اگشمحتًایشماتأثیشگزاسویست،ایهمقالٍمختصشماست

ثب تَخِ ثِ تغییزات گستزدُای کِ گَگل در سطح کیفیت هطبلت ٍة دادُ است ایي رٍسّب ّوِی کست ٍ
کبرّبی ایٌتزًتی ثِ دًجبل ایي ّستٌذ سطح هطبلت تَلیذ ضذُی خَد را ثبال ثجزًذ تب ّن رتجِی ثْتزی در ًتبیح
گَگل ثذست ثیبٍرًذ ٍ ّن افشایص ثبسدیذ سبیت را داضتِ ثبضٌذ.
در ّز غَرت ثبیذ اس گَگل هوٌَى ثبضین کِ سطح دًیبی ٍة را ثِ ایي حذ رسبًذُ است .دیگز اس هطبلت کپی
ضذُ یب هطبلت ثی کیفیت کوتز هطبّذُ هیکٌین ٍ در ّز سبیتی هیتَاى غذّب هحتَای هختلف را هطبّذُ کزد
کِ ثزای رسیذى ثِ غذر خستدَّبی گَگل ثْتزیي هحتَاّب را ثزای کبرثزاى خَد تَلیذ هیکٌذ.

اماچشابايجًدتًلیذمحتًاباصَمآنچىانکٍبایذتأثیشگزاسویست؟
ضبیذ یکی اس خَاةّبیی کِ هیتَاى داد ایي است کِ هب هطبلت خَد را فقط ثزای گَگل تَلیذ هیکٌین ٍ کبرثزاى
را هَرد ًظز ًویگیزین .در غَرتی کِ ثبیذ ثز عکس ایي هَضَع را اًدبم دادّ .ز چِ قذر ضوب هطبلجی کِ ثیطتز
هَرد خستدَی کبرثزاى است را تَلیذ کٌیذ ایي گَگل است کِ ثِ ضوب ثْتزیي رتجِ را هیدّذ.
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میتًاویذ با رکش مىبع ایه کتابیامقالٍ سا دس سایت یا يبالگ خًد مىتشش وماییذ.
شما 

چَى کبرثزاًی کِ اهزٍس ٍارد سبیت ضوب هیضًَذ هطوئي ثبضیذ اگز هطبلت ضوب تأثیزگذار ثبضذ ٍ ّز رٍس یک
هطلت خذیذ ٍارد سبیت کٌیذ فزدا ٍ رٍسّبی دیگز ّن ثِ سبیت سز خَاٌّذ سد .ایي یکی اس ًکبتی است کِ
هیتَاًذ افشایص ثبسدیذ کٌٌذُ سبیت را ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذ.
تین "کبفِ ًیبس" در ایي هقبلِ ثِ ضوب خَاّذ آهَخت کِ اگز هیخَاّیذ هطبلجی تأثیزگذار تَلیذ کٌیذ ثبیذ دارای
چِ ٍیژگیّبیی ثبضذ .آهَختي ایي هَارد تأثیز سیبدی رٍی تَلیذ هحتَای ضوب خَاّذ گذاضت.
باماَمشاٌباشیذ....

 .1تمامابُاماتسااصبیهببشیذ

هزدم ّوبى طَر کِ هحتَای تَلیذ ضذُ تَسط ضوب را هطبلعِ هیکٌٌذ دٍست دارًذ تَلیذ کٌٌذُی ایي هحتَاّب
را ّن هالقبت کٌٌذ .ایي تأثیزی ضگزف ٍ هثجت رٍی خَاًٌذگبى ضوب خَاّذ داضت .ثزای ایي هَضَع سعی کٌیذ
تب خبی هوکي ًبمً ،بم خبًَادگی ،ثیَگزافی ٍ ّوچٌیي عکس خَدتبى را در هعزؼ دیذ خَاًٌذگبى قزار دّیذ ،ثِ
خػَظ اگز ایي هحتَاّب ثِ غَرت تخػػی تَلیذ ضًَذ.
2
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ثِ طَر هثبل سبیتی در سهیٌِ هَفقیت داریذ ٍ هطبلجی کِ تَلیذ هیکٌیذ فقط در سهیٌِ هَفقیت ضخػی است.
در ّز فبیلی ًبم تَلیذ کٌٌذُ هطبلت را قزار دّیذ .ثزای ایٌکِ ثْتز عول کٌیذ ٍ ثِ یک ثزًذ تجذیل ضَیذ
هیتَاًیذ هطبلجی را ثِ غَرت پبدکستّبی غَتی ٍ یب ٍیذیَ تْیِ کٌیذ اهب ثب غذا ٍ تػَیز خَدتبى.
قطعبً ایي عول خیلی تأثیزگذارتز اس یک هقبلِ ثب یک فزهت  PDFخَاّذ ثَد ٍ ضوب را ثِ یک ثزًذ ضخػی
تجذیل هیکٌذ.
اًدبم ایي کبر یعٌی ایٌکِ ّیچ ّزاسی ًذاریذ اس ایٌکِ هزدم ثذاًٌذ کِ ضوب چِ کسی ثَدُایذ ٍ اس کدب ثِ ایي
درخِ رسیذُایذ .اهتحبى کزدى ایي هَرد ضزری ًذارد.

 .2محتًایتًلیذشذٌبایذداسایاطالعاتیآپذیتشذٌيبٍسيصباشذ

تأثیزگذاری ّز هحتَایی ثستگی ثِ ًَع اطالعبتی دارد کِ در اختیبر کبرثزاى قزار هیدّیذ .اگز هطلجی کِ سبیتی
دیگز تَلیذ کزدُ ضوب ّن ثب ّوبى هضوَى ٍ هحتَا ٍ ّوبى اطالعبت ،تَلیذ کزدُ ثبضیذ ّیچ ارسضی ًذارد.
سعی کٌیذ اطالعبت سبیتتبى ثِ رٍستز ٍ آپذیت ضذُ تز ٍ دارای هفبّیوی تبسُ ثزای کبرثزاى ثبضذ .قزار ثز ایي
است کِ هحتَاّبیی تبسُ ٍ خذیذ ثزای کبرثزاى تَلیذ کٌیذ ًِ ثزای ایٌکِ فقط غفحبت سبیت خَد را پز کٌیذ.
ایي کبر اس ًظز افشایص ثبسدیذ ٍ ّوچٌیي رتجِ گیزی در گَگل ثِ ضزر ضوب خَاّذ ثَد.
3
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ثبیذ تالضتبى ایي ثبضذ کِ هحتَاّبیتبى سطح عوَهی کبرثزاى را سیبدتز کٌذ .کبرثزی کِ اهزٍس ٍارد سبیت ضوب
هیضَد اطالعبتی در حذ کن دارد ٍ هبیل است ثب فزاگیزی ایي اطالعبت آًْب را در سًذگی ٍ کست ٍ کبر خَد
پیبدُ سبسی کٌذ.
ثبیذ ایي تػَر را داضتِ ثبضیذ کِ کبرثزاًتبى اس ضوب ثیطتز هیداًٌذ .ایي کبر ثبعث هیضَد کِ ّز رٍس اطالعبت
خَدتبى را ثِ رٍس کٌیذ ٍ هطبلجی خذیذ در سبیت ٍارد کٌیذ.

 .3عالقٍیکاسبشانخًدسادسوظشبگیشیذ

هْنتزیي فبکتَر در تَلیذ هحتَای تأثیزگذار تَخِ قزار دادى عالقِی کبرثزاى است .ایي رٍسّب ثیطتز سبیتّب
هقبلِّبی ثب کیفیتی تَلیذ هیکٌٌذ اهب عالقِی کبرثزاى خَد را در ًظز ًویگیزًذ .ایٌکِ ثذاًیذ کبرثزاى ٍ
هخبطجیي ضوب ثِ دًجبل چِ ّستٌذ ٍ چِ هحتَاّبیی را ثیطتز هیپسٌذًذ ،رهش هَفقیت ضوب در تَلیذ هحتَای
تأثیزگذار خَاّذ ثَد.
فزؼ کٌیذ دٍ تب کلیپ ٍیذیَیی در هَرد هَفقیت ضخػی ٍ ثبساریبثی در سبیت خَد قزار دادُایذ .تعذاد ثبسدیذ
کٌٌذُ ّز ٍیذیَ ،تعذاد کبهٌت ّب ،تعذاد الیک ّب ٍ تعذاد اضتزاک گذاری ّز ٍیذیَ در ضجکِّبی اختوبعی را
هَرد ثزرسی قزار دّیذ .عالقِی کبرثزاى در ایٌدب هطخع کٌٌذُ است ٍ اّویت دادى ثِ آى هَخت افشایص
فزٍش ٍ افشایص ثبسدیذ کٌٌذُی سبیت خَاّذ ثَد.
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 .4احساساتکاسبشانساوشاوٍبگیشیذ

کبرثزاى ثِ هحتَاّبیی ًیبس دارًذ کِ احسبسبت درًٍیضبى را هٌقلت کٌذ .احسبسبتی کِ ثب آًْب خبطزُ داضتِاًذ ٍ
یب ثب هطبلعِ ایي هحتَا یب ٍیذیَ ٍ یب پبدکستّبی غَتی حس خَثی ثِ آًْب هٌتقل ضَد.
هحتَاّبی تأثیزگذار ثزگزفتِ اس دل هزدم است .هزدم ثب دیذى یک ٍیذیَ یب عکس اهکبى دارد ّز حسی ثِ آًْب
دست ثذّذ .سهبًی ایي هحتَاّب تأثیز خَدش را هیگذارد کِ کبرثزاى ،ضوب را هَرد لطف خَدضبى قزار دٌّذ .آى
ّن ثب تعذاد کبهٌت ،الیک ٍ اضتزاک گذاری در ضجکِّبی اختوبعی.
کبرثزاًی کِ تحت تأثیز قزار گزفتِاًذ ّز رٍس ثِ سبیت ضوب سز هیسًٌذ .هطبلتٍ ،یذیَّب ٍ پبدکستّبی غَتی
ضوب را گَش هیدٌّذ ٍ رعبیت ّویي ًکتِی کَچک در افشایص ثبسدیذ سبیت ٍ تجذیل ضذى ّز کبرثز ثِ یک
هطتزی ٍفبدار تأثیز فزاٍاًی دارد.
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 .5سيیچىذومًوٍتًلیذمحتًامتمشکضشًیذ

کبرثزاى ٍقتی ٍارد سبیت ضوب هیضًَذ ثب اًجَّی اس هحتَاّبی تَلیذ ضذُ رٍثزٍ هیضَدّ .وِی آًْب هحتَاّبیی ثب
کیفیت ّستٌذ اهب اگز هیخَاّیذ تأثیزگذاری ثیطتزی داضتِ ثبضذ ثبیذ ثِ غَرت تخػػی در یک حیطِی
خبظ ٍارد ضَیذ.
ثِ طَر هثبل اگز سبیت ضوب در سهیٌِی فزٍش کبر هیکٌذ ثبیذ هطبلجی در هَرد فزٍش ،افشایص فزٍش ٍ
ثبساریبثی تْیِ کٌیذ .تَلیذ کزدى هطبلجی در هَرد سئَ ٍ ثْیٌِ سبسی سبیت ضبیذ ثِ عٌَاى افشایص ثبسدیذ کٌٌذُ
خَة ثبضذ اهب ضوب را اس حیطِی یک سبیت ثب تَلیذ هطبلت تخػػی خبرج هیکٌذ.
تخػػی کبر کزدى ثبعث هیضَد کِ کبرثزاًی خبظ ثب هعلَهبتی خبظ داضتِ ثبضیذ .در ایٌدبست کِ ضوب ّن
ثزای ایٌکِ کبرثزاًتبى را اس دست ًذّیذ هدجَر ّستیذ ّز رٍس هطبلت عوَهی خَدتبى را ثِ رٍس رسبًی ٍ آپذیت
کٌیذ .چَى کبرثزاى سَاالتی را اس ضوب خَاٌّذ پزسیذ کِ ثبیذ پبسخگَی آًْب ّن ثبضیذ ٍ ایي هَرد رٍی سئَ ٍ
ثْیٌِ سبسی سبیت ضوب تأثیز فزاٍاًی دارد.
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سخهآخش
تَلیذ هحتَا در ّز حبلتی ثبعث خذة هطتزی هیضَد اهب ایٌکِ ثذاًیذ ثب چِ رٍشّبیی ثتَاًیذ ایي کبرثزاى را
ثیطتز ثِ سبیت خَد خذة کٌیذ هْن است.
تَلیذ هحتَاّبیی کِ تأثیزگذار ّستٌذ ثبعث خذة هطتزی ،افشایص فزٍش ٍ ّوچٌیي افشایص ثبسدیذ ثیطتز
خَاّذ ثَد .ثزای تَلیذ هحتَا ثبیذ کبرثزاى ٍ عالقِی آًْب را در ًظز ثگیزیذ .ایي رهش هَفقیت در تَلیذ هحتَا
خَاّذ ثَد.

ماسادسشبکٍَایاجتماعیدوبالکىیذ
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