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اانرا ابر اااهایک ابرا یا بییج  ر   احکرس   بر زج ش ر ای زرراابنر ت ابییزنرن ا نک 
اننراالد ای ایننک اننویا اط ئننا ا ای  آاینن  اغااقاننج ا  ننک اتننب  اا   اننح زننج  ظننا   ربننر  ااننر اننک 

  اانننر ام   نننااههننن   ای ی  ا رانننج   ننناابش ام   نننااه  بحلی  بیزبنننج  ام   نننااهانننویا آن بحقینننق 
ابنرا  انها ح زهنیری تنراه    بها   اح اراالد اط ئک زرش ا چاا؟ زج ایک الی  اج  اهان اینک 

رن خها یا زج ا ش ایک ابنرا زنج ا ناا ای آرابنر  تویاتب اتبا ا ا ززها یر زرراابر ت ابییز
ابنرا  ای اویا اهفقیب خها اط ئک زرشنیر بها یر اح انج    اینک اقیقنرد ه نرن چین ی اتنب 

  اای ا ک زج آن برریک شره اتبا زرراابر ت ابییزرن هری ا   ک
ابنرا  ینرر ااابنر؟ اط ئانرد  ناای یتنیرن زنج  ای  بها ینر اح هربزرن پرتن پس چاا زج اینک 

 ابازا ب ه   هزیه اایر؟
زنج ا ننرن  اا ینر   حاار اا ش ا  زهنیری خطا نرک اتنبا ا نا ؛ بها یر احبر کر ای  زلج

اننجاایننر احچننج چینن ی ههننزیر  چگه ننج ر ننرابش  ازننهن رزننال  یا  هشننزج  ؟ ا ننا شخصننح 
 قر   ا ز را ههب بر خیا؟ فی یر اح  چگه ج شارتیر   حاتب یا 

اننج هننرف آن  زننرنییبا تر بننزرراا هننری ا   کابننرا  اننرا اای اتننب  یاها ننریت 
بنر ت  ا ک زج ش ر  اای یتیرن زج  یزویک اتنزرریا ا  نک ای هنا رانر ح ای کنوره زرراا

اااه ابییزرن اتبا اک انج زنر اینک بالش زهیریی  ام بر زج ش ر اینک اط یانرن یا زنره  
اننج  نناای یتننیرن زننج  یزننویک  زننربج ای کننوره  بها یننر هنناابننرا اننح بننر ت آ چننج یا  زرراا

بر یا ااشزج زرشیرا  ابییزرن  یرر ااا



بر ت ابییزرنا   ک |  41  هری زرراا

  

زیننر   روزررابنر  یهر ببتنر  ا بنهان احاج چگه نج  رااازب  احار زج  ویتح ایک اهضهع 
اننریایت زننرال  هننری ا   کچار ر ننج  هننری ار رنار طویننق  بننهان احتننرخب  چگه ننج  رننهلح زننر 

زصنای زنر بعران  زنرال بهلینر احزنهای ازانح    بنهان احیا اریوبب ااا  چگه نج  هر آنابیرا   
 ایبنرطربح ابیرا ااا اج زج یضربب   کفظ افزای اایا شهاا بهان احااا   چگه ج 

انرا اای      اقعنح زنج شن ر  هنری اثرناهایا فهق یا ای طهن ایک ابنرا زنر ا  ایهنر    نرن 
ک ا  ج فقنا قنها یک زهنیری تنطح زنرال  زل نج آ چنج شن ر  ناای یتنیرن زنج  یزنویام اااهاعافح 

 نناای هنا  هیفننج   رم زنج  رم زنربج   زنر ا زننویک بنالش ا  نک زننج آن  ینرر ااابننر؛ یاها رهنریت 
ااینننر   آن یا زنننج  یزنننویک  حنننه ا ینننرم اهینننرا  الینننری بنننر ززها ینننر ار ااکلنننج بنننرا یای  ننننوی 

زربر اااق  چج چی هریت زرشیر   خطاان ازرا لح اج زربر ای طنهن اهنیا  ا جباه چایک 
 ار آن اریی اایر یا  هش ا خهاه  اااا

انج بهتنا ه زربنرن  یهر اطرلعجه چایک ای ایک ابرا  اویای ای اویا اریهری  زی ح 
  اهان زنجش ر ای صاعب ا یرم شره اتب آریاه شنره بنر آن یا تاافنق قناای اااه   ار  اخنح 

انج ا  نک اتنب ااب ن  شنوبر اتنزفراه ااینرا  یایفنگ ررایی  یب هف ار خطرهنریت 
اانننری اینننک اطرلننن   ر فنننایراابح ای خصنننه  زنننج فضنننری  یهنننر پلزفامانننری یای  اخنننح ای 

ابییزرن اطاح شنره اتنبا اانورره هن ایان پلزفنام ای اتنزاس زرراابرزنرن ابییزنرن اتنب   
اهبنره اثنوزخش اهنزقی رد زنج ا  ایهنری  یا  ه نج زج تنررا احشن ر یا قنرای  ایک فیاتب  زبره   

 اتزاتح ر را اایرا اویا یرر
خنننهاهی  ااشنننب: چنننج افینننهاح ار  هنننر اااه  بحلی  بیزبنننجانننر ه چانننیک  گنننرهح زنننج 

انرام بنک ار اعیریهنری  ریناا حانیا باظنی     ییانج  هنر آن یوبر  چگه ج  هربزرن اح اااه   
برزنرن   یوبر احیا  رابره  4رهچ بنر ت   نها اایا  ار زرراا ا ر فایراان زهیریی ای اویا زرراا

اریآفوبارن  هنا اهنح   اری اه  ابنرا ر فنایراان بئنویی یا  یا رهبنا افزج بر  اایاا اینک 
                                                             

4  Vanity metrics ( زرر فنب  اهاره  فنرن نهاه اانر   یای  ا نراره قر  اج   ی بحل جببیزاعیریهری رهچ: بک اعیری
 (www.hootsuite.com اقعح تااربج  یهبا
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انرا اای   یناا اح رابره  بنر اینک اط یانرن یا زنج شن ر  ا ا انح  اهنزقی رد زنج تنااق کقنریق 
اننج  ابننرا  زننرنبهر یاابژاتننز   هر رهبننا ننا  بها یننر احزرهننر  اایننر   ا ننرره اهیننر ایننک  ب اانن  

اارا  ش ر یا  ایا ا یری     
   هشزج شر بر چگه گح ابینرا بنک اتزاابژی زرراابر ت ابییزرنابرا ا ن اک زر  رم 

اننج  برزننرن ایننک اط یاننرن یا زرهننر  اتننزاابژی ابییزننرن یا بهضننیح اهننر   زننج ه ننج اننر زرراا
ا  یاان حاناتزاابابک   ب اهلوژبک ابیرا بک اتنزاابژی اهفنق یا ایک     ارصازرراابر ت 

ابرا زج   ره چیهاک  اج ایک    ابرا ا یر بننری  شنها کیبو رافو شا زظری ایک یا  راشز  
ای ا  ا یر اویا اتزفراه قناای  هر اا فگرهچرپ شها   ای زهیریی ار  هر ززرنزج زهیریی ار 

ابننرا ای رینناا  حاننیا   یننااا ا ننا زننج  ضننهح اتننزاابژی خننها آن زننج شنن ر  یتننرر راه ر  ایننک 
ار ننرن قنناای اایاا ایننک  کیننای اا ااننر حاننا ننک  ابننرا ای ه ننج یاها رهننریت ای اننویا هننا 
 ار  اهاننر حاننیا  نناای شنن ر بهضننیح   یچ ه ننجاننج  ا ر شننرهطننویی طااکننح  هننر یتیاها ننر
اننرام زننج شنن ر  ای ی  ا راننج  یتهر اتننزویالع    باظننی   افزننج بننر آراننربش   بحلینن ا هننا 

 ننناای زنننج کنننراا ا یتنننر رن  زنننربج خنننها چنننج زربنننر ز اینننر یا بهضنننیح  ا نننجبا   اهانننر اح
ابنننننرا ای نننننرع اااه خهاهانننننر شنننننر   ه چانننننیک ای اهانننننر اح ا اینننننک   نننننرن ای طنننننهن 

simonkingsnorth.com ه  ای اتزاس اتبا 
بنننر ت زنننج ا نننک   فنننزای  ینننرر ااابنننر  زنننر ن اعطلنننح  یا طنننجیکای آخنننا ا نننا ای  ار زرراا

 نزی    اهچننک  یهر شناابزنر انک ای ایبنننرش زرشنیرا انک زنر  تنربب  اار طوینق  بها ینر اح
انری   ااانر رن ااا عج  ای کنرن کرضنا زنج  ام انااهزهیریی ای ا  ا یر   ای صاربع زهیریی 

 ااه  حازبرای افرریه 
 ابرا ااشزج زرشی : یهر زخشهبره ار ا یا خالصجای ابایر  گرهح زج 
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