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ــا کســب و کار شــما در حــال رشــد اســت، فعالیــت در  ــد شــخصی ی ــه برن ــی ک زمان
رســانه هــای اجتماعــی بــه توجــه خاصــی نیــاز دارد. اگــر میخواهیــد در شــبکه هــای 

اجتماعــی دوام بیاوریــد بــه 7 نکتــه زیــر توجــه کنیــد.
ــه  ــه ارائ ــور ب ــده را مجب ــه کنن ــی، ســازمان هــای ارائ پیشــرفت شــبکه هــای اجتماع
خدمــات بهتــر کــرده اســت، حضــور و اســتقبال زیــاد مــردم از شــبکه هــای اجتماعــی 

باعــث اهمیــت بــاالی آن بــرای هــر وب ســایت شــده اســت. 
مــی تــوان گفــت همچنــان شــبکه هــای اجتماعــی ابــزاری فــوق العــاده محســوب مــی 
شــوند زیــرا قابلیــت برقــراری لحظــه ای ارتبــاط بــا هــزاران نفــر از مــردم دنیــا چیــزی 

نیســت کــه بــه ســادگی بتــوان از آن گذشــت.
ــه در  ــکات مهمــی اســت ک ــه ن ــد توجــه ب ــت در شــبکه هــای اجتماعــی نیازمن فعالی
ــی  ــا حت ــاری ی ــای تج ــت ه ــت فعالی ــن اس ــا، ممک ــه آن ه ــی ب ــی توجه ــورت ب ص
فعالیــت هــای معمــول آنالیــن شــما را بــه راحتــی بــا مشــکالت جــدی رو بــه رو کنــد.

 

در ادامــه بــه 7 نکتــه خیلــی مهــم بــرای دوام آوردن در شــبکه هــای اجتماعــی اشــاره 
مــی کنیــم :
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1. مراقب تهدیدات تکان دهنده باشید
خانــه هــای شــنی مورچــه هــا را دیــده ایــد؟ خانــه هایــی کــه بــا تونــل هــای ســاخته 
شــده توســط مورچــه هــا بــه یکدیگــر راه داشــتند و مســیر حرکــت و انتقــال غــذا و ... 
را بــرای مورچــه هــا همــوار مــی کردنــد. تصــور کنیــد ایــن خانــه هــا و تونــل هــا بــه 
ســختی تــکان داده شــوند. در ایــن صــورت تونــل هــا تخریــب شــده و مورچــه هــا 
بــرای بازســازی آن بــه شــدت بــه مشــکل خواهنــد خــورد. بــه کســی کــه چنیــن بالیی 
ســر خانــه هــای مورچــه هــا بیــاورد بــه اصطــالح Ant-shaker مــی گوینــد. دقیقــًا 
چنیــن شــرایطی در فعالیــت هــای شــبکه هــای اجتماعــی وجــود دارد. شــما در ایــن 
زمینــه مثــل مورچــه هایــی هســتید کــه مســیر پیشــرفت را طــی مــی کنــد و همیشــه 
Ant-shaker یــا تخریــب کنندگانــی وجــود دارنــد کــه بــه هــر دلیلــی بخواهنــد مانــع 

پیشــرفت شــما شــوند. مراقــب ایــن افــراد و ایــن گونــه تهدیــدات باشــید.
ایــن افــراد کــه تعدادشــان هــم کــم نیســت، مــی توانند حتــی همــکاران و وب ســایت 
هــای نزدیــک بــه ســبک کاری شــما هــم باشــند. حفــظ فاصلــه بــه ویــژه وقتــی کــه 
بــا ایــن افــراد در ارتبــاط هســتید مــی توانــد احتمــال تهدیدهــای ایــن چنینــی را از 
فعالیــت هــای اجتماعــی شــما کــم کنــد. فعالیــت هــای آن هــا را زیــر نظــر داشــته 

باشــید امــا بــه آن هــا اجــازه ندهیــد در فرآیندهــای کاری شــما دخالــت کننــد.

2. توجه کنید که حریم خصوصی دیجیتالی شبیه به یک دروغ است
وقتــی فعالیــت هــای تجــاری خودمــان را بــه شــبکه هــای اجتماعــی و وب ســایت هــا 
نزدیــک مــی کنیــم، مایــل هســتیم اطالعــات بیشــتری را منتشــر کنیــم. چنیــن فضائــی 

ممکــن اســت یــک فضــای ســاده و صمیمانــه بــه نظــر بیایــد.
بــرای مثــال افــراد زیــادی هســتند کــه پســت هایــی مثــل »من تــا پیــش از ایــن، این 
مســئله را بــه هیچکــس نگفتــه ام! حتــی خانــواده ام!« را در شــبکه هــای اجتماعــی 

همچــون فیســبوک بــرای بیــش از 4 میلیــون نفــر بــه اشــتراک مــی گذارنــد!
حریــم شــخصی دیجیتالــی بــه ُحســن نیــت هــر شــخصی کــه بــه اطالعــات خصوصی 
ــی از  ــه راحت ــد ب ــی توانن ــا م ــود. آن ه ــی ش ــوط م ــی دارد مرب ــراد دسترس ــر اف دیگ
اطالعــات شــخصی دیگــران عکــس بگیرنــد و شــما نمــی توانیــد در قبــال ایــن چنیــن 

مــوارد کاری بکنیــد.
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ــه ایــن گفتــه هــا، شــما مــی بایســت چیــزی کــه در اینترنــت و شــبکه  ــا توجــه ب ب
ــه  ــا ب ــد آن ه ــی خواهی ــر نم ــد. اگ ــز کنی ــد را آنالی ــی کنی ــر م ــازی منتش ــای مج ه
صــورت عمومــی منتشــر شــوند، آن هــا را بــه اشــتراک نگذاریــد. ایــن مــوارد حتــی 

ــز مــی باشــد. ــروه هــای خصوصــی نی ــل هــا و گ شــامل ایمی
بــه جــای تصمیــم گیــری در ایــن بــاره کــه مطالــب خــود را کجــا بــه اشــتراک بگذارید، 
بــر روی ایــن کــه چــه مــدل مطالبــی را بــه اشــتراک بگذاریــد تمرکــز کنیــد. ایــن بــه 

انتخــاب و حــس امنیــت خودتــان بــر مــی گــردد.
بــه هــر حــال بهتــر اســت بدانیــد، مطالبــی کــه در فضــای مجــازی بــه اشــتراک مــی 
ــا و  ــه ه ــه دســت غریب ــا ب ــه تنه ــد ن ــی توان ــی شــدن( م ــورت عموم ــد )در ص گذاری
ســودجویان بــی افتــد، بلکــه بــه دســت خانــواده، رئیــس و همــکاران شــما نیــز برســد 

و ایــن ممکــن اســت بــرای شــما دردســر ســاز باشــد.

3. اگر فعالیت تجاری دارید، تجاری برخورد کنید!
شــاید شــما از شــبکه هــای اجتماعــی بــرای پیشــرفت و ارتقــاء محصــول یــا تجــارت 
خــود اســتفاده مــی کنیــد. اگــر فعالیــت تجــاری خــود را بــه خوبــی هدایــت کنیــد، 
مشــکلی بــرای شــما بــه وجــود نخواهــد آمــد. تعریــف کــردن بیجــا از محصوالتتــان 
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ــه افزایــش فــروش نمــی شــود، بلکــه منجــر بــه منفــور شــدن آن  نــه تنهــا منجــر ب
محصــول و تجــارت شــما هــم خواهــد شــد. بــاور کنیــد حتــی دوســتانتان هــم مــی 
ــه شــما دســت از اصــرار  ــد ک ــه بخواهن ــت زده شــوند و ناامیدان ــن حرک ــد از ای توانن

کــردن برداریــد.
اگــر تــا بــه حــال چنیــن کاری مــی کردیــد، دســت از ایــن کار برداریــد. تــالش کــردن 
بــرای متقاعــد کــردن دوســتان و مشــتریان بــه چنیــن روش هایــی فقــط منجــر بــه 
اضافــه شــدن شــما بــه لیســت اســپم هــا خواهــد شــد. از حــاال شــروع بــه فعالیــت 

مثــل یــک تاجــر حرفــه ای کنیــد.
بــرای شــروع ایــن کار، یــک حســاب کاربــری یــا یــک صفحــه تجــاری ایجــاد کنیــد. 
هــدف اصلــی خودتــان را صریحــًا مشــخص کنیــد. خودتــان را در زمینــه مارکتینــگ و 

تجــارت آنالیــن آمــوزش دهیــد.
محتــوای کار خــود را حداقــل 10 برابــر از حالــت عــادی بیشــتر کنیــد. محتــوا چیــزی 
اســت کــه اغلــب مــردم بــه دنبــال آن بــوده و آن را بــه اشــتراک مــی گذارنــد. بــرای 
ایــن کار مــی توانیــد از تصاویــر، ویدئوهــا و مقالــه هــای جــذب کننــده اســتفاده کنید.

ــی  ــور محتوای ــه چط ــد مقال ــی توانی ــوا م ــی محت ــا بازاریاب ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
بنویســیم کــه افــراد واقعــًا آن را بخواننــد و 3 درس مهــم کــه بایــد در تولیــد محتــوا 

ــد. ــه کنی ــد را مطالع ــاد بگیری ی

رســانه هــای اجتماعــی راهــی بــی نظیــر بــرای بــه اشــتراک گــذاری محتــوای تجــاری 
چــه بــه صــورت رایــگان و چــه بــه صــورت پولــی هســتند. بــرای کســب موفقیــت در 
ایــن زمینــه، شــما مــی توانیــد بــا توجــه بــه زمینــه کاری و منابــع خودتــان از فعالیــت 
هــای انفــرادی )تولیــد و اشــتراک گــذاری محتــوا( و یــا ســفارش تبلیغــات اســتفاده 

کنیــد.

ــود  ــود را بهب ــی خ ــای اجتماع ــبکه ه ــتراتژی ش ــه اس ــه چگون ــد؛ مقال ــتر بخوانی بیش
ــم؟ دهی
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4. به دنبال ایجاد ارتباط با اجتماعات کوچک تر باشید
ــی  ــه نوع ــز و ب ــگفت انگی ــد ش ــی توان ــطح وب م ــر در س ــزرگ ت ــای ب ــه فضاه اگرچ
فریبنــده باشــد، امــا در عیــن حــال مــی توانــد خســته کننــده و بــی هویــت نیــز بــه 
نظــر برســد. بــرای درک بهتــر یــک ارتبــاط عالــی، ارائــه و کســب اطالعــات بیشــتر و 
ــر باشــید.  ــال فعالیــت در گــروه هــای کوچــک ت ــه دنب ــر، ب ــراری ارتباطــات مؤثرت برق
البتــه گفتنــی اســت کــه فعالیــت در گــروه هــای بیــش از حــد کوچــک، مــی توانــد 

بــی فایــده باشــد.
اگــر چنیــن گــروه هایــی در صنعــت کاری و تجــارت شــما وجــود ندارنــد، شــما مــی 
ــرده اســت. ارزش  ــی را ایجــاد ک ــروه های ــن گ ــن نفــری باشــید کــه چنی ــد اولی توانی
اقــدام در ایــن مــورد و ســاخت چنیــن گــروه هایــی باالســت )البتــه در ایــن مــورد نیــز 
شــما بایــد مراقــب ant-shaker هــا باشــید. آن هــا حتــی در اجتماعــات کوچــک تــر 

نیــز رفــت و آمــد دارنــد!(.

5 قانون مهم شبکه های اجتماعی برای هر کارآفرین
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5. زمان خود را مدیریت کنید
ــرای  ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــا و رس ــبکه ه ــه در ش ــئله ای ک ــکل و مس ــن مش بزرگتری
ــت  ــد آن را مدیری ــا نتوانن ــر آن ه ــه اگ ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــراد وج ــیاری از اف بس

ــد. ــی دهن ــت م ــود را از دس ــان خ ــت و زم ــام وق ــد، تم کنن
معمــوالً زمــان بنــدی و برنامــه ریــزی بــرای فعالیــت هــای ایــن چنینــی، بــه ســختی 
انجــام مــی شــود. اســتفاده از برنامــه هــا و اپلیکیشــن هــای مدیریتــی راهی مناســب 

بــرای مدیریــت زمــان اســت.
ــن  ــال در ای ــای فع ــه ه ــن نمون ــی از بارزتری ــن Freedom یک ــال اپلیکیش ــرای مث ب
زمینــه اســت کــه مــی توانــد توجــه شــما را بــا محــدود کــردن دیگــر برنامــه هــا )بــه 
منظــور افزایــش تمرکــز( بــه فعالیــت هــای اصلــی و مــورد نیازتــان معطــوف کنــد.

6. مراقب رفتارها و برخوردهایتان باشید
•    در زمــان آنالیــن بــودن و مکاتبــه بــا افــراد مختلــف، مهربــان و بــا ادب باشــید و 

بــا احتــرام بــا دیگــران برخــورد کنیــد.
•    حــرف هــای نامرتبــط و زننــده را چــه بــه صــورت منظــور دار و چــه بــه صــورت بــی 

ــور نزنید. منظ
•    حــرف هــا، جــوک هــا و حتــی خاطــرات مرتبــط بــا نــژاد پرســتی را فرامــوش کنیــد. 
مســائل مربــوط در ایــن زمینــه هیــچ وقــت باعــث افزایــش محبوبیــت نخواهند شــد.

•    مــدارا کــردن و نگرشــی کــه شــما نســبت بــه مــردم داریــد، بــه همــان مقــداری 
کــه در دنیــای واقعــی مــی توانــد منفــی باشــد، در فضــای مجــازی نیــز مــی توانــد 

تأثیرگــذار باشــد.
•    انجــام رفتارهــای خــوب هیــچ هزینــه ای در بــر نخواهــد داشــت. دنبــال کــردن 
ــاز شــدن درب هــای موفقیــت بــه ســمت شــما بــی  ایــن رفتارهــا مــی توانــد بــه ب
ــادر  ــاوت و ن ــادی متف ــت ع ــن رفتارهــا بیشــتر از حال ــر ای ــه خصــوص اگ ــد، ب انجام

باشــند.
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7. زمان الزم برای عقب نشینی خود را بدانید
ــترش  ــال گس ــته در ح ــورت پیوس ــه ص ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــود اینک ــا وج ب
هســتند، هیــچ اجبــاری بــرای حضــور در ایــن شــبکه هــا بــرای همــه وجــود نــدارد. 
چــرا کــه عــدم آشــنایی و آگاهــی الزم بــه نحــوه اســتفاده و کاربــرد ایــن شــبکه هــا، 
مــی توانــد زندگــی افــراد را بــه خطــر بــی انــدازد. اگــر شــما هــم حــس مــی کنیــد این 
شــبکه هــای اجتماعــی در حــال پیــاده ســازی چنیــن چیــزی در زندگیتــان هســتند، 
مــی توانیــد نــوع اســتفاده خــود از آن هــا را تغییــر دهیــد و در صــورت نیــاز، حتــی 

تصمیــم بــه تــرک آن هــا بگیریــد.
رفتــار بعضــی از مــردم حاضــر در فضــای وب مــی توانــد آزاردهنــده باشــد. بعضــی از 
آن هــا از ایــن کار منظــور دارنــد. در ایــن صــورت شــما مــی توانیــد آن هــا را بــالک 
کــرده یــا بــه عنــوان اســپم گــزارش دهیــد. فرامــوش نکنیــد کــه رفتــار متشــخصانه 
شــما بــه ایــن معنــی نیســت کــه مجبوریــد بــه همــه )از جملــه همیــن افــراد مزاحــم( 

پاســخ دهیــد. خیلــی وقــت هــا عقــب نشــینی کــردن بهتریــن راه اســت.

فرامــوش نکنیــد، چیــزی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی خــوب باشــد، در زندگــی واقعی 
نیــز به خوبــی جــواب خواهــد داد. 
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