ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﺧﺺِ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیِ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮایِ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎیِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺑﺮان
در ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺪف از ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در دﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻼ ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻤﺎن ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺳﻮاﻻﺗﯽ از ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺟﺬب اﯾﺸﺎن ،ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺮف
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪان ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻤﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی از وﯾﺪﺋﻮ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﺮاک ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪرا ﺑﺪون ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻬﺎﯾﯽ وﻫﺪف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮑﺎت
زﯾﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ:
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن  4000ﮐﻠﻤﻪ ،در ﺣﺪود  10دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪی ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺠﻢ را دارد؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ در ﻣﺘﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺎن از اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﯽروﯾﻪ از ﻋﮑﺲ! ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ،
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ! ﻋﮑﺲ ﻫﻢ از ﻗﺎﻋﺪهی ﺣﺬف و ﻋﺪم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎ را
ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ «ﭘﺎﮔﺮدی« اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪی
ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ
در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ،از ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد .از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﺳﺘﺨﺮاج «ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ« از ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﻧﻘﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن ،ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد.

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع دوﺑﺎرهی ﭼﺮخ ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺟﺎی ﺟﺎی وب ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺤﻮهی ﺑﯿﺎن ﺟﺬاب و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص و ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮری ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺬب ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،از ﺟﺬب ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰارﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻗﺒﻮﻟﺶ دارﻧﺪ .ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا را ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وﺟﻮد دارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
زﯾﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﺑﺪﻫﺪ
 .1ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎورهای دﻗﯿﻖ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
 .2ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﮔﻮش دﻫﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ!
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد را در آن ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آدم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺟﻮر آدﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﺎن در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه و ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

