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مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي
حسن

خجسته6

چکيده

تحوالت تکنولوژي تغييرات مهمي در نهاد رسانه به وجود آورده و تا حدي کنترل محتوا را از نفوو و
قدرت سازمان هاي رسانهاي و دولت خارج کرده و به کاربران سپرده است .قدرت انتخاب و گزينشورري
افراد در اين فضا و حضور گسترده و متنوع انواع رسانهها و ظرفيتهاي فوقتصوور تجواري ،اقتصوادي و
تبليغاتي شان ،قدرت هاي جديدي به ي نفعان اصلي کاربري داده است .منافع ينفعوان اصولي هموواره
همسو و در يک جهت نيست .هرچند فضاي مجازي داراي ينفعان متعددي است ،ولي از جنبوة صورفا
کاربري سه ينفع قدرتمند دارد که در اين پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرنود .درک وضوعيت و نووع
منافع آنها ميتواند در حکمراني اينترنت و فضاي مجازي ،و سياست گذاري هاي مقتضي و مناسب نقوش
مهمي ايفا کنند.
اين پژوهش توصيفي و پيمايشي بوده و مي کوشد توسعهاي در مدل حکمراني فضاي مجازي پويش
نهد .جامعة آماري ،کاربران واتساپ و توئيتر است .نمونهگيري تصادفي توسط پرسشنامة آناليون بووده و
تعداد نمونه  647نفر است.
نتايج نشان ميدهد  7.56درصد کاربران فضاي مجازي به آزادي کامل استفاده از آن تمايول دارنود،
 6.58درصد معتقدند گروه دوم ينفعان يا اولياء امور مايلند به جهوت دغدعوههواي امنيتوي ،اخالقوي و
نشت اطالعات ،فضاي مجازي کنترل شود .همچنين  76درصد معتقدند شرکت هاي ارائهدهندة خودمات
در بستر اينترنت مايلند اين فضا بهطور کامل آزاد باشد .بنابراين منفعت گوروه دوم بوا دو گوروه ديرور در
تعارض است که عدم تالش براي حل اين تعارض ميتواند خسارت هاي سونريني را در حکمرانوي ايون
فضاي گسترشيابنده به وجود آورد.
 واژگان کليدي

ينفع ،کاربر ،فضاي مجازي ،اولياء امور ،سياستگذاري

 .6دانشیار گروه راديو دانشگاه صداوسیماkhojasteh@irib.ac.ir ،
تاريخ دريافت6311/20/61 :

تاريخ پذيرش6311/21/10 :
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 .0مقدمه
تحول نزديک به انقالب تکنولوژي هاي ارتباطي موجب دگرگوني و جابهجايي بسيیاري از
نقش ها و کارکردهاي سازمان هاي رسانهاي و افراد بهعنوان مخاطب رسانهها شده است .ايين
تحول از يکسو ،قدرت کاربردي رسانهها بهخصوص رسانههاي اجتماعي را بیش از هر زميان
ديگري کرده و از سوي ديگر ،کاربران فعلي يا مخاطبيان قبليي را بيه ذي نفعيان قدرتمنيد و
فعالي تبديل کرده است.
امروز اينترنت ذينفعان گوناگوني دارد ،ذينفعان اينترنت اکنون شامل دولتهاي ملي،
سازمانهاي بینالمللي ،بخش تجارت ،جامعة مدني و فني هستند و بهطور معمول با توجه
به اهمیت فضاي مجازي در تجارت و کاربريهاي شخصي و سیاسي« ،اعضاي آنالين»
عبارتاند از :مشتريان ،سرمايهگذاران ،همکاران ،رهبران جامعه ،داوطلبان ،سیاستمداران ي
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که بخشي از موفقیت انتخاباتيشان را به رسانه مديون هستند ي و هر کاربر نهايي ديگر.
سهم ذينفعان غالباً همسو و همجهت نیست ،بهعنوان مثال سهم انواع ذينفعان يک
شرکت تجاري فقط فروش و درآمد نیست بلکه جنبهها و ارزشهاي گوناگوني ازجمله
امنیت اشتغال براي کارکنان يا کیفیت و قیمت براي مشتريان را شامل ميشود.
اين تفاوتها حاکي از آن است که منافع ذينفعان همواره همسو و در يک جهت نیسيت
و گاهي نفع يکي منجربه ضرر ديگري ميشود .هرچند فضاي مجيازي ،ذي نفعيان متعيددي
دارد اما از جنبة کاربري سه ذي نفع قدرتمند دارد که در ايين پيووهش ميورد بررسيي قيرار
ميگیرند :کاربران 6حقیقي يا افراد 1،کاربران در نقش هياي اجتمياعي کيه در ايين پيووهش
اولیاء 3نامگذاري ميشوند و شرکت هايي که فعالیتشان در فضاي مجازي و بر بستر اينترنيت
صورت ميگیرد.
اين سه ذي نفع عمده را از يک سيو ،بيه کياربري و فعالیتشيان در فضياي مجيازي توجيه
ميشود و از سوي ديگر نقش اجتماعي اين کاربران مورد توجه قرار ميگیرد .اين ذي نفعيان
عمده ،منفعت بسیار دارند اما از جهت قدرتِ اِعمال منافع موردنظر چندان مشيابه نیسيتند.
1. user.
2. individual.
3. parents.
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درک وضييعیت اييين ذينفعييان و نييوع منافعشييان ميييتوانييد در حکمرانييي اييين فضييا و
سیاستگذاريهاي مقتضي و مناسب نقش مهمي ايفا کند.
گروه نخست ذي نفعان را کاربران تشکیل مي دهند که رفتاري مبتنيبر فردييت دارنيد و
در پي استفاده از فضاي مجازي برحسب خواسته هياي شخصيي هسيتند .گيروه دوم اگرچيه
افرادند ولي در جايگاه اجتماعي بوده و مسئولیت هاي اجتماعي دارند و متعهد به انجام آنند.
اين گروه که با عنوان عمومي اولیاء شامل اولیاء مملکت ،مراکز آموزشي و تربیتي ،خيانواده و
حتي اولیاء سازمان هايي که فعالیتشان در شکل سنتي و محیط واقعي صورت ميگیرد اما از
بستر اينترنت و فضاي مجازي براي تعامل با کارکنان ،ارباب رجوع و مشيتريان نیيز اسيتفاده
ميکنند ،به عنوان مثال شهرداريها ،سازمان ها و وزارتخانهها .گيروه سيوم ذينفعيان اصيلي،
مؤسسهها و شرکتهايياند که اساساً فعالیتشان بر بستر اينترنت بوده و جوالنگاه آنها فضياي
مجازي است.
اهداف و پرسشهاي پژوهش

اين پووهش به دنبال پاسخگويي به اين پرسشهاست کيه اشيتراک و تضياد منيافع ايين
ذي نفعان عمده و اصلي فضاي مجازي چیست؟ نوع منفعت هر ذي نفع چیسيت؟ رفتيار هير
ذي نفع بر اساس نوع منفعيتش در فضياي مجيازي چگونيه اسيت؟ امیيد اسيت پاسيخ ايين
پرسشها به شناخت دقیق تر و درنتیجه به حکمراني و سیاست گذاري بهتير فضياي مجيازي
کمک کند.
 .2ادبيات نظري
در مطالعة ادبیات تحقیق دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است:
ي براي شناخت ذي نفعان کلیدي فضاي مجازي در چارچوب نظريه هاي رايي ،،از الگيوي
ذينفعان برايسون استفاده شده است ،رويکرد بوچولتز و کارول در اهمیت الگيوي ذينفعيان
پشتوانة اين بخش است.
ي براي آشنايي میزان قدرت و چیستي عاليق ذي نفعان عميدة کياربري فضياي مجيازي،
خواسته و نیاز اصلي افراد يا کاربران (گروه نخست ذي نفعان) در هنگام کاربري و اسيتفاده از
اين فضا ،همچنین نوع دغدغه هاي اولیاء (گروه دوم ذي نفعان) ،و تمايالت اصلي شرکت هايي
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که فعالیتشان به طورکلي بر بستر اينترنت و فضاي مجازي اسيت (گيروه سيوم ذي نفعيان) از
مطالعات کتابخانهاي و اسنادي استفاده شده است.
2ـ .1نظرية ذينفعان

اين ديدگاه برخاسته از سرمايهداري اسيت کيه بير روابيط پیوسيتة بيین ييک تجيارت و
مشتريان ،تأمینکنندگان ،کارمندان ،سرمايهگذاران ،جوامع و ديگران تأکید ميکند .از نگياه
اين نظريه ،يک بنگاه نهتنها براي سهامداران شرکت بلکه باييد بيراي همية ذينفعيان ،ارزش
ايجاد کند .در سال  6191میالدي ،ر .ادوارد فريمن در کتابش بهتفصیل به نظرية ذي نفعان،
مديريت سازمان و اخالق تجاري پرداخته است .اين نظريه در مطالعة اخالق کسيبوکيار بيه
موضوعي اساسي تبديل شده و از دهة  6192براي مطالعة بیشتر و گسيترده در پيووهشهيا
مورد توجه قرار گرفته است (ر.ک :واسیلسکي 6و وبر.)1267 1،
21

1ـ .1نفع چيست؟

طبق تعريف «نفع» ،هر چِیز قابل لمس يا غیرقابل لمس ،مادي يا غیرمادي که يک فيرد
يا يک گروه آن را بر اساس ارزش فعالیتهاي فرد يا گروهي ديگر بهدست مييآورد .بير ايين
اساس ،ذينفعان هر کسبوکار عبارتاند از :افراد يا گروههايي که براي دسيتیابي بيه اهيداف
خود به سازمان نیازمندند و يا از ديدگاه مقابل ،سازمان براي دستیابي به اهداف خود به آنها
نیازمند است.
بنابراين ميتوان گفت ذي نفعان واجد قابلیتهايي هستند که ميتواننيد بيه عنيوان ييک
مطلوبیت و يا يک محدوديت بر محصوالت ،خدمات ،سیاستهاي سيازماني و اسيتانداردهاي
عملیاتي اثرگذار بوده يا از آنها تأثیرپذيرند.
منشأ اين رابطة تأثیر و تأثر ،وجود منافعي براي ذي نفعان است .همانطور که در توضیح
مفهوم نفع گفته شد اين منافع ميتواننيد ميالي و پيولي ،نيوعدوسيتانه و زيسيتمحیطيي و
اخالقي ،عمومي و امنیتي و قانوني و يا علمي و تحقیقاتي بوده و همچنین ميتوانند ناشي از
وابستگي اطالعاتي میان ذي نفع و سازمان باشند .دامنه و گسيتردگي تعرييف ذي نفعيان بيه
1. David M. Vasieleski.
2. James Weber.
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پیچیدگي محیط بیروني ،میزان انعطافپذيري سازمان ،گستردگي حوزة فعالیيت سيازمان و
میزان سازمانيافتگي ذينفعان بستگي دارد.
3ـ .1کاربرد مدلهاي ذينفعان

از نظر بوچولتز و کارول مدل هاي ذي نفعان ،سه ارزش کياربردي دارنيد و ايين امکيان را
فراهم ميکند تا معلوم شود چرا توجه به ذينفعان براي تجارت و جامعه ضروري است.
اين مدلها .2 ،ارزش ابزاري دارند ،بدين ترتیب که مديريت ذينفعان بايد منجربه اهداف
تجاري ي افزايش ،سودآوري ،رشد ،پايداري ي شوند .مدل ذينفعان همچنین امکان بررسي
ارتباط مديريت ذينفعان و رسیدن به اهداف تجاري بنگاه را فراهم ميآورد؛  .9ارزش

هنجاري مدل ذينفعان بر اين فرض متکي است که ذينفعان از ارزش ذاتي برخوردارند .اين
نظريه ميپذيرد که ذينفعان بر اساس عالقة خود به شرکت ،سهام مشروعي در فعالیتهاي
آن دارند؛  .3ارزش توصيفي ،با توجه به اينکه مدلهاي ذينفعان زبان و مفاهیمي به وجود
ميآورند که قادر به توصیف شرکتها ،نحوة کار و تأثیرات آنها بر محیط بزرگتر است .اين
مدلها براي کمک به درک سازمان و مديريت آن مفید بوده و به همین دلیل ،زبان تئوري
ذينفعان بهطور گسترده در تجارت مورد استفاده قرار ميگیرد.

توصیفي

هنجاري

ابزاري

تحلیل ماهیت و
گسترة روابط متغیرها
با ذينفعان

ذينفع بهعنوان هدف:
افراد داراي حق مشروع
نسبت به شرکت

ذينفع وسیلهاي براي
توسعه و بهبود
اقدامات شرکت

شکل  :9سه ارزش مدل ذينفعان ()Donaldson & Preston, 2020
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6ـ .1مدل برايسون در تحليل ذينفعان

يکي از شیوه هاي تحلیل ذي نفعان بهوسیلة ماتريسي مربعي صيورت مييگیيرد کيه محيور
عمودي آن قدرت و محور افقي اش منفعت ذي نفعان است .دو سر اين محورهيا از خیليي زيياد
تا خیلي کم درجهبندي ميشوند .بنابراين طبق آن ،چهار گروه ذي نفع وجود دارنيد :گيروه اول
داراي قدرت و نفوذ زياد اما منافع کم و اندک هستند و نیازهايشان در بنگاه ها تأمین ميشيود.
گروه دوم ،قدرت و نفوذ و همچنین میزان منفعتشان اندک است بنيابراين در کمتيرين درجية
اهمیت در میان ذي نفعان قرار ميگیرند .گروه سوم کساني هستند که هم داراي قدرت و نفيوذ
زياد و هم منافع زيادي دارند و نقش کلیدي را در میان ديگير ذي نفعيان دارنيد .گيروه چهيارم
قدرت اندک داشته اما منافعشان زياد است که ضرورتاً مورد توجه قرار ميگیرند.
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شکل  :3الگوي تحليل ذينفعان برايسون

بدينگونه چهار طبقة کلي از ذي نفعان متناسب بيا سيطح عالقيه و قدرتشيان شناسيايي
ميشوند .اين چهار طبقه را ميتوان به شرح زير توصیف کرد:
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 .2نقشآفرينان 6:ايشان هم عالقيهمنيدي زيياد و هيم قيدرت قابيل تيوجهي دارنيد کيه
مي توانند گروه مديران ،مالکان يا سهامداران ،سازمان هاي همکار يا رقیب و برخيي کارکنيان
سازمان را شامل شوند.
 .9نهادها 1:عالقة زياد دارند اما قدرتشان اندک اسيت کيه گيروههياي مهيم اجتمياعي و
شهروندي همچون مؤسسات غیردولتي ،دانشگاههيا و مراکيز تحقیقياتي ،شيوراهاي شيهر ييا
شوراهاي محلي و حتي برخي کارکنان سازمان را دربرميگیرند.
 .3زمينهسازان 3:اين گروه قدرت زياد داشته اميا عالقيهشيان انيدک اسيت کيه دوليت،
سازمانهاي دولتي مانند ادارة مالیات ،شهرداري و بانکها را شامل ميشوند.
 .8عامه 1:اين گروه هم قدرت اندک داشته و هم عالقهمندي کم دارند که بیشيتر ميردم
جامعه و افراد معمولي را دربرميگیرد.
گروه نقشآفرينان بهطورکلي به تيداوم سيازمان و پیشيرفت آن توجيه مييکننيد ،گيروه
نهادها بیشتر به کیفیت و خروجي سازمان نگاه ميکنند ،گروه زمینهسازان به امکيان کسيب
درآمد از سازمان ميانديشند و گروه عامه معموالً محافظهکار بوده و در پيي حفي موقعیيت
موجود خويش با وجود فعالیت سازمان است.
با توجه به اين الگو ،جايگاه سه ذينفع را بر اساس میزان منفعت و میزان قدرت اِعمال و
يا دفاع از آن را ميتوان در ماتريس معلوم کرد .گروه اول ذينفعان هم داراي منفعت زياد در
استفاده از فضاي مجازي است و بهخاطر امکان انتخاب فراوان لذا قدرت کافي در اِعمال و يا
دفاع از منافعش دارد .آنان ميتوانند با انتخاب يا حذف يک شبکه يا رسانة اجتماعي و سايت
رقیب موجب ضرر و گاهي نابودي آن شوند .رويکرد بازار و تجاريسازي فعالیتهاي شرکتها
و شبکهها در فضاي مجازي موجب افزايش قدرت کاربران بهعنوان مشتري نیز شده است.
بنابراين بايد آنان را بهعنوان بازيگران کلیدي بهحساب آورد .همزمان کاربراني با موقعیت
اجتماعي با عنوان اولیاء هستند که منفعت زيادي در استفاده و کاربري فضاي مجازي دارند
اما نگرانيها و دغدغههايي داشته که فقط با مديريت و کنترل اين فضا ميتواند حاصل شود.
1. Players.
2. Subjects.
3. Context Setters.
4. Crowd.
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اين کاربران متأسفانه به اندازة منفعتي که دارند قدرت اِعمال و يا دفاع از آن را ندارند .شکست
انسداد تلگرام در ايران و روسیه نمونهاي مهم از فقدان قدرت اولیاء در تأمین منفعتشان است.
بنابراين اولیاء در مربع سوم قرار ميگیرند ،ذينفعاني که منفعت زيادي دارند ،اما به اندازة
کافي قدرت تأمین يا دفاع از آن را ندارند .گروه سوم ،مؤسسهها و شرکتهايي هستند که بر
بستر اينترنت خدمات ارائه ميدهند و بهطورکلي در شبکههاي اجتماعي ،بازار خود را تقويت
ميکنند .ايدهآل اين شرکتها براي رسیدن به حداکثر سود ،آزادي مطلق فعالیتها بدون
قیدوبندهاي قانوني دولتهاي ملي و محلي است .اين شرکتها از ذينفعان عمدة کاربري
فضاي مجازياند و ماهیت فرامرزي و تاحدي فراقانوني اينترنت بدانها قدرت زيادي براي
تأمین خواسته ي که سود حداکثري است ي ايجاد کرده است .بنابراين اين گروه نیز جزء
بازيگران کلیدي و اصلي فعالیت و کاربري در فضاي مجازي هستند.
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9ـ .1ويژگي ذينفعان اصلي فضاي مجازي
ا کاربران يا افراد؛ اولين گروه ذينفعان

کاربران از ذينفعان اصلي اينترنت و فضاي مجازي هستند .ويوگي اينترنيت بيه کياربران
اجازه ميدهد دو نقش کامالً متمايز ايفا کننيد؛ ييک نقيش کياربر مبتنييبير خواسيته هياي
بهشدت فردي و شخصي و نقش ديگر در جايگاه نقش هياي اجتمياعي اکتسيابي ييا محيولي
است .ازاين رو ،ممکن است کاربر به عنوان فرد ،منافعش همسو بيا کياربر در نقيش اجتمياعي
مانند اولیاء خانواده ،اولیاء مراکز آموزشي ،اولیاء سازمانها و اولیاء مملکت نباشد.
در درون هر شخصي میل ذاتي به آزادي وجود دارد .براي برخي اين امر کامالً آشکار
است مانند میل رسیدن به هدفي موقت ي ماشین جديد يا شغل بهتر ي و در برخي نیز
اين میل بالغتر است مانند آرزومندي بيپايان براي صلح ،شادي و عشق .میل به آزاد
بودن صرفاً بخشي از ماهیت بشر است .گاهي اين میل در زندانهاي جسمي با میلههاي
فلزي قفل شدهاند و ميخواهند رهايي يابند ،اما تقريباً همه در زندان رواني قفل شدهاند و
کامالً گرفتار هوس ميشوند .دلیل اين است که هر لحظه رهايي از هرگونه محدوديت،
شادترين لحظة زندگي انسان است .صلح ،شادي و عشق بيپايان وضعیت طبیعي انسان
بوده بنابراين ميتوان گفت کاربران در جايگاه فردي میل به آزادي کامل در استفاده از
اينترنت و فضاي مجازي دارند .مرحوم شهید مطهري هم يکي از ويوگيهاي فطري
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انسان را میل به آزادي ميداند بهطوريکه انسان ميخواهد آزاد باشد و دست به انتخاب
بزند (مطهري.)12 :6317 ،
ا اولياء؛ گروه دوم ذينفعان کاربري

نقشهاي اجتماعي اکتسابي يا محولي ،فرد را در محدودهاي از بايدها و نبايدها قرار ميدهيد کيه
متعهد به آنهاست .اولیاء مملکت در جامعه و کشيوري افيزون بير مسيئولیتهياي رسيمي و قيانوني،
وظايفي نیز برعهده دارند يا جامعه از آنان انتظار دارد ،ماننيد حفي ارزشهيا و هنجارهياي عميومي.
اولیاء مملکت يا دولتمردان ،دغدغه هاي سود و زيان جامعه را دارند که ممکن اسيت فضياي مجيازي
و ظرفیتهاي آن را در جهت منافع عمومي جامعه ندانند .بهعنوان مثال يکيي از نگرانيي هياي آنيان
دغدغة امنیتي و حف اسرار کشور است ،اما مسیر شبکههاي اجتماعي برهمزنندة آنند.
يکي از دغدغههاي بسیاري از سازمانهاي رسمي و دولتها ،وجود رسانههاي اجتماعي ي که
چالش و نگراني امنیتي دارند ي است .در پووهشي اين چالشها در سه گروه طبقهبندي شدهاند:
الف) چالش هجمة خارجي بر روي کارکنان (کارمندان) و شرکت ،چيالش هياي ناشيي از
اقدامات ،ناآگاهي کارکنان و چالشهاي مرتبط با نقش و وظیفة کارکنان .البتيه چيالشهياي
ناشي از اقدامات کارکنان يا ناآگاهي کارکنان خطرهاي بزرگتيري را بيراي امنیيت اطالعيات
نسبت به چالش هاي ناشي از هجمة خارجي نشان ميدهد .همچنین مديريت شهرت يکي از
نگرانيهاي اصلي امنیت اطالعات شرکتهاي مرتبط با رسانههاي اجتماعي است.
ب) سردرگمي در نقش هاي خصوصي و حرفه اي نشاندهندة ييک مسيئله اسيت :خطير
امنیت اطالعات براي همکاري و ارتباط در شبکة رسانه هاي اجتماعي .ازاين رو ،ايين پرسيش
وجود دارد که تا چه حدي ميتوان بین نقش هاي خصوصي ،حرفه اي و هويت در رسانه هياي
اجتماعي تمايز قائل شد درحاليکه بهشدت به موقعیت يک کارمند در شرکت بستگي دارد.
ج) شرکتها و کارمندان از شبکههاي اجتماعي براي همکاري و ارتباط بيا همکياران و
مشتريان استفاده ميکنند .از منظر امنیت اطالعات ،وقتي ارتبياط و همکياري کارمنيدان
بدون آنکه تحت هدايت شرکت باشند صورت ميگیرد ،خصوصاً ايين مسيئله ييک چيالش
است؛ زيرا در اين موارد احتماالً نقشهاي حرفهاي و خصوصي بيا هيم مخليوط مييشيوند
(وايرينن 6و هکاال.)12 :1261 ،1
1. Karin Väyrynen.
2. Riitta Hekkala.
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با توجه به انواع مختلفي از چالش ها يا تهديدات امنیت اطالعات ،رسيانه هياي اجتمياعي
بايد جزئي از سیاست امنیت اطالعات شرکت ها شوند .بااين حال ،به دلیل اينکه ييک تهدييد
در رسانههاي اجتماعي چه میزان ديده ميشود ناشي از تجربيه و نظرهياي ميديران امنیيت
اطالعات شرکتهاست ،بنابراين شرکتها بايد از اين سیاستهاي امنیتيي اطمینيان حاصيل
کنند .هرچند اين مطالعه در ده شرکت مختلف انجيام شيده و در هير کشيور زمینية خياص
ممکن است بر چگونگي تأثیر امنیت اطالعات تأثیر بگذارد ،اما به طورکلي مديران شرکت هيا
خطرهاي امنیتي اطالعات را ناشي از رسانههاي اجتماعي ميدانند (همان.)10 :
بهطورکلي دولتهاي ملي براي اجراي قوانین ملي يا محافظت از حقوق شهروندان خيود
در اينترنت ،امکانات محدودي دارند که موجب چالش در مفهوم سنتي حاکمیت مييشيوند.
دولت ها گاهي اوقات براي انجام اقدامات با حکم دولتي به کيارگزاران ييا واسيطه هيا اعتمياد
ميکنند .بااين حال ،بسیاري از واسطههاي اصيلي ماننيد فيیسبيوک و گوگيل ،بيه اسيتثناي
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اياالت متحده امريکا در خارج از مرزهاي ملي قرار گرفته اند ،ايين وضيع شيکاف گسيترده اي
بین مسئولیت دولت ها براي اجراي قوانین و وسايل محدودشان ايجاد ميکنيد .بيراي انجيام
اين مسئولیت ،اين شکاف به ويوه در زمینه هاي محافظت از داده ها ،جرايم سايبري و مالکیت
معنوي قابل توجه است .افزون بر اين و وجود سياير نگرانييهياي مشيروع ،برخيي دوليتهيا
ميخواهند از نقش قويتر خود در حکمراني اينترنت براي افزايش کنترل سیاسي و سانسيور
فضاي اينترنت ملي استفاده کنند (ر.ک :کوربالیجا.)1261 ،6
4ـ .1دغدغههاي سياستگذاري محتواي رسانه

در فضاي مجازي ،محتوا از نخستین و اساسي ترين مقوله هايي است که خود را بر جريان
سیاستگذاري تحمیيل ميکند .درحقیقت بايد گفت محتيوا در فضياي مجيازي چنيدان بيا
بسيتر ايين شيبکه آمیختيه شده اسيت کيه نميتوان تفکیکي میانشان قائل شد ،بلکيه باييد
اين دو را همسان دانست ،در دنیاي امروز محتواي رسيانهاي ،در ايجياد عيادت هياي زنيدگي
روزمره ،تعیین روابط اجتماعي حتي در ايجاد رفتارهياي سیاسي دخیل هستند.
محتواي رسانه اي را چیزي دانسته اند که توسط رسيانه بيه مخاطيب منتقيل مييشييود.
1. Jovan Kurbalija.

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

همچنيین آن را مجموعيه اي از نمادهايي که به طور هدفمند توسط رسانه ها بيراي مخاطيب
ارسال ميشود نیيز تعرييف کيردهاند (ر.ک :شريفي و ديگران .)6317 ،تعيياريف دقیيقتيري
که محتواي رسانه را از جنبة درگیري مخاطب در آن محتوا يا شیوه هاي ارائة آن در بازار در
نظر گرفتيهاند ،نیز ارائه شده است .بنابراين ميتوان از چشمانيدازهاي گونياگوني بيه مبحي
محتييواي رسييانهاي پرداخيييت .جنبيييههييايي ماننيييد اينکييه محتييواي رسييانهاي نيياملموس و
انتزاعياند و از طريق يک قالب رسانهاي ملموس توزييع ميشيود ،از ايين نوع هستند.
محتواي رسانهاي رويکرد فرهنگي نیز دارد و اغلب بيه دلیيل تيأثیر گسيتردة فرهنگيي و
سیاسي بر جوامع ،نسيبت بيه ساير محصوالت ،کنترلهاي قيانوني بیشيتري روي آن انجيام
ميشود .رسانهها بهواسطة محتواي خود براي هيدايت روابيط اجتماعي ،فرهنگيي و سیاسيي
گفتمان عرضه ميکنند و در اين راستا به حريم خصوصي و عميومي زنيدگي مخاطبيان وارد
ميشوند .بنابراين نیاز اساسي در اينجا ،ورود سیاست گذاران رسانه اي براي تنظيیم تعيامالت
اين فضا به سود منافع عمومي است .در ارتبياط بيا فضياي مجيازي و محتيواي آن پیراميون
نگراني دولت و حکومت از چارچوب و قوانین اين فضيا در حيوزة سیاسيت گيذاري رسيانهاي،
بح هاي مهمي وجود دارد .کنترل و حاکمیت اينترنيت بيه نظيير سيياده اسييت ،ازايين رو،
همواره با برچسب فراگیر زدن به فضاي مجيازي بيراي ادارة اينترنيت ،اخيتالفهياي زييادي
وجود دارد (ر.ک :دنارديس ،1261،به نقل از همان.)6317 ،
بهطورکلي در فضاي مجازي ،حتي اگر مخاطبان به اقتدار نهادهاي سیاست گيذار اذعيان
داشته باشند ،اين اليزامآوري صرفاً قانون تلقي ميشود اما به طور لزوم تبعیت از قوانین را بيه
هميراه نخواهيد داشيت .در ايين خصييوص کييريس رييد ( )1261چنيد عاميل مربيوط بيه
سیاستگذاري فضاي مجازي را شناسايي ميکند .اين عوامل ميتوانند بيه وضيعیتي منجيير
شوند که اقتدار از سوي جامعه در اين حيوزه پذيرفتيه نمييشيود .6 :کياربرد صِيرف قيانون
مطيابق قيوانین ييک دوليت خياص بهطور لزوم تا زماني که مخاطبان در محیط معینشيده،
توجیه آن را درک نکنند آن قيانون را اليزامآور نميکنيد .1 ،اگير مخاطبان دربارة تمايل ييا
توانايي دولت براي اجبار کردن آنان شيک داشيته باشيند ،تطيابق بيا قيوانین تصيويبشيده
غیرمحتميل است .3 ،اعضاي خاصي از جامعة مدني ممکن است از وجود قوانین خاص آگياه
نباشند (به عنوان مثال انکار قيوانین خيارجي) و  .1بيا توجيه بيه شيرايط مخاطبيان ،قيوانین
ميتوانند در موقعیت تطابق با آنان نباشند که درنتیجه از سيوي مخاطيب پذيرفتيه نیست.
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ميتوان گفت ،سیاستگذاري به فعالیتي با هدف کنترل کيردن ،حکومييت کييردن يييا
اداره کيردن بيا مقيررات گفتيه ميشود .بديهي است که سیاسيتگيذاري درواقيع بيا معیيار
منافع عمومي مرتبط است و مجموعة خاصيي از اصيول را ارائيه مييکنيد .در اينجيا اصيول
حاکم بر سیاستگذاري فضاي مجازي ذيل اصل اساسيي منييافع عمييومي ،عبييارت انيد از:
دسترسي آزادانه به اطالعات ،حريم خصوصي ،مالکیت معنيوي و . ...رويکيردي گسيترده بيه
عبارت سیاستگذاري رسانهاي اجازه ميدهيد طیيف وسيیعي از اقيدامات و اثرگيذاريهياي
دولتي در حوزة رسانه هيا را در نظير بگیيريم .بيدين ترتیيب ،ييک ويوگيي سیاسيت گيذاري
رسانه اي ،نشر اخالقیات و هنجارها در جامعه است که مکانیسمهاي رفتياري را تحيت تيأثیر
قيرار ميدهد (شريفي و ديگران.)100 :6317 ،
اما دغدغه هاي موجود دربارة اينترنت و فضاي مجيازي بيراي خيانواده هيا بيیش از نحيوة
سیاستگذاري دولتها ييا نشيت اطالعيات اسيت ،بلکيه از دييدگاه اولیياء خيانواده و مراکيز
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آموزشي نگراني هاي ديگري نیز وجود دارد کيه ميديريت و کنتيرل ايين محيیط را ضيروري
ميسازد .بهعنوان مثال يکي از آسیبهاي اينترنت ،اعتیاد به آن است و در جامعة ما نیيز بيا
گسترش روزافزون اينترنت شاهد اين ميسئله هيستیم .نتیجة پووهشهياي انجيامشييده در
کيشور نشان ميدهد که بیشترين استفادهکنندگان از اينترنت جوانان هسيتند و  30درصيد
از آنان به دلیل حضور در چتروم 19 ،درصد براي بازي هاي اينترنتي 32 ،درصد بيهمينظور
چک کردن پست الکيترونیکي و  10درصيد بيه دلیيل جسيت وجيو در شيبکه هياي جهياني
هستند (جعفريان ،خداياري و حسنزاده.)613 :6317 ،
اعتیاد به اينترنت آغيازگر آسیب هاي متعدد ديگر نیز ميشيود .ازجمليه ايين آسيیب هيا
ميتوان به آسیبهاي خانوادگي ،ارتباطي ،عياطفي ،رواني ،جسمي و اقتصادي اشاره کرد:
 .6آسیب فکري :استفادة بیش از حد ميتعارف از ايينترنت ،بيه وابستگي شيديد روانيي و
فکري ميانجامد.

 .1آسیب جسماني :فشارهاي عصبي ،چاقي ،انزوا ،چشم درد و. ...
 .3آسیب هاي اجتماعي و فيرهنگي :گياه مشاهده ميشود که افراد چنيان در اتياق هياي
گفت وگو غرق ميشوند که حيتي زميان صيرف غذا را فراموش ميکنند ،اينها عاليمي شبیه
الکلي ها يا معتادان دارند .بسیاري از آنيان از بيخوابي رن ،ميبرند ،خسته اند و روابطشان بيا
اطرافیان به حداقل رسیده است.

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

 .1گيسست فکري و عاطفي :با ورود ايينترنت و رايانه به داخل خانوادهها بین والدين و
فرزندان جدايي فکري ي عاطفي و فیزيکي رخ ميدهد و پیشرفت خیرهکنندة فناوري
تأثیرهاي محسوس و نامحسوس زيادي را بر زندگي دختران گذاشته است.
 .0آسیب هاي اجتماعي ناشي از ايينترنت :سوق دادن جوانان به سوءاستفاده از وبالگ هيا
و وبسايت ها اينترنتي افزونبر مسائل خالف اخالق و عفت عمومي (مانند تشويق بيه رابطية
جنسي نامشروع) شامل موارد زير است:
الف) توهین به ائميه و ميقدسات (به علت عدم نظارت خانواده)؛
ب) توهین به قومیتهاي مختلف؛
ج) سايت هاي الحادي که نوجوانان و جوانان را به شیطانپرستي و پذيرش ساير عقاييد و
فرقههاي ضاله تشويق ميکند.
 .1تروي ،بيدييني که تيغییراتي در حوزة ديني در جامعه رخ داده است ،ازجمله کاهش
آموزههاي ديني در خانواده و دوري خانواده از شرعیات ديني.
1ـ .1آثار استفادة مديريتنشده محتواي فضاي مجازي بر خانواده

منظور از استفادة مديريتشده شبکه هاي اجتماعي که موردنظر گروه دوم ذي نفعيان ييا
اولیاي امور است ،چیست؟ درواقع آنچه دربارة استفاده از فضاي مجازي و دغدغه هاي اولیاي
خانواده يا مراکز آموزشي ديده ميشود ،به نحوي کنترل اين فضاست تا آثار منفي آن کيامالً
از بین برود يا به حداقل ممکن برسد.
 .3ادبيات تجربي پژوهش
پس از جست وجوي بسیار ،مشيخ

شيد کيه مقياالت متعيددي در موضيوع ذي نفعيان

شرکت ها و سازمان ها نوشته شده اسيت ،اميا دربيارة ذي نفعيان فضياي مجيازي کمتير کيار
پووهشي صورت گرفته است .البته اين موضوع همواره از ضروريات حکمرانيي مطليوب بيوده
است بهصورتيکه مادة  11بیانیة اصول اجيالس سيران جامعية اطالعياتي ( )WSISبيه ايين
موضوع اشاره ميکند :مديريت اينترنت هم شامل خطمشيهاي فني و هم خيطمشييهياي
عمومي ميشود و بايد همة طرفهاي ذي نفع و سيازمان هياي بيینالملليي و بيیناليدولي را
دربرگیرد .در اين خصوص ،بیان ميکنیم که:
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الف) اختیار سیاست گذاري براي خطمشيهاي عمومي مسائل مربوط بيه اينترنيت جيزو
حق حاکمیت کشورهاست .آنها در موضوع هاي بینالملليِ خطمشيهاي عمومي مربيوط بيه
اينترنت از حقوق و مسئولیتهايي برخوردارند؛
ب) بخش خصوصي بايد همچنان نقش مهمي را که در توسيعة اينترنيت هيم در عرصية
فني و هم در عرصة اقتصادي داشته ،ادامه دهد؛
ج) جامعة مدني نیز نقش مهمي در موضيوع اينترنيت ،بيهخصيوص در سيطح جواميع و
انجمنها ايفا کرده و بايد چنین نقشي را ادامه دهد؛
د) سازمان هاي بینالدولي بايد همچنان نقش تسهیلکنندهاي را که در همياهنگي مسيائل
عمومي خطمشيهاي مربوط به اينترنت داشتهاند ،ادامه دهند (.)wsis, 2018
همچنین ديدگاههاي حقوقي مختلفي درخصيوص حقيوق افيراد و شيرکتهيا در فضياي
11

مجازي و تضاد بین ذي نفعان وجود دارد که نشان ميدهد تهديدها و فرصيتهياي جدييدي
در حريم خصوصي افراد ايجاد شده و حريم خصوصي در فضاي مجازي با پرسش ها ،ابهام هيا
و چالشهايي مواجه شده است (ر.ک :فتحي و شاهمرادي.)6311 ،
اين گستره از ذي نفعان هنگيامي کيه بيه تنيوع منيافع و ارزش هياي آنهيا اضيافه شيود،
بیشازپیش بر وابستگي متقابل بازيگران و دشواري حکمراني فضاي مجازي صحه ميگذارد.
حکمراني که در وهلة نخست در گيرو فهيم وابسيتگي متقابيل و در وهلية بعيدي منيوط بيه
مديريت تعامالت اين بازيگران خواهد بود.
ابطحي در تحلیل ذينفعان کلیدي با استفاده از ماتريس عالقه ي قدرت مينويسد با
تمرکز بر طرحهاي توسعة میادين منطقة پارس جنوبي ،از طريق توزيع پرسشنامه در میان
کارشناسان نمايندة کارفرما در شرکت ملي نفت ايران ،ضمن شناسايي همة ذينفعان
مرتبط ،ماتريس عالقه ي قدرت ترسیم و ذينفعان کلیدي را مشخ

شدهاند (ر.ک :ابطحي،

 .)6311در تحقیق مشابهي نشان دادهاند که شهرداري تهران ،شهرداري ناحیة جواديه،
دولت ،شوراياري محله ،فروشندگان ،مشاوران امالک ،سرمايهگذاران فرامنطقه و سازندگان
محلي بهرهوران کلیدي هستند (ر.ک :خاکپور و نوريان .)6311 ،در پووهشي ديگر به
طراحي مدل مفهومي خطمشيگذاري فضاي مجازي به شبکة ذينفعان اصلي و يا ثانوية
اين فضا پرداخته است (ر.ک :الواني ،خنیفر و حاجي مالمیرزايي.)6313 ،

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

جرج پوندز کوبلر 6در پووهشي به احتمال رأيگِیري سهامداران از طرِيق اينترنت و
تأثیرهايش بر مشارکت همة سهامداران ي که ذينفعان اصلي در حاکمیت شرکتها هستندي
پرداخته است (ر.ک :پوندز کوبلر.)1261 ،
آلبرت چیلوسي 1در مقالهاي به دو مورد پرداخته است :در مورد اول به طور کلي موضيوع
سهامداران دربرابر ذينفعان سیستمهاي مديريتگرا و شايسيتگيهيا و تخرييبهياي نسيبي
آنان را در نظر ميگیرد و دوم اينکه بهطور خاص به مشکل عوامل اصلي در زمینة ذينفعيان
ميپردازد (ر.ک :چیلوسي.)1261 ،
 .0روش پژوهش
پووهش در سطح توصیفي و از نيوع توسيعه اي و پیمايشيي بيوده و جامعية آمياري ايين
پووهش نیز کاربران واتساپ و توئیتر است .نمونهگیري اين تحقیق بهصورت تصيادفي انجيام
شده بدين ترتیب که در بخش جست وجيوي تيوئیتر بيهازاي هير حيرف انگلیسيي 12 ،نفير
پیشنهاد ميشود که پرسشنامه با شش پرسيش چندگزينيهاي بيراي آنيان ارسيال شيد و در
واتساپ نیز براي همة افراد و گروههايي که محقق عضو بيوده و ييا دنبيال شيده ،پرسشينامه
ارسال شده است .تعداد شرکتکنندگان در تحقیق  711نفر که پس از کنار گذاشتن ميوارد
ناق

در مجموع  713پاسخ صحیح دريافت شده است.
الزم به توضیح است که به دلیل اهمیت دقت در تکمیل پرسشنامه ها ،اين پرسشنامه هيا

با استفاده از نرمافزارهاي پرسشنامة آنالين پرسشگري شده است و بيهوسيیلة تکنیيک هياي
مختلف اطمینان حاصل شده تا هر پرسشنامه صرفاً توسط يک پاسخگو تکمیل گردد .روايي
محتوايي پرسشنامه از طريق قضاوت داوران مورد بررسي قرار گرفته و بيا توجيه بيه مراحيل
بررسي روايي محتوايي ،روايي پرسشنامه از طريق تأيید افراد متخص

ميورد قضياوت قيرار

گرفته است (سرمد ،حجازي و بازرگان .)676 :6371 ،الزم بيه ذکير اسيت کيه بيین رواييي
محتوايي و روايي صوري به خاطر مفهومي همپوشاني کامل وجود دارد و بنابراين سيؤال هياي
پرسشنامه را با توجه به انجام قضاوت داوران ميتوان حائز روايي صوري نیز دانست (حیدري
چروده.)37 :6311 ،
1. Ponds Kobler, George.
2. Alberto Chilosi.
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 .5يافتههاي پژوهش
يافتههاي اين پووهش در دو بخش توصیف و تحلیل رابطههياي آمياري بيین متغیرهياي
تحقیق مورد اشاره قرار ميگیرند.
2ـ .9توصيف يافتهها

نسبت جنسي پاسخگويان نشان ميدهيد ميردان تعيداد پرسشينامه بیشيتري در ايين
تحقیق تکمیل کرده اند به طوري که  7616درصد مردان و  1911درصد زنان در اين تحقیق
مشارکت داشتهاند.
نسبت تحصیالت نیز نشان ميدهد بیشتر پاسخگويان تحصيیالت دانشيگاهي بياال دارنيد
به طوريکه  11درصد تحصیالت کارشناسيي 12 ،درصيد کارشناسيي ارشيد و  1310درصيد
دکترا دارند .در اين میان تنها  711درصد تحصیالت ديپلم و زيرديپلم داشتهاند.
11

میانگین سني در اين پیمايش بیانگر  12سال بوده کيه کمتيرين سين پاسيخگو در ايين
تحقیق متولد  6390و بیشترين سن مربوط به متولد  6313مي باشد و انحراف معیار متغیير
سن در اين تحقیق  6611است.
درخصوص متغیر میزان استفاده از اينترنت نتاي ،نشان ميدهد کيه بیشيتر پاسيخگويان
( 3117درصد) حدود يک تا دو ساعت در شبانهروز وقت خيود را در فضياي مجيازي سيپري
کرده و همچنین  3611درصد دو تا چهار ساعت و  1113درصد بیش از  1ساعت زمان خيود
را در فضاي مجازي سپري ميکنند .در اين میان تنها  6311درصد کمتير از ييک سياعت در
فضاي مجازي حضور دارند.
با توجه به افزايش حجم استفاده از اينترنت ،يافتهها نشان دهندة آن اسيت کيه در میيان
شبکه هاي مجازي گوناگون 3111 ،درصد از واتسياپ بیشيتر اسيتفاده کيرده و  1311درصيد
پاسخگويان از تلگرام و همچنین  1116درصد نیز از شيبکة اينسيتاگرام اسيتفاده مييکننيد.
توئیتر تنها  711درصد و ساير شبکه هياي مجيازي فقيط  719درصيد از اسيتفاده را بيهخيود
اختصاص دادهاند.
ا بررسي متغير نگرش نسبت به آزادي استفاده از فضاي مجازي

اين متغیر در اين تحقیق از سه ديدگاه مورد بررسي قرار گرفتيه اسيت (عميوم کياربران،
شرکتهاي ارائهدهندة خدمات فضاي مجازي و اولیاء امور).

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

ا نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران

 1019درصد پاسخگويان بیان کرده اند که کاربران فضاي مجازي مي خواهند در اسيتفاده
از اينترنت و فضاي مجازي مطلقاً آزاد باشند.
الزم به ذکر است که اين پرسش بهصورت غیرمستقیم از کاربران پرسیده شده است کيه
در تحلیل بايد اين نکته مورد توجه قرار بگیرد .متن گويه به شيکل زيير بيوده اسيت« :فکير
ميکنم کاربران (افراد) مايلند اين فضا براي آنها مطلقاً آزاد باشيد» ،همچنيین  6111درصيد
افراد با اين گويه مخالفت کردهاند.
ا تصور پاسخگويان دربارة نگرش اولياي امور به فضاي مجازي

يافته ها حاکي از آن است که  9116درصد آنان تصور ميکنند اولِیاء (واليدين ،متصيديان
کشور ،متصديان آموزش و پرورش و متصديان سازمان هيايي کيه در فضياي واقعيي فعالیيت
دارند) به جهت دغدعه هاي امنیتي ،اخالقي و نشت اطالعات مايلند فضياي مجيازي کنتيرل
شود و تنها  117درصد با اين نگاه مخالفت کردهاند.
ا تصور پاسخگويان نسبت به نگرش فعاليتهاي آزاداناة شارکتهااي ارائاهدهنادة
خدمات در فضاي مجازي

بر اساس يافته ها مالحظه مييشيود نظير پاسيخگويان نسيبت بيه نگيرش شيرکت هياي
ارائهدهندة خدمات مجازي به صورتي است که  1911درصد آنان تصور ميکنند شرکتهيايي
که بر بستر فضاي مجازي فعالیت خدماتي و تجاري دارند ،مايلند اين فضا به طور کاميل آزاد
باشد و تنها  6113درصد با اين نگاه مخالفند.
1ـ .9تحليل يافتهها
ا بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران
و متغير جنسيت

براي بررسي اين رابطه از آزمون کيدو استفاده شده است که نتاي ،نشان مييدهيد ايين
رابطه معنيدار نیست بيه بیيان ديگير میيان نگيرش نسيبت بيه آزادي در فضياي مجيازي و
جنسیت پاسخگويان رابطة معناداري وجود ندارد.
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آزمون معناداري کي دو
مقدار

درجه آزادي ضريب معناداري

4.181a
4.156
2.984
743

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

4
4
1

.382
.385
.084

ا بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران
و متغير سن پاسخگويان

براي بررسي اين رابطه از آزمون همبستگي اسپیرمن استفاده شده است که نتاي ،نشيان
ميدهد اين رابطه معنادار نبوده و نميتوان بین سن پاسخگويان و نگيرش نسيبت بيه آزادي
کاربران در فضاي مجازي رابطة معناداري در اين تحقیق مشاهده کرد.
متغیر نگرش نسبت به
آزادي فضاي مجازي در
میان عموم کاربران

متغیر سن
پاسخگويان

مقدار همبستگي

1.000

-.027

معناداري

.

.473

فراواني

750

725

مقدار همبستگي

-.027

1.000

معناداري

.473

.

فراواني

725

725

16
متغیر نگرش نسبت به
آزادي فضاي مجازي در
میان عموم کاربران
متغیر سن پاسخگويان

ا بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران
و متغير تحصيالت پاسخگويان

براي بررسي اين رابطه از همبستگي کندال استفاده شده است کيه نتياي ،نشيان دهنيدة
معنادار نبودن همبستگي اين رابطه است.
مقدار
همبستگي کندال تاي سي

-.006

فراواني

678

اشتباه استاندارد ضريب معناداري
.030

.846

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

ا بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران
و متغير ميزان استفاده از فضاي مجازي

براي بررسي اين رابطه از آزمون کندال استفاده شده است که نتاي ،نشان ميدهيد بيین
اين دو متغیر رابطة معناداري قابل مشاهده نیست.
مقدار
همبستگي کندال تاي بي

-.008

فراواني

749

اشتباه استاندارد ضريب معناداري
.032

.800

ا بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران
و متغير نوع استفاده از پيامرسان مجازي

براي بررسي اين رابطه از آزميون کييدو اسيتفاده شيده اسيت کيه نتياي ،نشيان دهنيدة
معناداري اين رابطه است و همچنین براي بررسي شدت اين رابطه از ضريب تياي گيودمن و
کراسکال استفاده شده است که اين ضرايب نیز معنيادار بيوده و شيدت ايين رابطيه در حيد
متوسط ميباشد.
مقدار

درجه آزادي

ضريب معناداري

Pearson Chi-Square

37.721a

20

.010

Likelihood Ratio

39.646

20

.006

Linear-by-Linear Association

8.025

1

.005

N of Valid Cases

744

بررسي دقیق تر جدول ها نشان ميدهد که استفادهکنندگان از شبکة مجازي اينسيتاگرام
بیش از ديگر شبکه ها به ضرورت آزاد بودن فضاي مجازي معتقدند .کياربران تيويیتر نیيز بيا
کمي اختالف مقام دوم را دارند.
همچنین کاربران واتساپ در اين خصوص نظري میانه تر داشته بدين ترتیيب کيه حيدود
 37درصد کاربران اين پیام رسان ،نظر ديگري غیير از موافقيت بيا ضيرورت آزادي در فضياي
مجازي ابراز کردهاند.
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کام ً
ال
موافقم
جمع

توئیتر

14

سروش

موافقم

واتساپ

بینابین

اينستاگرام

مخالفم

تلگرام

کام ً
ال
مخالفم

ساير شبکههاي
اجتماعي

نگرش نسبت
به آزادي در
فضاي مجازي

جمع

پیامرسانهاي مجازي

مقدار

1

0

0

8

1

4

14

درصد

1.7

0.0

0.0

2.9

0.6

2.2

1.9

مقدار

11

8

1

42

11

19

92

درصد

19.0

14.5

50.0

15.4

6.1

10.7

12.4

مقدار

19

8

0

56

33

34

150

درصد

32.8

14.5

0.0

20.6

18.4

19.1

20.2

مقدار

18

22

1

90

61

71

263

درصد

31.0

40

50

33.1

34.1

39.9

35.3

مقدار

9

17

0

76

73

50

225

درصد

15.5

30.9

0.0

27.9

40.8

28.1

30.2

مقدار

58

55

2

272

179

178

744

درصد

100

100

100

100

100

100

100

ا بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران
و متغير تصور عمومي نسبت به نگرش اولياء فضاي مجازي نسبت به آزادي فضاي مجازي

براي بررسي اين رابطه از آزمون کندال استفاده شده است و نتاي ،نشيان مييدهيد بيین
اين دو متغیر رابطة معنادار معکوس وجيود دارد .بيه بیيان ديگير هرچيه نگيرش نسيبت بيه
ضرورت آزادي در فضاي مجازي مثبتتر مييشيود ،تصيور فيرد از نگيرش اولیياء بيه فضياي
مجازي مخالف تر ميشود و احساس ميکند که اولیاء فضاي مجازي نگاه منفيتري نسبت به
آزادي در فضاي مجازي دارند.
مقدار
همبستگي کندال تاي بي
فراواني

-.117

اشتباه استاندارد ضريب معناداري
.034

.001

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

بررسي رابطة بين متغير نگرش نسبت به آزادي فضاي مجازي در ميان عموم کاربران و
متغير تصور عمومي نسبت به نگرش شرکت هاي ارائهدهندة خدمات مجاازي نسابت باه
آزادي فضاي مجازي

براي بررسي اين رابطه از آزمون آماري کندال استفاده شده است که نتاي ،نشيان دهنيدة
معناداري اين رابطه بوده و جهت همبستگي نیز مثبت است بهصورتيکه هرچه فيرد نگيرش
موافقتري نسبت به ضرورت آزادي در فضاي مجازي دارد ،تصور مييکنيد کيه شيرکتهياي
ارائهدهندة خدمات مجازي نیز نگرش مثبتتري نسبت به آزاد بودن فضاي مجازي دارند.
مقدار
همبستگي کندال تاي بي

.290

اشتباه استاندارد ضريب معناداري
.031

.000

فراواني
ا بررسي رابطة بين متغير تصور عمومي نسبت به نگرش شارکت هااي ارائاهدهنادة
خدمات مجازي نسبت به آزادي فضاي مجازي و نوع استفاده از شبکههاي اجتماعي

براي بررسي اين رابطه از آزمون کيدو و ضرايب مرتبط بيا آن اسيتفاده شيده اسيت کيه
نتاي ،نشان ميدهد بین اين دو متغیر رابطة معنادار وجود دارد.
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

مقدار

درجه آزادي

ضريب معناداري

37.949a
36.921
6.503
744

20
20
1

.009
.012
.011

 .6جمعبندي و نتيجهگيري
مسئلة اصلي اين تحقیق توصیف میزان تضاد منافع بيین گيروه هياي ذي نفيع در فضياي
مجازي است .درخصوص متغیر میزان استفاده از اينترنت نتاي ،نشيان مييدهيد کيه بیشيتر
پاسخگويان ( 3117درصد) حدود ييک تيا دو سياعت در شيبانهروز وقيت خيود را در فضياي
مجازي سپري ميکنند .همچنین بيا توجيه بيه افيزايش حجيم اسيتفاده از اينترنيت ،نتياي،
به دست آمده نشان ميدهد که در میان شبکه هاي مجازي گوناگون 3111 ،درصد کياربران از
واتساپ استفاده کرده و  1311درصد از تلگرام و همچنین  1116درصد از شيبکة اينسيتاگرام
استفاده ميکنند.
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 1019درصد پاسخگويان بیان کرده اند که فضاي مجازي بايد به طور مطلق براي کياربران
آزاد باشد.
همچنین نظر پاسخگويان نسبت به اولیاء امور (والدين ،متصديان کشور ،متصديان مراکز
علمي و آموزشي و متصديان سازمان هايي کيه در فضياي واقعيي فعالیيت دارنيد) در فضياي
مجازي به صورتي است که  9116درصد آنان تصور ميکننيد اولیياء بيه جهيت دغدغيه هياي
امنیتي ،اخالقي و نشت اطالعات مايلند فضاي مجازي کنترل شود.
پاسخگويان نسبت به ديدگاه شرکت هاي ارائهدهندة خدمات در فضاي مجازي به صورتي
است که  1911درصد آنان تصور ميکنند اين شرکت ها مايلند اين فضيا بيه طيور کاميل آزاد
باشد .تحلیل هاي دو متغیره نیز نشان ميدهد که بین متغیر نگرش نسبت بيه آزادي فضياي
مجازي در میان عموم کاربران و متغیر نوع استفاده از پیامرسان مجازي رابطة معنادار وجود
دارد بهصورتيکه استفادهکنندگان از شبکة مجازي اينستاگرام بيیش از ديگير شيبکه هيا بيه
13

ضرورت آزاد بودن فضاي مجازي معتقدند.
يافتههاي اين پووهش نشان ميدهد پاسخگويان معتقدند که دو گروه از ذينفعان ي
کاربران (افراد) و شرکتها و مؤسسههايي که فعالیتشان بر بستر اينترنت بوده و خدماتي را
به کاربران عمومي عرضه ميکنند ي منافع همسويي دارند .عالقة اصلي آنان ،آزادي کامل
فعالیت در فضاي مجازي است .گروه اول (کاربران) بدين ترتیب به هر نوع اطالعاتي که
ميخواهد دسترسي پیدا ميکنند و گروه دوم با آزادي فعالیت در بستر اينترنت و يا فضاي
مجازي به سود بیشتري ميرسد .اين سود ممکن است از طريق جذب مشتريان بیشتر،
دريافت تبلیغات و عرضة گستردهتري از انواع خدمات باشد اما گروه ديگر يعني اولیاء که
شامل اولیاء کشور ،مراکز آموزشي و علمي ،خانواده ،و حتي اولیاء نهادها و سازمانهايي
ميشود که اصل فعالیتشان در محیط واقعي است ولي از بستر اينترنت يا شبکههاي
اجتماعي براي نوعي از خدمات سازماني استفاده ميکنند ،دغدغه و يا منفعتي متفاوت با دو
گروه ديگر ذينفع دارند .آنان نگرانيهاي امنیتي ،تربیتي و دغدغههاي اخالقي و ديني
داشته و بنابراين راهحل را در کنترل و مديريت فضاي مجازي و نحوة استفاده از آن
ميدانند .از نظر اين گروه ،محتواي فضاي مجازي بايد تحت مديريت و کنترل قرار گیرد تا
رفتار کاربران موجب صدمه و بروز مشکالت پیشگفته براي فرد و جامعه نشود.

مطالعة رفتار ذينفعان اصلي کاربري فضاي مجازي

البته بايد اقرار کرد منافع همسوي دو گيروه ذي نفيع (کياربران و شيرکت هيا) ،بيهعيالوه
ماهیت اينترنت و فضاي مجازي که همگان در هر مکان و زمياني ،بيه هميه چیيز دسترسيي
دارند ،موجب تضعیف قدرت اِعمال خواسته و منافع گروه ديگر ذي نفعان (اولیياء) مييشيود.
هرچند در برخي کشورهاي غربي گاهي مجازاتهيايي را علیيه ذي نفعيان دوم (شيرکتهيا)
اعمال ميکنند که اين امر تا حدي به ظرفیت و اِعمال قدرت حکمراني بر اينترنيت بسيتگي
دارد ،اما در ديگر کشورهاي آسیايي و آفريقايي امکان اِعمال حکمرانيي مليي بسيیار دشيوار
است و تقريباً شرکت هاي خارجي در اين کشورها فعال بالمنيازع فضياي مجيازي هسيتند و
آنچه را که ميپسندند ،انجام مي دهند .بنابراين در کشورهايي که حکمراني بر فضاي مجازي
با قدرت بیشتري اِعمال ميشود اين امکان وجود دارد تا با مديريت شيرکت هيا و پلتفيرمهيا
نگرش مردم تغییر يابد و بدين ترتیب مصالح توسط اولیاء اِعمال و پیگیري شيود و بيرعکس
در کشورهايي که اِعمال حکمراني ضعیف است و شرکت ها و پلتفرمها باالخ

پلتفيرمهياي

خارجي بهراحتي فعالیت ميکنند ،خواست شرکت ها و پلتفرمها با خواست و میل مردم گره
خورده و در تقابل با خواست و ارادة اولیاء قرار مييگیيرد و شيکاف میيان حکوميت و ميردم
بیشتر ميشود .در چنین شرايطي ارتقاي مدل حکمراني فضاي مجازي و تقويت آن ميتواند
از اين شکاف جلوگیري کرده و مصالح ملي را با میل و نیاز مردم هماهنگ سازد.
 .7پيشنهادهاي پژوهشي
 .6توصیه ميشود پووهشهايي مستقل با همین موضوع اما با کياربران اصيلي در سيطح
گسترده و حتي ملي صورت گیرد .يافته هاي پووهش حاضر و پووهش پیشينهادي مييتوانيد
منجربييه شييناخت عمیييق و واقع يي از منييافع ذينفع يان اصييلي بشييود و سیاسييتگييذاري و
برنامهريزي براي استفاده هرچه مفیدتر از اينترنت و فضاي مجازي را واقعيتر ميسازد.
 .1آسیب هاي رگالتوري و سیاست گذاري هاي موجود از منظر ذي نفعان بهخصيوص سيه
ذينفع اصلي کاربري فضاي مجازي مورد پووهش قرار گیرد.
 .3با توجه به سه ذي نفع اصلي کاربري ،مطالعة تطبیقي بین رگالتوري و سیاست گذاري
در ايران و چند کشور آسیايي و اروپايي کيه در کياربري و زيرسياختهياي اينترنيت پیشيرو
هستند ،صورت گیرد.
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