ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﮏ دورﺳﯽ؛ از ﺗﻮﺖ ﻫﺎی
ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺘﺮ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ً
ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺘﺮ
 ۱۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺟﮏ دورﺳﯽ« اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎم رﺳﺎن و آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺰاری در

اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪه از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ – ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل دود در
زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪﯾﻢ؛ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺠﺎﺪ و ﭼﻪ در ذﻫﻨﺘﺎن
ﻣﯽ ﮔﺬرد.
دورﺳﯽ ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای
ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز دورﺳﯽ

ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد.
اﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن ارزش ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش
ﮔﺬاری  ۴۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری وال اﺳﺘﺮﯾﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺗﺮ

اﺳﺖ .ﺗﻮﺘﺮ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد و در ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اش از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
 ،۲۰۱۷ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﮐﻮﺗﺎه ۹ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه .ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه؛ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد.
دورﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﺗﻮﺘﺮ رﻓﺘﻪ و دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ؛ او در ﺳﺎل  ۲۰۱۵دوﺑﺎره ﺳﻤﺖ »ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ«
را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راﻫﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Squareﻫﻢ ﺑﻮد.
ﺟﮏ ،ﺳﺎده و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ و از ﺗﻐﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻮﺘﺮ رخ داده
اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﺎ دورﺳﯽ در دﻓﺘﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای
»اﺳﺘﻔﺎن ِﻟﻮی« ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ »«Back Channel
داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺘﺮ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،و اﻟﺒﺘﻪ،
رﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺗﻮﺖ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮات دورﺳﯽ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺎﻟﺐ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ِﻟﻮیِ :ﮐﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪی ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺻﻠﯽ اﺑﺮاز دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
ﺟﮏ دورﺳﯽ :ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﯾﺎ  ۲۰۱۲ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪ .از آن
زﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه و ﻣﺪام از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺶ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ
ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ – ۲۰۱۱ﻣﯽ
ﮐﺮد.
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ در دوره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺶ و ﯾﺎ از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ،در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اش ﻫﻨﻮز
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت ﺗﻮﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد؟
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدم .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی او ﺑﻮدﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺎﻋﺚ ُﺑﺮدﺗﺎن
ﺷﺪه را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ او ُﺑﺮده ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ؟ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ
را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻨﺪ .ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮی؟

واﻗﻌﺎً ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﭼﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺧﻮﺷﻤﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻮﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﮑﻞ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺗﻮاﻓﻖ و ﮐﻠﯽ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮ.

ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .و

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮔﺮوه ﻫﺎ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۱۱ﺳﺎل ﻋﻘﯿﺪه ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،اﺣﺴﺎس ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺬب دارﯾﻢ – ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ اش در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه آرﺷﯿﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم وﻗﺖ اﻣﺮوزﺷﺎن را ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داده ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ذات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺘﺮ ،و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺗﻮﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺸﮑﻞ دارد ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﺪ ﮐﻪ
»اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ« و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺻﺤﺖ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﺎ ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺑﻄﻪ ای دارد؟
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ

ً
اﺧﯿﺮا ﺗﻐﺮ ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻮدت ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺮاﻣﭗ را دﯾﺪه ای؟
ﻧﻪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ .ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ؟
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯽ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﻋﻮت ﻧﺸﺪی؟
ﻧﻪ ،ﻣﺎ دﻋﻮت ﻧﺸﺪﯾﻢ .دﻟﯿﻠﺶ را ﻧﻤﯽ داﻧﻢ.
اﮔﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪی ،ﻣﯽ رﻓﺘﯽ؟

اﺻﻼ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ارزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
راﺳﺘﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
ً
ﻧﻪ .و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﯿﻢ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺚ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎً در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮاﺗﻤﺎن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ را ﺑﮕﻮﻢ .ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دوﻟﺖ ﮐﺠﺎ
درﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﺪن ﺑﻪ

ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ دارد.

ً
اﺧﯿﺮا ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺘﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ُاﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﻓﺮاد در ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮ
ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺰﻧﯽ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ اﺑﺰار ﺳﺨﻦ وری،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ
ً
ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮد از اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً  .ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎده ﺗﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗﻮﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد را ﺗﻐﺮ دادﯾﻢ و
ﮐﺮدﻧﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ً
ﺗﻮﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ؛ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﯾﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﻣﻦ از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻓﺎﮐﺲ را ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ را

ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻢ .و اﯾﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﺮده
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وارد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ
ً
اﯾﻢ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺣﻤﻼت ﻓﺮدی در ﺗﻮﺘﺮ اﻧﺠﺎم
داده اﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ،ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻗﺒﻼ ﻫﯿﭻ ﻓﯿﻠﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ً
ً
اﺧﯿﺮا داده اﯾﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﭘﻠﺘﻔﺮم
داده ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮی ﮐﻪ
ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی دارد.
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎﯾﺖ را
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﯽ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدی و در واﻗﻊ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﻐﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدی .درﺳﺖ

اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد؟

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺪ اوﻟﻮﯾﺖ .ﻫﻤﺎن اول ﮐﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺧﺮاب اﺳﺖ .ﻣﯽ

داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻬﺒﻮد دارد وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی و
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ،ﺧﺐ ﻧﻪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﺑﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ

ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را درﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻋﺪدی ﺗﻮﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ؟
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ

ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺮوﯾﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روزاﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در
روز اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ را دارد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ درﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و ﺿﻤﻨﺎً  ،ﻣﺎ دوﺑﺎره در ﺣﺎل رﺷﺪﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺳﻪ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺤﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ وﺳﻂ
ﻣﺜﻼ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺖ ﻫﺎ در آن ﺗﻐﺮ ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اش
ﺗﻐﺮات ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده.
ً
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻔﺎوت دارد؟
آﯾﺎ
ِ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻠﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ آن واﻗﻌﺎً ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﻧﺪ.
واﻗﻌﺎً ؟
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻘﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ً
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺼﺮی؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ…
ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﺑﺼﺮی ﭼﯿﺰی ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺸﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺮدازش ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داده اﯾﻢ ،ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻮﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﮑﺮول ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺘﺮ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در ﺗﺎﯾﻢ ﻻﯾﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،دﻟﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺷﺎن در آن راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﺟﺪا از ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،ﺗﻮﺘﺮ زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر را

ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد .ﺑﺒﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ –

ﮐﺎﻣﻼ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ
ً
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎز اﺳﺖ؛ ﻫﺪﻓﯽ ﺷﺮﯾﻒ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ام

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ.
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