ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام در اﯾﺮان:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ در آذر ﻣﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ در آذر ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۳۸ﻫﺰار ﭘﺴﺖ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی

ﻗﺒﻞ  ۵۹ﻫﺰار ﭘﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﺐ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ در آذرﻣﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻨﻮز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را دارد و اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﻠﮕﺮام در
روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم آذرﻣﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻼد رﺳﻮل اﮐﺮم
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۳۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﮕﺮام در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،دادهﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ »ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺪﭘﻮر« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
اﺳﺖ در ﺣﻮزه آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲﮔﺮاﻓﯽ )ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ( را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ »اﺣﺴﺎن اﺻﻼﻧﯿﺎن« ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در آﻣﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺒﺮ داده و ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

»در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰۰ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روزاﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﻞ ﻓﻀﺎی وب و
دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و ﺑﺎ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،دادهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﯾﺘﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را روزاﻧﻪ آﭘﺪﯾﺖ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ .آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

