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 تعریف و تمجید مخاطبان کتاب

هسذتند درهذاآننیرتریباورپذ ا،محصوالتشمایهادهیازاتیحمایافرادبرانیبهتر
کذذشهگونذذشیفربذذششذذمانشذذانمذذاشذذلیذذ،نگذذ اریریعصذذرت   دئالیذذابرنذذدرانیسذذ بذذادهذذد

پتادیکنهمکاری کمککنند وکارتانکسبشرفتیبششمادر
، متخصص استراتژی رشد کسب و کار، نویسنده کتاب 1دیوید میرمن اسکات

 Fanocracyپرفروش 


"هرایذذذی"و"هگذذذونگی"این لوئنسذذذردهذذذد،یکذذذشارائذذذشمذذذیعملذذذیهذذذایشبذذذاتو ذذذلیذذذن
کذذذذذردهاسذذذذذتوبذذذذذششذذذذذماکمذذذذذکمیمارکتینذذذذذترات  یذذذذذش یذذذذذابیوتحلیل وکنذذذذذدتذذذذذابازار

وکارتانرامتحولکنید کسب
 Marcus Sheridanالمللی  ، مدیرعامل شرکت بین2مارکوس شریدان



اگذذر دیذذرامطالعذذشکنعصذذرت  یرگذذ اریدیذذکنیذذد،بامیتیذذفعالیابیذذبازارنذذشیاگذذردرزم
باکشحسبدیپیذداکنیذدشودباعثمین لوئنسریکلمشاشنیدن کتذا رانیذادیذ،قطعذا 

دارد!یبرندشمابشآنبستگندهیآ دیبخوان
 Zen Media، مدیرعامل شرکت 3شاما هایدر



مطالعذش،دیذبگ ارا ذرن لوئنسذریاکیذیابذرودیشولیتبداین لوئنسرکیبشدیبخواهاگر
است ضروریهوشمندانشوکاراریبسلیکتا ن

و  The Self-Reliant Entrepreneurهای  ، نویسنده کتاب1جان جانتس
Duct Tape Marketing 
                                                             
1 David Meerman Scott 
2 Marcus Sheridan 
3 Shama Hyder 

 



 

بذذش ذذرامنذذاب ازیذذننیذذ  هرکذذدا کنذذدح ذذزایذذادیمحتذذواتولیذذدمیوکاری،کسذذبهذذر
کذار،نیذان ذا ایراهبذرانیبهتذردیخذوددارنذد شذایمحتوا یوتوایابیبازاریتوجهیبراقابل

است ،یککتا راهنمایجدیدکتا نیباشدوااین لوئنسرییاستراتژکیاست ادهاز
 Epicو  .Killing Marketing ،Content Incهای  ، نویسنده کتاب2جو پولیزی

Content Marketingگذار مؤسسه  . سرمایهContent Marketing 


انتظارآنبودجهانکشت  یرگ اری،همانیاستحوزهدرمحوردادهکتا این  در
 Return onهای پرفروش  ، پیشگاِم حوزه بازاریابی، نویسنده کتاب3مارک شفر

Influence ،Known  وMarketing Rebellion 


نیذلهسذتند،4ارگانیذکویهذایپذولکانالبخشذیشاهدکاهشا رگرانیکشددرحالی
کذذشهگونذذشبذذششذذمانشذذانمی وغذذاتیتبلنیبکوهذذکمذذایدرفضذذابذذشهذذداب نیذذد دهذذد

مذرد یرویگ اردرمذوردسذرمایش وآنفر توجودداردییازایدنی،اجتماعیهارسانش
 دیآنرادردستانخودنگشدار اینکتا شاملقواعدبازیاستاست 

، Orbit Mediaگذار و رئیس بخش بازاریابی  ، سرمایه5اندی کرستودینا
 Content Chemistryنویسنده کتاب 

 

کذشهگونذشتذ  نشذانمیلیذن ای ادا رمطلذو ایرفتارهارییتغیی=تواناریت   درریدهذد
دهد میرییتغششیهمیرابرایابیفروشوبازار،تالی یاقتصاددعصر

 X: Theپژوه، نویسنده کتاب  شناس دیجیتال، آینده ، مردم6برایان سولیس
Experience When Business Meets Design 


                                                                                                                             
1 John Jantsch 
2 Joe Pulizzi 
3 Mark Schaefer 

4Organic Channel :کشمشتریانخودشانازطریقکانال  یابند هارامیجست وآنهایغیرپولی

5 Andy Crestodina 
6 Brian Solis 



کذاوشدربذارهجذ ا استکشیکتا ب رگعصرت  یرگ اری، ترینبخذشبازاریذابیبش
کذذشفراشذذلیذذن پذذردازدمینیذذاددر هذذایقدرتمنذذدبذذاحضذذورکمپین ذذادیادیذذکلکسذذیاسذذت

کذذشبذذشاآموزنذذدهاریکتذذا بسذذی،رگذذ اریت  این لوئنسذذرهارادردسذذتدارد عصذذر یاسذذت
شود اضافشمیشمایابیکتابخانشبازار

 Small Dataو  Buyologyهای   ، نویسنده کتاب1لیندستروممارتین 


کتذذا نیهذذاکیا ذذولوتاکت ازک ذذاکننذذد کذذارمییواقعذذیایذذدردنلیذذموجذذوددر
کذذذشنبذذذااسذذذت ادهازهمذذذانروش3102درسذذذالرایذذذادانز؟مذذذی کتذذذا عصذذذرلیذذذهذذذایی در

ازشیتذابذشامذروز،بذشد  لیتبدزشرکتبرایاین لوئنسرکیکندبشمیسیتدرت  یرگ اری
اونیلیم01  بشدستآورد هاروشنیدالردرآمدحا لاز

 و  MWIگذار  ، سرمایه2جاش استیمل
 Days to LinkedIn Mastery 60نویسنده کتاب 



ن لوئنسذذذریکذذذشانیذذذاانذذذدوجذذذودآوردهبذذذشرایرگذذذ اریت  یایذذذدنی،هایاجتمذذذاعرسذذذانش
لیذبهتذرازنکسچیهذهرکسذیاسذت دغدغذش،آیذداستوازک امیی،هششکلستیک
کنذدونحذوهرابذازمیگ اریریجهانت  یکتا اودرهاکند موضوعرادرکنمینیفرااش

روشاسذذت ادهنیذذازادیذذکذذشبخواهدیباشذذوکاریکسذذبخذذواهدهذذد میحیکذذارآنراتوضذذ
کذذشیکتذذابنیذ،اخواهیذدان ذذا دهیذدبکذذاررانیذکذذشخودتذانادیباشذیفذذردایذدیذکن اسذت
 دیبخواندیباتیموفقیبرا

 المللی، نویسنده پرفروش، مدیر بخش بازاریابی ، سخنران بین3کارال جانسون


                                                             
1 Martin Lindstrom 

2 Josh Steimle 
3 Carla Johnson 



 

یبرایهایعملتو یشنیاین لوئنسرمارکتینتبااست ادهازبهتریدرحوزهکتابمشاهده
جایتمرکذ بذرهذابذشازکتا یاریبسذ است،ج ا ودلپ یرن لوئنسرهایعملکرداسن ش

کیذدیپذوهیارهذایمعرویماننذددرآمذد،وکارکسذبیواقعذجیبذانتذاسن شاین لوئنسذرها ت 
،0آنالیتیکسگوگلمانندایدازقبلبشآندسترسیداشتشکشییبااست ادهازاب ارهالین دارند

برااین لوئنسرهادیدهدتاب همارائشمییمشاورهعمل کنند شماهشکارمییواقعا 
 TrustInsights.aiگذار، مدیر ارشد بخش داده  ، سرمایه2کریس پن



کذذشدیذذخواهیذذدب هماگذذرمیاین لوئنسذذرمارکتینذذتنوشذذتشاسذذت راهنمذذاییبذذرایلیذذن
کذارشذمامی ورشذعلش،تذالی یداین لوئنسذرهایان  ذارازدحذا وتوانذددرهگونشکسذبو

 کتا رامطالعشکنیداینشود،
 Entrepreneurs On Fireگذار  جان لی دوما، سرمایه



بذذودهاسذذذت 2رلنذذدیاتیریبخشذذیدرمسسسذذشمذذدسذذالسذذخنرانالها نیهنذذدلیذذن
کذذشجلسذذاتدادنشذذانمذذیتذذالی یارشذذددیکنندگاندربرنامذذشکارشناسذذبذذازخوردشذذرکت

هذذذریرابذذذرایبذذذاورنکردنیمحتذذذوایبذذذودهاسذذذت اوآموزشذذذدورهدرآننیتربرجسذذذتشلیذذذن
تعامذلقیذازطروکارشکسذبدررشذداواندازوت ربذشخواهذدازهشذزکشمیوکاریکسب

کذشسذعهذرکسذبیکتذا بذرانیذا دهدارائشمیاست ادهکند،این لوئنسرهابا دریوکاری
ال ا است کیدارد،این لوئنسرهادهیچیپیایم اکرهبادن

وکارهای دیجیتال در مؤسسه  مدیر برنامه کارشناسی ارشد کسب، 4جرمی هیز
 مدیریت ایرلند

 

ارائذذش خذذودیهذذادرکالسمحتذواینیذذلراراداشذذتزکذذشافتخذذارنیذهااسذذالنیذذایمذنطذذ
کتذا انذد الهذا گرفتشرابذشخذودمشذغولکذردهوازآنانیدانشذ وشذشیهمیکنزومطالبو

                                                             
1 Google Analytics 

2 Chris Penn 

3 Irish Management 
4 Jeremy Hayes 



کتذذا نیذاکسذبکذردهاسذذت یایاسذتکذذشوازدانذشوت ربذذشیگذرینمونذذشدلیذندیذجد
اسذت ادهراازنیشذتریکننذدبکذشتذالشمییافذرادیبذراودهذدراارائذشمییدیهایجدبینش
ارزشمنداست اریبس،هایخودداشتشباشندسازمانیبرایهایاجتماعرسانش

 مؤسسه مدیریت ایرلندوکارهای دیجیتال در  ، مدیر دوره کسب1جان مک آوی


هذذاوازپیا یعیوسذذح ذذزانیذذدرمیاجتمذذاعیهذذارسذذانشانوسیذذتذذواندراقهگونذذشمی
بذشمخاطذبمذوردنظذریاجتمذاعهایرسذانشقیتوانازطرهگونشمیهاموفقشد؟سازمان
یگذریدنذشیکتذا گ نیذاباشد نشیگ کیتوانداست ادهازمبالغهنگ تمید؟یخودرس

فراشذلیذنکنذد مییرابررساین لوئنسرهایجامعشوتوانمندسازکی ادینحوهااستکش
کذذشهگونذذشعصذذررسذذانشنشذذانمییابذذشطذذورمتقاعدکننذذده هذذایراهیهایاجتمذذاعدهذذد

شذذذمابذذذشیهذذذاورسذذذاندنپیا این لوئنسذذذرهاواسذذذت ادهازجامعذذذش ذذذادیایرابذذذرایدیذذذجد
کند مخاطبانموردنظربازمی

 در فنالند3، مدیر آموزش اجرایی دانشگاه جایوسکا2ماننین آری


وابذذانیهمذذشبازاریبذذراگذذ اریریعصذذرت  کذذاررادوبذذارهان ذذا دادهاسذذت نیذذفرااشذذلیذن
کذشهذذرامیحیهذذزتوضذیابذشطذرزماهرانذشلیذذناسذت یضذروروکارکسذب ذاحبان دهذد

گرفتذششذکودسذتیهگونذشازقذدرتبذنکذشیاسذتوایاتیذاین لوئنسرمارکتینذتح کز
کنآن،شده المللذیوبیننشیذنوشتششذدهوپذرازنمونذش،بیخوبکتا بشنیا دیاست اده

این لوئنسذذرمارکتینذتدرواقذ اسذت ادهازقذذدرتمذرد اسذتتذذااسذت یهایعملذتو ذیش
کذشهگومشخصمیقا یدقلی حبتکندوندربارهبرندشمابازار نیذادیذتواننذشمیکنذد

راان ا ده  دیکار
 Digital Marketing، مدیرعامل مؤسسه 4کن فیتزپاتریک

                                                             
1 John McAvoy 

2 Ari Manninen 

3 Jyväskylä 
4 Ken Fitzpatrick 



 

کتذذا ال بذذافراشذذلیذذن کذذشبذذشاین لوئنسذذرمارکتینذذتتوجذذشهرکسذذییبذذرایذذکراهنمذذاو
 دیریبگیادهانیوازبهتردیکتا رابخواننی   ادارد،نوشتشاست

 Mobile Monkey، مدیرعامل شرکت 1لری کیم


نیمهمتذرییبذرایاسذت ادهازنهذایراهنماعصرت  یرگ اری،یفدهباهرویزمانهردر
آنراشذذذمارقبذذذای،دیذذذاسذذذت اگذذذرآنرانخوان3131دردهذذذشیجذذذ  مشذذذترهذذذایکیذذذتکن
 خوانندمی

 Talk Triggersگذار و نویسنده کتاب  ، بنیان2جی بر


یتذالی یدیایذدردنتیذخواهذدبذاموفقکذشمییابیهررهبربازاریبراگ اریریعصرت  
است یحرکتکند،ضروردیجد

و  The Art of People ،Chairmanهای پرفروش  ، نویسنده کتاب3دیو کرپن
Likeable Media 

 

 کذذشوانمذذودمیکیذذپرداخذذتپذذولبذذشبذذااین لوئنسذذرمارکتینذذتمعمذذوال  کنذذدفذذردمشذذهور
گرفتذذذشمی این لوئنسذذذرهادر،تیذذذامذذذادرواقع شذذذودمحصذذذولشذذذمارادوسذذذتدارداشذذذتباه

اگذرنشذانتوجذشوت ذار قابلیتعاملواقعقیازطروجوددارند انتانیمشتراطرااشماو
تاندربذارهبرنذدیریذنظیببششکلهاکشآندیابیی،درمدیهاارزشقائلهستآنیبرادهید

کذذذرد بذذذشطذذذور کتذذذا جدمثبذذذت ذذذذحبتخواهنذذذد یعنذذذیعصذذذذرشدیذذذنیذذذلشذذذذافردر
مراتبشذمابذشنذشیوه دهذدمیارائذشامذربذششذمانیذتحققایهمشاب ارهارابرات  یرگ اری،

فردمشهورخواهدبود!کاست ادهازیکمتراز
 Winning at، سخنران حوزه تجربه مشتری و نویسنده کتاب 4دن گینگیس

Social Customer Care 
                                                             
1 Larry Kim 

2 Jay Baer 

3 Dave Kerpen 
4 Dan Gingiss 



معتمذداین لوئنسذرهایبذاهمکذاریاست یمدرنضرورانابیبازاریاعتمادبراای اد
دهذدبذششذمانشذانمیقذا ینیذلشذافردقکنذد فراهزفر ترااینتوانداستکشمییاهرم

کنیذذذد اریت  یرگذذذازدیذذذتوانکذذذشهگونذذذشمی خذذذودرایابیذذذاهذذذداابازاردیذذذتذذذابتواناسذذذت اده
 دیسرعتتحققبخشبش

 Social Media Examinerهای  گذار و نویسنده کتاب ، سرمایه1مایکل استلزنر
 Social Media Marketing Worldو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Michael Stelzner 

 



 

 درباره نیل شافر

بذذرایای ذذادوکارهاکسذذبکمذذکبذذشنذذشیالمللذذیدرزمبینمتخصذذصکشذذافر،یذذنیذذل
وکمذذذکبذذذش؛آمذذذوزشومشذذذاورههذذذاازطریذذذقیآنابیذذذفذذذروشوبازارتحذذذولدی یتذذذالیدر

هایرسذذذانشیابیذذذبازاریاسذذذتراتژبذذذرایتوسذذذعشواجذذذرایبذذذ ر وکوهذذذکوکارهایکسذذذب
وگذذ ار،بنیانلیذذن اسذذتیاجتمذذاع،این لوئنسذذرمارکتینذذتوابتکذذاراتفذذروشیاجتمذذاع

و0راتگذذرزوکاریکسذذبدرمدرسذذشرانیبذذشمذذدنیهمچنذذاسذذتوPDCAیابیذذمشذذاوربازار
ویژاپنذی،نذیبذشابذانهلیذندهذد آموزشمییراابیبازارمباحث،رلندیاتیریمسسسشمد

ازشیدرههارقذارهدربذیسخنرانیازاوبرا استیسخنرانجهانوتسلطداردنیماندار
ان مذذذذن،CES،CEBITماننذذذدییهذذذادهکشذذذوردعذذذوتشذذذدهاسذذذذتازجملذذذشکن رانس

هایرسذذانشیابیذذبازاردنیذذایو2محتذذوایابیذذ،کن ذذرانسبازار3وکاریپروفذذ بازاریذذابیکسذذب
ازجملذشیاجتمذاعهایزمینذشرسذانشدرگذریسشکتا دسندهینونیهمچناو 4یاعاجتم

مخاطبذذانونیذذلیمزینذذدسترسذذیبذذشبذذالیذذناسذذت 5تذذانیحضذذوراجتماعیحداکثرسذذاز
 هاوافرادمشهوردرسراسرجهاناست برندیبرایداشتندوستعقیدهرهبرکی،نیآنال

                                                             
1 Rutgers Business School 
2 MarketingProfs B2B Forum 

3 Content Marketing Conference 

4 Social Media Marketing World 
5 Maximize Your Social 
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 پیشگفتار

بذازاربذود ،بذشفروشذذگاهبذرایخریذدتل ذنهمذراهجدیذددرکذشی،وقتذشیمذاهپذنیهنذد
کال0موبایذذذل-تذذذی یکذذذشمراحذذذلفذذذروشرابذذذافروشذذذندهطذذذدرحالیرفذذذتز ایذذذ رنیدرجنذذذو 

کذذاریهسذذتیدآمذذدششذذمشیسذذسالپذذنیذذ،اکذذرد یمذ بذذرایمذذنسذذسالنیذذا؟امشذذغولبذذشهذذش
اسذتیمعنذنیذبذشایابیذومشذاوربازاریمربذکیذعنوانکارمنبذشپاسخمشخصیندارد 

این لوئنسذذریحتذذایذذسذذندهی،نویدار ،ازجملذذشسذذخنرانعمذذومیادیذذایهاشذذغلکذذشمذذن
این لوئنسذررابطشبذادرعمو جامعشغلطیکند،باورهاسسالرادشوارترمیشاین آنچبودن

 مارکتینتاست
آوریآسذذانبذذود دراقتصذذادمذذدرنشذذگ تبذذشطذذرزسذذسالبذذشایذذنپاسذذخامذذاایذذنبذذار

کذشنی،مرد اغلبهندیامروز دراین لوئنسذرکیذفروشذندهخذودشغلدارنذد معلذو شذد
این لوئنسذرهاوتعامذلبذایبرامس رهایکردتاراهکارمیوکارهاکسبکشبابودیسطحمحل

هانشاندهد حضوردررویدادهارابشآن
  بودکتانینوشتنالیدلوگوگ تنیجهات،ایاریازبس
کذذشوجذذوددارد کیذذازشیبذذیاجتمذذاعهایرسذذانشیابیذذبازار یاسذذتثنابشدهذذشاسذذت

زننذدوهمذوارهدرایذنهایاجتمذاعیسذروکلشمیهزبذارسذانشهاهنوزتعدادمعدودی،برند
2وکاریکسذبهذایپروفایل3سیاسذپیماظهورزمانازشوند میدهیبشهالشکشنشیزم

جایدرگیذذربذذشدارنذذدلیذذهاهنذذوزتما،امذذاشذذرکتاندوجذذودداشذذتشیهایاجتمذذاعدررسذذانش
 [ 1هذاتبلیذغکننذد آنی،برایاجتماعهایرسانشدرکنندگانشانمصراشدنوتعاملبا

                                                             
1 T-Mobile 

2 MySpace 
3 Business Profiles 
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ایذن هنذوزهذزپردازنذدمییغذاتیتبلهزبشتوییتهنوزهاشرکتترییهایتوحسا بیشتر
،دانذکردهرادرکنیهایاجتمذاعرسذانشا ذلیتیذکشماهییهااتتوسطشرکتاشتباه

هایراهنمذذذاوپسذذذتارسذذذالویمتعذذذددابیذذذبازاریهذذذابذذذاوجذذذودکن رانس شذذذودتکذذذرارمی
کاربردیدروبال بذرایبازاریابذاندستورالعمل هذاشذدهآندیذتولیمحتذواهمچنذان،های

مذداو وبذشطذوریاجتمذاعهایرسانشاندازهشزاست ضعیفاین لوئنسرهاباسشیدرمقا
درغذذاتیتبلیکذذشبذذراییهانذذشیرغذذزتمذذا ه یکذذشعلذذیبذذدانمعنذذکنذذد، ابذذتتغییذذرمی

میذذ انجذذ  مخاطذذببسذذیارکمتذذری،شذذودهایاجتمذذاعی ذذرامیهذذایرسذذانشپلت ر 
دارند ارگانیکیهاروشنسبتبش
نیازبذذذذذذارزترو یذذذذذذوتییمرهذذذذذذایوگنسذذذذذذتاگرا یایها،مذذذذذذدلمذذذذذذرد ازیاریبسذذذذذذیبذذذذذذرا

قیذطراز0این لوئنسذرمارکتینذتغذاتیتمذا تبلاینکذشهسذتند،امذاتصذوراین لوئنسرهایامروز
ایناستکشدرابتدایبازیتوپراازدستبدهید یشود،بشمعناان ا میاینافراد

گرفتنعکساین لوئنسر هذ اراندالرافذتیهذاودرنآپسذتکذردن،یهایسل بودن رفا 
پرداخذتپذولبذشیبذشمعنذااین لوئنسذرمارکتینذت سذتیهذانآن3ِمنشنکذردنیهابرابرنداز

هذذانیسذذت،بلکذذشدربذذارهپسذذتکذذردنآنویهذذایسذذل گذذرفتنعکسیبذذرایگذذریشذذخصد
 دربارهای ادوخلقروابطاست این لوئنسرمارکتینتتعامل،درگیریوارتباطاتاست 

بس عنذوانشرابذمرتبطبااین لوئنسرمارکتینتمعروایهاجهات،مننا یاریاز
کذشت نشذاندادهوانذدکردهیگ ارمتیهاخودراقآنششناسزینماین لوئنسر ییذدانذد

واقذ پذولاسذتنیازمندپرداخذتهاآنشدنتوسط ازرسذانشیذدیبذششذکلجد،ودر
اند شدهیلتبد

                                                             
0 Influencer Marketingا ذذطالددرادبیذذاتفارسذذیتحذذتعنذذاویناین لوئنسذذرمارکتینذذتیذذابازاریذذابیتا یرگذذ ارشایذذن

 شود دراینکتا ،ازا طالداین لوئنسرمارکتینتجهتتسهیلدرکمطالباست ادهشدهاست شناختشمی
2 Mention 
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مشذذهوردراین لوئنسذذرهاییشذذرفتپدرکنشذذدهاسذذت یبذذشخذذوب"این لوئنسذذرمارکتینذذت"
هایرسذانشکذاربرانین درنظرگرفتنادهداینموضوعراتغییرنمیشانیهایاجتماعرسانش

 است دراین لوئنسرمارکتینتیت اهزاساسء،سواین لوئنسرعنوانبشاجتماعی
 مذذاازجامعذذشب رگتذذرخذذودزیریذذگیمذذیذذادیکذذدیگراسذذت مذذاازیاجتمذذاعیانسذذانموجذذود

ارتبذاطیکذدیگرتمذدنبذایاسذت مذاازابتذداییردرحالتغیشش نحوهارتباطماهمزیآموایم
سراسذذرکذذرهیاولیذذِشهاانسذذانیهذذای نقاشذذزیابذذودهیرگذذ ارگیریت  برقذذرارکذذردهودرتصذذمیز

یاطالعذاتواسذتیوانذاتحیشذکاربرخذدرمذوردمکذاِنیهایهاوتو ذیشنقششیدربارهخاک
ایذذن ظهذذورهذذاپگر،آغذذازتحذذوالتجدیذذدیدردنیذذابذذود [2کردنذذد میمنتقذذلیگذذرانبذذشدرا

تغاتراارتباطذذتحذذوالت داده،امکذذاننشذذرانبذذوهوگسذذتردهرافذذراهزکذذردهوآغذذازگرییذذراساسذذا 
یها دردهذشبذودهاسذتیاجتمذاعیهادهیذازپدیاریشهرهاوبسذوتوسعشیانقال  نعت

ینترنتذذیوای،تل نذذیارتبذذاطجمعذذیذذقازطریمذذابذذاسذذرعتبذذاورنکردنیهذذایارتبذذاط،راهیذذراخ
انذذد عذذد دوبذذارهتحذذوالتجدیذذدیراای ذذادکردهیاجتمذذاعهایرسذذانشکذذردهاسذذت ییذذرتغ

شنیدهنشود شمایا پشودکشباعثمییدجدیارتباطیهاباروشوهمراهیانطباق
در0ِتذذدیهاوگ تگوهذذاها،پسذذتهذذا،پادکسذذتازکتا یاری،بسذذیذذراخیهادرسذذال
بحذذذثیشخصذذذت  یرگذذذ اریویاجتمذذذاعهایرسذذذانشهذذذایحضذذذوردرراهینمذذذوردبهتذذذر

عصذذرشذذدهاسذذت ارائذذشیشخصذذبرنذذدتوسذذعشهذذایایذذادیبذذرایهذذاوطردروشانذذد کرده
یکتذذا درمذذوردهگذذونگنیذذازایکذذشبخشذذکنذذد درحالینمییکذذارنیهنذذت  یرگذذ اری

ازاسذذت ادهن ذذایکنذذد،تمرکذذ مذذندرابحذذثمییاجتمذذاعهایرسذذانشدرشذذتریبیرگذذ اریت  
ا یذذپارسذذالیبذذرا-"زیگذذویمذذگذذرانیدکذذردنکذذشمذذنبذذشآن"اهذذر -ن لوئنسذذرهایای ذذدا

کذشروییگ ارسرمایشکینی اشماست تذانامیپانتقذالبذرایبایذدشذمانیروهاییاست
                                                             

کلمذذاتTEDِتذذد)0 رگرمیوطراحذذیاسذذت بذذشمعنذذیفنذذاوری،سذذTechnology, Entertainment, Design(مخ ذذف
کذشدرسرتاسذردنیذابذاشذعارم موعشِتدیکم موعشهمایشجهانیبششمارمی گسذتردهشذدنرا”رود ایذدههذاارزش

هایتذدگذ اریشذدند سذخنرانیبنیان0114درسذالSaplingهذایِتذدتوسذطموسسذششوند همایشبرگ ارمی”دارند
ک ) عمو قرارمیTED.comسایتو  ورترایگاندر(بشTED Talksتا  گیرد دراختیار
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کنیذذددهانبذذشدهانیخذذارجازکشذذوروتحریذذکتبلیغذذاتمرزهذذابذذش  ذذداهایتذذااسذذت اده
دربذارهینا شودوکارتانکسبدرموردمتمرک بر حبت"دیگران" برنذدسذاختنکذار ذرفا 
کذذذشمییرابذذذششذذذمامیبلکذذذشابذذذ ارنیسذذذت، بذذذرایتنذذذوعیازاهذذذدااتوانیذذذدبذذذاآندهذذذد

کنیذذد جذذ  ت  یرگذذ اررای ذذداهاوکاری،کسذذب بازگشذذتبذذشا ذذلدربذذارهنیذذاودرگیذذر
یگ تگوهذذذذذاکیذذذذذاسذذذذذتشتحریهایاجتمذذذذذاعدررسذذذذذانشسذذذذذازیوتعامذذذذذلریدرگشیقضذذذذذ
 برندتاندهاندرموردبشدهان

دافذذذرا هسذذذتنداطالعذذذاتوارتباطذذذاتیذذذیدهندههمگرانشذذذانیهایاجتمذذذاعرسذذذانش
رویاطالعذذاتزازکننذذدوهذذبرقذذرارمیهایاجتمذذاعی،ارتبذذاطرسذذانشیذذقازطرایذذادیهذذز

 همذشبذشبرقرارشدهاسذتارتباطاتدموکراسیدر کنندهایاجتماعیاست ادهمیرسانش
بذذابسذذتروپلت رمذذیرادارنذذدتذذا همذذشافذذراددارنذذدیخذذوددسترسذذمذذدنظریشذذبکشاجتمذذاع

وکارهابذرایکسذب برقذرارکننذدارتبذاطگ ارند،یرابشاشتراکمیمشابهقیکشعالیکسان
کذاربرانرسذانشتحققارزشدرتالشهستندتابااهر  همچذونیاجتمذاعهایسازیسذایر

پاین لوئنسرهابشیابرندحامیانکارمندان،  کمککنندیامشانانتشار
کذردهاسذت0فالوورهاییهمراهطورکشفروشندهتل نهمان کذشراداردوبستریراای ذاد

این لوئنسذذذرهابذذذابذذذرایارتبذذذاطرایکوهذذذحمحلذذذوکارهایکسذذذبوت  یرگذذذ اراسذذذتدرآن
همذذانیکسذذچیهنیذذآناللیذذپروفاتذذوانگ ذذت،میکنذذدمیییراهنمذذا کذذشبذذشنظذذرل ومذذا  طذذور

کارفرمذااسذت ازنظذهمذراهفروشندهتل نیک،اویانازنظرمشتر ستین،رسدمی ،اویشر
کذشمییقابلاعتمادی،او دافالوورهایشکارمنداست ازنظر گذوشنذدتواناست بذشاو

کذذرد دریذذکنگذذاهتذذوانرانمیفذذردیذذنآنالیتشخصذذبدهنذذد  کذذش،برخذذیدرحالیقضذذاوت
کننذد،سذایرینتوانذاییهنذینیذااینسذتاگرا منتقذلمیترییتذوخوبیدنیایفی یکیرابذشبش

ممکذن،کنذدمذیرهبذریهذ ارن ذررا،کن ذرانسدریذککشموفقیمدیرعاملکاریراندارند 

                                                             
0 Followers :شود هایاجتماعی دراینکتا ازواژهمصطلحفالووراست ادهمیکنندگانافراددررسانشدنبال 
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کارمنذذذدوباایننداشذذذتشباشذذذد یذذذنآنالیاسذذذت ذذذدا فذذذالوورهذذذاتوانذذذدمیلیونمییحذذذال،
هایرسذذذذانشیش ذذذذدا3جذذذذورجاورول0وانذذذذاتیم رعذذذشحکتذذذذا بذذذذشنقذذذذلاز داشذذذتشباشذذذذد

امتذذانیگسذذترشپیبذذراهذذابرابرترنذذد ازآنیهسذذتند،امذذابرخذذبذذایکذذدیگربرابذذریاجتمذذاع
بایذددارروابذطمعنذیی ذادوای یتالدازدحا وپاراایتدرهزشکستن،ین ورتآنالبش

کذذذش ذذذدای هذذذایاگذذذرشذذذبکشیحتذذذشذذذود،درتعامذذذلباشذذذید شذذذنیدهمیهذذذاآنبذذذاافذذذرادی
ایذنا ذلیرگذ اریعصذرت  ا لهمچنذانپابرجاسذت ین،ارشدیاافولکنندیاجتماع

دهد یراآموزشمیواقعینروابطآنالی ادنحوهتعاملوادهدوراپوششمی
کذذذشمتوجذذذششذذذده،یانزهذذذاومشذذذترکن رانسیبذذذرایزدردوردنیذذذادرسذذذ رها این لوئنسذذذرا 

شذذناختششذذدهدرجهذذانیگذذریدیجذذاازهذذریشبذذینوهذذیاآسذذیدرجنذذو شذذرقمارکتینذذت
درایذذذنمنذذذاطقبذذذشدلیذذذلدسترسذذذیراحذذذتبذذذشهارسذذذانشافذذذ ایشمیذذذ اناسذذذت ادهازاسذذذت 

سذذذابقشهایسذذذنتیازرشذذذدبیوهمچنذذذینعقذذذبمانذذدنرسذذذانشهوشذذذمندهمذذذراههذذایتل ن
هایشذذبکشرادریکذذشجذذوامعاین لوئنسذذرهاعذذالوهبذذرهذذایهمذذراههوشذذمندبذذودهاسذذت تل ن

و1یوتیذذذذوبر،5بالگرهذذذذاانذذذذد،کردهی ذذذذادا4ویبذذذذوو2ویچذذذذتماننذذذذدینهذذذذیبذذذذومیاجتمذذذذاع
ای،همراهیومشارکتداشتند نی دردموکراتیککردنت  یرگ اریرسانش1اینستاگرامرها

میوکارهاکسذذب کذذشدرآنقسذذمتازجهذذانواقعذذا  هقذذدرقذذذدرتاین لوئنسذذرهاداننذذد
ذبرنذد13ازیمذین[ 0 ازاروپذااسذتیشتربرابرب03یندرهاین لوئنسرهادرآمددارند  دبرتذرم 
[ یذذذک4اند این لوئنسذذذرهامطذذذردشذذذدهتوسذذذط1تائوبذذذائوینذذذیهیذذذنآنالیتخریذذذددرسذذذا

کذذرد رامشذذتری کذذشتعذذدادایذذادیبرنذذد-درسذذنگاپورمالقذذات یذذکم موعذذشبذذ ر داشذذت
هذابذود آنیبذاییاجدیدحذوزهبرندیکاندازیالراهدرحکش-کردمصرفیرامدیریتمی
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کنذذیذذدجدبرنذذددرمذذوردیزخذذواهبگ تنذذدشاگذذرمذذا بذذاکذذاررایذذن،هگونذذشایزخذذود ذذحبت
برایبرنذدهایقذدیمییذکیسنتهاییغاتوشیوهتبلبرتکیشیز؟دهاین لوئنسرهاان ا 

ویقذذذدیمیهاسذذذنتایذذذناسذذذتارتاپ،دورزدنیذذذکانذذذدازیاسذذذت،امذذذاهنگذذذا راههیذذذ 
رایشذذتریبمن عذذت،کنندگانبذذامصذذرایزارتبذذاطمسذذتقبرقذذراریونگهبانذذاناطالعذذاتی

 کردخواهدحا ل
یاریبس ینکذشبدوناوکارهاکسباز یذابیواقعذا  رابشناسذند،ازآندهانبذشدهانبازار

بذذذاهذذذاآن،دوسذذذتانشذذذاندوستانابذذذراضذذذیوخوشذذذحالیان مشذذذترکننذذذداسذذذت ادهمی
،یاجتمذذاعهایرسذذانشارتبذذاطدری هنگذذا برقذذرارکننذذد ذذحبتمیدوستانشذذانو   

یذذذادیازتبلیغذذذاتیذذذادردسذذذترسقذذذراردادنپسذذذتان ذذذا  هایارگانیذذذکبذذذرایتعذذذدادا
یذابیدهان یذابیدهاندهاننمیبذشکاربرانباعثتحریذکبازار دهاندربذارهبذششذود بازار

کردنمرد است  اهر 
کنبذذشایذذن ان ذذا رویخذذودگ اریزمذذانیومذذالییشسذذرماجایبهتذذرنیسذذتبذذشدیذذفکذذر

کذذذشدررسذذذانشاجتمذذذاعیت  یرگذذذ ارهایاجتمذذذاعییغذذاتورسذذذانشتبل پذذذولی،بذذذامشذذذتریانی
هایاجتمذاعیرارویبرقذراریرسذانشاگذربودجذششذدمیهذشهسذتند،ارتبذاطبرقذرارکنیذد؟

هاهمشبشارتباطبذینبازاریذابیموفذقمشذتریوکردید؟اینمیگ اریسرمایشروابطبامرد 
یهایاجتمذذاعمذذرد بذذررسذذانشگذذردد مذذدیریتامذذورمشذذتریاندرفضذذایاجتمذذاعیبرمی

 بودخواهندینهنیششکنندوهممییحکمران
کذذشمنتشذذرشذذدهبذذود0بیذذ ینسریویذذودرهذذارواردیشپذذیکذذشمذذدتیافتذذاد امقالذذشیذذادبذذش
خواهنذد"،آشذکارکننذدمشتریانشذانهذشهیذ یمیییرادربارهاینکش"برنذدهافکذرمیرازها

یبذرایعذیطبکذاریراهتوانداین لوئنسرمارکتینتمیکشهگونشدیددیخواهکرد درادامش
[ 5اند ا باتشدهغلطبشقیتحقاینهایدادهقیکشازطرباشدهاایدهنیا
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 نیسررتند بررا یررک برنررد راب رره داشررته باشررند.کنندگان مایررل  اکثررر مصررر  .1
کاربرانآنتوسطمرد ادارهمییهایاجتماعرسانش ایبذششذکلف اینذدهشودو

 کنندتابابرندها این لوئنسرهاای ادمیباراتریروابطعمیق
ییهابرنذد شروند نره تمرامالت. های مشترک سربب ایجراد روابری می ارزش .2

یشتریبوتعاملشارکتمیاجتماعهایرسانشکشدر بذشمعنذایآندارند،ل ومذا 
کذذذشدرحذذذالای ذذذادارتبذذذاطبذذذامذذذرد هسذذذتند این لوئنسذذذرهاازطریذذذق نیسذذذت

رابذذذشاشذذذتراکشذذذانیهادگاهیهذذذاودکذذذشارزشکسذذذانیوجذذذ  اعتمادسذذذازی
 پردازند بشای ادروابطمیگ ارند،می

کذشهگونذشفهمنذدیهنوزنمذوکارهاکسبدهدکشنشانمیهمراهبافروشندهتل نتعامل
تذذذ  یرایذذذنکارمنذذذدازشارتبذذذاطبرقذذذرارکننذذذد ممکذذذناسذذذتشذذذرکتبذذذااین لوئنسذذذرمارکتینذذذت

و،عالقذشاسذتیمشذترکسیکشدرارتباطمسذتقیزبذاکارمندویکعنواناطالعباشد بشبی
محصولایندرموردویودانشبرنداوبشوابستگی مذورداسذت ادهیکمنب اسذتکذشا ذال 

قدرتمنذداسذت اسذت ادهیذابی،بازارمحتذوایدریشخصذی داشکلازاین ردیگیقرارنم
هایرسذذانشدریشذذتربیذذتفعالیهذذابذذراآنیقمحتذذواوتشذذوتولیذذدیهایکارمنذذدانبذذراازایذذده

یذذن اواقذذ شذذودیذذدم توانذذدکارمنذذدان،مییتیبرنامذذشحمذذابخشذذیازعنذذوانبذذشی،اجتمذذاع
اند هنوزدرکنکردهوکارهاکسبهاوبرندازیاریایاستکشبسنکتش

0افذرادمشذهورییذدوجذودداشذتشاسذت ت قبذلهاازدهذشعنا راین لوئنسرمارکتینذت
اولیکی راهیناز بذرایبرنداسذت یا پخشپیبرا دایافرادت  یرگ ارهایاست ادهاز

یذذذابیها،سذذذال یازاسذذذتراتژیبخشذذذ2طرفذذذدارییذذذابیوبازار3همکذذذاریدرفذذذروشبازار
توانذذدمیی یتذذالمذذواردبذذشعصذذردیذذناوانتقذذالترجمذذشهابذذودهاسذذت برنذذدبسذذیاریاز

کسذذ باشذذدایرکانذذش ؟شذذویدمییذذکهذذان دهگونذذشبذذشآن؟دهیذذدراهذذداقذذرارمییهذذش
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ی یتذالدهذای؟پلت ر کنیذدمیینراهگونذشتضذمگ اریزمانیومالیبازدهیسرمایش
هستند یدبازیجدهایزمین

موضذوع،ویژگذیتاتذییذنخواهنذدبذود اتغییذردریششسیالوهمیهایاجتماعرسانش
 گیرنذذذذدشذذذذکلمییذذذذدجدهذذذذایپلت ر کننذذذذد میییذذذذراغلذذذذبتغیناسذذذذت قذذذذوانهذذذذاآن

ونذذدیآیمذذیاجتمذاعهایشذذبکششذوند دوبذذارهبذذاابینیمی0هذایفیذذدهایخبذریالگوریتز
کذشروند می  دیذدهبسذطوگسذترشهذاخودتذانرادرهمذشآنغیرممکنونابخردانشاست

ازیذذذذدینسذذذذلجدینسذذذذتاگرا اهمچذذذذونیبصذذذذریاجتمذذذذاعهایشذذذذبکشیرشذذذذدناگهذذذذان
کذذشم ذذ اازبالگرهذذا،یوتیوبرهذذاوپیشکسذذوتانتذذوییترهسذذتند کذذردای ذذادرااین لوئنسذذرها

ودردیذذجدیهذذاپلت ذر ازمشذذکالتتسذلطبذذردرحذالاجتنذذا ودوری،شذذماکذشدرحالی
خوبیبذذذشتواننذذذدمییذذذکپلت ذذذر هسذذذتید،این لوئنسذذذرهاطذذذولعمذذذرنگذذذراِنایذذذحذذذالظهذذذور

،پوششدهند دیتوانببهترازآنچشکشخودتاناریبستانیرابرادشواریبصریهانشیزم
یکذردرویازمندن- داهایاین لوئنسرهااستمنظور-یاست ادهازقدرتافرادواقع

ینذوعاین لوئنسذرمارکتینذتنسبتبشرویشسنتیگسترشپیا برندتاناسذت یمت اوت
برقراروتغییر عذالوهبذرایذن،اسذت تذانومخاطبانیانارتباطوتعاملبامشتریتحولدر
آندربذذارهخلذذقمحتذذواتوسذذط ای ذذادنمایذذدیسذذنتبذذازدهفراتذذرازیاربسذذی یتوانذذدنتذذامی

کاربراسذت آندربذارهجامعذشوای ذاداجتمذاعاسذت آندربذارهروابذطاسذت آندربذاره
فراتذذرازتعامذذلودرگیذذریاسذذت آن یذذابیبازارینسذذلبعذذدیذذناسذذت ایذذا پخذذشپ ذذرفا 

است یاجتماعهایرسانش

                                                             
1 Newsfeed 


