




مرکز پژوهشی بـتا

021-28425813

خیابـــان کریمخـــان، خیابـــان 
کوچـــه  جنوبـــی،  خردمنـــد 
ملکیـــان، پـــاک 16، طبقـــه 4

فـهرسـت

معرفی بتا ................................................... ۵

روند انتشار محتوا در بستر اینستاگرام............... ۹

روند انتشار محتوا در بستر توییتر................... ۲۳ 

موضوعات برتر شبکه های اجتماعی................. ۳۰

ایموجی های برتر در اینستاگرام وتوییتر............ ۶۶

هشتگ های برتر در فضای مجازی................... ۷۰

صفحات پربازدید ویکی پدیا فارسی................. 74

موضوع کانال های پرمخاطب تلگرام............... 77

سازمان های پرتکرار...................................... 79

پست های برتر در اینستاگرام......................... 84

پست های برتر در توییتر............................... 92



فضای مجازی
در دنیـای امـروز بـا عنـوان عصـر ارتباطـات، فضای مجـازی بیـش از هر اتفـاق دیگری زندگی انسـان 
را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت؛ ایـن فضا بـه دلیل داشـتن مزایایی همچون دسترسـی آسـان، ایجاد 

اشـتغال، سـرگرمی، برداشـتن مرزهـای جغرافیایـی و ... بسـیار مورد توجـه عموم قرار گرفته اسـت.
فیسـبوک، توییتـر، اینسـتاگرام، تلگـرام و ... فقـط قسـمتی از ایـن فضـا هسـتند؛ در واقع شـبکه های 

اجتماعـی قسـمتی از خدماتـی هسـتند کـه می تـوان در ایـن دنیـای جدید پیـدا کرد. 

)Social network analysis(تحلیل شبکه های اجتماعی
بـرای درک صحیحـی از کاربـرد شـبکه های اجتماعـی بایـد بـه روش های مختلـف جمـع آوری داده در 
گذشـته رجـوع کنیـم؛ به عنوان مثـال برای پیشـبینی نتایج یـک انتخابـات مهمتریـن و موثرترین راه 
تنظیـم یـک پرسشـنامه  بـود که تهیـه، تنظیـم و تدوین پرسشـنامه ها و گفتگـو با مردم و درخواسـت 

از آن هـا بـرای پـر کردن پرسشـنامه، پروسـه ای سـنگین، پرهزینـه و زمان بر بوده اسـت. 
گسـترش فنـاوری اطالعـات و ظهور پلتفرم هـای دیجیتال زمینه جمـع آوری اطالعات بـا صرف کمترین 
هزینـه و زمـان شـده اسـت؛ بخصصـوص اینکه بخـش اعظمـی از این اطالعـات به صـورت رایگان و 

داوطلبانه منتشـر می شـود. 
تحلیـل شـبکه های اجتماعی به دلیل دسترسـی آسـان، تولید اطالعـات در لحظـه و ... امکانات جالب 

توجـه و جدیـدی را برای تحلیل فراهـم می کنند.
امـروزه از داده هـای شـبکه های اجتماعـی در حوزه هـای مختلفی همچـون تحلیل خصیصه هـا و رفتار 
کاربـران، تحلیـل مشـتریان و تعامـالت آن هـا، تعییـن دیـدگاه کاربران در مـورد موضوعـات مختلف، 
اثرگـذاری بـر نـوع نیازهـای کاربـران، تعییـن جایگاه یک نهـاد یا شـخص در ذهن افـکار عمومی و ... 

می کنند.  اسـتفاده 

کاربری تحلیل شبکه های اجتماعی
تعـداد کاربـران ایرانـی شـبکه های اجتماعـی همچـون تلگرام، اینسـتاگرام، توییتـر و ... روز بـه روز در 
حـال افزایـش اسـت. یکـی از دالیـل افزایـش میـزان اسـتفاده از ایـن فضـا بـرای کاربـران، سـهولت 

کسـب و کار در آن و کاهـش هزینه هـای سـربار همچـون اجـاره مغـازه اسـت. 

مــقدمـه
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امـروزه شـرکت های تجـاری بـرای افزایـش میـزان سـودآوری فعالیت هـای مختلفـی در شـبکه های 
اجتماعـی دارنـد؛ تقریبـا تمامـی شـرکت های تجـاری اعـم از کوچـک یـا بـزرگ بـرای افزایـش میزان 

فـروش خـود در ایـن فضـا فعالیـت می کننـد. 
مخاطـب شناسـی و شناسـایی نیازهـای مخاطـب یکـی از خدماتی اسـت کـه این شـرکت ها نیازمند 
آن هسـتند تـا بتواننـد بـا تولید نیازهای مخاطب به فروش باالتر و بالطبع سـودآوری بیشـتر برسـند.
همانطـور کـه گفته شـد یکی از علل اهمیت شـبکه های اجتماعی سـهولت کسـب درآمد از آن اسـت، 
امـروزه صفحـات افـراد مشـهور و کانال های پرمخاطـب تلگرامی بعـد از مدتی فعالیـت در این فضا و 

جمـع آوری مخاطـب، به سـمت درآمدزایـی از آن از طریق تبلیغـات حرکت می کنند.
امـروزه شـبکه های اجتماعـی نقـش بـارزی نیـز در سیاسـت دارنـد، تحلیـل تصویر یک شـخصیت که 

قصـد شـرکت در انتخابـات دارد بسـیار کمک حـال وی برای پیـروزی در انتخابات اسـت. 
مقامـات مختلـف از طریق بررسـی موضوعات مـورد توجه کاربران در شـبکه های اجتماعی و رسـیدگی 

بـه آنهـا، امـکان افزایش میـزان محبوبیـت و رویکردی مناسـب را برای خود ایجـاد می کنند.
نهادهـا، سـازمان ها و شـرکت های مختلـف بـا رصـد دقیـق فضای مجـازی، بـه بسـیاری از انتقادات، 
مطالبـات و گالیه هـای کاربـران دسترسـی داشـته و شـناخت مناسـبی از خـود در دیدگاه مشـتریان و 

مراجعیـن خـود پیدا خواهنـد کرد. 
همچنیـن فضـای مجـازی تبدیـل بـه بسـتر مناسـبی بـرای رقابت ها و تسـویه حسـاب های سیاسـی 
شـده اسـت؛ بـه گونـه ای که امـروزه از طریـق رصد لحظـه ای بایـد در مقابل ایجـاد شـایعات در مورد 
اشـخاص، نهادهـا و موضوعـات مختلـف ایسـتادگی کـرد. واکنـش مناسـب و بـه موقـع بـه برخـی 

شـایعات، از ایجـاد بسـیاری از مشـکالت جلوگیـری می کنـد.
رصـد فضـای مجـازی و شـناخت افـکار عمومـی از طریـق آن امـروزه در جنگ هـای ایجـاد شـده نیـز 
اثـر گـذار هسـتند. بـا شـروع جنـگ روسـیه و اوکراین یکـی از دالیل عـدم موفقیـت کامل روسـیه در 

پیشـروی های خـود، نداشـتن تصـور کامـل از افـکار عمومـی اوکراین اسـت. 
بخـش اعظمـی از مـردم اوکرایـن در ایـن جنگ به شـدت از کشـور خـود حمایت می کننـد؛ در صورتی 
کـه روسـیه پیـش از شـروع جنـگ معتقد بود کـه افـکار عمومـی در اوکراین همـراه آنهـا خواهند بود 
امـا بیشـتر مـردم اوکراین نـه تنها همراه روسـیه نبودند بلکـه با نیروهای روسـی به مقابلـه پرداختند. 
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پیش از پیدایش و توسعه اینترنت، هندسه تعاملی

 جوامـع بـه صـورت روابط عمودی شـکل گرفتـه بود. 

تغییـرات  منـادی  اینترنـت  ظهـور  هم اکنـون  امـا 

و  اسـت  گردیـده  جامعـه  سـاحت  در  عظیمـی 

سـامانه ی تعامالتـی جوامـع تحـت تاثیـر قـرار 

گرفتـه اسـت. درحـال حاضـر افـکار عمومـی به 

نقـش آفرینـی در نظـام اجتماعـی می¬پردازند و 

فضای مجازی بسـتری بـرای درک بدنۀ اجتماعی 

جامعـه اسـت. امـروزه مـا از شـهروندان منفعـل 

فاصلـه گرفتیـم و بـا شـهروند کنشـگری کـه بـه ابراز 

نگـرش و خواسـتار دیده شـدن اسـت مواجه هسـتیم. از 

همیـن روی نیـاز به سـنجش لحظه بـه لحظه جامعـه به امری 

کلیـدی مبـدل گردیـده اسـت. حلقـه ی کلیدی بـرای ادراک شـریان های جامعـه، فهم افـکار عمومی و 

بدنـۀ اجتماعـی جامعـه اسـت کـه ایـن امـر مبتنـی بـر شـناخت اطلس فضـای مجازی اسـت.

هـر روز بـر گسـترش و توسـعه سـپهر فضـای مجـازی در جامعـه ایـران افـزوده می گـردد و تعـداد 

بی شـماری کاربـر در شـبکه های اجتماعـی بـه تولیـد و مصرف محتـوا و مضامیـن می پردازنـد. ادراک 

و شـناخت جغرافیـای فضـای مجـازی از الزامـات کنونـی جامعـه ایـران به شـمار می آیـد.  بـا توجـه 

بـه اشـاره ذکـر شـده می تـوان اسـتنباط کـرد کـه محتواهـای کمـی و کیفـی بی شـماری از کنشـگری 

کنشـگران اجتماعـی در سـپهر مجـازی ایجـاد می گـردد. از همین روی تنهـا امکان فهـم و تحلیل قلب 

جامعـه تنهـا بـا شـیوه ها و روشـذهای کالسـیک کارآمد نخواهـد بود. لـذا  الزم و ضروری اسـت برای 

ادراک و فهـم بسـتر جامعـه در حوزه هـای متنـوع از شـیوه های نویـن ماننـد کالن داده هـا اسـتفاده 

کنیـم. در همیـن راسـتا مرکـز پژوهشـی بتـا درصـدد اسـت تـا بـه رصـد و پایـش فضـای مجـازی و 

شـبکه های اجتماعـی بپـردازد. 

الگوریتم هـای علـم داده و درنهایـت  ایـن مرکـز پژوهشـی، بـه ترکیـب اسـتراتژی های روشـی بـا 

سـاختارمند کـردن کالن داده هـا می پردازنـد. هم چنیـن بـه ایجـاد روش هـای نویـن بـرای بکارگیـری 

از کالن داده هـا اقـدام می نماینـد. از سـوی دیگـر متخصصـان و پژوهشـگران در حوزه هـای مختلـف 

علوم اجتماعـی، علـوم ارتباطـات، علوم سیاسـی، علـم اقتصـاد، رشـته های فنـی و مهندسـی، آمـار و 

ریاضیـات، علـوم کامپیوتـر و هـوش مصنوعـی در دپارتمان هـای مختلـف بـا همـکاری و مشـارکت 

همدیگـر در حـال فعالیـت هسـتند.



شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  6

مرکز پـژوهشی بـتا
7

متخصصـان ایـن مرکـز بـا بهره گیـری از کالن داده هـا در حوزه های متنوعی از جمله مسـائل سیاسـی، 

اجتماعـی، آسـیب شناسـی و غیـره به ارزیابـی و تحلیل الیه هـای جامعـه می پردازند.

اطلـس فضای مـجازی جامعه ایران
اطلـس فضـای مجـازی نشـانگر وضعیت رسـانه های اجتماعی اسـت کـه در اینجا به صورت مبسـوط 

تشـریح می گـردد. این رسـانه های اجتماعـی عبارتند از: 

تـلگـرام
تلگـرام یکـی از پیام رسـان های اجتماعـی اسـت کـه ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد خـود را دارد. ایـن 

پیام رسـان از طریـق کانال هـای خبـری رسـمی و غیررسـمی و گروه هـای متنـوع بـه تولیـد، مصـرف 

و انتشـار پیام هـا می پـردازد. امکانـات تلگـرام عبارتنـد از: ارسـال پیـام، تصویـر، فیلـم، فایـل، کامنت 

گذاشـتن، تمـاس صوتـی و تصویـری و غیـره. از سـوی دیگر امکان تشـکیل گـروه و سـوپر گروه ها در 

تلگـرام وجـود دارد. البتـه  قابلیـت گروه هـا بـا سـوپر گروه ها تفـاوت دارند.  ایـن تمایـزات عبارتند از: 

تعـداد اعضـا گـروه، سـنجاق کـردن پسـت های مهـم، حـذف پیام های غیـر مرتبـط، امکان مشـاهده 

افـراد آنالیـن توسـط مدیـر گـروه، امـکان تبلیـغ در سـوپرگروه ها و غیره.

مـعرفی بـتا
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 ایـن امـر منجـر بـه اقبال عمومـی و همه گیـری این شـبکه در جامعـه ی ایـران گردیده اسـت. آمارها 

حاکـی از آن اسـت کـه ایـن پیـام رسـان 49 میلیـون کاربـر ایرانـی دارد. بـه عبارتـی بیـش از نیمی از 

جمعیـت ایـران از ایـن پیام رسـان اجتماعـی اسـتفاده می کننـد. همیـن امـر حاکـی از اهمیـت ایـن 

پیام رسـان اجتماعـی در ایـران اسـت. هم چنیـن 500 میلیـون پیـام تنها به وسـیلۀ 2/8 میلیـون کانال 

فارسـی زبـان در تلگـرام منتشـر می گردد. الزم به اشـاره اسـت کـه تعداد پسـت های بسـتر تلگرام در 

مجمـوع بیـش از ۱7۰ میلیـارد نمایـش را بـه خـود اختصـاص داده اسـت که ایـن امر بیانگـر جایگاه 

پیـام رسـان تلگـرام در میـان کاربران ایرانی اسـت. 

تـوییتـر
توییتـر ترکیبـی از رسـانه های اجتماعـی، وبالگ نویسـی و متـن محـور اسـت. بسـتر توییتـر مبتنی بر 

فضـای نخبگانـی جامعـه شـکل گرفته اسـت. ژانرهای ایـن پلتفـورم مبتنی بـر دادو سـتد گفتمان ها، 

اخبار و اطالع رسـانی های سـریع سیاسـی اسـت. به عبارتـی توییتر این امـکان را برای کاربـران فراهم 

می نمایـد تـا مطالبـی دربـاره بزرگتریـن اخبـار و رویدادهـای روز ایجـاد گـردد. این شـبکه  اجتماعی با 

توجـه بـه ویژگی هایـش در جامعـه ی ایـران جایـگاه دارد. آمار هـا گویـای ایـن اسـت کـه توییتـر در 

ایـران بیـش از 3/2 میلیـون کاربـر دارد کـه در طـول یـک سـال حـدود 79۰ میلیـون توییـت منتشـر 

می کننـد کـه از ایـن تعـداد ۲۰۰ میلیـون ریتوییت انجام می شـود. همچنین بیـش از 2/1 میلیارد الیک 

نسـبت بـه توییت هـای هم صـورت می گیرد. این رسـانه  اجتماعی کاربـران محدودتـری از تلگرام دارد 

بـا ایـن وجـود تعـداد پیام هـا و الیک های ایـن رسـانه  اجتماعی با ایـن تعـداد کاربر نشـانگر اهمیت 

داشـتن این رسـانه  اجتماعی اسـت. 

مـعرفی بـتا
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مـعرفی بـتا

اینسـتاگـرام
دنیـای اینسـتاگرام بـا دنیـای تلگـرام و توییتـر متفـاوت اسـت. الزم بـه اشـاره اسـت کـه مختصـات 

هـر شـبکه اجتماعـی منحصـر بـه فرد اسـت. بـه عبارتی بـا وجود اشـتراکات موجـود در شـبکه¬های 

اجتماعـی، ژانرهـای هـر شـبکه ی اجتماعـی بـا شـبکه های اجتماعـی دیگـر متفـاوت اسـت. صفحـه 

اینسـتاگرام بـا افـکار عمومـی مردم و زندگـی روزمره مرتبط اسـت. فهـم و درک چشـم انداز کلی مردم 

جامعـه به وسـیله ارزیابـی این فضا میسـر می گردد. ژانرهای اینسـتاگرام عبارتند از: عکاسـی، آشـپزی، 

طرفـداران سـلبریتی ها، اینفلوئنسـرها، انگیزشـی و غیـره. هم چنیـن اینسـتاگرام قابلیـت متعـددی 

دارد کـه شـامل: هشـتگ زدن)برچسـب گذاری پسـت ها(، جسـت وجو و کشـف مطالـب و تصاویـر، 

منشن)اشـاره کـردن(، کالکشـن، کامنـت، کپشـن، الیو،اسـتوری و غیـره. آمارهـا بیانگر این اسـت که 

48 میلیـون کاربـر ایرانـی در  این  شـبکه به کنشـگری می ردازنـد. درحقیقت بیـش از نیمی از جمعیت 

جامعـه ایـران در اینسـتاگرام عضـو هسـتند  ایـن درحالی اسـت که شـبکه  اجتماعی اینسـتاگرام برای 

تحلیـل افـکار عمومـی مـردم کاربـرد دارد. هم چنیـن در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام کاربـران با بیش 

از ۵۰ صفحـه بـا دنبـال کننـده بیـش از ۳ میلیـون کاربـر و بیـش از 1000 صفحـه با دنبـال کننده بیش 

از یـک میلیـون بـه فعالیـت می پردازنـد. بـه عبارتـی از مجمـوع 48 میلیون کاربـر، برخـی از پیج های 

اینسـتاگرام) بـا وجـود پیج هـای متنوع در اینسـتاگرام( بیـش از 3 میلیـون دنبال کننـده دارند. افزون 

بـر ایـن الزم بـه اشـاره اسـت که کاربـران این شـبکه اجتماعی در طول یک سـال بیش از یـک میلیارد 

محتـوا تولیـد می کننـد کـه در قیـاس بـا شـبکه اجتماعـی تلگـرام و توییتر رقـم قابل توجهی اسـت.
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روند انتشار محتوا 

در بستر اینستاگرام

افزایش تولید محتوا پیرامون یک موضوع از سوی کاربران متعدد، در یک بازه زمانی مشخص، موج 

نامیده می شود.

موج شناسی شناسایی قله های خبری و رسانه ای پس از وقوع حوادث و اتفاقات و جریانات سیاسی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. 

رویکرد  رهبران،  آغازکنندگان،  شروع،  چگونگی  مانند:  مواردی  به  حواشی  و  موج  تحلیل  گزارش   

کاربران به موضوع، تعداد کاربرانی که در گسترش آن مشارکت کرده اند و روند صعود و افول موج 

و حاشیه می پردازد.

اجتماعی  در شبکه   1400 در سال  محتوا  انتشار  روند  بررسی  به  گزارش  این  در  بتا  پژوهشی  مرکز 

اینستاگرام پرداخته است.
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8 فروردین
در هشـتم فروردیـن مـاه 1400، بـه 

دنبـال فـوت آزاده نامداری، موجی 

پیرامـون آن در بسـتر اینسـتاگرام 

ایجـاد شـد کـه حـدود 27 هـزار 

پسـت مرتبط را به همراه داشـت.

کاربـران  از  برخـی  ایـن مـوج،  در 

معتقـد بودنـد کـه آزاده نامـداری

بـه عنـوان یـک مجـری و کارمنـد صداوسـیما، الیق دلسـوزی نیسـت. برخی دیگر بـر این بـاور بودند 

کـه قضاوت هـای مـردم مبنـی بر حجـاب او در خـارج از ایـران، موجب افسـردگی و ناراحتی او شـده 

و همـه ی افـراد جامعـه که او را قضـاوت کردنـد، در مرگ او مقصر هسـتند.

طبـق یافته هـای مرکـز پژوهشـی بتـا، در ایـن تاریـخ، موجی در ارتبـاط با قـرارداد 25 سـاله ی ایران و 

چیـن در بسـتر اینسـتاگرام شـکل گرفـت. برخی از کاربـران از این قـرارداد و رویکرد جمهوری اسـالمی 

حمایـت و برخـی دیگر بـه انتقـاد از آن پرداخته اند. 

در ایـن تاریـخ در بسـتر اینسـتاگرام، قلـه ای درخصـوص انتشـار فایلـی صوتـی از محمدجـواد ظریف 

ایجـاد شـده اسـت. ایـن فایـل صوتی کـه در پنجم اردیبهشـت ماه توسـط شـبکه ایـران اینترنشـنال 

منتشـر شـده، شـامل صحبت هایـی پیرامون حاج قاسـم سـلیمانی، سـپاه قـدس، برجـام و... بود که 

منجـر بـه واکنش هـای گسـترده ای از سـوی کاربـران اینسـتاگرامی شـد. در مجمـوع، حـدود 86 هزار 

پسـت مرتبـط بـه این فایـل صوتـی در اینسـتاگرام منتشـر گردید.

9 فروردین

7 اردیبهشت
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25 اردیبهشت

ریاسـت  انتخابـات  بحبوحـه  در 

الریجانـی،  علـی  جمهـوری، 

شـورای  مجلـس  سـابق  رئیـس 

اسـالمی، نامـزد شـدن خـود برای 

کـرد؛  اعـالم  را  ریاسـت جمهوری 

او همچنیـن کلیپـی از ثبـت نـام 

خـود بـرای شـرکت در انتخابـات 

ریاسـت جمهوری را در شـبکه های 

اجتماعـی منتشـر کـرد کـه همین 

موضوع، بیشترین واکنش ها را از سوی کاربران به همراه داشت.

بـه دنبـال رد صالحیـت شـدن محمـود احمدی نـژاد در انتخابـات ریاسـت جمهوری، وی ویدئویـی از 

خـود در شـبکه های اجتماعـی منتشـر کـرد که در آن، از مسـئوالن مربوطه درخواسـت داشـت علل رد 

صالحیتـش را عنـوان کننـد. این موضوع در بسـتر اینسـتاگرام منجر به واکنش های متعـدد و متنوعی 

نسـبت به رد صالحیـت احمدی نژاد شـد.

۵ خرداد

در دوازدهـم خـرداد، تصاویـر و ویدئوهایی از مشـاهده آتش و دودی غلیظ در آسـمان تهران توسـط 

کاربـران اینسـتاگرامی بـه اشـتراک گذاشـته شـد. بـه گفته ی رئیس سـتاد مدیریـت بحـران، این دود 

ناشـی از آتش سـوزی در پاالیشـگاه تهـران ایجاد شـده بود. 

12 خرداد



روند انتشار محتوا 
در بستر ایستاگرام

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  12

مرکز پـژوهشی بـتا
13

طبـق یافته هـای مرکـز پژوهشـی بتـا، در ایـن تاریـخ، موجی در ارتبـاط با قـرارداد 25 سـاله ی ایران و 

چیـن در بسـتر اینسـتاگرام شـکل گرفـت. برخی از کاربـران از این قـرارداد و رویکرد جمهوری اسـالمی 

حمایـت و برخـی دیگر بـه انتقـاد از آن پرداخته اند. 

در این تاریخ ها سـه مناظره  انتخاباتی میان کاندیداهای سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری 

برگـزار شـد. عمومـًا بـه دنبـال ایـن مناظـرات، واکنش هـای گسـترده ای توسـط کاربـران نسـبت بـه 

اظهـارات و وعده هـای کاندیداهـا در شـبکه های اجتماعـی ایجـاد می  شـود. 

در ایـن میـان، برخـی از کاربـران نیـز نسـبت بـه نحـوه برگـزاری مناظـرات، از مـکان قرارگیری اسـتند 

پرچـم در اسـتودیو تـا جایـگاه نشسـتن کاندیداهـا، اعتـراض و انتقاد داشـتند. 

بیسـت و هشـتم خردادماه 1400، سـیزدهمین دوره ی انتخابات ریاسـت جمهوری در کشـور برگزار شـد. 

بسـیاری از کاربـران شـبکه های اجتماعـی، در ایـن روز محتواهایـی پیرامـون رای هـای خـود منتشـر 

کردنـد. برخـی از کاربـران نیـز از علـل رای دادن یـا رای نـدادن خود صحبـت کردند. 

خبرهـای بسـیاری نیـز پیرامون رای دادن شـخصیت های مطرح، در این روزها منتشـر شـد که همه ی 

ایـن مـوارد منجر به شـکل گیری موجـی در این تاریخ در بسـتر اینسـتاگرام گردید.

15، 18  و 22 خرداد

28 خرداد
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24 تیر

28 تیر

در تاریـخ 23 تیـر 1400، در بسـتر 

دعـوای  از  ویدئویـی  اینسـتاگرام 

شـدید چنـد دختر نوجوان منتشـر 

شـد کـه در آن، دختـری بـه نـام 

قمه کشـی  در حـال  آقایـی،  هلیـا 

بـرای شـخص دیگـری اسـت. 

در تاریـخ بیسـت و هشـتم تیرمـاه 1400، به دنبال اعتراضات پیرامون بحران آب در اسـتان خوزسـتان، 

کاربران شـبکه های اجتماعی از جمله اینسـتاگرام واکنش هایی نسـبت به کم آبی این اسـتان داشـتند. 

بـاال گرفتـن اعتراضات و همراه شـدن برخی دیگر از شـهرها با اسـتان خوزسـتان نیز منجـر به افزایش 

یافتـن محتواهـای تولیدشـده در ارتباط بـا این موضوع در فضای مجازی شـد.

در طـول یـک روز، ایـن ویدئـو به سـرعت تبدیل به یکـی از پربازدیدتریـن و پربازخوردتریـن ویدئوها 

در شـبکه های اجتماعی شـد.
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9 مرداد
مهیـب  آتش سـوزی های  پـِی  در 

و گسـترده در کشـور ترکیـه، ایران 

هواپیمـای آب پاشـی را برای کمک 

بـه اطفـای حریـق بـه این کشـور 

اعـزام کـرد. به دنبـال ایـن ماجرا، 

شـبکه های  کاربـران  از  بسـیاری 

اجتماعـی، نسـبت بـه اینکـه این 

هواپیمـا پیـش از ایـن بـرای اطفـای آتش سـوزی های جنگل هـای داخلـی ایـران اعـزام نشـده بـود، 

واکنش هایـی داشـتند. 

در همیـن روز اعـالم خبـر بـه کمـا رفتـن ارشـا اقدسـی در پشـت صحنـه فیلمـی در بیـروت، شـوک 

دیگـری بـه کاربـران وارد کـرد. کاربران اینسـتاگرام با اعالم و انتشـار این خبر بـرای وی ارزوی بهبودی 

می کردنـد.
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13 مرداد

۱۴ مرداد

ــکار و  در مردادمــاه 1400، ارشــا اقدســی، بدل

بازیگــر ایرانــی، در پــی تصادفــی در صحنه ی 

فیلمبــرداری در بیــروت، دچــار حادثــه ای 

ــد روز،  ــت چن ــد از گذش ــد و بع ــنگین ش س

علی رغــم تــالش پزشــکان در تاریــخ 13 

مــرداد از دنیــا رفــت. ایــن واقعــه منجــر بــه 

ابــراز تأســف و ناراحتــی بســیاری از کاربــران

ــد از  ــوری بع ــات ریاســت جمه ــور منتخــب ســیزدهمین دوره انتخاب ــف رییــس جمه مراســم تحلی

ظهــر روز پنجشــنبه 14 مــرداد 1400 در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســالمی بــه ریاســت محمــد 

باقــر قالیبــاف رییــس مجلــس شــورای اســالمی برگــزار شــد. کاربــران ضمــن انتشــار تصاویــر مراســم، 

ســوگند ابراهیــم رییســی در مراســم و ســخنان اشــخاص را مــورد انتشــار قــرار دادنــد. برخــی کاربــران 

ــرای رجــل سیاســی  ــا در مــرداد مــاه 1400، ب ــا گوشــزد کــردن شــرایط نامســاعد شــیوع کرون ــز ب نی

حاضــر در مراســم ابــراز نگرانــی کردنــد.

شـبکه های اجتماعـی شـد. بـه دنبـال آن، برخـی از کاربـران کلیپ هایـی از صحبت هـا و نمایش های 

بدلـکاری او را به اشـتراک گذاشـتند.
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25 مرداد
در ایـن تاریـخ، درگیری هـای طالبـان با دولت افغانسـتان به اوج خود رسـیده و شـهر کابـل در اختیار 

ایـن گـروه قـرار گرفت؛ به دنبـال آن، نظامیـان آمریکایی نیز از این کشـور خارج شـدند. 

این موضوع واکنش های گسترده ای را از سوی کاربران اینستاگرامی به همراه داشت. 

اکثـر کاربـران محتواهایـی پیرامون خـروج فوری نظامیـان آمریکایی، آویزان شـدن مردم افغانسـتان 

از آخریـن هواپیمـای نظامـی آمریکایـی برای فـرار از طالبان، محدودیت های اعمال شـده توسـط این 

گـروه بـرای زنـان و دختران افغانسـتانی و... تولید و منتشـر کردند.

در اول شـهریورماه 1400، دوربین هـای امنیتـی زنـدان اویـن توسـط گـروه هکـری بـه نـام »عدالـت 

علـی« هـک شـد و ویدئوهایـی از نحوه ی برخـورد مسـئوالن و زندان بانان بـا زندانیان در شـبکه های 

اجتماعـی منتشـر گردیـد. ایـن ویدئوهـا توجـه بسـیاری از کاربـران فضـای مجـازی را به خـود جلب 

 . د کر
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13 شهریور
اشـغال درآوردِن  بـه  پـِی  در 

طالبـان،  توسـط  کابـل  شـهر 

رهبـری  بـه  مقاومـت  جبهـه ی 

امـراهلل صالـح،  و  احمـد مسـعود 

رئیس جمهورافغانسـتان،  معـاون 

پایه گـذاری شـد. همراه با تشـدید 

درگیری هـا میان جبهـه ی مقاومت 

بـا طالبـان به منظـور حفـظ دره ی پنجشـیر، برخی کاربـران ایرانی نیز حمایـت خود را از احمدمسـعود 

در صفحـات اینسـتاگرامی خود اعـالم کردند. 

پنجـم مهرمـاه 1400، مصـادف بـا روز اربعیـن حسـینی، در شـبکه های اجتماعـی به منظـور ابـراز ارادت 

بـه امـام حسـین )ع( و بزرگداشـت یـاران ایشـان، هشـتگ هایی از جملـه هشـتگ #حب الحسـین-

یجمعنا،  #حب الحسـین-هویتنا، #ما-ملت-امام-حسـینیم و... توسـط کاربران منتشـر شـده اسـت. در 

ایـن میـان، سـخنان رئیس جمهـور بـه وزرا:»بـه کارتـان بچسـبید، سـفر اربعین باشـد برای بعـد« نیز 

موجـب بازتـاب گسـترده ای در میـان کاربـران شـد. عـالوه بر این، امسـال نیز، همانند سـال گذشـته، 

بـه دلیـل شـیوع ویروس کووید 19، مسـائل و مشـکالتی بـرای برگـزاری راهپیمایـی روز اربعین وجود 

داشـت کـه همیـن مسـئله، موجـب واکنش های منفـی کاربران و اعتراض به مسـئوالن شـده اسـت. 

کالهبرداری هـای برخـی از سـودجویان و افزایـش نـرخ بلیت هـا از جملـه ی ایـن موارد اسـت.

15، 18  و 22 خرداد
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2 آبان
در اول آبـان مـاه 1400، در جلسـه معارفـه اسـتاندار آذربایجـان شـرقی، یکـی از شـرکت کنندگان بـه 

روی سـن مـی رود و بـه صـورت اسـتاندار، سـیلی می زنـد. براسـاس بررسـی های مرکـز پژوهشـی بتا، 

ایـن موضـوع در کمتـر از 24 سـاعت، بـه یکـی از پربازدیدتریـن و پربحث ترین موضوعات شـبکه های 

اجتماعـی تبدیـل شـد. در این میـان، برخی از کاربران نسـبت به ایـن اتفاق، رویکردی مثبت داشـتند 

و بـه حمایـت از فـرد حمله کننـده پرداختنـد. برخـی از کاربـران نیز ایـن اقـدام را توهین خوانـده و از 

فـرد حمله کننـده انتقـاد کردند. 

در ایـن تاریـخ، بـه دنبال وقـوع اختالل در سـامانه های توزیـع بنزین بـه دلیل حمله سـایبری، موجی 

در بسـتر اینسـتاگرام ایجاد شد.

صحبـت در مـورد عامـل ایجاد ایـن اختالل، مشـکالت مردم بعد از این اختالل در سـطح شـهر، انتقاد 

از عملکـرد دولـت بـرای بهبـود مشـکل ایجـاد شـده و ... از موضوعـات مـورد توجـه کاربـران در ایـن 

تاریـخ بوده اسـت.  

4 آبان
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۲۸ آبان
در ایـن تاریـخ، بسـیاری از مردم و 

کشـاورزان اصفهانـی بـا حضور در  

کنـار پـل خواجو همچـون روزهای 

گذشـته، درخواسـت احیای دائمی 

زاینـده رو را داشـتند. ایـن موضوع 

از همان سـاعات اولیه، به سـرعت 

در فضـای مجـازی انعـکاس یافت

و موجب تشکیل قله ای پیرامون این موضوع شد.

در سـالی کـه گذشـت، معلمـان سراسـر کشـور، در زمان هـای گوناگـون اعتراضـات خـود را بـا برپایی 

تجمعـات متعـدد نسـبت بـه وضعیـت معیشـتی و رتبه بنـدی اعـالم کردنـد. از جملـه زمان هایـی که 

ایـن موضـوع در شـبکه های اجتماعـی، تبدیل به موج شـد، پنجم دی ماه اسـت. در ایـن روز، معلمان 

در اعتـراض بـه اجرایـی نشـدن طرح رتبه بنـدی معلمان در تعدادی از شـهرهای کشـور، تجمعاتی برپا 

کردنـد. الزم بـه ذکـر اسـت طـرح رتبه بندی معلمـان در آذرمـاه 1400 توسـط مجلس تصویب شـد اما 

ایـن طـرح همچنان به اجـرا درنیامده اسـت. 

در ایـن تاریـخ کـه مصادف اسـت با سـالروز شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی، در شـبکه های اجتماعی 

هشـتگ هایی نظیـر #مرد-میـدان، #Hero، #قهرمان-مـن، #پـدر و... ترند شـد. البته پسـت هایی که 

حـاوی ایـن هشـتگ ها و یـا اسـم حاج قاسـم سـلیمانی بودند، به سـرعت توسـط اینسـتاگرام حذف 

می شـد. 

بـه گـزارش مرکز پژوهشـی بتـا، از اول تا 13 دی ماه 1400، حدود 680 هزار پسـت مرتبط در این بسـتر 

منتشـر شـد که اکثر این پسـت ها توسـط اینسـتاگرام حذف گردید. 

5 دی

13 دی



روند انتشار محتوا 
در بستر ایستاگرام

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  20

مرکز پـژوهشی بـتا
21

7 بهمن

3 اسفند

ملــی  تیــم  تاریــخ  ایــن  در 

بــا  بــازی  در  ایــران،  فوتبــال 

ــا  ــراق، توانســت ب ــم کشــور ع تی

ــق  ــی موف ــدی طارم ــک گل مه ت

ــام  ــه ج ــود ب ــروزی و صع ــه پی ب

ــا ــن موضــوع ب ــی شــود. ای جهان

در تاریـخ سـوم اسـفندماه، طبـق 

اطالعیـه ای عنوان شـد کـه اعضای 

کمیسـیون طرح حمایـت از حقوق 

بـا  مجـازی،  فضـای  در  کاربـران 

18 رای موافـق، ایـن طـرح را بـه 

تصویـب رسـاندند. 

هشـتگ هایی همچـون  #ایران-قـوی، #جام-جهانـی، #روایت-اقتـدار و... تبدیل به یکـی از ترندهای 

فضای مجازی شـد.

بـه دنبـال آن، واکنش هـای گسـترده ای توسـط کاربـران در شـبکه های اجتماعـی صورت گرفـت. اکثر 

قریـب بـه اتفـاق کاربـران بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ایـن طـرح موجـب محدودیـت کسـب وکارهای 

اینترنتـی، نقـض حقـوق شـهروندی و حریم خصوصی می شـود. چند سـاعت پس از انتشـار این خبر، 

هیئـت رئیسـه ی مجلس شـورای اسـالمی، ایـرادات قانونِی معاونـت قوانین مجلس نسـبت به نحوه 

تصویـب طـرح صیانـت را وارد دانسـت و ایـن مصوبـه را باطل اعـالم کرد.
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5 اسفند 
در بامـداد روز پنجـم اسـفندماه 1400، والدیمیـر پوتیـن دسـتور حملـه به کشـور اوکراین را صـادر کرد. 

همزمـان بـا ایـن سـخنان، چنـد شـهر مختلـف از اوکرایـن هـدف حمـالت ارتش روسـیه قـرار گرفت. 

بـه دنبـال ایـن اتفـاق، واکنش هایـی گوناگونی از سـوی کاربـران شـبکه های اجتماعی صـورت گرفت. 

برخـی از کاربـران بـه حمایـت از روسـیه پرداختنـد و برخـی دیگـر نیـز بـا خاطرنشـان کـردن تبعـات 

جنـگ، نسـبت بـه این حملـه واکنش هـای منفـی نشـان دادند.
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روند انتشار محتوا

در بستر توییتر
افزایش تولید محتوا پیرامون یک موضوع از سوی کاربران متعدد، در یک بازه زمانی مشخص، موج 

نامیده می شود.

گزارش موج شناسی چیست؟

موج شناسی شناسایی قله های خبری و رسانه ای پس از وقوع حوادث و اتفاقات و جریانات سیاسی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. 

رویکرد  رهبران،  آغازکنندگان،  شروع،  چگونگی  مانند:  مواردی  به  حواشی  و  موج  تحلیل  گزارش   

کاربران به موضوع، تعداد کاربرانی که در گسترش آن مشارکت کرده اند و روند صعود و افول موج 

و حاشیه می پردازد.

مرکز پژوهشی بتا در این گزارش روند انتشار محتوا در سال 1400 در بستر توییتر به تفکیک موضوعات 

توضیح داده شده است.
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8 فروردین
در ۷ فروردیــن ۱۴۰۰، شــبکه های 

داخــل  رســانه های  و  اجتماعــی 

آزاده  درگذشــت  از  خبــر  ایــران 

نامــداری، مجــری و تهیه کننــده 

تلویزیونــی دادنــد. 

بـه گـزارش رسـانه های مختلـف پیکـر آزاده نامـداری در آپارتمان محل سـکونتش در منطقه سـعادت 

آبـاد در غرب تهران کشـف شـد.

خبـر فـوت آزاده نامـداری مجـری تلویزیون در تاریـخ 6 فروردیـن 1400 واکنش های زیادی را از سـوی 

کاربـران توییتـر بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن کاربران در مـورد موضوعـات مختلفـی از جمله 

علـت خودکشـی، نحـوه خودکشـی، عوامل ایجاد ایـن اتفاق، مشـکالت کاری و خانوادگـی نامداری و 

... محتـوا تولیـد و منتشـر کردند. 

9 فروردین
موضـوع قرارداد 25 سـاله میـان ایران و 

چیـن از سـری موضوعاتـی بـوده اسـت 

و  شـده  مطـرح   1400 فروردیـن  در  کـه 

انتقـادات بسـیار زیادی را در شـبکه های 

مجـازی بـه خصـوص بسـتر توییتـر بـه 

همراه داشـته اسـت. 

موضوعاتـی  قـرارداد  ایـن  انعقـاد  بـا 

از  صحبـت  قـرارداد،  مفـاد  همچـون 

شـفافیت آن، تاثیرگـذاری این قرارداد در 

مناسـبات جهانـی و .. از موضوعات مورد 

اجتماعـی  شـبکه های  کاربـران  توجـه 

بـوده اسـت.
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29 تا 31 فروردین
بـا شـیوع ویـروس کرونـا و تاثیر این ویـروس بر جنبه هـای مختلف زندگی در سراسـر جهـان، همواره 

روش هـای مختلفـی بـرای مقابلـه بـا آن اعـالم شـد. با شـروع واکسیناسـیون در جهـان، ایـران نیز با 

خریـد واکسـن از کشـورهای مختلـف شـروع بـه تزریـق واکسـن کـرده و این تزریـق را بـرای همگان 

ضـروری دانسـت. اعـالم واکسیناسـیون اجبـاری در اواخـر فروردیـن مـاه سـال 1400 موجـی از تولید 

محتـوا پیرامـون ایـن اقـدام دولـت در شـبکه های اجتماعی ایجاد شـد. 

7 اردیبهشت

17 اردیبهشت

در ایـن تاریـخ قلـه ای درخصـوص 

انتشـار فایلی صوتـی از محمدجواد 

اسـت.  شـده  ایجـاد  ظریـف 

پنجـم  در  کـه  فایـل صوتـی  ایـن 

اردیبهشـت ماه توسط شـبکه ایران 

اینترنشـنال منتشـر شـده،  شـامل 

صحبت هایـی پیرامون حاج قاسـم

در تاریـخ هفدهم اردیبهشـت 1400 

که مصـادف با روز قـدس و آخرین 

جمعـه مـاه مبـارک رمضـان اسـت 

توییت هایـی مرتبـط بـا  اقدامـات 

اسـرائیل و روز قدس منتشـر شـده 

است.

سپاه قدس، برجام و... بود که منجر به واکنش های گسترده ای از سوی کاربران شد.
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28 اردیبهشت

15 الی17 خرداد

28 خرداد

در بـازه زمانـی ثبـت نـام بـرای دوره ی سـیزدهم انتخابـات ریاسـت جمهـوری و تایید صالحیـت آنها 

توسـط شـورای نگهبـان حواشـی مربـوط بـه انتخابات در بسـتر توییتر بسـیار مـورد توجه قـرار گرفته 

اسـت؛ امـا در تاریـخ 28 فروردیـن 1400 موضـوع ثبت نـام علی الریجانی از خبرسـاز تریـن موضوعات 

بودنـد و کاربـران نسـبت بـه تاییـد وی از سـوی شـورای نگهبـان گمانه زنی هـای مختلفی کـرده اند. 

در ایـن بـازه ی زمانـی حواشـی مربـوط به انتخابـات و مناظـرات از مهم تریـن موضوعات مـورد توجه 

کاربـران بـوده اسـت. همچنیـن سـخنان هـر یـک از کاندید هـا نیـز در این بسـتر از موضوعـات مورد 

بحـث کاربران بوده اسـت. 

در  تاریـخ بیسـت و هشـتم خـرداد 1400 انتخابـات ریاسـت جمهـوری  دوره ی سـیزدهم برگـزار شـد، 

صحبـت و گمانـه زنـی پیرامـون نتیجـه انتخابـات، حواشـی مناظـرات انتخاباتـی، صحبـت از میـزان 

مشـارکت مردم و مقایسـه با دوره های گذشـته، گمانه زنی در مورد رتبه نامزدهای ریاسـت جمهوری 

در نتیجـه نهایـی و ... از موضوعـات مـورد توجـه کاربران بسـتر توییتـر در این بازه زمانی بوده اسـت.

اینسـتاگرام پرداختنـد کـه بـرای کمک به مسـئله کم آبـی در خوزسـتان تعدادی آب معدنـی خریداری 

کرده اند. 

29 تیر
در 29 تیــر مــاه مطــرح شــدن 

ــت  ــتان و حمای ــات خوزس اعتراض

از  خوزســتان  مــردم  از  کاربــران 

مهــم تریــن موضوعــات بــوده 

بــه  کاربــران  همچنیــن  اســت 

انتقــاد از تعــدادی از بالگر  هــای 
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4 مرداد

نسبت به آن واکنش نشان دادند. 

صحبـت در مـورد حضـور ورزشـکارانی از نیروهـای مسـلح در المپیـک، از دیگر موضوعات مـورد توجه 

اسـت. بوده  کاربران 

ــزاری  ــی برگ ــازه ی زمان ــن ب در ای

مســابقه  و  المپیــک  مســابقات 

تعــدادی از ایرانیانــی کــه زیــر 

ــد  ــران مســابقه نمی دهن پرچــم ای

ــی از  ــط برخ ــام توس ــب مق و کس

ــه  ــود ک ــواردی ب ــان، از م هموطن

ــر نســبت ــران در بســتر توییت کارب

17 اردیبهشت
مطـرح شـدن موضوع طـرح صیانت و 

حواشـی پیرامـون آن و از سـوی دیگـر 

نگرانـی کاربـران از اجرایـی شـدن ایـن 

طـرح از موضوعاتـی بـوده اسـت کـه 

باعـث واکنش تعـداد زیـادی از کاربران 

است.  شـده 

حواشـی  طـرح،  جزئیـات  از  صحبـت 

انتشـار  آن،  تصویـب  بـه  واکنش هـا 

از   ... و  نظرسـنجی های مختلـف  آمـار 

موضوعـات مـورد توجـه کاربـران بـوده 

اسـت. 
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5 مهر
در  تاریـخ پنجم مهـر ماه 1400 اخبـار مربوط 

بـه پیـاده روی اربعین و توییت هـای مرتبط 

از  انتقـادات  همچنیـن  و  مراسـم  ایـن  بـا 

شـرایط  وجـود  بـا  مراسـم  ایـن  برگـزاری 

بـوده  تاریـخ  ایـن  ترند هـای  از  کرونایـی 

اسـت.

2 آبان
در تاریـخ دوم آبـان 1400 در اسـتان آذربایجـان شـرقی در مراسـم معارفـه اسـتاندار،  فـردی به صورت 

اسـتاندار سـیلی زده و ایـن موضـوع به شـدت مـورد توجه کاربـران توییتر قـرار گرفت. 

5 مهر
در تاریـخ دوازدهم دی در آسـتانه سـالروز 

شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی و حادثـه 

هواپیمـای اوکراینـی، هشـتگ هایی مانند

hero ، قاسم_سلیمانی و من_هم_شمعی_

روشـن_خواهم_کرد در بسـتر توییتر تولید 

و منتشـر شـده است. 
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بر اساس داده های منتشرشده توسط »مرکز پژوهشی بتا« توییتر، اینستاگرام و تلگرام در کشور ما 

به ترتیب 3.2 میلیون، 48 و 49 میلیون کاربر دارد. این کاربران ساالنه در بستر توییتر حدودًا 790 

تلگرامی  کانال های  در  میلیون پست   900 و حدود  اینستاگرامی  میلیارد پست   1 توییت،  میلیون 

منتشر می کنند.

و  زمینه ساز  را  بسترها  این  می توان  اجتماعی  شبکه های  در  مردم  روزافزون  حضور  به  توجه  با 

زندگی  رو مهم ترین رخدادهایی که  این  از  بزرگ و کوچک جامعه دانست.  اتفاقات  بازتاب دهنده 

مردم را تحت تاثیر قرار می دهد قاعدتًا در شبکه های اجتماعی بازتاب خواهد داشت و بیشتر در 

مورد آن ها بحث و جدل شکل می گیرد. برخی از موضوعات ممکن است ابعاد بین المللی داشته 

باشد و برخی صرفا در محدوده جغرافیایی ایران مورد بحث باشد. نحوه بازتاب این اتفاقات در 

گذشته عمومًا به عهده رسانه های رسمی  بود اما در سال های اخیر، کاربران عادی و مستقل فارغ از 

رسانه ها شروع کننده برخی از اتفاقات و التهابات فضای مجازی بودند. 

در سال 1400 شاهد اتفاقات زیادی در موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و... بودیم 

که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. »مرکز پژوهشی بتا« در این گزارش در وهله اول با تجمیع 

داده ها، آنالیز و دسته بندی آن ها و در وهله دوم با دنبال کردن هشتگ های پرتکرار، موضوعات مورد 

توجه کاربران و تحلیل کارشناسی به تعدادی موضوع اولیه رسیده و با بررسی جداگانه هر موضوع و 

آمار کلی مربوط به هر کدام، 15 موضوع برتر از حیث تولید محتوای کاربران و الیک تفکیک شد. در 

این گزارش، تحت عنوان 15موضوع مورد توجه کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بررسی 

خواهد شد که حاصل تجمیع موضوعات مورد بحث کاربران اعم از موضوعات سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و... است.

موضوعات بـرتر

شبکه های اجتماعی
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براسـاس بررسـی های »مرکـز پژوهشـی بتـا«، در طـول سـال 1400 پانزده موضـوع مورد توجـه کاربران 

در شـبکه های اجتماعـی مجـازی بدسـت آمده اسـت. ایـن موضوعـات در بازه های زمانـی متفاوت در 

این سـال مـورد توجـه کاربران بوده اسـت.

نمـودار بـاال پرتکرارتریـن موضوعـات را بر اسـاس میـزان تولیـد محتوا نشـان می دهد. درصـد زیادی 

از تولیدمحتـوا در شـبکه های اجتماعـی بـا اختـالف نسـبت بـه موضوعات دیگـر به موضوعـات »کرونا 

و واکسیناسـیون« و »انتخابـات ریاسـت جمهـوری« اختصـاص دارد. در ادامه ی این گزارش به بررسـی 

دقیق تـر و جزیی تـر پرداختـه تـا تصویـر واضح تـری از موضوعـات مـورد توجـه کاربـران در بسـترهای 

مختلـف فضـای مجـازی حاصل شـود. الزم به ذکر اسـت لوگو بسـترها زیر هر موضوع نشـان دهنده ی 

توجـه بیشـتر آن موضوع در بسـتر مورد تاکید اسـت.

و  »کرونـا  و   »1400 ریاسـت جمهـوری  »انتخابـات 

واکسیناسـیون« دو موضـوع اصلـی هر سـه بسـتر 

در   کوویـد19  بـه  مربـوط  مباحـث  اسـت.  بـوده 

اینسـتاگرام و تلگـرام رتبه اول و انتخابات ریاسـت 

را  اول  رتبـه  توییتـر  در  آن  حواشـی  و  جمهـوری 

کسـب کـرده اسـت.

امـا رتبـه سـوم در هـر سـه بسـتر متفـاوت اسـت. 

اقتصـادی«،  و  اجتماعـی  »تجمعـات  توییتـر  در 

و  اوکرایـن«  بـه  روسـیه  اینسـتاگرام »حملـه ی  در 

تلگـرام »مذاکـرات هسـته ای« سـه موضوعـی  در 

هسـتند کـه رتبـه سـوم در ایـن بسـترها را کسـب 

کردنـد.

»سـالگرد شـهادت قاسـم سـلیمانی« در توییتر رتبه 

ایـن موضـوع در  را کسـب کـرده اسـت.  چهـارم 

اینسـتاگرام بـه دلیـل حـذف پسـت ها کمتـر دیده 

شـده امـا در تلگـرام رتبه هشـتم در نمـودار را دارد.

 امـا »طالبـان« موضـوع مـورد توجـه سـه بسـتر 

مـورد بررسـی اسـت. 
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موضـوع طالبـان در تلگـرام، توییتـر و اینسـتاگرام 

بـه ترتیـب در رتبـه چهـارم، پنجـم و ششـم نمودار 

قـرار دارد.

»خاموشـی ها و قطعی بـرق« موضوع بعـدی مورد 

توجـه کاربـران فضای مجازیسـت که ایـن موضوع 

از توییتـر تولیـد  اینسـتاگرام و تلگـرام بیشـتر  در 

محتـوا داشـته که اغلـب در تلگرام به اعالم سـاعت 

خاموشـی ها پرداخته شـده اسـت.

»سربازی و قوانین خرید خدمت« از موضوعاتیست که کاربران اینستاگرام بیشتر از تلگرام و توییتر 

به آن توجه کردند. و رتبه ی پنجم بعد از قطعی برق و بعد از موضوع طالبان مورد توجه بوده است. 

سایر موضوعات نیز در نمودار باال مشاهده است.

دسته بندی موضوعی 

بـر اسـاس داده هـای کارشناسی شـده توسـط کارشناسـان »مرکـز پژوهشـی بتـا« و همانطـور کـه در 

نمـودار بـاال قابـل مشـاهده اسـت، از میـان حـدود 2.5میلیـارد پسـتی کـه در شـبکه های اجتماعـی
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مراحل  اطالع رسانی  يا  متفاوت  زمانی  مقاطع  در  آن  مختلف  موج های  در  کرونا  با  مرتبط  اخبار 

واکسیناسیون، تاکید بر تزریق واکسن و رعایت پروتکل های بهداشتی، درخواست برای واردات واکسن 

و تجربیات شخصی در واکسیناسیون کرونا از موارد مورد اشاره کاربران در این حیطه بوده است. 

همچنیـن اخبـار سـرعت گرفتن واکسیناسـیون و اخبار وابسـته بـه آن مانند محدودیت هـای کرونایی 

و اخبـار مربـوط بـه بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه ها، واکنش هـا بـه واکسـن داخلـی علی الخصـوص 

بعـد از تزریـق واکسـن داخلی بـرای رهبر انقـالب و اخبار و واکنش به جریان های ضدواکسـن از سـایر 

موضوعـات اشـاره شـده در این حیطه اسـت.

براسـاس آمـار بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتـا از میـان حـدود 800 میلیـون توییت تولید شـده 

در سـال اخیـر بیـش از 8 میلیـون توییـت مرتبـط بـا کرونا و از میـان 1 میلیارد پسـت منتشرشـده در 

اینسـتاگرام در یـک سـال بیـش از 4 میلیـون پسـت و در نهایـت از میـان 900 میلیون پسـت تلگرامی

پیرامـون موضوعـات برتـر سـال 1400 منتشـر شـده اسـت، بیـش از 40 درصد پسـت ها بـه موضوعات 

سیاسـی اختصـاص دارنـد کـه ایـن امر نشـان از اهمیـت مسـائل سیاسـی و نفـوذ آن در دغدغه های 

کاربـران در راسـتای تولیـد محتـوا در شـبکه های اجتماعـی دارد. البتـه کـه موضوعـی ماننـد انتخابات 

ریاسـت جمهوری در سـال 1400 می توانـد یکـی از دالیـل اصلـی پرداختـن کاربـران بـه موضوعـات و 

شـخصیت های سیاسـی باشـد.

مرتبه ی بعدی به پست هایی با موضوع اجتماعی اختصاص دارد که 35 درصد از این پست ها را شامل 

اغلب  که  کاربران  توجه  مورد  10درصد محتواهای  با کسب  و سالمت  پزشکی  و موضوعات  می شود. 

پیرامون ویروس کووید19 و مطالب مرتبط با واکسیناسیون بوده است. در نهایت موضوعات ورزشی و 

اقتصادی به ترتیب با کسب 8 و 6 درصد محتوا در رتبه های بعدی قرار دارند.

کرونا و واکسیناسیون
مسـئله بحران همه گیـری کرونا در 

کشـور و واکسیناسـیون از مسـائل 

 1400 سـال  وجهـی  چنـد  و  مهـم 

بـوده اسـت. انتقاد از سیاسـت ها 

مدیــریت  در  دولـت  عملکـرد  و 

کرونـا و واردات و تزریـق واکسـن، 

بـه خصـوص در 6 ماه اول ســال، 
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منتشرشـده در یـک سـال حـدود 31 میلیـون پسـت بـه مسـئله ی کرونـا و واکسیناسـیون اختصاص 

داشـته اند. کانا ل هـای تلگرامـی در ایـن میـان نقـش بیشـتری در تولیـد محتـوا داشـته که نشـان از 

گسـتردگی اخبـار پیرامون کرونـا دارد.

در ایـن تصویـر آمـار تولیـد محتـوا پیرامـون موضـوع »کرونـا و واکسیناسـیون« در سـال 1400 قابـل 

است. مشـاهده 
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در بیـن کاربـران توییتـر موضوعاتی نظیر اخبار وضعیت کرونا در کشـور، انتقاد از سیاسـت های رسـمی 

در خصـوص کرونـا و سـرعت واکسیناسـیون، تاکیـد بـر رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی و تزریـق 

واکسـن کرونـا و انتشـار تجربه هـای شـخصی از دریافـت واکسـن و صحبت در خصوص نوع واکسـن 

از موضوعـات پرتکـرار مـورد اشـاره آن ها در این بسـتر بوده اسـت.

در بسـتر اینسـتاگرام انتقـاد از مدیریـت کرونـا در کشـور، اخبار مربوط به گسـترش کرونا و سـویه های 

مختلـف آن، تاکیـد بر رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی و درخواسـت بـرای واردات واکسـن کرونا از 

مـوارد مورد اشـاره توسـط کاربران این بسـتر بوده اسـت.

اطـالع رسـانی و تشـویق بـه دریافـت واکسـن و بیـان کـردن تجربیـات شـخصی از دریافت واکسـن 

کرونـا و بازتـاب اخبـار رونمایـی از واکسـن های داخلـی و تزریـق واکسـن توسـط رهبر انقالب از سـایر 

مـوارد مـورد اشـاره کاربـران در این بسـتر بوده اسـت. 

در بسـتر تلگـرام بیشـتر اخبـار رسـمی مـورد توجه بـوده اسـت. اطالع رسـانی خدمات غیرحضـوری به 

موجـب کرونـا، اخبـار وضعیـت کرونـا و واکسیناسـیون و اخبـار مربـوط بـه موج هـای مختلـف کرونا 

علی الخصـوص مـوج دلتـا و اومیکـرون از مـوارد مـورد اشـاره کاربـران در این بسـتر بوده اسـت.

کاربـران بـا رویکردهـای مختلف درخصوص شـرایط کلـی انتخابات، صحبت از شـرکت یا عدم شـرکت 

در انتخابـات و گزینه هـای احتمالـی ثبـت نـام در انتخابـات ریاسـت جمهـوری تولید محتـوا کردند؛ با 

رسـیدن بـه 21 تـا 25 اردیبهشـت موضوعـات و اخبـار ثبـت نام  ها بیشـتر از قبـل جدی گرفته شـد. در 

ادامـه فراینـد انتخابـات نیـز حواشـی تعییـن صالحیت هـا، واکنش هـای شـخصیت ها و کاربـران بـه 

نامزدهـا از مـواردی بـوده کـه در ادامـه مـورد توجه کاربـران قرار گرفته اسـت.

در ایام تبلیغات انتخاباتی تا بعد از اعالم نـتایج، گمانه زنی پیرامون نتایج انتـخابات و درصد مناظرات 

انتخابات ریاست جمهوری
از  ایران   1400 جمهوری  ریاست  انتخابات 

بوده  موضوعاتی  پرتکرارترین  و  مهم ترین 

به  اجتماعی  شبکه های  کاربران  که  است 

تحلیلی،  محتوای  تولید  پرداخته اند.  آن 

کاربران  واکنش های  و  انتخاباتی  تبلیغات 

فضای مجازی از ابتدای سال 1400 به مرور 

با نزدیک شدن به انتخابات افزایش یافت. 
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مناظـرات انتخاباتـی و حواشـی آن، بازتاب و اظهار نظرات کاندیداهای انتخابـات و تبلیغات انتخاباتی 

مـواردی بودنـد که موجب تولید محتوای کاربران شـبکه های اجتماعی مجازی شـده اسـت.

18میلیـون توییـت از سـوی کاربـران توییتـر، بیـش از 9 میلیـون پسـت تلگرامـی و 5 میلیون پسـت 

اینسـتاگرامی در خصـوص موضـوع انتخابـات ریاسـت جمهـوری تولید شـده اسـت. 

در ایـن تصویـر آمـار تولیـد محتوا پیرامون موضـوع »انتخابات ریاسـت جمهوری« در سـال 1400 قابل 

مشـاهده است.
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در بسـتر توییتـر واکنش هـای کاربـران به مناظـرات و حوادث و حواشـی انتخابات مورد توجـه کاربران 

قـرار گرفـت. بیشـتر توییت ها از سـوی کاربـران حقیقـی و در واکنش به مسـائل ترند سیاسـی مرتبط 

بـا انتخابات بوده اسـت. 

از نظـر رویکـرد نیـز بخشـی از توییت هـا در مـورد انتقاد از شـورای نگهبـان، برخی در حمایت از شـورا 

و برخـی خنثی بوده اسـت.

در بسـتر اینسـتاگرام بخشـی از پسـت ها توسـط پیج های طرفداری یا پیج های خبری منتشـر شـده و 

بخشـی نیز از سـوی کاربران حقیقی منتشـر شـده اسـت. در این بسـتر مناظرات و تبلیغات انتخاباتی، 

انتشـار لیسـت کاندیداهـای تاییـد صالحیـت شـده، شـوخی بـا افـراد ثبت نـام کـرده بـرای ریاسـت 

جمهـوری، کمپیـن دعـوت بـه شـرکت در انتخابـات یا عدم شـرکت از جمله مـواردی بوده اسـت که در 

پسـت های اینسـتاگرامی مرتبـط مـورد توجه بوده اسـت.

تقابل دو موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات در این بستر پررنگ تر بوده است.

در بسـتر تلگـرام عمـده پسـت ها از کانال هـای خبـری کـه بـه اطالع رسـانی اخبـار مختلـف مربـوط به 

انتخـاب پرداخته انـد یـا تبلیغـات کاندیداها، بوده اسـت. بازتاب مسـتندها و مصاحبه هـای انتخاباتی 

کاندیداهـا از پرتکرارتریـن محتواهای این بسـتر بوده اسـت. 

پسـت های مربـوط بـه تاییـد صالحیت هـا و فن پیج هـای شـخصیت های سیاسـی نیـز از موضوعـات 

تکـرار شـده در این بسـتر بوده اسـت.

تجمعات اقتصادی اجتماعی
در طول سال 1400 تجمعات و اعتراضات اقتصادی - معیشتی و اجتماعی متعددی خبرساز و موجب 

اعتراضات خوزستان،  ترتیب  به  اعتراضات  و  این تجمعات  بین  در  کاربران فضای مجازی شد.  توجه 

اعتراض اساتید دانشگاه علی الخصوص اساتید  بازنشستگان آموزش و پرورش،  اعتراضات معلمین و 

دانشگاه آزاد، اعتراضات بی آبی اصفهان و سیستان پرتکرارترین موضوعات در این بخش بوده اند.

جریان  در  آمده  پیش  درگیری های  و  استان  این  در  آب  مشکالت  به  خوزستان  اعتراضات  حادثه  در 

اعتراضات، موجب همدلی کاربران و پرداختن به این موضوع شده است.

طهرانچی)رییس  به  اعتراض  بعضا  و  حقوقشان  همسان سازی  برای  آزاد  دانشگاه  اساتید  اعتراضات 

آن  به  سال  طول  در  کاربران  از  برخی  که  بوده  موضوعاتی  از  وی  عزل  درخواست  و  آزاد(  دانشگاه 

پرداخته اند.
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اعتراضـات سراسـری معلمیـن و بازنشسـتگان جهـت همسان سـازی حقـوق و رسـیدگی بـه رتبه بندی 

معلمـان نیـز از مـوارد مـورد توجـه بخشـی از کاربران بوده اسـت.

بازتـاب تجمـع و اعتراضـات کشـاورزان اصفهـان در زاینـده رود جهـت اختصـاص حق آبـه از زاینده رود 

و حواشـی مرتبـط بـا ایـن تجمـع نیـز از موضوعـات ترند شـده پاییـز1400 بـوده اسـت. در نهایت نیز 

اعتراضـات مـردم سیسـتان بـرای دریافـت حق آبـه هیرمنـد و هامـون از افغانسـتان دیگـر موضـوع 

پرتکـرار بوده اسـت.

 براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتا، ایـن موضوعات مجموعـًا منجر بـه تولید بیش 

از 4 میلیـون توییـت، حـدود 860 هـزار پسـت اینسـتاگرامی و بیـش از 777 هـزار پسـت تلگرامی در 

مقاطع مختلف سـال 1400 منتشـر شـده اسـت. 
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اعتراضات  اخبار   ،98 ماه  آبان  حوادث  امنیتی  محکومان  عفو  به  اشاره  همچون  مسائلی  آن  از  بعد 

خوزستان به مشکالت آب، تجمع و حواشی اعتراضات کشاورزان اصفهانی در زاینده رود، مطالبات اساتید 

دانشگاه و در نهایت بازتاب اعتراضات سیستان برای مشکالت کم آبی و لزوم دریافت حق آبه هیرمند 

و هامون مورد توجه بوده است. 

در بسـتر اینسـتاگرام بیـش از سـایر اعتراضـات، اعتراضـات خوزسـتان در خصوص مشـکالت آب مورد 

توجـه بـوده اسـت. همچنین اعتراضـات سراسـری و تجمعات معلمان و بازنشسـتگان بـرای رتبه بندی 

معلمـان و همسان سـازی حقوقشـان از سـایر موضوعـات مـورد توجـه کاربـران بـوده اسـت. بعـد از 

ایـن مـوارد، اخبـار اعتراضـات اصفهان و درخواسـت حق آبـه کشـاورزان و اعتراضات مسـالمت آمیز در 

اصفهان، مطالبه اسـاتید دانشـگاه آزاد برای همسـان سـازی حقوقشـان و درخواسـت عـزل طهرانچی 

و در نهایـت مطالبـه حق آبـه هیرمنـد و هامون در سیسـتان از سـایر مـوارد مورد توجه کاربـران در این 

بسـتر بوده اسـت.

در این تصویر آمار تولید محتوا پیرامون موضوع »اعتراضات اقتصادی اجتماعی« در سال 1400 قابل 

مشاهده است.

در بسـتر تلگرام بیشـتر اخبار رسمی 

و محلـی مـورد توجـه بـوده اسـت. 

بیشـترین مسـائل مـورد توجـه در 

ایـن بسـتر تجمعـات سراسـری در 

مناطـق مختلـف کشـور در خصوص 

مطالبـه  و  معیشـتی  مشـکالت 

رتبه بنـدی  همسان سـازی حقـوق و 

بـوده  فرهنگیـان  توسـط  معلمیـن 

 . ست ا

در بسـتر توییتـر اعتراضـات یـا تجمعـات اعتراضـی مختلفـی ترنـد و مورد توجـه بخشـی از کاربران با 

رویکردهـای متفـاوت قـرار گرفتـه اسـت. در این بین مطالبه اسـاتید دانشـگاه آزاد برای یکسان سـازی 

حقوقشـان، بازتـاب اعتراضـات خوزسـتان در مسـئله کم آبـی، تجمعات و حواشـی اعتراضـات معلمان 

و بازنشسـتگان فرهنگـی بـرای همسـان سـازی حقـوق و رتبـه بنـدی معلمـان، واکنش هـا بـه تجمـع 

کشـاورزان اصفهانـی و حواشـی مربـوط بـه آن و در نهایـت اعتراضـات مـردم سیسـتان برای مشـکل 

کم آبـی و خواسـتار گرفتـن حق آبـه هیرمنـد و هامـون مسـائلی بودنـد کـه در ایـن بسـتر مـورد توجه 

کاربـران بوده اسـت.
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تسلط طالبان بر افغانستان
حملـه ی گروهـک طالبـان بـه افغانسـتان و سـقوط کابل و دولت اشـرف غنـی در افغانسـتان از جمله 

مسـائلی بـود کـه توجـه کاربـران فارسـی زبـان را در فضـای مجازی بـه خود جلـب کرد. 

در تابســتان 1400 بــا خــروج نیروهــای ناتــو و تصمیــم آمریــکا بــرای خــروج از افغانســتان، طالبــان 

شــهرهای افغانســتان و کابــل را بــه تصــرف خــود درآورد.

کاربـران ایرانـی نیـز بـا پیگیـری اخبـار و بحث در خصـوص مواضع ایـران در مـورد طالبـان، اقدامات 

طالبـان، تحـرکات آمریـکا در افغانسـتان، بـا مردم افغانسـتان ابـراز همـدردی می کردند. 

براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتا در بسـتر توییتـر بیـش از  1/3 میلیون پسـت، 

در بسـتر اینسـتاگرام بیـش از 625 هـزار پسـت و در بسـتر تلگـرام نیـز حـدودًا 2/6 میلیون پسـت در 

خصـوص موضـوع حضـور طالبان در افغانسـتان تولید شـده اسـت.

در این تصویر آمار تولید محتوا پیرامون موضوع »طالبان« در سال 1400 قابل مشاهده است.
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کاربـران در بسـتر توییتـر بیـش از هـر موضوعـی بـه همدلـی بـا مـردم و کاربـران افغانسـتانی و ابراز 

نگرانـی بابـت بـه قدرت رسـیدن طالبـان در افغانسـتان پرداختند. برخی نیز در این بسـتر بـه پیگیری 

اخبـار افغانسـتان و مقاومـت پنجشـیر پرداختـه و مواضع جمهوری اسـالمی ایران نسـبت بـه طالبان 

را بررسـی کرده انـد. 

در بسـتر اینسـتاگرام و در پسـت هایی کـه بـا موضـوع طالبـان منتشـر شـده اسـت، همدلی بـا مردم 

افغانسـتان، نگرانـی از افراط گرایـی طالبـان، اخبار سیاسـی و شـرایط تحـوالت افغانسـتان و مقاومت 

پنجشـیر از مـوارد مـورد توجـه کاربـران در این بسـتر بوده اسـت. 

در بسـتر تلگـرام نیـز در خصـوص ایـن موضـوع بیشـتر پسـت های خبری منتشـر شـده اسـت. اخبار 

سـقوط حکومـت در افعانسـتان، عـدم مقاومـت ارتـش افغانسـتان و فـرار مسـئوالن دولتـی، بازتاب 

و حواشـی مصاحبـه شـبکه افـق بـا طالبـان از پرتکرارتریـن موضوعـات در ایـن بسـتر بـوده اسـت. 

همچنیـن بازتـاب اخبـار درگیـری نیروهای مرزی ایـران با طالبـان و نگرانـی بابت افراط گرایـی طالبان 

از موضوعـات مـورد توجـه در ایـن بسـتر بوده اسـت.

مذاکرات هسته ای
دولت  پایان  در  وین  هسته ای  مذاکرات 

پررنگ  نقش  و  مذاکرات  تداوم  و  روحانی 

شد  موجب  کشور  خارجی  سیاست  در  آن 

تا مذاکرات هسته ای به یکی از موضوعات 

مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  پرتکرار 

تبدیل شود.

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به انتشار اخبار پیشرفت مذاکرات احیای برجام پرداخته و برخی نیز 

در مورد عملکرد دولت روحانی در روزهای پایانی اش در مذاکرات محتوا تولید کرده اند. تالش تیم مذاکره 

کننده جدید در دولت رئیسی و بحث و اختالف نظر پیرامون واقعیت برجام و اختالفات سیاسی داخلی 

بر سر آن از دیگر مسائلی بودند که مورد توجه کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته اند.

براساس نتایج بدست آمده در مرکز پژوهشی بتا، بیش از 600 هزار توییت، حدود 257 هزار پست 

اینستاگرامی و در نهایت بیش از 3 میلیون پست تلگرامی پیرامون این موضوع تولید شده است.
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در این تصویر آمار تولید محتوا پیرامون موضوع »مذاکرات هسته ای« در سال 1400 قابل مشاهده است.

سیاسی  اختالفات  توییتر  بستر  در 

به  هجمه  و  انتقاد  برجام،  پیرامون 

دولت  مذاکره کننده  تیم  و  عراقچی 

روحانی توسط برخی از کاربران و اخبار 

مذاکرات احیای برجام از جمله مواردی 

بوده است که مورد توجه کاربران بوده 

است.
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اخبار  پیگیری  اینستاگرام  بستر  در 

منتشر شده از مذاکرات هسته ای وین 

بوده  کاربران  توجه  مورد  مسائل  از 

گروه های  به  واکنش  همچنین  است. 

یا  روحانی  دولت  در  کننده  مذاکره 

رئیسی از جمله مواردی بوده است که 

مورد توجه کاربران در این موضوع قرار 

گرفته است.

پست های  انتشار  نیز  تلگرام  بستر  در 

این موضوع بیشترین  خبری پیرامون 

است.  داشته  را  محتوا  تولید  میزان 

بازتاب  رئیسی،  دولت  در  مذاکرات 

از  انتقاد  و  برجام  پیرامون  مصاحبه ها 

مسائل  جمله  از  برجام  انعقاد  شرایط 

مورد اشاره کاربران بوده است.

خاموشی ها و قطعی برق
یکـی از موضوعاتـی کـه در سـال 1400 مـورد توجـه کاربران بـوده ، قطعی هـای مکرر برق بوده اسـت. 

قطـع شـدن های مکـرر برق، عـدم اطالع رسـانی قطعی برق ویا اطالع رسـانی نادرسـت از سـاعت های 

خاموشـی،  صحبـت از مشـکالت مـردم در مواجهـه بـا قطعی برق، بی کفایت تلقی شـدن مسـئولین
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در اثر قطعی برق و انتقادات و نارضایتی از این خاموشی ها از جمله مسائلی بوده که توسط کاربران در 

فضای مجازی مطرح شده است.

براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتا، چیزی حـدود 900 هـزار توییت، بــیش از 790 

هــزار پـســت در اثـر قطعی بـرق و انتقـادات و نارضایتی از این خاموشـی ها از جمله مسـائلی بوده 

کـه توسـط کاربـران در فضای مجازی مطرح شـده اسـت.

براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتـا، چیزی حـدود 900 هـزار توییت، بیـش از 790 

هـزار پسـت اینسـتاگرامی و حـدود 2 میلیـون پسـت در بسـتر تلگـرام پیرامـون این موضوع منتشـر 

شـده است.

در این تصویر آمار تولید محتوا پیرامون موضوع »قطعی برق« در سال 1400 قابل مشاهده است.
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و  بـرق  قطعـی  اخبـار  نیـز  توییتـر  بسـتر  در 

مشـکالت پیـش آمـده در پـی آن مـورد توجـه 

شـدن  تلقـی  ناکارآمـد  اسـت.  بـوده  کاربـران 

مسـئولین در مدیریـت بحـران قطعی هـای برق 

بـرای  آمـده  بوجـود  از مشـکالت  نارضایتـی  و 

کاربـران در اثـر قطعی هـای مکـرر بـرق از مـوارد 

مـورد اشـاره کاربـران بـوده اسـت.

و  بـرق  قطعـی  اخبـار  اینسـتاگرام  بسـتر  در 

مشـکالت ناشـی از آن بیـش از هـر مسـئله ای 

مـورد توجـه کاربـران ایـن بسـتر بـوده اسـت.

در تلگـرام اخبـار مرتبـط بـا قطعـی بـرق بیـش 

از دیگـر مـوارد به چشـم می خـورد. خبـر قطعی 

برق ورزشـگاه آزادی، تجربیات و مشـکالت مردم 

در قطعی هـای بـرق، مشـکل عدم اطالع رسـانی 

در  مکـرر  قطعی هـای  از  نارضایتـی  و  انتقـاد  و 

کشـور از مسـائل مـورد اشـاره در ایـن موضـوع 

اسـت. بوده 
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حدود 171 هزار پست اینستاگرامی  

پسـت  یک میلیـون  از  بیـش  و 

ایـن موضـوع  تلگرامـی پیرامـون 

منتشـر شـده اسـت.

در ایـن تصویـر آمـار تولیـد محتوا 

»سـالگرد  موضـوع  پیرامـون 

شهادت قاسـم سـلیمانی« در سال 

اسـت. مشـاهده  قابـل   1400

سالگرد شهادت قاسم سلیمانی
سـلیمانی،  سـردار  شـهادت  سـالگرد  ایـام  در 

رویکردهـای  بـا  مجـازی  فضـای  در  کاربـران 

نشـان  واکنـش  موضـوع  ایـن  بـه  گوناگـون 

دادند. پرداختن به بزرگداشـت سـردار سلیمانی 

و توجـه بـه جایگاه سـردار سـلیمانی در کشـور 

و مطالبـه انتقـام سـخت از مـوارد مـورد توجه 

کاربـران بـه ایـن موضـوع بـوده اسـت.

براســاس نــتایج بدســت آمــده در مــرکز  

توییـت،  میلیـون   2 از  بیـش  بتـا،  پژوهشـی 
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بـه  کاربـران  از  بخشـی  توییتـر  بسـتر  در 

بزرگداشـت سالگرد شهادت سـردار سلیمانی 

اسـالمی  جمهـوری  در  ایشـان  جایـگاه  و 

بودنـد.  پرداختـه 
در بسـر اینسـتاگرام، انتقـاد از سانسـور تصاویر شـهید 

سـلیامنی در اینسـتاگرام و هتاکی به رسدار سـلیامنی و 

مجسـمه ایشـان نیز از سـایر مـوارد مورد اشـاره در این 

بسـر بوده اسـت.

را  رسـمی  اخبـار  بیشـتر  تلگـرام  بسـتر 

سـردار  بزرگداشـت  اسـت؛  شـده  شـامل 

سـلیمانی و مطالبـه انتقام سـخت و بازتاب 

همایش هـای  و  مسـئولین  مصاحبه هـای 

بزرگداشـت سـردار سـلیمانی در ایـن بسـتر 

مـورد توجـه بـوده اسـت. 

سربازی و قوانین خرید خدمت
مسـئله سـربازی و حواشـی مرتبـط بـا آن از جملـه صحبت از سـختی هـای سـربازی، انتقـاد از نحوه 

اجـرای سـربازی، صحبـت از شـرایط خرید سـربازی، پیشـنهادها برای اجرایی شـدن سـربازی حرفه ای 

و ... موجـب توجـه کاربـران شـبکه های اجتماعی به این موضوع در سـال 1400 شـده اسـت. همچنین 

ارائـه شـدن طرح هـای مختلـف برای تغییـر در نـوع سـربازی و قوانین خریـد خدمت سـربازی که در 

ایـن سـال مطرح شـد از مسـائل مورد توجـه کاربـران شـبکه های اجتماعی بوده اسـت.
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طبـق یافته هـای مرکـز پژوهشـی بتا 1 میلیـون توییت، حـدود 650 هزار پسـت اینسـتاگرامی و بیش 

از 1 میلیـون پسـت در کانال هـای تلگرامـی پیرامـون موضـوع سـربازی و قوانیـن مصـوب مرتبـط بـا 

خدمت در این بسـترها منتشـر شـده اسـت. 

در ایـن تصویـر آمـار تولید محتـوا پیرامون موضوع »سـربازی و قوانیـن خرید خدمت« در سـال 1400 

قابل مشـاهده است.

در بسـتر توییتـر واکنـش کاربـران بیـش از هر چیـزی در ارتباط با ایـن موضوع، مربوط به لـزوم ایجاد 

سـربازی حرفـه ای بـوده اسـت. صحبـت از میـزان افزایـش حقـوق سـربازان، مشـکالت و تجربیات و 

خاطـرات تلـخ افـراد از سـربازی، نقد سـربازی و شـرایط محدودکننـده ی آن برای مـردان از جمله دیگر 

مـوارد مورد اشـاره بوده اسـت. 
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بـه  کـّرات  بـه  همچنیـن  بسـتر  ایـن  در 

طرح هـای خریـد خدمـت و حذف سـربازی 

سـرباز  بـه  عنابسـتانی  سـیلی  پرونـده  و 

اسـت. شـده  پرداختـه  راهـور  پلیـس 

موضـوع  پیرامـون  اینسـتاگرام  بسـتر  در 

سـربازی و قوانیـن خریـد خدمـت مسـائل 

مختلفـی مطـرح شـده اسـت. طـرح خرید 

توسـط  سـربازی  بـا  مخالفـت  سـربازی، 

کاربـران و انتشـار اخبـار شـرایط معافیت و 

قوانیـن سـربازی از موضوعـات پـر بحث در 

این بستر بوده اند.   

در بسـتر تلگـرام نیـز مطالبـه و اخبـار مربوط بـه افزایش حقوق سـربازی، حـذف سـربازی، مخالفت با 

سـربازی و شـرایط معافیـت، از موضوعـات مـورد پرداخـت کانال ها بوده اسـت.

جنگ روسیه و اوکراین
در اسـفند 1400 خبـر حملـه نظامـی روسـیه بـه اوکرایـن موجـب واکنـش گسـترده  رسـانه ها شـد و 

همچنیـن واکنـش کاربـران فضـای مجـازی را نیـز در پی داشـت. از یک سـو پیگیری اخبـار و اتفاقات 

جنـگ و پیشـروی روسـیه در اوکرایـن و از سـوی دیگـر همدلـی برخـی کاربـران بـا مـردم اوکرایـن یا 

گمانه زنـی پیرامـون آینـده جنگ و تحـوالت سیاسـی در دنیا از موارد مـورد توجه کاربران بوده اسـت. 

برخـی از کاربـران نیـز در خصـوص مقصـران جنـگ و موضـع ایـران نسـبت روسـیه به بحـث و جدل 

پرداختـه و در نهایـت نیـز بخشـی از کاربـران بـا مقایسـه واکنش بـه جنـگ اوکراین با سـایر جنگ ها 

بـه تفـاوت رفتـار بـا غربی هـا و اروپایـی هـا و مـردم خاورمیانه در موضـوع جنـگ پرداختند.
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بـر اسـاس آمـار بـه دسـت آمـده در مرکـز 

پژوهشـی بتـا در رابطـه بـا موضـوع مذکور 

حـدود 1 میلیـون توییت و 500 هزار پسـت 

اینسـتاگرامی و بیـش از 1/5 میلیون پسـت 

در کانال های تلگرامی منتشـر شـده اسـت.

در ایـن تصویـر آمـار تولید محتـوا پیرامون 

موضوع »جنگ روسـیه و اوکراین« در سـال 

1400 قابل مشـاهده است.
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در بسـتر توییتـر کاربـران بـه اخبـار جنـگ 

موضـع  از  صحبـت  اوکرایـن،  مقاومـت  و 

جمهـوری اسـالمی در قبال روسـیه، همدلی 

بـا مـردم اوکراین و انتقـاد از نژادپرسـتی و 

دوگانگـی رفتـار اروپاییـان نسـبت به جنگ 

در مناطـق مختلـف پرداخته انـد.

در بستر اینستاگرام بخشی از کاربران با پست های خود با مردم اوکراین ابراز همدلی کرده بودند و 

اقدام روسیه را محکوم کردند. همچنین بحث و جدل بر سر مقصر دانستن روسیه یا آمریکا و بازتاب 

اخبار جنگ و پیشروی های ارتش روسیه در اوکراین از  موارد مورد توجه کاربران بوده است.

در تلگـرام بیـش از هـر مسـئله ای در ایـن موضوع بازتـاب اخبار جنگ و پیشـروی روسـیه در اوکراین 

مـورد توجـه کانال هـای خبـری بـوده اسـت. همچنیـن گمانه زنـی پیرامـون آینـده جنـگ، بازتـاب 

واکنش هـای دنیـا بـه جنـگ و بحـث در خصـوص واکنـش ایران بـه این جنـگ از موارد مـورد توجه 

کانال هـا در ایـن بسـتر بوده اسـت.

افشای فایل صوتی ظریف
در اوایـل اردیبهشـت سـال 1400، فایـل صوتـی محرمانـه مصاحبـه ظریـف وزیر سـابق امـور خارجه با 

سـعید لیالز منتشـر شـد که موجـب واکنش هـای فراوانی در شـبکه های مجازی شـد. نظـرات کاربران 

در خصـوص محتـوای گفتگـوی ایـن فایـل صوتـی، اخبـار و واکنش هـای بین المللـی به ایـن صوت و 

گمانه زنـی پیرامـون نحـوه لـو رفتـن ایـن فایـل در بین کاربـران از مسـائل مـورد توجه در شـبکه های 

اجتماعـی بوده اسـت.
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براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکز پژوهشـی بتا بیـش از 1 میلیون توییت، حدود 412 هزار پسـت 

اینسـتاگرامی و بیش از 660 هزار پسـت تلگرامی، پیرامون این موضوع تولید شـده اسـت.

ایـن تصویـر آمـار تولیـد محتـوا پیرامـون موضوع »افشـای فایـل صوتی ظریـف« در سـال 1400 قابل 

مشـاهده است.

کاربـران در توییتـر بیشـتر بـه بحث هـای سیاسـی علی الخصـوص دوگانـه میـدان و دیپلماسـی در 

صحبت هـای لـو رفتـه ظریـف و نگرانـی بابـت نفـوذ در وزارت خارجـه پرداختنـد. 
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دالیـل  خصـوص  در  گمانه زنـی  و  اخبـار 

انتشـار ایـن فایـل صوتـی از مـوارد مـورد 

اسـت. بـوده  کاربـران  و جـدل  بحـث 

دالیـل  خصـوص  در  گمانه زنـی  و  اخبـار 

انتشـار ایـن فایـل صوتـی از مـوارد مـورد 

اسـت. بـوده  کاربـران  و جـدل  بحـث 

رسمی  و  خبری  واکنش ها  بیشتر  تلگرام  در 

و  اتفاق  این  اخبار  بازتاب  و  است  بوده 

مصاحبه های اشخاص سیاسی پیرامون این 

مسئله مورد استقبال قرار گرفته است.

رویدادهای ورزشی بین المللی
در سـال 1400 رویدادهای متفاوت ورزشـی خبرسـاز موجب توجه کاربران شـبکه های اجتماعی مجازی 

شـد. در ایـن بیـن المپیـک 2021 توکیـو، مراحـل مقدماتی جـام جهانی فوتبـال و جام جهانی کشـتی 

اسلو از مــهم ترین رویدادها بوده است. کاربران فــضای مجازی ایران با بــازتاب اخــبار ورزشــی و

عملکـرد ورزشـکاران ایرانـی در ایـن تورنومنت هـا، 

مـدال آور  ورزشـکاران  از  حمایـت  و  تقدیـر 

علی الخصـوص بابـت مـدال طـالی جهانـی حسـن 

یزدانـی در رقابت هـای کشـتی و صعـود تیـم مّلـی 

تولیـد  بـه  قطـر  جهانـی  جـام  بـه  ایـران  فوتبـال 

محتـوا پیرامـون رویدادهـای ورزشـی بین المللـی در 

پرداختنـد. مجـازی  فضـای  مختلـف  بسـترهای 

براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی 

پسـت  هـزار   320 توییـت،  هـزار   100 حـدود  بتـا، 

اینسـتاگرامی و بیـش از 1.5 میلیون پسـت تلگرامی 

پیرامـون ایـن موضـوع منتشـر شـده اسـت.
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در ایـن تصویـر آمـار تولیـد محتـوا پیرامون موضـوع »رویدادهـای ورزشـی بین المللی« در سـال 1400 

قابل مشـاهده اسـت.

در بسـتر توییتـر صعـود تیـم ملـی ایـران 

بـه جـام جهانـی، اخبـار ورزشـی و عملکـرد 

ورزشـکاران ایرانـی در مسـابقات بین المللی 

علی الخصـوص کشـتی گیرانی مانند حسـن 

یزدانـی و محمدرضـا گرایـی مـورد توجـه 

اسـت.  بوده  کاربـران 
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همچنیـن برخـی از کاربـران بـه مـدال طـالی فروغـی در المپیـک و بحث هـای سیاسـی حواشـی آن 

پرداختند.

و  ورزشـی  اخبـار  اینسـتاگرام  بسـتر  در 

توجـه  مـورد  ایرانـی  ورزشـکاران  عملکـرد 

کاربـران بوده اسـت. بخشـی از کاربـران نیز 

از صعـود تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـه جام 

جهانـی قطـر ابـراز خرسـندی کردنـد. 

از ورزشـکاران مـدال آور  تقدیـر و حمایـت 

مسـابقات جهانی و المپیـک علی الخصوص 

کشـتی گیـران نیـز از مـوارد مـورد توجـه 

کاربـران بـوده اسـت

در بسـتر تلگـرام نیـز اخبـار ورزشـی، اخبـار 

مسـابقات و نتایـج و عملکـرد ورزشـکاران 

ورزشـکاران  از  تقدیـر  همچنیـن  و  ایرانـی 

مـدال آور و بازتـاب اخبـار صعـود ایـران به 

جـام جهانی فوتبـال مورد توجـه کانال های 

فعـال بوده اسـت.
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طرح صیانت از فضای مجازی
یکـی دیگـر از مسـائلی کـه موجـب واکنش های گسـترده کاربـران در طول سـال 1400 نسـبت به خود 

شـد، مطـرح شـدن طـرح موسـوم به طـرح صیانـت بـوده اسـت. واکنش ها با مطـرح شـدن کلیات 

ایـن طـرح آغـاز شـد. امـا ایـن واکنش ها با ارائه شـدن پیشـنویس ایـن طـرح در تیرماه سـال جاری 

و اصـل 85 شـدن ایـن طـرح و در نتیجـه واکنـش گسـترده رسـانه ها توجـه به ایـن موضـوع به اوج 

خـود رسـید. در اسـفندماه نیـز با خبـر تصویب این طرح در کمیسـیون مشـترک مجـددا واکنش ها به 

ایـن طـرح اوج گرفـت کـه چندی بعـد تصویب ایـن طـرح را غیرقانونی دانسـته و آن را لغـو کردند. 

در فضـای مجـازی کاربـران بـا نگرانـی و نارضایتـی بابت احتمـال تصویـب این طرح  واکنش نشـان 

دادنـد. پیگیـری و بازنشـر اخبـار مربـوط بـه طـرح صیانت، برابر دانسـتن ایـن طرح با مسدودسـازی 

اینترنـت، اشـاره بـه لطمـه اقتصـادی کسـب وکارها در صـورت تصویـب ایـن طـرح و فراینـد خـاص 

تصویـب ایـن طـرح از جملـه واکنش هـا و موضوعاتی بوده اسـت که کاربـران در ایـن موضوع مطرح 

کرده انـد.

براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتـا، حـدود 770 هـزار توییـت، بیـش از 300 هزار 

پسـت اینسـتاگرامی و حـدود 810 هـزار پسـت تلگرامـی پیرامـون این موضوع منتشـر شـده اسـت.

اوایـل  در  موضـوع  ایـن  کـه  وجـودی  بـا 

اسـفندماه 1400 در فضـای مجـازی اوج گرفت 

امـا رتبـه ی دوازدهـم بیـن 15موضـوع برتر در 

سـال 1400، می توانـد نشـان از توجـه بـاالی 

کاربـران بـه تصویـب ایـن قانـون باشـد.
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در  ایـن تصویـر آمـار تولیـد محتـوا پیرامـون موضـوع »طرح صیانـت« در سـال 1400 قابل مشـاهده 

است.

کاربـران در بسـتر توییتر در واکنـش به این 

موضـوع عمدتـا بـا رویکـردی انتقـادی بـه 

مخالفـت بـا این طـرح پرداختند. مسـائلی 

همچـون برابـر دانسـتن طـرح صیانـت بـا  

مسدودسـازی اینترنت بین الملـل، انتقادات 

و نارضایتـی از تصویـب این طرح، ناکفایتی
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مسـئولین و نماینـدگان مجلـس، ضـرر کسـب وکارها و مشـاغل، فراهـم آوردن ابزار سانسـور و حذف 

آزادی هـای اجتماعـی توسـط ایـن طـرح و قطـع ارتبـاط بـا جهـان در اثـر اجرایـی شـدن ایـن طرح 

توسـط کاربـران مطرح شـده اسـت.

در بسـتر اینسـتاگرام کاربـران بـه مسـائلی 

چـون اخبـار پیرامون طـرح صیانـت، ضرر 

کسب وکارها و مشـاغل، انتقاد و نارضایتی 

از ایـن طـرح، واکنـش بـه فراینـد طـرح 

صیانـت و برابـر دانسـتن ایـن طـرح بـا 

مسدودسـازی اینترنـت بین الملـل واکنش 

دادند.  نشـان 

عمـده پسـت ها پیرامـون ایـن موضـوع با 

رویکـردی انتقـادی و در راسـتای نارضایتی 

از طـرح صیانـت از فضـای مجازی منتشـر 

شـده است.

در بسـتر تلگـرام کانال هـای تلگرامـی بـه 

اخبـار  چـون  مسـائلی  بـا  موضـوع  ایـن 

دانسـتن  برابـر  صیانـت،  طـرح  پیرامـون 

طرح بـا مسدودسـازی اینترنـت، انتقادات 

اشـاره  و  آن  بـه  منفـی  واکنش هـای  و 

بـه ضـرر کسـب وکارها و مشـاغل در پـی 

ایـن طـرح پرداختنـد. تصویـب 

قرارداد 25 ساله با چین
از ابتـدای سـال 1400 بـا تصویـب و پیـش رفتـن قـرارداد 25 سـاله همکاری ایـران و چیـن واکنش ها 

و اخبـار متعـددی پیرامـون ایـن قـرارداد در بیـن کاربـران شـبکه های اجتماعی مطرح و منتشـر شـده 

اسـت. از موضع گیـری بـر علیـه این قرارداد و مقایسـه آن بـا قراردادهـای ایران در گذشـته و حمایت 

و اخبـار متعـدد پیرامـون جزئیـات ایـن قرارداد از مسـائلی بوده اسـت که توجـه کاربـران ایرانی را در 

سـال گذشـته به خـود جلب کرده اسـت.
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براسـاس نتایج بدسـت آمده در مرکز پژوهشـی 

بتـا، بیش از 700 هزار توییت، 233 هزار پسـت 

اینسـتاگرامی و حـدود 212 هزار پسـت تلگرامی 

پیرامون این موضوع منتشـر شـده اسـت.

پیرامـون  تولیـد محتـوا  آمـار  تصویـر  ایـن  در 

موضـوع »قـرارداد 25 سـاله بـا چیـن« در سـال 

1400 قابـل مشـاهده اسـت.
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در  کاربـران  از  بخشـی  توییتـر  بسـتر  در 

خصـوص موافقت یـا مخالفت بـا قرارداد 

25 سـاله ایـران و چیـن به بحـث و جدل 

پرداختنـد. برخـی نیـز به بررسـی بندهای 

منتشـر شـده از ایـن قـرارداد پرداختنـد. 

عمـوم کاربـران توییتـر نسـبت بـه ایـن 

و  داشـته  انتقـادی  دیدگاهـی  موضـوع 

خواهـان لغـو ایـن قـرارداد بوده انـد. 

در اینسـتاگرام، برخی از کاربران به انتشـار 

اخبـار قـرارداد 25 سـاله و برخی بـه انتقاد 

از عدم شـفافیت این قـرارداد پرداخته اند. 

برخـی از کاربـران نیـز در مورد مفیـد بودن این 

قـرارداد محتـوا تولید و منتشـر کرده اند.

در تلگـرام عمدتـا کانال هـا بـا رویکـرد خبـری 

اخبـار پیرامـون این قـرارداد تولیـد محتوا کرده 

و مصاحبـه افـراد و موافقت هـا و مخالفت هـا 

بـا ایـن قـرارداد را پوشـش داده اند.

برخـی از کانال ها نیز به انتشـار متـن قرارداد و 

بحـث و موضع گیـری مثبـت یا منفـی در قبال 

قـرارداد و نحـوه انعقاد آن صحبـت کرده اند.
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آزمون های کنکور

موضـوع تعویـق کنکورهـا در سـال 1400 بـا توجـه بـه شـیوع موج هـای مختلـف کرونـا در بازه هـای 

متفـاوت سـال و سـابقه بـه تاخیـر افتـادن کنکورها در سـال 99 موجب توجـه کاربران فضـای مجازی 

بـه بحث هایـی پیرامـون این موضوع شـد. دسـت به دسـت شـدن اخبـار مربـوط به احتمـال تعویق 

کنکورهـا یـا رد آن و مطالبـه تعویـق کنکـور از سـوی کاربـران از جملـه مسـائلی بوده اسـت کـه توجه 

کاربـران بـه این موضـوع را برانگیخته اسـت.

براسـاس نتایـج بدسـت آمـده در مرکـز پژوهشـی بتـا، بیـش از 800 هـزار توییـت، 123 هـزار پسـت 

اینسـتاگرامی و حـدود 186 هـزار پسـت تلگرامـی پیرامـون ایـن موضوع منتشـر شـده اسـت.

در این تصویر آمار تولید محتوا پیرامون موضوع »تعویق کنکور« در سال 1400 قابل مشاهده است.
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در بسـتر توییتر آزمون های کنکور و حواشـی 

آن مـورد توجه کاربـران بوده اسـت. بازتاب 

اخبـار مربـوط بـه تعویـق کنکـور و بازتـاب 

از  و  از سـویی  آن  بـا  مسـئولین  مخالفـت 

سـوی دیگـر مطالبـه برخـی از کاربـران برای 

بـه تعویـق افتـادن کنکـور از مـواردی بـوده  

اسـت کـه موجـب توجـه کاربـران بـه ایـن 

اسـت. موضوع شـده 

در بسـتر اینسـتاگرام اخبـار تعویـق احتمالی 

بـر  مبنـی  مسـئولین  تاکیـد  و  کنکورهـا 

برگـزاری کنکورهـا بـا رعایـت پروتکل هـای 

بهداشـتی بـدون تعویـق آن بیشـتر در بیـن 

کاربـران دسـت بـه دسـت شـده اسـت. 

همچنیـن برخـی نیـز خواسـتار بـه تعویـق 

افتـادن امتحانـات نهایی و کنکورهـا بودند. 

در بسـتر تلگـرام مسـائلی همچـون اخبـار 

مربوط بـه تعویق احتمالی کنکور کارشناسـی 

کنکـور  تعویـق  مطالبـه  ارشـد،  آزمـون  و 

برگـزاری  بـر  مسـئولین  نظـرات  بازتـاب  و 

آزمون هـا در زمـان مشـخص شـده موجـب 

توجـه کانال ها بـه این موضوع بوده اسـت.
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حمله سایبری به جایگاه سوخت و...

در طول سال 1400 وقوع چند حمله سایبری به کشور موجب شد توجه کاربران شبکه های اجتماعی به 

موضوع هک سامانه ها جلب بشود. هک دوربین های زندان اوین در شهریور 1400، حمله سایبری به 

سامانه سوخت در آبان 1400 و هک شبکه یک صداوسیما در بهمن سه اتفاق مورد توجه در این سال 

بوده است. 

این حوادث با مسائلی چون توجه به ضعف کشور درمقابله با حمالت سایبری، تاکید رئیسی بر حل 

اختالل در سامانه سوخت و اخبار مرتبط با این اختالل،، توجه به شرایط موجود در برخی زندان های 

کشور و واکنش ها به هک شبکه1 سیما توسط کاربران شبکه های اجتماعی مطرح شده است.

براساس نتایج بدست آمده در مرکز پژوهشی بتا، حدود 150 هزار توییت، 46 هزار پست اینستاگرامی 

و بیش از 70 هزار پست تلگرامی پیرامون این موضوع منتشر شده است.

در این تصویر آمار تولید محتوا پیرامون موضوع »حمله های سایبری« در سال 1400 قابل مشاهده است.
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بـه هـک  ابتـدا  کاربـران  توییتـر  بسـتر  در 

سـامانه  بـه هـک  سـپس  و  اویـن  زنـدان 

دادنـد.  نشـان  بیشـتری  واکنـش  سـوخت 

صحبـت در خصـوص ضعـف کشـور در برابر 

حمالت سـایبری، صحبـت از وضعیت برخی 

زندان هـا و اخبـار مرتبط با شـرایط زندان ها 

از جملـه مـوارد مـورد اشـاره کاربـران در این 

بسـتر بوده اسـت.

در اینسـتاگرام کاربـران در واکنـش بـه هک 

زنـدان اویـن نسـبت بـه دو حادثـه دیگـر 

واکنـش بیشـتری داشـتند و بازتـاب اخبـار 

مرتبـط بـه آن همچنیـن بحـث در خصوص 

مـواردی  از  زندان هـا  وضعیـت  و  شـرایط 

بوده اسـت کـه در این موضوع مطرح شـده 

. ست ا

در بسـتر تلگـرام هـک سـامانه سـوخت و هـک شـبکه 1 بیشـتر مـورد توجـه کانال هـا بـوده اسـت. 

کانال هـای فعـال در ایـن بسـتر عمدتـا اخبـار مربوط بـه هک سـامانه ها و واکنـش مسـئولین به این 

اتفاقـات را بازتـاب داده اند.



شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  66

مرکز پـژوهشی بـتا
67

ایموجی های برتر

در اینستاگرام و توییتر

مرکز پژوهشی بتا در این بخش به بررسی ایموجی هایی که کاربران در سال 1400 در بستر توییتر و 

اینستاگرام منتشر کرده اند پرداخته و آن ها را به ترتیب عالقمندی کاربران دسته بندی کرده است.
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ایموجی یا شکلک در واقع تصاویر مفهومی و صورتک هایی هستند که در پیام های مجازی و تارنماهای 

جهانی استفاده می شود. ایموجی در واقع به معنای پندار نگاره)Ideogram(، یا خط تصویری است. 

و یا به دیگر سخن، می توان آن را، بیان گرافیکی عواطف، و احساسات نامید. کلمه اموجی در زبان 

ژاپنی به معنای تصویرنگاشت است و از دو بخش تصویر شخصیت ساخته شده است. کد اسکریپت 

ایزو ۱۵۹۲۴ برای ایموجی است.

ترکیب  از  که  معنا  این  به  بود.  اموتیکون  از  استفاده  گرفت،  زمینه شکل  این  در  که  خالقیتی  اولین 

از  استفاده  هم  هنوز  البته  شد.  استفاده  احساسات  بیان  برای   – و   : و   ) و   ( و   ; مثل  عالمت هایی 

اموتیکون ها در گفتگوهای دیجیتال رواج دارد.

نسل دوم پیام های گرافیکی احساسی، اسمایلی ها بودند. صورتک های زرد رنگی که لبخند و تعجب و 

احساسات دیگر را نشان می دادند. اگر چه Smile به معنای لبخند است، اما کاربران اینترنت به سرعت 

عادت کردند که اسمایلی گریه و ناراحتی و عصبانیت هم داشته باشند.

مرکز پژوهشی بتا در این بخش به بررسی ایموجی هایی که کاربران در سال 1400 در بستر توییتر و 

اینستاگرام منتشر کرده اند پرداخته و آن ها را به ترتیب عالقمندی کاربران دسته بندی کرده است.
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ایموجی برتر توییتر فارسی در سال 1۴00

در این بخش به بررسی ایموجی  های به کار رفته در بستر توییتر می پردازیم.

مورد استفاده تری ایموجی توسط کاربران توییتر ایموجی خنده )   ( و چشم قلبی)   ( است. بعد از آن 

ایموجی های خنده دندان نما)   (، غمگین)   ( و پوکرفیس)   ( در رده های بعدی قرار دارد.
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ایموجی برتر اینستاگرام فارسی در سال 1۴00

در این بخش به بررسی ایموجی  های به کار رفته در بستر اینستاگرام می پردازیم.

بیشترین ایموجی که توسط کاربران اینستاگرام در پست ها مورد استفاده قرار گرفته است مربوط به 

ایموجی  چشم قلبی)    ( و قلب قرمز)    ( است. بعد از آن ایموجی اشاره به چپ)   (، جرقه)    ( و 

اشاره به پایین)    ( قرار دارد که این ایموجی ها در بستر اینستاگرام به علت تعدد پیج های فروش و 

تبلیغات تکرار شده است.
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هشتگ های برتر 

در فضای مجازی

»مرکز پژوهشی بتا« در گزارشی به معرفی پرتکرارترین هشتگ های فارسی فضای مجازی در سال 

1400، پرداخته است. در این پژوهش با بررسی بیش از یک و نیم میلیارد پست در شبکه های اجتماعی 

که توسط کاربران فارسی زبان در یک سال گذشته منتشر شده و با کمک هوش هشتگ های برتر 

فضای مجازی )به زبان فارسی( براساس تعداد استفاده طی سال 1400 استخراج و با دیتاماینیگ 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
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HERO هشتگ اول کاربران فضای مجازی در سال 
َهشـَتگ بـا نشـان #، یـک نمـاد پیشـوندی کـه در شـبکه های اجتماعی اسـتفاده می شـود. هشـتگ 

برچسـبی اسـت کـه بـرای دسـته بندی و بـه اشـتراک گذاری پسـت ها و نظـرات دربـاره ی موضوعـی 

خـاص در فضـای مجازی. 

بـا دسـته بندی های هشـتگ افـراد می تواننـد مجموعـه ای از پیام هایـی را کـه شـامل آن هسـتند بـه 

دسـت آورند. برای اسـتفاده از هشـتگ در کپشـن پسـت ها باید عمومـًا کلیدی تریـن واژه ی مربوط به 

آن موضـوع را بـا نشـانه ی هشـتگ همراه کننـد. این همراه کردن با اسـتفاده از عالمـت # قبل از واژٔه 

مـورد نظـر انجـام می شـود. در نام گـذاری هشـتگ می توانیـد از حروف، اعـداد و عالیم مجاز اسـتفاده 

کنیـد امـا عالمت هایـی کارکتری ماننـد $ یا % غیرمجاز هسـتند و به شـما اجازٔه نام گـذاری نمی دهند. 

هشـتگ نخسـتین بـار بـه وسـیله توییتـر ایجـاد شـد و پـس از آن توسـط بسـیاری از شـبکه های 

اجتماعـی از جملـه گـوگل پالس، فیسـبوک، فلیکر، اینسـتاگرام، فرندفیـد، یوتیوب، پینترسـت و تلگرام 

مورد اسـتفاده قـرار گرفت.

معرفـی  بـه  گزارشـی  در  بتـا«  پژوهشـی  »مرکـز 

فارسـی فضـای مجـازی  پرتکرارتریـن هشـتگ های 

پژوهـش  ایـن  در  اسـت.  پرداختـه   ،1400 سـال  در 

بـا بررسـی بیـش از یـک و نیـم میلیـارد پسـت در 

شـبکه های اجتماعی که توسـط کاربران فارسـی زبان 

در یک سـال گذشـته منتشـر شـده و با کمـک هوش 

هشـتگ های برتـر فضـای مجـازی )به زبان فارسـی( 

براسـاس تعداد اسـتفاده طی سـال 1400 اسـتخراج و 

بـا دیتاماینیـگ مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت.

بـه ایـن ترتیـب به بیـش از یک هزار هشـتگ برتـر یونیک دسـت یافتیم کـه از لحاظ بیشـترین تکرار 

در ابرکلمـات در کنارهـم مـورد مقایسـه قرار گرفتنـد. در ابرکلمات هرچه تعداد اسـتفاده از هر هشـتگ 

توسـط کاربران بیشـتر بـوده؛ اندازه ی هشـتگ ها بزرگتـر خواهد بود.
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Hero کـه بـه فارسـی بـه معنـی قهرمـان بـوده و در صدر جـدول قـرار دارد و عنـوان برترین هشـتگ 

سـال رو بـه خـودش اختصـاص داده اسـت. این هشـتگ در راسـتای تکریـم از جایگاه و مقام شـهید 

قاسـم سـلیمانی ترند شـده اسـت. هشـتگ #HERO در سـالگروز شـهادت شـهید سـلیمانی در توییتر 

فارسـی ترنـد شـد. ایـن هشـتگ از طریـق اپلیکیشـن اینسـتاگرام بـالک شـد و هـر پسـتی بـا ایـن 

هشـتگ سـریعا از اینسـتاگرام حـذف می گردیـد. به همیـن خاطر این هشـتگ بیشـتر در توییتر مورد 

انتشـار قـرار گرفـت امـا بـا ایـن حـال در کل سـال 1400 در رتبه اول قرار داشـته اسـت.



هشتگ های برتر در 
فضای مجازی

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  72

مرکز پـژوهشی بـتا
73

همانطـور کـه مشـاهده می کنید اغلب هشـتگ های مهـم بعـد از HERO مربوط به انتخابات ریاسـت 

جمهـوری و پیروزی آیت اهلل رییسـی می باشـد.

هشـتگ #ایـران در رده دوم و #رییسـی کـه مرتبـط بـا انتخابات اسـت در رده سـوم قـرار گرفته که با 

توجـه بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری و پیـروزی ایشـان در انتخابات اتفاقـی طبیعی اسـت.  برخی 

از کاربـران نیـز بـا انتشـار این هشـتگ ها بـه فضای ایـران بعد از ریاسـت جمهـوری ابراهیم رییسـی 

پرداختند.

هشـتگ #ما_منتظـر انتخاباتیـم و #رای_میدهـم #صف_تغییـر، #مردم_میـدان هم به علـت برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری در سـال ۱۴۰۰ در باالی لیسـت قرار گرفته اسـت.

امـا هشـتگ متفـاوِت #حب_الحسـین_یجمعنا که در ایام اربعین مورد انتشـار کاربـران فضای مجازی 

قـرار گرفـت ایـن عبـارت عربی زبـان بـه این معناسـت کـه »محبت امـام حسـین علیه السـالم همه ی 

مـا را در کنـار هم جمـع می کند.«

در سـال 1400 شـاهد برخـی تجمعـات در شـهرهای مختلف ایران برای مشـکالت اقتصادی، معیشـتی 

بـه خصـوص بحـث کشـاورزی و کمبـود آب در آن اسـتان بودیـم. ایـن تجمعـات در فضـای مجـازی 

نیـز بازتـاب داشـته اسـت. هشـتگ های اسـتان های #خوزسـتان ، #اصفهـان و هشـتگ هایی مانند 

#اعتراضات_سراسـری و #اعتصابات_سراسـری بـرای ایـن موضوعـات بوده اسـت.

محسـن رضایی و سـعید محمد هـر دو از کاندیداهای ریاسـت جمهوری بودن که بـرای این انتخابات 

در لیسـت حضور پیدا کردند.

#سالمتی_داوطلبان_ارشـد،  #مطالبه_اول_تعویق_کنکور_سراسـری_۱۴۰۰،  #تعویق_کنکور_ارشـد، 

#تعویق_کنکور_سراسـری و #سلسله_مراتب_آزمون های_ملی_رعایت_شـود، هـم بـه موضـوع کرونـا 

و درخواسـت دانشـجویان داوطلـب کنکـور برای عقـب انداختن کنکورهای دانشـجویان مطرح شـد. 

ایـن موضـوع بـع خصـوص در تابسـتان 1400 همزمـان با شـیوع موج کرونا شـدت گرفت کـه کاربران 

بـرای حـذف پروتکل هـا و نگرانی از شـیوع بیشـتر کویـد19 و همچنین نگرانـی از مرگ و میر ناشـی از 

ایـن ویـروس درسـت به انتشـار ایـن هشـتگ ها زدند.

هشـتگ کرونـا هـم در دو سـال اخیـر بـا توجه به شـیوع ایـن بیمـاری و درگیر شـدن اکثـر مخاطبین 

شـبکه هـای مجـازی بـا ایـن بیمـاری بـه راحتی ترند می شـود. امسـال هـم بـا ورود سـویه ی جدید 

دلتاکرونـا و اومیکـرون ایـن هشـتگ در بیـن کاربران دسـت به دسـت شـد.
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صفحات پربازدید

ویکی پدیا فارسی

»مرکز پژوهشی بتا« با استخراج بیش از 500صفحه فارسی زبان که باالی 300هزار بازدید در سال 

این  موضوعی  دسته بندی  به  می شوند،  فارسی محسوب  پربادیدترین صفحات  جز  و  گرفته   1400

صفحات پرداخته است. 



صفحات پربازدید 
ویکی پدیا فارسی 

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  74

مرکز پـژوهشی بـتا
75

»ویکی پدیـا« دانشـنامه ای اینترنتـی بـا بیـش از ۲۸۰ زبـان با محتوای آزاد اسـت که با همـکاری افراد 

داوطلـب نوشـته می شـود و هرکـس کـه بـه اینترنـت دسترسـی داشـته باشـد و در این سـایت عضو 

باشـد می توانـد مقاله هـای آن را ویرایـش کند.

»ویکی پدیـای فارسـی« دو سـال پـس از شـروع پـروژه ویکی پدیـای انگلیسـی، در ۲۸ آذر ۱۳۸۲ )۱۹ 

دسـامبر ۲۰۰۳( فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و اکنـون در رده نوزدهـم ویکی پدیاها قرار دارد . بر اسـاس 

امـار ویکی پدیـا، ویکـی پدیـای فارسـی هم اکنـون )در اسـفند۱۴۰۰( ۸۶۹٬۰۲۳ نوشـتار دارد.

»مرکـز پژوهشـی بتـا« با اسـتخراج بیش از 500صفحه فارسـی زبان کـه باالی 300هزار بازدید در سـال 

1400 گرفتـه و جـز پربادیدتریـن صفحـات فارسـی محسـوب می شـوند، بـه دسـته بندی موضوعی این 

صفحـات پرداختـه اسـت. بعد از بررسـی صفحـات پربازدید ویکی پدیا فارسـی دسـته بندی موضوعات 

بـه ترتیب به شـرح زیر اسـت:



صفحات پربازدید 
ویکی پدیا فارسی 

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  76

مرکز پـژوهشی بـتا
77

1-سلبریتی ها: شامل اشخاص معروف، بازیگران و مجریان ایرانی و غیر ایرانی

2-فیلم و سریال داخلی و خارجی

3-مشاهیر ایران و جهان: دانشمندان، مبتکران و اشخاص ادبی، بزرگان تاریخ ایران و جهان و...

4-آموزشـی و اطالعـات عمومـی: ماننـد صفحـات آموزش زبان های خارجی، مسـائل درسـی مدرسـه، 

اطالعـات جغرافیایی و...

5-اطالعات و اماکن تاریخی: اطالعات تاریخی به خصوص تاریخ ایران در این موضوع بیشتر به چشم 

می خورد چند مورد اماکن تاریخی ایران هم مورد سرچ کاربران ویکی پدیای فارسی بوده است.

6-اسامی کشورهای جهان

7-سیاسیون ایران و جهان

8-موضوعـات ورزشـی: شـامل برگـزاری مسـابقات جهانی، لیـگ های برتـر فوتبال، بازی هـای المپیک، 

تیم هـای ورزشـی، جام ملت های سـایر کشـورها و...

9-خوانندگان ایران و جهان

10-موضوعـات سیاسـی: پربازدیدتریـن موضوعـات سیاسـی، انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1400، امـار 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 96، طالبـان، داعـش و... بـوده اسـت.  

11-پزشکی و سالمت: اغلب اطالعات پزشکی علی الخصوص پیرامون بیماری و داروهای کوید19 بوده است.

12-ورزشکاران به خصوص فوتبالیست ها

13-شـخصیت های مذهبـی: پربازدیدتریـن صفحـات پیرامـون پیامبراعظـم اسـالم، حضـرت محمـد 

مصطفـی)ص(، امـام اول شـیعیان، حضـرت علـی)ع(، صفحه دوازده امـام معصوم و علمای شـیعیان 

اسـت. بوده 

14-شهرها و استان های ایران

15-موضوعـات مذهبـی: شـامل سـرچ پیرامـون مسـایل دینـی مثـل اصـول و فـروع دیـن، فهرسـت 

مراجـع تقلیـد، سـرچ پیرامـون اقلیت هـای دینـی، قـرآن و اسـالم و... بـوده اسـت.

16-رسانه ها و اپلیکیشن ها

17-سـازمان و ارگان:« بیشـترین بازدید شـامل سـازمان های نظامی، شـورای نگهبان، مجلس شـورای 

اسـالمی و مجمـع تشـخیص مصلحت نظام بوده اسـت.

18-سـایر موضوعـات: سـرچ هایـی کـه بـه تنهایـی موضـوع مسـتقلی هسـتند و در هیـچ کـدام از 

دسـته بندی های بـاال قـرار نمیگیرنـد. مانند سـرچ پیرامـون ارز دیجیتـال، بازی های گروهـی مثل بازی 

مافیـا، شـب یلـدا، و چنـد مـورد سـرچ موزیک.                                                
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موضوع کانال های

 پرمخاطب تلگرام 

به  دارند  عضو  500هزار  از  بیش  که  پرمخاطب  کانال   200 حدود  بررسی  با  بتا«  پژوهشی  »مرکز 

دسته بندی موضوعی این کانال ها پرداخته است.
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پرمخاطب تلگرام 

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  78

مرکز پـژوهشی بـتا
79

»مرکـز پژوهشـی بتـا« بـا بررسـی حـدود 200 کانـال پرمخاطـب که بیـش از 500هـزار عضـو دارند به 

دسـته بندی موضوعـی ایـن کانال هـا پرداخته اسـت.

بدیهیسـت کـه بیشـترین تعـداد کانـال در بین کانال هـای ممبر باالی تلگـرام از آن خبری ها باشـد که 

30درصـد آمـار را شـامل می شـود. امـا تعدد پیج های سـرگرمی، طنـز و عاشـقانه که در رتبـه دوم قرار 

داشـته و 23درصـد را از آن خـود کرده جالب توجه اسـت.

کانال هـای هـواداران ورزش هـا و اخبـار پیرامـون ورزش 14درصـد آمـار را به خود اختصـاص دادند که 

ایـن کانال هـا اغلـب فن پیـج های تیم ورزشـی بـه خصـوص ورزش فوتبال بوده اسـت. 

در ایـن بیـن اخبـار اقتصـادی کـه شـامل اخبـار ارزدیجیتـال، دالر، بـورس، طـال و افزایـش و کاهـش 

قیمت هـا در بـازار بـوده اسـت و ماننـد کانال های انتشـار دهنـده موزیک 7درصـد محتوا را داشـتند. 

کانال هـای کسـب و کار و پزشـکی نیـز بـه ترتیـب دررتبـه بعدی قـرار دارد.
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سازمان های پرتکرار

»مرکز پژوهشی بتا« با بررسی بیش از یک میلیارد پست در اینستاگرام و ۸۰۰میلیون توییت که 

توسط کاربران فارسی زبان در یک سال گذشته منتشر شده، 10 سازمان های مورد توجه کاربراِن فضای 

مجازی در سال 1400 را استخراج کرده است. تکرار نام یک سازمان در فضای مجازی نشان دهنده ی 

توجه کاربران به آن سازمان است. کاربران در فضای مجازی بدون هیچگونه خودسانسوری به اظهار 

نظر پیرامون هر موضوعی می پردازند. بنابراین با بررسی سازمان های مورد توجه و پرتکرار شبکه های 

اجتماعی می توان مجموع تصورات شکل گرفته از عملکرد یک نهاد یا سازمان در ذهن مخاطبان در 

فضای مجازی به دست آورد. 
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سـازمان های پرتکـرار ایـران براسـاس تعـداد اسـتفاده در محتواهای فارسـی زبان فضـای مجازی طی 

سـال 1400 بـا دیتاماینینـگ مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و نتیجـه آن بـه صـورت ابرکلمـات ارائه شـده 

اسـت. در ایـن ابرکلمات هرچه تعداد اسـتفاده از نام هر اسـتان توسـط کاربران بیشـتر بـوده؛ اندازه ی 

آن بزرگتـر خواهـد بود.

»صـدا و سـیما« در توییتر و سـازمان »بـورس و اوراق بهادار« در بسـتر اینسـتاگرام پرتکرارترین نام در 

میان سـایر سـازمان ها بوده اسـت.
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10 سازمان پرتکرار در سال 1400 در توییتر

اولین سـازمان پرتکرار در بسـتر توییتر 

»صدا و سـیما« بـوده اسـت. کاربران در 

ایـن بسـتر بیشـتر بـه سیاسـت هایی 

کـه صدا و سـیما داشـته اسـت انتقـاد 

مهـم  و  برنامه هـا  پوشـش  و  دارنـد 

کـه  اسـت  بـوده  موضوعاتـی  تریـن 

بوده انـد. ناراضـی  آن  از  کاربـران 
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بسـتر  در  پرتکـرار  سـازمان  دومیـن 

توییتـر »دادگسـتری« اسـت کـه ایـن 

سـازمان بـه علـت دادگاه ها و بازنشـر 

خبر هـای مرتبـط بـا آن در ایـن بسـتر 

تکـرار شـده اسـت.

10 سازمان پرتکرار در سال 1400 در اینستاگرام
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سازمان  های پرتکرار

»سـازمان بـورس« بـه عنـوان پرتکرارتریـن سـازمان در بسـتر اینسـتاگرام بوده اسـت. علت تکـرار نام 

ایـن سـازمان در ایـن بسـتر بـه علـت نارضایتـی کاربـران از وضعیـت بـورس، مطالبـات آن هـا بـرای 

رسـیدگی بـه وضعیـت بـورس و همچنیـن اخبـار مربـوط افزایـش و کاهـش شـاخص ها بوده اسـت.

»وزارت بهداشـت« بـه دلیـل شـیوع کرونا و اطالع رسـانی آمـار مبتالیـان، فوتی ها و واکسیناسـیون در 

سـال 1400 مـورد توجـه قـرار گرفت. وزارت بهداشـت در بسـتر اینسـتاگرام به عنوان سـومین سـازمان 

پر تکـرار آمده اسـت.
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پست های برتر 

در اینستاگرام 

»مرکز پژوهشی بتا« با بررسی حدود یک میلیارد پست اینستاگرام در سال 1400، برترین پست ها را 

استخراج کرده است. معیار برتر بودن پست ها در این گزارش میزان دریافت الیک برای هر پست 

بوده است.

اینستاگرام یک شبکه ی اجتماعی، مختِص به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم کوتاه است؛ که در ایران 

برخالف سایر شبکه های اجتماعی مانند توییتر و یوتیوب مسدود نشده است. محبوبیت این برنامه 

در ایران سبب شده رشد آن همچنان ادامه داشته باشد.
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طبـق آمـار »مرکـز پژوهشـی بتـا« تعـداد کاربـران اینسـتاگرام از ۲۴ میلیون کاربـر در سـال ۹۶ )۲۰۱۷( 

بـه ۴۸ میلیـون کاربـر در سـال ۱۴۰۰ )۲۰۲۱( رسـیده اسـت. یعنـی در طـی ۴ سـال رشـد دو برابـری 

داشـته اسـت. بررسـی های دقیق تـر نشـان می دهد که رشـد فالـوور کاربـران برتر شـامل سـلبریتی ها 

و اینفلوئنسـرهای اینسـتاگرام نسـبت بـه کاربـران معمولـی ایـن برنامـه، افزایش قابل توجهی داشـته 

اسـت؛ بـه طـوری کـه دنبال کننـدگان سـلبریتی ها در طـی دو تـا سـه سـال اخیـر گاها بـه ۵تـا۱۰ برابر 

هـم رسـیده اند. 

در ایـن گـزارش بـه بررسـی پسـت هایی که در بسـتر  اینسـتاگرام به زبان فارسـی منتشـر شـده اسـت 

پرداختیـم و بـه پسـت هایی کـه کاربـران اقبال بیشـتری بـه آن داشـتند، اشـاره کردیم.

به گزارش »مرکز پژوهشـی بتا«، بررسـی پسـت های برتر سـال ۱۴۰۰ در اینسـتاگرام نشـان می دهد که 

در این بسـتر پسـت های منتشـر شـده توسـط افراد مشـهور یا به عبارتی دیگر سـلبریتی ها، بیشـترین 

اقبال و توجه را از سـوی کاربران این شـبکه اجتماعی داشـته اسـت. 

کاربـران در ایـن شـبکه اجتماعـی توجـه زیـادی بـه پسـت های بازیگـران، ورزشـکاران و چهره هـای 

اینسـتاگرامی و اوضـاع و احـوال آن هـا دارنـد. وجـود پسـت هایی بـا موضـوع دابسـمش در بیـن 

برترین هـای سـال ۱۴۰۰ نشـان می دهـد که بخـش زیـادی از کاربران در این بسـتر با نگاهی سـرگرمی 

و فـان از ایـن شـبکه  اجتماعـی اسـتفاده می کننـد. 

در ایـن بررسـی بـه دلیـل تعـدد پسـت هایی با میـزان الیک باال تعـداد ۱۷ پسـت برتر از لحـاظ میزان 

الیـک دریافتی نمایش داده شـده اسـت. 

پسـت »نویـد محمـدزاده« بـا موضـوع تبریـک تولـد فرشـته حسـینی همسـر وی، »سـرنا امینـی« با 

انتشـار یـک کلیـپ طنـز و »هـادی چوپان« با انتشـار عکسـی از خود، سـه پسـت برتر اینسـتاگرام در 

سـال 1400 است.

به گزارش بتا، بیشـترین پسـت مورد توجه توسـط کاربران اینسـتاگرام، پسـت نوید محمدزاده، بازیگر 

سـینما اسـت کـه حـدود 2 و نیم میلیون الیـک و 16 میلیون بازدید داشـت. موضوع پسـت محمدزاده 

تبریک تولد فرشـته حسـینی، بازیگر اهل افغاسـتان اسـت. دو پسـت دیگر »نوید محمدزاده« شـامل 

عکـس سـه نفـره بـا بهرام افشـاری و هوتـن شـکیبا و تبریک تولد بهرام افشـاری و انتشـار عکسـی از 

کودکـی خـود نیز جز پسـت های پرطرفدار اینسـتاگرام بوده اسـت. 



پست های برتر
در اینستاگرام

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  86

مرکز پـژوهشی بـتا
87



پست های برتر
در اینستاگرام

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  
مرکز پـژوهشی بـتا

شبکه های اجتماعی درسال ۱۴۰۰  86

مرکز پـژوهشی بـتا
87

یکـی دیگـر از پسـت های مـورد توجـه کاربـران اینسـتاگرام در شـبکه های اجتماعی، پسـت مربوط به 

»هـادی چوپـان«، قهرمـان پرورش اندام کشـور اسـت. هادی چوپان در این پسـت عکسـی از عضالت 

خـود را بـه همـراه متنی منتشـر کرده اسـت. این پسـت هادی چوپان بـا حدود 2 میلیـون و 470 هزار 

الیک سـومین پسـت برتر سـال 1400 در اینسـتاگرام است. 
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»حسـن یزدانـی«، قهرمـان کشـتی آزاد ایـران و جهان یکی از محبوبترین کشـتی گیران کشـور اسـت. 

یزدانـی در المپیـک 2020 در فینـال بـه دیویـد تیلـور آمریکا باخت که این مسـابقه بسـیار مـورد توجه 

افـکار عمومـی در ایـران قـرار گرفت؛ بعد از این مسـابقه این دو کشـتی گیر در مسـابقات جهانی سـال 

2021 دوبـاره بـه هم رسـیدند که اینبـار یزدانی پیـروز این مسـابقه بود. 
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»سـرنا امینـی« یـک چهـره اینسـتاگرامی اسـت که بـه واسـطه کلیپ های طنـز و دابسـمش ها در این 

فضـا بـه شـهرت رسـید.صفحه ی او جـز صفحـات پربازدید سـال گذشـته )1400( بـود به طـوری که در 

سـال 1400 حـدود 3میلیـون جـذب فالـوور داشـته و حال بیـش از 7میلیـون دنبال کننـده دارد. دومین 

پسـت برتـر اینسـتاگرام در سـال ۱۴۰۰ کلیـپ طنـزی از سـرنا امینـی بـا حـدود ۲ و نیم میلیـون الیک 

بـوده اسـت. بیـش از ۲۰ پسـت  از صفحـه امینـی بـاالی ۱ میلیـون الیک داشـت. در این گـزارش به ۷ 

پسـت دیگـر از سـرنا امینـی کـه بیش از 1.5میلیون الیک داشـته، اشـاره شـده اسـت.
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همچنیـن پسـتی از »رضـا بهـرام«، خواننـده پـاپ ایـران، بـا موضوع همـدردی با مـردم افغانسـتانی 

و اشـاره بـه مشـکالت آن هـا بـا حـدود 1 میلیـون و 250 هـزار الیـک یکـی دیگـر از پسـت های برتـر 

است.  اینسـتاگرام 

پسـت »امیـر تهرانـی«، آهنگسـاز بـا موضـوع فرهنگ سـازی بـا حـدود 1 میلیـون و 240 هـزار الیک از 

پسـت های برتـر اینسـتاگرام در سـال ۱۴۰۰ اسـت. 
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پیـام احساسـی »حسـن یزدانی« در اینسـتاگرام بـرای مردمی که بی صبرانـه منتظر پیـروزی او بر این 

حریـف قدرتمنـد آمریکایـی بودنـد، با حـدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هـزار الیک، یکی دیگر از پسـت های برتر 

سـال ۱۴۰۰ در شـبکه اجتماعی اینستاگرام است. 

آخریـن پسـت مـورد اشـاره در ایـن گـزارش بـا حـدود ۱ میلیـون و ۱۹۰ هـزار الیـک مربـوط بـه تربیـک »علـی دایـی«، بازیکـن و 

رسمربـی سـابق تیـم ملـی فوتبـال در واکنـش به پیروزی حسـن یزدانـی در فینال مسـابقات قهرمانی کشـتی جهان در سـال 2021 

بوده اسـت.
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پست های برتر 

در توییتر
توییتر یک شبکه اجتماعی متن محور است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد توییتر »محدودیت 

قابل  نسخۀ وب  از طریق  و هم  موبایل  اپلیکیشن  از طریق  بستر هم  این  است.  آن  در  کلمات« 

دسترس برای کاربران است. به هر نوشته ای که در این شبکه منتشر شده یک توییت گفته می شود.

مقایسه آمار توییتر در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ توسط »مرکز پژوهشی بتا« نشان می دهد تعداد کل کاربران 

فارسی زبان از ۲ میلیون کاربر در سال ۹۹ به ۳.۲ میلیون در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین تعداد 

پست ها نیز از ۵۰۰ میلیون به ۷۹۰ میلیون پست افزایش داشته است. در این بین تعداد کاربرانی 

که بیش از ۱۰۰ هزار فالوور دارند ۱۷۰ و بیش از ۲۰ هزار فالوور حدود ۱.۳ هزار کاربر بوده است. توییتر 

به تعداد انگشت شماری کاربر میلیونِی فارسی زبان داشته است.

در این گزارش به بررسی پست هایی که در توییتر منتشر شده است می پردازیم. »مرکز پژوهش بتا« 

در سال 1400 با بررسی حدود 800میلیون توییت، 10 پست برتر توییتر را استخراج کرده است. معیار 

برتر بودن پست ها در این گزارش میزان دریافت الیک برای هر توییت بوده است.
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در بیـن کارشناسـان، شـبکه اجتماعـی توییتـر به عنوان بسـتری نخبه پسـت شناسـایی می شـود. این 

بسـتر بـه دلیـل وجود فضـای آزادتری جهـت اظهارنظر کاربران نسـبت به سـایر شـبکه های اجتماعی، 

بـه این عنوان معروف شـده اسـت. 

فضـای آزادی در توییتـر بـه گونـه ای اسـت کـه بیشـتر شـایعات مطـرح شـده پیرامـون موضوعـات 

مختلـف سیاسـی، فرهنگـی، ورزشـی و ... از این بسـتر تولید و به سـایر بسـترها بسـط پیـدا می کنند. 

بـا وجـود شـایعات متعـدد در این بسـتر نبایـد رویکرد خبـری این بسـتر را نادیده گرفـت؛ بخش قابل 

توجهـی از اخبـار ابتـدا توسـط کاربـران ایـن بسـتر تولیـد و بـه مـرور و حتی بـا تاخیری چنـد روزه در 

سـایر شـبکه های اجتماعـی و سـایت های خبـری مطرح و بررسـی می شـود. 

نکتـه دیگـر مـورد اهمیـت در مـورد این بسـتر فضـای محـاوره و خودمانی آن اسـت؛  بـه صورتی که 

بخـش زیـادی از محتـوای تولیـد شـده در این بسـتر مربـوط به بازتـاب اوضاع و شـرایط فعلـی کاربر 

در زندگـی روزمره خود اسـت. 

کاربـران در توییتـر دربـاره وضعیـت و شـرایط روزمـره خـود در خانـه، محـل کار، داخـل شـهر، جمـع 

دوسـتانه و ... محتـوا تولیـد و منتشـر می کننـد. 

بـر اسـاس گـزارش »مرکـز پژوهشـی بتـا« بررسـی 10 پسـت برتـر بسـتر توییتـر در سـال 1400 نشـان 

می دهـد کـه 8 پسـت از ایـن تعـداد که براسـاس میزان الیـک تعیین شـده اند، مربوط بـه موضوعات 

روزمـره زندگـی افـراد اسـت که بسـیار مـورد توجـه کاربـران این فضا قـرار گرفته اسـت.

موضوعاتـی همچـون عکـس از کـودک در کنـار سـاحل، گریـه در حمـام، صحبـت از مشـتریان یـک 

دندانپزشـک و مشـکالت وی، لیسـت تعداد بیماران کرونایی منتشرشـده توسـط یک پرسـتار، اشـاره 

بـه اشـتباه در پرداخـت پـول از طریـق کارتخـوان و ... از جملـه ایـن موضوعـات بوده اسـت. 
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همچیـن دو عکـس از 10 عکـس پرطرفـدار در ایـن بسـتر مربـوط بـه اوضـاع و احـوال افـراد مشـهور  

همچـون بازیگـران و خواننـدگان اسـت. 

بازتـاب عکـس سـه نفره سـیامک انصـاری، همایون شـجریان و علیرضا عصـار و مقایسـه آن با عکس 

ایـن افـراد بعـد از 25 سـال و همچنیـن اولین پسـت عباس جمشـیدی فر، بازیگـر سـینما و تلویزیون 

از جملـه پسـت های پرطرفدار بسـتر توییتر در سـال 1400 اسـت. 
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