهن نه ر چه در زمی ند چنان ار

ها به در ت كهننال و  ها پیوند زد  نوآوري نق  رسانه

ها در  ها است. آنچه در حال حاضر در رسانه بارور سنت

با   و  شود، آنچه كه باید نینت قبال فناوري انجام مي

آنچه متناسب با شا  كشور است فاصله بنیاري دارد. 

قاینههه حجههم كیفیههت تههوا  از م ایههن موضههوع را مي

هاي كشور در حوزه فناوري با سایر  هاي رسانه برنامه

 ها مثل حوزه ورزش متوجه شد.  حوزه

مقوله اقتصاد با  نایت به این نكته كه یكی از 

بازوا  قدر  یك نظام منتقل و مقتدر است این روزها 

سانه جه  اص ر سی  مورد تو ستگاه دیپلما غر  و د های 

به ته.  قرار گرف شا   نه ای سیعی از  گو جم و كه ح ای 

هایی  ها و تحلیل های  ود را به گزارش ا بار و تحلیل

های توام با جهت  از وضعیت اقتصاد ایرا  و پی  بینی

صاص داده هی  اص  ود ا ت شرایپ  د به  جه  با تو ند.  ا

ایم و با یادآوری  زمانی  اصی كه در آ  قرار گرفته

های  در ترحلزوم حفظ و جذ  سرمایه برای به كارگیری 

زیربنایي كشور، فضایی الزم است تا اتمینا   اتر و 

گذارا  دا لههی و  ههارجی  آرامهه  الزم را بههه سههرمایه

كه  چه  بر  ف آن شور را  صادی ك ضای اقت شیده و ف بش

سانه فی می ر بی معر شفافیت  های غر صداقت و  با  ند،  كن

ترین كار  رساني شاید فوري بیشتری منعكس نماید. ات ع

كننده و حناسي بر وردار  شد و از نق  تعیینرسانه با

ها را اص ح  گیریي تواند جهت رساني درست مي است  ات ع

یا  ند  شفته و غیرهدفم صادي را آ ضاي اقت ند و ف ك

 ها به منیر درست باشد. بر كس موجب هدایت توانمندي

ذه می قداماتی  گر ا نین از دی هت  همچ توانیم در ج

توا   ه صور  دهیم، مینیل به مصرفی پایدار در جامع

باینت فرهنگ  گونه موارد اشاره ذرد  رسانه مي به این

مصرف پایدار  یعني تامین نیازهاي اساسي بشر بدو  

نده  ضر و آی نل حا براي ن فظ آ   نت و ح حیپ زی صدمه م

هایي  براي كاال ضا  نگ تقا ترویج فره ید،  نه نما نهادی

شتر، دوام، كه داراي ویژگي كارآیي بی ی  هاي  ت قابل
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فت، جدد و   بازیا ستفاده م یت ا یر، قابل یت تعم قابل

ها باید نظرا  جامعه مدني را در  ایمن هنتند، رسانه

سیاستگذاري بهینه توسپ دولت در جهت نیل به تولید 

سواد  یك  سعه تكن ند، تو حاظ كن یدار ل صرف پا و م

سانه مه ر یت از برنا ید  اي، حما لوگیري از تول هاي ج

هاي  صوصي  گذارا  بش  رمایهرویه زباله و تشویق س بی

فت  به بازیا بوط  نهی   مر سعه ت هت تو تي ج و دول

پنماندها، برحذر داشتن مشاتبین را از مصرف محصوال  

و بر هي  CFC ،D.D.Tزینهت ماننهد  زیانبهار بهراي محیپ

دیگر از كودهاي شیمیایي و سموم و مواد حاوي فلزا  

بششي سنگین، نظار ، تحلیل و ارزیابي كارآیي و اثر

ست یدار و همین سیا صرف پا ترویج م لت در  تور  هاي دو

ظت و  براي حفا عه  مردا  و جام گرش در دولت یر ن تغی

ستفاده  نگ ا ترویج فره نرژي و  مد از ا ستفاده كارآ ا

نواع انرژي شامل ا نیلي  پاك و غیرف نرژي  هاي  از ا

 تجدیدپذیر ) ورشیدي، بادي و آبي(.

ه یهها در واقههع اگههر بشههواهیم در كشههورما  توسههع

هاي فرهنگي  پیشرفتي صور  پذیرد، باید ننبت به مزیت

ضعف شیم.  و  شته با مل دا گاهی ذا ما  آ هاي فرهنگی

ها و اشكاال  و نشا  داد  نقاط قو  و  نمایاند  ضعف

ها از جملههه اقههداماتي اسههت كههه رسههانه  توانمنههدي

ضعف  مي گر  مث  ا هد.  جام د صادي ان ح  اقت ند در ب توا

اي بیندیشیم. به  مورد آ  چاره ما  ودباوري است، در

هایي را ذه ممکن است در كشور به   نوا  مثال پیشرفت

وجود آید در جهت ارتقاي  ودباوري روي آنها تبلیغ 

ناوري  مورد ف كه در  ستي را  صورا  نادر یا ت ماییم  ن

سانه نیم. ر ص ح ك جود دارد، ا شور و صوص  در ك به   ها 

سیما مي تي جهت صدا و  ند ح ستي را ها گیري توان ي نادر

 كه منووال  در این زمینه دارند، اص ح كنند.

نهایتا آنچه واضح است، امروز باید بر اساس یك 

مه به  برنا یدها را  مامي تهد عي ت كر جم ریزي و تف

ین  ماییم. در ا بدیل ن شكوفایي ت شد و  براي ر صتي  فر

نوا   به   سانه  نر و ر جادویي ه قدر   ید از  یا  با م

كي از تاثیر شیوهگذارتری ی هت  ن  تب ج جذ  مشا هاي 
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اي در شا   توسعه كشورما  استفاده نماییم تا آینده

هاي فكري ه  و پرامیدي را در به ثمر رسید  زیرسا ت

 فرهنگي شاهد باشیم.

 نقش بي بدیل وسایل ارتباط جمعي در توسعه

 ها پههر فنههور حمیههد موالنهها در مههورد نقهه  رسههانه

ی ید وزاو سعه از د عی در تو تا  جم گری وارتبا ه دی

در سطوح  رد وذ   برشمرده ذه  نگاه ذرده وهفت نق 

 به قرار  یل است.

هدف-۱ نده  نهیل ذن نوا  ت به   ذ    سطح  ی ها در 

ملی،اقتصههادی ،سیاسههی ،فرهنگههی وهمچنههین تمامیههت 

شنا ته ما ی  هداف  می اجت به ا سطح  رد  شوند. ودر 

 مشابعه .

از بنههیج،همانند سههازی ومشههارذت نیههز برحنههب  -2

آید. با این همه این  می تارهای ملی سشن به میا سا 

در سطح دا لی، اساسی نتر،قابل مدیریت تر  ها پدیده

 وموثر ترند.

یزی -3 مه ر یه برنا موال از زاو صادی مع شد اقت به ر

سته لی نگر تا  در  می م نده ارتبا ذاربرد فزای شود. 

طرح شیاری را م شاورزا  هو ستاییا  وذ  سطح  رد رو

برای  می ذه  ند  فردی ذ صادی  شد اقت یزی ر مه ر برنا

 ومحلی منتعدند.

سانه -4 سعه ر نترش ها تو یژه در گ به و باتی  ی ارت

یت  تدار وامن شرط اق پی   لی  سطح م سا ت در  یر  ز

است،چنین قابلیتی اتکا به  ودرا تضمین ودر منائل 

عی  چه واق صوری و چه  یت را ، ناس امن لی اح فاع م د

 تا نیز ظاهرذند. همین احناس در ترح روس می ،تقویت

سانه می ذه ر ست  گامی ا کم  ها شود وآ  هن باتی ح ی ارت

شوند تا جامعه  می ذنند وبا   می رابپ مردم را پیدا

 به  ود تکیه نماید.

گر  -5 تایج دی تاری از ن گی و ود مش شارذت فرهن م

ارتباتا  وتوسعه است. این دو مقوله با همکاری در 

است. اما  یک بافت متنوع وفرهنگی یک پدیده سطح  رد
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یی ذه فناوری وشیوه ها مشارذت فرهنگی از تریق پروژه

 شود. می گیرند تنهیل می ارتباتی را به  دمت

سی واداره  -6 برای بوروذرا باتی  سا ت ارت یر  ز

هم اداره پروژه لت و لی دو ما  ها دا  با ه ی تو ه 

 یی ذه برای نیل به نیازهای سطح  رد اتشا ها شیوه

 شود. می شود،تنهیل می

ی ههها برنامههه ریههزی اجتمهها ی واجرایههی پروژه-7

چه در  ذ   و سطح  چه در  فاهی ، شتی ور شی، بهدا آموز

نهیل باط ت یق ارت شود.)موالنا  می سطح  رد، از تر

وارتباتا  در  ها بینیم ذه رسانه می ( لذا۱37۱:۱79،

توسپ  ی توسعه گرایي با ات ع رسانیها بومی سازی نق 

 ین بشههري اسههت، ذهههی نههوها ،محههور یافتههه ها رسههانه

نین  می ذرد  وهمچ ندگی  تر ز ید وبه شیوه جد ند  توان

ذرد  قرار  مل بر نوین  تعا ناوری  ستفاده از ف با ا

 را برای شهروندا  نظیر اینترنت وسایل ارتباط جمعی

ت ع  حوه ا ذه ن شت  ظر دور دا ید از ن ند. نبا نر ذ می

در ذشورما  با دیگر ذشورهای توسعه  ها رسانی رسانه

فرق ته  نوع  یاف یرا   شور ا ذه در ذ ست ،چرا شته ا دا

سانه ستفاده از ر با ا سعه ای  ضد تو سانی  ت ع ر ی ها ا

سانه برداری از ر گو  با ال لی ،  جامها دا  بی ان  ی غر

مردم  می مه  بین  ا یزه در  جاد انگ گر ای گردد. ودی

نین  یدی وهمچ سا تارهای تول ها و حول نهاد یر وت وتغی

مد ملی تر شد  باال برد  در آ نا ،  برای به زندگی آ

ذه در  ست  ند ا حی نیازم قوی رو نیار  حرک ب یک م به 

موضو ا  اقتصادی با میزا    قه وتمایل مردم برای 

گردد.چراذه مردم هیچگاه ت شی  می بهبود زندگی معلوم

گر  مود م ند ن ندگی نشواه بود ز یت وبه برای موفق

لی  ود  ندگی فع ند ز ضایتی از رو ناس نار که اح وقتی

رزو مند زندگی بهتری باشند، ذه از داشته باشند وآ

ضههروریا  آ  ایههن اسههت ذههه در روح ودل مههردم شههکل 

یرد. ذار  بگ شتر  ید بی به آ  با سید   برای ر لذا 

ید  سعه با برای تو یزه  جاد انگ ته در ای ذنند.الب

سانه گر  ها ر جود در دی ضعیت مو ستاندارد وو ضعیت ا و

ی رسید  به آ  را نشا  ها ذشورها را نشا  داده وراه
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صور   ذه در  ند. چرا هدایت ذن مردم را  نی  ند یع ده

بر ورد ناشیانه با موضوع مقدار وسطح توقعا  مردم 

ناگواری را  مدهای  لذا پیا ته ،  باالتر رف لت  از دو

جود برای لت بو کی می دو عا   آورد.ی سطح توق که  این

توا  دولت تر از  برآورد  آ  ها فرا ذه  دم  ست  از  ا

مد ج ها ،با   ناذارآ شته  لوه داد سوی دولت لت گ دو

نمایند ،ودیگر اینکه  می وبرمشرو یت آ   دشه ایجاد

به  شته،ذه  جب گ مور را مو مه ا ها در ه لت دولت د ا

ارذا  دولت وهمچنین  دم منئولیت  معنای بزرگتر شد 

گردد.از ترفی نباید به موضوع مشارذت  می پذیری مردم

ذه  شا  داد چرا توجهی ن ذم  سعه  مردم در تو مومی   

امکانهها   ی توسههعه ای تنههها در هنگههامیها مهههبرنا

ذند ذه دان  وآگاهی  می تبدیل بالقوه را به بالفعل

ست آورد  آ  برای بد مردم  بوده و سهیم  از  در آ  

انگیزه و وتعهد ذافی بر وردار باشند.زیرا در غیر 

نت  هد توان گذاری نشوا سرمایه  نوع  هیچ  صور  ، این

بینیم ذه نق   می محقق سازد. لذا توسعه پایداری را

نه به گو هم  سعه ،آن مر تو عي در ا باط جم سایل ارت  و

درونزا وپایدار از اهمیت واالیی بر وردار هنتند.از 

زبا  به  نوا  اولین وسیله ارتباتی گرفته تا سایر 

 ی پیچیههده انتقههال ات  هها  نظیههر  طههوطههها ابزار

ی فضایی وصنایع دیجیتالی در ها الکترونیکی وماهواره

سعه مر تو جود  ا شاید  دم و ست .  یژه ا شی و دارای نق

تواننت ضمن  دم دستیابی برامر  می هر ذدام از انها

یز نانی ن کار ان طا ط اف حراف وانح جب ان سعه، مو  تو

شوند.زیرا اننا  به  نوا  مشلوق برگزیده پروردگار 

ها  نت ج با  توان سیله ز تدا بو یده در اب  ها با پد

فاهی موده وم قرار ن باط بر شیاء ارت نام وا می را 

واثبا  ومفاهیم دیگری را نفی ذند وقوانینی  گذاری

قرار  ضع وبر ها و برداری الزم از ان هر ه  برای ب را 

های  ستفاده از تکنولوژی با ا یز  عدها ن ید. وب نما

سند  شکوفایی بر شد و به ر عی  تا  جم شرفته ارتبا پی

وتوسعه اجتما ی ،سیاسی واقتصادی را دنبال نمایند. 

ص ید در   ته نبا به الب قپ  ند آ  ف سعه وفرای وص تو
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های یا تکنولوژی سانه و ذرد  ر ننده  باتی ب نوین ارت

د یل هنتند  چراذه  واملی دیگری نیز در امر توسعه

تا  چه  یز نمود.اگر نا  ن به آ جدی  جه  ید تو ذه با ،

ی ملههی ها رسههید  بههه نقطههه ای ذههه تولیههدا  رسههانه

ند یز بتوان شند ن سعه با مر تو گذار در ا  تاثیر 

صله ذم  یها فا با  ما  شور  ین راه ذ ست ودر ا یادی ا ز

ت ش بی وقفه ای در  ی مواجهه است ،ذه بایدها وذاستی

عی  عی جم باط جم سایل ارت مود. و بذول ن ین راه م ا

وسایل ابزارهای هنتندذه توسپ آنها میتوا  باافراد 

یدا  سی پ گو  دستر هی وهم یا گرو فرادی  صور  ان به 

ذثیری ازمردم  یها نمود یابه تعبیری دیگر با جما ت

قال ات  ا   به انت قرار ذردو باط بر نا  ارت بطوریک

پردا ههههت ایههههن گونههههه وسههههایل امههههروزه 

سینم  بارتنداز:ذتا ،روزنامه،مجله،تلویزیو ،رادیوو

یز  یدا ن بل وجد یو  در ق نتند.ذه رادیووتلویز او...ه

مهههاهواره واینترنهههت دارای اشهههتراذا  فراوانهههی 

یا  مطبو ا  ورادی صوص م ذه میباشند.الش یو   ووتلویز

ذه آ  ند  یژه ای دار نتگی و نوع همب یه ها یک  رااز بق

سینماها وا    عی نظیر باط جم سایل ارت فاو  ها و ...مت

دهدلذابطور   صه میتوا  گفت وسایل ارتباط  می نشا 

وسایلی هنتندذه موضوع انتقهال ات  ها  mass mediaجمعی 

رامینههرمی ذندذههه هههیچ گونههه محههدودیتی نیههز 

ندودا یام ها رای ویژگیندار مل وتکثرپ سر ت   یی نظیر

شناو  یرا  ناآ یام گ یدار وپ سطحی وناپا باط  وارت

ذه  یدبک  باز ورد وف گی  با ویژ نین  نده وهمچ پراذ

موضوع برقراری ارتباط رادرسطوح ملی وفراملی یعنی 

ماهواره  یق  شورواز تر یک ذ یایی  چارچو  جغراف در 

رگروه واینترنت نیز مرزهای ملی را در نور دیده وب

تأثیر مین  ذره ز مردم  یری از ید  می ذث ته با گذاردالب

قال ات  ا  ین انت ذه ا شت  جه دا صور   تو گاهی ب

یق  قال ازتر قل وانت بادل ون هت ت می ج باط ذ  ارت

 گفتاربااستفاده ازوسایلی نظیر تلفن وتلگراف انجام

پذیردوگاهی نیزبصور  غیرذ می ودرقالب  کس وفیلم  می

راین فصل به وسایل ارتباط جمعی گردد.د می و...منتقل
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راجهههت فراینههد  ذههه فراینههد انتقههال ات  هها 

فراینههدالقاء واقنههاع وتقویههت باورهاوهنجارههها 

نا ها وارزش تاری ان شد  می ی رف شد.زیراهمزما  بار با

عی وتکنولوژی باط جم سایل ارت با آ  ها و مرتبپ  ی 

بین  بپ  ظام روا نتم وتغییررویکردن قر  بی سپ  دراوا

ز پایهها  جنههگ جهههانی اول ودوم یعنههی الملههل بعههدا

عی ۱950سال باط جم سایل ارت شگرا  و مده پژوه ذه  

داننههتند. لههذا  مههی مشههاتبین راغیرفعههال ومنفعههل

شناس ذه روان ما ی معتقدبودند ی ها شود باروش می اجت

گوناگو  توسپ این وسایل مشاتبین آ  را تحت تأثیر 

ظرا  وبین  یع ن چاذوتینها قراردادومط سا ت.   ی  ود 

در ذتا  معروف  بنام تبلیغا  سیاسی وسیله ای برای 

لق به   باتی  می تجاوز سایل ارت ستفاده ازو گوید:باا

ی وسیع ها میتوا  ازتریق تکرارنمادها یاشعارها توده

اننانی راشرتی سا ت  ادتی تازه در آنا  پدید آورد 

رادرجهههت مطلههو  بههه حرذههت در آورد وایههن  ههها وآ 

غا  یت تبلی ساس موفق ما  ها نازی امرا ما  ز  در آل

یه  نرا نظر گاهی آ ذه  گرش  ین ن ساس ا بود برا هیتلر

له ای باط گلو له  می ارت یام گلو ستنده پ ند فر  وان

جادویی  ود رابه سوی بیننده ویاشنونده شلیک ذرده 

ته  شود. الب یرا  می یام گ شه پ یک اندی جب تحر ومو

جادویی  له  یه گلو ین نظر صل از تأثیرا  حا ید  نبا

داننههت ،زیههرا بامقاومههت وانعطههاف  رابطههور مطلههق

جه یام موا ندگا  پ پذیری گیر کس  می نا جه   شد ونتی با

 . آ  چیزی است ذه  واسته میشود

راجرز نیزمعتقدبودذه پیام وسایل ارتباط جمعی  پل

ندارد،زیرا تأثیر  فردی  صور   یرا  ب یام گ فرد  برپ

رامتعلق به گروه میداندوهمچنین معتقدند تأثیراین 

یرا برا ها پیام نت ز ندازه نی یک ا به  کار مومی  ف

آید دارای   می یی ذه افکار مومی در آ  پدیدها توده

سا تاراست. لذا به جریا  دومرحله ای ذه در مرحله 

سانه سوی ر یام از نت پ سپس ها نش کری و برا  ف به ره

رهبههرا  فکههری آنرامیهها  اترافیهها   ههود منتشههرمی 

رهبرا  ذنندژا  ذازنو نیز در این  صوص بانق  ویژه 
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فکری الشصوص درجریا  مبارزا  انتشاباتی معتقدبوده 

بههاگوش داد  بههه رادیووتماشههای  ذههه تههوده مههردم

تلویزیو  وهمچنین شبکه پیچیده شایعه پراذنی موجب 

بادل ات  ا  قال وت سی می انت  ها وپژوه ها گردد.برر

زیاددر صوص وسایل ارتباط جمعی ذه مبین ذننده نق  

  بیشتربراساس صیقل دهی ومششص بارز سیا سی تلویزیو

 ی آنهاها سا تن باورها وا تقادا  مردم وتقویت نگرش

پذیری  می سا ت  یین  نول در تب ذه ل شد.همانگونه  با

وسههایل ارتبههاط جمعههی آنههرا دارای پههنج  نصههرمی 

گوید؟ازذههدام مجرا؟باذی؟باذههدام  مههی چههه-دانههد.ذی

نی  پی  بی نا  را  یابی آ سا ت  توا   ذه می نتیجه؟

هنتند. وسایل  ها وروسا تها ه مرذب اززیرسا تنموده ذ

 ارتباط جمعی را میتوا  به چند گروه تقنیم ذرد:

وسهههههایل ارتبهههههاط جمعهههههی چهههههاپی   -۱

 مانند:روزنامه،مجله،ذتا ....

وسهههههایل ارتبهههههاط جمعهههههی پششهههههی   -2

 مثل:رادیو،تلویزیو ....

وسهههایل ارتبهههاط جمعهههی رایانهههه ای مثهههل   -3

 .ی ات  اتی..ها اینترنت،بانک

سانه  -4 غاتی ها ر سترهای تبلی ثل پو بانی م ی  یا

 وتابلوهای  یابانیها ،اتوبوسها  یابا 

ذه  هههههود بهههههه نشهههههریا  ها نشهههههریه   -5

نیم سایبری تق تالی و شودذه  می چاپی،الکترونیکی،دیجی

 (۱9ص-رسانه شناسی-ننرین-ذارذرد ودرادارند.)دانایی

 نقش رسانه در توسعه و پیشرفت

ر توسعه در دنیای امروز بر تاثیر و نق  رسانه ب

سانه نت  ر شیده نی ذس پو بازوا   ها هیچ  نوا   به  

لف ترق مشت شرفت از  ند در پی به  می قدرتم ند  توان

 جامعه ذمک ذنند.

توانند نق  نور افکنی را بازی ذنند،  ها می رسانه

ند و  یا  ذن یراه نما یک راه را از ب شب تار ذه در 

ند. شا  ده نافر ن به م عی را  نیر واق سانه م از  ها ر

تریق برجنته ذرد  نیازهای توسعه ای چرار راهی را 
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شا  نئولین ن ندگی در  می به م سرآغاز بال ذه  ند،  ده

 باشد. می جامعه

نق  فرهنگ سازی واجتما ی سازی در  ا  یک رسانه 

با ایجاد روابپ پویا با  ناصر  ها نهفته است. رسانه

تما ی اجتما ی، فرهنگی، سیاسی به انباشت حافظه اج

مک عه ذ سانه می جام ند. ر یا   ها ذن لی م نوا  پ به  

نئولین گا  و م سعه و  می نشب ساز تو نه  ند زمی توان

 مشارذت همه جانبه شوند.

سانه ست  ر یر ا صر تغی ما   صر  موزش  ها   ید آ با

تغییر را برای بقاء ما فراهم سازند و ما بیاموزیم 

های   ق  ود  به نیرو نیم و  فظ ذ نه  ود را ح چگو

شته پا فزو   ود دا شک   روز ا برای م سب  سشی منا

 باشیم.

 رسانه چگونه  ارج شد  از گذشته را به ما آموزش

نه  می شد  ید با شرفت با نه پی شته  و  زمی ند. گذ ده

شه در  وا   برای همی توانیم  می  ما ن شرفت   مانع پی

مروز  یای ا ذه دن یاموزیم  ید ب شیم با شتگا  با گذ

م  ود را بروز ذنیم دنیای تغییر است و اگر نتوانی

 بی شک بازنده بزرگی  واهیم بود.

سانه گر بش  ها ر با دی مل  مل ذا مروز در تعا ی ها ا

جامعه هنتند. مشارذت اجتما ی، توسعه پایدار، نیاز 

های  گر ذار تی از دی نی و آ شک   آ شنا ت م سی و  شنا

 باشد. می رسانه

سانه یافتگی  ها ر سعه  های تو کی از محور یز ی  ود ن

امروز ذشورهای توسعه یافته ذشورهایی هنتند هنتند  

زنند. در  می ی آنها حرف اول را در دنیاها ذه رسانه

سوی  نتایی از  به ای قاد  نتا و ا ت عه ای یک جام

به  شکوفایی را  صت  ند فر می توا عه ن مدیرا  آ  جام

  ناصر اصلی بدهد.

یا سانه توا  از می آ یت ر سعه  ها ظرف هت تو در ج

ف عاد مت یدار در اب فت و با   پا هره گر او  آ  ب

  شود؟ توسعه و پیشرفت جامعه

 آموزش برای توسعه پایدار
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آموزش برای توسعه پایدار، رویکردی از آموزش است 

ذههه در جنههتجوی توانمندسههازی مههردم بههرای پههذیرش 

باشد. این  منئولیت برای ایجاد یک آینده پایدار می

 مجمع  مومی 254/57برنامه ذه پیرو تصویب قطعنامه 

سال  حد در  لل مت هه  2002سازما  م یین د بر تع نی  مب

بههه  نههوا  "دهههه آمههوزش بههرای توسههعه  20۱4-2005

پایدار" در یوننکو تراحی شد، شامل ابعاد اجتما ی، 

محیطی است ذه در همه آنها،  فرهنگی، اقتصادی و زینت

آموزش به  نوا  رذن و ابزار اصلی به منظور تحقق 

ته ظر گرف مه در ن هداف برنا مه  ا ین برنا ست. ا شده ا

بر می له را در  سه مقو سی و  ذه بر ی از  حدود  یرد  گ

ها  بار  است از: حاذمیت مناسب، تناوی جننیتی،  آ 

صلح، حقوق بشر، دسترسی به آموزش، مبارزه با مواد 

بومی،  سنتی و  ن   گی و دا یراث فرهن فظ م شدر، ح م

شهرنشینی، فقر و امنیت غذایی، تغییرا  آ  و هوا، 

 توسعه برای آموزش هدف یای تبیعی و موارد دیگر.ب 

یدار، سازی پا عه و مردم توانمند هم در جام  درک و ف

 ای آینده ایجاد برای منئولیت داشتن و پذیری منئولیت

 .است پایدار

 الزمه آموزش برای توسعه پایدار این است ذه  

ای آموزش دهیم ذه  گونه آموزا  و جوانا  به به دان  -۱

 آینده، تصویر بهتری ترسیم ذنند. بتوانند از 

با  -2 لف و  سطوح مشت مردم در  تا  شود  فراهم  نتری  ب

ندی نه  توانم کر نقادا قدر  تف ند  فاو  بتوان های مت

 داشته باشند.

ست،   -3 نتمی ا کر سی جاد تف موزش، ای نوع آ ین  مه ا الز

سازما  بین  ذه  نی  ین مع های  ی به ا بپ  ها و نهاد ر

سعه هم یرا تو شود  ز جاد  یی ای هومی  افزا یدار مف پا

چندبششی است و به این دلیل نیازمند فهم و درک بین 

موارد،  ین  بر ا ست.   وه  سازمانی ا بین  شی و  بش

کاری درو  شارذت و هم جاد م شارذت در  ای سازمانی، م

پذیری،  سازی و منئولیت سازی، آگاه گیری و تصمیم تصمیم

داشههتن تفکههر نقادانههه بههومی و محلههی همههراه بهها 

العمر  هانی و نیز توجه به یادگیری مادامانداز ج چشم
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ست.  یدار ا سعه پا برای تو موزش  ما  آ گر الزا از دی

هدایت  شرو در  سازما  پی یک  نوا   به   یز  نکو ن یون

حد ) لل مت یدار م سعه پا برای تو موزش  هه آ -20۱4د

 ( در نظر گرفته شده است.2005

ی رسانه، الزمه توسعه پایدار ها بهره وری از قابلیت

 و پویا

رویکرد به توسعه پایدار نیازمند نگرش هوشمندانه 

و  ها ی رسههانهههها بههه  بههر و بهههره وری از قابلیت

مطبو ا  برای ارتباط موثر با ا ها  و افکار  مومی 

نتر  موثرترین ب قدر  و  فه  ترین مول نوا  مهم به  

 تحوال  و توسعه  مومی جامعه است.

ع فراز و فرود، اقتدار و ضعف، رشد و توسعه جوام

ی مشتلف ریشه در افکار و اراده مردم دارد، ها و ملت

به همین دلیل است ذه امروزه اثر گذاری بر  هن و 

سانه جه ر ذانو  تو مع در  سازمانها ی ها اراده جوا  ،

 مدیریتی و اجرایی قرار دارد.

ی رسههانه و ههها در واقههع بهههره منههدی از قابلیت

زی، مطبو ا  در سطوح ملی و محلی نیازمند برنامه ری

نافع  شترک از م سویه و درک م مل دو  ستگذاری تعا سیا

 ی بنیادین جامعه است.ها ملی و ارزش

و  ها در چنههین شههرایطی، رویکههرد آگاهانههه رسههانه

ستگاه ضرور ها د بر و  به   یی  سانی ها ی اجرا ت ع ر ی ا

ذه  شود  یزی  ترح ر نه ای  ید بگو قع با ند و بمو هدفم

بر، نابع   بین م قی  مل منط یت تعا سانه و  ضمن تقو ر

مردم  دایره دانایی جامعه را بنپ داده و به ذیفیت 

شک   و  شها و م شایی از چال گره گ ما ی،  ندگی اجت ز

 ذمک موثر بکند. ها پردا تن به فرصت

در جها  ذنونی، هر رسانه حنب دامنه اثرگذاری و 

گردش  صی در  ق  مشش گاه و ن سانی جای ت ع ر نوع ا

این امر نیازمند  ات  ا  و ا بار دارد و توفیق در

به نیاز نبت  شنا ت ن ضه و  نوع در  ر یا   ها ت و روح

 مشاتبا  است.
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این بدا  معناست ذه با رویکرد آگاهانه به  بر 

سانه یری ر هت گ تا ج شود  جاد  شرایطی ای ید  و  ها با

نوع  شها و  شها، نگار نوع در نگر شریا  در  ین ت ن

لی  لی و مح ذ   م لی  نافع م سمت م به  یدا   ضه تول  ر

به ه مه جان سعه ه برای تو ستوار  های ا دایت و گام

 برداشته شود.

ارتبههاط سههازنده و تعامههل دو سههویه بههین دسههت 

و رسید   ها اندرذارا  امور سیاسی، اجرایی و رسانه

ید  شاه ذل حور،  سعه م عاریف تو شترذی از ت صل م به ف

 موفقیت در این منیر است.

سانه ای در  های مطبو اتی و ر مروز فعالیت چه ا گر

وح ملی و استانی از نظر تنوع و تکثر قابل توجه سط

ها  ین فعالیت فی ا سطح ذی قای  برای ارت ما  ست ا ا

برنامه ریزی برای بهره مندی از توانمندیهای متنوع 

 این حوزه ضرورتی انکار ناپذیر است.

ی مطبو اتی و رسانه ها ضعف شنا ت ننبت به قابلیت

، ها ای و ارتبههاط یههک سههویه منههابع  بههر و مههدیریت

ذاربردها و ذارذردهای مطبو ا  را تحت تاثیر قرار 

ظام  جب ا ت ل در ن مواردی مو مر در  مین ا داده و ه

سانی ت ع ر ق   می ا ذه ن ست  حالی ا ین در  شود، ا

سانه سازی و  ها ر صمیم  یزی، ت مه ر ند برنا در فرآی

توانههد نقشههی سههازنده و  مههی تصههمیم گیههری منههووال 

 پیشبرنده باشد.

یزی مجمو ه ای از  وامل د الت در نظام برنامه ر

یا ، داده ین م نوا  ها دارد و در ا به   سانه ای  ی ر

نده نیاز منعکس ذن می،  نابع مرد ی ها ، اولویتها م

تاثیر و  ذه  ست  عه و مجمو ه ای از باز وردها جام

 دهد و می و تصمیما  مدیریتی را نشا  ها تاثر برنامه

مدی می ظام  موثر در ن ند و  بازوی قدرتم ند  ریتی توا

 جامعه باشد.

آنچه منلم است، رویکرد هوشمندانه و آگاهانه به 

نه،  ین زمی ست و در ا فردای ما مروز و  یاز ا بر، ن  

تعامههل دو سههویه منههابع  بههر بهها رسههانه، تبیههین 

یی و  گذاریهای اجرا هدف  لی،  لی و مح های م اولویت
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سانی و  ت ع ر ظام ا ساماندهی ن ها در  نه تن بری   

ذند بلکه از  می ی مهم ایفاتوفیق  مومی جامعه نقش

و مطبو ا  به منابع مشتلف  ها گرای  نا واسته رسانه

و در نتیجه چندگانگی در صحت و س مت ا بار جلوگیری 

  واهد ذرد

 جمع بندی 

 در تحقق اهداف توسعه پایدار یشور ها نقش رسانه

سانه عه در ت ها ر نای جام شم بی نوا  چ قق به   ح

ند. در  یدی دار ق  ذل شور ن یدار ذ سعه پا هداف تو ا

ی فنههاوری ها از جهههت جنبههه ها ی ا یههر رسههانهها سههال

تجهیزاتی و حجم و روش دچار تحوال  بنیاری شده اند، 

به  نوا  حام   و  ها به گونه ای ذه هم اذنو  رسانه

توانند در سا ت و تغییر  می منتقل ذنندگا  پیام حتی

 ورها و افکار  مومی موثر باشندفرهنگ  مومی، با

سانه ضر ر حال حا ها  ها در  گرفتن مرز ظر  بدو  در ن

امکا  حضور در تمام نقاط جغرافیایی دنیا را پیدا 

در تحقق اهداف  ها ذرده اند. از همین رو نق  رسانه

ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر ذشوری و ها و برنامه

 از جمله ذشور ما انکارناپذیر است.

به  نوا  ابزار ات ع رسانی نق   ها قع رسانهدر وا

به  ند،  عه دار حوال  جام پذیری در ت هم و انکارنا م

توری ذه این نق  همواره مورد تاذید بوده و در  صر 

نتن و  به دان عه  جدی جام یاز  یل ن به دل یز  ضر ن حا

آگاهی برای پیشبرد اهداف زندگی اجتما ی بر اهمیت 

 آ  بی  از پی  افزوده شده است.

ذه آموزش،  ها با توجه به ذارذردهای مشتلف رسانه

ها  نه ای از آن با  نمو بری مشات سانی و راه ت ع ر ا

ناس ضرور  اح ین  ست، ا مروز  می ا شرایپ ا تا در  شود 

ی مشتلف هنتیم، از این ها ذشور ذه شاهد تنوع رسانه

ذارذردها در جهت توسعه پایدار ذشور و تحقق اهداف 

 ی بهره گرفته شود.اقتصادی، سیاسی و فرهنگ

سانه ذه ر سالتی  ق  و ر به ن جه  هده  ها با تو بر 

سوی  ند و از  ذت ذن مردم حر لوتر از  ید ج ند، با دار

http://samair.ir/sakhte/yaddasht/16768-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
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ت ع  ما  ا ذه ز ضوع  ین مو به ا یت  با  نا گر  دی

ی شعاری و تکراری به سر آمده است، باید با ها رسانی

نه  سانی زمی ت ع ر صه ا نوین در  ر ذت  نوآوری و حر

را فراهم ذرد  ها و بهتر از رسانه بهره مندی بیشتر

ین  یدی در ا های جد شا  راهبرد ند ات ین نیازم و ا

 زمینه است.

سانه ذه ر ست  حالی ا ین در  های  ها ا کی از ابزار ی

شنا ت  به  جه  با تو نتند و  عه ه سازی در جام نگ  فره

سا ت ها از زیر سعه،ها آن ساز  می ی تو ند بنتر توان

ادی، سیاسی و توسعه پایدار ذشور و تحقق اهداف اقتص

 فرهنگی شوند.

 روش پژوهش

 روش تحقیق پیمایشی

مع برای ج صی  فن  ا نای  به مع شی  آوری  روش پیمای

پرسشنامه در این روش  ات  ا  نینت. با این وجودكه 

نترده مع كاربرد گ برای ج ما  آوری ات  ا   ای دارد، ا

مای ، مجمو ه  می ستفاده ذرد.پی نو  دیگرا توا  از ف

مع ی ها ای از روش برای ج ذه  ست  ستاندارد ا منظم و ا

و یهها  ههها آوری ات  هها  دربههاره افههراد،  انواده

قرارها مجمو ه ستفاده  مورد ا تر  یرد  می ی بزرگ گ

باره ی  ست آورد  ات  اتی در برای بد شی  نین رو وهمچ

صا   یا مشش ها  ظرا ، رفتار ها، ن یدگاهها، باور د

جام  ماری از راه ان عه آ یک جام ضای  هی از ا  گرو

 یق استتحق

 ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه 

دانشگاه  :اساتید رشته  لوم ارتباتا جامعه آماری

 باشند  می نفر ۱2دماوند)هیئت  لمی و مد و(:ذه شامل 

 نفر ۱2:حجم نمونه 

به  لت محدود بود حجم جامعه آماری روش نمونه گیری 

 از روش تمام شمارش استفاده شده است.
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  ها یل دادهي تجزیه و تحلها روش

از جداول یك بعدي و  ها براي توصیف و تفنیر داده

عدادي از  براي ت نین  مودار و همچ یره و ن یك متغ

براي  ها شا ص ست .  شده ا ستفاده  صیفي ا مار تو از آ

از جههداول دو بعههدي ،  ههها تجزیههه و تحلیههل داده

ستفاده  ماری)  ی دو ( ا مو  آ جراي آز ستنباتی و ا ا

یه  برای تجز ست .و  یل دادهشده ا نرم ها  و تحل از 

 استفاده شده است.spssافزار

 ذهارذرد -رسهانه –:توسعه پایهدار تعریف عملیاتی

 توسعه -رسانه وظایف – رسانه

 ها بیاک یافته

 . تحصی   پاسشگویا ۱جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 فوق

 لینانس
4 33.3 33.3 33.3 

 دانشجوی

 دذتری
4 33.3 33.3 66.7 

 100.0 33.3 33.3 4 دذتری

Total 12 100.0 100.0  
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  . تحصیالت پاسخگویاک. تحصیالت پاسخگویاک11نمودار نمودار 

 

نفههر  ۱2( از بههین ۱براسههاس جههدول و نمههودار )

درصههد دارای تحصههی    3/33نفههر یهها  ۴پاسههشگو، 

 ۴درصد دانشجوی دذتری و  3/33نفر یا  ۴لینانس،  فوق

یا  فر  یز 3/33ن صد ن تری  در صیلی دذ مدرک تح دارای 

 هنتند.

  . رشته تحصیلی پاسخگویاک. رشته تحصیلی پاسخگویاک22جدول جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 75.0 75.0 75.0 9 ارتباتا 

امور  مدیریت

 فرهنگی
1 8.3 8.3 83.3 

 91.7 8.3 8.3 1 شناسیجامعه

 100.0 8.3 8.3 1 رسانه مدیریت

Total 12 100.0 100.0  

 

 
 

  . رشته تحصیلی پاسخگویاک. رشته تحصیلی پاسخگویاک22نمودار نمودار 

نفههر  ۱2( از بههین 2براسههاس جههدول و نمههودار )

درصد ارتباتا ،  7۵نفر یا  9پاسشگو، رشته تحصیلی 

 درصد مدیریت امور  3/8نفر یا  ۱
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نفر  ۱شناسی و  جامعه درصد 3/8نفر یا  ۱ فرهنگی،

 درصد نیز مدیریت رسانه است. 3/8یا 
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  سیت پاسخگویاکسیت پاسخگویاک. جن. جن33جدول جدول 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 58.3 58.3 58.3 7 ز 

 91.7 33.3 33.3 4 مرد

9.00 1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 

 
  . جنسیت پاسخگویاک. جنسیت پاسخگویاک33نمودار نمودار 

 

نفههر  ۱2( از بههین 3براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  7پا فر  صد ز ،  3/۵8ن یا  ۴در فر   3/33ن

درصد نیز به این  3/8درصد مرد هنتند و یک نفر یا 

 سوال پاس  نداده است.

 

 

های الکترونیک و چاپی در جامعة های الکترونیک و چاپی در جامعة   . بررسی میزاک نفوذ رسانه. بررسی میزاک نفوذ رسانه44جدول جدول 

  امروز ایراک از نظر پاسخگویاکامروز ایراک از نظر پاسخگویاک

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
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Valid 

الکترو

 نیک
8 66.7 66.7 66.7 

 100.0 33.3 33.3 4 چاپی

Total 12 100.0 100.0  

 

 

 
های الکترونیک و چاپی در جامعة های الکترونیک و چاپی در جامعة   . بررسی میزاک نفوذ رسانه. بررسی میزاک نفوذ رسانه44نمودار نمودار 

  امروز ایراک از نظر پاسخگویاکامروز ایراک از نظر پاسخگویاک

 

نفههر  ۱2( از بههین ۴براسههاس جههدول و نمههودار )

های  درصد، میزا  نفو  رسانه 7/66نفر یا  8پاسشگو، 

ی یا  ۴ک و الکترون فر  فو   3/33ن یزا  ن یز م صد ن در

سانه شتر  ر یرا  بی مروز ا عة ا چاپی را در جام های 

نته به  دان جه  با تو سشگویا  ) ظر پا پس، از ن اند. 

های الکترونیک  درصد(، میزا  نفو  رسانه 7/66میزا  

 در جامعة امروز ایرا  بیشتر است.
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عه و پیشرفت جامعه عه و پیشرفت جامعه های چاپی برای توسهای چاپی برای توس  . بررسی یاربرد رسانه. بررسی یاربرد رسانه55جدول جدول 

  از نظر پاسخگویاکاز نظر پاسخگویاک

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 58.3 58.3 58.3 7 موافقم

 91.7 33.3 33.3 4 مشالفم

 ذام 
 مشالفم

1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 
شرفت شرفت های چاپی برای توسعه و پیهای چاپی برای توسعه و پی  . بررسی یاربرد رسانه. بررسی یاربرد رسانه55نمودار نمودار 

  جامعه از نظر پاسخگویاکجامعه از نظر پاسخگویاک

 

نفههر  ۱2( از بههین ۵براسههاس جههدول و نمههودار )

درصد، موافق ذاربرد بیشتر  3/۵8نفر یا  7پاسشگو، 

 های چاپی برای توسعه و پیشرفت جامعه هنتند، رسانه

یا  ۴ فر  شالف و  3/33ن صد م یا  ۱در فر  صد  3/8ن در

ستفاده از  ذه ا نتند  ضوع ه ین مو شالف ا ذام ا م یز  ن

های چاپی برای توسعه و پیشرفت جامعه ذاربرد  سانهر

به  جه  با تو سشگویا  ) ظر پا پس، از ن شتری دارد.  بی

های چاپی برای  درصد(، استفاده از رسانه 3/۵8میزا  

 توسعه و پیشرفت جامعه ذاربرد بیشتری دارد.
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  یافتهیافته  های الکترونیک در جوامع توسعههای الکترونیک در جوامع توسعه  . بررسی یاربرد رسانه. بررسی یاربرد رسانه66جدول جدول 

ها و نیل به تعالی و ترقی  بردک آگاهی برای باال 

 همه جانبه از نظر پاسخگویاک

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

3 25.0 25.0 25.0 

 91.7 66.7 66.7 8 موافقم

 100.0 8.3 8.3 1 مشالفم

Total 12 100.0 100.0  

 

 
  یافتهیافته  های الکترونیک در جوامع توسعههای الکترونیک در جوامع توسعه  سانهسانه. بررسی یاربرد ر. بررسی یاربرد ر66نمودار نمودار 

 

بردک آگاهی باال  قی  برای  عالی و تر به ت یل  ها و ن

 همه جانبه از نظر پاسخگویاک

نفههر  ۱2( از بههین 6براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  3پا فر  فق، 2۵ن ذام ا موا صد  یا  8 در فر  ن

فق و  7/66 صد موا یا  ۱در فر  شالف 3/8ن یز م صد ن  در

یافته،  هنههتند ذههه در جوامههع توسههعه ایههن موضههوع

های الکترونیههک نقهه  زیههادی در بههاال بههرد   رسههانه

به  آگاهی یل  عه را در ن ند و جام هده دار به   ها 

پهس، از نظهر  .ذنند تعالی و ترقی همه جانبه یاری می

یزا   به م جه  با تو سشگویا  ) صد(، در  7/66پا در
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دی های الکترونیک نق  زیا جوامع توسعه یافته، رسانه

ها به  هده دارند و جامعه را در  در باال برد  آگاهی

 .ذنند نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می

  

از از   ها در توسعه پایدارها در توسعه پایدار  . بررسی میزاک یاربرد انواع رسانه. بررسی میزاک یاربرد انواع رسانه77جدول جدول 

  نظر پاسخگویاکنظر پاسخگویاک

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

اینتر

 نت
6 50.0 50.0 50.0 

تلویز

 یو 
5 41.7 41.7 91.7 

بی

 پاس 
1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 

 
از از   ها در توسعه پایدارها در توسعه پایدار  . بررسی میزاک یاربرد انواع رسانه. بررسی میزاک یاربرد انواع رسانه77نمودار نمودار 

  نظر پاسخگویاکنظر پاسخگویاک

نفههر  ۱2( از بههین 7براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  6پا فر  نت و ۵0ن صد اینتر یا  ۵ در فر  ن

هایی  ز تلویزیههو  را ازجملههه رسههانهدرصههد نیهه 7/۴۱

های  ههود  انههد ذههه بهها تنظههیم برنامههه  نههوا  ذرده

برای پاس   توسعة پایدار باشند. از  وامل توانند می

هار رسانه بیا  شد  به این سوال برای پاسشگویا  چ
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اندرذارا  رسههانه و   ذههه شههاید جالههب توجههه دسههت

یههک از  باشههد ذههه هیچ گذارا  توسههعه پایههدار سیاسههت

سانهپا شا   سشگویا ، ر ماهواره را انت یو و  های راد

 نکردند. 
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نیافتگی ایراک از نیافتگی ایراک از   ها در توسعهها در توسعه  . بررسی شفاف نبودک نقش رسانه. بررسی شفاف نبودک نقش رسانه88جدول جدول 

  نظر پاسخگویاکنظر پاسخگویاک

 

 

 

 
نیافتگی ایراک نیافتگی ایراک   ها در توسعهها در توسعه  . بررسی شفاف نبودک نقش رسانه. بررسی شفاف نبودک نقش رسانه88نمودار نمودار 

  از نظر پاسخگویاکاز نظر پاسخگویاک

 

نفههر  ۱2( از بههین 8براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  ۵پا فر  فق و  7/۴۱ن ذام ا موا صد  فر  6در ن

روشن و شفاف درصد موافق این موضوع هنتند ذه  ۵0یا 

سانه ق  ر بود  ن لل  ن له   یدار از جم سعه پا ها در تو

سعه قي مي تو یرا  تل به  نیافتگي در ا جه  با تو شود. 

تایج به ظر می ن به ن مده  ست آ شیوة  د یر  سد تغی ر

سانه ستگذاری در ر نیر  سیا هاد  در م گام ن برای  ها 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

5 41.7 41.7 41.7 

 91.7 50.0 50.0 6 موافقم

 نظری
 ندارم

1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  
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ناپذیر است ذه باید مورد  توسعة پایدار امری اجتنا 

 یرد.توجه قرار بگ

 

های  . بررساای نبااود هماااهنگي بااین رسااانه9جاادول 

نیافتگي در  گوناگوک)چاپی ا الکترونیک(، در توسعه

 از نظر پاسخگویاک ایراک

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

3 25.0 25.0 25.0 

 75.0 50.0 50.0 6 موافقم

 100.0 25.0 25.0 3 مشالفم

Total 12 100.0 100.0  

 

 
 

های گوناگوک)چاپی ا های گوناگوک)چاپی ا   . بررسی نبود هماهنگي بین رسانه. بررسی نبود هماهنگي بین رسانه99نمودار نمودار 

  نیافتگي در ایراکنیافتگي در ایراک  الکترونیک(، در توسعهالکترونیک(، در توسعه

 از نظر پاسخگویاک

نفههر  ۱2( از بههین 9براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  3پا فر  فق،  2۵ن ذام ا موا صد  یا  6در فر  ن

درصد نیز مشالف این  2۵ نفر یا 3درصد موافق و  ۵0

های  موضههوع هنههتند ذههه نبههود همههاهنگي بههین رسههانه

لل  له   یک(، از جم چاپی ه الکترون گوناگو )
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سعه تایج به تو ست. ن یرا  ا مده  نیافتگي در ا ست آ د

سعة  به تو سید   برای ر ذه  ست  نئله ا ین م ید ا مو

سانه بین ر ید  یدار با ماهنگی و  پا ناگو ، ه های گو

 ود داشته باشد.جانبه وج همکاری همه

های گوناگوک توسعه های گوناگوک توسعه   ها به جنبهها به جنبه  . بررسی اولویت توجه رسانه. بررسی اولویت توجه رسانه1010جدول جدول 

  پایدار از نظر پاسخگویاکپایدار از نظر پاسخگویاک

 

 
های گوناگوک توسعه های گوناگوک توسعه   ها به جنبهها به جنبه  . بررسی اولویت توجه رسانه. بررسی اولویت توجه رسانه1010نمودار نمودار 

  پایدار از نظر پاسخگویاکپایدار از نظر پاسخگویاک

 

نفههر  ۱2( از بههین ۱0براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  ۱پا فر  ما ی،  3/8ن بة اجت صد جن فر  2در ن

بة فر 7/۱6یا  صد جن گی، در یا  ۱هن فر  صد  3/8ن در

 2جنبة سیاسی و  درصد ۵0نفر یا  6محیطی،  جنبة زینت

یا  فر  به 7/۱6ن صادی را  بة اقت یز جن صد ن  نوا   در

 اند.  ها بیا  ذرده اولویت مورد توجه رسانه

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 8.3 8.3 8.3 1 اجتما ی

 25.0 16.7 16.7 2 فرهنگی

زینت

 محیطی
1 8.3 8.3 33.3 

 83.3 50.0 50.0 6 سیاسی

 100.0 16.7 16.7 2 اقتصادی

Total 12 100.0 100.0  
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رسانی رسانی   هاي آموزشی و اطالعهاي آموزشی و اطالع  . بررسی لزوم توجه به توسعة روش. بررسی لزوم توجه به توسعة روش1111جدول جدول 

    هاها  رسانهرسانه

  از نظر پاسخگویاکاز نظر پاسخگویاک  ایدارایداربرای رسیدک به توسعة پبرای رسیدک به توسعة پ

 

 
هاي آموزشی و هاي آموزشی و   . بررسی لزوم توجه به توسعة روش. بررسی لزوم توجه به توسعة روش1111. نمودار . نمودار 

  هاها  رسانی رسانهرسانی رسانه  اطالعاطالع

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

5 41.7 41.7 41.7 

 91.7 50.0 50.0 6 موافقم

 نظری
 ندارم

1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  
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 از نظر پاسخگویاک برای رسیدک به توسعة پایدار

نفههر  ۱2( از بههین ۱۱براسههاس جههدول و نمههودار )

سشگو،  یا  ۵پا فر  فق و  7/۴۱ن ذام ا موا صد  فر  6در ن

ضوع هنتند ذه توسعة  ۵0یا  درصد نیز موافق این مو

شی و ات ع روش سانه هاي آموز سانی ر سعة  ر جب تو ها، مو

مده،  د. پس با توجه به نتیجة بهشو پایدار مي دست آ

سانه ستگذارا  ر جه سیا سعة  تو شمندا  تو ها و اندی

سعة روش به تو یدار  شی و ات ع پا سانی،  هاي آموز ر

 ناپذیر است.  اجتنا 

پذیری پذیری   ها برای آموزش و مسئولیتها برای آموزش و مسئولیت  . بررسی میزاک تالش رسانه. بررسی میزاک تالش رسانه1212جدول جدول 

  افراد جامعهافراد جامعه

  پاسخگویاکپاسخگویاکای پایدار از نظر ای پایدار از نظر   برای ایجاد آیندهبرای ایجاد آینده  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

1 8.3 8.3 8.3 

 66.7 58.3 58.3 7 موافقم

 100.0 33.3 33.3 4 مشالفم

Total 12 100.0 100.0  

 

 
پذیری پذیری   ها برای آموزش و مسئولیتها برای آموزش و مسئولیت  . بررسی میزاک تالش رسانه. بررسی میزاک تالش رسانه1212نمودار نمودار 

  افراد جامعهافراد جامعه

  ای پایدار از نظر پاسخگویاکای پایدار از نظر پاسخگویاک  ی ایجاد آیندهی ایجاد آیندهبرابرا

نفههر  ۱2( از بههین ۱2براسههاس جههدول و نمههودار )

نفر یا  7درصد ذام ا موافق،  3/8نفر یا  ۱پاسشگو، 
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درصد نیز مشالف  3/33نفر یا  ۴درصد موافق و  3/۵8

ها بههرای آمههوزش و  ایههن موضههوع هنههتند ذههه رسههانه

نئولیت جاد آ م برای ای عه  فراد جام ندهپذیری ا ای  ی

دست آمده  . با توجه به نتیجة بهذنند پایدار ت ش می

آمهههوزش و ها در زمینهههة  تهههوا  گفهههت رسهههانه می

نئولیت نده م جاد آی برای ای عه  فراد جام ای  پذیری ا

 گیرند. ، نمرة قبولی میپایدار

  . بررسی میزاک توافق پاسخگویاک. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک1313جدول جدول 

به آگاهی از به آگاهی از   ها برای دستیابی مردمها برای دستیابی مردم  سازی رسانهسازی رسانه  با یاریرد تسهیلبا یاریرد تسهیل  

  پیراموک پیراموک   جهاکجهاک

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

1 8.3 8.3 8.3 

 50.0 41.7 41.7 5 موافقم

 نظری
 ندارم

2 16.7 16.7 66.7 

 91.7 25.0 25.0 3 مشالفم

 ذام 
 مشالفم

1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 
  . بررسی میزاک توافق پاسخگویاک. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک1313ودار ودار نمنم

 ها برای دستیابی مردم سازی رسانه با یاریرد تسهیل

 پیراموک به آگاهی از جهاک
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نفههر  ۱2( از بههین ۱3براسههاس جههدول و نمههودار )

نفر یا  ۵درصد ذام ا موافق،  3/8نفر یا  ۱پاسشگو، 

نفر  ۱درصد مشالف و  2۵نفر یا  3درصد موافق،  7/۴۱

یز ذام ا مشالفدر 3/8یا  این موضوع هنتند ذه  صد ن

مه هداف برنا کی از ا سانه ی ین  ریزا  ر یرا  ا های ا

موار می ذه ) راه را ه شد  مردم با تا  با  سازند 

استفاده از آنها دربارۀ جها  پیرامو   وی  آگاهی 

 درست یابند(. 

ها در ها در   . بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق نبودک رسانه. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق نبودک رسانه1414جدول جدول 

  ک به توسعة پایدارک به توسعة پایداررسیدرسید

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

2 16.7 16.7 16.7 

 58.3 41.7 41.7 5 موافقم

 نظری
 ندارم

1 8.3 8.3 66.7 

 100.0 33.3 33.3 4 مشالفم

Total 12 100.0 100.0  

 

 
ها ها   ا موفق نبودک رسانها موفق نبودک رسانه. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک ب. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک ب1414نمودار نمودار 

  در رسیدک به توسعة پایداردر رسیدک به توسعة پایدار

 

نفههر  ۱2( از بههین ۱۴براسههاس جههدول و نمههودار )

نفر یا  ۵درصد ذام ا موافق،  7/۱6نفر یا  2پاسشگو، 
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درصد نیز مشالف  3/33نفر یا  ۴درصد موافق و  7/۴۱

سانه ذه ر نتند  ضوع ه ین مو برای  ا یرا  راه را  های ا

یده می یدار پیچ سعة پا ید، س تو ذاه  ام با  ازند و 

 پیشههرفت را در ا ههها  مشاتبهها  از بههین فراینههد 

ها  تههوا  نتیجههه گرفههت ذههه رسههانه . پههس میبرنههد مههی

اند تصههویر مناسههبی از  ههود در زمینههة  نتواننههته

یدار  آماده سعه پا به تو سید   برای ر عه  سازی جام

ایجاد ذنند و به همین  لت سیاستگذارا  باید ننبت 

منفی در افکار مومی ت ش فراوا  به رفع این تصویر 

   انجام دهند.

ها در ها در   . بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق بودک رسانه. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق بودک رسانه1515جدول جدول 

  سازی جامعه برای رسیدک به توسعة پایدارسازی جامعه برای رسیدک به توسعة پایدار  آمادهآماده

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

1 8.3 8.3 8.3 

 50.0 41.7 41.7 5 موافقم

 نظری
 ندارم

1 8.3 8.3 58.3 

 100.0 41.7 41.7 5 مشالفم

Total 12 100.0 100.0  
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ها ها   . بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق بودک رسانه. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق بودک رسانه1515نمودار نمودار 

  سازی جامعه برای رسیدک به توسعة پایدارسازی جامعه برای رسیدک به توسعة پایدار  در آمادهدر آماده

نفههر  ۱2( از بههین ۱۵براسههاس جههدول و نمههودار )

نفر یا  ۵درصد ذام ا موافق،  3/8نفر یا  ۱پاسشگو، 

درصد نیز مشالف  7/۴۱نفر یا  ۵درصد موافق و  7/۴۱

سانه ذه ر نتند  ضوع ه ین مو مادگی الزم  ا یرا  آ های ا

برای تغییر به مطلو  و توسعه و پیشرفت را در همۀ 

فراهم می عه  جزای جام تایج  ا به ن جه  با تو سازند. 

موضوع مورد ها در  رسد رسانه نظر می به ۱۵و  ۱۴جدول 

سر نمی به  لو   شرایپ مط سی در  ین  برر ما ا ند ا بر

 پتاننیل را دارند ذه شرایپ را تغییر دهند.
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 ها( )آزموک فرضیه جداول استنباطی

ضیة  مو  فر ظر می۱آز به ن سانه :  تاثیر ر سد  های  ر

ماهواره  یک و دیجیتال) نت-الکترون یو   -اینتر تلویز

 مطبو ها  –ا  های چاپی) ذت رادیو( ننبت به رسانه -

 باشد. می بیشتر پایدار توسعه بر...(  و

های چاپی برای توسعه و پیشرفت جامعه های چاپی برای توسعه و پیشرفت جامعه   . بررسی یاربرد رسانه. بررسی یاربرد رسانه55جدول جدول 

  از نظر پاسخگویاکاز نظر پاسخگویاک

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 58.3 58.3 58.3 7 موافقم

 91.7 33.3 33.3 4 مشالفم

 ذام 
 مشالفم

1 8.3 8.3 100.0 

Total 12 100.0 100.0  

 

 
 

صیفی ) مودار تو جدول و ن به  جه  ظر ۵با تو ( از ن

استفاده »درصد با جملة  6/9۱نفر یا  ۱۱پاسشگویا ، 

سانه عه  از ر شرفت جام سعه و پی برای تو چاپی  های 

مبنی  ۱موافق هنتند پس فرضیة « ذاربرد بیشتری دارد

سانه شتر ر تأثیر بی سعه های الکتر بر  بر تو یک  ون

 شود. پایدار رد می

ها در ابعاد  رسد رسانه : به نظر می2آزمو  فرضیة 

 محیطی بیشتر توجه دارند. توسعة پایدار به بش  زینت
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های گوناگوک توسعه های گوناگوک توسعه   ها به جنبهها به جنبه  . بررسی اولویت توجه رسانه. بررسی اولویت توجه رسانه1010جدول جدول 

  پایدار از نظر پاسخگویاکپایدار از نظر پاسخگویاک

 

 

مودار ) جدول و ن ساس  ها ۱0برا صد از  3/8( تن در

های  به جنبهها در پردا تن  پاسشگویا ، اولویت رسانه

نت نائل زی یدار را م سعة پا ناگو  تو نوا   گو محیطی  

ند و  ذرده یت  ۵0ا سعه را اولو سی تو عد سیا صد ب در

اند. پس فرضیة دوم نیز رد  ها بیا  ذرده توجه رسانه

 شود. می

هاي  رسد بین توسعة روش : به نظر می3آزمو  فرضیة 

ها و توانمندسههازی و  رسههانی رسههانه آموزشههی و ات ع

ن نده ئولیتم جاد آی برای ای عه  فراد جام ای  پذیری ا

 پایدار رابطه معناداری وجود دارد.

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 8.3 8.3 8.3 1 اجتما ی

 25.0 16.7 16.7 2 فرهنگی

زینت

 محیطی
1 8.3 8.3 33.3 

 83.3 50.0 50.0 6 سیاسی

 100.0 16.7 16.7 2 اقتصادی

Total 12 100.0 100.0  
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 Crosstabulation  9سوال  8* سوال

 

 9سوال

Total  ذام 
 موافقم

 مشالفم موافقم

 8سوال

 ذام 
 موافقم

1 3 1 5 

 6 3 3 0 موافقم

 نظری
 ندارم

0 1 0 1 

Total 1 7 4 12 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.871a 4 .580 

Likelihood Ratio 3.484 4 .480 

Linear-by-Linear Association .324 1 .569 

N of Valid Cases 12   

 
Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .172 .254 .551 .594c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.246 .266 .803 .441c 

N of Valid Cases 12    

 

قدار  ي به م چه  ني  چنان شود یع جه  و 87/2دو تو

 ۵8/0داري به دست آمده ذه برابر با  هچنین سطح معني

ین دو  مي بین ا طه  ناداري راب شد بیانگر دم مع با

دست آمده بیشتر از  داري به متغیر است زیرا سطح معني

هاي  داری بین توسعة روش است و لذا رابطة معني 0۵/0

ها و توانمندسههازی و  رسههانی رسههانه آموزشههی و ات ع

نئولیت نده م جاد آی برای ای عه  فراد جام ای  پذیری ا

 شود. پایدار مشاهده نمی

یدار های ایرا  در توسعة پا : رسانه۴آزمو  فرضیة 

 نمایند. ذارانه  مل می محافظه
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ها در ها در   . بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق نبودک رسانه. بررسی میزاک توافق پاسخگویاک با موفق نبودک رسانه1414جدول جدول 

  رسیدک به توسعة پایداررسیدک به توسعة پایدار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 ذام 
 موافقم

2 16.7 16.7 16.7 

 58.3 41.7 41.7 5 موافقم

 نظری
 ندارم

1 8.3 8.3 66.7 

 100.0 33.3 33.3 4 مشالفم

Total 12 100.0 100.0  

 

 

 

صیفی ) مودار تو جدول و ن ساس  یا  7( ۱۴برا فر  ن

ذه  ۴/۵8 نتند  ضوع ه ین مو فق ا سشگویا  موا صد پا در

های ایرا  راه را برای توسعة پایدار پیچیده  رسانه

ند  می ید، فرای ذاه  ام با  شرفت را در  سازند و  پی

با ها  مشات بینا  ند می   از  هارم بر ضیة چ پس فر  .

های ایههرا  در گههام  ذار بههود  رسههانه یعنههی محافظههه

 شود. برداشتن برای توسعة پایدار تایید می

 بحث و نتیجه گیری 



280  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

در این پژوه  محقق ت ش نموده است ، تا به بررسی 

های ایرا ) ا م از چاپی و الکترونیک(  تاثیر رسانه

این رابطه چهار فرضیه  بر توسعه پایدار بپردازد.در

 تراحی شده است .

ظر می به ن ضیه اول:  سانه در فر تاثیر ر سد  های  ر

ماهواره  یک و دیجیتال) نت-الکترون یو   -اینتر تلویز

 مطبو ها  –های چاپی) ذتا   رادیو( ننبت به رسانه -

 .باشد می بیشتر پایدار توسعه بر...(  و

این  با توجه به جدول و نمودار توصیفی بدست آمده

سانه ذه ر شد  ششص  شدو م ضیة رد ین  فر چاپی در ا های 

 منیر اثر گذار تر بوده است..

ضیة  ظر می2و فر به ن سانه :  سد ر عاد  ر ها در اب

 محیطی بیشتر توجه دارند. توسعة پایدار به بش  زینت

براساس جدول و نمودار این فرضیة نیز رد شد و به 

ه پایدار های ایرا  در زمینه توسع رسد رسانه نظر می

 به بعد سیاسی بیشتر توجه نموده اند..

هاي آموزشی  رسد بین توسعة روش : به نظر می3فرضیة 

ها و توانمندسهههههازی و  رسهههههانی رسهههههانه و ات ع

 پذیری افراد  منئولیت

ای پایههدار رابطههه  جامعههه بههرای ایجههاد آینههده

 معناداری وجود دارد.

قدار  ي به م چه  ني  چنان شود یع جه  و 87/2دو تو

 ۵8/0داري به دست آمده ذه برابر با  نین سطح معنيهچ

ین دو  مي بین ا طه  ناداري راب شد بیانگر دم مع با

 متغیر است

سانه  کر و  پس ر جاد ف ندی و ای ما با   توانم های 

با   ود  ها  مشات شرفت را در ا  سوی پی به  شه  اندی

 ایجاد ننموده است .

های ایرا  در توسعة  : رسانه۴و اما آزمو  فرضیة 

نمایند.ذه براساس جدول  ذارانه  مل می پایدار محافظه

 شود.  و نمودار توصیفی ای فرضیه تایید می

های ایرا  در این زمینه بنیار محتاتانه  پس رسانه

های مهها راه را پیچیههده   مههل نمههوده اسههت.و رسههانه
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شرفت را در  می ند ،پی ید، فرای ذاه  ام با  سازند و 

 برند. مشیلۀ مردم از بین می

ق تاه مح نیار ذو ما  ب یل ز به دل یق  ین تحق ق در ا

نتواننههت از پاسههشگویا  بیشههتری بهههره بگیههرد.این 

تحقیق نیاز به ذار در ابعاد گنترده تر و  میق تر 

سعه  عاد تو تک اب تک  عه رو  برای مطال ضایی  بود و ف

 پایدار داشت.
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 منابع 

ی شهر و پیرامو  ها پاپلی یزدی ،محمد حنین ،نظریه

 ۱38۱،تهرا  :سمت ،

دانایی،ننههرین، رسههانه شناسی،،انتشههارا  مبنههای 

 ۱389 رد،چاپ دوم ،

شارا   سی ارتباتا ،انت عه شنا سارو انی،باقر ،جام

 93-83،صص۱386ات  ا ،

سلطانی  ربشاهی،سیمین،مدیریت توسعه،ناشر استادی 

،۱388 

ستراتژی مای ا صابری،حمید ،راهن ی ها ضرابی ،اضغر،

 ۱389توسعه شهری،

تز ، ال و یدار  وین سعه پا صاد تو لدین ،اقت یا  گ

،ترجمههه غ مرضهها آزاد و  بدالرضهها رذههن الههدین 

 ۱379افتشاری،تهرا  :چاپ و نشر بازرگانی ،

موالنا ،حمید،گذر از نوگرایی ارتباتا  و دگرگونی 

 جامعه،وزار  فرهنگ و ارشاد

ی ها ( ،)شهههها ص۱37۴میههههرا  زاده،پرسههههتو،) 

 شماره دوم  پایایی(،مجله محیپ زینت ،جلد هفتم ،

 

 

 



 

 

 

 

 

  درحوزهدرحوزه  فارسفارس   لیج لیج  دردر  چینچین  وو  آمریکاآمریکا  رقابترقابت

--20۱820۱8))  منطقهمنطقه  امنیتامنیت  بربر  آ آ   تاثیرتاثیر  وو  انرژیانرژی

20082008))1
1
  

 سیدوحید موسوی آبکناری

 چکیده  

  نوا  به چین، یکم و بینت قر  دوم دهه پایا  در

هور قدر  یک صادی نوظ نابع به اقت نرژی م قه ا  منط

 چین، دلیل همین به. دارد نیاز شد  به فارس  لیج

 ژئوپلیتیک منطقه این در  ود نفو  گنترش دنبال به

 . است

نئله  صلی م یین، پژوه  ا لل تب هداف و    مناز ه ا

 اصلی سیاست. است فارس  لیج منطقه در چین و آمریکا

 در را آ  و اسههت زدایههی تههن  و ثبهها  ایجههاد چههین

 آمریکا مقابل در. داند می  ود حیاتی منافع راستای

 نفت لطف به را  اورمیانه نفت به  ود نتگیواب ذه

کای تین آمری تی   ایر و ال کای نف  ذاه  شمالی آمری

 در ثباتی بی ایجاد و زایی تن  با ذند می ت ش، داده

. ذند تهدید را چین انرژی امنیت، فارس  لیج منطقه

  است شده جدی مناز ه یک بروز به منجر، وضعیت این

 انرژی امنیت حفظ برای ذند می ت ش پکن ذه توری به

ضور،  ود ظامی ح قه در  ود ن فزای  را منط هد ا . د

 ذشورهای با چین امنیتی و نظامی یها همکاری افزای 

قه ترین از، منط کن تدابیر مهم له برای پ  با مقاب

 .است فارس  لیج منطقه در آمریکا

ین در  ظری چارچو  از، پژوه  ا  نوواقعگرایی ن

 دولت نظریه همچنین و بینن منافع بر مبتنی سا تاری

شروی لپن دوم و اول پی هره گی ته ب ست شده گرف . ا

سی ین یها برر شا  پژوه  ا هد می ن کا ذه د  برای آمری

 ذشور این انرژی امنیت تهدید دنبال به، چین مهار

 تحمیل و منطقه در آفرینی تن  و ثباتی بی تریق از

ظم لل بین ن کایی الم ست آمری  به چین ذه حالی در ا

                                                      
  ضو هئیت  لمی دانشگاه آزاد اس می واحد تهرا  جنو  1
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 و ثبهها  ایجههاد، گرایههی چندجانبههه تقویههت دنبههال

قراری ظم بر لی بین ن له و شرقی المل ظم با مقاب  ن

 .است آمریکایی

، فارس  لیج، آمریکا، چین، مناز هواژگاک یلیدی  

 چندجانبه گرایی ،انرژی

 مقدمه

یت  یل بر ورداری از موقع به دل فارس  لیج  قه   منط

ظیم بود    ایر   یل دارا  به دل یژه و  یک و  ژئوپلت

ی بزرگ بوده است و ها انرژی همواره مورد توجه قدر 

این رقابت میا  آمریکا و چین ابعاد ویژه ای دارد 

 ذند.  می ذه رویکردهای امنیتی این منطقه را مششص

ذشورهای منطقه  لیج فارس تقریباا نیمی از   ایر 

فت و  یار  40ن ها  را در ا ت گاز ج صد از   ایر  در

میلیو  بشکه نفهت  ۱7ه بی  از (. روزانBP,2015دارند )

بور مز   گه هر هل  می از تن عادل چ یزا  م ین م ند  ا ذ

( . بهر ایهن EIA,2014درصد از حمل و نقل دریایی است )

شود  می اساس، انرژی  ود یکی از ارذا  قدر  محنو 

به  نته  ذه  ود واب سعه ) مروز، تو ها  ا چو  در ج

 ۱393تواند تولید قدر  ذند )سلیمی،  می انرژی است(

صص  فارس ۱29-۱60:  لیج  قه   مین روی منط ( و از ه

ی بزرگ است. ها منطقه ای مهم و استراتژیک برای قدر 

آمریکهها از مههدتها منههافع  ها از میهها  ایههن قههدر 

 اقتصادی و سیاسی اش با  لیج فارس گره  ورده است.

ایاال  متحده آمریکا به  نوا  تنها قدر  بزرگ بر 

پس  نده از دورا   نگ جای ما هانی دوم و ج نگ ج از ج

سرد، همواره ت ش داشته است هژمونی  ود را در جها  

تثبیت نموده و دیگرا  را وادار به تنلیم و پذیرش 

نظم مورد نظر  ود سازد. از این روی، رشد و توسعه 

نابع  بویژه م ها   نرژی ج نابع ا ترل م صادی و ذن اقت

و  موجود در منطقه  لیج فارس نیز از ملزوما  تثبیت

نو  ها  مح شور در ج ین ذ مونی ا قای هژ شود. از  می اب

تواند به  می سوی دیگر، با توجه به اینکه این  رصه

ین  ناامنی در ا جاد  صور  ای ذه در  شد  نه ای با گو

منطقه، هژمونی این ذشور با چال  مواجه گردد، لذا 
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بر  ستراتژی  ود را  شور ا ین ذ ذه ا ست  هه ا ندین د چ

 انرژی معطوف سا ته است. ذاه  وابنتگی به واردا 

قدر  کی از  گذر، ی ین ره ذه ها در ا ها   فو  ج ی پرن

ست  نته ا فارس واب لیج  فت   به ن یادی  یزا  ز به م

صادی  شد اقت تداوم ر برای  ذه  ست  چین ا لق  هوری   جم

 ود به منابع نفتی ارزا  منطقه  لیج فارس نیازمند 

ی گوناگو  از جمله برقراری ها ذوشد از راه می است و

ابپ گنترده با ذشورهای این منطقه، نفو   ود را رو

در آ  افزای  دهد. بدین سا ، تداوم حضور چین برای 

پای  جای  قه  ین منط پی  در ا مدتها  ذه از  کا  آمری

نی نافع ذ  شته و م شمرده می دا ید  ست، تهد  برده ا

 شود. می

اذثر ذشورهای منطقه نظیر  ربنتا ، ذویت، امارا  

ح طر و ب بی، ق حده  ر نو مت کا مح حدا  آمری  رین، مت

ین  می به ا نته  یت  ود واب فظ امن برای ح شوند و 

کا پایگاه ین، امری بر ا نتند.   وه  قدر  ه ی ها ابر

نظامی متعددی در این منطقه دارد. تنلپ امریکا بر 

مهمترین منابع انرژی جها  در  لیج فارس، موجب شده 

 است تا سایر واردذنندگا  بزرگ انرژی از جمله چین

برای امنیت انرژی  ود وابنته به امریکا باشند. با 

این تفاو  ذه چین متحد امریکا نینت و ت ش دارد در 

س می  هوری ا با جم بی،  شورهای  ر با ذ مل  نار تعا ذ

گذر  ین ره شود. از ا نترده  مل گ هم وارد تعا یرا   ا

سی ندهای سیا نرژی، پیو یت ا ح  اولو ظامی و در -ب ن

جاری نافع ت یت م صا -نها نتنداقت یت ه حائز اهم  دی 

 (۱94-۱63: صص  ۱392)وثوقی، 

بنیاری از صاحب نظرا  روابپ بین الملل، مناسبا  

چین و امریکا را مهمترین قضیه سیاست بین الملل در 

بر ی بر این  قیده هنتند  دانند. می قر  بینت و یکم

چین،  صادی  سعه اقت ساز در تو مل ذار کی از  وا ذه ی

یکا بوده است ذه درصدد وجود ذشور ایاال  متحده آمر

یک چین قوی در صحنه بین المللی بوده است ذه این 

ی  ظیمی را در ا تیار چین قرار داد تا ها امر فرصت
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یاال   بل ا مروزه در مقا ذه ا شود  به  نین فر ین چ ا

 متحههده آمریکهها اینههتاده و بههه رویههارویی بهها آ 

بهر ایهن اسهاس، ایهن  (8:  ۱396پردازد )شاهنده،  می

ب ست روا هم ا بزرگ م قدر   ین دو  برای ا ها  نه تن پ 

بین  صه  قدر  در  ر بازی  نیاری از قوا د  که ب بل

 ;Layne,1998; Ikenberry,2008الملل را نیز تعیین  واههد ذهرد )

Christensen,2015.) 

جه با که به تو یت با غر  این یاال  محور حده ا  مت

کا نرژی از گذار حال در آمری نی ا نرژی به ذرب  های ا

 یها سیاست سوم ننل ذرد  اجرایی دنبال به و تاس نو

 یها واذن  و ها ذن ،  روابپ بررسی مششصأ، است انرژی

 گرفته نام آسیا لنگر ذه چین  لق جمهوری با امریکا

ست ند می ا شم در توا نداز چ ضه و تامین ا نرژی  ر  و ا

یر گذار آ  یها پاردایم تغی شد اثر ین در ذه با  ا

 در چین و امریکا ذ   منافع ابتدا شود می ت ش تحقیق

 ننبی منافع سپس و گیرد قرار بررسی مورد فارس  لیج

 دیگر اهداف از. شود بررسی هم قبال در ذشور دو این

ین سی، پژوه  ا کا ذن  سطح برر  با چین و امری

شورهای هم ذ گذار و م ین تاثیر قه ا ست منط  در ذه ا

 منطقه در امنیتی سطوح ذننده ترسیم تواند می حقیقت

 است غالب منطقه این در امنیتی نگاه ذه چرا، باشد

قه یها قدر  و ین درک با ای فرامنط نئله ا نافع م  م

ند می جو و جنت را  ود حداذثری از این منظر به .ذن

 آمریکا رقابت شود ذه تاثیر می این پرس  پاس  داده

نرژی حوزه در چین و یت بر ا قه امن لیج منط  فارس  

 چینت؟

فوق، مقاله حاضر   وه بر پاس  با توجه به مقدمه 

 ها نیز هنت : وال اصلی در پی پاس  به این پرس به س

 ضوع نرژی مو لیج ا شم چه فارس   ندازی چ  در ا

 ؟دارد چین  ارجی سیاست

  یاال حده ا کا مت قه در آمری لیج منط   چه فارس  

هداف بردی ا نرژی حوزه در را راه بال ا  می دن

 ؟ذند
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 جود یها تعارض یا  مو ین م قه در شورذ دو ا   منط

 منطقه این امنیت بر اندازه چه تا فارس  لیج

 ؟داشت  واهد تاثیر

 ها   مفروض

بت - کا رقا نرژی حوزه در چین و آمری لیج در ا    

 تر جدی با   ذه است ننبی منافع بر مبتنی فارس

بود ذه این   واهد منطقه این امنیتی منئله شد 

 منئله با   تشدید نظامی گری و افزای  تعارضا 

 شود. منطقه ای می

 شد تداوم برای چین صادی ر نرژی به  ود اقت  ا

 به رهگذر این در و دارد نیاز فارس  لیج ارزا 

 .است منطقه در نرم موازنه دنبال

  یاال حده ا کا مت ندی صف آمری یدی یها ب   در را جد

نه لیج و  ام تور به  اورمیا  تور به فارس  

 اساس بر را جدیدی نظم تا است دیده تدارک،  اص

 .ذند ترسیم انرژی پارادایم

 های عارض رویکرد قه یها قدر  مت چو  ای منط  هم

یرا  نتا  و ا تی با    رب قه شد  تر امنی   منط

ست شده ین ذه ا ضوع ا ضور مو قدر  ح  درها  ابر

 .است ذرده رنگ پر را منطقه

 چارچوب نظری 

 الف( نواقع گرایی

چین و  بت  یین رقا برای تب ظری  چارچو  ن ترین  به

یاال فارس، ا لیج  نرژی   حوزه ا کا در  حده آمری   مت

ظر  ست. از ن یی ا نو واقعگرا نای  بر مب نبی  نافع ن م

ها برای دستیابی به منافع ملی  ها، دولت نئورئالینت

ناشی از همکاری به دنبال منافع و دستاوردهای ننبی 

ها می ذه آن نا  ین مع به ا نتند.  یا   ه سند در جر تر

سایر دولت کاری،  شت هم سود بی صاص ها  به  ود ا ت ری 

(. آنها امنیت ملهی را بهه  نهوا  Griffiths, 1992: 83دهند )

ذنند. در  هنته مرذزی منافع ملی یک دولت ارزیابی می
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ت ش می شورها  سا تاری، ذ نوواقعگرایی  یدگاه  ند  د ذن

ها شوند و اگر ذشوری به قدر   مانع رشد دیگر قدر 

به پا  ننبی زیادی دست یابد، دیگر ذشورها  لیه وی

  واهند  است. 

سود  گرا   حده، ن یاال  مت ذه ا ست  ساس ا ین ا بر ا

برد  بیشتر چین در منطقه  لیج فارس است. به ویژه 

یب  ود  قدر  رق فزای   یی، ا ظر واقعگرا که از من این

صورتی  ست. در  ید ا فزای  تهد نای ا به مع هایی  به تن

ذه سیاست  ارجی آمریکا را واقعگرایانه فرض ذنیم، 

هر شد  نو   ر کا مح برای آمری بالقوه  طری  قدرتی،  

کا در  می چین و آمری تر مناز ه  یین به برای تب شود. 

توا  از دیدگاه رابر  گیلپن چارچو  نظری همچنین می
۱
 

 درباره ظهور و سقوط بهره گرفت. 

  ( نظریه رابر  گیلپن

براسههاس ایههن دیههدگاه واقعگرایانههه، قوا ههد و 

یا  دولت پیشرو یا های نظام بین الملل را تمن رویه

ذند. از آنجا ذه منافع  قدرتمندترین دولت، تعیین می

های بزرگ  شود، سایر قدر  سرشاری نصیب دولت پیشرو می

نیز درصدد دست یافتن به چنین موقعیتی برمی آیند. 

ضیح می سقوط تو هور و  یی ظ قع گرا نه  وا ذه چگو هد  د

و  یابند ها، نشنت به موقعیت دولت پیشرو دست می دولت

شوند و اینکه این  بعد از آ ، دچار فراز و فرود می

ست  ارجی دولت بر سیا تاثیری  چه  ضعیت،  ها دارد.  و

نی  گزین   ق  تار،  ین رف نده ا یین ذن یا  تب  رده بن

 است.

یه را می ین نظر صداق ا چین و  م بپ  توا  در روا

صله  شاهده ذرد. با توجه به ذاه  فا ایاال  متحده م

یا  دولت به م به دوم  های رت کا و رت نی آمری اول یع

یعنی چین، دولت پیشرو ذه آمریکا باشد، لزوم اتشا  

سنگین  سبک و  یب را  یه رق نده  ل قداما  بازدار ا

گوید: روابپ  ذند. گیلپن در توضیح دیدگاه  ود می می

بین الملل، همچنا  ذشمک  مکرر بازیگرا  منتقل در 

                                                      
1 Robert Gilpin 
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کی از وضعیت اقتدارگریزی بر سر ثرو  و قدر  است.ی

های این مناز ه و رقابت دو دولت، منطقه  لیج  ذانو 

فارس است و حوزه انرژی یکی از آسیب پذیرترین نقاط 

ضعف دولت رتبه دوم یعنی چین است ذه در  ین حال در 

تواند  صور  گنترش نفو  و قدر   ود در این منطقه می

سوی و  دایی،  شود. )مو بدیل  به اول ت قدر  رت به 

70:۱395) 

چ شاهده میآن فارس م لیج  حوزه   بت  ه در  شود، رقا

مداوم دو قدر  چین و ایاال  متحده برای اجرای نظم 

مورد نظر  ودشا  است. به  بار  دیگر واشنگتن به 

دنبال حفظ وضع موجود در سه سطح امنیتی، اقتصادی و 

سیاسی با برتری ایاال  متحده است  در حالی ذه پکن 

جود  ضع مو یر و بال تغی سی، به دن سطح سیا سه  در 

امنیتی و اقتصادی با تنلپ چندجانبه گرایی است ذه 

بتواند امنیت انرژی  ود را ذه برای اقتصاد ذشورش 

قی می یاتی تل نئله ح ظر  یک م ند. از ن فظ ذ شود، ح

شود،  یت  یی تقو به گرا چه چندجان هر  نی،  ما  چی مقا

شود و در مقابل، یک  منافع ملی چین بیشتر تامین می

به گر نداز جان شم ا به چ جدی  صدما   کا،  یی آمری ا

 ذند.  اقتصادی و حتی امنیتی چین وارد می

یاالت  خارجی ا ست  فارس در سیا لیج  نرژی خ گاه ا جای

 متحده آمریکا 

بین  صه  کا  ود را در  ر شوروی، آمری شی  با فروپا

دید و به همین دلیل جورج بوش پدر  می المللی تنها

نوا   با   ترین  ود  ه»دذ نوین ج ظم  انین
۱

را ا  م « 

یاال   صت، ا ین فر ستفاده از ا با ا ذرد  ت ش  ذرد و 

متحده را به صور  یک قدر  نظامی و سیاسی ب منازع 

به از  هار دو جان ست م قه درآورد. سیا تر منط و بر

اثرا  تأثیر گفتما  نظم نوین جهانی بر منطقه  لیج 

فارس است. براساس این سیاست، ایرا ،  راق، سوریه، 

                                                      
1 New World Order 
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بی و بر ی گروه سودا  و ترین ها لی مده  مت   ی مقاو

 تهدیدا  برای منهافع آمریکها و غهر  معرفهی شهدند

سدیا ،  ست 58۱: ۱38۱)ا به، سیا ترح دو جان مل  (. مک

سبا  و همکاری نترش منا کا ها گ تی آمری مدتا امنی ی  

به  مل  ذه در   بود  فارس  لیج  نو    شورهای ج با ذ

. از  مده تقویت و حضور این ذشور در منطقه ذمک ذرد

قراری موافقت ست، بر ین سیا تایج ا فا ی ها ترین ن ی د

دو جانبه میا  آمریکا و ذشورهای  ضو شورای همکاری 

می دی با  ۱990 لیج فارس بود. ایاال  متحده در سال 

سال  حرین در  نتا  و ب ما ،  رب یت در  ۱99۱  با ذو

بهها امههارا ،  ۱994بهها قطههر و در سههال  ۱992سههال 

: ۱385فهها ی امضهها ذههرد )قنبرلههو، ی دها توافقنامههه

647.) 

حوادث  ست  200۱سپتامبر  ۱۱پس از  در دورا  ریا

جمهوری جورج بوش پنر، دیک چنی، یکی از مردا  نفتی 

آمریکا به  نوا  مشاور رئیس جمهور، نق  محوری در 

ست ظیم سیا ضوع ها تن فارس و مو لیج  کا در   ی آمری

نرژی به انرژی داشت و استراتژی آمریکا در زمینه ا

تدریج مدو  ذرد. تا قبل از آ  به دلیل ذاه  قیمت 

، ضرورتی ۱990و تا حدودی در دهه  ۱980نفت در دهه 

برای تدوین سیاست انرژی وجود نداشت  اما دو  امل، 

موجب شکل گیری این اجماع شد ذه ایاال  متحده برای 

پذیری سیب  ید ها ذاه  آ نرژی با نه ا ی  ود در زمی

جامعی را ست  فزای   سیا نت، ا مل نش ند.  ا تدوین ذ

ین  شتر ا نتگی بی کا و واب لی آمری صرف دا  یزا  م م

ذشور به واردا  نفت از  ارج بود و  امل دوم ظهور 

مجمو ه ذوچک قدرتمند نفتی در اتراف بوش بود ذه به 

ین مجمو ه  ند. در ا صادی  ود بود نافع اقت بال م دن

تکزو و ی جدید مثل انرو، ها ی فعال در انرژیها شرذت

شرذت گی و  سنتی نفت،ها داین بازار  عال در  ثل  ی ف م

یپس  ذو و فیل یل، ذونو گزو  موب ذو، ا شورو  تگزا

لیبرتو  و ها ی  دما  امنیتی نظیرها پترولیوم و شرذت

 (. Suskind, 2005:72شولیمبرگز بودند )
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بر  نلپ  ستیابی و ت کا، د ستمدارا  آمری ظر سیا از ن

نیار  کا ب برای آمری فارس  لیج  به   یت دارد.  اهم

ی نفتی ها  بارتی  لیج فارس، صشره ای است ذه مجمو ه

و نظامی ایاال  متحده بر آ  استوار شده است. درحال 

حاضر، آمریکا در بنیاری از ذشورهای منطقه، پایگاه 

امارا    نظامی دارد و متحدانی نظیر  ربنتا  سعودی،

ست با سیا طر  یت و ق بی، ذو حده  ر شنگتن درها مت  ی وا

نلپ  به ت جر  ضعیت من ین و نتند. ا مراه ه قه ه منط

آمریکا بر مهمترین منابع انرژی جها  شده است، اما 

همچنا  هژمونی آمریکا در این منطقه توسپ ایرا  به 

 شود.  می چال  ذشیده

  اهداف و منافع آمریکا در خلیج فارساهداف و منافع آمریکا در خلیج فارس

به  مواره  شتاد، ه هه ه کا از د حده آمری یاال  مت ا

  ذشورهای منطقه بوده است. تا دنبال ایجاد تن  میا

دهه هشتاد، نو ی موازنه قدر  میا  ایرا ،  ربنتا  

قه  م  را در منط یت و آرا ذه امن شت  جود دا و  راق و

 راق را به سمت حمله به   ذرد. اما واشنگتن، می حفظ

ایرا  و ذویت سوق داد و سپس به بهانه بازگرداند  

با شد و  فارس  لیج  قه وارد   به منط یت  جود  امن و

ی فراوا  در  روج از منطقه و پایا  داد  به ها و ده

ی  ود در این منطقه، پیوسته بر حجم و ها ماجراجویی

افزاید و از شکل  می میزا  حضور نظامی  ود در منطقه

لوگیری قه ج حد در منط ند و مت شورهای قدرتم یری ذ  گ

 (. ۱97: ۱393ذند )جالینوسی و دیگرا ،  می

فارس لیج  کا در   بالآمری عددی را دن نافع مت  ، م

کی از  می ند ی شانی دار کدیگر همپو با ی گاه  ذه  ند  ذ

تأمین  فارس،  لیج  شور در   ین ذ می ا بت ا   نافع ثا م

امنیههت اقتصههاد دنیههای صههنعتی اسههت. حفههظ امنیههت 

فظ  قه ای و ح قدرتی منط هور  لوگیری از ظ سرائیل، ج ا

یز  فارس ن لیج  شیه   شورهای حا ذار ذ ظه  سا تار محاف

موار به از  نتقیم  نتقیم و غیرم تور م به  ذه  ست  دی ا

 شود.  می منافع جهانی و منطقه ای آمریکا مربوط
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 اهمیت  لیج فارس برای آمریکا از آ  جهت است ذه: 

فت  -۱ ترین   ایر ن فارس دارای بزرگ لیج  قه   منط

 جها  است  

 لیج فارس به لحاظ استراتژیک، دنباله اقیانوس  -2

 هند است 

یری -3 با درگ فارس  لیج  سرائیل ها   ی ا را  و ا

 پیوند  ورده است 

شورهای  -۴ سی در ذ س م سیا یه ا طر از ناح ناس   اح

 منطقه و روند روزافزو  آ   

وابنتگی چرخ اقتصاد ذشورهای صنعتی به امنیت  -۵

  ترانزیت نفتی در این منطقه 

به  بار  دیگر، آمریکا در  لیج فارس، اهداف زیر 

 ذند:  می را تعقیب

 ت به آمریکا و متحدان   استمرار جریا  نف -۱

 حفظ صلح و امنیت در  لیج فارس  -2

تقویههت موقعیههت آمریکهها در منطقههه و افههزای    -3

 ا تماد به آ  ذشور  

نا  و توانایی -۴ یت امکا ستا  ها تقو فا ی دو ی د

  منطقه ای و تضعیف نفو  رقبا 

 جلوگیری از ظهور قدر  منطقه ای  -۵

 جلوگیری از تهدید امنیت اسرائیل  -6

تغییرا  انق بی در ذشورهای منطقه   جلوگیری از -7

 (2۱3: ۱38۱)اسدیا ، 

 اهمیت نفت خلیج فارس برای آمریکا 

ید  با تول کا  ود  ند آمری شکه در  ۱3هرچ یو  ب میل

سال  تا  فت  20۱8روز  نده ن شورهای تولیدذن کی از ذ ی

نو  ها  مح کی از  می در ج نوا  ی به   ما  شود، ا

صنایعها قدر  صارف  برای م ها   صنعتی ج  ود و  ی 

یاز  فارس ن لیج  فت   به ن بای  ود  هار رق نین م همچ

دارد و به همین دلیل با انعقاد قراردادهای نفت در 

ی ها مقابل اسلحه با ذشورهای  ربی، نفت مصرفی مجتمع

تأمین شهری  ود را  لج در  می صنعتی و  یا  رات ند.  ذ
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تا   فت»ذ به ن یاد  قر  «ا ت یل  ست: در اوا شته ا نو

کم، مجمو  نت و ی بوط بی یل مر شواهد و دال می از  ه مه

توا  گفت،  می به نفت وجود داشته است ذه براساس آ 

حمله آمریکا به  راق با انگیزه تنلپ بر نفت این 

یاد  عاده ز فوق ال عداد  ست. ت شده ا جام  شور ان ذ

باالی  صرف  جه م کا و در نتی عه آمری یل در جام اتومب

ال  نفت در اقتصاد آ  ذشور، وابنتگی روز افزو  ایا

سابقه  بی  جم  فت از  ارج، ح به واردا  ن حده  مت

حرا  در  بروز ب مال  فارس، احت لیج  فت از   واردا  ن

یل  یل  دم تما به دل فت  مت ن فتن قی باال ر جه  نتی

سرمایه  به  فارس  لیج  فت در   صادرذننده ن شورهای  ذ

شرذت شدید  قه  نرژی و    ش  ا تی ها گذاری در ب ی نف

به   ایر ن ستیابی  به د کایی  سود و آمری تی پر ف

به  کا  یل آمری صلی تما یل ا قه، دل ین منط ستثنایی ا ا

 (. Routledge, 2005:12نفت  لیج فارس است )

نرژی در  گاز ا فت و  به   ایر ن جه  با تو ما  ا

کا، نمی سیا را در  آمری غر  آ قه  نرژی منط توا  ا

که می نت، بل صادی آ  دان هداف اقت ستای ا توا  آ   را

لیم ذرد  و مهار ذرد  را به  نوا  ابزاری برای تن

ذشورها در منطقه استفاده ذرد. به  بار  دیگر، نفت 

و گاز در منطقه اهرمی برای ا مال فشار به ذشورها 

ظم  نلیم ن کا و ت نافع آمری با م شد   نو  برای هم

 امنیتی مورد نظر آ   واهد بود. 

لیج  صنعتی خ سلیحاتی و  جاری ت صادی و ت بازار اقت

 فارس برای آمریکا

جود م شی از و مدهای نا قه و درآ نرژی در منط نابع ا

آ ، منطقه  لیج فارس را به بازار مطلو  اقتصادی و 

تجاری برای صنایع و ذاالهای آمریکایی، بویژه صنایع 

شور  ست. ذ ذرده ا بدیل  شور ت ین ذ گی ا نلیحا  جن ت

آمریکا با داشتن جمعیتی حدود سیصد میلیو  نفر، یک 

به  هانی را  ید نا الص ج صاص داده سوم تول  ود ا ت

صرف  ترین م حال بزرگ شور، در  ین  ین ذ ما ا ست. ا ا
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ظامی  فت ن جه هنگ نت. بود یز ه ها  ن فت ج نده ن ذن

مین زده یارد دالر تش صد میل حدود چهار ذه  کا   آمری

ق   می فظ ن کا در ح سیت آمری نده حنا شا  ده شود، ن

لیج  قه   تی منط با  امنی قه ای  ود در ترتی فرامنط

(. مقاما  204: ۱393دیگرا ،  فارس است )جالینوسی و

آمریکایی به  وبی آگاهند ذه تفوق اقتصادی در  رصه 

بین المللی در بقای هژمونی آنها  نصری ضروری است. 

بر این اساس، شنا ت   یق اقتصادی آمریکا در  لیج 

فارس در فهم جایگاه این منطقه در استراتژی امنیتی 

 (694: ۱385این ذشور بنیار مهم است )قنبرلو، 

بازار تنلیحاتی منطقه  لیج فارس برای آمریکا از 

گزارش  ساس  ست. برا یادی بر وردار ا نیار ز یت ب اهم

یه  ستکهلم در فور صلح ا قا   لی تحقی بین المل ذز  مر

، رونههد معههام   20۱6تهها سههال  2004، از سههال 20۱7

دهم درصد  8.4اسلحه در جها  سیر صعوی داشته و تا 

باالترین میزا  بعد از پایا  دهد ذه به  رشد نشا  می

 (sipri,2017جنگ سرد است. )

 
تا سال تا سال   19501950  میزاک تجارت اسلحه در سراسر جهاک از سال   میزاک تجارت اسلحه در سراسر جهاک از سال 44شکل شکل 

20162016((SSiipprrii,,  22001177))  

 اهداف سیاسی و امنیتی خلیج فارس برای آمریکا
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منطقههه  اورمیانههه بههویژه پههس از حههوادث یههازده 

جه و ت ذانو  تو تی در  یل امنی به دال ذز سپتامبر  مر

حوادث،  ین  ست. ا ته ا قرار گرف کا  ست  ارجی آمری سیا

صدر اولویت تی را در  غه امنی سو، دغد یک  ی ها از 

قرار داد و از  نه  کا در  اورمیا ست  ارجی آمری سیا

سوی دیگر، بهانه ای برای گنترش حضور نظامی آمریکا 

در منطقه  لیج فارس را فراهم ذرد. حمله آمریکا به 

 دی بههه بهانههه نههابودذرد  مههی 2003 ههراق در سههال 

ین  طه اوج ا صدام، نق لت  عی دو شتار جم نلیحا  ذ ت

برای  ندانی  ستاورد چ ها د نه تن ذه  بود  مدا    

بر دوش  نه  ها دالر هزی که میلیارد شت، بل کا ندا آمری

کا  موج آمری شت و  کا گذا صاد ز م  ورده آمری اقت

ی بههین ههها سههتیزی در منطقههه و انتقههادا  و مشالفت

به  لی را  ما ، المل ما ، آل شت. در آ  ز مراه دا ه

فراننه، ذانادا، روسیه، چین و بنیاری از ذشورهای 

ی یکجانبه ها دیگر، آشکارا مشالفت  ود را با سیاست

: ۱395گرایانه آمریکا ا  م ذردند )موسوی و  دایی، 

67.) 

ت ش  حده  یاال  مت با  می ا بپ  نترش روا با گ ند  ذ

یت س فارس، موقع لیج  کاری   سی  ود در شورای هم یا

شورای  شکیل  که ت بویژه این ند   فظ ذ قه را ح منط

ستای  کا در را کاری آمری با هم فارس  لیج  کاری   هم

ین  ند ا هر چ ست.  بوده ا شور  ین ذ نافع ا هداف و م ا

شورا از ابتدای تشکیل تاذنو  نتواننته است اتحادی 

قدرتمند بین همه ذشورهای منطقه به وجود بیاورد و 

لی برای واگرایی میا  ذشورهای به جای همگرایی،  ام

گرا ،  سی و دی ست )جالینو شده ا قه  (. 20۱: ۱393منط

شته  هه گذ سه د کا در  های آمری شد رفتار قرار با گر  ا

در منطقه  لیج فارس را در قالب یک سیاست ذ   مطرح 

توا  گفت، آمریکا به دنبال حفظ وضع موجود  می ذنیم،

بوده قه  مونی  ود در منط تری و هژ نی بر ست و  یع ا

قه  قوا در منط تواز   برهم  ورد   مانع  ست  شیده ا ذو

به زیا  متحدا   ود شود و حتی در مواردی ت ش ذرده 
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یر  حدان  تغی فع  ود و مت به ن قوا را  تواز   ست  ا

 دهد. 

با  نرژی  یا  ا بر جر ترل  فظ ذن برای ح شنگتن  وا

یر ها دولت فارس، نظ لیج  بی در   یک  ر ی غیردموذرات

ح سعودی مت نتا   ذه  رب ظاراتی  ست و از انت شده ا د 

مده  پی  آ قه  ین منط کا در ا ضور آمری نه ح یل زمی اوا

قه  مومی منط کار   جه اف ست. در نتی شده ا بود، دور 

و اهداف آمریکا در منطقه بدبین  ها ننبت به انگیزه

شههده و زمینههه آمریکاسههتیزی و جههذ  نیههرو توسههپ 

: ۱389یی نظیر القا ده فراهم شد )ساجدی، ها سازما 

 ۱۱8 ) 

هوری  خارجی جم ست  فارس در سیا لیج  نرژی خ گاه ا جای

 خلق چین

ست  فارس در سیا لیج  نرژی   گاه ا برای درک جای

 ههارجی چههین، ابتههدا بایههد بههه اهمیههت اقتصههاد در 

ی ها ی ذ   این ذشور پی برد. استراتژینتها استراتژی

هانی،  ید ج شرایپ جد ذه در  ند  ین ا تقاد بر ا چین 

ذشورها نق  اساسی یافته است  امل اقتصاد در امنیت 

قدر   که از  بی  از آن شورها  یت ذ فظ امن توا  ح و 

ی متناسب با ها نظامی سرچشمه بگیرد، به اتشا  سیاست

ست. از  یده ا مرتبپ گرد لی  بین المل لی و  ضاع دا  او

ظر چینی قدر  ها ن تابعی از  شورها،  فا ی ذ قدر  د  ،

س سطح منا به  گامی  فا ی، هن توا  د ست و  صادی ا ب اقت

فزای   یز ا شور ن صادی ذ قدر  اقت ذه  سید  هد ر  وا

یافته باشد. بنابراین، ملل جها  سوم باید ارتقای 

سطح اقتصادی ذشور را در ذانو  توجه قرار دهند تا 

به امکانا  الزم برای حفظ امنیت برسند. این ارتباط 

دوجانبه است، یعنی افزای  توا  دفا ی نیز متقاب  

برد دستاوردهای اقتصادی ذشور موجب تضمین حفظ و پیش

(. بههه ایههن ۱75: ۱38۱ واهههد بههود )امیههدوارنیا، 

قدر   به  ثرو   ید از  چین را با سعه  مدل تو یب،  ترت

مدل، چینی ین  چارچو  ا نت. در  با  ها دان شند  در ت 

تدریجی آ   مه  ثرو  و ترج فزای   ید و ا بر تول یه  تک
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به قدر  بویژه در حوزه نظامی، جایگاه  ود در نظام 

بین الملل را ارتقا بششند. برای تحقق چنین هدفی، 

سپ  چین تو صادی  سعه اقت برای تو نه ای  سه گا حل  مرا

 تراحی شده است:  دنگ

  در این مرحله، هدف اصلی دو ۱990تا  ۱980از  -۱

شکل  حل م لی و  ید نا الص دا  ذرد  تول بر  برا

  وراک و پوشاک مردم چین بود. 

هد2000تا  ۱990از  -2 له  ین مرح صلی،   در ا ف ا

 دالر بود.  ۱000تا  800افزای  درآمد سرانه به 

  هدف اصلی در این دوره، ذنب 2050تا  2000از  -3

هانی  یاس ج یافتگی در مق سعه  ستانداردهای تو ا

 (. 665: ۱386است )شریعتی نیا، 

نیار  هدف، ب ین  یری ا چین در پیگ بری  ستگاه ره د

 موفق  مل ذرده است، به گونه ای ذه در وضعیت فعلی،

ها   صادی ج قدر  اقت یاترین  نوا  پو به   شور  ین ذ ا

ی ها با   شد ذه در سال ها مطرح شده است. این موفقیت

ا یر، مدل چینی توسعه و اجماع پکن در مقابل اجماع 

واشنگتن برجنته شود. این الگو بویژه در ذشورهایی 

جود  سیت و لف، حنا یل مشت به دال ها، آزادی  ذه در آن

یژ جه و مورد تو یرا دارد،  ست، ز ته ا قرار گرف ه ای 

برده  ها چینی پی   سی  سرذو  سیا متن  شد را در  ین ر ا

 اند.

ی متعددی برای چین ها و چال  ها این وضعیت، فرصت 

، امنیت انرژی، ها به وجود آورده است. از نظر چال 

کی از چال  شمارها ی به  چین  ستراتژیک  ید،  می ی ا آ

این ذشور  زیرا قابلیت آ  را دارد ذه رشد اقتصادی

نت و  حز  ذمونی برای  ساز  شرو یت  بزار م نوا  ا به  

جه  جدی موا ید  با تهد لی را  یت م بع آ ، امن به ت

صت یه فر نترش حوزهها سازد. از زاو کا  گ ی ها ، ام

صت کی از فر فو ، ی شمارها ن به  چین  پی  روی  هم   ی م

ذه چینی می صتی  های  ها رود  فر به ابزار سل  با تو

قق آ  ه پی تح لف در  هر دو مشت نه از  نتند.  اورمیا

زاویه ایجاد فرصت و پاس  به چال  در سیاست  ارجی 
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چین از اهمیت ویژه ای بر وردار است )شریعتی نیا، 

۱386 :665) 

 اهمیت امنیت انرژی در سیاست خارجی چین 

شد و  ذه ر شوری  نوا  ذ به   یز  چین ن برای  نرژی  ا

یی های ا یر با سر ت باال توسعه اقتصادی آ  در دهه

نق  مهمی دارد  به توری ذه در   در حال حرذت است،

مصرف انرژی در این   ،2005تا  2000های  فاصله سال

درصد افزای  یافته است. به  بار   60ذشور حدود 

گر می حور  دی بازار م صادی  ص حا  اقت فت، ا توا  گ

چین، تقاضای انرژی را در این ذشور افزای  داده 

سعه ز برای تو نرژی  ست و ا سا تا صنعتی،  یر های 

شرذت یت  ستانداردهای  فعال فزای  ا یدی و ا های تول

ذه  ین  ضمن ا ست   بوده ا ضروری  شد   به  ندگی  ز

شد  تدوام ر به  نت  حز  ذمونی نو و  چین  شرو یت  م

اقتصادی این ذشور و ارتقای استانداردهای زندگی 

گرا ،  سلطانی و دی ست. ) نته ا : ۱390در آ ، واب

202) 

مل   حور تعا نرژی م لی ا سعه م تور تو سازنده و مو

رود و برهمین اساس، چین به امنیت  چین به شمار می

دهد. امنیت  انرژی  ود توجه بنیار زیادی نشا  می

هر  ست  ارجی  ذا  سیا ترین ار هم  کی از م نرژی ی ا

یرا  ست  ز ته ا سعه یاف سعه و تو حال تو شور در  ذ

ذ    سطح  چه در  سطح  رد و  چه در  صادی  سعه اقت تو

سشن به آ  وا نرژی  یت ا تی از امن ست. وق نته ا ب

ته می قال  گف یا  انت ذه جر ست  نای آ  ا به مع شود، 

حوادث و  شته  یک ر جاد  ثر ای بر ا نرژی  آزاد ا

اتفاقهها  بحرانههی منقطههع نشههده و ذههارآیی نظههام 

حال  نازد. در  ین  تل ن لل را مش بین الم صادی  اقت

یک  ضای تفک یت تقا ضه و امن یت  ر یا  امن ید م با

شد. من ئل  به قا ذه  ست  ضه آ  ا یت  ر ظور از امن

یک  قوع  ذه و شود  ضمین داده  ین ت ندگا ، ا صرف ذن م

رشته حوادث غیرقابل پی  بینی، جریا   رضه انرژی 

یا مقدار آ  را متوقف نکند. امنیت  رضه انرژی، 
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همچنین شامل تضمین امنیت  طوط انتقال انرژی نیز 

مداوم آ   می یا  آزاد و  ذه جر نه ای  به گو شود  

صادرذنندگا ،  سی  ست و اراده سیا تأثیر  وا حت  ت

 (. 99: ۱397منقطع نشود )آدابی و دیگرا ، 

در قاره آسیا، چین از بزرگترین مصرف ذنندگا  و 

ن ست. واردذن عی ا گاز تبی بویژه  ها   نرژی ج دگا  ا

نوبی و  ذره ج پن،  شورهای ژا مراه ذ به ه شور  ین ذ ا

مایع درصد واردا  گاز تبیعی  70تایوا ، بی  از 

صرف ها  را م سی  می ج صاد سیا عام   اقت ند. در ت ذ

با  شور  ین ذ ما  ا نرژی، مقا صه ا لل در  ر بین الم

درک اهمیههت نقهه  انههرژی در رشههد و توسههعه سههریع 

اقتصادهای ملی چین، ضمن آنکه نیازهای مصرفی  ود 

را از تولیدذننههدگانی ماننههد انههدونزی، مههالزی، 

تأمین طر  سترالیا و ق بت می ا ند، رقا نیار  ذ ب

تنگاتنگی نیز با دیگر ذشورهای این قاره بر سر 

چو   ناتقی هم نرژی م های ا نافع و بازار صاحب م ت

سیه،  یای  زر، رو ذزی، در سیای مر فارس، آ لیج   

بی و  ست )آدا ذرده ا غاز  قا آ سترالیا و آفری ا

 (. 96: ۱397دیگرا ، 

نرژی، از  یت ا تامین امن نا  از  برای اتمی  20چین 

در جها ، مصارف مورد نیاز  ود را  ذشور تولیدذننده

نرژی  می تأمین ذند. همچنین این ذشور برای تامین ا

ت ش یاز  ود  مورد ن صرفی  سال  می م تا  ند   9، 2020ذ

ترمینال جدید گاز تبیعی مایع در بنادر  ود احداث 

رآذتور اتمی جدید به رآذتورهای هنته ای  32ذرده و 

 (۱00 :۱397 ود بیفزاید )آدابی و دیگرا ، 

 روابط چین با یشورهای منطقه خلیج فارس

در حال حاضر ذشورهای منطقه  اورمیانه و به تور 

می در  گاه مه فارس، جای لیج  شیه   شورهای حا  اص ذ

ین منطقه دارند. چین با هدف اجرای  سیاست  ارجی ا

استراتژی انرژی و تامین اهداف تجاری و نفتی، سطح 

جا یک، ت قداما  دیپلمات سیعی از ا یک و ری و دیپلمات



300  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

لت  ست. دو ته ا ذار گرف به  نه را  قه  اورمیا در منط

ین  تا از ا ست  ذرده ا ذز  بزرگ تمر قداما   بر ا چین 

تریق با تضمین محیپ دوستانه و آرام، فضا را برای 

قراردادهای انرژی آماده ذند. به  نوا  مثال، این 

ذشور به دنبال به ذارگیری نفو  بین المللی  ود با 

ثبا  در منطقه، مدیریت دیپلماسی انرژی  هدف تشویق

نرژی و  حوزه ا بل در  نتگی متقا سعه واب عال، تو ف

ی پیشههنهادی حههاوی وام ها اقتصههادی از تریههق بنههته

شرذت گذاری  سرمایه  یت از  جار ، حما چین ها ت تی  ی نف

در منطقههه و اجههاره سههرمایه گههذاری بههه ذشههورهای 

ست  بوده ا ستی  ود  پایین د صنایع  نه در   اورمیا

 (.۱05: ۱397آدابی و دیگرا ، )

صادی و  قدر  اقت یک  نوا   به   چین  حال،  مین  در ه

فارس در  لیج  قه   شورهای منط یا  ذ لی در م بین المل

قدر  گر  با دی نه  لوبتری ها مقای هه مط بزرگ، وج ی 

دارد. این ذشور نه سابقه استعماری در منطقه دارد 

ست نه سیا کا ها و  ند آمری نه ای مان ستیزه جویا ی 

فت  ود دار صد ن جاه در حدود پن ضر  حال حا چین در  د. 

تامین قه  ین منط بازار  می را از ا که  ضمن این ند.  ذ

بزرگی نیز در این منطقه دارد. بر این اساس، گرچه، 

قدیمی در  ستراتژیک  نافع ا تاریشی، م حاظ  چین از ل

یل  به دل ما  ست، ا شته ا فارس ندا لیج  نه و    اورمیا

نت باط گ صادی  ود ارت نافع اقت شورهای م با ذ رده ای 

منطقه  لیج فارس، از جمله ایرا  و سودا  ذه روابپ 

ست  ذرده ا قرار  ند، بر کا ندار با آمری ستانه ای  دو

 (. ۱34: ۱392)متقی، 

ست  ود را از  شیده ا یر ذو هه ا  پنج د چین در 

یا  گه دارد  قه دور ن تی منط سی و امنی مناز ا  سیا

ف ذه مشال ست  ذرده ا مل  نه ای   به گو ذم  ست  جدی د ت 

ذدام از ترف مث  ها هیچ  شود   ته ن یری برانگیش ی درگ

چین در جنگ ایرا  و  راق، ضمن حفظ بی ترفی به هر 

(. چهین در Bulloch,1998: 193فرو هت ) می دو ترف جنگ، اسلحه

حالی ذه روابپ نزدیک  ود با اسرائیل را حفظ ذرده 

یرا  دارد و در  با ا نترده ای  جاری گ بپ ت ست، روا ا
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حال جاری  ین  شریک ت نتا  و  تی  رب شریک نف لین  ، او

 مده امارا  متحده  ربی و سایر ذشورهای  ربی حوزه 

ی ا یر موفق ها  لیج فارس است. پکن، همچنین در سال

سرمایه  فت  راق و  بازار ن به  با ورود  ست  شده ا

گذاری در میادین نفتی این ذشور، روباط دوجانبه را 

غد با ب بپ  باالتر از روا سطحی  له به  بل از حم اد ق

سوی و  دایی،  ساند )مو صدام بر ما   کا در ز آمری

۱395 :7۱) 

رونههد رو بههه افههزای  وابنههتگی بههه انههرژی     

حوزه  ناامنی در  فزای   به ا ناس رو  تی، اح واردا

انرژی را میا  رهبرا  چین برانگیشته است. نگرانی 

فزای   یا ا نرژی  ضه ا ذه ا  ل در  ر ست  ین ا ها ا آن

تداو مت آ ،  با قی نا  را  صادی آ سعه اقت ند تو م رو

قه  چین در منط کا و  عارض آمری ند و ت جه ذ طر موا  

شود. به  بار  دیگر،  می  لیج فارس از همین جا آغاز

ست  ستراتژی سیا می در ا ش  مه نرژی ب ضه ا یت  ر امن

غه کی از دغد چین و ی مردا  ها  ارجی  شگی دولت ی همی

فقپ در  اه شود. این امنیت از نظر چینی می چین محنو 

زیرا   آید  می سایه ثبا  منطقه  لیج فارس به وجود

در جهانی ذه بازارهای نفت و گاز به شد  از سیاست 

به  ستیابی  سر د بر  بت  نتند، رقا تاثر ه یت م و امن

ی اقتصادی جها  نیز به ها منابع انرژی در میا  غول

سعی یز  ست.چین ن ته ا فزای  یاف با  می شد  ا ند  ذ

ضور  ود د فزای  ح یت بای ها ر بش ا ضریب امن ستی،  الد

 رضه و تامین انرژی  ود را افزای  دهد تا واردا  

نژاد و  صلی  ند )م ضمین ذ نرژی  ود را ت شد ا به ر رو 

 (.۱93: ۱39۱حق شناس، 

فت،  توا  گ یت  می  چین از اهم برای  نرژی  یت ا امن

راهبردی بر وردار است و به همین دلیل، همواره در 

در منطقه  اورمیانه به  نوا   ت ش برای ایجاد ثبا 

با درک  ها یکی از منابع تامین انرژی  ود است. چینی

ضوع، ت ش ین مو با ها ا بپ  قای روا برای ارت سیعی  ی و

صلی  شورهای ا یژه ذ به و قه  یز منط فت   شورهای ن ذ
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انجام داده اند تا در پرتو آ  بتوانند سهم  ود از 

 ند.  ایر این منطقه را هر چه بیشتر افزای  ده
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 دیپلماسی نفتی راهکار چین برای تامین امنیت انرژی 

امنیت انرژی در دهه دوم قر  بینت و یکم، دو سوی 

مصرف ذننده و تولیدذننده انرژی را بی  از پی  به 

بین  نی  مل و رایز ضرور  تعا ذرده و  یک  کدیگر نزد ی

این دو را فراهم ذرده است. در واقع هیچ یک از این 

می هایی ن به تن تامین  دو  نرژی را  یت ا ند امن توان

ذه  نرژی  هانی ا بازار ج حرا  در  نه ب هر گو ند و  ذن

ترف  هر دو  بر  شد،  چال  بک به  هانی را  صاد ج اقت

بود. چینی هد  گذار  وا یت  ها تاثیر فزای  امن برای ا

غه ذاه  دغد نرژی و  به ها ا نه  ین زمی ی  ود در ا

بل  نتگی متقا یدگاه واب نای د بر مب تی  سی نف دیپلما

فت روی  یت ن ضریب امن فزای   هدف آ  ا ذه  ند  آورده ا

شدید فعالیت یق ت تی  ود از تر یک ها واردا ی دیپلمات

یت  گر، امن بار  دی به   ست.  قه ا شور در منط ین ذ ا

نرژی نتگی  می ا گوی واب ستقرار ال ساز ا نه  ند زمی توا

نرژی  ندگا  ا صرف ذن ندگا  و م یا  تولیدذن بل م متقا

ترین منط صلی  ین رو، ا شد  از ا نرژی با تامین ا قه 

چین از دیدگاه این ذشور، منطقه  اورمیانه به ویژه 

: ۱39۱حوزه  لیج فارس است. )مصلی نژاد و حق شناس، 

۱90.) 

 به الزم شرایپ ذرد  فراهم با چین   مطلوب رویکرد

 و گذاری سرمایه در چینی نفتی یها شرذت حضور دنبال

 یها گههذاری سههرمایه تشههویق و نفتههی میههادین توسههعه

 است فارس  لیج منطقه نفتی یها شرذت تقابلم

 امنیت تامین برای ایرا  بر تمرذز   مرجح رویکرد

 سههلطه و نفههو  از  ههارج ذشههوری  نههوا  بههه انههرژی

 آمریکاست

کرد مل روی سی ذارگیری به   محت هاجمی دیپلما  ت

 دارنده ذشورهای با زیربنایی ارتباط برقراری برای

. ) است انرژی مد  دراز  رضه تضمین منظور به انرژی

ثل یه:  م شترک ا  م تی م نتا  و چین نف  سال در  رب

۱99۱) 
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 ی دیپلماسی نفتی چینها ایراک و عربستاک پایه

مال   گرا  ا  چین ن برا   ستراتژیک، ره ظر ا از من

حدودیت نرژی ها م حوزه ا حده در  یاال  مت سوی ا یی از 

یدگاه  نلپ د به ت جه  با تو ما  نتند. ا یه  ود ه  ل

سیاست  ارجی چین، این ذشور ت ش ذرده  رئالینتی در

است بدو  توجه به تهدیدا  آمریکا با همه ذشورهای 

ثال،  نوا  م به   ند.  قرار ذ کی بر بپ نزدی قه روا منط

یک  فارس،  لیج  کاری   شورای هم نتا  و  ند  رب هر چ

ما از  ند، ا شکیل داده ا یرا  ت یه ا عی  ل نه جم مواز

نا شترین م نتا ، بی یرا  و  رب ذه ا جا  فت و آن بع ن

ی اقتصادی گنترده ای ها گاز منطقه را دارند، همکاری

قی،  ست )مت ذرده ا قرار  شور بر هر دو ذ : ۱392با 

۱36 .) 

سعودی   ستاک  ذهعرب لق  می هر روز  هوری   گذرد جم

صادی تر و اقت شریک بزرگ یک  سعودی چین،  نتا     رب

سته می حده ذا یاال  مت یت ا ذه از اهم حالی   شود، در 

در »ته یکی از ذارشناسا  ایاال  متحدهشود. به گف می

حالی ذه تقاضای نفت ایاال  متحده، راذد و بی رونق 

است، تقاضای نفت چین، افزای  شدید دارد و براساس 

)آدابی « ، همچنا  هم افزای   واهد یافتها پی  بینی

 (. ۱09: ۱397و دیگرا ، 

ی نفتی  لیه ایرا ، چین ها تا قبل از ا مال تحریم

هارمی سال چ ما از  بود، ا نتا   فت  رب نده ن ن واردذن

پس از 20۱8 چین  فت  صادرذننده ن مین  نتا ، دو ،  رب

روسیه شده است. این احتمال وجود دارد ذه  ربنتا  

برای ذاه  وابنتگی سیاسی، اقتصادی، نفتی و امنیتی 

باز  نا   چین ح کا، روی  حده آمری یاال  مت به ا  ود 

ضر، حال حا سعودی در  نتا   ند.  رب نابع  ذ کی از م ی

به  2020اولیه چین برای واردا  نفت است و تا سال 

منبع اصلی تامین نفت و گاز تبیعی این ذشور تبدیل 

 واهد شد. انرژی، محور اصلی همکاری چین و  ربنتا  

صلی آ  را ئوس ا ست و ر عاو   می ا یه م توا  در بیان

ین  فت. در ا نگ دریا لی ذچیا چین،  سابق  یر  نت وز نش

همکاری چین و  ربنتا  با منافع »ده بود:بیانیه آم
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بنیادین دو ذشور برای پیشبرد همکاری همه جانبه در 

بادل  ذار و ت نب و  ناوری، ذ نرژی،  دما  ف شاف ا اذت

برد شرایپ  تا  قت دارد  ست مطاب سعه  -سیا برد و تو

 (.Xinhua,2010« )مشترک محقق شود

همکاری چین و  ربنتا  در زمینه انرژی  اتا چند 

هی یا   وج فت،  مل شامل واردا  ن کاری،  ین هم ست. ا ا

فت،  یره ن شاز     سا ت م ستی،  پایین د ستی،  باالد

یر،  سال ا  هار  تی چ ست.  شیمی ا پاالی  و پترو صنایع 

درصد از ذل واردا  نفت چین را  ۱7 ربنتا  سعودی، 

یاال   گاه ا گرفتن جای حال  چین در  ست.  ذرده ا تأمین 

شمار نده  نوا  واردذن به   حده  نتا  مت فت  رب یک ن ه 

ست. تحریم ها  ا یه ها سعودی در ج کا  ل تی آمری ی نف

یت  نرژی تقو یت ا نتا  را در امن گاه  رب یرا ، جای ا

به  شید   نا  بش با اتمی سعودی  نتا   ست.  رب ذرده ا

هر  برا   نایی اش در ج صوص توا هانی در   های ج بازار

گونه ذمبود ناشی از ذاه  صادرا  نفت ایرا  به نق  

صلی  ود نوا   ا نده»به   عادل ذن فت « مت بازار ن

حال  نتا  در  فت  ربب ید ن هد داد. تول مه  وا ادا

حاضر، حدود ده میلیو  بشکه در روز است، اما ظرفیت 

ی ها تواند بدو  ا مال فشار بر زیرسا ت می تولید آ ،

تی اش، از  برود.  ۱2نف تر  شکه در روز فرا یو  ب میل

برای  ربنتا  توانایی افزای  تولید نفت به سهولت 

ذند ذه نه تنها ایرا   می سعودی این امکا  را فراهم

یز  هانی را ن های ج که بازار ند، بل شیه برا به حا را 

آرام ذههرده و در مرحلههه ای حیههاتی، زمههانی ذههه 

پار  بود از آ حال به پا در  کا و ارو صادهای آمری اقت

به  صادی را  شد اقت نتند، ر صادی ه ذود اقت شی از ر نا

 (. ۱۱0: ۱397آدابی و دیگرا ، شد  افزای  دهد )

ایرا  با دارا بود  بی  از  جمهوری اسالمی ایراک 

فت  ام و  ۱30 شت ن بل بردا شکه   ایر قا یارد ب میل

گازی و  نا   بل  26میعا عب   ایر قا تر مک یو  م تریل

ین  نده ا مین دار نوا  دو به   عی  گاز تبی شت  بردا

حوزه  چین در  تی  سی نف یه دیپلما مین پا   ایر، دو
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ل نو   فارس مح سال  می یج  با ده 20۱۱شود. در  ، تقری

تامین یرا   چین از ا فت  صد از واردا  ن شد.  می در

تقریبا هشتاد درصد واردا  چین از ایرا ، نفت بود 

بود.  شیمیایی  صوال   عدنی و مح مواد م مابقی آ ،  و 

یرا  ها تحریم فت ا صادرا  ن بر  ضر  حال حا تی در  ی نف

ت. در حالی ذه ایرا  به چین نیز تاثیر گذاشته اس

درصد نفت وارداتی چین در  9، با تامین 2004در سال 

چین  به  فت  صادرذننده ن شور  ترین ذ سوم بزرگ به  رت

سال  شت، از  با  20۱8قرار دا عد  به  6به ب صد  در

 جایگاه هفتم تنزل پیدا ذرده است.

پاالی  و ها فعالیت بود  شامل به یرا ،  چین در ا ی 

سی و شی، مهند له ذ فت   دما  لو برای ن مین  فاری ز ح

« پارس شمالی»است. دو پروژه مهم اذتشاف حوزه گاز 

ی ها و توسعه میدا  نفتی یادآورا ، مهم ترین پروژه

پارس  گاز  یدا   سعه م قرارداد تو ست.  شور ا بین دو ذ

شرذت ملی »و «نفت ساحلی چین»شمالی بین شرذت ملی 

: ۱397منعقد شده است )آدابی و دیگرا ، « نفت ایرا 

۱08 ) 

با آغاز قر  بینت و یکم، یک موضوع هر روز روشن 

 واهد و با میلیاردها دالری  می شود. چین نفت می تر

آورد، قادر است  می ذه از محصوال  صنعتی  ود به دست

بازار  شرایطی در  نین  با چ پردازد و  های آ  را ب ب

انههرژی، موقعیههت منههابع، امنیههت حمههل و نقههل و 

هها فناوری باز  ته  به ی مربو نرژی  تامین ا برای  م 

 حوزه  لیج فارس چشم دو ته است. 
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 تعارض چین و آمریکا در خلیج فارس 

کم در مناز ا   نت و ی قر  بی هه اول  تا د چین 

ذرد.  می منطقه  اورمیانه، راهبرد بی ترفی را اتشا 

شترک در حوزه نافع م جود م با و چین  کا و  ی ها آمری

حوه برقراری و مشتلف از جمله منطقه  لیج فارس در ن

ند. در دو  جدی دار فا   قه ا ت  ین منط یت ا فظ امن ح

 ود و برقراری  دهه گذشته، آمریکا برای حفظ منافع

ذرده  له  قه مداح شورهای منط لی ذ مور دا  یت در ا امن

مد ی  می  ود،  ست ا   چین در سیا ذه  حالی  ست، در  ا

له در  شورها و  دم مدا  ین ذ یت ا به حاذم ترام  اح

لی آن مور دا  ست. چینیا بوده ا کا ها ها  له آمری ، حم

ی بکجانبه آمریکا  لیه ایرا  و ها به  راق و تحریم

د الت غر  در بحرا  سوریه را نه تنها برای امنیت 

نه  لت را زمی ین د ا که ا ند، بل می دان ید ن قه مف منط

ذنند و در مقابل این  می ، تلقیها ساز افزای  ناامنی

 ین حال، آمریکا و ذنند. در  می ، موضعگیریها سیاست

چین در مقابله با تهدیا  امنیتی همانند القا ده و 

ی محلی، ها دا   و جلوگیری از رویارویی نظامی قدر 

 (. 73: ۱395منافع مشترذی دارند )موسوی و  دایی، 

توسعه روز افزو  چین و قرار گرفتن این ذشور در 

یب  ترین رق یا و مهم صادی دن قدر  اقت مین  گاه دو جای

برای آمری یژه ای  شرایپ و کم،  نت و ی قر  بی کا در 

که  ست و ی جود آورده ا به و کا  ست  ارجی آمری سیا

به چال  ذشیده  ها ی آمریکا را در بر ی زمینهها تازی

ی آمریکا ها است ذه مهمترین آ  مشالفت چین با سیاست

در قبال برنامه هنته ای ایرا  بوده است. با وجود 

نی در منطقه  لیج فارس اینکه چین، حضور نظامی چندا

ندارد، اما از نظر اقتصادی از آمریکا پیشی گرفته 

و تواننته پیوندهای منتحکمی با همه ذشورهای منطقه 

 ا م از دوستا  و دشمنا  آمریکا برقرار ذند. 

آمریکا فقپ در حوزه  لیج فارس در پنج حوزه جدی 

 با چین تقابل دارد: 
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 د امنیت انرژی ت ش برای مهار چین از تریق تهدی -۱

 تقابل چین و آمریکا بر سر جمهوری اس می ایرا   -2

سلطه چین بر بازار مصرف و سرمایه حوزه  لیج  -3

 فارس

لیج ها همکاری -4 شیه   شورهای حا چین و ذ تی  ی امنی

 فارس

بین  -5 ظام  بری ن سر ره بر  کا  چین و آمری بل  تقا

 الملل با محوریت  اورمیانه

 نتیجه گیری  

قع گ ضا  وا ساس مفرو هدف برا قدر ،  فزای   یی، ا را

ذه می ست  لل ا بین الم ست  شورها در سیا صلی ذ ند  ا توا

ضامن امنیت و بقای آ  ذشور باشد. آمریکا به  نوا  

دولت پیشرو در محیپ بین المللی دارای منافعی است 

قدر  دولت فزای   به ها ذه ا یک  تراز و نزد هم  ی 

تواند جایگاه آمریکا را دچار  دشه ذند.  می آمریکا

چین است ذه در بنیاری از مناتق  ها یکی از این قدر 

فو   تین ن کای ال قه آمری نه و منط بویژه در  اورمیا

ذرده و قدر  آمریکا را به چال  ذشیده است. چین در 

مقاینههه بهها آمریکهها از قههدر  نظههامی ضههعیف تههری 

بر وردار است و این وضعیت بویژه در نیروی دریایی 

 این ذشور مشهود است. 

ش  از آ  چین در ب سی  شک   اسا کی از م ذه ی جا  ن

تامین انرژی، فقدا  امکا  ایجاد   ایر استراتژیک 

شرایپ  نرژی در  به ا مئن  سی مط کا و دستر بل ات قا

درک ذرده اند ذه امنیت انرژی،  ها بحرانی است. چینی

نو  شور مح ین ذ برای ا ستراتژیک  پذیری ا سیب   یک آ

حده می یاال  مت ند از ا می شود و ا سیب توا طه آ ین نق

پههذیر چههین اسههتفاده ذنههد. حههوزه  لههیج فههارس در 

توانند از  می  اورمیانه و ونزوئ  در آمریکای التین

 این آسیب پذیری چین بکاهند. 

 اورمیانه بویژه حوزه  لیج فارس از لحاظ   ایر 

انرژی از غنی ترین مناتق جها  است و نبض اقتصادی 

قه ین منط ها  در ا نابرای می ج پد. ب سرمایه ت ن، 



و چین در خلیج فارس در حوزه انرژی و تاثیر آک بر  رقابت آمریکا

    309 (   2008-2018امنیت منطقه )

 

 

تامین ها گذاری، در حوزه برای  قه  گاز منط فت و  ی ن

انرژی مورد نیاز هر ذشوری ذه از لحاظ اقتصادی در 

می  به نظر ضروری  ست،  ته ا سعه یاف یا تو سعه  حال تو

صادی  شد اقت یل ر به دل ذه  ست  شوری ا هم ذ چین  سد.  ر

 ود به شد  به منابع انرژی این منطقه وابنته است 

ذند نفو   ود را در راستای  می  شو به همین دلیل ت

تامین امنیت  رضه مداوم انرژی تحقق بششد. در این 

صه شکل  می  ر گذار و  مل تاثیر ترین  ا صلی  توا  ا

عد  نه را در ب چین در  اورمیا ست  ارجی  نده سیا ده

نت و  نرژی دان ظیم ا نابع   ظر م بویژه از ن صادی  اقت

ین معاد ق  را در ا شترین ن نرژی، بی به ا یاز  له ن

 ذند. می بازی

قرار      تی و  نرژی واردا به ا نده  یاز فزای ن

درصههد منههابع انههرژی در منطقههه  70گههرفتن بههی  از 

صدد  شور در ین ذ فارس، ا لیج  بویژه   نه   اورمیا

برقراری پیوندهای نزدیک و پیچیده با ذشورهای نفتی 

در حوزه  لیج فارس است تا بتواند آسیب پذیری  ود 

داقل ذههاه  دهههد. توسههعه در ایههن زمینههه را بههه حهه

با ها همکاری بویژه  تی  سی و امنی صادی، سیا ی اقت

ی ذهه   در ها ایههرا  و  ربنههتا ، و سههرمایه گههذاری

ست. ها پروژه ین اد ا ا ید ا شورها مو ین ذ تی ا ی نف

نده  شکل ده صلی  مل ا نرژی از  وا مل ا نابراین،  ا ب

 سیاست  ارجی چین در  اورمیانه است. 

یای  زر و من نایگی در با هم ذزی  سیای مر قه آ ط

ست  هم در سیا نیار م چین ب برای  فارس  لیج  قه   منط

ست و   ارجی چین به  نوا  پل ارتباتی تعریف شده ا

تامین ثبا  حضور در آ  و برقراری روابپ نزدیک با 

تواند برای چین بنیار  می ذشورهای منطقه  اورمیانه

فارس را در  لیج  گاه   مر، جای مین ا شد و ه یاتی با ح

  ارجی چین ارتقا داده است. سیاست 

لیج   حوزه   تی  شورهای نف شتر ذ ین بی جود ا با و

شود و از ترف دیگر،  می فارس، متحدا  آمریکا محنو 

ژاپن و اتحادیه اروپا در این منطقه به شد  با چین 
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ذنند. این وضعیت، شرایپ دشواری برای چین  می رقابت

به  ذه  ست  هه ا یک د بی  از  ست.چین  ذرده ا جاد  ای

طرح حده م یاال  مت صادی ا یب اقت ترین رق نوا  مهم   

قه  می بویژه منط یا  سر دن بت در سرا ین رقا شود. ا

ین جود ا با و ست.  شهود ا ذام  م نه  توا   می  اورمیا

هههر چنههد چههین، در حههال حاضههر یههک قههدر    گفههت،

نو  یک مح ما حوزه می ژئواذونوم بت آ  ها شود، ا ی رقا

نطقه  لیج فارس با ایاال  متحده آمریکا دست ذم در م

حدود جار  م صاد و ت ت ش  می به اقت شور  ین ذ شود و ا

حده در  یاال  مت با ا یک  بت ژئوپلیت برای رقا شکاری  آ

مناتق حناس و بحرا   یزی همانند منطقه  اورمیانه 

و حوزه  لیج فارس ندارد. به  بار  دیگر سیاست چین 

نه  لی در  اورمیا تور ذ به  فارس و  لیج  قه   در منط

ست صلح آمیز با قدر  نرم و به دور براساس  یک سیا

مداد شنج قل نه ت هر گو نه  می از  نئله زمی شود.همین م

نه  شورهای  اورمیا چین و ذ بین  بپ  برای روا سبی  منا

تعم  ها از جمله ذشورهای حاشیه  لیج فارس را ذه سال

حت  ست. ت ذرده ا فراهم  ند،  شیده ا ستعمار را چ ل  ا ت

ظر به ن شرایپ  ین  نه می ا سد زمی برای ها ر سبی  ی منا

آغاز یک گفتگوی سازنده با هدف استقرار یک الگوی 

وابنتگی متقابل با محورمت تامین امنیت انرژی میا  

چین و ذشورهای حاشیه  لیج فارس قرار دارد. در این 

الگوی وابنتگی متقابل، چین به  نوا  تامین ذننده 

طرح  نرژی م حوزه ا یژه در  به و سرمایه  لوژی و  تکنو

هد فارس،   وا لیج  شیه   شورهای حا بل ذ شد و در مقا

 تامین ذننده انرژی چین  واهند بود. 

از سوی دیگر، هر چند آمریکا همواره در ت ش برای  

جود  با و چین  ما  ست، ا لف ا ترق مشت چین از  هار  م

له  قدرتی و مدا  ست ابر نوع سیا هر  شالف  که م این

لویحی  تور ت به  ست،  لل ا بین الم بپ  نه در روا جویا

ق ست. ن ته ا قه را پذیرف ین منط حده در ا یاال  مت   ا

به  راق و  کا  له آمری با حم قت  چین در مواف ضع  موا

مه به قطعنا شور  ین ذ بت ا یت ها رای مث شورای امن ی 

به تحریم تن داد   تی  یرا  و ح یه ا به ها  ل ی یکجان
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لد  عد از  روج دونا س می ب هوری ا یه جم کا  ل آمری

افق بر این نکته ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از تو

ضعی  می صحه چین موا حال،  ته در  ین  گذارد. الب

ی آمریکا در منطقه البته با هدف ها متناقض با سیاست

 ذاه  مناز ا  در منطقه اتشا  ذرده است. 

بههه ایههن ترتیههب، هههدف از اسههتراتژی چههین در 

 اورمیانه، حضور در حد ذمترین موازنه قوا به معنی 

کا ن بر آمری له در برا مادگی در مقاب که آ نت، بل ی

برابر رویدادهای احتمالی تهدیدذننده امنیت انرژی 

چین در  ست  ارجی  هدف سیا که  یت این ست. در نها ا

نا   تراز و اجت ذه اح نه مناز ه  فارس،  لیج  قه   منط

از مناز ه است. از سوی دیگر، بیشتر ذشورهای  ر ، 

 واههها  حضههور چههین در منطقههه هنههتند، زیههر آنههها 

ضور و رقابت چین و امریکا در منطقه، معتقدند ذه ح

تواند مدل  وبی  می منجر به نتیجه منفی نشده و چین

بل،  شد. در مقا قه با ین منط سعه ا شد و تو برای ر

آمریکا نه تنها در حوزه  لیج فارس بلکه در سراسر 

برای  ود جدی  چال   یک  چین را  ها ،  ند و  می ج دا

دی برای افزای  قدر  و نفو  جهانی چین به چالشی ج

 سیاست  ارجی آمریکا تبدیل شده است. 

یا   نی، م مدارا  چی گاه زما گر در ن سوی دی از 

ی بزرگ و از جمله چین و آمریکا بر سر منابع ها قدر 

انرژی به  نوا  قدر  نرم، رقابتی اساسی آغاز شده 

با با ت دیگری است   برد یکی مناوی  است ذه در آ  

نت ذه نئورئالی ضعیتی  ما  و نبی، ها ه نافع ن  آ  را م

ین  می چین در ا ذه  چه را  هر  بارتی،  به   ند.   وان

با با ت  ناوی  ست آورد، م به د بزرگ  بازی  بت و  رقا

  شود. می ایاال  متحده آمریکا و ترف مقابل تلقی

لی    تور ذ ترین  می به  ند مهم هر چ فت،  توا  گ

چین  برای  فارس  لیج  حوزه   کا در  چین و آمری بل  تقا

ژی و برای آمریکا، مهار چین است، منئله امنیت انر

اما این تقابل تنها در حوزه انرژی نینت و در دیگر 

تی ها حوزه ظامی و ح تی، ن جاری، امنی صادی و ت ی اقت



312  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

سیاسی وجود دارد. قدر  اقتصادی چین در ذنار جمعیت 

ست مقام قی و در یزی منط مه ر ی ها فراوا  آ  و برنا

ر به  نوا  پکن، زمینه را برای  رض اندام این ذشو

لل  بین الم ظام  نده ن نده در آی یین ذن بازیگر تع یک 

را فراهم ذرده است. در این میا ، ت ش چین و ایرا  

ترین نگرانی هم  کی از م سازی ی ئت ف  و  ها برای ا

ی آمریکاست. به همین دلیل، آمریکا به شد  ها دغدغه

شورهای  با ذ قه ای  های منط یت اتحاد بال تقو به دن

ل شیه   بی حا به  ر جر  شرایپ من ین  ست. ا فارس ا یج 

بروز و ظهور نظم جدیدی در صحنه بین الملل شده است 

ذه نقطه ذانونی آ ، منطقه  اورمیانه و بویژه  لیج 

 فارس است. 

ی آمریکهها، ا ههم از ههها در دو دهههه گذشههته، دولت

چین  با  حوه بر ورد  موذرا  در ن یا د هوری  واه  جم

نشه نها ن ذرده ا جرا  فاوتی را ا ین   د ی مت ما در ا ا

میا ، یک نکته ذام  محرز و مششص است و آ  این ذه 

با وجود ا ت ف منافع و استراتژیک با چین در هر دو 

زمینه، نیازمند همکاری چین به  نوا  قدر  منتقل و 

ند. لفاظی بوده ا یت  شورای امن ئم  ضو دا شدید ها   ی 

دونالد ترامپ  لیه چین و سیاست چر   به آسیا یا 

د موازنههه در آسههیا پاسههیفیک در دوره بههاراک تجدیهه

ی قبل هم سابقه ها اوباما با هدف مهار چین در دوره

شت و دولت نئله ها دا مواره م کا ه لف در آمری ی مشت

 یزش چین و مهار آ  را در اولویت سیاست  ارجی  ود 

ست  ارجی  سی سیا ین، برر جود ا با و ند.  قرار داده ا

ی  ود ها سعه همکاریدهد ذه پکن، ضمن تو می چین نشا 

با همه ذشورهای منطقه برای حضور در  لیج فارس، به 

قدر  با  مل  بال تعا قه ای ها دن قه ای و فرامنط ی منط

ی چین ها بویژه ایاال  متحده است و تقابل در اولویت

 قرار ندراد. 

ی  راق، برنامه ها چین در منائل امنیتی مانند جنگ

یرا  و تحریم نته ای ا تی آمها ه یه آ  ی نف کا  ل ری

در تنگههه هرمههز، موضههعی  ههها ذشههور و همچنههین تن 

بال  چین در ق نین  ست. همچ ذرده ا شا   نه ات محتاتا
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فا   بویژه ا ت  نه  قه  اورمیا سی منط مناز ا  سیا

ا را  و اسرائیل، همیشه بر حل و فصل منالمت آمیز 

سعی ذرده و  ید  یت  می تاذ با  و تقو جاد ث با ای ند  ذ

ند د قه بتوا یت منط به امن مداوم  مئن و  سی مط ستر

منابع انرژی  لیج فارس را تضمین ذند. با توجه به 

لیج  قه   چین در منط کا و  بل آمری ضعیت، تقا ین و ا

فارس در شرایپ ذنونی بعید، غیرمنطقی، غیر ق نی و 

گاه واقعگرایا ، ما از ن ست  ا یب ا تی  ج تاری   ح

تار  به رف ذه  ست  شا  داده ا لل ن بین الم بپ  روا

نه  ذرد.  اق  ماد  توا  ا ت می  سی، ن برا  سیا ره

بین چین و متحدا  آمریکا در دریای  ها باالگرفتن تن 

فزای  مال را ا ین احت فارس ا لیج  حوال     چین و ت

شد و  می شته با حوادث گذ کرار  شاهد ت تاری   ذه  هد  د

کدیگر ها قدر  بروی ی کم رو نت و ی قر  بی بزرگ در  ی 

 باینتند. 

ا، تصمیم بگیرد مقابل با وجود این حتی اگر آمریک

چین باینتد و پکن را از نفت  لیج فارس محروم ذند 

نه کا و ها و هزی سطح دا ل آمری چه در  گزاف آ  را  ی 

جلب همکاری ذشورهای   چه در سطح بین المللی بپذیرد،

نتگی به واب جه  با تو قه  ین ها منط یده ا بل پیچ ی متقا

بپ  گر روا بود. ا هد  سا  نشوا چین، آ با  شورها  ذ

نا در آمر ذه  ل شود  نی  قدری بحرا به  چین  کا و  ی

جدی  مقابل هم باینتند و امنیت انرژی چین به تور 

تهدید شود، صادرذنندگا  بزرگی نظیر روسیه، ایرا  

و ونزوئ  در ذنار چین  واهند بود. در شرایپ فعلی 

نظام بین الملل، تنلپ ذامل آمریکا بر منابع جهانی 

م شنگتن ن نت و وا کن نی فت، مم فت ن س ح ن ند از  ی توا

برای به زانو درآورد  چین استفاده ذند. ضمن اینکه 

تواند پیامدهای بنیار  ضربه زد  به اقتصاد چین، می

 مشربی برای اقتصاد آمریکا نیز داشته باشد.

چین،  تی  حریم نف قب ت مدها و  وا به پیا جه  با تو

رسد ذه متحدا  نفتی آمریکا در  می حتی بعید به نظر

ل شیه   تی حا یت و ح نتا ، ذو له  رب فارس از جم یج 
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 ههراق حاضههر شههوند بههرای جلههب رضههایت آمریکهها از 

ند و  شی ذن شم پو تی  ود چ مد نف ها دالر درآ میلیارد

گذاری فدای ها سرمایه  چین را  با  به  فت دو جان ی هنگ

اتحههاد بهها آمریکهها ذننههد ذههه محرومیههت از درآمههد 

فت، بحرا  صادرا  ن یاردی  سیها میل صادی و سیا  ی اقت

بزرگی برای متحدا  آمریکا در این منطقه به دنبال 

منجر  ها  واهد داشت و ممکن است به سقوط بر ی رژیم

یی به قدر  برسند ذه سر ناسازگاری با ها شود و دولت

 آمریکا داشته باشند. 

ی این پژوه  حاذی از این است ذه هر چند ها بررسی

ت ش کا  ظاهر، آمری تری  ود در منط می در  ند بر قه ذ

ند و در  بت ذ بای  ود ثا گر رق به دی فارس را  لیج   

ندی یع توانم ست  توز به د برای  ود  شتری  سهم بی ها، 

بیاورد، اما در  مل، توا  و قدر  آمریکا بویژه از 

نظر اقتصادی به شد  در مقاینه با چین ذاه  یافته 

 است.

در بررسی سطوح رقابت آمریکا و چین در  لیج فارس 

اری  فراننیس فوذویاما و بر ورد دو نظریه پایا  ت

 ذند. به نظر می نگتینتو  نکاتی را برجنتهها یها تمد 

رسد راهبرد آمریکا در این منطقه ترذیبی از این  می

یه  با نظر ل   کا د قت آمری شد. در حقی یه با دو نظر

فوذویاماست یعنی لیبرال دموذراسی پیروز  رصه نبرد 

ل  با ما  ق ست ا ذه ها ا ست  تاری  نگتینتو  ا یا   پا

شود ذه هزینه  می رسد )در نبرد تمدنی پیروزی می فرا

مدنی  برد ت ست از ن ت ش ا کا در  سنگینی دارد(. آمری

یاورد و  پایین ب برای  ود  نه را  ذه هزی ند  یز ذ پره

 اینجاست ذه غر  با محوریت آمریکا راه  ود را جدا

برد می ند و از ن برای  می ذ فت را  نئله ن یزد و م پره

با شه  نه همی ناره گیرا نگ  داحافظی و ذ یک ج
۱
مام   ت

به  می چین  با  مل  کا در تعا ظر آمری ین من ند.از ا ذ

دنبال گاز  لیج فارس  واهد بود تا بتواند از منیر 

                                                      
 گیری ذناره باره یک به مهاجم ذه است نبردی نظامی حوزه در:  گیرانه ذناره جنگ 1

  رها مشک   از انبوهی با را هدف ذشور و ذند می

ذند می  
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ی تجدیدپذیر راهبرد امنیت انرژی  ود و ها ذنب انرژی

برد و  بین ب نه را از  نرژی  اورمیا به ا نتگی  واب

 توسعه رها ذند.ذشورهای این منطقه را در گام صفر 



316  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

 منابع و مآخذ

 الف( فارسی

سیاست امنیتی آمریکا در »(، ۱38۱امیر )  اسدیا ، .۱

انتشارا  پژوهشکده مطالعا    ، تهرا ،«خلیج فارس

 راهبردی.

امنیاات در قاارک »(، ۱38۱امیههدوارنیا، محمههدجواد) .2

تهرا ، دفتر مطالعا   ،«بیست و یکم)دیدگاه چین(

 المللی. سیاسی و بین

محمدرضهها و ذیههانی، داوود و حیههدرپور،   آدابههی، .3

شاهللا ) نه »(، ۱397ما نرژی  اورمیا نابع ا گاه م جای

ناجنگ  چین در دورا  پ ست  ارجی  برد سیا در راه

سعودی( نتا   یرا  و  رب عه: ا ، «سرد)مورد مطال

 ، تابنتا .۱6، شماره 5، سال سپهر سیاست

(، ۱396آقههایی، سههید داوود و اذبریهها ،  لیرضهها) .4

، «قابل چین با آمریکا در  لیج فارس؟تعامل یا ت»

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی فصلنامه سیاست، 

 ، تابنتا .2، شماره 47، دوره تهراک

بایی،  .5 مه و تبات برزی، هنگا مد و ال سی، اح جالینو

نه) قه »(، ۱393یگا کا در منط نه آمری ق  واگرایا ن

پس از  فارس  لیج  ست ، «سپتامبر ۱۱  صلنامه سیا ف

 ه سوم، شماره چهارم، زمنتا . ، دورجهانی

یر) .6 سی در »(، ۱389ساجدی، ام سعه دموذرا نع تو موا

نه سی، « اورمیا عات سیا صلنامه مطال سال دوم، ف  ،

 . 8شماره 

مریم و ره  .7 جانی،  شنده لزر ضا و در  سلطانی،  لیر

جایگههاه انههرژی در سیاسههت »(، ۱390گههوی، محمههد)

 فصلنامه مطالعات روابط بین، « ارورمیانه ای چین

 ، پاییز.۱6، شماره 4، تهرا ، دوره الملل

بررسی ( . »۱393سلیمی، حنین و رحمتی پور، لی  ) .8

حده  یاال  مت چین و ا نرژی  ستراتژی ا نه ای ا مقای

فارس لیج  گاه   بر جای تاثیر آ   کا و  ، « امری



و چین در خلیج فارس در حوزه انرژی و تاثیر آک بر  رقابت آمریکا

    317 (   2008-2018امنیت منطقه )

 

 

صلنامه پژوهش ستها ف بردی سیا له  ی راه ،  6، مقا

 ۱60-۱29، صص  ۱۱، شماره  3دوره 

 بااا روابااط   چااین» ( . ۱396) زادبههه، شههاهنده .9

 میزا  نشر:  تهرا ،  « ایراک و آمریکا

سیاست  اورمیانه ای »(، ۱386شریعتی نیا، محنن) .۱0

خارجی، «چین ست  صلنامه سیا کم، ف نت و ی سال بی  ،

 ، پاییز.3شماره 

 اقتصادی م حظا  بررسی»(. ۱385قنبرلو،  بدهللا ) .۱۱

  لنامهفص «فارس  لیج در آمریکا امنیتی استراتژی

 .33. ش، راهبردی مطالعات

بازشناسی ابعاد روی آوری »(، ۱392متقی، افشین) .۱2

فراروی  تی  سناریوهای امنی فارس و  لیج  به   چین 

، سال ششم، فصلنامه آفاق امنیت، تهرا ، «ایرا 

 شماره بینت و یکم.

ضا) .۱3 شناس، محمدر حق  باس و  نژاد،   صلی  (، ۱39۱م

لیج فا» نرژی   صاد ا چین در اقت گاه  با جای رس)

پژوهشنامه علوم ، «تمرذز بر جمهوری اس می ایرا (

 ، سال هشتم، شماره اول. سیاسی

(، ۱395موسوی، سید محمد  لی و  دایی اسفندیار) .۱4

فارس: همکاری یا » روابپ آمریکا و چین در  لیج 

، سال هشتم، شماره فصلنامه روابط خارجی، «تقابل

 اول، بهار. 

اژدهای زرد . » ( ۱392وثوقی، سعید و همکارا  ) .۱5

ی گرم : منافع استراتژیک جمهوری  لق چین ها در آ 

فارس لیج  بین ، « در   سی و  قات سیا صلنامه تحقی ف

، صههص  ۱5، شههماره  5، دوره  7، مقالههه المللاای 

۱63-۱94 

  (  ارجی

16. Bulloch, J. &. 1989. The Gulf War. Methuen: London. 

17. BP. 2015. BP Statistical Review of World Energy. BP, http:// www. bp. com/content/ 

dam/ bp/ pdf/ Energy- economics/ statistical- review- 2015/ bpstatistical-review-of-world-

energy-2015-full-report.pdf 

18. EIA. 2014. International- U.S. Energy Information Administration. http:// www. 

eia.gov/beta/international/?fips=us. 



318  های نوین علوم ارتباطات  پژوهش 

 

19. Layne, Christopher. (2008). China’s Challenge to US Hegemony. Philadelphia: 

Current History 

Griffiths, M. “Idealism and International Politics”, (New York and London: Routledge, 

1992). P. 71. 

20. Rutledge, Ian (2005). Security Communities and Their Neighbors. London Palgrave , 

Ch. 7. 

21. Suskind, Ron (2004). The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House and 

the Education of Paul O Neill. (New York: Simon and Schuster), p. 72 

22. Wizman, peter (2016). Sipri report: World Crises driving arms trade. 

dw.com/en/sipri-report-world-crises-driving-international-arms-trade/a-19064590 

 


