ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت:
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮج دوم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدم
درﺧﺼﻮص ﮐﺮوﻧﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺪود  ۶۷درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪه اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۳۳درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻐﺮ در ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﮐﺜﺮ

ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽVOD ،ﻫﺎ ،ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ،
دورﮐﺎری و… اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،دادهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ۳۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  ۱۰ﺧﺮداد ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ۱۸ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و دو ﻫﺰار و  ۱۱۲ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  ۳۹درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و

از آن ﺳﻮ  ۱۴.۵درﺻﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺎﻗﯽ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۱.۴درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب در ﻻﯾﻮﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۱۵.۹درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺜﻞ
آﭘﺎرات ،ﻧﻤﺎوا و ﻓﯿﻠﯿﻤﻮ و دﯾﺠﯽﺗﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﺳﻮ  ۷۳درﺻﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﻠﻮد آﺛﺎر ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
 ۹.۴درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ۸۲.۴درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻞ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۹.۵درﺻﺪ ﻣﺮدم ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و  ۸۰.۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ۹ ،درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ در ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزی ﻣﺠﺎزی از ﻗﺒﯿﻞ دوره ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﯾﺎ ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ۸۴.۵ .درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ از
ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۱.۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ۶۵.۱ .درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯽ ﺳﻔﺎرش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳.۸درﺻﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ دورﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری آﻧﻼﯾﻦ را در ﻣﺪت ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۷.۳درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ در ﻣﺪت ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻨﺴﺮت ﯾﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ آﻧﻼﯾﻦ
دﯾﺪه اﻧﺪ.

از آﻧﺴﻮ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ  ۴۲.۵درﺻﺪ اﻓﺮاد
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺰ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ )دورﻫﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ( ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن

و اﻗﻮام و ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام در ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﻬﻮر ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ۵۳.۴

درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن در ﮐﻼﺳﻬﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  ۲۹.۷درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن

ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﻮﺪ  ۱۹ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

