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پیش گفتار
در زمانهای خیلی دور وقتی انسانها حتی نمیتوانستند درست و حسابی با هم حرف بزنند
شروع کردند به نوشتن حرفهایشان روی در و دیوار و احتماال ایده پیغام گذاشتن از همانجا
متولد شد.البته آن زمان پیغام گذاشتن و نوشتن عقاید به این سادگیها نبود و رنج بسیار
داشت .بسا برای نوشتن یک سالم ساده باید یک روز از صبح با سنگ و ابزارهای اولیه دیگر
می افتادند به جان در و دیوار تا شب .در ضمن امکان ویرایش یا حذف هم به این سادگیها
مهیا نمیشد .اما چه کسی میداند شاید جرقههای اولیه این تکنولوژی همانجا زده شد.
بعدتر وقتی مردم یاد گرفتند حرف بزنند قید پیام گذاشتتن روی در و دیتوار را زدنتد و بته
تعامالت رو در رو بسنده کردند .اما از آنجایی که بشر هیچوقت دست بردار پیشترفت نبتود ،بته
مرور زمان پای نامه و تلگراف و تلفن به زندگیهامان باز شد .امتا وقتتی در دهته  1960ایتاالت
متحده آمریکا اینترنت را برای مقاصد نظامی پایه گتذاری کترد احتمتاال کستی فکترش را هتم
نمیکرد که چنین گسترهای را دربربگیرد .در ستال  1973بتود کته اولتین موبایتل حتدودا دو
کیلوگرمی تولید شد تا تماس ها دیگر چندان وابسته به سیم نباشد .البتته ایتن دو کیلتو بتودن
موبایل هم خودش ماجرایی بود به غایت طنز .فکرش هم االن آدم را به خنتده متیانتدازد ولتی
خب آن زمان باعث شد همه انگشت تحیر به دهان بگیرند .بعدتر اما موبایلها ستبکتتر شتد و
همگانیتر .کمکم سرویس پیام کوتاه به موبایلهتا افتزوده شتد .درواقتع یکتی از ابتتداییتترین
تکنولوژیهای پیامرسان عمومی پا به عرصه وجود گذاشت.
با فراگیر شدن اینترنت و عمومیت پیدا کردن آن ،بشر که دیگتر از شتماره گترفتن و نامته
نوشتن و پیام کوتاهِ صرفا متنی خسته بود ،گفت چرا از این بستر گرم و نترم استتفاده نکترده و
پیامهای چندرسانهای روزمره مان را بر بال توانمند آن نسپاریم تا به طُرفه العینی جابجا کنتد و
این شد آغاز راهی بی پایان.
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فصل  :1تعاریف و تاریخچه

 -1-1مقدمه
هر تکنولوژی جدیدی که وارد زندگی بشر میشود ابتدا غریب و ناشناخته است اما به مرور
چنان بال و پری میگیرد که حتی ممکن است تغییر ماهیت داده و به کل عوض شود .اینترنت
و شبکه های اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیستند .این اصطالحات بیش از یک دهه است
که وارد واژگان پرکاربرد افراد جامعه ایرانی شده است و هنوز بعضی مفاهیم آن برای ما گنگ
است .در ابتدای این کتاب بنا است کمی با این اصطالحات و الفاظ آشنا شویم تا در ادامه درک
بهتری از حرفهایی که زده میشود داشته باشیم.

 -2-1تعریف اینترنت و مفاهیم مرتبط با شبکههای اجتماعی و
پیامرسانها و تاریخچه پیدایش آنان
دکتر اریک اشمیت که قبال مدیر اجرایی گوگل و عضو هیئت مدیره شرکت اپل بوده است
در نخستین جملهی کتاب "عصر جدید دیجیتال "1خود که در سال  2013منتشر کرد،
میگوید :اینترنت ،جزو معدود چیزهایی است که انسان ساخته و خودش درک کاملی از آن
ندارد .شاید این یکی از بهترین تعاریف موجود درباره اینترنت بوده است .البته تعریفهای
The new digital age
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آکادمیک و علمی برای اینترنت به وفور موجود است و عمال هر کس در قالب مورد نظر خود
آن را تعریف کرده است که اگر بنا باشد همه آنها اینجا بازگو شوند این کتاب گوی سبقت را،
البته از نظر حجم و نه کیفیت ،از مثنوی هم خواهد ربود .اما خب برای شروع این کتاب ابتدا
الزم است کمی با اصطالحاتی که امروزه ورد زبان همه ماست بیشتر آشنا شویم .مثال اینترنت
چیست؟ اینترنت در سادهترین تعریف ،یک شبکه جهانی است که شامل میلیونها کامپیوتر
متصل به هم از سرتاسر دنیا بوده و اجازه انتقال انبوهی از دادهها و اطالعات را میان
کامپیوترهای موجود میدهد (.)Rouse, n.d
اگر در مورد تاریخچه شروع اینترنت بخواهیم بدانیم؛ خیلی تاریخ طول و درازی ندارد و
برمیگردد به حدود  1960میالدی که جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق جهان به اوج خود
رسیده بود و اینترنت هم بهعنوان یک سالح پا به عرصه این نبرد گذاشت ،اما بعدا حسابی
تغییر کاربری داد .البته همچنان بهعنوان سالح در کشورهای متفاوت استفاده میشود اما
استفادههای دیگری هم روزبهروز برایش کشف میشود.
بعدتر از دل اینترنت مفاهیم متعددی بیرون آمد .یکی از معروفترین و شناخته شدهترین
مفاهیم ،مفهوم "شبکه اجتماعی" بود .حاال ببینیم شبکه اجتماعی یعنی چه؟ به بیانی ساده
شبکه های اجتماعی نسل جدیدی از ارتباطات هستند که کاربران به جز اینکه در آن خواننده
هستند ،نویسنده هم هستند( .آیتالهی ،1394 ،ص.)4
درواقتتع در ایتتن نتتوع شتتبکههتتا ،ایتتن امکتتان بتترای کتتاربران بوجتتود آمتتده استتت کتته در
فرایند تولید و تبادل اطالعات نقش داشته باشتند .قبتل تتر امتا اوضتاع بته ایتن شتکل نبتود و
متتثال در شتتبکههتتای تلویزیتتونی فقتتط یتتک گتتروه ،محتتتوا را تولیتتد متتیکردنتتد و متتا هتتم
متتینشستتتیم و نگتتاه متتیکتتردیم و اوج اعتراضتتمان بتته بتتدرد نختتور بتتودن برنامتته ،متتیشتتد
غرولنتتدی زیتتر لتتب و تعتتویو کانتتال و یتتا ختتاموش کتتردن تلویزیتتون زبتتان بستتته .امتتا االن
اوضاع عوض شده است .هتر کتدام از متا متیتتوانیم بترای خودمتان کانتالی در ایتن شتبکههتا
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داشته باشتیم و عقایتد و نظراتمتان را در آن منتشتر کنتیم .ختب البتته اگتر مختاطبین متا از
محتوای ما ناراضی باشتند تنهتا بته غرولنتد زیتر لبتی بستنده نخواهنتد کترد و ممکتن استت
حسابی از خجالتمان در بیایند!!!
اگر بخواهیم تاریخچه شبکههای اجتماعی را بررسی کنیم باید برگردیم به پیشگفتار
همین کتاب و زندگی انسانهای اولیه ،زیرا اصال آنهمه زحمت و مشقت برای برقراری ارتباط،
صرفا برای تشکیل شبکههای اجتماعی بوده و الغیر .اما شبکههای اجتماعی با فرم و نوع آنالین
و امروزی ،چند سالی است که بسیار محبوب دلها گشتهاند و خب ورد زبان همگان .قدمت
این شبکهها به حدود بیست سال پیش برمیگردد زمانی که سایت  SixDegreeدر سال 1997
راه اندازی شد و به کاربران امکان ساخت پروفایل و ایجاد لیست دوستان را داد .البته این
سایت موفق نبود و بعد از سه سال فعالیت ،در سال  2001کال تعطیل شد .اما خب از آنجایی
که همیشه افرادی هستند که از ایدهها ایده بگیرند در همین فاصله وبسایتهای دیگری مثل
 AsianAvenueو  BlackPlanetراه اندازی شدند.
در اصل اغلب شبکههای اجتماعی با هدف دوستیابی و سرگرمی راهاندازی میشدند .اما
کمکم پای شبکههای حرفهای هم به این بازار باز شد و شبکههایی مانند

 LiveJournalو Ryze

جزء اولین نوع از این شبکهها بودند .بعدتر سایت لینکدین هم به این جمع پیوست و تبدیل به
مهمترین شبکه اجتماعی حرفهای و تجاری دنیا شد.
با ورود به هزاره سوم ،نقش شبکههای اجتماعی بسیار پررنگتر از پیش شد و شاید حتی
بشود ادعا کرد که یکی از انقالبهای این هزاره بوده است .آغاز به کار وبسایتهایی مانند مای
اسپیس ،اورکات ،فیسبوک و  ...همگی در آغاز همین هزاره رخ داد( .کر و همکاران)1390 ،
امتتروزه بتته لطتتف اینترنتتت و شتتبکههتتای اجتمتتاعی کلمتتات و اصتتطالحات زیتتادی بتته
دایره لغت افراد اضافه شده است کته بته صتورت روزمتره استتفاده متیشتود .کلمتاتی کته یتا
12
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از زبتتانهتتای دیگتتر قتترض گرفتتته شتتده استتت ( ماننتتد استتپم) ،یتتا از ترکیب تی استتت (مثتتل
ایمتتوجی کتته بتته معنتتی ختتط تصتتویری از ترکیتتب ( eتصتتویر) و ( mojiشخصتتیت) گرفتتته
شده است) ،یتا از حتروف اول کلمتات یتک عبتارت گرفتته شتده استت (مثتل laugh out ( lol

 )loudبه معنای خنده بلنتد) و یتا ستاخته شتبکههتای اجتمتاعی (ماننتد فعتل  unfriendکته
برای اولین بار در فیسبوک استفاده شد و بته ایتن معنتی استت کته دوستتی را بتا یتک فترد
خاتمه دهیم) ه ستتند .بستیاری از ایتن کلمتات هتر ستاله وارد فرهنتگ لغتات افتراد و حتتی
کتابهای فرهنگ لغت کشتورهای مختلتف متیشتوند .در ادامته چنتد تتا از معتروفتترینهتا
و کاربردیترین اصتطالحات متورد استتفاده کته در ایتن کتتاب هتم بتا آنهتا روبترو خواهیتد
شتتد ،را معرفتتی ختتواهیم کتترد .البتتته مطمئنتتا دای تره لغتتت شتتما از ایتتن اصتتطالحات بستتیار
وسیعتر از این حرفهاست!!

 -1-2-1ایموجی و استیکرها
ایموجی 1یا شتکلک یتک ستری تصتاویر مفهتومی و صتورتکهتایی هستتند کته ابتتدا در
پیتتامهتتای مجتتازی وبستتایتهتتای ژاپنتتی استتتفاده متتیشتتد کتته بعتتدتر جهتتانی شتتد .ایتتن
شکلک ها متعلق به فرهنتگ ژاپنتی هستتند مثتل ختم شتدن (بترای عتذرخواهی) .بته کمتک
این شکلک ها متا حالتت صتورت و بتدن ختود را کته مخاطتب از دیتدن آن محتروم استت بته
وی نمایش میدهتیم .متثال وقتتی ایمتوجی  را میفرستتیم یعنتی در حتال حاضتر غمگتین
هستیم و یا با  اعالم میکنیم بسیار شادابیم.

emoji
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در حال حاضر ایموجیها به یک زبان واحد در جهان تبدیل شدهاند و تقریبا تمام مردم با
فرهنگ ها و آداب متفاوت ،برای یک منظور مشترک از یک ایموجی واحد استفاده میکنند.
ایموجیها استاندارد هستند و توسط شخصهای سوم قابل تولید نیستند .اما استیکرها که در
فرهنگهای لغت فارسی به برچسب یا شکلک ترجمه شده اند ،قابل تولید توسط همه افراد در
برنامه هایی مانند تلگرام و بیسفون هستند .هر برنامه یا شبکه اجتماعی میتواند استیکرهای
مختص خود را داشته باشد در صورتیکه ایموجیها در تمامی برنامهها و شبکهها واحد هستند
و از کد برنامهنویسی واحدی استفاده میکنند ).(UX, 2016

 -2-2-1اسپم چیست و اسپم کننده کیست؟
اسپم که معادل فارسی "جفنگ" برایش معرفی شده است ،به معنای پیام یا نامه
14
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الکترونیکی است که بدون درخواست کاربر و برای تعداد زیادی از افراد به صورت فلهای ارسال
می شود .ریشه کلمه اسپم هم در نوع خود جالب توجه است .در زمان جنگ جهانی دوم که
غذاها جیره بندی شده بود یک نوع گوشت بسته بندی با عالمت تجاری اسپم وجود داشت که
از قاعده جیره بندی مستثنی بود و به طور گسترده در دسترس همه قرار میگرفت
( .)Wikipedia, n.dبنابراین به این پیامها هم که در اختیار همگان است اسپم میگویند.
با همه این تفاسیر ،اگر بخواهیم به زبان سادهتر بگوییم ،اسپم آن مطالبی است که علی
رغم میل ما برایمان ارسال میشود و ما به اجبار دریافت میکنیم .این پیامها اغلب با مقاصد
تجاری تولید و ارسال میشوند ،اما دالیل سیاسی و مذهبی هم باعث ارسال اسپم میشوند.
اسپم کننده هم طبعا کسی است که این پیامها را ارسال میکند و معموال فردی به شدت
سمج و با پشتکار باالست که حتی دیده شده که تا پانصد بار هم یک تبلیغ ساعت مچی
بیکیفیت را برای مخاطبان از همه جا بیخبر ارسال کرده است .پیشتر اسپم محدود به ارسال
ایمیلهای ناخواسته بود اما امروزه به دلیل گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی ،قالب
ارسال اسپمها هم دستخوش تغییراتی شده است .مثال در شبکههایی مانند تلگرام ،بعضی افراد
پیامهای نامرتبط را در گروهها و یا به افراد ناشناس ارسال میکنند که تلگرام از این نوع پیامها
به اسپم یاد میکند .البته تلگرام گزینهای تحت عنوان  report spamدارد که اگر شما بهعنوان
دریافت کننده پیام یا ادمین گروه آن را فعال کنید ،تلگرام حساب کاربری اسپم کننده را
مسدود خواهد کرد.
اینستاگرام هم گزینه  report spamرا دارد که در صورت گزارش افراد متعدد نسبت به
اسپم بودن پستهای یک حساب کاربری ،آن را مسدود خواهد کرد.
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 -3-2-1هشتگ چیست؟
طبق تعریف فرهنگ لغت آکسفورد « "هشتگ "1به کلمهای گفته میشود که توسط
عالمت هَش ( )#در وبسایتهای شبکههای اجتماعی ،برنامههای کاربردی ،خصوصا توئیتر
دنبال میشود تا پیامها را در یک عنوان مشخص قرار دهد».

)(Oxford, n.d

گفته میشود اولین هشتگ به معنای امروزی به سال  2007برمیگردد که یک آقا به اسم
کریس مسینا اولین هشتگ را در توئیتر استفاده کرد.
حتما شما هم بارها هشتگها را زیر پستهای اینستاگرامی دیدهاید .هشتگها باید پشت
سر هم نوشته شوند .مثال  #GoodBookیا با زیرخط بینشان فاصله بگذارید مثل
#کتاب_خوب در غیر اینصورت اگر بنویسید #کتاب خوب فقط دسته بندی کتاب برای شما
در نظر گرفته میشود .البته اگر صفحه شما خصوصی باشد هشتگ گذاری عمال کار بیهودهای
است ،چون پستهای شما در جستجوی آن دسته نمایش داده نخواهد شد .بعدا بیشتر درباره
صفحات خصوصی و عمومی حرف خواهیم زد  ...لطفا کمی صبور باشید و به خواندن ادامه
دهید.



hashtag
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وبسایتی با عنوان  /https://www.hashtags.orgوجود دارد که شما با ورود به آن
میتوانید هر هشتگی که مدنظر دارید را جستجو کرده و معنی آن و نمودار استفاده از آن را
برحسب زمان پیدا کنید.
یکی از مشکالتی که این هشتگها بوجود آوردند این است که اسپم کنندهها اغلب
توئیتها ،پستها و یا مطالبشان را با هشتگهای معروف ارسال میکنند ،حتی اگر هیچ
ارتباطی با آن هشتگ نداشته باشند ،تا بهاینترتیب کسانی که دنبال مطالب معروفی هستند را
وادار به خواندن مطالب خود کنند (همان ،بیتا) .حتما بارها برای خودتان هم پیش آمده است،
چیزی را جستجو میکنید اما نتیجه به دست آمده هیچ ربطی به مطلب پیدا شده ندارد .ولی
نویسنده زرنگ آن با گذاشتن هشتگهای فراوان ،مطلبش که حاال مثال تبلیغ جنس بنجلی
هست را در همه دستههای موجود قرار داده است.
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 like -4-2-1و dislike

همه ما که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنیم با دکمه ( likeیا معادلهای آن مثل
دکمه فیوریت 1در توییتر یا دکمه  +1در گوگل پالس و یا قلب در اینستاگرام) آشنا هستیم و
میدانیم دقیقا چه کار میکند و برای چه چیزی ساخته شده است .نقش این دکمه درواقع
پسندیدن یک مطلب است یا دست کم هدف از طراحی آن ،این موضوع بوده است .اگر دوست
شما در فیسبوک ،اینستاگرام یا هر شبکه دیگری که این امکان را به کاربران داده ،پست جالبی
به اشتراک بگذارد ،با همین دکمه  likeمیتوانید بدون نوشتن حتی یک کلمه ،احساس خود را
در مورد آن پست بیان کنید .البته موضوع به همین سادگیها هم نیست .دلیل اینکه چرا
درباره ماموریت دکمه  likeبا شک و شبهه حرف زده شد این است که شاید در اوایل کار،
دکمه  likeکفایت میکرد ولی حاال هر likeی واقعا به معنی  likeکردن نیست .درواقع ،اگر
فکر کردید هر کسی که پست شما را  likeمیکند به معنی آن است که از پست شما خوشش
میآید اشتباه میکنید .گاهی اوقات  likeکردن میتواند به معنی مسخره کردن باشد ،یا ابراز
تاسف و یا حتی به معنی اینکه یک نفر پست شما را خوانده ولی الزاما آن را دوست ندارد فقط
خواسته به این وسیله اعالم کند که پست شما را خوانده! تا زمانی که این اشخاص

comment

ندهند شما دقیقا نمیتوانید بفهمید که منظور از  likeکردن دقیقا چه بوده است هر چند
گاهی اوقات با  commentهم نمیتوان به این موضوع پی برد.
این پیچیدگی رفتاری در شبکههای اجتماعی سبب شده که صاحبان این شبکههای
اجتماعی که تمام هم و غمشان آسایش و رضایت ماست! (بشنوید و باور نکنید البته) به این
فکر بیافتند که چه بهتر میشد اگر به غیر از دکمه  ،likeدکمههای دیگری هم به این شبکهها
اضافه میشد .مثال دکمه  dislikeچطور است؟ یعنی دکمهای کامال متضاد با دکمه .like

favorite
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خوب البته این بحث جدیدی نیست و فیسبوک هم خیلی وقت است که به دکمه

dislike

فکر میکرده .اما مارک زاکربرگ خوشبختانه تصمیم درستی در این مورد گرفته و اعالم کرده
است که تصمیم ندارد دکمه  dislikeرا به فیسبوک اضافه کند .چرا؟ خودتان هم میتوانید به
راحتی به جواب این سؤال دست یابید.

تصور کنید اگر دکمه  dislikeدر فیسبوک ،اینستاگرام و  ...وجود داشت چه فاجعهای به پا
میشد .همین دکمه ساده تبدیل به یک ابزار قدرتمند برای قلدری سایبری میشد به طوری
که از آن برای سرکوب شخصیتها استفاده میشد .فرض کنید یک پست منتشر میکردید و
 100نفر آن را  dislikeمیکردند و دو نفر هم  .likeوقتی به آمار  likeو  dislikeپستهای خود
نگاه میکردید احساس شرمندگی میکردید.

از آن بدتر اینکه آمار likeها و dislikeها به صورت عمومی نمایان بود و دوستانتان
میتوانستند آن را ببینند و بر اساس آن در مورد شما قضاوت کنند .همین حاال هم تعداد
likeها یکی از معیارهای قضاوت در مورد افراد شده وای به اینکه  dislikeهم اضافه شود .چه
بسا بر سر  dislikeکردن خونها ریخته میشد.
اما خب این شبکهها نیاز کاربران را بیپاسخ نمیگذارند فیسبوک به جای دکمه  dislikeبه
فکر اضافه کردن چند دکمه دیگر برای بیان احساسات با یک کلیک است .برای مواقعی که
دکمه  likeنمیتواند دقیقا احساس کاربر را بیان کند ،دکمههای دیگری مثل دکمه  LOLاز
نظر فیسبوک فکر جالبی است.

البته این مساله فقط و فقط به فیسبوک خالصه نمیشود .شبکههای اجتماعی دیگر مثل
توییتر یا گوگل پالس هم به نوعی با این موضوع کلنجار میروند .خیلی از کاربران به فکر
اضافه شدن دکمهای مثل دکمه  Hateبه توییتر یا دکمه  -1به گوگل پالس افتادهاند که این
دکمهها هم با همان منطق دکمه  dislikeگزینه مناسبی به نظر نمیرسند.
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comment -5-2-1

 commentیا به فارسی "نظر" یکی از قابلیتهای شبکههای اجتماعی و البته وبالگهاست.
وقتی کسی پستی در یک شبکه یا وبالگ منتشر میکند ،شما در ذیل آن میتوانید نظرات
کارشناسی خود را بنویسید .البته هم در وبالگها و هم در شبکههایی مانند اینستاگرام امکان
بستن  commentها وجود دارد که با فعال کردن آن ،خودتان را از دریافت نظرات کارشناسی
دیگران که البته گاهی مزین به بد و بیراه هم هست محروم میکنید .بسیاری از سرویسهای
ارائه دهنده وبالگها و شبکههای اجتماعی امکان  likeکردن commentها را به کاربران
می دهند .به این معنی که مثال در اینستاگرام ،در زیر یک پست ،کسی نظری گذاشته که مورد
پسند شماست و میتوانید آن را  likeکنید.
بسیاری معتقدند امکان commentگذاری به این دلی ل جذاب است که ارتباط را از حالت
یکطرفه بیرون آورده و آن را دوطرفه میکند چون در هر دو سو امکان تبادل نظر بوجود
میآید.
 Friend -6-2-1و Public

مفهتتوم صتتفحات خصوصتتی و عمتتومی در شتتبکههتتای اجتمتتاعی ماننتتد اینستتتاگرام و
فیستتبوک کمتتی متفتتاوت از یکتتدیگر استتت .در اینستتتاگرام صتتفحه شتتما اگتتر خصوصتتی
) (privateباشتتد تنهتتا افتترادی کتته شتتما آنهتتا را تاییتتد ) (confirmکنیتتد متتیتواننتتد صتتفحه
شتما را ببیننتتد و هتر کتتاری متتیخواهنتد (اعتتم از  commentگذاشتتن ،پیتتام فرستتتادنlike ،

کتتردن ،دیتتدن  commentدیگتتران و  )...را انجتتام دهنتتد و اگتتر صتتفحه شتتما عمتتومی
) (publicباشتتد ایتتن امکانتتات در اختیتتار همتته متتردم دنیتتا کتته در اینستتتاگرام اکانتتت دارنتتد،
قتتترار متتتیگیتتترد .مفهتتتوم  friendدر تنظیمتتتات فیستتتبوک ماننتتتد مفهتتتوم خصوصتتتی در
اینستتتتاگرام استتتت امتتتا  publicدر ایتتتن دو شتتتبکه متفتتتاوت استتتت .در فیستتتبوک شتتتما
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متتیتوانیتتد بتترای افتترادی کتته درواقتتع دوستتت شتتما نیستتتند محتتدودیت بگذاریتتد و حتتدود
دقیقتتی تعیتتین کنیتتد .متتثال متتیتوانیتتد بگوییتتد فقتتط پستتتهتتایی کتته تعیتتین متتیکنیتتد را
ببینند یا  commentو اسامی دوستانتان را ببینند و .(facebook, n.d) ...
 follow -7-2-1و  followerو following

 Followکردن یا در معادل فارسی "پیگیری کردن" یا "دنبال کردن" یک شخص به این
معنی است که شما میتوانید در هر شبکه اجتماعی ،بنا بر قوانین آن شبکه ،مطالب منتشر
شده توسط دارنده یک صفحه را ببینید .اینکه میگوییم بر اساس قوانین ،چون هر شبکه
اجتماعی قوانینی برای خودش دارد و ما بهعنوان کاربر موظفیم قبل از استفاده از هر عنوانی
درباره آن قوانین مطالعه کنیم زیرا بعد از استفاده ،تمام عواقب آن مطابق معمول گردن مبارک
خودمان است!
در اینستاگرام وقتی شما فردی را  followمیکنید ،عمال همه پستها ،تغییرات عکس
پروفایلهاcomment ،ها ،دوستان و  ...او را میتوانید ببینید .البته آن شخص میتواند کاری
کند که شما storyهای (دیگه واقعا معادل فارسی این یکی ابزار نوبر میشه!) او را نبینید .قضیه
در فیسبوک کمی فرق میکند .کسی که شما را  followمیکند اما دوست شما

)(Friend

نیست فقط میتواند پستهایی را ببیند که شما تحت عنوان عمومی ) (publicمنتشر
کردهاید 1.کاربران فیسبوک میتوانند در تنظیمات انتخاب کنند که این followerها حتی
نتوانند اسامی دوستانشان یا  commentهای آنها را هم ببینند.
خب حاال میرسیم به  followerکه طبیعتا به افرادی گفته میشود که عمل  followرا
انجام میدهد .در اینستاگرام تعداد بینهایتی  followerمیتوانید داشته باشید اما تعداد
followingهای هر شخص نمیتواند بیشتر از  7500نفر باشند (نیکزاد ،بیتا) .فالووینگ
https://www.facebook.com/about/follow
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) (followingیعنی کاربرانی که توسط آن صفحه دنبال میشوند .یعنی من بهعنوان دارنده یک
صفحه فقط میتوانم  7500شخص یا صفحه دیگر را دنبال یا پیگیری کنم در حالیکه برای
دنبال کردن صفحات دیگران ،محدودیتی ندارم.

 -3-1تاریخچه پیامرسانها و شبکههای اجتماعی در ایران
کاربران ایرانی هم مانند کاربران سایر کشورها و یا در بعضی موارد بسیار بیشتر از آنها
مشتاق استفاده از شبکههای اجتماعی بوده و هستند .البته استفاده از این شبکهها در ایران با
فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است .مثال همین فیسبوک که ابتدا در ایران فیلتر بود اما
در سال  87که رفع ف یلتر شد به شدت مورد استقبال واقع شد و بسیاری از ایرانیها پروفایلها
ساختند و فعالیتها کردند .اما به دلیل استفاده در جنجالهای خیابانی و بهرهبرداریهای
سیاسی از آن ،این سایت دوباره در ایران فیلتر شد .این فراز و نشیبها اما صرفا در مورد
شبکههای خارجی نبود .اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه این شبکهها داشته باشیم ،باید گفت،
نخستین موج جدی فراگیر شدن شبکههای اجتماعی در ایران به استقبال از وبسایت اورکات
( )Orkutبرمیگردد .اورکات شبکهی اجتماعی و دوستیابی تحت مالکیت شرکت گوگل بود
که در سال  2004بهوسیله یکی از کارمندان این شرکت راهاندازی شد .اورکات بهسرعت مورد
توجه کاربران ایرانی قرار گرفت و ایرانیها در کنار برزیلیها ،آمریکاییها و هندیها به چهار
ملیت برتر در این شبکهی اجتماعی تبدیل شدند .تنها فیلتر شدن اورکات بود که توانست این
وبسایت را از کانون توجه ایرانیان خارج کند .پس از فیلتر شدن اورکات نوبت به شبکههای
اجتماعی ایرانی بود تا وارد دنیای مجازی شوند .از میان تجربههای ایرانی راهاندازی
وبسایتهای شبکهی اجتماعی ،تنها نمونهی موفق و قابل توجه در آن سالها کلوب ()Cloob
بود که برای مدتی مورد اقبال کاربران داخل کشور قرار گرفت (کر .)1390 ،درواقع در طی این
سالها شبکه های ایرانی بسیاری وارد این عرصه شدند که در جای خودشان به معرفی آنها و
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فراز و نشیبهایشان خواهم پرداخت .در ایران با افزایش زیرساختهای تلفن همراه و استفادۀ
روزافزون از گوشیهای هوشمند ،برنامههای پیامرسان به رسانههای جدید اجتماعی تبدیل
شدهاند .برای مدتی ،دو برنامۀ وایبر و الین پیامرسانهای محبوب در کشور بودند؛ اما بعداً
تلگرام و واتساپ محبوب شدند .اگرچه تقریباً هرکس که در ایران گوشی هوشمند دارد از
تلگرام استفاده میکند ،واتساپ هنوز انتخاب دوم برای بسیاری از مردم است .یکی از دالیل
محبوبیت واتساپ در ایران ،قابلیت تماس صوتی و تصویری آن است که برخالف تلگرام ،دولت
آن را مسدود نکرده است.
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اجتماعی و پیامرسانهای جهانی

 -1-2مقدمه
پیامرسانها و شبکههای اجتماعی حاال دیگر عضوی از خانواده که چه عرض کنم عضوی از
بدن ما هستند .بدون آنها انگار زبانم الل ناقص العضو هستیم و یک چیز اساسی در زندگیمان
کم است .گوشیهایمان در حال انفجار از حجم باالی برنامهها و اپلیکیشنهای نصب شده
هستند و اگ ر خدای ناکرده یک روز اتصالمان به اینترنت جان قطع شود انگار بخشی از
وجودمان از ما جدا شده است .تا چند وقت قبل شایع بود که هر کس که از خانه قهر میکند
خواننده میشود اما گمانم االن اوضاع کمی تغییر کرده است و آنهایی که قهر میکنند و کمی
سواد دارند یک شبکه اجتماعی تولید میکنند و شاهد این مدعا هم تعداد زائدالوصف
شبکههای اجتماعی در جهان است .اما بعضی از این شبکهها که نوآور و یا کاراتر بودند حسابی
در دنیا گل کردند و معروف شدند .در این بخش از کتاب به معرفی بعضی از این شبکهها
پرداختیم .البته امکان توضیح همه این شبکهها مقدور نیست مگر نوشتن کتابی در ابعاد جنگ
و صلح تولستوی آن هم در ده یا حتی بیست جلد.
همانطور که گفتیم شبکههای اجتماعی روزبهروز دلبرانهتر از قبل به جذب مخاطبین
میپردازند و هر روز هم به خیل مشتاقان و فعاالن این شبکهها افزوده میشود .اما با ورود
تلفنهای هوشمند کمکم این بشر بی حوصله از نشستن پای کامپیوتر و لپ تاپ خسته شد و
دانشمندان موقعیت شناس هم فرصت را برای یک جهش علمی بسیار مغتنم دیدند .این شد
سرآغاز سرازیر شدن اپلیکیشنهای شبکههای اجتماعی به گوشیهای تلفن همراه در ایران و
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سراسر جهان .در نظرسنجی که اخیرا در ایران توسط سایت نظرسنجی آنالین نظربازار ،صورت
گرفته کاربران ایرانی هم استفاده از شبکههای اجتماعی را جز دالیل اصلی خود برای استفاده
از اینترنت برشمردهاند .در این پیمایش  3707ایرانی با ردۀ سنی 18تا  65سال به این
پرسشنامه پاسخ دادهاند .از این تعداد 2829 ،نفر مرد و  878نفر زن بودهاند .این افراد در
پاسخ به این سوال که مهمترین هدف آنها از استفاده از اینترنت چیست جوابهای زیر را ارائه
کردهاند( :نظربازار)1396 ،

مهمترین اهداف استفاده ایرانیان از اینترنت (نظربازار)1396 ،

با نگاه به این نمودار متوجه می شتویم کته مهتمتترین هتدف استتفاده از اینترنتت در بتین
ایرانی ها «جست وجوی محتوا» است .به عالوه با کسب آمار 60درصد به عنوان مهم ترین اولویتت
آن ها نیز تعیین گردید .بعد از آن« ،استفادۀ کاری» مثل ایمیل ،برنامه های پیام رسان حرفته ای،
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وبینار و کنفرانس ویدئویی و «رسانه های اجتماعی» مثل اینستتاگرام و پیتام رستان تلگترام ،بتا
آماری نزدیک به 50درصد در رتبۀ دوم قرار دارند.
این پرسش چندگزینهای بود و پاسخدهندگان میتوانستند از بین چند گزینه انتخاب کنند.
نکتۀ جالب توجه در بررسی نتایج بهدستآمده این است که تنها 10درصد افراد «مطالعۀ
بالگها» را بهعنوان یکی از اهداف استفادۀ خود از اینترنت انتخاب کردهاند .این در حالی است
که در سال  2002پرشین بالگ و انجمن بالگ اسکای اولین خدمات بالگ رایگان برای
فارسیزبانان بودند و در ابتدا اولین موجِ بالگرها بود که باعث جذب بسیاری از ایرانیها بهسمت
استفاده از اینترنت شد .اما طبق مطالعۀ اخیری که مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام داد،
اخیراً 70درصد محتوای فارسی وب یا از اخبار سایتهای دیگر کپی شده است ،یا بیارزش
است (نظربازار.)1396 ،
حاال که استفاده از شبکههای اجتماعی در ایران و جهان با این رشد سرسامآور روبرو بوده
است ما نیز به فکر افتادیم تا کمی اطالعات مفید درباره این نوظهوران کهکشان راه شیری در
اختیار شما بگذاریم تا خدای نکرده در سیاهچالههای مخوف نیفتاده و خدای نکرده اسیر دست
آدم فضاییهای بدجنس نشوید .در دو فصل پیش رو بنا داریم کمی در باب معروفترینهای
این عرصه چه به شکل سایت و چه به شکل اپلیکیشن موبایلی صحبت کنیم ،باشد که شناخت
بیشتر به کارکرد بهتر بیانجامد.
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Facebook -2-2

 -1-2-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
فیسبوک یکی از ابتداییترین شبکههای اجتماعی آنالین است که در سال  2004توسط
مارک زاکربرگ و دوستانش در دانشگاه هاروارد راهاندازی شد .در ابتدا این وبسایت مختص
دانشجویان دانشگاه هاروارد بود ،اما با گذشت زمان ،درِ آن به روی دانشگاههای دیگر نیز
گشوده شد .پس از افزودهشدن دانشگاههای مختلف و دبیرستانها به لیست افراد مجاز
عضویت در فیسبوک ،درست وقتی درهای خوشبختی به روی مبارک مارک زاکربرگ و رفقا
گشوده شده بود ،عضویت در آن به تدریج برای تمامی افراد باالی  13سال در سراسر دنیا
ممکن شد تا هیچکس از نعمت داشتن یک اکانت فیسبوک بیبهره نماند.
فیسبوک بهعنوان نمادی از شبکههای اجتماعی ،همیشه پیشتاز نوآوری در ارائه خدمات
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بوده است به طوری که معموال در صدر اخبار نوآوری قرار میگیرد .فیسبوک پر استفادهترین
شبکه اجتماعی در جهان است به گونهای که حدودا از هر  4انسان روی زمین ،یک نفر در
فیسبوک عضو است و در هر ثانیه پنج پروفایل جدید در فیسبوک ساخته میشود!!!
)(Zephoria, 2017

همانطور که پیشتر اشاره شد فیسبوک همیشه طرحهای خالقانه و نوآورانهای برای ارائه
دارد که برخی از آنها کمی ترسناک و حتی گاهی خنده دار هستند .برای مثال فیسبوک در
فوریه ( 2015بهمن  )1393امکان جدیدی را ایجاد کرد به غایت خنده دار و البته به فکر فرو
بَر .فیسبوک به کاربر اجازه میدهد فردی را بهعنوان وارث حساب کاربری ()legacy contact
خود برگزیند .فکرش را بکنید ...از این به بعد در زیر وصیتنامههامان در حالیکه باغ اوشان
رسیده به پسر بزرگمان و خانه پیچ شمران به دختر وسطی حساب فیسبوک را هم میبخشیم
به تهتغاری که دلش خوش باشد به این مال موروثی!! البته وارث باید از دوستان فیسبوکی
متوفی باشد پس حتما باید قبل فوتمان تهتغاری جان را اد کنیم به  friend listو او را بهعنوان
وارث خود انتخاب کرده باشیم .این قابلیت البته اجالتا در ایاالت متحده فعال است و در آینده
نزدیک نصیب روزی ما هم خواهد شد انشااهلل تعالی .فیسبوک پیش از این به منظور حفظ
حریم شخصی و امنیت خانواده و دوستان ،پروفایل شخصی افراد فوت شده را مسدود میکرد.
اما دید حیف است این  pageگرانمایه ما همینطوری در بانک اطالعاتی خاک بخورد این شد
که سند شش دانگش را زد به ناممان و صفحهمان رفت جز اموال منقولمان .البته فردی که
بهعنوان وارث انتخاب میشود ،دسترسی محدودی به حساب کاربری افراد فوت شده دارد؛
میتواند یک پست ارسال کند ،عکس پروفایل را تغییر دهد ،به درخواستهای دوستی پاسخ
دهد و آرشیوی از عکسها و پستهای کاربر را دانلود کند و این به این معنی است که او
نمیتواند محتوای پیامهای خصوصی کاربر را دانلود کند ،پستهای نوشته شده کاربر یا
دوستان فیسبوکی او را ویرایش کند و یک عکس یا کل حساب کاربری را پاک کند (انتخاب،
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 .)1393ولی خودمانیم هااا  ...چقدر این صفحه ما مهم شده که حیف است ببندیم و خدا به
دادمان برسد اگر مطلب خدای ناکرده نابجایی پست کرده باشیم در زمان جوانی و جاهلی که
دیگر پشیمانی سودی ندارد و هیچ جوره نمیشود پس گرفت.

در راستای پیشترفت و بته روز رستانی امکانتات شتاخ درآر ،فتیسبتوک در ابتتدای ژوئیته
 2015اعتتالم کتترد کتته دپارتمتتان هتتوش مصتتنوعی ایتتن شتترکت ،الگتتوریتم جدیتتدی را در
خصتتوص تشتتخیص چهتتره آزمتتایش متتیکنتتد کتته از طریتتق سیستتتمهتتای پتتردازش تصتتویر
( )Image Processingو هتتوش مصتتنوعی ( )AI1بتتدون اینکتته تصتتویر صتتورت فتترد در
عکتتس مشتتخص باشتتد امکتتان تشتتخیص او را از روی ویژگتتیهتتای کلیتتدی دارد .ایتتن امکتتان
هتتم اکنتتون بتتر روی بتتیش از  40000تصتتویر آزمتتایش شتتده و نتیجتته آن بتتیش از 83
درصد تشخیص صحیح بتوده استت .همچنتین ایتن ستایت اعتالم کترد کته پتس از بررستی و
اطمینتتان از صتتحت کتتارکرد ،ایتتن قابلیتتت بتته اپلیکیشتتنهتتا افتتزوده خواهتتد شتتد .امتتا ایتتن
Artificial Intelligence
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تکنولتوژی دیگتتر صتدای همتته را درآورده استت زیتترا صتریحا فتتیسبتوک اعتتالم کترده استتت
کتته متتا را زیتتر نظتتر قتترار خواهتتد داشتتت و کلتتی اطالعتتات از متتا در ستترورهای ختتود ذخیتتره
خواهد کرد .ایتن قضتیه وقتتی ترستناک تتر خواهتد شتد کته ایتن اطالعتات در اختیتار بقیته
ستتازمانهتتا و حتتتی دولتتتهتتا قتترار گیتترد .شتتاید همتتین نتتوع از تکنولتتوژیهتتا و اقتتدامات
فیسبتوک باعتث شتده کته جولیتان آستانژ موستس وبستایت  Wkileaksدر مصتاحبه اخیتر
ختتود بتتا ستتایت « »Russia Todayگفتتته استتت کتته« :فتتیسبتتوک تنفرآمیزتتترین ابتتزار
جاسوسی است که تاکنون خلق شده است» (رادیو فردا.)1390 ،
یکی دیگر از تکنولوژیهایی که فیسبوک اخیرا در سال  2016به پیامرسان خود اضافه
کرد امکان به اشتراکگذاری محل 1کاربر است .بهاینترتیب که شما وقتی در حال چت هستید
میتوانید با زدن دکمه ای به مخاطب (یا مخاطبان خود در گروه) روی نقشه نشان دهید دقیقا
کجا هستید .در صورتی که دکمه را خاموش نکنید مخاطبان شما و البته سرورهای فیسبوک
تا یک ساعت میتوانند حرکت شما را روی نقشه دنبال کنند!!!

)(Facebook, 2017

 -2-2-2تجارب جهانی و ایرانی در استفاده از فیسبوک
فیسبوک هم مانند هر ابزار دیگری یک تیغ دولبه است .احتماالً شما هم کاریکاتورهای
مختلف با مضمون انتقاد از شبکههای اجتماعی و به طور خاص فیسبوک را به اندازه کافی
دیدهاید .البته فیسبوک بیشتر از سایر شبکههای اجتماعی در معرض حمله قرار میگیرد چون
تقریباً نماد شبکههای اجتماعی دیجیتال نوین است .اما واقعیت غیر قابل انکار این است که این
شبکه اجتماعی مانند هر مصنوع ساخت بشر مملو از خوبی و بدیهاست.

Live Location
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سایت  Puresight1پژوهشی انجام داده و مزایا و معایبی را برای فیسبوک به شرح زیر
برشمرده است:
مزایا


استفاده از آن آسان است.



امکان عبور از مرزها را میدهد .چون افراد از کشورها و حتی قارهها و شاید روزی
روزگاری از سیارههای متفاوت در آن امکان تعامل دارند.



امکان انتخاب افراد برای به اشتراکگذاری محتوا با آنها را دارد.



فیسبوک مکانی است که میتوان به راحتی نظرات ،دیدگاهها و عالقمندیها را به
اشتراک گذاشت.



مهارت های اجتماعی ،مانند مراوده با افراد دیگر و توانایی شنیدن نظرات متفاوت
را بهبود میبخشد (البته اگر کار به فحاشی زیر پست مخالفین نکشد!!!).



میتواند کارکرد آموزشی داشته باشد و افراد با مراجعه به صفحات آموزشی به
یادگیری مهارت و دانش بپردازند.

و اما معایب


حریم خصوصی علیرغم تدابیر سایت ،همچنان به شدت نقو میشود.



زمانبر بودن فیسبوک



آزادی بیحدوحصر در بیان مطالب که باعث شده افراد به شدت بیپروا و گاهی به
دروغ حرف بزنند.

 PureSight Technologies Ltdدر سال  1998با هدف فراهم کردن محیط آنالینی امن برای کودکان جهان آغاز به کار کرده است.
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سوءاستفاده از افراد به خصوص از کودکان و نوجوانان .متاسفانه مواردی وجود
دارد که افراد به دلیل مزاحمتهای سایبری اقدام به خودکشی کردهاند.



جعلی بودن بسیاری افراد و مطالب



اعتیاد آوری



افشاء مطالب و امکان سوءاستفاده از عکسهای افراد



ضد اجتماعی بودن فیسبوک زیرا روابط رو در رو را کاهش میدهد.



به مخاطره انداختن آینده ،زیرا وقتی مطلب یا عکسی پست میشود دیگر هرگز،
تاکید میکنم هرگز به شکل کامل پاک نخواهد شد و هر لحظه توسط سازمانها
و افراد قابل بازیابی است ).(PureSight, n.d

طبق پژوهشی که وبسایت معتبر  Divorce Onlineدر سال  2011انجام داده است
فیسبوک در یک سوم طالق های انگلستان نقش دارد .این وبسایت که مرکزی برای اقدام به
طالق در انگلستان است ،اعالم کرده که در حدود  %33از پروندههایی که مراجعان در این
وبسایت پر میکنند ،فیسبوک را یکی از دالیل جدایی خود میدانند .دالیل مداخله فیسبوک
در بهم خوردن روابط زوجین متعدد است اما این پژوهش سه دلیل زیر را بهعنوان اساسیترین
دالیل مطرح کرده است:


ارسال پیامهای نامناسب به افرادی از جنس مخالف



ارسال پیامهای نامناسب به همسران و یا نامزدان سابق و بازگشت به رابطههای
قبلی



دوستان فیسبوکی که به افراد گزارش رفتارها و درخواستهای نامناسب
همسرانشان را دادهاند.

به گفته پژوهشگران این سازمان ،این اتفاقهای ناخوشایند به دلیل وجود بستر مناسب در
33
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شبکههای اجتماعی رشد چشمگیری دارد ).(Uninkrishnan, 2012

 -3-2-2آمارهای جالب و خواندنی
آمارهای جالب توجه در مورد فیسبوک بسیار است .مثال آیا میدانستید که این ابَرشبکه
اجتماعی بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد که اگر از قوه بیانتهای تخیلمان استفاده کنیم و
فرض کنیم فیسبوک یک کشور بود ،این کشور تبدیل به سومین کشور پرجمعیت دنیا ،بعد از
چین و هند میشد و آن وقت شاید حتی توسعهیافته هم نبود.
از این جمعیت بیش از یک میلیاردی ،ایاالت متحده با  157میلیون عضو ،صدرنشین است
و بعد از آن هند ،برزیل ،اندونزی و مکزیک در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند ).(EMGN, n.d
اگر بخواهیم همه آمارهای این ابَر وبسایت را لیست کنیم موارد زیر جزء خواندنیترینها
خواهد بود:


)(zephoria, 2017

بیشترین محدوده سنی افراد در فیسبوک بین  25تا  34سال است که  %29.7از
کل کاربران فیسبوک را شامل میشوند.



حدود  300میلیون پروفایل قالبی در فیسبوک وجود دارد .هرچند کارشناسان
معتقدند که تعداد پروفایلهای قالبی خیلیخیلی بیشتر از این حرفهاست.



در هر شصت ثانیه در فیسبوک 510 ،هزار  commentنوشته میشود و  136هزار
عکس بارگذاری میگردد.



پنجاه درصد افراد  18تا  24ساله بالفاصله بعد از بیدار شدن وارد فیسبوک
میشوند.



...
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Youtube -3-2

 -1-3-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
یوتیوب بعد از فیسبوک دومین شبکه اجتماعی محبوب در جهان است .این وبگاه
معروفترین وبگاه بارگذاری و تماشای رایگان ویدئو است که در سال  2005راهاندازی شده
است .ساالر کمانگر از ایرانیان مقیم آمریکا ،در سال  2010بهعنوان مدیر یوتیوب انتخاب شده
است.
آمارهای ابتدای سال  2017نشان می دهد که در هر ماه حدود یک میلیارد نفر از این سایت
بازدید میکنند ) (eBiz, 2017و روزانه حدود چهار میلیارد ویدئو در یوتیوب تماشا میشود
).(statista, 2017
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 -2-3-2مواجهه با محبوبیت جهانی تا فیلتر شدن در برخی کشورها
یوتیوب از آغاز فعالیت خود با فراز و نشیب هایی در بسیاری از کشورها روبرو بوده است .از
آنجاییکه این اَبَرسایت بیش از یک میلیارد ) (Youtube press room, n.dکاربر دارد و همه
این کاربران امکان انتشار محتوا را دارند ،کار نظارتی روی این محتواها عمال غیرممکن است و
اصال با سیاستهای سایت در تضاد است .بنابراین همیشه در این سایت قوانین کپیرایت نقو
میشود ،به ادیان ،جنسیتها ،نژادها و  ...توهین میشود و فعالیتهای مخرب سیاسی صورت
می گیرد .البته یوتیوب قوانینی برای کاربران دارد و تا حدی با محتواهای نامناسب مقابله
میکند اما بسیاری از موارد دیده و پیگیری نمیشوند .مثال در بحث محتواهای جنسی و
ب رهنگی ،این سایت اعالم کرده است که انتشار این گونه محتواها ممنوع است و در صورت
مشاهده محتوا حذف یا در ردهبندی سنی قرار می گیرد .البته در ادامه اظهار شده است که در
صورتی که این گونه محتوا به جهت فعالیت های پزشکی ،علمی ،هنری و  ...باشد انتشار آن
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خالی از اشکال است  .)(Youtube help, n.dدر بحث خشونت و دیگر موارد نیز اوضاع
بههمین ترتیب است .بنابراین کشورهای زیادی دسترسی به این وبسایت را محدود یا به طور
کامل منع کرده اند .چین ،مراکش ،تایلند ،ترکیه ،پاکستان ،برزیل ... ،و البته کشور خودمان،
ایران ،کشورهایی هستند که یوتیوب در آنها به شکل رسمی فیلتر شدهاند ).(Wikipedia, n.d

 -3-3-2آمارهای جالب و خواندنی
اگر به شما گفته شود در هر دقیقه بیش از  100ساعت ویدئو در یوتیوب بارگذاری میشود
امکان این که از تعجب دهانتان باز بماند دور از انتظار نیست .حاال اگر گفته شود که کاربران
این وبسایت در هر روز یک میلیارد ساعت ویدئو تماشا میکنند چطور؟ اما اینها واقعیتهای
این سایت هستند (علی نژاد .)1395 ،یوتیوب این مطلب را در وبالگ رسمیاش به شکل
جالبی شرح داده است« :بیایید یک میلیارد ساعت را طور دیگری ببینیم .اگر بنشینید و یک
میلیارد ساعت فیلم در یوتیوب ببینید ،انگار به صدهزار سال پیش میروید .صدهزار سال قبل
اجداد ما ابزارهای سنگی میساختند و زمانی که ماموتها در زمین فرمانروایی میکردند ،از
آفریقا مهاجرت کردند .فکر کنید اگر 100هزار سال با سرعت نور سفر کنید ،میتوانید از یک
طرف کهکشان راه شیری به طرف دیگر آن بروید»

).(Youtube,2017

اما این ویدئوها در طیفهای مختلفی تولید و به اشتراک گذاشته میشوند .پربینندهترین
ویدئوی موجود در یوتیوب تا به حال حدودا دو میلیارد و هشتصدوچهل بار دیده شده است.
دومین ویدئوی پربیننده یوتیوب هم تا کنون حدود دومیلیاردوهفتصدوبیستهزار بیننده داشته
است ).(Youtube, n.d
یکی از پدیده های این شبکه ویدئویی با نام چارلی من رو دوباره گاز گرفت! یا

Charlie bit

 ! my finger - againاست که برادری انگشت برادر خود را گاز میگیرد .این ویدئو یکی از
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پربازیدترین ویدئوهای غیر موزیکال است که تا به حال  850میلیون بار دیده شده است.

Instagram -4-2

 -1-4-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
اینستاگرام یک اپلیکیشن و وبسایت رایگان اشتراکگذاری عکس و مطلب است که شما
قادرید از شیر مرغ تا جون آدمیزاد را در آنجا به اشتراک بگذارید و به یکی از به اصطالح
شاخهای اینستا تبدیل شوید و در عرصه جهانی بدرخشید .این که اینستاگرام از کجا شروع
کرد و چگونه پله های موفقیت را طی کرد هم داستانی خواندنی دارد که خالصه آن را در شکل
بعد میبینید:
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روند موفقیت اینستاگرام )(vital, 2015

درواقع اینستاگرام توسط دو مرد به نامهای سیستُرم و کریگر در سال  2010و در عرض
هشت هفته ساخته شد و فرایند باال را طی کرد و تبدیل به بهترین نرمافزار اشتراک عکس شد
).(Wikipedia, n.d
این کشف بزرگ باعث شکوفا شدن استعدادهای فراوانی در جهان شد .افرادی وجود دارند
که در جهان واقعی هیچگونه تفاوتی با بقیه ندارند و ناشناختهاند ،اما با ورود به اینستاگرام و
انجام فعالیتهای خاصی تبدیل به افراد سرشناش ( )celebrityجامعه شدهاند.
همه ما امروزه به لطف شبکههای اجتماعی و خصوصا اینستاگرام ،کسانی را میشناسیم که
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بسیار متمول ،خوشتیپ ،باکالس ،اهل مطالعه و خالق و متشخصاند .لباسهای شیک ،مد
روز ،تر و تمیز و خوش رنگ و لعاب میپوشند .مرتب و آراستهاند .صبحانه ،قهوه ،شیرکاکائو و
آب پرتقال مینوشند .غذاهای رنگارنگ و اشتها برانگیز میخورند .اجتماعی هستند و دائم به
مسافرتهای جورواجور میروند .در سفرها ،هنگام طلوع کنار دریا هستند و موقع غروب در
کوهستان .عاشق حیوانات و طبیعتاند .مدام لبخند میزنند و با دوستان خوبشان سلفی
میگیرند .و القصه ...زندگی رویایی دارند که خیلی از ما آرزویش را داریم و حتی در خوابهای
شبانهمان میبینیم .اما لطفا کمی دقت کنید .چنین زندگیای فقط در اینستاگرام قابل تصور
است! زندگی واقعی آنها مثل من و شماست .آنها هم درگیر دغدغههای روزمرهاند .صبح زود به
زور و بال از خواب بلند میشوند و آنقدر گرفتارند که غروب آفتاب را نمیبینند .خیلی وقتها
ژولیده و نامرتباند .وقت صبحانه خوردن ندارند .خیلی وقتها ناهار را با عجله و سرپا
میخورند .اگر مجالی باقی باشد هفتهای یا حتی ماهی یک بار شام مفصلی در کنار خانواده یا
دوستان خواهند خورد .تنها فرق آنها با ما در این است که از بهترین و شیکترین لحظات
زندگیشان عکس میگیرند چون خوب میدانند که عکسهای عادی و معمولی در اینستاگرام
طرفدار چندانی نخواهد داشت .زندگی متفاوت ،پررنگ و لعاب و البته اشرافی با کمی چاشنی
خالقیت (که اغلب با تقلید از ایدههای دیگران همراه میشود) دنبالهروهای بیشتری را برایشان
به ارمغان خواهد آورد .به همین دلیل است که دست از گوشیهای موبایلشان بر نمیدارند و
در هر فرصتی با چیدمانی مناسب از آیتمهای اینستاگرام پسند ،خود را آدمی جلوه میدهند
که به واقع «نیستند» .به همین دلیل است که محققان بسیاری بر این باورند که اینستاگرام ،نه
سبک زندگی ما ،که سبک تظاهر ما به آنچه هستیم را تغییر داده است (اقتصاد نیوز.)1393 ،
درواقع میتوان بیاغراق گفت که ما امروزه با یک شبکه اجتماعی روبهرو هستیم که اجازه
میدهد ما بهترین «خودمان» را در آن به نمایش بگذاریم .کاربران اینستاگرام تصویری از خود
به اشتراک میگذارند که مایل هستند ما آنها را آنگونه ببینیم .این حرفها اما اصال به این
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معنا نیست که اینستاگرام اپلیکیشنی کامالً منفی است که تنها پیامدهای بدی برای زندگی ما
دارد .بلکه باید بدانیم که این زرق و برقها فقط ظاهر همه چیز است .شاید بهترین حرف همان
باشد که جناب جان ماکسول کوتسی ،نویسنده آفریقایی در سال  1940گفت که "هرگز ظاهر
زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید".
اما آمارها نشان میدهد این دسته افراد حسابی مشغول فعالیت هستند به طوریکه روزانه
حدود  80میلیون عکس در اینستاگرام بارگذاری میشود و بیش از  3.5میلیارد بار

like

میخورد .اینستاگرام حدود  1میلیارد و  400میلیون کاربر دارد .میتوان نتیجه گرفت که
حدود بیست درصد مردم جهان جزئیات زندگی خود را در اینستاگرام منتشر میکنند
).guardian, 2016
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اینستاگرام هم مانند تمام مصنوعات بشر سرشار از خوبی و بدی است .شاید بد نباشد ما
گاهی با پست عکسی مناسب با فرهنگ خانواده ،دیگران را از حال خود مطلع کنیم .اما باید
حواسمان جمع باشد که این دیگران چه کسانی هستند .ممکن است بیشتر ما حساب
اینستاگرام داشته باشیم اما تا به حال به حالت پروفایلمان دقت کردهایم؟ همانطور که احتماال
به گوشتان خورده است دو حالت متفاوت را در اینستاگرام برای پروفایل میشود انتخاب کرد،
عمومی ) (publicو خصوصی ) .(privateاگر صفحه شما عمومی باشد همه افراد میتوانند
عکسهای شما را ببینند و  likeکنند و به اصطالح شما را دنبال ) (followکنند اما اگر صفحه
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شما خصوصی باشد تنها کسانی اجازه دنبال کردن شما را دارند که شما به آنها این اجازه را
میدهید.
البته حتی اگر پروفایل ما خصوصی باشد باز هم باید محتاط باشیم .زیرا همیشه ممکن
است کسانی باشند که خیلی هم مهربان با ما نباشند و به اصطالح گرگی باشند در لباس
میش .بههرحال از قدیم هم گفتهاند که مالت را بچسب و همسایهات را دزد نکن .القصه باید
که محتاط بود .البته خود اینستاگرام هم ضوابطی برای عکسها و فیلمهایی که ما منتشر
میکنیم دارد .در بخش شرایط و ضوابط استفاده از اینستاگرام آمده است" :شما نمیتوانید
عکسها یا هر محتوای دیگری را که در آنها تصاویر خشن ،برهنگی جزئی یا کامل ،تبعیو،
اقدامی غیرقانونی ،تخلف و تجاوز ،پورنوگرافی یا هر محتوای جنسی دیگری دیده میشود" در
این سایت منتشر کنید.
در ادامه آمده است" :اگر چیزی دیدید که به نظرتان مغایر شرایط و ضوابط استفاده از
وبسایت ما بود ،لطفا به ما خبر دهید .ما یک تیم بینالمللی داریم که این گزارشها را بررسی
میکند و در سریعترین شکل ممکن وارد عمل میشود تا محتوای مغایر ضوابط را حذف کند"
(بیبیسی.)1396 ،

 -2-4-2آمارهای جالب و خواندنی
بتتا همتته ایتتن ختتوبیهتتا و بتتدیهتتایی کتته در بختتش قبتتل گفتتته شتتد ،عضتتویت در
اینستتتاگرام متتیتوانتتد هتتم از جنبتته ستترگرمی و هتتم متتراودات کتتاری ،بستتیار مفیتتد باشتتد و
همتتین امتتر باعتتث شتتده استتت افتتراد مهتتم و تتتاثیرگزار ایتتران و جهتتان در آن فعالیتتت کننتتد.
در همتتین کشتتور خودمتتان افتتراد مهتتم از مقتتام معظتتم رهبتتری گرفتتته تتتا مقامتتات پتتایینتتتر
عمومتتا در اینستتتاگرام صتتفحه دارنتتد و بستتیار هتتم فعتتالانتتد .جالتتب استتت بدانیتتد صتتفحه
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اینستتتاگرام دفتتتر رهبتتر معظتتم انقتتالب استتالمی در میتتان رهبتتران کشتتورهای دنیتتا بتتاالتر از
"پتتاپ" رهبتتر کاتولیتتکهتتای جهتتان بتتهعنتتوان دومتتین صتتفحه پرتعامتتل در ایتتن شتتبکه
اجتمتتاعی قتترار گرفتتت و صتتفحه رئتتیس جمهتتور کشتتورمان هتتم رتبتته هفتتتم را داراستتت
).(Twiplomacy, 2017

پرتعاملترین صفحات رهبران سیاسی جهان در اینستاگرام )(Twiplomacy, 2017

دونا لد ترامپ در صدر این لیست قرار دارد که البته بسیاری معتقدند این صدرنشینی به
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خاطر کارهای عجیب و غریب این رئیس جمهور است و خیلی ربطی به محبوبت وی ندارد!
بههرحال اینستاگرام بهعنوان یکی از جریانسازترین و ذائقهسازترین رسانههای حال حاضر
در جهان شناخته میشود (طاهری و همکاران .)1395 ،رشد غیرقابل تصور این برنامه کاربردی
باعث شده است که عالوه بر افراد مشهور ،برندها و طراحان مد هم در این برنامه به شدت فعال
باشند .طبق پیشبینیهای صورت گرفته تا آخر سال  ،2017حدود  70درصد از برندها در
اینستاگرام فعال خواهند بود .در حال حاضر هر برند تقریبا  5پست در هفته منتشر میکند
(.)Hollywood branded, 2017
یکی دیگر از واقعیتهای قابل توجه اینستاگرام حضور پررنگتر خانمها نسبت به آقایان
است بهطوریکه طبق آمار  31درصد از کاربران مونث اینترنت و  21درصد کاربران مذکر آن
در اینستاگرام عضو هستند ) .(Hollywood branded, 2017اگر بخواهیم طور دیگری بگوییم،
میشود اینطور گفت که حدود  42درصد کاربران اینستاگرام مرد و  58درصد آن زنان هستند
که این اختالف در طول سالهای گذشته همواره وجود داشته است ).(Seligson, 2016
این آمار شامل طیف وسیعی از گروههای سنی میشود زیرا طبق قانون اینستاگرام ،هر فرد
باالی  13سال در جهان مجاز است در آن ثبت نام کرده و پروفایل بسازد .اما دور از ذهن
نیست اگر بگوییم بیشترین استقبال کنندهگان از این برنامه مانند هر شبکه اجتماعی دیگر
نوجوانان و جوانان هستند که متاسفانه این قشر تاثیرپذیرترین قشر جامعه هم میباشند .طبق
پژوهشی که انجمن سلطنتی سالمت روان بریتانیا در سال  2017منتشر کرده است،
"اینستاگرام" از لحاظ سالمت روان ،بدترین شبکه اجتماعی برای نوجوانان و جوانان است .بر
اساس این پژوهش که روی  1479نفر در محدوده سنی  14تا  24سال انجام شده ،فاکتورهایی
نظیر احساس افسردگی ،اضطراب ،انزوا ،چگونگی تصویرسازی ذهنی و تغییرات سالمت روان،
هنگام کار با شبکههای اجتماعی در این افراد بررسی کرده است و ثابت کرده که اینستاگرام
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بیشتر از سایر شبکههای اجتماعی موجب القای این احساس منفی در جوانان شد که چهره و
بدن آنها به اندازۀ کافی خوب و زیبا نیست .لذا اغلب جوانان به کمک فیلترهای این اپلیکیشن
سعی در بهبود ظاهر خود داشته و در تالش برای رسیدن به «کامل شدن» ظاهری بودند .این
ویرایشهای پیدرپی عکس ،نسلی را پرورش میدهند که تصویر ذهنی مناسبی از ظاهر خود
نداشته و بهعبارتی بدون اعمال فیلتر روی عکس خود ،اعتماد به نفس کافی را ندارند! محققین
توصیه میکنند که توسعهدهندگان اینگونه اپلیکیشنها با استفاده از نشانگرهایی ،تصویر
ویرایش شده یا دارای فیلتر را برچسبگذاری کرده و متمایز نشان دهند تا مخاطبین بدانند که
این تصاویر ،واقعی نیستند .البته نتایج این پژوهش صرفا منفی نبوده است و نشان داده که
اتفاقا اینستاگرام تاثیر مثبتی روی هویت شخصی نوجوانان و بیان احساساتشان دارد

(BBC,

).2017
نکته قابل توجته دیگتری کته در ایتن میتان وجتود دارد همتین استتقبال بیشتتر زنتان از
اینستتتاگرام استتت .اینستتتاگرام دنیتتایی استتت کتته همتته چیتتز در آن بتته اشتتتراک گذاشتتته
متتیشتتود و همتتین امتتر موجتتب شتتده کتته بتته قتتول آل تیس ماروی تک ،محقتتق شتتبکههتتای
اجتمتتاعی ،اکثتتر افتتراد بتته یتتک تلقتتی از ایتتن برستتند کتته همتته متتا بایتتد یتتک جتتور بتتهنظتتر
برستتیم ...زیبتتا!!! اکثتتر کتتاربران اینستتتاگرام ،اگتتر نگتتوییم همتته ،از یتتک ستتری استتتاندارد
زیبتتایی کتته اتفاقتتا در همتتین اینستتتاگرام آموختنتتد پیتتروی متتیکننتتد و همتتین تمرکتتز بتتر
زیبایی است که زنان را به ایتن برنامته کتاربردی جتذب کترده استت .همتانطور کته قتبال هتم
اشتتاره کتتردیم ،اینستتتاگرام فضتتای بستتیار مناستتبی استتت بتترای برنتتدهای فشتتن ،طراحتتی و
زیبایی کته اغلتب زنتان را بترای خریتد محصتوالت ختود هتدف متی گیرنتد .ایتن ستایت کته
هدف اصتلیاش بته اشتتراکگتذاری عکتس استت ،ایتن امکتان را بته کتاربر متیدهتد کته بتا
فیلترهتتای گونتتاگون همتته چیتتز را زیبتتاتر از آنچتته کتته هستتت ،نشتتان بدهتتد .بتته نظتتر راشتتل
ستتیمونز ،محقتتق حتتوزه جنستتیت ،زنتتان جتتوان اینستتتاگرام را تصتترف کتتردهانتتد چتتون
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ایسناگرام به تو این قدرت را متی دهتد کته ظتاهرت را بته همتان روشتی کته لتوازم آرایتش و
سایر محصوالت زیبایی انجام میدهند ،زیبا کنی ).(Seligson, 2016
اما حاال سوال اینجاست که آیا واقعا ما بهعنوان تولید کننده محتوا میتوانیم همه را راضی
کنیم؟ آیا میشود کامل و بی نقص باشیم یا دست کم خودمان را آنطور نشان دهیم؟
واقعیت این است که این قضیه کامال غیر ممکن است .همیشه کسانی هستند که ما را،
سبک زندگی و  ..ما را نپسندند .متاسفانه به خاطر این تفاوت جنسیتی در اینستاگرام ،یعنی
تمایل به مورد توجه قرار گرفتن به خاطر زیبایی خود یا کارهایی که شخص انجام میدهد،
بسیاری از زنان ،زمان و انرژی زیادی صرف گرفتن بهترین عکسها میکنند ،این موضوع در
ویدئویی به نام «شوهر اینستاگرامی» به نمایش درآمده؛ ویدئویی که  5.5میلیون بار دیده
شده است .این ویدئو زنی را نشان میدهد که شوهرش را سرزنش میکند چون قهوهاش را
پیش از آنکه او موفق به گرفتن عکسی از آن شود میخورد« :نه نمیتونی این کار را بکنی .ما
باید به همه نشان دهیم که چقدر از زندگیمان با هم لذت میبریم» ) .(Seligson, 2016ولی
مسئله این است که این چه لذتی است که بهای آن مشاجره ما با عزیزانمان است درحالیکه
اگر بنا به خوشی است ،الویت باید با آنان باشد.
ایران رابطۀ پیچیدهای با پلتفرمهای رسانههای اجتماعی دارد .حتماً میدانید که فیسبتوک
و توییتر در ایران مسدود شده اند .اینستاگرام تنها پلتفرم محبوب رسانههای اجتماعی است کته
در کشور مسدود نشده است .در حال حاضر هیچ آمتار دقیقتی دربتارۀ کتاربران اینستتاگرام در
ایران وجود ندارد؛ اما اگر تعداد دانلودهای اینستاگرم در کافته بتازار را کته محبتوب تترین بتازار
اندرویدی ایران است تا این لحظه مشاهده کنیم ،متوجه می شویم که بیش از 16میلیون دانلود
انجام شده است .در بازار اندرویدی مایکت هم تا به حال بیش از  3میلیتون نفتر ایتن برنامته را
دانلود کردهاند که در مجموع میتوان به آمار حدود  19میلیون نفر رسید .بتا توجته بته اینکته
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تعداد زیادی از دانلودها از گوگل پلی انجام شده است و اینکه  6تا  7میلیون گوشتی آیفتون در
کشور وجود دارد کته احتمتاالً اینستتاگرام را از اپاستتور نصتب کتردهانتد ،تخمتین متیزنتیم
اینستاگرام باید بیش از 20میلیون کاربر در ایران داشته باشد .این یعنی  2.5درصد از کتاربران
اینستاگرام ایرانیان هستند .با درنظرگرفتن اینکه 4تا  5میلیون ایرانی ختارج از کشتور زنتدگی
میکنند ،این میزان به حدود 3درصد خواهد رسید.
وبسایت تحقیقات آنالین نظربازار و تکراسا پرسشنامه ای برای بررسی وضتعیت استتفاده از
اینستاگرام در ایران طراحی کردند .تعداد  3707ایرانی 18تا  65سال به پرستشنامتۀ طراحتی
شده پاسخ دادهاند که  2829نفر از آنها مرد و  878نفر از آنها زن هستند .نتایج جالتب ایتن
نظرسنجی به طور کامل در اینفوگرافیک زیر آمده است (نظر بازار.)1396 ،
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نتایج نظرسنجی استفاده کاربران ایرانی از اینستاگرام 30 -تیر ( 1396نظربازار)1396 ،

50

معرفی محبوبترین شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای جهانی

 -3-4-2تفاوت اپلیکیشن اینستاگرام با سایت آن
در اپلیکیشن اینستاگرام کاربر امکان حذف یا غیرفعال کردن حساب کاربری خود را ندارد
و برای اینکار تنها میبایست از وبسایت این شبکه استفاده شود .برای غیرفعال کردن حساب
کاربری اینستاگرام دو روش وجود دارد:
 .1غیرفعال کردن موقت
در غیرفعال کردن موقتی ،اکانت شما به طور موقت از اینستاگرام حذف میشود اما
اطالعات شما در پایگاه دادههای اینستاگرام باقی میماند و اگر هوس برگشت به سرتان زد
کافی است تا مج دد با نام کاربری و رمز عبورتان وارد شوید تا همه چیز به حالت اولیه باز
گردد.
 .2حذف دائم
در مورد حذف دائم اکانت دو نکته وجود دارد .اول اینکه در صورتیکه اکانت خود را حذف
کنید دیگر خودتان یا کس دیگری نمیتواند با همین نام اکانتی بسازد و دوم اینکه با حذف
اکانت ،تمامی اطالعات شما اعم از تصاویر ،ویدئوهاlike ،ها ،دوستان ،دنبال کنندهها و  ...به
صورت کامل از روی دیتابیس اینستاگرام حذف خواهند شد و امکان بازیابی وجود ندارد.
برای انجام هر دو مورد باال آموزشهای گام به گامی موجود است که با مراجعه به
وبسایتهایی

نظیر

http://tarfandha.net/delete-permanently-instagram-account

میتوانید آن را اعمال کنید.
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Twitter -5-2

 -1-5-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
توییتر به معنای جیک جیک کردن است و درواقع یک شبکه اجتماعی است که به کاربران
اجازه میدهد پیامهای متنی با حداکثر  140حرف را به اشتراک بگذارند که به اصطالح به این
کار توییت کردن میگویند .در منابع متفاوت از توییتر بهعنوان سرویس ارائه دهنده
میکروبالگ نام برده میشود .میکروبالگ یا به اصطالح وبالگ نویسی کوچک ،نوعی وبالگ
نویسی است که به کاربران امکان نوشتن متنهای کوتاه و منتشر کردن آن را میدهد (اغلب
 140حرف) ،که هم برای نمایش عمومی و هم نمایش به گروههای محدود که کاربر آنها را
انتخاب کردهاست ،به کار میرود.
شاید هیچکس باور نمیکرد سایتی که تنها یک کار ساده انجام میدهد ،چنین طرفدار پیدا
کند به طوریکه سیاستمداران ،ثروتمندان ،مشاهیر ،کمپانیها و هرکس که نان ارتباط با
مخاطب را میخورد اعالم کند که در سایت توئیتر یک اکانت ایجاد کرده است!
آن کار ساده این بود :ثبت کاری که هم اکنون در حال انجام آن هستید ،تنها در چند
کلمه! به عبارت دیگر شما میتوانید در هر لحظه بهعنوان یادگاری ثبت کنید که هم اکنون در
حال انجام چه کاری هستید؟! یعنی به این سؤال پاستخ دهید که( What are you doing? :در
حال انجام چه کاری هستید؟) البته در سال  2009این شعار به ?( What’s happeningچه
چیزی در حال رخ دادن است) تغییر کرد .به هر پستی که در سایت توئیتر ارسال میکنید،
یک توئیت میگویند و به عمل ارسال یک پست ،توئیت کردن.
توییتر در حال حاضر بیش از دویست میلیون کتاربر فعتال دارد کته در طتول روز بتیش از
 400میلیون توییت میکنند ).(Acosta, 2013
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 -2-5-2توییت کردن
کاربردهای توییتر خیلی متنوع است .برخی کاربران از آن برای توصیف کارهای روزمره و
پست کردن عکس غذاهایی که خوردند و جاهایی که رفته اند استفاده میکنند .برخی برای
غرغر کردن درباره رویدادهای کالس و محل کار توییت میکنند و در  140کاراکتر به زمین و
زمان بد و بیراه میگویند .برخی کمی فرهیختهگونهتر عمل کرده و عقاید و مسائل اجتماعی را
منعکس میکنند و بعضیهایشان هم در آن میان به تعامل و برقراری ارتباط میپردازند.
به نظر میرسد همانطور که مهدی امینی مقدم در کتاب "معرفی شبکههای اجتماعی
برتر" خود توصیف کرده است ،موفقیت توییتر به خاطر عوامل زیر است:


سادگی رابطه کاربر



استفاده از دیگر شبکههای اجتماعی



سرعت انتقال اطالعات ،خواندن و نوشتن



تنوع در استفاده از امکانات شخصی یا حرفهای



سهولت استفاده از برنامههای کاربردی (امینی مقدم ،1389 ،ص)22

 -3-5-2سیاستمداران و توئیتهایشان
روزنامه نگاران ،خبرنگاران ،فعاالن رسانهای و سیاسیون در بین کاربران توییتر حضور پر
رنگی دارند و در جریانسازیهای رسانهای و اجتماعی نقش پررنگی را ایفا میکنند .میتوان
یکی از دالیل توجه ویژه سیاست مردان به توییتر را ادبیات خاص و کاربران ویژه این شبکه
ذکر کرد .حقیقت آن است که کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند قدرتهای خارجی از این
شبکهها برای ایجاد و حفظ ارتباط با معترضان و هدایت غیرمستقیم آنها استفاده میکنند.
بعضی رسانههای به اصطالح جریانساز مثل  BBCیا  CNNهم در این میان به انتشار اخبار
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دست اول و داغ اقدام میکنند .اما در این بین ،سیاستمداران مطرح هم این بستر را بسیار
مناسب برای بیان دیدگاهها و یا ابزاری برای تبلیغات خود میکنند .برای مثال باراک اوباما که
حدود  88میلیون دنبال کننده در توییتر دارد ) ،(Fan Page List, n.dبرای انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا از توییتر استفادهها کرده است (امینی مقدم ،1389 ،ص .)22
همچنین گفته میشود ترامپ پیروزی اش در انتخابات آمریکا را مدیون شبکههای
اجتماعی است .او رسانه های اجتماعی را ابزاری فوق العاده مهم و شکل جدیدی از وسایل
ارتباط جمعی توصیف میکند و رسانههای اجتماعی را بازیگر کلیدی در پیروزیاش میداند و
گفته است به استفاده از آنها در دوران ریاست کاخ سفید ادامه خواهد داد .به گفته ترامپ،
حضور وی در رسانههای اجتماعی از جمله فیس بوک ،توئیتر و اینستاگرام؛ ابزاری را در
انتخابات در اختیارش قرار داد که بسیار قویتر از صدها میلیون دالری است که دمکراتها
برای اعمال نفوذ در نتیجه انتخابات هزینه کردهاند .ترامپ گفت در شبکههای توئیتر ،فیسبوک
و اینستاگرام  28میلیون طرفدار دارد (خبرگذاری تسنیم .)1395 ،کاریکاتور زیر هم توئیتر را
بهعنوان حیوان خانگی رئیسجمهور آمریکا معرفی کرده است که حسابی در خدمت جناب
ترامپ است! حتی رئیس جمهور برای عزل و نصبها در کابینه خود هم گاهی از توئیتر
استفاده میکند .در همین سال  ،2017جناب ترامپ رئیس دفترش را با انتشار یک پیام در
توئیتر عزل کرد درحالیکه وی در کنارش در هواپیما نشسته بود!
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( Google+ -6-2گوگل پالس)
 -1-6-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
از آنجایی که در سالهای اخیر بازار شبکههای اجتماعی بسیار داغ و پولساز بوده است،
طبیعی است که گوگل هم ،بهعنوان یکی از پیشتازان (و شاید پیشتاز شماره یک) صنعت
فناوری اطالعات در جهان بخواهد در این بازار عرض اندامی کند .بنابراین در سال 2011
گوگل سرویس گوگل ( +یا گوگل پالس)  1را راهاندازی کرد که این کار را بهعنوان بزرگترین
تالش گوگل برای رقابت با فیسبوک نامیدهاند.
این سرویس در  28ژوئن  2011بهطور آزمایشی آغاز به کار کرد .در این مرحله آغازین،

)Google+ (Google Plus
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کاربران صرفاً ازطریق دعوتنامه از جانب دیگر اعضاء ،قادر به عضو شدن در این شبکه بودند.
به گفته سازندگان ،درحالیکه فیسبوک در آن زمان با اتّهاماتی نظیر نقو حریم کاربران
روبهرو بود ،گوگل پالس با استفاده از قابلیّتهای خود این امکان را به کاربران میداد تا بر روی
اطالعاتی که قصد اشتراک گذاشتن آنها را با دیگران دارند اشراف کامل داشته باشند (بی بی
سی فارسی.)2011 ،

یکی از اتفاقات جالب توجه برای رسانهها این بود که به محو راهاندازی گوگل پالس،
مارک زاکربرگ ،مدیر و خالق فیسبوک در آن حساب کاربری ساخت ).(The Fact Site, n.d
شاید با این کار میخواست اعالم کند که ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم!!!
گوگل پالس هم مانند دیگر شبکههای اجتماعی دارای امکانات مختلفی است که از جمله
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میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


حلقهها ( :)Circlesبرای گروههای مختلف دوستان



جرقهها ( :)Sparksکاربر میتواند عالقهمندیهای خود را اعالم کنند تا دیگران
فایلهای ویدئویی ،صوتی و متنی مرتبط را با او به اشتراک بگذارند.



پاتوقها ( :)Hangoutsبرای دیدارهای ویدئویی برنامهریزی نشده



اجتماع ( :)Huddleکه درواقع امکان تلهکنفرانس است.



موبایل ( :)Mobileبرای استفاده از قابلیتهای موبایلها نظیر ارسال و دریافت
پیام ،دوربین و موقعیتیاب جهانی) (GPSاست (محسنیان راد ،1394 ،ص.)246.

خالصه این که همه امکانات مورد نیاز یک شبکه اجتماعی در آن گنجانده شده است.

 -2-6-2آیا گوگل پالس طعم موفقیت را چشید؟
در سال  ،2010درخت گوگل آنقدرها تنومند شده بود که به نظر نمی رسید کسی یا
شرکتی حتی اگر بخواهد ،بتواند آسیبی بر پیکرهی قدرتمندش وارد کند .این شرکت در آن
زمان هم مانند همین االن مالک اولین وبسایت پربازدید جهان یعنی  google.comبود .این
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شرکت در آن زمان مدت ها بود که بر جستجوی اینترنتی چیره شده بود و همچنین به خاطر
توسعه سیستمعامل اندروید ،در بازار تلفنهای هوشمند در حال درخششی بود که حتی داشت
چشم اپل را هم کور میکرد؛ گویی اندی رابین و لری پیج (مدیران گوگل) یک بمب هستهای
منفجر کرده بودند که نور سفید ناشی از آن اجازه دیدن به دیگران نمیداد .از سوی دیگر لری
نقشهی همه جهان را هم ترسیم نموده و آن را با  Google Mapsدر اختیار کاربران سراسر
جهان قرار داده بود .اسکن میلیونها کتاب را نیز بهدست عالقهمندان مطالعه رسانده بود و تازه
از پروژه خودروهای بدون راننده پرده برداشته بود (مستکین .)1394 ،شوخی که نیست؛ گوگل
است .بیدی هم نیست که بخواهد با باد فیسبوک بر خودش بلرزد .همه این ابَرقدرت بودنها
انگار کمی باد در غبغب گوگل انداخت و خواست در بازار شبکههای اجتماعی هم گوی سبقت
را از رقبا برباید.
با همهی این موفقیتها در زمینههای متفاوت اما ،این شرکت بزرگ و یکی از قهرمانان
بالمنازع دنیای تکنولوژی ،هیچگاه نتوانست سر از کار شبکههای اجتماعی درآورد .به لیست
شکستهای گوگل در این زمینه توجه کنید« :اورکات» یکی از اولین شبکههای اجتماعی است
که در سال  2004و مدتی پیش از فیسبوک راهاندازی شد اما سپس به راحتی کنار گذاشته
شد .سپس نوبت به  Readerرسید که یک خبرخوان به شمار میرفت و در سال  2005چشم
بر این جهان گشود و در سال ( 2013با وجود محبوبیت اش) از این دنیا رفت .سپس  Waveاز
راه رسید که بیشتر شبیه به یک پلتفرم ارتباطی ساده بود و در نهایت  Buzzکه در سال 2010
توسعه یافت و خود را پشت  gmailپنهان میکرد و البته مشکالت امنیتی فراوانی نیز داشت
(همان .)1394 ،بااینوجود گوگل نخواست خود را از گردونه این رقابت پولساز حذف کند.
ولی این تالش نتیجه مطلوبی دربر نداشت .کنت واکر که یکی از مشاوران عمومی گوگل است
در سال  2015در یک دیدار با مدیران ارشد این کمپانی در آلمان گفته بود« :پالس در میان
یکی از دردآورترین محصوالت ناموفق گوگل قرار گرفته است» ).(Fiegrman, 2015
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اگرچه سرویس گوگل پالس نتوانست به یک شبکه اجتماعی انبوه تبدیل شود اما این
بهمعنای شکست کامل این سرویس هم نیست .در اصل گوگل پلتفرمی ساخت که کاربران از
آن طریق بتوانند از تمامی سرویس ها بهطور یکجا بهرهمند شوند ،بدون اینکه برای هریک نیاز
به ورود حساب کاربری داشته باشند .این سرویس توانست به ابزاری مفید برای سازماندهی
تصاویر آنالین تبدیل شود .هرچند اکنون باید این واقعیت را پذیرفت که گوگل پالس یک
شبکه اجتماعی بهمعنای واقعی نیست و هیچ گاه نتوانست چون فیسبوک و توییتر در این
عرصه موفق شود و کاربران را به خود جذب کند.

Linkedin -7-2

 -1-7-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
همانطور که قبال گفته شد هدف بیشتر شبکههای اجتماعی دوستیابی و برقراری ارتباط
با دوستان است .اما گاهی شبکههای اجتماعی در دنیا با اهداف دیگر هم راهاندازی شدهاند که
قطعا در بحث شبکههای مبتنی بر روابط تجاری لینکدین موفقترین نمونه است .لینکدین یک
شبکه اجتماعی براساس روابط تجاریست که در سال  2003بهصورت رسمی افتتاح گردید.
شبکه مبتنی بر روابط تجاری بدین معناست که در لینکدین مهمترین خصیصه هر فرد
تخصص اوست .بدینترتیب این مزیت را بوجود میآورد که افراد ،فارغ از مرزهای جغرافیایی با
هم صنفان خود در ارتباط باشند و از دانش یا تجربه آنان بهره ببرند .پایه کار شبکه اجتماعی
" "LinkedInبدین گونه است که کاربران را تشویق میکند تا یک پروفایل کامال حرفهای
بسازند و از این پروفایل ساخته شده میتوانند در سایتهای دنیای مجازی بهعنوان یک رزومه
کاری استفاده نمایند .در حال حاضر این شبکه  24زبان شامل انگلیسی ،عربی ،آلمانی ،ترکی
و ...را پوشش میدهد و بیش از پانصد میلیون کاربر در سراسر جهان دارد ).(Linkedin, n.d
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 -2-7-2جایگاه ایرانیان در لینکدین
همانطور که بارها در این کتاب گفته شد ،ما ایرانیها عالقه وافری به شبکههای اجتماعی
داریم و این شاید برمیگردد به این که ما ایرانیها کال زندگی را به شیوه اجتماعی آن
میپسندیم .سید مرتضی موسویان ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت
ارشاد در همایش فرصتهای سرمایهگذاری و کسب و کار در فناوری اطالعات و ارتباطات در
سال  ،1395اظهار داشت که کاربران ایرانی بیشترین عضویت را در شبکه اجتماعی لینکدین
در میان کشورهای منطقه دارند (فردا.)1395 ،
این البته نشانه خوبی است زیرا نشان میدهد که ما ایرانیها به دنبال تخصص هستیم و
میخواهیم در زمینه کاری خود بهترین باشیم.

WhatsApp -8-2

 -1-8-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
 whatsAppدر سال  2009راه اندازی شد .نام این اپلیکیشن از عبارت "? "What’s upبه
معنی "چه خبر؟" گرفته شده است ( .)WhatsApp, n.dابتدا گفته میشد که استفاده از این
برنامه صرفا در سال اول رایگان است و پس از آن هر کاربر باید مبلغ  0.99دالر حق اشتراک
پرداخت کند .اما بعدتر اعالم شد که این قانون منتفی است و استفاده از این اپلیکیشن برای
همیشه رایگان خواهد بود (بافراست .)1394 ،در سال  2014مالک فیسبوک این اپلیکیشن را
به قیمت  22میلیارد دالر خرید و از آن پس این برنامه هم جزء سبد برنامههای فیسبوک قرار
گرفت ( .)WhatsApp, n.dطبق اعالم گردانندگان این اپلیکیشن ،در حال حاضر بیش از یک
میلیارد نفر در  180کشور جهان از آن استفاده میکنند که حدود  14میلیون نفر آن ،ما
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ایرانیها هستیم (باشگاه خبرنگاران جوان .)1395 ،در شکل زیر آمارهای این اپلیکیش را در
اوایل سال  2016مشاهد میکنید.

آمارهای مرتبط با واتس اپ در سال (Khandelwal, 2016) 2016

 -2-8-2امکانات واتسآپ
از جمله امکانتات ایتن اپلیکیشتن برقتراری مکالمتات تلفنتی بتا استتفاده از نستخه اصتلی
آن استتت .طبتتق آمارهتتای جهتتانی ،در روز حتتدود  100میلیتتون تمتتاس از طریتتق واتتتساپ
در جهتتان صتتورت متتیگیتترد و حتتدود یتتک میلیتتارد و  600میلیتتون عکتتس از طریتتق ایتتن
اپلیکیشن به صورت روزانته ارستال متیشتود .رکتورد تعتداد پیتام متنتی ارستالی در یتک روز
هم  42میلیارد پیام متنی بود که توسط واتساپ به ثبت رسید ).(Smith, 2017
اخیرا امکان جدیدی به واتساپ اضافه شده است که به کاربران امکان تماس تصویری
میدهد و کاربران پلتفرمهای مختلف این اپلیکیشن اینک قادر به مکالمه تصویری توسط
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 WhatsAppخواهند بود .اگر شما هم میخواهید از این قابلیت بهرهمند شوید ،اپلیکیشن
پیامرسان واتساپ را آپدیت کنید ،یک چت باز کرده و آیکون دوربین معروف را از گوشه
سمت راست صفحه انتخاب کنید .چهره شما و فرد آن طرف تماس ،در زیر صفحه و در یک
پنجره کوچک دیده میشود که میتوانید به خوبی آن را در پنجره اصلی گفتگو تکان داده و یا
به طور کلی جدا از گفتگوی متنی ،تنها تصویر هر دوی شما نمایان باشد (کریمی.)1395 ،
بحث امنیت هم جز امکانات خوب واتساپ است .بسیاری از برنامههای پیامرسان ،پیامهای
شما را فقط یک طرفه و بین شما و خودشان رمزگذاری میکنند ،اما در رمزگذاری سرتاسری
واتساپ فقط شما و طرف دیگر ارتباط میتوانید آنچه ارسال میشود را بخوانید ،و نه هیچکس
دیگر .در این میان ،حتی واتساپ قادر به خواندن آن نیست .این به علت آن است که پیامهای
شما با یک قفل محافظت شدهاند ،و فقط شما و گیرنده پیام شما کلید مخصوص باز کردن این
قفل و خواندن آنها را دارد .برای حفاظت بیشتر ،هر پیامی که ارسال میکنید قفل و کلید
خودش را دارد .واتساپ هچنین ادعا دارد که ما وقتی پیامها را به شما تحویل دادیم دیگر آنها
را بر روی سرورهای خودمان نگهداری نمیکنیم .شعار واتساپ اینست که امنیت و حریم
خصوصی در  DNAماست!

)(Whatsapp,n.d

Telegram -9-2

 -1-9-2تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
تلگرام یک سرویس پیامرسان نام آشنا برای ایرانیان است .این سرویس میتواند همه نوع
پیام از جمله متن ،تصاویر ،اسناد ،ویدئو و  ...را حتی در حجمهای باال (حداکثر  1.5گیگابایت)
منتقل کند .برنامه پیامرسان تلگرام برای اولین بار در  14آگوست  2013برای آیفون راهاندازی
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شد و بعد نسخه آلفا برای اندروید را در  20اکتبر  2013بیرون داد .تلگرام توسط پاول و
نیکالی دوروف دو برادر روس پشتیبانی میشود .پاول پشتیبانی مالی و ایدئولوژیک و نیکالی
مسئ ولیت بخش تکنولوژی در تلگرام را بر عهده دارد .در عین حال که مؤسسان این برنامه
روسی هستند اما مقر اصلی آنان شهر برلین در آلمان است (فایندز .)1394 ،در حال حاضر
عالوه بر نسخه تلفن همراه ،این نرم افزار به حالت دسکتاپ هم در دسترس است که کاربر
می تواند آن را روی کامپیوتر نصب و استفاده کند .شما با یک شماره میتوانید روی
دستگاه های مختلف (گوشی ،تبلت ،کامپیوتر ،لپ تاپ و  )...تلگرام را نصب کنید و این نسخهها
همگی با هم به شکل واحد عمل خواهند کرد .یعنی هرجا وارد تلگرام شوید همان پیام ها و
مطالب را خواهید دید.

 -2-9-2امکانات تلگرام
تلگرام هم مانند پیامرسانهای دیگر امکانات متفاوتی را به کاربران ارائه میکند که از جمله
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


گروه



کانال



ربات



تماس صوتی
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البته به تازگی امکان جدیدی هم اضافه شده است که شما میتوانید پیتام تصتویری ضتبط
کرده و برای دوستانتان بفرستید .این امکانات جدید هم کتار راهبیندازنتد هتم کمتی ترستناک.
ترسناک از این بابت که گاهی ممکن است دوستان دوستنما به انتشار پیامهای تصویری ما در
شبکه بپردازند که آنوقت است که تشت رسوایی از پشت بام بترج متیالد متیختورد فترق ستر
مبارکمان و حاال بیا و درستش کن ...
مؤسسان تلگرام برنامه خود را ایمنتر از واتساپ و الین میدانند .آنها بارها ادعا کردهاند
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که اگر از گفتوگوی خصوصی استفاده کنید ،پیام شما در مبدأ و مقصد رمزگذاری میشود و
به هیچ عنوان پیامها در فضاهای ابری ذخیره نمیشوند و تنها در مبدأ و مقصد در دسترس
خواهند بود .البته باید بگوییم احتماالً این مؤسسان نمیدانند که پیامها در واتساپ نیز به
هشت روش رمزگذاری میشوند .به هر حال مدیران تلگرام گویا به کار و امنیت خود اطمینان
باالیی دارند (فایندز )1394 ،و همین باعث شد که در سال  ،2014تیم امنیت تلگرام مبلغ
 300هزار دالر جایزه برای کسی که بتواند تلگرام را هک کند قرار دهد .خاتمه این مسابقه
فوریه  2015بود و اعالم شد که این مسابقه جهانی هیچ برندهای نداشته است
).(telegram,2014

اعالمیه منتشر شده توسط تلگرام برای مسابقه )(telegram,2014

تلگرام در بحث امنیت ادعاهای عریو و طویلی دارد اما گویا این قدرها هم امن نیست.
درواقع تلگرام بر خالف واتساپ پیامهای شما را بهصورت پیشفرض رمزگذاری نمیکند و
برای فعال کردن این قابلیت و رمزگذاری تمام پیامهای خروجی از دستگاه خود ،نیاز است که
خودتان گزینهای را در منوهای این نرم افزار و بهصورت دستی فعال کنید .درعینحال اینکه
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داخل اسناد معرفی و تبلیغاتی این نرمافزار گفته میشود که تلگرام جزو امنترین
اپلیکیشنهای این دسته است و امنیتی در سطح واتساپ و حتی فراتر از آن دارد ،اما در عمل
این را نمیبینیم و تلگرام از قابلیت واتساپ که بهصورت خودکار پیامهای متنی و تصویری
خروجی از دستگاه را رمزگذاری میکند ،برخوردار نیست (آفتاب.)1395 ،

 -3-9-2جایگاه تلگرام در جهان و ایران
طبق آمارهای جهانی ،تلگرام در سال  ،2016صدمیلیون کاربر داشته است و این تعداد
کاربر روزانه حدود  15میلیارد پیام ردوبدل میکردند .البته در هر ماه حدود یکمیلیون کاربر
به تعداد این افراد اضافه میشود ).(Smith,2017
طبق اعالم مدیران تلگرام در سال  ،95این اپلیکیشن حدود  24میلیون کتاربر ایرانتی دارد
که طی یک شبانه روز ،بیش از یک میلیون و 200هتزار مطلتب در فضتای کانتال تلگترام تولیتد
می کنند .به طور متوسط ،هر مطلب حدود 500هزار بار در روز دیده می شود و برخی از کانالها،
بیش از یکمیلیون عضو دارند (باشگاه خبرنگاران جتوان .)1395 ،کته حتدود  20درصتد کتل
کاربران تلگرام را شامل میشود .البته بعضی منابع مدعی هستند که  80درصد کاربران تلگترام،
ایرانی هستند که مدیر تلگرام در توئیتر خود در سال  94این ادعتا را رد کترده و متدعی شتده
همان  20درصد درست است .اما طبق بررسی سایت الکسا که پیرامون وبسایت تلگرام در سال
 94مورد بررسی قرار گرفته است؛ شاهد این هستیم که  46درصتد بازدیتدهای روزانته از ایتن
سایت توسط ما ایرانیان صورت میگرفته و  83درصد ترافیک آن را نیز ایرانیها تولید میکردند
(فراست ،بیتا) .در حال حاضر بیش از 100هزار کانال ایرانی در تلگرام موجود است.
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 -10-2وضعیت شبکههای اجتماعی در ایران و جهان
همتتانطور کتته در ایتتن بختتش از کتتتاب توصتتیف شتتد وبستتایتهتتا و اپلیکیشتتنهتتای
شبکههای اجتماعی زیادی در جهان وجتود دارنتد کته افتراد متیتواننتد بنتا بته نیتاز ختود از
آن ها استفاده کنند .دغدغته اصتلی افتراد در استتفاده از ایتن شتبکههتا بایتد حفتظ امنیتت و
حریم خصوصی باشد.
یکی دیگر از دغدغههتای اساستی ستوق افتراد بته ستمت نفترت از ختود یتا عاشتق ختود
بتتودن استتت .حتتاال کتته شتتبکههتتای اجتمتتاعی بتته بخشتتی اساستتی در زنتتدگی متتا تبتتدیل
شتتدهانتتد بایتتد خیلتتی مراقتتب باشتتیم کتته likeهتتای بتتاالی متتا ،باعتتث ختتود شتتیفته شتتدنمان
نشود .همتانطور کته روزنامته گتاردین در ستال  2016گتزارش داد ،جوانتان در فاصتلۀ  17تتا
 21ستتال ،بتترای یتتافتن موقعیتتت ختتود در جامعتته و کستتب استتتقالل از مراقبتتان دوران
کتتودکی ،ضتترورتا دورهای از خودشتتیفتگی را ستتپری متتیکننتتد .رستتانههتتای اجتمتتاعی
می توانند تتأثیراتِ گتذار از ایتن مرحلتۀ رشتد را بترای آنتان تاحتد نامناستبی مضتاعف کننتد
).(the guardian, 2016
از ستتوی دیگتتر برختتی افتتراد بتتا دیتتدن زرق و بتترق زنتتدگی دیگتتران ممکتتن استتت عنتتان
آرامتتش از کتتف داده و از زنتتدگی ،چهتتره و  ...ختتود متنفتتر شتتوند کتته ختتب ایتتن متتیتوانتتد
زندگی را به فنا دهتد حتال آنکته اصتال ایتن زرق و بترقهتا ،همتانطور کته در بختش مربتوط
بتته اینستتتاگرام گفتتته شتتد ،خیلتتی هتتم واقعتتی نیستتتند و فقتتط از پشتتت صتتفحه کتتامپیوتر و
گوشی دلبرند.
همانطور که پتیشتتر ،در بختش اینستتاگرام همتین کتتاب گفتته شتد انجمتن ستلطنتی
ستتالمت روان بریتانیتتا در ستتال  2017نتتتایج نظرستتنجی از هتتزار فتترد بتتین  10تتتا  24ستتال
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را منتشر کرد که خروجی آن را طبق نمودار زیر نشان داد:

رتبهبندی شبکههای اجتماعی بر اساس  14معیار سالمت )(Gilliland, 2017

بتتر استتاس ایتتن پتتژوهش بتتر طبتتق  14معیتتار حتتوزه ستتالمت از جملتته حتتس اضتتطراب،
تنهتتایی ،تصتتویر بتتدنی ،هویتتت شخصتتی و ختتواب ،اینستتتاگرام منفتتیتتترین شتتبکه اجتمتتاعی
در میان شبکههتای معتروف اجتمتاعی جهتان استت .یوتیتوب بتهعنتوان مثبتتتترین شتبکه
در این حوزهها شناخته شده است ).(Gilliland, 2017
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استتتقبال از شتتبکههتتای اجتمتتاعی جهتتانی توستتط متتا ایرانتتیهتتا هتتم متتیتوانتتد موضتتوع
جالبی باشتد .بته شتکل زیتر نگتاه کنیتد .در ایتن نمتودار میتزان استتفاده متا از هتر کتدام از
شتتبکههتتای معتتروف در ستتال  2015نشتتان داده شتتده استتت .همتتانطور کتته در شتتکل
میبینید در ابتتدای ستال  2015متا جتزء طرفتداران پتر و پتا قترص فیستبوک بتودهایتم امتا
این روند سیر نستبتا نزولتی در پتیش داشتته استت؛ بتهطوریکته ابتتدای آن ستال حتدود 85
درصد استتفاده کننتدگان از شتبکههتای اجتمتاعی در ایتران ،مشتتری فیستبوک بودنتد و در
انتهای همان سال این جمعیت ،به حدود  45درصد تنزل پیدا کردهاند.

وضعیت شبکههای جهانی در ایران -سال (statcounter, 2017) 2016

همتتانطور کتته در نمتتودار متتیبینیتتد در آن محتتدوده زمتتانی حرفتتی از اینستتتاگرام نبتتوده
اما گوگل پالس هم جزء پر طرفدارها در نمودار خودنمایی میکند.
حتتاال بتته نمتتودار مربتتوط بتته یتتک ستتال اخیتتر ( از جتتوالی  2016تتتا جتتون  )2017نگتتاه
کنید.
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وضعیت شبکههای اجتماعی جهانی در ایران – جوالی  2016تا جون (statcounter, 2017)2017

همانطور که در شکل مشتاهده متی کنیتد فیستبوک همچنتان ستیر نزولتی را طتی کترده
و در جتتوالی  2017استتتفاده کننتتدگان از آن در ایتتران بتته زیتتر  45درصتتد رستتیدهانتتد .امتتا
یکی از پدیدههتای ایتن ستال اینستتاگرام و حتذف تقریبتی گوگتل پتالس استت .اینستتاگرام
جتتوان گویتتا حستتابی جتتای ختتود را بتتین ایرانیتتان پیتتدا کتترده و در عتترض متتدتی کوتتتاه بتته
فیسبوک رستیده استت .همتانطور کته در نمتودار مشتهود استت گتاهی حتتی اینستتاگرام از
فیسبوک هتم جلتوتر رفتته و تبتدیل بته شتبکه شتماره یتک (در بتین شتبکههتای اجتمتاعی
مورد مطالعه) شده است.
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 -1-3مقدمه
خب  ..نوبتی هم که باشد میرسد به ما ،ایرانیان مقیم شبکههای اجتماعی .طبق آماری که
در سال  95باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرد بیشتر از  40میلیون ایرانی گوشی هوشمند
دارند (باشگاه خبرنگاران جوان )1395 ،که خب قطعا این تعداد در حال حاضر خیلی بیشتر از
این حرفهاست.

هرکدام از ما که گوشی هوشمندی داریم قطعا انواع و اقسام اپلیکیشنها را روی آن نصب
کرده و استفاده میکنیم .با یک ،دو دو تا چهارتای ساده میشود گفت همانطور که در همین
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کتاب گفتیم تلگرام حدود  24میلیون کاربر ایرانی ،واتساپ  14میلیون و اینستاگرام حدود
 12میلیون کاربر ایرانی دارند که هر روز بر این تعداد افزوده میشود.
از سوی دیگر وبسایتهای شبکههای اجتماعی هم مملو از کاربران ایرانی است .فیسبوک،
لینکدین ،توئیتر ،یوتیوب و  ...مملو از کاربران پر و پا قرص و بعضا پر طرفدار ایرانی هستند.
اما جایگاه شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای ایرانی در این اعداد و ارقام چیست؟ در این
بخش به بررسی این وبسایتها و اپلیکیشنهای وطنی خواهیم پرداخت.

 -2-3فیسنما
 -1-2-3تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
فیسنما در سال  91راهاندازی شد و شاید به دلیل مشابهت زیادی که به فیسبوک داشت
و البته تمام تالشش را برای نزدیکی قالب صفحات با فیسبوک هم کرده بود با اقبال زیادی
روبرو شد ،به طوریکه ظرف دو سال حدود یک میلیون و سیصد هزار کاربر پیدا کرد .در همان
دوران و در سال  92که اوج فعالیت این وبسایت بود توانست تبدیل به دومین شبکه اجتماعی
وطنی شده و بعد از کلوب در رتبه دوم بایستد .همچنین در سال  93در ردهبندی الکسا این
وبسایت دهمین وبسایت پرطرفدار ایرانی بود (بیگزاده .)1393 ،اما در حال حاضر شرایط کمی
تغییر کرده است .تعداد دقیق کاربران این سایت با یک رشد محدود ،ظرف  3سال به ادعای
خود آنها به یک میلیونوپانصدهزار کاربر رسیده و  313میلیون پست در آن وجود دارد
(فیسنما ،بیتا) و رتبه الکسای آن به حدود  90تنزل پیدا کرده است .به گفته مدیر روابط
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عمومی این شرکت 1از این تعداد کاربر تنها حدود  30تا  40درصد ( حدود 600هزار نفر)
کاربر فعال هستند به این معنی که در طول سه ماه دست کم یک بار وارد حساب کاربری خود
میشوند و مابقی عمال غیر فعالاند .بیشتر کاربران این شبکه از شهرهای تهران ،تبریز ،شیراز،
مشهد و بوشهر هستند اما این وبسایت از تمام جهان قابل دسترسی است.
از جملتته اشتتکاالتی کتته بتته ایتتن شتتبکه وارد بتتود و باعتتث شتتد از ستتکه بیفتتتد صتتفحات
شلوغ ،عتدم یکپتارچگی میتان رنگهتا ،انتواع و اقستام آیکتون هتای ریتز و درشتت و تبلیغتات
چشمک زن فراوان بتود کته بته فتیس نمتا ظتاهر یتک وبتالگ تبلیغتاتی را داده بتود تتا یتک
شتتبکه اجتمتتاعی و همتتین مستتأله باعتتث ستتردرگمی کتتاربران متتیشتتد .بنتتا بتتر اظهتتار متتدیر
روابتتط عمتتومی فتتیسنمتتا ،دلیتتل حضتتور ایتتن حجتتم تبلیغتتات ،مشتتکالت متتالی ایتتن شتتبکه
اجتماعی بوده و خود تیم فیسنمتا هتم تمتایلی بته استتفاده از آن نتدارد؛ امتا از آنجتایی کته
این کتار تقریبتا تنهتا راه کستب درآمتد ایتن تتیم استت مجبتور هستتند بته آن تتن بدهنتد.
البته فیسنما نقاط قتوتی هتم داشتت متثال گزینتههتای شخصتیستازی بیشتتری نستبت بته
سایر سایت های داخلی دارد کته عتالوه بتر متوارد معمتول ،امکتان تغییتر رنتگ هتدر و پتیش
زمینه نیتز در اختیتار کتاربر قترار داده شتده استت .عتالوه بتر ایتن ،استتفاده از ابتزارک بترای
نمتتایش آختترین فعالیتتت شتتما بتته دیگتتران در وبتتالگ شخصتتی و همچنتتین گتتروه بنتتدی
دوستتتان بتته ستتبک فتتیسبتتوک متتواردی هستتتند کتته در فتتیسنمتتا ارائتته شتتده استتت.
پیامرسان ،یکی دیگر از نقتاط قتوت ایتن شتبکه استت کته در هتر صتفحهای از ایتن وبستایت
قادرید بتدون نیتاز بته گشتودن صتفحه ای جداگانته از پتایین صتفحه بته گفتگتو بتا دوستتان
خود بپردازید .البتته ظهتور پیتامرستانهتای دمدستتیتتر کته قابتل نصتب روی تلفتن همتراه
بودند ماننتد تلگترام و  ..هتم در کستاد کتردن بتازار فتیسنمتا و ستایر شتبکههتای اجتمتاعی
که در قالب سایت ،ارائه متی شتوند نقتش بستزایی داشتت .بته هتر حتال هتر کتاربری تترجیح
1

در پاسخ به سئواالتی که در تاریخ تیرماه سال  96در یک مصاحبه تلفنی از او پرسیده شد
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می دهد روی گوشتی و در هتر زمتان و مکتانی امکتان تعامتل داشتته باشتد تتا اینکته مجبتور
باشد صرفا با کامپیوتر و تبلت دسترسی بگیرد.
مدیران فیسنما این نیاز را به خوبی شناسایی کرده و به تازگی نسخه جدیدتر از پیامرسان
خود را مورد آزمایش قرار دادهاند و قرار است بهزودی نسخه تکمیل شده آن در اختیار عموم
قرار بگیرد .با توجه به تجربه چند ساله تیم فیسنما در مبحث شبکههای اجتماعی بهنظر
میرستد این پیامرسان خون تازهای به رگهای فیسنما تزریق خواهد کرد و از سمت دیگر
نیاز کاربران داخلی را به نحو مطلوبی برطرف خواهد کرد.

 -2-2-3درآمدزایی در فیسنما
انواع تبلیغات کلیکی و پاپآپ های گوناگون را میتوانید در شبکه اجتماعی فیسنما
ببینید و این شبکه تنها وبسایتی است که درآمد زایی برای کاربران را جزء امکانات خود قرار
داده است.
البته واضح است که کسب درآمد ،تنها هدف فعالیت افراد در شبکههای اجتماعی نیست .با
این حال فیسنما به منظور جذب مخاطب و ایجاد انگیزه ،چنین امکانی را برای کاربرانش در
نظر گرفته است.
کسب درآمد در فیس نمتا بتدینصتورت استت کته بتا کلیتک روی هتر پتاپآپ تبلیغتاتی،
 20ریال به حساب شتما افتزوده متیگتردد .اگتر ایتن پتاپآپ تبلیغتاتی متعلتق بته وبستایت
شما باشد ،با کلیک ستایر کتاربران ایتن مبتالغ در حستاب کتاربری شتما جمتع آوری شتده و
وقتتی بتته دههتتزار تومتتان رستید ،متتیتوانیتتد آن را از فتتیسنمتا برداشتتت کنیتتد .البتتته شتتکل
دقیق محاسبات در این شتبکه را متی توانیتد در بختش کستب درآمتد وبستایت فتیسنمتا بته
آدرس  https://facenama.com/section/popupمطالعه فرمایید.
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اگر تمایل داشته باشید ،میتوانید درآمد کسب شدهتان را صرف خرید افزونههایی مثل
نمایش امضا در گروهها ،حذف تبلیغات یا فعال کردن سیستم نقل قول کنید؛ مواردی که نه
تنها قیمتهای غیر منطقی دارند بلکه بیشتر مناسب تاالرهای گفتگوی چند هزار نفریاند تا
یک شبکه اجتماعی میلیونی.
عالوه بر این ،نوعی سیستم امتیازی مشابه تاالرهای گفتگو در فیسنما گنجانده شده است.
هر روز که به فیسنما وارد شوید ،با مراجعه به صفحه «حضور و غیاب» میتوانید به امتیاز
کاربری خود در فیسنما بیفزایید .شرکت در قرعهکشی و اعالم کاربر برنده هم از بخش های
هیجان انگیز فیسنماست تا شما را به فعالیت در آن تشویق کند (بیگزاده.)1393 ،

 -3-2-3ماجرای هک شدن
مدیران این شبکه اجتماعی اعالم کردند که هک شدن این شبکه از ساعت  21و  50دقیقه
روز سه شنبه مورخ  1393/ 9/10رخ داد و تا حدود ساعت  22و  20دقیقه همان روز ادامه
داشت که در پی آن منجر به تغییر صفحه اول شبکه اجتماعی شد و به مدت  2دقیقه متن
مورد نظر هکر بر روی صفحه اصلی نمایش داده شد.
مدیران فیسنما درباره افشای اطالعات کاربران این شبکه اجتماعی نیز به خبرگزاریها
گفتند که دقیقا اطالعات 116هزار و  478نفر از کاربران بر اثر این اتفاق به صورت غیر مجاز
در سطح فضای مجازی منتشر شده که این اطالعات حاوی نام کاربری ،آدرس ایمیل ،نام
نمایشی و رمز عبور به صورت کد شده است که البته درصد باالیی از رمز های عبور قابلیت
رمزگشایی کردن را ندارد؛ (فانیگما )1393 ،البته منابع دیگر از لو رفتن اطالعات بیش از یک
میلیون کاربر خبر میدهند اما متاسفانه در این مورد نیز اطالع دقیقی در دست نیست.
هک شدن فیسنما و لو رفتن اطالعات تعداد قابل توجهی از کاربرانش ،ضربه بزرگی بر
76

معرفی محبوبترین شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای بومی

پیکره آن وارد نمود؛ ضربهای که در دست عوامل دیگر باعث افت جایگاه این شبکه اجتماعی
شد بهط وری که در آن زمان که هک صورت گرفت فیسنما با افت شدید کاربران مواجه شد.
البته این هک شدن را نمیتوان دلیل محکمی برای عدم اعتماد به فیسنما دانست؛ چرا که
انصافا غولهایی همچون مایکروسافت ،سونی و اپل نیز تاکنون بارها گرفتار چنین مسائلی
شدهاند .بااینحال روی کاغذ ،فیسنما بر خالف سایر هم قطاران خود تجربه هک شدن را در
کارنامه دارد و در حال حاضر نیز بنا به اظهار کارشناسان با مشکالت امنیتی روبهروست.
بحث امنیت اطالعات کاربران همیشه دغده اصلی بسیاری از کارشناسان و افراد عادی بوده
است .همانطور که پیشتر گفته شد فیسنما که تجربه هک شدن داشت حاال باید خیلی
جدی تر به مسئله امنیت بپردازد .مدیر روابط عمومی این شرکت در مصاحبه خود مدعی شده
است که تمامی اطالعات و پیامهای کاربران در این شبکه اجتماعی و البته برنامه موبایلی آن
بهصورت انتهابهانتها 1و نقطهبهنقطه 2رمزگذاری میشوند و امکان خواندن این پیامها توسط
هیچ شخص سومی مثل هکرها وجود ندارد.
از سوی دیگر چون تمامی سرورهای فیسنما داخل خود کشور و در مجل شرکت آسیاتک
قرار دارند امکان دزدی اطالعات و سوءاستفاده از آنان در خارج از مرزها هم وجود ندارد.

 -3-3کلوب
 -1-3-3تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
این شبکه اجتماعی ایرانی در سال  83فعالیت خود را آغاز کرد و شعارش «جامعه مجازی
ایرانیان ،زندگی دوم» میباشد .در سال  93اعالم شد که این شبکه بیش از دو
End to end
P to P
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میلیونوششصدهزار کاربر دارد که در آن موقع پرجمعیتترین و درعینحال با سابقهترین
شبکه اجتماعی ایرانی محسوب میشد (بیگ زاده.)1393 ،
اما بعدتر بهخاطر نداشتن اپلیکیشن موبایلی ،این وبسایت هم با بیاقبالی روبرو شد و در
حال حاضر با توجه به شواهد و قرائن دیگر مثل قبل در طراز اول شبکههای مجازی محبوبیت
ندارد .با توجه به اعالم وبسایت کلوب ،این شبکه در حال حاضر بیش از یکونیممیلیون کاربر و
روزانه حتدود 240هزار نفر بازدید کتننده دارد (کلوب ،بیتا).
کلوب امکانات متعددی را به کاربران خود عرضه میکند .در کلوب میتوانید پستهای
متنی یا ویدئویی ارسال کرده و یا با دوستان خود لینکی را به اشتراک بگذارید .همچنین امکان
تغییر وضعیت از دردسترس به مشغول یا نامرئی ،خصوصیت مفیدی است که کار مخاطب را
راحتتر کرده است .امکان گفتگوی زنده با دوستانتان نیز در کلوب گنجانده شده ،اما برای این
کار نیازمند ورود به اتاق گفتگوی جداگانهای هستید .یکی از امکانات جالب و منحصر بفرد
کلوب گزینهای به نام "فریاد" است که به منظور اعالم وضعیت روحی شما به سایر کاربران در
نظر گرفته شده است .جالب اینجاست که با ارسال یک پیامک به کلوب ،قادرید جمله بخش
فریاد خود را تغییر دهید (بیگ زاده.)1393 ،
در این سایت هم مانند فیسنما امکان درج تبلیغات در قبال پرداخت هزینه وجود دارد و
البته امکان نظرسنجی از کاربران برای انجام اعمال پژوهشی هم هست .برای نظر سنجی،
درخواست کننده متنی شامل حداکثر  7سوال متنی یا گرافیکی را میتواند روی این سایت
قرار دهد .برای اطالع بیشتر از شرایط تبلیغات و نظرسنجی میتوانید به بخش تبلیغات این
سایت مراجعه کنید.
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 -4-3آپارات
 -1-4-3تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
پس از فیلتر شدن یوتیوب در کشور ،جای خالی یک سرویس اشتراک ویدئو به شدت
احساس می شد .پس نوابغ ایرانی در شرکت صباایده این نیاز را به سرعت کشف کردند و آپارات
که وبسایت و اپلیکیشنی برای اشتراکگذاری محتوای ویدئویی است را در بهمن  89راهاندازی
کردند .ظرف مدت سه ماه این سایت جزء  100سایت پربیننده ایران قرار گرفت .پس از
گذشت یک سال از عرضه سرویس آپارات ،در بهمن  1390نسخه اندروید این سرویس نیز در
اختیار کاربران قرار گرفت .پس از آن و در دیماه  1391تعداد بازدید روزانه ویدئوهای آپارات
از مرز یکمیلیون گذر کرد و در شهریور  1393نیز رکورد تعداد بازدیدهای روزانه بیش از
چهارمیلیون را ثبت کرد .در حال حاضر روزانه حدود ششمیلیون ویدئو در این وبسایت تماشا
میشود .در حال حاضر سرویس آپارات برترین سرویس اشتراکگذاری ویدئو در ایران بوده و
رتبه الکسای آن در میان سایتهای ایرانی عدد  5و در لیست برترین سایتهای جهان عدد
 407است که خب این رقم گاهی باال و پایین هم میشود .کشورهای همسایه ایران نیز بهدلیل
اشتراکات فراوان در زبان و فرهنگ ،از سرویس آپارات استفاده مینمایند .طبق گزارش الکسا،
در حال حاضر آپارات در افغانستان رتبه  36را دارد و تقریبا  10درصد ترافیک آن از خارج از
ایران است این استقبال کمنظیر ثابت کرد که آپارات بهخوبی توانسته جای خالی یوتیوب را در
ایران پر کند و بهعنوان یک لژیونر هم خوب عمل کند (آپارات ویکی ،بی تا).
طبق گزارش صباایده آپارات دارای شش زیر مجموعه آپارات کودک ،آپارات ورزشی،
آپارات بانوان ،آپارات فناوری ،خبری و سالمت است( .صبا ایده ،بی تا) .آپارات دسته بندیهای
متفاوتی شامل بازی ،آموزش ،تبلیغات و  ...را برای ویدئوهای خود دارد تا کاربران بتوانند
محتوای مورد نظر خود را ازطریق دسته مورد نظر راحتتر بارگذاری کرده و یا بیابند.
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برای بارگذاری ویدئو در آپارات ،ابتدا باید در آن عضو شد .الزم به ذکر است که محدودیت
حجمی 250مگابایتی برای بارگذاری ویدئو در آپارات وجود دارد .کاربران برای بارگذاری ویدئو
با حجم بیشتر از 250مگابایت ،حتماً بایست «اکانت تأییدشده» داشته باشند (سایت کد،
.)1395

 -5-3بیسفون
 -1-5-3تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
در مهرماه سال  93نام نرمافزار بیسفون بهعنوان یک نرمافزار پیامرسان فوری موبایلی در
سایتهای فارسی زبان مطرح شد .طبق ادعاها ،این نرمافزار ،کامالً بومی و حاصل تالش
متخصصان داخلی اعالم گردید تا جایی که وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات وقت نیز این
مسئله را تأیید کرد و بیسفون را یک نرمافزار کامالً ایرانی معرفی نمود (پنج چشم.)1394 ،
بیسفون یک برنامه ارتباطی برای گوشیهای هوشمند است که به ادعای سازندگان آن شما می
توانید با دوستان و آشنایان خود از پیامهای متنی و چندرسانهای ،موقعیت مکانی ،گروهها و
تماسهای اینترنتی به صورت کامال رایگان استفاده کنید .مانند سایر شبکههای اجتماعی
نیازی به اضافه کردن دوستان خود ندارید ،تمام دوستان شما که از بیسفون استفاده میکنند،
به طور خودکار در لیست ارتباطات شما اضافه خواهند شد .در بیسفون امکان تشکیل گروه و
مدیریت آن به صورت انفرادی ،جمعی و بدون مدیر وجود دارد که میتوان انواع پیامهای
متنی ،رسانهای ،موقعیت مکانی و برچسب را در آن ارسال نمود.
یکی از نقاط قوت آن نسبت به نرمافزارهای خارجی مانند وایبر ،تانگو و واتساپ،
استیکرهای بامزه فارسی آن است .این استیکرها را افرادی مثل بزرگمهر حسینپور ،هادی
حیدری و سهیل نوری طراحی کردهاند و به مناسبتهایی مثل کریسمس ،اربعین و شب یلدا
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به نرمافزار افزوده شده است (بادبادک.)1393 ،

استیکر شخصیت محبوب اسکندر در انیمیشن شکرستان

یکی از امکانات دیگر بیسفون ،تماس صوتی است .پیامرسان بیسفون امکان برقراری تماس
رایگان با شبکه مخابرات و اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل و رایتل را برای کاربران مقدور
میسازد .با این امکان کاربران بیسفون ازطریق اینترنت میتوانند به شکل رایگان با شمارههای
تلفن ثابت و همراه کشور ارتباط برقرار کنند بدون اینکه شماره مقصد کاربر بیسفون باشد.
برای برقراری تماس با بیسفون مهم نیست شماره مخاطب مورد نظرتان در تلفن همراهتان
ذخیره شده باشد؛ زیرا عالوه بر تماس با مخاطبان گوشی خود میتوانید شماره تلفن مورد
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نظرتان را از طریق صفحه کلید این برنامه شماره گیریکنید (نراقی.)1394 ،
این برنامه هم مانند سایر اپلیکیشنهای نوپا نیاز به زمان بیشتری برای تکامل دارد که
البته این مشکل باعث عدم استفاده از آن نمیشود .یکی از مشکالت کاربران با این نرمافزار
تعداد کم نصبکنندگان و استفادهکنندگان نسبت به سایر برنامههای ارتباط جمعی است که
این مشکل نیز قطعا با مرور زمان حل خواهد شد .در سال  1393تعداد کاربران این اپلیکیشن
حدود 300هزار گزارش شد (همان مرجع ،بی تا) .در سال  95این پیامرسان حدود 2.5میلیون
کاربر داشت که حدود یکمیلیونودویستهزار نفر آن فعال بودند که این میزان نشاندهنده
رشد قابل مالحظه این پیامرسان وطنی است (ایسنا.)1395 ،
یکی از محاسن بیسفون این است که حتی امکانات جدید برنامه را از طریق پیامهای متنی
انبوه به کاربران خود اعالم نمی کند و عمال کاربران خیالشان راحت است که هیچ اتفاقی بدون
اجازه آنها در بیسفون نخواهد افتاد.

 -2-5-3نگاهی به فراز و نشیبهای بیسفون
یکی از مسائلی که بیسفون با آن دست به گریبان بود شایعه ایرانی نبودن این برنامه بود
که مدیران این برنامه در مصاحبه ای که با آکادمی آموزش بیسفون داشتند اعالم کردند که این
برنامه  100درصد بومی است و تمامی مراحل ساخت و تولید برنامه توسط تیم بیسفون طی
شده است و الزم به ذکر است که در حال حاضر بیش از  13نفر برنامه نویس برای پلتفرمهای
مختلف  ،در بیسفون مشغول به کار هستند (وبالگ بیسفون.)1394 ،
یکی دیگر از بحرانهایی که بیسفون در سالهای اخیر با آن دست به گریبان شد ،این بود
که این پیامرسان برای مدتی دچار اختالل شد .درواقع وقتی مشترکان این پیامرسان زیر
یکمیلیون بود مشکل خاصی وجود نداشت اما زمانیکه تعداد کاربرانش باالی یکمیلیون رفت
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دچار مشکالتی نظیر عدم امکان برقراری تماس بود .همچنین مشترکین که میخواستند به
بیسفون بپیوندند ،در زمان ثبتنام هیچ کدی برای تأیید و احراز هویت برایشان ارسال نمیشد
و درواقع امکان ورود به محیط این نرمافزار را نداشتند (خبرگزاری میزان.)1394 ،
در ستتال  ، 95متتدیر عامتتل ایرانستتل اعتتالم کتترد کتته بتترای همکتتاری بتتا بیستتفون
متتتذاکراتی داشتتتتهانتتتد تتتتا بتواننتتتد شتتتبکههتتتای ختتتود را فراگیتتتر کننتتتد (ایرانستتتل،
.)1395

 -6-3پیامرسان سروش
سروش یک نرم افزار پیام رسان ایرانی با سرعت و امنیت باال است که دارای قابلیتهای
متعددی نظیر ارسال پیام متنی ،ارسال پیام صوتی ،ارسال عکس و فیلم ،ارسال فایلهای
مختلف ،تشکیل گروه ،کانالهای عمومی متعدد و  ...میباشد (سروش ،بی تا).
نسخه اندروید این پیامرسان را به صورت رایگان از سایت  soroush-app.irو همچنین
ازطریق کافه بازار میتوانید دریافت نمایید.
نسخه  iOSاین نرمافزار بهصورت رایگان و تنها ازطریق گوشی موبایل از اپاستور قابل
دریافت میباشد و امکان دریافت پیامرسان ،توسط برنامه دسکتاپ  iTunesوجود ندارد.
برخی امکانات و ویژگیهای سروش:


کانالهای عمومی



ثبت نظر و  likeبه محتوای منتشر شده



ارسال هرگونه فایل (تصویر ،صدا ،ویدئو و )...
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شرکت در مسابقات و نظرسنجیها



گفتگوی دو نفره و گروهی



استیکرهای زیبا و متنوع



تماس صوتی رایگان



امکانات فشردهسازی و برش ویدئو



امکان مشاهده و ارسال شکلکهای محبوب کاربر

 -7-3قاصدک
 -1-7-3تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
از قاصدک بهعنوان یکی از ابتداییترین پیامرسانهای ایرانی یاد میشود که توسط تیم
تبیان راهاندازی شده است .این اپلیکیشن مانند دیگر شبکههای اجتماعی امکان ارسال
پیامهای متنی ،تصویر ،صوت ،فیلمهای کوتاه و  ...را میدهد .بنا بر اظهار کاربران ،این
اپلیکیشن چندان نتوانسته نیاز کاربران را تامین کند و سرعت پایین آن کاربران را از استفاده
بیشتر منصرف کرده است.

 -8-3سالم
 -1-8-3تاریخچه پیدایش و روند حرکت در طی زمان
در راستای تولید محصوالت ایرانی ،عدهای از دانشجویان و اساتید پژوهشکده فضای مجازی
متین ،پیامرسان صددرصد ایرانی "سالم" را تولید کردند .تا به امروز هفت نسخه از این
پیامرسان به بازار عرضه شده است .این نرمافزار موبایلی دارای بخشهای مختلفی مانند
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گفتوگوی خصوصی ،چت گروهی ،اشتراکگذاری تصاویر ،امکان کمپینسازی و
هشتگگذاری ،جستجو در بین کاربران و تگها و امکانات دیگر است.
به ادعای سازندگان ،سالم دو امکان اینستاگرام و تلگرام را همزمان ارائه میکند به این
معنی که کاربر میتواند مانند تلگرام چت کند ،کانال بسازد و  ...و هم میتواند عکسها را به
اشتراک گذاشته follow ،و  likeکند و  commentبگذارد.

یکی از قابلیت های بامزه این اپلیکیشن این است که اگر شما گوشی خود را تکان دهید
صفحه بهروزرسانی میشود .این نرم افزار را میتوانید از وبسایت  / http://salamup.irدانلود
نمایید.

 -9-3چرا محصول ایرانی نه؟
خب اگر بخواهیم حاال که به انتهای کتاب نزدیک میشویم کمی منصفانه به قضیه انتخاب
شبکهها نگاه کنیم باید هم به کاربران ایرانی حق بدهیم که کمتر از محصوالت ایرانی استفاده
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میکنند هم به تولیدکنندگان که شبکههای خود را به سرعت نمونههای خارجی بسط
نمیدهند .البته ما نمونههای موفق ایرانی هم کم نداریم .در همین کتاب آپارات را بهعنوان یک
نمونه ایرانی موفق معرفی کردیم که البته این موفقیت کامال دوسویه و شاید هم چندسویه بوده
است .شاید جرقه این موفقیت به لطف دولتمردانی خورد که یوتیوب را فیلتر کردند اما
مهندسین باهوش و وقت شناس آپارات سر بزنگاه آن را راه انداختند .اما تا اینجای داستان که
شرایط فیسنما هم همینطور بود .پس چطور شد که آپارات پلههای موفق را با سرعت یوز
ایرانی طی کرد ولی فیسنما با اینکه شروع خوبی هم داشت به بنبست خورد .بهنظر میرسد
اصل موفقیت آپارات عالوه بر وقتشناسی ،صبر و توسعه هر روزه خدمات هم بود .ما در طی
این سالها شاهد ایدههای نو و خالقانه این وبسایت بودیم که بسیار مورد توجه و استقبال
کاربران واقع شد .اگر بخواهیم دقیقتر به قضیه نگاه کنیم باید بگوییم قطعا برای کاربر ایرانی،
محصول ایرانی مفیدتر خواهد بود و اگر نیاز آنها را مرتفع کند مورد استقبال آنان هم قرار
خواهد گرفت .اینکه سرورهای پیامرسانهای وطنی در داخل کشور هستند مزیت بزرگی است
که نمیتوان آن را نادیده گرفت .اینکه اطالعات شخصی ما داخل کشور باقی بماند و پرونده
قطور ما در آنسوی آبها هر روز قطورتر نشود قطعا در حال و آینده ما مؤثر خواهد بود.
قطعتتا بهبتتود شتترایط پی تامرستتانهتتای داخلتی نی تاز بتته تتتالش همتته جانبتته مستتئولین و
تولید کننتدگان دارد .در مصتاحبهای کته بتا متدیر روابتط عمتومی فتیسنمتا داشتتیم گالیته
اصتلی ایتن شتترکت از نبتتود حمایتتهتای متتالی بتتود .بتته هتتر حتال توستتعه ایتن شتتبکههتتا و
پیامرستانهتای داخلتی قطعتا نیازمنتد کمتکهتای متالی استت تتا توستعهدهنتدگان بتواننتد
ایدههای ختود را پیتادهستازی کننتد .عتالوه بتر حمایتتهتای دولتتی ،نقتش کتاربران و بتاور
توانتتاییهتتای متخصص تین داخل تی هتتم از مهتتمتتترین دالی تل موفقی تت خواهتتد بتتود .در حتتال
حاضر اوضاع شتبکههتای داخلتی رو بته بهبتود استت .فتیسنمتا نستخه آزمایشتی اپلیکیشتن
موبتتایلی ختتود را روانتته بتتازار کتترده استتت و بعتتد از رفتتع اشتتکال ،نستتخه کامتتل آن را در
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اختی تار عمتتوم قتترار خواهتتد داد کتته قطعتتا جهشتی بتته جلتتو در زمینتته برنامتتههتتای موبتتایلی
خواهتتد بتتود و نیازهتتای بیشتتماری از کتتاربران ایرانتی را برطتترف خواهتتد کتترد .در ستتالهتتای
گذشتتته و بتتا هجتتوم کتتاربران بتته شتتبکههتتای اجتمتتاعی بتته دلیتتل وجتتود نواقصتتی در
شبکههای داخلی ،ایتن شتبکههتا بتا استتقبال ختوبی روبترو نبتودهانتد .در همتان نظرستنجی
انجام شده توسط تیم نظربازار که بارهتا در ایتن کتتاب بته آن استتناد شتده استت تلگترام بتا
کستتب آمتتار 80درصتتد ،بیشتتترین تعتتداد کتتاربر را در ب تین پاستتخگوی تان داشتتت .البتتته ای تن
نتیجه چندان دور از ذهتن نیستت زیترا اکثتر افترادی کته گوشتی هوشتمند دارنتد ،تلگترام را
روی آن نصتتب کتتردهانتتد .اینستتتاگرام در رتبتته دوم و واتتتساپ در رده ستتوم ایتتن لیستتت
قرار دارند .شبکههای داخلی رتبه  8از ده را دارند که خب خیلی پایین است.

رتبه شبکههای اجتماعی محبوب نزد ایرانیان (نظربازار)1396 ،

اما به لطف بهبتود شترایط زیرستاختی شتبکههتای داخلتی و آگتاه شتدن متردم از منتافع
استفاده از شبکه های اجتماعی داخلتی ،اوضتاع رو بته بهبتود استت .البتته ایتن رونتد نیازمنتد
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حمایتتت کتتاربران داخلتتی یعنتتی ختتود ماستتت تتتا بتتا اعتمتتاد بتته متخصصتتین داخلتتی امکتتان
بهبود هرچه سریعتر این شبکههتا فتراهم شتود .بترای رستیدن بته وضتعیت مطلتوب نیتاز بته
همیاری همگان است.
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 -1-4آداب حضور و فعالیت در شبکههای اجتماعی
چیزی که همیشه در فیلمها و سریالها دیدهایم این است که فیلم و عکس و صدا مدرک
جرم محسوب نمیشوند و نمیتوان با آنها اقامه دعوی کرد .اما طبق گفته یک حقوقدان و
وکیل پایه یک دادگستری (کاوه رضوانیراد) برخالف تصور عموم که متن گفتوگو در وایبر،
فیسبوک و شبکههای اجتماعی دیگر ،ایمیل ،صدایضبطشده و فیلم را جزو دالیل قابل
استناد بهشمار نمیآورند ،اینها همگی مدارک قابل استفاده در دادگاه هستند و قانون« ،ادله
الکترونیک» را بهرسمیت شناخته است .بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیسبوک یا
تلفنهمراه یا ایمیل ،تهدید کرده است ،باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه بهعنوان دلیل از
شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد .دادگاه با مکانیسم مشخصی که توسط
کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد ،صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت
تایید ،مالک و مبنای صدور حکم قرار خواهد داد (اقتصاد آنالین.)1396 ،
این حقوقدان همچنین مدعی است کسانی که به وسیله اسکرینشات مورد سوءاستفاده قرار
گرفتهاند ،با مراجعه به دادسرای جرایم رایانهای و مراجع انتظامی میتوانند از شخصی که از
ایشان سوءاستفاده کرده شکایت کنند .حاال شاید این فکر به ذهنمان خطور کند که چه کسی
به حرف ما گوش میکند و یا ممکن است آبروی ما به خطر بیفتد اما همین ترسها و
تنبلی های ما باعث شده است که بسیاری از سودجویان ایران را بستری مناسب برای
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سوءاستفاده ببینند و این شده دلیلی برای اینکه ما هم خدای نکرده بشویم شریک جرم این
افراد .چون شاید اگر ما پیگیری میکردیم و این افراد به سزای اعمالشان میرسیدند به سراغ
افراد دیگر نمیرفتند .القصه ،اگر برای شما هم مسئلهای پیش آمد به یاد بیاورید که این یک
مسئولیت است و البته پلیس فتا میتواند دوست خوبی باشد.
از سوی دیگر ،یکی از مخاطراتی که همه ما با آن دست به گریبان هستیم ،نبود شناخت
درست آداب معاشرتهای مجازی است .البته همه ما کم و بیش در خود این شبکهها نکاتی را
دیدهایم که اگر بخواهیم به شکل منسجمتر به آنها نگاهی بیاندازیم میتوانیم به شکل زیر ارائه
نماییم.
 -1اگر در دنیای واقعی با کسی روابط رسمی دارید در تلگرام هم با او رسمی باشید .اگر در
دنیای واقعی او را "خانم" یا "آقای" خطاب میکنید ،نمیشود بدون هیچ زمینه یا اتفاق
خاصی ،در تلگرام او را عزیزم ،جون ،فدات و غیره خطاب کنید.
 -2فرض را بر آن بگذارید که افراد به طور عادی همیشه آنالین هستند .آدمها معموال سیم
تلفن را از برق نمیکشند .پس توجه داشته باشید که چه ساعتی از شبانه روز دارید برای کسی
پیام میفرستید.
 -3گاهی اوقات نوشتن بهتر از بکار بردن نشانهها (استیکرها) است .مثال این پیام که "االن
من خیلی خوشحالم" در مقایسه با نشانه " "خیلی اثرگذارتر است .اینطور نیست؟
 -4گاهی اوقات در گروهها ،دو نفر در مورد موضوعی صحبت میکنند که صرفاً موضوعی
بین خود آنهاست .دلیلی ندارد که سایر اعضای گروه هم شاهد این گفتگو باشند .بنابراین از
چت دو نفره در گروهها بپرهیزید.
 -5همین که از خبر یا مطلبی خوشتان آمد فوراً آنرا برای دیگران ارسال نکنید .قبل از
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ارسال از خودتان سوال کنید آیا این خبر حقیقت دارد؟ بدانید هر پیام مانند یک قطره باران
است و با ارسال هر کاربر ،در نهایت میتواند سیل شود.
 -6مبنای ما آن نباشد که روابط واقعیمان با افراد را به روابط مجازی و تلگرامی سوق و
کاهش دهیم .این کار در بلند مدت روابط اجتماعی را نابود میکند .مبنای مان این باشد که
روابط مجازی را به روابط واقعی تبدیل کنیم.
 -7باور کنید اعتیاد به شبکههای اجتماعی مشکلی واقعی است .اگر تاکنون عضو
خانوادهتان به شما درباره اعتیادتان چیزی نگفته؛ یا خودش هم مثل شما معتاد شده یا با
خودش میگوید صبر کنم شاید التهاب و گرمای کار با گوشی هوشمند از سرش بپرد.
 -8در ایران ،شبکههای اجتماعی موبایلی عمدتاً برای به اشتراک گذاشتن پیامهای عمومی
و غیرشخصی نظیر جمالت حکیمانه ،اخطارها ،پیشنهادها ،جوکها ،طنزهای سیاسی و اموری
درباره سبک زندگی بکار میروند .پس پیام شخصی مهمی برای شما نرسیده است .لزومی
ندارد که هر چند دقیقه به صفحه نمایش گوشی نگاه کنید.
 -9لطفا گوشیتان را با خودتان به رختخواب و حمام نبرید .بگذارید حمام و رختخواب تنها
جاهایی باشند که هنوز به اشغال گوشیهایمان در نیامدهاند.
 -10در ارتباطات ،صدا در مقایسه با کلمه به واقعیت نزدیکتر است .برای احوالپرسی با
دیگران ،حتی االمکان صدایتان را ضبط کنید و برای دیگران بفرستید .این کار از ارسال پیام
نوشتاری بهتر است .البته اگر به او زنگ بزنید خیلی بهتر است.
 -11درست است که مغز ما گنجایش بسیاری دارد .ولی گاهی اوقات بد نیست از خودمان
سوال کنیم "این حجم از اطالعات و اخبار دریافتی به چه کار من خواهد آمد؟" شما در روز
چند کیلومتر انگشت اشاره یا شصتتان را روی صفحه نمایش گوشیتان سُر میدهید؟ آیا واقعا
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شما در روز به چند کیلومتر اطالعات نیاز دارید؟! گاهی از خودتان سوال کنید :مگر من فعال یا
مفسر سیاسی هستم که اینقدر پیامهای سیاسی میخوانم؟ مگر من شاعر؛ متخصص
دکوراسیون؛ فوتبالیست طراح مد و  ...هستم که اینقدر در این خصوص مطلب میخوانم؟ پس
گاهی اوقات الزم است که انگشتتان را خیلی تند روی صفحه گوشی سُر بدهید .خیلی تند،
بدون اینکه مطالب را بخوانید (از آن رد شوید!).
 -12برایتان خودِ پیام مهم است یا فرستنده پیام؟ دوست من؛ پیام را نخوانده عالمت

like

ارسال نکنید .وقتی پیام را میخوانید و با آن مخالف هستید مخالفت خود را ابراز کنید.
 -13زمانی کسی را به گروهی ( Addاضافه) کنید که قبال نظر مثبت او را درباره پیوستن
به آن گروه دریافت کرده باشید.
 -14وقتی یک عضوی گروه را ترک میکند از دست او ناراحت نشوید .هر کس صاحب
اختیار خودش است.
 -15همه آدمها به حضور فعال در شبکههای مجازی عالقه ندارند .بعضیها فقط دوست
دارند پیامها را بخوانند .از دست آنها ناراحت نشوید.
 -16اگر دو یا سه نفر از اعضای گروه با شما دوست صمیمی هستند یا جزو فامیل هستند،
تصور نکنید که گذاشتن عکسهای یادگاری مربوط به ده یا بیست سال پیش حتما آنها را ذوق
زده و خوشحال میکند .ممکن است این کار باعث کدورت شود .بعد از جلب رضایت ،عکسها
را در گروه به اشتراک بگذارید.
 -17شبکههای اجتماعی موبتایلی خیلتی جتذاب هستتند .ولتی بتاور کنیتد هنتوز رستانه
جای کتاب را نمیگیترد .ایتن روزهتا ذهتن متا پتر شتده از جملتههتای فیلستوفانه و عمیقتی
کتته متتا دربتتارهشتتان هتتیچ اطالعتتات جتتانبی نتتداریم .دربتتاره همتته چیتتز متتیتتتوانیم تتتک
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جملتتههتتای قشتتنگی بگتتوییم .البتتته اگتتر ختتوب حفتتظ کتترده باشتتیم! چتتون کتتتاب کتتم
میخوانیم.
 -18دنبال آن نباشید که موضوعات پیچیده هستی یا فلسفه یا اجتماع را در فضای
شبکههای اجتماعی موبایلی به بحث بگذارید .تا شما استداللتان را تایپ کنید طرف
گفتوگویتان حوصلهاش سر رفته و درباره موضوعی دیگر با فرد دیگری وارد گفتگو شده
است.
میکنیم به
نوجوانیمان را پیدا 

-19اگر به مدد شبکههای اجتماعی مجازی دوست دوره
صمیمت و راحتی همان دوران قدیم برایش پیام نفرستیم .ابتدا ارتباط را کمی رسمی آغاز
کنیم تا حال و هوای امروزی او دستمان بیاید .مثال فورا ننویسیم :سالم خره! چطوری؟ باالخره
تو رو تو این طویله پیدات کردم!
گوشیهای هوشمند و گروههای

-20اگر احیانا پدر ،مادر یا همسرمان با نحوه عملکرد
مجازی آشنا نیست ،ابتدا برای آنکه بعدها سوء برداشتی پیش نیاید برای او توضیح دهیم که
گروه مجازی چیست .بگوییم که قصه عکسهای پروفایلهای موجود در صفحه از چهقرار است.
-21دوستان عزیز ،تلگرام یک رسانه اجتماعی است .پس باید معیارهای کار با رسانه را در
جوکهایمان  +18است لطفا قبل از ارسال به سن برخی از اعضای

آن رعایت کرد .اگر مضمون
گروهی که در آن عضو هستیم توجه داشته باشیم.
-22تلگرام را در خدمت گسترش روابط اجتماعی قرار دهیم و نه کاهش آن .پیامهای
جالب و طنزهای دریافتی را با صدای بلند برای اعضای خانواده بخوانیم .البته نه آنکه هرکس
سرش دائم پایین باشد و بدون نگاه به دیگران از روی صفحه نمایش تلفن بخواند .به اعضای
خانوادهمان نگاه کنیم .اصال اول مطلب را به حافظهمان بسپاریم و بعد آنرا برای دیگران تعریف
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کنیم.
-23وقتی با دیگران حترف متیزنتیم نگاهمتان بته صتفحه نمتایش گوشتیمتان نباشتد .از
نظتر ارتباطتات اجتمتتاعی ایتن شتکل از ارتبتتاط بته نتتوعی تتوهینآمیتز استتت .اجتازه نتتدهیم
این موضوع بینمان عادی شود.
-24بعضیها تقریبا هر روز عکس پروفایلشان را عوض میکنند .هر روز .این امر باعث
میشود تا دیگران فکر کنند ما برای خودمان غش میرویم! نگهداشتن تعادل توصیه میشود.
 -25عکس پروفایل در اختیار همه قرار میگیرد .پس الزم است که به سوءاستفاده
احتمالی از این عکسها دقت نمود .و برای خود یک حریم خصوصی درنظر گرفت.
-26طی ماه های گذشته جوکهایی منتشر شدهاند که بیشتر با " پسره"" ،دختره"" ،
طرف" " ،یکی" و غیره آغاز میشوند .ارسال این نوع جوکها بهتر از جوکهایی است که با نام
قومیتی خاص آغاز میشود .هرچند اگر ببینیم که به طور تصادفی نود درصد جوکها با "
دختره" آغاز شدهاند باز باید نگران بود .این یعنی زنها بیشتر دارند مورد تمسخر قرار میگیرند.
-27تحقیقات نشان میدهد که صد درصد مطالبی که اعضای گروههای مجازی درباره
"ایران و ایرانی" رد و بدل میکنند کامال منفی و حاکی از بدترین موجود کره زمین بودن
ایرانیان است .پس از اعالم خبر توافق هستهای چند پیام در فضای مجازی منتشر شد که در
آنها "ایران و ایرانی" مثبت تعریف شده بود .پس از آن باز روز از نو روزی از نو! البته این امر
باید مد نظر سیاستمداران کشور قرار گیرد .گویی جامعه ما فقط سه روز خودش را باور کرد!
-28بهتر است دقت کنیم و برای نحوه نوشتن یک کلمه ،در لحظه تصمیم نگیریم .منظورم
آن است که با کلمات فارسی شوخی نکنیم .مثال احسنت را شاید بتوان احسن نوشت ولی
نوشتن "عحسن" اجحاف به زبان فارسی است .سعی نکنیم با دستکاری در نحوه نگارش
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کلمات ،شیطنت یا شوخ طبعی خود را به طرف مقابلمان نشان دهیم .این کارها در چند سال
آینده هیچ قاعدهای برای زبان فارسی نخواهد گذاشت .به هر حال این زبان ،امانت است.
-29بد نیست گاهی اوقات در گروههایی عضو شویم که اتفاقا سنخیتی با ما ندارند .هم
اکنون بیشتر افراد در گروههایی عضوند که کامال با اعضای آن همسنخ و همزباناند و بههمین
دلیل تنوع افکار و تضارب آراء کمتر دیده میشود .مثال پزشکان ،معلمان ،دانشجویان و غیره
گروههای خاص خود را تشکیل دادهاند .این وضع سرعت پویایی اجتماعی را کندتر میکند.
تنوع به نفع جامعه ماست (علیخواه.)1394 ،
به نظر میرسد ،با رعایت این اصول ما میتوانیم تصویری متشخصتر از خودمان در دنیای
مجازی نشان دهیم .به هر حال ما که حسااابی آدم حسابی هستیم چرا آن را به اشتراک
نگذاریم؟

 -2-4نتیجه گیری
در ایتتن کتتتاب دربتتاره شتتبکههتتای اجتمتتاعی چتته در قالتتب ستتایت و چتته در قالتتب
اپلیکیشتن موبتایلی بستیار حترف زدیتم کته امیتتد استت پرگتویی نباشتد امتا چیتزی کته بتته
انتتدازه کتتافی گفتتته نشتتد حتتس و حتتال خودمتتان بتتود در ایتتن شتتبکههتتا .ویتتدئویی تماشتتا
متتیکتتردم از حتتس و حتتال پستتران و دختتتران جتتوان در شتتبکههتتای اجتمتتاعی و دیتتدم
بستتیاری از آنهتتا بعتتد از حضتتور در ایتتن شتتبکههتتا از خودشتتان ،ختتانوادهشتتان و حتتتی
خانهشان متنفر شتدهانتد .اینکته چترا بقیته جتوشهتای گنتده روی صورتشتان ندارنتد و متن
دارم ...چرا خانه آنها استخر دارد مال ما تراس هم ندارد و چه و چه و چه.
این افراد فراموش کرده بودند آدمها فقط زیباییهای زندگی خود را به اشتراک میگذارند و
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زشتیها را به خلوت میبرند .حاال بماند که این زیباییها خیلی وقتها صد جور ویرایش
شدهاند و از زاویهای نشان داده شدهاند که باور پذیر شوند.
بیاید باور کنیم که زیبا هستیم و پر از انرژی مثبت و رضایت ما برای خودمان کافیست.
نتیجه گیری بیشتر بماند بر عهده شما خواننده عزیزم که با درایت و هوشمندی مراقب خود و
دوستانتان و البته رضایت خداوند هستید.
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باشگاه خبرنگاران جوان ،1395 ،فعالیت  30میلیون ایرانی در شبکههای اجتماعی،
/ http://www.yjc.ir/fa/news/5892476فعالیت30-میلیون-ایرانی-در-شبکه-های-
اجتماعی



بافراست ،میعاد ،1394 ،واتس اپ برای همیشه رایگان شد ،زومیت،
/ http://www.zoomit.ir/2016/1/18/27993/whats-app-free



بیبیسی فارسی ،2011 ،گوگل وارد رقابت با فیسبوک میشود،
http://www.bbc.com/persian/science/2011/06/110629_l42_vid_google.sht
ml



بیبیسی ،1396 ،کتابی از عکسهای "ممنوعه" اینستاگرام،
http://www.bbc.com/persian/world-features-39466599
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بیگزاده ،امین ،1393 ،بررسی و مقایسه کلوب ،فیسنما و هممیهن؛ سه شبکه
اجتماعی ایرانی،



http://digiato.com/article/2015/01/27 /1

خبرگزاری تسنیم ،1395 ،چرا سیاستمداران روسی کار با شبکههای اجتماعی را بلد
نیستند؟/https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/24/1326733 ،چرا-
سیاستمداران-روسی-کار-با-شبکه-های-اجتماعی-را-بلد-نیستند



خبرگزاری میزان ،1394 ،وزیر ارتباطات از پیامرسان بیسفون گالیه کرد،
http://www.mizanonline.ir/fa/news/146752/1860



رادیو فردا ،1390 ،جولیا آسانژ :فیسبوک ابزار جاسوسی است،
https://www.radiofarda.com/a/f3_assange_accuses_facebook/24093327.ht
ml



سایت کد ،1395 ،مالک آپارات کیست؟،



سروش ،بی تا ،پرسشهای رایج،



صباایده ،بی تا ،آپارات،



طاهری ،محمد حسین ،چینی فروشان ،مسعود و همکاران ،1395 ،حقیقت مجازی

http://www.sitecode.ir/blog/aparat

https://soroush-app.ir/soroush/fa/faq

http://www.sabaidea.com/aparat/home

(درباره فضای مجازی چه بدانیم و چه بگوییم؟) ،مرکز ملی فضای مجازی،
https://majazi.ir/pdf/VirtualReality1.pdf


علی نژاد ،سمیرا ،1395 ،ویدیوهای یوتیوب روزانه یک میلیارد ساعت دیده میشوند،
دیجی کاال مگ/https://www.digikala.com/ma g ،مقاله/article-یک-میلیارد-
ساعت-ویدیو-یوتیوپ-در-یک-روز-د/



علیخواه ،فردین ،1394 ،توصیههایی برای اعضاء گروههای اجتماعی مجازی،
/http://socio-sat.blog.ir/1394/06/17توصیه-هایی-برای-اعضاء-گروههای-اجتماعی-
مجازی



فانیگما ،1393 ،فیسنما هک شد/ http://funigma.com/104410 ،فیس-نما-هک-
شد-پاسخ-مدیر-سایت-فیس-نما-به-س



فایندز ،1394 ،تلگرام چیست و تاریخچه تولید تلگرام،

http://www.finds.ir/iran-

news/Applications/all-about-telegram-why-telegram-application-
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 favorite/4440پنج چشم ،1394 ،بررسی بومی بودن و سطح امنیت اطالعات
پیامرسان بیسفون،


http://nsainfo.ir/222

فراست ،آرمان ،1394 ،مدیر تلگرام تعداد کاربران ایرانی خود را اعالم کرد،
http://kalakamuz.ir/?p=9622



فیسنما ،بیتا ،صفح ورود به سایت،



قاسمی نراقی ،حامد ،1394 ،امکان برقراری تماس رایگان با مخابرات ،همراه اول،
ایرانسل و رایتل فراهم شد،

https://facenama.com/signin

http://www.zoomit.ir/2015/12/1/26424/iran-free-

/ bisphone


کر ،عبدالسلیم و همکاران ،1390 ،دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد،
http://mohandesyar.com/شبکه-های-اجتماعی/



کریمی ،معین ،1395 ،تماس تصویری با واتس اپ برای همه پلتفرمها میسر شد،
http://gadgetnews.ir/135409/12154



کلوب ،بیتا ،تبلیغات در کلوب دات کام،



محسنیان راد ،مهدی ،1394 ،در حسرت فهم درست (روایت  42سال پژوهش

http://www.cloob.com/advert

ارتباطی در ایران) ،انتشارات سیمای شرق


مستکین ،امیر ،1394 ،نگاهی بر دالیل شکست گوگل پالس؛ داستان تالش گرانبها
و ناموفق برای سرنگونی فیسبوک/http://digiato.com/article/2015/08/12 ،نگاهی-
بر-دالیل-شکست-گوگل-پالس؛-داستان-ت



نظربتتازار ،1396 ،اینفوگرافیتتک استتتفاده کتتاربران ایرانتتی از شتتبکههتتای اجتمتتاعی،
https://www.nazarbazaar.ir/1396/04/30/1265656



نیکتتتزاد ،کتتتوروش ،بتتتیتتتتا ،تفتتتاوت فتتتالوور و فالووینتتتگ در اینستتتتاگرام،
http://www.followera.com/blog/تفاوت-فالوور-و-فالووینگ/



وبتتتتتتتالگ بیستتتتتتتفون ،1394 ،مصتتتتتتتاحبه بتتتتتتتا بابتتتتتتتک فرختتتتتتتی،
http://bisphone.blogfa.com/post/10
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