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مقدمه

در سالهاي آغازين دهه  27شمسي ،اولین نسل رسانههاي اجتماعي بـومي در ايـران؛ يعنـي
همان وبالگ سرويسها متولي شيني .مسيودسازي وبـالگ سـرويسهـاي خـارجي حيريبـاً
همزمان با رشي وبالگ سرويسهاي بومي احفاق افتاد اما ايـن مسـیر رشـي بـراي نسـلهـاي
بعيي رسانههاي اجتماعي مانني شبکههاي اجتماعي و پیامرسانها حقيق نیافت.
حمايت از رسانه هاي اجتمـاعي بـومي و مسيودسـازي رقبـاي خـارجي آنهـا موضـوع
چالشبرانگیزي است که گاه نیز موج

بروز حنشهاي سیاسي بین قواي سهگانه ميشود.

دو سیاست مواجهه جمهوري اسالمي ايران با رسـانههـاي اجتمـاعي ،مسيودسـازي
رسانههاي اجتماعي خارجي مانني فیسبوک ،يوحیوب و حويیتر و راهانيازي نمونه مشـابه
بومي آنها بوده است (بصیريان جهرمي و خانیکي .)7969 ،سیاستي که به نظر مـيرسـي
موفيیت آن با حرديي جيي روبهروست.
استفاده گسترده کاربران از ابزارهاي رفـع اثـر مسيودسـازي نظیـر فیلترشـکنهـا و
شبکههاي خصوصي مجازي 7سني اين ادعاسـت .بـه گفتـه وزيـر ارحباطـات و فنـاوري
اطالعات ،پـس از مسيودسـازي پیـامرسـان حلگـرام از  43میلیـون کـاربر ايرانـي ،حنهـا
يا میلیون از آن خارج شيني و با وجود حعيد و حنوع پیامرسانهاي بومي ،همچنـان 13
درصي از کاربران ايراني با استفاده از انواع فیلترگريزها از حلگرام استفاده ميکننـي و حنهـا
 23درصي به پیام رسان بومي روي آوردهاني (آذري جهرمي .)7961 ،کاربران حنهـا يکـي
از فیلترشکنها ،يعني سايفون 2در ايام مسيودسازي حلگرام در ديمـاه  7969در عـر
يا هفته ،از  7/3میلیون کاربر به  79/3میلیون کاربر رسیي (ياسري.)7969 ،
از زاويهاي ديگر ،در صورحي کـه دو سیاسـت مسيودسـازي و مشـابهسـازي بـومي
همزمان اعمال نشوني ،نبود اقبال عمومي بـه شـبکه هـاي اجتمـاعي بـومي بیشـتر حأيیـي
مي شود .بنا بر اطالعات سايت الکسا براي مثال ،اينسـتاگرام کـه يـا شـبکه اجتمـاعي
اشتراک عکس است در ايران ،داراي رحبه پنجم در حالي است که مشابه بومي آن يعنـي
لنزور ،رحبه دو هزار و دويست و پنجاه و ششم را دارد.
2. Psiphon

)1. Virtual Private Network (vpn
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بررسي داليل شکست سیاست راهانيازي رسانههاي اجتماعي بومي ،بهعنوان يکي از
دو سیاست اصلي کشور در حوزه رسانه هاي اجتماعي و حشريح موانع رقابت رسانههاي
اجتماعي بومي با رسانههاي اجتماعي خارجي ،نیاز فوري بـراي اصـال سیاسـتهـا و
اثربخش کردن سرمايهگذاريها در بازار رسانههاي اجتماعي است.
مياله حاضر از آنجا که حالش کرده است داليل شکسـت ايـن سیاسـت را از طريـق
کشــف نظرهــاي ســه طیــف از ذينفعــان در موضــوع رســانههــاي اجتمــاعي يعنــي
سیاستگذاران ،صاحبان رسانه هاي اجتماعي و کاربران بررسي کني و جنبههاي اقتصادي،
سیاسي و حيوقي را همزمان مورد حوجه قرار دهي ،داراي نوآوري است.
حضور گسترده کاربران ايراني در رسانه هاي اجتماعي خارجي ،حجم گسـترده اي از
پهناي باني وارداحي کشور را به خود اختصاص مي دهي؛ بهنقوي کـه بـه گفتـه انتظـاري
( )7963عضو شوراي عالي فضاي مجازي و رئیس سابق مرکز ملي فضـاي مجـازي 97
درصي از پهناي باني کشور ،حنها بـه يکـي از انـواع رسـانه هـاي اجتمـاعي يعنـي شـبکه
پیام رسان حلگرام اختصاص مي يافته است؛ حيود دو ماه پیش از آن نیز حييپـور ()7963
عضو شوراي عالي فضاي مجازي از اختصاص  47درصي پهناي باني بین الملل کشور بـه
حلگرام خبر داده بـود .هرچنـي کـه آذري جهرمـي ( )7969وزيـر ارحباطـات و فنـاوري
اطالعات ،معاون وقت وزير ارحباطات و رئیس شرکت زيرساخت اين عيد را  47درصي
پهناي باني خارجي و  24درصي کل پهناي باني کشور اعالم کرده است.
اين حجم از اختصاص پهناي باني بینالملل عالوه بر اينکه حجم بـاالي نيـيينگي را
از کشور خارج ميکني ،هزينه دو برابري را نسبت به حرافیا داخلـي (خبرگـزاري مهـر،
 )7963براي کاربران رقم خواهي زد؛ عـالوه بـر ايـن ،حضـور کـاربران ايرانـي در ايـن
رسانهها ،منافع مالي و اطالعاحي گستردهاي را نصی

اين رسانهها ميکني.

رفع موانع رقابت رسانههاي اجتماعي بومي با رسانههـاي مشـابه خـارجي از زاويـه
اقتصادي ،باعث جلوگیري از خروج مييار قابلحوجهي ارز از کشـور مـيشـود و زمینـه
اشتغال و خلق ثروت در بازار داخلي را که ارزشي معـادل  9هـزار میلیـارد حومـان دارد
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(آذري جهرمي )7969 ،فراهم مي کني .عالوه بـر ايـن ،از آنجـا کـه افـزايش اسـتفاده از
اينترنت چالشهاي بسیاري را در حوزههاي قانونگذاري و مييريت ايجـاد کـرده اسـت
(حسننژاد کاشاني و نصراللهي کاسماني )7969 ،و بسـیاري از سـازمانهـاي رسـانهاي
سیاستهاي ويژهاي براي بهرهبرداري از ظرفیت رسانههاي اجتمـاعي دارنـي (بصـیريان
جهرمي ،خانیکي و ذکايي )7962 ،شکست در سیاست حمايت از رسانههـاي اجتمـاعي
بومي ،بهنظام مييريت رسانهاي و ظرفیت کالن رسانهاي کشور نیز ضربه خواهي زد.
مسيود بودن بعضي از رسانههاي اجتماعي خارجي مانني حويیتر در حالي اسـت کـه
بسیاري از خيمات دولتي و فعالیتهاي اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي در اينترنـت احفـاق
ميافتني (لیوئي )2779 ،7و بسیاري از مسئوالن کشور خود عضو اين رسـانههـا هسـتني؛
موضوعي که نوعي حناقض و نارضايتي را در میان کاربران ايجاد کرده و به نظر مي رسـي
ناشي از سیاست هاي ناکارآمي در اين حوزه باشي (بصیريان جهرمي و خـانیکي.)7969 ،
به ايـن حرحیـ  ،هـي

اصـلي پـژوهش حاضـر ،احصـاي موانـع موفيیـت در اجـراي

سیاستهاي ايجاد رسانههاي اجتماعي بومي بوده است.
پرسش اصلي پژوهش نیز عبارت از اين اسـت کـه موانـع اقتصـادي ،سیاسـي ،فرهنگـي
اجتماعي و فني رسانههاي اجتماعي بومي براي رقابت با مشابههاي خارجي خود کياماني؟
پيشينه پژوهش

بصیريان جهرمـي و خـانیکي ( )7969در پژوهشـي بـا عنـوان «سیاسـتگذاري ايرانـي و
سیاستگذاري رسانههاي اجتماعي :چـالشهـا ،الگوهـا و حبیـین يـا مـيل پیشــنهادي»
درواقع ،شبیهحرين پژوهش به مياله حاضر را انجام داده است.
پژوهشگر در اين اثر پس از بررسي سیاستهـاي کشـور در خصـوص رسـانههـاي
اجتماعي و ارائه اين جمعبنيي که هر دو سیاست کشور؛ يعني مسيودسازي رسانههـاي
اجتماعي و ايجاد رسانههاي اجتماعي داخلي با شکست مواجه شيهاني ،ضمن ارائه يـا
1. Leavey
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الگوي سیاستي براي رسانههاي اجتماعي ،مجموعهاي از اقيامات و سیاستها را در اين
زمینه پیشـنهاد کـرده اسـت .پژوهشـگر در گـام اول ،بـا اسـتفاده از «مـرور نظـاممنـي»
پژوهشهاي ديگر و با ارائه فرا حقلیل از آنها ،اقيام به احصـا و دسـتهبنـيي مصـر

و

انگیزههاي کاربران در رسانههاي اجتماعي کرده است و در گام دوم ،طي مصـاحبههـاي
عمیق با سیاستگذاران نیازها و منافع آنان ،را دستهبنيي و اقـيام بـه پیشـنهاد سیاسـت و
الگوي مناس

کرده است.

پاياننامه دکتراي جامعهشناسي اماني کالريجاني با عنوان «حقلیل و بررسي ابعـاد سـرمايه
اجتماعي در شبکههاي اجتماعي مجازي (سرمايه اجتماعي شبکه)» در سال  7967با اسـتفاده
از دادههاي آماري بیان ميدارد که ويژگيهاي ساختي شـبکه اجتمـاعي نظیـر حعـياد (انـيازه
شبکه) و حنوع کاربران (حرکی ) همچنـین فراوانـي حمـاس ،بـر چگـونگي و میـزان سـرمايه
اجتماعي کاربر مؤثر است و شبکههاي اجتماعي فارسيزبان (شبکههاي اجتماعي بـومي) بـه
دلیل انيازه کوچا و روابط مقيودي که بهحبع آن دارني داراي ظرفیت کمتري بـراي جـذب
سرمايه اجتماعي شبکه و درنتیجه ،جاذبه پايینحري براي کاربر هستني.
پژوهش نصرالهي ( )7964با عنوان «الگوي سیاستهاي فرهنگي ـ ارحباطي حاکم بر
حنظیم ميررات شیوه پااليش فضاي مجازي در جمهوري اسـالمي ايـران» بـا اسـتفاده از
روش حقيیق گرني حئوري ،ضمن بررسي حاريخي موضوع پااليش (فیلترينگ) و مطالعـه
حطبیيي در کشورهاي مختلف و بررسي ضعفها و نتايج پااليش موجود ،الگويي بـراي
اصال نظام پااليش و کاهش ضعفها و افزايش اثرگذاري آن ارائه داده است.
ادبيات نظري پژوهش

رسانه اجتماعی

3

وقتي ميگويیم اجتماعي يعني مردم ،مردمي که ميحوانني با يکييگر ارحباط برقـرار کننـي
و بــر يکــييگر حــأثیر بگذارنــي (ســافکو 2و بريــا .)2776 ،9رســانههــاي اجتمــاعي
3. Brake

2. Safko

1. Social Media
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نرمافزارهايي اينترنتي هستني که بر اساس جهـانبینـيهـا و بـا اسـتفاده از مبنـاي وب 2
ايجاد شيهاني و در آنها کاربران حولیيکننيه مقتوا هستني (کاپالن 7و هـانالين.)2777 ،2
مقتواي حولیيي کاربر درواقـع ،مجموعـه روشهـايي اسـت کـه افـراد در رسـانههـاي
اجتماعي از آنها استفاده ميکنني (لوي ،حرجمه روشـنيل اربطـاني .)23 :7963 ،درواقـع،
رسانه هاي اجتماعي مجموعهاي از نوآوريهاي فني سختافزاري و نرمافـزاري هسـتني
که زمینه حولیي و به اشتراک گذاري مقتوا از سوي کاربران؛ همچنین ايجاد حأثیر میان آنها
را فراهم ميکنني (اکازاکي 9و حیلور.)2774 ،4
«رسانه اجتماعي امکان حولیي و حوزيع پیام را دارد .رسانه اجتمـاعي مثـل هـر رسـانه
جمعي ديگر ،امکان مخابره پیام و به اشتراک گـذاري اطالعـات را بـا جمـع وسـیعي از
مخاطبان را دارد .رسانه اجتماعي شبیه راديو ،حلويزيون و روزنامه اسـت .مکـان نیسـت؛
سیستم است .سیستم ارسال اطالعات به ديگران .براي داشتن يا رسانه اجتماعي صرفاً
به يا ارحباط اينترنتي نیاز داريي .رسانه اجتماعي؛ فرمت است؛ اپلیکیشن وب پايه (وب
 )2است که همه جا ،حاضر و همیشه ،در دسترس است و امکاني دوسويه را براي حبادل
ديتا از نوع مقتواي حولیيشيه حوسط کاربر بین افراد و جوامع از کوچا حا بزرگ فراهم
ميسازد» (شکرخواه.)7962 ،
رسانههاي اجتماعي گروهي از برنامههاي کاربردي اينترنتي هستني که بر ايـيئولوژي
و فناوري بنا شيهاني و امکان حولیي مقتوا از سوي کاربر را فـراهم مـيکننـي (کـاپالن و
هانالين )2772 ،يا طبق حعريف قانوني ،رسانه هاي برخطي کـه بسـتر قـرارداد مقتـواي
ديجیتال در معر

دسترسي عموم يا بیش از يا هزارم مخاطـ

مشـخ

و همچنـین

حعامل و حشـکیل گـروههـا و شـبکههـاي مجـازي را بـراي کـاربران فـراهم مـيآورنـي
(هیئتوزيران.)7926 ،
وقتي از رسانه اجتماعي سخن ميگويیم ،حتـي کسـاني کـه ارحباطـات خوانـيهانـي،
حفاوت آن را با شبکه اجتماعي حشخی

نميدهني .بسیاري ،اين دو را هممعنا مـيداننـي

3. Okazaki

2. Haenlein

1. Kaplan
4. Taylor
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و برخي ،رسانه اجتماعي را اعم از شبکه اجتماعي فر

ميکننـي (شـکرخـواه.)7962 ،

البته بايي در نظر داشت که فرايني پیش روي حعامالت اجتماعي حقت وب  2بـه سـمت
همافزايي ،احصال و حبادل اطالعات مـي رود ،موضـوعي کـه مـيحـوان از آن ،بـه عنـوان
حرکت به سمت ايجاد شبکه اجتماعي معنايي و وب معنايي يادکرد (اِرِحو ،7گانـيون 2و
بوفا ،9بيحاريخ).
درواقع ،رسانههاي اجتماعي ،اجتماعاحي هستني که فضـاي مجـازي امکـان حشـکیل آنهـا را
فراهم ميکني (نورمقميي و مقميي .)7962 ،به گفته کاستلز ،رسانههاي اجتمـاعي در حولیـي،
خود حولیي در حوزيع ،خودگردان و در مصر  ،خود انتخاب هستني (بصیريان جهرمي.)7962 ،
سرمايه اجتماعی شبکه

متغیر اصلي که شکست يا موفيیت نسبي شبکههاي اجتماعي را رقـم مـيزنـي ،ظرفیتـي
است که شبکه براي جذب «سرمايه اجتماعي» کاربر فراهم مـي کنـي .سـرمايه اجتمـاعي
شبکه ،آن چیزي است که کاربر اساساً براي دستیابي بـه آن ،اقـيام بـه کـنش در شـبکه
اجتماعي ميکني ؛ سرمايه اجتماعي فرد در شبکه ،شهرت و حوانايي او براي بسیج کـردن
است (ويويان 4و سودويا.)2779 ،3
سرمايه اجتماعي شبکه بـر منـابع ابزاري و حمايتي متنوع و موجود در شبکه کـه بـا
سرمايهگذاري افـراد در روابـط اجتمـاعي و دسـتیابي بـه پیونـيهاي اجتماعي مختلف،
به دست مي آيي متمرکز است (باستاني و صالقي .)7923 ،سرمايه اجتماعي حسهیل کننيه
روابط اجتماعي و عامل سودمنيي آن است؛ همچنین شامل شـبکه اي پايـيار از روابـط
کموبیش نهادينه شيه آشنايي و شناخت متيابل ميشود (عبيالهیان و کرماني )7962 ،که
کاربران از آن براي به حياکثر رسانين سودمنيي خـود (ويلیـامز 9و دورانـس)2772 ،1
مانني يا کاالي اختصاصي (ساحو )2779 ،2استفاده ميکنني.
3. Buffa

2. Gandon

1. Ereteo

6. Williams

5. Sudweeks

4. Vivian

8. Sato

7. Durrance
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از دييگاه شبکه ،شبکههاي اجتماعي ،نوعي سرمايه اجتماعي بـراي کـاربران فـراهم
مي آورني که هرچه از لقاظ ويژگي هـاي سـاختي ،نظیـر حعـياد (انـيازه شـبکه) ،حنـوع
کاربران (حرکی ) و فراواني حماس در يا شـبکه اجتمـاعي بـاالحر باشـي ،کـاربر نیـز از
ظرفیت برخورداري از سرمايه اجتماعي بـاالحري برخـوردار اسـت (امـاني کالريجـاني،
 .)7967درواقع شبکه اجتماعي ،گونه اي از ساختار اجتماعي پوياست که افراد در آن ،بـا
حکیه بر سرمايه اجتماعي خود ،ارحباطات بـا ديگـران را شـکل مـي دهنـي (عبـيالهیان و
کرماني.)7962 ،
از مجموع آنچه در ادبیات پژوهش بیان شي ،ميحـوان ايـنگونـه نتیجـه گرفـت کـه
عنصر اصلي در شکل گیري رسانه اجتماعي ،کاربران هستني .درواقـع ،رسـانه اجتمـاعي
بيون کاربر ،حنها يا پلتفرم شامل کيهاي برنامهنويسي است و اين کاربران هسـتني کـه
مفهوم رسانه اجتماعي را ميسازني .کاربر در رسانه اجتماعي ،در پي حـأثیر بـر شـبکه و
ديگر کاربران است؛ آنچـه حقـت عنـوان سـرمايه شـبکه بـه آن پرداختـه شـي ،درواقـع
شکلدهنيه به حضور و کنش کاربر در رسانه اجتماعي است .مجموع آنچـه در ادبیـات
پژوهش گفته شـي ،نشـان مـيدهـي کـه موفيیـت سیاسـتگذاري در حـوزه رسـانههـاي
اجتماعي ،بيون در نظر گرفتن کاربر و خواست و انگیزه او ،مقل حرديـي جـيي اسـت.
آنچه از پیشینه پژوهش قابل استنباط است ،نسرداختن به خواست کـاربر در رسـانههـاي
اجتماعي بومي ،بهعنوان يکي از ذينفعان قيرحمني و عنصـر اصـلي در پـژوهش معنـاي
رسانه اجتماعي است که نیاز به بررسي موضوع از زاويه کاربران و مالکـان رسـانههـاي
اجتماعي را بیشتر نشان ميدهي.
روششناسی پژوهش

اين مياله که برگرفته از پاياننامه دکتري با عنوان «ارائـه خـطمشـي مطلـوب جمهـوري
اسالمي ايران براي رسانه هاي اجتماعي ،با رويکرد مردم ساالري ديني» است ،با رويکـرد
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کیفي ،روش زمینهاي 7و نمونهگیري نظري انجام پذيرفته است .نتايج ارائه شـيه نیـز بـا
استفاده از حقلیل مقتواي دادههاي جمـعآوري شـيه از طريـق برگـزاري جلسـه گـروه
کانوني ،مصاحبه ساختار نیافته و باز ،مطالعه اسناد و مشاهيه مشارکتي پژوهشگر طي سه
مرحله کيگذاري به دست آميه است .برگزاري شش جلسه گروه کانوني ،شش مصـاحبه
حخصصي و عمیق و بررسي اسناد مربوطه شامل مصاحبه ها ،آيین نامه ها و قـوانین منـابع
دادههاي جمعآوري شيه در اين مياله است.
اعضاي گروه هاي کانوني برگزار شيه ،از چهار حن از افراد داراي مسـئولیت مسـتيیم
در خصوص رسانههاي اجتماعي در مرکـز ملـي فضـاي مجـازي و مرکـز رسـانههـاي
ديجیتال وزارت ارشاد ،يا نفر داراي سابيه مـييريت در نهـاد امنیتـي ،يـا نفـر داراي
سابيه مـييريت در وزارت ارحباطـات ،پژوهشـگران علـوم ارحباطـات؛ شـامل دو عضـو
هیئت علمي دانشگاه در رشته ارحباطـات و کـاربران فعـال رسـانه هـاي اجتمـاعي؛ نظیـر
وبــالگ نويســان باســابيه وبالگســتان فارســي ،باســابيه پــانزده ســال وبــالگنويســي
حشکیلشيهاني .مصاحبه با سه حن از صاحبان رسانههاي اجتماعي بومي ،شامل يـا نفـر
ميير وبالگ سرويس با سیزده سال سابيه فعالیت ،يا سرويس اشتراک گـذاري فـیلم و
يا نفر ميير پیامرسان ،از ديگر منابع جمعآوري داده در اين پژوهش است .گزارههـاي
استخراج شيه در اين مياله ،از طريق کيگذاري دستي ،دستهبنـييشـيه و بـا حوجـه بـه
شاخ

حکرار ،اجماع نظر کارشناسان و مقل بروز چالش بودن در جلسات ،وزندهـي

و حيوين شيهاني.
يافتههاي پژوهش

پس از سه مرحله کيگذاري داده هاي جمع آوري شيه از مصاحبهها ،مشـاهيات صـورت
گرفته در شبکه و جلسات گروه کانوني ،همچنین حيوين ميولهها ،مضامین پايه به شـر
جيول  7بهدست آميه است.
1. Grounded Theory
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جدول  .1مقولهها و کدهای مربوط

ضعف فنی ـ امنيتی رسانههاي

عدم رقابتپذيري در سرمايه

اجتماعی بومی

اجتماعی شبکه

نبود پایداری فنی در رسانه ه ای اجتم اعی نبود رقابتپذیری در اندازه سبکه و تن و و
تعداد کاربران
بومی
اعمال نظ ام ارزس ی فرهنگ ی و سیاس ی،
استفاده از پروتکلهای ناامن
مانع ،رقابتپذیری اندازه سبکه
وجود تجربههای ناامن
مسئولیت پذیر نبودن دول ت در نظ ارت ب ر نقص در نوآوری و تأثیر بر اندازه سبکه
هدفگذاری محدود به داخل کشور
تأمین امنیت اطالعات کاربران
تعدد رقبای داخلی
فقدان مقرراتگذاري مؤثر براي
رسانههاي اجتماعی خارجی

فقر نيروي انسانی موردنياز

نبود مقررات الزم برای فعالیت رسانه ه ای بی توجهی مهندسان فناوری اطالع ات ب ه
مطالع ات اجتم اعی و انس انی آس نا نب ودن
اجتماعی با مالکیت غیر ایرانی
اعمال مقررات بر رسانههای اجتماعی بومی دانشجویان علوم ارتباطات با مبانی اولیه فنی
از بدو پیدایش
رها سدن رسانه اجتماعی خارجی ت ا زم ان
تبدیلسدن به مسئله
مذاکره با رسانه ه ای اجتم اعی خ ارجی از
مواع اع
تب دیل ک اربران ایران ی ب ه اب زار م ذاکره
رسانههای اجتماعی خارجی
نوسان سياستگذاري و مديريت
تغییر سیاستها با تعویض دولتها
امنیتی سدن فضای تخصصی
عدم پایبندی حاکمیت به مجوزها
دخالت مراکز غیر مرتب و خارج از ق درت
قانونی

حاکميتگريزي ذاتی کاربران
تمایل به استفاده از هویت مخفی
محل کنش سیاسی امن
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نبود سرمايهگذاري در تحقيق و
توسعه

محدوديت در مدلهاي درآمدزايی

برخ وردار نب ودن از مؤسس ات پژوهش ی تبلیغات محدود به تبلیغات بصری
مرکب از علوم انسانی و فنی
مح دودیت در ارائ ه خ دمات پژوهش ی،
ارتق ا نی افتن رس انهه ای اجتم اعی ب ه بازاریابی سبکهای و ذائقهسنجی
مؤسسات حرفهای و قدرتمند مالی
فق دان مق رراتگ ذاری تس هیب در درآم د
خدمات دسترسی
اعمال هزینههای مالیات و قوانین همکاری
سرمايهگذاري مخرب دولتی

ضعف در برندسازي

وج ود س ائبه وابس ته ب ه دول ت ب ودن اع در برندسازی بصری
رسانههای اجتماعی
نب ود امک ان تجمی ع خ دمات ب هواس طه
کمت ر آس نا ب ودن مس ئوالن دولت ی ب ا توسعهنیافتگی
مقتضیات رسانههای اجتماعی
محدودیت در تبلیغات عمومی
تقوی ت نظ ام ارزس ی ح اکب ب ر رس انه و تأثیر غیرمستقیب رسانه های جمعی بر نب ود
کاهش اندازه سبکه
رقابتپذیری
تشدید کوچک بودن اندازه سبکه
تصور منفی ناسی از نبود پایداری در خدمات
حاکميت مانع
اختیار قضایی بدون صالحیت قضایی
مجوزگیری چندگانه
طی نشدن آیین دادرسی
نظارتهای چندگانه
تناسب نداستن قوانین با مفاهیب رسانه های تفویض اختیار قضایی به بدنه کارسناسی
اجتماعی
کاهش هزینه اعمال مجازات
استحیای قانونگذار
کاهش ارزس پیگیری
قوانین قابل تفسیر
کاهش ارزس پیگیری قضایی
فرایند قضایی موازی با دادگاه صالحه
ایجاد مزیت برای رسانه اجتم اعی خ ارجی
ایج اد فراین د قض ایی م وازی ب ا دادگ اه از طری تبدیل مسدودسازی و حذف محت وا
به نوعی مجازات خفی
صالحه
از دست دادن تاریخچه و سرمایه اجتماعی
دانش کاربری پایین مسئوالن
در رسانههای اجتماعی بومی
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جدول  .2مرحله سوم کدگذاری ـ کشف مضمون از مقولهها

مقوله
اع فنی امنیتی
فقر نیروی انسانی مورد نیاز
نبود سرمایهگذاری در تحقی و توسعه
اع در برندسازی

مضمون

اع در رقابتپذیری در جذابیت کاربری

محدودیت در مدلهای درآمدزایی
سرمایهگذاری مخرب دولتی

ناپایداری در درآمدزایی

اعمال حاکمیت مانع
نوسان سیاستگذاری و مدیریت
نبود مقرراتگذاری مؤثر برای رس انهه ای
اجتماعی خارجی
حاکمیتگریزی ذاتی کاربران
اع در سرمایه اجتماعی سبکه

تأثیر عملکرد منفی حاکمیت

فقدان رقابتپذیری در اندازه سبکه و تعداد
کاربران

تحليل و تفسير يافتههاي پژوهش

 .3ضعف در رقابتپذيری در جذابيت کاربری
 . 3-3ضعف در برندسازی بصری
به دلیل وابستگي ميل اقتصادي رسانههاي اجتماعي بومي بـه حبلیغـات بصـري ،مقـیط
کاربري اين رسانههـا بـرعکس رقبـاي خـارجي بـهصـورت چشـم آزاري بـه حبلیغـات
اختصاص مييابي و اساساً مفاهیمي مانني «رنگ برني» امکانپذير نیست .لگو ،رنگ برنـي
و کاربرپسنيي 7مزيت هاي مهم رسانه هاي اجتماعي بین الملل در برنيسازي هسـتني کـه
مشابههاي بومي بـه داليـل اقتصـادي ،ضـعف در طراحـي ،نبـود امکـان هزينـهکـرد در
رنگشناسي و طراحي از آن بيبهره يا کمبهرهاني.
1. User friendly

بررسی موانع رقابت رسانههاي اجتماعی بومی با رسانههاي اجتماعی بينالمللی 11 

 . 3-3-3نبود امکان تجميع خدمات بهواسطه توسعهنيافتگی
يکي از راهبردهاي کمسانيهاي بزرگ فناوري اطالعات ،راه انيازي يـا خريـي و حجمیـع
سرويسهاي موفق در ذيل برني خود است بهنقويکه کمسـاني گوگـل بـا بـیش از 277
سرويس و مقصول متنوع ،چتري از مقصوالت را براي کاربران خود ايجـاد کـرده کـه
خود در برنيينگ مقصوالت اجتماعي آن مؤثر بـوده اسـت .فـیس بـوک نیـز بـا خريـي
مقصوالحي چون واحسآپ و اينستاگرام ،همین راهبـرد را بـراي گسـترش مقصـوالت
خــود ايجــاد کــرده کــه الزمــه آن ،برخــورداري از مــيل ،برنامــه حجــاري بلنيمــيت و
ظرفیتهاي حمايت مالي است.
اما اين راهبرد در رسانه هاي اجتماعي بومي به دلیـل خـرد بـودن سـرمايه گـذاري و
حجم بازار در عمل مقيق نشيه به نقوي که هرکيام از ارائـه دهنـيگان خـيمات ،داراي
ساختار و مالکیت مجزا هستني.
 .3-3-3تشديد کوچکی اندازه شبکه
بخشي از اعتبار رسانههاي اجتماعي بینالمللي بهواسطه اين امر است که بخـش حعـاملي
و ارحباطگیري بسیاري از برنامههاي رسانههـاي جمعـي و هنرمنـيان و ورزشـکاران بـه
فضاي اين رسانهها منتيل شيه است .انتظار حضـور افـراد شـاخ

نظیـر ورزشـکاران،

هنرمنيان و اهل سیاست در شبکه هاي اجتماعي که اساساً ظرفیت بسیار کمتـري نسـبت
به رسانههاي اجتماعي خارجي براي جذب مخاط

و حأثیرگذاري دارني ،انتظـار گزافـي

است و همین موضوع باعث حشييي کوچکي انيازه شبکه و ضعف برنيسازي ميشود.
 .2-3-3تصور منفی ناشی از نبود پايداری در خدمات
همان طوري که شر داده خواهي شي ،وابسته بودن بسیاري از رسانه هاي اجتماعي بومي
به هزينه هاي دولتي باعث شيه است که چرخ اقتصادي بعضي از رسـانه هـاي بـومي بـا
حغییر يا ميير يا يا دولت از حرکت بايستي و رسانه ياد شيه عالوه بر حعطیل شين و
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سرگرداني کاربران خود ،موج

کاهش اعتبار همه رسـانههـاي اجتمـاعي بـومي شـود.

حعطیلي به يکباره سرويس وبالگدهي پالکفا از اين دست حجربیات است.
 .3-3ضعف فنی ـ امنيتی
 .3-3-3ضعف در تأمين امنيت اطالعات کاربران
حأمین امنیت دادههاي حولیيشيه از سوي کاربران جزء اولین نیازهايي اسـت کـه اعتمـاد
کاربر را به يا رسانه اجتماعي جل

مي کني .اين حـأمین امنیـت در دو صـورت نيـض

ميشود؛ نخست ،قرار گرفتن اطالعات کاربران در اختیار اغیـار و سـسس ،از بـین رفـتن
اين اطالعات.
حجربه حاريخ حيوداً  71ساله رسانههاي اجتماعي در ايران نشـان مـي دهـي کـه ايـن
احفاقات در موارد متعيد ،موج

کاهش اعتماد بهکل رسانههـاي اجتمـاعي ايرانـي شـيه

است .پرشین بالگ به عنوان اولین وبالگ بزرگ کشور در دهه  27شمسي دامنـه اصـلي
خود 7را در يا منازعه فني و حيوقي از دست داد و کاربران اين سـرويس بـه دامنـه آي آر
آن منتيل شيني و زحمت هاي زيادي براي آنان ،ازجمله لزوم حغییر نشاني وبالگ هـا در
لیناها ايجاد شـي .در سـال  7964بالگفـا بـزرگحـرين رسـانه اجتمـاعي ايرانـي طبـق
رحبه بنيي الکسا در آن زمان ،به يکباره به ميت نزديا به يا مـاه ،بـه دلیـل مشـکالت
فني از دسترس خارج شي و پس از آن نیز بخش قابـل حـوجهي از اطالعـات کـاربران و
مقتواي وبالگها؛ يعني بخشي از حاريخ وبالگ نويسي اينترنت ايران از دست رفت.
در سال  7967شبکه اجتماعي اختصاصي بوکي متعلق به نهاد کتابخانه هاي عمـومي کشـور
که يا نهاد دولتي است ،از دسترس خارج شي و بخشي از اطالعات بیش از  777هزار کـاربر
حرفهاي و حخصصي آن ،هی گاه بازنگشت.
در سال  7969شبکه اجتماعي فیسنما که همراه با کلوب ،بـزرگ حـرين شـبکه هـاي
اجتماعي ايران بودني ،ها شي و اطالعات بیش از  2میلیون کاربر آن در فضاي مجازي
1. www.persianblog.com
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منتشر شي (خبرگزاري فارس .)7969 ،در همـان سـال ،مؤسسـه بیـان کـه ارائـه دهنـيه
خيماحي متنوع نظیر ايمیل ،وبالگ سرويس و موحور جستجو است ،با بیانیهاي ،از فشـار
براي در اختیار گذاشته شين اطالعات کاربران خبر داد (شرکت بیان.)7969 ،
 .2-3نبود سرمايهگذاری در تحقي و توسعه
رسانه هاي اجتماعي بومي به واسطه مشکالت و مقيوديت هـاي خـود در جـذب منـابع
مالي ،هی گاه در ايران به شکل بنگاه هاي بزرگ اقتصادي درنیاميه انـي و بـه جـزء يـا
مورد ،بيیه همگي در سطح ارائه کننيه خرد خيمات باقي مانيه اني .ايـن وضـعیت باعـث
شيه است که در عمل ،سرمايه گذاري براي حقيیـق و حوسـعه ايـن شـرکت هـا و خلـق
ابزارها و جذابیتهاي جييي در آنها صورت نگیرد.
در حالي که رقباي خارجي رسانه هاي اجتمـاعي بـومي ،مبـالغ قابـل حـوجهي را در
حوزه حقيیق و حوسعه ،بويژه در جنبههاي اجتماعي و علوم انساني هزينه ميکنني.
مرکز «حعامل و ذهنیت انسان ـ رايانه »7متعلق به شـرکت گوگـل و مراکـز پژوهشـي
«حعامل انسان و کامسیوحر »2و «اقتصاد و مقاسبات 9نمونهاي» از مراکز پژوهشي در حوزه
علوم انساني در اين حوزه هستني.
 .2-3فقر نيروی انسانی مورد نياز
درهم ريختگي خط کشي میان حولیيکننيه و مصر کننـيه پیـام ،در نتیجـه از بـین رفـتن
مفهــوم ســازمان رســانهاي در حــوزه رســانههــاي اجتمــاعي اســت .در نتیجــه ،فراينــي
حخص

گرايي و حيسیم وظايف رسانه اي در حال حضعیف است و به سـمت همگرايـي

حخص

ها حرکت ميکنیم.

فضاي دانشگاهي با اين روني حغییر همسو نبوده و نتوانسته است به سـمتي حرکـت
کني که حخص

هاي فناوري اطالعات و ارحباطات و ارحباطات اجتماعي را در يارشـته

و يا فارغالتقصیل حجمیع کني.
2. Human Computer Interaction & UX

1. Interaction and Visualization
3. Economics & Computation
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 .3ناپايداری در درآمدزايی
 .3-3سرمايهگذاری مخرب دولتی
ورود بخشهاي دولتي با ورود به سـرمايهگـذاري و راهانـيازي رسـانههـاي اجتمـاعي،
عالوه بر اينکه شائبه دولتي يا وابسته بـه دولـت بـودن رسـانه هـاي اجتمـاعي بـومي را
حيويت کرده اني ،به داليل :مسلط نبودن متولیان بر منطق و ميل هاي حجاري ايـن حـوزه،
برنيسازي دولتي ،حغییر رويهها با حغییر مييريتها ،شتاب در بـه ثمـر رسـیين و اعمـال
مقيوديت هاي مقتوايي بیشتر به واسطه ارزش هـاي سـازماني و نظـارت هـاي فراحـر از
معمول ،امکان جذب کاربر را کمتر داشتهاني؛ سرويس وبالگ پالکفا ،يوحیـوب ايرانـي و
هادي نت ،سه پروژه مشهور در اين زمینه هستني که با وجود سـرمايه گـذاري سـه نهـاد
حاکمیتي ،کمتر موفق بودهاني.
 .3- 3محدوديت در مدلهای درآمدزايی
رسانههاي اجتماعي بومي به داليلـي کـه شـر داده خواهـي شـي ،حوانـايي برخـورداري از
ميلهاي اقتصادي متنوع و پاييار ،همچنین کس

درآمي بـراي نگهياشـت ،ارحيـا و حوسـعه

خود را نيارني و همین موضوع باعث ميشود که عالوه بر کاهش جذابیت ،نتوانني در حـوزه
حقيیق ،حوسعه و پژوهش هاي کاربردي سرمايه گـذاري کننـي .در نتیجـه ،همیشـه بـه لقـاظ
نوآوري و جذابیت بصري ،در جايگاه پايینحري نسبت رقباي خارجي خود قرار دارني.
 .3-3-3تبليغات محدود در تبليغات بصری
حبلیغات بصري يا به عبارت دقیقحر ،حبلیغات بنري که شامل قـرار دادن فايـل حصـويري
حبلیغ کننيه در حاشـیه صـفقه رسـانه اجتمـاعي مـي شـود ،حيريبـاً حنهـا راه درآمـيزايي
رسانه هاي اجتماعي در ايران است .درواقع ،رسانه اجتماعي بومي با اجـاره دادن فضـاي
بصري خود به حبلیغ کننيه ،هماهنگي ،يکيستي و رنگ برني خود را اجاره مي دهـي و در
عمل ،صفقه اي را به کاربر خود عرضه مي کني که سرحاسر از حبلیغات رنگارنگ و چشم
آزار پوشیيه شيه است.
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 .3-3-3محدوديت در ارائه خدمات پژوهشی ،بازاريابی شبکهای و ذائقهسنجی
همانطور که اشاره شي ،به دلیل کوچا بودن انيازه شبکه و در نتیجه ضعف در انطبـاق
رفتار کاربران با کل جامعـه و همچنـین ضـعف در فراينـي حقلیـل دادههـاي عظـیم،7
رسانه هاي اجتماعي بومي از يکي از مهـم حـرين منـابع درآمـيي رسـانه هـاي اجتمـاعي
بین المللي ،يعني ارائه خيمات ذائيه و نیازسنجي ،بازاريابي ،حبلیغات هوشمني و همچنین
خيمات پژوهشي مقروم هستني.
 .2-3-3نبود مقرراتگذاری تسهيم در درآمد خدمات دسترسی
خيمات و مقتوا عناصر اصلي در شکل گیري بـازار کـالن اينترنـت بـه خصـوص در حـوزه
دسترسي هستني .به عبارت ديگر ،اين نیاز مخاط

به مصـر مقتـوا و اسـتفاده از خـيمات

مبتني بر اينترنت ،نظیر استفاده از رسانه هاي اجتماعي است که براي ارائـه کننـيگان خـيمات
دسترسي به اينترنت بازار ايجاد ميکني و همین منطق ،دلیلِ شراکت بنگاههاي ارائـه خـيمات
و مقتوا در درآمي ارائهدهنيگان خيمات دسترسي حليي ميشود.
در کشور ما هزينه اصلي مردم براي بهره منيي از خـيمات و مقتواهـاي موجـود در
اينترنت ،در حوزه دسترسي و خريي خيمات احصال و مصر

پهناي باني است؛ اما سهم

حولیيکننيگان مقتوا و ارائهکننيگان خيمات از اين درآمي ،در اکثر مواقع ،صفر يا بسـیار
انيک ،بسته به قيرت چانهزني طرفین و بيون برخورداري از ميررات است.
 .2-3-3محدوديتهای مالياتی و مقررات پيچيده همکاری
رسانه اجتماعي بومي به عنوان يا شخصیت حيـوقي ،موظـف بـه پرداخـت مالیـات و
هزينه هاي مربوط به قوانین کار است .ازاين رو ،در کنار مسائل مرحبط بـا حـوزه درآمـي،
مخارجي از جنس مالیات ،بیمه و ماننـي آن دارد کـه رسـانههـاي اجتمـاعي خـارجي از
پرداخت آنها معا

هستني.
1. Big Data
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 . 2تأثير عملکرد منفی حاکميت
 .3-2اعمال حاکميت مانع
 .3-3-2مجوزگيری چندگانه
از آنجا که نظام ميرراتگذاري کشور ما بر اساس نظارت پیشیني و پسـیني ،بـهصـورت
حوأمان صورت مي گیرد و حيريباً اکثر فعالیت هاي حرفـه اي نیازمنـي اخـذ مجـوز اسـت،
رسانههاي اجتماعي نیز از اين قاعيه مستثنا نیستني.
بر اساس آيیننامه سامانيهي فعالیتهاي فرهنگي ديجیتال ،مصوب هیئتوزيـران در
سال  7926که مرکز حوسـعه فنـاوري اطالعـات و رسـانه هـاي ديجیتـال وزارت ارشـاد
مسئول اجراي آن است ،فرايني مجوزدهي به رسانه هاي اجتماعي ،حياقل شش ماه زمان
مي برد و داراي شرايطي مانني حابعیت ايرانـي ،حأهـل داشـتن مـيرک مـرحبط و  ...بـراي
اعضاي هیئتمييره است.
بخش ديگري در وزارت ارشاد؛ يعني سازمان سینمايي ،ادعاي مالکیت حوزه هاي فـیلم و
حصوير را دارد و سامانههاي اشتراک فیلم و وييئو را ملزم به اخذ مجوز از خود ميداني.
سازمان صياوسیما نیز با راه انيازي سازمان رگالحوري ميعي اسـت کـه رسـانه هـاي
اجتماعي اشتراک صوت و حصوير بايي از آنهـا مجـوز بگیرنـي و در مـوارد متعـيدي ،از
رسانههاي اجتماعي فیلم مقور مانني آپارات ،در دادگاه طر شکايت کرده است.
هر رسانه اجتماعي در بستر خود حراکنش مالي نیز انجام دهي ،بار ديگر نیازمني اخـذ
مجوزي از وزارت صنعت معين و حجارت به نام اي نماد 7است؛ عالوه بر اين ،سـازمان
نظام صنفي رايانه اي نیز در اين زمینه خود را مقق مي داني و معتيي به سـازوکار صـنفي
در خصوص کس وکارهاي اينترنتي است .از سوي ديگر ،انجمن صـنفي حـازه حأسـیس
کس وکارهاي اينترنتي نیز براي خود در اين زمینه قيرت است.
در کنار همه اين موارد ،لـزوم اخـذ مجـوز حخصصـي از مراجـع حخصصـي نیـز در
1. Enamad
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صورحي که رسانه اجتماعي حخصصي باشي ،مطر ميشود؛ براي مثـال ،در صـورحي کـه
يا رسانه اجتماعي بخواهي در زمینه گردشگري فعالیت کني ،نیازمني اخذ مجوز مربوط
با عنوان حي نماد است.
 .3-3-2نرارتهای چندگانه
عالوه بر موارد باال و لزوم پاسخگويي بـه قضـات دادگسـتري و کـارگروه حعیـین مقتـواي
مجرمانه ،دستگاههاي امنیتي متعيد نیز بارهـا و در مـوارد گونـاگون ،بـه مالکـان رسـانههـاي
اجتماعي بومي مراجعه کرده اني و درخواست همکاري داشته اني؛ همه اين شرايط حکايـت از
نوعي بينظمي در سازمانيهي و نظام نظارت و هيايت رسانههاي اجتماعي دارني.
در شرايطي که رسانههاي اجتماعي خارجي حيريباً به هی مجوز ،نظارت و همکاري
براي فعالیت در کشور نیاز نيارني ،رسانههاي اجتماعي بومي بايي بـراي فعالیـت خـود،
گاه از سه سازمان مختلف اخذ مجوز کنني و به چنيين سازمان نظارحي پاسخگو باشني.
 .2-3-2قوانين قابل تفسير
کارگروه حعیین مقتواي مجرمانه در  6دسته 11 ،بني را بـراي مصـاديق مقتـواي مجرمانـه در
فضاي مجازي و به حبع آن رسانه هاي اجتماعي مشخ

کرده است .ايـن مصـاديق بـه دلیـل

قابلیت حفسیرپذيري ،امکان پیشگیري از سوي کاربران و مـييريت رسـانه هـاي اجتمـاعي را
کاهش ميدهني .بهعبارحي ،به دلیل غیرصريح بودنِ مفاهیم ،در عمـل ،کـاربر و مالـا رسـانه
نميداني دقیياً چه فعلي ممکن است از سوي ميام قضايي مصياق جرم شناخته شود.
درواقع به نظر مي رسي کارگروه حعیین مصاديق مقتواي مجرمانه کـه اساسـاً در سـال 22
بنابر قانون جرايم رايانه اي حشکیل شيه است ،برخال وظیفه ذاحي خود ،به منظـور حـيقیق و
حصريح اين موارد قانوني ،حنها به بازنشر آنها اقيام کرده و خود در کنار مسیر قضايي معمـول
از طريق دادسراها و شع

دادگاه به مسیر رسیيگي قضايي حبييل شيه است.
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 .2-3-2استحيای قانونگذار
يکي از موانع رقابت پذيري رسانه هاي اجتماعي بـومي ،اسـتقیاي قانونگـذار در حـيوين
قانون و ميررات است به نقوي که در عمل ،امکان شاخ

سازي بـراي اعمـال نظـارت،

بسیار سخت و حا حيودي غیرممکن مي شود .اين موضوع ،به خصـوص در حـوزه هـاي
اخالق ،برهنگي و آنچه قانونگذار به عنوان قبیح در ماده  74قانون جرايم رايانـه اي بیـان
کرده است ،نمود دارد.
 .5-3-2فرايند قضايی موازی با دادگاه صالحه
آنچه در عمل در حال وقوع است ،اين است که کارگروه حعیین مصاديق مقتـواي مجرمانـه،
حبييل به مسیري موازي با دادسراها و حشخی

قضات شيه ،بـه نقـوي کـه در مـورد فیلتـر

شين يا نشين يا سايت ،يا رسانه اجتماعي يا صفقه اي از يا رسانه اجتمـاعي حصـمیم
مي گیرد؛ درواقع در عمل ،اين کارگروه ،شأن قضايي به خود گرفته است؛ آنچه هم اکنـون در
قال

کارگروه ياد شيه در حال وقوع است 3 ،مسئله خلق ميکني.

 .3-5-3-2اختيار قضايی بدون صالحيت قضايی
به غیر از دادستان و دبیر اين کارگروه ،بيیه اعضـا اساسـاً داراي دانـش و شـأن قضـايي
کمتري هستني اما حق قضاوت به آنها سسرده شيه است .براي مثـال ،رئـیس يـا نماينـيه
رئیس سازمان صياوسیما و سازمان حبلیغـات اسـالمي در کنـار نماينـيه وزراي ارشـاد،
ارحباطات ،صنايع و  ...با صالحیت هاي حخصصي ،حق اظهـار نظـر مـؤثر در خصـوص
حشخی

و حطبیق جرم در فضاي مجازي دارني.

 .3-5-3-2طی نشدن آيين دادرسی
اما مسئله دوم ،طي نشين آئین دادرسي در اين مرحله و بويژه ،مقیا نبودن حـق دفـاع و
ارائه حوضیح از سوي مالا يا کاربر رسانه اجتماعي است؛ به نقوي که يا کاربر ممکـن
است بيون اطالع قبلي با صفقه يا اکانت مسيود شيه خود مواجه شود.
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 .2-5-3-2تفويض اختيار قضايی به بدنه کارشناسی
مسئله ياد شيه وقتي حشييي مي شود که اعضاي کمیته فیلترينگ ،حق قضاوت بيون طي
شين مراحل دادرسي خود را عمـالً بـه سـازمان خـود نیـز حفـويض مـي کننـي .سـامانه
فیلترينگ که اعضاي کمیته به آن دسترسي دارنـي و در آن ،در خصـوص مسيودسـازي
اعالم نظر ميکنني ،در اختیار بينه کارشناسـي دسـتگاههاسـت و در عمـل؛ آنچـه احفـاق
ميافتي ،حشخی

و حطبیق جرم از سوي کارشناسان دستگاههاي اجرايي است .همه ايـن

شرايط عالوه بر حشييي حفسیرپذيري قانون ،ريسا فعالیت در رسانه اجتماعي بـومي را
بهشيت افزايش ميدهي.
 .2-5-3-2کاهش هزينه اعمال مجازات
کمیته ياد شيه بعضي از اعمال را مجرمانه حليي ميکني اما آنها را فاقي ارزش پـيجـويي
قضايي فاعل ميداني بهنقويکه با وجود امکـان شناسـايي مجـرم ،بـه مسيودسـازي آن
مقتوا يا صفقه بسنيه مي کني .طبیعي است که اين رويه ،با واقعیـت فضـاي مجـازي و
انبوه مقتوا و جرايم صورت گرفته در اين فضا متناس

اسـت؛ امـا از سـوي ديگـر ،در

عمل ،مسيودسازي را از يا عمل پیشگیرانه ،به نوعي از مجـازات حبـييل مـي کنـي کـه
هزينه بسیار کمي براي سیستم قضايي دارد .نتیجه اين نگاه کاهش هزينه اعمال مجازات
و به اين حرحی  ،افزايش اعمال آن است بهنقويکه گاه در اين نظام حشـخی

و حطبیـق

جرم ،مواردي مجرمانه حليي مي شوني که شايي در يا نظـام سـنتي قضـايي هـی وقـت
دادگاهي براي آنها حشکیل نشود.
 .5-5-3-2کاهش ارزش پيگيری قضايی
با حوجه به اينکه عميه فعالیت هاي صورت گرفته در رسـانه هـاي اجتمـاعي شخصـي و
غیرحرفهاي است ،انتظار اينکه کاربراني که با اعمال مسيودسازي بر صفقه خود مواجه
شيهاني ،مانني يا سازمان رسانهاي همچون روزنامـه اقـيام بـه پیگیـري حيـوقي بـراي
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احياق حق خود کني ،انتظار به جايي نیست؛ در نتیجه کاربر سعي دارد در فضايي اقـيام
به فعالیت کنـي کـه امکـان مسيودسـازي آن از سـوي حاکمیـت فـراهم نیسـت؛ ماننـي
رسانههاي اجتماعي خارجي.
 .6-5-3-2ايجاد مزيت برای رسانه اجتماعی خارجی از طري تبديل مسدودسـازی
و حذف محتوا بهنوعی مجازات خفيف
همانگونه که اشـاره شـي ،نتیجـه ايجـاد سـاختار مـوازي و کـمهزينـه قضـايي ،حبـييل
مسيودسازي و حذ

مقتوا ،به نوعي اعمال مجـازات اسـت کـه حنهـا در رسـانههـاي

اجتماعي بومي ممکن است .درواقع ،اگر از زاويه کـاربري کـه حمايـل بـه پنهـان کـردن
هويت خود نيارد به موضوع نگاه کنیم ،متوجه ميشويم که وقتي کاربر مقتـوايي را در
رسانه اجتماعي بومي منتشر ميکني که به نظر کمیته حعیـین مقتـواي مصـاديق مجرمانـه
جرم است ،مقتوا حذ

مي شود اما اگر همـان مقتـوا را در رسـانه اجتمـاعي خـارجي

منتشر کني نه آن قير داراي حساسیت است که موج

پیگیري قضايي از طريق عملیـات

کشف و شناسايي منتشرکننيه شود و نـه اساسـاً امکـان حـذ
مسيودسازي و حذ

آن وجـود دارد .حبـييل

مقتوا ،بـه نـوعي اعمـال مجـازات خفیـف ،باعـث قـرار گـرفتن

رسانههاي اجتماعي خارجي در موضع برحر نسبت به رقباي داخلي شيه است.
رويه موجود واقعیتي را خلق کرده که در آن «امنیـت نوشـتار» از «امنیـت نويسـنيه»
حفکیا شيه است؛ بهعبارت ديگر ،سعه صير نظام قضايي براي برخورد با «نويسنيه» بـا
سعه صير آن براي برخورد با «نوشتار» متفاوت حليي مي شود .واقعیت بازنمايي شـيه در
ذهنِ «کاربرانِ با هويت واقعي» و حا حيودي «کاربران با هويت غیرواقعـي» رسـانه هـاي
اجتماعي بیانگر اين موضـوع اسـت کـه آنهـا بـین حوانـايي برخـورد بـا «نويسـنيه» در
رسانههاي اجتماعي داخلي و خارجي حفـاوت زيـادي قايـل نیسـتني امـا اساسـاً امکـان
برخورد کمتري براي نظام قضايي در بستر رسانه هاي اجتماعي خـارجي در مواجهـه بـا
«نوشتار» قايلاني.
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 .6-3-2از دست دادن تاريخچه و سرمايه اجتماعی در رسانههای اجتماعی بومی
بسیاري از کاربران که از نام واقعي خود در رسانه هاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي کننـي ،در
عمل پذيرفتهاني که امکان پيجويي قضايي علیه آنـان از سـوي دسـتگاههـاي قضـايي و
امنیتي وجود دارد اما اگر در رسانه اجتماعي بومي حولیي مقتوا کنني و اين مقتوا از نظـر
کمیته فیلترينگ جرم حليي شود ،دستور حذ

مقتوا يا حـذ

کلـي اکانـت بـه رسـانه

اجتماعي داخلي داده مي شود و کاربر سرمايه اجتماعي و حاريخچـه مقتواهـاي خـود را
به کلي از دست مي دهي .اين شرايط موج

ايجاد مزيت نسبي براي رسانه هاي اجتماعي

خارجي شيه است.
 .0-3-2دانش کاربری مسئوالن
بخشي از مشکالت حوزه مييريت ،سیاسـتگذاري و نظـارت بـر رسـانههـاي اجتمـاعي
کشور ناشي از اين است کـه افـراد صـاح

قـيرت مـييريتي در ايـن حـوزه ،خـود از

حياقل هاي حجربه و زيست مجازي يا کنشگري در بستر رسانههاي اجتمـاعي بهـرهمنـي
هستني و اساساً در مورد موضوعي سیاستگذاري و مييريت ميکنني که حجربه واقعـي در
خصوص آن نياشتهاني.
 .3-2نوسان سياستگذاری و مديريت
حوزه فضاي مجازي از حغییر سیاست ها در کشور حأثیر مي پذيرد؛ به نقوي کـه بـا حغییـر
دولت ها يا حتي مييران دولتي و حاکمیتي ،شرايط و سیاست هاي بازار بـه شـيت حغییـر
ميکني .برجستهحرين مثال براي اين موضوع ،شرکت رايتل بهعنوان اپراحـور سـوم حلفـن
همراه است که پس از سال ها ،طي کردن مراحل مختلف ،مجوز نسل سوم حلفـن همـراه
و ارائه خيمات حماس حصويري را اخذ کرد و حوانست با سرمايهگـذاري گسـترده ،ايـن
خيمات را ارائه کني؛ اما بـه دلیـل ملتهـ

شـين فضـاي سیاسـي و مـذهبي کشـور در

خصوص حماس حصويري رايتل و صيور دستور حوقـف آن ،در عمـل ،ايـن شـرکت بـا

  94پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوپنجم /شماره ( 4پياپي  / )69زمستان 0961

سرمايه گذاري صيها میلیارد حوماني سازمان حأمین اجتماعي ،از اصلي حرين مزيت رقابتي
خود در رقابت با دو اپراحور ديگر مقروماني.
اين در حالي است که پیش و پس از آن حياقل سه نرمافزار دوو 7متعلق بـه شـرکت
گوگل ،واحسآپ متعلق به شرکت فیسبوک و اوو 2که همگي سرويسدهنـيه خـارجي
هستني آزادانه در حال ارائه خيمات بوده و هستني و عمالً بازار را از دست ارائـه دهنـيه
خيمات داخلي خارج کردني .طبیعتاً زماني که يا شرکت که پس از سالها حالش براي
اخذ مجوز و میلیاردها حومان سرمايهگذاري به چنین سرنوشتي دچار مـي شـود ريسـا
سرمايهگذاري افزايش مييابي.
 .2-2نبود مقرراتگذاری مؤثر برای رسانههای اجتماعی خارجی
براساس حعريف آيیننامه حوسعه و سامانيهي فعالیتهاي فرهنگـي ديجیتـال ،رسـانههـاي
اجتماعي ،همگي حعريف رسانه برخط و مؤسسه فرهنگي ديجیتال را شامل مـيشـوني .بـر
اساس ماده  4ضوابط ،ميررات و آيین نامه هاي اجرايي حأسیس مراکز ،مؤسسات ،کـانون هـا
و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعالیت آنها ،مصوب شوراي عالي انيالب فرهنگي ،بـه
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اختیار داده مي شود که بـر اسـاس ميـررات و حأيیـي وزارت
امور خارجه ،آيین نامه فعالیت فرهنگي افراد خارج از حابعیت ايـران را نیـز حصـوي

کنـي؛

البته جستجوي پژوهشگر به نتیجه اي در خصوص اين اختیار کـه از حـاريخ حصـوي

ايـن

مصوبه ،يعني سال  7913به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اعطا شيه ،نرسیيه است.
اما از آنجا که در ماده  22آيیننامه حوسعه و سامانيهي فعالیتهاي فرهنگي ديجیتـال ،بـه
وزير ارشاد مأموريت داده شيه است که ضوابط اجرايي اين آيیننامه را حصـوي

کنـي؛ سـیي

مقمي حسیني ،وزير وقت ،در ماده  77ضوابط صيور مجوز حأسـیس و فعالیـت واحـيهاي
فرهنگي ديجیتال ،ابالغ کرده است ؛ در صـورحي کـه کمتـر از  46درصـي از سـهام مؤسسـه
فرهنگي ديجیتال متعلق به احباع خارجي باشي ،در شرايطي که شر آن در اين حصـوي

نامـه

آميه است ،ميحوانني نسبت به اخذ مجوز مؤسسه فرهنگي ديجیتال اقيام کنني.
2. OOVOO

1. DUO
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مجموع اين شرايط نشان مي دهي که هی کيام از رسانه هـاي اجتمـاعي خـارجي ،در
داخــل کشــور ،امکــان اخــذ مجــوز و اعمــال ميــررات را نيارنــي و درواقــع ،بــيون
ميرراتگذاري وارد بازار ايران ميشوني و آزادانه بـه فعالیـت مـيپردازنـي؛ امـا رقبـاي
داخلي آنها ،عالوه بر لزوم برخـورداري از شـرايط متعـيد اخـذ مجـوز و طـي مراحـل
طوالني و متوالي آن ،حقت نظارت و رصي چنيين دستگاه نظارحي حاکمیتي هستني.
شايان ذکر اسـت؛ بـر اسـاس بنـي يـا مـاده دوم مصـوبه «سیاسـتهـا و اقـيامات
سامانيهي پیامرسانهاي اجتماعي» که در خرداد  7969در شوراي عالي فضـاي مجـازي
نهايي شيه است ،وزارت ارحباطات و فناوري اطالعات موظف اسـت کـه بـا همکـاري
ديگر دستگاهها ،شرايط و ضوابط پیامرسانهـاي خـارجي را حهیـه و حـيوين کنـي .ايـن
مصوبه که به بنا به حکم ميام معظم رهبري قانون حليي ميشود ميحوانـي بـنبسـت يـاد
شيه را برطر

سازد؛ اما حا زمان نگارش و ارائه اين مياله ،وزارت ارحباطات و فنـاوري

اطالعات ،شیوهنامهاي را در اين خصوص حيوين و ابالغ نکرده است.
 .2فقدان رقابتپذيری در اندازه شبکه و تعداد کاربران
 .3-2فقدان رقابتپذيری در سرمايه اجتماعی شبکه
همانطور که در پیشینه و ادبیات پژوهش حشريح شـي ،انـيازه شـبکه عامـل ايجـاد سـرمايه
اجتماعي آن و بهحبع ،عامل جذب کاربر و موفيیت شبکه است .اکثر رسانههاي اجتمـاعي ،از
نظر انيازه شبکه با رقباي خارجي خود قابـل رقابـت نیسـتني و يـافتن چرايـي ضـعفهـاي
ساختي شبکه اجتماعي ،يکي از راه هاي اصلي براي يافتن چرايي شکسـت شـبکه اجتمـاعي
بومي در قیاس با مشابههاي خارجي و سیاستهاي کشور در اين حوزه است.
 .3-3-2اعمال نرام ارزشی فرهنگی و سياسی ،مانع رقابتپذيری اندازه شبکه
يکي از مهمحرين متغیرهايي که در بر انيازه شبکه و ظرفیت سـرمايه اجتمـاعي آن حـأثیر
ميگذارد ،حنوعي است که قوانین و ميررات شبکه آن را مجاز ميداني .بهعبـارت ديگـر،
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هر چه قوانین و ميررات يا شبکه ،نسبت به کـنشهـا و مقتـواي کـاربران حساسـیت
کمتري داشته باشي و ظرفیت پذيرش طیـف گسـترده حـري از کـاربران را بـا نظـامهـاي
ارزشي متفاوت و متضاد فراهم آورد ،ظرفیت شبکه براي افزايش انيازه و به حبع ،افزايش
سرمايه اجتماعي بیشتر ميشود.
فارغ از نوع و جنس نظام ارزشي اي که قوانین مسلط بر رسانه اجتماعي آن را اعمال
ميکنني ،هر نوع نظام ارزشياي که فعالیت قشري از کاربران را مقيود يـا ممنـوع کنـي،
درواقع شانس رقابتپذيري شبکه با رقباي خود را کاهش مـيدهـي؛ بنـابراين ،يکـي از
مهمحرين موانع بـر سـر راه رقابـتپـذيري رسـانههـاي اجتمـاعي بـومي ،بـهخصـوص
رسانههايي که از ساختار شبکهاي برخوردارني ،نظام ارزشـي مقيودکننـيهاي اسـت کـه
به واسطه ذات ارزشي جمهوري اسالمي ايران بر شبکه هاي بومي اعمال مي شود و انيازه
آنها را مقيود ميکني.
 .3-3-2نقص در نوآوری و تأثير بر اندازه شبکه
از آنجا که رسانههاي اجتماعي بومي در کشور همگي کسي يا مشابه نمونه خارجي خـود
هستني ،در شرايطي پا بـه عرصـه وجـود مـيگذارنـي کـه مـيت هـا از فعالیـت رقبـاي
خارجيشـان گذشـته اسـت و کـاربران در رسـانههـا مـيحي اسـت کـنش معطـو

بـه

ارحباط گیري و جذب سرمايه اجتماعي را آغاز کرده اني .بييهي است انتظار اينکـه کـاربر
ايراني ،نتیجه ماه ها و حتي گاه سال ها کنش و شکل دادن به شبکه روابـط خـود را رهـا
کني و از نيطه صفر در شبکه بومي به فعالیت بسردازد ،انتظار بعیيي است .در نتیجه يکي
از داليل فييان حوان رقابتپذيري ،همین ورود ثانويه به بازار رقابت است.
 .2-3-2هدفگذاری محدود به داخل کشور
از آنجا که رسانههاي اجتماعي بومي و بهحبع آن ،شبکههاي اجتمـاعي بـومي ،اساسـاً بـا
هي

بينیازي يا کاهش نیاز کاربران داخلي به خيمات مشابه خارجي ايجاد مـيشـوني،
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جامعه هي

خود را جامعه ايراني يا در نهايت ،فارسـي زبانـان حعريـف مـي کننـي .ايـن

هي گذاري مقيود ،خودبهخود بر انيازه شبکه و فراواني حماس حأثیر منفي ميگذارد.
 .2-3-2تعدد رقبای داخلی
واقعیت موجود در فضاي بین الملل نشان مي دهي که در حال حاضر ،حيريباً از هر نوع از
انواع رسانه هاي اجتماعي در جهان ،حنها يا مورد حوانسته است سهم اصـلي از بـازار و
حعياد بیشتري از کاربران را به خود جل

کني.

به بیان ديگر ،زماني که حکثر در يا نـوع از رسـانه هـاي اجتمـاعي در بـازار احفـاق
ميافتي ،درواقع با حوزيع کاربران بین اين رسانهها ،در عمل ،ظرفیت بزرگ شين و قابـل
رقابت شين رسانه (شبکه) بیش از پیش از بین مي رود؛ احفاقي کـه هـماکنـون در بـازار
پیامرسانهاي بومي بهوضو قابل مشاهيه است.
 .3-2حاکميتگريزی ذاتی کاربران
برخال

بعضي از کاربران که عالقهمني به عرضـه و معرفـي خـود در بسـتر رسـانههـاي

اجتماعي هستني ،بعضي ديگر حمايل دارني که از هويت مخفي استفاده کنني؛ بنابراين ،يکـي
از متغیرهايي که استفاده از رسانه هاي اجتماعي خارجي را در موضـع برحـري نسـبي قـرار
ميدهي «امکان پنهانسازي هويت از حاکمیت» در رسانههاي اجتماعي خارجي است.
از سوي ديگر ،کاربران به طور طبیعي عالقه منيني که اگر قرار بر جمع آوري و رصي
فعالیت ها و رفتارشان باشي ،نتايج آن در اختیار دولتي قرار گیرد که بیشترين فاصله را با
آن دارني.
بحث و نتيجهگيري

جمعبنيي يافتهها نشان ميدهي که موانع موجود بر سر راه رقابت رسانههاي اجتماعي بـومي
با رسانههاي اجتماعي خارجي ،در سه دسته کلي قابلجمع بنيي است :نخست ،مـوانعي کـه
داراي منشأ حصمیمگیريهاي حاکمیتي هستني و باعث ميشـوني درآمـي پايـيار رسـانههـاي
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اجتماعي داخلي مقيق نشود و در عمل ،امکان ريسا سرمايهگذاري در اين حـوزه افـزايش
يابي .نبود ميرراتگذاري شفا  ،سرمايهگذاري مخرب و نوسان سیاسـتگذاري ،در مجمـوع،
ريسا فعالیت رسانههاي اجتماعي بومي را افزايش داده است.
دسته دوم ،ضعف رسانه هاي اجتماعي بومي به لقاظ مسائل فني يا طراحي است که
در برخي موارد به نبود درآمي پاييار برمي گردد .اما دسـته سـوم موانـع ،درواقـع موانـع
عيیيحي يا اييئولوژيا هستني که باعث ميشـوني حنـوع و حکثـر حضـور کـاربران و در
نتیجه ،سرمايه شبکه و مزيت انيازه آن در رسانههاي اجتماعي بومي کاهش يابي؛ مـانعي
که ارائه راهحل براي آن ،نیاز به حغییرهاي کالن سیاسي و فرهنگي دارد.
پيشنهادها

فهمهاي بنیادي به خصوص در حوزه مفاهیم فرهنگي ،در يا بستر زماني شکل گرفته و
حاصل سالها گفتگو و چالش نظري در جوامع است؛ انتظار اينکه بتوان ايـن مفـاهیم را
در کوحاهميت حغییر داده يا اجراي آنها را بهصورت دستوري متقول کرد انتظـاري سـاده
انييشانهاي است.
درخصوص موانع اييئولوژيا مورد بررسي در اين پـژوهش هـم وضـع بـه همـین
منوال است؛ درواقع ،حعاريف ما از صیانت سیاسي و فرهنگي ،به مرور شکل مي گیـرد يـا
حغییر ميکني و باز ميشود .نبايي انتظار داشت که يادفعه ايـن مرزهـا حغییـر کنـي و در
موعيي ميرري ابالغ شود.
بنابراين به نظر مي رسي که براي جذب کاربر ،افزايش سرمايه اجتمـاعي رسـانههـاي
اجتماعي بومي و در نتیجه ،ايجاد حوان رقابت در انيازه شبکه ،نیازمني کـاهش حضـاد در
مفاهیم بنیادي مانني آزادي ،صیانت فرهنگي ،نيـي سیاسـي و ماننـي آن ،از طريـق ايجـاد
فضاي گفتگو پیرامون آنها هستیم؛ گفتگو بايي آنقير ادامه پیيا کني که در جامعه ،به يا
فهمي حيريباً مشترک درباره اين موضوعات برسیم.
بخش ديگري از موانع ،ناشي از نبود ميررات گذاري يا حناسـ

نياشـتن ميـررات و

قوانین با واقعیتهاي موجود است .فرايني مطول قانونگذاري در کشـور در قالـ

قـوه
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ميننه ،با سرعت حقوالت در رسانه هاي اجتماعي متناس

نیست و از همین رو ،به نظـر

ميرسي که بخش قابل حوجهي از موانـع ،بـا افـزايش حقـرک در شـوراي عـالي فضـاي
مجازي بهعنوان باالحرين مرجع سیاستگذاري فضاي مجازي ،قابل رفع است.
نبود نهاد واحي و يکسارچهاي که مسئولیت حخصصـي حـوزه فضـاي مجـازي را بـر
عهيه داشته باشي و نهادهاي ديگـر را نیـز هماهنـگ کنـي ،از ديگـر مـوانعي اسـت کـه
ميحواني با پررنگحر شين وظايف اجرايي و حقرک مرکز ملي فضاي مجازي رفع شود.
در مجموع مي حوان نتیجه گرفت ،بـا وجـود اينکـه بـا اصـال بعضـي رونـيها و افـزايش
حقريا شوراي عالي و مرکز ملي فضاي مجازي ،بخشي از موانع رقابت رسانههـاي اجتمـاعي
بومي با رسانههاي اجتماعي خارجي قابـل رفـع اسـت  ،حصـور اينکـه مـيحـوان يـا رسـانه
اجتماعي بومي ،مانني يا پیامرسان را جايگزينِ جامعومانع يا پیامرسان ديگر کرد ،بـه داليـل
ياد شيه بهخصوص مقيوديتهاي فرهنگي  ،سیاسي و حأثیر آن بر مزيت انيازه شبکه ،حصـور
درستي نیست .از اينرو ،به نظر ميرسي که احخاذ سیاست همکـاري بـا رسـانههـاي اجتمـاعي
خارجي همراه با حفظ منافع ملي ،در کوحاهميت ميحواني راهکار مناسبي باشي.
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