تاثیزگذاری موثز در باساریابی
دس باصاسیابی حشفِ ای ،تاثیشگزاسی هثبت دس ایجاد ،حفظ ٍ گؼتشؽ استباطات افشاد بؼیاس هْن اػت .بذٍى تاثیش حشفهِای ،تصهَیشی
ضعیف اص خَدهاى ًـاى هی دّین ،با سفتاسی ًؼٌجیذُ ٍ غیشحشفِ ای بِ اعتباس خَدهاى آػیبی جذی ٍاسد هیکٌین .دس ایهي گهشدا
گؼتشدُی گیتی ،بایذ بِ ػشعت ایي هْاست سا کؼب کٌین تا دس صًذگی ٍ کاس حشفِای هاى هَفق ؿَین.
دس صًذگی ،خصَصاً صًذگی کاسی ،حشفِ ای ٍ تجاسی ها ،تاثیشگزاسی سٍی افشاد بؼیاس حائض اّویت اػت .اگش ایي تاثیشگزاسی بِ خَبی
ٍ دسػت بِ کاس گشفتِ ؿَد ،قطعاً هیتَاًین بِ هَفقیتّای بیـواسی دػت یابین ،هیتَاًین فشصتّا ،اهکاًات ٍ تؼْیالت بؼیاسی
سا بِ ػوت ٍ ػَی خَدهاى ،هزاکشاتواى ٍ حتی اػتشاتظیّایی کِ بشای باصاسیابی خَدهاى ،کاال یا خذهاتواى طشاحی کشدُاین جز
کٌین .دس ایٌجا ،اصالً قصذ ًذاسم با ٍاطُ ّا باصی کٌنٍ ،قتی هیگَین بِ هَفقیتّای بیـواسی دػت هییابین ،دقیقاً سٍی «بیـواس»
تاکیذ هیکٌن ،سٍی دػتیابی بِ «فشصتّا» تاکیذ هیکٌن .دسباسُ تاثیشگزاسی (هثبت) سٍی افشاد ،ؿوا ّن قطعاً با هي ّن عقیذُایذ
کِ حشف ّای ضذ ٍ ًقیض بؼیاسی گفتِ یا ًَؿتِ ؿذُ اػت ،اها آًچِ هؼلن اػت ایي اػت کِ ّیچکغ ًتَاًؼتِ اػت اّویت
تاثیشگزاسی سا ًادیذُ بگیشد .اًؼاًْا دس استباط ٍ تعاهل ٍ گفتگَی دائن ّؼتٌذ ،ایي استباطات با آگاّی اص هْاست تاثیشگزاسی ،ایجاد
هی ؿًَذ ٍ البتِ با اػتفادُ اص ّویي هْاست ،تذاٍم ٍ تَػعِ هییابٌذّ .واًطَس کِ هیبیٌیذ ،اص تاثیشگزاسی ،بِ عٌَاى یک هْاست یاد
هی کٌن ٍ ایي بذاى هعٌی اػت کِ ها بایذ آى سا یاد بگیشین ،توشیي کٌین ٍ بِ کاس بگیشین ٍ ٍقتی بش آى تؼلط یافتین ،آى سا بِ
دیگشاى ًیض آهَصؽ دّین.
هعتقذم کِ تاثیشگزاسی هْاستی اػت کِ ها بایذ دس آغاص ٍ یا حتی پیؾ اص ؿشٍع صًهذگی کهاسی ٍ حشفهِای ههاى آى سا فهشا بگیهشین.
هتاػفاًِ دس ػیؼتن آهَصؿی ها ،ایي هْاست ّا بِ داًؾآهَصاى ٍ حتهی داًـهجَیاى آههَصؽ دادُ ًوهیؿهَد ٍ ّوهیي اههش هَجهب
هیؿَد کِ بؼیاسی اص داًؾ اهَختگاى ها (حتی بشخی اص افشاد ٍ اؿخاف َّؿوٌذ ٍ فشّیختِ) اگشچِ اص داًؾ ٍ تجشبِی خَبی ّهن
بشخَسداسًذ ًتَاًٌذ دس جاهعِ یا هحیطّای کاسی ٍ حشفِای جایگاُ ٍاقعی خَد سا پیذا کٌٌذ.
دس دًیای ٍاقعی پیشاهَى ها ،افشاد حذٍداً تٌْا  ۳دقیقِ فشصت داسًذ تا تاثیشی سٍی فشد هقابل خهَد بگزاسًهذ ،دس ّوهیي ػهِ دقیقهِ
اػت کِ افشاد بِ ّن عالقوٌذ هیؿًَذ ٍ یا اص ّن هٌضجش .سٍی ایٌتشًت ،آًجا کِ صحبت اص اسػال ٍ دسیافهت ًاههِّهای الکتشًٍیکهی
اػت ٍ یا آًجا کِ هَضَع پیام ػاًی آًی  IMدس هیاى اػت ٍ یا سٍی صهفحات ٍ ایهي صههاى  ۳۳تها  ۵۴ثاًیهِ اػهت ٍ بهاس دیگهش
هتاػفاًِ بؼیاسی اص ها ًِ ،اص ایي هْاست دس دًیای ٍاقعی خَدهاى بْشُای بشدُاین ٍ ًِ دس دًیای هجاصی ٍ بِ ّویي علت اػت کِ یها
استباطی بَجَد ًویایذ ٍ یا ایٌکِ استباطات اجتواعیهاى اکثشاً ػؼت ،صٍدگزس ٍ ًاپایذاس اػت.
هطالعات ٍ تحقیقات پظٍّـگشاى ًـاى دادُ اػت کِ ًفَر ٍ تاثیشگزاسی افشاد بِ ٍضَح دس ؿیَُی پزیشؽ یا اجابت افشاد ًؼهبت بهِ
یک دسخَاػت یا پیـٌْاد اثش هی گزاسد .ایي اثشگزاسی دس هزاکشات یا استباطات بِ صهَست هؼهتقین ًیؼهت بلکهِ بهِ صهَستی غیهش
هؼتقین اػت ٍ ًفَر ٍ تاثیشگزاسی هَثش اػاػاً اصَلی داسد .هثالً یکی اص آى اصَل ،اصل «هقابلِ بِ هثل» اػت .اجهاصُ دّیهذ کهِ بها
یکی دٍ هثال بِ ؿوا ایي پیام سا هٌتقل کٌن کِ عذم آگاّی ها اص هْاست ّای تاثیشگزاسی چگًَِ ههیتَاًهذ سٍی صًهذگی هها (حتهی
صًذگی کاسی ٍ حشفِ ای ٍ تجاسی ها) اثش بگزاسد .هیخَاّن اص «احتشام هتقابل» بگَین .اگش هي بِ فشد هقابلن «احتشام» بگزاسم ،قطعهاً
آًچِ دادُ ام سا دس هقابل بِ دػت خَاّن آٍسد ٍ دس ایي هَسد آى چیضی ًیؼت جض «احتشام» .ها با خَؽ قهَلی ٍ ػهش ٍقهت ح هَس
یافتي دس قشاس ّای کاسی هاى بِ طشف هقابل یا بِ افشاد هقابل احتشام هیگزاسین ٍ ٍقتی کِ ببیٌین پهغ اص  ۳۳یها  ۵۴دقیقهِ طهشف
هقابل هاى (دس بذ تشیي حالت هیضباى ها) اص ساُ هی سػذ ،اٍ بایذ بذاًذ کِ دس ّواى ػِ دقیقِ ًخؼت هَجب اًضجاس ها ؿذُ اػت چهِ

بخَاّذ چِ ًخَاّذ .استباط کاسی ٍ حشفِای بَجَد ًوی آیذ ٍ بِ ّویي ػادگی آى فشد یا افشاد دیگش استباطات ٍ فشصتّای بؼیاسی
سا اص دػت هیدٌّذ .فشدی کِ پـت تلفي دس اٍلیي تواع تلفٌیاؽ با فشد هقابل ،سٍی ایٌتشًت ،دس اٍلهیي ًاههِی الکتشًٍیکهی اؽ،
سٍی ٍبالگؾ پغ اص اٍلیي دیذاسؽ ،فشد دیگشی سا یا فعالیتّایؾ سا هَسد توؼخش یا اًتقاد قشاس ههیدّهذ ،دس ّوهاى  ۳۳ثاًیهِ اٍل
ًـاى هی دّذ کِ چِ ؿخصیتی داسد ٍ فشد هقابل اٍ چاسُ ای ًذاسد کِ دس ّواى  ۳۳ثاًیِ بِ ػشعت اص اٍ ٍ ؿیَُ بشخهَسدؽ هٌضجهش
ؿَد.
فشٌّگ ػاصی دس ایٌتشًت سا پیؾ سٍی داسین ٍ ایي دس حالی اػت کِ هها دس فشٌّهگ سٍصههشُ ٍ سٍ دس سٍی خَدههاى ،دس استباطهات
ؿخصی ،کاسی ٍ حشفِ ای خَدهاى ،با هشدهی کِ ّوضباى خَدهاى ّؼتٌذ بؼیاس هؼالِ ٍ هـکل داسین .هتاػفاًِ بؼهیاسی اص هها ،دس
جایگاُ ّای هذیشیتی ٍ یا کاسؿٌاػی اص ػادُ تشیي هْاست ّای تاثیشگزاسی بی بْشُاین – تاثیش حشفِای ًویداًینً .وی داًین کهِ بها
لباػی کِ هیپَؿین ،با لحي صذایواى ،یا حشکت ّا ٍ سفتاسهاى تاثیشی سٍی دیگشاى هیگزاسین کِ استباط هتقابل ها با افشاد دیگهش سا
خلق هیکٌذ .استباطات ها با دیگشاى تبلیغات هاػت ٍ باال بشدى ایي استباطات اػت کِ هیتَاًذ هَفقیت ها سا ت هویي کٌهذ .چگًَهِ
هی تَاًین بِ هَفقیت دػت یابین دسحالی کِ ایي اصَل اػاػی تاثیشگزاسی سا ًادیذُ هیگیشین .هها بهِ تهاثیش حشفهِ ای ًیهاص داسیهن،
کَچکتشیي حشکات ٍ سفتاسّای ها بِ حؼا هیآیذ ٍ بش اػاع اصل «هقابلِ بِ هثل» دس تاثیشگزاسی سٍصی بِ خَدهاى بشههیگهشدد.
آًگاُ اػت کِ ؿایذ دیگش خیلی دیش ؿذُ باؿذ .پیؾ خَدهاى هیگَیین :چشا هَفق ًـذین!
ًویداًن چِ کؼی ایي فشٌّگ غلط سا دس هیاى ها ایشاًیّا با کشدُ اػت کِ اگش هیخَاّی با فشد هقابل ّوکاسی کٌی ،اص اٍ اًتقهاد
کي! اٍ بشای دفاع اص خ َدؽ دػت بِ ّش کاسی خَاّذ صد اص جولِ ایٌکِ با تَ ّوکاسی کٌذ آى ّن بِ ؿهیَُای کهِ تهَ ههیخهَاّی.
دُ ّا ٍ صذ ّا هثال هی تَاًن بیاٍسم ٍ حتی اعتشافات بؼیاسی سا بِ ؿوا ًـاى دّن کِ ببیٌیذ افشادی داسًذ با قصهذ ٍ غهشچ چٌهیي
هیکٌٌذ .عضیضاى هي! ایي جَا ًویدّذ ٍ ایي ؿیَُ ،غلط اػت ٍ اثشات آى ّیچگاُ پایهذاس ٍ بهادٍام ًیؼهت .استبهاطی کهِ بَجهَد
هی آیذ ػؼت ٍ ًاپایذاساػت .خشا کشدى ّویـِ اص ػاختي ساحت تش اػت ٍ ها هتاػفاًِ چِ ػادُ دس ساُ ّای ػهادُ ٍ ساحهت گهام
بشهی داسین! چِ کؼی ایي سا گفتِ اػت کِ هـت اٍل سا تَ بضى؟ آقا جاى ایي یک استباط کاسی ٍ تجاسی اػت ٍ قشاس ًیؼت ایٌجا بهِ
جاى ّن بیافتین ٍ ّوذیگش سا صیش هـت ٍ لگذ لِ کٌین ٍ بِ باد توؼخش ٍ اًتقاد بگیشین کِ ؿایذ بعذاُ کِ خـوواى فشًٍـؼهت اص دس
دٍػتی دسبیایین ،استباطی جذیذ بَجَد آٍسین .ایي چِ ؿیَُای اػت کِ ها داسین ٍ اص کی ٍ کجا با ؿذُ اػت؟ با چٌیي ًقطِ ًظهش
ٍ طشص تلقی بِ کجا پیؾ هیسٍین؟
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