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     شبکه های اجتماعی   

 .ها مفهوم جدیدی نیستند شبکه های اجتماعی یا سوشال نتورک

گفتند و بهه   نشستند و برای یکدیگر داستان می ها گرد آتش می دانیم که حتی هزاران سال پیش، انسان می

تهوان مدهدای یهب شهبکه اجتمهاعی       رفت؛ چیهزی کهه آن را مهی   گ تر شکل می هایی عمیق این شیوه رابطه

 .دانست

اما چیزی که باعث شده است امروز شبکه های اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگری در مرکز توجهه رهرار   

های دیجیتال است. اگهر شهبکه ههای اجتمهاعی در گ شهته       و زیرساخت فناوری اطالعات ٔ  بگیرند، توسعه

ان شدن دسترسی به ابزارهای دیجیتهال  گرفتند، امروز با ارز ها و شهرها شکل می صرفاً در مقیاس محله

 را خهود  ارتبهاطی  شهبکه  توانند می زمین  های کره افزارها( بخش بزرگی از انسان )اینترنت، موبایل و نرم

 .دهند گسترش مکان و زمان از فارغ

 تاریخچه واژه شبکه های اجتماعی

به کار رفته است؛ یعنهی   ۱۸۵۴ل گوید، در سا که وبستر می اصطالح شبکه اجتماعی برای نخستین بار، چنان

 .  بیش از یب و نیم ررن پیش

طبیعتاً در آن زمان منظور از شبکه اجتماعی، ابزارهایی مانند اینستاگرام و توییتر و لینکهدین نبهوده، بلکهه    

 .ها به کار رفته که با یکدیگر دوستی و رابطه دارند ای از انسان صرفاً برای توصیف شبکه

ه جلوتر برویم و به مفهوم امروزی شبکه اجتماعی نزدیب شویم، باید از جان بارنز نام اگر بخواهیم یب پل

 در یکی از مقاالتش به کار برد ۱۹۵۴شناس استرالیایی، اصطالح شبکه اجتماعی را در سال  ببریم. این جامعه

فهمهیم. یعنهی    ا مهی دید؛ به همان معنایی که مه  می« شبکه / نتورک»او شبکه اجتماعی را وارعاً از جنس یب  

ها وجود دارد )هر نفر با  دید که خطوط ارتباطی متعدد میان آن های یب گراف می ها را مانند گره انسان

 (یب یا چند نفر دیگر دوست است و رابطه دارد

 

https://motamem.org/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81/
https://motamem.org/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/
https://motamem.org/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/
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 تعریف شبکه اجتماعی

م شکل های مرتبط به ه(Node)   آیند که ساختاری از گره شبکه های اجتماعی هنگامی به وجود می 

 .ها ممکن است از جنس فرد، گروه یا سازمان باشند گیرد. این گره می

 :پردازند کسانی که متخدص شبکه اجتماعی هستند، به موضوعاتی شبیه موارد زیر می

 و .. (ها )یب طرفه، دوطرفه، شدت و عمق  بررسی ارتباط میان این گره 

 ها بررسی جریان دانش و اطالعات میان این گره 

یب مفهوم عمومی و بسیار گسترده است کهه   شبکه های اجتماعی توان گفت اصطالح ن نگاهی میبا چنی

تهوان در   و گروه های اجتماعی انسانها اشهاره دارد و آن را نمهی   شبکه های اجتماعی انسانی انواع  به همه

 .چند ابزار مانند اینستاگرام و توئیتر و یوتیوب خالصه کرد

 :شبکه های اجتماعی چند ویژگی پایه و کلیدی دارند

 .عمومی داشته باشند های عمومی یا نیمه ها پروفایل در این شبکه توانند افراد می 

کند میل دارند با  توانند برای پروفایل خود، فهرستی از کاربران تنظیم کنند؛ فهرستی که مشخص می می 

هها از   ها در هر شبکه، نام خاص خود را دارد. مهالالً بعیهی شهبکه    چه کسانی تعامل داشته باشند. این رابطه

 .کنند استفاده می Fan و Contact و برخی دیگر از عناوینی مانند Friend عنوان

 تعریف فرد هر که هایی محدودیت کردن لحاظ با البته –توانند فهرست ارتباطات خود و دیگران را  می 

 .کنند مشاهده – کند می

 اولین شبکه اجتماعی چه نام داشت؟

ها. بسیاری از شبکه ههای اجتمهاعی    ها و ناکامی ا و موفقیته تالش از تاریخچه شبکه های اجتماعی پُر است

توان گفت  ورت با اطمینان نمی شان به گوش همه برسند. به همین علت، هیچ ردر عمر نکردند که نام آن

 .کدام ردیمی ترین شبکه اجتماعی چه بوده است

https://motamem.org/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87/
https://motamem.org/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87/
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و تقهویم کهاری در سهال    هها و وبهال     برای به اشتراک گ اشتن یادداشت LiveJournal شبکه اجتماعی  

 .تأسیس شد. این شرکت پیش از این آمریکایی بود و اکنون در مالکیت یب شرکت روسی است ۱۹۹۹

طور که احتماالً از نام آن حدس  اندازی شد و همان راه ۱۹۹۹که در سال  AsianAvenue شبکه اجتماعی  

کهرد و   ادی در آمریکها فعالیهت مهی   ها و کاهش تبعیض نهژ  زنید، با هدف توجه ویژه به حقوی آسیایی می

 .توجهی هم ج ب کرد مخاطبان رابل

 ۱۹۹۹در سال  BlackPlanet شبکه اجتماعی  

 ۲۰۰۳در سال  Fotolog شبکه اجتماعی  

 ۲۰۰۳در سال  Friendster شبکه اجتماعی  

 ۲۰۰۳در سال  Linkedin شبکه اجتماعی  

 ۲۰۰۳در سال  MySpace شبکه اجتماعی  

 ۲۰۰۴در سال  Orkut عیشبکه اجتما  

 ۲۰۰۴در سال  Facebook شبکه اجتماعی  

 ۲۰۰۴در سال  Flickr شبکه اجتماعی  
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 :  03و وب  02وب  01وب تعریف 

 : 3و 2و 1فرق وب   

 01وب 

ابداع شد جنبشی به وجود آمد که بیاییهد همهه چیهز را از    « برنرز لی»که وب توسط آرای  ۱۹۸۹از سال 

اد و شرکت ها تالش می کردند محتوای کاغ ی خود را روی کاغ  به اطالعات الکترونیکی تبدیل کنیم. افر

به محتوای دیجیتالی تبدیل کنند. جنبش پر سرعت دیجیتالی شدن اطالعات سبب شد که کهاربران امکهان   

 .دسترسی به انبوهی از اطالعات را داشته باشند

ت و خیلهی  نتیجه ی این حرکت میلیون ها صفحه حاوی اطالعات مختلف است که امروز در دسترس ماس

 «.چیزی که در اینترنت نیست، وجود ندارد»ها برای تعریف آن از این جمله استفاده می کنند: 

به این معنی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می توان در اینترنت یافت. هر چند باید توجه کنید که این 

زیادی ادامه دارد و احتماالً  حرکتی نیست که تمام شده باشد. دیجیتالی شدن اطالعات همچنان با سرعت

 .تا سال های زیادی نیز ادامه خواهد داشت

اگر به جامعه ی فعلی ایران نگاه کنید، خواهید دید که چند سالی است حرکت دیجیتالی شدن اطالعات در 

ایران نیز شدت گرفته است. تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی سیستم های اتوماسیون اداری خهود  

اه اندازی کرده اند و بسیاری دیگر در حال راه اندازی آن هستند. در کنار آن، مراکز اسناد دیجیتالی را ر

هم در حال فعال شدن هستند. مشابه همین روند در میان شرکت های خدوصی و اشخاص هم دیده می 

ایهران در  شود. بنابراین شاید از روی این شواهد به نوعی بتوان گفت کهه رسهمت عمهده جامعهه فعلهی      

 .ررار دارد« ۱.۰وب »مرحله 

 02وب 

به تدریج کاربران با انبوهی از اطالعات رو به رو شدند که خود یب مشکل محسهوب مهی شهد. بایهد راه     

 .به کمب کاربران آمدند« نرم افزارهای مبتنی بر وب»حلی پیدا می کردند. از این جا بود که کم کم 
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وب سایت ها و وبال  های مختلف به زبان فارسی منتشر می شود. هر روز انبوهی از مطالب و اخبار در 

تدورش را بکنید که شما به عنوان یب کاربر چگونه می توانید از تمام اخبار مهم و مطالهب جالهب مطله     

 شوید؟

ساخته شده است. صدها کاربر « ۰۲وب »یب وب سایت فارسی است که بر اساس تفکر « باالترین»سایت 

هنگام وب گردی هر مطلب جالبی که پیدا می کنند را در ایهن سهایت رهرار مهی دهنهد و       سایت باالترین

کاربران دیگر به آن ها رای می دهند. مطالبی که رای بیشتری بگیرند در رتبه ی باالتری ررار می گیهرد.  

ور نتیجه کار این است که هر روز می توان از مطالب پرطرفدار وب فارسی مطل  شد بدون این که مجب

 .باشید خودتان را در انبوهی از اطالعات غری کنید

محیط وب را از صفحات ساده تبدیل به دنیایی چنهد بعهدی کهرده انهد کهه      « نرم افزارهای مبتنی بر وب

امکان ارتباطات فردی و کارهای گروهی را فراهم کرده است. شبکه های اجتماعی به سهرعت بهه وجهود    

ران رو به رو شدند. در حال حاضر کمتر کاربری اسهت کهه بهرای خهود     آمدند و با استقبال گسترده کارب

 .صفحه ای در یب شبکه اجتماعی نداشته باشد

چه چیزی دارید؟ فقط اخبار سیاسی؟ رطعهاً   ۳۶۰شما در صفحه خود در فیس بوک، مای اسپیس و یا یاهو 

د. با افراد جدیهدی آشهنا مهی    موضوع فراتر از این است. در آن جا با دوستان خود ارتباط برررار می کنی

شوید. عکس به اشتراک می گ ارید و با دیگران بازی های آنالین انجام مهی دهیهد. بلهه ایهن همهان وب      

دارد. یکی از بهترین تعاریف  نسخه دومی است که به دنبالش بودید. نرم افزاری که بر روی اینترنت ررار

ی توان همه جور نرم افزاری را بر پایه آن ساخت این است که وب تبدیل به بستری شده که م« ۰۲ وب»

تا کاربران فارغ از نیاز به ندب آن بر روی کامپیوتر شخدی خود بتوانند از هر جایی به آن ها دسترسی 

 .داشته باشند

استقبال ایرانی ها از وب جدید: در ایران جوان ها اکالر کاربران اینترنت را تشکیل می دهند. بسیاری از آن 

جبران کرده اند. یب مالهال مههم،    ۲.۰دودیت ها در روابط و فعالیت های اجتماعی را از طریق وب ها مح

بود. پیش از فیلتر شدن این سایت توسط دولهت،  « ارکات»استقبال کاربران فارسی زبان از شبکه اجتماعی 

ز کاربران ایرانی حیور ایرانی ها رتبه سوم کاربران این سایت را از نظر تعداد اعیا داشتند. بعد از آن نی

 .فعالی در شبکه های اجتماعی مختلف وب داشتند
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 03وب 

می توان گفت که ررار است که فرزند جدید وب بچه باهوشی باشد. در  . شدمتولد  کهنسخه سوم وب 

ورد هوشمند شدن وب است. پهیش بینهی مهی شهود کهه در آینهده نزدیهب        بحث اصلی در م« ۰۳وب »

 .کامپیوتر ها، محتوای وب را می فهمند و آن را درک می کنند

آمده باشد نرم افزاری که در حال خواندن این متن اسهت مهی دانهد کهه     « زیگ زا »اگر در متنی کلمه 

نهرم  « اول فهروردین »ی نوشهته شهد   زیگ زا  چیست و چه مطالبی در آن نوشته می شود. اگر در متنه 

 .افزار متن را به نوروز ربط می دهد

این درک اطالعات توسط نرم افزارهای مبتنی بر وب سبب می شود که جسهتجو و حرکهت در اطالعهات    

بسیار سری  تر و بهینه تر از ربل بشود. نرم افزار ها رادر به شناسایی افراد، مکان ها، رویداد ها و ارتبهاط  

ا یکدیگر خواهند بود. ارتباط متقابل اطالعات با یکدیگر و رابلیت دسترسی به اطالعات با ههر نهوع   آن ها ب

 .دستگاه ارتباطی از دیگر مشخده های وب نسخه سوم خواهد بود

 web۲.۰ و web۱.۰ تفاوت اصلی بین

 .دمی توانید خود را به صورت کتبی بیان کنی web۲.۰ فقط خواندنی است. اما در web۱.۰در وب 

 .اولین مورد فقط برای ارگانهای شرکتی بود. آخرین مورد مربوط به شما و انجمن هایتان است

، شما نه تنها با سایت و مدیر سایت تعامل دارید ، بلکه می توانید با دیگران کهه بهه ایهن وب     web.۲۰ در

 .سایت دسترسی دارند نیز ارتباط برررار کنید

 .است XML دامنه ۲.۰وب  HTML عنیتنها عدر یب زبان بود ، ی ۱.۰وب 

 .از طریق دهان به دهان تبلیغ می شد ۲.۰مبتنی بر تبلیغات بود ، وب  web۱.۰ در حالی که

 .برای وب سایت نیست بلکه برای وبال  ها است ۲.۰ربالً برای وب سایت بود اما وب 
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، مهی   ۲.۰ا ظههور وب  چیزی برای اشتراک گ اری وجود نداشت. همه چیز یب طرفه بود. به  ۱.۰در وب 

 .توانید به راحتی افکار خود را به اشتراک بگ ارید و با دیگران صحبت کنید

و غیره تعریف  iGoogle  ،My Yahoo را می توان به عنوان وب معنایی و سفارشی سازی مانند ۳.۰وب 

 .کرد

تنهها بهه شهکل    است. با کمب این فناوری ، محتوای وب نهه   WWW وب معنایی گسترش پیشرفته تری از

زبان طبیعی رابل انتقال است ، بلکه توسط عامل نرم افزار رابل خواندن است که به آنها امکان مهی دههد   

 لی ، مهدیر -اطالعات را به راحتی پیدا کنند ، به اشتراک بگ ارند و جم  کنند. این مفهوم از سر تیم برنرز

W۳C داده ها و دانش اطالعاتی آمده است ، با ایده ایجاد یب رسانه وب برای به اشتراک گ اری. 

 ۰۳سایر ویژگی های وب 

 .رابل حمل و شخدی تر خواهد بود * 

 .است (Me-onomy) تمرکز بیشتر بر روی اولویت های افراد* 

 .تبلیغات هدفمند* 

 .ویجت ها با امکانات کشیدن و رها کردن* 

 محتوای پویا* 

 رفتار کاربر ، به اشتراک گ اری کاربر و غیره* 

ین فناوری هنوز کل دنیای وب را در اختیار نگرفته است. داشت آهسته پخش می شهد. برخهی از   اگرچه ا

 مهی کننهد ، تعهدادی از آنهها     ۳.۰خانه های بزر  تجارت اینترنتی شهروع بهه پیهروی از اسهتاندارد وب     

Speak.com  ،twine.com و wink.com هستند. mybloglog.com  ،friendfeed.com و غیره 
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 .Web ۲.۰ ز ویژگیهای مهم فناوریبرخی ا 

 .طراحی تمیز و ساده * 

 .تعداد کمی از ستون ها* 

 .ناوبری ساده که در تمام صفحات سایت ثابت شده است * 

 

تحلیل شبکه های  های اخیر از رونق بسیاری برخوردار شده، های تخددی که طی سال یکی از رشته

 .است (Social Network Analysis مخفف) SNA یا اجتماعی

 آن  ریشه بلکه. باشد شده متولد اخیر  شی نیست که در یب یا دو دههالبته تحلیل شبکه های اجتماعی، دان

 .گردد می باز بیستم ررن اول  نیمه و شناسی جامعه به

 شهبکه،  تحلیهل  و هها  گهراف   کهارگیری دسهتاوردهای ریاضهی در نظریهه     داشتند با به  شناسان عالره جامعه

 دسههتاوردهای مسهیر،  ایههن در و کننهد  یههلتحل و بشناسهند  بهتههر را انسهانی  جوامهه  در موجهود  ارتباطهات 

 .کردند کسب هم ارزشمندی

که به سراغ مردم برویم و با ابزارهایی پرسشنامه بخواهیم  ها ساده نبود. این اما گردآوری داده برای آن

کهه کهاری پرهزینهه و     ها را کشف و تحلیل کنهیم، جهدا از ایهن    های فردی و شبکه های ارتباطی آن ویژگی

 .، از درت کافی هم برخوردار نخواهد بودفرساست طارت

 و شده پرداخت مالیاتِ درآمد، تحدیالت،  بهداشت،  زمینه در مالالً) دولتی  های داده حتی استفاده از پایگاه

افی داشته باشد و تدویری نزدیب به وارعیت از جامعه برای ما ترسیم ک درت تنهایی به تواند نمی هم( …

 .کند

توانید حدس بزنید که گسترش شبکه های اجتماعی دیجیتال چگونهه   ودیت، احتماالً میبا توجه به این محد

 .به بستری ارزشمند برای تحلیل شبکه های اجتماعی تبدیل شد

https://motamem.org/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-social-network-analysis/
https://motamem.org/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-social-network-analysis/
https://motamem.org/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-social-network-analysis/
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 بها  نیسهتند  مجبهور  گهران  تحلیهل  دیگهر  کننهد،  مهی  افشا خود  ها درباره هایی که انسان با این حجم از داده

 پیهدا  کهاهش  سنت های روش اهمیت که البته. کنند گردآوری را اننیازش مورد های داده تمنا و خواهش

 برابهر  چنهد  را سنتی ابزارهای اثربخشی و ردرت خود، مکمل های داده با جدید بستر این اما. است نکرده

 .است کرده

های بشری است  ترین و سودآورترین تخدص تخدص در تحلیل شبکه های اجتماعی امروزه یکی از گران

 .شود ها و کسب و کارها به کار گرفته می های تجاری، سیاسی، ارتدادی و امنیتی، توسط دولت و در حوزه

 :برخی از کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی

  ًاخبهار جعلهی یها     تحلیل شبکه های اجتماعی برای شناسایی الگوی پخش شدن اخبار و اطالعات، خدوصها

تواند در نقش یب ابزار در اختیهار سیاسهتمداران و سیاسهتگ اران رهرار      آید و می به کار می فیب نیوز

 .گیرد

 های تأثیرگ ار را تشخیص  توانند افراد و گروه سیاستمداران با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی می

تواند برای تشخیص و  تر، همین تکنیب می ها تعامل کنند )طبیعتاً در فیاهای سیاسی بسته داده و با آن

 .(های تأثیرگ ار به کار رود محدود کردن هسته

 و بخش بندی جامعهه  بخش بندی بازار تواند برای تحلیل شبکه های اجتماعی می (Segmentation)  و

 .های کلیدی آن به کار گرفته شود تشخیص هسته

 برای شناسایی الگوی سرایت و گسترش تواند ابزاری مطمئن و ارزشمند  تحلیل شبکه های اجتماعی می

هها و موسسهات    گیری کرونا به شکل گسترده توسط دولت ها باشد. ابزاری که در دوران همه بیماری

 .تحقیقاتی جهان به کار گرفته شد

 اسهتفاده   (سئو هایی مانند گوگل از تحلیل شبکه های اجتماعی برای رتبه بندی سایتها )در بحث شرکت

هها بهه    سهایت  ستند. بلکه صفحات وبهای شبکه دیگر انسان نی شکل از تحلیل، گره  کنند. البته در این می

 .کند ها را ایفا می شوند و لینب میان صفحات، نقش ارتباط میان انسان عنوان گره در نظر گرفته می

 روز شبکه های اجتماعی

های  کس روزی در تقویم در نظر گرفته شده است؛ از روز انسان ها تقریباً برای همه چیز و همه این سال

 .پشتیبان  سخهن  مجرد تا روز تهیه

https://motamem.org/%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://motamem.org/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87/
https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-seo-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/
https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-seo-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/
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بنابراین نباید تعجب کنید که روزی هم برای شبکه های اجتماعی در نظهر گرفتهه شهده اسهت. روز نههم      

 .نامند می (Social Media Day) ژوئن هر سال را روز شبکه های اجتماعی  تیرماه یا سی

پیشنهاد ایهن نشهریه   مطرح کرد.  ۲۰۱۰در سال  Mashable  نشریه بار اولین را روز این گ اری نام  ایده

آن بود که در آخرین روز ژوئن هر سال، مردم به سوشال مدیا فکر کنند و به این موضوع بپردازند که 

  اند ها داشته ها و شبکه های اجتماعی چه تأثیری بر زندگی آن رسانه

هها بهه    ای که معموالً نگاه منتقدانه به شبکه های اجتماعی دارند و یها دائمهاً در کنهار فرصهت     برخالف عده

بیشتر بهه سهمت مالبهت مهاجرا نگهاه کهرد و        Mashableکنند،  ها فکر می های این شبکه تهدیدها و آسیب

 .کند می

هها و   هها و رابطهه   کند که در این روز به این فکر کنیم که کدام دوستان و کهدام فرصهت   یشنهاد میمالالً پ

اند. به عبارت دیگر به این موضوع فکر کنیم که اگر  ها به کمب شبکه های اجتماعی به وجود آمده همکاری

 .اشتیمها و دستاوردهای امروزی را در اختیار ند شبکه های اجتماعی نبودند، کدام داشته

 پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در جهان

. کهرد  ریهاوت  هسهتند  پرطرفهدار  جهان در اجتماعی های شبکه کدام که این  توان درباره به سادگی نمی

 منتههی  متفاوتی  نتیجه به ها آن از یب هر اساس بر بندی فهرست که دارد وجود مختلفی معیارهای چون

 .شود می

شهده، تعهداد    تعریهف  پروفایل تعداد ترافیب، اساس بر ها سایت وب  شده، رتبههای ندب  تعداد اپلیکیشن

 .معیارهاست این  بازدیدهای روزانه از جمله

در این میان، یکی از معیارهای رایج برای رتبه بندی شبکه های اجتماعی، تعداد کاربران فعال ماهانه است؛ 

 .کنند که اجتماعی استفاده مییعنی تعداد کسانی که حدارل یب بار در ماه از یب شب

ما در نمودار زیر، تعداد کاربران برخی از  .  توانید در مناب  مختلف بیابید آمار کاربران فعال ماهانه را می

ایم. محور افقی تعداد کاربران را بر حسهب میلیهون نفهر نشهان      شبکه های اجتماعی را با هم مقایسه کرده

 :دهد می
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ه ترتیب زیر مشاهده در هر سطر از نمودار باال، عالوه بر تعداد کاربران فعال، سه نام دیگر را هم ب

 :کنید می

 نام شبکه اجتماعی 

 شرکت مالب آن شبکه 

 کشوری که شبکه اجتماعی از نظر حقوری در آن ثبت شده است 

ترین شبکه اجتماعی جهان، نزدیب به سهه میلیهارد    فیس بوک به عنوان پرمخاطب  بینید، طور که می همان

جها ههم یهب و نهیم      موعه )با عنوان متا( است و در آنکاربر دارد. البته اینستاگرام هم متعلق به همین مج

 .ها با کاربران فیس بوک مشترک هستند کنند که راعدتاً بخش رابل توجهی از آن میلیارد نفر فعالیت می

 یا آمریکا در جهان پرمخاطب اجتماعی های شبکه بیشتر که است این باال نمودار در دیگر توجه جالب  نکته

 و اسهت  فعال عربی متحده امارات کشور در که است تلگرام میان، این در استالنا تنها .کنند می فعالیت چین

ب پلتفرم اجتماعی هم دانست و اگهر  ی توان می را تلگرام البته) کند می فعالیت کشور این روانین اساس بر

 .(در نظر بگیریم، بهتر است آن را از جدول فوی کنار بگ اریم پلتفرم اجتماعی آن را پیامرسان و

کنند/شبکه ها اجتماعی خارجی با اهداف  های اجتماعی داخلی استفاده نمی چرا مردم از شبکه

 ملی ما سازگاری ندارد

گویند حاضر به استفاده از پیام رسان داخلی نیستند. از نظر ایهن کهاربران دو    می نفر ۳نفر  ۵تقریبا از هر 

اعتمهادی بهه فیهای     موضوع علت و دلیل رغبت نداشتن به استفاده از پیام رسان ایرانی بود؛ نخسهت بهی  

من شان در این فیا ا گفتند تیمینی وجود ندارد که اطالعات مجازی ایرانی بود که بسیاری از کاربران می

ها به اطالعات شخدی و حریم خدوصی آنهها دسترسهی    خواهند برخی دستگاه گفتند نمی می  بماند. بعیی

 .پیدا کنند

کنند مهردم را بهه اسهتفاده از فیهای مجهازی       مدت زیادی است که بسیاری از مسئوالن کشور تالش می 

رسد  گرفته است به نظر می داخلی تشویق کنند. با وجود تالش های گسترده ای که در این زمینه صورت

درصهد از   ۸۰داد کهه   این تبلیغات نتیجه زیادی نداشته است. پیش از فیلتر شدن تلگرام آمارها نشان مهی 

https://motamem.org/%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8/
https://motamem.org/%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8/
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نفهر از تلگهرام اسهتفاده     ۶نفهر   ۱۰طبق بعیی آمارها نیز از ههر   .ها هستند کاربران این نرم افزار ایرانی

گرام و بعد از آن توئیتر، ایمو و اسکایپ هم از دیگهر فیهاهای   کنند. به جز تلگرام، اپلیکیشن های اینستا می

 .مجازی محبوب هستند

 
 اعتمادی اعتمادی و باز هم بی رغبتی به فضای مجازی داخلی؛ بی دودلیل برای بی

 

نفهر   ۳نفهر   ۵چرایی این موضوع را با تعدادی از کاربران فیای مجازی در میان گ اشتیم. تقریبها از ههر   

ضر به استفاده از پیام رسان داخلی نیستند. از نظر ایهن کهاربران دو موضهوع علهت و دلیهل      گویند حا می

اعتمادی به فیای مجهازی ایرانهی بهود کهه      رغبت نداشتن به استفاده از پیام رسان ایرانی بود؛ نخست بی

  یهی بع .شهان در ایهن فیها امهن بمانهد      گفتند تیمینی وجود نهدارد کهه اطالعهات    بسیاری از کاربران می

 .ها به اطالعات شخدی و حریم خدوصی آنهها دسترسهی پیهدا کننهد     خواهند برخی دستگاه گفتند نمی می

 

اعتمادی استفاده کرد. امها در اینجها    توان دوباره به نوعی از واژه بی انگیزگی نیز می برای دومین دلیل بی

ههای ایرانهی    عملکهرد اپلیکیشهن   های داخلی است. شاید ریشه این نهوع  اعتمادی به مسائل فنی اپلیکیشن بی

بینهیم کهاربران در    های اندرویدی مراجعه کنهیم، مهی   مرج  دانلود اپلیکیشن« بازار»مشاهده کرد. اگر به 

کننهد. امها    رسمت نظرات مربوط به برنامه های ایرانی، نارضایتی از عملکرد این نرم افزارها را ابراز مهی 

های فارسهی اسهت. کهاربران بیشهتر      غبت نشان ندادن به پیاماعتمادی فنی تنها بخش کوچکی از علت ر بی

نگران رصد شدن حریم خدوصی خود هستند. شاید این سوال پیش بیاید که آیا وارعا دلیلی برای نگرانهی  
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وجود دارد؟ درست است که همه حق دارند غریبه ها را به حریم خدوصی خود راه ندهند اما مگر ما چه 

  رد که بسیاری مایل نیستند دیگران از محتوای آن اطالع داشته باشند؟گ ها چه می رسان در پیام

 دلیل عدم موفقیت شبکه های اجتماعی داخلی چیست؟

های اجتماعی داخلی برداشته  ها یا همان شبکه موفق نبودن پیام رسانبه جرات  میتوان گفت یکی از دالیل 

رو باعهث شهد کاربرههای     فنی است. از این های خوب و محکم در ابتدای کار بخدوص از نظر نشدن گام

 .ها واگ ار کنند ها بازار را به خارجی ها ترجیح دهند و داخلی ایرانی پیام رسانان خارجی را به داخلی

های بزرگی است که به عقیهده فعهاالن در    های اجتماعی داخلی یکی از چالش نبود اعتماد کاربران به شبکه

ههای اجتمهاعی داخلهی     از سوی مدیران باال دستی اسهت چهرا کهه شهبکه    سازی  این زمینه نیازمند فرهنگ

 .ای برای تبلیغ در این باره ندارند هزینه

 شبکه های اجتماعی چینی

شبکه های اجتماعی بسیار محبوب شده اند. و کم کم حس می شود که بدون آنهها زنهدگی کهردن کمهی     

تمامی ارتباطات انسانها در همه ی جوانهب   سخت خواهد بود. چرا که احتمال می رود شبکه های اجتماعی

کاری ، ارتدادی ، مالی و باری مسائل را نیز درگیر و ررار خواهد داد. از این رو بر آن شدیم. به معرفهی  

 .شبکه های اجتماعی چینی و فعال در این کشور بپردازیم

 توانایی چین در عرصه ارایه شبکه های اجتماعی

آمریکا و کشورهای اروپایی در زمینه شبکه های اجتمهاعی تبهدیل شهده     چین به اصلی ترین رریب کشور

سال اینترنت خود را ملی خواهد کرد.  ۱۰بود که چین اعالم کرد در یب طرح حدود  ۱۹۹۸است. در سال 

در آن زمان به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه ،این رفتار چین را یب شوخی تلقی مهی کردنهد و   

 .سال امکان نا پ یر می دیدند ۱۰زمان حدارل در مدت 
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 اینترنت ملی چین

توانست تقریبها بهه تمهامی اههداف خهودش       ۲۰۰۸تا  ۱۹۹۸چین باالخره دست بکار شد و در بین سالیان 

 ایهن  اینهب  هم چین داشته اند. بطوریکه  چشمگیری پیشرفت چینی اجتماعی های شبکه دست پیدا کند. و 

بر نخورده است و به گفته مردم چین ، از این وضهعیت راضهی    خاصی شکلم به و دهد می ادامه را رویه

 .هستند

 معرفی شبکه های اجتماعی چینی

خوب می رسیم به بحث معرفی شبکه های اجتماعی در اینجا ردد داریم چند تا از پر مخاطب ترین شبکه 

 .دهیم نشان های اجتماعی چینی را برای شما به ترتیب 

 ویچت : 

الی  ۷ حدود در که چرا ، باشد آشنا  است شاید نامش برای شما ویچتکه اجتماعی چینی ، خوب اولین شب

سال پیش ویچت به عنوان یب شبکه اجتماعی وارد ایران شد و بیشهتر مهردم روی موبایهل ههای خهود       ۸

 .اده کردندندب و استف

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%AA
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 : ویبو

ویبو نیز همانند وی چت در چین فعالیت میکند. و در چین بسیار شناخته شهده اسهت. و مهی تهوان گفهت      

نسخه کپی شده از توییتر می باشد. این شبکه بیشتر امکهان اشهتراک تدهویر ، صهدا ، فهیلم و شهرکت در       

 .زاریابی در چین بدل شده استانجمن های مختلف کاربرد دارد. اکنون نیز ویبو به یب ابزار با

 

 دویین و یا همان تیک تاک 

در ادامه معرفی شبکه های اجتماعی چینی ، به سراغ تیب تاک می رویم.این شبکه اجتماعی خیلی سری  در 

کل دنیا رشد کرد و به نوعی رشد انفجاری را تجربه کرده است. این برنامه فقهط جههت اشهتراک فهیلم     

 .میلیون کاربر به صورت روزانه از تیب تاک استفاده می کنند ۲۰۰م اکنون کاربرد دارد. که ه

 با این شرایطی که دویین دارد محل مناسبی جهت تبلیغات شرکت ها شده است
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 کیوکیو: 

کیوکیو یکی دیگر از شبکه های اجتماعی چینی است که کپی برداری شهده از روی فیسهبوک انجهام شهده     

ن از پیام رسانی این برنامهه اسهتفاده میکننهد و حتهی مسهافران و گردشهگران       است و بسیاری از مردم پی

 .خارجی کشور چین نیز از آن استفاده می کنند

 

 

 

 بایدو : 

بایدو در وار  یب موتور جست و جوگر است که توسط چین در مقابل نفوذ گوگل طراحی شده است. و 

د. و حتهی در کشهو ههای آسهیای شهرری نیهز       دارای دانشنامه ، همانند موتور جست جوی گوگل می باش

 .طرفدار دارد
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 دلیل افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی در جهان

 .یکی از دالیل استفاده از شبکه های اجتماعی در کل جهان صرفه جویی در زمان و انرژی می باشد

برای تداحب هرچه بیشتر چین و آمریکا بیشترین سهم از بازار اینترنت را دارند. و همیشه در حال ررابت 

تا از این طریق بتوانند ردرت خود را نشان داده و  .ترافیب اینترنت جهان توسط شرکت های خود هستند

 .سرمایه هنگفتی به جیب بزنند

 

 شناخت شبکه های اجتماعی 

 تهدیدها و رابلتهای شبکه های اجتماعی  –امکانات 

 پنج کارکرد فیای مجازی

 ارتباطات: هدف اولیه مشارکت کنندگان در فیای سایبرنتیب است. 

    تحدیل: نه تنها تحدیالت رسمی با فیای مجازی دچار دگرگونی می شود، بلکه بسیار فراتهر مهی

 .رود؛ نوعی آموزش ل ت بخش که همراه با سرگرمی است، ایجاد می شود

 ریح و سرگرمی: فیای مجازی، تفننی بدی  و هیجان انگیز است؛ چه به طور مسهتقیم و چهه بهه    تف

وسیله ابزار آنالین تفریح و سرگرمی و چه به وسیله بازی های رایانه ای، و البته تلفن های همراه 

و یا شرکت در چت های مورد عالره. به عالوه، دسترسی آسان به انواع هنرهها و ابزارههایی کهه    

 .امکان تجربه آن ها در زندگی وارعی وجود ندارد، از عوامل ج ابیت بخش فیای مجازی هستند

   تسهیل امور: فیای مجازی با امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه نگاری، انجام معامالت و حتهی

 .کار کردن، به تسهیل امور روزانه افراد می پردازد

  بانکهداری الکترونیکهی، از جملهه مههم تهرین انهواع تجهارت        تجارت الکترونیب: خرید الکترونیکی و

 .الکترونیکی جدید هستند که پیش تر، با این کیفیت امکان پ یر نبوده است
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اگر به کاربری های متفاوت فیای مجازی نگاهی بیندازیم، متوجه مهی شهویم کهه شهبکه ههای اجتمهاعی       

کاربردهای فیهای مجهازی رهادر بهه ارائهه       مورد از این ۴مجازی حداکالر در تمامی موارد و حدارل در 

خدمات به کاربران خود هستند. شبکه های مجازی اجتماعی رهادر بهه ایجهاد مکهانی بهرای آسهان سهازی        

ارتباطات بین افراد هستند و هم زمان می توانند کارکردهای: آموزشهی، تفریحهی و... را نیهز بهه همهراه      

میت یکسانی برای کاربران نخواهند داشت. با این حال، بهه  داشته باشند. بدیهی است که این کارکردها، اه

 .نظر می رسد که کارکرد ارتباطی، مهم ترین کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی باشد

از دیگر سو، همین ارتباط تعاملی)همانند ارتباطات سنتی( به شکل گیری هویهت کهاربران در شهبکه ههای     

که در نظام های ارتباطی سهنتی وجهود دارد، تها حهدی در     اجتماعی یاری رسانده است. محدودیت هایی 

شبکه های اجتماعی مجازی از بین می رود و همین امر، شکل گیری هویت و فرهنگ در این فیا را آسان 

می نماید. تسهیل ارتباطات در این شبکه ها، به گونه ای است که در کنار عرصه عمومی، بهه یهب عرصهه    

 .و گفتگو تبدیل شده اندعمومی مجازی برای تبادل نظر 

تعریف سنتی از اجتماع، معموالً دارای رید و بندهای جغرافیایی است؛ اما اجتمهاع ههای مجهازی معمهوالً از     

نظر جغرافیایی پراکنده هستند. جوام  مجازی، به طهور معمهول، مرزههایی بهین اعیهای خهود و اعیهای        

ماعات وارعی و اجتماعهات مجهازی، بسهیار زیهاد     غیرعیو برررار می سازند. با این حال، میزان شباهت اجت

است و هر دوی آن ها امکاناتی مانند: پشتیبانی از اعیا، گردش اطالعات و ایجاد رابطه دوستی بین اعیها  

را فراهم می آورند. اجتماع های مجازی، به وسیله گروه های متفاوت و گاه حرفه ای مورد استفاده ررار 

 .می گیرند

جتماعی، رادر به ایجاد مکانی برای آسان سازی ارتباطات بین افراد هستند و هم زمان شبکه های مجازی ا

می توانند کارکردهای: آموزشی، تفریحهی و... را نیهز بهه همهراه داشهته باشهند. بهدیهی اسهت کهه ایهن           

 .کارکردها، اهمیت یکسانی برای کاربران نخواهند داشت

 ندگیتأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف ز

امروزه، گسترش فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، بهر ابعهاد مختلهف زنهدگی بشهر ه سیاسهی، اجتمهاعی،         

فرهنگی، امنیتی و ارتدادی ه تأثیر گ اشته است. با کمرنگ شدن اهمیت زمان و امکهان و بهی نیهازی بهه      

فیهای مجهازی، بها     مکان مشترک برای بررراری ارتباط، افراد به شکل بسیار آسان تهری مهی تواننهد در   

یکدیگر ارتباط برررار کنند. این شکل جدید بررراری ارتباط، موجب تحول در فرهنگ و هویت جوام  می 

 .شود
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ویژگی های ارتباطات الکترونیکی در فیای مجازی، شرایطی متفاوت با روابط رو در رو را برای کهاربران  

ان و مشهابهی را فهارغ از الزامهاتی چهون     فراهم می کند. سرعت عمل، ناشهناس مانهدن و...، فیهای یکسه    

جنسیت، طبقه، روم، نژاد و مکان فراهم می کند که تجارب متفاوتی را برای کاربران به وجود مهی آورد.  

تعامالتی که در این فیا اتفای می افتد، برای کاربران اینترنتی، ذهنیت و گرایش جدیدی ایجاد می کند که 

را در دنیای حقیقی، تغییراتی هر چند جزئی بدهد. ارتباطات اینترنتی می  می تواند رفتار و تعامالت آن ها

تواند انگیزه بیشتری را برای کاربران در بازی با هویت، رفتارهای آزمایشی و ارائه تدهویری غیروارعهی   

 .فراهم سازد که ریسب شرمندگی در آن کمتر است

 هویت زدایی .۱

جب می شود تا اجتماعات و هویت های جدیهدی تشهکیل شهود.    فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی مو

وسایل نوین اطالعاتی و ارتباطی، تغییراتی را در برداشت های فرد به وجود می آورد و هویت هها را در  

 .وضعیت تازه ای ررار می دهد که با گ شته بسیار متفاوت و حتی گاهی مغایر است

شدن حرکت می کند. جامعه اطالعاتی، مبهین هویهت بهی    هویت در اجتماعات مجازی در مسیر فراملیتی 

ثبات، تغییرپ یر و منعطف انسان جدید است. در این جامعه، دیگر نزدیب بودن افراد از نظر مکان، نشهان  

دهنده صمیمیت آن ها نیست و افراد در کشورهای مختلف می توانند بها ههم ارتبهاط داشهته و احسهاس      

باشند. هویت ملی در جامعهه اطالعهاتی، بهه دلیهل ظههور اجتماعهات       نزدیب بودن و هویت یکسان داشته 

مجازی، به شدت تهدید می شود. در اجتماعات مجازی معموالً افراد حدارل در یب چیز اشتراک دارند و 

آن، عالیق و منافعی است که آن ها را دور هم جم  می کند. این مناف  که همان دسترسهی بهه اطالعهات    

 .می سازد؛ هویتی که مدام در حال تغییر و ناپایدار است است، هویت آن ها را

است و سرزمین، زبان بومی و محلی، کشور، فرهنگ « هویتی دیجیتال»هویت افراد در اجتماعات مجازی 

ملی و نژاد، هویت افراد را در اجتماعات مجازی تعیین نمی کنند؛ بلکه مناف  مقطعی، محدود و در حهوزه  

 .را دور هم جم  می کند و هویت آن ها را می سازدموضوعات مختلف افراد 

 انزواطلبی .۲

از مهم ترین ویژگی های فیای مجازی، گسترش اهمیت فرد و حیطه خدوصی در برابهر جمه  و حهوزه    

عمومی است. افراد در فیای مجازی در عین حال که می توانند در گهروه ههای مختلهف حیهور داشهته      

دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب ردرت در فیای مجازی، باعث  باشند؛ می توانند خود را جدا از
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می شود فردیت افراد در جم  حل نشود. در جهان وارعی، رهدرت انتخهاب افهراد، همهواره تحهت تهأثیر       

عواملی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و... محدود بوده است؛ اما در جهان مجهازی ایهن مرزهها    

 .د می توانند در مقیاس جهانی دست به انتخاب بزنندوجود ندارد و افرا

رسانه های جدید، رسانه های فردی شدن و مبتنی بر تعامل فردی انسان ه رایانه هسهتند و موجهب مهی     

شوند انسان ها بیش از پیش گوشه گیر، منزوی و کم تحرک شده و کم کم از زمینه عملی زندگی خهود  

اجتماعات در فیای مجازی، موجب مهی شهود کهه اجتماعهات در     دور شوند. به عبارت دیگر شکل گیری 

جهان وارعی، به تدریج کم رنگ و بی اهمیت شود. این بدان معناست که منب  هویت بخشی افراد، متکالر و 

 .متنوع می شود و به همین جهت هویت ملی و انسجام اجتماعی یب جامعه به تدریج تیعیف می شود

 فردگرایی .۳

ی اجتماعی مجازی، شکل جدیدی از زندگی در فیای مجازی شکل گرفت و روابط میان با آمدن شبکه ها

افراد با شکل سنتی آن، فری کرد و تأثیر غیررابل انکاری بر روابط اجتماعی برجای گ اشهت. شهبکه ههای    

اجتماعی، یکی از پرطرفدارین رسانه ها هستند که مخاطبان بسیاری، بهه خدهوص از رشهر جهوان دارنهد.      

ی های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط اجتماعی، از دالیل مورد استقبال وار  شدن شبکه های ویژگ

اولویهت اول   ۵اجتماعی است. این شبکه ها با رابلیت هایی که در اختیار کاربران خود ررار می دهنهد، بهه   

 .کاربران اینترنت تبدیل شده اند

ت و عالیق خود در زمینه های مختلف را با آن ها بهه اشهتراک   فرد با طیف وسیعی از افراد در ارتباط اس

می گ ارد. افراد در شبکه های اجتماعی می توانند هویتی کامالً دلخهواه داشهته باشهند و بهر پایهه همهان       

هویت دلخواه، ارتباط مجازی خود را با دیگران گسترش دهند. ظاهر این شبکه ها جم  گراست، اما سبب 

 .شود فردگرایی افراد می

امروزه تغییرات فرهنگی موجب شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی، ارتباطات گسترده ای هم بها  

جهان پیرامون خود داشته باشند. شبکه های اجتماعی این خواسته را فهراهم مهی کننهد. ایهن شهبکه هها بها        

ثیرگه اری بیشهتر بهر    سرویس ها و خدمات مختلفی که در اختیار کابران خود ررار می دهند، موجهب تأ 

زندگی آن ها و جامعه و نیز رفتارهای اجتمهاعی مهی شهوند، کارکردههای گونهاگون ارتدهادی، سیاسهی،        

فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی دارند و به گفته متخددان ارتباطات، بیش از پیش رابطه های چهره به چهره 

 .]۲[را کاهش می دهند

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5659/7970/104210/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#_edn2
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 روابط آزاد  ۴

روابط می انجامد، روابطی با هویهت جدیهد     محیط های اینترنتی به ویژه شبکه های اجتماعی به گسترش

اینترنت به افراد هویتی نامعلوم می بخشد، نظارتی، هم چون نظارت دنیای وارعی هم بر آن حاکم نیست 

و همین خود، باعث می شود که افراد دچار نوعی آزادی روابط شوند. دختران جوان با ورود بهه دنیهای   

گسترده از غیرهمجنسان خود ارتباط داشته باشند؛ ارتباطی که بهه  مجازی به راحتی می توانند با جماعتی 

دلیل نبود هیچ رانون خاص و هیچ نیروی کنترل کننده ای شهکل و هویهت تهازه ای بهه خهود مهی گیهرد؛        

 امکهان  هرگهز  …ارتباطی که در دنیای وارعی به دالیلی هم چون ترس از آبرو، خانواده، جامعهه، دیهن و   

. این روابط در شبکه های مجازی به سادگی رخ می هد ندارد وجود شمایل و کلش این به آن گیری شکل

و رفته رفته بر سبب روابط افراد تأثیری منفی خواهد گ اشت و این نوع ارتباط گسترده و آزاد با جهنس  

 .مخالف را به شکل عادی درخواهد آورد

 استرس زنان  ۵

لم های بیشهتری را تجربهه مهی کننهد. آن هها اغلهب       زنان نسبت به هر فرد آنالین دیگری، تعدی ها و ظ

رربانی مزاحمت های سایبری و آزار و اذیت های آنالین هستند و هزاران تن از زنان جوان )اگر میلیهون  

ها نفر نباشند( احساس می کنند که نمی توان هیچ کاری در این زمینه انجام داد. البته در فرهنگی کهه در  

الً جنسی است، این تعجب برانگیز نیست که ورتی به زنان جوان ابزاری را بهرای  آن نگاه به زنان جوان کام

تعیین هویت خودشان می دهند، آن ها از آن ابزار در همان مسیر استفاده کننهد. اکالهر اورهات خشهونت     

هایی که علیه زنان در فیای اینترنت وجود دارد، نه تنها باعث استرس می شهود کهه موجهب بهه وجهود      

 .ات روانی و احساسی جدی نیز می شودآمدن صدم

 :به طور کلی آسیب های روانی شبکه های اجتماعی را می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد

کاهش احساسات: اغلب ارتباطات در این فیا نوشتاری است و کیفیت ارتباط در فیای وارعی را ندارد   ۱

هش احساسهات در فهرد مهی شهود. ارتباطهات      و از احساس کمتری برخوردار است. همین امر موجب کا

متنی، پایه و اساس شبکه های اجتماعی را می سازد و وسایل ارتباطی جدید هم نتوانسته اند خللهی در آن  

ایجاد کنند. این موضوع از آن جا اهمیت دارد که یب نوشته ممکن است حق مطلب را ادا کند، اما به هیچ 

 .ن کنش متقابل را منتقل کندوجه نمی تواند احساس افراد در جریا
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متن گرایی: با وجود امکانات چندرسانه ای موجهود در فیهای مجهازی، هنهوز ههم رسهمت بزرگهی از          ۲

ارتباطات در فیای مجازی را ارتباطات متنی )ایمیل و چت( تشکیل می دهد. ارتباط متنی می تواند شهکل  

 .جدیدی از هویت مجازی را شکل دهد

ی: افراد در فیای مجازی می توانند چهره ها و بازنمهایی ههای متفهاوتی از خهود     انعطاف پ یری هویت  ۳

 .ارائه دهند

دریافت های جایگزین: در ارتباطات مجازی می توان دیوارها را شکست و به حوزه خدوصهی دیگهران     ۴

 .وارد شد و حرف هایی را که افراد حاضر نیستند در ارتباط چهره به چهره بگویند، گفت

های اجتماعی امکانات تعاملی رابل تهوجهی    های رسانه  های اجتماعی از سویی به عنوان یکی از گونه  شبکه

ها مؤثر بوده اند،  برای کاربران اینترنتی فراهم کرده و در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیند

م خدوصی، کپی رایت، ه ای در حوزه هایی هم چون حری ها با آسیب های گسترد  از سوی دیگر این شبکه

استفاده از کودکان، دزدی اطالعات و هویت و مواردی این چنینهی مواجهه بهوده انهد.      اعتیاد مجازی، سوء

چالش حریم خدوصی، از مهم ترین مباحالی است که همواره درباره شهبکه ههای اجتمهاعی مطهرح بهوده      

را در اینترنت منتشر می کنند که  است. کاربران اینترنتی در این شبکه ها بخشی از اطالعات شخدی خود

  .ها به همراه داشته باشد  می تواند خطراتی برای آن

 

های شبکه اجتماعی، حجم رابل توجهی از اطالعات شخدی کاربران را در اختیار دارند و امکهان    وب سایت

سوءاستفاده شرکت های تجاری و دولت ها از این اطالعات، همواره از دغدغه های اصلی مطهرح شهده   

. این شبکه ها هم چنین عرصه ارتباطات سیاسی را نیز متحول کرده انهد. فعالیهت   درباره این شبکه هاست

های کاربران در حوزه سیاسی در شبکه های اجتماعی، بر ورای  سیاسی در دنیای وارعی مؤثر بوده است. 

های شهرری ماننهد    در حوزه ارتباطات بین الملل نیز شبکه های اجتماعی رابل توجه هستند و برخی کشور

ین و روسیه که دغدغه حفظ فرهنگ ملی برایشان اهمیت دارد، با تقویت شهبکه ههای اجتمهاعی بهومی     چ

های اجتماعی بین المللی کهه در مالکیهت شهرکت ههای آمریکهایی        تالش کرده اند کاربرانشان را از شبکه

 .های اجتماعی هم چنین بر عرصه ارتداد نیز مؤثر بوده اند  هستند، دور کنند. شبکه

تدال انسان ها را در سراسر جهان به طور غیررابل تدوری افزایش داده انهد.  ا امکان ٬ه های اجتماعیشبک

 ههای  شهبکه  کهاربران  گوینهد  می شناسان روان و شناسان جامعه فناوری، متخددان از برخی ٬با این همه
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 و «تنههاتر » ٬برنهد  مهی  آن از تهری  کهم  بههره  یها  ٬ندارنهد  حیهور  آن در که دیگرانی به نسبت اجتماعی

 .شده اند، حتی بیماری های جسمی و روحی هم کاربران را تهدید می کند« رت خودشیفته»

 

 تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده از بعد مثبت و منفی

 خانواده

 

  

بر اسهاس    دهند؟ ماعی روابط خانوادگی را تغییر میهای اجت اید که چگونه شبکه   تا به حال به این فکر کرده

درصد این ۹۰ارد. وجود د های اجتماعی شبکه میلیارد کاربر فعال در۳٫۵شده، در سراسر جهان  آمار اعالم

هاسهت. در واره     کاربران جوانان هستند. یعنی امروزه در هر خانواده حدارل یب نفهر کهاربر ایهن شهبکه    

هها مزایهای    انهد. ایهن شهبکه    های اجتماعی به اولویت اصلی روابط خانوادگی و دوستانه تبهدیل شهده   شبکه

م. تقریبا هر یهب از اعیهای خهانواده یهب     کنی فراوانی دارند، اما معایبی هم دارند که کمتر بهشان فکر می

های اجتمهاعی دارنهد. بها وجهود      تاپ، گوشی همراه و تبلت برای استفاده از شبکه وسیله ارتباطی مانند لپ

ها بر روابط خانوادگی چندان بررسی نشده است. در این مقاله ردهد داریهم بها تهاثیر      این، تأثیر این شبکه

تر آشنا شویم و از مزایا و معایب آنها بگهوییم. تها پایهان بها مها همهراه       شبکه های اجتماعی بر خانواده بیش

 .باشید

  نمایش  راهنمای مطالعه

https://www.chetor.com/category/communication-skills/family-life/
https://www.chetor.com/category/communication-skills/family-life/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://www.chetor.com/245139-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.chetor.com/245139-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.chetor.com/wp-content/uploads/2021/12/pexels-cristian-dina-1851415.jpg
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 های اجتماعی بر خانواده در بعد مثبت تاثیر شبکه

ها هم تأثیرات مالبهت   های اجتماعی ررار گرفته است. این شبکه تأثیر گسترش شبکه روابط خانوادگی تحت

ها  ها ممکن است برای برخی از خانواده شبکه دارند و هم تأثیرات منفی. باید به این نکته توجه کرد که این

ههای   بسیار مفید و کاربردی باشند، اما برای بعیی دیگر مشکالتی ایجاد کنند. در این بخش، مزایای شهبکه 

 .کنیم اجتماعی را با هم بررسی می

 تر به اعضای خانواده دسترسی راحت .1

دهنهد. تمهام ایهن     زمهان و ههر مکهانی را مهی     های اجتماعی به ما امکان دسترسی به اطالعات در هر شبکه

ها امکان بررراری تماس ویدئویی، صوتی، ارسال پیام و ارسال صوت و تدویر را دارند. این امکانهات   شبکه

بررهرار کننهد و از احهوال     ارتباط شوند اعیای خانواده از هر کجای این کره خاکی بتوانند با هم باعث می

 .هم باخبر شوند

 کردن شکاف نسلی کم .2

نظرهای دو نسل مشکلی است که در همهه جوامه  وجهود دارد. معمهوال والهدین و       شکاف نسلی و اختالف

توانند این مشکل را حل کننهد. در   اعی میهای اجتم نوجوانان درک درستی از شرایط یکدیگر ندارند. شبکه

های اجتماعی بیشتر از  واسطه شبکه شود و به ها نوعی ارتباط میان والدین و فرزندان ایجاد می این پلتفرم

هها و ویهدئوهایی کهه     شهوند. والهدین بها مشهاهده تدهاویر، مهتن       ربل از نظرات و عالیق ههم بهاخبر مهی   

 .شوند شتر از ربل با دنیای آنها آشنا میگ ارند، بی فرزندانشان به اشتراک می

 گذاشتن تجربیات به اشتراک .3

های اجتماعی تجربیاتشان را با هم به اشتراک بگ ارند. با این روش خیلهی   توانند از طریق شبکه والدین می

توان به محلی برای  ها را می را حل کرد. این پلتفرم تربیت فرزندان داری و توان مشکالت بچه تر می راحت

ههای خالرانهه    کودکان و نوجوانان و ایده دستور پخت غ اهای محبوب گ اری ترفندهای تربیتی، اشتراک

 .برای ساخت کاردستی تبدیل کرد

https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1/
https://www.chetor.com/11858-%db%b5%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.chetor.com/11858-%db%b5%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://www.chetor.com/tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c/
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 دسترسی به منابع مفید و ارزشمند .4

کهردن ایهن    های اجتماعی حیور دارند. بها دنبهال   در شبکه تربیت کودک و سالمت بسیاری از کارشناسان

داری کم  کنید که از استرس بچه ها به اطالعات مفید و ارزشمندی دست پیدا می مناب  معتبر در این شبکه

 .کنند می

 

 نفیم تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده از بعد

تهأثیر   تاثیر شبکه های اجتماعی بر خانواده، همیشه هم مالبت نیستند. امروزه جوانان بیش از همیشه تحهت 

هها   های نوین هستند. همچنین تعامالت منفی که در این شبکه های اجتماعی و فناوری فیای اینترنت، شبکه

شهده،   ههای انجهام   اسهاس پهژوهش  گ ارنهد. بهر    افتند هم بر والدین و هم بر فرزندان تأثیر می اتفای می

های اجتماعی فرزندانی که رفتارهای منفی با والدینشان دارند اغلهب پهر شهده از مطالهب      صفحات شبکه

کند که زمان کافی  ها به نوجوانان این حس را منتقل می آمیز. عالوه بر این، وجود این شبکه غمناک یا خشم

 .برای معاشرت با خانواده خود ندارند
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های مختلهف زنهدگی انسهان از جملهه کهار، تحدهیل،        های اجتماعی ممکن است بر جنبه به طور کلی، شبکه

دهنهد، امها برخهی دیگهر      دوستی و روابط تأثیر بگ ارند. برخی از این تأثیرات خیلی زود خود را نشان می

ههای   منفهی شهبکه   تهرین تهأثیرات   شوند. در ادامه به مهم تأثیرات ماندگاری هستند که فوری آشکار نمی

 .کنیم اجتماعی بر خانواده اشاره می

 خوردن ارتباطات خانوادگی هم به .1

یادمانهدنی   بخش و به های خانوادگی اغلب ل ت های اجتماعی به زندگی ما، گردهمایی پیش از ورود شبکه

ما فرهنگ خانواده و اند، ا بودند. این ابزارهای مدرن موان  فیزیکی ارتباطات خانوادگی را از میان برداشته

 .اند های خانوادگی را هم از بین برده ل ت گردهمایی

کننهد.   ندرت حیوری با هم مالرهات مهی   دلیل امکان بررراری فوری تماس تدویری، اعیای خانواده به به

ای کهه در   اند. آنها بهه انهدازه   خود وابسته شده های همراه تلفن های مجازی بیش از حد به کاربران شبکه

های خانوادگی حیور ندارند و کمتهر بها خهانواده خهود      اند از نظر ذهنی در جم  های اجتماعی فعال شبکه

ن جهای دیگهری اسهت و    ها حیور فیزیکی داشته باشند، امها ذهنشها   کنند. ممکن است در جم  صحبت می

 .شود همین مسئله باعث افزایش اختالف میان اعیای خانواده می

جهای ارتبهاط رو در رو،    شود اعیای خانواده به ها باعث می از سوی دیگر، حیور بیش از حد در این شبکه

هها   همبودن روابط بسیاری از موار  باعث افزایش سوءتفا دیجیتالی و مجازی ارتباط داشته باشند. مجازی

 .شود ها می و دلخوری
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 های اجتماعی اعتیاد به شبکه .2

های  های اجتماعی است. امروزه این پلتفرم یکی از مشکالت در حال گسترش در سطح جهان اعتیاد به شبکه

کنند باید دائم بهه تلفهن همهراه     اند. بسیاری از مردم حس می آنالین به محل اصلی ارتباطات تبدیل شده

حهل چیسهت؟    این نوع اعتیاد به تلفن همراه خطری برای روابط خانوادگی است. خهب راه خود سر بزنند. 

کشهیدن در تلفهن همراهمهان     توانیم خودمان بهرای سهرک   می های اجتماعی مقابله با اعتیاد به شبکه برای

نمهایش گوشهی را تنظهیم کنهیم. حتهی       مانهدن صهفحه   زمان روشهن  هایی ایجاد کنیم. مالال مدت محدودیت

 .های اجتماعی سر نزنیم که هنگام حیور در جم  خانواده به شبکه توانیم تدمیم بگیریم می

ها حیور پیهدا کننهد. چراکهه     توانیم بر کودکان نظارت کنیم تا کمتر از ربل در این شبکه عالوه بر این، می

هها و گسهترش    زمان حیور کودکان ارتباط نزدیکی بها افهزایش اعتیهاد آنهها بهه ایهن شهبکه        افزایش مدت

شود والدین زمان کافی برای فرزنهدان   های اجتماعی موجب می یبری دارد. اعتیاد به شبکههای سا رلدری

 .خوبی درک کنند خود نداشته باشند و نتوانند همدیگر را به

 های اجتماعی بر روش تربیتی والدین تأثیرات شبکه .3

ورهای  زنهدگی بها دیگهران     گ اری  اشتراک های اجتماعی بر نحوه بررراری ارتباط، دریافت اخبار و به شبکه

تهرین تهأثیرات    اند. این فیای بدون مرز بر روش تربیتی والدین نیز تأثیرگ ار اسهت. مههم   تأثیر گ اشته

 .ایم های اجتماعی بر روش تربیتی والدین را در ادامه بررسی کرده شبکه

 دادن لحظات مهم از دست .1

های او را با بقیهه بهه اشهتراک     و اولین تجربه اغلب، والدین برای اینکه لحظات شیرین زندگی فرزندشان

کننهد آیها ایهن لحظهه ارزش      کننهد. در ایهن مکهث کوتهاه، بها خهود فکهر مهی         ای درنگ می بگ ارند لحظه

ای مهم و طبیعهی   شود لحظه های اجتماعی را دارد یا نه. همین مکث کوتاه باعث می خوردن در شبکه الیب

 .از زندگی فرزندشان را از دست بدهند

 کردن مقایسه .2

شوید، احتماال با والدینی برخورد خواهید کرد کهه همیشهه دربهاره فرزندشهان الف      دار می زمانی که بچه

 :زنند می

https://www.chetor.com/117220-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://www.chetor.com/117220-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/


  دکتر مهدی رجبی                                                                                                       جزوه شبکه های اجتماعی

 

 صفحه شماره : 29

 

 بچه ما در بهترین مدرسه شهر ربول شده؛ 

 تواند حروف الفبا و اعداد را از اول به آخر یا از آخر به اول از حفظ بگوید دختر ما می 

 ند زبان یاد گرفته استپسر ما از سه سالگی چ. 

های اجتماعی کار را برای چنهین   همه این جمالت را ممکن است در برخورد با چنین والدینی بشنوید. شبکه

کننهد، در   تر کرده است. بسیاری از والدین تجربیات تربیتی خود را با دیگران مقایسهه مهی   والدینی راحت

 .الین احساس سرخوردگی و شکست کنندنتیجه ممکن است با دیدن چنین مطالبی در فیای آن

در حهالی  « بقیه از من والدین بهتری هستند»های اجتماعی ممکن است این ذهنیت را ایجاد کنند که  شبکه

گ ارند. دلیلش هم سهاده اسهت؛    ها به اشتراک می که مردم معموال تجربیات شیرین خود را در این شبکه

د بهه نمهایش بگ ارنهد، غافهل از اینکهه همهین موضهوع        همه دوست دارند تدویر زیبایی از زنهدگی خهو  

 .بقیه والدین را افزایش دهد استرس تواند می

 گذاری بیش از حد تجربیات اشتراک به .3

ها و ویهدئوهای   گ اری عکس اند که والدین زمان بسیاری را صرف اشتراک های اجتماعی باعث شده شبکه

کنند بهدون ههیچ محهدودیتی از تجربیهات کوچهب و       ها والدین را تحریب می کودکانشان کنند. این شبکه

 .بزر  فرزندانشان برای بقیه بگویند

 ایجاد ردپای دیجیتال .4

هایی داشته باشیم که یادآور خاطرات چندان خوشهایندی   های ردیمی عکس بومهمه ما ممکن است در آل

ههای   شد. در حالی که امروزه محتوای شبکه ها محدود می نیستند. در گ شته این موضوع به همان آلبوم

 .ماند ها برجا می تا مدت ردپای دیجیتال روند؛ سادگی از بین نمی اجتماعی به

 های اجتماعی بر روابط همسران تأثیرات شبکه .4

دههد   های مختلف نشان مهی  اند. پژوهش های اجتماعی نوع تعامل افراد با همسرانشان را تغییر داده شبکه

افهراد دارد. حیهور    روابهط عهاطفی و ازدوا    های اجتماعی تأثیر منفی بر شبکهکه استفاده بیش از حد از 

، حسههادت و در خیانههت هههای آنالیههن موجههب افههزایش مسههائلی ماننههد    بههیش از حههد در ایههن پلتفههرم  
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کننهد و زمهانی بهرای تعامهل بها       ها سپری می شود. افراد بیشتر ورت خود را در این شبکه می طالی نتیجه

 .ماند همسرانشان باری نمی

 های اجتماعی ایی برای مقابله با تأثیرات منفی شبکهراهکاره

 

های اجتماعی کم نیستند. ما فقط به بخشی از آنها اشاره کردیم. البته بهرای مقابلهه بها     تأثیرات منفی شبکه

 :تأثیرات منفی این ابزارهای مدرن راهکارهایی هم وجود دارد، از جمله

گ رانید باشد، چراکه حیور بیش از حد در  ی میهای اجتماع حواستان به مدت زمانی که در شبکه .۱

سالمت  توانند خطری برای ها می شود. این شبکه شدن شما می ها در نهایت باعث منزوی این شبکه

 .باشند روان

 .های اجتماعی بیشتر استفاده کنید شبکه از اطالعات مفید .۲

 .های اجتماعی زمان بیشتری را با خانواده خود بگ رانید، بیشتر از حیور در شبکه .۳

https://www.chetor.com/tag/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86/
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 .های اجتماعی تعادل برررار کنید سعی کنید میان زندگی وارعی خود و حیور در شبکه .۴

 نتیجه 

ود این ابزارهای مهدرن معاشهرت و   های اجتماعی همیشه هم میر نیستند. امروزه با وج اینترنت و شبکه

نمایش  کردن روی صفحه تر از ربل شده است. تنها با کلیب تعامل با دوستان و اعیای خانواده بسیار راحت

و ایجاد تعادل  مدیریت زمان توانیم با دورترین عزیزانمان صحبت کنیم. بنابراین با اندکی تلفن همراه می

 .ها بهره برد توان از مزایای این شبکه در تعامالت حقیقی و مجازی می

  تاثیرات شبکه های اجتماعی بر فرهنگ

 می عمل حتی و فکر همدیگر، مانند ببینند، را همدیگر که این بدون اجتماعی های شبکه در افراد

 تاثیرگذاری زمینه ها، شبکه این در متفاوت عقاید با جهان سراسر از زیادی کاربران حضور کنند.

 .است آورده فراهم را ها شبکه این در حاضر افراد دیگر عقاید و افکار بر

 هوای  شوبکه  در مسوتمر  و هودف  بوی  حضوور  و ها شبکه این از غیراصولی و نادرست استفاده

 اعتیاد و وابستگی این است. شده فضا این به کاربران از برخی اعتیاد و وابستگی باعث اجتماعی،

 خوانواده،  اعضوای  دیگور  از افوراد  شدن دور باعث ندارد، گیری گوشه و انزوا جز، ای نتیجه که

 .است شده اجتماع و اقوام دوستان،

 آداب بهتورین  از یکوی  دوستان، و اقوام شبانه گفتگوهای و گپ و نشینی هم دور رسوم و آداب

 آن پشوتیبانی  و شده افراد بین محبت افزایش باعث که فرهنگی است. بوده قدیم از ها ایرانی

 .دارد دنبال به را لف،مخت و سخت امور در یکدیگر از ها

 اموا  دارد، وجود روستاها مخصوصاً کشور، نقاط از برخی در  زیبا رسوم و آداب این هنوز اگرچه

 گوشوه  و منزوی را افراد ها، شبکه این به اعتیاد و مستمر های فعالیت اجتماعی، های شبکه بروز

 اعضوای  کنار در گرفتن قرار برای زمانی و تمایل حتی افراد، این که ای گونه به است. کرده گیر

 !دوستان و فامیل و اقوام به برسد چه ندارند، منزل همان در خود خانواده

 و هوشومند  هوای  گوشوی  که است این آید، می چشم به ما اطراف در خوبی به آنچه متاسفانه

 بوین  در هوم  هوایی  دورهموی  اگر حتی اند. شده واقعی ارتباطات جایگزین، اجتماعی های شبکه

https://www.chetor.com/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.chetor.com/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
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 هوای  شوبکه  و مجوازی  فضای در افراد شود، می مشاهده بازهم شوند، برگزار خانواده یاعضا

 .کنند می سیر اجتماعی

 هوم  های درددل به کردن گوش هنر رفتن دست از و یکدیگر با صحبت آداب شدن موشفرا

 نظور  به است. اجتماعی های شبکه به اعتیاد سایه در واقعی زندگی از شدن دور اثرات از دیگر،

 صوحبت  بوه  تمایلی افراد بگیریم، افراد بسیاری دست از را هوشمند همراه تلفن اگر رسد، می

 .اند کرده فراموش را کردن صحبت خوب هم شاید رند،ندا یکدیگر با کردن

 هوای  فعالیوت  از شودن  دور همودیگر،  از خانواده اعضای شدن دور باعث گیری، گوشه و انزوا

 خوانواده  از برخی شود. می جمعی های رسوم و آداب شدن فراموش باعث مرور به و اجتماعی

 منتقول  مجوازی،  فضوای  در انوادگیخ های گروه در دورهمی به را واقعی های دورهمی نیز، ها

 شوبکه  در شوود،  می مبادله رودرو و واقعی های مالقات در که هایی احساس آیا اما اند. کرده

 هستند؟ لمس قابل نیز اجتماعی های

 

 

 ی سیاسوووووت هوووووای اجتمووووواعی و عرصوووووه   فضوووووای مجوووووازی، شوووووبکه  *

 

هها و   ههای مباحالهه، اتهای    میهل، گهروه  هها، ای  ها، پادکست ها، ویکی سازوکارهای تعاملی اینترنت مانند وبال 

ههای پیهام    های ثبهت پیهام )کامنهت(، و سیسهتم     های پستی، آر.اس.اس، سیستم وگو، لیست های گفت انجمن

کند. ایهن ارتباطهات    فوری، امکان تبادل و اشتراک اطالعات دو و چند جانبه را در محیط مجازی فراهم می

مکهنش متقابهل بها واسهطه در سهطحی جههانی انجهام        متعامل هم به صورت کنش متقابهل رو در رو و ه 

 .گیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرد مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

ها متولد شهده   سایت های اجتماعی به عنوان نوع جدیدی از وب در چند سال اخیر در فیای مجازی، شبکه

هها،   تواننهد در ایهن سهایت    ههای اجتمهاعی مهی    اند. کاربران شبکهو کاربران و طرفداران زیادی پیدا کرده

ای مجازی از دوستانشهان پدیهد آورنهد،     خدی برای خودشان ایجاد کنند، شبکههای ش صفحات و پروفایل

ههای   دهنهد یادداشهت   ها در اختیارشان ررار می ها و میکروبال  توانند همانند فیایی که وبال  ها می آن

شان را آپلود کننهد، از آخهرین اخبهار و     کوتاه و بلندشان را منتشر کنند، عکس، صدا و ویدئوهای شخدی

https://learn.linestore.ir/product/cyber-sales-training/
https://learn.linestore.ir/product/cyber-sales-training/
https://learn.linestore.ir/the-impact-of-social-media-on-marketing/
https://learn.linestore.ir/the-impact-of-social-media-on-marketing/
https://learn.linestore.ir/the-impact-of-social-media-on-marketing/
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وگهوی متنهوع عیهو     ههای گفهت   های مختلف آگاه شوند، در صفحات هواداری و اتای دادها در حوزهروی

 .ی اجتماعی برای کاربرانش فراهم کند های فراوان دیگری که ممکن است هر شبکه شوند و رابلیت

ی، ههای اجتمهاع   گیهرد. رسهانه   های اجتماعی رهرار مهی   ی رسانه زیر مجموعه« های اجتماعی شبکه»اصطالح 

های جدید ارتباطی چون اینترنت و تلفن همراه پدیهد  ی پیدایی شبکه مفاهیمی کالن هستند که به واسطه

ی  هها و بهر پایهه    مکانی حاکم بر اینترنت بر عالیهق افهراد و گهروه    های اجتماعی به علت بی اند. شبکه  آمده

بها فهراهم کهردن انگیهزه و ههدف      ی اجتماعی،  های شبکه سایت اند. وب همگانی بنیان نهاده شده  مشارکت

ای افراد را به دنیهای   ای که پیش از این ج ابیت کمی داشته است، به طور فزاینده برای فعالیت در رسانه

زمهان از امکانهات    ی هم ای استفاده های جدید رسانه ترین محورهای این تکنولوژی کشند. عمده آنالین می

. در این ارتباط جدید، رفتار مخاطب در برابر رسانه هم دچار آنالین و دیجیتال در ارتباط با مخاطب است

 .شود دگرگونی و از مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل می

اند تعداد رابل توجهی از کاربران اینترنتی را ج ب کنند و در  های اجتماعی موفق شده به این ترتیب، شبکه

های اجتماعی نه تنها  د. آمارها بیانگر این است که شبکهمیان چهار فعالیت اصلی کاربران اینترنتی ررار گیرن

اند، بلکه کاربران اینترنتی بیشتر زمان حیورشهان در   های اینترنتی تبدیل شده سایت ترین وب به پربیننده

اجتمهاعی    ی ترین شبکه به عنوان بزر « بوک فیس»گ رانند.  ها می سایت فیای مجازی را نیز در این وب

هزار نفر عیو جدید به آن  ۸۰۰میلیون نفر کاربر دارد و هر روز حدود  ۴۰۰حاضر، حدود دنیا، در حال 

بوک، به جای دنیای مجازی در دنیای فیزیکی حیور داشت، این تعداد جمعیهت، آن   پیوندند. اگر فیس می

ازترین های اجتماعی خبرس های شبکه کرد. همچنین سایت را به یکی از چند کشور پرجمعیت دنیا تبدیل می

 .شههههههوند هههههههای اخیههههههر اینترنههههههت محسههههههوب مههههههی    هههههههای سههههههال  سههههههایت وب

 

اند تعداد رابل توجهی از کاربران اینترنتی را ج ب کننهد و در میهان چههار     های اجتماعی موفق شده شبکه

 .فعالیت اصلی کاربران اینترنتی ررار گیرند

روزافزون نقش و اهمیهت ایهن   های اجتماعی و رشد تعداد کاربران آن بیانگر افزایش  همگانی شدن شبکه

بهوک در   کننهدگان از فهیس   ی افراد است. به طور مالال، ترکیب سنی اسهتفاده  ها در زندگی روزمره شبکه

بهوک در ابتهدا در محیطهی     های اخیر به میزان رابل توجهی تغییهر کهرده اسهت؛ در حهالی کهه فهیس       سال

ی آن اکالراً جوان بودند. به تدریج،  بران اولیهاندازی شد و کار ی دانشجویان راه دانشگاهی و برای استفاده

ی اجتماعی افزایش پیدا کرد. در حهال   تر در این شبکه تر شد و تعداد کاربران مسن مخاطبان آن گسترده

دهنهد.   بوک را تشکیل می میلیون نفر بیشترین کاربران فیس ۲۴ها با جمعیت حدود  ساله ۴۹تا  ۳۵حاضر، 
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ای جدید ندانیم، چون مهدت   که دیگر اینترنت و فیای مجازی را رسانه پس شاید زمان آن رسیده است

ی  ها بخشی از زنهدگی روزمهره   گ رد و دریقاً مانند دیگر رسانه ها می زمان زیادی از روی کار آمدن آن

 .اند ما شده

 

 نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کار های آنالین

 و آنالیهن  ههای  کهار  و کسهب  أثیر شهبکه ههای اجتمهاعی در   اخیرا در یکی از مجالت مشهور در رابطه با ته 

دیجیتالی گزارشی انجام شد که در آن از شبکه های اجتماعی به عنوان یب منبه  رهدرت بهی همتها بهرای      

 .معرفی و تبلیغات محدوالت یاد شده است

تواند بهر   رسد. که این تعداد می میلیارد نفر می ۳تعداد کسانی که در شبکه های اجتماعی عیو هستند تا 

های  تأثیرات شگرفی بر جای بگ ارد. در حال حاضر وجود گوشی توسعه و رونق کسب و کارهای دیجیتالی

هها   هوشمند، دسترسی کاربران را به اینترنت تسهیل کرده که همین امر موجب شده بسیاری از شهرکت 

های تبلیغاتی  ها بدون هیچ معطلی اردام به راه اندازی کمپین برداری از این فرصت باشند. آن به فکر بهره

گیرد.  ها ررار می آن اطالعاتی در رابطه با خدمات و تولیدات در اختیار طرفداران کمپیناند که در  کرده

نوا شود و پهس از مهدتی بهرای خریهد      شود مخاطب با آن هم تکرار مداوم نام تجاری یا برند موجب می

 .محدوالت اردام کند

کنهد. امهروزه    وفهادار تبهدیل مهی   این امر به تدریج بسیاری از کاربران را از حالهت بهالقوه بهه مشهتریان     

دهنهد.   راستا با تکنولوژی و محیط ارتدادی دنیا تغییر مهی  مشتریان به طور چشمگیری رفتارهایشان را هم

شهوند و   هها آشهنا مهی    آورند، از محدوالت با خبهر و بها آن   ها حجم زیادی از اطالعات را به دست می آن

های  دهند و کانال والت و خدمات سفارشی را ترجیح میشود. محد اعتمادشان نسبت به تبلیغات بیشتر می

 .کنند خرید خود را انتخاب می

های تبلیغاتی خهود بهرای از    بنابراین کسب و کارها برای بقای خود مجبور به اصالح یا حتی تغییر استراتژی

کسهب و  عهده بر آمدن تغییرات، حقایق و رفتارهای مشتریان خود هستند. نقش شبکه های اجتمهاعی در  

های اجتماعی بهه رده   های اخیر تغییر رابل توجهی در اینترنت پیدا کرده به طوری که شبکه کارها در سال

https://arnikaweb.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://arnikaweb.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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های شبکه های اجتماعی در سراسهر دنیها    های فیای مجازی راه یافته اند. گرایش به سایت پربیننده ترین

 .همچنان رو به رشد است

  

 

  

  

 شبکه های اجتماعی پر مخاطب مناسب برای کسب و کار

که عمر خیلی زیادی ندارند اما در زندگی روزمره افراد نقهش بسهیار پررنگهی     شبکه های اجتماعی با این

اشته اند و بسیاری از کاربران روزانه حدارل یب بار به صفحه شخدی خود در شبکه اجتماعی کهه عیهو   د

ها از اهمیت فوی العاده زیادی برخوردار است. در ادامه  زنند. به همین خاطر توجه به آن هستند سر می

مهم شبکه های اجتمهاعی  توانید نقش  ها می کنیم که با بررسی آن های اجتماعی محبوبی اشاره می به شبکه

 .در کسب و کار آنالین و دستیابی به مشتریان جدید را به وضوح مشاهده کنید
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 کالب هاوس

های اجتماعی جدیدی که این روزها بسیار سر و صدا به راه انداخته، کالب هاوس اسهت. ایهن    یکی از شبکه

های معروف ماننهد   ر چهرهشکل گرفت. حیو Paul Davison و  Rohan توسط و ۲۰۱۹رسانه در پاییز 

ورزشکاران، بازیگران و مدیران موفق بین المللی، باعث شد محبوبیهت ایهن شهبکه از همهان ابتهدای کهار       

توان از کالهب ههوس ههم     دوچندان شود. بسیاری از صاحبین کسب و کارها این سوال را دارند که آیا می

 برای رونق بخشیدن به کسب و کارشان استفاده کنند یا خیر؟

بدون شب جواب این پرسش مالبت است. اما الزم است بدانید که برای موفقیت در این شبکه ماننهد ههر   

های بازاریابی موثر در آن را بشناسید. مارکتینگ در کالب ههاوس، از نهوع    بستر دیگری، نیاز است روش

ف آن شهکل  های مختله  هایی که در روم کششی است و بیشتر سعی بر ج ب مشتری دارد. از طریق بحث

توانید میزان آگاهی جامعه هدف را نسبت به برنهد خهود افهزایش دهیهد. شهفافیتی کهه در        گیرد، می می

شود تا کسب و کارهای ارزش آفرین مشتریان وفهاداری   فیای گفتگویی این شبکه وجود دارد، سبب می

 :های اساسی کالب هاوس در کسب و کارها عبارتند از را جلب کنند. از جمله نقش

 واسطه اعیای کسب و کار با مخاطبین بنا به روانین وض  شده امکان گفتگوی بی 

 ها یا افرادی که با کسب و کار شما در تماسند دریافت بازخورد از مشتری 

 ها سازی سیار شبکه پارچه هویت بخشی به افراد از طریق یب 

 

https://arnikaweb.com/wp-content/uploads/2018/07/05WtpEAkoqa6ljBb5yGsoGj-7..1616595066.jpg
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 تیک تاک

یار تاثیر دارد، تیب تاک اسهت. ایهن روزهها    هایی که امروزه در رونق کسب و کارها بس یکی دیگر از شبکه

مارکتینگ در این شبکه، از اهمیت باالیی برخوردار است. بسیاری ازصاحبان کسب و کارهها در ایهن شهبکه    

فعال هستند و توانستند تا حدود زیادی به اهداف خود در بازاریابی دست یابند. با اینکهه ررابهت در تیهب    

اما باز هم بسیاری از کسب و کارها با ایهن فیها و مزایهای آن آشهنا      تاک هر روزه در حال افزایش است،

 .اند بهره نیستند و از مزایای آن بی

پس از آن که تیب تاک رابلیت بازاریابی و تبلیغات را اضافه کرد، برندها و مارکترهای زیادی توانستند به 

هشتگ گ اری، امکهان انتشهار ویهدئو    واسطه استفاده از آن فعالیت خود را گسترش دهند. امکاناتی مانند 

 .شود می وفادار مشتریان بیشتر ج ب سبب که است هایی فرصت …و

 یوتیوب

های ردرتمند دیگر که رابلیت اشهتراک گه اری ویهدئو و بازاریهابی از ایهن طریهق را دارد،        یکی از پلتفرم

اسهتفاده از یوتیهوب در    گوگل، یوتیوب را خریداری کرد و پس از آن تهاثیر  ۲۰۰۶یوتیوب است. در سال 

دانید، یکهی از مهواردی کهه سهبب رونهق کسهب و کارههای آنالیهن          طور که می سئو افزایش یافت. همان

توانهد بازدیهد    سازی آن است. بنابراین این شبکه اجتماعی تا حهد زیهادی مهی    شود، سئو سایت و بهینه می

ب و کار شما شود. در شبکه یوتیهوب  سایتتان را افزایش دهد و از این طریق مشتریان بیشتری ج ب کس

 و دارد وجهود  …امکان آپلود، مشاهده، به اشتراک گ اری، ایجاد لیست پخش، ثبت نظرات، در  لینهب و 

 .کنند استفاده آن از بازاریابی برای ابزاری عنوان به زیادی کارهای و کسب تا شده سبب موارد همین

 لینکدین

نسته تاثیر مالبتی بر روی رشد کسب و کارها داشته باشد، لینکهدین  های اجتماعی که توا یکی دیگر از شبکه

تواند به منزله یب منب  و مرج  اصلی باشهد و اطالعهات    است. لینکدین برای متخددان و کارشناسان می

کشور ارتدادی جهان کاربران متعددی دارد. از  ۳۸مفیدی در اختیارشان ررار دهد. این شبکه در بیش از 

موفق باشهید، بایهد    B۲B کنند. برای آن که در حوزه استفاده می B۲B عموال برای بازاریابیاین پلتفرم م

شبکه ارتباطات خود را تا حد ممکن گسترش دهید. دروار  عملی که سبب پیشرفت کسب و کارها در این 



  دکتر مهدی رجبی                                                                                                       جزوه شبکه های اجتماعی

 

 صفحه شماره : 38

 

ته باشهید و  شود، گسترش ارتباطات بین افراد است. زمانی که بتوانید با افراد بیشتری ارتباط داش فیا می

 .تر خواهد شد دایره ارتباطی شغلی خود را گسترده کنید، بازاریابی بسیار راحت

 

 اینستاگرام 

ههای بازرگهانی اسهتفاده     ها در رویدادهای خاص و نمایشهگاه  از این برنامه محبوب اشتراک گ اری عکس

کنیم تا با اسهتفاده   یق میکنیم. هرگاه میزبان رویدادی باشیم، شرکت کنندگان را از طری مختلف تشو می

جا گرفتهه انهد، در اینسهتاگرام بهه اشهتراک بگ ارنهد.        ن هایی را که از آ از هشتگ آن رویداد خاص، عکس

 .گیریم های تشویقی در نظر می اند، جوایز و طرح هایی که در این طرح شرکت کرده همچنین برای آن

 توییتر 

ههای   شهوند. ههر چهه آدم    ت )مالل ویروس( منتشر مهی تان به سرع ارزش توییتر در این است که مطالب

بیشتری مطالب تان را به اشتراک بگ ارند، )یعنی محتوای تهان را ری توییهت کننهد(، بهه دنبهال کننهدگان       

های  هایی را که در اختیار داریم، در رسانه بیشتری دست خواهید یافت. آخرین اخبار، مطالب روز و مقاله

تان به وجود آورده انهد.   ها تغییر بزرگی در حرکت و انتشار مطالب هشتگ گ اریم. بزر  به اشتراک می

تهوانیم   های مرتبط بها مطالهب روز ایجهاد کنیهد. همچنهین مهی       بنابراین به روند روز درت کنید و هشتگ
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مطالب آدم های معروفی را که دنبال کنندگان زیادی دارند، ری توییت کنیم تا بیشهتر در معهرد دیهد    

 .ان شان ررار بگیریمدنبال کنندگ

 بوک فیس 

ههای اجتمهاعی    ترین ترکیب جمعیتی را در میان همه شهبکه  میلیون کاربر، بزر  ۵۹فیس بوک با بیش از 

تر از گ شته شهده   های اجتماعی، هدف ررار دادن مشتریان بالقوه، آسان تشکیل داده است. با ظهور شبکه

باشهد. از طریهق آن    مهاعی در کسهب و کارهها مهی    ترین شهبکه ههای اجت   بوک یکی از پر نقش است. فیس

تهرین شهکل    توانید به مشتریان بالقوه تان در سراسر جهان متدل شوید. از جنبه تبلیغاتی نیز به آسان  می

 .دهد تا به بهترین شکل، هدف گیری کنید ممکن، رابل مدیریت است و به شما این امکان را می

  

 کاربردی نتایج

بزار ردرتمندی برای پیشبرد اهداف مسئوالن روابط عمومی و بازاریابهان هسهتند   شبکه های اجتماعی ا –

زیرا؛ می توانند دسترسی به افراد تأثیر گ ار را تسههیل کننهد، بهه مشهتریان پشهتیبانی آنالیهن بدهنهد و        

 .تبدیل کنند کار و کسب کاربران فعال را به یکی از مناب  ردرتمند تبلیغات

 سهم مشتریان  امروزه وفاداری مشتریان، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری –

 ههای  اسهتراتژی  اتخهاذ  و ریزی برنامه با بازار درک. رود می باال ارتدادی بنگاه دهی سود میزان و بازار

 ههای  بنگهاه  بهرای  مهدت  بلنهد   مناف  ها آن وفاداری نرخ افزایش و مشتریان سازی وفادار جهت مناسب

نوعی از بازاریابی اسهت   اجتماعی های شبکه بازاریابی اشید کهب داشته توجه. آورد می وجود به ارتدادی

که تمرکز روی مخاطبان و بررراری ارتباط با آنها اولویت دارد نهه روی فهروش مسهتقیم محدهوالت و     

خدمات. شرکت ها باید از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری ردرتمند برای بررراری ارتباط با مخاطبان 

 .و این یعنی وفادار سازی مشتریانخوداستفاده کنند 

https://arnikaweb.com/e-business-starter-guide/
https://arnikaweb.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/
https://arnikaweb.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/
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 مزیت های دیگر شبکه های اجتماعی در کسب و کار

یکی دیگر از مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی در کسب و کارها، کاهش هزینه های بازاریابی است.  –

چاپی خبری در شبکه های اجتماعی از بودجه های سنگین تبلیغاتی و برندینگ از طریق رسانه های جمعی و 

نخواهد بود. استفاده از شبکه های اجتماعی این امکان را برای کسب و کار ها فراهم می کند که بتوانند به 

 .اطالعات ارزشمندی از مخاطبان و بازدیدکنندگان خود دست یافته و آنها را آنالیز و بررسی کنند

به صورت حرفه ای از طریق شبکه های اجتماعی روشی است که برای انتقال اطالعات به  محتوا بازاریابی– 

مخاطبان و مشتریان استفاده می شود. اگر شما از این روش استفاده کنید باعث می شود با اطالعاتی کهه  

صنعت تبدیل شوید. بدین صهورت   در زمینه فعالیت تان منتشر می کنید به منب  اطالعاتی مناسبی در آن

مخاطبانتان مطالب شما را نیز منتشر می کنند و افراد دیگر نیز عالره مند می شوند با کسب و کار شهما  

 .آشنا شوند

 

 

 

 

 

 

https://arnikaweb.com/what-is-content-marketing/
https://arnikaweb.com/what-is-content-marketing/
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 معرفی تمام شبکه های اجتماعی

 

 

 استفاده میکنید؟شان از کدوم

 فت مشهور هستند.در این مطلب میخوام همه ی شبکه های اجتماعی رو معرفی کنم که میشه گ

البته هدف این هست که از هر شبکه اجتماعی درست استفاده کنیم و ههر برنامهه و سهایتی ههر بخشهش کهار یهه        

برنامه ای رو داره مالال استفاده از اینستاگرام برای اشتراک گ اری ویدیو های طوالنی کار غلطهی هسهت و بهتهره    

 تیکه تیکه بگ اریم  igtvاینکه بیایم توی که توی یوتیوب یه ویدیو نیم ساعته رو بزاریم تا 

 

 خب طبیعی هست که یه سری های توی این لیست رو رطعا رطعا میشناسیم ولی بهتره همه معرفی بشن.

ه های اجتماعی توی دنیا خیلی شبکه های اجتماعی توی دنیا هست. که ما ایرانی ها میشناسیم و خیلی شبک

 هست که خیلی ها نمیشناسن و بیشتر ما استفاده میکنیم .

 ;پس بدون هیچگونه طرفداری . میریم سراغ معرفی

 

https://www.internetlivestats.com/
https://www.internetlivestats.com/
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 ...همه چیز از یه اتای دانشگاه شروع شد

شبکه اجتماعی رو نگاه کنید اگرچه یه سری چیز هها در ایهن فهیلم بها     اگر با فیسبوک آشنایی ندارید فیلم 

حقیفت وارعی ش تفاوت داره. اما فیلم خوبی هست که مارک زاکربر  کسی که از یهب خوابگهاه شهروع    

کرد و االن به یکی از پولدار ترین افراد روی زمین رسیده و توی این سهالها اتهامهات خاصهی بههش وارد     

از محبوبیت ش کم شده از رییه اون ویدیو دیپ فیب گرفته تها مهوارد دیگهه مالهل     شده و یکمی جدیدا 

 بعیی از سیاست های اشتباهش که بعیی کاربرا رو عدبانی کرد .

 چیزی که فیسبوک رو برای من خیلی بزر  میکنه و اهمیتش رو بیشتر میکنه عظمتش هست طوری کهه 

میکنن برای اینکه مغزتهون حسهابی سهوت بکشهه ایهن       میلیون نفر از فیس بوک استفاده ۳۷۵میلیارد و  ۲

 ۱مقدار رو فرد کنید که پشت سر هم صف بستند. تعهداد کهاربران روزانهه فهیس بهوک ههم بهیش از        

 میلیارد نفر هست.

یب لحظه خودتون رو جای مارک زاکربر  فرد کنید خهداوکیلی اگهر جهای مهارک زاکربهر  بودیهد       

تفاده کنن چه ردر غرور داشتید . چیزی که مهارک زاکربهر  رو   چیزی میساختید که این مقدار ازش اس

بیشتر از پیش به اسطوره تبدیل میکنه با این همه موفقیت ساده زیستی ش هست طوری که همه جها بها   

 لباس های ساده حظور داره.

 فیسبوک کلی طرح و ایده های خفن داره و خیلی جاها میرسیم و میبینیم و با خودمون میگیم :

 ععع  این هم برای فیسبوک هست خبر نداشتیم اععع
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2 . YOUTUBE 

 

 

 

 یوتوب یا همون یوتیوب

به نظر شخدی خودم یوتیوب بهترین شبکه اجتماعی هست چون یه دنیا ی کامهل بهرا خهودش هسهت و     

 ی رسیدند  خیلی اشخاص با یوتیوب به درامد های میلیون دالر

سال پیش توسط جاوید کریم یکی از اعیهای بنیهادین یوتیهوب آپلهود شهد و یهه        ۱۴اولین ویدیو یوتیوب 

ویدیو توی باغ وحش بود که داشت صحبت میکرد . صد در صد مطمعن باشید اگه یوتیهوب فیلتهر نبهود    

 خیلی از ما میتونستیم درامد های خوبی از یوتیوب داشته باشیم و

 ور کامل محو میشد ...آپارات به ط

چرا چون امکاناتی که توی آپارات با هزار زحمت باید دریافت کنی رو خیلی چیز ها رو توی یوتیوب خیلی 

ساده و در اختیار دارید و یه چیزی که ضد حال هست اینه که یوتیوب که اینقهدر شهبکه اجتمهاعی خهوبی     

رفته تا موارد مختلف و یوتیوب اگه ههوای مها   هست ما ایرانی ها رو به شکل های مختلف از بازدید ها گ

https://www.youtube.com/
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ایرانی ها رو داشت خیلی از ایرانی ها از جمله من کانهالمون رو تهوی اپهارات پهاک میکهردیم و میهرفتیم       

 یوتیوب .

میلیارد هست و ررم بزرگی هست درسته کمتر از فیسهبوک هسهت    ۲تعداد کاربران فعال یوتیوب دریقا 

ینی که روحت از بدنت عین فیلم دکتهر اسهترنج چنهد ثانیهه جهدا میشهه و       اما ررم هایی توی یوتیوب میب

دوباره برمیگرده به جسمت. مالال کل یوتیوب رو فقط یه کانال پیودیپای رو فرد کنید که تعداد بازدیهد  

 ????های کل پیودیپای چندین برابر جمعیت کل کره زمین هست .

 به یه گروه از کاربراش احترام نزاره و اعدابشون رو یوتیوب مالل خیلی شبکه های اجتماعی دیگه شاید کال

خورد کنه ولی برعکس خیلی از شبکه های اجتماعی دیگه به یه سری ها که دارند پیشرفت میکنند هم 

کمب میکنه خیلی بهتر دیده بشن و اونارو توی صفحه اصلی دسته بندی های مختلف به عنوان کانالی که 

یا به کانال های دیگه ای که به یه حد خاصی از سابسکرایب رسیدن پلی  داره رشد میکنه معرفی میکنه

 میلیون. این اهمیت یوتیوب تحسین برانگیز هست . ۱۰۰هزار باشه تا  ۵۰باتن میده که فب کنم از 

3 . WHATS APP 

 

 

https://www.whatsapp.com/
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گرام هست کسی از واتس اپ / واتس آپ استفاده نمیکنهه . امها تعهداد    تعجب نکنید شاید فکر کردید تا تل

 استفاده کنندگان واتس اپ از تلگرام در دنیا بیشتر هست و تلگرام رو بیشتر ما استفاده میکنیم.

 هست. ۶۰۰میلیارد و  ۱تعداد استفاده کنندگان واتس اپ 

 ??از اینستاگرام هم بیشتر کاربر فعال داره

کر فیلتر نیست و خیلی ها بعد از فیلترینگ تلگرام به واتس اپ روی آوردن و خیلی هها  واتس اپ خداروش

هم روی نیاوردن و به جاش از پروکسی و رند شکن های مختلهف اسهتفاده میکهنن و دالیهل رهان  کننهده       

میلیارد دالر خرید و واتس اپ هم برای  ۱۹فیسبوک به مبلغ  ۲۰۱۴خودشون رو دارن. واتس اپ رو سال 

یس بوک هست)دوباره اون نقل رول رو بخونید هر چه ردر تعجب کنید کافی نیست چون فیس بهوک  ف

مالب خیلی برنامه ها و سایت ها هست( و به خاطر همین موضوع هم سازنده واتس اپ رفت توی لیست 

 میلیاردر ها .

۴ FACEBOOK MESSENGER 

 

 

https://www.messenger.com/
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 ساده سری  ایمن

مسنجر فیسبوک توی آمریکا خیلی استفاده میشه و یه جورایی میشه گفت تبدیل به یه چیهزی شهده کهه    

 اکالر آمریکایی ها روی گوشی هاشون دارن و خار  از آمریکا هم خیلی جاهای دیگه هم استفاده میشه.

ه و اگه دیدید جایی به نوشتن مسنجر فیس بوک جزو خود فیسبوک هست ولی جدا از فیسبوک کار میکن

messenger   در اصل منظورشون همون فیسبوک مسنجر بوده و اینقدر معروف هست که نیازی نباشهه

کهه از فیسهبوک    ۲۰۱۵برای اندرویهد و آی او اس اومهد و از    ۲۰۱۱اون فیسبوکشو بگن.این برنامه سال 

زو شهرکت ههایی هسهت کهه     )منظور سایتش هست نه خود شرکت فیسبوک و هنوز هم این شرکت جه 

 ۱فیسبوک مالکشه( جدا شد بعد از این جدا شدن کابرای مسنجر به طهرز وحشهتناکی اضهافه شهد و االن     

 میلیون نفر ازش استفاده میکنن . جاداره بگیم : ۳۰۰میلیارد و 

 و بازهم فیسبوک...

 نیست ! یه نکته خنده دار اینکه خود فیسبوک توی کشور ما فیلتر هست ولی مسنجر فیلتر

5 WECHAT 

 

 

 

 

https://www.wechat.com/en
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 چت ما

این برنامه مالل خیلی نرم افزار های دیگه یب پیام رسان هست ولی از رمزگه اری داده هها مالهل تلگهرام     

ههم  استفاده نمیکنه و همین نگرانی های زیادی رو در مورد وی چت به وجود آورد. ایهن برنامهه مهدتی    

توی ایران رو بورس بود ولی فیای سالمی نداشت و بیشتر یه عده خاصی استفاده میکردن تا اینکه همهه  

 مردم استفاده کنن .

وی چت رابلیت هایی داشت که اصن برای مردم ایران کاربردی نبود و رابط کاربری ش هم خیلی خشب 

خیلی ها همچنان ازش استفاده میکنن  بود برای همین هم توی ایران خیلی سری  محو شد ولی توی جهان

و بیشتر چینی ها و کشور های مشابه چین از وی چت استفاده میکنن و یکی از خفن تهرین رابلیهت هها وی    

چت که این بود با که ادمای نزدیکتو پیدا میکردی االن توی تلگرام هم اومهده و بعیهد بهدونم یهه ایرانهی      

 ه از وی چت بخوای االن توی تلگرام هست.بخواد از وی چت استفاده کنه چون هرچی ک

 هست ادرسش. qqورژن چینی وی چت یکی از ساب دامین های 

 میلیون کاربر فعال داره. ۱۱۲میلیارد و  ۱وی چت در حال حاظر در دنیا 

INSTAGRAM 6 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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 گلیسی بلدن این اس توع گراماینستاگرام یا به رول اونایی که ان

بعیده ایرانی باشی و اینستاگرام رو باهاش کار نکرده باشی حتی االن پدربزر  مادربزر  ههایی هسهتن   

که گوشی لمسی ندارن و اینستاگرام هم خوب طبعیتا ندارن ولی چون بچه هاشون و نوه هاشهون کلیهپ   

نا هستن که چی هست . اینسهتاگرام همهه جهور    هایی از توی اینستاگرام بهشون نشون داده تا حدودی آش

 سال گرفته تا رنج فرهنگی خزوخیل تا باکالس و... ۷۰تا  ۱۳رنج ای داره از رنج سنی 

اینستاگرام بر خالف تلگرام چیزی هست که توی دنیا خیلی استفاده میشه و توی ایران هم خیلهی اسهتفاده   

ون شخص مشهور میخواد راک باشه . ترامپ باشه. میشه و هر شخص مشهوری یه اینستاگرام داره حاال ا

امیر تتلو باشه که فب کنم پیجشو بستن باشه یا هرکس دیگه ای باشه اینستا میتونه محلی باشه که برنامه 

کا داره ولی یه  ۴۰نویس خیلی خوب و حرفه ای مملکت که کارش عالی هست ولی فقط چون فلج هست 

و کل افتخار زندگی ش این بوده همین یهه کلمهه رو گفتهه )خیلهی      بچه که کل مهارتش اینه گفته کچلیب

بچه های اینستاگرامی هستن که استعداد های خیلی درخشان دارن مالال یه بچه ژیمناستیب کار حرفه ای یا 

بچه ای که داره تالش میکنه هیکلشو عین بروسلی بکنه و مردم ایران نمیدونم چرا اونا رو معروف نمیکنن 

 و معروف میکنن(و میان این

 فرد کنید توی تلویزیون ازش مداحبه میکنن :

 خوب کل افتخار زندگی ت چی بوده و چجوری معروف شدی ؟

 ;بله من گفتم کچلیب و با این کارم تونستم مایه افتخار چندین نسل باشم و توی این راه هالک شدم )-

یی با اخالی های زیر صفر و غهرور بهاالی   شاید خیلی از ادمایی که توی اینستاگرام الکی محبوب شدن ادما

بی نهایت داشته باشند   اما خود اینستاگرام نرم افزار مهشری هست . مخدوصا اینکه روز به روز چیهزای  

جدید بهش اضافه میشه از امکان جدید شادو بن گرفته که ممکنه برای بعیی ها ضدحال باشه تا امکانهات  

 یج . نشون دادن دریق ایمپرشن ها و تعدادجدید و خوب دیگه مالل آنالیز کردن پ

 بازدید های ورودی و خیلی چیزای دیگه...

سهاله اههل برزیهل     ۳۳ساله آمریکایی و مایهب کرایگهر کهه     ۳۵بنیان گ اران اینستاگرام : کوین سیستروم 

 هستند.
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 میلیارد کاربر داره و دوباره به این بحث میرسیم که : ۱اینستاگرام دریقا 

 فیسبوکه؟ بلههههههههه این هم برای

QQ 7 

 

 

 

 

 یاد لینوکس میفتم

 درصدتون این برنامه رو نمیشناسید . ۹۰مطمعن هستم که بیشتر از 

ساله هست یعنی اون مور  که این پیام رسان بود اکالر پیام رسان های دیگهه   ۲۰این یب پیام رسان فوری 

 ?ز ردیمی های این زمینه هستنبودن و ا

 میلیون کاربر داره. ۸۲۳این سرویس همه چی داره و این مورد هم رطعا چینی ها بیشتر استفاده میکنن 

 البته این برنامه یه نرم افزار بین المللی هست و هرکسی میتونه ازش استفاده کنه.

 الیل زیاد بودن کاربرای هم همینه.و یکی از د iosتا  xpکیو کیو برای همه چی منتشر شده از ویندوز 

یه شرکت چینی به اسم تنسنت هست حاال من چیزی که شب دارم این تنسنت همهون تنسهنت    qqصاحب 

خودمون )منظورم شرکت سازنده نسخه موبایل پهابجی ( هسهت یها یهه تنسهنت دیگهه هسهت اینهو اگهه          

بی شب یکی از بزر  ترین شرکت  فهمیدید به منم بگید هرچی میگردم به نتیجه خوبی نمیرسم. تنسنت

https://www.qq.com/
https://www.qq.com/
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های هلدینگ توی کل جهان هست که جزو ثروتمند ترین ها هم هست و همینجوری درآمدش بهاال تهر   

 میره.

8 QZONE 

 

 

 

 

 

z for zone 

این برنامه کامال رایگان  هم نشنیدید طبق چیزی که من فهمیدم qzoneرو نشنیدید خب اسم  qqاگه اسم 

فب نکنم باشه که ورژن اینترنشنال داشته باشهه .ایهن    qqنیست . تقریبا تمام کاربراش چینی هستن و مالل 

هسهت و مالهب ایهن یکهی ههم تنسهنت هسهت .کهاربرای ایهن           qqبرنامه یکی از زیرمجموعه های همون 

شته باشن و من کنجکاو شدم که بدونم سرویس میتونن با خرید الماس زرد به تمام امکانات دسترسی دا

 این چی هست رفتم کال سایتش چینی بود هیچی نفهمیدم خیلی شیب کلوز تب کردم.

 میلیون کاربر ماهانه داره ۵۷۲کیوزون 

https://qzone.qq.com/


  دکتر مهدی رجبی                                                                                                       جزوه شبکه های اجتماعی

 

 صفحه شماره : 51

 

TIK TOK 9 

 

 

 

 !!!هیچورت لوگوی تیب تاکو نگاه نمیکنم چون سرم گیج میره

 "روزتو بساز"

این یه مورد توی ایران ناشناخته بود ولی چون اینستاگرام میبینیم خیلی ها از تیب تاک ویدیو گ اشتن کم 

کم داره توی ایران هم محبوب میشه . تیب تاک به تنهایی معروف نشده و بارها تبلهیغش رو تهوی شهبکه    

وی یوتیوب تبلیغ خهوده برنامهه تیهب تهاک رو     های اجتماعی دیگه دیدیدم . مالال خوده من صد بار تاحال ت

 دیدم .

یعنی یکسال پس از عرضش تهوی   ۲۰۱۷ولی توی  دوئین بود تیب تاک در انحدار چینی ها بود و اسمش

کل جهان عرضه شد.استقبال تیب تاک داره روز به روز بیشتر میشه و من خودم فکهر میکهنم حهدارل وی    

 ج اب و باحالی داره.چت رو بتونه کنار بزنه چون خیلی ایده 

کن نمیتونید وصل &ر ش&تیب تاک رو به طور رسمی اعالم نکردن که فیلتر هست ولی بدون فی.ل%ت

 شد.

https://www.tiktok.com/
https://www.tiktok.com/
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 ثانیه هست . ۱۵تا  ۳تیب تاک خیلی سرگرم کننده هست. ورت گیر نیست و ویدیو هاش 

 یکی از کسایی که توی تیب تاک من خیلی ویدیو هاشو دوست دارم زک کینگ هست.

که خود این بایهت دنهس    byte danceهم جالبه بدونید سازنده این برنامه شرکت چینی هست به نام باز

 سالش هست. ۳۶ساخته که االن  Zhang Yiming رو کسی به اسم

 میلیون کاربر فعال داره. ۵۰۰تیب تاک 

10 SINA WEIBO 

 

 

 اونا چقدر با سینا ما فری دارهسینا 

 این یکی هم چینی هست 

توی چین محبوبیت زیادی داره و یه جورایی حکم فیسبوک و تویتر چینی هارو داره این یهب پیهام رسهان    

نیست بلکه یه میکروبال  هست و اونجا مردم چین نظراتشون عقایدشون و چیزهای دیگهه رو بهاهم بهه    

ازنده ش سینا هست.برام خیلی عجیبه که سینا اسمی هست کهه ایرانهی   اشتراک میگ ارند. اسم شرکت س

 ها میگ ارند و یب شرکتی گ اشته که تمام بنیان گ اراش چینی هستند.

https://www.weibo.com/login.php
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 بنیان گ اران سینا :

 ساله. ونگ ین . بن ژانگ و هورست لین هستند ۵۶ونگ ژیدانگ 

 که به غیر از مورد اول من چیزی از اون یکی ها نفهمیدم.

 میلیون کاربر فعال داره. ۴۶۵ویبو سینا 

REDDIT 11 

 

 

 

 روبات خوش اخالی

 این یه مورد لیارتش خیلی بیشتر از ایناست و اکالرا ادم های درست حسابی به ردیت میرن .

ردیت پست میشه و کاربرا میتونن البته خیلی پست های خنده دار و میم های خنده دار هم هر روز توی 

توی زیرمجموعه ههای مختلهف ههر موضهوعی کهه خواسهتن مطالبشهون رو بهه اشهتراک بگ ارنهد ایهن            

https://www.reddit.com/
https://www.reddit.com/
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زیرمجموعه ها ساب ردیت نام دارن و بعیی ساب ردیت ها روانین خهاص خودشهون رو دارن و ایجهاد    

لیت میکنن ولی به طور غیر ساب ردیت هیچ محدودیتی نداره. توی ایران هم تعداد کمی توی ردیت فعا

 مستقیم و به خاطر چیز هایی مالل میم ها دارن با ردیت بیشتر اشنا میشن.

ردیت رابلیت های خفن خوبی داره اما اشکالش این هست که مفت مفت نیسهت و یکهی دو مهورد پهولی     

 هست و فعالیت معمولی توی ردیت نیاز به هیچ پرداختی نیست.

شدم که رفتم دنبال حل یه مشکلی که توی یه بازی برام پیش اومده بهود و  خود من ورتی با ردیت آشنا 

همیشه توی ردیت توی حل مشکالت بهم کمب زیادی کرده و خداروشهکر فیلتهر نیسهت حتهی ردیهت از      

: ( بهره میبره و باعث شده این سهادگی رسهیدن بهه    D)اسنایپر سی اس گو منظورم نیست  awpرابلیت 

ی توی ردیت چند برابر بشه . یه چیز دیگه که عالره من به ردیت رو چنهدبرابر  محتوا و چیزی که میخوا

 کرد از من بپرس هست.

 سازنده های ردیت :

 ساله هستند. ۳۶ساله . الکسیس اوهانیان  ۳۵استیو هافمن 

 میلیون کاربر فعال ماهانه داره . ۳۳۰ردیت 

 ود رو داریم که ملقب به پادشاه ردیت هست.الزمه بگم ما گیمر ها توی این زمینه افتخاری به اسم شرا

TWITTER 12 

 

https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
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 کفتر )گنجشب ( سخنگو

تویتر رو خیلی هامون میشناسیم با اینکه ازش به ندرت استفاده میکنیم و توی ایران افراد هستن که تویتر 

 تویتر میرن و اینستاگرام نمیرن. تویتر هم متاسفانه فیلتره . زیاد میرن حتی بعیی ها هستن که فقط

خیلی ها میگن تویتر یه سرویس بال  هست اما اصلش اینه تویتر یهه میکهرو بهال  هسهت و محهدودیت      

حرف باشه.معموال تویتر اخبار از چیزای مختلف منتشر میشهه   ۳۰۰نوشتاری کمی داره که نهایت فب کنم 

ی که توی تویتر ترند میشه جروبحث آدمای مشهور یا اختالفهات اونهها هسهت کهه     و معموال یکی از چیزای

تویت میزنن و به هم کنایه میندازن اما ماهیت تویتر یه برنامه سطح باالست که بیشتر برای استفاده های 

جدی درست شده بیشتر توی تویتر بیشتر دنبال کننده ها برای سیاستمدار ها یا افراد مشههوری هسهت   

از طریق تویتر اخبار مربوط به کاراشون رو میدن یا شفاف سازی در مهورد کهار ههای آینهده شهون      که 

 میکنن البته تویتر محدود به این نیست ولی عمده چیزایی که من دیدم اینجور چیزا بود.

 میلیون کاربر فعال داره .بنیان گ اران تویتر : ۳۳۰تویتر هم عین ردیت 

 ساله و نوا هربرت گالسز ۴۵ساله . بیز استون  ۴۷یلیامز ساله . اوان و ۴۲جب دورسی 

یکی از افراد کلیدی تویتر هم ایرانی هست که اسمش امید کردستانی هست حاال این خیلی ضدحال هست 

 :|یه ایرانی توی یه مقام باال توی تویتر داره و کار میکنه اما خود تویتر فیلتر هست 

کات اشتباه رو تویتر زده کهه کهاربرا رو   برای تویتر هم مشکالتی مشابه فیسبوک پیش اومده و بعیی حر

عدبانی کرد و یه مدتی بعیی ها داشتن اکانت های تویترشون رو پاک میکردن اگه درت کنین همچنهان  

پابرجاست و هنوز خیلی ها از  #deletefacebookمشکل فیسبوک تا حدودی حل نشده و همچنان هشتگ 

 دست مارک زاکربر  عدبانی هستن.
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DOUBAN 13 

 

 

 !همش فب میکنم منظورشون این بوده اگه دو نفر رو بن کنی میشه دو بن

 

شروع به کار کرد.رنب الکسا این سهایت افهت کهرده و خیلهی      ۲۰۰۵یب شبکه اجتماعی چینی هست که از 

سال فعالیت میکنه تعداد کاربراش کمتره و  ۳،۲میکنه از تیب تاک که فعالیت  ۲۰۰۵جالبه این سایت که از 

هست که  Yang Boاین نشون میده این سایت کمتر کاربرپسند هست. بنیان گ ار دوبن شخدی به اسم 

هیچ اطالعاتی ازش نتونستم پیدا کنم و سرچ میکنم برام ژیمناستیب کهار میهاره .دوبهن رو نمیهدونم چهه      

رچی تالش کردم نتونستم وارد سایتش بشم درحالی که هنوز وضعیتش رو زدن فعال مشکلی داره ولی ه

 میلیون کاربر داره.تمام کاربرای دوبن چینی ها هستن. ۳۲۰و میگن به درستی کار میکنه. دوبن 

LINKEDIN 14 

 

 

https://www.douban.com/
https://www.douban.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/


  دکتر مهدی رجبی                                                                                                       جزوه شبکه های اجتماعی

 

 صفحه شماره : 57

 

 

FIND THE JOB , PEOPLE AND MORE... 

لینکدین یه شبکه اجتماعی تجاری هست و مالل ردیت برای ادم حسابی ها هست توی لینکدین میشه چیهز  

های مختلفی گ اشت چیزی که خود لینکدین برای من اولهش کهه واردش شهدم آورد گفهت میتهونی از      

 چیزی که میخوای یاد بدی پست بزاری یا جایی که میخوای بری و...

دی هم دیدم مالل عکس تولد بیل گیتس و ماهیهت لینکهدین یهه چیهز تجهاری      ولی من توی لینکدین موار

هست اما میتونید خیلی چیزا پست کنید . اصلی ترین ویژگی لینکدین که حتهی خهودمم بهراش ثبهت نهام      

کردم کاریابی هست .شما توی لینکدین تخددتون رو میزارید و مهارت هاتون رو اضافه میکنید اونورت 

و باعث میشه کهار پیهدا    WE FOUND ۱۲ JOB for youپیشنهاد میده و مالال میگه : بهتون خیلی موار  

کردن راحت تر باشه لینکدین مالل اینستاگرام شاید نباشه که پست میزاری چند دریقه بعهدش بهه خهاطر    

حجم زیاد پست ها محو بشه و چیزی که پست میکنید بازدیدش به مرور زیهاد تهر میشهه.لینکدین خیلهی     

حتی بعیی از شرکت ههای ایرانهی ههم مهیگن الزمهه یهه حسهاب لینکهدین بسهازی. لینکهدین            مفید هست

مفت)رایگان( هست . فعالیتی که توی لینکهدین میشهه رطعها بها تهویتر زمهین تها اسهمون فهری داره و بها           

 اینستاگرام زیر زمین تا مریخ فری داره.

ین با این همه کاربرد و جههانی بهودن از یهه    میلیون کاربر فعال داره و خیلی جالبه که لینکد ۳۱۰لینکدین 

 درصد کاربراش چینی هستن یعنی دوبن تعداد کاربرای فعال ماهانه ش کمتره ۹۹شبکه اجتماعی که 

 اگه جایی دنبال کار میگردین حتما یه رزومه خوب بنویسین و بزارین توی لینکدین.

سهاله   ۵۰سهاله. اریهب الی    ۵۲سهتنتین گریکهه   ساله. آلهن بلهو . کان   ۵۲بنیان گ اران لینکدین : رید هافمن 

 هستند.

 باز هم میگم لینکدین یه کامیونیتی حرفه ای هست که حتما توصیه میکنم استفاده کنین.
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SNAPCHAT 15 

 

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! لوگو ش انگار یه روح بچه هست که داره میگه بغلم کن

 "سری  ترین راه برای ارسال لحظاتت "

اسنپ چت یکی از برنامه هایی هست که توی کشور ما محبوبیت زیادی پیدا کرده چون افکت های خیلی 

سال هسهت کهه    ۸شروع کرد و  ۲۰۱۱باحالی داره. برخالف چیزی که تدور میکنین اسنپ چت کارشو از 

الکسا اسنپ چت داره بهتر میشه و محبوب تهر میشهه . طبهق     این برنامه فعاله و ازش استفاده میشه  رتبه

تحقیقات انجمن سلطنتی بریتانیا بعد از اینستاگرام اسنپ چت بیشترین تاثیر منفی رو داره مخدوصا روی 

 کودکان .

میلیهون کهاربر فعهال داره.تهوی      ۲۹۴اسنپ چت فقط روی اندروید و آی او اس ندب میشه. اسنپ چت 

 ب کنم تحریم باشه .بنیان گ اران اسنپ چت :کشور ما اسنپ چت ف

ساله و رجی براون هست اونجور که من فهمیدم خود اسنپ چت  ۳۱ساله . بابی مورفی  ۲۹ایوان اسپیگل 

تا دادخواستشو لغو کنه. یه جورایی مالل مارک  ۲۰۱۷میلیون دالر پرداخت کرده توی  ۱۵۴به رجی براون 

 ه نفر نظرشون رو جلب کرد.زاکربر  که با پرداخت پول به اون س

https://www.snapchat.com/
https://www.snapchat.com/
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PINTEREST 16 

 

 

 حتی لوگوش هم هنریه

 پینترست یه جورایی شبیه اینستاگرام هست ولی سازکارش فری میکنه و با پین کردن هست .

بهه مهنم بگهه. تهوی پینترسهنت      پینترست مدام هی فیلتر میشه هی رف  فیلتر میشه کسی علتشو میدونهه  

کیفیت عکسا خیلی عالی هست. خوراک اینه بری واسه دستگاهت توی پینترست والپیپر پیدا کنی .پینترست 

االن فیلتر نیست و خیلی سری  راحت میتونید با اکانت گوگل یا فیسبوکتون وارد پینترسهت بشهید. بعیهی    

وبیت زیادی دارن که اصن نگو نپهرس نشهنو نبهین     افراد توی پینترست چندین میلیون فالور دارن و محب

میلیهون بازدیهد    ۱۰هست که بیشتر از  pics artیکی از حساب هایی که من توی پینترسنت دنبال میکنم . 

ررار میده. پینترسهت رتبهه الکسها ش بهتهر      pics artماهانه داره و آموزش هایی رو در رابطه با برنامه 

میلیهون   ۲۶۵شو داره و چیزی از محبوبیت ش کم نشهده .پینترسهت   شده و همچنان کاربرای خاص خود

 کاربر فعال ماهانه داره . بنیان گ ارانش:

سهاله هسهتند. اگهه دنبهال یهه محتهوای        ۳۶ساله و ایهوان شهرپ    ۳۹ساله . پاول سیکاریا  ۳۷بیل سیلبرمن 

هستید به پینترسهت سهر    تدویری با کیفیت بدون دغدغه اینکه کی بیشتر فالور داره کی بیشتر الیب دار

 بزنید.

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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VIBER 17 

 

 

 االن میگید وایبر مگه هنوز زنده ست ؟

بله. هنوز کسایی هستن که باهاش کار میکنن و اون توی کشور ما بود چند سال وایبر و الیهن اومهد روی   

 شدن...بورس بعد هم در یه مدت کوتاهی یهو محو 

، ایگهور مگزینیهب، سهانی مهارولی و اوفهر اسهمچا       تلمن مارکو همکار اسراییلی به نام های : ۴وایبر توسط 

 pcه بخونه اسمشهون رو  ( بهرای اینکهه وایبهر رو روی     تاسیس شد. )چه اسم هایی دارن آدم بزور میتون

سال توی ارتش اسراییل بوده و  ۴ندب کنید الزمه که ربال روی گوشیتون ندب کرده باشید. تلن مارکو 

میلیون دالر بخره  ۹۰۰وایبر رو که اسراییلی ها ساخته بودن یه شرکت ژاپنی به اسم راکوتن  ۲۰۱۴سال 

جاهای مختلف دنیا مالل لندن داره و فقط توی ژاپن نیسهت . وایبهر بها زبهون      و راکوتن دفاتر زیادی توی

های برنامه نویسی پایتون . سی . سی پالس پالس . آبجکتیو سی و جاوا نوشته شده و جالبه این همه زبون 

 توی یه برنامه ساده استفاده شده .

 کشور های عربی ازش استفاده بشه . توی <<فب کنم>>میلیون کاربر فعال داره و بیشتر  ۲۶۰وایبر االن 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88
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DISCORD 18 

 

 گیم#

 شبکه اجتماعی گیمر ها .

سال پیش النچ شد و خیلی بین گیمر ها محبوب هست. بیشتر کسایی کهه تهوی زمینهه تولیهد      ۴دیسکورد 

ر  فعالیت میکهنن دیسهکورد خودشهون رو دارن کهه     محتوای گیمینگ مخدوصا ویدیویی توی ایران و خا

میتونین جوین شین. بیشترین استفاده از دیسکورد این هست کهه میتهونین همزمهان بها بهازی کهردن بها        

دوستاتون تماس صوتی یا تدویری بگیرین و باهاشون حرف بزنین و خیلی میشه ازش مور  بهازی ههای   

 انالین استفاده مفید کرد .

الکسا هست و خداروشکر داره روز به روز بهتر میشهه. دیسهکورد بهه صهورت وب و      ۱۲۸دیسکورد االن 

 برنامش روی آی او اس . مب . ویندوز و اندروید در دسترس هست .

سازنده دیسکورد جیسون سیتران هست که توی تویتر هم فعالیت میکنه و به لطهف جیسهون هسهت کهه     

 مفت استفاده میکنن . گیمر های زیادی توی دنیا دارن از دیسکورد مفت

 میلیون کاربر فعال داره . ۲۵۰دیسکورد 

https://discordapp.com/
https://discordapp.com/
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TELEGRAM 19 

 

 

Telegram is legend ! 

 

در محبوب بودن تلگرام در کشور ما شکی نیست . درسته تلگرام یکی دوبار هب شد ولی بعد از اون دیگه 

میگن هب تلگرام موجود هست الزمه بگم اون ههب هها ههب تلگهرام     شاهد هب شدنش نبودیم. خیلی ها 

نیست و هب موبایل طرف مقابل هست که به موبایلی که روش تلگرام ندب هست نفوذ کردید نه خود 

 شبکه تلگرام و همچنان بیشترین امنیت رو داره و راحت بگم:

 ورتی یه روسی یه پیام رسان میسازه امنیتش تیمین شده هست .

م توسط دو برادر به نام های پاول و نیکالی دوروف ساخته شده آدم های زیهادی خواسهتن کهه بهه     تلگرا

اطالعات تلگرام و کاربرا دسترسی داشته باشن ولی به لطف مقاومت پاول دورف و زیر بار نرفتنش هیچ 

ی مقطعی شخص یا شرکت ثالالی به اطالعات کاربران تلگرامی دسترس نداره و شاید فیسبوک و تویتر تو

برای اینکه اختالل توی کارشون ایجاد نشه اجازه دادن تا اطالعات کهاربرا رو اف بهی آی و سهرویس ههای     

امنیتی مشابه اون بررسی کنن و حریم خدوصی کاربرانشون رو در یب مقطعی بهه خطهر انهداختن ولهی     

مه و امنیت رو با توسعه تلگرام همیشه نه گفته به این سازمان ها و ثابت کرده امنیت کاربراش براش مه

 یافتن دروغی به خطر نمیندازه  

https://t.me/
https://t.me/
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اینکه توی ایران تلگرام فیلتر شده و خبر رف  فیلترش هم تک یب شد تاثیر زیادی نگ اشته و خیلی ها از 

 جمله من از تلگرام استفاده میکنن.

رل هیچی هیچی نباشه میلیون کاربر فعال داره که بیشتر این کاربران ایرانی ها هستن و حدا ۲۰۰تلگرام 

 درصد کل تلگرام ایرانی ها هستن . ۳۰

و یه کسایی توی تلگرام از یه راه هایی پول در میارن که اصن فکرشم نمیکنی طرف جلو تر رفته یوزرنیم 

بعد این  ALl_۱۲۳۴۵ساخته بعد یوزرنیم ش رند هست مالال فرد کن یه چیزی بشه تو مایه های 

هزار بده تا پاک کنم بتونی تو این یوزر نیم رو برا خودت بسازی و  ۵۰یوزرنیم هارو میفروشن میگن 

خیلی جالبه مردم جهان این کارا رو نمیکنن و ایرانی ها توی این زمینه پیشگام هستن . این مورد رو دیدم 

 که دارم میگم 

مزاحم تلفنی بعیی ها هم توی تلگرام از راه های نادرست و محتوای نادرست معروف شدن مالال از کانال 

 گرفته تا کانال های دیگه

TUMBLR 20 

 

 

 

 تامبلر یکی از شبکه های اجتماعی دیگه هست که در ایران استفاده نمیشه اما کابردی هست .

https://www.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/
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 تامبلر یه میکرو بال  هست و باز هم فیلترینگ و تحریم ...

سالش هست راه اندازی کرده و توی چند سال  ۳۳این شبکه اجتماعی رو شخدی به اسم دیوید کارپ که 

ا افتاد و االن شاهد ایهن هسهتیم کهه شهرکت مهادر وردپهرس کهه اسهمش         اخیر به دست خیلی کمپانی ه

اتوماتیب هست تامبلر رو تداحب کرده. برای استفاده از تامبلر حتما باید در اون عیو باشهید تها بتونیهد    

 استفاده کنید.

ی حتما توی اینستاگرام دیدید که یه گزینه مور  پست گ اشتن داره بهه اسهم تهامبلر پیشهنهاد میکهنم تهو      

تامبلر عیو شید و کاری کنید که پست هاتون خودکار در تامبلر منتشر بشه شاید این کار برای شما تاثیر 

 داشته باشه برای من یکی که تاثیری نداشت .

 

 

 و پیروز باشیدموفق 

 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۴

 رجبیمهدی 

 


