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تحلیل و کاربست شبکه های مجازی 

 

 پودمان چهارم

فضای مجازی در دنیای امروز به صورت چشمگیری گسترش پیداکرده است و بر تمام ابعاد 
زندگی مانند ارتباطات شخصی، اجتماعی، فرهنگی و دنیای کار وکسب تأثیر گذاشته است. 
نیاز به شناسایی ساختار، ویژگی ها، تأثیرات فضای مجازی و اینترنت اهمیت فراوانی دارد. 
کاربرد فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدها، فرهنگ استفادة درست از شبکه های اجتماعی 
پودمان  این  است. در  این حوزه  تأمل در  قابل  از وجوه  امنیت و حریم شخصی  و حفظ 
ضمن آشنایی با ساختار فضای مجازی، انواع و کاربرد آنها، آمادگی الزم برای توسعة فضای 
کار وکسب و بازاریابی با استفاده از ابزارهای مدیریت شبکه های اجتماعی و تحلیل کارآمد 
کار    وکسب به وسیلة ابزار سنجش عملکرد محتوای الکترونیکی در ر سانه های اجتماعی را به 

دست می آورید.
شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید:

- تحلیل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
- کاربرد شبکه های اجتماعی در کار وکسب
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فضای مجازی چگونه به وجود آمده است؟
تفاوت فضای مجازی با فضای واقعی چیست؟

فضای مجازی چه تأثیری بر روابط خانوادگی و زندگی اجتماعی انسان ها 
گذاشته است و چه کاربردهایی دارد؟

فضای مجازی، سبب ایجاد فناوری های جدید ارتباطی شده است و برای 
توصیف انواع منابع اطالعاتی مانند کتاب، مجله، مقاله، فیلم، تصویر و 
محتوای الکترونیکی که به وسیلة شبکه های رایانه ای جمع  آوری شده، به 
کار گرفته می شود. این فضا دارای قلمروی گسترده و جدیدی است که 
عالوه بر فراهم سازی امکانات، آزادی و فرصت های نوین برای کاربران خود، 
می تواند دلهره ها، چالش ها، آسیب ها و محدودیت هایی را نیز به همراه 
داشته باشد. اهمیت این قلمرو تا حدی است که برخی اندیشمندان، دنیای 

معاصر را به صورت دو دنیای واقعی و مجازی تصور می کنند.
به طور کلی، فضای مجازی شامل مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارها 
است که در بستر یک شبکة مخابراتی که عموماً اینترنت است، روابط 

ویژگی های فضای مجازی
در فضای مجازی و بستر اینترنت، می توان هر نوع محتوایی را به صورت چندرسانه ای یافت که چندین حس 
کاربر را درگیر می کند. این فضا، دارای ویژگی های بسیاری است که محدودیت های دنیای واقعی را کاهش 

داده است)جدول1(.
جدول1 - ویژگی های فضای مجازی

 فضای مجازی 

در مورد آزادی ها، فرصت ها، چالش ها و آسیب های فضای مجازی با دیگر هنرجویان بحث و تبادل نظر کنید.
فعالیت 
گروهی

مثالتوضیحویژگی

دیجیتالی
در دنیای مجازی، همة اطالعات و ارتباطات به صورت دیجیتالی )صفر و یک( 
بین سخت افزارها و نرم افزارها مبادله می شوند. به همین دلیل، فضای مجازی 

ظرفیت بی نهایت تغییر را دارد.
تغییر چندباره یک 

تصویر 

ماهیت 
شبکه ای

شبکه مجموعه ای از افراد است که با یکدیگر در ارتباط هستند. اینترنت، بدون 
نیاز به یک مکان مشترک، شبکه ای را در اختیار کاربران قرار داده است که بتوانند 
با اقوام و ملیت های مختلف جهان ارتباط برقرار کرده و یک شبکة اجتماعی را 

تشکیل دهند.

 مجازی بین انسان ها را برقرار می کند. این روابط می تواند در حوزه های کاری، تجاری، دوستی، تبادل اطالعات    و ...  
 باشد.
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مثالتوضیحویژگی

ارتباط 
چندرسانه ای
و فرامحلی

تا پیش از ظهور اینترنت، ارتباط بین افراد محدود و تک رسانه ای بود و ارتباط های 
خارج از محله و منطقه، منجر به خطرات و هزینه های بی شماری می شد؛ اما پس 

از ظهور اینترنت ارتباط بین افراد گسترده و چند رسانه ای شد.

انجام عمل جراحی 
به وسیله یک پزشک 
از راه دور - ویدئو 

کنفرانس 

فضای مجازی به گونه ای طراحی شده است که نیاز به حضور در یک مکان حضور مجازی 
فیزیکی برای انجام بیشترکارها، کاهش می یابد.

انجام اموری مانند 
ثبت نام، خرید، 

پرداخت قبوض و...

برخالف سایر رسانه های ارتباطی، در فضای مجازی می توان به طراحی و تولید تعاملی
محتوا پرداخت و آن ها را به صورت تعاملی با دیگران به اشتراک گذاشت.

تغییر در 
مفهوم قدرت

امروزه مردم می توانند به کمک شبکه های اجتماعی مجازی، توانایی و قدرت 
جمعی خود را درکارهای اجتماعی و فرهنگی در سطح یک کشور و یا حتی 

جهان به نمایش بگذارند.

پویش دوست داران 
محیط زیست

به جدول1 مثال هایی اضافه کرده و بررسی کنید فضای مجازی چه ویژگی های دیگری ممکن است داشته باشد؟
فعالیت 
کالسی

یکی از آموزه های اساسی دین اسالم در زندگی اجتماعی، مشورت در انجام امور است. به نظر شما فضای 
مجازی چه نقشی می تواند در این زمینه و شکل گیری ِخَرد جمعی داشته باشد؟

کنجکاوی

درباره هر یک از تأثیرات ذکر شده برای فضای مجازی بحث کرده و مثال بزنید، سپس شکل1 را تکمیل کنید.
کنجکاوی

تأثیرات فضاي مجازي 
تأثیراتی  انسان ها  به تدریج زندگی  به موازات ظهور فضاي مجازي، 
پذیرفته است. برخی از این تأثیرات ناشی از استفادة درست و تعدادی 
هم ناشی از استفادة نادرست از فضای مجازی است. برای مثال از تأثیرات 
مثبت می توان به ایجاد کاروکسبی به نام کافه  مجازی )کافی نت( اشاره 
کرد که این کافه ارتباطات اینترنتی را برای کاربران فراهم می کند. از 
تأثیرات منفی فضای مجازی، می توان به افسردگی اینترنتی اشاره کرد 
که باعث شده است سالمت تعدادی از کاربران به دلیل استفادة نادرست 

شکل1 - اثرات فضای مجازیو طوالنی مدت از فضای مجازی به خطر بیفتد.

کافی نت پدیده های به 

وجود آمده در 

فضای مجازی

سایبورگ

قدرت 
مجازی

افسردگی 
اینترنتی
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در مورد هر کدام از تصاویر روبه رو بحث کنید.
فعالیت 
گروهی

- در مورد هرکدام از فناوری های ذکرشده، یک نمونة عملی بیان کرده، پاسخ های خود را با یکدیگر مقایسه کنید.
- به نظر شما در شکل2 چه نرم افزارها و سخت افزارهایی در گذر از هر مرحله به مرحلة دیگر اضافه شده است؟ 

فعالیت 
کالسی

آیا می دانید پیش از ایجاد اینترنت، ارتباطات چگونه 
بوده است؟

چه کاربردهای دیگری از اینترنت انتظار دارید؟ 
آینده اینترنت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

یکی از ملزومات و زیربناهای فضای مجازی، اینترنت 
است. اینترنت با ایجاد تحول در ارتباطات و تبادل 
اطالعات درکاهش فاصله جغرافیایی میان انسان های 

سراسر کرة زمین بسیار مؤثر بوده است.
اینترنت، در طول عمر خود شاهد تغییرات زیادی هم 

شکل2 - سیر تکامل اینترنت

اینترنت 

قبل از اینترنت

اینترنت محتوا

اینترنت خدمات

اینترنت مردم

اینترنت اشیا

ارتباط چهره به چهره

وب یک

وب دو

شبکه های اجتماعی

ارتباط ماشین با ماشین

اشتراک اطالعات - تجارت 

تعامل و ارتباطات برخط

رایانامه - اطالعات - سرگرمی

جلسه حضوری - تلفن - پیامک

شناسایی - نظارت - اتوماسیون

از نظر نوع کاربرد و هم از نظر ساختاری بوده است. در ابتدا شاید از اینترنت فقط برای ارسال پیام ها و نامه های 
الکترونیکی )Email( استفاده می شد، سپس با ایجاد فناوری ها  و کاربردهای دیگری مانند وب )Web(، موتورهای 
 جست و جو )Search Engines(، انتقال پرونده)FTP(، تجارت الکترونیک)E-Commerce(، شبکه های اجتماعی 
 ،)forums(تاالرهای گفتمان ،)Messengers(پیام رسان ها ،)IPTV(تلویزیون اینترنتی ،)Social Networks(
 ،)Computer Games(رایانه ای بازی های   ،)Applications(کاربردی برنامه های   ،)Web Logs( وبالگ ها 

اینترنت اشیا )Internet of Things( و ... حضور آن در زندگی بشر بیشتر و فراگیرتر شد.

»IOT پویانمایی »کاربرد فناوری فیلم
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اینترنت اشیا
به کمک فناوری اینترنت اشیا می توان اشیا را از راه دور پایش، هدایت، کنترل و مدیریت کرد. برای مثال در سفر، 

می توانید از راه دور به صورت لحظه ای بر وسایل خود نظارت داشته باشید و سفر را آسوده خاطر سپری کنید.

معماری اینترنت اشیا
... است،  و  از طریق دستگاه های هوشمند که شامل حسگرها، فعال کننده ها، تگ ها  ابتدا  اشیا،  اینترنت  در 
داده های محیط دریافت می شود، سپس این داده ها از طریق شبکه های موجود در آن محیط جمع آوری شده 
و برای تجزیه، تحلیل و پردازش های الزم در دسترس مدیر خدمات قرار می گیرند. در آخر، به وسیلة برنامة 
کاربردی، برای کنترل، نظارت یا نمایش در اختیار کاربر قرارمی گیرند. این اعمال با عنوان معماری اینترنت 

اشیا به صورت چهار الیه نشان داده می شود)جدول2(.
جدول2 - معماری اینترنت اشیا

برای هر مرحله از سیر تکامل اینترنت اشیا در شکل3، نمونه ابزارهای موجود در بازار را نام ببرید. پژوهش

وظیفهملزوماتنام الیه

انجام وظایفی مانند ردیابی برنامه های کاربردیبرنامه
اشخاص، کنترل اشیا و...

مدیریت 
خدمات

نرم افزارها و پروتکل های مورد 
نیاز

مدیریت جریان داده ها، تجزیه 
و تحلیل داده ها و کنترل امنیت 

شبکه

شبکه و 
Gate way

شبکه ها:
LAN: Blu, WiFi, …
 WAN: GSM, Lora, Sigfox

فراهم سازی امکانات شبکه ای 
مورد نیاز

دستگاه های هوشمند: حسگرها
حسگرها، فعال کننده ها، تگ ها

جمع آوری داده ها به وسیلة 
حسگرها و تحویل به الیة باالتر

شکل3 - سیر تکامل اینترنت اشیا

مرحله

عملکرد

مثال

ابزار

هوشمند شدن اشیا

ارتباط اشیا با شبکه
و ارسال پیام به کاربر 

 ارسال پیام هشدار ترافیک در
مسیر کاربر

ارتباط اشیا با یکدیگر
و اعالم فعالیت به یکدیگر 

گیاهان در صورت نیاز خود را 
آبیاری می کنند.

 تعامل اشیای تحت شبکه
 اینترنت با یکدیگر و با کاربر و

دریافت دستور

ماشین مفقودشده موقعیت 
خود را اعالم می کند.

اشیا متحرک به صورت 
برخط به وسیلة یک کد 
قابل شناسایی هستند 

)بدون تعامل(

پیگیری یک بسته از طریق 
وب

ارتباط راه دور و جهانیکنترل از راه دورارتباط ماشین به ماشین
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)Web( تارنما
یکی دیگر از جنبه های گستردة استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تارنما )Web( است. تارنماها ابتدا به صورت 
یک سری صفحات ساده شامل متون و تصاویر ثابت بودند که وب یک )Web1( نام گرفتند. سپس در وب 
دو )Web2( کاربران توانستند اطالعات صفحات را بدون دستکاری کد برنامة آنها، تغییر دهند یا اینکه در 
 صفحات، اطالعات خود را به اشتراک بگذارند و با دیگر کاربران ارتباط و تعامل داشته باشند. اما در نسخة

وب سه )Web3( که بیشتر بر درک مفاهیم کلمات و جمالت تأکید دارد، موتورهای جست و جو قادرند نیاز 
کاربران را به صورت مفهومی تشخیص داده و آن را برآورده کنند.

تفاوت اینترنت اشیا )IoT( با اینترنت همه چیز )IoE( چیست؟ کنجکاوی

RFID چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ کاربرد و مزایای استفاده از آن را در یک فروشگاه 
و یا انبار کاال بررسی کنید.

پژوهش

با تکمیل جدول 3، قابلیت های هرکدام از نسخه های تارنما را بررسی کنید. فعالیت 
کالسی

ویژگی های وب دو را با معرفی چند تارنمای نمونه بررسی کنید. فعالیت 
گروهی

جدول3 - نسخه های تارنما
نسخه 
ابزارها و فناوری های نمونه هاتوضیحتارنما

مزایااستفاده شده

Web1
کاربران فقط می توانند محتوای 
Htmlموجود را مشاهده یا دریافت کنند.

Web2
امکان تعامل و مشارکت کاربر در 
تولید محتوا و به اشتراک گذاری 

اطالعات را فراهم می آورد.

شبکه های 
اجتماعی، ویکی ها، 

RSS ،بالگ ها
JavaScript,

 ASP.NET, PHP

Web3
امکان درک مفاهیم را برای 
موتورهای جست و جو فراهم 

می کنند.
XML, URI, RDF

»Web3 پویانمایی »کاربرد فناوری فیلم
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شبکه های اجتماعی

انسان ها ذاتاً به تعامل با یکدیگر و تشکیل اجتماعات انسانی نیاز دارند و این کار را از زمان های گذشته تا به 
امروز با روش های مختلفی انجام داده اند. این تعامالت اجتماعی، زمانی به صورت حضور فیزیکی و ارتباط چهره 
به چهره و زمانی از طریق نامه یا روش های دیگر انجام می گرفت اما امروزه بیشتر به صورت مجازی و به کمک 

نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای در بستر یک شبکه انجام می گیرد.
شبکه های اجتماعی، متشکل از گروهی از موجودات هستند که در یک اجتماع گرد هم آمده و با یک دیگر 
تعامل دارند. این موجود می تواند زنبور، مورچه، انسان، رایانه یا هر موجود دیگری باشد. تعامالت اجتماعی 
اعتماد، رأی، مشورت، همسایگی، همکاری، منافع مشترک، مراوده مالی،  می تواند روابط دوستی، دشمنی، 

ارتباط مخابراتی، رایانامه و ... باشد.
به شبکه های اجتماعی که بر پایه وب دو هستند و سرویس های آنها از طریق اینترنت ارائه می شود، شبکه های 
اجتماعی مجازی گفته می شود. هر چند دنیای مجازی متأثر از دنیای واقعی است اما بر دنیاي واقعی نیز 
تأثیرگذار است. شبکه های اجتماعی در حال حاضر بخش جدانشدنی زندگی انسان ها شده اند و کاربردها و 

تأثیرات بسیاری نیز در زندگی آنها دارند.

اجتماعات انسانی از چه زمانی شروع شده است؟
شبکه های اجتماعی چگونه به وجود آمدند؟

توضیحخدمات
اشتراک گذاری

چت

جدول4 - خدمات و قابلیت های شبکه های اجتماعی

تعدادی از خدمات و قابلیت هایی را که شبکه های اجتماعی برای کاربران خود فراهم می کنند، در جدول 
4 بنویسید.

فعالیت 
کالسی

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تشکیل 
اجتماعات انسانی چیست؟

در مورد خبرخوان RSS و فناوری Ajax تحقیق کنید. فعالیت 
منزل
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انواع شبکه های اجتماعی مجازی
سرویس های  صورت  به  آنها  از  تعدادی  دارند.  مختلفی  انواع  عملکرد  نظر  از  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
مانند سرویس هایی  اساس  بر  و  می کنند  فراهم  همراه  تلفن  اپراتورهای  که  هستند  منطقه ای  و  محلی 

)SMS )Short Message Service( ،MMS )Multimedia Messaging Service برای پیامک و چند رسانه ای و 
)USSD)Unstructured Supplementary Service Data بدون اتصال به اینترنت و نصب نرم افزاری کار می کنند. 
برای مثال می توان به کمک سرویس USSD بدون نیاز به اینترنت، اموری مانند پرداخت قبوض، عملیات بانکی، 
خرید، شرکت در نظرسنجی و کارهای دیگر را انجام داد. برای استفاده از این سرویس، یک کد را بین عالمت * و # 

با تلفن همراه شماره گیری می کنند. مانند: # 111*

تفاوت سرویس های SMS، MMS و USSD چیست؟ کنجکاوی

چگونه می توان سرویس USSD را برای یک شرکت یا شخص حقیقی دریافت کرد؟  پژوهش

نام و عملکرد تعدادی از انواع مختلف شبکه های اجتماعی را در جدول 5 یادداشت کنید. فعالیت 
کالسی

نوع دیگر شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه های اجتماعی تحت وب است که به دو روش در دسترس هستند. 
در روش اول با اتصال به اینترنت و استفاده از نشانی تارنمای آنها در یک مرورگر روی رایانه می توان به آنها 
دسترسی داشت و در روش دوم با نصب برنامة کاربردی )Application( آنها، روی دستگاه می توان از این 
شبکه های اجتماعی استفاده کرد. به شبکه های اجتماعی که امکان دسترسی از طریق وسایل همراه شامل تلفن 

همراه، تبلت و ... را فراهم می کنند، شبکة اجتماعی سیار )Mobile Social Network( گفته می شود.
امروزه شبکه های اجتماعی تحت وب زیادی ایجاد شده است. شاید هدف تمام این شبکه ها، برقراری ارتباط 
کاربران با یکدیگر و تبادل اطالعات باشد؛ اما هرکدام از آنها به منظور خاصی ایجاد شده اند، به همین دلیل 
عملکرد آنها نیز متفاوت است. برای مثال در شبکة اجتماعی LinkedIn که مخصوص متخصصان کاروکسب  
است، میزان تحصیالت، سابقة شغلی، تجارب کاری کاربران به دیگر متخصصان ارائه می شود. در پیام  رسان ها 

فقط پیام های کوتاه تبادل می شود. برخی هم به منظور اشتراک گذاری فیلم یا عکس ایجاد شده اند.

عملکردنام شبکه اجتماعی
اشتراک گذاری عکس

USSD ارائه خدمات بانکی و تبلیغاتی بدون نیاز به اینترنت

جدول 5 - عملکرد برخی شبکه های اجتماعی
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کاربرد های شبکه های اجتماعی 
شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به دسترسی آسان، پایین بودن هزینه راه اندازی، ارتباطات سریع و برخط و 
تعداد مخاطبان بیشتر، نسبت به دیگر فضاهای مجازی مانند تارنماها، کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف 

دارند. 
تعدادی از این کاربردها عبارت اند از:

- بازاریابی و تبلیغات هدفمند محصوالت و خدمات به صورت 
گسترده و ارزان

- تولید و نشر آسان و تعاملی محتواهای آموزشی و تجاری
- تبادل سریع و کم هزینه نامه های سازمانی

- سازماندهی انواع گروه های اجتماعی
- توسعه کار وکسب و تجارت الکترونیکی

- افزایش تعامل با دیگران

تحلیل شبکه های اجتماعی
آیا می دانید شبکه های اجتماعی چه نوع اطالعاتی از مخاطبان خود را نگهداری می کنند و چرا؟

شبکه های اجتماعی اطالعات زیادی از مخاطبان خود شامل اطالعات هویتی کاربران، پیام ها و ارتباطات آنها 
را ذخیره و نگهداری می کنند. شرکت های ارائه دهندة خدمات شبکه های اجتماعی از این حجم عظیم داده ها 
)کالن داده یا big data(، برای تحلیل شبکه های اجتماعی به منظور استفادة بهتر و کاربردی کردن آن در 

زمینه های مختلف، استفاده می کنند.

- شما از شبکه های اجتماعی مجازی چه استفاده هایی می کنید؟ با دوستان خود به بحث و گفت وگو بپردازید.
- کاربردهای دیگری از شبکه های اجتماعی مجازی را در جدول 6 بنویسید.

فعالیت 
گروهی

مثالزمینه کاربرد

پزشکی و سالمت

حمل و نقل

جدول 6 - کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی

)SNA=Social Network Analysis(تحلیل شبکه های اجتماعی
به معنای فرایند بررسی و ارزیابی ساختارهای یک شبکة اجتماعی 

است که از ابزارها، انسان ها و ارتباطات آنها تشکیل شده است. 
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کاربردهای دیگری از تحلیل شبکه های اجتماعی را یادداشت کرده و با هم کالسی های خود مقایسه کنید. فعالیت 
کالسی

فعالیت  مزایا و معایبی را که شبکه های اجتماعی در زندگی شما داشته اند بررسی کرده و جدول 7 را تکمیل کنید.
گروهی

توضیحمزایا/ معایبحوزه استفاده

آموزش
تسریع در آموزش با هزینه کمتر نسبت به رسانه های دیگرمزایا

معایب

روابط خانوادگی

جدول 7 - فواید و مضرات شبکه های اجتماعی

تشخیص رفتار و نیاز انسان ها بر مبنای داده کاوی در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد؛ بنابراین یکی از 
کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی و شیوة ارتباطات مردم، کمک به تصمیم گیری بهتر سیاست گذاران و 
مدیران، برای انجام یا عدم انجام کار یا فعالیتی ویژه است. برای مثال مدیر یک شرکت تجاری، با تجزیه وتحلیل 
و بررسی اطالعات ذخیره شده از گروه ها و اعضای شبکه های اجتماعی در یک کشور یا منطقه، نیازهای آنها را 

درک کرده و بر اساس آن، تصمیم به ارائه خدمات به آنها یا تولید محصول موردنیاز می گیرد.

مزایا و معایب شبکه های اجتماعی 
شبکه های اجتماعی مانند دیگر فناوری های موجود، بسته به نوع استفادة افراد، دارای مزایا و معایبی هستند. 

ازجمله مزایای این فناوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش روابط جهانی انسان ها )دوستانه یا تجاری(             - آشنایی با فرهنگ ها و جوامع مختلف

- تبلیغ و گسترش ارزش های انسانی و اخالقی              - افزایش درک اجتماعی و اخالقی
- فراهم کردن زمینه توسعه دانش، اطالعات و فرهنگ          - کاهش هزینه های اجرایی

- افزایش همکاری افراد با یکدیگر برای دستیابی به جامعه اطالعاتی 
اما شبکه های اجتماعی با وجود مزیت های بسیاری که دارند، در صورت استفادة ناآگاهانه و نادرست دارای 
معایب و چالش هایی نیز هستند. ازجمله می توان به کاهش روابط چهره به چهره انسان ها، اتالف وقت، اعتیاد 

به فضای مجازی، سوءاستفاده های احتمالی، جرائم سایبری و ... اشاره کرد.



106

فرهنگ فضای مجازی
قبیله ای  و  قومی  هنجارهای  و  سنت ها  درگذشته، 
تعیین کنندة چارچوب سبک زندگی انسان ها بوده است؛ اما 
امروزه، رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهم و 
تعیین کننده ای در تکوین هویت فرهنگی، اجتماعی و ایجاد 
فضای  پیدایش  با  دارند.  انسان عصر حاضر  زندگی  سبک 
نیز  آن  از  استفادة درست  لزوم  آن،  و رشد سریع  مجازی 
اهمیت باالیی دارد. فضای مجازی به عنوان فضای دومی از 
زندگی واقعی است که مانند فضای واقعی نیازمند فرهنگ 

است و از آنجایی که فرهنگ مجازی به طیف گسترده ای از مقوالت فرهنگی مرتبط با فضای مجازی مربوط 
می شود، نمی توان تعریف واحدی از آن داشت. این فرهنگ، همان طور که در فضای واقعی از عوامل متعددی 
مانند عرف، شرع، آداب و رسوم، وضعیت اقتصادی و معیشتی، سطح تحصیالت و ... ناشی می شود، در فضای 

مجازی نیز از همین عوامل تأثیر می پذیرد و می تواند بر همین عوامل نیز تأثیرگذار باشد.
آداب حضور در شبکه های اجتماعی

آیا لباس پوشیدن شما در مکان های مختلف مثل هنرستان، سالن ورزشی، خانه، مهمانی و دیگر مکان هایی 
که حاضر می شوید به یک صورت است؟ آیا نحوة معاشرت و تعامل شما با خانواده، دوستان، معلمان و کسانی 

که آنها را نمی شناسید، یکسان است؟
همان طور که در مکان های مختلف دنیای واقعی مانند منزل، اداره، هنرستان، جلسه رسمی، جشن ها، مراسم 
سوگواری، مسافرت و دیگر مکان هایی که شخص حضور پیدا می کند، ضروری است قواعد و آداب حضور در آن 
مکان مثل پوشش ظاهری، نحوة برخورد، معاشرت و تعامل با دیگران را به شیوة شایسته رعایت کند، رعایت 
آداب و قواعد حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز الزم است. برای مثال تصویر پروفایل که 
نشان دهنده هویت شخصی کاربر است، باید مناسب باشد و از قرار دادن هر تصویری مثل تصاویر خانوادگی، 
تصاویر اشیا و تصاویرجمع دوستان بدون کسب اجازه آنها و دیگر تصاویر نامناسب خودداری شود. همچنین در 
صورت استفاده از شبکه مجازی به عنوان محلی برای معرفی و ارتباط با کاروکسب بهتر است، نام و نام خانوادگی 
شخص به طور کامل ذکر شود و از نام مستعار استفاده نشود. برخی از قواعد و آدابی که الزم است برای حضور 

در فضای مجازی رعایت شود عبارت اند از:
- قبل از پیوستن به هر نوع گروه یا شبکه ای، باید با نوع شبکه ها و اهداف گروه ها آشنا شد.

- محتوا، متناسب با اشخاص و اهداف گروه، تولید و به اشتراک گذاشته شود.
- به دیدگاه ها و اعتقادات دیگران احترام گذاشته شود.

- محتوایی که در گروه ها قرار داده می شود، باعث ضرر و زیان، رنجش یا سوءاستفادة برخی افراد نشود.
- اگر کسی از محتوا یا مطلب شما راضی نبود، به جای واکنش احساسی و تند، سعی کنید او را قانع کنید.

- از ارسال تعداد پیام های زیاد، تکراری، متن های طوالنی یا فیلم های حجیم خودداری شود.
- در هرزمانی از شبانه روز مطلب ارسال نشود.

درنهایت در شبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی باید به گونه ای رفتار کرد که ضمن نشان دادن هویت 
ابزارها به جای اتالف وقت خود و  شخصی خود و حفظ حریم خصوصی دیگران، استفاده از این شبکه ها و 
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عالوه بر قوانین ذکر شده، قوانین دیگری را بیان کنید که الزم است در زمان حضور در فضای مجازی رعایت شود. فعالیت 
کالسی

دیگران، به فضایی برای یادگیری یا ابزاری مفید و کاربردی تبدیل شوند.

فرصت ها و تهدید های فضاي مجازي و شبکه های اجتماعی

دسترسی آسان به منابع اطالعاتی

آشنایی با سلیقه ها، ایده ها و افکار دیگران

امکان اظهارنظر و بیان ایده ها
 به صورت آزادانه 

انجام سریع و کم هزینه 
خدمات اداری و بانکی

استفاده از تجارت الکترونیکی

بازاریابی دیجیتال

تسهیل و تسریع در اطالع رسانی

آموزش فراگیر و عدالت محور و 
دسترسی آسان به منابع آموزشی

گسترش مشارکت های جمعی
تغییر در سبک زندگی شامل شیوة تغذیه،  و خیرخواهانه

نوع رفتار، الگوهای پوشش، نگرش ها و ... به 
شیوه ای افراطی به دلیل آشنایی و ارتباط 

زیاد با اشخاص مختلف

به خطر افتادن حقوق مادی و معنوی 
مؤلفان به دلیل انتشار مطالب آنان در 

شبکه های اجتماعی بدون 
کسب اجازه از آنها

به خطر افتادن حریم خصوصی افراد

افسردگی و انزوای بعضی از جوانان به 
دلیل استفاده بیش ازحد و نادرست از 

فضای مجازی

ت ها
فرص

تهدیدها

و  آموزش  فرهنگ سازی،  بدون  مجازی  فضای  اگر 
زمینه سازی قبلی وارد یک جامعه شود، در صورت 
چالش هایی  و  تهدیدها  می تواند  نادرست  استفادة 
را دربرداشته باشد و به فرهنگ، سالمت، ارتباطات 
و اقتصاد فرد یا جامعه آسیب برساند. برخی از این 

تهدیدها عبارت اند از:
   

شکل4 - فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

فناوری  هر  مانند  نیز  مجازی  فضای 
در  است.  دوسویه  شمشیری  دیگری 
صورت استفادة درست و آگاهانه می تواند 
برای فرد، فرصت های زیادی ایجاد کند. 

برخی از این فرصت ها عبارت اند از:
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برای هرکدام از زمینه های مشخص شده در جدول 8 چند مثال بیاورید. فعالیت 
کالسی

چالش یا تهدیدفرصتزمینه

دانشگاه مجازی - وبینار )Web-based seminar( آموزش

اشتغال زایی اقتصادی

تهاجم فرهنگی فرهنگی

شایعه پراکنی اجتماعی

خدمات عمومي و 
پرداخت الکترونیکی سازماني

سر درد سالمت

بدون کاغذ )Paperless(محیط زیست

جدول 8 - فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

چند نمونه از شایع ترین بیماری های جسمی و روحی فضای مجازی را نام ببرید. کنجکاوی

برخی آسیب ها و دغدغه هایی که خانواده ها در فضای مجازی با آن روبرو هستند و راهکار پیشگیری از آنها را در 
جدول 9 بنویسید.

فعالیت 
گروهی

راهکار پیشگیرینام آسیب یا تهدیدردیف

1

2

3

4

5

6

جدول9 - آسیب های فضای مجازی و راهکار پیشگیری از آنها
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وجوه تمایز کار وکسب های الکترونیکی را با شیوه های سنتی از نظر صحت اسناد و امنیت مقایسه کنید. کنجکاوی

امنیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
تهدید های امنیتی کار وکسب های الکترونیکی و شبکه های

مجازی چیست؟
شایع ترین خطرات فضای مجازی چیست؟

و  اجتماعی  شبکه های  مجازی،  فضای  فراگیرشدن  با 
کاروکسب های الکترونیکی، تالش برای دسترسی غیرمجاز 
به اطالعات هویتی، محرمانه و مهم اشخاص یا سازمان ها و 
سوءاستفاده از این اطالعات نیز افزایش  یافته است. کنترل 
و  اینترنتی  اخاذی  پول،  نقل وانتقال  بانکی،  حساب های 
مهندسی اجتماعی نمونه هایی از این دسترسی های غیرمجاز 

محسوب می شود.
امنیت درکاروکسب های الکترونیکی 

زمانی  الکترونیکی  کاروکسب های  و  الکترونیکی  تجارت 
ارتباطات  و  اطالعات  امنیت  که  می شوند  موفق  و  پایدار 
در آنها تأمین شود. شاید یکی از دغدغه ها و موانع توسعة 
باشد.  امنیتی  تهدیدهای  مسئلة  الکترونیکی،  کاروکسب 

تهدیدهای امنیتی در هنگام تبادل اطالعات الکترونیکی می تواند به صورت قطع ارتباط، استراق سمع، دستکاری 
داده ها و جعل باشد.

با توجه به اینکه عموماً در کاروکسب های الکترونیکی خریداران و فروشندگان یکدیگر را نمی شناسند و حتی 
نمی توانند همدیگر را ببینند، این اطمینان باید از طریق تضمین امنیت و اعتبار تبادل الکترونیکی داده ها صورت 
گیرد. منظور از امنیت، حفاظت از داده ها مانند پیام ها، اسناد و سایر داده های تبادلی در مقابل تهدیدات و افراد 

غیرمجاز در بستر مبادالت الکترونیکی است.

افزایش امنیت اطالعات 
روش های مختلفی برای افزایش امنیت اطالعات و به حداقل رساندن حمالت هکرها در فضای مجازی وجود 
دارد. این روش ها بسته به نوع اطالعات و میزان اهمیت آنها برای اشخاص و یا سازمان ها استفاده می شوند. 
کنترل  دیجیتال،  امضای  مجازی،  خصوصی  شبکة  بلوکی،  زنجیرة  در  رمزنگاری  الگوریتم های  از  استفاده 

دسترسی و استاندارد های امنیتی فضای تبادل اطالعات نمونه هایی از این روش ها هستند.
زنجیرة بلوکی )Block chain( و نقش آن در امنیت اطالعات

تصور کنید شما یک پرونده یا اطالعات مهمی دارید که یک نسخه از آن را به هزاران نفر در نقاط مختلف دنیا 
ارسال کرده اید. حال اگر بخواهید آن اطالعات را تغییر دهید یا حذف کنید، آیا نسخه های دیگر آن اطالعات 
هم تغییر می کنند یا از بین می روند؟ یا اینکه الزم است آن اطالعات را در تمام نقاط تغییر داد یا حذف کرد؟ آیا 
شما به همة افرادی که آن اطالعات را در اختیار دارند، دسترسی دارید و آنها به شما اجازة این تغییر را می دهند؟



110

نمونة دیگری را که از فناوری زنجیرة بلوکی استفاده می کند معرفی کنید. کنجکاوی

هنگامی که نسخه های متعددی از یک پرونده پایگاه 
داده داخل رایانه های مختلف روی یک شبکه مانند 
اینترنت ذخیره  شده باشد، به آن پایگاه دادة توزیع شده 

)Distributed Database( می گویند)شکل5(.

زنجیرة بلوکی در اصل یک پایگاه دادة توزیع شده است. این فناوری یک نسخه از اطالعات ذخیره شده را روی 
تعداد زیادی رایانه که در این زنجیره شرکت دارند و محل آنها نیز برای هیچ فردی مشخص نیست ذخیره 
می کند. این پایگاه داده حاوی رکوردها یا همان بلوک های اطالعاتی رمزنگاری شده است. هر بلوک دارای یک 
جدول بنام جدول درهم سازی یا هش )Hash Table( است که با الگوریتم ها و توابع پیچیدة ریاضی به وسیلة 
توسعه دهندگان ساخته می شود و حاوی اطالعاتی در مورد بلوک های قبلی و بعدی است )شکل6( و اگر شخصی 

شکل6 - اتصال زنجیره های بلوکی با جدول هش

شکل5 - پایگاه داده توزیع شده

بخواهد یکی از این بلوک ها را تغییر دهد جدول هش آن 
بلوک تغییر کرده و بدون اعتبار می شود. 

ارائه شد که به روش های دیگر  زنجیرة بلوکی، زمانی 
برای  فناوری  این  از  نبود.  اعتمادی  اطالعات  امنیت 
مانند حساب های  ذخیره و پردازش اطالعات حساس 
بانکی، قراردادهای محرمانه، ارزهای مجازی و دیجیتال 
و در اصل برای انجام تراکنش های مهم استفاده می شود. 

راهبرد محتوایی در شبکه های اجتماعی
سرعت تأثیرگذاری و گسترش شبکه های اجتماعی در 
زندگی انسان ها به اندازه ای زیاد است که شاهد تغییر در 
ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کاروکسب 
هستیم. آنچه در چنین تغییر و تحولی، نقش اساسی 
آنجایی که  از  )Content( است.  ایجاد می کند، محتوا 
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از محتوایی بهره 
می برند که افراد مختلف در قالب کاروکسب خود، به 
اشتراک می گذارند، الزم است مدیران و عرضه کنندگان 
همه کاروکسب های کوچک و بزرگ با مشتریان خود 

تعامل داشته باشند، از توانایی ها و قابلیت های رسانه های اجتماعی برای برقراری ارتباط بین خدمات و نام تجاری 
خود استفاده کنند و محتوایی جذاب، به روز و اثربخش تولید و مشتریان را مجذوب خود کنند و سفر مشتری 

     Hash   1Z8F            Hash      6BQ1       Hash 3H4Q  

Previous hash: 0000 Previous hash: 1Z8F Previous hash: 6BQ1

 Network Distributed
Operating System
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 در آغاز برنامه ریزی برای فعالیت در شبکه های اجتماعی، باید نقشة راهی برای آموزش مخاطبان هدف در 
نظر گرفت. در راهبرد محتوایی هدف این است که با ارائه محتوای قابل اعتماد، به موقع، مرتبط، مفید، شفاف، 
سرگرم کننده و قابل  ارائه، اعتبار به دست آورد، سپس محتوا طبق نیازهای مشتریان و مخاطبان هدف طراحی 

شود. پس از آن باید وجه تمایز و سودمندی آن در میان همه محتواهای موجود برجسته شود.
برای آنکه محتوا کاماًل با دردها، دغدغه ها یا عالقه مندی های مخاطبان همخوانی داشته باشد سؤاالت زیر مطرح 

می شود: 
- مخاطب و خریدار خاصی که هر بخش از محتوا برای او در نظر گرفته شده، چه کسی است؟

- با کمک این محتوا به کدام دغدغه های او پاسخ داده می شود؟
- آیا آنچه در محتوا قرار می دهید، واقعاً اهمیتی دارد؟

- آیا به ارتقای آگاهی در مورد کاروکسب و نام تجاری نیاز است؟
- آیا مخاطبان، این اطالعات ارائه شده را می توانند از جای دیگری به دست آورند؟

- آیا باید به کمک این محتوا، مخاطبان به خریدار تبدیل شوند؟
- آیا باید به کمک این محتوا، مشتریان را حفظ کرده و یا خرید آنها را افزایش داد؟

درصورتی که مخاطب و نوع محتوای خاص و مورد نیاز او به صورت دقیق بررسی شود، این امکان وجود دارد که 
مخاطب به مشتری ثابت تبدیل شود. راهبرد محتوا در سه مرحله طبقه بندی می شود:

محتوای تولیدشده در شبکة اجتماعی باید خصوصیات زیر را داشته باشد:
- برای ارتباط گرفتن بهتر با مخاطب تنظیم  شده باشد )مطابق گرایش های مخاطب باشد و برخی اوقات 

به وسیلة خود مخاطب تولید شود، همیشگی باشد(.
- متمرکز در جذب مخاطب باشد )متناوب، قابل استفاده روی سکو های )platform( مختلف، منحصربه فرد، 

.))SEO( قابل اشتراک گذاری، چشمگیر، بهینه سازی شده برای موتورهای جست و جو
- همواره با کیفیت باال خلق شود )سریع، دور از جهت گیری، مشورتی، ایجادکنندة مشتری راغب، استفاده از 

تصاویر مناسب و با کیفیت(
راهبرد محتوا باید مشخص کند چه محتوایی تولید شود و همچنین در مورد نحوة دسترسی مخاطب به این 

محتوا برنامه ریزی کند.

شکل7 - جذب مخاطب از طریق محتوا

را هدایت کنند. بازاریابی محتوایی، روشی برای تولید 
و توزیع محتوای مرتبط و ارزشمند به منظور کشف، 
جذب و درگیر ساختن مخاطبان هدف و تبدیل آنها 

به مشتری سودآور است)شکل7(.

شما به عنوان صاحب یک کاروکسب، در هر یک از مراحل راهبردمحتوا، چه فعالیت هایی را انجام می دهید؟ فعالیت 
کالسی

مدیریت محتوا پس از انتشار آنتوزیع و تحویل محتواتولید محتوا
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شکل 8 - قالب های محتوایی اهداف آموزشی

تولید محتوای مناسب در شبکه های اجتماعی
در بازاریابی محتوا، محتوایی که تولید می شود باید 
به  را  مشتریان  و  مشتریان  به  را  بازدیدکنندگان 
خریداران تبدیل کند. بی توجهی به ادبیات تبلیغات، 
سبب هدر رفتن محتوای خوب می شود. عنوان های 
خسته کننده و محتوایی که نمی تواند به اندازة کافی 
جلب اعتماد کند، مخاطب را جذب نمی کند. برای 
آنکه محتوا با مخاطب همخوانی داشته باشد، باید 
نوع آن با هدف و راهبرد کاروکسب شما سازگاری 
مناسب  محتوایی،  قالب های  برخی  باشد.  داشته 

اهداف آموزشی هستند)شکل8(.
برخی از مواردی که در تولید محتوا برای شبکه های 

اجتماعی باید درنظر گرفته شود عبارت اند از:
لحن محتوا: لحن یا تن )Tone of Voice(، یکی از عناصر کاروکسب و نشان تجاری شما است. در راهبرد باید 
مشخص شود لحنی که کاروکسب یا نشان تجاری شما می خواهد به آن روش با مخاطبان گفت وگو کند چیست؟ 
آیا باید از لحن محاوره ای استفاده شود یا لحن رسمی بهتر است؟ لحن محتوایی پنهان است و اثرات آن بر 
ناخودآگاه مخاطبان به مراتب بیشتر از بخش های پیدای محتواست. لحن محتوا باید ثابت، واقعی، متناسب با 
سن کاربران و مخاطبان هدف کاروکسب شما باشد. منظور از لحن ثابت، داشتن لحن یکنواخت، خشک و کتابی 
نیست، بلکه هر نوع مثال یا محتوای دیگری را هم که استفاده می کنید، باید متناسب با لحن متن اصلی باشد.

تعیین هدف

انتخاب شیوه ارتباطی ترجیحی

شناسایی انواع رسانه ای صحیح

- آیا محتوا قرار است آموزش دهد، اطالع رسانی کند یا ارزیابی کند؟

- کدام شیوة ارتباطی متنی، صوتی، تصویری یا ویدئویی مناسب تر خواهد بود؟

- انتظار مخاطب چیست؟ 
- بالگ، خبرنامه، کتاب الکترونیکی، فیلم، گزارش، مقاله، وبینار، اپلیکیشن

انواع محتوا

پرونده
صوتی

  )پادکست(
 ویدئوهای
توضیحی

 سمینارهای
مجازی

بالگ

داستان های 
موفقیت 
مشتری

 کتاب
الکترونیکی

مقاالت

ابزارها و 
 اپلیکیشن های

محتوای تبلیغاتی

اسالید

کدهای پاسخ 
سریع

 QR code
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در مورد لحن های متفاوت محتوا با هنرجویان دیگر صحبت کرده و بررسی کنید هر لحن محتوا برای کدام 
کاروکسب مناسب تر است؟ در صورت تغییر لحن محتوا، کاربران چه عکس العملی نشان می هند؟

فعالیت 
گروهی

چگونگی استفاده از تصاویر: نحوة تعیین عنوان )caption( تصاویر، ابعاد و نسبت طول به عرض تصاویری 
که استفاده می شود، منابع غیرمجاز برای جست و جوی تصاویر و حداقل کیفیت تصاویر ازجمله مواردی هستند 

که در راهبرد باید مشخص شود.
برای  مورداستفاده  روش  و  فیلم  ابعاد  نسبت  پروندة خروجی،  اندازة  حداکثر  فیلم:  از  استفاده  چگونگی 
فشرده سازی و قالب آن، سقف و کف زمان هر فیلم و اینکه عالمت گذاری )Watermark( روی فیلم در کجای 
فیلم قرار بگیرد و از کدام حالت لوگو )Logo( کاروکسب برای این کار استفاده شود، همه مواردی است که باید 

در ایجاد و تدوین محتوای فیلم ها به آنها توجه شود.
عناصر نام تجاری کار وکسب: هر محتوایی که شما تولید و منتشر می کنید، یک پیام بازاریابی در مورد 
کاروکسب است. سعی کنید در تمام محتواهایی که منتشر می کنید، نشانه ای از نشان تجاری شما وجود داشته 
باشد تا عالوه برافزایش آگاهی و ارزش آفرینی برای مخاطب، حس خوب مخاطب را نسبت به نشان تجاری 
شما تقویت کند. باید مشخص کنید که کدام عناصر نشان تجاری از قبیل آرم، شعار، رنگ بندی، لحن یا… و 

به چه صورتی و در کجای محتوا باید قرار داده شود.
هر یک از شبکه های اجتماعی محدودیت هایی در نوع محتوای قابل انتشار دارند که سبب ایجاد تمایز آنها شده 

است. همچنین مخاطبان هر یک از این شبکه ها رفتار متفاوتی از خود بروز می د هند.

جدول10 - ویژگی برخی از شبکه های اجتماعی

نام شبکهویژگی ها
 اجتماعی

و متن  بارگذاری کرد  ثانیه(  فیلم )حداکثر 140  و  این شبکه می توان نظرسنجی کرد. عکس  در 
نوشت. مهم ترین وجه تمایز آن محدودیت تعداد نویسه های متن پیام )280 نویسه( است. عالوه بر 
محدودیت نویسه و نیاز به به روزرسانی متعدد در ساعات مختلف شبانه روز، کاروکسب ها به خاطر 
مدیریت اعتبار برخط باید به این شبکه توجه داشته باشند. زیرا مشتریان ناراضی از این شبکه برای 

اعالم شکایت خود از کاروکسب ها استفاده می کنند.

کاربران می توانند تصاویر و فیلم های کوتاه خود را در این شبکة اجتماعی منتشر کنند. نظر خود را 
روی فیلم ها و تصاویر ثبت کنند، با پسندکردن)Like( عالقه مندی خود را به محتواهای کاربران دیگر 
نشان دهند. می توانند به صورت خصوصی چت داشته باشند. ارتباطات در این رسانه اجتماعی دوطرفه 
 )comment( است. در بین کاربران، توضیحات عکس های کاربران ایرانی طوالنی تر است. اظهارنظرها

و تعامالت دوطرفه میان نام تجاری و مشتری بیشتر صورت می گیرد.

یک ارتباط شخصی در این شبکه نیازمند تأیید دو طرف است. شخصیت های حقوقی مانند صفحات 
شرکت ها و گروه ها می توانند به صورت یک طرفه دنبال شوند. این شبکه برای افرادی مناسب است که به 
دنبال جذب نیروی انسانی و یا فعال بازاریابی و فروش )B2B)Business to Business marketing هستند.

با توجه به ویژگی های شبکه های اجتماعی در جدول 10، ستون نام شبکة اجتماعی را تکمیل کنید. فعالیت 
گروهی
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درمورد منابعی که متناسب با هر کاروکسب در دسترس است، گفت وگو کنید و بیان کنید هر رسانة 
اجتماعی با توجه به ویژگی هایی که دارد با اهداف کدام نوع کاروکسب هماهنگ است؟

فعالیت 
گروهی

ارائه و ظهور در شبکه های مجازی
تحویل  و  توزیع  آمادة  تولید، محتوا  و  از طراحی  پس 
می شود؛ اما پیش از هر تصمیمی، باید به این سؤاالت 
پاسخ داده شود که این محتوا به وسیلة چه رسانه ای و 
در چه کانال ها و زیرساختی  توزیع شود؟ با چه ترتیبی 

و در چه بازه های زمانی منتشر شود؟
پیش از انتخاب رسانة مناسب، باید به منابع در دسترس، 
اهداف، ویژگی ها و محدودیت های رسانه و نوع کاروکسب 

خود دقت کنید.

برخی از رسانه ها، امکان بصری خوبی دارند، برخی در پخش و ارسال به دیگران )Forward( از توانایی الزم 
رسانه ها  این  از  یکی  در  است  اما ممکن  مناسب هستند،   )Link( پیوند  ایجاد  در  دیگر  برخی  برخوردارند، 
محدودیت تعداد نویسه و در دیگری محدودیت زمانی برای بارگذاری فیلم و... وجود داشته باشد. هر رسانه ای، 
ویژگی ها و محدودیت های خاص خود را دارد؛ بنابراین شناخت قابلیت ها و محدودیت های آنها، یکی از موارد 

بسیار مهمی است که قبل از انتخاب رسانه باید در نظر گرفته شود.

نام شبکه ویژگی ها
اجتماعی

را در آن  فیلم های خود  اینترنتی  راه اندازی کانال  با  افراد و کاروکسب ها می توانند  این شبکه،  در 
بارگذاری کنند. همچنین کاربران می توانند صفحات این کانال ها را دنبال کنند و در کنار فیلم های 

آنها پیام های خود را ثبت کرده، یا فیلم ها را پسند کنند.

شبکه ای برای به اشتراک گذاری و نمایش پرونده های قابل ارائه و اسناد است. از این تارنما بیشتر در 
بازاریابی B2B استفاده می شود. کاروکسب ها، مطالعات موردی و آموزش های خود را در این شبکه 
به اشتراک می گذارند. افراد می توانند مشترک صفحه کاروکسب ها شوند و به تعامل با آنها بپردازند.

پروفایل در شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی کمک می کنند تا یک کاروکسب و صاحبان آنها بهتر در معرض دید کاربران قرار بگیرند 
و در کوتاه ترین زمان با طرفداران و مشتریان خود ارتباط مستقیم برقرار کنند. در این راستا شیوة حضور در 

مهارت های الزم برای هرکدام از فعالیت ها متفاوت خواهد بود. اگر قرار باشد به صورت حرفه ای در رسانه هایی 
مبتنی بر فیلم فعالیت کنید، به مهارت هایی از قبیل: فیلم نامه نویسی، ویرایش فیلم، تصویربرداری و ... نیازمند 
هستید. اگر بخواهید در شبکة اجتماعی مبتنی بر تصویر فعالیت کنید باید در ویرایش عکس و عکاسی مهارت 
داشته باشید. سرمایه و نیروی انسانی نیز از معیارهای کلیدی برای انتخاب نوع رسانه و حتی تعداد آن است. 
هر چه نیروی انسانی و سرمایه بیشتری در اختیار کاروکسب شما قرار داشته باشد، می توانید در رسانه های 

بیشتری حضورداشته باشید.
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شبکه های اجتماعی، تنظیمات حساب کاربری و ایجاد پروفایل دارای اهمیت و تأثیر ویژه ای است.
شما باید به پروفایل های خود در شبکه های اجتماعی به چشم یک صفحة مهم و اساسی نگاه کنید که ممکن 
است اولین تصویر از کاروکسب و نام تجاری شما را در ذهن مشتریان ایجاد و آنها را با محصوالت و خدمات 
شما آشنا کند. اکنون موتور جست و جوی گوگل هوشمندتر شده است و در برخی از کلمات جست و جو شده، 

لینک ها و اطالعاتی از شبکه های اجتماعی را در نتایج خود نمایش می دهد.
برای پیاده سازی یک پروفایل استاندارد در شبکه های اجتماعی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

نام و عنوان: قرار دادن نام کامل شخصی یا نام کامل کاروکسب و نشان تجاری برای این بخش ضروری است. 
در برخی شبکه های اجتماعی، نام فرد در واقع نام حساب کاربری او خواهد بود که با قرار دادن نام درست و 

کامل امکان بیشتری برای هدایت کاربران به صفحه های شخصی فرد وجود خواهد داشت.
نام کاربری )Username(: برخی از شبکه های اجتماعی نام کاربری و نام نمایش داده شده در پروفایل را جدا 
مشخص می کنند. بهتر است نام کاربری به نحوی انتخاب شود که نزدیک به نام اصلی یا نشان تجاری باشد. 

اگر نام موردنظر از قبل ذخیره شده باشد با کمی تغییر، نام کاربری انتخاب شود.

تصویر پروفایل: بنا به ماهیت و نوع مخاطبان موجود در شبکه های 
کاروکسب،  نوع  و  اجتماعی  و  فرهنگی  اجتماعی مختلف، شرایط 
باید در انتخاب عکس پروفایل مالحظاتی درنظرگرفته شود. برای 
تجاری  عالمت  همچنین  و  دارید  تجاری  صفحه  یک  اگر  مثال 
عکس  به عنوان  را  آن  لوگوی  می توانید  است،  شناخته شده  شما 
پروفایل خود قرار دهید. هنگامی که یک عکس مناسب را انتخاب 
کردید، می توانید در شبکه های اجتماعی دیگر نیز همان عکس را 
قرار دهید. البته این توصیه ها الزام آور نیست؛ اما در تصویرسازی 
کاروکسب شما و به خاطر سپردن آن در ذهن مخاطب مؤثر است.

نشانی تارنما: برخی از شبکه های اجتماعی امکان قرار دادن نشانی 
تارنما را در پروفایل فراهم می کنند. این قابلیت یک راه و فرصت 
مناسب برای تبلیغ کاروکسب است. در بعضی از شبکه های اجتماعی 
از جمله LinkedIn چندین گزینه مانند: تارنمای شخصی، تارنمای 

در مورد نام پیشنهادی متناسب با کاروکسب خود در یک شبکه اجتماعی دلخواه تحقیق کنید. فعالیت 
منزل

شرکت، وبالگ و ... وجود دارد و باید نشانی مناسب را برای هریک قرار دهید.
شرح حال)Biography(: در قسمت شرح حال معموالًً با کلماتی واضح و مختصر می توان خود، خدمات و 
محصوالت کاروکسب خود را معرفی کرد. برخی از شبکه های اجتماعی که تعداد نویسه بیشتری برای فضای 
شرح حال در نظر می گیرند، فرصت بیشتری برای معرفی قابلیت ها و ویژگی های خود، خدمات یا محصوالت 

در اختیار فرد قرار می دهند.
عالقه مندی ها: برخی از پروفایل ها امکاناتی برای نمایش اطالعات بیشتر مانند کتاب های موردعالقه، موسیقی، 
فیلم، ورزش، فعالیت ها و... فراهم می کنند. این موارد به عنوان نکاتی برای جلب اعتماد و همین طور نمایش در 



116

جست و جوی مرتبط با کلمات کلیدی در نظر گرفته می شود.
تصویر پس زمینه پروفایل: در برخی شبکه های اجتماعی امکان قرار دادن تصویر پس زمینه وجود دارد. این 
پس زمینه، افزودن اطالعات اضافی دیگر و ارائه به مخاطبان را در قالب تصویر و اجزای گرافیکی فراهم می کند. 
بررسی تنظیمات حریم خصوصی: پس از انتخاب نام و تصویر پروفایل و... باید وضعیت گزینه های حریم 
خصوصی را تنظیم کرد. گزینه های در دسترس برای شبکه های اجتماعی مختلف، متفاوت است. می توان برخی 
از اطالعات را در دسترس دنبال کنندگان )Followers( قرار داد. توصیه می شود درصورتی که حساب کاربری 
فرد مختص کاروکسب او است، وضعیت مشاهده شرح حال، لینک ها، عکس پروفایل و مشخصات پیش فرض 

را به صورت عمومی قرار داد تا گام اول ارتباط با مخاطبان حفظ شود.
سنجش عملکرد محتوا در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی، ابزارهایی کارآمد برای برقراری ارتباط صاحبان کاروکسب با مشتری هستند زیرا امکان 
اظهارنظر مصرف کنندگان را توسعه داده اند. همچنین اهمیت استفاده از محتوای تولیدشده به وسیله کاربر را 
بیش ازپیش موردتوجه و تأکید قرار داده اند. این محتوا شامل نظرات و ایده ها، تجربه ها و حقایقی است که در 
قالب متن، صدا و فیلم منتشر می شود و پس از گردآوری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد تا در صورت لزوم 

راهبردهای کاروکسب بازنگری و اصالح شود.
پارامترهای زیادی در شبکه های اجتماعی قابل اندازه گیری هستند. با تحلیل عملکرد خود می توانید به پاسخ 

پرسش های زیر دست یابید:
- آیا به مخاطبان موردنظر خود دسترسی پیداکرده اید؟

- آیا توانسته اید با این مخاطبان ارتباط برقرار کنید؟
- چه تعداد از مخاطبان به محصوالت شما نیاز دارند؟

- چه تعداد از آنها واقعاً به مشتری تبدیل می شوند؟
برای سنجش درستی عملکرد و تالش خود در شبکة اجتماعی شاخص های کلیدی عملکرد محتوا وجود دارد. 
هنگام سنجش فعالیت های خاص به آنها توجه کنید و آن دسته از معیارهای شبکه های اجتماعی را انتخاب 
کنید که نشان دهد عملکرد محتوا موفق بوده است یا خیر؟ از معیارهای سنجش دسترسی مخاطب به محتوا 

می توان معیارهای زیر را برشمرد:
تعداد طرفداران/دنبال کننده ها: در هر دوره تعداد اعضای صفحه چند نفر است.

فرکانس واژه کلیدی: تعداد مرتبه ای که نام کاروکسب یا نام تجاری در هنگام جست و جوی کلمات کلیدی 
و مرتبط با زمینه فعالیت آن در یک شبکه اجتماعی نمایش داده می شود.

نرخ نمایش فیلم: تمام پست های فیلم، عددی را نمایش می دهند که مشخص می کند این فیلم چند بار 
نمایش داده  شده است. از معیارهای دیگر می توان تعداد جذب مخاطب، میزان افزایش فهرست رایانامه، تعداد 

اشتراک گذاری )share( در برخی شبکه های اجتماعی را نام برد.
نرخ تشویق: تعداد تشویقی که از سوی مخاطبان در یک دوره زمانی برای پست ها صورت گرفته است. 

نرخ نظرها: میانگین تعداد نظرها )Comments( در هر پست
نرخ مکالمه و گفت وگو: تعداد گفت وگو در هر پست شبکه های اجتماعی که بر اساس نظرها یا پاسخ ها 

)Replies( است.
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- تبدیل ها )اشتراک های رایانامه، بارگیری، نصب ویجت 
یا ابزار و…(

- میزان درآمد حاصل از فروش
- تعداد کاربران عضو شده

- مشکالت حل شده و نرخ حل مشکالت
- تعداد جذب مشتری در هر روز، هفته و ماه

- هزینه جذب مشتری
- هزینه فروش

- میزان درآمد به ازای هر دنبال کننده، مخاطب، مشتری
- هزینه پشتیبانی به ازای هر مشتری در کانال های شبکة اجتماعی

- میزان خرید مجدد مشتریان در شبکه های اجتماعی در مقایسه با کانال های دیگر
- ارزش معامالت به ازای هر مشتری

ابزارهای مدیریت
از منابع مختلف، تجزیه وتحلیل  برنامه ریزی مطالب و محتواها، جمع آوری اطالعات  برای مدیریت، کنترل، 

داده ها، گزارش گیری و استفادة صحیح و بهینه از شبکه های اجتماعی ابزارهای زیادی ایجادشده است.
جدول1 1 - برخی ابزارهای مدیریت محتوای شبکه های اجتماعی

ویژگی ها و امکاناتنام ابزار

Hootsuiteکنترل و بررسی ده شبکه اجتماعی به صورت هم زمان -
- دسته بندی مطالب

Keyholeردیابی و گزارش گیری از هشتک ها، کلیدواژه ها و کاربران -

جدولی تهیه کنید و با توجه به معیارهای باال عملکرد خود در شبکه های اجتماعی را بررسی کنید. فعالیت 
منزل

سنجه خارجی و ابزارها
شما باید تأثیری که عملکرد و حضورتان در شبکه های اجتماعی بر کاروکسب تان می گذارد را نیز بررسی کنید. 
میزان فروش چقدر بوده است؟ چه نتایجی از فعالیت در شبکه های اجتماعی به دست آورده اید؟ تالش های 
بازاریابی شبکة اجتماعی باید با بازده مثبت سرمایه همراه باشد. هدف اصلی، یافتن راه هایی برای دسترسی 
به مخاطب در شبکه های اجتماعی برای افزایش میزان فروش است. برخی از مهم ترین شاخص های کلیدی 

عملکرد محتوا در شبکة اجتماعی در زمینة اقدامات و نتایجی که عنوان شده اند شامل موارد زیر است:

پویانمایی »کاربرد شبکه های اجتماعی در کار و کسب« فیلم
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با کمک هم گروهی های خود و جست و جو در اینترنت جدول 11 را تکمیل کنید. فعالیت 
گروهی

ویژگی ها و امکاناتنام ابزار

- جمع آوری اطالعات از منابع مختلف
- قابلیت بسیار باال برای انجام تحقیقات بازاریابی

Bufferبرنامه ریزی مطالب و محتوا -
- بهینه سازی محتوا

در سنجش رسانه های اجتماعی باید دقیقاً مشخص کرد که هر رسانه یا برنامة کاربردی چند درصد از اعتبار 
نهایی برای فروش برخط در کاروکسب را دریافت خواهد کرد. تأثیر کدام رسانة اجتماعی در تبدیل مخاطب 

به مشتری نهایی بیشتر بوده است؟
بازاریابی شبکه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی می توانند نقش یک وسیلة نقلیه را برای حمل ونقل محتوای بازاریابی ارائه کنند. هنگامی 
که دیگر کانال های ارتباطی مانند رایانامه یا تلفن در دسترس نیست یا دسترسی به آنها وقت گیر و دشوار است، 
مشتریان می توانند از رسانه های اجتماعی به عنوان سکویی برای خطاب قرار دادن و رفع مشکالت خود بهره مند 

شوند. همچنین رسانه های اجتماعی مکانی مناسب برای کمک مشتری به مشتری است.
بازاریابی تأثیرگذار

از  می توان  شود،  شناخته  کاروکسبی  اینکه  برای 
گزینه های مختلفی مانند تبلیغات تلویزیونی و رادیویی 
و تابلوهای بزرگ اعالنات در سطح شهر استفاده کرد، اما 
سؤال اینجاست که کدام روش و در چه شرایطی برای 
نشان تجاری نتیجه بهتری خواهد داشت؟ هزینه و تأثیر 

کدام روش به صرفه تر است؟
تصمیم مخاطبان  و  رفتار  بر  دارند  کاروکسب ها سعی 
خود تأثیر بگذارند. گاهی کاروکسب ها می کوشند این 

کار را به وسیلة کسانی انجام دهند که قدرت تأثیرگذاری بیشتری دارند، یا هزینه تأثیرگذاری از طریق آنها کمتر 
از دیگر روش ها و یا ارتباط مستقیم است. بازاریابی تأثیرگذار )Influencer Marketing( یکی از روش های جدید 
تبلیغات است و به معنای بازاریابی کاال و خدمات از طریق کسانی است که در خصوص محصوالتی که دیگران 
خریداری می کنند، تأثیر و کنترل دارند. این تأثیرگذاری بر بازار عموماً ناشی از تخصص، شهرت و یا محبوبیت 
افراد است. واژه Influencer در لغت به معنی »تأثیرگذار« است و در دنیای شبکه های اجتماعی به کسانی گفته 
می شود که در یک یا چند شبکة اجتماعی شناخته شده باشند. تأثیرگذاران از جایگاه منحصربه فرد نفوذ در شبکة 
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شکل9 - استفاده از نفوذ افراد تأثیرگذار در بازاریابی 

اجتماعی برخوردارند و نتیجة جست و جوی باالیی به دست می آورند. تأثیرگذاران ممکن است از رهبران تجاری، 
مقامات شناخته شده، تحلیلگران صنعت، دارای سبک خاصی در زندگی، عکاس، آشپز، ورزشکار، هنرپیشه 

سینما و تئاتر و هنرمند باشند. آنها مخاطبان زیادی دارند که به نظرشان احترام می گذارند.
کاروکسب ها می کوشند افرادی را بیابند که بر تصمیم و رفتار مشتریان خود تأثیر می گذارند. سپس به کمک آنها 

نمونهتوضیحنوع تأثیرگذار

تأثیرگذاران 
متخصص و 
کارشناس

این گروه از افراد به علت قدرت، طرز فکر و جایگاهی که دارند مورد احترام بسیاری واقع 
می شوند. برخی از افراد این گروه عبارت اند از: نویسندگان، افراد تحصیل کرده دانشگاهی، 
روزنامه نگاران حرفه ای، کارشناسان یک صنعت و مشاوران حرفه ای که می توانند تأثیر 

بسزایی بر تصمیم مخاطبان خود بگذارند.

تأثیرگذاران 
مشهور

کسانی که بین مردم به خاطر شغل و حرفه ای که دارند مشهور و محبوب هستند. 
بازیگران، هنرمندان و بازیکنان فوتبال در این گروه قرار می گیرند.

نویسندگان 
تارنماها 
)بالگرها(

در فضای مجازی تارنماهای بسیار معتبری در هر زمینه ای وجود دارد که خوانندگان 
با مطالعه آنها در مورد خرید یک محصول تصمیم می گیرند. برخی شرکت ها برای 
تبلیغ محصول خود، آن را در اختیار یک نویسنده حرفه ای قرار می  دهند تا محصول 

را آزمایش و بررسی کند و در مورد آن مطلبی در تارنمای خود منتشر کند.

تأثیرگذاران 
ذاتی

این افراد به علت ویژگی خاصی که دارند، در بین عموم جایگاه ویژه ای پیداکرده اند. 
آنها عالقه مند به ارتباط و تأثیرگذاری بر دیگران هستند. این گروه دوست ندارند به 
خاطر یک تبلیغ و کسب درآمد از آن، مخاطبان خود را از دست بدهند یا آنها را از 
خود ناراحت کنند. برخی از این افراد کسانی هستند که شهرت اولیه ای نداشته اند و 

با انتشار محتوای مفید در طی زمان، مخاطبان زیادی به دست آورده اند.

جدول12 - دسته بندی افراد تأثیرگذار در شبکة اجتماعی

اطالعات محصول یا هر نوع پیام دیگر را برای مخاطبان 
رفتارهای  به  می تواند  که  می کنند  ارسال  خود  واقعی 
مطلوب مانند خرید محصول یا ترویج یک رفتار فرهنگی 
دبستان  دوران  در  شما  شاید  )شکل9(.  شود  منجر 
بازاریابی تأثیرگذار را تجربه کرده باشید. زمانی که مدیر 
یا هنر  از معلم ورزش  دبستان احساس کرده که شما 
حرف شنوی بیشتری دارید، او را به کالس شما فرستاده 
تا در مورد رعایت نظم یا نظافت برایتان صحبت کند یا 
پوشیدن نوع ویژه ای از لباس ورزشی به وسیلة دروازه بان 

تیم فوتبال موردعالقة شما بر تصمیم شما در هنگام خرید لباس ورزشی بی تأثیر نبوده است.
افراد تأثیرگذار را می توان به صورت جدول12 دسته بندی کرد. البته ممکن است افرادی که در این دسته بندی 
قرار می گیرند، با توجه به نوع فعالیت کاروکسب، فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... متفاوت باشند.
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در جدول 12 ستون نمونه را تکمیل کنید. فعالیت 
کالسی

نکته مهمی که باید در بازاریابی به وسیلة افراد تأثیرگذار درنظر گرفت همگن و متناسب بودن چهرة فرد مشهور 
ازلحاظ زمینة فعالیت و جنس کاربران با موضوع کاروکسب است.

معیار تأثیرگذاربودن یک فرد، فقط بر اساس تعداد دنبال کنندگان نیست. چراکه برخی افراد سعی می کنند تعداد 
دنبال کنندگان یا اعضای خود را به هر قیمتی باال ببرند. خرید اعضای غیرواقعی، ایجاد جنجال های زودگذر و 
تولید محتواهای سطح پایین اما پرمخاطب، ازجمله روش هایی هستند که برای افزایش تعداد دنبال کنندگان 
به کاربرده می شود. این ترفندها اگرچه در مواردی باعث افزایش تعداد دنبال کنندگان می شود؛ اما به هیچ عنوان 
به معنی افزایش تأثیرگذاری این حساب های کاربری نیست. به همین دلیل کارشناسان بازاریابی دیجیتال معیار 
دقیق تری را برای اندازه گیری میزان تأثیرگذاری یک فرد به کار می برند. برای مثال در یک شبکة اجتماعی 
درگیرکنندگی  نرخ  میانگین  فرد،  یک  تأثیرگذاری  میزان  اندازه گیری  برای  دقیق تر  معیار  تصویر  بر  مبتنی 

)Engagement Rate( چند پست آخر آن فرد تأثیرگذار است.
برای نمونه، برای محاسبه نرخ درگیرکنندگی یا مشارکت هر پست در یک شبکة مجازی مبتنی بر تصویر 
مجموع تبادالت کاربران با پست را بر تعداد کل دنبال کنندگان صفحه تقسیم کرده، حاصل را در عدد 100 
ضرب می کنند. مجموع تبادالت شامل حاصل جمع کل تعداد پسندها، نظرات و کسانی است که پست را 

ذخیره کرده اند.
 100نرخ درگیرکنندگی= )تعداد پسندها+ تعداد نظرات+ تعداد ذخیره ها(÷ تعداد دنبال کنندگان

Engagement Rate= (Like+ Comment + Save) / Follower 
روش های ارتباط با افراد تأثیرگذار به صورت مستقیم )تعامل با خود شخص( و یا باواسطه )به وسیلة آژانس های 
رابط( است. در برابر خدمتی که این تأثیرگذاران برای کاروکسب ها در تبلیغ و تولید محتوای موردنیازشان قرار 

می دهند، روش های زیر برای جبران وجود دارد:
- فرد تأثیرگذار در ازای تالش برای تأثیرگذاری بر رفتار مخاطبان خود به نفع کاروکسب فردی دیگر؛ مبلغ 

مشخصی دریافت می کند.
- فرد تأثیرگذار می تواند برای مدت مشخصی از محصوالت و خدمات کاروکسب، با تخفیف یا به صورت رایگان 
استفاده کند. مثاًل در ازای تبلیغ نرم افزار تولیدی یک شرکت تولیدکننده، به مدت یک سال می تواند رایگان از 

این نرم افزار استفاده کند یا در صورت تبلیغ یک آژانس گردشگری دو سفر مجانی دریافت کند.
- مدیران و صاحبان نام تجاری یا کاروکسب، به صورت متقابل همین کار را برای فرد تأثیرگذار انجام می دهند. 
برای مثال یک طراح لباس و یک تولیدکننده کفش محصوالت یکدیگر را معرفی می کنند یا دو سخنران فعال 

در حوزه  خالقیت و آموزش، یکدیگر را تبلیغ می کنند.
- فرد تأثیرگذار در ازای میزان فروشی که محسوب می شود درصدی از مبلغ فروش را دریافت می کند.

بدون  تأثیرگذار  فرد  است  ایجاد کند، ممکن  نوع دوستانه  و  ویژه  یا خدمتی  کاروکسب شما محصول  اگر   -
درخواست هیچ یک از موارد باال و فقط برای خیرخواهی پیام شما را به مخاطبان خود برساند.

100
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افراد تأثیرگذار در برخی کاروکسب های موجود در شبکة اجتماعی را، به همراه تعداد دنبال کنندگان و نرخ 
درگیرکنندگی آنها مشخص کنید. 

فعالیت 
کالسی

تعامل با مخاطبان در شبکه های اجتماعی
از  یکی  در  »کوشا«  و  است  سال  آخر  روزهای  از  یکی 
شبکه های اجتماعی وقت می گذراند. یک تبلیغ اجتماعی 
گوشه صفحه نمایش  در  پارسی«  نامی  »ادیبان  از شرکت 
جامع  بسته  »یک  می کند:  پیشنهاد  و  می شود  ظاهر  وی 
خرید  نوروزی  هدیه  به عنوان  را  شعر  و  ادبی  کتاب های 
کنید« و تضمین می کند که صدها نفر طرفدار این شرکت و 
محصوالتش هستند. »کوشا« به یاد می آورد برای پدربزرگ 

خود هدیه نخریده است و فرصت این را ندارد که در ترافیک روزهای پایانی سال به یک مرکز خرید برود و به 
دنبال هدیه مناسب بگردد. او روی آگهی کلیک می کند و وارد صفحه شبکة اجتماعی شرکت »ادیبان نامی 
پارسی« می شود. در ابتدا متوجه می شود اگر آن صفحة مخصوص شبکة اجتماعی را پسند کند می تواند 5 
درصد تخفیف بگیرد، همچنین گزینه »خرید کنید« نیز فعال است. با کلیک روی این گزینه وارد تارنمای 
جدیدی می شود که در آن قیمت تمام کتاب های شعر و متون ادبی پارسی نشان داده شده است. »کوشا« 
ابتدا به نظرات مشتریان قبلی رجوع  اینترنتی شرکت مناسبی باشد، پس  اطمینان ندارد که این فروشگاه 
می کند و پست های گوناگون مشتریان راضی و ناراضی را می خواند. این نظرها واکنش های آنها به خدمات و 
محصوالت ارائه شده از این شرکت است. درنهایت تصمیم می گیرد خرید کند، پس دو کتاب شعر را انتخاب 
می کند که به نظرش برای پدربزرگ مناسب است و عکس آنها را برای پدر و خواهر بزرگ تر خود می فرستد )با 
یکی از چندین شبکة اجتماعی دیگر!( تا نظر آنها را هم بداند. آنها تقریباً تا 7 دقیقه بعد پاسخ می د هند )که 
احتماالً نظراتشان یکی بوده است!(. اکنون او اطمینان دارد که خرید مناسبی است. پس دکمة »تکمیل فرایند 
خرید« را کلیک کرده، پس از پرداخت هزینه کتاب ها از یک درگاه پرداخت الکترونیکی امن، معامله را تمام 
می کند. فناوری اشتراک گذاری مربوط به آن شبکة اجتماعی می نویسد: »کوشا، ادیبان نامی پارسی را پسندید«. 
وقتی کتاب ها به دستش رسید و فهمید که پدربزرگ از این هدیه چقدر خوشحال شده است به صفحه »ادیبان 
نامی پارسی« برگشت و تجربة خرید خود را به عنوان یک نظر در آنجا ثبت کرد. نفر بعدی که برای خرید وارد 
این تارنما شود از نظرهای دیگران و نظر کوشا برای تصمیم گیری استفاده خواهد کرد. این چرخه ادامه خواهد 
داشت و افراد مختلفی دربارة این کاروکسب و محصوالتش نظرهای گوناگونی ثبت می کنند که روی فرایند 
تصمیم گیری خرید افراد دیگری تأثیرگذار است. نکته مهم این است که »کوشا« تمام این کارها را از طریق یک 
شبکة اجتماعی انجام داد. این تجربه خرید با افراد دیگر یکی از مزیت های تجارت اجتماعی است. فرایند خرید 

»کوشا« به شکل زیر بوده است:

رفتار پس 
از خرید

ارزیابی خرید
گزینه ها

جستجوی
اطالعات

شناخت مشکل
یا نیاز
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بسیاری از برنامه های کاربردی شبکه های اجتماعی، برای آسان سازی یک یا چند مرحله از مراحل باال تولید 
شده اند و این امکان را به کاربر می دهند تا اطالعات محصول را به صورت برخط به اشتراک بگذارد، دیدگاه خود 
را پست کند و دیدگاه های دیگران را هم ببیند. همچنین کاربران، مصرف کنندگان و مشتریان با استفاده از 
اطالعات برخط با کمک ابزارهای تجارت اجتماعی مانند نشانه گذاری محصوالت مطلوب، ارسال رایانامه، خالصه 
برای دوستان مجازی می توانند  به محصوالت  لینک های خبری مربوط  اشتراک گذاری  و  توضیح محصوالت 
شیوة جدیدی از خرید را تجربه کنند. تجارت اجتماعی که بخشی از تجارت الکترونیکی است از ابزارهای شبکة 

اجتماعی برای کمک به انجام فرایند تبادل بین خریدار و فروشنده استفاده می کند.

اگر شما از اعضای شرکت »ادیبان نامی پارسی« باشید و قصد معرفی 2 کتاب صوتی جدید به کاربران را 
داشته باشید، چه عملیاتی انجام می دهید؟ پیام تبلیغی را چگونه و با چه مشخصاتی آماده می کنید؟

فعالیت 
کالسی

در مورد خواسته های مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی با دیگر هنرجویان گفت وگو کنید. تا چه اندازه 
فعالیت های شما پاسخگوی نیازها و توقعات آنان بوده است؟ بازخوردهای مخاطبان شما چگونه است؟

فعالیت 
گروهی

هر شبکة اجتماعی فضا و ویژگی های خاص خود را دارد و با توجه به عادات و سلیقة کاربران، باید راهبرد 
بازاریابی تأثیرگذار متناسب با آن را اجرا کند. همان گونه که هر رسانة اجتماعی برای هدف و راهبرد خاصی 
مناسب است، قواعد رفتار و حضور شما در هرکدام نیز متفاوت است و درنتیجه نحوة تعامل و برقراری ارتباط 
با مخاطبان نیز در استفاده از هرکدام از این ابزارها باید تابع شرایط، قوانین، محدودیت ها و نوع آن رسانه و... 
باشد. گاهی راهبرد شما برای حضور در شبکه های اجتماعی باید تغییر کند، اصالح شود و یا بهبود پیدا کند. 
قاعدة کلی بازاریابی رسانه های اجتماعی این است که »باید درجایی ماهیگیری کرد که ماهی هست« بنابراین 
اگر مشتری هدف شما معموالًً از تارنمای خاصی بازدید می کند پیگیری و پایش )Monitorring( آن تارنما نیز 
مفید خواهد بود. همچنین دریافت بازخورد مخاطبان و توقع آنان از پیوستن به صفحات شما در رسانه های 

اجتماعی به شناخت بیشتر شما از مخاطب کمک می کند.

اگر تولیدکنندة نرم افزارهای کمک آموزشی رشتة شبکه و نرم افزار رایانه باشید؛ چگونه از طریق شبکه های 
اجتماعی، محصوالت خود را به مخاطبان و کاربران خود معرفی می کنید؟

فعالیت 
کالسی

کوشا در تشریح چگونگی و معیارهای انتخاب مشاهده یک صفحه در رسانة اجتماعی می گوید: »دوست ندارم 
به یک صفحه مرده بپیوندم فقط به خاطر اینکه کسی برایم دعوتنامه فرستاده است. باید آن صفحه در حوزة 
عالقه مندی، رفع نیاز و پاسخگویی به مشکالت من باشد. همچنین فعال بوده و روزانه به روزرسانی شود. بحث 
و گفت وگو در آن جریان داشته باشد، محتوای متناسب بارگذاری شود، رقابت با دیگران با اعطای پاداش و 

جوایز همراه شود و من را در جریان اخبار جدید قرار دهد.
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شکل10 - مراحل طراحی راهبرد مؤثر شبکه های اجتماعی

ایجاد بانک محتوا شامل
پست های وبالگ، عکس، متن و صوت

تعامل و ایجاد روابط

حفظ چرخه تولید محتوا

تعیین مخاطبان هدف

تعریف و تحقیق 
پرسونای مشتری

شناسایی تأثیرگذار

 شناسایی رسانة اجتماعی مورد
استفادة رقبا

اشتراک گذاری محتوا به صورت
 خودکار با ابزارهایی مانند

hootsuite و Bufer

 تولید محتوای مورد نیاز و 
مناسب برای پرسونا

ارزیابی نتایج و بهبود راهبرد

 شناسایی رسانة اجتماعی مورد
استفاده پرسونا

سرمایه گذاری برای جذب 
و کسب دنبال کنندگان بیشتر

برای تولید محتوا و حضور در رسانه های اجتماعی، به نکات زیر توجه کنید:
- اگر نمی توانید مطلبی را به خوبی بیان کنید، بهتر است چیزی ننویسید.

- اگر نمی توانید مسئولیت مطلبی را که می نویسید، بپذیرید بهتر است آن را ننویسید و یا منتشر نکنید.
- می توانید مطالب منتشرشده را در صورت نارضایتی مخاطبان پاک کنید.

تنها بخش  زیرا  به صورت لحظه به لحظه خودداری کنید  انتشار مطالب زندگی شخصی خود  و  نوشتن  از   -
محدودی از مطالب و مسائل زندگی شخصی شما ممکن است مخاطب را به خود جلب کند.

- برای هر مطلبی که منتشر می کنید و به شما تعلق ندارد، از نویسنده یا تولیدکنندة آن در صورت امکان 
اجازه بگیرید.

- در تعامل و پاسخگویی با مخاطب صادق باشید و با رعایت احترام در یک مناظرة سالم شرکت کنید.
و  نامناسب  مطالبی  که  مواردی  در  نکنید حتی  برخورد  احساساتی  مخاطبان،  دیدگاه  به  پاسخگویی  در   -
غیرمسئوالنه گذاشته می شود. برخی از شبکه های اجتماعی ابزارهای خاصی برای گزارش گیری یا برخورد با 

اینگونه پیشامدها دارند. به جا و متناسب از این ابزارها استفاده کنید.

سایر موارد را با هم فکری دیگر هنرجویان تکمیل کنید. فعالیت 
گروهی
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عنوان
پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد 
عملکرد

نتایج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

تحلیل و 
کاربست 

شبکه های 
مجازی

1 - تحلیل فضای 
مجازی و شبکه های 

اجتماعی

2 - کاربرد شبکه های 
اجتماعی در کار وکسب

ب الکترونیکی
س

تحلیل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کاروک

باالتر 
ازحد 
انتظار

- ارائة راهکارهای امنیتی مبتنی بر اصول فضای مجازی بر 
اساس نتایج حاصل از بررسی فرصت ها و تهدید ها ی فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی در یک کاربرد خاص
- ارائة راهبرد محتوایی در شبکه های اجتماعی با توجه به 

مؤلفه های زبان ارتباطی، تحلیل رقبا و لحن محتوا
به  توجه  با  اجتماعی  شبکه های  برای  محتوا  تولید   -
فرهنگ  و مخاطب،  تناسب محتوا  نوع محتوا،  مؤلفه های 

مصرف کننده و ایجاد ارتباط

3

درحد 
انتظار

- تحلیل ویژگی ها و ساختار فضای مجازی و تأثیرات آن 
در جنبه های مختلف زندگی 

- تحلیل مزایا و معایب شبکه های اجتماعی در یک کاربرد 
خاص

- ارائه راهبرد محتوایی در شبکه های اجتماعی با توجه به 
تحلیل تاثیر مؤلفه های مخاطب شناسی بر اساس پرسونای 

مخاطب
- سنجش عملکرد محتوا در شبکه های اجتماعی 

- انتخاب شیوه های ارتباط و تعامل با مخاطبان در شبکة 
اجتماعی

2

پایین تر از 
حدانتظار

- مقایسه فضای مجازی با فضای واقعی
- تحلیل انواع شبکه های اجتماعی و کاربرد آنها

-  دسته بندی و مقایسة انواع محتوا در شبکه های مجازی
ارتباط  روش های  و  تأثیرگذاران  مقایسة  و  دسته بندی   -

با آنها

1

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20

جدول ارزشیابی پایانی


