ﺻﺒﻮر و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد ﺗﺎزهوارد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  +راهﺣﻞ

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر
ﭘﺮ ﺷﮑﻮهﺗﺮی را در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای را در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ آنرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ از
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ راهﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﻣﺮدم در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد
ﭼﺮا اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

 .1ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﻮر و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﺪد ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .روشﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺟﺬب ﻓﺎﻟﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮدنﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
از ﺳﻮی اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

 .2ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﺬب ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﮑﺮده و ﻣﻨﻄﻘﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺮدم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه  Aﺑﯿﺶ از  100ﻫﺰار ﻓﺎﻟﻮر دارد ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه  Bﺑﯿﺶ از  50ﻫﺰار ﻓﺎﻟﻮر دارد و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮوع راه
ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﺣﺘﺎ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻃﻼع زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .واژه "ﻫﻨﻮز" ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻟﻐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی درﺳﺖ ﺟﺬب ﻓﺎﻟﻮر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ Business2Community، Social Media Today، Techcrunch،
 http://marcguberti.comاﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮدرﮔﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل روز ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

 .3ﺑﺪون ﻓﺮوش ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮏ ،ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﮐﻠﯿﮏﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوشﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﮏﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد) ROIﺳﺮﻧﺎم  (return of investmentﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ را در
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺮج ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای آنﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻗﺎﻋﺪه  80/20اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺎﻋﺪه  80/20ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮدم و 20
درﺻﺪ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ 15 ،درﺻﺪ زﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره وﺑﻼگﺗﺎن و ﻓﻘﻂ  5درﺻﺪ از زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮلﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺘﺎب ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺸﻬﻮر ،ﺳﺖ ﮔﻮدﯾﻦ ) (Seth Godinﺑﻪ ﻧﺎم  Purple Cowرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦﮐﺎر را ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻄﻮر
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ اﯾﻦﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش اﯾﻦ  ۸وﯾﮋﮔﯽ را دارﻧﺪ!

 ۸ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻋﺠﯿﺐ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﺪ!

 ۹دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش اﯾﻦ  ۸وﯾﮋﮔﯽ را دارﻧﺪ!

ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ و ﻻﯾﮏﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﻦ ﺷﻤﺎ را ﻟﻮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ!

ﭼﺮا ﻣﺎدران ﻋﮑﺲ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﭘﺸﺖﺳﺮﻫﻢ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؟

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ؟

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام )ﺑﺨﺶ اول(

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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