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در  یو غلبه وجه اجتماع یاجتماع عینوظهور و همگرا  موجب تحول وس یهایاطالعات و ارتباطات و بروز فنارو یهایگسترش فناور

ت فناورانه اس یهارساختیانتشار محتوا در کنار ز تیریفضا، مد نیدر ا یابزار اثرگذار نیترکشورها شده است.  مهم ینحوه حکمران

 یهادر قدرت کنترل بر داده دیفضا با نیرا در ا یاتوده یگذاراثر نیا دیکل رد،یگیشکل م هارساختیز نیق ایاز طر یمجاز یفضا رایز

 یطیبهنگام از مح یابیبه شناخت و ارز یمجاز یها در مورد فضابحث نیتریاز اصل یکیوجو کرد؛ منتشر شده جست یکالن و محتوا

فاده است قیو مصاحبه عم یپژوهش از روش مطالعه اسناد نیمنظور در ا نیاست؛ به ا ندهفضا به برگ بر نیا یداده و محتوا لیو تبد

 نیا یفیک یمحتوا لیبه روش تحل تیحوزه مصاحبه به عمل آمده و در نها نینفر از کارشناسان و متخصصان ا 15شده است؛ با 

انجام شده،  یفیک یکدگذار قیکه از طر هامصاحبهاستخراج شده از  یهاشدند و در ادامه از داده لیو تحل هیتجز یمصاحبه ها

ار محتوا، انتش یگذاراستیمحتوا به س دیمربوط به الزامات تول یها افتهی نیا نیشد که از مهتر نیالزامات  انتشار محتوا احصا و تب

اشاره  یمخاطب شناس محتوا ، رانتشا یو هماهنگ یزیربرنامه ،یو فناور رساختیبه انتشار، توسعه ز یانتشار و نگاه تخصص یمهندس

شکل  نیفضا به بهتر یداشت و محتوا یمجاز یدر فضا یبهتر یکنشگر توانیم یمجاز یالزامات فضا نیبا شناخت ا انیکرد در پا

 مخاطبان داشته باشد. یرو  یبهتر یکرد  که اثرگذار شیو پا تیریمد

 

 

 انتشار محتواشار محتوا، استاندارهای تمحتوا ، فضای مجازی، ان ها :کلید واژه

 

 مقدمه

آن به وسعت  یها. دامنه مسائل و چالشگرددیعرصه افزوده م نیا تیو اهم یرگذاریروز به روز بر تأث ،یمجاز یرشد و گسترش فضا

ها در بستر متنوع انسان یتعامالت اجتماع یریگموجب شکل ریاخ یهابا آن مواجه است. در دهه تیحاکم کیاست که  یهمه شئون

و  یاطالعات یهارا در بستر شبکه یمختلف ینظامات اجتماع جیتعامالت گوناگون به تدر نیشده و ا ارتباطاتاطالعات و  یفناور

                                                           
ازمان بر س دیبا تاک یمجاز یفضا یو انتشار محتوا دیالزامات تول ییشناسا » موضوع با اول نگارنده ارشد کارشناسی پایان نامه از برگرفته مقاله این .1

 .است دوم نگارنده ی راهنما به «مایصداوس
    ali.najafi9472@gmail.com          رانیا، تهران،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما .2
 e.fathi25@gmail.com                              رانیا، تهران، صداوسیما دانشگاه رسانه و ارتباطات دانشکده استادیار .3

  alborzhadi62@yahoo.com    رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق یرسانه دانشگاه آزاد اسام تیریمد یدکترا .4 



عنوان کردند و در  یانقالب اسالم تیرا به اندازه اهم یمجاز یحوزه فضا تیاهم یاند. رهبر معظم انقالب اسالمکرده جادیا یارتباطات

. شودیتر مو دائماً هم بر آب آن افزوده و خروشان دیآیپر از آب و خروشان است که م نهرودخا کیفضا مثل  نیادامه فرمودند که ا

فرصت،  شودیم زد،یرودخانه را تا به سد بر نیا میکن تیو هدا میکن یکشزه م،یو برنامه داشته باش میکن ریرودخانه تدب نیاگر ما بر ا

همچنین با توجه به آخرین  .5(1390 ،یاخامنه ینی)حسدیتهد کی شودیم میآن نداشته باش یبرا یاو برنامه میکن شیاگر رها

 ریظن یچندرسانه ا داتیو تول نیرسانه ها قادرند تام نیا کهو رسانه های کاربرمحور آمار منتشره شده حول استفاده از فضای مجازی

 دایپ رسانه ها سوق نیاز مردم به سمت ا یادیتعداد ز لیدل نیزمان ممکن منتشر کنند به هم نیرا در کوتاه تر ریصوت و تصو لم،یف

 نترنتیمردم جهان به ا یانجام شده و دسترس «تیهوت سون» یکه در مرکز پژوهش «2021در   تالیجید»کرده اند. مطابق گزارش 

 نترنتیجهان از ا ینفر ونیلیم 700و  اردیلیم 7 تیدرصد از جمع 56 بایکرده، تقر یبررس 2021را تا ژانویه  یاجتماع یو رسانه ها

جهان است  تیدرصد جمع 4۸نفر که معادل با  میلیون ۹۸0و  اردیلیم 3تلفن همراه هستند.  یدرصد آنها دارا ۹۸کشد.  یاستفاده م

  (.Kemp, 2021برند) یبهره م یاجتماع یشبکه هاو  برخط یرسان ها امیاز پ

فضا، رساندن کاربران به  نیها و برنامه ها در ا گاهیو ساخت پا یکه هدف از طراح یمحتواست؛ به گونه ا ،یمجاز یفضا حکمران

 یم یمجاز یدر فضا یبه محتوا در اقسام گوناگون آن، پا یابیبه منظور دست زیاست که در آن قرار داده شده و کاربران ن ییمحتوا

 یکه بتواند کاربران هدفش را به محتوا یشده و هر توسعه دهنده ا ابیاهش برسد، کامدلخو یمحتواکه به  یگذارند و هر کاربر

درصد  1.4) یفارس زبان به یمجاز یفضا کل یمحتوا از درصد 0.۸ تنها آمارها، هیپا است.  بر افتهیمطلوب رهنمون کند، ظفر 

 درصد 0.۸ نیا از یبخش تنها که داشت توجه مسئله نیا به دیبا ن،یهمچن است. جمعیت جهان را فارسی زبانان تشکیل میدهند(

 (.13۹4 ان،ی)حاج است. تیفیک با و مناسب ییمحتوا محتوا،

 یفضا رایاست ز و انتشار آن  محتوا دیتول تیریفناورانه و مد یها رساختیز جادیفضا، ا نیدر ا یو اثرگذار یابزار حکمران نیتر مهم

 دهادر قدرت کنترل بر د دیبا یتالیجیرا در عصر د یتوده ا یاثر گذار نیا دی. اما کلردیگ یها شکل م رساختیز نیا قیاز طر یمجاز

محور  . اصلی ترینها جست وجو کردموضوع نیمختلف با ا یحکمران یمواجهه نظامها تیفیشده و ک دیتول یکالن و محتوا یها

است که داده و محتوا در آن در  یطیاز مح یهنگام نظام حکمران یابیبه شناخت و ارز یمجاز یدر فضا یاز نقطه نظر حکمران بحث

ل تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفع ایاهرم فشار  کیکردن محتوا از  لیفضا هنر تبد نیدر ا یحکم برگ برنده را دارد. حکمران

رار ق یشیرا مورد بازاند محتوا یمساله حکمران یاسیس یاست نظام ها یمنحصر به فرد نوظهور ضرور تیظرف نیادرک  یاست. برا

 و چاره اندیشی نمایند. دهند

ویژگیها و استاندارهای   یاحصا ددرصد یمجاز یفضای محتوا پژوهش با توجه به ضرورت پرداختن به بحث نیمنظور ما در ا نیهم به

 هستیم. یحوزه فضامحتوا در انتشار 

 

                                                           
 (1390اسفند  1۷)فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی5 



 پژوهش چهارچوب مفهومی

برداری قرار خواهد گرفت. از این نظر چارچوب با توجه به اهداف و سواالت پژوهش حاضر، رویکرد استقرایی در این پژوهش مورد بهره

برای آن متصور بود اما جهت نظم و انسجام کار پژوهشی براساس برخی از نظریات و الگوهای مرتبط موجود  توانینمنظری خاصی را 

 ها کمک خواهد کرد.ها و استخراج مفاهیم و تحلیل الگوشود در تجزیه تحلیل دادهچهار چوب مفهومی تشکیل  می

 

 ایی جامعه شبکههنظری

 دهدیسامان م یارسانه یهاروابط خود را در شبکه ندهیفزا یابه گونه کرد که فیه تعراز جامع یتوان شکل یرا م یاجامعه شبکه

ابزار مناسبی برای و  کنندیم لیآنها را تکم ای شوندیرو مر د ارتباطات رو یاجتماع یهاشبکه نیگزیجا جیکه به تدر ییهاشبکه

در حال  یاو رسانه یاجتماع یهااست که شبکه یبدان معن نیا .دهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هسـتنفعالیت

 جیتدر به ارتباط نوع یهامهم جامعه مدرن هستند. در جامعه شبکه اریبس یو ساختارها یاصل «یسازمانده یهاوهیش»شکل دادن به 

منظور  نیا یبرا یو جمع یفرد انیم یارتباط یهااز رسانه یریو انواع کث شودیم لیو تکم نیگزیتا اندازه توسط ارتباطات رسانه جا

را به  یدیجد یهستند، که موجب شـده  جامعـه یساختار متفاوت یدارا زیخود ن یاجتماع یهاشبکهگیرند. یمورد استفاده قرار م

 لیها تشکشبکه نیدر اکه  یبرده است. اجتماع مجاز انیکه در آن تعامل و ارتباط بعد مکان و زمـان را از م یاوجود آورند. جامعه

شبه  یباعث به وجود آمدن فضا یمجاز یاجتماع یهادهد.گسترش شبکهیقرار م گرید کیکنار  قیو سال ـقیشـده افـراد را بـا عال

و  یزمان یو زمان ب یمجاز تیبال رسانه، واقع بر استی، سیجوامـع  چـون  اقتصـاد  مجـاز  ـنیخاص ا یها یژگیشده؛ و یواقع

مبتنی بر این فرض است  ایشبکهی جامعهی ظریهدو نها هستنافراد و سازمان یبرا دیجد یاسـت، کـه فرصت  یمکـان یمکـان  بـ

 (.13۹1زاده، د)مهدیتعامل وجود دار هاکه میان اجزای مختلف جامعه در سطح خرد و کالن، شبکه

 

 یحکمران هینظر

با مفهوم دولت نداشت. در آن دوران،  ی، تفاوت1۹۸0تا دهه  یاستعمال مفهوم حکمرانفیروز آبادی و احمدی به نقل از الرنس الین  

به  یکمرانح ،یوبر بود. در تفکر سنت یسلسله مراتب یبروکراس ،یقواعد بود و ساختار حکمران یاز الگوها یرویپ ،یمنظور از حکمران

با راه افتادن موج اول  ت.اس تیحاکم یبخش ها انیم فیوظا میتقس لهیبه وس تکشور، جامعه با مل کی یو راهبر تیهدا یمعنا

به  ازیالملل، ن نیدر حوزه اقتصاد ب ژهیبه و یجهان راتییتغ گرید ییو از سو 1۹70دهه  یمال یبعد از بحران ها یاصالحات ادار

 (.13۹۹، فیروزآبادیآن شکل گرفت) نینو یدر معنا یحکمران

 

 برالینئول یحکمران هینظر  

از  یاریشده بود، بس ریکه در جهان فراگ یدیو فقر شد یبیدوم و آثار تخر یجنگ جهان افتنی انیبا پافیروز آبادی به نقل از بویر  

وجب شکلم و مسائل جنگ سرد  1۹73تا  1۹65از  ینزیاز اقتصاد رفتند. غلبه تفکر اقتصاد ک ینزیک یالگوها یکشورها به سو

 یاجتماع ازاتیعادالنه ثروت و امت عیاز دولت است که خود را مکلف به توز یها در قالب دولت رفاه شد. دولت رفاه شکلدولت یریگ

دولت  یاز جمله تأکیدات اصل یاجتماع نیمراقبت و درمان و تأم ،یآموزش یهابر نظام یجد یگذارهیداند. سرمایشهروندان م انیم



دهه  یدولت رفاه همراه با بحران مال یسازوکارها یمال نیتأم یتورم و دشوار یباال خها، نردولت ندهیفزا ی. بزرگدیآیمرفاه به شمار 

 (.13۹۹، فیروزآبادیدولت شد) برالینئول یبه ساختارها شیو گرا یموجب رکود تورم 1۹70

 

 تعریف مفاهیم  

 محتوا 

محتوا به هر شکل ، شودکه توسط رسانه به مخاطب منتقل می استچیزی ها رسانهمحتوای  معتقد است، هارولسونشریفی به نقل از 

ای همچنین آن را مجموعه .باشدی و... میآموزش گاهی، کنندهسرگرم  گاهی ماهیتشود و ی( ارائه می و...ری، تصو ی، متنی)صوت

در فضای مجازی محتوا در این فضا . اندتعریف کردهشود نیز ها برای مخاطب ارسال مینمادهایی که به طور هدفمند توسط رسانهاز

تر از شکل(. با چنین تعریفی انواع محتوا بسیار گسترده13۹6، شریفی. )کنندبه دو دسته کلی محتوای مردمی و سازمانی تقسیم می

شود که دیگر را شامل می کدها و موارد های آنالین، وبینارها، کیو.آرهای سنتی آن است و مواردی از قبیل اینفوگرافی، بازی

 .(Baezner ، 201۸)برشمرده است انواع محتوا را برای  مورد 101 بریسیسس 

 

 مفهوم حکمرانی

گذاری از باال به پایین است که به مشیرویکرد خط ترین استفاده، مفهوم حکمرانی برگرفته از مفهوم حکومت به معنایدر متداول

های سیستم را طوری کند، مؤلفهدر این حالت حکمرانی تالش می .به شکلی مشخص و جزئی است دنبال تنظیم رفتار افراد و نهادها

طراحی و تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کرده و در نتیجه خودتنظیمی به وجود آید و سیستم به نتایج خود دست 

ای از توافقات، یند متکی بر آن، بدین معناست که مجموعهسیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرا. (Lyall & Tait، 2005یابد)

کنند که قدرت در دست چه کسی باشد و تصمیمات چگونه اتخاذ و وظایف چگونه انجام ها را مشخص میها، قراردادها و سیاسترویه

 . (Folke، 2005شوند)

 

  مجازی فضای حکمرانی

ی، زمان باشد چرا که فضای مجازی با عناوین خنثی کنندهحکمرانی دشوارتر میراتب از تعریف م به مجازی فضای حکمرانی تعریف 

های منحصر به فردی، فضای مجازی را مبهم شود. چنین ویژگیشناخته می فراتر از مرزهای جغرافیایی(و باز تجدید ساختار ) بندی

برای استقالل  مجازیشود. برخی به اهمیت فضای یکنند، زیرا دشوار است که فرض شود چه کسی، چگونه و به چه دلیل اداره ممی

کنند دولت باید بر فضای مجازی حاکم باشد. در حالی که دیگران این عقیده را داشتند که فضای مجازی ملی توجه دارند و ادعا می

 . (Aschenek Zeleke، 201۹ها و بخش خصوصی اداره شود)ها، سازمانباید با اقدامات جمعی دولت

ی آن، شود که در اوایل ایجاد و به کارگیری اینترنت، اینترنت از حکمرانی مصون بوده است و اعتقاد بر این بود که در نتیجهگفته می

ها به واسطه حکمرانی اینترنت ادامه خواهد داشت. واقعیت نشان داده شود، در حالی که فعالیت دولتها محدود میفعالیت دولت



ناپذیر است. بنابراین حکمرانی، به عنوان یک عنصر ذاتی ماهیت در نهایت اجتناب مجازیه فضای است که دخالت دولت در توسع

 (.Baezner، 201۸تواند کنار گذاشته شود)ها نمیدولت

 

  حکمرانی محتوا

ابزارهایی  کند.تعیین میها را هایی است که چگونگی ایجاد و نشر محتوای سازمانای از دستورعملها و مجموعهحکمرانی محتوا، نظام 

تواند و ممکن است شامل گردش کار محتوا، دستورعمل ویرایشی، راهنمای سبک، هیئت مدیره که در حکمرانی محتوا وجود دارد، می

شود که مخاطب کیست، نیازهای ویرایشی، کمیته محتوای وب، تقویم چاپ و نشر و نظایر آن باشد. در حکمرانی محتوا، مشخص می

 .(13۹6، علیمردانی)ت و چه نوع محتوایی و چگونه باید تولید و منتشر شوداو چیس

 

 

 پیشینه پژوهش

ه های ک، پژوهشتر نسبت به مسئله تحقیق و زوایاى آن و نیز شناخت خألهاى پژوهشىو درکى روشن تر شدن موضوعبرای روشن

 .شودترتیب تاریخ تألیف و تولید آورده میاز لحاظ موضوعی و روشی با عنوان پزوهش ارتباط نزدیک دارند به 

 

 یجمهور یمجاز یفضا یحکمران نهیشیپ لیتحل» در مقاله خود با عنوان   13۹۹در سال  یآباداحمد یو آزاد یآباد روزیف .1 

بالمنازع  ینیشاهد نقش آفر ن،یرخ داده در جوامع نو یو ساختار یو تحول ماهو رییبا توجه به تغ کنندیاشاره م «رانیا یاسالم

ه به دغدغ یمجاز یفضا یخاطر است که مسئله نحوه حکمران نیبه هم م،یانسان معاصر هست یگدر تمام سطوح و ابعاد زند یفضا

 یاسشنبیو آس یمجاز یدر حوزه فضا یمل یحکمران یالگو تیپژوهش تقو نیا یاصل هدفشده است.  لینخست عموم کشورها تبد

ره و باألخ ران؛یدر ا یمجاز یفضا یعرفی حکمران یکاربست الگو ینقد ضمن ران؛یا یاسالم یجمهور یمجاز یفضا یتجربه حکمران

 دگاهیپژوهش از د نیا یاهداف فرع یجتماعا یهانظام یحکمران لیتا تحل یمجاز یفضا فیمنسجم از تعر یدستگاه شنهادیپ

 یناورتحوالت ف یکشور است که با بررس یمجاز یفضا یدر حکمران یسه دوره اصل کیپژوهش، تفک نیا جهینت  .باشدیپژوهشگران م

که ادامه  کندیم ینیبشیو پ دینمایرا ارائه م رانیا یاسالم یجمهور یمجاز یفضا یو روند حکمران یاطالعات، روند مسائل خط مش

 .گرددیم تیحاکم تیو کاهش ظرف یمجاز یدر فضا تراژیربمسئله آ یریگمنجر به شکل یروند در دهه آت نیا

تا ضمن صحه گذاشتن  دهندیارائه م یحکمران یادوار مختلف معنا انیم یقیدق ینظر نییتب ،یحکمران اتیپژوهش با مرور ادب نیا 

مبادا  داشته باشد که نیمسئول یشکل گرفته است، هشدار الزم را برا یپرداختن به حکمران یکه امروز در جامعه برا یحیصح ازیبه ن

 شوند  یاز حکمران ییهاگرفتار نسخه ح،یصح یازیو با ن یانبا فهم عرفی خود از حکمر

 یبریسا یفضا تیخوب امن یحکمران یارائه الگو"با عنوان  یدر پژوهش ۹۹سال   انیرضائ یو عل یبهنام عبد ا،یفرزام ن ماین .2

  :پردازند یم یجازم یفضا یبریسا تیبه امن "یدفاع یدر سازمان ها



اطالعات و ارتباطات در  یپژوهش آنها است. با توجه به نفوذ روزافزون فناور یمحورها نیاز مهمتر یبریسا تیو امن یحکمران

برخوردار  یقابل توجه اریبس تیاز اهم یبریسا یفضا تیامن یها و کسب و کارها، حفظ و ارتقامختلف جوامع، سازمان یهاحوزه

 نیاست. روش انجام ا یدفاع یهادر سازمان یبریسا یفضا تیخوب امن یحکمران یپژوهش ، ارائه الگو نیا یاست. دغدغه اصل

 ادیبن داده یپرداز هیپرسشنامه با راهبرد نظر عیها با خبرگان و توزمرتبط، مصاحبه ارکاسناد و مد یمحتوا لیتحل قیپژوهش، از طر

 نیتراز مهم یکیاطالعات  ،یدر دوران کنون دهدینشان م قاتیتحق نیبه دست آمده از ا جینتا نیترمهمخی از . برانجام شده است

است. عدم توجه به  یحفاظت از آن ضرور نیبنابرا گردد،یسازمان محسوب م یمهم برا یرقابت تیمز کیسازمان بوده و  یهاییدارا

  .دینما جادیسازمان ا یرارا ب یریخسارات جبران ناپذ تواندیم یبریسا تیامن

و  پردازدیدر بخش دفاع م یبریسا یفضا تیخوب امن یکشور در قالب حکمران ازیموردن یبوم یتیرینگاه مد یپژوهش به بررس نیا

 نیکدام است؟ بر ا یدفاع یدر سازمانها یبریسا یفضا تیخوب امن یمناسب حکمران یسؤال است که الگو نیدر صدد پاسخ به ا

 از زیو ن دینما یریگکمک چشم رانیها در اسازمان یبریسا یفضا تیامن رساختیبه احداث ز تواندیم قیتحق نیا یهاافتهیاساس، 

 .مییدر پژوهش خودمان بهره بجو توانیپژوهش م نیا لیو تحل یآورروش جمع

انجام  201۸در  سال   انویکانفتو  و س وانایکه گ "تیریچارچوب مد کی: یاجتماع یرسانه ها یمحتوا "به عنوان  یپژوهش .3

تمرکز م یاتیو عمل کیاست که بر دو سطح استراتژ یاجتماع یرسانه ها یمحتوا تیریمد یبرا یمدل یمقاله معرف نیدادند که هدف ا

آن  حاصله از جینتا نظارت برانتشار محتوا و  نیو همچن یاجتماع یهارسانه یو انتشار محتوا نیو، تدمیها را در تنظاست تا شرکت

ه دولت خاص و وابسته ب یتیریمد یاستفاده مکرر از ابزارها یریالف( جلوگ یاتیمقاله در سطح عمل نیا جینتا گریکند.  از د ییراهنما

 هیکل و یتجار یو بلندمدت، که اهداف استراتژ کپارچهیچشم انداز  کیبا اتخاذ  کیدر سطح استرتژ نیدر مورد انتشار محتوا و همچن

تعامل  شیافزا نهیمقاله در زم نیا جیاز نتا نیمچنو ه راستا قرار دهند کیمحتوا را در  یابیبازار میانجام شده توسط ت یاتیعمل فیوظا

استفاده  یمجاز یفضا یکردن محتوا تریوغن یاجتماع یهابهتر از شبکه یبردارجهت بهره توانیم یاجتماع یکاربر و رسانه ها

 کرد.

، در 2015سال    "محتوا(  یابیبازار یعناصر اساس یاکتشاف لیو تحل هیتجز "با عنوان   سیمنتشر شده از دو پلسمقاله  .4

و  یابیبازار یبرا کیاستراتژ یکردیکه رو کندیصحبت م "محتوا یابیبازار" یمحتوا برا یهادر رابطه با مولفه سیمقاله دو پلس نیا

ورت ص نیبه ا یو اسناد یامطالعه شامل مطالعه کتابخانه نیا یبرا قیباارزش است. روش تحق یواو انتشار محت دیبر تول نیهمچن

 یجمع آور اتیمرور ادب قیمحتوا و اصطالحات مختلف مربوط به آن از طر یابیدر مورد بازار یحاتیو توض فیکه ابتدا محقق تعار

 عیشامل انواع رسانه توز قیتحق نیا جینتا گریاز د نیهمچن دهدیقرار م یفیک لیو تحل هیکرده و سپس عناصر بدست آمده مورد تجز

محتوا که شامل ارزشمند،  یارتباط یمؤلفه ها ورددر م تیو در نها باشند،یم یکیالکترون ،یاکتساب ،یاجتماع ،یمحتوا که تعامل

 از،ینو مورد ندیخوشا گان،یاشتراک، را تیقابل د،یکننده، جذاب، مرتبط، مف ریدرگ ،یاطالع دهنده، سرگرم کننده، احساس ،یآموزش

ده برشمرده ش انیمحتوا توسط مشتر دیرا شامل مصرف، اشتراک، تول یاثربخش یاست نوشته است، و سنجه ها رمزاحمیهدفمند، غ

 است.

، 2015 در سال  "( یاجتماع یهارسانه یهاعامل ستمیتوسط س نترنتیا یحکمران"با عنوان  سیمقاله منتشر شده از دنارد .5

در ارتباط با تبادل اطالعات در بستر  یاسیو س یموضوعات فن یهماهنگ یبه طور کل نترنتیا یحکمران کندیعنوان م سیدنارد

یم نترنتیا یحکمران یبرا یاجتماع یهارسانه مقاله به چالش نیا در شده است.  نجاممضمون  ا لیاست که به روش تحل نترنتیا



 کنند،یفراهم م تالیجید یبه حوزه عموم یکه شهروندان را از دسترس ییهاآنها به عنوان واسطه ریکه با توجه به نقش چشمگ پردازد

مسدود  ایحذف  ییتوانا قیبا محتوا از طر ماًیهستند. آنها مستق نترنتیکنترل ا ینقاط اصل یاجتماع یهارسانه یهاعامل ستمیس

خدمات؛  طیشرا قیو از طر ستمیس یطراح یکیامکانات تکنولوژ قیاز طر ن،ی. با مشترککنندیخود ارتباط برقرار م لیکردن محتوا به م

 قینهادها، از طر ریو با سا دهندیشده را انجام م ضیقانون مجاز و سانسور تفو یکه اجرا ییهاها، با خدمت به عنوان واسطهبا دولت

 است. یفناور یهاو رابط یتجار یهاها، مدلپروتکل

 

 روش پژوهش

روش سنگ . »ردیدرست صورت پذ یکه با روش شناس ینخواهد شد، مگر زمان سریم یشناخت علم ایعلم  یبه هدف ها یابیدست

مصاحبه (. 13۸6 ،ی)ساروخان« است. یقابل قبول علم یبه دستاوردها یابیتنها راه دست یاست و اتخاذ روش علم یهر کار علم یبنا

 یشود و از تمام پاسخ دهندگان، پرسش ها یاست که در آن، سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص م یمصاحبه ا «افتهیساختار مهین»

 اتیمصاحبه جزئ یخواهند پاسخ دهند. البته در راهنما یکه م یقیشود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طر یم دهیمشابه پرس

 (.13۹1و نصر،  یمی)کرشوند ) یم نییمصاحبه تع ندیفرا یموارد در ط نیشود. ا یآنها ذکر نم بیرتو ت انیب وهیمصاحبه، ش

 :پژوهش یب( مراحل اجرا

استاد راهنما و مشاور، افراد خبره و آگاه به مسئله، مورد  یبخش از انجام پژوهش است که با هماهنگ نیها، اولمصاحبه یاجرا (1

 .رندیگیمصاحبه قرار م

آمده از دستبه یهامرحله، داده نیکه در ا رسدیم یکدگذار قیها از طرآن لیوتحلهیها نوبت به تجزانجام مصاحبهپس از  (2

 .میپردازیاطالعات م یموضوع یبندو به دسته یاصطالح کدگذاربه ،یشاخص بند قیها، از طرمصاحبه یسازادهیپ

 ارائه خواهد شد. در بعد انتشار محتوا ییمحتوا یشده، الزامات حکمران یاطالعات کدگذار ی( در مرحله آخر، بر مبنا3

 یهاو شبکه یمجاز یارتباطات، رسانه، فضا یهادانشگاه، کارشناسان در حوزه دیاسات هیپژوهش حاضر نظرات کل یجامعه آمار

هدفمند و گلوله  یریروش نمونه گ قیپژوهش از طر نیدر ا .خواهند داد لیتشکها را با تخصص در حوزه ارتباطات و رسانه ،یاجتماع

 .ندبود یمجاز ینفر از افراد صاحب نظر و متخصصان فضا 15پژوهش  نینمونه در ا کرد. میانتخاب خواه ار یینمونه نها ،یبرف

به منظور آشکار نمودن . که در این مرحله  ه استاستفاده شدو تحلیل محتوای کیفی از روش کدگذاری  هاداده لیوتحلهیتجزجهت 

 از نرم افزار مکس کیودا متن مصاحبه ها و مقوله بندی داده ها محتوای کیفی،پیام های نهفته در متن مصاحبه، از روش تحلیل 

شوندگان که در آن توسط مصاحبه ینیبازب ای یابیپژوهش حاضر از روش اعتبار درو همچنین برای اعتیارسنجی و پایایی  استفاده شد

 یگرید یهاوهیاز ش نی. همچنکردها استفاده مقوله رهمصاحبه شوندگان دربا یهافیاستناد به توص قیاز طر یابیوان از فن اعتبارتیم

  .شده است یریگبهره زینو مصاحبه شونده مناسب افراد متخصص  از برخی و راهنما و مشاور دیتوسط اسات ینیمثل بازب

 



 ی پژوهشیافته ها

 الزامات انتشار محتوای فضای مجازی

نیز در کنار  «محتوا انتشار»، اینجاست که بحث ترین مراحل بعد از تولید و تبدیل محتوا مسئله انتشار و توزیع محتواستیکی از مهم

به ماهیت باتوجه شود محتوای مناسبتالش می، انتشار محتواشود؛ در یگردد و حائز اهمیت ممطرح می« تولید محتوای مناسب»

 ای یسازمان یاست که در آن محتوا یتیفعال یانتشار محتوا گریدعبارتبه. گردددر بسترهای مناسب منتشر  مخاطبان و نیاز آنان

به اظهارنظر باتوجه، ردیگیو در دسترس عموم مخاطبان قرار م شودیمنتشر م یمجاز یتوسط کاربران در فضا یدیمحتوا تول

چرا که  کردندیمترین مرحله محتوا حتی از بحث تولید محتوا عنوان مهمکارشناسان در مورد محتوای فضای مجازی بحث انتشار را 

صورت دائمی، بهتر است جای خلق و بازخلق محتوا بهدر واقع بهبدون انتشار درست و مناسب زحمات تولید دیده نخواهد شد؛ 

و از مهترین الزامات مربوط به  شودشدن محتوا زمان بیشتری صرف میاستراتژی محتوای ما به سمتی برود که در آن برای دیده

نیز نشان داده شده است می توان به سیاست گذاری انتشار و شبکه سازی می توان  1انتشار محتوای فضای مجازی که در نمودار 

و  1تصویر ، 1ار اشاره کرد و سایر الزمات حوزه انتشار نیز باید توجه اساسی به آنها شود تا در امر انتشار بتوان موثر عمل کرد  )نمود

 (.2جدول 

 

 ی فضای مجازی.  الزامات انتشار محتوا1 نمودار



 

 

 

 مهندسی انتشار

ی هامیاتطبق گفته کارشناسان در زمینه انتشار محتوا باید زمان انتشار مناسب را هم در نظر گرفت و به آن اهمیت داد یعنی پیک 

باید روایت اول در  شوندیمیی تولید اقتضای دادهایروبا محتواهایی که برای دررابطه مخصوصاً شناسایی کرد، بایدفضای مجازی را 

، 3کارشناس )روایت سازی کند خواهندیمکه  گونهآنتا  قرار نگیرد بیگانهی هاشبکها در دست گرفت تا در دست گونه رویدادها راین

ی چهار زمان مهم است اول نیم ساعت اول که نیچننیای دادهایرو بادررابطهاز کارشناسان اظهار کرد که  دو نفردر این زمینه  (. 7

باید محتوای مورد اعتماد و اینکه اصل ماجرا چیست، را تولید کرد تا روایت اول را داشته باشیم؛ دوم شش ساعت اول که مربوط به 

غافل شد  هاتیروادر این زمان هم نباید از جنگ  دهندیماکثر رسانه آن رویداد را پوشش یا بازنشر  معموالً هاستتیرواجنگ 

در برخی مسائل حتی نیازی  بساچهاست و  ترراحتهرچند اگر در نیم ساعت اول روایت اول را تولید کرده باشیم کار در این مرحله 

یت تثب کامالًساعت اول انتشار محتواست که مرحله تثبیت است در این مرحله باید محتوا  24هم نیست؛ زمان سوم  هاتیروابه جنگ 

رفتار است مخاطبان  مرحلةساعت است که این مرحله  24شود تا دیگر شبهه در مورد آن مطرح نباشد؛ زمان چهارم هم بعد از 

و مرحله چهارم در مورد خیلی محتوا شاید اتفاق نیافتند و یا با روایت  کنندیمقبل و این مرحله رفتارسازی  مرحلةسه  بهباتوجه

 یمجاز یفضا یالزامات انتشار محتوا. 1 ریتصو



از برخی الزامات  (.12، 2کارشناس ) کار انجام داد و مفصل صورت تبینیاول نیاز نباشد برای این مرحله به سازی خوب در نیم ساعت

انتشار  یراب یسیونویو سنار یپردازدهیا، مختلف انتشار محتوا یهاتوجه به قالبمهندسی انتشار میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد: 

درست از مسئله انتشار و در آوردن  یشناسبیآس، یمجاز یدر فضا عیو توز گرید یهارسانه تاپ یهاو برش برنامه عیتقط، محتوا

 .اره آندوب دیدر موضوعات مختلف تا تول دیتول یانتشار محتواها یرو تمرکز، به انتشار محتوا ینگاه تخصص داشتن، آن یراحل برا

 

 سیاست گذاری انتشار محتوا

ی سنتی مانند تلویزیون، هارسانهسیاست مکمل دانستن  اندکردهیمیکی از مواردی که کارشناسان به آن در مورد انتشار محتوا اشاره 

 ابحسبهی دیگر هارسانهی نوین را رقیب برای آن هارسانهرادیو، روزنامه و.. با فضای مجازی بود به معنی که نباید فضای مجازی و 

 ی قبلی را باید مکمل اینهارسانه، هاسترسانهداشته باشد ولی این سیر تکامل  ریتأث هارسانهکاهش مخاطبین آن آورد، شاید در 

سازی شده باشند برای فضای مجازی باید و همچنین محتوای آنها که متناسب هارسانهفضا باید دانست و در این مسیر حتی از آن 

ی کوتاه و مضمون دار و انتشار آنها در فضای مجازی همان هاقسمتلیدی برای تلویزیون به ی توهابرنامهاستفاده کرد مانند تقطیع 

صورت ی تلویزیونی هم بههابرنامهی موضوعی مرتبط با موضوع همان برنامه که مخاطبان از هاکانالبرنامه یا حتی انتشار در 

ی هابرنامهبرای  مثالً داشتندیمری که کارشناسان به آن اشاره از طریق فضای مجازی اطالع یابند؛ در این زمینه راهکا میرمستقیغ

ز که ج عواملعوامل تولیدی آن محتوا، عواملی مثل کارگردان، مجری، بازیگران و سایر  نیبسازی ، شبکههاالیسرتلویزیونی یا 

قراردادشان نیز ذکر شود که در بحث فضای ی مجازی و جز موثرین در این فضا هستند انجام شود و حتی جز هاشبکهی هاپرمخاطب

با آن برنامه نیز الزامات تبدیلی که به آن اشاره شد و همچنین دررابطه (.14، 13، 6، 7، 4، 2کارشناس )مجازی نیز باید فعالیت کنند

 ندپسمخاطبکه چندان  باید متناسب با فضای مجازی انجام شود و از قراردادن برنامه خام و بدون تدوین مناسب برای فضای مجازی

ی سنتی در فضای مجازی صفحات مخصوص هارسانهی هابرنامهو همچنین طبق گفته کارشناسان برای همه  کردنیست خودداری 

برخی محتواها همدیگر را تبلیغ کنند و نیز همه انتشار دهند در بو همچنین خود این برنامه همدیگر را هم پوشش  شودبه آنها ایجاد 

ی داخلی تا حد ممکن انجام هاپلتفرمظرفیت محتواسازی خود را در  توانندیممحتوایی تا آنجایی که  هارسانهی تولیدی هابرنامه

ی داخلی و هاپلتفرمسیاست خود آنان یا سیاست ابالغی به آنها، تقویت  ،جی نیز استفاده کردندری خاهاپلتفرمدهند یا حتی اگر از 

ی هاترساخیزسوق دادن کاربران به سمت پلتفرم داخلی باشد در کنار اینها همان گونه در بحث الزاماتی زیرساختی مطرح شد باید 

مناسبی هم برای آمدن کاربران وجود داشته باشد که از لحاظ سرعت و امنیت جوابگو باشد، چرا که محتوای خوب را مردم بیشتر 

، 6، 5، 4، 3کارشناس ) برای آنان است تیاهمیببعدی و یا  هاتیاولوینکه محتوا را کجا و چطور پیدا کنند در دنبال آن هستند، ا

عصر جدید یا اخبار و هر ندوانه، برنامه خ مثالًی که هست ابرنامهبوم محتوای فضای مجازی هر در اکوسیستم و زیست"(. 12، 11

ه ی برش شدهاتکهآن برنامه را در فضای مجازی توزیع کنند و همچنین  های تقطیع شدهبا آن برنامه برش زمانهمبرنامه که هست 

صورت گسترده در فضای مجازی توزیع کنند و حتی بازخورد مردم رو با متن و کامنت نوشتن ی خوب را در زمان مناسب بههاالیسر

 (.6مستقیم کارشناس )نقل و قول  "در مورد هر برنامه و سریال را به چالش کشیده شود

 

 شبکه سازی انتشار محتوا



وا که سازی بین تولیدکنندگان محتاند الزامات مربوط به شبکهاز دیگر الزاماتی که کارشناسان در مورد تولید محتوا به آن اشاره کرده

توانمندی دارند در  القه ومثل اعضای بدن با هم دیگر هماهنگ باشند که هرکدام در هر بخش و موضوعی که ع هاشبکهاعضای این 

بحث محتوا کار انجام دهند تا همه موضوعاتی که در مورد آنها نیاز به محتوا هست از موضوعات عمومی و عامه تا موضوعات تخصصی 

 محتوا نهایت هماهنگی و و انتشار سازی شوند تا در کار تولیدی مختلف در موردشان تولیدکنندگان با هم دیگر شبکههاحوزهدر 

 .همکاری را داشته باشند

آنها  ر کناردکنند و فضای مجازی فعالیت می یمحتوا و انتشار نهادها و مؤسساتی هستند، در زمینه تولیدبه گفته کارشناسان باتوجه

دهند؛ در وهله اول با شناسایی این افراد و حمایت از آنها و همچنین محتوا انجام می انتشارنیز افراد زیادی به شکل آتش به اختیار کار 

 اهطهیحو مؤسساتی که در  نهادهامحتوا تولید کنند و همچنین شناسایی  تریاحرفهای شوند و حرفه هانهیزمکمک به آنها که در این 

محتوا در موضوعات تخصصی یا موضوع عمومی  و انتشار لی امر تولیدسازی بین هرکدام از نهادها که متوکنند و شبکهفعالیت می

محتوا برای همه موضوعات مؤثر عمل کنند و  و انتشار با هم دیگر هماهنگ باشند تا در زمینه تولید هاسازمانباشند و همه نهاد و 

ی تشویقی و قانونی و مالی و... هااستیسفراد و ا نهادهای که اشاره شده در حمایت از این باالدستو تصمیمات  هاگذاریطبق سیاست

ی تکراری ی و تولید محتواهاکاردوبارهخاصی در نظر گرفته شود تا انگیزه کافی برای فعالیت در این زمینه داشته باشند و هم اینکه از 

 (.15، 11، 10 ،۸ ،6 ،2جلوگیری شود )کارشناس  هانهیهزی مختلف و همچنین اتالف وقت و هاقالبو  هاروشی با رضروریغو 

 سازیای و شبکهمحتوای استانی و منطقه انتشارشناسایی موثرین  کردندیمکارشناسان مورد مصاحبه به آن اشاره  از دیگر موارد که

 یکنندگان استانی را به این جهت که بافرهنگ و زبان بوممنتشرمحتوای فضای مجازی بود که  انتشاربین آنها برای پیش برد اهداف 

ظاهری  محتوا فقط جنبه تولید و انتشاراز  صرفاًمحتوا فعالیت کنند  و انتشار در زمینه تولید توانندیمهر استان شناخت کافی دارند و 

 شودیمرا شامل  پردازدهیامتشکل از تیمی باشد که اعضای فنی و فکری و  دیتوانیمکننده محتوا منتشرو فنی آن مدنظر نیست 

فراملی را هم با شناسایی افرادی که در این زمینه مهارت و توانایی دارند، به  در سطح محتواهامنتشرکنندگان مورد دیگر هم اینکه 

ه برسانند مورد استفادطریقی که محتوا متناسب بافرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی در سطح منطقه و جهان نیز به دست مخاطبان 

 (.15، 4، 1 کارشناس) باید قرار داد

محتوای فضای مجازی است که اگر در کنار الزامات دیگر به آن توجه شود و  انتشار از الزاماتی در زمینه هایکلون جادیاسازی و شبکه

که تعارض منافع در تولید محتوا و تولید  جهتنیازایی کند، جوصرفهتواند ی ایجاد و مدیریت شود در وقت و هزینه میدرستبه

که هرکدام در حیطه  دهندیمکنندگان را تشکیل منتشرای و همچنین هر کلونی با هم دیگری شبکه شودیم ترکمتکراری محتوای 

و همچنین سایر  شوندیمبحث خانواده، کودک، فرهنگ و.... پوشش دهند موضوعات مرتبط با آن حوزه  مثالًتخصصی از موضوعات 

ای ای و مردمی حوزه فضحرفهکنندگان نیمهمنتشرسازی بین مواردی که کارشناسان به آن اشاره کردند، به حمایت و توجه به شبکه

سازی حتی در سطح محلی برای بحث ، یا شبکهشودیمانجام  نهادهامجازی، توجه به تولیدات رسمی و غیررسمی که توسط مردم یا 

 .اشاره کرد توانیماندازی نهضت تولید محتوای مردمی راه تولید محتوا،

 

 در انتشار محتوای فضای مجازی هماهنگی ، سازماندهی وبرنامه ریزی



مطمئنا بدون داشتن  ؛ برای انجام هر کاریمطلوب است هدف های الزم برای رسیدن بهفعالیتبا دررابطه تفکر ریزی، فرایندبرنامه

 و فمند تولیدریزی و استراتژی نمی توان محتوای خوب و هدبدون داشتن یک برنامهدشواری خواهیم داشت و  راه نقشهبرنامه و 

ر محتوا از جمله انتشاتولید و ریزی برای برنامه ؛ترین فعالیت الزم برای دستیابی به نتایج مطلوب استمهم ازریزی برنامهکرد،  منتشر

همچنین در مورد انتشار  .ولی از الزامات اجتناب ناپذیر این حوزه است وظایفی است که در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد

های مختلف باید صورت  از کانالی خوب و یا محتواهایی که الزم است مردم آن را ببینند انتشار آن محتوا بدون برند و یا محتواها

بگیرد تا مردم سوگیری خاصی نسبت به اصل محتوا نداشته باشند و همچنین در زمینه محتوا باید مشت باز عمل کرد یعنی همه 

صورت قطره شده است یا برای آن هزینه شده است را در اختیار کاربران قرار بدهیم نه اینکه بهمحتوایی در موضوع خاص تولید 

 (.12، 11، ۹ ،7، 4 کارشناس) چکانی عمل کنیم تا مردم نسبت به آن محتوا دلسرد یا از ادامه دریافت آن منصرف شوند

سطح  استراتژی وتعامل با این محتوا ابتدا باید برای سطح  با محتوای فضای مجازی و نحوهطبق نظر یکی از کارشناسان ما دررابطه

تاکتیکی آن برنامه داشته باشیم یعنی باید اول اسناد باالدستی در حوزه محتوا را آماده داشته باشیم و سپس برای سطح تاکتیکی 

باشد وجود ندارد و باید مثل مسائل فنی که شرکت  عهد دارریزی کنیم االن متأسفانه متولی امری که بحث محتوا را در کشور برنامه

ی و وزارت ارتباطات متولی آن است برای بحث محتوایی نیز متولی امر باشد که اسناد باالدستی و استراتژیک این تیسیآزیرساخت 

 (.۹کارشناس ) و مبانی محتوا را مدیریت و نظارت کند هایگذارشاخص حوزه قابل ارجاع به آن جا باشد که

 بکةشگیری مناسبی صورت بگیرد چرا که مردم به فراخور خودشان یک ریزی و تصمیمبرنامه دیباهمچنین در زمینه انتشار محتوا نیز 

در سطح  هایبعضشبکه توزیع در سطح منطقه فرهنگی و قومیتی خودشان و یا  کی برای خودشان یهرکستوزیعی دارد یعنی مردم 

ب با ریزی متناسی توزیع که موافق حاکمیت نیز هستند باید برنامههاشبکههمسو کردن خیلی از  کشوری هستند برای هماهنگ و

 (.12، 2کارشناس ) یی در این زمینه برای تولید و انتشار باشدافزاهمآنها را در زمینه محتوا انجام داد تا 

توان تولید و منتشر کرد و موضوعاتی که اولویت می کلی در مورد کلیت موضوعی محتوا که در فضای مجازی ماتیتصمو همچنین 

گیری شود تا کلیت موضوع در اختیار تولیدکنندگان محتوا که شناسایی شده بودند، قرار دارند نسبت به همدیگر در مورد آنها تصمیم

ولیدی را اجازه دهند خود ریزی کرد و نوع و کیفیت محتوای تگیرید و برای انتشار در زمان مناسب نیز برای آن محتوا برنامه

گیری کنند و در نهایت در موضوع مدنظر محتوا را از تولیدکنندگان دریافت کنند و از طریق تولیدکنندگان در موردش تصمیم

 .ی انتشاری که متولیان محتوای فضای مجازی در اختیار دارند، اقدام به انتشار آنها کنندهاکانال

 

 مخاطب شناسی در انتشار

 انتشار او در یازهایشده، خطاب به او است و در واقع شناخت رفتار و ن دیتول یاست که محتواها یاز مخاطب، فرد یفیطبق تعر

 مسافربدون  نیبدون مخاطب مثل ماش یموضوع کامالً روشن و شفاف است که محتوا نیا قتیاست و در حق یالزم و ضرور محتوا

 .مفهوم آن است نیتریدیکل یشناسمخاطب ،ییوادر بحث الزامات محت لیدل نیاست، به هم

سازی و همچنین طبق نظر یکی از کارشناسان که در زمینه انتشار محتوا نیز باید موثرین این فضا را شناسایی و در بین آنها شبکه

ود با آنان تهاتر ش دارند ی و... که مخاطبین زیادی راامنطقهها، موثرین استانی و های ملی، سلبریتیانجام شود، موثرینی مانند چهره

ی دیگر به آنان دادن و در مقابل از آنها در امر هامشوققانونی، حقوقی، آموزشی یا معاف مالیاتی و سایر  ازاتیامتیعنی با یکسری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81


ی لی داخهاپلتفرمکمک خواست تا محتوا را به نحو احسن منتشر کرد و یا حتی با آمدن موثرین در شبکه و  انتشار بهتر محتوا

از سایر الزمات مخاطب شناسی می توان به موارد زیر نیز اشاره  (.15کارشناس ) شودیمی خوبی برای مخاطبین آنها نیز هامشوق

 ایبه فعال  توجه ،از آنها یریجذب کردن آنها با بازخوردگ یمخاطبان برا کردنفعال، جامعه و مخاطب قیو سال قیتوجه به عالکرد: 

 یضابودن انتشار محتوا آنتن با ف متفاوت، مناسب آنها دیو تول یو قوم یو جنس یمخاطبان از لحاظ سن کیتفک، منفعل بودن مخاطب

و درک  یمجاز یو فضا یافهم و سواد رسانه شیافزا، رفتار کاربران و نحوه مواجهه آنها با انواع محتوا زیآنال، مخاطب یبرا یمجاز

 .از آنان یریجذب آنها با بازخوردگ یمخاطبان برا کردنفعال، مخاطبان

 

 ی و شبکه ملی اطالعاترساختیزتوسعه 

 اطالعات ملیاست، که شبکه  و فناوری زیرساخت ارتباطی آن، اصلی ای است که بستردارای یک مدل چند الیه فضای مجازی

 هدف ؛است کشور مجازی فضای برای مطلوب بستر تحقق واقع در اطالعات، ملی از این منظر تحقق شبکه کند، محقق را تواند آنمی

وری در و افزایش بهره سواد اطالعاتی اطالعات، فناوری صنعت الکترونیک، دولت خدمات بسط» فنی بسترهای نیز ایجاد شبکه این

 در راستای اهداف عمومی است.« ، اجتماعی و فرهنگیاقتصادی هایحوزه

ی فناوری اطالعات در کشور و شبکه ملی اطالعات از دیگر الزاماتی است که اکثر کارشناسان به هارساختیزبه همین منظور توسعه  

بازی مخصوص خود را و فناوری اطالعات و شبکه ملی اطالعات یعنی در حقیقت زمین هارساختیز ودندارابکردند زیرا آن اشاره می

ریزی و نظارت و ارزیابی درستی برای آن سیاستگذاری و برنامه تواندیمراحتی بازی هم متعلق به هر کس باشد بهداشتن است و زمین

کنند، در  بدل و رداطالعات خود را  توانندیمتر، سرعت، کیفیت و امنیت بیشتر داشته باشد و در عین اینکه کاربران هم با هزینه کم

رابطه شبکه ملی اطالعات طبق گفته کارشناسان متأسفانه نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ اقناع فکری کار برای آن انجام نشده است؛ 

ندارد که کل جهان را گشته و در نهایت به دست کاربران داخلی و محتوای فضای مجازی نیازی به این  هادادهبه اینکه خیلی از باتوجه

در شبکه ملی اطالعات به دست کاربران با هزینه کمتر و سرعت بیشتر برسد و در این مسیر امنیت  توانیمراحتی برسد این محتوا به

چگونه  هادادهاهمیت ندارد که  اصالًچرا که اکثر کاربران فضای مجازی دنبال کارهای روزمره خود هستند و  شودیمنیز تأمین ها داده

و زیرساخت  هاپلتفرمکاربران به سمت  توانیماندازی زیرساخت مناسب است که و با راه ردیگیمو از چه مسیری در دسترسشان قرار 

ی مشابه خارجی رقابت کند و همان امکانات را کیفیت بهتری و هزینه کمتری به هاترساخیزهمچنین با  حالنیدرعبومی آورد و 

 (.12، ۸، 7 ،3، 1 مخاطبان ارائه دهد )کارشناس

وجود در داخل کشور نگرانی  هادادهسازی این حجم انبوهی از ی فناوری مناسب، دیگر برای ذخیرههارساختیزاندازی همچنین با راه

کنند در سرورهای داخل ی و اطالعاتی که کاربران روزانه آنها را در فضای مجازی ارسال و دریافت میهادادهداشت و همه  نخواهد

خورده در ی شکستهاتجربهشناسی درست ی خارجی نخواهد بود و نیز با آسیبهاسیسروکشور ذخیره خواهد شد و در دسترس 

یمو کارآمد است که  بروزاندازی شبکه ملی اطالعات قوی، ید در زمینه راهی بومی و همچنین شبکه ملی اطالعات باهاپلتفرمزمینه 

 .ملی خود سوق داد هاشبکهکاربران را به این سمت یعنی  توان

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


یمجاز یفضا یالزامات انتشار محتوا. 1 جدول  

 درصد

 فراونی

 الزامات انتشار محتوای فضای مجازی
 ردیف

هازیر مقوله هامقوله   

%.702  

های مختلف انتشار محتوابه قالبتوجه   

 مهندسی انتشار

 
1 

های طالیی در توزیع محتواداشتن زمان مدنظر  

در بحث توزیع محتوا نه مشت بسته کردنعملمشت باز   

ی و سناریونویسی برای انتشار محتواپردازدهیا  

های تاپتقطیع و برش برنامه مجازیی دیگر و توزیع در فضای هارسانه   

شناسی درست از مسئله انتشار و در آوردن راحل برای آنآسیب  

به انتشار محتواداشتن نگاه تخصصی   

آن دوبارهتمرکز روی انتشار محتواهای تولید در موضوعات مختلف تا تولید   

%.۹32  

ها برای انتشار محتواها و چهرهسازی سلبریتیشبکه  

سازی برای شبکه

محتواانتشار   
2 

محتوا منتشرکنندگان  ای ازایجاد شبکه  

لیسازی موثرین استانی و محشناسایی و شبکه  

محتوا منتشرکنندگان  بین  کارمیتقس  

ای محتوا و توجه و حمایت از آنانشناسایی تولیدکنندگان حرفه  

سازی نهادی و سازمانی برای انتشار گسترده محتواشبکه  

ای از مخاطبان برای انتشارایجاد کلونی و شبکه  

های تلویزیون برای انتشار محتوا در فضای سازی عوامل مختلف برنامهشبکه

 مجازی

ای و فرا کشوری در صورت امکان به زبانهای توزیع منطقهایجاد شبکه های 

 مختلف

%.31۹  

های سنتی در فضای مجازی سیاست مکملی برای انتشار محتوای رسانه  

گذاری سیاست

 برای انتشار محتوا
سازی برای انتشار محتواجریان 3  

 انتشار محتواهای خوب گاهی بدون برند



گذاری مناسب و حمایت از انتشار دهندگان محتواسیاست  

در انتشار محتواای های سلیقهسنجیسیاست حذف مصلحت  

های فضای مجازی و حکمرانی نوینهای متناسب با ویژگیتعیین سیاست  

های جهانی حوزه انتشار محتواتوجه به سیاست  

ایگذاری متفاوت برای انتشار محتوای مردمی و محتوای حرفهسیاست  

%.215  

 

های داخلی برای انتشار محتوایی پلتفرمهمسوهماهنگی و   

ریزی، برنامه

سازماندهی و 

هماهنگی برای 

 انتشار

 

4 

 

های مختلف توزیع محتواها و تونلداشتن کانال  

 تفاوت قائل شدن بین انتشار و پوشش محتوا

ها و برنامه داشتن برای هرکدامتوجه به سطوح مختلف منتشرکننده  

محتوا انتشارسازی در بحث ریزی برای مراحل گفتمانبرنامه  

های تخصیصی و عمومی مختلف   محتوا در حوزه انتشارریزی برنامه  

محتوا انتشارگیری در مورد نقش کاربران و نقش چندگانه آنها در تصمیم  

 

 

%.610  

 برند شدن در بحث انتشار محتوا برای جذابیت بین مخاطبان

شناسی مخاطب

 در انتشار
5 

جامعه و مخاطبتوجه به عالیق و سالیق   

کردن مخاطبان برای جذب کردن آنها با بازخوردگیری از آنهافعال  

 توجه به فعال یا منفعل بودن مخاطب

 تفکیک مخاطبان از لحاظ سنی و جنسی و قومی و تولید مناسب آنها

محتوا آنتن با فضای مجازی برای مخاطب انتشارمتفاوت بودن   

 آنالیز رفتار کاربران و نحوه مواجهه آنها با انواع محتوا   

ای و فضای مجازی و درک مخاطبانافزایش فهم و سواد رسانه  

کردن مخاطبان برای جذب آنها با بازخوردگیری از آنانفعال  

%.310  
های بومی فضای مجازیتوسعه شبکه ملی اطالعات و پلتفرم  یرساختیتوسعه ز 

 یو شبکه مل

 اطالعات

6 
 رقابتی شدن شبکه ملی شبکه با شبکه جهانی 



 

 

 نتیجه گیری

  ؛تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفعل است ایاهرم فشار  کیکردن محتوا از  لیهنر تبد مجازیدر فضا محتوای خوب یحکمران

 دهید لیبدو ت دیزحمات تول دیمحتواست، بدون انتشار مؤثر و مف عیمحتوا انتشار و توز نیو تدو لیتبد د،یمرحله بعد از تول نیترمهم

که وجود  یانتشار یهاکه از مخاطبان انجام شده و کانال یبندبه دستهباتوجه یمحتوا شودینخواهد شد؛ در انتشارمحتوا، تالش م

محتوا  ای یسازمان یاست که در آن محتوا یتیفعال یانتشار محتوا گریدعبارتکرد و به دست مخاطبان رساند به نتشردارد، محتوا را م

 یبا انتشار محتوا الزاماتدررابطه ردیگیو در دسترس عموم مخاطبان قرار م شودیمنتشر م یمجاز یران در فضاتوسط کارب یدیتول

و  یو هماهنگ یسازماندهریزی، برنامه ،یگذاراستیانتشار، س یبرا یسازانتشار، شبکه یهندسبه م توانیفراوان دارند م تیکه اهم

کمل روزنامه و... را م و،یراد ون،یزیمانند تلو یسنت یهارسانه دیمحتوا با یگذاراستیس نهیدر انتشار اشاره کرد؛ در زم یشناسمخاطب

 یمجاز یفضا یآنها که برا یمحتوا نیها و همچناز آن رسانه یحت ریمس نیارسانه دانست و در  نیا یبرا یبینه رق ،یمجاز یفضا

خوب  یانتشار، انتشار محتواها نهیدر زم یسازانیبه جر توانیم گرید یهااستیاز س ایاستفاده کرد و  دیشده باشند با یسازمتناسب

 استفاده قرار داد؛ ردانتشاردهندگان را مو یبرا یو قانون یتیحما یهااستیبدون برند و س یگاه

ی شبکه ملی اطالعاتبندهیال  

 موازی بودن شبکه ملی اطالعات موازی با شبکه جهانی 

خورده قبلی در زمینه پلتفرم و زیرساختاستفاده تجربیات شکست  

گذاری با مالکیت پلتفرم داشتن قدرت سیاست  

بازی برای فضای مجازیطراحی زمین  

های فنی با سرعت و باکیفیتاندازی زیرساختراه  

 پشتیبانی خوب در مورد محتوای تولید شده

کردن دیتاهای کاربران در سرورهای داخلی و آرشیو بومی و ملی رهیذخ  

هاتوجه به کیفیت و نوآوری در زیرساخت و پلتفرم  

 تأمین کردن امنیت محتوایی و حریم خصوصی با شبکه ملی اطالعات 

های کاربردی و کاربرپسندانه ترایجاد پلتفرم  

 اقناع ذهنی مردم در مورد شبکه ملی اطالعات در عمل نه در تئوری

های بومیخارجی در کنار پلتفرمهای استفاده از پلتفرم  



 یهاکانال قیتا محتوا از طر ردیشار محتوا صورت بگانت یبرا یمناسب یسازمحتوا شبکه دیمثل تول دیبا زیدر انتشار محتوا ن نیهمچن

از مخاطبان  یاو شبکه یکلون جادیبه ا توانیم یسازاقدامات شبکه گریاز د رد،یمتنوع منتشر شود و در دسترس مخاطبان قرار گ

فضا  نیا نیموثر نیب یسازمختلف و شبکه یهادر صورت امکان به زبان یو فراکشور یامنطقه عیتوز یهاشبکه جادیانتشار، ا یبرا

ختلف م یهامختلف و به زبان یهامحتوا در قالب یعنیانتشار داشت  یمهندس دیبا انتشار محتوا ددررابطه دیبا نیاشاره کرد؛ و همچن

الزامات  نیبه اباتوجه تیمختلف به دست آنان رساند. در نها یهاکانال قیباشد و از طر اطبانمخ تیبه ماهمختلف باتوجه یهادر کانال

برود  یبه سمت ییانتشار محتوا یاستراتژ ،یخلق و بازخلق محتوا تکرار یجااز مواقع به یلیاز محتوا انجام شود و خ یدرست عیتوز

 .شودیصرف م یشتریب نهیززمان و ه یدیخوب تول یمحتواها شدندهید یکه در آن برا
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