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Abstract 

Communication new tools in the 21st century on the platform of cyberspace 
and digital play an important role in shaping public opinion and mindsets. 
The main aim of the research is to achieve the most appropriate strategies to 
improve the Islamic Republic of Iran's digital diplomacy in the Post-JCPOA. 
This research uses the Delphi method and utilizes a three-step model 
program - Strategic David. Innovative dimension of this research is the use 
of the elite of international communications and international relations and 
security studies in the Delphi group and combining these three topics into 
the findings and outcome of the research. Therefore, to achieve the research 
objectives, the experts' viewpoints were used. The result of the research 
showed that competitive strategies are the most appropriate strategies to 
improve the Islamic Republic of Iran's digital diplomacy in the Post-JCPOA. 
Finally, developed competitive strategies were prioritized. The main strategy 
in this research is “Exploiting the expansion of private media networks in 
cyberspace with the support of elite media professionals for the effective 
presence of contemporary global social movements in post-JCPOA period” 
It seems that this strategy corresponded soft balance theory. 

Keywords: Strategy, Digital Diplomacy, Soft Balance, Islamic Republic of 

Iran, Post- JCPOA. 
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 ج.ا.ا در دوران پسابرجام تالیجید یپلماسیارتقاء د یراهبردها
 

 

  فرد  احمد امين
دكتري مدیریت رسانه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد 

 .رانیتهران، ا ،يواحد تهران مركز یاسالم

  چکیده
فضاي بستر در نوين ارتباطي ابزارهاي قرن در ديجیتال شكل12مجازيو عموميودر افكار به دهي

درذهنیت راهبردهايمطلوبارتقاءديپلماسيديجیتالج.ا.ا هدفاينتحقیق، تأثیربهسزاييدارند. ها،

بهره با مرحله، سه طي دلفي، روش از استفاده با تحقیق اين است. پسابرجام الگويدوران از گیري

تراتژيکانجامشد.برايدستیابيبهاهدافتحقیقازنظراتخبرگاناينحوزهاستفادهشد.ريزياسبرنامه

عرصه نخبگان از استفاده اينتحقیق نوآورانه روابطبینهايارتباطاتبینبعد مطالعاتالمللو المللو

نتیجهاينتحقیقنشانهاونتیجهتحقیقاست.گانهدريافتهامنیتيدرگروهدلفيوترکیباينمباحثسه

ترينراهبردهابرايارتقاءديپلماسيديجیتالج.ا.ادردورانپسابرجامهستند.دادراهبردهايرقابتيمناسب

تدوين رقابتي راهبردهاي انتها اولويتدر مهمشده شدند. بندي تحقیق اين راهبرد ازبهره»ترين گیري

برايحضورايجازيباحمايتکارشناساننخبهرسانهايخصوصيدرفضايمهايرسانهگسترششبكه

رسداستکهبهنظرمي«هاياجتماعيمعاصرجهانيدردورانپسابرجامکاراواثربخشدرفضايجنبش

 بانظريهموازنهنرممطابقتدارد.

 .موازنه نرم، جمهوري اسالمي ايران، پسابرجام تال،یراهبرد، ديپلماسي ديج :ها واژهکلید

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 اينمقالهبرگرفتهازرسالهدکترياينجانباست.

:نويسندهمسئولaaa215215@gmail.com 

mailto:shojaparham@gmail.com


 3 |  فرد  احمد امين

 

 مقدمه 

مي نظر اتفاقبه موضوع اين بر محققان دارايتصويررسد کشورها باشندکه داشته نظر

 Papadopoulos and Heslop 2002; Kotlerهستند،چهآنرامديريتکننديانكنند.)

and Gertner 2002; Anholt and Hilderth, 2005; Kaneva, 2011, Aronczyk 

2008; Fan 2010; Jain & Winner 2013به کشور تصوير اين، بر عالوه عنوان(.

 ,Papadopoulos and Heslopشود.)هادرنظرگرفتهميمكانیسميشناختيمانندکلیشه

2002; Kotler and Gertner, 2002; Gudjonsson, 2005وبهاينشكلمردمراقادر)

بااينمي باشند. پیرامونداشته جهان فهمياز کندکه در کشورحال، گرفتنتصوير نظر

کندکهتغییرتصويرواعتبارملت،فراينديعنوانابزاريشناختيبرايننكتهتأکیدميبه

 ,Papadopoulos and Heslop, 2002; Kotler and Gertner)پیچیدهوتدريجياست.

2002; Fan, 2010)هاومردماست.ها،رسانهکهمستلزمتعامليپیچیدهمیاندولت

ازسويديگر،بايداينواقعیتراپذيرفتکهفضايمجازيمتراکموباتسلطحداکثري،

صديق و علوي )بروجردي داراست. را اجتماعي واقعیات در دگرديسي ايجاد ظرفیت

(درواقعفضايمجازيمتراکمقدرتتغییرتصويريککشوررادرفضاي2931يزدچي،

داراست.بیناذهنیتيوافكارعموميجهاني

رسانه به جهان نقاط اقصي در عمومي افكار وامروزه است وابسته گروهي هاي

هاستبخشيرسانهرسانيوآگاهيساختاربنديذهنیتجهانيدرگرويچگونگياطالع

هايقدرتمند،معیارابرقدرتيکشورهامحسوبشدهکهبرخالفگذشتهکهارتشتاجايي

قدرت اينكه يا آنو با را مهمبنديميردهها که ندارد کسيترديد امروز ترينکردند،

رتبه قدرتمعیار و کشورها فعالیتبندي تنوع و نفوذ حوزه میزان جهاني، هايهاي

هاياينکشورهاست.رسانه

 قرن شكل12ابزارهايارتباطيدر ذهنیتدر عموميو افكار بهدهيبه تأثیر ها،

 منطقه تحوالت دارند. بسترهايسزايي داعش، تروريستي گروه ظهور و غربي آسیاي

برايديپلماسيعموميجمهورياسالميايجادکرده باوجودتبلیغيبسیارعمیقيرا اند.

رسدکهبهنظرمي-سيدربابتحوالتمنطقهبيويژهبيهايرقیببهقدرتبااليرسانه
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ازاينفرصتاستثناييوتاريخيضرورتاستفاده-اندگويسبقتراازديگررقباربوده

رسانه بیشترخودنماييميتوسطسپهر چه هر باايج.ا.ا جمهورياسالميايران تا کند.

دارباشناختتوجهبهدکترينتعاملسازنده؛بااتخاذسیاستيفعال،پويا،تأثیرگذار،جهت

به سیاسي معادالت از دقیق روابط درصحنه قدرتمند بازيگري منطقهبینعنوان و الملل

به جمهورياسالميايران جايگاه باعثخروجاز اينمهم بردارد. گام عنوانخاورمیانه

زداييتربهسیاستتنشايپیشرفتهشود؛ودرمرحلهمتهمواستقراردرجايگاهمدعيمي

درحال جهان مختلفجهاني، سطوح سیاستدر اين که ورزيده، جهاناهتمام توسعه،

طرحواعمالاست.اينمهمبارويکار،منطقهآسیايغربي،همسايگانومليقابلاسالم

خواهاندرجمهورآمريكاوحضوراکثريتجمهوريعنوانرئیسآمدندونالدترامپبه

لفاظي و آمريكا کنگره و ايراناسالميومجالسسنا قبال کاراندر نومحافظه هايتند

قبرجامازسويترامپبسیارحائزاهمیتاست.تهديدخروجآمريكاازتواف

سال در اينكه به توجه سايتبا از سرتاسرجهاناستفاده در هايهاياخیرکشورها

اند.درهايديپلماتیکخودکردهمانندتوئیتروفیسبوکراوارداقدام2هاياجتماعيشبكه

 ديپلماسيديجیتالابزاريمهمبرايپیشبرد محققان، سیاستخارجيکشورهاست،نگاه

 ;Metzgar, 2012کند)چونامكانتعاملمستقیموهمكاريبامردمبیگانهرافراهممي

Cowan and Arsenanult, 2008; Hayden, 2012رسانه و در( ديجیتال هاي

بديليدرتحققاهدافهرکشوردربُعدقدرتنرمآناينوينجهاننقشبيسپهررسانه

همچ و فضايدارند؛ در را يککشور تصوير تغییر قدرت متراکم مجازي فضاي نین

بیناذهنیتيوافكارعموميجهانيداراست.

مي نظر شخصیتبه حضور به محدود ج.ا.ا ديجیتال ديپلماسي مقاماترسد و ها

آقايانحسنروحانيرئیسکشوربه جمهورومحمدجوادظريفوزيرامورخارجهويژه

هاياجتماعيمحدودبودهاست؛بنابراينسفراومقاماتايراندرشبكهايرانوبرخياز

رسدبرنامهمشخصومدونيدراينزمینهدروزارتامورخارجهايرانوجودبهنظرمي

اينتحقیقمي جهتارتقايديپلماسيندارد. راهبردهايمطلوبيبراينظامج.ا.ا کوشد،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. SNS 
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ايجهانوعرصهايايراندرسپهررسانهرمؤثررسانهديجیتالج.ا.اارائهدهدتابهحضو

عنوانيکسیاستجهانيکمککردهوبهارتقايقدرتنرمج.ا.ادرفضايپسابرجامبه

بُعدمهمقدرتهوشمندايراناسالميکمککند.

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 جمهوري ديجیتال ديپلماسي ارتقاء راهبردهاي پسابرجامارائه دوران در ايران اسالمي

الملليدرهادرارتباطاتبیننیازمندشناختعمیقوموشكافانهبهمقولهکارکردهايرسانه

ديپلماسي عمومي، افكار مفاهیم شناخت به نیاز بر عالوه مهم اين است. امروز جهان

دراينبخشبهايناست؛بنابراين12ايوديپلماسيديجیتالدرجهانامروزوقرنرسانه

پردازيم:مواردمي

 عنوان ابزار جنگی رسانه به

هايکنونيرسانهازهادرشرايطکنونيباتوجهبهتغییرکارکردهاونقشعملكردرسانه

مسالمتنقش جنگهاي و خصمانه رويكردهاي به برايآمیز جدي تهديدي به طلبانه،

تبديل دولتکشورها از بسیاري است. بههشده غربي رسانهاي از امريكا، هاخصوص

کنند.برداريميعنوانابزاريجنگيبرايبهکرسينشاندنمنوياتومقاصدخودبهرهبه

افزاريپرقدرتاياستکهبهجنگبهعبارتي،تهديدهايدنیايامروز،تهديدهايرسانه

کشوريبرندهمیدانبرايتحتاستیالءدرآوردنکشورهاتبديلشدهاست.دراينمیان،

تريرافراهمکردهتروپیشرفتهرسانيبزرگسازوبرگتبلیغاتيواطالعخواهدبودکههم

تولیدفرهنگي،باشد)آمادگيسخت متقاعدسازيو ارتباطاتو زمینۀ وهمدر افزاري(

.(39-2933:31السادات،خبري،هنريوتبلیغاتيجلوترازرقیبانخودحرکتکند)نقیب

 نبرد در عصر اطالعات

دهندتاازطريقانجامتبلیغاتمستمربارسانيبهماامكانميهاينوظهوراطالعتكنولوژي

ازطريقشبكه دنیاييتخیليکه به واقعیترا نبردپرداخته، انديشهدشمنبه هايفكرو
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همانندمفهومجنگگردد،بدلنمايیم؛بنابراينهاخدمتارائهميرسانيمتعددبهآناطالع

شناختياستکهدرتريازتبلیغاتوعملیاترواناي،نبرداطالعاتينیزنوعپیشرفتهشبكه

مي استفاده تكنولوژيبرتر تودهآناز اينتبلیغاتوعملیات، برخيمخاطبانشود. با ها

مي هدفقرار بهخاصرا درواقع استدهند. برتريو طريق دشمناز کنترل یاليمنظور

دست براي استراتژيک، واطالعات متناسبشود ما منافع با تا آن اطالعات در کاري

شرطينمودندانشوشناختآنازموقعیتتادربهترينوضعیتبدوناطالعوآگاهي

ازتكنولوژيپیشرفتهاطالع )عبدالهخاني،رسانياستفادهميآنانجامگیرد، :2931شود.

93-93) 

 رسانه اي-فريب سياسی

دست-فريبسیاسي عبارتاستاز اي شواهدرسانه يا تزوير کتمان، تحريف، کاري،

رسانه فريباستراتژيکسیاسي است. دسترسطرفمقابل در که طريقموجود از اي

(2931شود.)امینفرد،الملليحاصلميداشتنروابطوارتباطاتسیاسيبین

 تنظيم مجدد افکار عمومی
سودمندياستکهدرعملبرچندينپديدهمتفاوتومتمايزداللت«جعل»يافكارعموم

آن از بسیاري که رسانهدارد سیستم توسط شكلها کنوني، تنظیمگرفتهاي فرايند اند.

دسته و کردن برجسته واقعیت)گزينش، مناسببرخياز مشاهداتدربنديکردن يا ها

افسانهواقعیتقالبيکروايتمنسجموحذفبسیارياز برايتكويناينجعلو ها(

ميبي فرايندتنظیمرا حیاتياست. مهمو ملموسيازتوانبهدردسر صورتمحسوسو

وتعديلکرد.اگرايناتفاقايشده،جرحطريقمجاريوفرايندهاينوينارتباطاترسانه

عموميآن افكار ميرخدهد، که پذيرفتگونه خواهد تحول شیوهشناسیم کهو ايرا

ايدرکانونعملكردآنقرارهايتودهحالدموکراسيبدانعملکردهودرآنرسانهتابه

(132-2933:132اندتغییرخواهدداد.)بنتوانتمن،گرفته
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 تحليل سبک زبانی در فضاي مجازي
( معرفيمي1221ايلماز منفيرا ارتباطاتمثبتو از مدل دو نگرشکارب( که رانکند

مي نشان محتوا برابر در مباحثيمانندفضايمجازيرا گروه، ارتباطاتمثبتدر دهند.

گزينه از اجتناب و يكديگر با اعضا ياتوافق مخالف، نظرهاي ابراز مانند چالشي هاي

گزينه ميانتخاب شامل را جايگزين اشتراکهاي به در تسهیل عامل که گذاريشود

طوررارتباطاتمنفيبرخيازاعضايگروهباداليلمنطقيوبهباشد.داطالعاتنیزمي

پردازند.مداومبهبحثراجعبهموضوعمورداختالفمي

 مطالعات پيشين
حسینسلیميويكيازپژوهش مقالهسیدمحمدطباطبايي، هاييموجوددراينحوزه،

عنوان برد»احسانموحديانبا کاربرانايرانيفضايتأثیرسايبرديپلماسيآمريكا يدگاه

سايتصدايآمريكا( مجازي)موردمطالعه علمي« فصلنامه در اينمقاله پژوهشي-است.

شدهاست.نتیجهاينمقالهنشاندادافزايشچاپ2931هاينويندرتابستانمطالعاترسانه

هايرانمیزاناستفادهازسايتاينترنتيصدايآمريكابرنگرشکاربراندرخصوصجامع

تأثیردارد.

ايموجوددراينحوزه،رسالهدکترايآذراسديکرمرشتههايمیانيكيازرساله

 عنوان رسانه»با ديپلماسي نوع رسانهمقايسه در جهان ديپلماتیک رهبران هاياي

ارتباطاتاجتماعي«)اجتماعي دکتريعلوم اسالميرساله آزاد و-دانشگاه علوم واحد

(باراهنماييخانمدکترخرازيآذرومشاورهآقايدکترخانیكياست.2931تحقیقات؛

هاوبرايبهترنشاندادهشدنتفاوتگیريرسالهخوددکتراسديکرمدرقسمتنتیجه

يدرهايعملكردحسنروحانيوباراکاوباماومحمدجوادظريفوجانکرشباهت

توئیتراينقیاسدرقالبدوجدولارائهکردهاست.

يكيديگرازتحقیقاتيکهدراينپژوهشموردمطالعهقرارگرفتمقالهسیدحامد

موضوع مظفريبا افسانه دکتر و خرازيمحمدونديآذر زهرا دکتر ديپلماسي»عاملي،

ايدرديپلماسيجمهوريرسانههاينوينمثابهديپلماسيآينده:نقشتكنولوژيايبهشبكه



 0411تابستان |  62شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 8

چاپ2931است.اينمقالهدرفصلنامهتخصصيعلومسیاسيدربهارسال«اسالميايران

نتیجه قسمت در است. شده است: آمده مقاله اين شبكه»گیري تشكیل،ديپلماسي اي،

هدافهادرراستايرسیدنبهاهاواعضايآنگیري،اقناعوبسیجشبكهشناخت،ارتباط

شبكهتعريف جامعه که کرد توجه بايد است. ديپلماسي براي ازشده متكثر دنیايي اي

عضويتشبكه متفاوتبا سطوح در ديدگاههايمختلفو متفاوتهايمختلفو هاي

هاييازفقدانهمگراييجهانيهايهويتيهمنشانههايفرهنگيوساختاست.شكاف

اينتمايزهاي بر غلبه ديپلماسيهستندکه اساسکار ساکناناينجهاندرحالظهور،

 «.اياستشبكه

ترينتحقیقاتيکهدراينپژوهشموردمطالعهقرارگرفتکتابتألیفييكيازمهم

 عنوان با اقدم چالشفرصت»مصطفيدالورپور و هايپسابرجامها اينکتابدر« است.

 کت2931سال اين هفتم و آخر فصل در چالشابمهمنگارششده. بحرانترين هاي

پسابرجامآمدهاستکهبهشرحزيراست:

امنیتيگسترششعاعتحريم» ترشدنمحیطپیرامونيايراندردورانهايموشكي،

پیش تقنیني ديپلماسي تقويت سیاستپسابرجام، در قبالدستانه در آمريكا کنگره هاي

گسترشتحريم ايرانايعلیههاياقتصاديشبكهايران، براياحیاء تالشآمريكا ايران،

منطقه ثبات و صلح تهديد )تروريسم، پسابرجام دوران در وهراسي بشر حقوق اي،

«.هايبالستیکايران(موشک

اهللفاضلي،محمدسلطانيفرهاييموجوددراينحوزه،مقالهنعمتيكيازپژوهش

عنوانوحجت وکارکردهايمزيت»اهللعباسيبا هايهاياجتماعيبرايگروهشبكهها

است.اينمقالهدر«تروريستي)مطالعهموردياستفادهگروهداعشازتوئیتروفیسبوک(

شدهاست.نتیجهچاپ2931هاينويندرزمستانپژوهشيمطالعاترسانه-فصلنامهعلمي

فرهنگسازي مشتملبر راهبردهايايجابيتولیدمحتوا نشانداد پذيري،)جامعهاينمقاله

عنوانراهبردهايرسانيبهالگوسازيرفتاري(،آموزشکاربران)نظريوعملي(واطالع

هاياجتماعياست.ايدرشبكههايناشيازتروريسمرسانهاصليبرايمقابلهباچالش
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 روش پژوهش

روشتحقیقاينپژوهش،کیفياستوازماتريسسواتوروشدلفيدراينپژوهش

استفاده است. اينشده به توجه اينپژوهشکیفياستفرضیهبا روشتحقیقدر ايکه

هايمحققانجامشدهگوييبهپرسشنشدهوتحقیقبرمبنايپاسخبراياينپژوهشنوشته

مهم از برخي است. آنپرسشترين به تحقیق اين در که پاسخهايي استدادهها شده

انداز:عبارت

به توجه با راهبردهايمطلوبارتقايديپلماسيديجیتالج.ا.ا پرسشاصلي: الف(

هاوتهديدهايديپلماسيديجیتالج.ا.ادردورانپسابرجامنقاطقوتوضعفوفرصت

ظرفیت و ابزارها همه از استفاده رسانههايدبا سپهر )براييجیتالدر جهان و ايکشور

ايجهانوعرصهسیاستجهاني(برايارتقايقدرتايدرسپهررسانهحضورمؤثررسانه

اند؟نرمج.ا.اکدم

:نقاطقوتوضعفنظامج.ا.ابرايارتقايديپلماسيديجیتال2ب(پرسشفرعي

ايهايديجیتالدرسپهررسانهارهاوظرفیتج.ا.ادردورانپسابرجامبااستفادهازهمهابز

ديگر،نقاطقوتوضعفعبارتاند؟)بهکشوروجهانبرايارتقايقدرتنرمج.ا.اکدم

ازرسانه دراستفاده دولتهايديجیتالبرايمیانجيديپلماسيديجیتالج.ا.ا وگريبا ها

اعمالفشاربرآنملت مناهايديگرويا متناسببا فعمليايرانواقتضائاتوشرايطها

بین کدممتفاوت جهان بیناذهنیتي فضاي در ديپلماسيالمللي ضعف و قوت نقاط اند؟

رسانه از استفاده در ج.ا.ا تصويرسازيديجیتال سازيو انگاره راستاي در هايديجیتال

بیناذهنی فضاي در آمريكا با نرم موازنه راستاي در جهان در ايران از جهانمثبت تي

اند؟(کدم

هاوتهديدهاينظامج.ا.ابرايارتقايديپلماسيديجیتال:فرصت1ج(پرسشفرعي

ايهايديجیتالدرسپهررسانهج.ا.ادردورانپسابرجامبااستفادهازهمهابزارهاوظرفیت

يدهاهاوتهدديگر،فرصتعبارتاند؟)بهکشوروجهانبرايارتقايقدرتنرمج.ا.اکدم

هايديگرهاوملتگريبادولتهايديجیتالبرايمیانجيبرايايراندراستفادهازرسانه
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الملليدرهامتناسبيامتضادبامنافعمليايراندرشرايطمتغیربینويااعمالفشاربرآن

برايايراندراستفادهازرساناند؟فرصتفضايبیناذهنیتيجهانکدم وتهديدها هايهها

ديجیتالدرراستايانگارهسازيوتصويرسازيمثبتيامنفيازايراندرجهانهمراستايا

اند؟(خالفموازنهنرمباآمريكادرفضايبیناذهنیتيجهانکدم

يگانه؛درمرحلهاولمصاحبهاولیهبراساسپرسشنامهاينتحقیقباطيمراحلسه

ساخت نیمه اساسسؤاالت بر يافته به–تحقیق تهیهکه باز -شدهصورت از21از نفر

عرصه در مديران و بیننخبگان روابط سیاسي، علوم بینهاي اقتصاد علومالملل، الملل،

المللومديريترسانه،امنیتمليانجامشد.ارتباطات،ارتباطاتبین

 مشخصات نخبگان و مديران )گروه دلفي( مصاحبه شده .0جدول 

 سوابق علمی و اجرایی تخصص ردیف

دکترايعلومارتباطات2
علميدانشگاهصداوسیماومديرسابقشبكهخبرسازمانعضوهیئت

صداوسیمايج.ا.ا

علميدانشگاهصداوسیماورئیسسابقصداوسیمايج.ا.اعضوهیئتدکترايعلومسیاسي1

دکترايعلومسیاسي9
هايسازمانمعاوناموراستانعلميدانشگاهصداوسیماوعضوهیئت

صداوسیمايج.ا.ا

دکترايعلومارتباطات1
مرزيسازمانعلميدانشگاهصداوسیماومعاونبرونعضوهیئت

صداوسیمايج.ا.ا

علميدانشكدهعلوماجتماعيدانشگاهتهرانعضوهیئتدکترايعلومارتباطات1

دانشكدهحقوقوعلومسیاسيدانشگاهتهرانعلميعضوهیئتالمللدکتريروابطبین1

دکتريعلومسیاسي1
المللورئیسمرکزآموزشوعلميدانشكدهروابطبینعضوهیئت

هايوزارتامورخارجهپژوهش

علميپژوهشكدهمطالعاتراهبرديعضوهیئتالمللدکتريروابطبین3

مطالعاتراهبرديعلميپژوهشكدهعضوهیئتالمللدکتريروابطبین3

علميپژوهشكدهمطالعاتراهبرديعضوهیئتالمللدکتريروابطبین22

علميپژوهشكدهامنیتمليدانشگاهعاليدفاعمليعضوهیئتالمللدکتريروابطبین22

علميپژوهشكدهامنیتمليدانشگاهعاليدفاعمليعضوهیئتالمللدکتريروابطبین21

علميدانشكدهمديريتدانشگاهتهرانعضوهیئتمديريترسانهدکتري29

علميدانشكدهارتباطاتدانشگاهعالمهطباطباييعضوهیئتدکتريعلومارتباطات21
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 سوابق علمی و اجرایی تخصص ردیف

المللوزارتامورخارجهعلميدانشكدهروابطبینعضوهیئتدکتريعلومسیاسي21

دکتريعلومارتباطات21
علومانسانيواجتماعيدانشگاهآزاداسالميعلميدانشكدهعضوهیئت

واحدعلوموتحقیقات

21
دکتريمديريت

اطالعات
علميدانشكدهاطالعاتوامنیتمليوزارتاطالعاتعضوهیئت

پاسخمصاحبهازاينكهپس شد، انجام مواردها تكرار و تأيید بررسي با دلفي، هايگروه

مديرانونخبگانعنوان دلفي–شدهتوسطکارشناسان، واندازوچشممأموريت-گروه

فرصت نیز و ضعف و قوت تهديدنقاط و ها دورانهاي در ج.ا.ا ديجیتال ديپلماسي

آمدهازدستهايبهدهسازيداتعیینشد.بعدازنرمالدرصد12پسابرجامباضريبوفاق

پرسشنامه اول، مرحله جهتمصاحبه دوم مرحله پرسشنامه شد. تهیه دوم ايبرايمرحله

مهمترينمأموريتوچشمتعیینمهم و فرصتانداز نیز وتريننقاطقوتوضعفو ها

اختیارگروه ازماتريسسواتدر استفاده با ازطريقاختصاصرتبهوضريب، تهديدها

آوريپرسشنامهمرحلهدومومحاسبهامتیازاتحاصلازيقراردادهشد.پسازجمعدلف

شدهبرايهريکازموارد،میانگینامتیازبرايهريکازنقاطقوتورتبهوضريبتعیین

مطلوبارتقاءديپلماسيآمدهومتعاقباًراهبردهايدستهاوتهديدهابهضعفونیزفرصت

 استفادهازماتريستجزيهديجیتالج.ا.ا آمدهدستوتحلیلسواتبهدردورانپسابرجامبا

 از سوم مرحله پرسشنامه در فرصتاست. نیز و ضعف و قوت تهديدهاينقاط و ها

بهدستبه راهبردهاي و اول مرحله مصاحبه از دومدستآمده مرحله پرسشنامه از آمده

بهدستآيد.بدينمنظورپرسشنامهمرحلهسومشدهتااولويتهريکازراهبردهااستفاده

نقاطمنظوراختصاصنمرهجذابیتبههريکاز(تنظیمشدوبهQSPMازطريقماتريس)

ازطريقمحاسبهمیانگیننمراتاختصاصدادههاوتهديدهاقوتوضعفونیزفرصت

بههريکازآن توجهبهضرايببهشده بهدستآمدوبا مدهدرمرحلهدوم،آدستها

جمعنمرات محاسبه با بهدستآمدکه موردنظر موارد جذابیتنهاييهريکاز نمره
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به اولويتراهبردهاي راهبردها، يکاز هر براي ارتقاءدستجذابیتنهايي براي آمده

(2931:11ديپلماسيديجیتالج.ا.ادردورانپسابرجاممشخصشد.)اعرابي،

 تحقیقچارچوب مفهومي 

باتوجهبهمسائلگفتهشدهچارچوبمفهومياينتحقیقبهشرحزيراست؛

 ايگري رسانهنظريه میانجي -

هاتالشبرايايجادروابطدوستانهمیاندوکشورورفعترينوظايفرسانهيكيازمهم

دولت بین ميتخاصمات رسانه کههاست. ارتباطي کانال آوردن فراهم طريق از تواند

(2931هايموجودبپردازد.)صدوقي،نیازحلمنازعاتاستبهرفعسوءتفاهمپیش

 وقفه عنوان عامل فشار )در سیاست خارجي(: سیاست بي رسانه به -

کنندهدرتدوينشدنبهعامليکنترلهرچنداينمدعاکهارتباطاتجهانيدرحالتبديل

شود،اماوسطشواهدکافيپشتیبانينميالمللياست،تهايمرتبطبامنازعاتبینسیاست

به بربسیاريازابعادمهمسیاستخارجيوديپلماسيتأثیرگذاراست. ترتیب،اينمطمئناً

فشاربدينمعناستکهدرتواندبیشتربهارتباطاتجهانيمي عنوانعاملفشارعملکند.

مي جهاني خبري پوشش سیاستحقیقت، فرآيند کتواند را وظیفهگذاري اصل در ه

هاتوانندبهچینشمجدداولويتاياستمنقطعکندوازآنجارهبرانميبروکراسيحرفه

رهبراناحساسنمي کنند. شدهاقدام سیاستخاصيمجبور پیروياز به اندکهکنندکه

رسانه اشارهتوسط آن به خبري پوشش طريق از يا شده، تقاضا اصوالًها است. شده

بااليانتشاروانتقالاطالعات،برفرآيندسیاستاعمالجهاني،ازطريقسرعتارتباطات

کند.فشارمي

ازهفتهسرعتپیام بهدقیقههايديپلماتیکدرقرنبیستويكم، تغییرکردهها ها

افزون سرعت تلويزيوناست. در ديپلماتیک مبادالت عمدتاًتر وضعیت جهاني، هاي
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همه براي را سیاسي،دشواري رهبران مانند خارجي سیاست در دخیل بازيگران ي

(.2933نگاران،فراهمکردهاست)گیلبوا،هاوروزنامهکارشناسان،ديپلمات

 سازينظريه انگاره -

پديده از ما موضوعتصاويريکه شخصیتها، اشیاء، ورويدادهايمحیطپیرامونها، ها

هارابرايقضاوتدربارهتصاويرجديددراختیارانگارهايازخوددرذهنداريممجموعه

هايقديمهايجديدمارابهانگارهگذاردوهرگونهقضاوتدربارهتصاويروانگارهمامي

ميکهدرذهنداريمارجاعمي تصاويريرا همواره ازآندهددرواقعما يکبینیمکه

(2931تصويرسازيندارد.)پستمن،الذهنقدرتذهنیتخارجيداريموانسانخالي

اگردرموردموضوعوياشيءبخواهیمتحلیلکنیموآنرابهنقدبنشینیمحتماًدر

موردپیشینهآنوياموارديشبیهآنبايداطالعاتيداشتهباشیمواگردرموردخودآن

تکهتصاويرمانزمینهوپیشینهنداشتهباشیمحداقلممكنايناسمجموعهوموضوعپیش

ذهنیت با ميرا ساختگيآن ميهايمثاليو ايجاد ذهن تصوراتيدر ابتدا شود.سازيم.

شودسپسشودخانهخیاليتصورميپیرامونآنتصورات،تصديقکليدرذهنايجادمي

شودوترازموضوعاصليماپیادهميايبسیارکوچکصورتکلیشهوماکتدراندازهبه

شود.ممكناستماازهرچندبتوانیميکنمونهکاملواصليتصويرميطبقآنسپسبر

انگارهانگاره ارائه مكانايازشخصیتسازيکنیمو بهمخاطبها، ورويدادها اشیاء ها،

انگارهانگاره در دارد. نام بلكهسازيخبري نداريم. واقعیتسروکار بازتابو با سازي

شوند.دهوتوأمباتفسیرپنهانارائهميکاريشهادستواقعیت

 (0ها، نقاط ضعف، نقاط قوت )سواتماتريس تهديدات، فرصت -

ضعفدرون نقاطقوتو استراتژيکتطابق ابزارهاي از سواتيكي باآنالیز سازماني

سازمانياست.هاوتهديدهايبرونفرصت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. SWOT 
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آنالیز است. شده گرفته تهديد فرصتو ضعف، کلماتقوت، ابتداي سواتاز

سواتتحلیليسیستماتیکبرايشناسايياينعواملوتدوينراهبردکهبهترينتطابقبین

هاودهد.ازديدگاهاينمدليکاستراتژيمناسبقوتنمايد،ارائهميهاراايجادميآن

رساند.براياينمنظورهاوتهديدهارابهحداقلممكنميفهارابهحداکثروضعفرصت

WTوSTوWOوSOهاوتهديداتدرچهارحالتکلينقاطقوتوضعفوفرصت

مي داده گزينهپیوند و بینآنشوند انتخابميهاياستراتژياز ماتريسآنالیزها شوند.

(2932:911سواتدرشكلزيربهتصويرکشیدهشدهاست)ديويد،

هايياستکهبهترينترکیبمیانعوامليافتهاستراتژيوتحلیلسواتشناختنظامتجزيه

وتحلیلبراينمنطقاستواراستکهداخليوخارجيسازمانرامنعكسسازد.اينتجزيه

قوت اثربخش، فرصتاستراتژي و ميها حداکثر را درعینها ضعفکند، که وحال ها

ميتهديداتآن حداقل به بهرا اگر فرضساده اين تأثیراترساند. شود، اجرا درستي

(11-2931:11ايبرانتخابوطراحياستراتژياثربخشخواهدداشت.)اعرابي،عمده

 موازنه نرم

ترباتعاريفزياديازموازنهنرموجوددارد.برخيهراقداميراکهيکدولتضعیف

دهد،موازنهنرمالمللانجامميتربرايبهدستآوردننفوذدرنظامبینياريدولتقوي

)مي عدهKelly, 2005نامند. تالش( به را مفهوم اين میانايديگر، هايهماهنگشده

دولت کمتر )هاي بهPape 2005; Walt 2005قدرتمند پاسخ در که اقداماتي و )

مي صورت هژمون سوي از امنیتي ميتهديدهاي محدود )گیرد،  Brooks andکنند

Wohlforth, 2005مي را نرم موازنه وجود گاهينويسندگانمتفاوت، اينكه پذيرنديا(.

دهند.رابرتپاپتکهارائهميدهندهمضیغوموسعبودنتعاريفياسکنندنشانانكارمي

کندکهسلطهومثابهاقداماتيتعريفمي»موازنهنرمرابهکهدرمیانهاينطیفقراردارد،

به را چالشنميچیرگينظاميآمريكا به مستقیم ابزارهايغیرنظاميطور از بلكه کشند

سیاستاستفادهمي تأخیربیندازند،متگرايياياالتجانبههاينظامييککنندتا به را حده

(111و2931:111)ناي،پاپوديگران،«.نقشبرآبکنندوسرانجامتضعیفکنند
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 ها تحلیل داده

ترينعواملداخليوخارجيديپلماسيديجیتالباتوجهبهنظرنخبگان)گروهدلفي(مهم

انداز:ج.ا.ادردورانپسابرجامبهترتیباولويتعبارت

 لياخعوامل د

بهمهم پسابرجام دوران در ايران اسالمي جمهوري ديجیتال ديپلماسي قوت نقاط ترين

ترتیباولويتعبارتاستاز:

رياست-2 انتخابات دوره دوازدهمین در روحاني حسن آقاي دوباره انتخاب .

 مرداد در رياستجمهوريايشان به دولتدوازدهم آغاز دوران2931جمهوريو در

.پسابرجام

به–1 ظريف محمدجواد آقاي دوباره دولتانتخاب خارجه امور وزير عنوان

دوازدهمورأياعتمادمجلسبهايشاندردورانپسابرجام.

جمهوروديپلماسيديجیتالنسبتاًمناسبج.ا.اتوسطآقايحسنروحانيرئیس-9

ک راستاي در پسابرجام دوران در خارجه امور ظريفوزير هاياهشتنشمحمدجواد

حاصلازتروريسمدرمنطقهآسیايغربيوارائهتصويريضدتروريسموداعشازايران

اسالمي.

تبلیغاتي-1 کاريكاتوريسم کردن افشا در مطلوبج.ا.ا نسبتاً ديجیتال ديپلماسي

غربيرسانه بمب-هاي به دستیابي در ايران از نادرست بابتصويرسازي در آمريكايي

دردورانپسابرجام.ايهسته

ايوحدتگستروامنکنندهمنطقهوجهانهاومحصوالترسانهتولیدبرنامه-1

فشردهکردنوشتاببخشيفرايندهايدررسانه هايديجیتالجمهورياسالميايرانبا

ايوجهانيمتناسببامنافعمليايراندرراستايديپلماسيديجیتالاجتماعيمليومنطقه

ج.ا.ادردورانپسابرجام.

تريننقاطضعفديپلماسيديجیتالجمهورياسالميايراندردورانپسابرجاممهم

بهترتیباولويتعبارتاستاز:
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دوران-2 در ج.ا.ا ديجیتال ديپلماسي عرصه در مدون مشخصو راهبرد فقدان

پسابرجام.

درعرصهديپلماسيديجیتالهايديجیتالبرايحضوردهيرسانهمتوليسازمان-1

هايج.ا.ادردورانپسابرجاممشخصنیستودرنتیجهحدوداينامرومأموريترسانه

ايکشورهممشخصنیست.ديجیتالج.ا.ادرسپهررسانه

تعريف-9 پسابرجام دوران در ج.ا.ا ديجیتال هماهنگنیست.ديپلماسي و شده

جانبهدرشده،متمرکزوهمهيپلماسيديجیتالهدايتتوانیمبگويیمهمچنانفاقديکدمي

دورانپسابرجامهستیم.

دررسدرسانهبهنظرمي-1 هايديجیتالکشوردرعرصهديپلماسيديجیتالج.ا.ا

اند.دورانپسابرجامديدراهبردينداشتهودرنتیجهدرسطحتكنیکوتاکتیکمانده

بیندستگاهديپلماسيکشورومعاونترسانهعدمارتباطراهبرديوتنگاتنگ-1

مجازيرسانهمليدرزمینهديپلماسيديجیتالج.ا.ادردورانپسابرجام.

 عوامل خارجي

فرصتمهم پسابرجامترين دوران در ايران جمهورياسالمي برايديپلماسيديجیتال ها

عبارتاستاز:

الميدردورانپسابرجامافزايشسرمايهاجتماعيمليوجهانيايراناس-2

عنوانبسترمناسبهويتياسالميبه–وجودسابقهغنيتمدنيوهويتيايراني-1

ايج.ا.ادردورانپسابرجامجهانيبرايديپلماسيرسانه

بر-9 اروپا اتحاديه تأکید و برجام زمینه در آمريكا و اروپا اختالفبیناتحاديه

هاوعدمانجامتعهداتواجرايصحیحبرجامازسويبدعهدياجرايبرجامودرمقابل

آمريكادرقبالايران.

دولت-1 بروز و درظهور آمريكا برابر ژاپندر و فرانسه آلمان، گر هايموازنه

 1گروه اعضايگروه اختالفاتبین وجود و ژاپن و اروپا اتحاديه تجاري اتحاد با1.
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د آمدن کار روي پساز بهآمريكا ترامپ رئیسونالد انزوايعنوان و آمريكا جمهور

خودخواستهآمريكاوانگلیسپسابرگزيت.

هايموازنهگرآلمان،فرانسه،ژاپن،چینوروسیهوترکیهظهوروبروزدولت-1

 درگروه برابرآمريكا وچینووجوداختالفاتبین12در اروپا اتحادتجارياتحاديه .

 آمدندونالدترامپبهو12اعضايگروه رويکار پساز جمهورعنوانرئیسآمريكا

آمريكاوانزوايخودخواستهآمريكاوانگلیسپسابرگزيت.

دورانمهم در ايران اسالمي جمهوري ديجیتال ديپلماسي براي تهديدها ترين

پسابرجامعبارتاستاز:

ويژهآمريكاييوغرقکردنههايپیشرفتهوپیچیدهغربيبفرارسانهنگريرسانه-2

معناسازيايده در روايتغربيبههستيمخاطبان و واقعیاتجهانها آمريكايياز ويژه

اي،جهانيدرصورگوناگونازامروز؛ودرنتیجهغرقشدنبرخيازمخاطبانملي،منطقه

ويژهآمريكايي.هايغربيبهايشدهرسانههستيرسانه

واهدافکالننظامتوسطمخدوشکردنتصوي–1 روروايتايرانونظامج.ا.ا

ويژهآمريكاييورسانهايتولیدشدهغربيبه-تولیدهدفمندبرخيازمحصوالتفرهنگي

هايهايشبكهعبريدرفضايبیناذهنیتيجهانيبااستفادهازتماميابزارهاوظرفیت-عربي

اجتماعي،واقعیتافزودهوواقعیتآمیخته.

گیريذهنیتبدبینيونفرتپسازظهوروبروزگروهتروريستيداعش،شكل-9

ملت بیناذهنیتي فضاي در مسلمانان و اسالم به ازنسبت برخي و غربي کشورهاي هاي

هايکشورهايمسیحيجهاناعمازآفريقاييوآمريكايالتینوهمچنینکشورهايملت

بودايياعمازهند،ژاپنوچین.

هايروشنومدوندرجبههدشمنبرايتخريبچهرهمسلمانانجوداستراتژيو–1

رسانهاي-)اسالمهراسي(وجمهورياسالميايرانازطريقتولیدوپخشآثارفرهنگي

ظرفیت و تماميابزارها از استفاده با وهايشبكهديجیتال واقعیتافزوده هاياجتماعي،

ويژهآمريكايي.هايغربيبهرسانهايواقعیتآمیختهدرسپهررسانه
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-رسانهايوتولیدکنندگانمحصوالتفرهنگي-اهتمامجديمديرانفرهنگي-1

شناسدرتولیدآثارکارگیريمشاورانروانشناسوجامعهرسانهايديجیتالغربيدربه

جهانيبا-فرهنگي ايرانيو جذبمخاطبان مخاطبو ذائقه سنو ايمتناسببا رسانه

ظرفیت و ابزارها تمامي از شبكهاستفاده واقعیتهاي و افزوده واقعیت اجتماعي، هاي

 آمیخته.

شونده،نقاطشدهتوسطنخبگانوکارشناسانمصاحبهباتوجهبهامتیازاتوضرايبداده-

قوتديپلماسيديجیتالجمهورياسالميايراندردورانپسابرجامبیشازنقاطضعف

برايديپلماسيديجیتالجمهورياسالميايراندردورانپسابرجامبیشاست.تهديدات

باشد.تأثیرعواملمحیطخارجيبرايديپلماسيديجیتالجمهورياسالميهاميازفرصت

باشد.ايراندردورانپسابرجامبیشترازتأثیرعواملمحیطداخليمي

 : موقعیت راهبردي6جدول 
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عبارتاندازمطلوبديپلماسيديجیتالجمهورياسالميايراندردورانپسابرجامچشم

استاز:

ايشدهآمريكامتناسببادکترينقدرتهوشمندهمانموازنهناامنيسیاسترسانه»

ايجادتفرقهدرراستايدکتريننفرتپراکنيوجنگتمدن اينمهمبا افكنيدرهاست.

محققمي آنکشور نخبگان و بعديدرونکشورهايهدفبینمردم گام در و شود؛

يكيازدوطرفشدتناامنيدرکشورهدفراتنظیموکنترلکردهآمريكاباحمايتاز

افكنيدردوکشورهمسايهکند؛وهمچنیناينمهمباايجادتفرقهدشمنانخودرامهارمي

شود؛ودرگامبعديآمريكاباتنظیمشدتهادشمنآمريكاستمحققميکهيكيازآن

کرده کنترل را آن کشورها اين در مهارناامني را دشمنان منطقه در خود حضور با و

ايشدهديجیتالج.ا.ادردورانپسابرجاماستفادهکاراواثربخشازکند.سیاسترسانهمي

حدشدتناامنيآستانهجهاني)موازنهناامني(واستفادهازسناريويفرامسلطدرگفتمان

دسازيمليومديريتتصويرايراندرهايآمريكاوبرنايبرايمقابلهبااينسیاسترسانه

«.فضايبیناذهنیتيجهانست

پسابرجام دوران در ايران اسالمي جمهوري ديجیتال ديپلماسي مطلوب مأموريت

عبارتاستاز:

جمهوري» هوشمند قدرت )تحقق سخت قدرت کنار در نرم قدرت از استفاده

برداريازآستانهجنگواقعي)مرزاسالميايران(؛اينمهمدرگاماولباگسترشوبهره

هايبزرگجهانيهاوقدرتايباابرقدرتآشوب(؛تقويتحدآستانهوحدناامنيمنطقه

شود.درگامايمتحدباغربوآمريكامحققميرقبايمنطقه ايونیزحاميرقبايمنطقه

برندسازيمليومديريتتصويرايراندرفضايبیناذ هنیتيجهانتكمیلدومونهاييبا

رسانهمي ارسالي پیام اثربخشي به توجه با امر اين دورانشود؛ در ج.ا.ا ديجیتال هاي

گفتمانرسانه سناريويفرامسلطدر از استفاده با معنابخشيپسابرجام نظام ايمتناسببا

فرهنگي)مانندچارچوب مخاطبازبانيو آمیزه( فضاهايذهنيو و استعاره کنايه، نها،

«.يابدايوجهانيتحققميملي،منطقه
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رسانه ديپلماسي عبارتاهدافمطلوب پسابرجام دوران در ايران اسالمي جمهوري اي

استاز:

دولت–2 ديالوگبا و ملتگفتگو و وها تماميابزارها از استفاده با هايجهان

وواقعیتآمیختهوهايشبكهظرفیت واقعیتافزوده ايهايرسانهظرفیتهاياجتماعي،

ديجیتالجمهورياسالميايران.اينامربراييافتنمعناينوينوتصويريجديدازايران

شود.هايديگرجهانانجامميهاوملتبرايدولت

هايديگردرراستايدرهمشكستنپارازيتتبادلمعناوفهممشترکباملت–1

وپرداختهبیناذهنیتيمحلي،مليوجهانيساختهمعنايي)ارائهتصويريمخدوش(درفضاي

ويژهآمريكاييدربارهايران.هايغربيبهشدهرسانه

ملت–9 با ايران ملت وگفتگوي مجازي فضاي بستر از استفاده با جهان هاي

گفتگويجماعتشبكه هاياجتماعيايشدهدرفضايشبكههايشبكههاياجتماعيبا

جهان.

گف–1 تمدنتحقق فرهنگتگوي گفتگوي و وها تمدن با مختلفجهاني هاي

ايراني مفهوم-فرهنگ با ايرانياسالمي فرهنگ و تمدن مفهومي نهادسازي و -سازي

ابعاد اينمهمدرفضايبیناذهنیتيجهانيدر بسترفضايمجازيوديجیتال. اسالميدر

منطقه وملي، ابزارها تمامي از استفاده با جهاني و شبكهظرفیتاي اجتماعي،هاي هاي

شود.واقعیتافزودهوواقعیتآمیختهمحققمي

هايغربيدرتصويرسازيمخدوشازسازيروايترسانهدرهمشكستنافسانه–1

ثباتوناامنکنندهمنطقهآسیايوبي12طلبدرجهانقرنعنوانکشوريجنگايرانبه

.غربيدربسترفضايمجازيوديجیتال

رسانه-1 ديجیتال ديپلماسي بر بهپیروزي غربي جنگهاي در آمريكايي ويژه

هايهايديجیتالج.ا.اجايگزينروايتوايدههاوروايترسانهتبعآنايدههاوبهروايت

منطقهرسانه عموميملي، افكار ذهنیتيو فضايبینا غربيدر جهانيهايديجیتال ايو
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تحققاين با ايراندرفضايبیناذهنیتيجهانشود. امربرندسازيمليومديريتتصوير

محققشود.

راهبردهايمطلوبديپلماسيديجیتالجمهورياسالميايراندردورانپسابرجام

باتوجهبهموقعیتراهبردي،راهبردهايرقابتي،راهبردهايمناسببرايديپلماسي-

پسابرجام،هستند.ديجیتالجمهورياسالميايراندردوران

ماتريستجزيه- از ضعف،راهبردهايمطلوبرقابتيحاصل نقاطقوت، وتحلیل

برايديپلماسيديجیتالجمهورياسالميايراندردورانپسابرجامفرصت وتهديدها ها

انداز:عبارت

 0راهبرد شماره 

بینسرمايه توزيع و انتشار حوزه در نشريهگذاري جهاني و روزنامههاالمللي هايو

مديريتتصوير برندسازيمليو براي فضايديجیتال تفسیريدر و الكترونیکعمیق

ايراندرفضايبیناذهنیتيجهان.

 6راهبرد شماره 

شبكهبهره گسترش از رسانهگیري حمايتهاي با مجازي فضاي در خصوصي اي

رسانه نخبه ايکارشناسان فضاي اثربخشدر و کارا حضور اجتماعيجنبشبراي هاي

به امر اين پسابرجام. دوران جهانيدر فضايجريانمعاصر از ترکیبي فضايعنوان و ها

شود.هايجهانياجراميمكان

 3راهبرد شماره 

فضايجنبش در اثربخشمقاماتايران و کارا درحضور جهاني معاصر اجتماعي هاي

 ايران تصوير مديريت راستاي در پسابرجام رسانهدوران سپهر و مجازي فضاي ايدر

.ديجیتال



 0411تابستان |  62شمارة  |م هفتسال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 66

دوراناولويت در ايران اسالمي جمهوري ديجیتال ديپلماسي رقابتي راهبردهاي بندي

اساسمیزانجذابیتآن بر نخبگانپسابرجام اساسنمراتجذابیتکارشناسانو )بر ها

(بهشرحزيراست:QSPMگروهدلفيبااستفادهازماتريس

1(:راهبردشماره17113)نمرهجذابیت:اولويتاول -

9(:راهبردشماره17911اولويتدوم)نمرهجذابیت: -

 2(:راهبردشماره17911اولويتسوم) -

 گیري و پیشنهادات بحث و نتیجه

ترتیب- به پسابرجام دوران در ايران اسالمي جمهوري ديجیتال ديپلماسي راهبردهاي

اولويتبهشرحزيراست:

 اول:اولويت 

شبكهبهره گسترش از رسانهگیري حمايتهاي با مجازي فضاي در خصوصي اي

رسانه نخبه جنبشايکارشناسان فضاي اثربخشدر و کارا حضور اجتماعيبراي هاي

به امر اين پسابرجام. دوران جهانيدر فضايجريانمعاصر از ترکیبي فضايعنوان و ها

شود.هايجهانياجراميمكان

شبكهزيرا رسانهوجود ميهاي گردابي مرکزگريز ديجیتال برايخارجهاي تواند

ويژههايغربيبهايوجهانيازفضايگفتمانيومعناسازرسانهکردنمخاطبانملي،منطقه

دردورانپسابرجاماستفادهشود.آمريكاييدرراستايديپلماسيرسانه اينمهم ايج.ا.ا

ويژهآمريكاييوغرقهايپیشرفتهوپیچیدهغربيبهبرايمقابلهبافرارسانهنگريرسانه

معناسازيايده روايتغربيبهکردنهستيمخاطباندر و واقعیاتها آمريكايياز ويژه

منطقه ملي، مخاطبان از برخي شدن غرق از تا است. امروز صورجهان در جهاني اي،

از رسانههستيرسانهگوناگون بهايشده تماميهايغربي از استفاده با آمريكايي ويژه

هاياجتماعي،واقعیتافزودهوواقعیتآمیختهجلوگیريکند.هايشبكهابزارهاوظرفیت
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البتهنكتهمهمديگريکهدراينراهبردمستتراستجلوگیريازجذبوپیوستنجوانان

 هايتروريستيازطريقفضايمجازياست.ويژهمسلمانانبهگروهبه

 اولويت دوم

فضايجنبش در اثربخشمقاماتايران و کارا درحضور جهاني معاصر اجتماعي هاي

رسانه سپهر و مجازي فضاي در ايران تصوير مديريت راستاي در پسابرجام ايدوران

ديجیتال.

سپه فضايمجازيو در ايران پیداستمديريتتصوير رسانهناگفته ايديجیتالر

فرهنگي)مانندچارچوب معنابخشيزبانيو نظام فضاهايمتناسببا و استعاره کنايه، ها

منطقه ملي، مخاطبان آمیزه( و باذهني مهم اين همچنین شود. انجام بايد جهاني و اي

ترنتيباريزيبرايانتخابمحتواورسانهمؤثرديجیتالاعمازتلفنهمراهمحورواينبرنامه

ظرفیت و ابزارها تمامي از شبكهاستفاده واقعیتهاي و افزوده واقعیت اجتماعي، هاي

 شود.ايبراساسنوعپیامومخاطبمحققميآمیختهدرسپهررسانه

 اولويت سوم

بینسرمايه توزيع و انتشار حوزه در نشريهگذاري جهاني و روزنامهالمللي و هايها

فسیريدرفضايمجازيبرايبرندسازيمليومديريتتصويرايرانالكترونیکعمیقوت

 درفضايبیناذهنیتيجهان.

 هاپیشنهاد

هاياجتماعيمعاصرجهانيدرداروگستردهدرعرصهجنبشهايدامنهانجامپژوهش-2

دانشكده در پسابرجام پژوهشكدهدوران و جامعهها علومهاي ارتباطات، علوم شناسي،

هايکشور؛المللدانشگاهوروابطبینسیاسي

هايخوبيدرپژوهشهاياجتماعيمعاصرجهانيابتدابايدبهناگفتهپیداستجنبش

شودشناختهشود.سپسبهکمکنخبگانوبنیادينيکهدرمراکزپژوهشيکشورانجاممي
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رايگسترشهايآموزشيمستمربها،دورهگیرياينجنبشسرآمدانمسلطبرنحوهشكل

رسانهشبكه ارتقاءهاي راستاي در ايران مقامات و رسانه اصحاب براي خصوصي اي

ديپلماسيديجیتالج.ا.ابرگزارشود.اينپیشنهاددرراستايتحققراهبردهاياولودوم

 آمدهازنتیجهاينپژوهشاست.دستبه

پژوهش-1 دامنهانجام مهاي مفاهیم عرصه در گسترده و ودار نمادين ارتقاء هارت

رتبهوسفرايايراندرراستايديپلماسيعرياندربسترديجیتالبرايآموزشمقاماتعالي

المللهايارتباطاتوروابطبینهاوپژوهشكدهارتقاءديپلماسيديجیتالج.ا.ادردانشكده

هايکشور؛دانشگاه

برايتشريحاهمیتاينپیشنهادبهارائه تعاريفمفاهیممهارتارتقاءنمادينودرابتدا

پردازيم؛ديپلماسيعرياندربسترديجیتالمي

گفتمانهم که دارند وجود جذابي و متعدد فكري مكاتب براياکنون را هايي

فعاالنه صورترويكرد ديجیتال عصر با سازگار ديپلماسي به ميتر هدفبندي کنند.

استکهبهگسترشخودپندارهديپلماتیکمجالدهندهاايجادزبانيموازيبسیاريازآن

مهارت– مجموعه ديپلماتنوعيارتقاينماديناز نیازهاييکه آن به اينحوزه در ها

 هلمز، و )بیوال مفهوم2931دارند. فلچر، تام نام به انگلیسي سفیر يک نمونه براي )

 به فعاالنه رويكردي فلچر کرد. ابداع را عريان ميديپلماسي ارائه کهديپلماسي دهد

کند:سازيوبرندسازيمليراترکیبميارتباطات،شبكه

توانستیمافرادرامالقاتکنیم،تأثیرگذاريراترسیمکنیم،باجامعهمادرگذشتهمي»

اند.ديگرنیازنیستکهکلتغییردادههاياجتماعيصحنهرابهمدنيتعاملکنیم؛امارسانه

خبگانتمرکزکنیمتاکارخودراانجامدهیم،يابرسیاستيتأثیربگذاريم.اينکاملروين

تواندباعثبروزجنگانگیز،چالشزاوويرانگراست.فهماشتباهآنميايهیجانمسئله

اشتباه،لینكيازفیلماهانتآورضداسالمتوئیتکند؛شود:تصورکنیداگرديپلماتيبه

،2ظرفیتراداردکهکتابقانونديپلماتیکرادوبارهبنويسید.)فلچرفهمدرستآناين

1221)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fletcher 
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بايدبه هايبنیادينيکهدرمراکزخوبيدرپژوهشناگفتهپیداستاينمفاهیمابتدا

شودشناختهوتبیینشود.سپسالمللکشورانجامميپژوهشيعلومارتباطاتوروابطبین

هايآموزشيمستمرها،دورهسلطبراينمفاهیمومهارتبهکمکنخبگانوسرآمدانم

عالي مقامات بهبراي اينرتبه گیرد. صورت مختلف کشورهاي در ايران سفراي ويژه

 آمدهازنتیجهاينپژوهشاست.دستپیشنهاددرراستايتحققراهبرددومبه

ديپلماسيعموميو-9 مرکز کلديپلماسيديجیتالدر ايوزارترسانهتأسیساداره

امورخارجهج.ا.ا؛

شناسانومديريترسانهدراينادارهکلکارشناسانمطالعاتفرهنگورسانه،زبان

واثربخشايخصوصيدرفضايمجازيهايرسانهبهگسترششبكه برايحضورکارا

دراينکنند.هاياجتماعيمعاصرجهانيدردورانپسابرجامکمکميدرفضايجنبش

زبان رسانه، مطالعاتفرهنگو کارشناسان کل همچنیناداره مديريترسانه و شناسان

رئیس ارسالي پیام اثربخشي مقاماتعاليبراي و خارجه امور وزير و ايرانجمهور رتبه

هايديجیتالج.ا.ادردورانپسابرجامويژهسفرايايراندرکشورهايمختلفدررسانهبه

دهند.اينپیشنهاددرراستايتحققراهبردهاياولالزمراارائهميهايمشاورهوآموزش

آمدهازنتیجهاينپژوهشاست.همچنینپیشنهادمحققانبرايتحققراهبرددستودومبه

آمدهازنتیجهاينپژوهشايناستکه؛ادارهکلديپلماسيديجیتالدرمرکزدستسومبه

رسانه و عمومي وزاديپلماسي بهاي موظف نخست گام در ايران خارجه امور رت

کميکنشريهويکروزنامهالملليوجهانيدستگذاريبرايانتشاروتوزيعبینسرمايه

ازانتشارو ودرگامدومايناداره الكترونیکعمیقوتفسیريدرفضايمجازيشود؛

ترونیکخصوصيعمیقکميکنشريهويکروزنامهالكالملليوجهانيدستتوزيعبین

اينمهمدرراستايبرندسازيمليومديريت وتفسیريدرفضايمجازيحمايتکند.

تصويرايراندرفضايبیناذهنیتيجهاناست.
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 منابع
هايايرهبرانديپلماتیکجهاندررسانهقايسهنوعديپلماسيرسانه(،م2931اسديکرم،آذر)
علوم،اجتماعي واحد اسالمي آزاد دانشگاه اجتماعي ارتباطات علوم دکتري رساله

 تحقیقاتتهران.

 هايفرهنگي.ريزياستراتژيک،تهران:دفترپژوهشنامهبرنامهدرس(،2931اعرابي،سیدمحمد)

احمد) استراتژي2931امینفرد، همايشمليروشهاياثربخشفريبسیاسيرسانه(، هاياي،

 طالعات،تهران:دانشگاهاطالعاتوامنیتملي.تحلیلا

تأثیرفضايمجازيبرهويتملي(،2931بروجرديعلوي،مهدختوصديقيزدچي،امیرسعید)
 .2931،زمستان21هاينوين،سالسوم،شمارهمطالعاترسانهفصلنامهوقوميدرايران،

ايشده،ارتباطاتدرآيندهدموکراسي،هسترسان(.سیا2933بنت،دابلیولنسوانتمن،رابرتام.)

 ترجمه:مسعودآريايينیا،تهران:پژوهشكدهمطالعاتفرهنگيواجتماعي.

ديپلماسيديجیتال؛نظريهوعمل.ترجمه:رعناکاظمي(،2931بیوال،کورنلیووهلمز،مارکوس)
 هران:بنگاهترجمهونشرکتابپارسه.مهرآبادي،ت

( نیل (2911پستمن، تكنولوژي،، فرهنگبه تسلیم تهران:تكنوپولي، طباطبايي، صادق ترجمه

 اطالعات.

( مصطفي اقدم، 2931دالورپور چالشفرصت(. و پسابرجام،ها فرهنگيهاي موسسه تهران:

 الملليابرارمعاصرتهران.مطالعاتوتحقیقاتبین

( چاپبیستويكم،)عليپارسائیانوسیدمحمدمديريتاستراتژيک،(،2932ديويد،فردآر.

 هايفرهنگي.اعرابيمترجم(،تهران:دفترپژوهش

نامهپژوهشوسنجش،،فصلرسانه:سالحجنگياابزارحلمنازعه(،2931صدوقي،مرادعلي)

 .2931تابستان91سالدهمشماره

تأثیرسايبرديپلماسيآمريكا(،2931طباطبايي،سیدمحمدوسلیمي،حسینوموحديان،احسان)
آمريكا(، سايتصداي )موردمطالعه مجازي فضاي ايراني کاربران ديدگاه فصلنامهبر

 .2931،تابستان1هاينوين،سالدوم،شمارهمطالعاترسانه
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ايديپلماسيشبكه»(،2931عاملي،سیدحامدوخرازيمحمدونديآذر،زهراومظفري،افسانه)
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( علي خاني، 2931عبداهلل ،) نرم اطالعات(،9جنگ عصر در فرهنگي)نبرد موسسه تهران:

 صرتهران.الملليابرارمعامطالعاتبین

نعمت )فاضلي، اهلل حجت عباسي، و محمد فر، سلطاني و 2931اهلل کارکردهايمزيت(، و ها
گروهشبكه براي اجتماعي داعشازهاي گروه استفاده موردي )مطالعه تروريستي هاي

 .2931،زمستان21هاينوين،سالسوم،شمارهفصلنامهمطالعاترسانهتوئیتروفیسبوک(،

 )ايگیلبوآ، 2933تان. خارجي،(، سیاست و جهاني حسامارتباطات وترجمه آشنا الدين

 محمدصادقاسماعیلي،تهران:انتشاراتدانشگاهامامصادق)ع(.

( اس. جوزف 2932ناي، اول،آينده(، چاپ قدرت، تهران:ي مترجم(، صحرايي، )رضامراد

 حروفیه.

( جوزفاس. 2931ناي، اطالعاتاز(، عصر جهانيواقعقدرتدر تا چاپاول،شدن،گرايي

 يمطالعاتراهبردي.)سعیدمیرترابي،مترجم(،تهران:پژوهشكده

رابرت) پاپ، جوزفاسو 2931ناي، سیاستبین(، در نرم موازنه چاپاول،الملل،قدرتو

 يمطالعاتراهبردي.)عسگرقهرمانپور،مترجم(،تهران:پژوهشكده

فصلنامهايغربونقشبسیجدررفعتهديدها،تهديدهايرسانه(،2933)السادات،سیدرضانقیب
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