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 يمجاز يفضا يکاربر ياصل اننفعذي رفتار ةمطالع
 6خجسته حسن

 چکيده

 و نفوو   از را محتوا کنترل يحد تا و آورده وجوده ب رسانه نهاد در يمهم تغييرات يتکنولوژ تحوالت

 يگزينشورر  و انتخاب قدرت است. سپرده کاربران به و کرده خارج دولت و يارسانه يهاسازمان قدرت

 و ياقتصواد  ،يرتجوا  تصوور فوق هايظرفيت و هارسانه انواع متنوع و گسترده حضور و فضا اين در افراد

 هموواره  ياصول  اننفعو  ي منافع است. داده يکاربر ياصل اننفع ي به يجديد هايقدرت ،شانيتبليغات

 صورفا   ةجنبو  از يول است، يمتعدد اننفع ي يدارا يمجاز يفضا هرچند نيست. جهت يک در و همسو

 نووع  و وضوعيت  درک .رنود گيمي قرار يبررس مورد پژوهش اين در که دارد قدرتمند نفعي  سه يکاربر

 نقوش  مناسب و يمقتض هاييگذارسياست و ،يمجاز يفضا و اينترنت يحکمران در تواندمي آنها منافع

 .کنند ايفا يمهم

 شيپو  يمجاز يفضا يحکمران مدل در ياتوسعه کوشدمي و بوده يپيمايش و يتوصيف پژوهش اين

 و بووده  آناليون  ةپرسشنام توسط يتصادف يگيرنمونه است. توئيتر و واتساپ کاربران ،يآمار ةجامع نهد.

 است. نفر 647 نمونه تعداد

 ،دارنود  تمايول  آن از استفاده کامل يآزاد به يمجاز يفضا کاربران درصد 7.56 دهدمي نشان نتايج

 و ياخالقو  ،يامنيتو  هواي دغدعوه  جهوت  به مايلند امور ءاوليا يا اننفع ي دوم گروه معتقدند درصد 6.58

 خودمات  ةدهندارائه يهاشرکت معتقدند درصد 76 همچنين شود. کنترل يمجاز يفضا اطالعات، نشت

 در ديرور  گوروه  دو بوا  دوم گوروه  منفعت بنابراين باشد. آزاد کامل طورهب فضا اين مايلند اينترنت بستر در

 نيو ا يحکمرانو  در را ينيسونر  هايخسارت تواندمي تعارض نيا حل براي تالش عدم که است تعارض

 آورد. وجوده ب ابندهيگسترش يفضا

 کليدي واژگان 

 يگذارسياست امور، ءاياول ،يمجاز يفضا کاربر، نفع، ي

                                                        

 khojasteh@irib.ac.irدانشیار گروه راديو دانشگاه صداوسیما،  .6

 10/21/6311تاريخ پذيرش:  61/20/6311تاريخ دريافت: 
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 مقدمه .0

 از يبسيیار  يجايهجاب و يدگرگون موجب يارتباط هاييتکنولوژ انقالب به نزديک تحول

 ايين  است. شده هارسانه مخاطب عنوانبه افراد و ايرسانه يهاسازمان يکارکردها و هانقش

 زميان  هر از بیش را ياجتماع هايرسانه خصوصبه هارسانه يکاربرد قدرت سو،يک از تحول

 و قدرتمنيد  اننفعي ذي بيه  را يقبلي  مخاطبيان  يا يفعل کاربران ديگر، سوي از و کرده يديگر

   است. کرده تبديل يفعال

 ،يمل يهادولت شامل اکنون اينترنت اننفعذي ،دارد يگوناگون اننفعذي نترنتيا امروز

 توجه با معمول طوربه و هستند يفن و يمدن ةجامع تجارت، بخش ،يالمللبین يهاسازمان

 «آنالين ياعضا» ،يسیاس و يشخص هاييکاربر و تجارت در يمجاز يفضا یتاهم به

 ي سیاستمداران داوطلبان، جامعه، رهبران همکاران، ،گذارانسرمايه ،انيمشتر از: اندعبارت

 ديگر. ينهاي کاربر هر و ي هستند مديون رسانه به را شانيانتخابات موفقیت از يبخش که

 يک اننفعذي انواع سهم مثال عنوانبه نیست، جهتهم و سوهم غالباً اننفعذي سهم

 ازجمله يگوناگون يهاارزش و هاجنبه بلکه نیست درآمد و فروش فقط يتجار شرکت

 .ودشمي شامل را انيمشتر يبرا متیق و تیفیک اي کارکنان يبرا اشتغال تیامن

 نیسيت  جهت يک رد و همسو همواره اننفعذي منافع که است آن از يحاک هاتفاوت اين

 يمتعيدد  اننفعي ذي ،يمجياز  يفضا هرچند شود.مي يديگر ضرر منجربه ييک نفع يگاه و

 قيرار  يبررسي  ميورد  پيووهش  ايين  در که دارد قدرتمند نفعذي سه يکاربر ةجنب از اما دارد

 پيووهش  ايين  در کيه  ياجتمياع  هياي نقش در کاربران 1،افراد يا يحقیق 6کاربران د:نگیرمي

 اينترنيت  بستر بر و يمجاز يفضا در شانفعالیت که ييهاشرکت و شوندمي يارذمگنا 3اولیاء

 گیرد.مي صورت

 توجيه  يمجياز  يفضيا  در فعالیتشيان  و يکياربر  بيه  سيو، يک از را عمده نفعذي سه اين

 اننفعي ذي اين گیرد.مي قرار توجه مورد کاربران اين ياجتماع نقش ديگر سوي از و شودمي

 نیسيتند.  مشيابه  چندان موردنظر منافع عمالاِ قدرتِ جهت از اما دارند اربسی منفعت ،عمده
                                                        

1. user. 

2. individual.  

3. parents. 
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 و فضييا اييين يحکمرانيي در توانييدمييي شييانمنافع نييوع و اننفعييذي اييين وضييعیت درک

 .کند ايفا يمهم نقش مناسب و يمقتض هاييگذارسیاست

 و نيد دار فردييت  بريمبتن يرفتار که دهندمي تشکیل کاربران را اننفعذي نخست گروه

 اگرچيه  دوم گيروه  هسيتند.  يشخصي  هياي خواسته برحسب يمجاز يفضا از استفاده يپ در

 .آنند انجام به متعهد و دارند ياجتماع هايمسئولیت و بوده ياجتماع جايگاه در يول افرادند

 و خيانواده  ،يتربیت و يآموزش مراکز مملکت، اولیاء شامل اولیاء يعموم عنوان با که گروه اين

 از اما گیردمي صورت يواقع محیط و يسنت شکل در شانفعالیت که ييهاسازمان ءیااول يحت

 اسيتفاده  نیيز  مشيتريان  و رجوع ارباب ،کارکنان با تعامل يبرا يمجاز يفضا و اينترنت بستر

 ،ياصيل  اننفعي ذي سيوم  گيروه  ها.وزارتخانه و هاسازمان ها،يشهردار مثال عنوانبه کنند،مي

 يفضيا  آنها هجوالنگا و بوده اينترنت بستر بر شانفعالیت اساساً که نداييهاشرکت و هاهمؤسس

  است. يمجاز

 پژوهش هايپرسش و اهداف

 ايين  منيافع  تضياد  و اشيتراک  کيه  استهپرسش اين به گوييپاسخ دنبال به پووهش اين

 هير  رفتيار  سيت؟ یچ نفعذي هر منفعت نوع چیست؟ يمجاز يفضا ياصل و عمده اننفعذي

 ايين  پاسيخ  اسيت  امیيد  اسيت؟  چگونيه  يمجياز  يفضيا  در منفعيتش  نوع اساس بر فعنذي

 يمجياز  يفضيا  بهتير  يگذارسیاست و يحکمران به درنتیجه و تردقیق شناخت به هاپرسش

 .کند کمک

   ينظر ادبيات .2

 است: گرفته قرار توجه مورد موضوعدو  تحقیق ادبیات ةمطالع در

 يالگيو  از رايي،،  هاينظريه چارچوب در يمجاز يفضا يکلید اننفعذي شناخت يبرا ي

 اننفعي ذي يالگيو  اهمیت در کارول و بوچولتز رويکرد است، شده استفاده برايسون اننفعذي

 است. بخش اين ةپشتوان

 ،يمجياز  يفضيا  يکياربر  ةعميد  اننفعذي عاليق يچیست و قدرت میزان يآشناي يبرا ي

 از اسيتفاده  و يکاربر هنگام در ان(نفعذي نخست ه)گرو کاربران يا افراد ياصل نیاز و خواسته

 ييهاشرکت ياصل تمايالت و ان(،نفعذي دوم )گروه اولیاء هايدغدغه نوع همچنین فضا، اين



 0011و زمستان نامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شمارة هفدهم / پاييز دوفصل

 

21 

 از ان(نفعي ذي سيوم  )گيروه  اسيت  يمجاز يفضا و اينترنت بستر بر طورکليبه شانفعالیت که

 است. شده استفاده ياسناد و ايکتابخانه مطالعات

 اننفعذي ةنظري .1ـ2
 و تجيارت  ييک  بيین  ةپیوسيت  روابيط  بير  کيه  اسيت  يدارسرمايه از برخاسته ديدگاه اين

 نگياه  از کند.مي تأکید ديگران و جوامع ،گذارانسرمايه ،کارمندان ،کنندگانتأمین مشتريان،

 شارز ،اننفعي ذي ةهمي  يبيرا  باييد  بلکه شرکت سهامداران يبرا تنهانه بنگاه يک ،نظريه اين

 ،اننفعذي ةنظري به تفصیلبه کتابش در فريمن ادوارد ر. ،میالدي 6191 سال در کند. ايجاد

 بيه  وکيار کسيب  اخالق ةمطالع در نظريه اين است. هپرداخت يتجار اخالق و سازمان مديريت

 هيا پيووهش  در گسيترده  و بیشتر ةمطالع يبرا 6192 ةده از و شده تبديل ياساس يموضوع

  .(1267 1،وبر و 6يلسکیواس )ر.ک: است گرفته قرار توجه مورد

 چيست؟ نفع .1ـ1

 فيرد  يک که يغیرماد يا يماد لمس، غیرقابل يا لمس قابل چِیز هر ،«نفع» تعريف طبق

 ايين  بير  آورد.يمي  دستبه ديگر يگروه يا فرد يهایتلفعا ارزش اساس بر را آن گروه يک يا

 اهيداف  بيه  دسيتیابي  يبرا که ييهاگروه يا فرادا :از اندعبارت وکارکسب هر ذينفعان ،اساس

 آنها به خود اهداف به دستیابي يبرا سازمان مقابل، ديدگاه از يا و نیازمندند سازمان به خود

 است. نیازمند

 ييک  عنيوان بيه  دني توانيم که هستند ييهاقابلیت واجد اننفعذي گفت توانيم بنابراين

 ياسيتانداردها  و يسيازمان  يهاسیاست ،خدمات ،محصوالت بر محدوديت يک يا و مطلوبیت

 تأثیرپذيرند. آنها از يا بوده رگذاراث يعملیات

 توضیح در که طورهمان است. اننفعذي يبرا يمنافع وجود تأثر، و تأثیر ةرابط اين منشأ

 و يمحیطي زيسيت  و دوسيتانه نيوع  ،يپيول  و يميال  تواننيد يم منافع اين شد گفته نفع مفهوم

 از يناش تواننديم همچنین و بوده يتحقیقات و يعلم يا و يقانون و يامنیت و يمعمو ،ياخالق

 بيه  اننفعي ذي تعرييف  يگسيتردگ  و دامنه باشند. سازمان و نفعذي میان ياطالعات يوابستگ
                                                        

1. David M. Vasieleski. 

2. James Weber. 
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 و سيازمان  فعالیيت  ةحوز يگستردگ سازمان، يپذيرانعطاف میزان ،يبیرون محیط يپیچیدگ

 دارد. يبستگ اننفعذي ييافتگسازمان میزان

 اننفعذي يهامدل کاربرد .1ـ3

 را امکيان  ايين  و دارنيد  يکياربرد  ارزش سه ،اننفعذي يهامدل کارول و بوچولتز نظر از

 .است يضرور جامعه و تجارت يبرا اننفعذي به توجه چرا شود معلوم تا کندمي فراهم

 اهداف منجربه بايد اننفعذي مديريت که ترتیب يندب ،دارند يابزار ارزش .2 ،هامدل اين

 يبررس امکان همچنین اننفعذي مدل .دنشو ي يپايدار رشد، ،يسودآور افزايش، ي يتجار

 ارزش .9 ؛آوردمي فراهم را بنگاه يتجار اهداف به رسیدن و اننفعذي مديريت ارتباط

 اين .برخوردارند يذات ارزش از اننفعذي که است يمتک فرض اين بر اننفعذي مدل يهنجار

 هايفعالیت در يمشروع سهام ،شرکت به خود ةعالق اساس بر اننفعذي که پذيردمي نظريه

 وجوده ب يمفاهیم و زبان اننفعذي يهامدل اينکه به توجه با ،يتوصيف ارزش .3 دارند؛ آن

 اين است. تربزرگ محیط بر آنها تأثیرات و کار ةنحو ،هاشرکت توصیف به قادر که دنآورمي

 يتئور زبان ،دلیل همین به و بوده مفید آن مديريت و سازمان درک به کمک يبرا هامدل

 د.ریگمي قرار استفاده مورد تجارت در گسترده طوربه اننفعذي

 

  

 

 

 

 

 (Donaldson & Preston, 2020) اننفعذي مدل ارزش سه :9 شکل

 

 ابزاري

اي براي نفع وسیلهذي

سعه و بهبود تو

 اقدامات شرکت

تحلیل ماهیت و 

روابط متغیرها  ةگستر

 نفعانبا ذي

عنوان هدف: نفع بهذي

افراد داراي حق مشروع 

 نسبت به شرکت

 

 هنجاري

 

 توصیفي
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 اننفعذي تحليل در برايسون مدل .1ـ6

 محيور  کيه  گیيرد ميي  صيورت  يمربع يماتريس ةوسیلهب اننفعذي تحلیل هايشیوه از ييک

 اديي ز يخیلي  از محورهيا  اين سر دو است. اننفعذي منفعت اشيافق محور و قدرت آن يعمود

 اول گيروه  د:ني دار وجود نفعذي گروه چهار ،آن طبق بنابراين د.نشومي يبنددرجه کم يخیل تا

 شيود. مي تأمین هابنگاه در شانينیازها و هستند ندکا و کم منافع اما زياد نفوذ و قدرت يدارا

 ةدرجي  کمتيرين  در بنيابراين  است اندک شانمنفعت میزان همچنین و نفوذ و قدرت ،دوم گروه

 نفيوذ  و قدرت يدارا هم که هستند يکسان سوم گروه گیرند.يم قرار اننفعذي میان در اهمیت

 چهيارم  گيروه  .دارنيد  اننفعي ذي ديگير  میان در را يکلید نقش و دارند يزياد منافع هم و زياد

 گیرند.مي قرار توجه مورد ضرورتاً که است زياد شانمنافع اما داشته اندک قدرت

 

 سونيبرا اننفعذي ليتحل يالگو :3 شکل

 يشناسياي  قدرتشيان  و عالقيه  سيطح  بيا  متناسب اننفعذي از يکل ةطبق چهار گونهبدين

 کرد: توصیف زير شرح به نتوامي را طبقه چهار اين .شوندمي
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 کيه  دارنيد  يتيوجه  قابيل  قيدرت  هيم  و زيياد  يمنيد عالقيه  هم ايشان 6:آفريناننقش .2

 کارکنيان  يبرخي  و رقیب يا همکار يهاسازمان سهامداران، يا نامالک مديران، گروه توانندمي

 .شوند شامل را سازمان

 و ياجتمياع  مهيم  هياي وهگير  کيه  اسيت  اندک قدرتشان اما دارند زياد ةعالق 1:نهادها .9

 ييا  شيهر  يشيوراها  ،يتحقیقيات  مراکيز  و هيا دانشگاه ،يردولتیغ مؤسسات همچون يشهروند

 .گیرنددربرمي را سازمان کارکنان يبرخ يحت و يمحل يشوراها

 ،دوليت  کيه  اسيت  انيدک  شيان هعالقي  اميا  داشته زياد قدرت گروه اين 3:سازانزمينه .3

 .شوندمي شامل را هابانک و يشهردار ،مالیات ةادار مانند يدولت يهاسازمان

 ميردم  بیشيتر  که دارند کم يمندعالقه هم و داشته اندک قدرت هم گروه اين 1:عامه .8

 گیرد.ميدربر را يمعمول افراد و جامعه

 گيروه  ،کننيد ميي  توجيه  آن پیشيرفت  و سيازمان  تيداوم  به طورکليبه آفريناننقش گروه

 کسيب  امکيان  به سازاننهیزم گروه ،کنندمي نگاه سازمان يروجخ و تیفیک به بیشتر نهادها

 تیي موقع حفي   يپي  در و بوده کارمحافظه معموالً عامه گروه و شندياندمي سازمان از درآمد

 است. سازمان تیفعال وجود با يشخو موجود

 و عمالاِ قدرت میزان و منفعت میزان اساس بر را نفعذي سه گاهيجا ،الگو اين به توجه با

 در زياد منفعت يدارا هم اننفعذي اول گروه .کرد معلوم ماتريس در توانمي را آن از دفاع يا

 يا و عمالاِ در يکاف قدرت لذا فراوان انتخاب امکان خاطربه و است يمجاز يفضا از استفاده

 ايتس و ياجتماع ةرسان يا شبکه يک حذف يا انتخاب با توانندمي نآنا دارد. منافعش از دفاع

 هاشرکت يهافعالیت يسازيتجار و بازار رويکرد شوند. آن ينابود يگاه و ضرر موجب رقیب

 است. شده نیز يمشتر عنوانبه کاربران قدرت افزايش موجب يمجاز يفضا در هاشبکه و

 موقعیت با يکاربران همزمان آورد. حساببه يکلید بازيگران عنوانبه را نآنا بايد بنابراين

 دارند يمجاز يفضا يکاربر و استفاده در يزياد منفعت که هستند اولیاء عنوان با ياجتماع

 شود. حاصل تواندمي فضا اين کنترل و مديريت با فقط که داشته ييهادغدغه و هاينگران اما
                                                        

1. Players. 

2. Subjects. 

3. Context Setters. 

4. Crowd. 



 0011و زمستان نامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شمارة هفدهم / پاييز دوفصل

 

26 

 شکست ندارند. را آن از دفاع يا و عمالاِ قدرت دارند که يمنفعت ةانداز به سفانهأمت کاربران اين

 .است منفعتشان تأمین در اولیاء قدرت فقدان از مهم ايهنمون روسیه و ايران در تلگرام دانسدا

 ةانداز به اماد، دارن يزياد منفعت که ياننفعذي گیرند،مي قرار سوم مربع در اولیاء بنابراين

 بر که دهستن ييهاشرکت و هاهمؤسس ،سوم گروه ندارند. را آن از دفاع يا تأمین قدرت يکاف

 تقويت را خود بازار ،ياجتماع هايشبکه در طورکليبه و دهندمي ارائه خدمات اينترنت بستر

 بدون هافعالیت مطلق يآزاد ،سود حداکثر به رسیدن يبرا هاشرکت اين آلايده کنند.مي

 يکاربر ةعمد اننفعذي از هاشرکت اين است. يمحل و يمل يهادولت يقانون يقیدوبندها

 يبرا يزياد قدرت هانداب اينترنت يفراقانون يتاحد و يفرامرز ماهیت و ندايمجاز يفضا

 جزء نیز گروه اين بنابراين است. کرده ايجاد ي است يحداکثر سود که ي خواسته تأمین

 هستند. يمجاز يفضا در يکاربر و فعالیت ياصل و يکلید بازيگران

 يمجاز يفضا ياصل اننفعذي يويژگ .1ـ9

 اننفعذي گروه اولين ؛افراد يا کاربران ا

 کياربران  بيه  اينترنيت  يويوگ هستند. يمجاز يفضا و اينترنت ياصل اننفعذي از کاربران

 هياي خواسيته  بير يمبتني  کياربر  نقيش  ييک  ؛کننيد  فايا متمايز کامالً نقش دو دهدمي اجازه

 يمحيول  ييا  ياکتسياب  ياجتمياع  هياي نقش جايگاه در ديگر نقش و يشخص و يفرد تشدبه

 ياجتمياع  نقيش  در کياربر  بيا  همسو منافعش ،فرد عنوانبه کاربر است ممکنرو، ازاين است.

 نباشد. مملکت اولیاء و هاسازمان اولیاء ،يآموزش مراکز اولیاء خانواده، اولیاء مانند

 آشکار کامالً امر اين يبرخ يبرا دارد. وجود يآزاد به يذات میل يشخص هر درون در

 نیز برخي در و ي بهتر شغل يا جديد ماشین ي موقت يهدف به نرسید میل مانند است

 آزاد به میل عشق. و يشاد صلح، يبرا پايانبي يآرزومند مانند است تربالغ میل اين

 هايمیله با يجسم يهازندان در میل اين يگاه است. بشر ماهیت از يبخش صرفاً بودن

اند و قفل شده يتقريباً همه در زندان روان اما ،يابند يرهاي خواهندمي و اندشده قفل يفلز

 ،محدوديت هرگونه از يرهاي لحظه هر که است اين دلیل .دشونيفتار هوس مرکامالً گ

 انسان يطبیع وضعیت پايانبي عشق و يشاد صلح، است. انسان يزندگ ةلحظ شادترين

 از استفاده در لکام يآزاد به میل يفرد جايگاه در کاربران گفت توانمي بنابراين بوده

 يفطر هاييوگيو از ييک هم �يمطهر شهید مرحوم دارند. يمجاز يفضا و اينترنت
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 انتخاب به دست و باشد آزاد خواهدمي انسان کهطوريهب داندمي يآزاد به میل را انسان

 .(12 :6317 ،ي)مطهر بزند

 يکاربر اننفعذي دوم گروه ؛اولياء ا

 کيه  دهيد مي قرار نبايدها و بايدها از ايمحدوده در را فرد ،يحولم يا ياکتساب ياجتماع هاينقش

 ،يقيانون  و يرسيم  هياي مسيئولیت  بير  افيزون  يکشيور  و جامعه در مملکت اولیاء .ستآنها به متعهد

 .يعميوم  يهنجارهيا  و هيا ارزش حفي   ماننيد  دارد، انتظار آنان از جامعه يا دارند برعهده نیز يوظايف

 يمجياز  يفضيا  اسيت  ممکن که دارند را جامعه زيان و سود هايدغدغه ،داندولتمر يا مملکت اولیاء

 نآنيا  هياي ينگراني  از ييکي  مثال عنوانبه ندانند. جامعه يعموم منافع جهت در را آن يهاظرفیت و

 .ندآن ةزنندبرهم ياجتماع هايشبکه مسیر اما ،است کشور اسرار حف  و يامنیت ةدغدغ

 که ي ياجتماع هايرسانه وجود ،هادولت و يرسم يهاسازمان از يبسیار هايدغدغه از يکي

 :اندشده يبندطبقه گروه سه در هاچالش اين يپووهش در .است ي دارند يامنیت ينگران و چالش

 از يناشي  هياي چيالش  ،شرکت و )کارمندان( کارکنان يرو بر يخارج هجمة چالش (الف

 هياي چيالش  البتيه  کارکنان. ةوظیف و نقش با مرتبط هايچالش و کارکنان يناآگاه ،اقدامات

 اطالعيات  امنیيت  بيراي  را بزرگتيري  هايخطر کارکنان يناآگاه يا کارکنان اقدامات از يناش

 از ييک شهرت مديريت همچنین دهد.مي نشان خارجي هجمة از ناشي هايچالش به نسبت

 است. ياعاجتم هايرسانه با مرتبط يهاشرکت اطالعات امنیت ياصل هايينگران

 خطير  اسيت:  مسيئله  ييک  ةدهندنشان ايحرفه و يخصوص هاينقش در يسردرگم (ب

 پرسيش  ايين  رو،ازاين .ياجتماع هايرسانه ةشبک در ارتباط و يهمکار يبرا اطالعات امنیت

 هياي رسانه در هويت و ايحرفه ،يخصوص هاينقش بین توانمي يحد چه تا که دارد وجود

 دارد. يبستگ شرکت در کارمند يک موقعیت به شدتبه کهدرحالي شد قائل تمايز ياجتماع

 و همکياران  بيا  ارتباط و يهمکار يبرا ياجتماع هايشبکه از کارمندان و هاشرکت (ج

 کارمنيدان  يهمکيار  و ارتبياط  يوقت اطالعات، امنیت منظر از کنند.مي استفاده مشتريان

 چيالش  ييک  مسيئله  ايين  خصوصاً گیرد،مي صورت باشند شرکت هدايت تحت آنکه بدون

 شيوند ميي  مخليوط  هيم  بيا  يخصوص و ايحرفه هاينقش احتماالً موارد اين در زيرا ؛است

 .(12 :1261 ،1هکاال و 6وايرينن)
                                                        

1. Karin Väyrynen. 

2. Riitta Hekkala. 
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 ياجتمياع  هياي رسيانه  ،اطالعات امنیت تهديدات يا هاچالش از يمختلف انواع به توجه با

 تهدييد  ييک  اينکه دلیل به حال،بااين د.شون هاشرکت اطالعات امنیت سیاست از يجزئ بايد

 امنیيت  ميديران  هياي نظر و تجربيه  از يناش شودمي ديده میزان چه ياجتماع هايرسانه در

 حاصيل  اطمینيان  يامنیتي  هايسیاست اين از بايد هاشرکت بنابراين ست،هاشرکت اطالعات

 خياص  ةزمیني  کشيور  هير  در و شيده  انجيام  مختلف شرکت ده در مطالعه اين هرچند کنند.

 هيا شرکت رانيمد يکلطوربه اما ،بگذارد تأثیر اطالعات امنیت تأثیر يچگونگ بر است ممکن

 (.10 :همان) دانندمي ياجتماع هايرسانه از يناش را اطالعات يامنیت هايخطر

 خيود  شهروندان حقوق از محافظت يا يمل قوانین ياجرا يبرا يمل يهادولت يطورکلهب

 شيوند. ميي  حاکمیت يسنت مفهوم در چالش موجب که دارند يمحدود ناتامکا ،اينترنت در

 اعتمياد  هيا واسيطه  ييا  کيارگزاران  به يدولت حکم با اقدامات انجام يبرا اوقات يگاه هادولت

 ياسيتثنا  بيه  ،گوگيل  و بيوک فيیس  ماننيد  ياصيل  هايواسطه از يبسیار حال،بااين کنند.مي

 ايگسيترده  شيکاف  وضيع   ايين  اند،گرفته قرار يمل يامرزه از خارج در امريکا متحده اياالت

 انجيام  يبيرا  کنيد. مي ايجاد شانمحدود وسايل و قوانین ياجرا يبرا هادولت تیمسئول بین

 مالکیت و يسايبر جرايم ها،داده از محافظت هايزمینه در ويوهبه شکاف اين مسئولیت، اين

 هيا دوليت  يبرخي  ،مشيروع  هياي ينگراني  سياير  وجود و اين بر افزون است. توجه قابل يمعنو

 سانسيور  و يسیاس کنترل افزايش يبرا اينترنت يحکمران در خود تريقو نقش از خواهندمي

 .(1261 ،6جایکوربال ر.ک:) کنند استفاده يمل اينترنت يفضا

 رسانه يمحتوا يگذارسياست هايدغدغه .1ـ4

 جريان بر را خود که است هاييمقوله ترينياساس و نخستین از محتوا مجازي، فضاي در

 بيا  چنيدان  مجيازي  فضياي  در محتيوا  گفت بايد درحقیقت کند.مي تحمیيل يگذارسیاست

 باييد  بلکيه  شد، قائل شانمیان تفکیکي تواننمي کيه اسيت شده آمیختيه شيبکه ايين بسيتر

 زنيدگي  هياي تعياد  ايجياد  در اي،رسيانه  محتواي امروز دنیاي در ،دانست همسان را دو اين

 هستند. دخیل سیاسي رفتارهياي ايجاد در يحت اجتماعي روابط تعیین روزمره،

 .شييود ميي  منتقيل  مخاطيب  بيه  رسيانه  توسط که انددانسته چیزي را ايرسانه محتواي

                                                        

1. Jovan Kurbalija. 
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 مخاطيب  بيراي  هارسانه توسط هدفمند طوربه که نمادهايي از ايمجموعيه را آن همچنيین

 تيري دقیيق  تعيياريف  (.6317 ،ديگران و يفيشر ر.ک:) اندهکيرد تعرييف نیيز شودمي ارسال

 در بازار در آن ةارائ هايشیوه يا محتوا آن در مخاطب درگیري ةجنب از را رسانه محتواي که

 مبحي   بيه  گونياگوني  انيدازهاي چشم از توانمي بنابراين .است شده ارائه نیز اند،گرفتيه نظر

 و نيياملموس ايرسييانه محتييواي اينکييه ماننيييد يهييايجنبيييه پرداخيييت. ايرسييانه محتييواي

 هستند. نوع ايين از شيود،مي توزييع ملموس ايرسانه قالب يک طريق از و اندانتزاعي

 و فرهنگيي  ةگسيترد  تيأثیر  دلیيل  بيه  اغلب و دارد نیز فرهنگي رويکرد ايرسانه محتواي

 انجيام  آن روي شيتري بی قيانوني  هايکنترل ،محصوالت ساير بيه نسيبت جوامع، بر سیاسي

 سیاسيي  و يفرهنگي  اجتماعي، روابيط هيدايت براي خود محتواي ةواسطبه هارسانه شود.مي

 وارد مخاطبيان  زنيدگي يعميوم و خصوصي حريم به راستا اين در و کنندمي عرضه گفتمان

 مالتتعيا  تنظيیم  براي ايرسانه انگذارسیاست ورود اينجا، در ياساس نیاز بنابراين شوند.مي

 پیراميون  آن يمحتيوا  و مجيازي  فضياي  بيا  ارتبياط  در است. يعموم منافع سود به فضا اين

 اي،رسيانه  يگيذار سیاسيت  ةحيوز  در فضيا  اين قوانین و چارچوب از حکومت و دولت نگراني

رو، ازايين  اسييت،  سيياده  نظيير  بيه  اينترنيت  حاکمیت و کنترل دارد. وجود مهمي هايبح 

 زييادي  هياي اخيتالف  اينترنيت،  ةادار بيراي  مجيازي  فضاي به زدن رفراگی برچسب با همواره

 (.6317 ،همان از نقل به ،1261دنارديس، ر.ک:) دارد وجود

 اذعيان  گيذار سیاست نهادهاي اقتدار به مخاطبان اگر حتي مجازي، فضاي در کليطوربه

 بيه  را قوانین از تبعیت لزوم طوربه اما شودمي تلقي قانون صرفاً آورياليزام اين باشند، داشته

 بيه  مربيوط  عاميل  چنيد  (1261) ديي ر کييريس  خصييوص  ايين در داشيت. نخواهيد هميراه

 منجيير  وضيعیتي بيه توانندمي عوامل اين .کندمي شناسايي را مجازي فضاي يگذارسیاست

 قيانون  رفصِي  کياربرد  .6 :شيود نميي  پذيرفتيه  حيوزه  اين در جامعه سوي از اقتدار که شوند

 شيده، معین محیط در مخاطبان که زماني تا لزوم طوربه خياص دوليت ييک قيوانین بقمطيا

 ييا  تمايل ةدربار مخاطبان اگير .1 ،کنيدنمي آوراليزام را قيانون آن نکنند درک را آن توجیه

 شيده تصيويب  قيوانین  بيا  تطيابق  باشيند،  داشيته  شيک  نآنا کردن اجبار براي دولت توانايي

 آگياه  خاص قوانین وجود از است ممکن مدني ةجامع از خاصي اعضاي .3 است، غیرمحتميل

 قيوانین  ،مخاطبيان  شيرايط  بيه  توجيه  بيا  .1 و (خيارجي  قيوانین  انکار مثال عنوانبه) نباشند

 نیست. پذيرفتيه مخاطيب سيوي از درنتیجه که نباشند ناآن با تطابق موقعیت در دتواننمي
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 يييا  کييردن  حکومييت  کيردن،  کنترل هدف با يفعالیت به يگذارسیاست گفت، توانيم

 معیيار  بيا  درواقيع  يگيذار سیاسيت  که است بديهي شود.مي گفتيه مقيررات بيا کيردن اداره

 اصيول  اينجيا  در کنيد. ميي  ارائيه را اصيول از خاصيي ةمجموع و است مرتبط يعموم منافع

 :از انيد عبييارت  عمييومي،  منييافع  اساسيي اصل ذيل مجازي فضاي يگذارسیاست بر حاکم

 بيه  گسيترده  رويکيردي  . ...و معنيوي  مالکیت خصوصي، حريم اطالعات، به آزادانه دسترسي

 هياي رگيذاري اث و اقيدامات  از وسيیعي  طیيف  دهيد مي اجازه ايرسانه يگذارسیاست عبارت

 يگيذار سیاسيت  ويوگيي  ييک  ترتیيب،  بيدين  بگیيريم.  نظير  در را هيا رسانه ةحوز در دولتي

 تيأثیر  تحيت  را رفتياري  هايمکانیسم که است جامعه در هنجارها و اخالقیات نشر ،ايرسانه

 .(100 :6317 ،ديگران و ي)شريف دهدمي قيرار

 ةنحيو  از بيیش  هيا خيانواده  يبيرا  يمجياز  يفضا و اينترنت ةدربار موجود هايدغدغه اما

 مراکيز  و خيانواده  اولیياء  دييدگاه  از بلکيه  ،اسيت  اطالعيات  نشيت  ييا  هادولت يگذارسیاست

 يضيرور  را محيیط  ايين  کنتيرل  و ميديريت  کيه  دارد وجود نیز يديگر هايينگران يآموزش

 بيا  نیيز  ما ةجامع در و است آن به اعتیاد اينترنت، هايآسیب از ييک مثال عنوانبه سازد.مي

 در شييده انجيام  هياي پووهش ةنتیج .هيستیم ميسئله اين شاهد نترنتيا روزافزون گسترش

 درصيد  30 و هسيتند  جوانان اينترنت از کنندگاناستفاده بیشترين که دهديم نشان کيشور

 مينظوربيه درصد 32 ،ياينترنت هاييباز يبرا درصد 19 روم،چت در حضور دلیل به نآنا از

 يجهيان  هياي شيبکه  در وجيو جسيت  دلیيل  بيه  درصيد 10 و يالکيترونیک پست کردن چک

 .(613 :6317 ،زادهحسن و خداياري ،انيجعفر) هستند

 هيا آسيیب  ايين  ازجمليه  شيود. مي نیز ديگر متعدد هايآسیب آغيازگر اينترنت به اعتیاد

 کرد: اشاره ياقتصاد و يجسم ،يروان ،يعياطف ،يارتباط ،يخانوادگ هايآسیب به توانمي

 و يرواني  شيديد  يوابستگ بيه ،ايينترنت از ميتعارف حد از بیش ةاستفاد :يفکر آسیب .6

 .جامدانمي يفکر

 . و... درد چشم ،انزوا ،يچاق ،يعصب يفشارها :يجسمان آسیب .1

 هياي اتياق  در چنيان  ادافر که شودمي مشاهده گياه :يفيرهنگ و ياجتماع هايآسیب .3

 شبیه يعاليم هااين کنند،مي فراموش را غذا صيرف زميان يحيت که شوندمي غرق وگوگفت

 بيا  روابطشان و اندخسته برند،مي رن، يخواببي از آنيان از يبسیار دارند. معتادان يا هايالکل

 .است رسیده حداقل به اطرافیان
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 و والدين بین هاخانواده داخل به رايانه و ايينترنت ورود با :يعاطف و يفکر گيسست .1

 يفناور ةکنندخیره پیشرفت و دهدمي رخ يفیزيک و ياطفع ي يفکر يجداي فرزندان

 است. گذاشته دختران يزندگ بر را يزياد امحسوسن و محسوس هايتأثیر

 هيا وبالگ از استفادهسوء به جوانان دادن سوق :ايينترنت از يناش ياجتماع هايآسیب .0

 ةرابطي  بيه  تشويق مانند) يعموم عفت و اخالق خالف مسائل برافزون ياينترنت هاسايتوب و

 است: زير موارد شامل نامشروع( يجنس

 ؛خانواده( نظارت عدم علت هب) ميقدسات و ئميها به توهین الف(

 ؛مختلف هايقومیت به توهین ب(

 و عقاييد  ساير پذيرش و يپرستشیطان به را جوانان و نوجوانان که يالحاد هايسايت ج(

 کند.مي تشويق ضاله هايفرقه

 شکاه ازجمله ،است داده رخ جامعه در يدين ةحوز در يتيغییرات که يديينبي تروي، .1

 .يدين شرعیات از خانواده يدور و خانواده در يدين هايآموزه

 خانواده بر يمجاز يفضا يمحتوا نشدهمديريت ةاستفاد آثار .1ـ1

 ييا  اننفعي ذي دوم گروه موردنظر که ياجتماع هايشبکه شدهمديريت ةاستفاد از منظور

 ياولیا هايدغدغه و يزمجا يفضا از استفاده ةدربار آنچه درواقع چیست؟ است، امور ياولیا

 کيامالً  آن يمنف آثار تا استفض اين کنترل ينحو به شود،مي ديده يآموزش مراکز يا خانواده

 برسد. ممکن حداقل به يا برود بین از

  پژوهش يتجرب ادبيات .3

 اننفعي ذي موضيوع  در يمتعيدد  مقياالت  کيه  شيد  مشيخ   ،بسیار يوجوجست از پس

 کيار  کمتير  يمجياز  يفضيا  اننفعي ذي ةدربيار  اميا  ،اسيت  دهش نوشته هاسازمان و هاشرکت

 بيوده  مطليوب  يحکمراني  ضروريات از همواره موضوع اين البته است. گرفته صورت يپووهش

 ايين  بيه  (WSIS) ياطالعيات  ةجامعي  سيران  اجيالس  اصول ةبیانی 11 ةماد کهصورتيبه است

 يهيا يمشي خيط  هم و يفن يهايمشخط شامل هم اينترنت مديريت کند:يم اشاره موضوع

 را ياليدول بيین  و يالمللي بيین  يهيا سيازمان  و نفعذي يهاطرف ةهم بايد و شوديم يعموم

 که: کنیممي بیان خصوص، اين در دربرگیرد.
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 جيزو  اينترنيت  بيه  مربوط مسائل يعموم يهايمشخط يبرا يگذارسیاست اختیار الف(

 بيه  مربيوط  يعموم يهايمشخط يِلالملبین هايموضوع در آنها کشورهاست. حاکمیت حق

 برخوردارند؛ يهايمسئولیت و حقوق از اينترنت

 ةعرصي  در هيم  اينترنيت  ةتوسيع  در که را يمهم نقش همچنان بايد يخصوص بخش ب(

 دهد؛ ادامه داشته، ياقتصاد ةعرص در هم و يفن

 و جواميع  سيطح  در خصيوص هبي  اينترنيت،  موضيوع  در يمهم نقش نیز يمدن ةجامع (ج

 دهد؛ ادامه را ينقش چنین بايد و کرده ايفا هانانجم

 مسيائل  يهمياهنگ  در که را ياکنندهتسهیل نقش همچنان بايد يالدولبین يهاسازمان (د

 .(wsis, 2018) دهند ادامه اند،داشته اينترنت به مربوط يهايمشخط يعموم

 يفضيا  در هيا شيرکت  و افيراد  حقيوق  درخصيوص  يمختلف يحقوق هايديدگاه همچنین

 يجدييد  يهيا فرصيت  و تهديدها دهدمي نشان که دارد وجود اننفعذي بین تضاد و يمجاز

 هيا ابهام ،هاپرسش با يمجاز يفضا در يخصوص حريم و شده ايجاد افراد يخصوص حريم در

 .(6311 ،يشاهمراد و يفتح ر.ک:) است شده مواجه هاييچالش و

 ،شيود  اضيافه  آنهيا  يهيا ارزش و منيافع  تنيوع  بيه  کيه  يهنگيام  اننفعذي از گستره اين

 گذارد.مي صحه يمجاز يفضا يحکمران يدشوار و بازيگران متقابل يوابستگ بر ازپیشبیش

 بيه  منيوط  يبعيد  ةوهلي  در و متقابيل  يوابسيتگ  فهيم  گيرو  در نخست ةوهل در که يحکمران

  بود. خواهد بازيگران اين تعامالت مديريت

 با نويسدمي قدرت ي عالقه ماتريس از استفاده اب يکلید اننفعذي تحلیل در يابطح

 میان در پرسشنامه توزيع طريق از ،يجنوب پارس ةمنطق میادين ةتوسع هايطرح بر تمرکز

 اننفعذي همة يشناساي ضمن ايران، نفت يمل شرکت در کارفرما ةنمايند کارشناسان

 ،يابطح )ر.ک: اندشده مشخ  را يکلید نفعانذي و ترسیم قدرت ي عالقه ماتريس مرتبط،

 جواديه، ةناحی يشهردار تهران، يشهردار که اندداده نشان يمشابه تحقیق در .(6311

 سازندگان و فرامنطقه گذارانسرمايه امالک، مشاوران فروشندگان، محله، يشورايار دولت،

 به گريد يپووهش در (.6311 ،نوريان و خاکپور ر.ک:) هستند يکلید ورانبهره يمحل

 ةثانوي يا و ياصل اننفعذي ةشبک به يمجاز يفضا يگذاريمشخط يمفهوم مدل ياحطر

 (.6313 ،مالمیرزايي حاجي و فریخن ،يالوان ر.ک:) است پرداخته فضا اين
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 و اينترنت طرِيق از سهامداران يریگِيأر احتمال به يپووهش در 6بلروک پوندز جرج

 يهستند هاشرکت حاکمیت در ياصل اننفعذي که ي سهامداران ةهم مشارکت بر هايشتأثیر

 (.1261 ،کوبلر ندزوپ ر.ک:) است پرداخته

 موضيوع  يکل طوربه اول مورد در :است پرداخته مورد دو به ايمقاله در 1چیلوسي آلبرت

 ينسيب  هياي تخرييب  و هيا يشايسيتگ  و گرامديريت هايسیستم اننفعذي برابردر سهامداران

 اننفعي ذي ةزمین در ياصل عوامل مشکل به خاص طوربه اينکه دوم و گیردمي نظر در را نآنا

 (.1261 ،يلوسیچ ر.ک:) پردازدمي

 پژوهش روش .0

 ايين  يآميار  ةجامعي  و بيوده  يپیمايشي  و ايتوسيعه  نيوع  از و يتوصیف سطح در پووهش

 انجيام  يتصيادف  صورتبه تحقیق اين يگیرنمونه است. توئیتر و واتساپ کاربران نیز پووهش

 نفير  12 ،يانگلیسي  حيرف  هير  يازابيه  تيوئیتر  يوجيو جست بخش در که ترتیب يندب دهش

 در و شيد  ارسيال  نآنيا  يبيرا  ايچندگزينيه  پرسيش  شش با پرسشنامه که شودمي پیشنهاد

 پرسشينامه  شيده،  دنبيال  ييا  و بيوده  عضو محقق که يهايگروه و افراد همة يبرا نیز واتساپ

 ميوارد  گذاشتن کنار از پس که نفر 711 تحقیق در انکنندگشرکت تعداد است. شده ارسال

 است. شده دريافت صحیح پاسخ 713 مجموع در ناق 

 هيا پرسشنامه اين ها،پرسشنامه تکمیل در دقت اهمیت دلیل به که است توضیح به الزم

 هياي تکنیيک  ةوسيیل بيه  و است شده يپرسشگر آنالين ةپرسشنام يافزارهانرم از استفاده با

 يرواي گردد. تکمیل پاسخگو يک توسط صرفاً پرسشنامه هر تا شده حاصل میناناط مختلف

 مراحيل  بيه  توجيه  بيا  و گرفته قرار يبررس مورد داوران قضاوت طريق از پرسشنامه يمحتواي

 قيرار  قضياوت  ميورد  متخص  افراد تأيید طريق از پرسشنامه يرواي ،يمحتواي يرواي يبررس

 يروايي  بيین  کيه  اسيت  ذکير  بيه  الزم (.676 :6371 ان،بازرگ و يحجاز )سرمد، است گرفته

 هياي الؤسي  بنابراين و دارد وجود کامل يپوشانهم يمفهوم خاطربه يصور يرواي و يمحتواي

 ي)حیدر دانست نیز يصور يرواي حائز توانمي داوران قضاوت انجام به توجه با را پرسشنامه

 .(37 :6311 چروده،
                                                        

1. Ponds Kobler, George. 

2. Alberto Chilosi. 
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  پژوهش يهايافته .5

 يمتغیرهيا  بيین  يآميار  هياي رابطه تحلیل و توصیف بخش دو در پووهش اين هاييافته

 گیرند.مي قرار اشاره مورد تحقیق

 هايافته توصيف .9ـ2

 ايين  در يبیشيتر  پرسشينامه  تعيداد  ميردان  دهيد مي نشان انيپاسخگو يجنس نسبت

 حقیقت اين در زنان درصد 1911 و مردان درصد 7616 کهطوريبه اندکرده تکمیل تحقیق

 اند.داشته مشارکت

 دارنيد  بياال  يدانشيگاه  تحصيیالت  پاسخگويان بیشتر دهدمي نشان نیز تحصیالت نسبت

 درصيد  1310 و ارشيد  يکارشناسي  درصيد  12 ،يکارشناسي  تحصیالت درصد 11 کهطوريبه

 .اندداشته زيرديپلم و ديپلم تحصیالت درصد 711 تنها میان اين در .دارند دکترا

 ايين  در پاسيخگو  سين  کمتيرين  کيه  بوده سال 12 بیانگر پیمايش اين در يسن میانگین

 متغیير  معیار انحراف و باشدمي 6313 متولد به مربوط سن بیشترين و 6390 دمتول تحقیق

 .است 6611 تحقیق اين در سن

 پاسيخگويان  بیشيتر  کيه  دهدمي نشان نتاي، اينترنت از استفاده میزان متغیر درخصوص

 يسيپر  يمجياز  يفضيا  در را خيود  وقت روزشبانه در ساعت دو تا کي حدود (درصد 3117)

 خيود  زمان ساعت 1 از بیش درصد 1113 و ساعت چهار تا دو درصد 3611 همچنین و کرده

 در سياعت  ييک  از کمتير  درصد 6311 تنها میان اين در کنند.مي يسپر يمجاز يفضا در را

 دارند. حضور يمجاز يفضا

 میيان  در کيه  اسيت  آن دهندةنشان هايافته ،اينترنت از فادهاست حجم افزايش به توجه با

 درصيد  1311 و کيرده  اسيتفاده  بیشيتر  واتسياپ  از درصد 3111 ،گوناگون يمجاز هايشبکه

 کننيد. ميي  اسيتفاده  اينسيتاگرام  ةشيبک  از نیز درصد 1116 همچنین و تلگرام از پاسخگويان

 خيود بيه  را اسيتفاده  از درصيد  719 فقيط  يمجياز  هياي شبکه ساير و درصد 711 تنها توئیتر

 اند.داده اختصاص

 يمجاز يفضا از استفاده يآزاد به نسبت نگرش متغير يبررس ا
 ،کياربران  )عميوم  اسيت  گرفتيه  قرار يبررس مورد ديدگاه سه از تحقیق اين در متغیر ينا

 .امور( اولیاء و يمجاز يفضا خدمات ةدهندارائه يهاشرکت
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 کاربران عموم ميان در يمجاز يافض يآزاد به نسبت نگرش ا

 هاسيتفاد  در خواهندمي يمجاز يفضا کاربران که اندکرده بیان پاسخگويان درصد 1019

 .باشند آزاد مطلقاً مجازي فضاي و اينترنت از

 کيه  است شده پرسیده کاربران از غیرمستقیم صورتبه پرسش اين که است ذکر به الزم

 فکير » :اسيت  بيوده  زيير  شيکل  به گويه متن بگیرد. قرار هتوج مورد نکته اين بايد تحلیل در

 درصيد  6111 همچنيین  ،«باشيد  آزاد مطلقاً آنها يبرا فضا اين مايلند )افراد( کاربران کنممي

 اند.کرده مخالفت گويه اين با افراد

 يمجاز يفضا به امور اولياي نگرش ةدربار انيپاسخگو تصور ا

 متصيديان  )واليدين،  اولِیاء کنندمي تصور آنان رصدد 9116 که است آن از يحاک هايافته

 فعالیيت  يواقعي  يفضيا  در کيه  ييهيا سازمان متصديان و پرورش و آموزش متصديان کشور،

 کنتيرل  يمجياز  يفضيا  مايلند اطالعات نشت و ياخالق ،يامنیت هايدغدعه جهت به دارند(

 اند.کرده مخالفت نگاه اين با درصد 117 تنها و شود

 ةدهناد ارائاه  يهاا شارکت  ةآزادانا  هايفعاليت نگرش به نسبت سخگويانپا تصور ا

 يمجاز يفضا در خدمات

 يهيا شيرکت  نگيرش  بيه  نسيبت  پاسيخگويان  نظير  شيود ميي  مالحظه هايافته بر اساس

 ييهيا شرکت کنندمي تصور آنان درصد 1911 که است يصورت به يمجاز خدمات ةدهندارائه

 آزاد کاميل  طوربه فضا اين مايلند دارند، يتجار و يدماتخ فعالیت يمجاز يفضا بستر بر که

 مخالفند. نگاه اين با درصد 6113 تنها و باشد

 هايافته تحليل .9ـ1

 کاربران عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةرابط يبررس ا

 جنسيت متغير و

 ايين  دهيد ميي  نشان نتاي، که است شده استفاده دويک آزمون از رابطه اين يبررس يبرا

 و يمجياز  يفضيا  در يآزاد بيه  نسيبت  نگيرش  میيان  ديگير  بیيان  بيه  نیست داريمعن رابطه

 ندارد. وجود يمعنادار ةرابط انيپاسخگو جنسیت
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 دو يک يمعنادار آزمون

 يدارامعن ضريب يآزاد درجه مقدار 

Pearson Chi-Square a4.181 4 .382 

Likelihood Ratio 4.156 4 .385 

Linear-by-Linear Association 2.984 1 .084 

N of Valid Cases 743   

 کاربران عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةرابط يبررس ا

 پاسخگويان سن متغير و

 نشيان  نتاي، که است شده استفاده اسپیرمن يهمبستگ آزمون از رابطه اين يبررس يبرا

 يآزاد بيه  نسيبت  نگيرش  و پاسخگويان سن بین تواننمي و نبوده معنادار رابطه اين دهدمي

 .کرد مشاهده تحقیق اين در يمعنادار ةرابط يمجاز يفضا در کاربران

 

 به نسبت نگرش ریمتغ

 در يمجاز يفضا يآزاد

 کاربران عموم انیم

 سن ریمتغ

 انيپاسخگو

 به نسبت نگرش متغیر

 در مجازي فضاي آزادي

 کاربران معمو میان

 027.- 1.000 همبستگي مقدار

 473. . معناداري

 725 750 فراواني

 پاسخگويان سن متغیر

 1.000 027.- همبستگي مقدار

 . 473. معناداري

 725 725 فراواني

 ربرانکا عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةرابط يررسب ا

 پاسخگويان تحصيالت متغير و

 دهنيدة نشيان  نتياي،  کيه  است شده استفاده کندال يهمبستگ از رابطه اين يبررس يبرا

 .است رابطه اين يهمبستگ نبودن معنادار

 يمعنادار بيضر استاندارد اشتباه مقدار 

 846. 030. 006.- سي تاي کندال همبستگي

   678 يفراوان
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 کاربران عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةرابط يبررس ا

 يمجاز يفضا از استفاده ميزان متغير و

 بيین  دهيد مي نشان نتاي، که است شده استفاده کندال آزمون از رابطه اين يبررس يبرا

 نیست. مشاهده قابل يدارامعن ةرابط متغیر دو اين

 يمعنادار بيضر استاندارد اشتباه مقدار 

 800. 032. 008.- بي تاي کندال همبستگي

   749 يفراوان

 کاربران عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةرابط يبررس ا

 يمجاز رسانپيام از استفاده نوع متغير و

 دهنيدة نشيان  نتياي،  کيه  اسيت  شيده  اسيتفاده  دويکي  آزميون  از رابطه اين يبررس يبرا

 و گيودمن  يتيا  ضريب از بطهرا نيا شدت يبررس يبرا همچنین و است رابطه اين يمعنادار

 حيد  در رابطيه  ايين  شيدت  و بيوده  معنيادار  نیز ضرايب اين که است شده استفاده کراسکال

 باشد.مي متوسط

 يدارامعن ضريب يآزاد درجه مقدار 

Pearson Chi-Square a37.721 20 .010 

Likelihood Ratio 39.646 20 .006 

Linear-by-Linear Association 8.025 1 .005 

N of Valid Cases 744   

 اينسيتاگرام  يمجاز ةشبک از کنندگاناستفاده که دهدمي نشان هاجدول تردقیق يبررس

 بيا  نیيز  تيويیتر  کياربران  معتقدند. يمجاز يفضا بودن آزاد ضرورت به هاشبکه ديگر از بیش

  دارند. را دوم مقام اختالف يکم

 حيدود  کيه  ترتیيب  بدين داشته ترمیانه ينظر خصوص اين در واتساپ کاربران همچنین

 يفضيا  در يآزاد ضيرورت  بيا  موافقيت  از غیير  يديگر نظر ،رسانپیام اين کاربران درصد 37

 اند.کرده ابراز يمجاز
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 نسبت نگرش
 در آزادي به

 مجازي فضاي

 مجازي هايرسانپیام

جمع
 

ساير
 

شبکه
ي
ها

 
ي
اجتماع

 

توئیتر
ش 
سرو

پ 
واتسا

اينستاگرام 
 

تلگرام
 

 امالًک
 مخالفم

 14 4 1 8 0 0 1 مقدار

 1.9 2.2 0.6 2.9 0.0 0.0 1.7 درصد

 مخالفم
 92 19 11 42 1 8 11 مقدار

 12.4 10.7 6.1 15.4 50.0 14.5 19.0 درصد

 بینابین
 150 34 33 56 0 8 19 مقدار

 20.2 19.1 18.4 20.6 0.0 14.5 32.8 درصد

 موافقم
 263 71 61 90 1 22 18 مقدار

 35.3 39.9 34.1 33.1 50 40 31.0 درصد

 کامالً
 موافقم

 225 50 73 76 0 17 9 مقدار

 30.2 28.1 40.8 27.9 0.0 30.9 15.5 درصد

 جمع
 744 178 179 272 2 55 58 مقدار

 100 100 100 100 100 100 100 درصد

 کاربران عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةرابط يبررس ا

 يمجاز يفضا يآزاد به نسبت يمجاز يفضا اولياء نگرش به نسبت يعموم تصور متغير و

 بيین  دهيد ميي  نشيان  نتاي، و است شده استفاده کندال آزمون از رابطه اين يبررس يبرا

 بيه  نسيبت  نگيرش  هرچيه  ديگير  بیيان  بيه  دارد. وجيود  معکوس معنادار ةرابط متغیر دو اين

 يفضيا  بيه  ءاولیيا  نگيرش  از فيرد  تصيور  ،شيود ميي  ترمثبت يازمج يفضا در يآزاد ضرورت

 به نسبت يتريمنف نگاه يمجاز يفضا ءاولیا که کندمي احساس و شودمي ترمخالف يمجاز

 .دارند يمجاز يفضا در يآزاد

 يمعنادار بيضر استاندارد اشتباه مقدار 

 001. 034. 117.- بي تاي کندال همبستگي

    يفراوان
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 و کاربران عموم ميان در يمجاز يفضا يآزاد به نسبت نگرش متغير بين ةبطرا يبررس

 باه  نسابت  يمجااز  خدمات ةدهندارائه يهاشرکت نگرش به نسبت يعموم تصور متغير

 يمجاز يفضا يآزاد

 دهنيدة نشيان  نتاي، که است شده استفاده کندال يآمار آزمون از رابطه اين يبررس يبرا

 نگيرش  فيرد  هرچه کهصورتيبه است مثبت نیز يهمبستگ جهت و بوده رابطه اين يمعنادار

 يهيا شيرکت  کيه  کنيد ميي  تصور ،دارد يمجاز يفضا در يآزاد ضرورت به نسبت يترموافق

 .دارند يمجاز يفضا بودن آزاد به نسبت تريمثبت نگرش نیز يمجاز خدمات ةدهندارائه

 يمعنادار بيضر استاندارد اشتباه مقدار 

 000. 031. 290. بي تاي الکند همبستگي

    يفراوان

 ةدهناد ارائاه  يهاا شارکت  نگرش به نسبت يعموم تصور متغير بين ةرابط يبررس ا

 ياجتماع هايشبکه از استفاده نوع و يمجاز يفضا يآزاد به نسبت يمجاز خدمات

 کيه  اسيت  شيده  اسيتفاده  آن بيا  مرتبط ضرايب و دويک آزمون از رابطه اين يبررس يبرا

  دارد. وجود معنادار ةرابط متغیر دو اين بین دهدمي نشان ي،نتا

 يدارامعن ضريب يآزاد درجه مقدار 

Pearson Chi-Square a37.949 20 .009 

Likelihood Ratio 36.921 20 .012 

Linear-by-Linear Association 6.503 1 .011 

N of Valid Cases 744   

 يگيرنتيجه و يبندجمع .6

 يفضيا  در نفيع ذي هياي گيروه  بيین  منافع تضاد میزان توصیف تحقیق اين ياصل ةمسئل

 بیشيتر  کيه  دهيد ميي  نشيان  نتاي، اينترنت از استفاده میزان متغیر درخصوص است. يمجاز

 يفضيا  در را خيود  وقيت  روزشيبانه  در سياعت  دو تيا  ييک  حدود (درصد 3117) انيپاسخگو

 نتياي،  اينترنيت،  از اسيتفاده  حجيم  فيزايش ا بيه  توجيه  بيا  همچنین کنند.مي يسپر يمجاز

 از کياربران  درصد 3111 گوناگون، يمجاز هايشبکه میان در که دهدمي نشان آمده دستبه

 اينسيتاگرام  ةشيبک  از درصد 1116 همچنین و تلگرام از درصد 1311 و کرده استفاده واتساپ

 کنند.مي استفاده
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 کياربران  يبرا مطلق طوربه بايد يجازم يفضا که اندکرده بیان پاسخگويان درصد 1019

 باشد. آزاد

 مراکز متصديان کشور، متصديان )والدين، امور اولیاء به نسبت پاسخگويان نظر همچنین

 يفضيا  در دارنيد(  فعالیيت  يواقعي  يفضيا  در کيه  ييهاسازمان متصديان و يآموزش و يعلم

 هياي هغي دغد جهيت  بيه  اولیياء  کننيد مي تصور آنان درصد 9116 که است يصورت به يمجاز

 .شود کنترل يمجاز يفضا مايلند اطالعات نشت و ياخالق ،يامنیت

 يصورت به يمجاز يفضا در خدمات ةدهندارائه يهاشرکت ديدگاه به نسبت گويانخپاس

 آزاد کاميل  طيور بيه  فضيا  اين مايلند هاشرکت اين کنندمي تصور آنان درصد 1911 که است

 يفضيا  يآزاد بيه  نسبت نگرش متغیر بین که دهدمي نشان یزن متغیره دو هايتحلیل باشد.

 وجود معنادار ةرابط يمجاز رسانپیام از استفاده نوع متغیر و کاربران عموم میان در يمجاز

 بيه  هيا شيبکه  ديگير  از بيیش  اينستاگرام يمجاز ةشبک از کنندگاناستفاده کهصورتيبه دارد

 معتقدند. يمجاز يفضا بودن آزاد ضرورت

 ي اننفعذي از گروه دو که معتقدند پاسخگويان دهدمي نشان پووهش اين هايفتهيا

 را يخدمات و بوده اينترنت بستر بر فعالیتشان که هاييهمؤسس و هاشرکت و (افراد) کاربران

 کامل يآزاد ن،آنا ياصل ةعالق .دارند يهمسوي منافع ي کنندمي عرضه يعموم کاربران به

 که ياطالعات نوع هر به ترتیب يندب (کاربران) اول گروه است. يزمجا يفضا در فعالیت

 يفضا يا و اينترنت بستر در فعالیت يآزاد با دوم گروه و کنندمي دایپ يدسترس خواهدمي

 بیشتر، مشتريان جذب طريق از است ممکن سود اين رسد.مي يبیشتر سود به يمجاز

 که اولیاء ييعن ديگر گروه اما باشد خدمات انواع از تريگسترده ةعرض و تبلیغات فتايدر

 ييهاسازمان و نهادها اولیاء يحت و خانواده، ،يعلم و يآموزش مراکز کشور، اولیاء شامل

 هايشبکه يا اينترنت بستر از يول است يواقع محیط در شانفعالیت اصل که شودمي

 دو با متفاوت يمنفعت يا و دغدغه کنند،مي استفاده يسازمان خدمات از ينوع يبرا ياجتماع

 يدين و ياخالق هايدغدغه و يتربیت ،يامنیت هايينگران نآنا دارند. نفعذي ديگر گروه

 آن از استفاده ةنحو و يمجاز يفضا ريتديم و کنترل در را حلراه بنابراين و داشته

 تا یردگ قرار کنترل و مديريت تحت بايد يمجاز يفضا يمحتوا گروه، اين نظر از دانند.مي

 نشود. جامعه و فرد يبرا گفتهپیش مشکالت بروز و صدمه موجب کاربران رفتار
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 عيالوه هبي  ،هيا( شيرکت  و )کياربران  نفيع ذي گيروه  دو يهمسو منافع کرد اقرار بايد البته

 يدسترسي  چیيز  هميه  بيه  ،يزميان  و مکان هر در همگان که يمجاز يفضا و اينترنت ماهیت

 شيود. ميي  (اولیياء ) اننفعذي ديگر گروه منافع و خواسته العماِ قدرت تضعیف موجب دارند،

 هيا( )شيرکت  دوم اننفعي ذي علیيه  را يهياي مجازات يگاه يغرب يکشورها يبرخ در هرچند

 يبسيتگ  اينترنيت  بر يحکمران قدرت عمالاِ و ظرفیت به يحد تا امر اين که کنندمي اعمال

 دشيوار  بسيیار  يملي  يحکمراني  عمالاِ انامک يآفريقاي و ييآسیا يکشورها ديگر در اما دارد،

 و هسيتند  يمجياز  يفضيا  بالمنيازع  فعال کشورها اين در يخارج يهاشرکت ريباًقت و است

 يمجاز يفضا بر يحکمران که ييکشورها در بنابراين .دهندمي انجام ،پسندندمي که را آنچه

 هيا پلتفيرم  و هيا رکتشي  تيريمد با تا دارد وجود امکان نيا شودمي عمالاِ يشتریب قدرت با

 عکسربي  و شيود  يریگیپ و عمالاِ ءایاول توسط مصالح بیترت نيبد و ابدي رییتغ مردم نگرش

 يهيا پلتفيرم  باالخ  هاپلتفرم و هاشرکت و است فیضع يحکمران عمالاِ که ييکشورها در

 رهگ ممرد لیم و خواست با هاپلتفرم و هاشرکت خواست کنند،مي تیفعال يراحتهب يخارج

 ميردم  و حکوميت  انیي م شيکاف  و ردیي گميي  قرار اءیاول ةاراد و خواست با تقابل در و خورده

 تواندمي آن تيتقو و يمجاز يفضا يحکمران مدل يارتقا يطيشرا نیچن در شود.مي شتریب

 سازد. هماهنگ مردم ازین و لیم با را يمل مصالح و کرده يریجلوگ شکاف نيا از

 يپژوهش هايپيشنهاد .7

 سيطح  در ياصيل  کياربران  با اما موضوع همین با مستقل هاييپووهش شودمي توصیه .6

 توانيد ميي  يپیشينهاد  پووهش و حاضر پووهش هاييافته گیرد. صورت يمل يحت و گسترده

 و يگييذارسیاسييت و بشييود ياصييل اننفعييذي منييافع از يواقعيي و عمیييق شييناخت منجربييه

 سازد.مي تريواقع را يمجاز يفضا و اينترنت از مفیدتر هرچه استفاده يبرا يريزبرنامه

 سيه  خصيوص به اننفعذي منظر از موجود هاييگذارسیاست و يرگالتور هايآسیب .1

 گیرد. قرار پووهش مورد يمجاز يفضا يکاربر ياصل نفعذي

 يگذارسیاست و يرگالتور بین يتطبیق ةمطالع ،يکاربر ياصل نفعذي سه به توجه با .3

 پیشيرو  اينترنيت  هياي زيرسياخت  و يکياربر  در کيه  ياروپاي و يآسیاي کشور چند و ايران در

 گیرد. صورت هستند،
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