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 چکیده 

جمله مهم ترین تحوالت و چالش برانگیز ترین محورهایی  انفجار اطالعاتی و انقالب رایانه ای و مسئله جهانی شدن از  

است که جامعه بشری با آن روبرو است. جوانان به خاطر داشتن روحیه تنوع طلبی، خالقیت، گرایش به برقراری ارتباط با  

کسب خبر  دیگران، حس کنجکاوی و با توجه به محدودیت های اجتماعی که در جامعه ایران وجود دارد به تبادل اطالعات،  

و دوست یابی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می پردازند. اینترنت یکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال  

یک نقمت بزرگ هم هست. رهبر انقالب فضای مجازی را به عنوان قدرت نرم یاد کردند که دارای اثرگذاری بسیار باال در  

اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخالقیات است. مقاله حاضر با   عرصه های مختلف اعم از فرهنگ، سیاست،

هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی با تأکید بر رویکرد مقام معظم رهبری و همچنین شناسایی ضعف ها 

تأثیرات آن و همچنین و قوت های درونی ما نسبت به فضای مجازی تدوین شده است. سپس مفهوم جهانی شدن رسانه ها و  

راهکارهایی بیان شده است. در نتیجه برای حفظ هویت ایرانی و اسالمی و پیشرفت در تمامی ابعاد و جلوگیری از آسیب  

های فضای مجازی باید با برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی کافی و تخصصی، هماهنگی بین سازمان ها، توجه به آموزش  

در این حوزه گام های محکم تر و مداوم تر نهاد تا بتوانیم توسعه فرهنگی کشور را بیشتر    سواد رسانه ای و تمرکز و جدیت

 مالحظه کنیم.

 

 : فضای مجازی، بیانات مقام معظم رهبری، فرصت ها، تهدیدها.کلید واژه ها

 مسئله انیمقدمه و ب

 
 - کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان الزهرا) زنجان(
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است   ییمحورها  نیتر  زیتحوالت و چالش برانگ  نیشدن از جمله مهم تر  یو مسئله جهان  یا  انهیو انقالب را  یاطالعات  انفجار

 یاز امکانات و کاربردها یع یاست که گستره وس یا انهیاز جمله محصوالت انقالب را نترنتیبا آن روبرو است. ا یکه جامعه بشر

 یها گاهیپا یموتور جستجو ،یجهانامکانات عبارت اند از: شبکه گسترده  نیاز ا یبرخ هسازد ک یکاربر فراهم م یبرا یادیز

 ،یالملل  نیب  یبه کتابخانه ها  یدسترس  ه،یدوسو  یها  یگپ، باز  یاتاق ها  ،یخبر  یمطالب، گروه ها  یجستجو   لیو تسه  یاطالعات

 رندیگ یکه امروزه مورداستفاده قرار م "و....  عیوسدر سطح  غاتیو تبل یتجار یانجام قراردادها الت،یتعط یبرا یزیبرنامه ر

دهد. در دسترس  یافراد قرار م اریرا در اخت یدین بردن بعد مسافت، امکانات جدیبه سبب از ب یمجاز یفضا.(۱۳۸۰ ن،یاسلو)

اربران فراهم ک یامکان را برا نیدلخواه، ا یبه فضاها دنیرس یدر آن برا یکیزیبه تحرک ف ازیفضا و عدم ن نیا یشگیبودن هم

زمان  نیخود را در کوتاه تر افتهیبروز ن یها خواسته فضا و امکانات موجود در آن، انتظارات و نیبر ا هیکند که بتوانند با تک یم

 .(۱۳۹۱ ،یشال یو صفر یبیممکن دنبال کنند. )هزارجر

و با توجه به  یحس کنجکاو گران،یارتباط با د یبه برقرار شیگرا ت،یخالق ،یتنوع طلب هیبه خاطر داشتن روح جوانان

 یپردازند. شبکه ها یم یابیوجود دارد به تبادل اطالعات، کسب خبر و دوست  رانیکه در جامعه ا یاجتماع یها تیمحدود

 یرسانه اجتماع  نینادرست ا یاگر جوانان آگاه نباشند و از کارکردها یول ستند،ین یتیهو یب یبرا یاجتماعی فی نفسه ابزار

 یاجتماع  یجوانان جامعه خواهد شد. شبکه ها ژهیهمه افراد به و یبرا یجد یدیبه تهد لیابزار تبد نیاطالع نداشته باشند، ا

منع  یبه جا نیخواهند رساند، بنابرا نربرارا به کا بیآس نیشتریدو لبه اند، اگر از آن ها درست استفاده نشود، ب ریمثل شمش

 ریام)آگاه کرد.  یرسانه اجتماع  نیا یدهایبهتر است آنها را از فرصت ها و تهد یاجتماع  یرسان هها نیجوانان به استفاده از ا

حال نبود اما  یبه گستردگ یمجاز یو فضا نترنتیاز ا یناش یآن روزها هنوز بحث معضالت فرهنگ(. ۱۳۹۲:  ۲۵ ،یوانیپور و گر

دادند.   یبه مردم هشدار م  یمجاز  یبزرگ در عرصه فضا  یبود که از خطر   یطور  یرهبر معظم انقالب اسالم  ینیب  شیو پ   تیدرا

موضوع   نیبه ا یحی، با اشاره تلحو۸۰ماه سال  بهشتیرشت در ارد یصادر م انیبا جوانان و فرهنگ داریدر د یمقام معظم رهبر

که اصطالحا به  - دیآ یکار م یکه رو یکنند نسل یوانمود م نطوریا یکنم، فرمودند: »کسان یفضاها را رصد م نیا کهنیا انیو ب

به طور اجتناب  ست،یاگر هم ن ایاست؛  ینید یاز ارزشها گردانیپشت کرده به انقاب و رو - ندیگو یآن »نسل سوم انقاب « م

 نمیب یرا نم یفرهنگ زیمن عوامل فساد برانگ نکهیکنم. نه ا ینگونه خواهد شد. بنده صد در صد حرف آ نها را رد م یا یریناپذ

خبر  مافاسد کا یها و آهنگ ها و حرفها لمیو رمان ها و ف نترنت یبنده از ماهواره و ا ر،یاز آنها خبر ندارم؛ نخ ایشناسم  ینم ای

 یفضا  یعال  یشورا  لیشاهد تشک  ۹۰جوانان گذرانده ام. در اسفند ماه سال    انیمن عمرم را در م.  رمیگیدارم و آنها را دست کم نم

 استیبه ر  یمجاز یفضا  یعال  یشورا  لیتشک   یضمن دستور برا  یاهلل خامنه ا  تی. حضرت آمی به دستور رهبر انقالب بود  یمجاز

 یمجاز یمخالف استفاده از فضا یکردند. خاطر نشان کردند: »کس نییشورا را تع نیا یقیحق و یحقوق یجمهور، اعضا سیرئ
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فراهم شود نه  حیصح یاستفاده  ی نهیزم دیکه لغزشگاه است با یعرص ها نیاست که در چن نیا یبلکه موضوع اصل ستین

 (.khamenei.ir ،یمقام معظم رهبر تی(. )سا ۱۷/  ۱۲ / ۱۳۹۰قابل کنترل باشد )  ریبه صورت رها و غ  یمجاز یآنکه فضا

 یتیآورد، واقع  دیپد  یجامعه مجاز  کی  رانیتوانسته است امروزه درون ا  یاجتماع   یو شبکه ها  نترنتیا  یو توسعه فن  زیتجه

 شده، در رشد و میسه یکاربران به عنوان کنشگران اجتماع  یبه نگرش ها و کنش ها یدر شکل ده تواندیکه به نوبه خود م

 لیدر حل مسا زیآورده، و ن دیپد یداخل استگذارانیس یرا برا یداتینموده، فرصت ها و تهد فاینقش ا یجامعه مدن کی یبالندگ

چالش  تواندیم ،یریدر حال شکل گ یبا جامعه مدن یجامعه مجاز انیتعامل م گر،ید یو مشکالت جامعه مشارکت کند. از سو

مطالعه   تیبوده و لذا بر اهم  یفراهم آورد که مطالعه ابعاد آن ضرور  یاجتماع   زانیپردازان و برنامه ر  هینظر  یبرا  ندهیرا در آ  یها ب

 یمجاز  یفضا  یها  بیو غفلت از آس  یسال ها است که دغدغه فرهنگ  ی. مقام معظم رهبردیافزا  یمساله و انجام پژوهش حاضر م

. ستمینگران ن  یمن به اندازه مسائل فرهنگ  ندیفرمایاست م  حمطر  یصادو اقت  یاسیکه مباحث س  یزمان  شانیرا مطالبه کرده اند، ا

/  ۷/  ۱۳91،یرهبر اناتی« )ب شدمیکشور م یمجاز یفضا سیفرموده است و اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتما رئ شانیا

 داریخود در د  ریاخ  اناتیدر ب  شانیاست. ا  یبه اندازه انقالب اسالم  یمجاز یفضا  تی: »اهمندیفرما یم  نهیزم  نیدر ا  شانی( ا  ۲۰

 یباال در عرصه ها  اریبس  یاثرگذار  یکردند که دارا  ادیبه عنوان قدرت نرم   یمجاز  یاز فضا  یمجاز  یفضا  یعال  یشورا  یبا اعضا

 یعال یشورا یبا اعضا داریاست. )د اتیو اخالق ینیاعتقادات د مان،یا ،یاقتصاد، سبک زندگ است،یس رهنگ،مختلف اعم از ف

حاضر در  قیدر تحق دهدینشان م یرا از نگاه مقام معظم رهبر یمجاز یفضا تیاهم نی( که ا ۱۶/  ۶/ ۱۳۹۴ ،یمجاز یفضا

 یباطالعات و مطال  ،یمجاز یفضا  یدهایفرصت ها و تهد  ت،یپژوهش حاضر نخست با مراجعه به کتب و اسناد موجود درباره اهم

قرار گرفته   یو مورد بررس ی)مدضاله( جمع آور  یت اهلل خامنه ایآ یبر سخنان رهبر انقالب اسالم دیبا تاک یمجاز یدرباره فضا

 یفضا  یدهای، فرصت ها و تهد  ینظر  یمبان  ،یمجاز  یفضا  ای  نترنتیرسانه و ا  فیحوزه، تعر  نیاز ا  یمختصر  فیاست. پس از تعر

 است. شده انیب ییو راهکار ها یمقام معظم رهبر دگاهیبا در نظر گرفتن د یمجاز

 ست؟یاز منظر رهبر معظم انقالب چ  یمجاز  یضرورت شناخت فضا

 صرف نسبت به آن  یدانگاریاز تهد  زیو پره  نترنتی.توجه به فرصت بودن ا1

و  ندینش یم یدستگاه کوچک ینفر جوان پا کی ایطرف دن نیچقدر متنوع شده؛ ا ایدر دن غیتبل لیوسا دینیشما بب امروز

 افتیدر  ایـ از آن طرف دن  یـ بلکه هر ناکس  یهر کس  یرا از سو  یعمل  یشنهادهایو پ   یفکر  یشنهادهایپ   الت،یافکار، تصورات، تخ

 دانیرسد. م یم ایدن یوجود دارد و حرف، آسان به همه جا یمتنوع  اریبس یارتباط لیساو ماهواره و و نترنتیکند. امروزه ا یم

کارزار  نی. امیقرار دار یفکر یقیجنگ و کارزار حق دانیافکار مردم و مؤمنان، عرصه کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در م

 یماست ـ از مهمات تفکر اسالم  ازیو آنچه را که ن  میبشو  دانیم  نیبه سود ماست. اگر وارد ا  ست؛یما ن  انیوجه به ز  چیبه ه  یفکر
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کار را  نیا دیاست که ما با نیمسأله ا کنیقطعاً بُرد با ماست؛ ل م،یو صرف کن میبکش رونیـ ب یو اسالم یمعارف اله یو انبارها

 .میبکن

 بستر نشر افکار باطل  ؛یمجاز  ی.فضا2

 خیکه در طول تار یبزرگ یمسائل علما ای یمسأله عالمه مجلس ای یشما مهم تر و دشوارتر است از مسأله عالمه حل مسأله

 ون،یزیتلو  و،یفراوان ـ مثل راد  یارتباط جمع  یابزارها  لهی. امروز نشر افکار باطل نه فقط به وسستین  سهیبوده اند؛ با آنها قابل مقا

پول   ایشود. امروز در دن  یهم استفاده م  یهنر یها  وهیبلکه از ش ردیگ  یـ انجام م  یکیالکترون یها  روشو انواع و اقسام    نترنتیا

را از ذهن ها  یفکر ایرا وارد ذهن ها کنند  یفکر میمستق ریغ  نکهیا یسازند، برا یم متیگران ق یها لمیکنند و ف یخرج م

  یاست؛ البته بعد از برپا شدن جمهور  یو به خصوص افکار اسالم  ینیکارها، افکار د  نیط آماج انقا  نیاز مهم تر  یکی.  اورندیب  رونیب

به   نیفلسط نیکه در سرزم دیباش دهیشن دیقرار گرفته است. شما شا زهایچ نیهم آماج هم عهیبه خصوص افکار ش ،یاسالم

و شکل  یفکر یها هیآرا و ال یرو یشود و کسان یم لیتشک یشناس عهیش یکنفراس ها کایدر امر ایها  ستیونیصه لهیوس

تا بتوانند با او را بشناسند  عهیش دیمبارزه کنند. با عهیاست که بتوانند با ش نیا یبرا نیکنند؛ ا یم قیتحق انیعیش یاجتماع 

 مبارزه کنند.

 یمجاز یفضا  جادیدشمن از ا  اهداف

 انتقال فکر یها  وهیدر ش  ریی.تغ1

انتقال فکر است.  یها وهیش شرفتیپ  تیخصوص کیکند.  یم نیوجود دارد که بار من و شما را سنگ تیدو خصوص امروز

قرار دارند.   یدر خدمت چه اهداف  ایامروز در دن  ،یارتباطات  لیوسا  گریو د  نترنتیا  ،یکیالکترون  لیوسا  و،یراد  ون،یزیتلو  دینیشما بب

متوسل   گرید  وهیدهد، اما در کنار او به ده ها ش  یهم نشان م  رینشان بدهد. شمش  ریکه شمش  دکن  یاکتفا نم  نیامروز استکبار به ا

کند... امروز طبق اطالعات  لیگر را بر ملت ها تحم انیآن فکر غلط، آن راه خطا، آن روش ستمگرانه و طغ نکهیا یشود برا یم

و  یهمراه کایامر یاستکبار یها استیبا س یینمایبزرگ س یو شرکت ها وودیهال میاست که مؤسسه عظ ثابت شده یقطع

ساز از هنرمند و از  لمیبزرگ ف یکه ده ها کمپان یینمایو س یساز لمیمؤسسه بزرگ ف نیدارند. ا لیمستمر و باب م یهمکار

دارند   یگذار در آن گرد هم جمع شدند، در خدمت هدف  هیو سرما سینامه نو  لمیو ف  سینامه نو  شیو از نما  گریکارگردان و از باز

چرخاند.   یها دارد م  استیرا هم همان س  کایکه دولت امر  یا  یاستکبار  استیکنند. آن هدف عبارت است از اهداف س  یحرکت م

 .ستین یکوچک زیچ نهایا

 تحوالت جوامع  یسررشته دار  یبرا  «یفرهنگ  ی.گسترش »ناتو2
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بوده  نهایدر مشت ا غاتیفراوان و مسائل گوناگون تبل یو روزنامه ها یو رسانه ا یهم از امکانات فرهنگ یلشکر  شهیهم

 مانیدر مقابل پ   یعنیرا خواندم؛    «یفرهنگ  ی»ناتو  لیاز تشک  یگزارش  رایشود؛ اخ  یدارد پخش م  واشی  واشیامروز    نهایاست که ا

سرکوب هر  یبه وجود آوردند، اما برا یمجموعه مقتدر نظام کیسابق  یمقابله با شورو انر اروپا به عنوها د ییکایناتو که امر

هم به وجود  یفرهنگ یناتو کیکردند، حاال  یاز آن استفاده م رهیو غ  ایو آس انهیمعارض با خودشان در منطقه خاورم یصدا

به هم  رهیاتفاق افتاده است. مجموعه زنج  نیکه ا تسال هاس ست؛یاست؛ البته حاال هم ن یخطرناک زیچ اریبس ن،یآورده اند. ا

 یـ در جهت مشخص وهایها و راد ونیزیهم داخلش شده است و ماهواره ها و تلو نترنتیگوناگون ـ که حاال ا یرسانه ها وستهیپ 

 .تهم آسان و رو راست شده اس یلیخ گریحاال که د رند؛یکنند تا سررشته تحوالت جوامع را به عهده بگ یحرکت م

 نترنتیا

 دهیچیآنقدر بزرگ و پ   نترنتیباشد. ا  یم  وترهایشامل مردم ، اطالعات و کامپ  یگسترده و جهان  یستمیس  یبرا  ینام  نترنتیا

 دایپ  یفرد چیرا درک کند، بلکه ه نترنتیکه تمام ا ستین یگنجد . نه تنها کس یشخص نم کیهست که در محدوده درک 

ابزار  نترنتیدانست، اما ا نترنتیرا مترادف با ا یمجاز یتوان فضا ی( نم۱۳۸۵ ،یآن را بفهمد )اختر محقق یشود که حت ینم

 است. یمجاز یورود به فضا

 جهانی شدن 

به  دهیپد نیا ینتوان برا دیآن است که شا تیوجود دارد. واقع شمندانیاند نیشدن ب یاز مفهوم جهان یمختلف فیتعار

 ذکر شده، آن است که دهیپد نیا فیاز همه به عنوان تعر شیواحد ارائه داد، اما آن چه که ب فیتعر کیتعدد ابعاد آن،  لیدل

 یو به صورت شیکم و ب ایزمان و فضا که به واسطهء آن، مردم دن ندهءیفزا یفشرده گ ندیشدن عبارت است از فرآ یجهان

 هیشدن عبارت است از استقرار اقتصاد سرما ی( جهان۱۳۸۶ ،یشوند )گل محمد یواحد ادغام م ینسبتا آگاهانه در جامعه جهان

شدن  یاست. جهان آنچه انقباض »زمان و مکان« نام گرفته فیتوص یاست برا یاصطالح نی. همچنیجهان یاسیدر مق یدار

در کتاب جامعه  دنزی( گ۱۳۸۶ ،ی)استور یتحرک روزافزون انسان ها در سطح جهان فیتوص یاست برا یاصطالح نیهمچن

کنونی، جنبه  راندر سراسر جهان در دو یو اقتصاد یکرده است گسترش روابط اجتماع  فیتعر نگونهیشدن را ا یجهان ،یشناس

 یدر آن زندگ  دورتر از جوامعی که  لیکه هزاران ما  میپذیرد  ریاجتماعی تأث  یها  ها و شبکه  از زندگی مرد از سازمان  یمتعدد  یها

 دیبا  یجهات ما م  یاز برخ  یعنیاست؛    ینظام جهان  کیشدن، ظهور    یمطالعه جهان  یاصل  یاز جنبهها  یکیکنند، قرار دارند.   یم

ابعاد  یسرنوشت انسان ها در تمام نی( بنابرا۱۳۸۹)رحمان زاده، ".میرینظر بگ واحد در ینظم اجتماع  کیجهان را به صورت 

 .شوند یمحسوب م یاست و همه به عنوان شهروند جهان هوابست گریکدیمختلف به 

  دهایفرصت ها و تهد یمجاز یفضا
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 تیاطالعات؛ جذاب نیآسان به آخر یابیبودن؛ دست یو فرامرز یاشتغال ، جذب گردشگر؛ جهان جادیفرصت ها: ا نیتر مهم

گسترش تعامالت و  ؛ی؛ گسترش عدالت رسانه ا یاجتماع  - یاقتصاد یها نهیاطالعات و ارتباطات ؛ کاهش هز یو تنوع ؛ آزاد

 باال. اریتبادل نظرها با سرعت بس

اعتقادات و گسترش شبهات   فیکم حضور؛ تضع  یفرهنگ ها  فیجامعه؛ تضع  یمتعال  ی: کمرنگ شدن ارزش هادهایتهد  نیتر  مهم

و اخالل   تیهو  و انزوا؛ بحران  ی(؛ افسردگیفرهنگ غرب  ژهیمنحط )بو  یفرهنگ ها  ی؛ گسترش محصوالت فرهنگ  یدتیو عق  یفکر

 و یاقتصاد یدهای(؛ شکاف نسلها؛ تهدی)جنس یانحرافات اخالق ؛یمجاز ادیاعت ت؛یشخص یریدر شکل گ

 ۔یمجاز یفضا یاسیس

 یمقام معظم رهبر  دگاهید

 ها  فرصت

و  ستیاسالم است. در مراسم ب یایفرصت ارتباط با دن شانیفرصت ها از منظر ا نیاز مهم تر یکیاسالم:  یایبا دن ارتباط

بلکه  -است  دنیکه نسل سوم انقاب در آن در حال بال -)ره( فرمودند: نه تنها در کشور ما  ینیسالروز حضرت امام خم نیپنجم

 نیدنبال ا رند،یارتباط بگ توانند یم یخود براحت طیکه با مسائل دور از مح نترنتیاسام، جوانان عصر ارتباطات و عصر ا یایدر دن

 نیبدانند هم چن یشتریمطالب ب م،یعظ یبنا نیمعمار ا یو درباره  یاسام یو جمهور یمسائل انقاب اسام یهستند که درباره

 ی دشنام دادن به جمهور   یاستفاده کردند برا  ینترنتیو ا  ییویادو ر  یونیزیتلو  ستگاهیکردند که دشمنان از صدها بلکه هزاران ا  انیب

را در مستمعان و  یحس کنجکاو یعنیمطلب به ما کمک کرده است،  نیبزرگ آن و به طرفداران آن. خود ا یو به بان یاسام

هم اگر  ی: منبر رفتن به صورت سنتینیمعارف د جینشر و ترو (. ۱۴/  ۳ / ۱۳۹۳ست ) ا ختهیبرانگ ایمخاطبان در سراسر دن

روبه  یکه مسجد و منبر و سخنران -ما  یسنت غیالبته من اعتقاد دارم که تبل ستین ینداشته باشد، کاف یو بر مغز یعال یمحتوا

نگاه او  فتد،ینگاه شما به او ب د؛یصحبت کن رونفر روبه  کیبا  دینیکه شما بنش نی. امیحفظ کن دیرا با نیبدیل ندارد؛ ا -روست 

. امروز ستین یکاف نیا کنیل م؛یحفظ کن دیرا با نیاست؛ ا یخوب یلیخ زیچ نیو نفس گرم شما به او برسد، ا فتدیبه شما ب

خسارت  کیقافله عقب بماند، قطعا  نیاز ا نید تیاست که اگر روحان ادیمتنوع و ز یبه قدر یو گفتار ینوشتار غیتبل لیوسا

 (. ۱۱/  ۲/ ۱۳۸۴ )کرمان، ونیعلما و روحان داریدر د اناتیخواهد آمد )ب شیاو ب یبرا یخیبزرگ تار

 تهدیدها 

 یو از روشها  کنندیاستفاده م  غاتیاز تبل  کنند،یاند، از مطبوعات استفاده م  هننشست  کاریشمردن ارزش ها: دشمنان ما ب  زیناچ

در چشم  د،یاست و آنها از آن ارزشها خوششان نم با بندیرا که ملت به آنها پا ییتا آن ارزشها کنندیاستفاده م یغیگوناگون تبل

د در با کارگزاران نظام فرمودن داریدر د شانیا:یاسیجنبه س. ( ۲۱/  ۰۸ / ۱۳۸۵مردم گرمسار،  داریدر د اناتیمردم بشکنند. )ب
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 یشود و کوچک شمرده شود؛ متقا ریکشور تحق یو مل یشود توان داخل یم یدشمنان ما سع یرسانه ا یگسترده م غاتیتبل

ها  دولت ست،ین یجهان یاز لغزشگا ههاست طرف مقابل ما جامع ه یکی نیشود؛ ا یاز آنچه که هست، معرف شیتوان دشمن ب

 ینظرات رهبر معظم انقالب اسالم. ( ۳/  ۵ / ۱۳۹۱دارند )  یقو یچند دولتند؛ منتها دستگاه رسانه ا ستند؛یها نملت ستند،ین

 و نگاشته شده است. یمهم جمع آور اریو بس یکل یعنوان ها ،یمجاز ینسبت به فضا

 ی فرهنگ  یمهندس یراهبرد  تیریمد

 یها  هیسرما  تیریجامعه و مد  یاجتماع   ،یمرتبط با توسعه اقتصاد  یها  تیاز فعال  یعبارت است از: بخش  یفرهنگ  یمهندس

 یخاص توسعه فرهنگ  یو نظام ها  یتیریمد  یو توسعه ابزارها  نیتدو  ،یطراح  ،یچگونگ  یمفهوم به معنا  نیا  ی. به عبارتیفرهنگ

 .(۱۳۸۹و همکاران،  ینصر آباد یباشد )باق یم یفرهنگ یبرنامه ها نینظام تدو رندهیدر بر گ ایو 

 . میبه دستور رهبر انقاب بود یمجاز یفضا یعال یشورا لیشاهد تشک ۹۰اسفند ماه سال  در

 ها  بیاز آس یریشگیبه منظور پ  ییشنهادهایپ

 ۔یمجاز یفضا بیو معا ایدادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزا یدر مدارس جهت آگاه یآموزش یکالس ها یبرگزار -

 آن. بیو معا ایو مزا نترنتیبا موضوع ا ییها الیها و سر لمیساخت و پخش ف -

 ۔ یمجاز یفضا یها بیدر مواجهه با آس مانیا شیو افزا تیدر جهت تقو ینید یاستفاده از آموزه ها -

 آن تیریو مد یمجاز یو نوع استفاده از فضا یمجاز یفضا یها بیآس نهیآموزش خانواده ها در زم -

 یریگ  جهینت

 یمجاز  یفضا  قیو تفرقه از طر  یرانیا  تیو هو  ینظام اسالم  هیهجمه به عل  یکه دشمنان مدام در پ  یدر اوضاع به طور حتم  

و  یاشتغال ، جذب گردشگر؛ جهان جادی: الیاز قب ییفرصت ها داتیهستند. پر واضح است که در کنار تهد یمجاز یو شبکه ها

 - یاقتصاد یها نهیاطالعات و ارتباطات ؛ کاهش هز یو تنوع ؛ آزاد تیاطالعات؛ جذاب نیآسان به آخر یابیبودن؛ دست یفرامرز

 یها دیآنچه واضح است تهد یباال. ول اریگسترش تعامالت و تبادل نظرها با سرعت بس ؛یعدالت رسانه ا ؛ گسترش یاجتماع 

 دیرد خدمات و تول تیگرفته تا حما یبریاست؛ از جنگ سا افتهیگسترش  یها ندیبه نحو فزا زین یو فرهنگ یو اجتماع  یتیامن

تالش کرد.  دیبه فرصت ها با داتیتهد لیو تبد یمجاز یفضا یسازسالم  یبرا دیبا نی. بنابرایاخالق ریاطالعات مستهجن و غ 

 یشورا یو اعضا سیرئ دارید شانیبوده است. ا یمقام معظم رهبر یاز دغدغه ها یکی یمجاز یراستا توجه به فضا نیدر هم

قدرت نرم فوق   کی  انبه عنو  یمجاز  یگسترده فضا  یگذار  ریبا اشاره به تأث  ۱۳۹۴  ورماهیدر صبح دوشنبه در شهر  یمجاز  یفضا

 یبر لزوم طراح  ات،یو اخالق ینیاعتقادات د  مان،یا  ،یاقتصاد، سبک زندگ  است،یمختلف از جمله فرهنگ، س  یالعاده در عرصه ها

 ر یکردند و افزودند: الزمه حضور فعال و تأث دیعرصه تأک نیجامعه در ا یو اخالق یفکر تیامن میحفظ حر یبرا قیمناسب و دق
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دستگاهها« و  انیم یدر اجرا بدون از دست دادن زمان«، »هماهنگ تی»جد «،یریگ می»تمرکز در تصم ،یمجاز یگذار در فضا

 .و تعارضه است یکار یاز مواز زی»پره

 

 

 

 منابع

 و عباس رادبا وه، نشر کتابدار، چاپ اول.   یلوریو جامعه، ترجمه: عباس گ  نترنتی(، ا۱۳۸۰)  مزیج  ن،یاسلو  -

صص   ،یخراسان شمال  یجوانان، فصلنامه دانش انتظام یبر سبک زندگ یاجتماع ی شبکه ها ری(. تاث۱۳۹۲) میمر  ،یوانی پور، مهناز؛ گر ریام-

۳۹-۲۳ 

 |توسط مؤلف.  کیشدن، تهران انتشار الکترون  ی(، جهان ۱۳۸۶)  یمهد  ،یاختر محقق  -

 ۔ نشر آگه، چاپ اول  نده،یپا  نیدرباره فرهنگ عامه، ترجمه حس  ی( مطالعات فرهنگ۱۳۸۶جان )  ،ی استور  -

 چاپ اول   اقوت،یقم، نشر:    ،یفرهنگ  ی(، جامعه شناس۱۳۸۹)  ی هاد   ،یپور، فاطمه؛ طاهر   نیام  ه؛ینور  ،ییشادالو  ؛یعل  ،ینصر آباد  یباق  -

  ی گذار  استیس یشدن، فصلنامه مطالعات راهبرد یدر عصر جهان یمجاز  یاجتماع ی(، کارکرد شبکه ها ۱۳۸۹) یعل دیرحمان زاده، س -

 ۴۹-۷۸شماره اول، ص    شیساول اول، پ  ،ی عموم

 . ۱۳۹۴ماره    ی د  ۱۲،  ۲۴۴۴هستند، روزنامه شماره    یاجتماع  یها عضو شبکه ها  یرانیاز ا   یمی( ن۱۳۹۴اطالعات )  یفناور  -

  یاقتصاد - یاسیاطالعات س  ،یشیاصغر قر دیجهان سوم، ترجمه س یشدن و آثار آن بر کشورها  ی(، جهان۱۳۷۹عادل ) ،یعل دیعبدالمج -

 ۱۵۶، شماره  ۱۴، سال  

 ۱۵۲-۱۵۷، ص  ۱۵۵

 ی چاپ سوم، تهران، نشر ن  ت،یشدن فرهنگ، هو  ی(، جهان ۱۳۸۶احمد )  ،یگل محمد  -

  ،یعلوم اجتماع نوجوانان و جوانان استان قم، فصلنامه  نیدر ب  یمجاز  ادیاعت  دهیپد  ی(، بررس۱۳۹۰رضا )  ،یشال  یجعفر؛ صفر  ،یبیهزارجر  -

 ۱-۳۵، صص  ۵۷شماره  

 ( khamenei.ir ،یمقام معظم رهبر   تی)سا  یمقام معظم رهبر   اناتیب  -

 

 


