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مقدمه نویسنده
قبل از شروع ،توجه خواننده را به این موضوع که در این کتاب قرار است چه چیزهایی توضیی داده
شود ،جلب میکنم.
این کتاب برای چه کسانی است؟
این کتاب بهصورت یک راهنمای بینالمللی نوشتهشده است و مخاطب اولیه آن دانشجویان اقتصیاد
و تجارت (کسبوکار) است .همچنین دیگر دانشیجویانی کیه بیه شییوههیای کیار سیازمان ییا میدیریت
رسانه های اجتماعی عالقه دارند نیز بهطور کلی برای خواندن این کتاب تشویق میشوند و خواندن آن را
به این دسته از افراد نیز پیشنهاد میکنیم.
عالوه بر این ،افراد تجاری (از کارکنان و کارمندان تا مدیران و مدیران ارشد) که خواهان آشنایی بیا
جنبههای مختلف تجارت و رسانههای اجتماعی هستند نیز از این کتاب بهره خواهند برد.
این کتاب چه تفاوتهایی با دیگر کتابهای رسانههای اجتماعی دارد؟
نگاه این کتاب از منظر سازمانها (و نه افراد) است و اثر رسانههای اجتماعی بر بخشهای مختلف یا
اصول گوناگون در سازمانها را بررسی کرده است .رویکرد چند رشتهای که در این کتیاب مورداسیتفاده
قرارگرفته ،با دیگر کتابها درباره رسانههای اجتماعی که در آنها یک موضوع هیدف قیرار داده شیده و
تنها بر آن تمرکز کردهاند (مثل کتابهایی کیه تنهیا دربیاره بازارییابی ییا  ITهسیتند) متفیاوت اسیت.
ازآنجاکه این کتاب در نظر دارد به مقدمهای بر گسترهای از موضیوعات تجیاری مربیوط بیه رسیانههیای
اجتماعی بپردازد ،مکملی است در کنار دیگر کتابهایی که بهطور خاص و مجزا به موضوعهای دیگر در
این حوزه پرداختهاند.
نکات منحصربهفرد این کتاب بهقرار زیر است:
مفاهیم و اصول پایه مدیریت رسانههای اجتمیاعی بیهمنظیور آشینایی خواننیده بیا نکیات ضیروری
کسبوکار از طریق رسانههای اجتماعی توضی دادهشده است.
تأمالت انتقادی توأم با بینش علمی به همراه نکات و ترفندهای عملی مربوط به پدیدههای جدیید و
ترویج یافته رسانههای اجتماعی در اختیار خواننده قرار میگیرد.

ر 

مدیریت رسانههای اجتماعی

با اتخاذ رویکرد چند رشتهای در این کتاب ،خواننده با طییف گسیتردهای از موضیوعات میرتبط بیه
سازمان آشنا میشود تا بتواند از رسانههای اجتماعی با رویکردی مناسب در کسبوکار استفاده نماید.
در آغاز ،کتاب به راهبردهای بالقوه رسانههای اجتماعی میپردازد که میتوانند به دسیتیابی بیه اهیداف
تجاری و راهبردهای سازمانی برگرفته از بیانیه مأموریت سازمان منجر شوند .البته پیر واضی اسیت کیه
رسانههای اجتماعی راهحل تمام مشکالت کسبوکار نیسیتند و اسیتفاده از آنهیا بایید بیه دقیت میورد
بررسی قرار گیرد تا از شکست یا انتظارات بیشازحد باال ،اجتناب گردد.
در پایان هر فصل ،یک خودآزمایی و همچنین پیشنهادهایی برای مطالعات آتی و درک بهتر مطالب
مطرح شده است.
اضافه بر آن ،فصل جمعبندی به مورد کاوی ها و تمرینهایی برای مدیریت رسانههای اجتمیاعی در
عمل اختصاصیافته است.
ساختاربندی کتاب چگونه است؟
پس از فصلهای مقدماتی ،فصلهای بعد ،به توضی موضوع کسبوکار و ارتبیاط آن بیا رسیانههیای
اجتماعی در سازمان میپیردازد بیرای هیر فصیل آن در درجیه اول توضیی دادهشیده اسیت کیه کیدام
بخشهای سازمان و تا چه درجهای در موضوع درگیر هستند.
فصل  :1مقدمهای بر مدیریت رسانههای اجتماعی
فصل  :1تعاریف ،انواع و ابزارهای رسانههای اجتماعی
فصل  :3راهبرد رسانههای اجتماعی و بازده سرمایهگذاری
فصل  :2تبلیغات برخط و پویش ویروس وار
فصل  :1مدیریت ارتباط با مشتری در رسانههای اجتماعی
فصل  :2بهینهسازی موتور جستوجو
فصل  :7تجزیهوتحلیل احساسات و نظر کاوی (هوش تجاری )1
فصل  :1دادهها در شبکههای اجتماعی و استخراج دادهای پیشگویانه (هوش تجاری )1
فصل  :3استخدام الکترونیکی
فصل  :15سرمایهگذاری جمعی
فصل  :11مسائل اخالقی و قانونی در رسانههای اجتماعی
فصل  :11جمعبندی
هر فصل به این صورت سازماندهی شده است که با یک مقدمه که خالصه طیرح کلیی فصیل را در
برمیگیرد آغاز میشود ،متن اصلی بهگونهای نوشتهشده است که قابلدسترسی برای مخاطبان گسترده

مقدمه نویسنده  ز
باشد و شامل مجموعهای از لینکها و مراجع که امکان مطالعه بیشتر برای کسانی که مشتاق به مطالعه
عمیق هستند را امکانپذیر میسازد .هر فصل با بحث و خودآزمایی به پایان میرسد تا درک خوانندگان
از موضوع را به چالش بکشد.
سلب مسئولیت و عالئم تجاری:
هدف این کتاب ارائه چشماندازی عینی از هنر رسانههای اجتماعی در برههای خاص از زمان ،بیدون
جانبداری از یک یا چند ابزار رسانههای اجتماعی و یا خدمات برخط خاص است .ازآنجاکه ایین کتیاب
یک راهنمای بینالمللی است ،هدف و نیتی برای توصیههای خاص به هیچ سازمانی ندارد.
این کتاب بهطور مستقل به چاپ رسیده است و دارای مجوز ،حمایت مالی و یا هر شکل دیگیری از
تائید از هیچ سازمان ،محصول و یا فروشندهای که در کتاب اشارهشده است نیست.
کلیه عالئم تجاری تحت مالکیت مالکان مربوطه است.
امیدوارم از مطالعه از این کتاب لذت ببرید.

گنت ،بلژیک
امی ون لوی

مقدمه مترجم
کتابی که پیش رو دارید اثری است در حوزه مدیریت رسانه و تبلیغات کیه توسیط یکیی از اسیاتید
دانشگاه گنت بلژیک به رشته تحریر درآمده است .خانم امی وی لون نویسینده کتیاب حاضیر از اسیاتید
جوان عرصه مدیریت کسبوکار در دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشیگاه گنیت اسیت کیه جیزء
معدود صاحبنظران حوزه مدیریت رسانههای اجتماعی نیز محسوب میشود.
با پیدایش فن آوری اینترنت و ظهور تجارت الکترونیک و تجارت شبکهای ،کسبوکارهیا وارد دنییای
دیگری شدند .فنآوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ( )ICTتحول شگرفی در تمامی عرصهها و ازجمله
عرصه کسبوکار به وجود آورد که اوج این تحول را امروزه در بازاریابی و کسبوکار از طریق رسانههیای
اجتماعی شاهد هستیم .رسانههای اجتماعی اعم از شبکههای اجتماعی ،وبالگهیا ،ویکییهیا ،فیرومهیا،
میکروبالگها و  ...با رشد کمی و کیفی غیرقابل مقایسه خود با سایر رسانهها و نیز سیایر فینآوریهیای
ارتباطی تقریباً بهتمامی ابعاد حیات اجتماعی سیایه گسیترانیدهانید .در چنید سیال گذشیته اسیتفاده از
ظرفیتهای این رسانهها خصوصاً شیبکههیای اجتمیاعی در جهیت ارزشآفرینیی بیرای کسیبوکارهیا،
گسترشیافته و بسیاری از شرکتها و مؤسسات بزرگ تجیاری از رسیانههیای اجتمیاعی بیرای پیشیبرد
اهداف خود یاری میجویند.
اثر حاضر که یکی از محصوالت سال  1512موسسه انتشاراتی معتبیر اسیپرینگر اسیت دارای نقیاط
قوت و برجستگیهای خاصی است که از آن جمله میتوان به محتوای کامالً بهروز و کاربردی آن اشیاره
کرد .همانگونه که اشاره شد اثر حاضر یکی از محصوالت سال جیاری انتشیارات اسیپرینگر اسیت و بیر
همین اساس مطالب و مباحث مطرحشده کامالً جدید و روزآمد میباشند.
این کتاب همانگونه که خود نویسنده محترم نیز در مقدمه کتاب اشیاره داشیتهانید ییک راهنمیای
بینالمللی در زمینة مدیریت رسانههای اجتماعی بهمنظیور ارزشآفرینیی در کسیبوکیار اسیت .کتیاب
مخاطبان محدود نداشته و هر دودسته مخاطبان دانشگاهی و مخاطبان عام را شامل میشود.
ماهیت متن درس گونه ( )Text Bookکتاب از دیگر وجوه برجسته اثر حاضر است .این اثیر کیه در
 11فصل تنظیمشده است با مقدمهای برای ورود به بحث در ابتدای هر فصل آغازشده و میتن فصیلهیا
مملو از مثالها و موردکاویهایی است که درک مطالب را ملموستر میسازد و در انتهیای هیر فصیل از
کتاب بهمنظور به چالش کشیدن درک خوانندگان ،سؤاالتی را در قالب خودآزمایی مطرح میکند.
مترجم کتاب در به ثمر رسیدن این اثیر ارزشیمند و پرکیاربرد ،خیود را میدیون زحمیات دوسیتانی
میداند که بیتردید بدون همکاری و همراهی آنان امکان انجام این مهم میسر نبوده است.

مقدمه نویسنده  ش
سرکار خانم صدف پورحسینی دانشجوی مقطع دکتری رشتته متدیریر رستانه دانشتهاه راترار در
ررجمه بخشهایی از این کتاب یاریهر اینجانب بودهاند که صمیمانه مرارتب دتدردانی ختود را از ایشتار
ابراز میدارم .همچنین از برادر گرانقدر جناب آدای حسین رحمانی ماتر دانشتجوی مقطتع کارشناستی
ارشد مدیریر رسانه دانشهاه رارار که رقریباً رمامی زحمات پس از مرحله ررجمه کتاب بتا ایتن بترادر
هنرمند بوده اسر ،کمال رشکر و ددردانی را دارم .از جناب آدای یاسر آذرپرند دانشجوی مقطع دکتتری
مدیریر رسانه دانشهاه رارار نیز به خاطر زحمر بازخوانی و رطبیق متن سپاستهزارم .از دوستر ززیتز
آدای ماندس اصغر نعمتی دانشجوی دوره مدیریر دکتری رسانه که زحمر طراحی جلتد کتتاب را بتر
زاده داشتهاند نیز سپاسهزاری مینمایم.
در خارمه بر خود الزم می دانم از زحمات و همراهتی صتمیمانه همکتارار ممتترم واحتد انتشتارات
دانشهاه رارار جناب آدایار دکتر مجتبی امیری نماینده ممترم دانشکده مدیریر در انتشارات دانشهاه،
احمد آخوندی مسئول رولید ممتوا ،حسین رضائی مسئول حروفنهاری و منصور نظامآبادی کارشتناس
رصمیح ،مرارب سپاس و رشکر خود را ابراز دارم.
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشگاه تهران
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