
 

 

 برند تیموفق دیکل ،یاحتمال انیحس تعلق با مشتر جادیا

! شدیسخت م مانیبرا یزندگ م،یبود دیدر آن ناام تیاز عضو یوقت د؟یآوریرا به خاطر م رستانیدب یهاگروه ایآ

 ی. هرکسمیباش یزیاز چ یکه بخش میخواهیما م یقبل وجود دارد. همه یهاما از زمان یبه تعلق در همه ازین

 .دوست دارد که متعلق باشد

و  یاحتمال انی. هواداران، مشتردیکه در آن خودتان باش یینباشد. جا شیکه به دنبال جا ستین نیزم یرو یفرد

باشند  یزیاز چ یبخش خواهدیها متعلق داشتن دارند. آن یآرزو یهمگ دیها را بنامآن دیخواهیم یزیهر چ ای

ا که چگونه موتورسواره دیا ا تاکنون متوجه شدهیداشته باشد. آ یواقع یحس اجتماع کیو  زیانگجانیکه جالب، ه

 نیبا مدل مشابه ماش یکار نیبا چن گرانیمتوجه د ایو  دهندیدست تکان م گریبه موتورسواران د شهیهم با  یتقر

 تیوجه اشتراک و اهم هیبر پارابطه  نیاست. ا نشانیب یارابطه کیاما  شناسند؛یرا نم گریهمد یها حتآن دیاشده

 .مشابه است یزیچ داشتندوست 

. اگر از فرقه منظورتان هواداران ریبله و خ د؟یکن جادیا یاطرفداران فرقه دیخواهیکه شما م میگویمن م ایآ

ند بل یهالباس دنیپوش یاست؛ اما اگر از فرقه منظورتان تجمع برا «یبل»است پس قطعا  جواب  یمشتاق و قو

 .است« نه»جواب  نیبنابرا ت،اس نیزم یبر رو یطانیش ریتصاو ینقاش ایخون  دنیترسناک، آشام

حس اتحاد  دی. مردم بادیکن جادیا« ما» ی  حس قو کیسازگار نموده و  یاحتمال انیخود را با مشتر دیخواهیم شما

 .تر از تنها خودشان بدانندبزرگ یزیکه خود را عضو چ یبا شما را داشته باشند به طور

 هیال کیشما  د،یگذاریها به اشتراک مبا آن یمشترک یهاکه شما ارزش نندیشما بب یاحتمال انیکه مشتر یزمان

 .دیکنیم جادیاعتماد ا

 کهنیحس ا جادی. شما در صدد اکندینم جادیا« هاما در مقابل آن»از  یتریاتحاد قو یاز لحاظ روان زیچ چیه

ه ب یحس مشترک اطالق نام نیا تیتثب یهااز راه یکی. دیهستند هست« ما» کیتر از بزرگ یها جزء بخشآن

 .دهدیم شیحس تعلق را افزا ایمشترک  سو ح بخشدیم تیها هونام به آن کیطرفداران و هوادارانتان است. 

است.  Gratful Dead هواداران یگذارمشهور، نام اریبس یهااز مثال یکی. میمثال توجه کن کیبه  دیبگذار

خودشان را اختراع  انهیو عام یها زبان رسمآن ی. حتشوندیم دهینام Deadhead هواداران پرشور و حرارت آنان

که تنها شما و هوادارانتان  یزبان جادی. ادیشناسیم زنند،یکه حرف م یرا از زبان Deadhead کردند و شما عضو

 .شکندیسخت م اریکه بس سازدیمند مقدرت یباند د،یکنیاستفاده م

 گرانید یتا در رابطه با خودشان برا کنندیبه خودشان رجوع م تریعیتر و طبکه گروه اسم دارد، آسان یزمان

مهم هستند. شما هم در درون و هم  زیچ کیاز  یکه افراد حس کنند که بخش دهدیصحبت کنند. اسم اجازه م

 .ستیدو ن نیا نیب یو تفاوت دیهست فیو هم ضع ی. شما هم عالدیگروه هست رونیدر ب



 

 

زه چرا اجا د؟ینکن جادیا یاحتمال انیحس تعلق با مشتر کیاند، پس چرا شما جنبش کیاز  یعاشق بخش افراد

 از جنبش شما باشند؟ یها بخشکه آن دینده

 


