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چکيده

پيامرسانها بهعنوان عضو جديدی از خانواده رسانههای اجتماعی ،با استقبال گسترده ای از سـوی
کاربران فضای مجازی کشور مواجه شدهاند؛ بهگونهای که درصد بااليی از پهنـای بانـد مصـرفی
اينترنت کشور به اين اپليکيشنها اختصا يافته است؛ ازاينرو ،در صورت وجود پيامرسانهـای
موف داخلی ،در اين زمينه صرفهجويی خواهد شد .هدف از مقالـه حاضـر ،بررسـی راهبردهـای
تجاریسازی پيامرسانهای داخلی است .برای اين منرور ،پس از مطالعـات کتابخانـهای و مـرور
ادبيات پژوهش در حوزههای تجاریسازی ،شبکههای اجتماعی و پيامرسانهـا ،بـا بهـرهگيـری از
روش تحليل تم ،ديدگاههای خبرگان و صاحبنرران اين حوزه ،جمعبندی و تالش شـده اسـت تـا
راهکارهای تجاریسازی پيامرسانهای ايرانی در قالب يک مدل ارائه شود .جامعه آماری پـژوهش
را خبرگان فضای مجازی تشکيل میدهند و نمونهگيری بهصورت قضاوتی انجام شـده اسـت .بـا
تحليل تم مصاحبهها ،سه مقوله کالن سازمان پيامرسانها ،نرام حاکميتی و محيط شناسايی شدند و
راهبری کالن زنجيره ارزش پيامرسان هـا ،حمايـت از پيـامرسـانهـای داخلـی ،اعتمادسـازی و
قانونگذاری ،شايسته مهمترين مؤلفههای مقوله نرام حاکميتی شمرده شدند .راهبردهـای تجـاری،
فرهنگ سازمانی ،مدل کسبوکار ،منابع تأمين مالی ،نيروی انسانی و ويژگیهای پيامرسان نيـز از
شاخصترين مؤلفههای ويژگیهای سازمان پيامرسان شناخته شدند.
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مقدمه

گوشي هاي هوشمني 7با ارائه اپلیکیشنهاي 2بيشماري که هر يا ،کاربرد جيييي ارائه
ميکنني ،زنيگي مردم را متقول ساختهاني (کیم2772 ،9ب  .)2 :مـردم بـا انتخـابهـاي
گسترده در اپلیکیشن ها ،امکان برقراري ارحباط با يکييگر را دارنـي و در هـر زمـان و هـر
مکان ،فرصت استفاده از قابلیتهاي اينترنت را پیيا کردهاني (شیر 4و رايس.)66 : 2771 ،3
در اين میان ،پیامرسانهاي 9موبايلي ،خيمات ويژهاي به کاربران عرضه ميکنني .کاربران
پیامرسانها ميحوانني عالوه بر ارسال پیام ،گروه گفتوگو حشـکیل دهنـي و از خـيماحي
نظیر بازي ،اخبار و حجارت الکترونیا استفاده کنني .اين خـيمات ،پیـامرسـانهـا را بـه
ابزاري حیاحي براي ارحباطات روزانه حبييل کـرده اسـت (هـو2777 ،1؛ جانـگ 2و لـي،6
 2772و کیم2772 ،ب .)2 :
هر يا از پیامرسانها ويژگيهاي خاص خـود را دارنـي و خـيماحي اختصاصـي در
زمینههاي مختلف کس وکارهاي اينترنتي و حجارت الکترونیـا ارائـه مـيدهنـي .بـراي
مثال ،ويچت بهعنوان بستر حبـادالت مـالي ،جـايگزين روشهـاي سـنتي شـيه اسـت.
همچنین ،اين پیامرسان بهعنوان بستر پرداخت عمومي ،ثبت حولي و ثبت ازدواج بـهکـار
برده مي شود .کاکائوحاک 77نیز بستري براي حهیه غذا ،خريـي مقصـوالت و يـا خـيماحي
نظیر رزرو وقت آرايشگاه فراهم کرده است (کیم2772 ،ب .)7 :
پیام رسان ها به عنوان رسانه اي نوين ،هم در جهان و هـم در ايـران ،بـا اقبـال خـوبي
مواجه شيه اني .بر اساس نتايج نظرسنجي ايسسا کـه در شـهريورماه  ،61صـورت گرفتـه
است 99 ،درصي مردم حياقل از يکي از شبکه هاي اجتماعي استفاده مي کننـي و درصـي
بااليي ،حنها از پیام رسان خارجي استفاده مي کننـي .همچنـین ،در شـهريورماه  69معـاون
مرکز فضاي مجازي کشور ،از اشغال  97درصيي پهنـاي بانـي کشـور از طريـق شـبکه
3. Kim

2. applications

1. smart phones

6. messaging apps

5. Rice

4. Sheer

9. Lee

8. Jung

7. Hu
10. KakaoTalk
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مجازي حلگرام خبر داده است (ايسنا)7969 ،؛ بنابراين ،استيبال از پیام رسان هاي خارجي
در کشور ،حبعاحي مانني حقمیل هزينه هاي باالي براي حبادل اطالعات بـا سـرورهاي ايـن
شبکهها در خارج از کشور به دنبال دارد و ارز زيادي را از کشور خارج ميکني.
از سوي ديگر ،به لقاظ امنیتي نیز استفاده از پیام رسانهاي خارجي ،موج
که آمار دقیيي از حرکی

ميشـود

جمعیتي ،فرهنگ ارحباطاحي ،رفتار مصر کننـيه ،ويژگـيهـاي

زيستي و بومي ،موضوعات مورد حوجه مردم و ديگر اطالعات ارزشـمني در ايـن زمینـه
در اختیار بیگانگان قرار گیرد.
ميحوان گفت که برخي از نياط قوت پیامرسانها ميحوانني نياط ضعف آنها نیـز حليـي
شوني .ازجمله جريان آزاد اطالعات و نبود آيتم هاي نظارحي دقیق بر مييار و نقوه انتشـار
انواع اطالعات؛ بهطوريکه برخي از صاحبنظران معتييني از اين شبکهها ميحوان بـهعنـوان
ابزاري براي جنگ نرم علیه يا کشور استفاده کرد (لطیفي مهـر و همکـاران .)7969 ،ايـن
شبکه ها مي حوانني با حبلیغ باورها و ارزش هـاي ناسـازگار در يـا کشـور ،باعـث ضـعف
فرهنگي و نبود خودباوري در يا جامعه شوني .عالوه بر اينکه ممکن است قـيرت هـاي
سیاسي نیز با به کارگیري اين شبکه ها و رخنه در باورهاي مردم ،کاهش اعتمادپذيري آنـان
به حاکمیت را موج

شوني (حاميينس

و حاميينس .)7969 ،

بر همین اساس ،اعتياد بر اين است که مي حوان با ايجاد و حعريف رسانه هـاي بـومي
که داراي مضامیني متناس

با فرهنـگ و اعتيـادات يـا کشـور هسـتني ،از چـارچوب

فرهنگي ،اقتصادي ،سیاسي و اعتيادي آن حفاظت کرد.
وجود فرصتهاي مالي و زمینههاي کارآفريني ،حبلیغات و بازاريابي در پیامرسـانهـا نیـز
امتیاز ديگري است که در صورت استفاده از پیامرسانهاي بومي مـيحوانـي بسـتر شـکوفايي
بیشتر اشتغال و صنعت را در کشور بهخصـوص در زمینـه فنـاوري اطالعـات فـراهم آورد.
بهرهمنيي از پیامرسانهاي بومي بهنوعي ميحواني منجر به حمايت از سرمايه انسـاني داخلـي
و منابع مـالي ملـي شـود (غمـامي و مقمـيي )7969 ،و حجـاريسـازي 7موفـق در حـوزه
پیامرسانها ،شرکتهاي ايراني را در اين حوزه پُرامیي موفق سازد.
1. commercialization
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در اين پژوهش ،با بررسي وضعیت موجود بازار کس وکار پیامرسانهـا در کشـور،
مؤلفههاي مهم مؤثر بر حجاريسازي پیامرسانها ،دستهبنيي و حقلیل شـيه اسـت حـا بـا
حجمیع ،پااليش و فراوري پـژوهشهـاي پیشـین و ديـيگاههـاي خبرگـان ،راهبردهـاي
موفيیت حجاري پیامرسانهاي ايراني حيوين شود.
حال پرسـش اساسـي پـژوهش حاضـر ايـن اسـت کـه راهکارهـاي حجـاريسـازي
پیامرسانهاي ايراني کياماني؟
الزمه پاسخ به اين پرسش ،يافتن پاسخ براي پرسشهاي زير است:
 .7در مقیط کالن چه عواملي در موفيیت حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني نيش دارني؟
 .2در مقیط خرد چه مؤلفههايي بر حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني حأثیرگذار هستني؟
.9کيام عوامل درونسازماني بر حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني مؤثر هستني؟
پيشينه پژوهش

پژوهشهاي متعيدي به موضوع عوامل و راهکارهاي موفيیت حجـاريسـازي در حیطـه
فناوريها پرداختهاني .برخي پژوهشها نیـز نگـاهي بـه عوامـل موفيیـت پیـامرسـانهـا
داشتهاني .هرچني در پژوهشهاي پیشین ،در اغل

موارد ،اپلیکیشنها بهعنوان ابزارهـاي

حبلیغات و بازاريابي آنالين مورد بررسـي قـرار گرفتـهانـي و بـهنـيرت بـهعنـوان يـا
کس وکار سودآور مورد مطالعه بودهاني (حانگ.)224 :2779 ،7
در پژوهش «حأثیر عوامل مقیطي بر حجاريسازي اييهها و نتايج پـژوهشهـا» کـه از
سوي ميیمي و همکاران ( )7926صورت گرفته ،داشتن خطمشـي حجـاريسـازي ،پیـيا
کردن شرکاي حجاري ،هماهنگي و همکاري بخشهاي مختلف سـازمان ،از داليـل مهـم
موفيیت حجاريسازي عنوان شيه است .زارع و میرجلیلي ( )7962نیز بـه داليلـي ماننـي
اصال و حصوي

قوانین بانکي مناس

و برگزاري نشستهاي مشترک بین مخترعـان و

کارشناسان پژوهش و حوسعه اشاره کردهاني .در پژوهش ديگـري کـه از سـوي ثيفـي و
افتخاري ( )7969انجام شيه است ،عواملي نظیر حمايـت از مالکیـت معنـوي ،برقـراري
1. Tang
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ارحباط مؤثر میان دانشـگاه و صـنعت ،ارائـه مشـاوره و حسـهیالت مناسـ

در موفيیـت

حجاري سازي مؤثر دانسـته شـيه اسـت .امیـري سـاروکالئي ( )7969ارضـاي نیازهـاي
مشتريان ،مقصـول منقصـربهفـرد بـا حياضـاي بـازار شـفا

و دسترسـي بـه خـيمات

استانياردسازي را بهعنوان راهکارهـاي حجـاريسـازي معرفـي کـرده اسـت .از ديـيگاه
فرجپور ( )7969نیز عوامل سازماني مهمحرين عامـل هسـتني و پـس از آن ،بـه حرحیـ ،
عوامل فردي ،عوامل مقیطي ـ زمینهاي و عوامل زمینهسـاز مزيـت رقـابتي قـرار دارنـي.
علــي احمــيي و همکــاران ( )7926نیــز معرفــي برنامــههــاي حمــايتي دولــت را در
حجاريسازي پروژهها گامي مؤثر در موفيیت حجاريسازي دانستهاني (ص  .)33همچنین
خواستار و عبياللهي ( )7963شناخت نیاز مشتريان و حجربه مشتري ،پشتیباني و ارحيـاي
نسخه نرمافزاري را در موفيیت پروژههاي حلفن همراه مؤثر شمردهاني (ص .)219
آمبل 7و همکاران ( )2779به عواملي نظیر طراحـي ،مسـائل فنـي و مشـارکت کلیـيي
ذينفعان اشاره کردهاني .جیا 2و کني )2779( 9حوسعه فنـاوري پیـامرسـان و افـزوده شـين
امکانات جذاب ،نظیر ارسال پیام صوحي ،خيمات پرداخت ،خيمات مکاني ،بازي و مـوارد
مشابه را در موفيیت پیامرسانها مؤثر دانستهاني (ص  .)72حانـگ ( )2779نیـز کاربرپسـني
بودن مقیط پیـام رسـان و سـهولت اسـتفاده از امکانـات آن را عامـل مهمـي در موفيیـت
پیامرسان معرفي ميکني (ص  .)229ونینبـرگ 4و همکـاران ( )2772بـر کیفیـت خـيمات
پیامرسان ،داشتن مزاياي رقابتي و پايین نگهداشـتن هزينـه خـيمات بـراي کـاربران حأکیـي
داشتهاني (ص  )1و چیريوسکي )2771( 3در خصوص عوامل مؤثر بر موفيیت پیـامرسـان،
بهسرعت خيمات برقراري ارحباط ،نگهياري و حوسعه زيرساختهاي فناوري پیـامرسـان،
فعالیتهاي کلیيي جييـي و جلـ

مشـتريان بیشـتر اشـاره مـيکنـي (ص  .)327حبـييل

پیامرسان به دروازه ارحباطي دولت با مردم و خيمات دولت الکترونیا ،افـزودن خـيمات
جييي مخابراحي به پیامرسان و حرکی

حجارت الکترونیا در پیامرسان هم ازجمله عوامـل

مورد اشاره در پژوهش صورت گرفته از سوي کیم در سال (2772الف) است.
3. Kenny
5. Čirjevskis

2. Jia

1. Umble
4. Vannieuwenborg
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در مطالعهاي که از سوي حاجيپور و همکاران ( )7963صورت گرفتـه نیـز عوامـل
موفيیت در  9بعي اصلي (فردي ،سازماني و عوامـل مقیطـي) 76 ،مؤلفـه (فـردي ذهـن
ميير ،فردي شخصیتي ميير ،بینفردي ميير ،شرايط عمومي ،حجربه ،منابع انساني ،منـابع
مالي ،حوانمنيي فني ،حوانمنيي حولیي ،حوانمنيي بازاريابي و فروش ،حوانمنيي جـذب و
مييريت پروژه ،حوانمنيي هاي راهبردي ،ظرفیت جذب سازماني ،رقبا ،نهادهاي حمايتي،
زيرساخت ،عوامل اجتماعي ،عوامل قانوني و ديگر عوامل سیاسي اقتصادي و فنـاوري)
و  66شاخ

 ،شناسايي ،طبيهبنيي و حقلیل شيني.

بنابراين ،پژوهش هاي پیشین به ارائه عوامل و راهکارهاي موفيیت حجـاري سـازي
در  4حیطــه ســا زمان ،حاکمیــت و سیاســتگذاران ،ارحبــاط دانشــگاه و صــنعت و
مقیطيـ زمینهاي پرداختهاني.
در خصوص عوامل مؤثر بر موفيیت پیامرسانها نیز به موضوعات فردي و سازماني،
عوامل مقیطي ،نهادهـاي حمـايتي ،عوامـل اجتمـاعي ،عوامـل قـانوني و ديگـر عوامـل
سیاسي ـ اقتصادي و فناوري اشاره شيه است.
چارچوب نظري پژوهش

در کنار ميلهايي که به فرايني حجاريسازي ميپردازني ،ميلهايي نیز ارائه شـيهانـي کـه
موضوع اصلي آنها موفيیت در حجاريسازي است.
باالچانــيرا 7و فريــر )7661( 2طــي پژوهشــي ،عوامــل موفيیــت در حجــاريســازي
مقصوالت جييي و طر هاي پژوهش و حوسعه را به  4دسته بـازار ،فنـاوري ،مقـیط و
سازمان حيسیم کردهاني .وجود بازار براي مقصول ارائه شيه ،اولین گام در حجاريسازي
است .مقصوالت نوآورانه که فناوري جيييي نیز دارني ،شانس بیشتري بـراي موفيیـت
در بازار خواهني داشت .عالوه بر اين ،در صورحي که مقیط حمايتگرانه نباشي ،امکـان
موفيیت حجاريسازي مقصول وجود نخواهي داشت و اگر همه عوامل بازار ،فنـاوري و
2. Friar

1. Balachandra
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مقیط فراهم باشي ،امـا سـازمان حوانـايي عرضـه مقصـول بـه بـازار را نياشـته باشـي،
حجاريسازي موفيیتآمیز نخواهي بود.
يکي ديگر از مشهورحرين ميلها در اين زمینه ،اوشیا 7و همکاران ( )2772است کـه
در آن با ارائه ميلي ،عوامل مؤثر بر حجاريسازي را به  4دسته اصلي حيسیم ميکننـي)7 :
مقیطي؛  )2نهادي؛  )9منابع سازماني و  )4فردي.
در اين پژوهش ،سؤاالت مصاحبه ،با استفاده از مؤلفههاي اين دو ميل حـيوين شـيه
و در ادامه ،با کيگذاري پاسـخهـاي مصـاحبهشـونيگان ،مـيل موفيیـت حجـاريسـازي
پیامرسانهاي ايراني به دست آميه است.
مفهوم تجاريسازي

حجاري سازي ،فرايني حبييل ايـيه هـا ،دانـش و نـوآوري بـه ثـروت بیشـتر بـراي افـراد،
کس وکارها و يا کل جامعه است .حجاريسـازي زمـاني رخ مـيدهـي کـه نـوآوري بـا
انگیزههاي فروش و کس

سود به حرکت درآيي حا بـا پـژوهش ،ثبـت اختـراع ،حوسـعه

مقصول و بازاريابي به دنبال نرخ بازگشت بیشـتر سـرمايه ( )ROIباشـي (کـامن ولـث
استرالیا.)2779 ،2
حجاريسازي بخشي از نوآوري فناورانه است که با بـهکـارگیري حمـام قابلیـتهـاي
ممکن باعث ميشود افرادي که در نوآوري فناورانه سرمايهگذاري ميکننـي ،بتواننـي بـه
فوايي ايجاد شيه از طريق نـوآوري دسـت يابنـي (لـي .)2777 ،9بـيون حجـاريسـازي،
نوآوري و در نتیجه ،فناوري وجود نخواهي داشت (ريمر 4و همکاران.)2779 ،
گلياسمیت )2779( 3حجاريسازي را فرايني حوسعه يا کس وکار ،از طريق مطالعـه
امکانسنجي يا اييه و کاربرد آن حا پذيرش در بازار در نظر گرفته است .بهطورکلي ،با
حوجه به پیچیيگي و وجود موانع مختلف بر سر راه حجاريسازي (حسیني و اسماعیلي،
3. Li

2. Commonwealth of Australia

1. O'shea

5. Goldsmith

4. Reamer
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 ،) 2777حاکنون هی الگوي قطعي و بالمنازعي در اين زمینه ارائه نشيه و ميحوان گفـت
که حجاريسازي بیشتر يا «هنر» است حا علم (بقرينيزارچ و شادنام.)7929 ،
يکي از مؤثرحرين راه ها براي بهبود شرايط اقتصادي کشور ،حجاريسازي مقصوالت
بومي و حوجه به آمايش سرزمیني و قابلیتهاي موجود در هر بخش اسـت کـه در ايـن
میان ،مقصوالت پیامرسان با حوجه به فرصتهـاي بسـیار زيـاد آنهـا در بسـتر فنـاوري
اطالعات و ارحباطات ،يکي از مهمحرين مقصوالت بومي خواهني بود.
پيامرسانها

پیامرسانها بهعنوان يکي از پرکاربردحرين برنامههاي مبتني بر اينترنت و بهعنـوان نـوعي
اجتماع مجازي ،به کاربراني که از نظر زماني و مکاني از يکييگر جيا هستني ،اين امکان
را ميدهني که با يکييگر ارحباط برقرار کنني و با سهیم شين عالييشان در طیف وسیعي
از فعالیتهاي اجتماعي يا حفريقي درگیر شوني و به حبادل اطالعات بسردازني (ايسـیا،7
 2779و کو 2و همکاران.)2771 ،
پیامرسانها شکل جيييي از شبکههاي اجتماعي هستني که کاربران را قادر به حعامل
با مقیط اطرا

خود از طريق دستگاههاي حلفن همراه مـيکننـي (چانـگ 9و همکـاران،
4

 .)2774بعضي از اين برنامههـاي پیـامرسـان عبـارتانـي از :واحـسآپ ،وايبـر ،اليـن ،
ويچت ،حلگرام ،3بيبيام ،9حانگو ،1بيحاک 2و کاکائوحاک .پیشبیني مـيشـود کـه رشـي
روزافزون اين برنامهها ،باعث شود کاربران به دلیل مسائل مالي ،کمتـر از خـيمات پیـام
کوحاه استفاده کنني .اين شبکهها با فراهم آوردن امکـان مکالمـه و ارسـال پیـام رايگـان،
بارگذاري مقتواهايي همچون مـتن ،حصـوير ،صـوت ،مکالمـه حصـويري و بسـیاري از
امکانات جذاب ديگر ،حعياد زيادي از کاربران خود را شگفتزده کرده و به سمت خود
کشانيهاني (دادگران و همکاران.)7969 ،
3. Chang

2. Koh

1. Işık

)6. BlackBerry Messenger (BBM

5. Telegram

4. Line

8. BeeTalk

7. Tango
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با حوجه به استيبال چشمگیر کاربران از شبکههاي اجتماعي مجازي ،ميحوان گفت کـه
اين شبکهها از حأثیرگذارحرين خيمات ارائه شيهاني و حقـول شـگرفي در نظـام اجتمـاعي
کشورهاي مختلف جهان به وجود آوردهاني (سلیمانيپور .)7926 ،اين شبکهها براي افـراد
يا جامعه شرايطي را فراهم ميکنني که بهطور غیر فیزيکي يا مجازي ،با يکـييگر ارحبـاط
اجتماعي برقرار سازني (بورگاحي 7و کراس .)2779 ،2مقبوبیت اين شـبکههـا را مـيحـوان
مرهون ويژگيهايي همچون هزينه کم حولیي مقتوا ،سبا ارحبـاطي متمـايز ،فـراهم کـردن
مقیط مناس

براي حولیي مقتوا از سوي کاربر ،حس مالکیت مقتوا و چنيرسانهاي بـودن

آنها دانست (مکيزاده 7964 ،و صلواحیان و دولتخواه.)7969 ،
اطالعات ارائه شيه از سوي کاربران در فضـاي مجـازي بـا حقـت حـأثیر قـرار دادن
جنبههاي شخصي و سـرگرمي (واحـييفـر ،)7967 ،آموزشـي (کـاپالن 9و هـائنالين،4
2777؛ سلوين 2772 ،3و حمیي و همکـاران ،)2773 ،بازاريـابي و کسـ وکـار (احمـي،
 2777و سانگ 9و يـو )2779 ،1مـيحوانـي گسـترش مرزهـاي فرهنگـي (میلوشـوي  2و
همکاران ،)2773 ،حغییر عادتهاي کاربران (گیکاس 6و گرنت )2779 ،77و شیوه زنيگي
افراد (بیکن )2773 ،77را به دنبال داشته باشي.
کاربران ايراني نیز همچون کاربران ديگر کشـورها از برنامـه هـاي مختلفـي اسـتفاده
ميکنني .نتايج نظرسنجي صورت گرفته از سوي ايسسا در شهريور  ،61نشان ميدهي کـه
بیش از  93درصي مردم حياقل از يکي از شبکههاي اجتماعي استفاده ميکنني.
پیام رسـان ايرانـي بـر اسـاس جييـيحرين حعريـف شـوراي عـالي فضـاي مجـازي،
پیامرساني است که بیش از  37درصي سهام آن به افراد و شرکتهاي داخلي حعلـق دارد
(شوراي عالي فضاي مجازي .)7969 ،سروش ،گپ ،آي گپ ،ايتا ،بله ،ويسسي و بیسفون
پالس از مهمحرين پیامرسانهاي ايراني هسـتني کـه مـورد حمايـت مرکـز ملـي فضـاي
مجازي نیز قرار گرفتهاني (مرکز ملي فضاي مجازي.)7961 ،
3. Kaplan
6. Song
9. Gikas

2. Cross
5. Selwyn
8. Milošević
11. Bicen

1. Borgatti
4. Haenlein
7. Yoo
10. Grant
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روششناسی پژوهش

با حوجه بهحازگي پژوهشهاي مرحبط با حجـاريسـازي پیـامرسـانهـاي ايرانـي ،در ايـن
پژوهش از مصاحبههاي نیمه ساختاريافته با حأکیي بر رويکرد اکتشافي استفاده شيه است
(الواني و همکاران .)7962 ،ازاينرو ،پژوهش حاضر داراي فرضـیه نیسـت و بـه دنبـال
پاسخ به اين پرسش است که راهکارهاي حجاريسازي پیامرسانهـاي ايرانـي کـيامانـي.
بييهي است که بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ميحوان بـا اسـتفاده از ايـيههـاي
شناسايي شيه ،پژوهشهاي کمي بعيي را طراحي کرد حا هر يا از اين مؤلفههـا مـورد
آزمايش قرار گیرني و بسط داده شوني (علوي و قليپور .)7922 ،پرسشـنامه حهیـه شـيه
شامل  77سؤال بود که بهصورت پرسشهاي بـاز مطـر شـيني حـا مصـاحبهشـونيگان
بتوانني نظر خود را آزادانه بیان کنني .با حوجه به ماهیت نیمه سـاختاريافته مصـاحبههـاي
انجــام شــيه ،ســؤاالت ديگــري نیــز در حــین مصــاحبه ،بــا حوجــه بــه پاســخهــاي
مصاحبهشونيگان و بهمنظور روشنحر شين مفهوم پاسخهايشان مطر گرديـي .در پايـان
مصاحبه نیز از مصاحبهشونيگان درخواست شي هـر مطلـ

ديگـري را کـه مينظرشـان

است ،اضافه کنني.
براي حجزيهوحقلیل متن مصاحبهها از حکنیا حقلیل حم 7استفاده شي .حقلیل حـم ،فراينـي
شناسايي الگوها يا حمها در دادههاي کیفي است .در ايـن روش ،مراحـل زيـر طـي شـي)7 :
آشنايي با دادهها؛  )2ايجاد کيهاي اولیه؛  )9جستوجوي حِمها؛  )4بازبیني حمها؛  )3حعريـف
حمها و  )9گزارشدهي (مگوار 2و دلهاونت)2771 ،9؛ به اين حرحی  ،با مطالعه دقیـق مـتن بـه
دست آميه از مصاحبهها ،حمامي اييههاي مستيل در قال

مفاهیم و حمهاي فرعـي شناسـايي

و سسس به هرکيام يا کي اختصاص يافت (علوي و قليپور.)7922 ،
جامعه آماري اين پژوهش را خبرگان فضاي مجازي ،مسئوالن متولي فضاي مجـازي
و مييران پیامرسانهاي ايراني (ازجمله سروش ،ايتا ،گـپ و  )...حشـکیل مـيدهنـي کـه
بیشترين ارحباط را با موضوع پژوهش دارني .مصاحبهها با جامعه آماري حا زمان رسـیين
3. Delahunt

2. Maguir

1. theme analysis
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بهکفايت دادهها ،حا زماني که پژوهشگر دريافت بـه اطالعـات بیشـتري دسـت نخواهـي
يافت ،ادامه پیيا کرد (گیون .)913 :2772 ،7در اين پژوهش ،پس از  27مصاحبه اين امر
حقيق يافت.
جـيول  7حـاوي مثـالهـايي از مفـاهیم شناسـايي شـيه در مـتن بـه دسـت آمـيه از
مصاحبههاست که در قال

حمهاي فرعي دستهبنيي شيهاني .اين رونـي بـراي هـر يـا از

مصاحبهها انجام گرفـت و در صـورت وجـود بخـشهـايي بـا مضـامین مشـابه در مـتن
مصاحبههاي قبلي ،از همان کيهاي قبلي اختصاص يافته بهعنوان نشانگر آنها استفاده شـي.
خبرگان ارائهدهنيه مفهوم نیز در کنار يکييگر و در انتهاي مفهـوم درج شـيني .سـسس بـر
اساس حمامي حمهاي فرعي شناسايي شيه در کل پـژوهش ،دسـتهبنـيي کلـيحـري انجـام
گرفت که منجر به شناسايي حمهاي اصلي شي (روشنيل اربطاني و همکاران.)7967 ،
جدول  .1مفاهیم و تمهای فرعی شناسایی شده نمونه در متن مصاحبهها

کد مفهوم
17
18
19
21
21

عنوان مفهوم شناسايیشده و خبرگان

کد

عنوان

ارائهکننده مفهوم
ایج اد زمین ه مس اعد اس تغال کس بوکاره ا
(مسیحپور ،نجفی)
توجه به نیاز و ذائقه ایرانی در طراحی پیامرسان
(سیدصالحی ،موحدین)
ایج اد امک ان اس تغالزای ی س اده و مطم ئن
کسب وکاره ا در بس تر پی امرس ان (انجی دنی،
مسیحپور ،خالقی)
سادهسازی راهاندازی فروسگاه اینترنتی بر بستر
پیامرسان (مسیحپور ،خورساد)
ارائه خ دمات س مت س رور در پی امرس ان ب ه
توسعه دهندگان استارتاپ ها ب رای ج ذب آنه ا
(انجیدنی)

تم فرعی

تم فرعی

8

ارائه خدمات
بومی مالی
به عنوان
مزیت رقابتی

1. Given
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ادامه جدول 1

کد مفهوم
22
23
24
25
26
27

عنوان مفهوم شناسايیشده و خبرگان

کد

عنوان

ارائهکننده مفهوم
قابلیت پیام رس ان داخل ی در برق راری تم اس
ص وتی ب ا تلف ن ثاب ت و هم راه (موح دین،
کاظمی)
قابلیت پیامرسان در انتقال وج ه ب ین ک اربران
(موحدین)
ارائه خدمات محلی ب ا مش ارکت س رکته ا و
سازمانهای دیگر (انجیدنی ،خورساد ،داوری)
طراحی همه جنبه های پی ام رس ان ب ر مبن ای
فرهنگ ایرانی (زنگ و استیکر) و ( ...داوری)
تبدیل پیامرسانه ا ب ه درگ اه خ دمات دول ت
الکترونیک (داوری ،نجفی)
توجه کامل ب ه خواس ته ه ای م ردم ای ران از
پیامرسانها (کاظمی ،مسیحپور)

تم فرعی

تم فرعی

در اين پژوهش ،براي بررسي روايي ،از روايي حوصـیفي و بـراي آزمـون پايـايي ،از
روش بازآزمون استفاده شيه است.
به منظور بررسي پايايي ،از میـان کـل مصـاحبههـاي انجـام شـيه ( 27مصـاحبه)4 ،
مصاحبه به طور حصادفي براي نمونه انتخـاب شـيني و هرکـيام از آنهـا را پـس از يـا
فاصله  97روزه ،بار ديگر کيگذاري کردني .سسس کيهاي مشـخ

شـيه در دو فاصـله

زماني براي هرکيام از مصاحبه ها باهم ميايسه شيني .حعياد کل کُيها در دو کيگذاري با
فاصله زماني  73روزه برابر  749کي به دست آمي .با بررسي و ميايسه کـيهاي حاصـل،
مشخ

شي که  31کي در دو مرحله کيگذاري مورد موافيت و  92کي متفاوت هستني.

درصي پايايي نیز 12 ،درصي مقاسبه شيه است؛ با حوجه به اينکه اين میزان پايايي بـیش
از  97درصي است (خواستار.)7922 ،
در حأيیي روايي نیز از دو کيگذار بـراي کيگـذاري چنـي نمونـه مصـاحبه و کسـ

تدوين مدل راهکارهاي تجاريسازي پيامرسانهاي ايرانی 11 

اطمینان از يکساني دييگاه کيگذاران اسـتفاده شـي (فيیهـي و علیـزاده )7924 ،و میـزان
کافي از حطابق در کيگذاري پژوهشگران به دست آمي.
يافتههاي پژوهش

نتايج پژوهش نشاندهنيه آن است که راهکارهاي حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني ،بـه
دو بخش کلي حيسـیم مـيشـوني .بخـش اول ،راهکارهـايي هسـتني کـه خـود سـازمان
ارائهکننيه پیامرسان بايي براي آنها برنامهريزي کني و اجرايشان را بـر عهـيه بگیـرد امـا
بخش ديگر ،راهکارهايي براي فضاي کالن کشور است که برنامهريـزي و اجـراي آنهـا،
حنها بهوسیله يا به واسطه دولت (بـه معنـاي اعـم آن) امکـانپـذير اسـت .در کنـار ايـن
راهکارها ،بخشي از مفاهیم حاصل از مصاحبه نیـز بـه شـرايط مقـیط کـالن کشـور در
عرصه پیام رسان اختصاص داشت که براي اجراي راهکارها ضروري است مـينظر قـرار
گیرد .در جيول  2حمهاي اصلي و فرعي شناسايي شيه ارائه شيهاني.
جدول  .2تمهای اصلی و فرعی شناسایی شده در مصاحبهها

تم اصلی

تم فرعی

فرایندهای مدیریتی
سازمانهای
ارائهدهنده
پیامرسان

منابع تأمین مالی

نیروی انسانی

مفهوم
برنامهریزی دقی و مشخص
طراحی سازوکارهای مدیریتی
فعالیت هماهنگ واحدهای سازمانی
هماهنگ کردن فعالیتها با قوانین
هماهنگ کردن فعالیتها با برنامههای کالن کشور
پژوهش و توسعه فعال
تبلیغات
فروس سهام
کمیسیون تبادالت مالی
ایجاد تیبهای جانبی
جذب و پرورس نیروی متخصص
خودباوری در مدیران
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ادامه جدول 2

تم اصلی

تم فرعی
راهبردها
فرهنگ سازمانی
مدل کسبوکار

ویژگیهای پیامرسان

سیاستهای بازاریابی

مدیریت زنجیره تأمین
محی فرهنگی

ویژگیهای فناوری
ویژگیهای
محیطی
محی اقتصادی
محی سیاسی

مفهوم
راهبرد جذب کاربر بهعنوان اصلیترین راهبرد
فرهنگ سازمانی پویا و انعطافپذیر
فرهنگ سازمانی نوآور
اتخاذ مدل کسبوکار بومی و نوآور
ارائه خدمات بومی -مالی بهعنوان مزیت رقابتی
دارا بودن کیفیت استاندارد جهانی
نوآوری در خدمات عمومی
حفظ حریب خصوصی کاربران
ارائه خدمات نسخه سازمانی
ارائه خدمات مکانمحور
یکپارچه کردن خدمات همراه در پیامرسان
پاکسازی و ایمن کردن محی پیامرسان
انتخاب درست بازارهای هدف
پژوهشهای بازاریابی کارآمد
قیمتگذاری رقابتی
مدیریت ارتباط با مشتری مؤثر
مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان
پایین بودن اعتماد به پیامرسانهای داخلی
باال رفتن ذائقه کاربران با استفاده از پیامرسانهای
خارجی
رسد سریع فناوری پیامرسان
نوآوری در خدمات رقبایی نظیر تلگرام و اینستاگرام
ارتباط اعی صنعت با دانشگاهها
مقاومت کسبوکارهای موف روی تلگرام برای مهاجرت
اع اعتماد میان سرمایهگذاران برای ورود به
صنعت پیامرسان
نبود فرهنگ حمایت از تجاریسازی بین مسئوالن
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ادامه جدول 2

تم اصلی

تم فرعی

حمایت از پیامرسانهای
داخلی

راهبری کالن زنجیره
ارزس پیامرسانها
حاکمیت

اعتمادسازی

قانونگذاری مناسب

مفهوم
حمایت تبلیغاتی
حمایت زیرساختی
حمایت معنوی
قوانین حمایتی
کاهش تعرفه استفاده از پیامرسانهای داخلی
حمایت مالی
ایجاد عزم عمومی و هماهنگی دستگاههای مختل
کشور
تحکیب نقش محوری سورای عالی فضای مجازی
در سیاستگذاری پیامرسانها
توزیع منافع رجو مردم به پیامرسانهای داخلی به
همه عناصر زنجیره
تصمیبگیری در مورد محدودسازی پیامرسانهای
خارجی
هماهنگسازی همه عوامل زنجیره ارزس
اطال رسانی در مورد سرای خاص پیامرسانها
اقنا کاربران با آگهی دادن در مورد خطرات و
مضرات پیامرسانهای خارجی
تبیین دستاوردهای رجو به پیامرسانهای داخلی
برای مردم با هدف اقنا استفاده کاربران
جلب اعتماد کاربران
جلب اعتماد سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در
این صنعت
تدوین قوانین تنظیمی
تدوین قوانین حمایتی
ویژگیهای قوانین پیامرسانها

در ادامه ،هر يا از حمهاي فرعي بر اساس دستهبنيي حمهاي اصلي حشريح ميشوني.
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حاکميت

راهبری کالن زنجيره ارزش پيامرسانها :اين بخش را شـايي بتـوان مهـمحـرين وظیفـه
دولت در عرصه حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني دانست .صنعت پیـامرسـان همچـون
ديگر صنايع داراي زنجیره ارزشي است که هر حليه از آن نيش بزرگي در موفيیـت يـا
شکست نهايي زنجیره دارد .حليههاي مهم زنجیره ارزش پیامرسان عبارتاني از :شـبکه
زيرساخت ،اپراحورهاي اينترنتي ،خيمات پیام رسان ،حولیيکننيگان مقتوا ،حيوينکننيگان
قوانین و ميررات.
هيايت کلي اين زنجیره به سمت حجاريسازي پیامرسانهاي ايرانـي ،وظیفـه مهمـي
است که بر عهيه دولت قرار دارد .به عيیيه خبرگان اين پژوهش ،حا زمـاني کـه دولـت
نتوانــي وفــاق و عزم ـي عمــومي را در میــان نهادهــاي مختلــف کشــور بــراي حيويــت
پیامرسانهاي ايراني ايجاد کني ،موفيیت اين پیامرسانها در هالهاي از ابهام خواهي مانـي.
دادن نيش مقوري به شوراي عالي فضاي مجازي که رياسـت آن را رئـیسجمهـور بـر
عهيه دارد ،ازجمله راهکارهاي راهبري کالن زنجیره ارزش معرفي شيه است.
نکته مهمي که خبرگان پژوهش به آن اشاره دارني ،حوزيـع منـافع حاصـل از رجـوع
مردم به پیامرسانهاي داخلي ،در سراسر زنجیره ارزش است؛ بهويژه که با کوچ کاربران
به پیامرسانهاي داخلي ،احتمال ورود ضرر و زيان به برخي از عناصـر زنجیـره وجـود
دارد .به اعتياد خبرگان ،در اينجا دولت بايي بهگونهاي زيان اين بخش را جبران کنـي حـا
بتوان به همراهي همه بخشها امیيوار بود.
مقيود کردن يا نکردن پیامرسانهاي خارجي ،حصمیم مهمي در امـر راهبـري کـالن
زنجیره ارزش است .در اين خصوص ،اختال

نظر شيييي در میان خبرگـان پـژوهش

وجود دارد؛ مخالفان فیلترينگ پیامرسانهاي خارجي از ياسو معتيينـي کـه ايـنگونـه
سیاستها ،جز هل دادن مردم به سمت استفاده از فیلترشکنها و اعمـال خـال

قـانون

نتیجه ديگري در پي نيارد و دوران مقيودسازي اجبـاري بـه پايـان رسـیيه اسـت و از
سوي ديگر ،هنوز شرايط را براي رجوع مردم به پیامرسانهاي داخلي مساعي نميداننـي
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زيرا اگر هجمه کاربران براي آزمون پیامرسانهاي ايراني ،با نتايج مثبتـي همـراه نباشـي،
ممکن است شانس استفاده مردم از آنها را به صفر برساني .به اعتياد اين گـروه بـهجـاي
مقيودسازي ،بايي با ارائه خيمات منقصربهفردي که پیامرسانهـاي خـارجي قـادر بـه
ارائه آنها نیستني ،بهحيريج ،مـردم را بـه سـمت پیـامرسـانهـاي داخلـي جـذب کـرد و
بهموازات اين افزايش کاربر که بهمنزله افزايش سرمايه پیامرسان است ،بـر قـيرت فنـي
پیامرسان نیز افزود حا حجربه کاربري خوبي نصی

اسـتفادهکننـيگان شـود؛ امـا موافيـان

مقيودسازي معتييني که بيون فیلترينگ ،کوچ به پیام رسانهاي داخلي حيريباً غیرممکن
است و بايي زمینه حرکت مردم را به سمت پیامرسانهاي داخلي فراهم کـرد .حوجـه بـه
خطرات و حهيييهاي پیامرسانهاي خارجي از داليل مهمي است کـه ايـن دسـته بـراي
لزوم فیلترينگ ذکر ميکنني.
اعتمادســازی :از ديگــر وظــايف مهــم حاکمیــت در خصــوص حجــاريســازي
پیامرسانهاي ايراني اعتمادسازي در اين زمینه است .به اعتيـاد خبرگـان پـژوهش ،ايـن
اعتمادسازي بايـي در بخـشهـاي مختلفـي صـورت پـذيرد .همـانطـور کـه در بخـش
چالشهاي پیشرو خواهي آمي ،نبود اعتماد عمومي کاربران به پیـامرسـانهـاي ايرانـي،
مسئله مهمي است که راهحل آن در اعتمادسازي است .جل

اعتماد سـرمايهگـذاران بـه

صنعت پیام رسان نیز راهکار ديگري براي رشـي ايـن صـنعت در داخـل کشـور اسـت.
همچنین براي ايجاد زمینه استفاده مردم از پیـامرسـانهـاي داخلـي الزم اسـت مـردم از
شرايط خاص اين صنعت ،ازجمله فناوري سـطح بـاالي آن و نیـز طبیعـي بـودن رشـي
حيريجي کیفیت آگاه شوني حا بهتر بتوانني با پیامرسانهاي ايراني کنار بیايني.
قــانونگــذاری :بخــش ديگــري از وظــايف حاکمیــت در فراينــي حجــاريســازي
پیامرسانهاي ايراني ،حيوين قوانین و آيیننامههاي مربوط اسـت؛ قـوانین کارآمـيي کـه
بتوانني به زيستبوم پیامرسانها ياري رسانني .قوانین و آيیننامـههـا بايـي بـه دو بخـش
اساسي حوجه داشته باشني :قوانین حنظیمي و قوانین حمايتي .قـوانین حنظیمـي بـه نقـوه
عملکرد پیامرسانهاي ايراني و خارجي ميپردازني .براي مثال ،بايـي مشـخ

کـرد کـه
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يا پیام رسان خارجي براي حضور در فضاي مجازي کشور چه شرايطي داشته باشي يـا
چه قراردادهايي را بسذيرد .همچنین حکلیف حيوق و وظايف پیامرسان ،کس وکار فعال
در پیام رسانها و نیز حولیيکننيگان مقتوا مشخ
هي

شود .حيوين قوانین حمـايتي نیـز بـا

حمايت از ارائه دهنيگان پیامرسانها صورت ميپذيرد .مجوززدايي از فعالیتهاي

مختلف پیام رسانها ،ايجاد امنیت براي سرمايهگذاران و انتيـال مسـئولیت فعالیـتهـاي
کاربران و کس وکارها از مالا پیامرسان به خود اين اشـخاص ،ازجملـه فعالیـتهـاي
حمايتي در عرصه قانونگذاري است .همچنین ايجـاد درگـاه قضـايي واحـي مطلـع بـه
فضاي مجازي براي ارحباط حاکمیت بـا پیـامرسـانهـا ،از ديگـر پیشـنهادهاي خبرگـان
پژوهش براي حمايت از پیامرسانهاي ايراني است.
حمايت از پيامرسانهای داخلی :ازجمله حمهاي فرعي که خبرگان پژوهش بر سـر
آن وفاق زيـادي دارنـي و افـراد زيـادي بـه آن اشـاره کـردهانـي ،حمايـت حاکمیـت از
پیامرسانهاي ايراني است .حمايت مالي از پیامرسانها ،از اولین گـامهـاي ايـن راهکـار
است .حمايت معنوي از پیام رسانها ماننـي حضـور مسـئوالن و دسـتگاههـاي مختلـف
حاکمیتي در پیامرسانها بخش ديگري است .مسئلهاي کـه خبرگـان در بخـش حمايـت
حبلیغاحي و معرفي پیامرسـانهـا بـه مـردم بـر آن حأکیـي دارنـي ،پرهیـز از حبعـیض بـین
پیام رسانهاي مختلف است .حمايت زيرساختي نیز از مهمحـرين راهکارهاسـت؛ بـيون
اين حمايت و بيون يا زيرساخت ارحباطي مؤثر ،امکان موفيیت پیامرسانهـاي ايرانـي
وجود نيارد.
سازمانهاي ارائهدهنده پيامرسان

ويژگیهای پيامرسان :مهمحرين نمـود سـازمان ارائـهدهنـيه پیـامرسـان ،در اپلیکیشـن
پیام رساني است که به بازار عرضه کرده است .ويژگيهاي اين پیامرسان ازجمله مسائلي
است که خبرگان پژوهش روي آن حأکیي داشتني .کیفیت پیامرسان نخستین نکته در ايـن
حیطه است .پیامرسان نبايي داراي قطعيهاي مکرر باشي و بايي سرويسهاي خـود را بـا
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سرعت باال به کاربر ارائه کني .همچنین ميبايست داراي امنیت کامل باشي حـا کـاربر بـا
اطمینان خاطر از آن استفاده نمايي .ارائه خيمات مالي و بومي راهکار مهم ديگري بـراي
موفيیت حجاريسازي پیام رسانهاي ايراني است .ايـن نـوع خـيمات کـه نیازمنـي يـا
شريا خيماحي ،نظیر بانا يا ديگر سازمانهاي کشور هستني ،از طريق پیـامرسـانهـاي
خارجي ارائه نميشوني و ارائه آنها ميحواني نيش مؤثري در جذب کاربران داشته باشـي،
بهخصوص که کس وکارهـا بـه خـيماحي همچـون راهانـيازي فروشـگاه بـا پرداخـت
الکترونیکي عالقه دارني .طراحي حمام ايراني پیامرسان ،از حم حـا زنـگ و هشـيارها و ...
نیز ميحواني بهعنوان خيمتي بومي ،نکته قوت پیامرسانهاي ايراني باشـي؛ امـا در بقـث
ويژگيهاي پیامرسان حنها نبايي به عي

نمانين از پیامرسانهاي خارجي فکر کرد ،بلکـه

بايي به جلو رفتن هم انييشیي .نوآوري در خيمات راهکار ديگـري اسـت کـه خبرگـان
پژوهش براي موفيیت در حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني پیشنهاد ميدهنـي؛ خـيماحي
نو که در ديگر پیامرسانها نیست و براي اولین بار ارائه ميشود.
فرايندهای مديريتی :حعیین اهيا

و برنامهريزيهـاي دقیـق و مشـخ

؛ همچنـین

برخورداري از خطمشي حجاريسازي ،از نکات مطـر در فراينـيهاي مـييريتي اسـت.
عالوه بر آن ،الزم است با طراحي دقیق سـازوکارهاي مـييريتي ،ايجـاد همـاهنگي بـین
فعالیت واحيهاي سـازماني ،هماهنـگ کـردن فعالیـتهـا بـا قـوانین ،هماهنـگ کـردن
فعالیتها با برنامههاي کـالن کشـور و پـژوهش و حوسـعه فعـال در سـازمان بیشـترين
استفاده از شرايط صورت گیرد.
مديريت زنجيره تأمين :سازمانهاي ارائه دهنيه خيمات پیامرسـان هماننـي بسـیاري
ديگر از سازمانها نیازمني برقراري ارحباطي قوي با حأمینکننيگان از يـاسـو و کـاربران
به عنوان مشتري خيمات از سـويي ديگـر هسـتني .پشـتیباني قـوي خـيمات مشـتري و
راهانيازي  CRMقيرحمني ،راه را براي شناخت نیازهاي مشتريان و حالش بـراي حـأمین
اين نیازها هموار ميسازد.
سياستهای بازاريابی :احخـاذ سیاسـتهـاي درسـت در زمینـه بازاريـابي خـيمات
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ميحواني نيش حعیینکننيهاي در موفيیت حجاريسازي داشـته باشـي .حـالش بـراي ارائـه
رايگان خيمات پايه و حعیین پايینحرين قیمتهـا بـراي ديگـر خـيمات پیـامرسـان ،در
موفيیت پیامرسان حیاحي است .همچنین پژوهشهاي بازاريابي کارآمي و پیشبیني دقیـق
بازار باعث مي شود که با انتخاب دقیق بـازار هـي

و ارائـه مقصـول بـا ويژگـيهـاي

مناس  ،گام مهمي در راه موفيیت حجاريسازي پیامرسان برداشته شود.
نيروی انسانی :پیشران اصلي هر سازمان ،نیروي انساني آن است .خبرگـان پـژوهش
به اين بخش از پیامرسان نیز حوجه داشتهاني .نکته قابل حوجه کـه مطـر شـيه ،اهمیـت
دادن به مباحث علوم انساني و دوري از نگاه صـر

مهنيسـي بـه جنبـههـاي مختلـف

پیام رسان است؛ يعني الزم است طراحيهاي راهبـردي و مهـم پیـامرسـانهـا از طريـق
حخص

هاي علوم انساني انجام گیرد؛ در حالي که اکثر نیروهاي فعلي پیـامرسـانهـاي

ايراني ،فني هستني .ايجاد حیمهاي جانبي مقتوايي و پشتیباني ماهر ،از نکتههاي ديگر در
ايــن زمینــه اســت .همچنــین خودبــاوري و اعتمادبــهنفــس در مــييران و گرداننــيگان
پیامرسانهاي ايراني بسیار ضروري و مهم است.
راهبردها :حيريباً وفاق عمومي در میان خبرگان بر اين است کـه در شـرايط کنـوني،
الزم است مهمحرين راهبرد پیامرسانها ،جذب کاربر بیشـتر باشـي .البتـه ميـيمات ايـن
راهبرد و ايجاد قابلیت میزباني نیز مهم است.
فرهنگسازمانی :شرکتهاي ارائهدهنيه پیامرسان بهعنوان شرکتهايي دانشبنیـان و
نوآور نیازمني فرهنگ سازماني انعطا پذير و پويا هستني حـا بتواننـي در مقـیط پیچیـيه
فناوري راه صقیح را در پیش گیرني.
مدل کسبوکار :به اعتياد خبرگان پژوهش ،ارائهدهنيگان پیامرسانها بايي به دنبـال
نوآوري در ميل کس وکار خود باشني و بـا بهـرهگیـري از مـيل کسـ وکـار بـومي و
متناس

با شرايط مقیطي کشور ،به سمت موفيیت گام بردارني.

منابع تأمين مالی :پیامرسانها بهعنوان مقصوالحي مهم در فنـاوري اطالعـات ،داراي
زمینههاي فراواني براي کس

درآمي و حأمین مالي خود هستني .فروش سهام پیـامرسـان
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به سرمايهگذاران خرد يا کالن ،از نخستین راهکارهاي حأمین سرمايه پیامرسـانهـا بـراي
حجاريسازي موفق است .بهويژه که با فروش سهام به مردم و ايجاد مالکیت براي آنهـا،
احساس مالکیت و نظارت دقیقحر ميحواني باعث ايجاد حمايل به استفاده از پیامرسان نیز
بشود .کمیسیون دريافتي از حبادالت مـالي روي پیـامرسـان هـم از جـذابحـرين منـابع
درآميي اين استارحاپهاست .دريافت مبلغي از ارائهدهنيگان خيمات شبکه بابت ايجـاد
مقتوا و گردش اطالعات نیز منبع درآمي ديگري براي پیامرسانهاست که البتـه نیـاز بـه
حيوين قرارداد و قوانین خاص خود دارد .فـروش مقتـوا بـر بسـتر پیـامرسـان ،اعـم از
وييئو ،موسیيي ،کتاب الکترونیا و  ...نیز ميحواني باعث درآميزايي براي پیامرسـانهـا
شود .همچنین فروش فضاهاي حبلیغاحي نیز همچون ديگر رسانهها منبـع درآمـيي بـراي
پیامرسانهاست.
چالشهاي تجاريسازي

با حوجه به حقلیـلهـاي صـورت گرفتـه بـر روي مصـاحبههـا ،چـالشهـايي در مسـیر
حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني وجود دارد که غلبه بر آنهـا مـيحوانـي در رسـیين بـه
اهيا

حجاريسازي مؤثر باشي اين چالشها عبارتاني از:

 کيفيت فنی پيامرسانها :نکتهاي که در بسیاري از مصاحبهها بـه چشـم مـيخـورد،

سطح باالي فناوري پیامرساني است که دستیابي به آن را براي متخصصان داخلـي دشـوار
کرده است .به نظر ميرسي که منتييان پیامرسانهاي ايرانـي ،ايـن نکتـه را بسـیار اساسـي
ميدانني و بر باال بردن هر چه سريعحر کیفیت پیامرسانها حأکیي دارني .بهويژه که به اعتيـاد
ايشان ،ذائيه مردم با استفاده از خيمات با کیفیت باالي حلگرام ارحيـا يافتـه اسـت و ديگـر
حقمل خيمات ضعیف را نخواهني داشت .البته مييران پیامرسانهاي ايرانـي معتيينـي کـه
اين رويه ،نیازمني صر

زمان کافي است و رفع اين چالش به صبر ملي نیاز دارد.

 اعتماد مردم به پيامرسانها :بقث اعتماد عمومي مردم به پیامرسانهـا و بـهطـور

مشخ

 ،حفظ حريم خصوصي آنها در پیامرسانهاي داخلي ،از مهمحرين چـالشهـاي
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پیش روست .البته وفاق عمومي بر سر اين موضوع وجود نيارد و برخي ضمن رد ايـن
مطل  ،عوامل ديگري مانني جوسازي به نفع برنيگان از وضعیت فعلـي را عامـل ايجـاد
اين ذهنیت ميدانني .استفاده مسئوالن و دستگاههاي نظـام از پیـامرسـانهـاي داخلـي و
همچنین ،باال بردن کیفیت و امنیت پیامرسانها از راهکارهاي ارائه شيه بـراي غلبـه بـر
اين چالش معرفي شي .گذشت زمان و رفع حيريجي اين چالش بر اثر اسـتفاده مـردم از
پیامرسانهاي داخلي نیز نوعي راهحل طبیعي براي حل اين مشکل شمرده ميشود.

 اعتماد سرمايه گذاران :اعتمـاد سـرمايه گـذاران بـه پايـياري و موفيیـت صـنعت

پیامرسان ها چالش مهم ديگري در اين عرصه است .به اعتياد برخي خبرگـان حجربیـات
حاکمیت در برخورد با وبالگها و برخي شبکههاي اجتماعي از جذابیت ورود بـه ايـن
عرصه براي سرمايهگذاران کاسته است.

 قوانين و مقررات :مشکل به روز نبودن قوانین و ميررات عرصه فضاي مجـازي و

پیامرسانها ،چالش مهم ديگري است که مـييران پیـامرسـانهـا و ديگـر خبرگـان ايـن
پژوهش بارها به آن اشاره کردهاني؛ چنانکه حاکنون مجوززدايي و حسهیل اخـذ مجـوز از
خواستههاي مهم پیامرسانها براي عرضه خيمات جييي بوده است.
بحث و نتيجهگيري

همـانگونـه کـه گفتــه شـي ،در پـژوهش حاضـر ،عوامــل متعـيد و مـؤثر بـر موفيیــت
حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني شناسايي و دستهبنيي شيهانـي .يکـي از ايـن عوامـل،
لزوم ارائه پیام رسان با کیفیت استانيارد جهاني است که جیا و کنـي ( )2779نیـز بـه آن
اشاره کرده اني .ازجمله مهم حرين نتايج اين پژوهش ،لزوم حوجه به بقث اعتماد کـاربران
به پیامرسان و حفظ حريم خصوصي کاربران است؛ بـهگونـهاي کـه کـاربران ايرانـي بـا خیـال
راحت و به دور از دغيغـههـاي امنیـت پیـام رسـان بتواننـي از آن اسـتفاده کننـي .ايـن امـر بـا
پژوهشهاي متعيدي مورد حأيیي قرار گرفته است .حنسنت ،)2772( 7لین 2و همکـاران ()2772
2. Lin

1. Tencent
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ازجمله پژوهشگراني هستني که در پژوهشهاي خود بـر ايـن مسـئله حأکیـي داشـتهانـي.
مشتريمياري و پاسخگويي مناس

به کاربران مسئله مهم ديگري است که به آن اشـاره

شــيه اســت .در پــژوهشهــاي پیشــین نیــز خــيمات مشــتريان  ،گــرفتن بــازخورد و
شکايت هاي کاربران از آن طريق و پاسخگويي به درخواست هاي آنها ،ازجمله مثالهاي
اين رويکرد ذکر شيه است (حنسنت 2772 ،و ونینبـرگ و همکـاران .)2772 ،همچنـین
گام برداشتن استوار در مسیر حجـاريسـازي و داشـتن راهبـرد مشـخ
مناس

و برنامـههـاي

در زمینه هاي مختلف مالي و بازاريابي نیز بايي در اين مسـیر مـورد حوجـه قـرار

گیرد .اسالحر 7و موهر )2779( 2نیز انتخاب بازارهاي هي

و حعیین راهبردها را ازجمله

داليل موفيیت حجاريسازي ذکر کردهاني .نکته ديگري که در اين پژوهش بـه آن اشـاره
شيه ،لزوم حوجه به درون سازمان پیامرسان است .فراينيهاي مييريتي ،نیروي انسـاني و
فرهنگ سازماني ميحوانني حأثیر عميهاي بر موفيیت حجاريسازي داشته باشـني .در مـيل
اوشیا ( )2772نیز يکي از عوامل مهم موفيیت حجـاريسـازي ،منـابع سـازمان برشـمرده
شيه است .همچنین حرکت پیامرسان در مسیر موفيیـت بايـي بـا حوجـه بـه مالحظـات
قانوني و حوجه به قوانین و ميررات کشور صورت پذيرد .اين امر در پژوهشهاي ديگـر
ازجمله پژوهش حنسنت ( )2772نیز مينظر بوده است.
نکته ديگري که از نتايج اين پژوهش حاصل شيه ،اين است که موفيیت پیـامرسـان
در گرو ارحباط با بخش هـاي مختلفـي از جامعـه و بسـتر فعالیـت اسـت .يکـي از ايـن
بخشها ،دانشگاه ها و نخبگان کشور است .اين امر در پژوهشهـاي پیشـین هـم مـورد
حأکیي بـوده و بـراي مثـال ،دکتـر 9و همکـاران ( ،)2771ازجملـه داليـل موفـق نبـودن
حجاريسازي را وجود شکا

بین صـنعت و دانشـگاه دانسـتهانـي .حوجـه بـه جامعـه و

زنجیره ارزش پیامرسان باعث مي شود که با حوزيع منافع حاصل از موفيیت پیامرسانهـا
در میان حمامي اعضاي زنجیره ،حمايت قاطع و مقکم ديگر اعضا از پیامرسان پييي آيي
و آنها نیز حالش کنني حا پیامرسان بـه موفيیـت برسـي ،نکتـهاي کـه در پـژوهش زارع و
3. Decter

2. Mohr

1. Slater
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میرجلیلي ( )7962نیز به چشم مي خورد .به اعتياد اين پژوهشگران ،حوزيع منافع بـهکـل
اکوسیستم براي جل

همکاري مؤثر خواهي بود .يکـي از ايـن عوامـل ،سـرمايهگـذاران

بخش خصوصي هستني که جلـ

اعتمـاد آنهـا و ايجـاد زمینـههـاي الزم بـراي جلـ

مشارکت آنها از نتـايج حاصـل از پـژوهش حاضـر اسـت .اهمیـت سـرمايهگـذاران در
پژوهش هاي ديگر نیز از نظر دور نمانيه است .براي نمونه ،در پژوهش ثيفي و افتخاري
( )7969نیز به لزوم ورود سرمايهگذاران بخش خصوصـي اشـاره شـيه اسـت .البتـه در
مسئله پیامرسانها ،اين مشارکت نیازمني اعتمادسازي در اين زمینه از سوي دولت اسـت
که اين امر نیز در پژوهش حاضر مورد حوجه بـوده اسـت .همچنـین بـا حوجـه بـه نظـر
خبرگان پژوهش بقث حمايت از پیامرسانها از جنبههـاي مختلفـي مـورد حوجـه قـرار
گرفته است .اين مسئله در پژوهشهاي پیشین نیز در زمینه حجاريسازي قابـل مشـاهيه
است .چیريوسکي بر حوسعه زيرساختهاي مورد نیاز پیامرسـان بـا هـي

موفيیـت آن

حأکیي داشته است ( .)2771جانگ و همکاران ( )2773نیز يکي از عوامـل موفـق نبـودن
در حجاريسازي را کفايت نکردن منابع مالي دانستهاني .همچنین همانگونه کـه در مـيل
باالچانيرا و فرير ( )7661آميه است ،در صورحي که مقیط حمايتگرانه نباشـي ،امکـان
موفيیت حجاريسازي مقصول وجود نخواهي داشت.
در ادامه ،با حوجه به نتايج پـژوهش ،پیشـنهادهايي بـراي ذينفعـان مختلـف ،شـامل
سازمان ارائهدهنيه پیام رسان ،سیاستگذاران و نهاد اجرايي مطر شيه است .نکته مهمـي
که بر اساس نتايج پژوهش ميحوان به آن اشاره کرد ،لزوم فعالیت هماهنگ بخـشهـاي
مختلــف کشــور (اعــم از دولــت و بخــش خصوصــي) در راه موفيیــت حجــاريســازي
پیامرسانهاي ايراني است ،بهنقوي که اختالل در يکي از بخشها ميحواني کل فرايني را
مختل سازد .ايجاد عزم عمومي کـه از نتـايج بـه دسـت آمـيه در ايـن پـژوهش اسـت،
ميحواني ضامن ايـن اقـيام هماهنـگ باشـي .ازايـنرو حوصـیه مـيشـود کـه در جريـان
حجاريسازي پیامرسانهاي ايراني ،به حاحا مؤلفههاي ارائه شيه ،حوجه و حالش شـود
حا همه راهکارهاي موفيیت پیامرسانها بهموازات و هماهنگ پیش رود.
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وظايف سازمان ارائهدهنده پيامرسان
 .7جذب کاربر :احخاذ راهبرد جذب کاربر بهعنوان مهمحرين راهبرد پیـامرسـان ،نکتـهاي
است که بسیاري از مييران پیامرسانها بر آن حأکیي داشتهاني و بييهي اسـت کـه داشـتن
پیام رسان با اعضاي فراوان ،نیازمنييهاي خاصـي را طلـ

مـيکنـي؛ يعنـي الزم اسـت

پیام رساني ارائه دهي .که از کیفیت استانيارد جهـاني برخـوردار باشـي و کلیـه خـيمات
مورد نیاز کاربران را با سرعت و صقت مناسـ
خصوصي و جل

ارائـه نمايـي .همچنـین حفـظ حـريم

اعتماد کاربران را نیز بايي مينظر قرار داد .مييريت ارحباط با مشـتري

مؤثر و مييريت ارحباط با حأمین کننيگان نیز به منظور جل

رضايت کـاربران از وظـايف

سازمان است؛ راه انيازي يا مرکز حماس کارآمي ،ارحباط حنگاحنگ بـا مشـتريان ،گـرفتن
بازخوردها ،بررسي شکايتهاي کاربران و حالش براي رفـع ايرادهـا ،ازجملـه خـيمات
مينظر اين بخش است.
 .2حعیین راهبردها و سیاستهاي کس

درآمي :به منظور حجـاريسـازي پیـامرسـان،

الزم است سازمان سیاست هاي بازاريابي خود را بـا انتخـاب درسـت بازارهـاي هـي ،
پژوهش هاي بازاريابي کارآمي و قیمت گذاري رقابتي حعريف کني؛ ميل کس وکار بـومي
و نوآور احخاذ کني و منابع حأمین مالي خود را شامل حبلیغات ،فروش سـهام و کمیسـیون
حبادالت مالي مشخ

سازد.

 .9مييريت درون سازماني :بهینه سازي فراينيهاي مييريتي؛ شامل برنامه ريزي دقیق و
مشخ

 ،طراحي سازوکارهاي مييريتي ،هماهنگ کردن فعالیت ها با برنامـه هـاي کـالن

کشور و پژوهش يا حوسعه فعال و فعالیت هماهنگ واحيهاي سازماني ،نيشـي اساسـي
در موفيیت حجاريسازي پیامرسانها خواهي داشت .همچنین مـييريت نیـروي انسـاني؛
شامل ايجاد گـروههـاي جـانبي ،جـذب و پـرورش نیـروي متخصـ

 ،خودبـاوري در

مييران ،ايجاد فرهنگ سازماني پويا و انعطا پذير و خلق فرهنـگ سـازماني نـوآور بـا
هي

پیشبرد فعالیت هاي درون سازمان امري ضروري است .همچنین الزم است دقـت

شود حا فعالیتها با قوانین و ميررات کشور منطبق باشني.
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 .4برقراري ارحباط با پژوهشگران :با حوجه به باال رفتن حوقع کاربران بر اثـر اسـتفاده
از پیامرسانهاي خارجي ،رشي سريع فناوري پیامرسان امري ضـروري اسـت .همچنـین
حوجه به نوآوري و ارائه مستمر خيمات نوين در پیامرسـانهـاي داخلـي ،بـا حوجـه بـه
وجود رقبايي نظیر حلگرام و اينستاگرام ،نیازي اساسي مقسوب مي شود .برقراري ارحباط
قيرحمني با دانشگاهها و خبرگـان دانشـگاهي ،يکـي از راههـاي ورود ايـيههـاي نـو بـه
پیامرسان است.
وظايف سياستگذاران
 .7قانونگذاري مناس  :حيوين قوانین کارآمي و بـه روزرسـاني قـوانین موجـود؛ حـيوين
قوانین حنظیمي و قوانین حمايتي بايي مورد حوجه قرار گیرد.
 .2راهبري کـالن زنجیـره ارزش پیـام رسـان هـا :ايجـاد عـزم عمـومي و همـاهنگي
دستگاههاي مختلف کشور ،حقکـیم نيـش مقـوري شـوراي عـالي فضـاي مجـازي در
سیاستگذاري پیام رسان ها ،حوزيع منافع رجوع مردم به پیام رسان هاي داخلي در میان همه
عناصــر زنجیــره ،حصــمیمگیــري در مــورد مقيودســازي پیــامرســانهــاي خــارجي و
هماهنگ سازي همه عوامل زنجیره ارزش ازجمله وظايف سیاستگذاران است .به عيیـيه
خبرگان اين پژوهش ،حا زماني که دولت نتواني وفاق يا عزمي عمومي در میان نهادهـاي
مختلف کشور در امر حيويت پیامرسانهاي ايراني ايجاد کني ،موفيیت اين پیـامرسـانهـا
در هالهاي از ابهام خواهي بود .همچنین در صورت جبران نشين عادالنه زيـان احتمـالي
برخي از عوامل زنجیره ارزش پیامرسان ،امکان رجوع به پیامرسـانهـاي بـومي کـاهش
مييابي؛ چراکه دست يافتن به کس وکار و درآمي پاييار در پیامرسانهاي خارجي ،مانع
از مهاجرت به پیامرسانهاي بومي ميشود.
وظايف نهاد اجرايی
 .7جل

اعتماد کاربران :همان گونه که در بخش چالشها نیز اشاره شي ،جلـ

اعتمـاد
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کاربران ايراني از مهمحرين مسائل مطر در حجاريسازي پیامرسـانهـاي ايرانـي اسـت؛
بهگونهاي که ميحوان حقيق اين امر را سکوي پرحاب پیامرسان ايراني به جايگاه شايسـته
خود دانست .براي جل

اعتماد کاربران نیز عالوه بر اينکـه بايـي بـا احتـرام بـه حـريم

خصوصي افراد ،ستون هاي اصلي اعتماد را بنا کرد ،الزم است از طريق اطالعرسـاني در
مــورد شــرايط خــاص پیــامرســانهــا و آگــاهي دادن در مــورد خطــرات و مضــرات
پیام رسانهاي خارجي؛ همچنین حبیین دستاوردهاي رجوع به پیام رسانهـاي داخلـي ،در
راه اقناع کاربران گام برداشت.
 .2جل

اعتماد سرمايه گذاران :شـکلگیـري يـا صـنعت و خلـق درآمـي از آنکـه

نشانهاي از حقيق حجاريسازي است ،بيون حضور بخش خصوصـي و سـرمايهگـذاري
آن در صنعت امکانپذير نیست .ازاينرو ،جل

اعتمـاد افـراد بـراي سـرمايهگـذاري در

صنعت پیامرسان و ايجاد رابطه قوي با سرمايهگذاران ،ازجمله وظايف دولت است.
 .9حمايت از پیامرسانهاي داخلي :به اعتياد بسیاري از خبرگـان پـژوهش ،صـنعت
پیام رسان نیز مانني هر صنعت نوپاي ديگر نیازمني حمايت دولت است حا بتواني بهحيريج
ريشه دواني و به حیات خود ادامه دهي .اين حمايت بايي بـا اسـتفاده خـود مسـئوالن از
پیام رسان هاي داخلي و حرويج فرهنگ حمايت از حجاريسازي آغاز شود و حمايتهاي
مختلف معنوي ،مالي ،زيرساختي ،بازاريابي و حبلیغاحي را در برگیرد.
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شکل  .1مدل ماهوارهای راهکارهای موفقیت تجاریسازی پیامرسانها
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ميل ارائه شيه در اين پژوهش بهصورت زايشي و بر مبنـاي ديـيگاههـاي خبرگـان
پژوهش به دست آميه است .امکان بررسي موضوع با پیروي کامل از ميلهـاي موجـود
حجاريسازي نیز وجود دارد که ميحواني موضوع پژوهشهاي ديگر در اين زمینه باشـي.
در جريان پژوهش ،براي پیيا کردن هر يا از مفاهیم ،کيهاي مختلفي به دست آمي کـه
آنها را ميحوان زيرفعالیتهايي براي هر يا از راهبردها دانست .اين زيرفعالیـتهـا بـه
منظور رعايت اختصار در مياله نیاميهاني ،اما نشاندهنيه آنني کـه مـيحـوان هـر يـا از
راهبردهاي اين پژوهش را طي پژوهشهاي کمي يا کیفي آحي مورد بررسي بیشـتر قـرار
دارد حا بتوان با حعیین جزئيحرين اجزاي فعالیـتهـا ،برنامـه مـيوني را بـراي اجـرا بـه
پیامرسانها و حاکمیت ارائه کرد.
منابع

الواني ،سیيمهيي؛ آذر ،عادل و داناييفرد ،حسن .)7962( .روش شناسی پژوهش کيفی
در مديريت :رويکردی جامع .حهران :صفار.
امیري ساروکالئي ،سسیيه .)7969( .بررسی سازوکارهای بهبود خدمات تجاریسـازی
مورد نياز شرکتهای دانشبنيان مستقر در مراکز رشد و فناوری اسـتانهـای
تهران و البرز .پاياننامه کارشناسي ارشـي ،دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـي حهـران
مرکزي  -دانشکيه مييريت و حسابياري.
ايسپا .)7961( .ذائيه کاربران ايراني در بهکارگیري شبکههاي اجتماعي .بازيابي شيه از:
http://ispa.ir/Default/Details/fa/1953

ايسنا .)7969( .حلگرام  97درصي پهناي باني کشور را اشغال کرد .بازيابي شيه از:
https://www.isna.ir/news/96062715757

بقرينيزارچ ،مقميعلي و شـادنام ،مقميرضـا .)7929( .تجـاریسـازی فنـاوری يـا
چگونگی خل ثروت از تحقي و توسعه .حهران :بازحاب .چاپ اول.
ثيفي ،فاطمه و افتخاري ،حسین .)7969( .حبیین مهمحرين چالشهـا و عوامـل موفيیـت
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حجاري سـازي دسـتاوردهاي پژوهشـي (مـورد مطالعـه :پژوهشـگاه ارحباطـات و
فناوري اطالعات) .مديريت فردا.41-92 ،37 ،
حاجيپـور ،بهمـن؛ مـوحمني ،علیرضـا و طیبـي ابوالقسـني ،سـیيامیرحسـین.)7963( .
فراحرکی

عوامل موفيیت حجاريسازي مقصوالت با فناوري پیشرفته .مـديريت

نوآوری.76-34 ،)4(3 ،
حاميي نس  ،صادق و حاميي نس  ،حسین .)7969( .آسی هاي شبکههـاي اجتمـاعي
مجازي و راهکارهاي پیشگیري از آن .همايش ملی مهندسی رايانه و مـديريت
فناوری اطالعات.
خواستار ،حمزه و عبياللهي ،کـامران .)7963( .مطالعـهاي کیفـي از عوامـل حیـاحي موفيیـت
پروژههاي برنامهنويسي حلفن همراه .مديريت فناوری اطالعات.219-264 ،)2(2 ،
خواستار ،حمزه .)7922( .ارائه روشي براي مقاسبه پايايي مرحله کيگـذاري در مصـاحبههـاي
پژوهشي .روششناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه).797-714 ،)32(73 ،
دادگران ،مقمي؛ خرازيآذر ،زهرا و دبلشکي ،فرحناز .)7969( .نيش شبکههاي اجتمـاعي
بر حرويج فرهنگ کتابخواني (مطالعه موردي؛ دنبـالکننـيگان صـفقه کتابـيوني در
شبکه اجتماعي اينستاگرام) .راهبرد اجتماعی فرهنگی.271-294 ،)22(9 ،
روشنيل اربطاني ،طاهر؛ ميیمي ،مقمي؛ میناوني ،مقميقلي و خواجهئیان ،داحیس.)7967( .
چارچوبي براي حجاريسازي نـوآوريهـاي ديجیتـال در شـرکتهـاي کـارآفرين
رسانهاي ايران  -مطالعهاي چني موردي .مديريت بازرگانی.17-22 ،)77(4 ،
زارع ،حبی

و میرجلیلي ،مهيي .)7962( .آسی شناسـي فراينـي حجـاريسـازي اختراعـات؛

حقلیلي در سه قلمروي مخترع ،مقیط و اختراع .توسعه کارآفرينی.91-33 ،)4(9 ،
سلیمانيپور ،رو اهلل .)7926( .شبکههاي اجتماعي؛ فرصتها و حهيييها .رهآورد نور.97 ،
شورای عالی فضای مجازی .)7969( .سیاستها و اقيامات سامانيهي پیامرسانهاي اجتماعي.
صلواحیان ،سیاوش و دولتخواه ،مهيي .)7969( .حـأثیر اسـتفاده از شـبکههـاي اجتمـاعي
موبايلي در هويت فرهنگي دانشجويان .رسانه و فرهنگ.46-99 ،)79(1 ،
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علوي ،سیيبابا و قليپور ،آرين .)7922( .شناسايي عوامل مؤثر بر رفتارهـاي فراحـر از
نيش اعضاي هیئتعلمي دانشگاهها ،مطالعه مـوردي :دانشـگاه صـنعتي شـريف.
علوم مديريت ايران.7-97 ،)74(4 ،
علياحميي ،علیرضا؛ فروزنيه ،لطفاهلل و عباسياسفنجاني ،حسین .)7926( .شناسايي ابزارهاي
حمايتي دولتها براي حجاريسازي حقيیيات دانشگاهي .رهيافت.43-39 ،)7(41 ،
غمامي ،سیيمقميمهيي و مقميي ،جواد .)7969( .بايستههاي حيوقي الزام بـه اخـالق
در قوانین جمهوري اسالمي ايران؛ مطالعه موردي حلگرام .مطالعات حقوق بشـر
اسالمی.6-93 ،72 ،
فرجپور ،مهيي .)7969( .عوامل کليدی موفقيت در بازاريابی و تجاریسـازی نتـايج
پژوهش مراکز تحقيقاتی و مراکز تحقيقـات هسـته ای .پايـاننامـه کارشناسـي
ارشي ،دانشگاه پیامنور حهران ،دانشکيه مييريت.
فيیهي ،ابوالقسن و علیزاده ،مقسن .)7924( .روايي در حقيیق کیفي .مديريت فرهنـگ
سازمانی.3-76 ،)2(9 ،
لطیفيمهر ،مژگان؛ میراسماعیلي ،بيبيالسادات و حسیني دانا ،حمیيرضا .)7969( .نيش
و جايگاه شبکههـاي اجتمـاعي در جنـگ نـرم علیـه جمهـوري اسـالمي ايـران.
مطالعات رسانهای.26-47 ،)2( 6 ،
مرکز ملی فضای مجازی .)7961( .مردم به پیامرسانهاي داخلي اعتماد دارني .بازيـابي
شيه از:
http://majazi.ir/news/84649-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

ميیمي ،سیيمقمي و همکاران .)7926( .حأثیر عوامل مقیطي بر حجاري سازي ايـيههـا و
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