
 

1 
 

 

 

 

 م؟یشو  نفلوئنس یو چگونه ا ستیک  نفلوئنس یا

 

بوک  سیتلگرام، ف نستاگرام،ی)ا و اجتمایع یمجاز  یبه شبکه ها یادیز  یاگر عالقه

و  به گوشتان خورده است و معن   نفلوئنس یا یمطمئنا کلمه د یو ...( دار  وبیوتی، 

 میشو  آشنا یم نفلوئنس یمقاله با مفهوم ا نیدر ذهنتان باشد. در ا ی  مفهموم ناآشنا

 .داد میرا آموزش خواه میشو  نفلوئنس یا میتوان و چگونه یم

 

 ست؟یک (influencer) نفلوئنسیا

 ن  یو غر  بیمفهوم عج اد یاست. ز  «گذاری  تاث» در لغت به معن   influencer واژه

در شهر شما وجود  یمشهور  ستیفوتبال کیمثال در گذشته اگر  ستین

 یگذار ی  تاث یفوتبال برا یکمپ ها  ا یو  ورزش   یها ابیاز استعداد بعض    داشت

از آن ها  خود  نسیی   ب یجوانان به سو  شی  یمخاطبانشان و جذب ب یرو  شی  یب

مخاطبانشان  یو برا د یایآن ها ب دوبار به مکان آموزش   یکیکردند که   درخواست یم

 شی  باشد تاث دهیرس ی  رد نظر که خود به مقام و جاحرف بزند. مطمئنا آن فرد مو 

 .خواهد بود اد یآن افراد ز  یرو 
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 یگر یفرد د ن  یو رفتار شخص میتصم یکوچک هر کس بتواند رو   فیتعر  کی در 

 .شودمحسوب یم نفلوئنس یبگذارد، ا ی  تأث

کسب و کار   یمثال در فضا میی  نمونه بزرگ را در نظر بگ یکه فضا  ی  از آن جا البته

که   میتوجه دار  به کسای   م،یکن  را استفاده یم نفلوئنس یتجارت اصطالح ا یایو دن

 .بگذارند ی  تأث یشی  یو رفتار تعداد افراد ب میتصم یبر رو  توانند یم

ا ی  تواند تاث زن یم گر یباز  کی مثال   .داشته باشد ش  یلوازم آرا د یدر خر  ی  به س 

 

 :قرآن د یاز د یگذار   ی  تاث

مسان پيامی  هر كس از شما مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو ه اى

 .چندان خواهد بود

اش را فرمان برد و كار شايسته كند پاداشش را دو هر كس از شما خدا و فرستاده  و 

 .دهيم و برايش روزى نيكو فراهم خواهيم ساختچندان یم 

  گر 
ّ

امون همسان پيامی  )صىل الل م( است كه چه آيات مذکور پی 
ّ
 عليه و آله و سل

اگر اطاعت كنند پاداش مضاعف دارند، و اگر گناه آشكارى مرتكب شوند كيفر 

 .مضاعف دارند

از آنجا كه مالك و معيار اصىل همان داشت   مقام و شخصيت و موقعيت  وىل

اجتمایع است ، اين حكم درباره افراد ديگر كه موقعين  در جامعه دارند نی   صادق 

 )چقدر جالب(است. 
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 :ها نفلوئنس یانواع ا معرف

 :مشهور و معروف افراد 

نمونه  یو ... باشند. برا گرانیتوانند ورزشکاران معروف و باز  گروه از افراد یم  نیا

فالوور  ونیلیهفت م یخود باال نستاگرامیا اجتمایع یرامبد جوان در شبکه  یآقا

کت ها  غیتبل یدارد و برا  .دهد یم شنهاد یرا پ ونیلیده م یباال یها نهیافراد هز  ا یس 

 

 :ایصنعت دن بزرگان

ام بس  گایهیگروه از افراد به علت قدرت، طرز فکر و جا  نیا  یار یکه دارند مورد احی 

 .شوند واقع یم

 

 :خود یکار   یمتخصص در حوزه  افراد 

اتژ  انجام یم خایص یخود کارها یکار   یکه در حوزه   کسای    یها یدهند با اسی 

کنند.   نفلوئنس یبه ا لیتوانند خود را تبد یم نفلوئنس یشدن به ا لیمربوط به تبد

و  lilly singh و pewdiepie مثل یکمد  یکار کنندگان در حوزه ها  مثل بعض  

 ... و تنسیف

 

 ست؟یچ نگیمارکت نفلوئنس یا

 غای  یتبل ی وهیش نیاست. در ا گذار ی  با افراد تاث غیهمان تبل ا ی نگیمارکت ئنس نفلو یا

که با   شود یم در آن حوزه معرف   گذار ی  خدمت توسط شخص تاث ا یمحصول  کی

شده  یت   تع شیبه اهداف از پ ای  یمنجر به دست ای  یو بازار  نگیاصول برند تیرعا

گفته شد در حال حاض  در کشورمان   ه. همان طور کشود آن کسب و کار یم یبرا

 یکه برندها  کنند یم تیفعال نستاگرامیا در شبکه اجتمایع نفلوئنسها یا نیشی  یب

 چرم نینو  غیبهرام رادان با تبل یبا آنها هستند. مثل آقا یمختلف در حال همکار 
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 نگیمارکت نفلوئنس یا کیشما  د ی. شاد یخود باش دروی   یایدنبال رو  شهیهم پس

 .دیشد

 

 م؟یشو  نفلوئنس یا چگونه

و  د یکند. تمرکز تمرکز تمرکز کن  را دنبال یم مشخض یفلسفه کار  نفلوئنس یا کی

 .دیمتخصص شو 

 د یتوان نوع شبکه را یم نی. )البته چندد یکن  یت   مناسب خود را تع اجتمایع شبکه

 .(د یانتخاب کن

 یشبکه ها تیر یمد یهاروش نیاز نام آشنا تر  یکی. د یهدفمند بساز  یمحتوا

 نی. بر اساس اباشد یم ۲-۳-۵قانون  اجتمایع یشبکه ها یمحتوا د یو تول اجتمایع

ناب و  د یها باعدد از مقاله ۵که نوشته شده است،   یامقاله ۱۰قانون از هر 

به صورت  د یمقاله با ۳و  شند با نوشته شده باشند که توسط شخص ثالن   تیفیباک

در مورد  د یبا ی   مقاله ن ۲باشند که توسط شما نوشته شده باشند.  یو خی   آموزش  

 .شما نوشته شود

 .دیکن  تیو مداوم فعال د یارسال محتوا پشتکار داشته باش در 

اک بگذار  یها داستان . مثل آقا د یمنحرص به فرد باش د یکن  . سیعد یخود را به اشی 

 کازم ما که 
 

نشان داده شده توانسته  ر یکه در عکس ز   آبدارچ   کی یها با نام روزمرگ

 .را کسب کند درآمد خوی   غیجذب کند و با تبل یادیز  یفالوورها

 

 .(د یتان را جذاب کن یکند. )عکس ها  غیخودش را تبل د یبا نفلوئنس یا کی

 .دیده شیمخاطبان را افزا ی شبکه

تعداد آنها  شیفالوورها و افزا یشبکه تیاز تمرکز خود را به تقو  بخش   د یبا

ش شبکه تیتقو  یهاروش نیاز بهی   یکی. د یاختصاص ده مخاطبان،  یو گسی 
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با نام  یشی  ی. با نوشت   در وبالگ ها رفته رفته افراد بباشد نوشت   در وبالگ ها یم

ما به دنبال ش ی   ن اجتمایع یشبکه ها در افراد  نیا نکهیو احتمال ا شوند شما آشنا یم

 مختلف یها نهیدر زم د ی. پس فعال باشابد ییم شیافزا ی   باشند ن

 .تعامل دوستانه دارد شیبا فالوورها نفلوئنس یا کی

 .دیارتباط برقرار کن نفلوئنس یامکان دارد با افراد معروف ا اگر 

 .دیگدار به آب نزن  و ی   د یشده خودتان باش د یتول یمحتواها مواظب

. مطمئنا د یکن  تیو اعتماد به نفس خود را تقو  د یمداومت و پشتکار داشته باش اگر 

 .دیهست نفلوئنس یا کیشما 

 

 :آخر کالم

امروز که مثل تار عنکبوت  یو شبکه ا یتکنولوژ  یایدر دن د یتوان یم د یبخواه اگر 

شود  که اصال باورتان نیم  یو به درآمد ها د یشهور شو م عی    است س  دهیچیبه هم پ

و خود را متخصص  د یو تالشتان را انجام ده د یخودتان را باور کن د یفقط با د؛یبرس

فتیع پی    در حوزه مورد عالقه تان، تا س  د یکن و باور خود را  مانی. فقط اد یکن  س 

 .دیشو  نفلوئنس یو ا د یرا خلق کن باور نکردی   یها ی جهیتا نت د یکن  تیتقو 

در قسمت نظرات با  د یدار  یانتقاد ا ی شنهاد یپ ا یشما. هر سوال  تشکر از همرایه با 

 . د یبگذار  انیا در مم
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