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 ۲۰۲۱ جْالی۲۲هْسر

 

 جِاى ّ افغاًستاى در اجتواعی ُای شثکَ                 

 

 اجتوبػی اعت ًِبد یک یب .   ًوًَْ اص سّاثظ ثیي افشاد ّ گشُّبی اجتوبػی  سا گْیٌذؽجکَ اجتوبػی

 یب سّاثظ دّگبًَ ّثب ،  ( یب عبصهبى ُب یب گشّپ هبًٌذ افشاد)کَ اص هجوْػَ ای اص ثبصیگشاى اجتوبػی 

 اجتوبػی عبختبسی  دس یک تؼشیف دیگش . هیذُذ  تؾکیل  ساعبیش تؼبهالت اجتوبػی ثیي ثبصیگشاى

ّاثغتگی  اص ًْع چٌذ یب یک تْعظ کَ اعت ؽذٍ تؾکیل( عبصهبًی یب فشدی )ُبیی گشٍّ اص کَ اعت

اطالع سعبًی  خْیؾبًّذاى، دّعتبى ّ ،ٍدّعتبىسّاثطَ  هبلی، تجبدالت ًظشیَ ، هفکْسٍ ، هبًٌذ خبؿ

 اجتوبػیؽجکَ  .هی ًوبیذ ّصل ُن ثَ  سا  ّغیشٍ اهشاض آفبت اص لجیل طجیؼیاخجبس ّ دْادث 

 یک دس ی خْدسا ُب هٌذی ػاللَ ًظشات، هشدم کَ  آًذآًالیي عشّیظ. ُغتٌذ ثشّة هجتٌی ایٌتشًتی

دیذگبٍ ؽجکَ اجتوبػی هجوْػَ ای اص .ثگزاسًذ اؽتشاک ثَ عبیشیي ّ دّعتبى ثب ّ ایجبد هذتْاّ  کالم

 ات ّ طشدِبی  ًِبدُبی اجتوبػی ّ ُوچٌیي اًْاع ًظشیتوبمسّػ ُب سا ثشای تجضیَ ّ تذلیل عبختبس 

 . کٌذ اسائَ هی ساتْضیخ  ؽذٍ

 هیلیبسد ًفش اهشّص اص ؽجکَ ُبی اجتوبػی اعتفبدٍ  ۴.۳۳هیلیبسد ًفش صًذگی هی کٌٌذ ّ ۷.۷دس جِبى 

 دسصذ اص کل جوؼیت 55کَ هؼبدل ثیؼ اص  گشفتَ ؽذٍ اعت ۲۰۲۱ایي اسلبم دس ؽشّع عبل . هی کٌٌذ

 ایٌتشًت ُش هبٍ اص ؽشکت کٌٌذٍ  ۱۰ ًفش اص ۹ایي اسلبم ًؾبى هی دُذ کَ اکٌْى ثیؼ اص . جِبى اعت

الی هبٍ   ۲۰۲۱ جذیذ دس عبل ػضْ هیلیْى ۵۲۱دس دبلی کَ . سعبًَ ُبی اجتوبػی اعتفبدٍ هی کٌٌذ  

 ، یب ثَ طْس  دس صذ۱۳.۷ایي هغبّی اعت ثب سؽذ عبالًَ .    ثَ ؽجکَ ُبی اجتوبػی پیْعتَ اًذاپشیل

 ثَ ثبال ثیؾتشیي ۱۳ کَ هؼوْالً اص عي . اضبفَ هی گشدد جذیذ دس ُش حبًیَؽشکت کٌٌذٍ   ۱۶.۵هتْعظ 

 ؽجکَ ُبی ؽشکت کٌٌذٍ گبى  دبکی اص آى اعت کَ اکٌْى تؼذاد آهبس دادٍ ؽذٍ آخشیي . آًِب اعت

. سا تؾکیل هیذُذ دسصذ اص جوؼیت ّاجذ ؽشایظ جِبًی ۷۰اجتوبػی دس عشاعش جِبى هؼبدل ثیؼ اص 

سعبًَ اجتوبػی ثَ طْس فؼبل اعتفبدٍ هی کٌذ یب اص آًِب ثبصدیذ هی ۶ ُش هبٍ ثیؼ اص دس هؼوْلی ػضْ

عپشی  عبػت سا ثب اعتفبدٍ اص سعبًَ ُبی اجتوبػی  ۲.۵کٌذ ّ ُش سّص ثَ طْس هتْعظ ًضدیک ثَ 

، آخشیي آهبس ًؾبى هی  عبػت هی خْاثٌذ ۸ الی۷ اًغبًِبی جِبى فشض کٌین  سّصاًَ ثیي .هی کٌذ

.  دسصذ اص صًذگی ثیذاس خْد سا ثب اعتفبدٍ اص ؽجکَ ُبی اجتوبػی هی گزساًٌذ۱۵دُذ کَ هشدم تمشیجبً 

 ُبی اجتوبػی هی گزسد ، کَ سعبًَ هیلیبسد عبػت ثب اعتفبدٍ اص دٍثب جوغ ایي ، ُش سّص دًیب ثیؼ اص 

ؽجکَ ُبی اجتوبػی ّ تجضیَ ّ تذلیل آًِب یک  . هیلیْى عبل اص صًذگی ثؾش اعت ۱.۲هؼبدل تمشیجبً 



 راتبً هیبى سؽتَ ای اعت کَ اص سّاًؾٌبعی اجتوبػی ، جبهؼَ ؽٌبعی ، آهبس ّ تذصیالتی سؽتَ 

 . تئْسی ًوْداس ثیشّى آهذٍ اعت

زیرا کشورهای پیشرفته . آمار دقیقی از شبکه های اجتماعی به زبانهای مختلف وجود ندارد 
بخصوص چین جاپان امریکا آلمان انگلیس  برای بدست آوردن پول و تبلیغات شبکه های زیادی را 

ولی توجه زیادی از مردم را انعده شبکه های اجتماعی که به زبان انگلیسی است جلب . ساخته اند 
شبکه اجتماعی مشهور است که  ۲۶تا حال . و هر شبکه نیز به وظیفه خاص دارد . نموده است 

 ۳۰گویند تنها در زبان  دری فارسی بیش از . میلیاردها  انسان را روزانه مصروف ساخته است 
مثال فیس بوک به . که این شبکه ها به سطح کشور وجهانی است. شبکه اجتماعی فعال وجود دارد

فیس بوک . زبان فارسی و دری  جهانی است ولی فیس نما و ایمو تنها در ایران مروج است
تجزیه و . میلیارد کاربر فعال دارد و هنوز هم بیشتر در آسیا و استرلیا در حال رشد است۲.۷ماهانه

 کشورجهان است ۱۶۷ کشور از جمله ۱۵۴تحلیل نشان می دهد که این شبکه اجتماعی پیشرو در 
در سال گذشته درسرزمین های روسیه و .. از ممالک جهان را احتوا می کند (ۺ۹۲)که  

و .  در آنجا مروج گردیدVKontakteکشورهای آسیای میانه  شبکه هم مانند فیس بوک بنام  
.  در چین حاکم سایر شبکه ها میباشدWeChatشبکه 

 اُویت شثکَ ُای اجتواعی

ؽجکَ ُبی اجتوبػی جض پیؾشفت تکٌبلْجی  سّص ثْدٍ غشض عِْلت هٌذیج یک تخٌیک کلیذی دس 

جبهؼَ ؽٌبعی ، اًغبى ؽٌبعی ، جغشافیب ،سّاى ؽٌبعی اجتوبػی ، جبهَ ؽٌبعی صثبى،  ػلْم استجبط 

اجتوبػی ، داًؼ ّ اطالػبت ، هطبلؼبت عبصهبًی ، التصبد ّ صیغت ؽٌبعی  هذسى ُن هبًٌذ یک 
ثب ثویبى آهذى اًتشًیت . هْضْع دلچغپ ّ دّعت داؽتٌی  دس صهیٌَ تفکش ّ هطبلؼَ پذیذاس ؽذٍ اعت

دس ؽجکَ ُبی اجتوبػی عِْلت . ّ هْثبیل ؽجکَ ُب گغتشػ یبفتَ هِبستِبی ؽغلی گغتشػ یبفتَ اعت
هاللبت ثب اًغبًِبی جِبى ، دّعتبًَ داخل ؽذى ثَ ؽجکَ ُبی اجتوبػی ، یکجب ؽذى ثَ گشّپِبی ُن 

ًظش ّ ؽشیک ؽذى چیض هْسد ًظشسا، اعتفبدٍ سایگبى ّ ثبصاس ؽغلی ّ خشیذ فشّػ سا هغبػذ       

 .هفِْم ایي ؽجکَ ُب دس استجبط ثیي ُن ، ایجبد ؽجکَ ّ عشّیظ ُبی دیجتبلی استجبط داسد.عبختَ اعت

Social Media List 
Alist of all social networks worldwide 



 شثکَ ُای اجتواعی خیلی هشِْر

 

اًغتْگشام ، فیظ ثْک ، پیٌتشعت، تیْتش ، لیٌک دیل ، گْگل پلْط ، ّایجش، یْتیْپ ، ّاى، اعکبیت ، 

 ، تبهجش ّاتظ آپ ، ّیت ثالگ ّ ّی چت....، .....الیي ،

 ۲۰۲۱ سال اجتواعی شثکات احصايیَ
 

 (.یسعن اطالػبت ثشاعبط فمظ )جِبى دس یاجتوبع یُب سعبًَ ىیپشکبسثشدتش هْسد دس آهبسادصبئیَ 

Social Media 
Registered 

Users 

Monthly Active 

Users 

Daily Active 

Users 
Source 

Facebook n.a. 2.850.000.000 1.888.000.000 Facebook 

YouTube n.a. 2.000.000.000 n.a. YouTube 

Instagram n.a. 1.000.000.000 n.a. Instagram 

TikTok n.a. 732.000.000 n.a. 
Business 

Insider 

Douyin n.a. 600.000.000 n.a. China Daily 

QZone n.a. 571.100.000 n.a. Tencent 

Pinterest n.a. 478.000.000 n.a. Pinterest 

Weibo n.a. 431.000.000 190.000.000 Weibo 

Snapchat n.a. 500.000.000 280.000.000 Snapchat 

Twitter n.a. n.a 199.000.000 Twitter 

https://investor.fb.com/investor-news/default.aspx
https://youtube.googleblog.com/2020/02/youtube-at-15-my-personal-journey.html
https://business.instagram.com/
https://www.businessinsider.com/tiktok-pitch-deck-shows-new-e-commerce-ads-2021-4?IR=T
https://www.businessinsider.com/tiktok-pitch-deck-shows-new-e-commerce-ads-2021-4?IR=T
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/tiktok-s-fast-growing-china-twin-has-600-million-daily-users
http://www.tencent.com/en-us/investor.html
https://investor.pinterestinc.com/investor-overview/default.aspx
http://ir.weibo.com/phoenix.zhtml?c=253076&p=irol-newsArticle&ID=2362716
https://investor.snap.com/overview/default.aspx
https://investor.twitterinc.com/home/default.aspx


Reddit n.a. n.a. 52.000.000 Reddit 

LinkedIn 756.000.000 n.a. n.a. LinkedIn 

Quora 
 

300.000.000 n.a. Quora 

VK n.a. 97.000.000 n.a. VK 

Twitch n.a. n.a. 30.000.000 Twitch 

Odnoklassniki n.a. 71.000.000 n.a. OK 

 

ی رسن اطالعات تراساس فقط )جِاى در  دقیق استفادٍ جْياى اپ پیاهِای فْری  آهاراحصائیَ
Updated statistics about the most used Instant Messaging Apps in the world (only based on official 

information). 

App 
Registered 

Users 
Monthly Active 

Users 
Daily Active 

Users 
Source 

WhatsApp n.a. 2.000.000.000 n.a. Facebook 

Facebook 

Messenger 
n.a. 1.300.000.000 n.a. Facebook 

WeChat n.a. 1.242.000.000 n.a. Tencent 

QQ n.a. 606.000.000 n.a. Tencent 

Telegram n.a. 500.000.000 n.a. Telegram 

Skype n.a. 300.000.000 n.a. MSPowerUser 

Viber 608.000.000 260.000.000 n.a. Pymnts 

Line n.a. 86.000.000 n.a. Japan Times 

Discord n.a. 140.000.000 n.a. Techcrunch 

 

 

 

https://investor.twitterinc.com/home/default.aspx
https://about.linkedin.com/
https://business.quora.com/Reach-300-million-monthly-unique-visitors-on-Quora
https://corp.mail.ru/en/company/social/
https://twitchadvertising.tv/audience/
https://corp.mail.ru/en/company/social/
https://blog.whatsapp.com/10000666/Due-miliardi-di-utenti-comunicano-privatamente-in-tutto-il-mondo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159517323005195&set=a.489597915194.389572.800665194&type=3
https://www.tencent.com/en-us/investors.html
https://www.tencent.com/en-us/investors.html
https://t.me/durov/147
https://mspoweruser.com/skype-300-million-monthly-active-users/
http://www.pymnts.com/mobile-applications/2016/viber-launching-one-touch-video-messaging-to-stay-ahead-of-pack/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/03/17/business/corporate-business/line-data-shared-china/
https://techcrunch.com/2020/12/17/filing-discord-is-raising-up-to-140m-at-a-valuation-of-up-to-7b/


  شثکَ اجتواعی دًیا۲۸هعرفی لیست 

عؼی هی کٌین ثَ تشتیت اص ًظش .  ؽجکَ اجتوبػی دًیب هی پشداصین۲۸دس صیش هب ثَ هؼشفی لیغت 
اّلْیت ّ هِن ثْدى لیغت ؽجکَ ُبی اجتوبػی سا هؼشفی کٌین ّ ثشای ُش کذام تْضیخ هختصشی 

 :خْاُین داد

  فیسثْک

 

میباشد فیسبوک  میلیارد اشتراک کننده  فعال در ماه ۲.۸۵بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا با بیش از  
فیسبوک محلی مناسب برای تعامل با دوستان و آشنایان، بیزینس و تجارت و همچنین تبلیغات . است
فیس بوک  مقر. تجاری فیسبوک بسیار تاثیر گذار استصفحه اشتراک گذاری مطالبتان در. است

این کار توسط . یک مجتمع چند ملیتی آمریکایی است که در منلو پارک ، کالیفرنیا مستقر است
مارک زاکربرگ ، به همراه هم اطاقی های محصل در کالج هاروارد مانند ادواردو ساورین ، 

این . تاسیس شد ۲۰۰۴ فبروری سال ۴اندرو مک کالوم ، داستین مسکوویتز و کریس هیوز در 
شرکت با داشتن گوگل ، اپل ، مایکروسافت و آمازون یکی از پنج شرکت بزرگ در تکنالوجی 

 .معلوماتی  ایاالت متحده محسوب می شود
 

  آپ ّاتس
 
 پشّگشام  ایي .ّاتظ آپ یک ؽجکَ اجتوبػی هجتٌی ثش پیبم اعت کَ االى جضئی اص فیغجْک هی ثبؽذ  

 .اعت   یبى کْم ثشًبهَ ایي عبصًذٍٔه  ّ ؽشکت هؤعظ ّ ؽذٍ عبختَ اَپ ّاتظ عِبهی ؽشکت تْعظ
ؽبیذ ثؼضی ُب ثگْیٌذ کَ پیبم سعبى .  هیلیبسد ًفش کبسثش فؼبل داؽتَ اعت۲ ثیؼ اص ۲۰۲۱دس عبل 

 .ّاتظ آپ دس ًؾش هْدل اػالى تصْیش ًمؼ داسد. !اهب ایي غلظ اعت! ُب ؽجکَ اجتوبػی ًیغتٌذ

  فیسثْک هسٌجر

 

 میلیارد نفر ۱.۳بخشی از فیسبوک است که برای چت و گفتگو استفاده می شود و تا بحال بیش از  
یک پروگرام  و زمینه ساز پیام رسانی .  مسینجر قبل از فیس بوک وجود داشت .کاربر داشته است

این شرکت در ابتدا به عنوان فیس بوک . آمریکایی است که توسط فیس بوک توسعه یافته است
 سرویس پیام رسانی خود را تغییر داد و ۲۰۱۰ توسعه یافت و در سال ۲۰۰۸چات بود و در سال 

  ایجاد نموده بعداً ، فیس بوک ۲۰۱۱ را در آگوست iOS ّ Androidسپس برنامه های مستقل 
 راه اندازی کرده و عملکرد پیام رسانی را از (Messenger.com)یک رابط وب سایت جدا گانه  

 کنندگان اجازه می دهد بدون فیس بوک  برنامه اصلی فیس بوک جدا کرده است ، به  اشتراک
. توسط مسینجر پیام رسانی نمایند 

اعضا می توانند پیام ارسال کنند و عکس ، فیلم ، نشر و ادکیت بزنند ، صدا و فایل را رد و بدل 
کنند و همچنین در برابر پیام های سایر کاربران عکس العمل نشان دهند و با زباتها ارتباط برقرار 

.  این سرویس همچنین دارنده تماس صوتی و تصویری میباشند. کنند
 

  لیٌکذيي
 

َ ُبی  یک ؽجکَ اجتوبػی تجبسی ّ ؽغلی   هْثبیل آهشیکبیی اعت کَ اص طشیك ّة عبیت ُب ّ ثشًبه
َ ای.  ساٍ اًذاصی ؽذ۲۰۰۳ هی ۵ایي پلتفشم کَ دس . فؼبلیت هی کٌذ َ ُبی دشف  ّ کبس ػوذتبً ثشای ؽجک

 خْد سا ثَ کبسفشهبیبى عی ّی  هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشد ّ ثَ جْیٌذگبى کبس اجبصٍ هی دُذ یبثی

https://facebook.com/
https://facebook.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.messenger.com/
https://www.messenger.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/


، ۲۰۲۰اص دعبهجش عبل . ، ایي ؽشکت تبثغ ؽشکت هبیکشّعبفت ؽذ۲۰۱۶اص دعبهجش . .اسعبل کٌٌذ

 .هیجبؽذ کؾْس ۱۵۰ هیلیْى ػضْ اص ۷۶۰لیٌکذیي داسای 

اجبصٍ هی دُذ تب پشّفبیل ُبیی ایجبد کشدٍ ّ دس  (ُن کبسگشاى ّ ُن کبسفشهبیبى)ایي ؽجکَ ثَ اػضب 
َ ای دًیبی ّالؼی ثبؽذ، ثَ یکذیگش هتصل  َٔه اجتوبػی آًالیي کَ هوکي اعت ًوبیبًگش سّاثظ دشف ؽجک

« اتصبل»دػْت کٌٌذ تب ثَ یک  (خْاٍ ػضْ هْجْد ثبؽذ یب ًَ)اػضب هی تْاًٌذ ُش کغی سا . ؽًْذ

ایي  .ػ تبعیظ ؽذتین اػضبی ّ ُبفوي سیذ تْعظ ۲۰۰۲ عبل دعبهجش دس ؽشکت ایي .تجذیل ؽْد
 .گشدیذ تأعیظ    Socialnet.com ّ   پی ال گزاس ثٌیبىؽجکَ 

 

  سلْپ گْگل

ط یکی اص عشّیظ ُبی ؽشکت گْگل اعت کَ ؽوب پظ اص ایجبد جی هیل هی تْاًیذ اص آى ّگْگل پل

. ثْد هیلیْى ػضْ فؼبل داسد ّ ثغیبس تبحیش گزاس ۱۰۰ایي ؽجکَ اجتوبػی ثیؼ اص . ثِشٍ ثجشیذ

 .هتبعفبًَ ایي ؽجکَ اجتوبػی دزف ؽذٍ اعت
 

  تْيیتر

 
 کَ ثیؾتش دس کؾْس آهشیکب هذجْة ثْدٍ ّ اؽتشک کٌٌذٍ اعت  هیلیْى ۳۳۰تْییتش داسای ثیؼ اص  

 ۲۱ تْیتش دس .کتش سا ثَ ُوشاٍ ػکظ ّ ّیذئْ تْییت کٌٌذس ک۲۸۰ هی تْاًٌذ تب اؽتشک کٌٌذگبى 

همش ایي ؽجکَ اجتوبی دس عبًفشاعیغکْ کؾْس اهشیکب ثْدٍ تْعظ جک .   تبعیظ ؽذ۲۰۰۶هبسچ 
 US$13.37 billion ایي ؽکت داسای . دّاسعی ، ًْح گلظ ، ثض عتْى ّ ایْاى ّیلین تبعیظ گشدیذ

 . دالشعشهبیَ اعت(2020)
 

  ايٌستاگرام

 
 ییکبیآهش لنیف ّ ػکظ یگزاس اؽتشاک ثَ  یاجتوبع ؽجکَ کی.  تبعیظ ؽذ۲۰۱۰ اکتْثش ۶دس  

 ىیا ثْک طیف ، ۲۰۱۲ اپشیل دس .اعت ؽذٍ جبدیا گشیکش کیهب ّ عتشّمیط ىیکْ تْعظ کَ اعت

ؽجکَ اجتوبػی هتکی ثش  ایي کشد یداسیخش ًمذ پْل دالس اسدیلیم 1 یةیتمش هتیق ثب سا طیعشّ
 ػضْ داسد ّ دس هلیبسد ۱ثیؼ اص .  عبػت ثْدٍ پبک هیؾْد۲۴اعت کَ هذت ًؾش آى ػکظ ّ ّیذئْ 

 .داسد یت ًیض ثغیبس هذجْةافغبًغتبىکؾْس هب 
 

   پیٌترست

 

شبکه اجتماعی شناخته شده برای اشتراک گذاری تصاویر است که .  ملیون کاربر است۴۷۸دارای  
کنند و سایر اعضا این تصاویر را الیک زده یا در " پین"اعضا آن بر اساس عالقٔه خود به اصطالح 

اعضا می توانند کل تصاویر پین شده به یک بورد خاص متعلق به یک . کنند" ریپین"صورت لزوم 
کاربران پینترست از طریق فیس بوک و تیوتر نیز می توانند عکس های خود را به . نفر را دنبال کنند

 میلیون دالری ۲۷پین ترست با سرمایه گذاری . اشتراک گذاشته و با یکدیگر همکاری داشته باشند
این شبکه در سانفرانسسکور بوده توسط پاول اسکیار ، اوان شارپ و بن .  تأسیس شده است 

  .سلیبرمن ایجاد گردید

این سایت به  تازگی با ایجاد تغییراتی در استراتژی های خود، گام بزرگی را در جهت ورود به 
.   برداشته استB2C ّ C2Cتجارت الکترونیکی به روش های 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/


 

  چت سٌپ

 
.  ساخته شده استSnapchat Incیک برنامه پیام رسان چندرسانه ای آمریکایی است که توسط 

یکی از خصوصیات سنپ چات  این است که تصاویر و پیام ها معموالً فقط برای مدت کوتاهی در 
. قبل از اینکه برای گیرندگان آنها غیرقابل دسترسی شوند.  دسترس اعضا اند

سنپ چات توسط ایوان اشپیگل ، بابی مورفی و رگی براون محصلین  سابق دانشگاه استنفورد 
روزانه بیش .  میلیون کاربر فعال داشت۲۶۵ ، سنپ چات روزانه ۲۰۲۰از دسامبر سال . ایجاد شد

این شبکه  در میان نسل های جوان ، به خصوص در سنین . از چهار میلیارد اسنپ ارسال می شود
.  سال محبوبیت دارد۱۶زیر 

. 

    دّر ًکس

 

یک شبکه اجتماعی است که در آن همسایگان همدیگر را از رویدادهای درون محله باخبر می  
یک سرویس شبکه .  محله در این شبکه اجتماعی پروفایل دارند۱۵۰.۰۰۰در آمریکا بیش از . کنند

 تاسیس شد مرکز آن در ۲۰۰۸این شرکت در سال . اجتماعی محلی برای محالت است
کاربران .  کشور موجود است۱۱در حال حاضر در . سانفرانسیسکو ، کالیفرنیا مستقر است

Nextdoorپست های ارسال شده .  الزم است نام و آدرس واقعی خود را به وب سایت ارسال کنند
 . به وب سایت فقط برای اعضای بعدی که در همان محله زندگی می کنند در دسترس است

 

 دکت ُاًتپرّ
 

پروداکت هانت یا تولید کننده یک ویبسایت آمریکایی برای به اشتراک گذاری و کشف محصوالت 
در آن محصوالت کلیه شرکت ها . . تاسیس شد۲۰۱۳توسط رایان هوور در نوامبر . جدید است

دفتر  .قرار داده می شوند و اعضا به نسبت کیفیت و تجربه استفاده خود به آنها رای می دهند
 .مرکزی شرکت در سانفرانسیسکو است

 
       لیست آًجل

 

 ًفش ُضاساى عبیت ایي .اعت ؽذٍ اًذاصی ساٍ ّ گزاساى عشهبیَ تْعظ کَ اعت اجتوبػی ؽجکَ یک 
 .اعت کشدٍ ًبم حجت ػضْ ػٌْاى ثَ سا گزاساى عشهبیَ اص

 

 (YouTube) يْتیْب

 
اّ . تْعظ  جبّیذ کشین  ، عتیف چیي ّ چبت ُْیشی ایجبد ؽذ ۲۰۰۵ فجشّسی ۱۴دس یْتیْة 

 ثضسگ تشیي عبیت ؽجکَ اجتوبػی ثَ اؽتشاک گزاسی ّیذیْ دس جِبى اعت کَ اهکبى آپلْد ّ ثَ اؽتشاک

 فشاُن اػضب گزاسی ّیذئْ، هؾبُذٍ آى ُب، ًظش دادى دس هْسد آى ُب ّ الیک کشدى آى ُب سا ثشای 
 ایي ؽجکَ اجتوبػی دس عشاعش جِبى لبثل دعتشط اعت ّ .سّصاًَ یک هیلیبسد ػضْ داسد.هی آّسد

 سا لبدس هی عبصد تب دس یْتیْة کبًبل ایجبد کٌٌذ ّ دس آى ُوَ ّیذئُْبی ؽخصی خْد سا اػضبدتی 

 .ثشای ًؾبى دادى ثَ دّعتبى ّ دًجبل کٌٌذگبى خْد آپلْد ًوبیٌذ

https://www.snapchat.com/
https://nextdoor.com/
https://angel.co/


  (Flickr )فلیکر

فلیکش یکی اص ثضسگ تشیي عبیت ُبی اؽتشاک گزاسی تصْیش ّ ّیذئْ، خذهبت ّة ّ جْاهغ آًالیي 

 تْعظ یبُْ خشیذاسی ۲۰۰۵ ایجبد ؽذ ّ دسعبل ۲۰۰۴ دس عبل ludicorpاعت کَ تْعظ ؽشکت 

فلیکش تب ثَ دبل دس . ایي عبیت ثَ هشّس ثَ یک ؽجکَ اجتوبػی هجتٌی ثش ػکظ تجذیل ؽذٍ اعت. ؽذ
.  هیلیْى ثبصدیذ هبُبًَ فؼبل داسد۱۱۲ػضْ حبثت ّ   هیلیْى۱۰۰هجوْع 

  (TikTok) کاتیک ت

انک ایي سّصُب دس ثیي اتیک ت وجوان  عبل ُغتیذ، ۱۶اگش ؽوب صیش .  ثغیبس پشطشفذاس ؽذٍ اعتن

 ّیذئْیی اجتوبػی اعت کَ ثَ اؽتشاک گزاسی ّیذئُْب پشّگشام تیک تْک یک .پظ جبی ؽوب ایٌجبعت

 ّالؼی صیبدی دس آى ّجْد داسد کَ خْاؿاعتیکشُب، فیلتشُب ّ . سا ثشای کبسثشاى هیغش هی عبصد
 دس ستجَ چِبسم ۲۰۱۸ایي ثشًبهَ اص ًظش تؼذاد داًلْد دس عبل . هی تْاًیذ ثَ ّیذئُْبی خْد اضبفَ کٌیذ

 .لشاس گشفت

” صذای لشصاى” ؽٌبختَ هی ؽْد کَ ثَ هؼٌبی  Douyin ک دس دبل دبضش دس چیي ثَ ػٌْاىاتیک ت
 ۳ّ ُن اًذسّیذ دس دعتشط اعت ّ ثشای عبخت هْصیک ّیذئُْبی ثیي   iOS عیغتن ُن ثشای. اعت

 حبًیَ ۶۰ تب ۳ُوچٌیي هی تْاى اص آى ثشای عبخت ّیذئُْبی  کْتبٍ ثیي .  حبًیَ اعتفبدٍ هی ؽْد۱۵تب 

  .اعتفبدٍ کشد

  (Myspace) های اسپیس 

َ ای تؼبهلی ، دّعتبًَ ّ اسعبل ؽذٍ  ایي یک عبیت ؽجکَ اجتوبػی هتوشکض ثش هْعیمی اعت کَ ؽجک

 سا فشاُن هی آّسد کَ ّثالگ ُب ، گشٍّ ُب ، پشّفبیل ُبی ؽخصی ، تصبّیش ، فیلن ُب ّ ػضْتْعظ 

 .هیجؾذ هیلیْى ًفش۲۰تمشیجبً :  فؼبل دس ُش هبٍاؽتشک کٌٌذگبى تؼذاد   .غیشٍ ًیض اسائَ هی دُذ

  (Tagged) تگذ

 

 پلتفشم ۲۰۱۱ایي یکی اص عبیت ُبی سعبًَ اجتوبػی ػبلی ثشای دّعتی ّ دّعت یبثی اعت کَ دس عبل 

ایي عشّیظ ثَ ؽوب ایي اهکبى سا هی دُذ تب اص طشیك . سا اتخبر کشد hi5 ؽجکَ اجتوبػی دیگشی ثَ ًبم
تؼذاد کبسثشاى .ثبصی ُب، هشّس کشدى پشّفبیل ُب، ػالیك هؾتشک ّ غیشٍ ثب دیگشاى استجبط ثشلشاس کٌیذ

  هیلیْى ًفش۲۵تمشیجبً : فؼبل

  استارتر کیک

 تْلیذ ُبی ایذٍ یب ّ خْد هذصْالت تْاًٌذ هی هشدم کَ اعت اجتوبػی کٌٌذٍ تبهیي فشم پلت یک  

 ّ پؾتیجبى هیلیْى ۱۰ تمشیجب عبیت ایي .ثگزاسًذ آى دس ثْدجَ تبهیي ثشای سا خذهبت اسائَ یب هذصْل
 .داسد گزاس عشهبیَ

   تاهثلر

 

 .اعت کبسثش هیلیْى ۵۰۰ اص ثیؼ ّ ّثالگ هیلیْى ۳۵۰ اص ثیؼ ثب ًْیغی ّثالگ ؽجکَ یک 

 .کٌذ هی پؾتیجبًی هْثبیل تلفي ّ ّة اص اجتوبػی ؽجکَ ایي

https://www.kickstarter.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/


 

   اسکايپ

یکی از محبوب ترین پلتفرم های شبکه اجتماعی مبتنی بر . اسکایپ ، متعلق به مایکروسافت  است 
با استفاده از وب )به شما امکان می دهد از طریق تماس صوتی ، تماس ویدیویی . ارتباطات است

. حتی می توانید تماس های همایش گروهی انجام دهید. و پیام کوتاه با مردم ارتباط برقرار کنید (کم
و بهترین قسمت این است که تماس های اسکایپ به اسکایپ رایگان است و می تواند برای 
برقراری ارتباط با هر کسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد از طریق اینترنت استفاده 

.  میلیون کاربر فعال است۳۰۰تقریباً : تعداد کاربران فعال در ماه.شود
 

 ّايثر  

 

 زبان در دسترس است ، به دلیل قابلیت ارسال ۳۰این پلت فرم اجتماعی چند زبانه که به بیش از 
همچنین می توانید با استفاده از وایبر عکس و فیلم و . پیام فوری و پیام صوتی شناخته شده است

این امکان را برای شما فراهم می کند تا از طریق قابلیتی به نام . پیام صوتی به اشتراک بگذارید
Viber Out۲۴۹تقریباً : تعداد کاربران فعال در هر ماه. با کاربران غیر وایبر تماس بگیرید 

. میلیون میباشد
 

VKONTAKTE VK  
 

VK ًیکی از بزرگترین سیستم عامل های شبکه های اجتماعی در روسیه است و ویژگی های کامال
.  میلیون کاربر فعال می باشد۱۰۰تقریباً : تعداد کاربران فعال در ماه.مشابهی با فیس بوک دارد

 
     تلگشام

 

 است و در بیش از هشت زبان در سراسر سیستم WhatsAppاین شبکه پیام رسانی فوری مشابه 
با این حال ، تلگرام همیشه با استفاده از سیستم عامل خود بیشتر روی حریم . عامل موجود است

بنابراین ، . خصوصی و امنیت پیام هایی که از طریق اینترنت ارسال می کنید تمرکز کرده است
این ویژگی . شما را قادر می سازد پیام هایی را رمزگذاری شده و خود تخریبی ارسال کنید

 در دسترس قرار گرفته است ، در حالی که تلگرام همیشه آن WhatsAppرمزگذاری فقط برای 
.  میلیون است۱۰۰: تعداد کاربران فعال در هر ماه. را ارائه داده است

 

   گة

 
 ۳۰۰یک ؽجکَ اجتوبػی تجلیغبتی اعت کَ ثَ کبسثشاى اجبسٍ هی دُذ هطبلت سا ثب هذذّدیت  

 ُضاس کبسثش فؼبل داسد ۲۰۰ایي ؽجکَ اجتوبػی ثیؼ اص .  کَ ثَ گت هؼشّف اًذ ثٌْیغٌذکبساکتشی

 
  کی ّی

 

  vk  یک عشّیظ ؽجکَ اجتوبػی هذجْة دس عشاعش جِبى اعت کَ تْعظ پبّل دّسّف  يا ّی کی
 ُش دس تب عبصد هی فشاُن سا اهکبى ایي خْد کبسثشاى ثشای ّ اعت ؽذٍ ثٌیبًگزاسی  تلگشام  عبصًذٍ

 دس یکذیگش ثب , هختلف خجشُبی گزاسی اؽتشاک ّ هتٌی ُبی پیبم اسعبل طشیك اص هکبى ّ صهبى

http://gab.ai/
http://gab.ai/
https://vk.com/


 تبى خبًْادٍ ّ دّعتبى ثشای سا هتٌی ُبی پیبم تْاًیذ هی کی ّی اپلیکیؾي ًصت ثب. ثبؽٌذ استجبط

 سا صًذٍ اتفبلبت ّ ّیذئُْب , ثگزاسیذ اؽتشاک ثَ یکذیگش ثب سا ای سعبًَ ُبی فبیل , کٌیذ اسعبل

. ًوبییذ کؾف سا اعتؼذاد ثب افشاد ّ ٌُشهٌذاى ّ دُیذ گْػ سا هختلف ُبی هْعیمی , کٌیذ هؾبُذٍ
 گیشی ثِشٍ ثب کَ اعت ؽذٍ گٌجبًذٍ اعتْسی لبثلیت   اًغتْگشام  ُوبًٌذ , افضاس ًشم ایي دس ُوچٌیي

 دیگشاى ُبی اعتْسی یب ّ ثگزاسیذ اؽتشاک ثَ افشاد دیگش ثب سا خْد ُبی اعتْسی تْاًیذ هی آى اص

  .اعت ثش کبس داًؾوٌذاى اکخشا ّیکی دس .اعت کبسثش هیلیْى ۴۰۰ داسای . کٌیذ توبؽب سا

 
 

  رديت

 

 هغتمین لیٌک یب ّ هتٌی ُبی پغت .اعت هبُبًَ ثبصدیذ هیلیْى ۵۰۰ اص ثیؼ ثب اجتوبػی ؽجکَ یک 

 .ؽْد دادٍ سای هذجْثیت تؼییي ثشای اػضب تْعظ ّ ؽْد گزاؽتَ اؽتشاک ثَ عبیت دس تْاًذ هی
 

 ًْط ایتی

 
iTunes  جذیذ ایذٍ صذُب دس جْیی صشفَ هْجت کَ اعت جبلت الؼبدٍ فْق خبصیت  یک داسای 

 ثَ اثضاس ایي. اعت اپل کبسثشاى ثشای آؽٌب ًبم عبفت ّسدی اعت کَ یک  طآیتْى. ؽْد هی ّثالگ

 سا خْد هذیبی ّ ُب سعبًَ ثتْاًٌذ تب کٌذ هی کوک تپ آی ّ آیفْى ًظیش اپلی ُبی دیْایظ داسًذگبى
 .کٌٌذ هذیشیت ثِتش

 

    استاهثلْپْى
 

یک ؽجکَ اجتوبػی هذتْا هذْس ثشای کبسثشاى اعت کَ پظ اص ػضْیت ثشادتی هی تْاًیذ ًْاس  

 .اثضاس آى سا سّی هشّسگش ًصت کشدٍ ّ ُوَ جب اص آى اعتفبدٍ کٌیذ
 

   فْراسکْار

 
یک ؽجکَ اجتوبػی ثش پبیَ هؼشفی هؾبغل ثب اهکبى اؽتشاک گزاسی تجشثَ خشیذ ّ اعتفبدٍ اص  

  ّ ثغیبس دس اؽتشک کٌٌذٍ داؽتَ ثغیبس افغبًغتبى اعت کَ دس خبسد اص اػضبخذهبت هؾبغل تْعظ 

 .دبل سؽذ اعت

 شثکَ ُای اجتواعی در افغاًستاى
 عبل کَ اًتشًیت دس کؾْس دضْس پیذا ًوْدٍ هشدم افغبًغتبى اص طشیك کوپیْتش ّ هجبیل اص ۲۰طی 

 هیلیْى ًفش اص اًتشًیت اعتفبدٍ هی ۹.۷دس افغبًغتبى دذّد . ؽجکَ ُبی اجتوبػی اعتفبدٍ هی ًوبیٌذ

دس . هیلیْى هیؾْد اص ؽجکَ ُبی اجتوبػی اعتفبدٍ هی ًوبیٌذ ۴ فیصذ هشدم  کَ ۱۷دذّد . کٌٌذ
اعتفبدٍ اػظوی هی  افغبًغتبى هشدم اص فیظ ثْک ، تْیتش، اًغتْگشام  ، پٌتشعت ، یْتْة ، ّاتغبة

 صفذَ تشیي هذجْة. گْیٌذ ّصاست هخبثشات هیخْاُذ فلتشیٌگ سا دس ّاتغبة اجشا کٌذ. ًوبیٌذ

 5 اص ثیؼ داسای کَ اعت عیبعی هطشح چِشٍ ػجذهللا، ػجذهللا دکتش صفذَ افغبًغتبى، دس فیغجْک
 afghanistn my» صفذَ دّهی کَ ثیؾتشیي دًجبل کٌٌذٍ سا داسد، صفذَ.  اعت کٌٌذٍ دًجبل هیلیْى

passion»  هیلیْى دًجبل کٌٌذٍ داسد کَ هطبلجی دبّی هؼشفی صیجبیی ُبی کؾْس  4.5اعت کَ ثیؼ اص

 .افغبًغتبى داسد
 

https://applicationha.com/vk-android/
https://applicationha.com/vk-android/
https://applicationha.com/vk-android/
https://www.reddit.com/
https://www.stumbleupon.com/
https://www.stumbleupon.com/
https://www.foursquare.com/
https://www.foursquare.com/


  ؽجکَ اجتوبػی۵                                        دس سعن ثبال جفشافیب 

 

 
 

 



 

 اجتواعی ُای شثکَ تاريخچَ

ثب . آغبص ؽجکَ ُبی اجتوبػی  پظ اص تکبهل ؽجکَ ُبی هخبثشاتی ثی عین ّ عیوذاس آغبص هی گشدد

سؽذ ّ تکبهل هخبثشاتی  تصْیش ًیض سّی صفذَ کوپْتش ّ تلْیضّى پذیذاس گشدیذٍ تب اًکَ هخبثشات 

 هخبثشات ّ ؽجکَ ُبی ۱۹۹۰ الی ۱۸۰۰یؼٌی اص عبل . اص صفذَ ًظبهی  ثَ  هشدم تؼلك هیگیشد

ؽجکَ ُبی اجتوبػی پلَ ُبی صیٌَ . هخبثشاتی هشثْط ًظبهی ثْدٍ هشدم ثَ آى چٌذاى دعتشعی ًذاؽتٌذ

 ..الیتٌِبی اعت کَ اًغبى ُب سا ثِن ًضدیک عبختَ ُذف هؾتشک سا پیؼ هی ثشًذ

 ، عبهْئل هْسط ثب اسعبل تلگشاف اص ّاؽٌگتي دی عی ثَ ثبلتیوْس استجبطبت سا اص ۱۸۴۴دس عبل .. 

  .ساٍ دّس کن ًوْد

 ، اهیل دّسکین ّ فشدیٌبًذ تًْیظ ایذٍ ؽجکَ ُبی اجتوبػی سا دس ًظشیَ ُب ّ ۱۸۹۰دس اّاخش دَُ 

 اعتذالل کشد کَ گشٍّ ُبی Tnnies. تذمیمبت خْد دسثبسٍ گشٍّ ُبی اجتوبػی پیؼ ثیٌی کشدًذ

اجتوبػی هی تْاًٌذ ثَ ػٌْاى سّاثظ اجتوبػی ؽخصی ّ هغتمین ّجْد داؽتَ ثبؽٌذ کَ یب افشادی سا کَ 

  .داسای اسصػ ُب ّ اػتمبدات هؾتشک ُغتٌذ

 تْعظ چٌذیي گشٍّ دس سّاًؾٌبعی ، اًغبى ۱۹۳۰ تذْالت ػوذٍ دس ایي صهیٌَ سا هی تْاى دس دَُ 

                                      . ، هؾبُذٍ کشدًوْدًذؽٌبعی ّ سیبضیبت کَ ثَ طْس هغتمل کبس هی 
کَ دس   تْعظ جبى ثبسًض۱۹۵۴ؽجکَ ُبی اجتوبػی، اصطالدی اعت کَ ثشای ًخغتیي ثبس دس عبل 

اّ تذمیمی دس هْسد گشٍّ ُبی اجتوبػی دس .دْصٍ ی اًغبى ؽٌبعی اجتوبػی فؼبلیت هی کشد، اثذاع ؽذ

سا دس آى تذمیك ثشای تْصیف ساثطَ ثیي  ؽجکَ اجتوبػی  اًجبم هی داد ّ اصطالحًبّسیثخؾی اص 
 .اًغبًِب ّ تذلیل هکبًیضم ُبی استجبطی ّ خصْصبً تصوین گیشی  آًِب ثَ کبس ثشد

َ ُبی اجتوبػی ػوش صیبدی ًذاسًذ ّ دذّد   تب ًجْد عبل پیؼ خظ ّ خجشی ۲۵جبلت اعت ثذاًیذ ؽجک

تْعظ ّاسد کشیغتیي ّ سًذی عْص ثَ ػٌْاى پبیگبُی  Bulletin Board System  عیغتن ثٌبم ایٌکَ

  ًبمثَایي ؽجکَ کَ ثَ اختصبس  .اًذاصی ؽذ ثشای هاللبت آًالیي ّ ثَ اؽتشاک  گزاسی اطالػبت ساٍ  
BBS ؽجکَ.  اّلیي اًجوي هجبصی دس صهبى ایٌتشًت دایل آپ ثَ دغبة هی آهذداص آى یبد هی ػ BBS 

 ّ ۸۰هذذّدیت ُبی صیبدی داؽت اهب ثبص ُن ایي هذذّیت ُب جلْی هذجْثیت آى سا ًگشفت ّ دس دَُ 

 .ثْدین BBS   هیالدی ؽبُذ سؽذ ّ گغتشػ۹۰

 ۸۰اًذاصی ؽذ ّ دس دَُ   هیالدی ثب اُذاف تجبسی ساٍ ۷۰ًیض دس دَُ   CompuServe  عشّیظ

لبدس ثْدًذ تب فبیل ُب، اخجبس ّ سّیذادُب  CompuServe اػضبی . ؽبُذ هذجْثیت ایي عشّیظ ثْدین
َ  اؽتشاک ثگزاسًذ ایي عشّیظ هذذّیت ُبی خبصی داؽت ّ کبسثشاى دتی لبدس . سا ثب یکذیگش ث

 اهب ثبص ُن ساٍ سا ثشای دضْس ثیؾتش ایٌتشًت دس هیبى ثٌْیغٌذًجْدًذ ثَ یکذیگش یک ایویل عبدٍ 

 .کبسثشاى ثبص کشد

ایي کبس .  کَ دس کٌبس یکذیگش ثْدًذ اًجبم ؽذطشفَ اّلیي اسعبل ایویل اص طشیك دّ 1971دس عبل 

                                                                                        .تْعظ سی تبهلیٌغْى اًجبم ؽذ

                        هخفف کَ کشد اًذاصی ساٍ سا   (AIM ) سعبًَ   کوپٌی ایي ۱۹۷۷ عبل دس

Instant )  Massage  ( AOL ُبیؾبى پیبم تْاًغتٌذ هی اػضب  پشّگشام عبفت ّسد  ایي دس. اعت 

 .داؽت ّجْد کبسثشاى ثشای گشُّی چت اهکبى ًیض چت ُبی اتبق دس کٌٌذ اسعبل ُن ثشای سا



اص طشیك خطْط تلفٌی ثب عبیش کبسثشاى  (عیغتن تبثلْی اػالًبت) BBS ، 1978ثؼذاً ، دس عبل  

ثَ  Usenetُوچٌیي ، اّلیي ًغخَ ُبی هشّسگشُبی ایٌتشًت دس ُوبى عبل اص طشیك ثغتش . هجبدلَ ؽذ

  .تْصیغ ؽذاػضب 

 یؼٌی لجل اص ؽکل گیشی ایٌتشًت جِبًی ؽشکت کْهْدّس ثش سّی کبهپیْتشُبی ۱۹۸۵دس عبل 

ایي لبثلیت ثَ کبسثشاى ایي عیغتن ُب .  خْد لبثلیتی سا ثب ًبم کیْ لیٌک اسائَ داد۱۲۴ ّ ۶۸کْهْدّس 

            .م فشاُن هی کشدیاهکبى چت چٌذ ًفشٍ ّ ثَ اؽتشاک گزاسی فبیل سا اص طشیك اتصبل ثَ هْد

دس اّاعظ دَُ ًْد  ّ پظ اص ؽکل گیشی ایٌتشًت . تغییش ًبم داد  AOL  کیْ لیٌک ث۱۹۹۱َدس عبل 

 .جِبًی، ایي ؽشکت اص ؽشکت ُبی پیؾشّ ایٌتشًت دس آهشیکب ثْد

 کَ یکی اص اّلیي ؽجکَ ُبی GeoCities ، ثشای اّلیي ثبس ؽجکَ ۱۹۹۴ ثؼذ ، دس عبل چٌذ عبل

.  اجتوبػی هذغْة هی ؽْد ، ساٍ اًذاصی ؽذ

ایي ؽجکَ اجتوبػی ایي فشصت سا .  ؽذایجبد TheGlobe.com ، ۱۹۹۵یک عبل ثؼذ ، دس عبل 

ثشای کبسثشاى خْد فشاُن کشدٍ اعت تب ثب اًتؾبس هذتْای خْد ّ تؼبهل ثب عبیش افشادی کَ ػالیك 

دس ُوبى عبل ُوکالعی ُب ظبُش ؽذًذ ، ّة . هؾبثِی داسًذ ، تجشثیبت آًالیي خْد سا ؽخصی کٌٌذ

.  تالػ ًوْدًذ ُبی لجلی خْد سا پیذا کٌٌذ ُن صٌفی  تب کَ ثَ هشدم کوک هی کشد سا عبیتی 

فضبیی کَ ثشخی هذممبى آى سا اّلیي ؽجکَ .  فشا سعیذSixDegrees  پشّگشام دّ عبل ثؼذ صهبى

یب دذالل تؼشیفی کَ تؼشیف ؽجکَ ُبی اجتوبػی سا ثَ ثِتشیي ؽکل هٌؼکظ هی . اجتوبػی هی داًٌذ

 اهکبى ایجبد پشّفبیل ؽخصی ، دػْت اص دّعتبى یب ثبصدیذ اص پشّفبیل SixDegreesدس ّالغ ، . کٌذ

ثب ایي دبل ، ُوَ ایي ؽجکَ ُبی اجتوبػی دس دّسٍ ای کَ تذت . عبیش کبسثشاى سا فشاُن کشدٍ اعت

 جغتجْ هبًٌذ آلتبّیغتب ثْد ، ثَ فضبُبی هِن دس ایٌتشًت تجذیل ًؾذٍ کلیذ ُبی  هبًٌذ یبُْ یب سُجشی 

. ثْدًذ

ثشًبهَ پیبم سعبًی فْسی کَ تْعظ .  هغٌجش ثشای اّلیي ثبس ساٍ اًذاصی ؽذ۱۹۹۷ عبل دس

Microsoft Windowsٍاثتذایی تشیي عشّیظ ُبی چت ّ عتي  هی تْاىاػضب ّ ثب آى  ثْد ایجبد ؽذ 

اجتوبػی دس دبل دبضش ، لبثل یبد آّسی اعت کَ اکتؾبف یبفتَ ایي  ؽجکَ . لیغت توبط سا پیذا کٌٌذ

. اعت WhatsAppعشّیظ پیبم سعبًی فْسی 

 SixDegrees.com  ایٌتشًتی ثَ آدسطؽجکَ اجتوبػیت  ًخغتیي عبی ۱۹۹۷پظ اص آى دس 

 اجبصٍ ایجبد پشّفبیل داد تب آًِب ثتْاًٌذ لیغتی اص ؽشکت کٌٌذٍ گبى خْدایي عبیت ثَ . ساٍ اًذاصی ؽذ

 .الجتَ ایي عبیت دس آى هْفك ًؾذ ّ ثؼذ اص عَ عبل هتْلف ؽذ. دّعتبًؾبى ایجبد کٌٌذ

ثب داؽتي .  تْعظ یبُْ هؼشفی ؽذ۱۹۹۸یبُْ هغٌجش ثب ًبم اّلیَ یبُْ پیجش ثشای اّلیي ثبس دس عبل 

  دس یبُْ هغٌجش ًیض هبًٌذ. سا هیذاددغبة کبسثشی یب ُوبى ایویل یبُْ،  اهکبى ّسّد ثَ ایي هغٌجش 
AOL چت سّم ُب، اهکبى چت گشُّی سا فشاُن هی کشدًذ. 

گْگل تبلک یب جی تبلک ًبم عشّیظ پیبم سعبًی ثْد کَ تْعظ گْگل اسائَ ؽذٍ ثْد ثغیبس دیشتش اص 

.یبُْ اسائَ ؽذ ّ ًتْاًغت ُوچْى یبُْ هغٌجش هْفك ثبؽذ . 

ایجبد گشدیذ کَ اهکبًبت توبط  دیگش عشّیظ ُبی پیبم سعبى  MSN هغٌجشّ  آی ام  ، هبی اعپیؼ

 .هشدم سا ثیؾتش عبخت



پیبم سعبًی چْى یبُْ هغٌجش ّ یب جی تبلک کَ ثشای ّیٌذّص اختشاع هْثبیل عبفت ّسد ُبی ثب 

طشادی ؽذٍ ثْدًذ ّ یب تذت ّة اسائَ هی ؽذًذ جبی خْد سا ثَ اپلیکیؾي ُبی پیبم سعبى دس ثغتش 

  .اط دادًذ. اّ. اًذسّییذ ّ یب آی
َ ُبی اجتوبػی۲۰۰۲ دس عبل ، ثؼذ اص آى، اًفجبس تجبست دس ّة عبیت ُب   فشًذاعتش ثٌبم  ؽجک

(Friendster)اّسکبت ، (Orkut) لیٌکذایي ّ (LinkedIn))  ؽذ ّ ثبػج ؽکْفبیی ّة ایجبد

َ ُبی اجتوبػی   . دس ایٌتشًیت گشدیذعبیت ُبی ؽجک
ایجبد ؽذ  MySpace  یب  فضبی هيتکبهل یبفتَ ثٌبم  ، ؽجکَ اجتوبػی ۲۰۰۳یک عبل ثؼذ ، دس عبل 

 اص پشّفبیل ُبی ی  تْاًٌذ ماػضب  دس اثتذا سّی هْعیمی هتوشکض ثْد ّلی دبال .کَ تب دبل فؼبل اعت

ایبالت هتذذٍ ، ثغیبسی دس . سا هذیشیت کٌذ ػکظ ، ًظش یب دًجبل کٌٌذٍ سیکْعت ،ؽخصی گشفتَ تب 
 اعتفبدٍ هی کشدًذ ّ هغتمین My Spaceاص گشُِّبی هْعیمی ثشای اؽتشاک گزاؽتي کبسُبی خْد اص 

ایي ؽجکَ اجتوبػی خیلی صّد فِویذ کَ فشصت ُبی .  ثب طشفذاساى خْد دس توبط ثْدًذدّاهذاسّ 

خْثی دس ایي صهیٌَ داسد ّ ثب تؾْیك ایي سّػ ُب فضبیی سا دس اختیبس ٌُشهٌذاى لشاس داد کَ 
 .عشّیظ ُبی هْصیک سا تجلیغ ًوبیذثتْاًٌذ

 هیلیْى ۲ هیلیْى کبسثش ّ هبی اعپیظ ثب ۷، عبیت ُبی ؽجکَ اجتوبػی فشًذاعتش ثب ۲۰۰۴دس عبل 

دس ُویي عبل عبیت ؽجکَ اجتوبػی فیظ .  دس ایي دْصٍ ثْدًذاؽتشاک کٌٌذٍ کبسثش صبدت ثیؾتشیي 
 . ُبسّاد ساٍ اًذاصی ؽذپٌُْتْى  لیلیَثْک تْعظ هبسک صّکشثشگ دس 

َ ُبی اجتوبػی ۲۰۰۶عبل  ، عبل گغتشػ سّص افضّى کبسثشاى ّ ثبصدیذکٌٌذگبى ّة عبیت ُبی ؽجک

صیشا دس دّ عبل لجل، ایي عبیت تٌِب . دس ایي عبل دعتشعی ػوْهی هشدم ثَ فیظ ثْک آصاد ؽذ. ثْد

دس داًؾگبٍ ُبسّاد اعتفبدٍ هی ؽذ، ُوچٌیي تْییتش ًیض دس ایي عبل پب ثَ ػشصَ ّة عبیت ُبی 

 .اجتوبػی گزاؽت

 ػشضَ ؽذ ّ ثَ عشػت سؽذ پیذا کشد ثَ طْسی کَ ُن اکٌْى اص لذبظ تؼذاد ۲۰۰۹ّاتظ اپ دس عبل 

 .کبسثش دس ستجَ ًخغت اپلیکیؾي ُبی پیبم سعبى لشاس هی گیشد

الصم ثَ رکش .  ؽذ دس هْثبیل جب دادٍ هبیکشّعبفت اسائَ کوپٌی  اعکبیپ ًیض تْعظ۲۰۱۰دس عبل 
 پیبم سعبى ثَ خصْؿ دس صهیٌَ عبفت ّسد ثَ ػٌْاى یک ۲۰۰۳اعت اعکبیپ لجل اص ایي ّ دس عبل 

ؽشکت  تْعظ ایي عبلکَ اهب دس. توبط تصْیشی ّ کٌفشاًظ ُبی ّیذئْیی جبی خْد سا ثبص کشدٍ ثْد

ػشضَ ؽذ ّ ُن اکٌْى ًیض اص جولَ پیبم سعبى ُبی هذجْة دس ٍ دس هْثبیل هبیکشّعبفت خشیذاسی ؽذ
 .جِبى اعت

ُن اکٌْى . ّایجش، تلگشام، الیي ، ّی چت اص دیگش اپ ُبی پیبم سعبى پشطشفذاس دس دًیب ُغتٌذ

دس پیبم سعبى پش طشفذاس تشیي . اپلیکیؾي ُبی پیبم سعبى ثغیبسی ّجْد داسًذ ّ تْعؼَ یبفتَ اًذ
 . ّ ّایجش اعتیْتیْة افغبًغتبى ثتشتیت فیظ ثْک عٌت چت 

. 

 

 

 

 

 

 



 اّلیي ّيثسايذ حرفْی

 

دس آى صهبى .  سا تجشثَ کٌٌذّیایت  دشفیجظ تْاًغتٌذ اّلیي ۱۹۹۵ّ ایٌتشًت د سعبل اؽتشاک کٌٌذگبى 

 اًذاصی ؽذ، ایي عشّیظ ثَ  ساٍ Beverly Hills Internet تْعظ جیْ عتیض عشّیظ ُبعتیٌگ
 ..ایت ػشضَ هی کشدیجظ ایٌتشًت اهکبًبتی سا ثشای عبخت ّاعتفبدٍ کٌٌذگبى

َ ای دس هیبى   هشاجؼَ ثَ ایٌتشًت سا ثیؾتش کشد تب ایٌکَ ؽبُذ هؾتشکیيدضْس ّثغبیت ُبی دشف
 اجبصٍ هی داد تب ثشای اؽتشاک کٌٌذگبى ثْدین، ایي عشّیظ ثَ ۱۹۹۷دس عبل  SixDegrees عشّیظ

ثب ایي خْد پشّفبیل ایجبد کٌٌذ ّ دّعتبى خْد سا دس لبلت یک فِشعت ثَ ایي پشّفبیل اضبفَ ًوبیٌذ، 

 . هیلیْى کبسثش دعت پیذا کٌذ۱تْاًغت ثَ چیضی دذّد . SixDegrees  عشّیظاهکبى خبؿ 

دس اختیبس کبسثشاى لشاس هی داد ساٍ سا ثشای  AOL  ثبیذ اػتشاف کشد عشّیظ ُبیی کَصبدلبًَ 

َ ُبی اجتوبػی ُوْاس کشد کبسثشاى ثَ لطف ایي عشّیظ ُب اًجوي  ُبی هختلفی ساٍ اًذاصی . ظِْس ؽجک
کشدًذ، دس ایي اًجوي ُب اهکبى جغتجْی هذتْا ّ پشّفبیل اػضب هیغش ؽذٍ ثْد تب کبسثشاى تؼبهل 

 . هجبصی داؽتَ ثبؽٌذصفذَ اص جوغ ؽذى دّس ُن دس ت تشی ساح

َ ُبی اجتوبػی جوغ کشدى افشاد دس کٌبس یکذیگش دس فضبی هجبصی  یکی اص هِوتشیي ایذٍ ُبی ؽجک

ثَ . ؽذ ساٍ اًذاصی  Classmates.com   دس ّیجغبیت دس لبلت۱۹۹۵ سا دس عبل افکبساعت، ایي 

.  لبدس ثْدًذ تب دّعتبى لذیوی خْد دس دّساى تذصیل سا پیذا کٌٌذاؽتشک کٌٌذگبىلطف ایي عشّیظ 
ثَ عشػت هذجْثیت صیبدی پیذا کٌذ ّ دتی اهشّص ًیض ایي  Classmates  ثبػج ؽذ تبثشجغتگیچٌیي 

 . هیلیْى کبسثش داسد۵۷عشّیظ چیضی دذّد 

 

                                              شثکَ ُوفکراى دّستیار

 

ساٍ اًذاصی ؽذ، ایي ؽجکَ ثب ُذف جوغ  آّسی افشادی کَ  Friendster  ؽجکَ اجتوبػی۲۰۰۲دس عبل 

َ ُبی هؾبثَ ثَ یک هْضْع داؽتٌذ ؽشّع ثَ فؼبلیت کشد ّ ساٍ ُبی هختلفی سا ثشای پیذا کشدى  ػالل

َ ُبی هؾتشک پیؼ سّی   . لشاس هی داداؽتشک کٌٌذگبىػالل

 پیذا اػضب هیلیْى ۳پظ اص گزؽت یک عبل ثَ چیضی ثیؾتش اص  Friendster  ثبػج ؽذخْاؿایي 

یبس ًجْد ّ هؾکالتی فٌی ّ تصوین ُبی هذیشیتی ًبدسعت ثبػج ؽذ تب ایي  Friendster کٌذ اهب ثخت ثب
 .ػ سا اص دعت دُذا اؽتشک کٌٌذگبىؽجکَ دس ؽوبل آهشیکب 



 اًترًیت 
اینترنت سیستم جهانی شبکه های کمپوتری بهم پیوسته است با ایجاد امکان اتصال به 

این شبکه ای از شبکه . شبکه های  و دستگاه ها ی مختلف سراسر جهان استفاده می کند
متشکل است ازشبکه های خصوصی ، عمومی ، پوهنتونها  ، تجارتی  و دولتی با وسعت 

محلی  تا جهانی تشکیل شده است که توسط مجموعه از دستگاهای پیشرفته که متشکل 
است از تکنالوجی شبکه الکترونیکی ، شبکه بی سیم و شبکه نوری به یکدیگر وصل 

اینترنت خدمات وسیعی در جهت انتقال منابع طبیعی وتولیدی و خدمات . شده اند
اطالعاتی مانند اسناد مهم بزرگ وکوچک ،  متن و پروگرمهای های صوتی و غیر 

، نامه الکترونیکی ، تلفن و اشتراک فایل را به  (WWW) صوتی ، شبکه جهانی وب

 ظهور کرد اما تا اوایل ۱۹۷۰، اینترنت در ایاالت متحده در دهه . سایتها  نموده است
 ملیارد انسان انترنیت ۵امروز بیشر از .  برای عموم مردم قابل مشاهده نبود۱۹۹۰دهه 

انترنیت از کشور امریکا توسط کیبل به قاره ها . را از کمپیوتر موبایل استفاده می نمایند
وصل شده  و در قاره دستگاه های نصب شده که توسط ستالیت به یک دیگر انتقال می 

. وهم در سرعت آن کمک می کند. کند  

 ًوًَْ اص اًتمبل اًتشًیت تْعظ کیجل

 

 



 

 عبختوبى کیجل کَ اًتشًیت تْعظ آى اص یک فبسٍ ثَ لبسٍ دیگش اًتمبل هی کٌذ                                                   اًْاع اًتشًیت                                                                     

 

 اجتواعی ُای شثکَ هقاتل در ديگر کشْرُای ّاکٌش
 هختلف کشْرُای در ايٌترًت فیلترکردى داليل عوذٍ 

 سیاسی هسائل .الف
  عپتبهجش ۱۱دس کؾْس کبًبدا ثَ ّیژٍ پظ اص ّالؼَ ی  *
  LSQ کؾْس فشاًغَ دس ثذج ًظبستی ثب تصْیت لبًْى*

 کؾْس فشاًغَ ثشای هغبئل تشّسیغتی  *

هخال کبسثشاى ًوی تْاًٌذ ثَ . دس کؾْس آلوبى هغذّدعبصی هذتْای عیبعی ثَ ّفْس دیذٍ هی ؽْد*
 هذتْای همبالت ّ ًْؽتَ ُبیی کَ ثَ ًفی ُلْکبعت هی پشداصًذ دعتشعی داؽتَ ثبؽٌذ

 .دس کؾْس ػشثغتبى عؼْدی ّ تبیلٌذ ثش سّی هغبئل عیبعی فیلتش داسًذ*

 

 اجتواعی هسائل.ة

کلیَ اطالػبت هشثْط ثَ ” الیذَ ی هیِي پشعتی“کؾْس آهشیکب ثب اًتصبة لبًًْی تذت ػٌْاى *
 ایٌتشًتی سا دتی ثشای تذمیمبت غیش سعوی جوغ آّسی کٌذ اؽتشاک کٌٌذگبى 

  اعبط اعتکؾْس فشاًغَ دس هغئلَ ًژادپشعتی*

کؾْس چیي ثَ هْاسدی هبًٌذ خؾًْت پلیظ ّ دسگیشی ُبی عیبعی دغبط اعت ّ فیلتشیٌگ سا *
 .اػوبل هی کٌذ 

  کؾْس اسدى ثش سّی سّصًبهَ ُب ّ هجالت فیلتش داسد *

 .. دس کؾْس ٌُذّعتبى هْاسد فیلتش ؽبهل افتشا ّ اتِبم، ؽشط ثٌذی، ًژادپشعتی ّ*
 



 اهٌیتی هسائل: د

 دس کؾْس آهشیکب ثب اعتفبدٍ اص عبًغْس افضاس *

اؽتشاک  خذهبت ایٌتشًتی اجبصٍ هی دُذ ؽشکتِبی ثَ  Hadopi کؾْس فشاًغَ ثب تصْیت لبًْى*
 صْست غیش لبًًْی، هذتْای داسای دك کپی سایت سا اص ایٌتشًت داًلْد هی کٌٌذ، اص دس  کٌٌذٍ 

 .دعتشعی ثَ ایٌتشًت هذشّم عبصًذ 

  اعت دس کؾْس ایتبلیب فیلتشیٌگ ثش ؽجکَ ُبی تلْیضیًْی *
 .دس کؾْس ٌُذّعتبى ًیض فیلتش ثش هْاسد تشّسیغن اعت*

 اخالقی هسائل د

 غیش داؽتَ ُبیفیلتش ّ هغذّد عبختي ” ًضاکت استجبطبت“دس کؾْس آهشیکب ثب تصْیت لبًْى *
 .ّالذیي اجبصٍ داسًذ آًشا لفل ًوبیذاخاللی سا هجبص داًغتَ اعت ّ 

 ثَ اجشا دس آهذٍ اعت، ثَ ایي دلیل کَ ثشخی ۷۶۷-۲۰۰ًخغتیي فیلتشیٌگ دس ُْاپیوبی ثْئیٌگ هذل

 اص هغبفشاى دس هذت پشّاص ثب ّسّد ثَ ایٌتشًت اص تبسًوبُبی غیشاخاللی اعتفبدٍ هی کشدًذ
  کْدکبى ؽِْت اًگیض ّ سعن ادغبعبت جٌغی کؾْس اًگلیظ ثش سّی هغئلَ *

  کْدکبى ُشصٍ ًْیغی  دس کؾْس اعتشالیب ثب جلْگیشی اص دعتشعی افشاد ثَ هذتْای *

 ػشثغتبى عؼْدی تبسًوبُبی غیش اخاللی سا ثیؼ اص ُشچیض دیگش فیلتش هی کٌذ *
 دس اهبسات اگش دس تبسًوب هطبلت یب تصبّیش ضذ دّلتی یب ُوجٌظ گشا ّ یب هغبیش ثب لیغت عبًغْس *

 دّلت ثبؽذ سد هی ؽْد

 دس کؾْس ٌُذّعتبى فیلتش ثش عْء اعتفبدٍ اص کْدکبى اعت*
دس کؾْس کشٍ جٌْثی ؽشکت ُبی فشاُن کٌٌذٍ ایٌتشًت هلضم ثَ هغذّدعبصی دعتشعی ثَ عبیت ُبی *

 .غیش اخاللی ّ تِذیذ کٌٌذٍ اهٌیت هلی ُغتٌذ

 هٌاتع

 تؼشیف ؽجکَ ُبی اجتوبػی دس ّیجغبیت هتون. ۱

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/ 

 لغت ؽجکِبی اجتوبػی ًْؽتَ ّیجغبیذ ؽبیگْى. ۲
https://shayegan.net/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-22-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/ 

 لغت ؽجکَ ُبی جِبى ًْؽتَ ٌُگبهَ ؽیشاصیبى.۳

https://diacobin.com/%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%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/ 

 هشدم افغبًغتبى دس کذام ؽجکَ اجتوبػی دضْس داسًذ ًْؽتَ ّیجغبیت ؽؼیجب. ۴
http://shouba.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-

%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/ 

 ؽجکَ ُبی جِبًی ّیکیپذیب اًگلیغی.5

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 

  ؽجکَ اجتوبػی دس ّیجغبیذ دس ّیجغبیذ ثفش ًْؽتَ لفشد لی۲۱ْهؼشفی .۶

https://buffer.com/library/social-media-sites/ 

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/%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/%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://shayegan.net/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-22-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
https://shayegan.net/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-22-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
https://diacobin.com/%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%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
https://diacobin.com/%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%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
https://diacobin.com/%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%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://shouba.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://shouba.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://shouba.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://shouba.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
https://buffer.com/library/social-media-sites/

