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و فارغ التحصیالن دانشگاهی در فضای مجازی بیشتر به چه فعالیت هایی 
مشغول  هستند؟

محمدآقاسی: اجازه دهید من ابتدا در مورد نحوه مواجهه با نظرسنجی ها صحبت 
کنم. نه فقط در جامعه ما، در تمام نقاط جهان نحوه مواجهه با نظرســنجی ها کار 
دشواری است؛ یعنی گفتن هر عدد و رقمی به راحتی امکان پذیر نیست و بیان این 
عدد و رقم ها گاهی ما را دچار اشکال می کند. همین طور می خواهم در مورد نحوه 
تحلیل نظرسنجی ها هم صحبت کنم. پژوهشگری است به نام »رابرت پراکتور«. 
او در سال 2008 میالدی کتابی با نام »اگنوتولوژی«می نویسد و در آن کتاب، بابی 
را بازمی کند درباره علم، دانایی و جهالت. او سه نوع دسته بندی مطرح می کند و 
می گوید گاهی ما با نادانی و جهالتی مواجه هستیم که در برابر دانایی قرار می گیرد، 
اما مواقعی هم هست که دانشمندی برخی حوزه ها را برای مطالعه انتخاب نمی کند. 
برای مثال، استاد جامعه شناس سراغ علم ارتباطات نمی رود و استاد ارتباطات سراغ 
جامعه شناسی نمی رود و یک جامعه شناس سراغ پزشکی نمی رود. در این مواقع، 
فرد به طور طبیعی به یک سری از موضوعات جاهل است. آنجا که از اگنوتولوژی 
اســم می برد، می گوید گاهی خود این علم باعث می شود که ما به یک سری از 
چیزها جهل پیدا کنیم. در این پژوهش هم ما شــاهد جهل به این معنا هستیم؛ 
برای مثال، حدود 40/9 درصد از کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده اند، مجرد 
بوده اند و من نمی دانم آیا 55/6 درصد مابقی متأهل بوده اندیا خیر؟ همین طور، 75 

طنزوسرگرمی؛
66درصدمحتوای
شبکههایاجتماعیدرایران

نقدوبررسیفعاليتکاربراندانشگاهیدرفضایمجازی

براساس پژوهشی که اخیراً مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
با موضوع بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه های اجتماعی 
انجام داده است، شاهد هستیم 52/8 درصد شهروندان، دست کم عضو 
یکی از شبکه های اجتماعی هستند، این موضوع بدان معناست که بیش 
از نیمی از افراد عضو جامعه آماری پژوهش از شبکه های اجتماعی مجازی 
اســتفاده می کنند. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که 75 
درصد اعضای شبکه های اجتماعی، اساتید و دانشجویان دانشگاه ها یا 
کسانی هستند که به هر شکل تحصیالت دانشگاهی دارند. اولین سؤال 
من از جناب آقای آقاســی این است که بر اساس نتایج پژوهشی که در 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام داده اند، استادان، دانشجویان 
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در مورد 
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استفاده ایشان، 

کاربردهای 
معاشرتی و 

ارتباطاتی و اولویت 
اول نوجوانان 
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دیدن ویدئوکلیپ و 

بازی های مجازی 
است

رسانه

درصد کسانی که در پژوهش شرکت کرده اند، تحصیالت دانشگاهی داشته اند و 
من نمی دانم مابقی افراد چه نوع تحصیالتی داشته اند و همین 75 درصد در چه 

سطحی تحصیل کرده اند یا تحصیل می کنند؟
بابت توضیحی که دادید ممنونم، اما پاسخ سؤالم را ندادید.

حسن خجســته: اجازه دهید من در مورد سؤالی که آقای افراسیابی پرسیدند 
خاطره ای نقل کنم. روزی در یک پرواز هوایی، هم سفری دانشجو داشتم. میزان 
استفاده او از اینترنت را سؤال کردم و او در  پاسخ عنوان کرد 60 درصد از وقتش را 
صرف مطالب سرگرمی و بازی و 40 درصد وقتش را صرف مطالب علمی و درسی 
می کند. البته، نکته ای هم در مورد استفاده از فضای مجازی وجود دارد که معمواًل 
از آن غفلت می کنیم. این روزها همه ما در خانواده مان، گاهی با افراد کم سن وسالی 
مواجه هستیم که علی رغم سن بسیار کم در زمینه استفاده از فناوری های نوین 
از ما جلوتر هستند. نکته مهم اینجاست که هرچه سن پایین تر باشد، ممکن است 
مهارت استفاده باالتر باشد، اما مهم تر از مهارت استفاده، نوع استفاده ای است که 
از رســانه های نوین و فضای مجازی می کنیم. به عبارت دیگر، مسئله اصلی ما 
این اســت که از فناوری های نوین چطور استفاده می کنیم؟ برای اینکه بتوانیم 
نحوه اســتفاده از فناوری های نوین را مدیریت کنیم، با یک لوزی مواجه هستیم 
که یک رأس آن نرم افزار، شامل ظرفیت های نرم افزاری است ویک رأس آن هم 
ســخت افزار است. یک رأس آن مهارت و رأس دیگرش هم مدیریت است. اگر 
این ها متوازن باشند، شکل درستی به استفاده ما می دهند. برای نمونه،تلفن های 
همراه امروزی امکانات فراوانی دارند که ما فقط با بخشــی از این امکانات آشنا 
هستیم؛ یعنی به نحوی در این مورد ما ضرر می کنیم، برای تکنولوژی هزینه زیادی 
پرداخت می کنیم، ولی در مواقعی امکان بهره برداری نداریم. چراکه برای استفاده از 

آن آموزش های ویژه ای نیاز داریم.
یعنی ما آموزش تکنولوژی را هم به شــکل کامل نداریم، چه برسد به 

سواد رسانه ای؟
خجسته: بله، آن قدر این سیستم ها پیچیده شده که هر حوزه ای نیازمند متخصص 
خود اســت. دیگر این طور نیست که هر کس بتواند همه چیز را بیاموزد و ممکن 
است هر فرد بتواند بخشی از مســائل را یاد بگیرد و آموزش دهد. کاربر ممکن 
است ســواد فنی خوبی داشته باشد، ولی الزاماً سواد کاربری خوبی نداشته باشد. 
نکته ای که در مورد نظرسنجی باید عرض کنم این است که ما استادی داشتیم 
که می گفت نظرسنجی ها در ایران قابل اعتماد نیست، چون ما یک منطق ارتباطی 
داریم که خیلی مهم است. در ایران، اغلب از نه گفتن هراس داریم و به اصطالح 
تعارفی هستیم. به همین دلیل، در منطق ارتباطاتی که ما داریم، در نظرسنجی ها 
باید شیوه های ویژه ای به کار بگیریم و ممکن است نتایجی که به دست می آوریم 

خیلی دقیق و صحیح نباشد.
آقاسی: ضمن تأیید نکاتی که جناب آقای دکتر خجسته فرمودند، ما چون منطق 
ارتباطــی جامعه ایران را می دانیم و با آن آشــنا و در زندگی روزمره با آن روبه رو 
هستیم، یعنی در اتوبوس، مترو و تاکسی و... با این منطق سروکار داریم، چون به 
این موارد آگاهیم، هم در طراحی ســؤال سعی می کنیم هوشمندانه رفتار کنیم و 
هم در پرسشگری. در گام بعدی هم قبل از اینکه نظرسنجی را به شکل گسترده 
اجرا کنیم، در جایی که واقعیتی وجود داشــته باشد امتحان می کنیم. در آخرین 
نظرسنجی انتخاباتی که ایسپا برای انتخابات مجلس انجام داد توانستیم با 0/2 
درصد خطا ترکیب مجلس را پیش بینی کنیم. در همین نظرسنجی که در مورد 
شبکه های اجتماعی انجام دادیم، هم در تهران و هم در شهرستان ها، ما به روحیه 
محافظه کارانه مردم ایران توجه کردیم و سؤاالت و نظرسنجی را طوری طراحی و 

اجرا کردیم که نتایج نظرسنجی قابل اعتماد باشد.
خجسته: عرض بنده این است که مردم ایران به دلیل اینکه اغلب نمی خواهند 
پرسشگر سرخورده شود و این در ذات حافظه ارتباطات تاریخی ماست، قصد دروغ 
گفتن ندارند اما می خواهند پرسشــگر را خوشحال کنند، بنابراین مطابق نظرش 
رأی می دهند. سخن من این است که شاید انتخابات با این موضوع متفاوت باشد.

آقاسی: ما در نظرسنجی ها با استفاده از برخی شیوه های علمی به جایی می رسیم 
که مردم نظرشان را بیان می کنند. عرض من این است که اواًل، نظرسنجی ها قطعًا 
قابل اتکا هستند. علت اینکه من به انتخابات اشاره کردم، واقعیتی است که ما بعداً 
می توانیم بگوییم توانستیم واقعیتی را تخمین بزنیم یا تا چه میزان توانستیم تخمین 
بزنیم. وقتی نظرســنجی می تواند این واقعیت را تخمین بزند، پس ما می توانیم 
به صحت نظرســنجی ها گواهی دهیم. در همین کاری که انجام دادیم، ما سال 
گذشته برآورد کردیم که حدود بیست میلیون نفر در تلگرام عضو هستند، مرکز 
ملــی فضای مجازی بعداً اعالم کرد که 22 میلیون نفر عضو تلگرام اند. دلیل آن 

تفاوت دو میلیونی هم این بود که ما 15ساله ها را درنظر نگرفته بودیم. بنابراین، 
عدد خیلی نزدیک اســت و نظرسنجی توانســته این کار را انجام دهد. االن هم 
اگر بخواهیم همین عدد را به شکل تقریبی داشته باشیم، چیزی حدود 25 تا 28 
میلیون نفر از مردم ما عضو تلگرام هستند. اما اگر بخواهم به سؤال آقای افراسیابی 
پاســخ دقیق تری بدهم، باید به این موضوع بپردازم که نظرســنجی چه کاری 
انجام می دهد؟ نظرســنجی گزارشی از وضعیت فعلی جامعه به ما ارائه می کند؛ 
اینکه جوانان در شــبکه های اجتماعی چگونه رفتار می کنند یا روستاییان چطور 
از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاده می کنند. این سؤاالت و مواردی 
از این دســت، از طریق نظرسنجی ها پاسخ داده می شود. در همین پژوهش، ما 
نه فقط شــهر تهران و نه فقط مراکز استان ها، شهرهای درجه دو و حتی روستاها 
را هم بررسی کردیم. لذا، در همین پژوهش می بینیم که عضویت روستاییان در 
شبکه های اجتماعی هم مشخص شده است و حدود چهل درصد مردم روستا از 

شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
البته جناب عالی هنوز به ســؤال بنده پاسخ ندادید و نگفتید استادان، 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها در فضای مجازی بیشتر به چه 

فعالیت هایی مشغول اند؟
آقاســی: من در مورد این سؤال دو مورد را باید عنوان کنم. یکی در مورد شیوه 
و سبک استفاده از شبکه های اجتماعی و موضوع دیگر مطالب و محتوایی است 
که به طور عمده در شــبکه های اجتماعی رد و بدل می شود. همان طور که قباًل 
عرض کردم، بیشــترین اســتفاده مردم، از جمله قشر دانشگاهی، از شبکه های 
اجتماعی مربوط به تلگرام است. در این پژوهش از مردم پرسیدیم شما بیشتر چه 
مواردی را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنید و درباره چه مطالبی گفت وگو 
می کنید؟ بیشترین اســتفاده ای که خود مردم اعالم کردند، مربوط به استفاده از 
شبکه های اجتماعی برای طنز و جوک است. 66/7 درصد اعالم کردند که ما از 
شبکه های اجتماعی صرفاً برای طنز و جوک استفاده می کنیم، دومین چیزی که 
همین مردم اعالم کردند، مطالب علمی است. 46/4 درصد گفتند مطالب علمی 
رد و بدل می کنیم. البته، ممکن است این مطلب علمی از نظر آقای دکتر خجستۀ 
استاد دانشگاه مطلب علمی نباشد، ولی او این استنباط را دارد و می گوید من دارم 
یک مطلب علمی رد و بدل می کنم و 37/6 درصد مردم اعالم کردند که از اخبار و 
تحلیل های سیاسی در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 26 درصد هم گفتند 
اولویت استفاده شان اخبار خانوادگی است. رتبه پنجم استفاده مردم از شبکه های 
اجتماعی هم مربوط به گروه های ورزشی بود. البته، الزم است من زنان و مردان را 
تفکیک کنم. اکثر مردان در اولویت سوم گفته بودند که بیشتر، اخبار و تحلیل های 
سیاسی را دنبال می کنند، در حالیکه زنان در اولویت سوم خود به دنبال کردن اخبار 

خانوادگی و فضاهایی مثل آشپزی و مسائلی از این دست عالقه مند بودند.
جناب آقای دکتر فتوره چی، شما به عنوان مدیرگروه رسانه های نوین و 
فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، با توجه به 
اینکه اطالع دارم موضوع تز دکتری جناب عالی مقایسه استفاده از اینترنت 
بین دانشجویان دانشگاه های ایران و فرانسه بوده است، اگر ما بخواهیم 
این نوع استفاده و در حقیقت، شیوه استفاده ای را که در ایران و فرانسه 
وجود دارد مقایسه کنیم، بفرمایید چه تفاوت های شاخص و روشنی میان 

استفاده کاربران جوان دانشجو در دو کشور وجود دارد؟
محمدمهدی فتوره چی: بهتر است ابتدا اطالعاتی کلی از وضعیت و نحوه استفاده 
کاربران کشورهای اروپایی از اینترنت داشته باشیم و بعد مقایسه کنیم. یافته هایی 
که بیان می کنم حاصل چند پژوهش مهم است که در کشور فرانسه انجام شده 
است. در مورد کشور فرانسه و کاربران فرانسوی می شود اذعان کرد که این کشور 
بین کشورهای اروپایی تقریباً جایگاهی میانه دارد؛ یعنی در اروپا جایگاه چهارم را 
بعد از آلمان، روســیه و انگلستان از نظر تعداد کاربران در فضای مجازی دارد. بر 
اساس آمار، بیش از دو سوم فرانسوی ها به طور مشخص از اینترنت برای انجام 
امور روزمره شان استفاده می کنند و حدود نود درصد از دانش آموخته های دانشگاه ها 
با شیوه های مختلف در جهت آموزش یا کارکردهای مختلف از اینترنت استفاده 
می کنند. در مورد استفاده هایی که عمدتاً جوانان فرانسوی از اینترنت دارند، طبق 
تحقیقات انجام شده، اولویت اول استفاده ایشان، کاربردهای معاشرتی و ارتباطاتی 
و اولویت اول نوجوانان فعالیت هایی مثل دیدن ویدئوکلیپ و بازی های مجازی 
اســت. مقصود از کارکردهای ارتباطی جوانان، بیشتر گفت وگو پیرامون مسائل 
مختلف زندگی روزمره اســت. بنابراین، اگر بخواهیم وضعیت استفاده جوانان در 
ایران و فرانســه از فضای مجازی را مقایسه کنیم، باید بگویم مهم ترین استفاده 
جوانان فرانســوی از اینترنت، در وهله اول کارکرد ارتباطی است، در حالی که در 



هر کسی در هر 
کجا، در هر زمانی، با 
هر وسیله ای، به هر 
چیزی که بخواهد 
می تواند دسترسی 
داشته باشد که این 
موضوع از یک نظر 
می تواند فرصت 
باشد و باعث به 
اشتراک گذاری 
دانش و اطالعات 
علمی و تخصصی 
شود و از طرف 
دیگر، اگر صرفاً 
به حوزه سرگرمی 
محدود شویم، 
می تواند تهدید 
باشد

ایران اولویت اول تفریح و سرگرمی و از جمله دیدن سایت های غیراخالقی است.
افراســیابی: تا اینجا آماری داده شد از وضعیت موجود کشور و اینکه 
بیشترین استفادۀ همین قشر تحصیل کرده از شبکه های اجتماعی، مطالب 
طنز، ســرگرمی و جوک اســت و دیدیم که جوانان فرانسوی، برخالف 
جوانان ایرانی که وقت خود را صرفاً برای سرگرمی صرف می کنند، مطالب 
آموزشی و شــغلی و... را به همان شکل که درگیر این مطالب در زندگی 
روزمره هســتند، در فضای مجازی هم دنبال می کنند. جناب آقای دکتر 
خجسته، تحلیل شما از وضعیت امروز جامعه ایرانی بر اساس آنچه گفته 

شد چیست؟
خجسته: اجازه بدهید از منظر دیگری پاسخ دهم. وقتی تکنولوژی می آید، چه 
بخواهیــم و چه نخواهیم، حوزه اجتماعی مــا را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور 
مثال، در مراکش وقتی یخچال وارد شــد، بعد از مدتی دیده شــد که یخچال ها 
را از اکثر خانه ها بیرون گذاشــتند! بعد از یک بررسی اجتماعی و جامعه شناسی 
مشــخص شد در مراکش خانم ها خرید روزانه را انجام می دهند و در حین خرید 
ارتباطات اجتماعی شان را هم تکمیل می کنند و به نیاز ارتباطی شان هم پاسخ داده 
می شود، ولی وقتی یخچال آمد، خرید روزانه کمتر شد، بنابراین به آن نیاز برقراری 
ارتباطات اجتماعی هم کم توجهی شد، لذا این یخچال مانع این ارتباط روزانه بود 
و از خانه اخراج شد؛ یعنی وقتی تکنولوژی می آید، خارج از اراده شما روی زندگی 
تأثیر می گذارد. مثاًل، تا قبل از رادیو موسیقی دو جایگاه داشت. به طور عموم، یک 
جایگاه اعیانی داشت و یک جایگاه توده ای. جایگاه اعیانی ساز و نوا، جایگاه ویژه ای 
بود. ولی جایگاه توده ای، جایگاه خاصی نداشت و حتی برای آن از الفاظ دیگری 
مانند مطربی و کوچه بازاری استفاده می کردند. در آن زمان مردم نمی توانستند از 
جایگاه اعیانی موسیقی استفاده کنند، ولی رادیو توانست همان جایگاه اعیانی را 
عمومی کند و این موضوع تأثیر عجیبی روی جامعه داشت و موسیقی را از آن مرتبه 
اعیانی وارد مرتبه توده و عمومی و عامه مردم کرد. از طرف دیگر، وقتی رادیو آمد 
نیاز به مصرف انبوه پیدا شد. قباًل مردم موسیقی را گوش می کردند و می شنیدند، 
ولی در رادیو نیازاست که موسیقی به عنوان میان برنامه دائم وجود داشته باشد. پس 
کم کم نیاز به تولید انبوه پیدا شد و شاید بخشی از موسیقی مدرن به خاطر وجود 
رادیو ایجاد شد. چراکه موسیقی سنتی خیلی پرزحمت است، اما اجرای موسیقی 
مدرن کم زحمت و ســاده است. این را عرض کردم که بگویم تکنولوژی خارج از 
اراده ما عمل می کند و تکنولوژی های ارتباطی روی سبک و شیوه زندگی ما تأثیر 
می گذارند. فیلســوفان تکنولوژی بحث های مهمی دارند که مردم فکر نکنند از 
تأثیرات ماهوی تکنولوژی خالصی دارند، مانند همین االن که تکنولوژی ارتباطات 
عوض شد و می بینیم که چه اتفاقات بزرگی در همه دنیا افتاد. فارغ از استفاده هایی 
که از تکنولوژی می شود، همین تکنولوژی تأثیرات مهمی بر حوزه اجتماعی همه 
جوامع گذاشــته است. حاال این تأثیرات در بعضی جاها شدیدتر و در بعضی جاها 
کمتر است. قباًل در رسانه های جمعی مفهوم مخاطب و رسانه را داشتیم، اما االن 
مفهوم کاربر را داریم که هم استفاده می کند و هم می تواند به دلخواه فعالیتی انجام 
دهد و حتی کاربر، همزمان هم تولیدکننده است و هم مصرف کننده. حاال کاربر با 
چه توانایی و چه سطحی از دانش رسانه و چه مهارت هایی در حوزه فضای مجازی 
حضور دارد؟ این پرسشی است که باید سایراستادان حاضر در این جمع به آن پاسخ 
دهند تا بتوانیم به این جمع بندی برسیم که در مجموع، رسانه های نوین چقدر برای 
کشور ما مفید بوده اند؟ تحول دیگری که از طریق شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده 
است این است که هر کسی در هر کجا، در هر زمانی، با هر وسیله ای، به هر چیزی 
که بخواهد می تواند دسترســی داشته باشد که این موضوع از یک نظر می تواند 
فرصت باشد و باعث به اشتراک گذاری دانش و اطالعات علمی و تخصصی شود 
و از طرف دیگر، اگر صرفاً به حوزه سرگرمی محدود شویم، می تواند تهدید باشد.

جناب آقای دکتر فتوره چی، برداشــت من از فرمایشــات جناب آقای 
دکتر خجسته این است که شــبکه های اجتماعی باعث ایجاد تغییرات 
محسوسی در زندگی مردم در سراسر جهان شده است، اما نکته مهمی 
که جای سؤال دارد این است که چرا این تغییرات در میان مردم سراسر 
جهان به یک شکل نیست؟ آیا سایر کشورها یک سیاست گذاری فرهنگی 
یا پیوســت فرهنگی برای این کار دارند یا آن ها هم مثل ما فاقد برنامه 

خاصی هستند؟
فتوره چی: بله، برخالف کشور ما که برخی از این مفاهیم و تعابیر، خیلی پرطمطراق 
نشان داده می شود و بزرگ نمایی می شود، در اروپا شاید به طور مشخص تعابیری 
مثل سیاســت گذاری فرهنگی یا پیوست فرهنگی و مقوالتی از این دست خیلی 
بیان نمی شــود. ولی در عمل، همزمان با توسعه یا گسترش یک فناوری خاص، 

فرهنگ سازی می شود. جالب است بدانید که چون حوزه مطالعه بنده آسیب شناسی 
فضای مجازی و به طور دقیق تر، گونه شناسی استفاده از اینترنت و اعتیاد به اینترنت 
بود، در آنجا هم با محدودیت هایی برای دسترسی به برخی از سایت هایی که باید 
بررسی می کردم، مواجه شدم. این محدودیت ها که به واسطه فیلترینگ ایجاد شده 
بود، خیلی من را متعجب کرد، زیرا بر این باور بودم که در فرانسه هیچ محدودیتی 
برای دسترسی به سایت ها وجود ندارد. در حالی که چنانچه دانشجویی بخواهد در 
سایت دانشگاه وارد وب سایت های پورنو شود، پیامی دریافت می کند مبنی بر اینکه 
مجاز به اســتفاده از سایت مورد نظر نیستید. لذا، برای من بسیار جالب بود که در 
کشوری الئیک که بسیاری از ارزش های اخالقی ما در آنجا حاکم نیست، در محیط 
علمی و دانشگاهی چنین سیاستی پیاده شده است. حتی در خوابگاه ها نیز که محیطی 
نیمه آموزشی قلمداد می شود و این دسترسی از طریق وایرلس بود، باز هم هشدارهایی 
وجود داشت که تبعات هرگونه سوءاستفاده به واسطه ورود به سایت های غیرایمن بر 
عهده کاربر است و هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود. عالوه بر این، بسیاری 
از این سیاست هایی که دولتمردان ما سعی می کنند از طریق برنامه هایی اعمال کنند، 
در کشورهای اروپایی بیشتر از طریق خانواده فرهنگ سازی و زمینه سازی می شود 
و مواردی که اینجا در توصیه ها به والدین بیان می شود، در آنجا به طور جدی عمل 
می شود، از جمله اینکه خانواده هایی که فرزند نوجوان دارند، باید مانیتور رایانه شان 
را به شــکلی در خانه قرار دهند که والدین بتوانند آن را مشاهده کنند. عرض بنده 
این است که این موارد از طریق نهادهای آموزشی و نهادهای تربیتی و نهاد خانواده، 
به عنوان مهم ترین نهاد تأثیرگذار تربیتی، باید به شکل مناسب در مواقع الزم به فرزند 
منتقل  شود و لذا، در این صورت دیگر نیازی نیست که این نوجوان وقتی به دانشگاه 
وارد می شود، نیروی بازدارنده ای او را کنترل کند. گاهی که از برخی جوانان سؤال 
می کردم تجربه ورود به سایت های غیراخالقی یا پورنو را داشته اند، برای عده ای از 
آنان تعجب آور بود و یکی از یافته های پژوهش من هم نشان می دهد که فقط سه 
درصد از دانشجویان جامعه آماری پژوهش تزم در فرانسه اعالم کردند که سابقه یک 
بار مراجعه به سایت های غیراخالقی را داشته اند، در صورتی که درجامعه آماری در 
ایران، علی رغم اینکه انتظار می رفت دانشجویان بسیار هدفمند از اینترنت استفاده 
کنند، دست کم هفت درصد ابراز کردند به عنوان کاربری با اولویت اول، بخشی از 

فعالیت آن ها دیدن سایت های غیراخالقی بوده است.
خجسته: البته به نظرم الزم است غیر از مقایسه کارکردهای فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی در ایران و سایر کشورهای جهان، به این موضوع هم توجه 
کنیم که مردم دو مسئله را حتماً در نظر داشته باشند. اواًل، رسانه ماهیتی دارد که 
خارج از اراده ماســت و در معنا آن چیزی را که خودش می خواهد ارسال می کند، 
نه آن چیزی که مدنظر ماست. مثاًل، در مورد شبکه های اجتماعی، اخیراً مقاله ای 
نوشتم و بیان کردم که تلگرام مثل محافل قدیم یک محفل است و شما نمی توانید 
با تلگرام حرف های اساسی و مهم بزنید. چرا؟ چون اگر بخواهید حرف های جدی 
را مکتوب کنید، کسی جواب گو نیست یا حتی اگر صدا بگذارید و حتی از تصویر 
هم استفاده کنید، آن صدا وقتی که شنیده می شود یا تصویر وقتی که دیده می شود، 
تفاوت معنایی دارد با آنچه مدنظر تولیدکننده محتوا بوده است. وقتی من آن تصویر 
را برای دیگری می فرســتم، نمی تواند تفاوت معنایی آن را درک کند، در صورتی 
که اگر رودررو باشیم، دیگر در این فاصله تفاوت معنایی وجود ندارد؛ یعنی هرکاری 
هم انجام دهیم، این شبکه های اجتماعی نمی توانند معناهای اساسی و دقیق را 
منتقل کنند. البته، بعضی کانال ها و گروه های خوب وجود دارد که از آن ها استفاده 
می شــود، اما در همان کانال ها و گروه های خوب هم فرصت بحث های عمیق 
نیست. در شبکه هایی مثل تلگرام، در نهایت، مواردی در حد سه یا چهارخط که 
مخاطب بفهمد به کجا باید مراجعه کند، شاید به کار بیایید. شاید هم به همین 
دلیل است که در ایران کاربرد شبکه تلگرام بیشتر به سمت این موارد سطحی و 

سرگرمی حرکت می کند.
آقاسی: اتفاقاً ما در همین پژوهش در زمینه شیوه استفاده از شبکه های اجتماعی 
مختلف هم کار مطالعاتی کردیم. بر اساس نظرسنجی ای که ما انجام دادیم، به 
نظر می رسد هرچه شبکه های اجتماعی موبایلی بیشتر تولیدمحور باشند و قابلیت 
تولید و ارائه بیشتری داشته باشند، دانشگاهیان و دانشجویان از آن استفاده بیشتری 
می کنند و همین طور برعکس، هرچه شبکه های اجتماعی موبایلی مصرف محور 
باشند، مردم عادی استفاده بیشــتری از آن شبکه ها دارند و این موضوع به نظر 
می رســد نکته مهمی است. مثاًل، اینستاگرام یک شبکه اجتماعی موبایلی است 
که فیلتر هم نیست. من یک شبکه موبایلی فیلتر شده و یک شبکه موبایلی فیلتر 
نشده مثال می زنم تا حرفم بهتر بیان شود. ما وقتی از افراد غیردانشگاهی سؤال 
کردیم که چقدر از اینســتاگرام استفاده می کنید، 16/6 درصد اعالم کردند که از 
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تفکر انتقادی اصل 
مهمی است که یقیناً 

با دیکته کردن و 
اعمال زور و وضع 

قوانین نهادینه 
نمی شود. همچنین، 
مقوله دیگری که در 
امر سیاست گذاری 

فرهنگی در حوزه 
فضای مجازی 

باید به آن عنایت 
شود، این است که 
تفاوت قائل شویم 

بین سیاست گذاری 
فرهنگی که 

ابزارمحور 
است و عمدتاً 

بیشتر در حوزه 
مدیریت استفاده 

می شود و جنبه 
سودجویانه دارد 

و سیاست گذاری 
فرهنگی انتقادی که 
عمدتاً در مطالعات 

فرهنگی به آن توجه 
می شود

اینستاگرام اســتفاده می کنند. البته، خود این هم قابل توجه است و جای تحلیل 
دارد. وقتی عموم دانشگاهیان را واکاوی کردیم، این عدد به 27/2 درصدرسید و 
می بینیم که افزایش پیداکرد و وقتی صرفاً دانشجویان را بررسی کردیم، این عدد 
به 31/8 درصد افزایش پیداکرد. پس نشان می دهد فضای نخبگی ما، به مفهوم 
عام کلمه، به تولید تمایل بیشتری دارد، اما این بدان معنا نیست که دانشگاهیان 
در فضای تلگرام عضو نیستند. من فقط خواستم با مثال تفکیک کنم. طبق آمار 
نظرسنجی 37/5 درصد افراد غیردانشگاهی از تلگرام استفاده می کنند، همچنین 
56/5 درصد عموم دانشگاهیان از تلگرام استفاده می کنند و 59 درصد دانشجویان 
هم از تلگرام اســتفاده می کنند که باز هم شــاهد افزایش استفاده قشر دانشجو 
و دانشــگاهی از تلگرام هستیم. شــاید دلیل افزایش استفاده دانشجویان و افراد 
دانشــگاهی از تلگرام این است که گاهی اوقات، استفاده از یک شبکه اجتماعی 
مشمول مدگرایی می شود. االن اگر شما تلگرام نداشته باشید، بخشی از ارتباط تان 
مسکوت خواهد بود و به طور طبیعی به سمت استفاده کشیده خواهید شد، اما لزومًا 
عضویت در این فضا برای ما خیلی موضوعیت ندارد. مهم این است که نظرسنجی 
نشان می دهد دانشجویان و دانشگاهیان بیشتر از شبکه های اجتماعی تولیدمحور 
استفاده می کنند. توئیتر را هم مثال می زنم، 2/3 درصد از افراد غیردانشگاهی اعالم 
کردند که ما عضو توئیتر هستیم، 3/4 درصد استادان و مسئوالن دانشگاهی هم 
اعالم کردند که در توئیتر عضویت دارند و وقتی به دانشجویان می رسیم، عدد به 
5/8 درصد افزایش پیدامی کند. البته بازهم تأکید می کنم هرچقدر فرد جوان تر باشد، 
به طور طبیعی، میزان اقبال و استقبال از شبکه های اجتماعی موبایلی بیشتر است. 
این امر دالیل مختلفی دارد. اواًل، جوان ها به دنبال تکنولوژی هستند، ثانیاً، آن ها به 
دنبال تمایزخواهی هستند و آخرین نکته این است که هرچه افراد جوان تر باشند، 
بیشتر روحیه دیده شدن دارند. مثاًل، در اینستاگرام و توئیتر الیک گرایی را می بینیم.

به نظرتان چه اســتفاده و کارکردهایی در تلگرام صرفاً در میان استادان 
دانشگاه ها و دانشجویان اولویت دارد و چه تفاوت معناداری میان استفاده 
افراد غیردانشگاهی و افراد دانشگاهی در زمینه استفاده از تلگرام وجود دارد؟

آقاســی: ما در این ارتباط از جامعه هدف پرســیدیم که شما در گروه هایی که 
عضویت دارید، چه نوع مطالبی را بیشترردوبدل می کنید؟ در این خصوص هفت 
مورد تعیین کردیم و از مردم خواستیم به ما جواب بدهند. از میان این هفت مورد 
می توانستند سه مورد را در اولویت قرار دهند و مورد هشتم هم سایر بود که هرچه 
خودشان خواستند بگویند. البته، فراوانی سایر آن قدر زیاد نبود که قابل اشاره باشد. 
طنز را، هم مردم، هم دانشــگاهیان و هم دانشــجویان، یکی از سه اولویت اول 
خودشان تعیین کردند. 66/7 افراد غیردانشگاهی، 66 درصد دانشگاهیان و 68/2 
درصد دانشــجویان گزینه طنز را انتخاب کردند. البته ما صرفاً به مطالب طنز و 
جوک نباید در جامعه ایرانی به عنوان یک کارکرد ســرگرمی نگاه کنیم، اتفاقاً در 
بطن بسیاری از این جوک ها، اعتراض ها، پیام ها و پیامدهای اجتماعی را می بینیم. 
اتفاقی که االن دارد می افتد این است که مردم وقتی اتفاقی را می بینند، بالفاصله 
شروع می کنند به طنزنویسی در مورد آن، که این موضوع قابل تأمل است. وقتی 
بحث علمی را مطرح کردیم، نزدیک به چهل درصد افراد غیردانشگاهی گفتند ما 
مطالب علمی رد و بدل می کنیم. 66 درصد دانشگاهیان و 53/4 درصد دانشجویان 
هم گفتند که ما از مطالب علمی استفاده می کنیم. در زمینه اخبار و تحلیل های 
سیاسی 37/6 درصد افراد غیردانشگاهی، 41/7 درصد دانشگاهیان و 37/8 درصد 
دانشــجویان به این گزینه تمایل داشتند. در مورد اخبار خانوادگی 26 درصد افراد 
غیردانشگاهی، 35/5 درصد دانشگاهیان و به همین میزان دانشجویان، به اخبار 
خانوادگی ابراز تمایل کردند. آشپزی و این موارد بماند برای فرصتی دیگر و موارد 
مربوط به مسائل جنسی 6/9 درصد است که میانگین دانشگاهی و غیردانشگاهی 

این درصدی است که عرض کردم.
بنابراین، نتایج نظرسنجی شــما هم پژوهش دکتر فتوره چی را تأیید 
می کند. ایشان در آن پژوهش به آمار هفت درصد برای دیدن سایت های 
غیراخالقی رسیده بودند و شــما هم به عدد 6/9 درصد برای محتوای 
جنسی در شبکه های اجتماعی رســیده اید که از آمار مباحث جنسی در 
فرانسه چهار درصد بیشتر است. به نظرم این همان جایی است که نقش 
سیاست گذاری فرهنگی پررنگ می شود و الزم است در این مورد بیشتر 
بحــث کنیم که واقعاً در ایران چه می گذرد؟ البته، در این میزگرد فرصت 
ما رو به اتمام اســت، اما برای حسن ختام از جناب آقای دکتر فتوره چی 

می خواهم که تحلیل شان را در مورد مباحثی که مطرح شد ارائه دهند.
فتوره چی: در ابتدا می خواهم به نکته ای در ارتباط با ســخنان آقای آقاسی اشاره 
کنم. شاید خیلی فرصت نباشد تا به تحقیقاتی که اخیراً درباره حوزه فضای مجازی 

انجام دادم، اشاره کنم. اما، در حقیقت نظرسنجی ها به نوعی نشان می دهد که با 
گذشت زمان ما شاهد یک نوع استفاده معقول تر از فضای مجازی، دست کم در 
میان دانش آموختگان و دانشجویان هستیم و استفاده غیراخالقی از فضای مجازی 
در کشور با گسترش بهره گیری از شبکه های اجتماعی کمتر شده است. همچنین 
نتیجه یکی از تحقیقات انجام شــده در ایران که اخیــراً آن را مطالعه می کردم، 
نتایج پیمایش انجام گرفته در دانشــکده علوم تربیتی سیستان و بلوچستان بود 
که نشــان می داد کاربران تلگرام و واتس آپ دچار افت تحصیلی بودند. البته به 
این معنا نیست که هدف آن ها از استفاده از فضای مجازی صرفاً سرگرمی باشد 
یا به درس بی انگیزه باشــند. به نظر می رسد این گروه از دانشجویان زمانی که 
در این فضاها ســیر می کنند، ساعت ها وقت خود را صرف شبکه های اجتماعی 
می کنند و از درس غافل می شوند. یافته های پژوهش بنده هم نشان می دهد که 
دانشجویان فرانسوی، شاید کمی بیشتر از دانشجویان ایرانی به منظور نیازهای 
آموزشــی و تحصیلی ازاینترنت استفاده می کنند و در این مورد ما از دانشجویان 
فرانسوی مقداری عقب تریم. نکته ای که باید در مورد اهمیت بحث سیاست گذاری 
فرهنگی در شبکه مجازی به یاد داشته باشیم این است که تجربه نشان می دهد 
مداخله دولتی زیاد مؤثر نبوده و به نظر می رسد بخش خصوصی باید جدی تر در 
بحث سیاست گذاری فرهنگی مداخله کند و مقوله نظارت و مدیریت عالی فقط 
بر عهده دولت و دولتمردان گذاشته نشود. در تدوین سیاست گذاری فرهنگی این 
موضوع بسیار حائز اهمیت اســت و نکته قابل تأمل این است که به نظر بنده و 
بسیاری از کارشناسان مطالعات فرهنگی باید به سیاست گذاری فرهنگی با تأکید 
بر مطالعات فرهنگی توجه بیشتری شود. این مهم می تواند وجه تمایز و وجه ممتاز 
یک سیاست گذاری مطلوب در کشور و در حوزه فرهنگ باشد. این همان نکته ای 
اســت که صاحب نظران حوزه فرهنگ، از جمله دکتر فاضلی، بارها بر آن تأکید 
کرده اند. هم در مقوله سیاست گذاری فرهنگی و هم در مقوله سواد رسانه ای، اصل 
مهمی که پیش از این آن را شاه کلید دانستیم، تفکر انتقادی است. این موضوع باید 
به عنوان یکی از ابعاد سیاست فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد و طبیعی است که 
اگربخواهیم سیاست فرهنگی مناسب و جامعی برای کشور داشته باشیم، حتماً باید 
به آن عنایت داشته باشیم. با اتخاذ تمهیداتی، از جمله آموزش هایی که باید از ابتدا از 
خانواده و نهادهای آموزشی شروع شود،الزم است شیوه تفکر انتقادی را به کاربران 
آموزش دهیم. تفکر انتقادی اصل مهمی است که یقیناً با دیکته کردن و اعمال زور 
و وضع قوانین نهادینه نمی شود. همچنین، مقوله دیگری که در امر سیاست گذاری 
فرهنگی در حوزه فضای مجازی باید به آن عنایت شود، این است که تفاوت قائل 
شــویم بین سیاست گذاری فرهنگی که ابزارمحور است و عمدتاً بیشتر در حوزه 
مدیریت استفاده می شود و جنبه سودجویانه دارد و سیاست گذاری فرهنگی انتقادی 
که عمدتاً در مطالعات فرهنگی به آن توجه می شود. این مهم، از وجوه اختالف بین 
مدیران فرهنگی کشور و صاحب نظران مطالعات فرهنگی است. همه مباحث براین 
موضوع استواراست که در دانشگاه صاحب نظران مطالعات فرهنگی می خواهند 
دیدگاه انتقادی را در مطالعات فرهنگی و در مرحله بعد، در سیاست گذاری فرهنگی 
اعمال کنند، درحالی که دولتمردان دنبال این هستند که سیاست گذاری فرهنگی را 
به مثابه ابزاری که در آن مدیریت نقشی مهم و برجسته دارد و توأم با دست کاری 
و اعمال فشار است تحقق بخشند. اگر بخواهیم در حوزه سیاست گذاری فرهنگی 
به یک نقشه راه فکرکنیم و تدبیری بیندیشیم، باید ببینیم در گذشته چه وضعیتی 
داشــتیم. تجربه و مطالعات بنده نشان می دهد به دلیل پیوسته نبودن سه سطح 
مصوب، اداری و تجربه شده، ما در عمل، سیاست گذاری فرهنگی موفقی در کشور 
در ســطح کالن نداشته ایم. درفضای مجازی نیز که امروزه بسیار مورد مطالعه و 
بررسی همه جانبه است،حتماً باید از طریق صاحب نظران و کارشناسان و تحقیقات 
جامعی که صورت می گیرد، نقاط قوت و ضعف این سیاســت گذاری هایی که تا 
امروز در کشور انجام شده در زمینه های مختلف مورد مطالعه عمیق قرار بگیرد و بر 
اساس آن یافته ها و تجربیات بتوانیم سیاست گذاری فرهنگی مناسبی اتخاذ کنیم. 
نکته ای که در همین ارتباط حائز اهمیت است، اینکه درمطالعات سیاست گذاری 
فرهنگی به چهار حوزه بیشتر توجه می شود: شهر، آموزش عالی، رسانه و مقوله 
جنسیت و نوع پوشش. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که درقیاس با سه مؤلفه 
دیگر، بیشتراز رسانه غفلت شده است. به طور خاص، در فضای مجازی امیدواریم 
که دست کم با توجه به این آمارهای نگران کننده و وضعیتی که دوستان ترسیم 
کردند و اطالعات و اخبار واصله، اگر تا کنون به این رســانه ها بی توجهی شــده 
است، در مورد فضای مجازی شاهد یک سیاست گذاری فرهنگی مطلوب با اجماع 
نظرات مدیران و صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه باشیم تا بتوانیم تا حدی از 

بروز دغدغه های روز افزون آن جلوگیری کنیم.




