تايسَایغلطدستاسٌکسةدسآمذاصایىتشوت

سبیتّبی صیبدی هیتَاًیذ سا دس سطح ایٌتشًت پیذا ًٌیذ ًِ ثب سٍیبّبی ٍاّی اهذام ثِ ساُ اًذاصی ًست ٍ
ًبسّبی ایٌتشًتی هیًٌٌذ .سٍیبی هیلیًَش ضذى ّوِی هشدم سا ثِ سوت ایي ًَع ًست ٍ ًبسّب هیًطبًذ.
ّذف ّوِی ایي ًَع ًست ٍ ًبسّب كوط یي چیض استً ،ست دسآهذ اص ایٌتشًت .آىّب ثب ایي ّذف پب ثِ ػشصِی
ایٌتشًت هیگزاسًذ .اهب هتأسلبًِ اضخبصی ّستٌذ ًِ دس ایي هسیش گَل ایي حشفّب سا هیخَسًذ پس اص ساُ
اًذاصی ًست ٍ ًبسضبى ثؼذ اص ایٌٌِ هطتشی ٍ ثبصدیذ ًٌٌذُای ًذاسًذ ثِ ساحتی ًست ٍ ًبس خَد سا سّب هیًٌٌذ.
ایٌتشًت ثیطتش ثِ هجشستبًی ضجیِ است ًِ پش است اص سبیتّبی هشدُ .سبیتّبیی ًِ چٌذ صجبحی ساُ اًذاصی
هیضًَذ ٍ ثؼذ اص هذتی سّب هیضًَذ .ایي اضخبظ هتأسلبًِ ثب تجشثِای ًن ،اضتجبّبتی سا هشتٌت هیضًَذ ًِ
ّیچ ساُ ثشگطتی ًذاسًذ .آىّب ثبٍسّبیی سا ثبٍس ًشدُاًذ ًِ ثیطتش ثِ دسٍؽ ضجیِ ثَدُ است.
ثیطتش ثشًبهِ ًَیسبى ،طشاحبى سبیتّب ٍ سبیتّبیی ًِ ایي ًَع آگْی سا پخص هیًٌٌذ اص ًن تجشثگی ایي اكشاد
استلبدُ هیًٌٌذ ٍ سٍیبی هیلیًَش ضذى سا ثِ آىّب هیدٌّذ.
تین "ًبكِ ًیبص" دس ایي هوبلِ ثِ ایي ًَع ثبٍسّب ٍ اضتجبُّب پشداختِ است .اضتجبّبتی ًِ هشدم آى سا ثِ ػٌَاى ثبٍس
خَد هجَل ًشدُاًذ.
تاماَمشاٌتاضیذ....
1

سبیت تجلیـبتی

Kafeniaz.com

میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

میتًانکسةدسآمذکشد
 .1فًساًاصایىتشوت 

هتأسلبًِ ایي ثضسگتشیي ٍ ضبیذ ثتَاى آخشیي اضتجبُ دس ساُ اًذاصی ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی داًست .دسآهذصایی اص
ایٌتشًت ًبسی ؿیش هوٌي ًیست اهب خیلی ساحت ثبیذ ایي ًٌتِ سا گلت ًِ دس ًست دسآهذ اص ایٌتشًت ًجبیذ ػجلِ
ًشد.
اگش ثخَاّیذ یي سبیت ساُ اًذصی ًٌیذ ٍ سٍی سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت ًبس ًٌیذ تب ثِ دسآهذ ثشسذ حذاهل ثبیذ
یي سبل صحوت ثٌطیذ .سئَ سبیت یي اهش حیبتی است ًِ ثذٍى آى حتی ًویتَاًیذ ثِ دسآهذ كٌش ًٌیذ .سبیت
گَگل ّن ثِ ایي ساحتیّب ثِ ّیچ سبیتی ستجِ ًویدّذ .پس كٌش ایٌٌِ ثخَاّیذ ثِ سشػت ٍ كَسی اص طشین
ایٌتشًت ثِ دسآهذ ثشسیذ سا اص سشتبى ثیشٍى ًٌیذ.
دس ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی ثبیذ ٍهت ثگزاسیذ ،تَلیذ هحتَا ًٌیذ ،سٍی سئَ سبیت ًبس ًٌیذ ،ثي لیٌيّبی
هؼتجش ثسبصیذ تب ثتَاًیذ ثؼذ اص یي سبل صحوت ٍ تالش ثِ ًتیجِی هؼوَل خَد ثشسیذ.
ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی ثِ هْبست ًیبص داسد .ثبیذ یبد ثگیشیذ چطَس یي سبیت سا اداسُ ًٌیذ ٍ ثِ دسآهذصایی
ثشسیذ .ثبیذ ثذاًیذ چطَس هیتَاًیذ سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت سا اًجبم دّیذ.
2

سبیت تجلیـبتی

Kafeniaz.com

میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

ًست هْبست ٍ تجشثِ هْوتشیي هَسد دس ساُ اًذاصی ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی است ٍ ثبیذ سؼی ًٌیذ تب جبیی ًِ
هْبست ًبكی ثِ دست ًیبٍسدُایذ اهذام ثِ ساُ اًذاصی سبیت ًٌٌیذ.
ایي ًٌتِ هبثل تأهل است ًِ ّیچ ساصی دس ًست دسآهذ سشیغ اص ایٌتشًت ٍجَد ًذاسد .كوط ثبیذ صجش ًشد ٍ سٍی
ثْیٌِ سبصی سبیت ًبس ًشد.

ومیتًاندسآمذکسةکشد
 .2اصایىتشوت 

ایي ّن یي ثبٍس اضتجبُ دیگش دس حَصُ ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی است .اضخبصی ّستٌذ ًِ ًست دسآهذ اص
ایٌتشًت سا ؿیش هوٌي ٍ هحبل هیداًٌذ .ایي ّوِ سبیت دس دًیب توبم سشهبیِی خَدضبى سا اص ساُ ایٌتشًت ثذست
هیآٍسًذ ٍ اص ًظش ایي اضخبظ ،ایي سبیتّب كوط ًالُ ثشداسی ّستٌذ.
وذیذٌایذتايسوذاسیذ؟

آیاایهمًاسدساتايسوذاسیذیاتٍطًسکلچًندسآمذآوُاسا
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

آىّب ایي تصَس سا داسًذ ًِ ثبیذ ضت ٍ سٍص جبى ًٌذ تب ثتَاى پَل ثذست آٍسد .تصَسی ًِ خیلی اص اكشاد هذیوی
ّن ثِ آى ایوبى داسًذ ٍ ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی سا ثِ ّیچ ػٌَاى هجَل ًذاسًذ ٍ ّویطِ هی گَیٌذ :ثبیذ ثشٍی
سش ًبس ایي ًبسّب ًِ ًبس ًیست.
اهب ٍاهؼیت ثب ایي چیضی ًِ ایي اكشاد تصَس هیًٌٌذ صهیي تب آسوبى كشم هیًٌذ .ثِ طَس هثبل سبیت آهبصٍى سا
دس ًظش ثگیشیذ .دسآهذ سبالًِ ایي سبیت اص ثَدجِی سبالًِ یي ًطَس ثیطتش است .ضبیذ ثشای خیلیّب ایي هَسد
ؿیشهوٌي ثِ ًظش ثشسذ ،اهب .....ایي حویوت داسد.
سٍش ًست دسآهذ اص ایٌتشًت دس سشتبسش دًیب دس حبل پیطشكت است ٍ ّش سٍص سبیتّبیی ّستٌذ ًِ سشهبیِ
خَد سا اص ایي ساُ ثیطتش ٍ ثیطتش هیًٌٌذً .بكی است ًِ ًوی كٌش ًٌیذ ٍ ًیبص جبهؼِ سا دس ًظش ثگیشیذ.
ضبیذ ثتَاى دس اثتذا ایي ضـل سا ثِ ػٌَاى ضـل دٍم دس ًظش گشكت اهب ثب ًوی سًٍن گشكتي ٍ ثِ دسآهذ سسیذى آى
ثِ ساحتی هیتَاًیذ آى سا ثِ ػٌَاى ضـل اٍل دس ًظش گشكت.

 .3کسةدسآمذتاسيصییکیديساعتيقتگزاضته
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

ثذٍى تؼبسف اگش ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی خَد سا تبصُ ساُ اًذاصی ًشدُایذ ثب سٍصی یٌی دٍ سبػت ٍهت گزاضتي ثِ
ّیچ جبیی ًخَاّیذ سسیذ ٍ هَكن ًخَاّیذ ضذ.
ّش تجلیـی دس ّش جبی دًیب هطبّذُ ًشدُایذ ًِ ایي سا ثیبى ًشدُ ثِ جض ًالُ ثشداسی چیض دیگشی ًیست .دس ّیچ
جبی ایٌتشًت ًویتَاًیذ سبیتی پیذا ًٌیذ ًِ ثب یٌی دٍ سبػت ٍهت گزاضتي دس سٍص ثِ دسآهذ سسیذُ ثبضذ .تبصُ
اگش تبصُ ًبس ٍ ثی تجشثِ ثبضیذ ثبیذ سٍصی  7الی  8سبػت ٍهت ثگزاسیذ.
ثی تجشثگی ٍ ًذاضتي هْبست الصم دس صهیٌِای ًِ هصذ كؼبلیت داسیذ دال ثش ایي هَضَع استّ .ش چِ هْبست
ثیطتشی داضتِ ثبضیذ صهبى ًوتشی سا هیتَاًیذ صشف سبیت خَد ًٌیذ .اهب دس اثتذای اهش ثبیذ صهبى ثگزاسیذ تب ثِ
ًتیجِ ثشسیذ.

 .4کسةدسآمذاصایىتشوتتاچىذتاکلیک

تجلیـبت خیلی گستشدُای دس ایٌتشًت ٍجَد داسد ًِ ّوِ ایي ثبٍس اضتجبُ سا ثِ هشدم هٌتول ًشدُاًذ ًِ "ثب یي
چٌذ ًلیي سبدُ هیتَاًیذ دس ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی هَكن ضَیذ ٍ هیلیًَش خَدسبختِ ضَیذ".
امامتأسفاوٍایهدسيغیتیصویست.
ایي ًَع جوالت كوط ثشای اكضایص كشٍش است ٍ ّوبًطَس ًِ دس ثبال گلتِ ضذ ثِ ّیچ ػٌَاى ثب سٍصی دٍ سِ
سبػت ٍ یب چٌذ ًلیي سبدُ ًویتَاًیذ ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی خَد سا ثِ سشاًجبم ثشسبًیذ.
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سبیت تجلیـبتی
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

ایي ًَع ًست ٍ ًبس ثِ صهبى ًیبص داسد ٍ صذ الجتِ ثِ هْبست الصم دس ایي صهیٌِ ٍ ّوچٌیي ثبیذ ًوپیيّبی
تجلیـبتی خبصی سا اًتخبة ًٌیذ تب سبیت ضوب ثشای هخبطجیي ضٌبختِ ضذُ تش ثبضذ.
دیگش صهبى آى ًیست ًِ یي سبیت ایجبد ًٌیذ ٍ هحتَاّبی ًپی اص سبیتّبی دیگش دس سبیت خَد ٍاسد ًٌیذ.
االى صهبى آى است ًِ تَلیذ هحتَا ًٌیذ .هحتَاّبیی ًِ ثشای هشدم ثب اسصش ثبضذ .هحتَاّبیی ًِ ثبػث ضَد
ثبًس سیت یب ّوبى ًشخ كشاس ًبسثش اص سبیت ضوب ًوتش ضَد .ثب ایي ػول ضوب هیتَاًیذ ًست دسآهذ ًٌیذ ًِ ثب
سٍصی دٍ سِ سبػت ٍ یب چٌذ ًلیي سبدُ.

میتًاندسآمذکسةکشد
 .5تذينَضیىٍکشدن 

ایي ّن یي اضتجبُ ٍ ثبٍس ؿلط دیگش دس هیبى هشدم ًِ ثذٍى پشداخت ّضیٌِ هیتَاى اص ایٌتشًت دسآهذ ًست ًشد.
سؼی ًٌیذ دس اثتذا توبم ّضیٌِّب سا ثشسسی ًٌیذ.
خشیذ داهیي ّن اص ًَع ّ ٍ irن  ، comخشیذ "ّبست" ًِ ثستِ ثِ ًَع حبكظِ ٍ داخلی ٍ خبسجی ثَدى ٍ
ّوچٌیي اختصبصی ثَدى آى هیوتّب هتلبٍت استّ ،ضیٌِ سبخت ٍ ساُ اًذاصی سبیت ًِ الجتِ اگش ثِ صَست
اختصبصی ثبضذ هیوت آى ثیطتش استّ ،ضیٌِ سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت ًِ هوذاسی صهبى هیثشد ٍلی ثِ ّش حبل
هْوتشیي ثخص دس ساُ اًذاصی سبیت ّویي هسوت است ٍ ....
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

حبال هطبّذُ ًشدیذ ًِ ثبیذ ثشای سبیت ّضیٌِ ًشد .ایي یي ثبٍس اضتجبُ است ًِ ثذٍى ّضیٌِ ثتَاًیذ دس ستجِی
اٍل یب صلحِی اٍل گَگل ثبضیذ ٍ دسآهذ ًست ًٌیذ.
دس اثتذای ًبس ضبیذ ثب حذاهل ّضیٌِ ثتَاًیذ سبیت سا ساُ اًذاصی ًٌیذ اهب ثِ هشٍس صهبى ثب اكضایص ثبصدیذ سبیت ثِ
طجغ اهٌبًبت جذیذ ثِ سبیت اضبكِ هیضَد ٍ ّویي اهٌبًبت جذیذ هطوَل ّضیٌِ خَاّذ ضذ.
پیطشكت ٍ سضذ ًست ٍ ًبس ضوب دس گشٍ ثَدجِای است ًِ ثشای ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی خَد دس ًظش گشكتِایذ .اگش
سبیتی ثب توبم اهٌبًبت هیخَاّیذ ثبیذ حذاهل ثبالی  5هیلیَى تَهبى ثَدجِ ثشای آى دس ًظش ثگیشیذ .الجتِ ایي
حذاهل است ٍ ثستِ ثِ ًَع اهٌبًبت ضوب ًن ٍ صیبد خَاّذ ضذ.

 .6تشایَشسایتییکوًعسيشدسآمذصاییيجًدداسد
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

ًَع دیگشی اص ثبٍسّبی اضتجبّی ًِ خیلی اص هشدم داسًذ ایي است ًِ ایي تصَس سا داسًذ ًِ یي ًَع سٍش
دسآهذصایی ثشای ّش سبیتی ٍجَد داسد .دس صَستی ًِ ثِ ایي ضٌل ًیست ٍ ثب تَجِ ثِ سضذ ٍ پیطشكت سبیت دس
طَل صهبى ًحَُی دسآهذصایی آى كشم هیًٌذ.
ثب پیطشكت سبیت ٍ اكضایص ثبصدیذ ًٌٌذُّبی سبیت ،ایذُّبی جذیذی ثشای دسآهذصایی ثِ رّي خطَس هیًٌذ .ثب
ًوی آصهَى ٍ خطب ّش سٍضی ًِ دسآهذ ثیطتشی ًصیت ضوب ًشد سا هیتَاًیذ پیبدُ سبصی ًٌیذ .كوط ًوی ثبیذ
كٌش ًشد.
ثِ طَس هثبل یي سبیت هجلِی خجشی سا دس ًظش ثگیشیذ .ایي ًَع سبیتّب ثب تَجِ ثِ آهبس ثبالی ثبصدیذ ًٌٌذُ ٍ
ّوچٌیي ستجِی ثبال دس جستجَّبی گَگل ،ایي كشصت سا دس خَد هیثیٌٌذ ًِ ثشای پَضبًذى ثشخی ّضیٌِّبی
جبسی سبیتً ،ست دسآهذ ثیطتشی داضتِ ثبضٌذ.
ًست دسآهذ آًْب هتلبٍت است .یي سٍش دسیبكت آگْی دس هسوتّبی هختلق سبیت است ٍ ثب تَجِ ثِ ًَع
هسوت ،هیوتّبی هتلبٍتی داسدًَ .ع دیگش دسیبكت هوبلِّب اص سبیتّبی دیگش است ًِ ثِ ػٌَاى هوبلِّبی
هْوبى دس ًظش گشكتِ هیضَد ٍ سبیت هشثَطِ لیٌي سبیت خَد سا دس آخش هتي هوبلِ رًش هیًٌذ.
یي سٍش سبدُ ایي است ًِ هیتَاًیذ اص ثبصدیذ ًٌٌذُّبی سبیت ًظشسٌجی ًٌیذ ٍ اص آًْب ثخَاّیذ ًِ ًیبصضبى
سا ثشای ضوب اسسبل ًٌٌذ .ثب ایي ًبس ثِ ساحتی هیتَاًیذ ًیبص ًبسثشاى سا ضٌبسبیی ٍ ثستِ ثِ ًَع ًیبص آًْب اهٌبًبت
الصم سا سٍی سبیت پیبدُ سبصی ًٌیذ ٍ سٍش ًست دسآهذ خَد سا تـییش دّیذ.
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میتًاویذ تا رکش مىثع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يتالگ خًد مىتطش وماییذ.
ضما 

میتًانکسةدسآمذکشد
 .7فقطتاداضتهمحصًليساختسایت 

داضتي هحصَل ٍ ایجبد ًشدى سبیت ثِ خَدی خَد ثشای ضوب ًست دسآهذ ًویًٌذ .دس ایي ساُ ثبیذ دٍ ًبس هْن
اًجبم دّیذ:

الف)تُیىٍساصیسایت
یٌی اص ثخصّبی هْن ثؼذ ساُ اًذاصی سبیت ،سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت ثشای هَتَسّبی جستجَ استّ .ش چِ هذس
ّن ًِ سبیت ضوب داسای ثْتشیي اهٌبًبت ثبضذ اهب تب صهبًی ًِ سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی خَثی سا اًجبم ًذادُ ثبضیذ ثِ
ّیچ ػٌَاى ًویتَاًیذ سبیت خَد سا دس ثْتشیي ًتیجِّبی جستجَی گَگل داضتِ ثبضیذ.

ب)تثلیغاتمؤثش
ثْتشیي سٍش ثشای دیذُ ضذى یي ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی ،تجلیؾ است ثِ خصَظ یي تجلیؾ هؤثش ٍ تأثیشگزاس.
ثذٍى تجلیؾ ّیچ ضخصی سبیت ،هحصَالت ٍ خذهبت ضوب سا ًخَاّذ ضٌبخت .ثذٍى تجلیؾ ّیچ دسآهذی ًست
ًخَاّیذ ًشد .ثب سٍشّبی تجلیـبتی هختلق است ًِ هخبطجیي ضوب سا خَاٌّذ ضٌبخت .ثب استلبدُ اص تجلیؾ است
ًِ ثبصدیذ سبیت ضوب اكضایص خَاّذ یبكت.
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ثب ثشگضاسی ًوپیيّبی تجلیـبتی هٌبست ٍ اًتخبة ثْتشیي ًَع سٍش تجلیؾ ،ثِ طَس حتن ّن اكضایص كشٍش
ثیطتشی خَاّیذ داضت ٍ ّن تشاكیي سبیت ثیطتشی سا ًست خَاّیذ ًشد.
ثب تَجِ ثِ هَاسد ثبال ،لطلبً ایي هَسد سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ ًِ ثذٍى دس ًظش گشكتي تجلیـبت ٍ سئَ هٌبستّ ،ش
چِ هذس ّن ًِ هحصَل كَم الؼبدُ ای داضتِ ثبضیذ سبیتتبى ّیچ ضبًسی ثشای دسآهذصایی ًخَاّذ داضت.

سخهآخش
ّش ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی سا دس ًظش ثگیشیذ یي ضجِ ثِ ایي حذ اص كشٍش ًشسیذُ است .آىّب ّن یي صهبًی هثل
ضوب اص صلش ضشٍع ًشدُاًذ .ثب ایي تلبٍت ًِ ثِ صَست هذاٍم سٍی سئَ ٍ تجلیـبت سبیت خَد ًبس ًشدُاًذ.
ًست ٍ ًبسّبی ایٌتشًتی یي پشٍسِی ثلٌذ هذت است .اگش هشاس ثش ایي است ًِ یي ضجِ ثِ دسآهذ ثشسیذ ٍ یب ثب
گزضت دٍ الی سِ هبُ ثِ ستجِی اٍل گَگل ثشسیذ ،سخت دس اضتجبّیذ.
اگش ایي تصوین سا گشكتِایذ ًِ یي ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی ساُ اًذاصی ًٌیذ ،سؼی ًٌیذ پَل هالى ًبسی ضوب
ًجبضذ .اگش دس اثتذای ًبس ثِ دسآهذصایی كٌش ًٌیذ هطوئي ثبضیذ ًِ دس چٌذ هبُ اٍل ًِ ثِ دسآهذ ًشسیذیذ سبیت
خَد سا سّب خَاّیذ ًشد .حذاهل ثبیذ یي سبل سایگبى ًبس ًٌیذ ٍ ثؼذ اص یي سبل ثِ كٌش سٍشّبی هختلق
دسآهذصایی ثبضیذ.
تصوین گیشی ثشای ایجبد سبیت ٍ ساُ اًذاصی ًست ٍ ًبس ایٌتشًتی یي تصوین دسست ٍ ػبهالًِ است ثِ ضشط
آًٌِ هْبست ،تَاًبیی ٍ ثِ خصَظ ػجلِ دس ًست دسآهذ اص ایٌتشًت سا كشاهَش ًٌٌیذ.

ماسادسضثکٍَایاجتماعیدوثالکىیذ
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