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مقدمه
در عصر ارتباطات الکترونیک مفاهیم نیز دچار 
شبکه ها  عصر  در  ما  شده اند.  تحول  و  تغییر 
شبکه های  با  ما  زندگی  می  کنیم،  زندگی 
شبکه های  است،  خــورده  پیوند  اجتماعی 
ارتباطاتی در هم تنیده و به هم پیوسته، تمامی 
حوزه ها، معانی و مفاهیم و به طور کلی همه چیز 
را تحت تأثیر قرار داده اند. این شبکه ها نیاز ما 

به دوست یابی، اطالع رسانی، تبادل اطالعات و 
نظرات را تأمین می کنند. اصطالح »شبکه  هاي 
اجتماعي« زیر مجموعه رسانه  های اجتماعي 
مجازی،  اجتماعی  شبکه های  مي گیرد.  قرار 
اینترنتی  وب سایت های  از  جدیدی  نسل 
هستند. در این وب سایت ها، کاربران اینترنتی 
دور  مجازی  به صورت  محور مشترکی  حول 
یکدیگر جمع می شوند و جماعت های آنالین 
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چکید�ه
طریق  از  و  گرفته اند  فرا  را  جهان  سراسر  ارتباطی  نوین  تکنولوژی های 
ارتباطات دو سویه و تعاملی را  شبکه های جهانی و ایجاد جوامع شبکه ای 
بین مخاطبان این فضا شکل داده اند. این تکنولوژی ها منجر به تغییرات و 
از این طریق منشأ تحوالت  دگرگونی های بسیاری در زندگی بشر شده و 
از  اجتماعی یکی  عمده ای در دانسته های بشری گردیده است. شبکه های 
افکار  به  در شکل دهی  را  مؤثری  نقش  امروزه  که  است  تکنولوژی ها  این 
عمومی جامعه بازی می کنند. نحوه مواجه با این پدیده و تکنولوژی ارتباطی 
تعیین  آن  از  را  ما  تأثیرپذیری  شکل  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
بررسی شبکه های  و ضرورت  اهمیت  بررسی  مقاله ضمن  این  در  می  کند. 
اجتماعی و مسئله یابی آن، به بررسی و طرح 3 رویکرد اساسی در خصوص 
معظم  مقام  دیدگاه  و  نگاه  تشریح  و  اجتماعی  شبکه های  با  مواجه  نحوه 
از  یکی  اساس  بر  نهایت  در  پرداخته ایم.  اجتماعی  شبکه های  به  رهبری 
توزیع  تولید،  انقالب در 3 حوزه  بر رویکرد رهبر معظم  تأکید  و  رویکردها 
از شبکه های  مفید  بهره مندی  در خصوص  راهکارهایی  ارائه  به  و مصرف 

اجتماعی و حضور فعال و مؤثر در این شبکه ها پرداخته ایم.
واژگان�کلیدی

شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای، فضای مجازی.
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را تشکیل می دهند. در واقع شبکه اجتماعی 
شبکه ای متشکل از افراد و گروه ها و ارتباطات 
بین آن ها است. این شبکه ها با توجه به تأثیرات 
توجه  مورد  داشته  جامعه  در  که  گسترده ای 
قرار  خانواده ها  و  صاحب نظران  و  مسئولین 
گرفته و دیدگاه ها و مواضع متعدد و گوناگونی 
پیرامون آن شکل گرفته است. امروزه باید از 
مدیریت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
انفعالی سخن  و  سلبی  برخوردهای  جای  به 
گفت که ما در این طرح به شرح و بسط آن 

خواهیم پرداخت.
ضرورت مسئله

اجتماعی  فرایند های  بر  تکنولوژی  اثرگذاری 
فرهنگی  و  اجتماعی  حیات  بر  عبارتی  به  و 
چنین  اســت.  عمده  و  چشمگیر  جوامع، 
ادبیات  در  که  است  شده  موجب  اثرگذاری 
جامعه شناسی مواجه با طرح نقطه نظرهایی 
اثرگذاری  در خصوص تکنولوژی و چگونگی 
از  بسیاري  باشیم.  اجتماعی  حیات  بر  آن 
اجتماعي،  علوم  صاحب نظران  و  دانشمندان 
بر این باور هستند که گسترش فناوري هاي 
را  ما  اخیر  ارتباطي در دهه هاي  و  اطالعاتي 
وارد عصر و جامعه تازه اي کرده است. امروزه، 
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، باعث 
شده حجم وسیعی از اطالعات و برنامه هاي 
فکري  فضاي  به  سنتی  فرا  و  مرزي  برون 
زندگی  مختلف  ابعاد  بر  و  شود  وارد  جوامع 
فردي و جمعی آنان تأثیر بگذارد. یکی از این 

ابعاد مهم، نظام ارزشی است.
به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعي، یکي از 
ابزارهاي مؤثر و مفید در این زمینه، »رسانه هاي 
در  را  آن ها  که  گونه اي  به  هستند،  جمعي« 
بر  و  داده اند  قرار  عوامل شخصیت ساز  ردیف 
این باور هستند که رسانه هاي جمعي مي توانند 
هنجارهاي اجتماعي را تقویت یا تضعیف سازند. 
)کوئن، 1372: 112( و به تعبیر ژان کازینو، 
تسطیح  به  مي توانند  جمعي  ارتباط  وسایل 
اندیشه ها  و  الگوها  شدن  یکسان  و  فرهنگي 

کمک شایاني بکنند. )کازینو، 1375: 155(

پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی، در 
زندگی بشر سهم بسزایی داشته است. نمی توان 
تغییرات بنیادین ناشی از ظهور تکنولوژی های 
ارتباطی و اطالعاتی را در عرصه های مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی نادیده گرفت. کاستلز 
جریان  و  انتقال  که  آنجا  »از  است  معتقد 
می گیرد،  ارتباطات صورت  طریق  از  فرهنگ 
حوزه فرهنگ که نظام هایی از عقاید و رفتارها 
را شامل می شود و ساخته  تاریخ است، با ظهور 
دگرگونی های  دستخوش  جدید  تکنولوژی 
بنیادین می گردد. ورود فناوری های ارتباطی، 
دگرگونی بنیادینی را در ساختار مناسبات و 
ارتباطات انسانی ایجاد کرده است.« )کاستلز، 

)383 :1384
همچنین »شبکه اي شدن جامعه امروز، معناي 
بازاندیشي  مورد  را  چیزي  هر  و  چیز  همه  
قرار داده و مفاهیم تازه اي را نیز ایجاد کرده 
است؛ اقتصاد، فرهنگ،  اجتماع و حتي مفاهیم 
عام تري همچون مکان و زمان نیز در این فرایند 
دگرگون شده یا همچنان در حال دگرگوني 
هستند و معاني و تعاریف نو و جدیدي به خود 

گرفته اند.« )عاملي، 1388: 4(
دقیق  شناخت  ضمن  است  ضروری  بنابراین 
اقدامات حکیمانه  انجام  این پدیده نسبت به 
انفعال  در قبال آن تعجیل کنیم و از موضع 
و سردرگمی خارج شویم. وضعیت نامعلوم و 
گسترش  و  پدیده  این  برابر  در  کشور  مبهم 
روزافزون آن در میان قشرهای مختلف جامعه 
ضرورت بررسی این موضوع و مدیریت فضا و 

کنترل عوارض آن را دو چندان می  کند.
بیان مسئله

گسترش  و  ارتباطات  انقالب  به  توجه  با 
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی، جامعه 
و فرهنگ ایران نیز در حال تجربه کردن نوعی 
ویژگی هاي خاص خود  داراي  که  است  گذار 
براي فرهنگ  نیز  پیامدهاي متعددي  و  بوده 
گونه اي  به  دارد؛  دنبال  به  ایرانی ها  هویت  و 
و  عالیق  با  نزدیک  ارتباط  اثر  در  جوانان  که 
ظواهر جذاب رسانه اي، به مهاجرت به سوي 
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غرب از یک طرف، و بی تفاوتی نسبتا شدید به 
مسائل و عالیق فرهنگی سنتی خود، از طرف 
دیگر تمایل می یابند. از نظر متخصصان حوزه 
ارتباطات، اینترنت و سرویس های ارائه شده در 
قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای 
می تواند  اما  است،  اطالعات  تبادل  و  کسب 
مخرب نیز باشد؛ به بیان دیگر، اینترنت ابزار 
قدرتمندی است که هم می تواند باعث فساد 
گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد علمی، 
فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان را فراهم 

آورد.
به  مجازی  و  تعاملی  ارتباطی  تکنولوژی های 
خصوص »شبکه های اجتماعی« اثرات جدی را 
بر هویت یابی افراد داشته است. ریسک پذیری، 
انتقالی بودن احساسات و عواطف، دادن فرصت 
بازاندیشی، تقویت فردی بودن، استقالل عمل 
سویگی  دو  تعارض،  ایجاد  بودن،  انتخابی  و 
برخی  کــردن  جبران  هویت،  در  بحران  و 
کاستی های فضای عمومی و حقیقی، خصوصی 
رسانه  ساختن  فراغتی  زندگی،  دنیای  کردن 
و فردی ساختن هویت، پیچیدگی در هویت، 
کردن  جزء  جزء  روزمــره،  زندگی  زیباسازی 
هویت، ارزشمند کردن تمایز و اهمیت دادن 
مفروض  تأثیرات  جمله  از  زندگی  سبک  به 
فضای مجازی بر ارزش ها، هویت و گرایش های 
افراد جامعه به خصوص، زوجینی است که در 
سال های اولیه و بحرانی پس از ازدواج به سر 
می  برند. با آمدن شبکه های اجتماعی مجازی، 
مجازی  فضای  در  زندگی  از  جدیدی  شکل 
شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی 
آن تفاوت کرد و تأثیر غیر قابل انکاری بر روابط 

اجتماعی بر جای گذاشت.
محمدرضا رستمی، معاون وزیر ورزش و جوانان 
در خرداد سال 94 طی مصاحبه ای گفته است، 
میانگین استفاده روزانه ایرانی ها از شبکه های 
اجتماعی 9 ساعت است و می توان گفت، سه 
وقت  و  استفاده  فیس بوک  از  ایرانی ها  پنجم 
قابل توجهی را صرف این شبکه می کنند. وی 
در ادامه با بیان این که 33.2 درصد ایرانی ها 

هر روز و 25 درصد هفته ای یکبار از اینترنت 
اساس  بر  می کند؛  عنوان  می کنند،  استفاده 
آخرین مطالعات صورت گرفته تا پایان سال 92 
میزان تماشای تلویزیون در ایران 66/5 درصد 
هر روز، 18/2 درصد یکبار در هفته و 6 درصد 
ماهی یکبار بوده است و این در حالی است که 
این آمار برای تماشای برنامه های ماهواره 31/4 
درصد هر روز و 17 درصد ماهی یکبار است، 
و این به معنای جابه جایی تدریجی از رسانه 

داخلی به خارجی است.
اعضای  دیگر  احوال  از  بی خبری  بی تردید 
خانواده، جمع گریزی، پناه بردن به خلوت خود، 
قطع ارتباط های عاطفی- احساسی کاربر با نهاد 
خانواده حضور در دنیای واقعی را روز به روز 
کم رنگ تر، و شور را در دنیای مجازی بیش از 
پیش پررنگ تر می کند که این امر پیامدهای 
شبکه های  از  صحیح  غیر  و  استفاده  منفی 
به  می تواند  خود  البته  که  است  اجتماعی 
و  روحی  بحران های  تشدید  انزوا،  افسردگی، 

مواردی از این نوع در فرد بیانجامد.
به عبارتی شکلی از فرهنگ جامعه ایرانی، در 
حال ظهور است که نیازمند واکاوی و توجه 
صورت  به  هنوز  فرهنگ  این  است.  بیشتر 
فرهنگ  سوی  از  حاضر  زمان  در  و  رسمی 
حکومتی به رسمیت شناخته نشده ولی ممکن 
است در دهه های دیگر، شاهد آن باشیم که 
در جامعه به صورت گسترده بروز پیدا کند. 
بنابراین، جذابیت شبکه هاي اجتماعي اینترنتي 
از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از 
جوامع از سوي دیگر، سبب مي شود تا رابطه 
میان عضویت و حضور در شبکه هاي اجتماعي 
اینترنتي و تغییرات مربوط به گرایشات ارزشی 
جدي  پرسش  یک  عنوان  به  عضو،  جوانان 
براي پژوهشگران علوم اجتماعی مطرح شود. 
رسانه هاي  از  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
که  هستند  حاضر  عصر  در  تأثیرگذار  بسیار 
همانند سایر رسانه ها و وسایل ارتباطی، اساسا 
محصول غرب بوده و در طول چند سال اخیر 
وارد کشور ایران شده است. اما آیا این رسانه 
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صرفا داراي ماهیت غربی است؟ آیا فرهنگ ها 
و جوامع به تبع اصول و ارزش هاي خاص خود 
از آن استفاده می کنند؟ آیا می توان از آن در 
نمود  استفاده  بومی  فرهنگ  تقویت  راستاي 
یا به تضعیف مبانی فرهنگی و هویتی جوامع 
دریافت کننده منجر می شود؟ چگونه می توان 
از  آن  مخرب  اثرات  کاهش  و  کنترل  ضمن 
این ها سؤاالتی  بهره مند شد؟  نیز  آن  مزایای 
است که باید پاسخ های قانع کننده و منطقی 

برایشان یافت.
ادبیات نظری طرح

با مطالعه دیدگاه های جامعه علمی و سیاسی 
با شبکه های  کشور در خصوص نحوه مواجه 

اجتماعی به 3 دیدگاه کلی برمی خوریم.
به  معتقد  که  است  دیدگاهی  اول،  دیدگاه 
طبیعی  مسیر  کردن  طی  و  فضا  رهاسازی 
کشور  در  اجتماعی  شبکه های  بروز  و  ظهور 
است و می گویند پدیده شبکه های اجتماعی 
برای کشور یک تهدید نیست و یک مسئله 
معتقد هستند؛  عده  این  نمی آید.  به حساب 
که افراد خود عقل دارند و تشخیص می دهند 
استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  چگونه  که 
کرد.  موضع  این  در  دخالتی  نباید  و  کنند 
آن ها اعتقادی به بسترسازی و فرهنگ سازی 
شبکه های  به  خوشبینانه ای  نگاه  و  ندارند 
اجتماعی دارند. این افراد از غلو و بزرگنمایی 
رسانه ها در بازتاب پیامدهای منفی شبکه های 
معتقد هستند  و  می گویند،  اجتماعی سخن 
شبکه اجتماعی مانند هر پدیده جدید دیگری 
اقشار سنتی و  از سوی  مقاومت هایی  با  تنها 
محافظه کار جامعه رو به رو شده است و این 
یک فرایند عادی است که با مرور زمان و با 
فراگیر شدن  آن در سطح و عمق جامعه مرتفع 

خواهد شد.
اما دیدگاه دوم معتقد است که ما با یک بحران 
فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در فضای مجازی 
رو به رو هستیم و باید به شدت و با سرعت 
دسته  این  مبارزه  روش  کنیم.  برخورد  آن  با 
برچیده بساط شبکه های اجتماعی و به طور 

فیلترینگ صرف  به سیاست  دقیق تر، معتقد 
هستند. شبکه های اجتماعی را یک محصول 
غربی می دانند و آن را ضد اخالق و اعتقادات 
معرفی می کنند. ما در این طرح معتقدیم نگاه 
صرف و مطلق گرا به پدیده های هستی، قطعا 
جز مخاطبان خود، قشری را راغب به تفکرات 
خود نمی کنند، حال آن که همیشه در بین این 
سیاه و سفیدی ها رنگ های منطقی دیگری نیز 
جلوه می کند، بنابراین ما معتقدیم نگاه سومی 

هم وجود دارد.
شبکه های  که  هستند  کسانی  سوم  دسته 
اجتماعی را بالقوه، نه مضر می دانند و نه مفید 
ابزاری می دانند  و  تکنولوژی  را یک  آن  بلکه 
که بسته به نوع استفاده انسان از این ابزار ها 
که  آن جا  از  باشند.  مضر  یا  مفید  می توانند، 
تکنولوژی و فرآورده های آن، برای آسایش و 
آرامش نسل بشر تعبیه شده اند، به نظر می رسد 
برای استفاده از آن نیز نیاز به نظام مند کردن 
ظهور  که  چرا  است؛  ضــروری  ابزارها  این 
به  اطالعاتی،  و  ارتباطی  جدید  فناوری های 
نظام های  بزرگ  چالش  می تواند  خود  نوبه 
سیاسی در عرصه سیاست گذاری ملی را هم 
مواجه  هستند  معتقد  گروه  این  کند .  فراهم 
با این شبکه ها باید شامل اقداماتی اساسی و 
بنیادین باشد و صرف فیلتر کردن آدرس آن ها، 
راه کار مؤثری برای مقابله با این نوع صدمات 
نیست. این اقدامات اساسی می تواند شامل دو 
دسته راهکارهای فنی– زیربنایی و فرهنگی– 
زیربنایی  فنی–  راهکارهای  باشد.  اجتماعی 
شامل راه اندازي شبکه ملي اطالعات، راه اندازی 
شبکه های اجتماعی داخلی مشابه، در اختیار 
قرارگرفتن خدمات شبکه های داخلی با سرعت 
بسیار زیاد و ارزان قیمت باشد و در نهایت پس 
از انجام آن مي توان جهت ایجاد محدودیت و 
فیلترینگ هوشمند برای شبکه هاي اجتماعي 
رایج خارجی و اقدامات سلبي در باب آنان اقدام 

کرد.
به  معتقد  نیز  اجتماعی  فرهنگی–  بعد  در 
است.  جامعه  افراد  آموزش  و  فرهنگ سازی 
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سواد رسانه ای از بارزترین راهکارهای این گروه 
باید به درجه ای از آگاهی برسند  افراد  است. 
که خود بدون دخالت حاکمیت و با اشراف به 
مضرات برخی محتواهای موجود از دسترسی 
به آن ها اجتناب کنند. این دسته افراد ضمن 
توجه به عوارض شبکه های اجتماعی در کشور 
به مزایای آن نیز توجه دارند، و در نهایت راهکار 
مدیریت فضای مجازی را ارائه می دهند. این ها 
معتقد هستند که نمی توان مردم را از فضای 
به دالیل فنی و  البته  و  مجازی محروم کرد 
غیر فنی امکان فیلتر کامل این شبکه ها نیز 
وجود ندارد و در صورت امکان چنین اقداماتی 
نمی توان جامعه را قانع کرد که دسترسی به 

این شبکه ها نداشته باشند.
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  رویکرد 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
رهبر معظم انقالب، از سال 1368 با تأسیس 
اسالمی،  علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز 
حضوری فعال و تأثیرگذار در فناوری اطالعات 
در  ایشان  دوراندیشی  این  داشته اند.  کشور 
26 سال پیش قابل توجه است. همچنین در 
تغییر سیاست های سازمان تبلیغات اسالمی و 
بهره مندی از فناوری اطالعات در این سازمان 
نیز توصیه های مهمی، داشته اند. پس از آن و 
تمام  به  ایشان  ابالغی،  تمام سیاست های  در 
حوزه ها و از جمله حوزه های فرهنگی، دولتی 
حداکثری  استفاده   لزوم  همواره  قضایی  و 
گوشزد  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از 
کرده اند. ایشان همچنین در دستورهای اکید 
خود به مجموعه  مدیران کشور، همواره توجه 
به  را  مجازی  فضای  مختلف  حوزه های  به 
عنوان امری بسیار مهم و جدی در مکتوبات و 

تذکرهای شفاهی مشهود توصیه کرده اند.
انقالب  اندازه  به  فضا  این  له،  معظم  نظر  از 
یک  مثل  فضا  این  دارد.  اهمیت  اسالمی 
رودخانه  پر از آب و خروشان است که می آید 
خروشان تر  و  افزوده  آن  آب  بر  هم  دائما  و 
می شود. اگر ما برای این رودخانه تدبیر کنیم 
و برنامه داشته باشیم؛ زه کشی کنیم و هدایت 

کنیم این رودخانه را تا به سد بریزد، می شود 
فرصت؛ اگر رهایش کنیم و برنامه ای برای آن 
ایشان  تهدید.  یک  می شود  باشیم،  نداشته 
لزوم  و  فضا  این  اهمیت  بر  بسیاری  تأکید 
مدیریت آن داشتند؛ به گونه ای که همه  ارکان 
نظام باید نقش خاص خود را با حضوری فعال 
ایشان به فضای  ایفا کنند. نگاه  در این فضا 
مجازی یک نگاه فرصت گونه است که می شود 
استفاده  متعالی  اهداف  راستای  در  آن  از 
کرد. ایشان می فرمایند: »این فرصت تا امروز 
بر  عالوه  داشته؟  وجود  روحانیت  برای  ِکی 
و  رایانه ها  مثل  تسهیل کننده،  ابزارهای  این، 
ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری 
بتوانید  اگر  هم که االن در اختیار شماست. 
این ها را یاد بگیرید، می توانید یک کلمه حرف 
درسِت خودتان را به هزاران مستمعی که شما 
فرصت  این  برسانید؛  نمی شناسید،  را  آن ها 
ضایع  فرصت  این  مبادا  است؛  فوق العاده ای 
روحانیون  و  علما  دیدار  در  )بیانات  شود.« 

خراسان شمالی، 19/07/1391(
ایشان معتقد هستند که باید فضای مجازی را 
مدیریت کرد و کنترل آن را در دست گرفت 
معظم  کرد.  پرهیز  انفعالی  برخوردهای  از  و 
به  دیدار  در   1381/09/26 مورخه  در  له، 
اعضاء شورای عالی انقالب فرهنگی فرمودند: 
»اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در 
عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی 
یک چاقوی دو دم و خطرناک. اینترنت االن 
مثل یک جریان افسار گسیخته است؛ این مثل 
آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، 
بگویند قالده اش کو؟ بگویند سفارش کرده ایم 

آهنگر قالده را بسازد!«
فرصت آفرینی فضای مجازی و امکان بهره مندی 
برخی  البته  و  آن  چشمگیر  اثرات  و  آن  از 
تا  باعث شده  نگرانی های موجود  و  دغدغه ها 
ایشان نسبت به تشکیل مجموعه ای مشخص 
و متمرکز بر این موضوع اقدام کنند و دستور 
تشکیل شورای عالی مجازی را صادر فرمایند. 
ایشان در حکم تشکیل شورای عالی مجازی 
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فناوري هاي  فزاینده   »گسترش  می فرمایند: 
جهاني  شبکه   ویژه  به  ارتباطاتي  و  اطالعاتي 
ابعاد زندگي  آثار چشمگیر آن در  و  اینترنت 
فردي و اجتماعي، و لزوم سرمایه گذاري وسیع 
از  بهره گیري حداکثري  و هدفمند در جهت 
پیشرفت  جهت  در  آن  از  ناشي  فرصت هاي 
گسترده  خدمات  ارائه  و  کشور  جانبه  همه 
همچنین  و  مردم  گوناگون  اقشار  به  مفید  و 
مستمر  هماهنگي  و  برنامه ریزي  ضــرورت 
آن  از  ناشي  آسیب هاي  از  صیانت  منظور  به 
اقتضا مي کند که نقطه  کانوني متمرکزي براي 
سیاست گذاري، تصمیم گیري و هماهنگي در 
)حکم  آید.«  وجود  به  کشور  مجازي  فضاي 

تشکیل شورای عالی مجازی، 90/12/17(
در  مجازی  فضای  به  له،  معظم  توجه خاص 
است.  مشهود  نیز  نظام  کلی  سیاست های 
در  اسالمي  انقالب  رهبر  در  مثال  عنوان  به 
سیاست هاي کلي نظام در امور »امنیت فضاي 
تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات )افتا(« بر 
و  ملي  در سطح  فراگیر  و  جامع  نظام  ایجاد 
ساز و کار مناسب براي امن سازي ساختارهاي 
فناوري  حوزه  در  مهم  و  حساس  و  حیاتي 
امنیت  مداوم  ارتقا  و  ارتباطات،  و  اطالعات 
شبکه هاي الکترونیکي و سامانه هاي اطالعاتي 
و ارتباطي در کشور تأکید کرده اند و مواردی 
چون؛ حفظ فرهنگ و هویت اسالمي- ایراني 
و ارزش هاي اخالقي، توسعه فناوري اطالعات 
و ارتباطات با رعایت مالحظات امنیتي، ارتقا 
سطح دانش و ظرفیت هاي علمي، پژوهشي، 
و  علم  تولید  براي  و صنعتي کشور  آموزشي 
اطالعاتي  فضاي  امنیت  به  مربوط  فناوري 
و  بومي  فناوري  بر  تکیه  )افتا(،  ارتباطي  و 
توسعه  در  داخلي  تخصصي  توانمندي هاي 
زیرساخت هاي علمي و فني امنیت شبکه هاي 
الکترونیکي و سامانه هاي اطالعاتي و ارتباطي، 
پایش، پیشگیري، دفاع و ارتقا توان بازدارندگي 
فناوري  حوزه  در  تهدید  هرگونه  مقابل  در 
اطالعات و ارتباطات، فرهنگ سازي، آموزش و 
افزایش آگاهي و مهارت هاي عمومي در حوزه 

افتا تأکید می کنند.
نیز  توسعه،  ششم  ابالغی  برنامه  در  ایشان 
شبکه  و  مجازی  فضای  بر  ویژه ای  تأکیدات 
ملی اطالعات و کسب توانمندی در این فضا 

داشته اند و در ابالغیه خود آورده اند:
کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت   .1

الکترونیک در بستر شبکه ملي اطالعات.
توسعه محتوي در فضاي مجازي بر اساس   .2
حداقل  تا  کشور  فرهنگي  مهندسي  نقشه 
بومي سازي  و  کنوني  وضعیت  برابر  پنج 

شبکه هاي اجتماعي.
ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملي اطالعات   .3
دروازه هاي  بر  تسلط  آن،  امنیت  تأمین  و 
ورودي و خروجي فضاي مجازي و پاالیش 
و  هویت  احراز  ساماندهي،  و  آن  هوشمند 
تحول در شاخص ترافیکي شبکه به طوري 

که 50 درصد آن داخلي باشد.
حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین المللي   .4

فضاي مجازي.
افزایش سهم سرمایه گذاري زیرساختي در   .5
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات تا رسیدن 

به سطح کشورهاي برتر منطقه.
سؤال طرح

با توجه به نظریات مطرح در کشور در خصوص 
معظم  مقام  دیدگاه  و  اجتماعی  شبکه های 
رهبری راهکارهای مواجه منطقی با شبکه های 

اجتماعی چیست؟
راهکارها

با توجه به رویکرد سوم این طرح و دیدگاه های 
راهکارها  ارائه  بستر  که  رهبری  معظم  مقام 
راهکارهای  دسته  دو  است،  گرفته  قرار  نیز 
از آن ها  ارائه می  گردد که در هر یک  کالن 

راهکارهای خردتری را نیز می توان گنجاند.
راهکاراول

راهکارهای فنی- زیربنایی است که به دنبال 
تکنولوژیک  و  فنی  زیرساخت های  مدیریت 

شبکه های اجتماعی است.
y  از آن جا که این شبکه های تحت وب عمل

می کنند یکی از اقداماتی که در بعد کالن 
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و دراز مدت باید به آن توجه کرد، اینترنت 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  که  است  ملی 
این اقدام را انجام داده اند و اختیار سیستم 
اینترنت خود را از خارج از مرزها به درون 
شبکه  این  اجرای  کرده اند.  منتقل  مرز ها 
اینترنتی  متنوع  سرویس های  و  اینترنت 
ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد. 
حفظ  و  امنیت  چون  مباحثی  همچنین 
اجرای  با  نیز  کشور  درون  در  اطالعات 
اینترنت ملی تحقق می یابد. البته این نکته 
نیز باید در نظر گرفته شود که با توجه به آن 
که تکنولوژی وب اساسا اصالت و ماهیتی 
آمریکایی دارد، بدیهی است که تا دستیابی 
به اقتدار و استقالل ملی در این زمینه راه 
دشواری باقی است، که باید پیموده شود. 
طی کردن این راه نیازمند عزم ملی ایرانیان 
و همراهی، همکاری و سعه صدر نخبگان و 
فعاالن فضای سایبر است تا با تحقق این 
هدف، شاهد سرافرازی هر چه بیشتر ایران 

اسالمی باشیم.
y  ترافیک باند داخل کشور و  توسعه پهناي 

به طوری که  نازل  بسیار  قیمت  با  داخلي 
مردم احساس کنند با شبکه های اجتماعی 
به مطلوب خود  ارزان تر  و  داخلی سریع تر 

می رسند.
y  تداوم سیاست های فیلترینگ البته با برخی

اصالحات در اجرای آن. اعتقاد ما این است 
که هیچ آلودگی را نمی توان به صفر رساند 
جلوگیری  آلودگی  انتشار  از  می توان  اما 
کرد. اگر چه سیاست فیلترینگ به هر نحو 
اعم از سنتی یا هوشمند تنها راه مقابله با 
و  نیست  اجتماعی  شبکه های  آسیب های 
کارآمدی باالیی ندارد، اما می توان بخشی از 
جامعه کاربران را پوشش دهد و از دسترسی 
آنان به محتواهای نامناسب یعنی محتوا های 
مبانی  ضد  و  اعتقادی  ضد  و  اخالقی  غیر 
حداقل  و  کند  جلوگیری  کشور  امنیتی 
می توان در دسترسی ها به این نوع محتواها 
مشکل ایجاد کند. لذا در این طرح، معتقد 

به چشم پوشی از سیاست فیلترینگ نیستیم 
زیرا این طرح در همه کشورهای دنیا حتی 
کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه 
که مدعی آزادی بیان هستند، اجرا می  شود؛ 
اما بحث ما بر سر چگونگی اجرای سیاست 
فیلترینگ است. سیاست فیلترینگ باید با 
و  بگیرد  صورت  کافی  دقت  و  هوشمندی 
و  فنی  اصول  رعایت  ضمن  آن  اجرای  در 
تخصصی از دخالت دادن حب و بغض ها و 
سالیق فردی و گروهی و سیاسی اجتناب 
می کنیم  پیشنهاد  خصوص  این  در  کرد. 
صاحب نظران  اجماع  مورد  که  منشوری 
مبنای  و  گردد  تهیه  باشد  امر  نخبگان  و 
عمل فیلترینگ قرار گیرد، و هر نوع فیلتر 
و  اصول  اساس  بر  اجتماعی  شبکه های 
ضوابط و شاخص های معین و شفاف صورت 

بگیرد.
راهکاردوم

تمرکز اصلی این طرح بر راهکارهای فرهنگی- 
اجتماعی است. معتقدیم بهترین نحوه مواجه 
فرهنگی-  راهکار  اجتماعی،  شبکه های  با 
اجتماعی است که؛ در 3 سطح تولید محتوا، 
مصرف  نحوه  و  شده  تولید  محتوای  توزیع 
محتواهای موجود در شبکه های اجتماعی، به 
از  یکی  امروزه  پرداخت.  راهکار خواهیم  ارائه 
ضعف های ما در مواجه با شبکه های اجتماعی 
نداشتن محتوای مناسب و متناسب با فرهنگ 
ذائقه  با  متناسب  همچنین  و  اسالمی  ایرانی 
راه های حضور  از  یکی  است.  ایرانی  مخاطب 
موفق و اثرگذار در شبکه های اجتماعی و رقابت 
با شبکه های غیر بومی تولید محتوای جذاب 

است.
ما همچنین در حوزه توزیع محتوا نیز دچار 
مشکل هستیم، به طوری که در توزیع صحیح 
محتوای تولید شده توانمندی چندانی نداریم 
یا از توانمندی های موجود استفاده نکرده ایم. 
مخاطب  دست  به  باید  شده  تولید  محتوای 
برسد و این یک هنر است که ما بتوانیم کاالی 
خود را به خوبی در بین مشتریان توزیع کنیم. 
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از کاربران شبکه های اجتماعی  امروزه خیلی 
بومی  بومی و محتواهای  از وجود شبکه های 

بی اطالع هستند.
ارتباط مستقیم  است که  حوزه سوم مصرف 
ما  که  آن جا  از  دارد.  رسانه ای  سواد  بحث  با 
کاربران  ارتباطی  راه های  همه  بستن  به  قادر 
با شبکه های اجتماعی غیر بومی نیستیم، پس 
کاربر ما در معرض تولیدات این شبکه های قرار 
می گیرد و در این جا بهترین راهکار تربیت و 
بهره وری  و  استفاده  منظور  به  کاربر  آموزش 
صحیح از محتوای شبکه های اجتماعی است. 
مهم ترین پیشنهاد در این قسمت ارتقا سطح 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  رسانه ای  سواد 

است.
یک  در   )Media Literacy( رسانه اي  سواد 
نوع  یک  از؛  است  عبارت  کلي  بسیار  تعریف 
آن  اســاس  بر  که  مهارت  بر  متکي  درک 
مي توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را 
شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایي کرد. 
این درک به چه کاري مي آید؟ به زبان ساده، 
سواد رسانه اي مثل یک رژیم غذایي است که 
هوشمندانه مراقب است که چه موادي مناسب 
هستند و چه موادي مضر؛ چه چیزي را باید 
مصرف کرد و چه چیزي را نه یا این  که میزان 
مصرف هر ماده بر چه مبنایي باید استوار باشد. 
سواد رسانه اي مي تواند به مخاطبان رسانه ها 
بیاموزد که از حالت انفعالي و مصرفي خارج 
شده و به معادله متقابل و فعاالنه اي وارد شوند 
که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر 
سخن، سواد رسانه اي کمک مي کند تا از سفره 
رسانه ها به گونه اي هوشمندانه و مفید بهره مند 

شویم. )شکر خواه، 1385(
و  جوامع  در  رسانه ها  نفوذ  درجــه  ــروزه  ام
شکل دهی روابط در آن ها به حدی است که، 
سواد رسانه ای را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل 
کرده است. از این رو در برخی از کشورها سواد 
رسانه ای آن قدر اهمیت دارد که آن را به عنوان 
یک ماده درسی در میان مواد درسی دوره های 
تحصیلی راهنمایی تا مقطع دیپلم به رسمیت 

شناختند، و حتی آن را برای سنین بزرگسال 
و مقاطع تحصیلی باالتر نیز طراحی کردند. به 
عبارت بهتر لزوم فراگیری سواد رسانه ای در 
را  آن  مختلف  جهات  از  رسانه ها  که  دنیایی 
شکل داده، در آن رسوخ کرده امری ضروری 

به نظر می رسد.
با تحوالت  به رو شدن  برای رو  را  باید آن ها 
شگفت انگیز قرن بیست و یکم به مهارت های 
تفکر، جهت تصمیم گیری مناسب و حل مسائل 
پیچیده جامعه، مجهز نمایند. در دنیای فعلی 
پارادایم تعلیم و تربیت در حال تغییر از آموزش 
برای اشتغال و استخدام به آموزش برای قابلیت 
از  نقل  به   ،2002 )اینگرید،  است.  استخدام 

حسن زاده، 1382( 
چشم اندازها  از  مجموعه ای  رسانه ای  سواد 
است که ما به طور فعاالنه برای قرار گرفتن در 
معرض رسانه از آن ها بهره برداری می کنیم تا 
معنای پیام هایی را که با آن ها مواجه می شویم، 

تفسیر کنیم. )پاتر، 1385: 17(
سواد رسانه اي مهارت هاي الزم را براي برقراري 
ارتباطي متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها مي آموزد 
نقادانه  و  تحلیلي  دیدگاهي  حال  عین  در  و 
می  کند.  فراهم  رسانه اي  پیام هاي  به  نسبت 

)قاسمی، 1385: 97(
ارائه راهکارهای خرد در 3 سطح

راهکارهای این طرح در سه سطح تولید، توزیع 
و مصرف ارائه می گردد که، پشتوانه نظری این 
راهکارها مبتنی بر رویکرد مهندسی فرهنگی 
روش  از  راهکار   3 این  ترسیم  در  و  است 

کتابخانه ای استفاده شده است.
رویکرد مهندسی فرهنگی

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مهندسی 
فرهنگی سه وظیفه مهم یعنی ارزیابی وضعیت 
یا  آرمانی  فرهنگ  تعیین  موجود،  فرهنگی 
همان وضعیت فرهنگی مطلوب و ارائه برنامه، 
ارائه طریق یا همان تعیین چگونگی رسیدن 
ایشان  دارد.  عهده  بر  را  مطلوب  وضعیت  به 
در  ما  تکالیف  مهم ترین  از  یکی  می فرمایند: 
است؛  کشور  فرهنگ  مهندسی  اول  درجه 



شماره 24
آبان 95

65

یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ 
صیرورت  و  درون زا  عظیم  حرکت  و  عمومی 
فرهنگ  اسمش  که  بخشی  کیفیت  و  بخش 
به وجود  و جامعه  انسان ها  در درون  و  است 
می آید، چگونه باید باشد، اشکاالت و نواقصش 
و  کندی ها  شود؛  رفع  باید  چگونه  و  چیست 
معارضاتش کجاست؟ )مقام معظم رهبری در 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  اعضای  دیدار 

)83/10/8
برخی معتقد هستند، کنترل عناصر فرهنگ ساز 
جامعه امری محال یا حداقل غیر ضروری است. 
مقام معظم رهبری درباره امکان ایجاد تحوالت 
یک  فرهنگ  می فرمایند:  چنین  فرهنگی 
ملت را می شود با عوامل تأثیرگذار به تدریج 
عوض کرد. یک ملِت از لحاظ فرهنگی عزیز 
را، می توان به یک ملت توسری خور و ضعیف 
تبدیل کرد، متقابال یک ملت تنبل را می شود 
به یک ملت زرنگ تبدیل کرد، این رنگ ثابت 

الیزالی و الیزولی نیست. )همان(
مهندسی فرهنگی، در حقیقت تالش در جهت 
ملی  و  اسالمی  فرهنگ  اصلی  اجزای  تقویت 
تأثیر  و  نفوذ  برابر  در  آن  پاسداشت  و  کشور 
فرهنگ مخرب غربی، در پرتو چینش مناسب و 
تعیین جایگاه صحیح تمامی ابعاد و ویژگی های 
فرهنگی جامعه ماست و دست یابی به نتیجه 
در خور این تالش ها، نیازمند طرح مهندسی 

فرهنگی است.
رهبری،  معظم  مقام  نزد  فرهنگ  گفتمان 
مهندسی  می شود.  تلقی  گفتمان  برترین 
فرهنگی در حقیقت بیانگر تالش رهبر معظم 
ارتقای  منظور  به  مسئول  نهادهای  و  انقالب 
فرهنگ اسالمی- ملی در کشور، جلوگیری از 
ایجاد بحران های فرهنگی و هویتی، ممانعت از 
نفوذ فرهنگ غربی به ایران، تحقق آرمان ها و 
اهداف انقالب اسالمی، رشد کیفی شاخص های 
فرهنگی در کشور و نوسازی فرهنگی کشور 
اهداف  این  به  دستیابی  حقیقت  در  است. 
نیازمند مهندسی فرهنگی و مدیریت راهبردی 

فرهنگی است.

طراحی،  از؛  است  عبارت  فرهنگی  مهندسی 
نوسازی و بازسازی سیستم فرهنگ. مهندسی 
کالن  مهندسی  مفهوم  به  کشور  فرهنگی 
کشور، نظام ها، سازمان ها، سیاست ها، قوانین و 
ساز و کارها به معنای اهداف فرهنگی است. 
توجه  با   )41  :1385 غیاثوند،  )شمسینی 
و  انسان ها  با  فرهنگی،  مهندسی  که  این  به 
پیچیدگی های انسانی و جوامع سر و کار دارد، 
باید با روش آکادمیک با مبانی دینی، رفتاری، 
خرده فرهنگ ها،  کالن،  فرهنگ  ملی،  زبانی، 
گردد.  مواجه  بین المللی  و  داخلی  مقتضیات 
این مسئله نیازمند پیمودن مراحل مختلفی 
در زمینه مهندسی فرهنگی است. این مراحل 
مبانی،  عمیق  شناخت  از؛  هستند  عبارت 
و  فرهنگی  پاتولوژی  پتانسیل ها،  و  توانایی ها 
تعریف مفاهیم اصلی و اصول مدیریتی شامل 
و  تغییر  لزوم  فرهنگی،  دستگاه های  شناخت 
تحول در این دستگاه ها و افزایش بودجه آن ها.

و  طرح  ارائــه  هدف،  فرهنگی  مهندسی  در 
برنامه ای جامع و فراگیر همراه با نگاه و دیدی 
در  فعالیت ها  و  حوزه ها  تمامی  در  فرهنگی 
و  سیاسی  اجتماعی،  مختلف  حیطه های 
اقتصادی است، در مهندسی فرهنگی، فرهنگ 
به عنوان حلقه اصلی ارتباط معنایی و ماهوی 
و شکلی صوری مفهوم پیدا می کند. به طوری 
که بحث فرهنگ آن چنان باید در این حیطه ها 
و حوزه ها عملیاتی گردد که، بتوان در خروجی 
و تولیدات آن ها حضور عناصر و اجزا فرهنگی 

را مشاهده نمود.
y تولید

تشکیل شورای تولید محتوا با حضور جمعی   .1
از نخبگان به منظور هدایت امر تولید محتوا.

شناخت ذائقه کاربران شبکه های اجتماعی   .2
و سنجش اعتیاد رسانه ای جهت برنامه ریزی 

دقیق تر، از طریق انجام تحقیقات. 
این  اگر  بومی.  اجتماعی  شبکه های  ایجاد   .3
نقشي  جمعیت،  که  بپذیریم  را  واقعیت 
اساسي در تأثیرگذاري دارد، این واقعیت در 
شبکه هاي اجتماعي نیز قابل تعمیم بوده و 
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هر چه جمعیت کاربراني که در یک گفتمان 
مانند دین اسالم و قرآن شرکت مي کنند، 
بیشتر باشد، اسالم و قرآن کریم عالوه بر 
این که توانایي حکومت بر آن جامعه را دارد، 
همچنین مي تواند به تکثیر خود و کسب 
کاربر جدید امیدوارتر باشد و از این طریق 
را در جامعه منعکس  نفوذ خود  و  کنترل 
شبکه هاي  با  مواجه  راهکار  یک  لذا  کند. 
ما هم شبکه هاي  است که،  این  اجتماعي 
اجتماعي مختص به خودمان را با تکیه بر 
وب   فضاي  در  خودمان  متخصصان  توان 

فارسي ایجاد کنیم.
منظور  به  کارشناسی  تیم  یک  تشکیل   .4
آسیب شناسی شبکه های موجود و تقویت 

محتوا و رشد جذابیت آن ها.
حمایت مالی از هنرمندان خالق و انعقاد قرار   .5
داد جهت تولید محتوا )عکس، کاریکاتور، 

کلیپ، داستان کوتاه و ...(
تولید برنامه هاي رفاهي و نشاط    آور )بازی ها،   .6
از  مالی  حمایت  و   )... و  مسابقه  طنز، 

تولیدکنندگان.
تهیه بسته های تشویقی برای افراد خالق در   .7

حوزه تولید محتوا.
برگزاری همایش های تولید محتوا در سطح   .8

و ایجاد فضای رقابتی.
9.  توجه جدی به زبان فارسی در شبکه های 

اجتماعی.
y توزیع

و  توزیع  جهت  مختلف  اقشار  سازماندهی   .1
شبکه های  در  شده  تولید  محتوای  انتشار 

اجتماعی پرکاربر.
در شبکه هاي  براي حضور جوانان  2.  عزمي 
اجتماعي از طریق اطالع  رساني مناسب و 

توصیه به اعضاي تشکل هاي مردمي.
معرفی  تبلیغی جهت  ابزارهای  از  استفاده   .3

شبکه های اجتماعی بومی.
y مصرف

با حضور  رسانه ای،  تدوین درس نامه سواد   .1
اساتید و نخبگان جهت ایجاد وحدت رویه.

والدین  برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   .2
دانش آموران، در مدارس به منظور افزایش 

سواد رسانه آنان.
انتقال  جهت  مدارس  مشاورین  آموزش   .3
به  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  اصول 

دانش آموزان.
4.  تشکیل کارگاه های آموزشی در ارگان های 

دولتی.
گنجاندن دوره آموزشی سواد رسانه ای، به   .5

عنوان آموزش ضمن خدمت در اداره ها.
برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها با   .6

حضور اساتید مجرب.
تولید برنامه های آموزشی )میزگرد، مصاحبه،   .7
فیلم، پیام تبلیغاتی و ...( و پخش از طریق 

صدا و سیما.
برگزاری کارگاه های آموزشی در پارک ها )در   .8
و  با همکاری شهرداری  فصول گرم سال( 

نیروی انتظامی.
در  توزیع  و  آموزشی  پوسترهای  تولید   .9
مدارس، دانشگاه ها، ارگان های دولتی و سایر 

اماکن عمومی.
نتیجه گیری

مــداوم  پیشرفت  و  گسترش  به  توجه  با 
زندگی  در  آن  رسوخ  و  ارتباطی  فناوری های 
فردی و اجتماعی افراد جامعه، نسل امروز و 
تهدیدهای  و دفع  برای جذب فرصت ها  فردا 
ناشی از این پدیده به این درک نیاز خواهند 
بر  چگونه  اجتماعی  شبکه های  که،  داشت 
تأثیر می گذارند. مسلما آن کسی که  جامعه 
انتقادی  تحلیل  و  ارزیابی  دسترسی،  توانایی 
داشته  را  رسانه ای(  )سواد  ارتباطی  پیام های 
باشد، بهتر می تواند به این درک برسد. پیدایش 
فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی، فرصت ها و 
تهدیدهای انقالب را چنان برجسته کرده که 
استمرار و تکامل انقالب اسالمی منوط به توجه 
این  خاص و جدی و سرمایه گذاری نظام در 
زمینه است. این یکی از جهاتی است که حوزه 
فضای مجازی را در نظر رهبری معظم، به اندازه  
خود انقالب اسالمی پراهمیت کرده است. الزم 
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در  نسبی  اجماع  یک  به  راستا  این  در  است 
بحث مواجه با شبکه های اجتماعی در سطح 
جامعه و نخبگان دست یابیم تا بتوانیم مدیریت 
با سهولت  را  جامعه  در  اجتماعی  شبکه های 
و  نشست ها  برگزاری  کنیم.  دنبال  بیشتری 
گفتگوهای انتقادی به شکل گیری این اجماع 

کمک خواهد کرد.
برای حل مسائل اجتماعی، به وجود آمدن یک 
اجماع نظر ضروری است. ما باید راهمان را در 
این آشفته بازار پیدا کنیم و از سردرگمی و 
انفعال خارج شده و با سرمایه گذاری های بلند 
مدت )در عین توجه به برنامه های کوتاه مدت 
جایگاه  به  رسیدن  جهت  در  مدت(  میان  و 
قدرت برتر در فضای مجازی با کاربرانی آگاه 
و توانمند حرکت کنیم. در امر مواجه آگاهانه 
صنعت  نه  دولت  نه  اجتماعی،  شبکه های  با 
رسانه و نه هیچ مدرسه و انجمني به تنهایي 
رسانه ای  سواد  توسعه  و  رشد  به  نمي توانند 
کمک کنند. اگر هر یک از این سازمان ها به 
طور مجرد، مستقل و جزیره ای بخواهند به کار 
خود ادامه دهند، حل کردن ابهام در مفاهیم 
امکان پذیر  اجتماعی،  شبکه های  به  مربوط 
نخواهد بود. بنابراین موفقیت در امر مدیریت 
منطقی و صحیح شبکه های اجتماعی به منظور 
کاهش حداکثری مضرات و افزایش حداکثری 
فواید نیازمند همکاري همه جانبه و نظام مند 
مؤسسات  و  رسانه ای  صنایع  مدارس،  دولت، 

مردم نهاد است.
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