
 سلسله آموزشهای فناوری اطالعات                                                                                        منوچهر بسحاق

 

 99 هار ب                                                                                                                        ضای مجازی نحوه حضور در ف

 

 چکیده:

وارد عرصه جدیدی  2و انتقال فایل 1دسترسی به مخاطبین و مشتریان با حضور اینترنت و مشتقات آن شامل وب، ایمیل

گردید که سرعت و دقت از مزایای آن بود. برای ارتباط با مشتری و بالعکس ملزومات کامپیوتر، خطوط انتقال داده و 

با حضور فیس بوک نهاده شد  3مرحله اولین پایه های رسانه های اجتماعینرم افزارهای ارتباطی ضروری بود. در این 

و با رسانه های انتشار تصویر مانند اینستاگرام وارد عرصه جدیدی شد. با ورود گوشی های هوشمند به عرصه زندگی 

کیشن های پیام رسان نزدیکتر، سریعتر و باکیفیت تر نیز مهیا گردید. عالوه بر وب و ایمیل اپلی یبشر، بستر ارتباطات

مبتنی بر موبایل شامل وایبر، واتساپ، ایمو و تلگرام نیز به سرویسهای خدماتی اضافه گردید. اکنون افراد برای ارتباط 

در ادامه به این پرسش پاسخ با مخاطبین و مشتریان و حتی ارتباطات شخصی با گزینه های بسیاری مواجه هستند.

تی در رسانه های اجتماعی یا گروه هایی در پیام رسان ها برای ما کفایت خواهد کرد خواهیم داد که آیا داشتن صفحا

 یا باید در اینترنت هم وب سایتی داشته باشیم.

همواره این  .دارد وجود )فضای مجازی(  آنالیندر فضای شخصی یا تجاری  حضور برای زیادی های گزینه امروزه

 مناسب است و باید استفاده شود؟ یا رسانه های اجتماعی، کدام یک  4وب سایتشود که می سوال پرسیده 

است؟  یا داشتن یک صفحه در رسانه های اجتماعی ضروری ؟الزم و کافی است اینترنتی سایتوب یک داشتن آیا 

سب و کبرای ما یا بوک  فیسی  صفحه یا، لینکدین نمایه گوگل+، ی  صفحه ،اینستاگرام ی صفحهآیا داشتن یک 

 ؟دمیکنکارمان کفایت 

 سایت وب عایبم و مزایابه بستگی دارد.در این مطلب  شما کار و کسب اهداف به که از کدام گزینه استفاده کنیداین

 .پرداخته شده است Verisign در آوری فن متخصصانبر اساس نظر و مقایسه آنها  اجتماعی، های رسانهو 

   اجتماعی های رسانه

به راحتی و سریع در یکی از رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، گوگل+ یا لینکدین توانید می شما 

 راه اندازی سرعت به اجتماعی های رسانه (5)حساب کاربریهای پروفایلشوید. صفحات یا صاحب یک صفحه 

                                                           
1 Email 
2 File Transfer Protocole ftp 
3 Social Media 
4 Web Site 
5 Account, Profile or page 
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عالوه بر صفحات رسانه  .خواهد بود شما در اختیار قابل استفاده و آماده شماصفحه  ساعت، یک از کمتر در. شوند می

که برای حضور در فضای وب  در اینترنت هستندثبت شده  6برخی افراد و برندها دارای یک نام دامنههای اجتماعی، 

 پیش بینی کرده اند.

منه با دا به طور مثال اینجانب عالوه بر دامنه هایی که برای فعالیت های عام المنفعه و اجتماعی دارم یک

 برای سایت شخصی ثبت کرده ام. mboshagh.irنام

ار مراجعین ارسال خودکبه ) کنید هدایت اجتماعی های رسانه صفحه به را خود )آدرس وب سایت(دامنه نام شما اگر 

پس از جستجوی  راحتی به مشتریان ،(شودمی  یا فوروارد دامنه گفته دامنه هدایت از محلی به محل دیگر در اینترنت،

خود  یتجار مارک با تجاری وب آدرس یکدر این حالت شما . خواهند کرد پیدا دسترسی شما بهشما در اینترنت 

به جمله مرا در  که کاربران آن را مشاهده خواهند کرد. برخی از افراد دامنه ای در اینترنت ندارند و داشت خواهید

 بوک فیس در" وییم:این است که بگ از بهتر بسیارکنند. داشتن یک دامنه می اینستاگرام یا فیس بوک دنبال کنید بسنده 

 م(.بگویی هم را این متوانیمی  چه اگر) "من را دنبال کنید

استفاده  اعیاجتم رسانه های سایر و  +گوگل لینکدین، توییتر، بوک، فیساینستاگرام،  از نفر میلیارد یک از بیش

ش مشتری برای خود ای که در این رسانه ها حضور دارند بالقوه مشتریان از تواندمی  شما کار و کسب ،کنند می

 خود بوبیتمحاین اجتماع برای  در توانیدمی  شما. هستند ها رسانه این به رفتن حال درهر روز  مردم. کند جذب

 .کنید گذاری سرمایه

 :اجتماعی رسانه مزایای

 .دهستن رایگان آنها اغلب و است ساده اجتماعی در رسانه های صفحات اندازی راه - رایگان و سریع

 به یا کنید ذفح راحتی به را خود صفحه توانیدمی  ،برایتان مفید نباشد شما اجتماعی صفحه اگر - عدم دلبستگی

 .نکرده و وقت زیادی برایش صرف نکنید آن به زیادی توجه یا. بروید دیگری پلتفرم

ی  صفحه ،اینستاگرام ) صفحات رسانه های اجتماعی به را خود ترافیک که شرکتهایی تعداد - جهانی سطح در

 .یابدمی  افزایش ساالنه ٪25 کنندمی  هدایتبوک و توئیتر(  فیسلینکدین،  نمایه گوگل+، 

                                                           
6 Domain name 
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 انسانی و اهگ به گاه دارند تمایل و کنندمی  ترغیب به صورت دو طرفه را تعامالت اجتماعی های رسانه - تعهد

 .کنید ایجاد روابط و کنید برقرار ارتباط راحتی به دهدمی  اجازه شما به این. باشند

 کار، و کسب های ارزشمحصوالت و شما در خصوص  های رسانی روز به طریق از مشتریان   - 7برندسازی

 وفاداری سبب ،مشتریان بهگویی شما پاسخ نحوههمچنین . کرد خواهند کسب بیشتری اطالعات شما هدف و مأموریت

 .شودمی  شما تجاری نامآنها به 

 :اجتماعی های رسانهمعایب 

 اجتماعی های سانهر از استفاده با ، اماکنید دنبال را خود دیدگاه های نیاز دارید که شما - طراحییت در محدود

ی چارچوب کل کنید. سفارشی را خود نمایه و سربرگ توانیدمی محدودیت طراحی خواهید داشت و صرفاً  شما

 نیست و باید تابع قوانین کلی رسانه مورد نظر باشد. تغییر به قادر شما صفحه

مطرح و در صفحه شما  را خود شکایات و نظرات و مطرح را سواالت توانندمی  8کنندگان دنبال - باز گقتگوی

 مردم عموم دیگر، عبارت به. کنید نظارتفحه خود همواره به ص باید شما که است معنی بدان این. کنند منتشر

ی بر کامل کنترل شما. کنند اضافه پروفایل خودشان به صفحه شما یا اجتماعی صفحه در را خود نظرات توانند می

 و توضیحات دنبال کنندگان ندارید. 9روی کامنت ها

در  صاحبان وب سایت و صفحات اجتماعی برای پیشبرد اهداف نیاز دارند که –سازی گزارش محدود ابزار

ه اند، از کدام را تایید یا رد کرد و چه صفحاتیخواهند بدانند چند نفر می مورد مراجعین اطالعاتی داشته باشند. 

ر دیده اند. برای یا کمتچه پست ها و صفحاتی را بیشتر مناطق و کشورها هستند یا آدرس و تلفن انها را داشته باشند، 

اجتماعی  رسانه های محتوای آنها در و دهی گزارش سطحاین منظور به ابزارهای گزارش سازی جامعی نیاز دارند. 

 .ردکمشاهده خواهید  کرده است فراهم اجتماعی رسانه که را اطالعاتی فقط شما. است سایت وب یک از کمتر

 و را تعیین و بر اساس آن محتوا خدمات ارائه ضوابط و شرایط اجتماعی های رسانه -شخصی مالکیتنداشتن 

در یک رسانه اجتماعی  را مسابقه یک خواهیدمی  اگر مثال، عنوان به کنند.می شود کنترل می را که ارائه ی تبلیغات

                                                           
7 Branding 
8 Followers or Memmbers 
9 Comment 
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دلیلی فعالیتش  خدمات رسانه اجتماعی به هر دهنده ارائه اگر همچنین. کنید دنبال راآن رسانه  قوانین باید کنید، اجرا

را متوقف کند اعضا دچار خسارت خواهند شد. این خسارت برای آنانی که تنها یک محیط برای معرفی خود دارند 

 بیشتر خواهد بود.

 بر وهعال هاکار و کسبو فرهنگی و می هر شخص فعال در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، علآن است که  آل ایده

 تصمیم کوچک های شرکت از بعضی اما. دنباش داشته خودبرای  سایت وب یک، اجتماعی های رسانه در حضور

 از پسها  آغاز نمایند. این شرکت اجتماعی رسانهدر  صفحه کی بافعالیت تبلیغی و معرفی خود را  که گیرند می

 وب یک تنساخ آماده آنها که زمانی گیرند که وب سایتی هم برای فعالیت خود تدارک کنند،می مدت زمانی تصمیم 

 ب کنند.محتوا را برای انتشار در وب سایت انتخا خود اجتماعی های رسانه صفحات از توانندمی  هستند، سایت

 اینترنتی سایتوب 

 یکارتان کبرای کسب و  سایت وب ایجاد باشید، داشته کنترل خود تجاری نامروی  بر کاملبه طور  خواهیدمی  اگر

 چه و رسدب نظر بهکه برندتان چگونه  گیریدمی  تصمیم شماوب سایت متعلق به شماست و  عالی خواهد بود. گزینه

ند جایگزین توامی در فضای مجازی هیچ گزینه ای ن اعتبار کسب مورد در البته، و. گذاردب تاثیر آن روی بر چیزی

 وب سایت باشد.

وب سایت  ،باشدموثر  شما کار و کسب برای تبلیغی صفحه یکبیشتر از  تواندمی  سایت وب باشید که داشته در نظر

 را برای شما ایفا نماید. پیشرفته 10ای رسانه چندبه صورت  فروش و بازاریابی مرکز یکنقش  تواندمی 

 :سایت وب مزایای

وب  زاموجود  های گزینه برای داشتن یک وب سایت گزینه های متفاوتی پیش روی شماست. – صرفه به مقرون

 نیازهای و بودجه نوع به بسته رایگان، های سایت وب گیرند.می را در بر  قیمت گران وب سایتسایت رایگان تا 

سایت  به یک وب را خود رایگان سایت توانیدمی  بعدا. باشند داشته خوبی موقعیت است ممکن شما، کار و کسب

 .دهید بهبودتجاری خریئاری شده 

                                                           
10 Multimedia  
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 اشتهد را خوداختصاصی  های سایت وب امروز ها شرکت که دارند انتظارمراجعین و مشتریان  – اعتبارکسب 

 .دارند اعتمادشما  کار و کسب به بیشتر آنها دیباش داشته سایت وب یک اگر. باشند

 در بیشتری ها و اختیارات گزینه دارید، اختصاصی سایت وبشما یا کسب و کارتان یک  که زمانی - کامل کنترل

توانید  می سایت وببرای ساخت  رایگان یا هزینه کم ابزار از حتی. خواهید داشت آن عملکرد و ظاهر چگونگی مورد

 کنید 11سازی شخصی راهای رایگان  قالب توانیدمی  معمول طور به . کنید شروع ی رایگانها قالب از و کرده استفاده

 برسد. نظر به فرد به منحصر ظاهر وب سایت شما تا

 ؛ کاال و خدمات خوددکنی برقرار ارتباط خود مشتریان با توانیدمی  شما سایت، وب از استفاده با - بهتر بازاریابی

 توانید می شما کهبل دارد؛ شما کار و کسب بازاریابی برای بیشتری امکانات تنها نه سایت وب یک. برسانید فروش به را

 وبالگ شتریان،م نظرات ها، فیلم محتوای متفاوت شاملانتشار طریق  ازه مند شده و ربه بیشتری بازاریابی از روشهای

دای خود تشویق بازار خود را گسترش داده و مشتریان را به خرید محصول یا شنیدن ص تبلیغاتی ویژه پیشنهادات و ها

 کنید.

حصول یا ممورد نیاز خود در مورد  اطالعات دهندمی  ترجیح کنندگان مصرف اکثر - تکراری سربارهای کاهش

رد محصول در مو اطالعات از مفید یمنبع به را خود سایت وب شما اگر. کنند دریافتجستجو و  آنالین خدمات را 

 .دهد کاهش را شما در بخش بازاریابی و تبلیغات عملیاتی های هزینه تواندمی  ،تبدیل کنیدیا خدمات 

 جای هر رد هفته روز 7 روز و شبانه ساعت 24 توانیدمی به طور اختصاصی  شما - ساعته 24 بودن دسترس در

 مشغول باشید، حتی در زمانی که کسب و کار شما بسته باشد.انجام تجارت  به جهان

 :ها سایت وبمعایب 

 .داردنیاز  تالش و زمان به محتوابروزرسانی  سایت، اندازه به بسته - نگهداری

 اندازی راه و طراحی برای بیشتری زمان و هزینه ،مورد انتظار عملکرد و طراحی پیچیدگیبه بسته  – پیچیدگی افزایش

 سایت الزم است.

                                                           
11 customize 
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 وب در مشتری( )جذب مخاطب و تبدیل کردن او به ترافیک کسب برای باید شما - بازاریابیبرای  بیشتر تالش

 .داشته و به آن عمل کنید بازاریابی باید استراتژی شما که معناست بدان این. کنید کار خود سایت

 :سخن پایانی

جذب مخاطب و رساندن پیام و صدای خود به گوش آنها روشهای مختلفی دارد. کم هزینه ترین آنها ابزارهایی هستند 

 کنند.می که بر بستر اینترنت عمل 

. رسانه باشندی مابزارها یکی از این هستند، ارها افراد و کسب و ککه در مالکیت کامل سایت های اختصاصی وب 

 و پیام رسان ها هم نوعی دیگر از ابزار جلب توجه مخاطبین است.  های اجتماعی

توانید هر یک از این گزینه ها را به تنهایی مورد استفاده قرار می بسته به میزان اهمیت محتوا، محصوی با خدماتتان 

 دهید. 

کنند، چرا که می ی اجتماعی برای پیشبرد بهتر امور استفاده برخی افراد و شرکتها از ترکیب وب سایت و رسانه ها

 تواند نتایج بهتری را سبب شود.می ترکیب این ابزارها 

ویروس کرونا لزوم استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی را به وضوح نمایان کرد. یکی از درس های گسترش 

 ترددهای غیر ضروری بوده است.  هزینهزمان و راه اندازی کسب و کارهای مجازی و کاهش لزوم بزرگ این ویروس 

 


