آﯾﺎ ﺣﻀﻮر  ۱ﺳﺎﻋﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان
ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۳۰ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و  ۹ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ؛ روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮب ﺷﻮد.
»اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ« ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد آﻣﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻓﺘﺎری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺪود  ۳۰ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و  ۹ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ:

»ﺳﺮاﻧﻪ روزاﻧﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  ۴دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۷دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮدرﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ادﻋﯿﻪ۴ ،
ﺳﺎﻋﺖ و  ۳۴دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺎه اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻧﮕﺎه از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﻮری ،ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺣﺎﻻ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻪ
ﻣﺴﯿﺮی در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ؟

»ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﮐﯿﺎ« ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺰﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از روزﻧﺎﻣﻪﺧﻮانﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت

ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ:

»ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺎدی اﺧﺒﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻻن ﻫﻤﺎن ﻗﺸﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮان از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺸﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ
دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل روزﻧﺎﻣﻪ
آﺳﺎﻫﯽ ژاﭘﻦ روزاﻧﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﯿﺮاژ داﺷﺖ اﻻن  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﯿﺮاژ دارد«.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺒﻮدن ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را
از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:

»آﻣﻮزش و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره وﺟﻮد ﺷﺎﯾﻌﺎت ،اﺧﺒﺎر دروغ ،اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﺒﻮد

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
آﻣﻮزش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺒﺎر دروغ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر دروغ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺤﺖ اﺧﺒﺎر را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﺶﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

»ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ از دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد درک
ﺻﺤﯿﺤﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
ﮐﯿﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﻫﺮ ﻓﺮد

اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮد و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

