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چكيده

ــی از پژوهشی است که برای پاسخ گويی به دو پرسش اصلي زير اجرا  اين مقاله گزارش بخش

شد: نخست اينکه کاربری تفننی اينترنت توسط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران تا چه اندازه 

و در چه قالب هايی شايع است؟ و دوم اينکه اين نوع کاربری در طی زمان (از آغاز کاربري تا 

زمان اجرای پژوهش) چه تغييري کرده است؟ پژوهش به روش توصيفي و كيفي طراحي و اجرا 

شد و داده هاي آن با استفاده از تكنيك مصاحبة عمقي با نمونة انتخابي (۱۵ نفر) از جامعة آماري 

کاربران (نسل اول کاربران اينترنت در تهران) گردآوري شد. يافتة پژوهش حاکی از آن است که 

کاربری تفننی اينترنت در نمونة انتخابی، شيوة کاربری نسبتًا معمولی است که به ترتيب فراگيری، 

در قالب های متنوع چت، بالگ کردن، دانلود موسيقي، سرکشی به پايگاه های وب حاوي مواد 

ــوندگان نشان می دهد که کاربری  پورنوگرافيک، و اوركات قرار می گيرد. اظهارات مصاحبه ش

تفننی پس از گذشت حدود ده سال از آغاز کاربری اينترنت، به ميزان چشمگيری کاهش يافته 

ــت. چت، سر زدن به پايگاه های وب حاوي مواد پورنوگرافيک، و پرسه زنی سايبرنتيک، به  اس

ترتيب فراگيری، از قالب های معمول در اوان کاربری اينترنت ذکر شده است.

واژگان کليدی:الگوی کاربری تفننی اينترنت، پرسه زنی سايبرنتيک، چت، مواد پورنوگرافيک، 

نسل اول کاربران اينترنت، وبالگ. 

۱ - اين مقاله از طرحی پژوهشي با عنوان «بررسي الگوي کاربري اينترنت در بين افراد ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران» برگرفته 
شده است که در سال ۱۳۸۶، در گروه جامعة اطالعاتي پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران اجرا شده است. 
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مقدمه
مقالة حاضر گزارش بخشی از پژوهشی ميدانی است که با هدف شناسايی الگو(ها)ی کاربری 
اينترنت اجرا شد (گنجی و دوران، ۱۳۸۶). کاربري تفننی، همواره، يکی از کاربردهای اصلی 
رسانه ها شناخته شده است (کازنو، ۱۳۷۰: ۵۶)، اما کمتر به گونه ای مناسب و مطلوب دربارة 
آن مطالعه و پژوهش شده است (کازنو، ۱۳۷۰: ۵۸). اين در حالی است که پرداختن به وجه 
ــترش و فراگيری اينترنت (مهم ترين  ــانه ها، با پيدايی، گس ــانة کاربری رس تفننی و بازيگوش
ــی) اهميت و ضرورتي چندبرابر و  ــتاورد در ميان فناوری های نوين ارتباطی و اطالعات دس
ــت که در نظر آوريم  ــتين ضرورت اين قبيل مطالعات آن اس ــت. نخس انکارناپذير يافته اس
غالبًا، نخستين مواجهه ها با رايانه و اينترنت، نه از طريق کالس های آموزشی، که بر اساس 
ــی، و اغلب، بازی صرف روی می دهد. اين واقعيت، امروزه، با کاهش  کنجکاوی، بازيگوش
سن کاربری رايانه به سنين پيش دبستانی، موضوعی پيش  پا افتاده محسوب می شود. اما اين 
ــت. کاربری اينترنت، برای بسياری از بزرگساالن نيز با کاربری  ويژگی خاص کودکان نيس
ــايبر»۱ (۱۳۸۵)، سرک  ــه زنی س ــه زنی اينترنتی يا به تعبير عباس کاظمی، «پرس تفننی و پرس
ــيقی و کليپ، و در سال های  ــيدن و گپ زدن در اتاق های چت، و دانلود عکس، موس کش
ــت گذاشتن برای پست های وبالگ ديگران، و راه  اخير، بالگ کردن (وبالگ خوانی، يادداش

انداختن و نوشتن وبالگ خود يا همان وبالگ نويسی)۲ همراه بوده است. 
ــکار  ــر آوريم، دومين ضرورت پژوهش آش ــور را در نظ ــال اگر جمعيت جوان کش ح
ــت تعداد افرادي که در کشور ما با اينترنت آشنايي  ــود. به طوري که اگر چه زياد نيس می ش
ــجويان،  ــتفاده ميکنند، ولي به علت جوان بودن جامعه، افزايش تعداد دانش دارند و از آن اس
ــرکت ها و ادارات،  ــتفاده از اينترنت در دانشگاه ها، ش ــريع فناوري و ضرورت اس ــد س رش
ــن رو، انجام مطالعات و  ــيار فزوني خواهد يافت. ازاي ــه زودي، تعداد کاربران اينترنت بس ب
ــري اينترنت در ايران، ضروري به  ــناخت ابعاد مختلف كارب پژوهش های دامنهدار براي ش

حساب مي آيد. 
جدا از اين، پژوهش ها در وجوه تفننی کاربری اينترنت براي سياستگذاري، برنامهريزي 
ــت (همان طور که در سطور باال، اظهارات  ــئوالن ضروری و حياتی اس و تصميمگيري مس

1 - Cyber-flaneur
2 - Blogging
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تفننی اينترنت...

دبير شوراي عالي فناوري اطالعات و معاون وزير فناوري اطالعات و ارتباطات را به عنوان 
ــن پژوهش هايی برای جامعة ما از آنجا  ــئوالن مربوط آورديم). چني نمونه ای از دغدغة مس
ــران، با رجوع به  ــري اينترنت در اي ــود که «آيا کارب ــت تا معلوم ش ــروری و حياتی اس ض
سايت هاي حاوی مواد پورنوگرافيک۱ـ  به عنوان حساسيت برانگيزترين کاربری تفننیـ  آغاز 
ــود؟ و آيا در آن هم خالصه می شود؟ يا اينکه کاربران با انواعی از کاربری های تفننی  می ش
معمول و متداول سروکار دارند که در گذر زمان هم ثابت و بادوام نيست؟». بدين ترتيب، 
پاسخ به همين چند پرسش هم کاری است خطير؛ چرا که اگر زمانی به  طور مثال، دريابيم 
ــواد پورنوگرافيک آغاز  ــايت های حاوی م ــر زدن به س که کاربران ما نوعًا، کاربری را با س
کرده اند، به سرعت آشکار می شود که اين نوع کاربری، الگويی بادوام نيست و در طي زمان، 
ــتيابی به چنين درکی از الگو(ها)ي  ــود (دوران، ۱۳۸۶). دس به الگويی مهجور تبديل می ش
کاربری اينترنت، که با اجرای پژوهش هايی از اين قبيل به دست می آيد، ميتواند به مسئوالن 
ــيتها و هراسهاي  ــبت به حساس ــتيابي به بينش عميقتر، علميتر و مطمئنتر نس ذي ربط در دس
ــاند. البته بازار کاربری، روی  اخالقي دربارة کاربری اينترنت و نحوة مديريت آن ياري رس
ــد می توان به سادگی دريافت که اين پژوهش،  ــکه است، زيرا از آنچه اشاره ش ديگر اين س
ــازمان ها و  ــت و در نتيجه، براي س ــتري اس به زبان بازاريابي، مطالعه ای در حوزة رفتار مش
شرکت هاي ارائه دهندة خدمات اينترنتي۲ يا براي کسب  و کارهاي مبتنی بر اينترنت و وب 

بسيار حياتی است. 
خالصه اينکه نبايد اهميت اين موضوع را برای اهداف آموزشي و تربيتي ناديده گرفت. 
ــراه دارد، ميتواند با درآميختن  ــا خصلت های تفننی ای که به هم ــرا که كاربري اينترنت ب چ
ــا ذائقة جوانان  ــن برابر يابد که از قضا، ب ــرگرمی و تفريح۳، بهره وری چندي ــوزش با س آم
سازگارتر است. سامان مقاله به اين شکل است که پس از مقدمه، ابتدا، مسئلة پژوهش طرح 
ــپس پيشينة پژوهش مرور می شود و پس از آن، نوبت به روش شناسی پژوهش  می شود. س
می رسد. يافته های پژوهش ناظر به دو پرسش اصلی پژوهش، در دو بخش مجزا (به  ترتيب، 
چگونگی کاربری تفننی اينترنت در حال حاضر و بررسی روند تغييرات اين شيوة کاربری 

1 - Cyber Porn or Internet Pornography
2 - Internet Service Provider or ISP
3 - Education + Entertainment = Edutainment



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٣
پاييز ١٣٨٧

۱۱۸

اينترنت در طی زمان) ارائه می شود، و در پی آنها، بحثی جداگانه دربارة هر يک از يافته ها 
مطرح می شود. نتيجه گيری واپسين بخش مقاله را تشکيل می دهد.

طرح مسئله
ــگفت انگيز فناوري های اطالعاتی ـ ارتباطی۱ در چند دهة اخير، ايجاد گونههاي  انقالب ش
ــوري که در دهههاي اخير،  ــد، به ط ــف ارتباطي ميان مردمان امروز جهان را باعث ش مختل
دگرگوني ها و تحوالت شگرف فرهنگي، اجتماعي، سياسی و اقتصادي را در جوامع شاهد 
بوده ايم؛ تحوالتی چنان جدی که برخی آن را نقل مکان از کهکشان الکترونيک به کهکشان 
ــط گريبان گير  ــل اطالعاتی ـ ارتباطی فق ــتلز۲، ۲۰۰۳). اين معض ــته اند (کاس اينترنت دانس
ــورهای در حال توسعه ای همچون  ــرفته نبوده و نيست و به تدريج، در کش ــورهای پيش کش
ــت و جنبه هاي مختلف آن، خاصه دربارة  ــران نيز بحث و جدل هايي در خصوص اينترن اي
شيوة کاربری آن به راه افتاده است. بديهی است که اين بحث و جدل ها تا اندازة زيادي با 

توجه به نوع نگرش نسبت به اينترنت شكل ميگيرد. 
موضعی که بيش و پيش از هر موضع ديگر دربارة اينترنت در جامعة ما به چشم می آيد، 
ــت که اينترنت همچون مسئله۳ درک می شود و در نتيجه، رشد و گسترش آن امري  اين اس
ــديد اينترنت در قالب انواع فيلترينگ۴، که در ايران اعمال می شود،  ــت. كنترل ش مسئله زاس
ــانة نو  را بايد معلول اين نوع نگاه (به ويژه نگاه مبتنی بر نوعي ترس اخالقي۵) به اين رس
تلقی کرد. البته، مفروضات نظری اين مواضع يکسان و همگن نيست و از مالحظة اينترنت 
ــانه ای با تأثير قاطع تا رسانه ای بی اهميت و صرفًا بازيچه ای برای وقت کشی را  همچون رس
ــويی، نگاه به اينترنت همچون ابزاري براي تهاجم فرهنگي۶، به  دربر می گيرد. چنان که از س
ــتري می دهد (گنجي، ۱۳۸۵: ۳).  ــدت و حدت بيش اين گونه رفتار های بدبينانه و امنيتی، ش
ــوراي عالي  ــوی ديگر، اظهاراتی همچون اظهار نظر دكتر عبدالمجيد رياضي، دبير ش از س
ــات و ارتباطات، مبنی بر اينکه اينترنت در  ــاوري اطالعات و معاون وزير فناوري اطالع فن

1 - Information and Communication Technologies or ICTs 
2 - Castells
3 - Problem 
4 - Filtering
5 - Moral Panic 
6 - Cultural Invasion
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ــت (قربانپور، ۱۳۸۶) زمينه را برای  ــرگرمي تبديل شده اس ــيلة بازي و س ايران به يك وس
ــبت به گسترش و تسهيل دسترسی به اينترنت فراهم  ــتر مسئوالن نس بی توجهی هر چه بيش

می آورد و البته، کاهلی آنان را نيز موجه می کند. 
ــيت ها و دغدغه هاي موجود دربارة اينترنت و نحوة کاربری آن در  باري، به رغم حساس
ــت. با درک اين کاستی،  ــده اس ايران، تاکنون پژوهش های اندکی در اين خصوص انجام ش
نويسندگان در پژوهشی به بررسي و شناسايي الگوي كاربري اينترنت پرداختند و اين مقاله 
ــی كاربري تفننی اينترنت اختصاص  ــه گزارش نتايج آن پژوهش در خصوص چگونگ را ب
دادند. بنابراين، پرسش های اصلي اين مقاله عبارت است از اينکه اولًا، الگوي كاربري تفننی 
ــهر تهران چگونه است؟ و ثانيًا، اين الگو در طی  ــط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال ش اينترنت توس

زمان (از آغاز كاربري تا زمان اجرای پژوهش) چه تغييري کرده است؟ 

پيشينة پژوهش 
ــينة  ــت، اما پيش ــافی و توصيفي بودن پژوهش، به چارچوب نظري نيازي نيس نظر به اکتش
ــط، در آثار نظری يا  ــؤاالت مرتب ــينة طرح س ــود که پيش پژوهش، به اين دليل مطرح می ش
ــکار شود. نخستين پرسش اين پژوهش ـ الگوي كاربري تفننی اينترنت  تجربی ديگران آش
توسط کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال شهر تهران چگونه است؟ـ باعث کنجکاو شدن پژوهشگران 
ــت که برخی پژوهشگران خارجي عبارت اند از ماندلي۱(۲۰۰۲)، کوجت  ديگر نيز بوده اس
ــلر و همکاران۳(۲۰۰۲)، گرينفلد۴(۱۹۹۹)، کوپر۵(بولن و هري۶،  و همکاران۲(۲۰۰۲)، کيس
۲۰۰۰: ۳۳)، برسون و همکاران۷ (بولن و هري، ۲۰۰۰: ۹)، و گالوپ۸ (بيگس، ۲۰۰۰: ۲۸)؛ 
ــی زاده و جوادي (۱۳۸۴)، زکريائي (۱۳۸۱)،  ــی همکاران داخلي عبارت اند از زنجان و برخ
ــکاران (۱۳۸۲)، دوران (۱۳۸۱) و موحد  ــي (۱۳۸۵)، فخرايي و هم ــر (۱۳۸۴)، گنج معيدف

حميدي (۱۳۸۱). 

1 -  Mandelli
2 -  Coget et al.
3 - Kiesler et al.
4 - Greenfield
5 - Coper
6 - Bullen and Harre
7 - Berson et al.
8 - Gullop
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پرسش دوم پژوهش، چنان که پيش تر اشاره شد، اين بود که الگوی كاربري تفننی اينترنت 
ــري تا زمان اجرای  ــران در طی زمان (از آغاز كارب ــهر ته ــال ش در ميان کاربران ۲۵ تا ۴۰ س
پژوهش) چه تغييري کرده است؟ به اين معنی که کاربران در اوايل، چه کاربری هاي تفننی ای 
از اينترنت داشته اند، و به مرور زمان تا به امروز، اين الگو چه تغييراتي كرده است؟ مثلًا ممکن 
ــت، اما به تدريج و در گذر  ــوی كاربری فردی، اوايل گپ زني بوده اس ــت وجه غالب الگ اس
ــد. اين موضوع در کارهای نظری و  ــه زنی سايبرنتيک تغيير کرده باش زمان، اين وجه به پرس

پژوهش های زير نيز مطالعه شده است: هومنز (ريتزر، ۱۳۷۹: ۴۲۹) و دوران (۱۳۸۶)

روش شناسي 
ــرح آن، «مطالعة  ــای توصيفي کيفی، و ط ــد، از نوع پژوهش ه ــاره ش ــش چنان که اش پژوه
ــتفاده از تکنيک  مصاحبة عمقي  ــورد يك ضرب»۱(دواس، ۱۳۸۱) بود و داده های آن با اس م
ــد. جامعة آماري نيز کاربران ۲۵ تا ۴۰ سال اينترنت ساکن شهر تهران بودند.  جمع آوري ش
ــه اين افراد را  ــوند ک ــال از آن رو به عنوان جامعة آماری معرفی می ش ــران ۲۵ تا ۴۰ س کارب
ــوب کرد که حدود ۱۰ سال سابقة کاربري  ــل اول كاربران اينترنتي۲ محس مي توان جزء نس
اينترنت دارند. به عبارت بهتر، اگر زمان ورود اينترنت در ايران را حدود سال ۱۳۷۳ و آغاز 
ــترش عمومي آن را حدود سال ۱۳۷۵ بدانيم، و كم سن وسالترين كاربران در آن سال ها  گس
ــاله، بنابراين، امروز ـ يعني پس از گذشت ۱۰  ــاله و پرسن وسالترين آنان را ۳۰ س را ۱۵ س
سال ـ حدود سني اين افراد بايد ۲۵ تا ۴۰ سال باشد. بدين ترتيب، اين افراد، که بايد آنان 
را جزء کاربران دارای الگوی کاربری شکل گرفته تلقی کرد، بهترين نمونه برای اين پژوهش 

محسوب می شدند.
ــاروخاني،  ــن پژوهش فاقد چارچوب نمونهگيري۳ (س ــا اين تفصيل، و از آنجا كه اي ب
ــود، نمونه گيري به روش غيراحتمالي هدفمند۴ (ببي، ۱۳۸۱: ۴۰۵)، و روش  ۱۳۷۲: ۱۵۹) ب
ــش، روش گلوله برفي۵ بود.  ــه اقتضاي موضوع پژوه ــيدن به آحاد نمونة انتخابي نيز ب رس

1 - One-short Case Study
2 - Internet Users 
3 - Sampling Frame
ــاس  ــا قضاوتي (Non Probability Purposive Sampling) براس ــه در نمونه گيري غيراحتمالي هدفمند ي ۴ - نمون

قضاوت شخصي يا اهداف تحقيق انتخاب ميشود (ببي، ۱۳۸۵: ۴۰۵).
۵ -    نمونهگيري گلوله برفي (snowball)، يكي از شيوههاي نمونهگيري غيراحتمالي است كه براي جمعيت هاي نادر كه 
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بنابراين، از کاربران قديمي تر و باسابقه تر اينترنت شروع کرديم که در دسترس بودند، و در 
گام بعدي، از آنان خواستيم ديگر کاربران هم نسل خود را معرفي کنند. اين رويه را تا آنجا 
ادامه داديم که اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها به مرز اشباع۱ رسيد و احساس بسندگي 

کرديم. در نتيجه، حجم نمونه با ۱۵ كاربر نسل اولي اينترنت خاتمه يافت. 

الگوي کاربری تفننی اينترنت در حال حاضر 

ــش نخست، به طيفی از کاربری های تفننی اشاره کردند که در  ــخ به پرس افراد نمونه در پاس
نمودار زير به ترتيب فراوانی، انواع اين کاربری ها مرتب شده  است (نمودار۱) ۲. 

نمودار(۱). انواع کاربری تفننی اينترنت در حال حاضر

ــهود است، معمول ترين کاربری های تفننی اينترنت به  همان گونه كه در نمودار باال مش
ترتيب عبارت است از: چت (۸ نفر)، بالگ کردن (۶ نفر)، دانلود موسيقی (۲ نفر)، سر زدن 

به پايگاه های وب حاوی مواد پورنوگرافيک (۱ نفر)، و اورکات (۱ نفر).
از نكات جالب توجهی که در پاسخ های مصاحبه  شوندگان مشهود بود اينکه هر چند همة 
ــته اند، اما تک تک مصاحبه شوندگان از اين پرسش شوکه  کاربران نمونه، کاربری تفننی داش
ــاری همراه با لبخند (و در مواردی خنده ای شيطنت آميز)،  ــدند و همگی با اندکی شرمس ش
محل استقرار آنها مشخص نيست، مناسب است. در اين روش، برخی اعضاي يك جمعيت، محقق را به ديگر اعضای آن 

جمعيت راهنمايي ميكنند (ببي، ۱۳۸۵: ۴۰۶).

1 - Saturation
ــؤاالت مصاحبه،  هم زمان به چند گزينه اشاره کرده اند. از اين رو حاصل جمع فراوانی انواع  ــخ به س ۲ -   افراد نمونه در پاس

پاسخها با تعداد كل افراد نمونه (۱۵ نفر) برابر نيست.  
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ــيار جای تأمل دارد. چرا که با وجود  ــريح می کردند که بس انواع کاربری تفننی خود را تش
انواع داوری های تحقيرآميز مراجع قدرت نسبت به کاربری تفننی اينترنت در جامعه (که به 
نمونه ای از اين گونه داوری ها در ابتدای مقاله اشاره شد)، انتظاری هم جز اين نمی رفت که 
ــا کنند يا با شرمندگی از آن ياد کنند. اما آن چيزی  ــًا حاش افراد يا اين گونه کاربری را اساس
که در مصاحبه شوندگان هنگام تشريح اين گونه کاربری ها به شدت احساس می شد و جلب 

توجه می کرد، وجود نوعی احساس عميقًا خوشايند و در عين حال، نامشروع بود. 

تغييرات الگوی کاربری تفننی اينترنت در گذر زمان

به منظور مطالعة تغيير الگوی کاربری تفننی اينترنت در مصاحبه شوندگان، از آنان خواسته شد 
که «انواع کاربريهاي تفننی خود را در آغاز كاربري اينترنت توصيف کنند». مصاحبه شوندگان 
ــريح کاربريهاي تفننی خود پرداختند که  ــته) به تش با اندکی مكث (برای به ياد آوردن گذش

ماحصل پاسخ ها در نمودار زير نمايش داده شده است (نمودار ۲). 

نمودار (۲). انواع کاربری تفننی اينترنت در آغاز کاربری

ــت، انواع کاربری تفننی اينترنت در آغاز کاربری، به  ــکار اس چنان که در نمودار باال آش
ــترين فراگيری، عبارت است از: استفاده از موتورهای جستجو۱ اولويت نخست  ترتيب بيش
ــت؛ جستجو در موضوعات غيرتحصيلي و غيركاري و صرفًا، به  تمامي افراد نمونه بوده اس

1 -  Search Engine



فصلنامه علمی - پژوهشی

۱۲۳
کاربری 

تفننی اينترنت...

ــر زدن به پايگاه  هاي وب  ــرگرمي (۱۵ نفر)،  چت با غريبهها (۱۳ نفر)، س منظور تفريح و س
ــه زني سايبر (۴ نفر)، بالگ کردن (۳ نفر)، و دانلود  حاوی مواد پورنوگرافيک (۶ نفر)، پرس

عکس و موسيقی (۳ نفر).  
برخی پاسخ های مصاحبه شوندگان حاوی نکات تأمل برانگيزی است که در اينجا به آنها 
ــاره می کنيم: انديشه، ۲۵ ساله، در توصيف روند تحول کاربری تفننی خود بيان مي کند:  اش
ــده بود دانلود فيلم، اونم با  ــت، [می خندد] کارمون ش «اون اوال، خوب اينترنت تازگی داش
اون سرعت قطره چکونی.... بعدًا، کم کم [می خندد]... امون از رفيق بد... چت می کرديم، تو 
ياهو مسنجر،... يا با موتورای جست وجو الکی سرچ می کرديم.... اين آخريام که خوراکمون 
ــده بود وبالگ... [با پوزخند] تفنن؟ حاال؟ خوب، اگه کار بذاره». زهره، ۲۵ ساله، دربارة  ش
ــتيم ازش  اوايل کاربری خود می گويد: «چيکار می کرديم مهم نبود، می دونی، فقط می خواس
سردرآريم.... چون تازه بود». علي، ۲۷ ساله، كه از بيبياس۱ها و اينترانت۲ها شروع كرده تا به 
اينترنت رسيده است، تأکيد می کند: «از آنالينـ  بيشترشم چتـ  [در آغاز کاربری اينترنت]، 
ــاله، هم در توجيه  ــف، ۲۵ س به آفالين مثه وبالگ [کاربری اينترنت در حال حاضر]». يوس
اينکه چرا چت، بيش از ۹۰ درصد استفادهاش را از اينترنت به خود اختصاص ميداد، چنين 
ــتدالل ميکند: «اون موقع امكانات فارسي كم بود.... خوب، افراد مجبور بودن برن سمت  اس
ــتی  ــی که اومد، بقية چيزا رفت کنار... چون می تونس ــت... و پورن...، ولي وبالگ فارس چ

وبالگ خودتو درست کنی و آدمای همفکر خودتو پيدا کنی».

بحث در يافته ها 
بحث در الگوي کاربری تفننی اينترنت در حال حاضر

ــته جای داد: الف. ارتباط گيرانه  ــوندگان را ميتوان در دو دس انواع کاربری تفننی مصاحبهش
(شامل چت، بالگ کردن، و اوركات)؛ ب. غيرارتباط گيرانه (شامل دانلود موسيقي و سرزدن 
ــخ ها بر کاربری های تفننی از نوع  به پايگاه هاي وب حاوی مواد پورنوگرافيک). تمرکز پاس
ــتة جامعه سازگاری دارد. در واقع، برقرار کردن  ارتباط گيرانه به خوبی، با فضای ارتباطی بس
ــوری ديگر که در هر دو حالت،  ــاکن کش ارتباط با ديگران (به ويژه از جنس مخالف يا س

1 - Bulletin Board System or BBS  
2 - Intranet 
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ــت)، از تفريحات پرطرفدار کاربران اينترنت در  ــوار اس ــيار دش امکان برقراری ارتباط بس
ــود. در اين زمينه، البته نقش دروازه بانی  ــده، بسته و ايزوله محسوب می ش جوامع کنترل  ش
دولت را نيز نبايد از ياد برد. زيرا دو کاربری اول را، که مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردند 
(چت و بالگ کردن) در مقايسه با کاربری های ديگر (دانلود موسيقی، سايت های پورن، و 
ــايت های پورن، و اورکات) يا محدود (دانلود موسيقی به  اورکات)، دولت کمتر ممنوع (س

واسطة پهنای باند) می کرده است. 
ــوادي (۱۳۸۴)، معيدفر  ــاي زنجانی زاده و ج ــای اين پژوهش با يافته ه ــة يافته ه مقايس
(۱۳۸۴: ۱۰۱)، کيسلر و همکاران (۲۰۰۲: ۱۳۱)، يونگ (بولن و هري، ۲۰۰۰: ۱۰)، گرينفلد 
(۱۹۹۹)، كوپر و همكاران (ديگالس، ۲۰۰۰: ۳۳)، ماندلي (۲۰۰۲: ۲۲)، کوجت و همکاران 
ــه گالوپ (بيگس،  ــن و هري،۲۰۰۰: ۹)، و مؤسس ــكاران (بول ــون و هم (۲۰۰۲: ۳۵)، برس
ــکار می کند که چت کردن را در هر حال، بايد عمده ترين کاربری تفننی  ۲۰۰۰: ۲۸) نيز آش
ــت قلمداد کرد. اما در يافته های معيدفر (۱۳۸۴: ۱۰۱) و يونگ (بولن و هري، ۲۰۰۰:  اينترن
ــده  ــازي كردن۱ نيز از  کاربری های تفننی متداول اينترنت معرفی ش ــالوه بر چت، ب ۱۰) ع
ــوندگان ما به آن اشاره نکرده اند. به عالوه،  ــت که هيچ يک از مصاحبه ش و اين در حالی اس
يافته های گرينفلد (۱۹۹۹) نيز حکايت از آن دارد که سر زدن به پايگاه های وب حاوی مواد 
پورنوگرافيک از کاربری های تفننی مهم اينترنت است؛ گزينه ای که برای مصاحبه شوندگان 

ما چندان اولويتی نداشته است و اکنون نيز ندارد. 
ــد. نمونة مطالعة  ــايد مهم ترين عامل وقوع اين تفاوت باش ناهمگونی نمونة مطالعه، ش
ــد، منتخبی (۱۵ نفر) از نسل اول كاربران اينترنتي بود که  ــاره ش پژوهش حاضر، چنانكه اش
ــت که در نمونة معيدفر (۱۳۸۴) دامنة  ــتند. اين در حالی اس ــن داش ــال س ميان ۲۵ تا ۴۹ س
سنی بين ۱۵ تا ۲۵ سال بود و بيش از دوسوم افراد در نمونة يونگ (بولن و هري، ۲۰۰۰) 
ــور، ديگر چندان هم دور از انتظار به  ــوز يا ديپلم بودند. بدين ترتيب، تفاوت مذک دانش آم
ــويی، به اندازه گيری بر روی نمونه های  ــد. هر چند هر گونه نتيجة قطعی، از س نظر نمی رس
ــوی ديگر، به مالحظة زمينه های فرهنگی و سياسی متفاوت  ــه پذير، و از س بازنمای مقايس

کاربری تفننی اينترنت در جوامع مقايسه شده نيازمند است.
ــی، از  ــر زمينه های متفاوت فرهنگی و سياس ــری تفننی اينترنت، عالوه ب ــا)ی کارب الگو(ه
1 - Online Game or Game Net
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ــغل، وضعيت تأهل و  ــن، جنس، ميزان تحصيالت، ش متغيرهای زمينه ای جمعيتی (مثل س
ــب، ايام تعطيل يا  ــگاه اقتصادي و اجتماعي) و وضعيت کاربری (مثل زمان ـ روز يا ش پاي
ــه يا محل تحصيل يا محل  ــتان، و الخ؛ مکان ـ خان ــتان، پاييز يا زمس غيرتعطيل، بهار، تابس
ــی۲ يا لپ تاپ۳  ــا پذيرايی، و الخ؛ ابزار ـ پی س ــت۱، [در خانه] اتاق خواب ي ــا کافی ن کار ي
ــرعت يا ديال آپ۵، و  ــيم، اينترنت پهن باند پرس ــيم يا بی س ــی۴، اينترنت باس يا پاکت پی س
ــران نيز تأثير مي پذيرد. ذکر دو نمونه از  ــخ؛ در خلوت يا در حضور ديگران؛ و الخ) کارب ال
پاسخ های مصاحبه شوندگان در اين زمينه قابل تأمل به نظر می رسد: نوذر، ۳۱ ساله و مجرد، 
به صراحت، انواع کاربری تفننی خود را اين چنين برمی شمارد: «چت می کنم، يا [درحالی که 
ــاله و متأهل، خاطرنشان  ــايت هاي پورن [مي زنم]»؛ بهزاد، ۳۹ س ــری به س می خندد] يه س

ميکند: «خونه اگه باشم، بيشتر تفنني [از اينترنت استفاده می کنم]». 

بحث در تغيير الگوی کاربری تفننی اينترنت در طي زمان

مصاحبه شوندگان در توجيه سير تحول کاربريهاي تفننی خود از اينترنت به داليلي همچون 
ــاط راحت و بدون محدوديت با  ــتر با دنياي مجازي اينترنت، ارتب ــنايي بيش كنجكاوي، آش
ــاره داشتند تا اينکه به مرور و در طی زمان، کاربری آنان  ــور جواني اش جنس مخالف، و ش
ــت، عمدتًا جای خود را به  ــده و کاربريهاي تفننی اينترن ــه تعبير خود آنان ـ هدفمند ش ـ ب
ــاره به نوباوگی و  ــت. هومنز نيز با اش ــاي ـ باز به تعبير خود آنان ـ جدی داده اس کاربريه
ــود  ــه، کنجکاوی برانگيز بودن اينترنت، اظهار می کند که همين جذابيت باعث ميش در نتيج
ــوند و از آن استفاده کنند. اما به تدريج  ــتر و بيشتر به سمت اينترنت كشيده ش که افراد بيش
ــيفتگی نيز محو ميشود و کاربری شكل ديگري به خود  ــود، آن ش که اين تازگی زائل می ش
ــت: يکی  ميگيرد (هومنز، ۱۳۷۸: ۶۲). البته در ايران، بايد دو عامل ديگر را نيز در نظر داش
ــر راه اختالط  ــودن جامعه و ديگری ممنوعيت ها و محدوديت های اجتماعي بر س جوان ب
جنسی. با در نظر گرفتن اين دو عامل، درک و تحليل الگوی کاربری تفننی اينترنت و سير 
ــان تر خواهد بود. چرا که پژوهش ها نشان می دهد (دوران، ۱۳۸۶) دو کاربری  تحول آن آس
1 - Café Net
2 - PC (Personal Computer)
3 - Lap Top
4 - Pocket PC or PPC
5 - Dial Up
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ــه پايگاه های وب حاوی مواد  ــر زدن ب ــی اينترنت۱، يعنی چت با جنس مخالف و س جنس
پورنوگرافيک، به عنوان مجاری ای برای تشفی نيازهای برآورده نشدة جنسی، الگويی موقت 
و زودگذر از کاربری تفننی است که غالبًا، به سرعت، با الگويی پايدار جايگزين می شود. هر 
ــيار پررنگ و تعيين  کننده است. آن چنان که  چند که در اينجا نيز نقش دروازه بانی دولت بس
ــتين سال های برقراری امکان کاربری اينترنت که هنوز فيلترينگ اجرا نمی شد، سر  در نخس
ــال های اخير که  ــای وب حاوی مواد پورنوگرافيک نيز معمول تر بود تا س ــه پايگاه ه زدن ب

فيلترينگ را  دولت به جد دنبال می کند.
ــی اينترنت با يافته های زنجانی زاده  ــير تحول الگوی کاربری تفنن يافته های مربوط به س
ــت. در هر دو پژوهش،  ــازگار اس و جوادي (۱۳۸۴) در آن بخش که به چت می پردازند، س
ــب حداقلی از مهارت های کاربری، چت در ميان کاربران  ــنايی با اينترنت و کس پس از آش
ــردن و مراجعه به  ــش مييابد. اما بازي ک ــدا می کند و پس از آن کاه ــرعت افزايش پي به س
ــپس  ــای زنجانی زاده و جوادی، افزايش و س ــاوی جوک، بنا بر يافته ه ــای وب ح پايگاه ه
ــاهده نشد. در  ــوندگان اين پژوهش مش ــخ های مصاحبه ش کاهش مييابد؛ مطلبی که در پاس
ــاره کرد که  ــايد بتوان به تفاوت جامعة آماری و نمونة دو پژوهش اش توجيه اين تفاوت، ش
ــن، زنجانی زاده و جوادی نمونة  ــال س برخالف نمونة انتخابی اين پژوهش، با ۲۵ تا ۴۰ س
ــتانی انتخاب کرده اند (دامنة سنی ۱۵ تا ۱۸ سال) و البته  خود را از ميان دانش آموزان دبيرس
ــت که دانش آموزان دبيرستانی، هم گرايش شديدتر و هم فرصت بيشتری  پيش بينی پذير اس

برای بازی و مراجعه به پايگاه های وب حاوی جوک داشته باشند. 

نتيجه گيري
ــت که کاربری تفننی اينترنت تاکنون، کمتر  ــتين و مهم ترين نتيجة مقاله حاضر اين اس نخس
ــت. در حالی که به نظر می رسد  ــده اس موضوعی جدی برای پژوهش های ارتباطی تلقی ش
امروزه، بازی و بازيگوشی بيش از هميشه در زندگی انسان و حيات جوامع وی اهميت داشته 
ــد. بنابراين، جا دارد که کاربری بازيگوشانه با هدف تفنن، آن قدر جدی و البته هدفمند  باش
تلقی شود که توجه پژوهشگران عرصة ارتباطات، رسانه ها، و به ويژه، مخاطب شناسی را به 

خود جلب کند.  

1 - Cyber Sex
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ــل اول  ــن مقاله می توان گرفت جايگاه کاربری تفننی برای «نس ــة ديگری که از اي نتيج
ــوندگان برمی آيد اولًا،  ــخ های مصاحبه ش ــت. چنان که از پاس کاربران اينترنت در ايران» اس
ــته اند و دارند؛ دوم اينكه، اين نوع کاربری، براي  همة کاربران کمابيش، کاربری تفننی داش
ــة کاربری تفننی در  ــوم، تجرب ــود؛ س کاربران، عادي و در عين حال غيرجدی قلمداد ميش
ــت؛ چهارم،  ــروع اس ــاس دوگانه ای برمی انگيزد که از جنس نوعی لذت نامش کاربران احس
ــتر به کاربری تفننی  همة کاربران از تغيير الگوی کاربری تفننی خود ـ از کاربری تفننی بيش

کمتر ـ خبر می دهند. 
بدين ترتيب، يكي ديگر از  نتايج مهم مقاله آشکار می شود و آن اينکه الگوی کاربری، 
ــناخت  ــت و در گذر زمان تغيير و تحول پيدا می کند. بنابراين، ش الگويی ثابت و بادوام نيس
ــير تحول آن نارسا و ناقص  الگوي كاربري تفننی اينترنت در حال حاضر، بدون توجه به س
است. چرا كه با افزايش سابقة كاربري، الگوی كاربري تغيير شکل می دهد. در اين زمينه، به 
ــايد بتوان اين طور نتيجه گيری کرد که الگوی کاربران تازه کار۱، که غالبًا کنجکاوانه  ويژه ش
ــادابی و لذت کشف و  ــار از ش و همراه با امتحان کردن امکانات مختلف و در نتيجه، سرش
شهود بازی و تفنن است، در گذر زمان با الگوی کم تحرک تر و تقريبًا کليشه ای و در نتيجه 

کمتر بازيگوشانة کاربران سابقه دار اينترنت جايگزين می شود.  
ــت که همواره در  از ديگر نتايج مقاله، تأثير پيدايی امكانات تازة کاربری در اينترنت اس
بدو امر، کاربری تفننی داشته اند؛ چرا که حتی کنجکاوی كاربران سابقه دار را برمی انگيزند. از 
جملة اين امکانات ميتوان به پيدايی و فراگيری انفجاری وبالگ فارسی در دهة ۷۰ ه.ش. و 
اوركات در دهة ۸۰ ه.ش. اشاره كرد كه به ناگاه، موج عظيمي از كاربران فارسی زبان و ايراني 
را به خود جذب کرد و گزينه هاي تازه ای را پيش روی کاربری تفننی اينترنت نهاد. واپسين 
ــی  ــی و موقعيت کاربری و متغيرهای زمينه ای فرهنگی و سياس ــه اينکه عوامل جمعيت نتيج

کاربران نقش مهمی در الگوی کاربری تفننی اينترنت دارد که بايد به آنها نيز توجه کرد. 

1 - Newbie
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Abstract
This article is the report of research conducted to answer two main questions; 
first, to what extent and under which forms using internet as entertainment is 
prevalent among users aged between 24 to 40 years in Tehran? And second has 
this kind of usage changed with passage of time (since the beginning of usage 
until the time of research? 
The research was designed and conducted with descriptive and qualitative 
method and the relevant data were gathered by using the techniques of deep 
interview with a sample (15 persons) of the statistical population of users (the 
first generation of internet users in Tehran). The findings show that using internet 
as entertainment among the sample is usual usages which include chatting, 
blogging, music downloading, browsing the webs containing pornographic 
materials and Orcat in terms of leaning order. The responses of interviewees 
show that after the passage of ten years, using internet as entertainment has 
significantly declined. Chatting, browsing the webs containing pornographic 
material and cybernetic searching in terms of learning order have been 
mentioned the usual forms in early periods of internet usage.  

Keywords: a model of using Internet as entertainment, first generation of users, 
Internet, chat, cybernetic, search, weblog, pornographic material. 
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