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معرفی شبکه اجتماعی 
ونگاهی به اپ های وطنی

مهسا شیری
کارشناس مسؤول مرکز آموزش  بهورزی 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهران خادمی
کارشناس سمعی وبصری معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اهداف آموزشی 

امـیـد اسـت خواننـدگان محتـرم پـس ازمطـالـعـه مقـالـه:
شـبـکــه اجـتــمــاعی مــجــازی را تـعـریـف کـنـنـد.

اهداف وکارکرد های شبکه اجتماعی را نام ببرند. 

مزایا و معایب شبکه های اجتماعی را شرح دهند.

باکارکردتعدادی ازشبکه های اجتماعی وطنی آشناشوند.
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مقدمه 

را  اجتماعی  شبکه های  علمی،  ارتباطات  دنیای  در 

می توان از عوامل مؤثر در تولید علم، اشتراک عقاید و 

رشد فردی و اجتماعی دانست. 

آوردن  فراهم  با  که  است  این  اجتماعی  شبکه  هدف 

تشکیل  و  ــردی  ف سرمایه های  بین  ارتــبــاط  امــکــان 

کمک  علم  سطح  ارتقای  و  رشد  به  اجتماعی،  سرمایه 

صدها  گردهمایی  محل  اجتماعی،  شبکه های  کند. 

مرز،  به  توجه  بدون  که  است  اینترنت  کاربر  میلیون 

اطالعات  تبادل  و  تعامل  به  فرهنگ،  و  جنس  زبــان، 

بــرای  اجتماعی  شبکه های  ــع  درواقـ مــی پــردازنــد. 

افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی 

طراحی شده اند.

مجموعه  یــا  پایگاه  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های 

تا  مــی آورنــد  فراهم  امکانی  که  هستند  پایگاه هایی 

فعالیت های  و  افکار  عالقمندی ها،  بتوانند  کاربران 

این  در  هم  دیگران  و  بگذارند  اشتراک  رابه  خودشان 

افکار و فعالیت ها با آنان سهیم شوند.

شبکه های اجتماعی مجازی

انقالب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را 

که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است 

به وجود آورده است که از طریق ماهواره، اینترنت و... 

جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می آید. 

متنوعی  و  وسیع  مخاطبان  الکترونیکی  رسانه های 

این  به  را  نمادین  محتوای  از  انبوهی  مجموعه  و  دارند 

مخاطبان عرضه می کنند.

و  می گیرد  شکل  مجازی  فضای  شرایطی  چنین  در 

الکتـرونیکی  واسطـه های  طریق  از  همه  فرهنگ ها 

معانی  مکـان  و  ــان  زم مفاهیـم  و  می شوند  منتقـل 

از  عماًل  مکانی  و  زمانی  فواصل  می کنند.  پیدا  تازه ای 

و  داده ها  اطالعات،  انتقال  و  می شوند  برداشته  میان 

سرمایه ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط 

مختلف به وجود می آید.

اهداف وکارکرد های شبکه های اجتماعی

سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی	 

توسعه مشارکت اجتماعی	 

به اشتراک گذاشتن عالقمندی	 

ایجاد محتوا	 

تبلیغات هدفمند اینترنتی	 

اغراض سیاسی	 

مزایای شبکه های اجتماعی

انتشار سریع وآزادانه اخبار و اطالعات، افزایش قدرت 	 

تحلیل وتقویت روحیه انتقادی

امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، 	 

جوامع وفرهنگ های مختلف

شکل گیری وتقویت خرد جمعی	 

امکان بیان ایده ها به شکل آزادانه و آشنایی با ایده ها 	 

وافکار دیگران

کارکرد تبلیغی و محتوایی	 

ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان	 

تبلیغ وتوسعه ارزش های انسانی واخالقی درعرصه جهانی	 

یکپارچه سازی بسیاری از امکانات اینترنتی	 

توسعه مشارکت های مفید اجتماعی	 

افـزایـش سـرعـت در فـرآیـنـد آمـوزش و ایـجـاد ارتـبـاط 	 

شبانه روزی بین استاد و شاگرد

افزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضای سایبر	 

مانند 	  ویژه  درشرایط  فیزیکی  حضور  حذف  به  کمک 

اپیدمی کرونا

پیامدهای منفی شبکه       های اجتماعی

شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار اکاذیب	 

تبلیغات ضددینی و القایی شبهات	 

نقض حریم خصوصی افراد	 

انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع	 

تأثیرات منفی رفتاری	 

کالهبرداری والقائات غیرواقعی درفضای مجازی	 



سال  سی ویکم  /  پاییز 1399 / شماره 106 44

آشنایی با تعدادی از شبکه های اجتماعی ایرانی 

اپلیکیشن  ســه  از  یکی   )Gap( گــپ  رســان  پیام  گــپ: 
میلیون   2 از  بیش  حال  به   تا  که  است  کشور  پرطرفدار 

کاربر وارد آن شده اند و طبق آمارهای غیر رسمی دومین 

اپلیکیشنی است که کاربرانش فعالیت بسیار زیادی دارند 

و تولید محتوای آن به شکل روزانه در حال افزایش است.

در  کنید.  دریافت  زمان  سریع ترین  در  و  هزینه  کمترین 

آیگپ دست شما برای انتخاب همه چیز باز است. از چت 

با دوستان و تماس تصویری و ارسال فایل های حجیم تا 

پرداخت کرایه تاکسی و خرید بلیط هواپیما و... .

سروش: پیام رسان سروش یک برنامه پیام رسان و شبکه 
شده  نوشته  داخلی  طراحان  توسط  که  است  اجتماعی 

این  است.  برخوردار  رسانی  پیام  پیشرفته  امکانات  از  و 

Cloud-based1.

این پیام رسان با توجه به امکانات مختلفی که در اختیار 

خود  به  را  زیــادی  توجهات  می دهد،  قرار  خود  کاربران 

در  که  ــدی  درآم کسب  جمله  از  امکاناتی  و  کــرده  جلب 

برای  را  کانال ها  مــدیــران  از  بسیاری  دارد،  وجــود  آن 

پیام رسان  پیام رسان وسوسه کرده است.  این  حضور در 

شده  رمزنگاری  کاماًل  و  بوده   ابری1  فضای  دارای  گپ 

برای   و  رســان  پیام  نوین  پروتکل های  و  فناوری   پایه  بر 

شکل  به   Android،IOS،Windows، Mac، Web
Multi Device  پیاده سازی شده است. این پیام رسان 

یک  عنوان  به  را  خود  می تواند  دارد  که  امکاناتی  برنامه 

رقیب برای دیگر نرم افزارهای پیام رسانی، نظیر تلگرام 

این  بــودن  داخلی  به  توجه  با  کند.  معرفی  ــس اپ  وات و 

پیام رسان در داخل مرزهای ایران، توانسته سرعت بسیار 

بیشتری نسبت به پیام رسان های دیگر داشته باشد.

با  ــع  واق در  نزدیکا  ایــرانــی  اجتماعی  شبکه   نزدیکا: 
است.  شده  ترکیب  پیام رسان  با  برنامه نویسان  خالقیت 

نه  اجتماعی  شبکه   این  کاربران  که  معناست  بدان  این 

تنها می توانند به دنیایی از تصاویر و فیلم های به اشتراک 

باشند  داشته  دسترسی  دیگر  افراد  توسط  شده  گذاشته 

بلکه می توانند در بخش پیام رسان آن با کسانی که در این 

نرم افزار هستند به گفت وگو بپردازند. 

درحرکتی زیبا نمایه پیام رسان را درایام کرونا با نمایش 

ماسک تغییرداده است.

کاربردی ترین  و  ازکامل ترین  یکی  گپ(:  )آی  آیگپ 
با  می توانید  که  است  اجتماعی  شبکه  اپلیکیشن های 

با  را  خود  روزانــه  نیاز  مورد  خدمات  همه  آن  از  استفاده 



45سال  سی ویکم  /  پاییز 1399 / شماره 106

تبادل  بر  این شبکه اجتماعی می توانید عالوه  در  با هم: 
اطالعات، نظرات و عقاید خود با دیگران، عضو گروه های 

مختلف نیز بشوید. البته این همه ماجرا نیست زیرا حتی 

در این شبکه اجتماعی مانند یک پیام رسان، کانال هایی 

وجود دارند که شما می توانید با عضویت در آن ها مطالب 

مورد نظرتان را دریافت کنید.

بازار  در  که  اجتماعی  شبکه های  از  دیگر  یکی  هورسا: 
یافت می شود، هورسا است. شعار این نرم افزار این است 

که حریم خصوصی افراد را می فهمد و به قواعد آن پایبند 

است  ــده  ش طــراحــی  نیز  نویسندگی  پنل  یــک  برنامه 

از  ترس  بــدون  آن  وسیله  به  می توانند  عالقه مندان  که 

کپی شدن کارهای شان آن ها را به اشتراک بگذارند.

برای  را  آگاهانه  خرید  تجربه  پاتوق:  اجتماعی  شبکه 
کاربران خود به ارمغان می آورد. کاربران می توانند توسط 

و  فروشگاه ها  محصوالت  از  فهرستی  به  اپلیکیشن  این 

پاساژهای مختلف شهر تهران به همراه جزییات و قیمت 

محصول  انتخاب  از  پس  و  باشند  داشته  دسترسی  آن ها 

کنند.  ــدام  اق آن  حضوری  خرید  به  نسبت  نظر،  ــورد  م

می ماند. از نکته های جالب این شبکه اجتماعی این است 

پست های  کردن  الیک  بر  عالوه  می توانند  کاربران  که 

در  قابلیت  این  کنند.  نیز  الیک  دیس  را  آن هــا  دیگران 

در  آن  خالی  جای  و  نیست  اجتماعی  شبکه های  بیشتر 

برنامه های مختلف حس می شود.

داخلی  اجتماعی  شبکه های  بهترین  از  یکی  لوکوبوک: 
را به شما معرفی می کنیم. این برنامه با ترکیب امکاناتی 

سعی  نویسندگی  سیستم  و  اجتماعی  شبکه های  مشابه 

را  مطالعه  لذت  خود  کاربران  به  سرگرمی  بر  عالوه  دارد 

شبکه  اولین  این  بدانید  که  باشد  جالب  شاید  کند.  ارایه 

سه  و  شده  طراحی  شکل  بدین  که  دنیاست  اجتماعی 

لذت بخش  مطالعه  سرگرمی  هدفمند،  اصلی  هــدف 

این  بــرای  می کند.  دنــبــال  را  حــرفــه ای  نویسندگی  و 

عالوه بر آن کاربران می توانند تجربه خرید خود را در این 

اپلیکیشن به اشتراک بگذارند. 

شبکه اجتماعی ایده و خالقیت: از عمده اهداف تأسیس 
شبکه اجتماعی ایده و خالقیت می توان به تشویق نخبگان 

و ایده پردازان به ارایه ایده های کاربردی و نوآورانه، ایجاد 

هماهنگی و همکاری با  مراکز علمی، تحقیقاتی، صنعتی 

برای تحقق و عملیاتی کردن ایده ها، حمایت از خالقیت ها 

و صاحبان ذوق هنر، نویسندگان و... و ارایه تسهیالت در 

مورد  ایده های  استخراج  خالق،  افراد  درآمدزایی  جهت 

فراخوان  خصوصی،  بخش های  و  صنایع  کشور،  نیاز 

پروژه های پژوهشی و فناوری موردنیاز بخش های دولتی 

و خصوصی و... و امکان و تسهیل جذب نیروهای نخبه، 

ایده پرداز، فناور و خالق در روند عملیاتی کردن ایده ها و 
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منابع

ایجاد کسب و کار و ارتقای دانش عمومی در جهت ترویج 

فرهنگ دانایی محور اشاره کرد.

شاد،  اپلیکیشن  معرفی  با  پرورش  و  آموزش  شاد:  شبکه 
تا  به کار گرفته  به  مدارس کشور  برای کمک  را  فناوری 

امکان برگزاری کالس ها از طریق آن فراهم شود. 

است که با توجه به امکاناتی که برای اشخاص و کسب و کارها 

فراهم کرده است، می تواند تبادالت مالی و غیرمالی آن ها را 

تسهیل کند. شما می توانید از بله برای انتقال پول، پرداخت 

قبوض، خرید شارژ، استعالم قبض موبایل، پرداخت عوارض 

خروج از کشور، گرفتن موجودی و نیکوکاری در کنار ارتباط 

با کسب و کارهای مختلف استفاده کنید.

نتیجه گیری

یک  به عنوان  باید  را  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده 

و  ــوزش  آم به  زمینه  ــن  درای و  بگیریم  درنظر  عــادی  امــر 

نوپدید  بیماری  به  توجه  با  کنیم.  اقــدام  فرهنگ سازی 

از  استفاده  کــه  اســت  بدیهی  امــر  یــک  ایــن   19 کــوویــد 

روز  هر  و  است  گسترش  حال  در  اجتماعی  شبکه های 

این  در  لذا  می پیوندند؛  شبکه ها  این  به  بیشتری  تعداد 

زمینه باید برنامه ریزی های مناسب انجام شود.

پیشنهادها

اجتماعی  شبکه های  با  مــردم  بیشتر  آشنایی  به منظور 

رسانی  اطــالع  و  ریــزی  برنامه  ــذاری،  گ سرمایه  وطنی، 

اپلیکیشن های  و  اجتماعی  شبکه های  ــاره  درب مناسب 

پیامرسان ایرانی انجام شود.

با دانلود نرم افزار شاد آموزش و پرورش، دانش آموزان و 

معلمان با اتصال به سامانه ای رسمی و جامع در فضای 

مجازی به آموزش و تعلیم ادامه خواهند داد. طبق اخبار 

منتشر شده از سوی آموزش و پرورش از 16 فروردین 99 

دانش آموزان و معلمان ملزم به فعالیت در نرم افزار شاد 

نباید فراموش کنیم که کیفیت حرف اول  البته  هستند. 

در رضایت مشتری را خواهد زد و این مقوله در شاد جای 

کار بسیار زیادی دارد.

بله، یک شبکه اجتماعی پیام رسان  شبکه اجتماعی بله: 


