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سخن آغازین

چرا جامعه ایران در عین حال که از وضع موجود گله مند است 

نسبت به مسائل جدی واکنش درخوری نشان منی دهد؟ چرا تبلیغ 

اگر  اما  شود  منی  روبرو  مردم  سمت  از  چندانی  واکنش  با  کتاب 

خامنی پای الک زده خود را در آب تکان دهد صدها نفر مشتاقانه 

یک  قرمز،  رژ  یا  الک  به  پرشور  واکنش  دهند؟  می  نشان  واکنش 

خصیصه ذاتی است یا یک مقوله فرهنگی؟
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سپهر ساغریسپهر ساغری

  رژ قرمز

درباره نقش مخاطب در کیفیت محتوای شبکه های اجتامعی 

سخن آغازینسخن آغازین

دوربیـن روشـن می شـود و نمایـی از پـای الک زده 
در حـال تـکان دادن در آب رود یـا هـوا را بـه تصویر 
می کشـد. در اینکه انسـان تک بعدی نیسـت و می 
بایسـت همـه جوانب یـک زندگـی عـادی را در نظر 
گرفـت تردیـدی وجـود نـدارد، بـا ایـن تفاسـیر باید 
پرسـید چـه ایـرادی بـه فیلـم یـا تصویـری از پـا یا 
دسـت الک زده وارد اسـت؟ چـرا بایـد زنـی کـه بـه 
رژ قرمـز عالقـه دارد را نقـد کنیـم؟ چـرا مـردی که 
یک سـال تمام زحمت کشـیده اسـت نبایـد کارنامه 
تحصیلـی خـود را در شـبکه هـای اجتماعي بازنشـر 
کنـد؟ چـرا بایـد یـک زن یـا مـرد را مخاطـب قـرار 
داد و از ایشـان بابـت انتشـار مطالـب بـه زعم برخی 
بیهـوده، گلـه کـرد؟ اساسـا متـر و معیـار بیهودگـی 
چیسـت؟ هیرشـمن اقتصاددان شـهیر معتقد است: 
روابـط اجتماعـی نظیـر اقتصـاد تابع رابطـه عرضه و 
تقاضـا اسـت.اگر سـخن او را مـالک قـرار دهیم باید 
گفـت: وقتـی پـا یـا دسـت الک زده، صدهـا الیک و 
کامنـت دریافـت مـی کنـد به معنـای آن اسـت که 
مخاطـب یا بـه زبان بازار، خریدار دارد. آشـکار اسـت 
وقتـی خدمت یـا محصولی خریدار داشـته باشـد باز 
هـم عرضـه خواهـد شـد. با ایـن تفاسـیر و بـا وجود 
اسـتقبال جامعـه یا همان بـازار، عجیب اسـت که نه 
فقـط صاحب آن پسـت که دیگران هم برای بیشـتر 
دیده شـدن به اقدامی مشـابه تشـویق شـوند؟ وقتی 
مطالب جدی در مورد اقتصاد یا سیاسـت به نسـبت 
تصویـر زنان ولو در شـبکه اجتماعـی چون لینکدین 

کـه داعیـه حضـور متخصصیـن و مدیـران جامعـه 
ایرانـی را دارد، کمتـر مورد اسـتقبال قـرار می گیرد، 
دور از ذهن اسـت صاحب پسـت دل سـرد و کم رمق 
شـود؟ آیـا چنیـن رویـه ای در جامعه ایـران موجب 
گسـترش عـوام گرایـی و فروغلتیـدن دسـت کـم 
برخـی از متخصصین و کارشناسـان علوم انسـانی به 
دامان پوپولیسـم نشـده اسـت؟ آیا مسـئولیت تولید 
محتـوای زرد فقـط بـه تولیدکننـده آن محـدود می 
شـود و مخاطـب در تولید آن دخـل و تصرفی ندارد؟ 
طبعا رسـالت روشـنفکران و فعالین اجتماعی ایجاب 
مـی کند جدا از دغدغه دیده شـدن چون هر انسـان 
دیگری، کنشـگری داشـته باشـند و ابدا اهمیت این 
موضوع محل پرسـش نیسـت با این حال در نوشـتار 
حاضـر تـالش می کنـم رفتـار مخاطب و نـه فعالین 
را نقـد کنـم. بـه بیانـی دیگر برخـالف رویه مرسـوم 
نـه تولیدکننـده محتـوا کـه دنبـال کننـده آن محل 

توجه اسـت. 

تولید محتوا بر اساس تقاضای مخاطب صورت می گیرد

بـه شـخصه از زنانی که مدام و بـه هر دلیلی عکس 
خـود را منتشـر مـی کنند، دفـاع می کنـم! به یک 
دلیـل بسـیار سـاده! همه ما انسـان هسـتیم و نیاز 
به دیده شـدن و احترام اجتماعی ضرورت زیسـتی 
مـا اسـت. اینکه هـر فرد یا شـهروندی ایـن تایید و 
تحسـین را بـه چه ترتیب جلب می کنـد به خود او 
مربوط اسـت اما اینکه جامعه چه چیزی را درسـت 
یا نادرسـت و یا حتی خاکسـتری می پندارد، محل 
توجـه اسـت. در حقیقـت هیچ انسـانی هویت خود 
را در خـال تعریف نمی کند بلکه در متن مناسـبات 
اجتماعـی خـود مـی توانـد کیسـتی اش را نشـان 
دهـد. بـه ایـن ترتیـب جـدا از نقـش و مسـئولیت 
افـراد، نقش باورهای عمومی و سـاختارهای برآمده 
از آن، قابل چشـم پوشـی نیسـتند. از این رو وقتی 
جامعـه یـا بازار نسـبت به مقولـه ای احسـاس نیاز 
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مـی کنـد دیگرانـی در قالـب نـرم افـزار یا سـخت 
افـزار بـه این نیاز پاسـخ می دهند. به عنـوان نمونه 
اگـر جامعه ای بـه مصرف مشـروبات الکلی گرایش 
داشـته باشـد قطعا دیگرانی از این فرصت اسـتفاده 
کـرده و در قالب واسـطه گری و یـا حتی تولید این 
مـدل نوشـیدنی هـا، نیـاز بازار را پاسـخ مـی دهند 
ولـو آنکـه قانونـی نباشـد! حـال در نظـر بگیریـد با 
علـم بـه اهمیـت پرداختن بـه تاریخ کشـورمان، به 
تولیـد محتـوا در ایـن زمینـه مـی پردازید امـا اگر 
جامعه از مطالعه تاریخ اسـتقبال نکند و یا داسـتان 
و افسـانه را بـه مطالعه کتب تاریخـی ترجیح دهد، 
چـه اتفاقی خواهـد افتاد؟ اگـر بدنه جامعـه ای ولو 
در میـان اقشـار برخودار و مرفـه، حوصله مطالعه را 
نداشـته باشـند، تکلیف چیسـت؟ جز این است که 
بـا عدم اسـتقبال جامعـه، تولیدکننده محتـوا قادر 
بـه ایجـاد جریـان درآمـدی نخواهد شـد و نهایتا با 
دلسـردی دسـت از کار خواهد کشید؟ اگر مخاطب 
ولـو تحصیل کرده، بـا دانلود کتاب، حق و سـرمایه 
ناشـر و نویسـنده و مانند آن را به سـادگی لگدمال 
کنـد، دیگـر رمقی بـرای ادامـه کار باقی مـی ماند؟ 
ناشـر به تناسب شـناختش از بازار اندیشه، روی اثر 

یـک نویسـنده یا مترجم سـرمایه گـذاری می کند 
و طبعـا با خرید اثر مذکور بوسـیله مردم اسـت که 
سـرمایه او بازمـی گردد. حال اگـر جامعه نتواند این 
مهـم را اسـتدالل کند و با دانلـود غیرقانونی، کتاب 
را رایـگان تهیـه کنـد، جـز ایـن اسـت که سـرمایه 
گـذاری در حوزه اندیشـه تعطیل یا کم رمق شـود؟ 
در حقیقـت ناشـر بـا چه امیـد و توجیهی سـرمایه 
گـذاری کنـد؟ نویسـنده یـا مترجـم با چـه امیدی 
بـه حرفه خـود ادامه دهـد؟ مخارج زندگـی روزمره 
کـه محـل شـوخی نیسـت. چگونـه جامعـه ای که 
بـرای فیلـم رابطه جنسـی یـک بازیگـر 4 میلیارد 
هزینـه مـی کنـد1 امـا قیمـت 100 هـزار تومانـی 
پشـت جلد یـک کتـاب را بهانـه دانلـود غیرقانونی 
مـی کنـد؟ بایـد پرسـید جامعـه ای که نسـبت به 
تصویـر زنـان بـه دفعـات مشـتاق تـر و پرشـورتر 
اسـت امـا هـم زمـان از بـی محتوایـی شـبکه های 
اجتماعی گله دارد و مشـغول سـخن پراکنی و نقد 
معایـب جامعه ایران اسـت، چه نقش و مسـئولیتی 
بـرای خـود متصـور اسـت؟ بایـد توجه داشـت که 
تولیـد محتـوا بر اسـاس تقاضـای مخاطـب صورت 

1- بنگرید به مصاحبه سینا ولی اهلل با زهرا امیرابراهیمی 
www.dideo.ir
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 باید پرسـید جامعه ای که نسـبت به تصویر زنان به دفعات مشـتاق 
تر و پرشـورتر اسـت اما هم زمان از بی محتوایی شبکه های اجتماعی 
گله دارد و مشـغول سـخن پراکنی و نقد معایب جامعه ایران اسـت، 

چه نقش و مسـئولیتی برای خود متصور اسـت؟



یر:
صو

ع ت
منب

دن
ه دا

مار
 ش

w
w

w.
vf

un
.ir

6

سخن آغازینسخن آغازین

مـی گیـرد بـه عبـارت دیگـر تقاضـای بـازار عرضه 
را تنظیـم مـی کنـد. در حقیقـت آن زن )یـا حتی 
مـرد( محـق اسـت تصویـری از خـود درج کنـد اما 
کاربـران با موضع گیری خود نشـان مـی دهند که 
چنیـن رفتـاری تکرار شـود یـا خیر. وقتـی مطلبی 
از محیـط  بازیافـت و صیانـت  در مـورد اهمیـت 
زیسـت بـا تصویـری نامرتبط از یک خانـم درج می 
شـود و صدهـا نفر بـه آن واکنش نشـان می دهند، 
طبعـا هم نویسـنده و هـم دیگران تشـویق به تکرار 
و تقلیـد خواهنـد شـد تا مـورد تایید عمومـی قرار 
گیرنـد. در نقطـه مقابـل وقتی مطالب جـدی مورد 
توجـه چندانـی قرار نمی گیـرد و بازخـوردی ندارد 
و یـا حتی کپی، پیسـت و یا به نام دیگری! بازنشـر 
مـی شـود، یعنی اندیشـیدن یـک ضرورت نیسـت 
یـک ویترین اسـت کـه »من نوعـی« ولو با توسـل 
به سـرقت ادبی، ردای روشـنفکری بـه تن می کنم 

ولـو آنکـه نـود درصد دغدغـه ام همخوابگی باشـد! 
من همان قدر سـارقم که تشـنه سـکس! بـه دنبال 
وجاهتـم و نـه حـل مسـئله، دغدغه ام دیده شـدن 
اسـت و نـه طرح و حل یـک چالش، دنبـال تاییدم 
و نـه تضـارب آرا به همیـن جهت بخش نظـرات را 
مـی بنـدم تا فقط الیک یا تحسـین جمـع کنم! به 
عبـارت دیگـر فـرض بگیریم ایـن بخـش از زنان یا 
مـردان ما تصویـری از خود در شـبکه های مجازی 
درج نکننـد. آیـا کاربـران ایرانـی به دنبـال مطالعه 
تاریـخ و ضـرورت فهـم توسـعه، خواهنـد رفـت؟ 
چنیـن نیسـت! آن زن یـا مـردی که دغدغـه های 
سکسیسـتی دارد، )تاکید دارم دغدغه و نه در مقام 
یـک نیاز طبیعی فطـری(، تحت هر شـرایط دنبال 
گمشـده خـود خواهـد رفت. اگـر در اینسـتاگرام و 
لینکدیـن محبـوب خـود را نیابـد، در خیابـان و یـا 

محیط کاری، تعقیبـش خواهد کرد! 
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”فقط صدای ناله  سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست ...”

کتاب مجموعه داستان سگ ولگرد، صادق هدایت، داستان سگ ولگرد، نشر 
قطره، چاپ سوم، ص 40
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داسـتان کوتـاه سـگ ولگـرد در دهـه آخـر زندگـی 
صـادق هدایـت منتشـر شـد. سـگ ولگـرد هدایت، 
ماجـرای یـک سـگ اصیـِل اسـکاتلندی اسـت کـه 
در خانـه  اشـراف زاده ای زندگـی می کنـد و از همـه  
امکانـات رفاهـی برخـوردار اسـت. یک روز بـه همراه 
صاحبـش بـه ورامیـن مـی رود. شـیفته  بـوی سـگ 
مـاده ای می شـود و بـه دنبالـش راه مـی افتـد و گـم 
می شـود و ایـن آغـاز سرگشـتگی و آوارگـی پـات، 
سـگ داسـتان ماست. در داسـتان کوتاه سگ ولگرد، 
صـادق هدایت یگ سـگ اسـکاتلندی به نـام "پات" 
را همچـون یـک انسـان کـه بـه قولـش خـودش در 
تـه چشـم هـای او یـک روح انسـانی دیده می شـود، 
توصیـف می کند. طرح و نقشـه  داسـتان بـه گونه ای 
اسـت کـه پـات بیـش از یک سـگ معمولی بـه نظر 
می رسـد. او حتی به گوشـت خواری اجـدادی عادت 
نـدارد و بـه قـول هدایـت بـوی شـیر برنـج و خاطره 

بـوی شـیرمادر را ترجیـح می دهـد.

سگ ولگرد؛ منایی از نیازهای انسانی
"او یک سـگ اسـکاتلندی بـود که پـوزه  کاه دودی و 
بـه پاهـاش خال سـیاه داشـت مثـل اینکـه در لجن 
زار دویـده و به او شـتک1 زده بـود. گوش های بلبله، 
دم بـراغ و موهای تابدار چرک داشـت و دو تا چشـم 
باهـوش آدمـی در پـوزه  پشـم آلـوِد او می درخشـید. 
در ته چشـم هـای او یک روح انسـانی دیده می شـد 
…«2 داسـتان سـگ ولگرد سـاده اسـت. نقطه پایان 
سـگ ولگـرد، ماننـد بیشـتر داسـتان های هدایـت، 

1- پاشیده شدن ذرات آب
2- کتاب مجموعه داستان سگ ولگرد، صادق هدایت، داستان سگ ولگرد، نشر قطره، 

چاپ سوم، ص 40

حسین نعیمائیحسین نعیمائی

سگ ولگرد
معرفی داستان سگ ولگرد اثر صادق هدایت

مـرگ اسـت. شـاید خاصیت داسـتان هایی بـا پایان 
تلـخ همیـن اسـت که مخاطـب را تحـت تاثیـر قرار 
دهنـد! »جلـو دکان نانوایـی، پـادو او را کتـک می زد 
... جلـو قصابـی شـاگردش بـه او سـنگ می پرانـد ... 
اگـر زیـر سـایه اتومبیـل پناه مـی برد، لگد سـنگین 
از او پذیرایـي می کـرد ... و در زمانـی کـه همـه از 
آزار بـه او خسـته مـی شـدند، بچه شـیر برنج فروش 
لذت مخصوصی از شـکنجه او می بـرد  ....”3 هدایت از 
این ننوشـته که این سـگ مثال کسـی را گاز گرفته، 
دنبـال کـرده، ترسـانده یـا مکـررا پـارس کـرده کـه 
بـرای جبرانـش مـردم آن محـل بخواهنـد مقابله به 
مثـل کنند… چیزی که هدایت نوشـته فقـط آزار و 
اذیـت یـک حیوان بی گناه اسـت که با کسـی کاری 
نـدارد امـا همـه او را مـورد عنایـت قـرار می دهنـد!  
انـگار نویسـنده قصـد دارد احساسـات مخاطـب را 
در دسـت بگیـرد و بـا آن بـازی کنـد: "همـه محض 
رضـای خـدا او را مـی زدنـد و بـه نظرشـان خیلـی 
طبیعی بود سـگ نجسـی را که مذهـب نفرین کرده 
و هفتـا جـان دارد بـرای ثـواب بچزاننـد."4 هدایـت 
القیـدی و الاُبالی گری مردم در آزار رسـاندن به یک 
حیـوان بـی گنـاه و بـی پنـاه را بـه نقـد می کشـد.  
اساسـا چـرا مـردم باید با تقلیـد کورکورانـه از هم، با 
یـک حیـوان کـه از قضـا می توانـد رابطـه خوبی هم 
بـا انسـان هـا برقرار کنـد، اینطـور غیر انسـانی رفتار 
می کننـد؟ هدایـت می خواهـد به مخاطـب بقبوالند 
کـه "پـات" ایـن سـگ اسـکاتلندی و یا حتـی تمام 
حیوانات دارای روح و عواطف لطیف انسـانی هستند: 
"بـه نظر می آید نـگاه های دردناک پـر از التماس او 
را کسـی نمی دیـد و نمی فهمیـد ... تنش خسـته بود 
و اعصابـش درد می کـرد .... یـک مشـت احساسـات 
فرامـوش شـده، گـم شـده همـه بـه هیجـان آمدند 
... ولـی چیـزی کـه بیشـتر از همـه پات را شـکنجه 
مـی داد، احتیـاج او بـه نـوازش بـود ... حاضـر بـود 
جانـش را بدهد تا کسـی بـه او اظهار محبـت کند و 

یا دسـت روی سـرش بکشـد ..."5
3- همان
4- همان

5- کتاب مجموعه داستان سگ ولگرد، صادق هدایت، داستان سگ ولگرد، نشر قطره، 
چاپ صص 40-47
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بازاریابـی دیجیتـال بـه کمپین هـای بازاریابـی اشـاره دارد که بر 
روی کامپیوتر، گوشـی، تبلت و یا سـایر دسـتگاه ها پیاده سـازی 
می شـود. بازاریابی دیجیتال اشـکال مختلفی دارد مانند سـاخت 
ویدیو، تبلیغ در وبسـایت ها و پسـت های شـبکه های اجتماعی. 
بازاریابـی دیجیتـال معمـوال بـا بازاریابـی سـنتی چـون تبلیغ در 
مجـالت و بیلبوردهـا مقایسـه مـی شـود امـا تلویزیون معمـوال از 

زیرمجموعـه هـای بازاریابـی دیجیتـال در نظر گرفته می شـود.

اقتصاد و کارآفرینی

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و دوم، مهر 1400
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بازاریابـی دیجیتـال یا بازاریابی آنالیـن، تبلیغ برندها 
بـرای متصـل کـردن آنـان بـه مشـتری هـای بالقوه 
بـا اسـتفاده از اینترنـت یـا سـایر راه هـای ارتباطـی 
دیجیتـال تعریـف مـی شـود. ایـن موضـوع نـه تنها 
شـامل ایمیـل، شـبکه هـای اجتماعـی مجـازی و 
تبلیغـات وب سـایتی کـه اسـتفاده از متـن و پیـام 
هـای چندرسـانه ای بـه عنـوان کانـال تبلیغاتی هم 
می شـود. بـه بیانی سـاده تر، اگر کمپیـن تبلیغاتی، 
راهـی بـرای ارتباط دیجیتال داشـته باشـد، بازاریابی 

دیجیتـال محسـوب می شـود.1

بازاریابی دیجیتال در مقابل بازاریابی ربایشی2

ایـن دو بـه راحتی با یکدیگر اشـتباه گرفته می شـوند. 
مشـابه  و  فـراوان  ابزارهـای  از  دیجیتـال  بازاریابـی 
بازاریابـی ربایشـی ماننـد ایمیـل و محتـوای آنالیـن 
اسـتفاده می کند. هر دو برای جلب توجه مخاطبین 
و تبدیـل آنـان به مشـتری بـکار گرفته می شـوند با 
ایـن حـال نگاهـی متفـاوت بـه هـدف و ارتبـاط آن 
بـا ابزارهـای موجـود دارنـد. بازاریابی دیجیتـال برای 
تبدیـل چشـم اندازش بـه واقعیت، بـه ابزارها نگاهی 
مجـزا دارد. اسـتراتژی بازاریابی یـک برند می تواند از 
چندیـن پلتفرم اسـتفاده کنـد و یا تمـام توجهش را 
بـر روی یک پلتفرم بگذارد. بازاریابی ربایشـی نگاهی 
کل گـرا دارد. در ابتـدا هـدف را درنظـر مـی گیـرد و 

 2-Inbound Marketing
What Is Inbound Marketing  ?www.hubspot.com/

بازاریابی دیجیتال
نگاهی به چیستی و رضورت بازاریابی دیجیتال

سـپس بـه ابزارهـای در دسـترس نـگاه مـی کنـد و 
تصمیـم مـی گیرد کـه کدام یـک می توانـد به طور 
موثـر پیـام را به مشـتری هدف برسـاند. مهـم ترین 
نکتـه ایـن اسـت کـه نبایـد از بیـن ایـن دو، یکی را 
انتخـاب کـرد بلکه این دو در کنـار هم بهتر و موثرتر 

عمل مـی کنند. 

 

:4B2C 3 وB2B بازاریابی دیجیتال در

بازاریابـی دیجیتال بـرای B2B همانند B2C موثر 
اسـت ولـی نحـوه اسـتفاده از آن در ایـن دو کامـال 

اسـت:  متفاوت 

گیـری  تصمیـم  رونـد   B2B هـای  مشـتری   -1
طوالنـی تـری دارنـد که موجـب افزایش طـول قیف 
فـروش مـی شـود. اسـتراتژی هایـی کـه بر سـاخت 
رابطـه تاکیـد دارنـد، برای این مشـتری هـا بهتر کار 
مـی کننـد در حالـی کـه مشـتری هـای B2C بـه 
پیشـنهادها و پیام هـای کوتاه مدت بهتر پاسـخ می 

دهند.

2- تراکنـش هـای B2B بـر پایـه منطق و شـواهد 
اسـت کـه همـان چیـزی اسـت کـه یـک بازاریـاب 
دیجیتـال B2B خبـره ارائه می دهد. B2C معموال 
بـر پایـه احساسـات و با تمرکز بر احسـاس مشـتری 

خـود خریـد انجام مـی دهد.

3- تصمیماتـی که مشـتری B2B می گیرد معموال 
بـه نظـرات چندیـن نفـر نیـاز دارد. در طـرف مقابل 
مشـتری های B2C، از ارتباطات شـخصی و یک به 
یـک بـا برند اسـتقبال می کننـد. البته که بـرای هر 
قاعـده ای، اسـتثنایی هـم وجـود دارد. یک شـرکت 

Business to Business -3 به معنای فروش محصول با خدمت یک کسب و 
کار به کسب و کار دیگر است. مانند فروش قطعه ماشین به خودروسازان

Customer to Business -4 به معنای فروش محصول یا خدمت یک کسب و 
کار به مشتری یا فرد حقیقی است. مانند ارائه خدمات پزشکی به بیماران.

اقتصاد و کارآفرینی

سروش نقی زادهسروش نقی زاده

ماهنامه سرند      شماره هفتاد و دوم، مهر 1400



B2C بـا محصـوالت حرفـه ای و ارزشـمند چـون 
ماشـین یـا کامپیوتـر، محتـوای جـدی تـر و آگاهی 

دهنـده تـر ارائه مـی دهند. 

انواع بازاریابی دیجیتال 

تخصـص های بسـیار زیـادی در بازاریابـی دیجیتال 
وجـود دارد کـه انـواع زیر نمونه هایی از آن هسـتند:

بهبود نتایج موتور جست و جو

بهبـود نتایج موتور جسـتجو یـا 5SEO از نظر فنی 
یـک ابـزار بازاریابـی دیجیتال اسـت نه یک شـکل از 
بازاریابـی. سـئو بـه نقـل از Balance The بدین 
شـکل تعریف می شـود:« هنر و علـم ایجاد صفحات 
وبسـایت جـذاب بـرای موتـور هـای جسـت و جو.« 
بخـش »هنـر و علـم« قسـمت مهمـی اسـت. سـئو 
یک علم اسـت چـرا که نیازمند تحقیق و سـنجیدن 
فاکتـور هـای موثر برای رسـیدن بـه باالترین جایگاه 
در نتایـج اسـت. امـروزه، مهمتریـن فاکتورهایـی که 
بایـد برای بهبود نتایج جسـت و جوی یک وبسـایت 
در نظـر گرفته شـوند، شـامل ایـن موارد می شـوند:

● کیفیت محتوا و مطالب	

● میزان تعامل مخاطبین با سایت	

● تناسب و همخوانی با گوشی تلفن همراه6	

● تعداد و کیفیت لینک ها	

اسـتراتژی اسـتفاده از ایـن فاکتورها، سـئو را به یک 
علـم تبدیـل مـی کنـد ولـی پیـش بینـی ناپذیـری 
دخیـل در نتایـج، آن را به یک هنـر تبدیل می کند. 
در سـئو هیـچ قانـون نوشـته شـده ای بـرای قطعی 
کـردن بـاال بودن نتیجـه جسـت و جو وجود نـدارد. 
گـوگل الگوریتـم هـای خود را بـه طور مـداوم تغییر 
 5-Search Engine Optimization
 6-Mobile friendly

اقتصاد و کارآفرینی

مـی دهد پـس امکان حدسـیات دقیق وجـود ندارد. 
کاری که شـما می توانید انجام دهید، بررسـی دائمی 

عملکرد وبسـایت خود و انجام تغییرات الزم اسـت.

بازاریابی محتوا7

اسـت،  محتـوا  بازاریابـی  در  بزرگـی  عامـل  سـئو 
اسـتراتژی کـه بـر پایـه انتشـار، تناسـب و اهمیـت 
محتـوای تولیـد شـده بـرای مخاطبین هدف اسـت. 
در هـر اسـتراتژی بازاریابی، هـدف از بازاریابی محتوا 
جـذب مخاطـب و تبدیـل آن ها به مشـتری اسـت. 
امـا پیـاده سـازی آن بـه نسـبت بازاریابی سـنتی به 
مراتـب متفـاوت اسـت. در بازاریابـی محتـوا به جای 
ایجـاد تصاویـر جـذاب بـرای القـای اهمیـت و ارزش 
یـک محصـول یـا خدمـت، از طریـق خلـق محتوای 
مفیـد بـه صـورت رایـگان، خلـق ارزش صـورت می 
گیـرد. بازاریابـی محتـوا مهم اسـت و دالیـل زیادی 

بـرای اثبـات این حـرف وجـود دارد:

1- 84 درصد مشـتریان از شرکت ها انتظار محتوای 
مفید و سـرگرم کننده دارند

2- 62 درصـد شـرکت هـا حداقـل 5000 کارمنـد 
بـرای تولیـد محتـوای روزانـه دارند

3- 92 درصـد بازاریـاب هـا معتقدند که شـرکت آن 
هـا از محتـوا به عنوان عنصری ارزشـمند یاد می کند

بایـد توجه داشـت همان مقـدار کـه بازاریابی محتوا 
موثـر اسـت، به همـان میزان چالـش برانگیز اسـت. 
نویسـنده محتـوا باید بتواند محتوایـی تولید کند که 
در نتایـج موتور جسـت و جـو امتیاز باالیـی بگیرد و 
در عیـن حال مخاطبیـن آن را بخوانند، به اشـتراک 
بگذارند و با برند، بیشـتر کنش داشـته باشـند. وقتی 
کـه محتـوا مرتبط و به روز باشـد، می توانـد رابطه ای 

قـوی را با مخاطبین برقـرار کند.
7-●Content●Marketing
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بازاریابی در شبکه های اجتامعی

بازاریابـی در شـبکه هـای اجتماعی بـه معنای هدایـت ترافیـک و افزایش آگاهی 
از برنـد بـا درگیـر کردن مـردم در مکالمات آنالین اسـت. از معـروف ترین پلتفرم 
هـای ایـن امـر می تـوان به فیسـبوک، توییتـر، اینسـتاگرام، لینکدیـن و یوتیوب 
اشـاره کـرد. از آنجایـی کـه بازاریابـی شـبکه هـای اجتماعـی مخاطبین فعـال را 
درگیـر مـی کنـد، راهـی محبوب بـرای جلب توجه بـه شـمار مـی رود. از این رو 
محبـوب تریـن بسـتر محتوا برای 96 درصـد بازاریاب ها B2C اسـت و در بخش 
B2B هـم نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. بنا به گفتـه موسسـه بازاریابـی محتوا8، 
امسـال بازاریـاب هـای محتـوا، 61 درصـد اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعـی را 
افزایـش داده انـد. بازاریابـی شـبکه های اجتماعـی ضمن فراهم کردن دسترسـی 
بـه آمارهـای درون شـبکه هـای اجتماعی، به فهـم هرچه بیشـتر مخاطبین برند 
کمـک شـایانی می کند. شـما انتخاب کننده معیـار های مهم برای انـدازه گیری 
آمارهـا هسـتید، مثـل انتخـاب اندازه گیـری مقدار اشـتراک گذاری هـا، نظرات و 
یـا تعـداد کلیـک بـرای ورود بـه وبسـایت! خرید مسـتقیم حتی مـی تواند هدف 
شـما از اسـتراتژی بازاریابی شـبکه های اجتماعی نباشد. بسـیاری از برندها از این 
راه بـرای ایجـاد مکالمـه و گفتگـو بین خود و مخاطبینشـان و نه بـرای ترغیب به 

خرید، اسـتفاده مـی کنند.9 

9- این امر بخصوص در مواقعی که مخاطبین هدف از سنین باال هستند و یا محصوالت به نوعی است که نمی توان به صورت هیجانی 
خرید کرد، رایج است.

12 ماهنامه سرند      شماره هفتاد و دوم، مهر 1400
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وقتـی راجع به نـوآوری فکر می کنیـم، معموال تصور 
مـا آن دسـته از فنـاوری هـای جدیـدی اسـت کـه 
شـرکت ها از آن هـا بـه عنـوان موتـور محرکه رشـد 
خـود اسـتفاده می کننـد. امـا واقعیـت این اسـت که 
نـوآوری چیـزی فراتـر از ایـن تعاریف اسـت. نوآوری 
صرفـا بـه رشـد شـرکت ها کمـک نمی کنـد بلکـه 
می توانـد بـه پیشـرفت جامعـه نیـز کمـک کنـد. به 
همیـن دلیـل اسـت کـه امـروزه مـا تـالش داریم به 
درک عمیق تـری از نـوآوری اجتماعی دسـت یافته و 
نشـان دهیم که نـوآوری چگونه می توانـد در خدمت 

تجـارت عمـل کند.1

نوآوری اجتماعی چیست؟
نـوآوری اجتماعـی به توسـعه و اجـرای فرآیندهایی 
گفته می شـود کـه از روش هـای جدیـد و موثر برای 
حـل مسـائل اجتماعی یا زیسـت محیطی اسـتفاده 
می کننـد. فرقـی نمی کنـد که ایـن فرآیندها ناشـی 
از سیاسـت های ملـی، دولتـی یـا غیردولتی باشـند، 
بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه ایـن راه حل هـا بتواننـد 
نیازهـای فعلـی اجتمـاع را بهتـر از قبـل بـرآورده 
سـازند. منظـور از نـوآوری اجتماعـی، ایجـاد اثـرات 
بلنـد مـدت در مقیاس بزرگ )سـطح جامعه( اسـت. 
نـوآوری اجتماعی در اصـل در نتیجه تالش های غیر 
انتفاعـی حاصل می شـود، اما جامعـه و بخش تجاری 
نیـز کامـال از حـل چالش ها و مشـکالت موجـود در 

جامعـه اسـتقبال می کند.

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از: 
www.viima.com   Social Innovation - the What ,Why and How

نوآوری اجتامعی چیست؟
نگاهی به نگاهی به مفهوم نوآوری اجتامعی و رضورت آن

اهمیت نوآوری اجتماعی 
در جهـان امـروز که همـه افراد، کشـورها و اقتصادها 
کامـال در هـم تنیده انـد، مشـکالت اجتماعـی یـک 
کشـور در حقیقـت مشـکل همـه جهـان اسـت. در 
دنیـای امـروز برخـی از ملت هـا بـا رشـد اقتصـادی 
کنـد، بی ثباتی مالی، آشـفتگی سیاسـی، گرسـنگی، 
فقـر و بیمـاری روبـرو هسـتند. همـه ایـن مـوارد، 
مسـائل و مشـکالت اجتماعی هسـتند که باید به هر 
نحـوی رفع شـوند؛ چنین مشـکالت بزرگـی در واقع 
فرصت هـای تجـاری بزرگـی را نیـز ایجـاد می کنند. 
در حقیقـت، بیـش از 80 درصـد از رشـد اقتصـادی 
در نتیجـه نـوآوری و اسـتفاده از دانش جدید حاصل 
می شـود. امـروزه یـک جامعـه واقعا مرفه، هـم دارای 
رونـق اقتصـادی و هـم رفـاه اجتماعی اسـت. به طور 
سـنتی، مرفـه بـودن یـک کشـور را با بررسـی تولید 
امـا  می کننـد  ارزیابـی   )GDP( داخلـی  ناخالـص 
امـروزه سـطح آرامـش و خوشـبختی، آزادی فردی، 
آزادی اجتماعـی و رفـاه مالی نیز از جمله معیارهایی 
هسـتند کـه بـرای تعیین رفاه کشـور مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. وقتـی از ایـن زاویـه بـه رفـاه نـگاه 
کنیـم، درمـی یابیـم کـه جوامـع مرفـه رویکـردی 
نوآورانـه بـه مسـائل جـاری اجتماعـی دارنـد چـرا 
کـه مشـکالت پیچیـده جدیـد نیـاز بـه راه حل های 
جدیـد دارد. نـوآوری اجتماعـی باعـث شـده اسـت 
کـه طـرز فکـر جدیـدی درون جامعـه رواج یافتـه و 
طـرز فکرهـای محـدود در مورد شـرکت های تجاری 
حـوزه  دو  عنـوان  )بـه  انتفاعـی  کسـب وکارهای  و 
متقابـل منحصربه فـرد( کمرنـگ شـود. برخـی بـه 
اشـتباه نـوآوری اجتماعـی را معـادل بـا فعالیت های 
خیریـه می داننـد امـا واقعیت این اسـت که نـوآوری 
اجتماعی در عین حفظ رشـد اقتصـادی و اجتماعی، 
یـک بُعـد جدیـد بـه نـوآوری اجتماعـی می بخشـد. 
نـوآوری اجتماعـی تنهـا بـه معنـای انجـام کارهـای 
خـوب و مفیـد بـرای جامعه نیسـت، بلکه بـه معنی 
اقتصـاد و تجـارت خـوب نیز بـکار مـی رود. دقیقا به 

اقتصاد و کارآفرینی
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همیـن دلیـل اسـت کـه بایـد کارایـی و سـودمندی 
روش هـای خیرخواهانـه سـنتی شـرکت ها را زیـر 
سـوال بـرده و در عـوض نگاهـی دقیق تـر بـه ارزش 

اقتصـادی نـوآوری اجتماعی داشـته باشـیم.

تفـاوت بین نوآوری اجتماعی و مسـئولیت اجتماعی 
شـرکت های تجاری

از آنجـا کـه مـا از منظـر تجـارت در مـورد نـوآوری 
بیـن  تفـاوت  بایـد  می کنیـم،  صحبـت  اجتماعـی 
زیسـت  مسـئولیت های  بـرای  کـه  اصطالحاتـی 
محیطـی و اجتماعـی شـرکت های تجاری اسـتفاده 

می شـوند را بـه صـورت روشـن تعریـف کنیـم:

1- بـا موضـوع همیـن مقاله شـروع می کنیـم یعنی 
نوآوری اجتماعی شـرکت ها )CSI  2.)CSIبه شـرکت 
هایـی اطـالق می شـود کـه نـوآوری اجتماعـی را در 
فعالیت هـای تجاری خـود ادغام می کننـد. CSI یک 
رویکـرد جاری اسـت که به صـورت مداوم بـه دنبال 
راه حل هـای  بهبـود  و  اجتماعـی  حـل چالش هـای 

موجود اسـت.

2- از سـوی دیگـر، رویکـرد مسـئولیت اجتماعـی 
شـرکت ها  بیـن  در  امـروزه  نیـز   3)CSR( شـرکت 
کامـال متداول شـده اسـت. CSR به اسـتراتژی هایی 
گفتـه می شـود که بوسـیله آن هـا می تـوان از مفید 
و اخالقـی بـودن عملکـرد یک شـرکت بـرای جامعه 
اطمینـان حاصـل کـرد. CSR بـه طـور کلـی چهـار 
زیسـت،  محیـط  بشردوسـتی،  دارد:  اصلـی  حـوزه 

حقـوق بشـر و مسـئولیت اقتصـادی.

گفتـه می شـود کـه CSR یـک روش قدیمـی اسـت 
کـه نیـاز بـه ارتقـا دارد. ایـن عقیـده از نقطـه نظـر 
بشردوسـتانه CSR درسـت اسـت چـرا کـه ظاهـرا 
شـرکت ها بیشـتر بـه نـوآوری اجتماعـی پرداختـه 
و رویکـرد اسـتراتژیک خـود را در قبـال مسـئولیت 
اجتماعـی CSR را کنـار گذاشـته اند. در ایـن مقالـه 
2-Corporate Social Innovation
3-Corporate Social Responsibility

اقتصاد و کارآفرینی

نیـز ما بـه این موضـوع می پردازیـم که چرا نـوآوری 
اجتماعـی نسـبت بـه CSR هم بـرای تجـارت و هم 
بـرای جامعـه رویکرد ارزشـمندتری اسـت. بـه دلیل 
اینکـه نوآوری اجتماعی در تالش اسـت تا مشـکالت 
را بـه صـورت ریشـه ای حـل کنـد، شـرکت ها بایـد 
کامـال راجـع بـه فرصت هـای تجـاری کـه می توانـد 
ایـن مشـکالت را حـل کنـد آگاهی داشـته باشـند. 
بـرای توضیـح بهتـر ایـن امـر، می تـوان آن را بـه 
"بهبود مسـتمر" تشـبیه کـرد. در "بهبود مسـتمر"، 
شـرکت ها خـود را بهبـود داده و از نـوآوری حمایـت 
مـی کننـد. ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت که 
در صورتـی یـک مشـکل حـل شـده یـا بهبـود مـی 
یابـد کـه آن مشـکل بـه صـورت "ریشـه ای" حـل 
شـود. البته، اهداف بشردوسـتانه در حقیقت مشـکل 
ریشـه ای نیسـتند و حل کردن آن ها چیزی را بهبود 
نمی بخشـد بلکه فقـط عالئم مشـکالت بزرگتر را تا 

حـدی تسـکین می دهنـد.

نـوآوری اجتماعی و فرصت های تجـاری ابرروندهای4 
اجتماعی و زیست محیطی

ابرروندهـایی که باعـث ایجاد نـوآوری اجتماعی در 
شـرکت ها می شـوند چه هسـتند؟ چگونه شـرکت ها 
بـا پیـروی از ایـن ابرروندهـای آینـده می تواننـد بـه 

سـود تجاری برسـند؟

شهرنشینی
80 میلیـون نفـر در سراسـر جهـان مجبور هسـتند 
کـه محـل زندگـی خـود را تغییر  دهنـد. بـا افزایش 
تعـداد مناطـق شـهری، تعداد سـاکنان ایـن مناطق 
هـای  چالـش  بـا  نتیجـه  در  و  شـده  بیشـتر  نیـز 
جدیـد و بیشـتری روبـرو می شـوند. در نتیجـه نیـاز 
اسـت کـه ایـن چالش هـای جدیـد را بـا شـیوه های 
نوآورآنـه ، بـا سـازماندهی مـدارس، آمـوزش زبـان و 
مسـکن )متناسـب با جمعیت کنونی( برطـرف کرد. 
4-Megatrends
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شـهرهای هوشـمند دیگـر فنـاوری محور نیسـتند، 
نشـان  مطالعـات  هسـتند.  محـور  شـهروند  بلکـه 
می دهـد که شـهرهای همه شـمول )شـهر همگان( 
سـالمت اقتصادی باالتـری دارند. نـوآوری اجتماعی 
بـا ارائـه خدمـات موثرتـر و جامع تـر بـه نیازهـای 
مـردم، باعـث ارزشـمندتر شـدن خدمـات عمومـی 
شـرکت  یـک   Architects5  CHAOS می شـود. 
فنالنـدی اسـت که از قـدرت داده ها، فنـاوری و افراد 
بـرای توسـعه پایـدار شـهری اسـتفاده می کنـد. در 
پلتفـرم شـهر هوشـمند آن هـا، داده های شـهری با 
دیدگاه هـای انسـانی ترکیـب می شـود تـا بتواند هم 
از نهادهـای عمومـی و هـم شـرکت های خصوصـی 
در شـهرهای در حـال توسـعه پشـتیبانی کـرده و به 
نیازهـا و چالش هـای موجـود پاسـخ دهـد. راه حـل 
نوآورانـه آن هـا به نفع و در خدمت جامعه اسـت: آن 
هـا با محـور قـرار دادن شـهروندان، باعث می شـوند 
تا شـهرها سـطح زندگـی باالتری داشـته باشـند. در 
عیـن حـال، ایـن شـرکت روی ارزش اقتصـادی نیـز 
تمرکـز کرده اسـت: این شـرکت از داده هـای موجود 
بـرای تصمیم گیـری بهتر در مورد سـرمایه گذاری در 
امالک و توسـعه آن نیز اسـتفاده می کننـد. به عنوان 
مثال، یکی از مشـتریان Architects CHAOS که 
در بخـش سـاخت و سـاز فعالیت می کنـد، از پلتفرم 
آن هـا اسـتفاده مـی کنـد تا بتوانـد بر مبنـای تنوع، 
قابلـت جابجایـی و دسترسـی بهتریـن مکان هـای 

موجـود بـرای ملک هـای مختلـف را پیـدا کند.

سالمتی و تندرستی

در سراسـر جهـان حتـی  بهداشـتی  سیسـتم های 
قبـل از همـه گیـری جهانـی کویید19 تحت فشـار 
زیـادی بودنـد. آن هـا بـا بحـران "جمعیت هـای رو 
بـه سـالمندی" روبرو هسـتند. مسـائل و چالش های 
جمعیـت رو بـه سـالمندی فشـار بیـش از حـدی را 
به سیسـتم مراقبت هـای بهداشـتی وارد می کند. در 
عیـن حال نیـز افزایـش بیماری های مزمـن، تنش و 
فشـار مضاعفـی را در زمینه هزینه هـای مراقبت های 

com.chaosarchitects.www :5- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
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بهداشـتی بر سیستم بهداشـت عمومی وارد می کند. 
در ایـاالت متحـده، پنجـاه درصـد از جمعیـت دچار 
بیماری هـای مزمـن هسـتند و هزینه هـای مراقبتی 
مراقبت هـای  از هزینه هـای  از %85  بیـش  آن هـا 
بهداشـتی را شـامل می شـود. پیشـگیری یا مدیریت 
بطـور  را  هزینه هایـی  چنیـن  می توانـد  عالئـم 
چشـمگیری کاهـش دهـد. در رویکـرد پیشـگیرانه 
مشـکالت  بایـد  بیماری هـا  ایـن  بـا  مبـارزه  بـرای 
رفتـاری ماننـد اعتیـاد و چاقی را نیـز در نظر گرفت. 
بـه عنـوان مثـال health 6Virta را در نظر بگیرید. 
health Virta یـک شـرکت نوآورانـه اسـت کـه با 
مشـکل دیابـت مقابلـه می کنـد. روش نوآورانـه آن 
هـا این اسـت کـه به صـورت مـداوم بـا مراقبت های 
پزشـکی از راه دور و تغذیـه درمانـی فـردی به مقابله 

بـا مشـکل دیابـت بپردازند.

عدم تطابق بین رشد تولید ناخالص داخلی و عدم رشد شادی

چـه چیزی باعث خوشـحالی، رضایت و شـادی افراد 
می شـود و ارتبـاط ایـن مـوارد بـا نوآوری چیسـت؟ 
بـا تحقیقاتـی کـه اخیرا انجام شـده اسـت می توانیم 
بگوییـم کـه رفـاه اجتماعـی و نـوآوری بـا یکدیگـر 
بـرای  جهانـی  رضایـت  گـزارش  هسـتند.  مرتبـط 
چهارمیـن بـار متوالـی، فنالنـد را شـادترین کشـور 
جهـان اعـالم کرده اسـت. کشـورهایی مانند سـوئد، 
دانمـارک، سـوئیس و هلند نیـز در رتبه های بعدی و 
بسـیار نزدیک بـه فنالند قرار دارند. ویژگی مشـترک 
ایـن کشـورها چیسـت؟ همه آن هـا جوامعـی مرفه 
هسـتند که رفاه اجتماعی شـهروندان خـود را تأمین 
کـرده و همچنیـن در بیـن ده کشـور برتـر نوآورانـه 
جهـان قـرار دارند. با توجه بـه این گـزارش، می توان 
نتیجـه گرفت که صرفا رشـد تولیـد ناخالص داخلی 
بـرای ایجـاد جامعـه ای شـاد و مرفـه کافـی نیسـت 
و بـرای دسـتیابی بـه ایـن شـادی و رفـاه بـه چیزی 
بیـش از قـدرت مالـی نیـاز اسـت. چیـن در بیـن 

com.virtahealth.www :6- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
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کشـورهای جهـان رتبـه دوم تولید ناخالـص داخلی 
را دارد، امـا جامعه آن فاصله بسـیار زیـادی با "رفاه" 
و "جامعـه مرفه" دارد. "اقتصاد خوشـبختی" مفهوم 
جدیـدی نیسـت، امـا شـرکت ها بـه تازگـی متوجـه 
ارزش تجـاری آن شـده   انـد )بـه ویـژه هنگامـی کـه 
از سـالمتی و رفـاه بـرای افزایش بازده شـرکت خود 
اسـتفاده می کنند(. شـرکت هایی ماننـد 7Calm که 
اپلیکیشـنی بـرای مدیتیشـن و خـواب ارائـه کـرده 
اسـت، تجـارت و هـدف اصلی خـود را شـادتر کردن 
جهـان عنوان کرده اسـت. با وجـود اینکه محصوالت 
 Calm مشـابه زیادی در بازار وجود دارد، اما شـرکت
اولیـن شـرکتی بـود که توانسـت ارزش خـود را به 1 

میلیارد دالر برسـاند.

تغییر اقلیم

تغییـرات آب و هوایـی سـالیان متمـادی اسـت کـه 
توجـه همـه افـراد را در جهـان بـه خود جلـب کرده 
اسـت. مناطقـی از جهـان کـه در آن شـهرهایی بـا 
سـطح نـوآوری بـاال، حمـل و نقـل و مسـکن قـرار 
دارنـد بایـد کامـال سـازماندهی شـوند تا انتشـار دی 
اکسـید کربـن در آن هـا کاهـش یافته و بـا تغییرات 
آب و هوایـی سـازگار شـوند. در ایـن میان، نـوآوران 
اجتماعـی مختلفـی وجـود دارنـد کـه بـا روش های 
مختلـف بـه مقابلـه با تغییـر اقلیـم برخواسـته اند: از 
مشـهورترین آن هـا می تـوان بـه تولیـد کننـدگان 
خودروهـای برقـی، افـرادی که سـعی می کنند نحوه 
استفاده از محاسـبه گر ردپای کربنی8 را آموزش داده 
و آگاهی را راجع به مضرات انتشـار دی اکسـید کربن 
بـاال ببرند و همچنین تولید کننـدگان منبع پروتئنی 

جایگزیـن ماننـد Meat 9Beyond اشـاره کرد.

com.calm.www :7- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
8- میزان انتشار گاز گلخانه ای ایجاد شده بوسیله سازمان، رویداد، محصول یا شخص

com.beyondmeat.www :9- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
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در دوردست باغ برهنه چکاوکی
رسوده ای از محمدرضا شفیعی کدکنی به مناسبت 19مهر زادروز ایشان

در دوردست باغ برهنه چکاوکی
بر شاخه می سراید
این چند برگ پیر

وقتی گسست از شاخ
آندم جوانه های جوان

باز می شود
بیداری بهار
آغاز می شود
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