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«کرونا» رفتار دیجیتالی کاربران را تغییر داد
خبرنگار

شــیوع کرونــا در جهان و اجبار مــردم به ماندن
در قرنطینــه و خانهنشــینی ،تغییــرات رفتــاری
دیجیتالــی آنهــا را بــه دنبــال داشــته اســت.
محققان مؤسســات پژوهشــی مختلف ازجمله
 Hootsuiteبــا ارائه گزارشهایــی درباره میزان
حضــور کاربــران در اینترنــت ،نحــوه اســتفاده
آنــان از شــبکههای اجتماعــی و ...در روزهــای
کرونایــی ،معتقدند این ویروس زندگی کاربران
را دســتخوش تغییــر و تحــوالت قابــل توجهــی
کرده و حاال دیگر گوشــیهای هوشمند و وسایل
دیجیتال ســیار ازجملــه لپ تــاپ و تبلت برای
آنها معنای دیگری دارد.
نگاهی به آمار جهانی
 Hootsuiteیکی از مؤسســات پژوهشی واقع
در کالیفرنیــا ،عمــاً پلتفرمــی بــرای مدیریت و
رصــد میزان فعالیــت در شــبکههای اجتماعی
جهــان را در اختیــار دارد .این مؤسســه برای کل
ســال  2020پیشبینیهایــی دارد وعالوه بر آن،
به طور مجــزا دوران کرونایی را زیر ذرهبین قرار
داده و بــه ارائه گزارشهایی در ایــن بازه زمانی
نیز پرداخته است.
طبق تازهترین گزارش این مؤسســه ،درحال
حاضــر  4.54میلیــارد کاربــر در سراســر جهــان
به اینترنت دسترســی دارند که نســبت به ســال
 2019افزایش  7درصدی نشــان میدهد یعنی
حــدود  298میلیــون کاربــر تــازه بــه ایــن جمع
افزوده شــده اســت .همچنین اکنــون حدود 60
درصــد مــردم دنیــا آنالیــن هســتند و بیــش از
نیمــی از مــردم جهان در شــبکههای اجتماعی
حضــور دارنــد .انتظــار مــیرود تــا پایــان ســال
 ،2020کاربــران جهــان معــادل  1.25میلیــارد
ســال در اینترنت حضور داشــته باشــند که البته
گوشــیهای هوشــمند و ســایر وســایل دیجیتال
ســیار بیش از نیمی از این همراهی را با کاربران
خواهنــد داشــت .البتــه باید گفت کــه همچنان
حــدود  40درصــد مــردم جهــان از دسترســی
بــه اینترنــت بیبهره هســتند که بخــش عمده
ایــن افراد را زنان تشــکیل میدهند .بیشــتر این
شــکاف جنســیتی را میتــوان در جنــوب آســیا
دید که شــامل کشــورهای افغانستان ،پاکستان،

نسبت به روزهای قبل از کرونا در گوشی هوشمند
خود ســپری میکننــد .همچنیــن  45درصد آنها
در لــپ تاپ و  22درصد هــم در تبلت خود زمان
بیشتری را نسبت به گذشته میگذرانند.
تفریح و خرید دیجیتال در دوران کرونا
امــا ایــن زمانهــا در اینترنــت و شــبکههای
اجتماعــی چگونــه صــرف میشــود و عمــاً
کاربــران در ســاعات رو بــه رشــد آنالیــن بــودن
خــود ،در فضــای مجــازی چــه میکننــد؟ طبق
ایــن گــزارش  35درصــد از کاربــران نســبت به
دوران قبــل از شــیوع کرونــا ،زمــان بیشــتری را
بــه گیــم و بازیهــای ویدئویــی و کامپیوتــری
اختصــاص دادنــد و بیــش از نیمــی از کاربــران
ایــن  17کشــور که مــورد مطالعه قــرار گرفتهاند
هــم بیــش از قبــل در شــبکههای اجتماعــی و
ســرویسهای پیامرســان حضــور داشــتهاند که
ایــن ارقــام بــه ترتیــب  47درصــد و  46درصــد
بوده اســت .همچنین  47درصد از افراد حاضر
در این مطالعــه تحقیقاتی گــزارش دادهاند که
در هفتههــای اخیــر ،زمــان بیشــتری را به خرید
آنالیــن اختصــاص دادهانــد کــه ایــن خریدهــا
هــم بــه بخشهای مختلفی تقســیم میشــود.
طبــق این گزارش ،یک ســوم این کاربران یعنی
 33درصــد آنها ،از فرصت خریــد آنالین برای
مــواد غذایــی و ترهبــار اســتفاده کردهانــد و 29
درصد آنها هم عنوان کردند که در دوران کرونا
لوازم مورد نیاز و ضروری خانهشان را به صورت
آنالیــن خریداری کردهاند و از آن رضایت کامل
دارنــد بــه گونــهای کــه در دوران پســاکرونا هــم

احتمــاالً همین روند را ادامــه خواهند داد .البته
افزایش خرید آنالین در  6هفته نخســت ســال
 ،2020ســبب افزایــش ترافیــک  251درصــدی
در ســوپرمارکتها شــد .اما در مقابــل ،به دلیل
شــیوع کرونــا و محدودیتهــای ســفر ،شــاهد
کاهــش  71درصــدی خریــد از وب ســایتهای
مربــوط به گردشــگری بودیم که شــامل بلیت،
رزرو هتل ،رستوران ،وسایل نقلیه و ...میشود.
کاربران به دنبال محتوای فیلم و موسیقی
طبق گزارش مشــترک مؤسســه Hootsuite
و ســایر مؤسســات ،کاربــران در ایــن  17کشــور
در دوران کرونــا و قرنطینــه با توجه به ســلیقه و
عقیــده خــود بــه دنبــال محتواهایی خــاص در
شــبکههای اجتماعــی و اینترنــت و ...نیز بودند
کــه همیــن موضــوع بــه افزایــش تولیــد محتوا
در زمینههــای مختلــف نیــز کمک کــرد و طبق
گــزارش این مؤسســات ،میزان تولیــد محتوا در
دوران کرونا از پیشــرفت قابل توجهی برخوردار
شده اســت چراکه شرکتهای مختلف فرصت
را غنیمت شــمردند و بــه تولید محتــوای مورد
عالقــه کاربــران پرداختنــد .حــدود  3نفــر از
هــر  5کاربــر یعنــی حــدود  57درصــد آنهــا از
طریــق ســرویسهای دیجیتال پخــش فیلم به
تماشــای فیلمها و آهنگهای مورد عالقه خود
پرداختهانــد و یکــی از هــر ســه کاربــر حاضر در
ایــن گــزارش هم بیــش از قبل از ســرویسهای
دیجیتــال پخش موســیقی اســتفاده میکند که
ایــن رقــم معــادل  36درصــد میشــود .حدود
نیمــی از کاربــران مــورد مطالعه هــم متقاضی

احتکار و کاهش واردات ،بازار موبایل را آشفته کرد
تأمیــن محتوا در زمینه فیلم بودند که این افراد
را میتوان با توجه به جنســیت هم طبقهبندی
کــرد چرا که 47درصد آنها را زنان و 50درصد را
نیز مردان تشــکیل میدهند .طبق این گزارش،
همچنیــن تقریبــاً یــک ســوم یعنی35درصــد
زنــان و 30درصــد مردان به دنبــال محتواهایی
همچــون برنامههــای تلویزیونــی کالســیک
بودهانــد و تنهــا 11درصــد کاربــران از بالگرهــا
( )bloggersو والگرهــا ( )vloggersتقاضــای
آپدیتهای بیشتر را داشتند( .والگر در اصطالح
به کســی گفته میشــود که با ســاخت و اشتراک
گذاری ویدئوهایــی در حوزههای مختلف قصد
دارد تــا موضوعهــای مختلــف ازجملــه مــد و
زیبایی ،آرایشی و بهداشتی ،تغذیه ،گردشگری،
تکنولــوژی ،ســرگرمی و ...را به نمایــش بگذارد
و در شــبکههای اجتماعــی کــه بیشــتر در بســتر
پخــش ویدئــو هســتند مثــل یوتیــوب فعالیــت
میکنند .تفاوت عمده بین بالگرها و والگرها در
محتوای منتشر شده از جانب آنهاست .بالگرها
به تولید محتوا و عکــس برای اهداف تبلیغاتی
و اطالعرســانی میپردازند در حالی که والگرها
همان کار را در قالب ویدئو انجام میدهند).
دنیای دیجیتال در جهان پساکرونا
آیــا با پایــان گرفتــن دوران قرنطینــه باز هم
رفتــار کاربــران تغییــر میکند و بــه دوران پیش
از کرونا نزدیک میشــود؟ طبــق این گزارش ،از
میــان هر  5کاربــر تنها یــک نفر از افــراد حاضر
در ایــن تحقیق یعنی حــدود  20درصد کاربران
تصمیــم دارنــد پــس از پایــان گرفتــن قرنطینه
نیــز همچنــان ســاعات بیشــتری را به تماشــای
فیلــم از طریــق ســرویسهای دیجیتــال پخش
فیلــم اختصــاص دهنــد15 .درصــد از کاربــران
هم تصمیم دارند در دوران پســاکرونا همچنان
زمان بیشتری را در شبکههای اجتماعی سپری
کننــد و 16درصــد کاربران نیز تصمیــم دارند در
سرویسهای پیامرســان حضور بیشتری داشته
باشــند .همچنین تنها یکی از هر  10کاربر یعنی
حــدود  10درصد آنهــا تصمیم دارنــد به دنبال
پایــان گرفتــن کرونا همچنان زمان زیــادی را به
اســتفاده از اپلیکیشــنهای موبایــل اختصاص
دهنــد و بــازی کامپیوتــری یــا ویدئویــی انجــام
دهند.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کاهــش واردات بــه دلیــل تعطیلــی
کارخانههــای تولیدی در کشــورهای تولیدکنندهای مثــل کره جنوبی و چین
و احتمال احتکار بعضی از گوشــیهای وارداتی را دو دلیل عمده آشــفتگی
بــازار موبایــل دانســت .بــه گزارش ایســنا ،بــه دلیل شــیوع کرونــا در جهان
و از یــک طــرف خانهنشــینی مــردم و از طــرف دیگــر تعطیلــی بســیاری از
تولیدکنندگان گوشــی ،ســاخت این کاال با مشــکالتی همراه شده و در ایران
هم مشکل واردات به این معضالت اضافه شد.
در ایــن راســتا یکــی از کاربران توئیتــر از وزیــر ارتباطات درباره بازار آشــفته
موبایــل پرســید .او بــه مشــکل تخصیص ارز و ثبت ســفارش اشــاره کرده و
گفــت در بازار دوبی قیمــت برندها چندان تغییری نکرده اما در بازار ایران
بعضی از مدلهای پرفروش تا  ۱۰۰درصد هم افزایش قیمت داشته است.
در پاســخ به ایــن اظهارات ،محمدجــواد آذری جهرمی -وزیــر ارتباطات و
فنــاوری اطالعــات -گفــت :از وزیر صمت میپرســم ،اما احتمــاالً به دلیل
تعطیلی کارخانههای تولیدی در کشورهای تولیدکنندهای مثل کره جنوبی
و چین ،واردات کاهش دارد .البته تا دو روز پیش ،آمار واردات نشان میداد
که  ۱.۴میلیون گوشی وارد شده که روشن نشده است.
شــاید کمی هم احتکار باشــد ،البته اطمینان ندارم .این در حالی اســت که
فعــاالن بــازار موبایل معتقدنــد قیمت گوشــی متأثر از چند پارامتر اســت
کــه در ایــن مدت این پارامترها با مشــکل روبــهرو و باعث شــده ورود کاال و
عرضه موبایل کم شــود .از طرفی اگر بانــک مرکزی و وزارت صمت امکان
تخصیص ارز و ثبت ســفارش را برای واردات گوشــی فراهم کنند ،بخشــی
از ایــن مشــکالت که مربوط به واردات اســت ،حل میشــود .بــا وجود این،
فعــاالن بــازار موبایــل معتقدنــد در شــرایطی که بــه دلیل شــیوع کرونا در
جهان ،کارخانههای تولیدکننده با مشکل مواجه شدند یا مشکالت مربوط
به حمل و نقل مانع ارسال کاال شده ،حتی درصورت حل مشکالت داخلی
هم قیمت گوشــی به دوران قبــل از کرونا برنمیگــردد و تنها درصورتی که
شــرایط در جهان عادی شود ،میتوان انتظار داشت که بازار موبایل هم به
حالت عادی خود برگردد.

اخـــــــبار

میترا جلیلی

بنگالدش ،نپال ،بوتان ،هند و مالدیو میشود.
همچنین طبــق این گــزارش ،درحال حاضر
تعــداد کاربــران شــبکههای اجتماعــی 3.8
میلیارد نفر است که نشان از افزایش  9درصدی
نســبت بــه ســال  2019دارد و نشــان میدهــد
 321میلیــون کاربــر تــازه هم بــه جمــع کاربران
شــبکههای اجتماعی افزوده شده است .در این
گــزارش همچنین آمده اســت :کاربــران به طور
متوسط روزانه  2ساعت و 24دقیقه یعنی حدود
یــک ســوم از کل زمان حضــور در اینترنــت را در
شــبکههای اجتماعی به سر میبرند که این رقم
در دوران کرونا و خانهنشینی باالتر رفته است.
افزایش  76درصدی زمان استفاده از گوشی
مؤسســه  Hootsuiteدر تازهتریــن تحقیــق
خــود وضعیــت رفتــار دیجیتــال کاربــران در
روزهای قرنطینه را مورد بررسی قرار داده است.
البته این مؤسســه بــرای این پژوهــش از آژانس
بریتانیایــی خــاق  We Are Socialو همچنیــن
آژانــس ســنگاپوری  Kepiosنیــز کمــک گرفته و
گزارش نهایی را ارائه کرده است .در این گزارش
 17کشور جهان ازجمله امریکا ،مکزیک ،کانادا،
بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،نیوزیلند
و اســترالیا مــورد بررســی قرار گرفتــه و تغییرات
رفتار دیجیتال کاربران آنها را در دوران قرنطینه
و تا آوریل  2020رصد شده است.
در ایــن گزارش آمده اســت میزان اســتفاده
از دنیــای دیجیتــال در جهــان از آوریــل  2019تا
آوریل  2020رشــدی عجیب داشته است .با این
کــه کل جمعیت جهان تنهــا ( 82میلیون نفر)
 11درصد رشــد داشــته اســت اما تعداد کاربران
تلفــن همــراه در همیــن مــدت رشــدی 2.5
درصــدی (128میلیون نفر) را نشــان میدهد و
در نهایت تعــداد این کاربران بــه  5.19میلیارد
نفــر رســیده اســت .ایــن وضعیــت در ســایر
شــاخصها هم با رشــد مواجــه بــوده و با توجه
به بــاال بودن میزان اســتقبال کاربــران از دنیای
دیجیتــال در دوران کرونــا انتظــار میرود ســال
 2020را با رشدی فراتر از انتظار به پایان ببریم.
اما تغییــر رفتار کاربــران چگونه بوده اســت؟
در این گزارش آمده اســت که  3نفر از هر  4کاربر
حاضر در کشــورهای مــورد مطالعه یعنی حدود
 76درصــد از کاربران اینترنت ،زمان بیشــتری را

از نگاه وزیر ارتباطات

پیش بینی عجیب ایالن ماسک

انسان ها  10سال دیگر بدون کالم با یکدیگر حرف میزنند

ایالن ماسک مدیرعامل تسال تخمین میزند که انسان طی  ۵تا  ۱۰سال آینده
با ذهن خود ارتباط برقرار کند ،بدون آنکه صحبت یا از کلمات استفاده کند.
بــه گزارش انتخاب ،ماســک گفت :مــردم در حال حاضر در راه تبدیل شــدن
به ســایبورگهایی متشــکل از تلفن ،رایانه و الکترونیک هســتند( .ســایبورگ
بــه معنای موجودی ترکیب شــده از انســان و فنــاوری) .در نتیجه با ادغام هر
چه بیشتر مردم با فناوری ،ارتباطات غیرکالمی یک پیشرفت بزرگ درآینده
خواهد بود .ماسک ارتباطات غیرکالمی را فرصتی برای برقراری ارتباط بهتر
افــراد بــا یکدیگــر میداند و فکر میکند انســان در حال حاضر در مســیری به
ســمت رابطهای غیرکالمی است .گفتنی است شرکت  Musk Neuralinkدر
حال کار روی ایمپلنت مغزی اســت که میتواند به طور مســتقیم با مغز یک
بیمــار ارتباط برقرار کند تا بتواند صدمات و آســیبهای مغزی را درمان کند
به طور بالقوه میتواند در سر بیمار قرار گیرد.

