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:تعریف رسانه

لومعاصطالحدرورسانیدنوسیلهمعنایبهو*رسانیدن*مصدرازآلتاسملغتدررسانه
.استدهگیرنپیامبهدهندهپیامازپیامرسانیدنوسیلهرسانهازمقصوداجتماعیارتباطات

................رسانه عبارتست از •
،ایمیل،پیامکروزنامه،،خبرنامه،،بولتنکتابچه،(بروشور)،،دفترکپمفلت،پوستر
وانتمیکههستندرسانهانواعازایرایانهبازیهایو،سایت،وبوبالگ

.کرداستفادهمخاطبینبهپیامانتقالبرای



:نمونه ای از دسته بندی انواع رسانه 

   رسانه پخشی
 رسانه دیجیتالی
رسانه تبلیغاتی
 رسانه جمعی
 چند رسانه ای
 رسانه نوشتاری
 رسانه اجتماعی



مدل ارتباطی



محتوا و برنامه هامیزان استفادهنام رسانه

.....................

لطفا جدول زیر را تکمیل کنید



اجتماعی-پیامدهای فرهنگیمهارت های نوفضای ارتباطیدوره تاریخی

دوره کالسیک
ارتباطات شفاهی و ایما و

اشاره ای
اختراع و گسترش + 

الفبای نوشتاری

سلطه زبان شفاهی و ایما و
اشاره ای

ایجاد مهارت های الفبایی+ 

سازماندهی و حمایت از دانش
ایجاد منشاهای فلسفی و + 

تشریحات علمی

رنسانس و 
انقالب اول 

صنعتی

اختراع و گسترش چاپ+ 
کتاب و روزنامه

پیشرفت علوم فلسفی و+ ادتقویت و  گسترش سو+ 
تجربی

انقالب دوم 
صنعتی

پیدایش رسانه های + 
لم، تلفن،فی: الکترونیکی 

رادیو و تلویزیون

رسانه ها و جوامع مصرف کننده+ سواد دیداری و شنیداری+ 
(مخاطب)

جامعه 
اطالعاتی

رسانه های دیجیتال و+  
اینترنت

دیجیتالیسواد + 
سواد رسانه ای+

(درفضای همگرایی رسانه ها)

جهانی سازی دانش+ 
انفجاردانش+ 

جامعه دانایی محور+ 

مهم ترین مراحل تکامل رسانه ها
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ضرورت سوادرسانه ای
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هایمهارتازایسوادرسانه
درقرنزندگیبراینیازمورد
.استشدهمعرفیاخیر

ندهخوادیجیتالنسلکهکودکانی-
.شوندمی
...



(تحلیل وتفکر انتقادی)درک(خلق)ایجاداستفاده/دسترسی نها د

یونسکو 
دسترسی بخشیدن به همه انواع 

ایی رسانه ها که به طور بالقوه، ابزاره
برای درک جامعه در جهت مشارکت 

.دموکراتیک هستند

ترغیب کردن 
ر تولید،خالقیت  و تعامل د

حوزه های مختلف 
.ارتباطات رسانه ای 

ی گسترش دادن مهارت های تحلیل انتقاد
به پیام ها، اعم از خبری، یا سرگرم کننده ،

قل منظور تقویت کردن قابلیت های مست
.افراد و کاربران فعال

منشور
اروپایی

سواد   
رسانه ای 

استفاده موثر از تکنولوژی های 
ی ، رسانه ای  برای دسترسی، بازیاب

ن ذخیره کردن و به اشتراک گذاشت
محتوا در جهت برآوردن  نیاز های ، 

فردی ارتباطی و عالیق

استفاده خالقانه از رسانه
ها برای بیان و منتقل 

نمودن ایده ها؛ اطالعات و 
.نظرات

ه درک اینکه چگونگه و چرا، محتوای رسان
.ها تولید می شود

ه دسترسی داشتن و ایجاد انتخاب آگاهان
در خصوص  طیف وسیعی از قالب های و 
محتوای رسانه ای از منابع فرهنگی  و 

.موسسات  مختلف
اتحادیه ملی

سواد 
رسانه ای
آمریکا 

از ) آموزش سواد رسانه ای سواد 
را درهمه ( قبیل خواندن و نوشتن

گسترشقالب های رسانه ای 
.می دهد 

آموزش سواد رسانه ای 
کسب  مهارت های یاد گیر
ندگان را درهمه زمان ها 

.تقویت می کند

آموزش سواد رسانه ای از بحث گروهی  و 
تحلیل نمودن پیام های رسانه ها در جهت

ها و دیدگاه کمک کردن به درک و فهم 
هره نقطه نظرات مختلف از سوی کودکان ب

.می گیرد

اشاره ای به تعاریف موجود ازسوادرسانه ای درسطح بین المللی
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تعاریف اندیشمندان ایرانی از سوادرسانه ای
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ازآگاهیوآموزش،تحلیل،تحقیق:(1383)پورکمالییحیی
.جوامعوافرادرویبرهارسانهتاثیرات
ومهارتبرمتکیدرکنوعیک:(1385)شکرخواهیونس

وبینشکسبورسانه هاازمؤثربهره وریهایتکنیکازآمیزه ای
.یکدیگرازرسانه هاتشخیصبرایدرک
رسانههایپیامصحیحدرکوتحلیل:(1387)اکبرفرهنگیعلی
تقویتوهارسانهباترسالماجتماعیایجادارتباطاتای،

.جامعهدموکراتیکساختارهای
برتعریفتوافق

ه مهارت های مرتبط با سواد رسانه ای می توانند در توانایی درچهار زمین
:  خالصه شوند

توانایی دسترسی واستفاده از رسانه ها،تحلیل 
وارزیابی، تولید و ارتباط باپیام های رسانه ای و 

.تفکرانتقادی



مفاهيم سواد رسانه اي
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دهستنهمه رسانه ها سازه ای -الف



رسانه ها واقعيت رابازسازي مي كنند-ب
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رسانه ها واقعيت رابازسازي -ب
مي كنند



مخاطبان معنای  مورد -ج
نظرشان را از رسانه ها 

می گیرند
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رسانه ها اهداف تجاري -د 
دارند
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هايپيامهارسانه-ه•
درراوارزشيايدئولوژيك

بردارند
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رسانه ها بار -و 
سیاسی و اجتماعی 

دارند
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قالب و -ز 
رسانه درمحتوا 

ها كامال به هم 
اندوابسته 
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هر رسانه قالب هنری خاص -ح 
خود را دارد

20



سوال کلیدی5مفهوم اصلی5کلید واژه5
چه کسی پیام را ایجاد کرده است؟هستندای سازه همه  پیام های  رسانه ها نویسنده

قالب
(فرمت)

( سازه ای)پیام های رسانه ها، ساختارمند 
هستند و  زبانی خالق را با اصول خاص 

خودشان به کارمی برند

ازچه فناوری هایی برای جذب وتوجه ما 
استفاده شده است؟

مخاطب
کل افراد مختلف،  پیام مشابه رسانه ها را به ش

های مختلف تجربه می کنند
چگونه افراد مختلف ، پیام را به گونه ای
متفاوت ، نسبت به من درک می کنند؟

محتوا
رسانه ها ارزش ها و نقطه نظرات خاص خود را 

دارند
ارزش ها، و نقطه زندگی، چه سبک های 

رفته نظراتی درپیام ارائه می شوند یا نادیده گ
می شوند؟

هدف
ود بیشتر رسانه ها برای به دست آوردن س

.سازماندهی می شوند( یا هردو)یا  قدرت 
این پیام فرستاده شده است؟چرا 

خالصه مفاهیم، سوا ل ها وکلید واژه های سواد رسا نه ای
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چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم ؟





عواقب جبران ناپذیر عدم رعایت رژیم مصرف



چطور است؟ما حال 



؟



زاویه دید 
نسبت به 
رسانه

تدبیر و سیاستیبرداشت کل  
کاربری 
و استفاده

نتیجه

خوش بین
فرصت ها و 

مزایا

استفاده بدون 
محدودیت

(تسریع)

زاد 
 
ا

زاد)
 
(مطلقا ا

رها کردن

سیبد بین
 
ب تهدید و ا

رسانه هراسی 
خیرحداک ثری )
 
(تا

ممنوع 
مطلقا )

(ممنوع 

قرنطینه 
کردن

واقع بین
فرصت
 +
تهدید

توان مند سازی 
(سواد رسانه ای)

محدود و 
مشروط

واکسینه 
کردن





چه موادی مناسب  و چه موادی مضر

ا نه چه چیزی را باید مصرف کنیم و چه چیزی ر

میزان مصرف هر ماده چقدر است  



اصلدو 
طالیی



.باید  هم مشروط و  هم محدود  عمل کرد،در  رژیم مصرف مواد غذایی

از به میزان مورد نیبه سالم بودن  و  
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یک تصور غلط 

الین باشد ؟؟؟کسی فعالتر است که بیشتر مطلب بگذارد و بیشتر آن





حال نوجوانان عزیزمان چطور است؟



حال خودمان چطور است؟



حال خودمان چطور است؟



چه 
جایی؟

چه 
وقتی؟

چه 
مقدار؟

چه 
چیزی؟

چه 
کسی؟

برای چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه مقداری؟ در چه وقتی؟ و در چه جایی؟ توصیه می کنیم

پنج سؤال کلیدی در تعیین رژیم مصرف هر چیز



کرده بندی سنی تصاویر متحر
Motion picture rating system



رده بندی سنی بازی های ویدیویی



رده بندی سنی کاربری رسانه های اجتماعی





یخودکنترلپایشآموزشمنع

فرد طراحی مسیر رسانه ای و هدایت 

منطبق با مسأله رشد













قبل از انتشار عکستان در فضای مجازی کمی فکر کنید
ناامنی در فضای مجازی را جدی بگیرید



تفاوت بین رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی
رسانه های اجتماعیرسانه های جمعی
پذیرگسترش دامنه ی دامنه ی محدود

در دسترس پذیرکمتر یا غیردسترس
سهولت تولید و استفادهمحدود تولید و استفاده

زمان فوریزمان با تأخیر
ویرایش پذیرعدم ویرایش

چند سویهیک سویه
نامحدود بودنمحدود بودن

غیر رسمیرسمی
چند رسانه ای و فرامتنیتک رسانه ای
عدم وجود تیم تحریریهتیم تحریریه

مشخص بودن تعداد مخاطبعدم مشخص بودن تعداد مخاطب
سانسور کمسانسور زیاد

مبتنی بر نیاز مخاطبعدم انطباق با مخاطب
ارزانگران



ا رسانه ها چگونه م
را بااا پیاااد خااود 

می کنند؟همراه

چه می شاود کاه 
ع ناگهان یک موضو

باای رباا  بااه 
مهمترین نیااز ماا 

تبدیل می شود؟



...اقناع
یکاای از مهمتاارین 
شگردهای رسانه هاا 
برای هماراه کاردن 

...مخاطبان است



اجزاء سازنده پیام های رسانه ای

یاتیخصوصازبایدسازنده،نظرموردمفهومانتقالودرستاثرگذاریبرایای،رسانهپیامهر•
.نامیممی"پیامسازندهاجزاء"روهااونماکهباشهبرخوردار

ودهشتشکیلدیگهاجزاءوبنزین،چرخباکموتور،بدنه،ازماشینیککهطورهموندرواقع•
اشارههااونبهکهشدهتشکیلاجزاییازهمایرسانهپیامیککنه،نمیحرکتهااونبدون

.کنممی
هدف-1•
اقناعیهایتکنیک-2•
(...وتصویرصدا،ها،دستکاری)افزاریوسختفنیابزارهای-3•

(...ومادر:هاشخصیتها،نشانهنمادها،)عاطفیوحسیابزارهای-4•



اقناع چیست؟

.استاعاقنبیشترین هدف زندگی اجتماعی و فرستادن پیام 

.لیانجام عمیاپذیرش نظر اقناع عبارت است از راضی کردن مخاطب برای 

.جام شودمی تواند از طریق تأثیر گذاشتن بر منطق یا احساسات یا هردوی آنها اناقناع 



محتوای پیام ها؟
تکنیک اقناعی؟

فرستنده؟ 
مخاطب؟

بستر؟



گان تولید کنند
یر شامپوی کلی

به چه طریا  
سعی در راضی
کااردن شااما 
باارای خریااد 
محصول خاود 

کرده اند؟



گواهی دادن ستاره ها، نخبگان و مردد عادی

ول، پیام های رسانه ای اغلب کسانی را نشان می دهند که درباره یک محص
.نندکدهند و آن را تایید و گاهی هم رد میفکر، قانون یا دیگر موارد نظر می

م آن چه کشد تا گیرنده پیااین فن پای فرد سومی را به میان می
.تر بپذیردرا هدف نویسنده بوده است، راحت

مه در این فن با همنشین کردن یک محصول و یک ستاره ه
.ویژگی های آن ستاره به این محصول منتسب می شود





چاارا تولیااد 
کننااادگان 

ک پوشتبلیغ 
از مرسااای

کودکاااان  
برای  معرفی
محصول خود 
بهااااااره 

برده اند؟



استفاده از زیبایی

.نکار کند، دوست داشتنی است و هیچکس نیست که این موضوع را ازیبایی

.تند، برای جذب و جلب توجه الگوی خوبی هسافراد زیبا

.هستندی زیبایی باطندارایزیبایی ظاهری دسته ای از افراد هستند که عالوه بر کودکان 



طنز

.یریمجدیت را کنار می گذاریم و محتوای پیام را راحت تر می پذ، طنزحین

.مایدتوجه مخاطب به پیام مورد نظر را جلب می ن،زطناستفاده از 

.م می گرددبا یک پیام همراه شود، حس خوب فرح سبب تثبیت پیاطنز و شوخیاگر



ترس

.استدر مواقعی استفاده می شود که پیام در حال نهی و نفی، ترسغالبا از 

.رددنیز می تواند منجر به جلب توجه به پیام گ، ترس

.استنشان دادن نتیجه خارج کردن وضعیت از اعتدال، ترساز دیگر موارد استفاده از 



تداعی

.تقیم استهیچ واضح و صریح نیست بلکه پنهان و غیرمسایجاد پیوند این

.سانیمیان یک فکر یا محصول با آرزوها یا احساسات مطلوب انایجاد پیوند

.ی استمنجر به برانگیختن احساسات منجر به عمل در مواجه های بعد، ایجاد پیوند



ی برای چه دالیلهود کرتبلیغ  شوینده 
خرید محصولش ارائه می دهد؟





تطمیع

.تحراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه رایگان و امثال آن اس، تطمیعاز انواع 

.ود، راضی کردن مخاطب است برای پذیرش نظر یا انجام عملی در ازای دریافت ستطمیع



اغراق

و مصرف این ناچار به تسلیم شدن مخاطب در مقابل این عظمت خود را 
.محصول می بیند

گیرد ، فرستنده پیام گوشه ای از واقعیت پیام خود را میاغراقدر 
. و آن را تا جای ممکن بزرگتر از آنچه هست معرفی می کند













برایهویژطوربهکهاستهاییشیوهازیکیها،برلبلبخندنشاندنوافرادخنداندن:طنز•
.رودمیکاربهاقناع

یا.تویکیمنیکی:توزچیتبلیغ•
خوشمزهاشبستنیمامان،:گویدمیبخوردشیرخواهدمادرشمیازگوسالهبستنی،تبلیغدر•

!تره



هستند که نشان دهنده و ... و( آوازها)کلمات، مکان ها، تصاویر، صداها (:نمادها)سمبل ها•
.معرفِ چیزهای دیگرند

سیب سرخ نشانه عشق و دوستی و•
.کبوتر سفید، به طور سنتی نماد صلح است•



برخی اوقات رسانه ها ترسی را در ما به وجود می آورند که اگر به آن موضوع توجه : ترس•
.نکنیم می تواند اتفاقات بدی برایمان رخ دهد

ین اگر می خواهید اتوموبیلتان دزدیده نشود، از ا: در تبلیغ دزدگیر خودرو گفته می شود•
.دزدگیر بخرید

.اگر به کاندیدای مورد نظر رای ندهید منافع مردم شهر به خطر می افتد•



چیزیبزرگنمایی کردن درباره :مبالغه•

ن و کرم های ما همه چی. دارندگان رتبه تک رقمی کنکور، در کالس های موسسه ما شرکت کرده اند•
.چروک های صورت را برطرف می کند



شعارهاشنیدن و دیدن متوالی برخی ایده ها، تصاویر، اخبار، محصوالت و :تکرار•

.یزیونی پخش متوالی تبلیغ  یک محصول آرایشی ، بهداشتی  از شبکه های مختلف تلو•

.دباور بکنبد یا نکیند، برخی اوقات رسانه ها به ما راست نمی گوین: دروغ بزرگ•

.نوشابه های تولیدی ما، هیچ ضرری برای بیماران دیابتی ندارد•



اد برای فروش محصوالت یا ترویج اندیشه ها و ایده ها و افکار، از افر: افراد مشهور•
.مشهور استفاده می شود

رح درتبلیغ یک نوع ساعت گفته می شود یا نشان داده می شود که چند شخصیت مط•
.ورزشی، سینمایی یا سیاسی، از این نوع ساعت پوشیده اند

.ددر آیین افتتاح یک فروشگاه، شخصیتی معروف حضور دارد و سخنرانی می کن•



گران استفاده از شخصیت هایی برای  فروش محصول و کاال که دی:شخصیت های جالب•
.را خوشحال می کنند یا توجه آنها را جلب می کنند

پاک :    " ماستفاده از یک شخصیت چاق و با مزه برای تبلبغ بستنی پاک با تکیه کال•
بابابرقییا شخصیت ". یادت نره

.تعریف کردن و تمجید از دیگران باعث جلب توجه آنها می شود:تملق•

.دشما خیلی خیلی باهوش هستید که ترجیح می دهید کاالی شرکت ما را تهیه کنی•



.پاداش دادن و  اعطای چیزی که هزینه ای در ظاهر برای ما ندارد: جایزه دادن•

.یکی بخرید دو تا ببرید•

.با گشایش حساب پس انداز از جوایز ارزنده بنک بهره مند شوید•



همه بیان می کند که( غیر مستقیم)این تکنیک به طور ضمنی :همرنگ جماعت شدن•
.را انجام می دهند( تبلیغ کننده)افراد، کار مورد نظرِ مبلغ 

.کانون برای همه است.دبستانی ها، دبیرستانی ها، همه به کانون بیایید•

کمتر کسی است که این روزها از لوازم ورزشی استفاده نکند شما چطور؟•



توجه استفاده از افراد زیبا، خوش اندام و جذاب، باعث نفوذ کالم و:افراد زیبارو و جذاب•
شودمخاطب به افکار و ایده ها و کاالهای تبلیغ شده می 

.نشان دادن جوانی خوش اندام و جذاب که پوشاک با برنِد خاص پوشیده است•

استفاده از چهره های زیبا در تبلیغ موارد آرایشی و بهداشتی•
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ارائه آمار و جداول ما را قانع می کند که اطالعات و محتوای ارائه :توصیه های علمی•
ش تری بیان دیدگاه ها در قالب توصیه های علمی، توجه بی. شده، ارزشمند و مفید  هستند

ی مانند توصیه علمی بخشی از تبلیغ است که در ادامه به موضوع اصل. )را جلب می کند
(خدمات و کاالی خاص اشاره می شود

ان      مشاور شرکت کننده در تحقیق گفته اند  اگر دانش آموز10مشاور تحصیلی از هر 8•
ساعت 8می خواهند در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشند باید درشبانه  روز دستکم 

.بخوابند 

ا باید چشم ها و پزشکان معتقدند م: در تبلیغ کرم ضد آفتاب یا عینک آفتابی گفته می شود•
.پوستمان را در برابر اشعه های خطرناک خورشید محافظت کنیم



ی استفاده از شعر، تکیه کالم  یا شعار خاص که با دقت انتخاب شود    م:شعار خاص•
تواند به اقناع مخاطب کمک کند و وی را به انجام کاری یا خرید محصول یا خدمتی

.ترغیب کند

.ایپا؛ مطمئنس•

هیچکس تنها نیست؛ همراه اول•



.نسبت دادِن یک صفت و ویژگی به کاال یا فرد یا گروهی خاص:برچسب زدن•

.غیر بهداشتی هستند......    کنسروهای تولید شده در کارخانه •

....افراطی، ترسو، بی سواد و : دادن القاب خاص به رقیبان مانند •



ذب استفاده از متن ها و تصویرهایی که مخاطب را ج: تصاویر و متون مبهم و راز گونه•
ا نیز این تصاویر و متن ها می توانند فضای جذابی ر. می کنند اما دارای ابهام  هستند 

.ارائه دهند

نشان کشیدن حفاظ پالستیکی روی دستگاه هشداردهنده آتش و دود در سقف یک اتاق و•
اعث دادن یک سس تند و فلفلی در روی میز غذاخوری، با این هدف که تند بودن سس ب

.اعالم هشداِر وجود آتش دراتاق توسط دستگاه نشود





یشروع روز با شبکه های اجتماع
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می شوید ؟ آیا نسبت به خاموش شدن موبایل یا گم کردن یا عدد آنتن دهی تلفن خود نگران

ز را از روی آیا شما مرتبا به صفحه موبایل خود نگاه می کنید که هیچ تماس ، پیاد و هیچ چی
گوشی خود از دست ندهید ؟ 

نید ؟ آیا جهت از بین بردن حس ناراحتی ، غم واندوه استفاده مکرر از تلفن همراه خود می ک

















۲۰۱۹آمار کلی دنیای اینترنت تا ژانویه ی 

جمعیت کلی جهان تعداد کاربران موبایل تعداد کاربران اینترنت
تعداد کاربران فعال 

شبک های اجتماعی

تعداد کاربران موبایلی 

شبکه های اجتماعی

میلیارد نفر۷.۶۷۶

( درصدی ۱.۱رشد 

طی یک سال اخیر 

۸۴میالدی، معادل 

(میلیون نفر

میلیارد نفر5.112

( درصدی طی 2رشد 

یک سال اخیر میالدی، 

میلیون نفر100معادل  )

میلیارد نفر4.388

( درصدی 9.1رشد 

طی یک سال اخیر 

367میالدی، معادل 

(میلیون نفر

میلیارد نفر3.484

( درصدی طی 9رشد 

یک سال اخیر میالدی، 

میلیون نفر288معادل  )

میلیارد نفر3.256

( درصدی طی 10رشد 

یک سال اخیر میالدی، 

میلیون نفر297معادل  )
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تعداد کاربران اینترنت طی سال های اخیر

سال تعداد کاربران
میزان رشد کاربران طی یک سال 

درصدبه

۲۰۱۴ میلیارد نفر2،485 -

۲۰۱۵ میلیارد نفر3،008 درصد21

۲۰۱۶ میلیارد نفر3،429 درصد14

۲۰۱۷ میلیارد نفر3،773 درصد10

۲۰۱۸ میلیارد نفر4،021 درصد6.6

۲۰۱۹ میلیارد نفر4،388 درصد9.1
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صرفمیکنندمدتزمانیکهمردمبهصورتروزانهدرشبکههایاجتماعی

سال مدتزمانصرفشدهدرشبکههایاجتماعی بهدرصد)میزانرشدطییکسال

۲۰۱۴ دقیقه۳۷ساعتو۱ -

۲۰۱۵ دقیقه۴۰ساعتو۱ درصد۳.۱

۲۰۱۶ دقیقه۵۲ساعتو۱ درصد۱۲

۲۰۱۷ دقیقه۸ساعتو۲ درصد۱۴

۲۰۱۸ دقیقه۱۵ساعتو۲ درصد۵.۵

۲۰۱۹ دقیقه۱۶ساعتو۲ درصد۰.۷
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۲۰۱۹محبوب ترین حساب های کاربری اینستاگرام تا ژانویه ی 

ردیف حساب کاربریدارنده ی نام  آی دی

1 اینستاگرام Instagram@

2 کریستیانو رونالدو Cristiano@

3 سلنا گومز SelenaGomez@

۴ آریانا گرانده ArianaGrande@

5 دواین جانسون TheRock@

۶ کیم کارداشیان KimKardashian@

7 کایلی جنر KylieJenner@

۸ بیانسه Beyonce@

9 تیلو سوئیفت TaylorSwift@

1۰ نیمار جونیور NeymarJR@
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۲۰۱۹محبوب ترین پلتفرم های اجتماعی تا ژانویه ی 

نام پلتفرم اجتماعی تعداد کاربران

Facebook میلیون نفر271میلیارد و 2

Youtube میلیون نفر900میلیارد و 1

WhatsApp* میلیون نفر500میلیارد و 1

Facebook Messenger* میلیون نفر300میلیارد و 1

Weixin / WeChat* هزار نفر83میلیارد و 1

Instagram میلیارد نفر1

QQ* میلیون نفر803

Qzone میلیون نفر531

Douyin / Tik Tok میلیون نفر446

Sina Weibo میلیون نفر431

Reddit میلیون نفر330

Twitter میلیون نفر326

Douban میلیون نفر320

LinkedIn میلیون نفر303

Baidu Tieba* میلیون نفر300

Skype* میلیون نفر300

Snapchat* میلیون نفر287

Viber میلیون نفر260

Pinterest میلیون نفر250

Line* میلیون نفر194
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۲۰۱۹محبوب ترین کانال های یوتیوب تا ژانویه ی 

ردیف نام کانال تعداد مشترک ها مجموع بازدید از ویدیوها

۱ PewDiePie نفر80،966،144 بار20،062،557،279

۲ T-Series نفر80،582،001 بار58،887،301،801

۳ 5Minute Crafts نفر46،833،105 بار11،631،403،326

۴ Canal Kondzilla نفر45،461،411 بار22،402،288،625

۵ Justin Bieber نفر42،825،053 بار18،939،094،641

۶ Set India نفر39،686،629 بار27،443،839،706

۷ WWE نفر38،606،540 بار29،372،043،394

۸ Dude Perfect نفر38،139،286 بار7،001،756،552

۹ Ed Sheeran نفر36،489،362 بار15،821،238،795

۱۰ EminemMusic نفر35،424،882 بار13،291،442،912
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باسپاس از
حسن توجه شما عزیزان 

گمان مبرکه به پایان رسید کارمغان                  هزارباده ناخورده در رگ تاک است

درپناه خداوند،سالمت و سرفرازباشید
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