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ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﺴﭙﺎ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۷۹درﺻﺪ از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام،
ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎدﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﯽ و در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﻫﺎی
درﺟﻪ  ۲و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۴۴۳۹ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ۶۲درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام از اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۹.۵درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻤﺎﮐﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  ۷۹درﺻﺪ از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺒﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﺴﭙﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲآپ ﺑﻌﺪ از
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﺴﭙﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری
 ۱۷.۷درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﮐﺸﻮر از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺧﺮدادﻣﺎه و ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ  ۳۲.۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺣﻀﻮر  ۵۴درﺻﺪی ﺟﻮاﻧﺎن  ۱۸ﺗﺎ  ۲۹ﺳﺎل ﮐﺸﻮر در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از واﺗﺲ آپ ﻧﯿﺰ از ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ در
ﺧﺮدادﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲآپ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود ۲
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک  ۳.۶درﺻﺪ،
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ  ۲.۷درﺻﺪ و ﻻﯾﻦ  ۱درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه دارد.
اﻣﺎ درﺑﺎره ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﺴﭙﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۱۸درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﺮوش در ﺻﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﺴﭙﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﻘﻂ  ۲درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود
 ۱۳.۵درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه دارد .آیﮔﭗ  ۲.۵درﺻﺪ ،ﺑﻠﻪ  ۱.۸درﺻﺪ ،اﯾﺘﺎ  ۲.۹درﺻﺪ ،ﮔﭗ  ۱.۴درﺻﺪ ،ﺑﯿﺴﻔﻮن  ۰.۶درﺻﺪ و
ﺳﺎﯾﻨﺎ  ۰.۴درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه دارد.
در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺢ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﺴﭙﺎ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ۶۶ ،درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۴۶.۷درﺻﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺒﮑﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۳.۹ ،درﺻﺪ

ﻓﻘﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۱۴.۱درﺻﺪ ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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