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 مترجم پیشگفتار

عصر خود، تحوالت عمیق و سریعی را در جامعه های هماینترنت در مقایسه با سایر فناوری 
وکارها نیز از این امر مستثنی نیستند. در عصر اتصال، مشتریان بیش از هر ایجاد کرده و کسب

گذارند و نقدهای دیگران خود را به اشتراك می دهند، نظراتزمان به نظرات دیگران اهمیت می
کند با تصویری که برندها خوانند. تصویری که مشتری از برند در ذهن خود ترسیم میرا می

های اجتماعی، با فراهم خصوص رسانهکنند از خود بسازند، متفاوت است. اینترنت و بهتالش می
اند. اتصال از طریق ابزارهای سیار و سهیل کردهها، این جابجایی را تفرمآوردن ابزارها و پلت

دهد. گیری بهتری را در خرید میهمراه به مشتریان اجازه دسترسی به خرد جمعی و تصمیم
صورت بالقوه یک رسانه ارتباطی اند و هر مشتری بهکارها با یکدیگر در ارتباطومشتریان کسب

ئه محتوای نادرست در بازاریابی و برندسازی است. به همین دلیل، دیگر ادعاهای دروغین و ارا
ممکن نیست. با شرایط موجود، دیگر مشتریان منفعل نیستند و بیشتر به خانواده، دوستان و 

 های اجتماعی اعتماد دارند تا ارتباطات بازاریابی سنتی و قدیمی.کنندگان شبکهدنبال
ی و آنالین در حوزه بازاریابی ها و مطالب چاپبا این وصف و با وجود آگاهی از حجم کتاب

مندان و های دانشگاهی، عالقهدیجیتال، مترجم به سراغ کتابی رفته است تا فارغ از پژوهش
 دانشجویان با خواندن آن درك بهتری از بازاریابی دیجیتال پیدا کنند.

وش این کتاب طوری ساختاربندی شده که تمام مفاهیم درحوزه بازاریابی دیجیتال از قبیل فر
سازی موتور جستجو، بازاریابی های اجتماعی، بهینهاینترنتی، تبلیغات انالین، بازاریابی رسانه

دهد و کننده آنالین را پوشش میها و تا حدودی رفتار مصرفایمیلی، تجزیه و تحلیل شاخص
 سپس این اجزا را ذیل سناریوهای واقعی و کاربردی به آزمون گذاشته است.

نوشته  DIGITAL MARKETING: A PRACTIAL APPROACH (THIRD EDITION): عنوان کتاب اصلی
Alan Charlesworth  انتشاراتتوسط  ۲۴۶۸است که در سالRoutledge   به چاپ رسید. مترجم

داری و حفظ های مناسب، حداکثر تالش خود را در امانتسازیمعادل سازی متن وعالوه بر روان
متن ترجمه خالی از اشکال نیست. لذا از همه خوانندگان محترم شک اصالت متن داشته، ولی بی

های انجام شده را از گزینیگردد تا نقطه نظرات اصالحی خود در مورد متن و واژهدرخواست می
گردد که شنهاد میبه اطالع برسانند. قویاً به خوانندگان پی mr.karimi@atu.ac.irطریق ایمیل 

پیشگفتار نویسنده را قبل از ورود به متن اصلی کتاب بخوانند تا هم با ساختار کتاب و هم 
 های نویسنده برای نگارش این کتاب آشنا شوند.دغدغه

mailto:mr.karimi@atu.ac.ir
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سازی این کتاب مترجم را یاری در پایان الزم است از همه کسانی که در ویراستاری و آماده
 ارات سازمان مدیریت صنعتی، سپاسگزاری گردد.اند، به ویژه انتشرسانده

 محمدرضا كريمي علويجه                                                           
 ت علمي دانشكده مديريت و حسابداریأعضو هی

 شگاه عالمه طباطباييندا                                                               



 مقدمه
 

آنچه  با شودیممطرح  پیش رو کتاب ی دیجیتال است و بین آنچه دربازاریاب حاضر کتاب موضوع
 پیش رو کتاب از توانیمزمانی ، تفاوت وجود دارد. دشویمدر یک کتاب بازاریابی متعارف ارائه 

، هاهینظرغیرتخصصی در مورد  هرچندآن اطالعاتی عمومی خوانندۀ که  کردبهترین استفاده را 
برای  -یابیبازاریابی داشته باشد. صرف زمان برای توضیح ابعاد بازار یهاکیتاکتو  هایاستراتژ
بنابراین، ؛ بردیمرا از بین  شدهمطرحبر موضوع  حاضر کتاب اساسیتمرکز  ،بازار یبندبخشمثال 

ریابی متعارف پیروی کند، مبتنی بر آنکه از ساختار یک کتاب بازا یجا بهساختار محتوایی 
 است. مشاهده قابلوضوح مشترکاتی نیز بهخواهد بود؛ هرچند کاربردهای بازاریابی دیجیتال 

است.  ناپذیراجتناب، امری پیش رو کتاب اجزای بازاریابی ذیل محتوای ، ترکیب برخیحال هر در
کاربرد مشابه  طور به داده شده است؛کتاب جای  بازاریابی درآمیختۀ برای مثال، جوانب متفاوت 

، در محتوای کتاب کنندهمصرف، محصول/ خدمت و مشتری/ کنندهمصرفموضوعاتی مانند رفتار 
برای اثبات  بایداست،  ۶هر کتابی که ادعا داشته باشد متنی دانشگاهی ،بر آنافزون . استمشهود 

حول  نکتهباید به چهار  ،این مدعا مبانی دانشگاهی متناسبی نیز ارائه دهد. قبل از اثبات این مدعا
 آن اشاره کرد:

از میدان و تأییدی معنای آن است که به شواهدی  کاربردی بودن محتوای کتاب به .۶
به  ،عالوه به. ودشیمارجاع داده  ،واقعی در خط مقدم بازاریابی دیجیتال کارگیرندگانبه

برده  سؤال دانشگاهی را زیر یهاپژوهش، ارزش برخی هادادهنظر شخصی من علمِ 
تبلیغات آنالین خواندم که اگر بخواهم از زمینۀ در  یامقاله راًیاخاست. برای مثال، 

 یهامدلاز تحلیل استفاده »...  بنویسم:گونه  این توانمواژگان خودشان بهره ببرم، می
بسیار دقیق بودند. من و  هاافتهی...«. بررسی موضوعبه منظور برداری  رگرسیونیِ

چون نتایج  ،اذعان داشتیم حاضر پژوهش نتایجبسیاری دیگر به صحت و دقت 
 ،کردندیمتأیید  را هاافتهینیز همان  Google’s AdWords/AdSense یهالیتحل

و نتایج آن نوع از  شودیمارائه  ۲واقعی در زمان هاستمیساین نتایج با این تفاوت که 
 .ندشویمپژوهشی دانشگاهی ارائه  فرایند پس از طی هاپژوهش

                                                           
1. Academic 

2. Real-time 
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 دادهتجاری  یهاسازماناز آمده دستبهپژوهشی  یهاافتهیارجاعات بسیاری به آمار و  .۲
 روزبهبه بهای  ،سوگیری وجود داشته باشدها آن شاید در برخی از اگرچهاست.  شده

 .ارزدیم وکارهاکسبمباحث واقعی بودن 

 فرایند از سویی، .ندامنسوخ حاضر کتاب موضوعیزمینۀ دانشگاهی در  یهاپژوهش .۹
کنونی  یهاافتهی در جهت خالفدر این زمینه پژوهش و چاپ مقاالت دانشگاهی 

زمان اثبات  طی هاافتهیخی بر صحت که حالی در و از سویی دیگر، ۶کنندیمعمل 
. برای مثال، هر رسندینمطی زمان به اثبات  هاپژوهش، بسیاری از نتایج این شوندیم

است اکنون  شده ارائه ۲۴۶۹اجتماعی در سال  یهارسانهنظری که در مورد بازاریابی 
دو طی مشابه رشد تبلیغات آنالین طور  به در مورد کاربران امسال صحت ندارد؛ دیگر
شگرف بوده که هر پژوهشی با موضوع اثربخشی الگوهای آن، به درد  چنان اخیر سال

 .خوردیمنویسی تاریخچه

است. در  تردید مورددانشگاهی در این زمینه  یهاپژوهش کیفیت برخیهمچنین،  .۰
سؤال زیر بدون  هاپژوهشدر این  اضافه کرد که گونهاین توانیم گفتهپیشنکتۀ  ۀادام

 پذیرفته را هاافتهیاین و بدون هیچ پرسشی،  قبلی یهاپژوهش یهاافتهیدر بردن 
برای . کندیمرا با مشکل مواجه  هاپژوهشهمان  یهاافتهی درنتیجهکه  کنندیمتلقی 
انجام  وفوربهموضوع کنم که در این یادآوری  را فراترکیب یهاپژوهش توانمیم مثال،

 هاپژوهشاز  برآمدهآنکه نتایج  جای بهکه  امنشدهمواجه  پژوهشیهنوز هم با . شودیم
 یهاپژوهش، اصلِ کنداست، ارائه  شده دادهنمایش  هاپژوهشکه در آن  گونهآنرا هر 
همچنین،  .کندمطرح  هاپژوهشدر مورد هایی سؤالو شاید کند را ارزیابی  شدهبررسی
نیز  دهندگانپاسخو  شوندیمدر درون دانشگاه انجام  هاپژوهشاز  توجهیدرخور حجم 

 به بسیاری یهاپرسشنامهمشابه،  طور بهیا اهالی دانشگاه هستند و یا دانشجویان. 
شاید در برخی  که حالی در. شوندیماجتماعی ارسال  یهارسانهآنالین در  صورت

اما وقتی به هر چیزی که به اینترنت  ،مفید دانست توانیم را پژوهش این نوع هانهیزم
در این  شدهبررسی که جوامع میرسیم، بیشتر به این نتیجه میکنیممربوط است فکر 

 نیستند. نظر مداصل جمعیت نمایندۀ  هاپژوهش

 مسئلهاین  ،انتقاد است یا تمجید دانمینمدیگری که باید اضافه کنم و هنوز نکتۀ ، حال هر در
مشابه این مقالۀ در  جایی دربازاریابی دیجیتال زمینۀ مقاالت دانشگاهی در بیشتر است که در 

                                                           
تاریخ انجام پژوهش گردد، چون بازمی ۲۴۶۹شده است، جدیدترین ارجاع آن به قبل از سال چاپ  ۲۴۶۷ای که در سال مثال، مقالهبرای . ۶

 است. ۲۴۶۹همان سال 
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و فهم ما از این  جمله و یا خود این جمله وجود دارد که: هنوز هم شکاف بزرگی بین درك
 وجود دارد. موضوع
جدیدی  چیزهیچدانشگاهی  یهاپژوهشاین است که بسیاری از  ،حاصل شددیگری که نتیجۀ 

 که خود ندیگوینمحوزه فعاالن این ی به چیزهیچگفت که  گونهاین. یا شاید بتوان دهندینمارائه 
 Europeanنشریۀ از  یاژهیوشمارۀ برای مثال، اشند. به آن نرسیده ب وخطاآزمونبا ها آن

Journal of Marketing کاربران  ینقدهااثر »عنوان با  یاژهیومقالۀ  ۲۴۶۹در سال  منتشرشده
 این مقاله آمده بود:چکیدۀ (. در ۲۴۶۹) ۶ژانگ و همکاراننوشتۀ « آنالین بر فروش دوربین

 باید فروشانخرده دهدیم: این پژوهش نشان ۲پژوهش كاربردی یهاداللت

ی نقدها در مورد کاالها ایجاد کنند تا وجوجسترا برای تشویق مشتریان به  ییهاکانال
 توانندیمها آن آنالین نیز فروشانخردهفروش بهتری داشته باشند. در مورد 

را ها آن میم خرید مشتریانتص فرایندکه در کنند جزئی محصوالت را ارائه  یهایژگیو
طراحی و اجرای دقیقی داشته باشند برای  کهای گونه بهند. ترفیعات قیمتی یاری ک

 ند.مؤثر وجوجستبهبود فروش محصوالت قابل 

است که اثر  ییهاپژوهشاز اولین  یادشده پژوهش :۹اصالت و ارزش پژوهش

 ده است.کر بررسی وجوجستروی محصوالت قابل  کاربران آنالین را ینقدها
هیچ پژوهشگر  ،در حقیقت)یا  نبرم سؤالرا زیر مقاله  سندگانینو داریامانتاکنون اگر بخواهم 

بگویم که در ذهن غیردانشگاهی من، آمازون و هزاران  توانمیم( حداقل دانشگاهی دیگر
)حداقل من  دانستندیم گذشتهکاربردی را قرن  یهاداللتاولین عنصر  آنالین دیگر فروشخرده

قبل از وارد شدن  سادگیبهکه  بودکاالیی  وجوجستیک کاالی قابل  نامهلغت( و در دانستمیم
 است و خوب این پژوهش چیز جدیدی نگفته است. بررسی قابلبه رقابت قیمتی 

مورد اصالت و ارزش پژوهش نیز باید گفت که آمازون و بسیاری از معاصران آن، همانند  در
کاربران آنالین بر فروش محصوالت قابل  ینقدهانیز در زمان واقعی اثر  اکنونهمگذشته و 

 شاید. گرددبرمیبه قرن گذشته  اشسابقهباز هم باید بگویم که  کنندیمرا ارزیابی  وجوجست
جدیدی ارائه  چیزهیچاما  ،استدر این زمینه  شدهانجام یهاپژوهشنخستین از  حاضر پژوهش

ارجاع  Godes & Mayzlinنوشتۀ  یامقالهکه به  شومیم)اغلب با مقاالتی مواجه  دهدینم
زمینۀ پژوهشگران در نخستین عنوان به  راها آن است و شده چاپ ۲۴۴۰در سال  که اندداده

به این حقیقت است که چطور امکان نویسنده ۀ اشار [(!کنندیممعرفی آنالین  ینقدهابررسی اثر 
                                                           
1. Zhang et al. (2013) 

2. Practical Implications 

3. Originality/value 
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 ۲۶پیش )قبل از ورود به قرن  هاسالفعال در این حوزه از  یهاشرکتدارد زمانی که بسیاری از 
، هنوز اندکردهکاربردی و عملی پیاده صورت  به و راهکارها را هالیتحل( این نوع از ام

پس از بازار به  هاسالاست که  یامطالعهو ارجاعشان به  انددهینفهمرا  مسئلهپژوهشگران این 
 .]لیل اثر تبلیغات آنالین افتاده استفکر تح

طبیعی بین طور  به است که یافاصله ،دانشگاهی یهاپژوهشزمینۀ در  دیگرمطرح موضوع 
اما همین  ،دیگر وجود دارد یهانهیزمیا  وکارکسب، لیوتحلهیتجزمتفاوت مانند  یهاتخصص

خواهد بود. متخصصانی را تصور کنید  سازمشکل ،صحیح درك نشود که صورتی درطبیعی فاصلۀ 
. دهندیمارائه  خالف جهت عمومیدیگری نظری زمینۀ و در  شوندیمکه از تخصص خود دور 

یا متخصصان  کنندیمنظر  فناوری اظهارحیطۀ در  راحتیبهبازاریابی که  متخصصان برای مثال،
IT  دهندیمنظر  وکارکسبکاربردهای فناوری در حیطۀ که در. 
سو و  نوشتۀ یامقاله. کنمیمرا شفاف بیان  گفتهپیشنکتۀ ذکر مثالی از یک پژوهش هر دو  با

« نویسان بر قصد خرید آنالین مشتریانوبالگ یهاهیتوص آثار»تحت عنوان  (۲۴۶۹همکاران )
 به این صورت اهداف خود را بیان کرده است:

 و ارزیابی نویسوبالگیک  به خوانندگان... بررسی این نکته که آیا تفاوتی بین اعتماد 
وجود دارد یا خیر؛ و اینکه چگونه ادراك خوانندگان یک  هاهیتوصاز مفید بودن ها آن

. نقش میانجی شهرت گذاردیماثر ها آن وبالگ بر نگرش و رفتار خرید آنالین
 .ایش شودآزم نویس بر قصد خرید خوانندگان نیزوبالگ

یک متخصص عنوان به  بنابراین ،دارند یشناختروانبه اعتقاد من این موضوعات ماهیتی 
 مشخصاتاست.  بررسی قابلرفتار سازمانی حیطۀ بگویم که این موضوع در  توانمیمبازاریابی 

در بخش عناوین به آن ارجاع که  ییهادانشکدهاما  ،این مقاله موجود نیستنویسندۀ  سهکامل 
 ،شومیمبسیار مشعوف  اینکه وجود با. شودیم هادادهشامل علوم کامپیوتری و مدیریت  اندداده

وجود ندارد که  یانشانهاما هیچ  ،متعددی دارند یهاتخصصافرادی از دانشگاه  نمیبیموقتی 
بازاریابی داشته باشند، رفتار سازمانی یا حیطۀ نویسنده، تجربه یا صالحیتی در  سهاز این یک هیچ

بنابراین ارزش این مقاله نزد من قبل از آنکه حتی یک جمله از این مقاله را ؛ روانشناسی پیشکش
 یواقعی وکارهاکسبدر این مقاله در مورد یادشده  یهانشیببسیار اندك است و  ،خوانده باشم

است،  شده دادهارجاع ها آن منبعی که در این مقاله به ۸۴ند. از بیش از ریپذخدشه شدتبهنیز 
حوزۀ در  شدهچاپبازاریابی، روانشناسی یا حتی مقاالت حیطۀ در ها آن چهارمیککمتر از 

 یهامدلمختلف علوم کامپیوتری و  یهاحوزهمنابع آن مربوط به بیشتر هستند و  وکارکسب
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را  هامدل گونهاینعلوم کامپیوتری که دارم پیشینۀ با توجه به  است. (TAM) ۶پذیرش فناوری
مفهومی هستند که میزان پذیرش کاربران فناوری را  یهامدلاز  یاگونه هامدل. این شناسمیم

قرار  توجه موردرا  کارگیریبهو چگونگی  کارگیریبهبر تصمیم  اثرگذارو عوامل  کندیمارزیابی 
که اگر کسی در محیط  گویممی دوبارهاما  ،بیاورید حساب بههم  تجربهبی. اگر مرا دهندیم

 فناوری را پذیرفتهتنها  نه خوانندگان ثابت باشد و اخبار محصوالت را دنبال کند،جزء وبالگ 
بلکه بسیار هم با فناوری احساس راحتی دارد. پس چرا باید یک پژوهش دانشگاهی از مدلی  است

که دیگر خواندن  جاستهمیناست؟  شده دادهبرای ارزیابی فناوری توسعه  اساساًبهره ببرد که 
در این ارزش و اعتباری هیچ برای بازاریابی دیجیتال چون به نظرم  ،کنمیماین مقاله را متوقف 

دانشگاهی  یهاپژوهشاز  گونهاینبه  باید حاضر کتاب ، در ابتدایبه هر حالمقاله وجود ندارد. 
حیطۀ ی در دانشگاه یهاپژوهشنظر من در مورد بسیاری از  ،وضوحچون به کردمیماشاره 

 .دهمیمبنابراین به خواندن همین مقاله ادامه ؛ کندیمرا مشخص  تخصصی خودم
بیشتر را از مطالعۀ بعد از خواندن فرضیات این پژوهش تمام اشتیاقم برای  انگیزیغم طوربه

 ؛استبه طور مثبت اثرگذار خواننده شدۀ ادراكمفید بودن  هب: اعتماد H2aفرضیۀ ؛ دهمیمدست 
ها آن خرید آنالین بر قصد خرید آنالینزمینۀ در  هاوبالگخوانندگان  یهانگرش: H3فرضیۀ و 
 به ذهنم رسید این بود که هاهیفرضفکری که بعد از خواندن نخستین است. مثبت اثرگذار طور  به

زمینۀ در  یاسابقهکه  هرکسیارزش خواندن این مقاله را دارد؟ اگر از ها سؤالپاسخ این  واقعاًآیا 
اعتماد ها آن افرادی که ما بهتوصیۀ فروش محصولی در هر صنعتی داشته باشد بپرسید که آیا 

است یا خیر، پاسخ شما را خواهد داد. در مورد خرید آنالین نیز  مؤثرداریم در قصد خرید ما 
خرید محصولی فکر زمینۀ نویس در وبالگیک  یهاهیتوصبه  کسی هر که گفت توانیم
 وکارکسباگر همین موضوع را در محیط . تصمیم خرید آنالین خود را نگرفته است، انگار کندیم

را ها سؤالپاسخ این  ۶۵۵۷حدود سال  آنالین فروشانخردهخواهیم دید که  ،ارزیابی کنیم
اولیۀ نقشی حیاتی در مراحل  هاسینووبالگ اساساً. این نکته نیز ناگفته نماند که دانستندیم

مورد نویسندگان اینترنتی نام نهاد که نخستین  توانیمرا ها آن و اندداشتهضای اینترنت فتوسعۀ 
 .اندبودهوثوق خوانندگان 

مراحل  مهم است: من زین مسئله نیا یادآوری ،گفتهشیپ یهانکتهپانوشتی به  عنوان به
یکی از این  بوكفیسصفحۀ این مقاله را ارزیابی کردم که به ایجاد تابلویی در  بردارینمونه

مطرح  سؤالی. دکریمدعوت  به پر کردن پرسشنامه نویسان محدود بود که خوانندگان راوبالگ
 قرار داده است؟ قابل قبولی را در اختیار پژوهشگراننمونۀ  ،این روش واقعاً: آیا شودیم

                                                           
1. Technology Acceptance Models 
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بازاریابی دیجیتال آن است که تا حدود حوزۀ دانشگاهی در  هایپژوهش قصوانیکی دیگر از 
 یامقالهدر  ،است. برای مثال شده بنادیگر  یهاپژوهشاعتبار پایۀ بر  هاپژوهشزیادی این 

که با چه سرعتی بازدیدکنندگان در مورد  سؤالپاسخ به این برای  Lowry et al. (2014)نوشتۀ 
 دانشگاهی دیگر هایپژوهشبا اتکا به  راحتیبه ،، نویسندگانکنندیمقضاوت  سایتوبیک 

 :دهندیمپاسخ  گونهاین
محدود را ثانیۀ چند فقط افراد در محیط اینترنت  درصد ۸۴ دهدیمنشان  هاپژوهش

 دهندیماختصاص  سایتوبی دیگر برای بازدید سایتوبقبل از کلیک روی 
(Peracchio & Luna, 2006 .)چند  ندرتبه، بسیاری از کاربران اینترنتی عالوهبه

 (.Thompson, 2004) کنندیمرا بازدید  سایتوبصفحه از یک 
 ۶۵۵۰شرکت آمازون این واقعیات را حدود سال فعاالن و اما باید به اطالع برسانم که 

و  امبردهیک وبالگ به این موضوع پی ۀ مطالعۀ واسط به ۶۵۵۱در سال خودم . من دانستندیم
 میدانیمکه آنجا بنابراین تا ؛ ترنت نیز به این واقعیات واقف بودنداینحوزۀ مشابه من هزاران فعال 

بدون سوگیری در پژوهش همین نتایج را در اختیار قرار  سایتوبیک  یهاشاخص یهایابیارز
 باقی سایتوببازدیدکنندگان چه مدت در  دهندیمدقیق نشان طور  به هایابیارز. این دهندیم

برای  حاضر پژوهش ، نویسندگانعالوهبه. اندکردهمرور  سایتوبو تا کدام صفحه در  اندمانده
که در دنیای  ییهاپژوهشساختگی استفاده کردند. در  یهاسایتوببررسی فرضیات پژوهشی از 

ند. در ایواقع هاآدرسوجود ندارد و تمامی  ایساختگی سایتوبهیچ  دهندیمواقعی روی 
را نیز اندازه ها آن شدۀادراكاعتبار  هاسایتوبنویسندگان مقاله با ارزیابی لوگوی  ،بخشی دیگر

 بازدیدکنندهبخشی از ادراك فقط اما باید گفت که لوگو  ،که اگرچه موضوع جالبی است اندگرفته
قعی ادر زمان و یچندسطح یهاآزمون کارگیریبهو در زندگی واقعی با کند میرا منعکس 

 د.کر بررسی را سایتوبتمامی جوانب یک  توانیم
ضمنی به تکیه بر طور  به شود،دیده میدانشگاهی  یهاپژوهشنقصان دیگری که در 

. برای گذارمیماما من نام آن را کتمان حقایق دنیای واقعی  ،پیشین مرتبط است یهاپژوهش
 :شده است کهگفته  شدهچاپمقالۀ در یک  ،مثال

  موتور  بودن نهیبهمتعددی مانند  یهایابیارزواسطۀ  به سایتوبکیفیت
اما نویسندگان اصطالحی نامناسب را برای ؛ سنجیده شد سایتوبی وجوجست

مبنای  گوگل در تمام صنایع بر، برای مثالبرگزیده بودند ) وجوجستارزیابی 
درخور (. دهدیمپیشنهاد  دارانیخراصطالحات متعارف آن صنعت تبلیغات را به 
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دنیای واقعی به خواهد بود و بدون استفاده  کامالًآنکه نتایج این پژوهش توجه 
 ارتباطی ندارند.

 اما پژوهشگران  ،تبلیغات آنالین پولی در مقابل تبلیغات آفالین سنجیده شد ارزش
( که بیشترین قیمت به معنای آن دانستندینم)یا  اندنگرفتهاین نکته را در نظر 

قرار بگیرد؛ بنابراین نتایج این پژوهش نیز  صدر فهرستنیست که یک تبلیغ در 
 ناقص است. کامالً ،نباشدبدون استفاده اگر 

 پژوهشگران آنچهمن را در پی دارد این است که بسیاری از  ناامیدیکه  ایمسئله نیترمهم
برای اهالی بازاریابی دیجیتال واقعیات دنیای واقعی است.  دانندینمیا  رندیگیمدانشگاهی نادیده 

 گونهاینعدم ارجاع من به  -یا حداقل یکی از دالیل اصلی -همین موضوع دلیل اصلی
برای کمک به دانشجویان  پیش رو کتاب هدفنخستین خواهد بود.  حاضر کتاب در هاپژوهش

 بتوانند در این حوزه شاغل شوند. اگر راحتیبهاست که ای گونهبه  دیجیتالدرك بهتر بازاریابی 
در منحنی تنها  نه ،هدایت کنم ،که زدم ییهامثالناقصی همانند  یهاپژوهشرا در جهت ها آن

را از هدف ابتدایی آشنایی با مباحث بازاریابی ها آن بلکه ،امکردهخلل ایجاد ها آن یادگیری
 .امساختهدیجیتال دور 

. در شوندیمدانشگاهی با هدف آزمون مفاهیم کاربردی انجام  یهاپژوهش، میادهیشنکه  گونهآن
اما زمانی که رفتار  ،صحیح است کامالًاین موضوع  -علمی هستند اساساًکه - هارشتهبرخی 
را مبنا قرار  کنندگانمشارکتاگر همان رویکرد را اتخاذ کنیم و پاسخ شود می بررسی انسان
که  سایتوبیک  یهالیتحلدر مورد  مسئله. همین رفتخواهد  سؤالزیر  هاافتهیصحت  ،دهیم

موارد نیازی به انجام  گونهاینبسیار دقیق خواهد بود. در  ،شوندیمکامپیوتر ارائه وسیلۀ  به
 یرهایمتغاگر تمام  ،اثبات این موضوع وجود نخواهد داشت. برای مثالبرای پژوهش دانشگاهی 

 هاونیلیمصدها/ هزاران/  بازدیدِ رفتارِ زمان واقعیِ ارزیابی دردخیل را ثابت فرض کنیم و اگر 
به حضور بیشتر  با رنگ سبز بهتر است و مقایسهدر  رنگآبیزمینۀ پسنشان دهد که  بازدیدکننده

، پس رنگ آبی مناسب خواهد بود. پرسش از افراد که شودیم منجر سایتوببازدیدکنندگان در 
اطمینانی پاسخی دقیق فراهم درجۀ یا خیر، با هیچ  دهندیمترجیح  سبزآیا رنگ آبی را به 

برآمده از  یهادادهدانشگاهی بیشتر از  یهاپژوهشارزش  دانیدمیکه  گونههماناما ؛ نخواهد کرد
 جایجایبا این گزاره مخالف هستم و در  کلی طور به. من شودیموقایع زندگی واقعی ارزیابی 

 ین امر مشهود است.ا حاضر کتاب
وجود  ییهاپژوهششک بیامری مطلق نیست. دانشگاهی  یهاپژوهشبدبینی من نسبت به 

بازاریابی را به بازاندیشی عملکرد حوزۀ و متخصصان  کشندیمدارد که تفکر سنتی را به چالش 
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 ،شودیمبه ذهن متبادر سرعت بهبازاریابی دیجیتال زمینۀ . پژوهشی که در ندنکیمخود دعوت 
پارادایم جدید بازاریابی در تجارت »عنوان با  ۶۵۵۱است که هافمن و نوواك در سال  یامطالعه

پس از  یهاسالاینترنت بر بازاریابی دیجیتال را در  ریتأث درستیبهو  انددادهانجام « الکترونیک
آنالین در دسترس است و شما با خواندن آن صورت  به . این مقالهاندکرده بینیشپیمطالعه 

 نظر خودتان را با من مقایسه کنید. دیتوانیم
 یهامثال) ابدییمبدبینی من نسبت به پژوهش به مطالعات کاربردی یا تجاری نیز تسری  اما

 Nielsen.comمستقلی مانند  یهاتیموجوددر متن کتاب موجود است(.  نوع این ازمتعددی 
اما بدتر آنکه برخی دیگر در ذات پژوهش خود سوگیری  دهندیمو تحلیلی بخشی ارائه  هاداده

 ،فروشدیم Facebook فرمپلتفروش در برای بازاریابی  افزارنرمسازمانی که  ،دارند. برای مثال
آن برای کاربران را تبلیغ  کارگیریبهمثبت آثار را ارائه خواهد کرد که  ییهاپژوهشهمیشه 

 .کندیم

 فصولساختار 
 نوعی به، هدف این کتاب آن نیست که بازاریابی دیجیتال را حاضر کتاب مشابه دو ویرایش قبلی

 نوعی به پیش رو کتاب بکند. تشویق تقدس بخشد که تمام بازاریابان را به استفاده از آن
این اجزا را ذیل  ،ساختاربندی شده است که مفاهیم تمام اجزای موضوع را پوشش دهد و سپس

که آیا جزء خاصی  سؤالسناریوهای واقعی و کاربردی به آزمون بگذارد. در اغلب موارد پاسخ این 
سال  ۶۴مناسب است یا خیر، منفی است.  وکارکسباز بازاریابی دیجیتال برای فالن سازمان یا 

فاصلۀ یم بازاریابی دیجیتال هنوز بگوی، منطقی است که حاضر کتاب ویرایشنخستین پس از 
که  میادهیرس یانقطهاما دوران طفولیت خود را طی کرده است. ما اکنون به  ،بسیاری با بلوغ دارد

و نگاهی عینی به بازاریابی در محیط اینترنت داشته گامی به عقب برداریم  ،توقف کنیم میتوانیم
، عمق و سرعت تحولی که اینترنت عصرهمدیگر  یهایفناوربا  مقایسهباشیم. بدون شک، در 

شده است. اگر سبب را  زیادینیز تحول  وکارهاکسبدر جامعه ایجاد کرده است، بسیار است. در 
 سختیبه، ایدداشته حضوراینترنت ظهور قبل از  وکارکسبکسانی باشید که در محیط جزء شما 

 میآورینمبه یاد  اساساًدر آن وجود نداشت؛ یا اینکه دورانی را به خاطر بیاورید که ایمیل  دیتوانیم
 .میدادیمخودمان را چگونه انجام  یدهایخرقبل از اینترنت و خرید آنالین 

متحدۀ  ایاالتدر . دهدیمرا در برابر ما قرار  یترگسترده، بینش داریمبرمیعقب رو به  قدمی که
در مورد بریتانیا میزان . این هاستیفروشخردهدرصد فروش کل  ۸آمریکا، فروش آنالین حدود 

درصد توقف کرده است. رشد تبلیغات آنالین به بهای کاهش  ۲۴حدود  اما رشد آن ،استبیشتر 
کنندگان نیز در این زمینه به بازاندیشی اثربخشی هزینهتبلیغات آفالین بوده است، بودجۀ سهم 
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هم  مشخصبه طور . اندشدهسنتی ترغیب  یهاروشبا  مقایسهاین نوع از تبلیغات )آنالین( در 
آورد. اگر موضوع  حساب بهها آن هستند را بر وفق مراد روهروببا آن ها آن آنچه توانینم

. در عنوان کتابی شودیم تردهیچیپاجتماعی را نیز اضافه کنیم، موضوع کمی  یهارسانهبازاریابی 

 یهارسانهبازاريابي : امکردهمطرح  سؤالی ،به چاپ رساندم حاضر کتاب که قبل از

 فرضپیش؟ 9نوشداروی بازاريابي يا لباس ديجیتال جديد برای پادشاه -اجتماعي

خود به  یکردهانهیهزبازاریابی بدون ارزیابی دقیق از حوزۀ آن است که بسیاری از متخصصان 
بازاریابی را  بازگشت سرمایه در این نوعمحاسبۀ و هرگونه  اندآوردهاجتماعی روی  یهارسانه

، چه برسد به اینکه بتوانند ارزش یک روش بازاریابی خاص در دنیای دیجیتال نندیبیمغیرممکن 
، برندها و محصوالتی هاسازماناجتماعی برای  یهارسانهرا پیشاپیش ارزیابی کند. بازاریابی در 

تبلیغات آنالین مطرح زمینۀ مشابه در های سؤالمناسب در بازارهایی مناسب اثرگذار خواهد بود. 
 تواندیماز ما  یکهیچرا تصویر کنیم. آیا  ۲انگیزغموضعیتی  فقطنیست که  طورآن اما؛ است

همان ادامۀ در  حاضر کتاب ،تصور کند؟ بنابراین غیر آنالین رزرواسیون یک هتل یا پرواز را
روندی که از ویرایش نخست آغاز کرده است، خوانندگان را دعوت به پرسش از کاربرهای 

 آن اتخاذ کنند. کارگیریبهدربارۀ تصمیم  هرگونه، قبل از آنکه کندیمبازاریابی دیجیتال 
کلی از اینترنت و چگونگی  ایزمینهپیشفصول ابتدایی پیش رو کتاب  پیشین یهاشیرایودر 
کسانی  کنمینم. با این فرض، فکر دکریمآن توسط خریداران و عموم افراد را ارائه  کارگیریبه

با این مباحث آشنا نباشند، بنابراین تصمیم گرفتم این  خوانندیمرا  حاضر کتاب که ویرایش سوم
 .شومتمرکز مروی مبحث اصلی کتاب  ابتدای کتاب حذف کنم و بیشتر از فصول را

 است. شده تقسیمبخش دو به  پیش رو کتاب

در این بخش به محیطی خواهیم پرداخت که  -بازاريابي در عصر ديجیتال -بخش اول

به برخی  نگرانهکلبا آن مواجه هستند. این فصول از کتاب با دیدگاهی  اکنونهمبازاریابان 
نوعی مقدمه برای محیط دیجیتال  آن را توانیم؛ پردازدیممباحث کلیدی مرتبط با این حوزه 

 است: شده لیتشکفصل سه از  بخشتصور کرد. این 
 در دنیایی متصل وکارکسب -: محیط دیجیتال۶فصل 
 نقش دیجیتال در رفتار خرید -: مشتریان دیجیتال۲فصل 

                                                           
توانندد  گو میتدوزد که فقط افراد راس. مترجم: اشاره به داستان لباس پادشاه دارد که در آن خیاطی ادعا کرده بود لباسی را برای پادشاه می۶

تدر بودندد و همده    بردار بود، اما اطرافیان پادشداه از خیداط هدم کدالش    نوعی کالهآن را ببینند، ولی در حقیقت او هیچ لباسی ندوخته بود و به
 ای.گفتند که ای پادشاه، عجب لباس برازندهمی

2. Gloomy 
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مفاهیم مرتبط با بازاریابی آنالین که بر بیش از یک  -شودیمآنالین : بازاریابی ۹فصل 
 از آن اثرگذار استجنبه 

پیشین به اجزای  یهاشیرایوهمانند قالب  -بازاريابي ديجیتال عملیاتي -بخش دوم

در این بخش شامل موارد زیر  شدهمطرحاست. موضوعات  شده دادهبازاریابی دیجیتال اختصاص 
 :شودمی

 وجوجستموتور  سازیبهینه: ۰فصل 
 سایتوب )ایجاد(توسعۀ : ۹فصل 
 الکترونیک : تجارت۱فصل 
 : تبلیغات آنالین۷فصل 
 : بازاریابی ایمیلی۸فصل 
 اجتماعی یهارسانه: بازاریابی در ۵فصل 
 هاوتحلیلتجزیهو  هاشاخص: ۶۴فصل 

خاصی از موضوع فصل را پوشش  یهاجنبهاست تا  شده تقسیممتعددی  یهابخشهر فصل به 
. بخش اول به پیشینه شامل اندشده تقسیمخود به دو بخش نوبۀ  بهاز اجزا نیز هریک دهد. 

و بخش دوم هر فصل که تحت  پردازدیممرتبط با موضوع فصل  یهامدلو  هاهینظرمفاهیم، 

که بازاریابان دیجیتال  دکنمی بررسی شده است مباحثی را گذارینام زمان تصمیمعنوان 

بر سازمان، برند یا محصول/خدمت هستند. در انتهای ها آن محکوم به ارزیابی چگونگی اثرگذاری

که در آن یک مواجه خواهند شد  شما تصمیم بگیريدهر بخش خوانندگان با چالشی به نام 

مربوط به  ،شودیمموردی پرسیده خواهد شد. مثالی که در ادامه ارائه  یامطالعهمبتنی بر  سؤال

 كنندگانمصرفو امتیازهای ها ديدگاهتحت عنوان  ۵فصل  شما تصمیم بگیريدِبخش 

 است.
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 شما تصمیم بگیريد
( است. به این ۹موردی مطالعۀ ) Pillowmintشما مشاور کنسرسیومی هستید که مالک هتل 

کنندگان بر بازاریابی این هتل و امتیازهای مصرفها دیدگاهچگونگی اثرگذاری زمینۀ سازمان در 
ی بازاریابان سازمان هاتیفعالدرنتیجۀ کنندگان امتیازهای مصرفو ها دیدگاهیا اثرپذیری 

 یی ارائه دهید.هاهیتوص
 پیاده کنید. ،همین تمرین را در مورد سازمان خودتان یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستید

 طراحیبرای هدف خاصی هریک مشابه زیر مواجه خواهید شد که هایی قاببا  حاضر کتاب طی
 :شودمیشامل موارد ذیل  هاقاب. این اندشده

 ی از پژوهشالحظهتصوير 
 ی به چاپ رسیده انتخابهاپژوهشیی از اطالعات است که از هادهیگزحاوی  هاقاباین 
 .کندیمتجاری را ارائه اطالعات ولی اغلب  ،در برخی موارد پژوهشی دانشگاهی است -اندشده

 

 موردی كوچکمطالعۀ 
خواهند شد تا مفهوم یا مدلی یادآوری یی کوتاه هامثالآید از نام این قاب برمی طور کههمان

 خاص نشان داده شود. در اغلب موارد شامل کاربردهای خوب یا بد از یک مفهوم است.

 

 ی كاربردیهانشیب
چگونه اجزای بازاریابی اینترنتی در  دهدیمکه نشان  شودیمیی ارائه هانشیب هاقابدر این 

که در اغلب موارد نکاتی را به دانشجویان گوشزد خواهد  -شودیمزندگی واقعی به کار گرفته 
 متخصص بازاریابی با آن مواجه خواهند شد.عنوان به  کرد که در دنیای واقعی

 

 آنالين شويد
یی هاپیوندکتاب راهنمایی خواهند شد. در آنجا،  سایتوبسوی ، خوانندگان بههاقاباز درون این 

ی خاص مرتبط با موضوع بخش را انهیزمدر ها دیدگاهشده است که اطالعات، مقاالت یا  ارائه
 که نقش مکمل محتوای کتاب را دارد. دهدیمارائه 

 
از کاربردهای هریک  ریتأثاز چگونگی  یاسهیمقاکه  اندشده طراحیی صورت بهمطالعات موردی 

مطالعاتی موردی ارائه دهم  امکردهو بازارها را ارائه دهد. در هر بخش تالش  هاسازمانآنالین در 
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را در مورد تمام مطالعات موردی  سؤالیاما شما مختارید هر  ،مرتبط با آن بخش باشد که
را در مورد سازمانی که در آن مشغول به کار ها سؤالهمین  ،مشابهطور  به ، مطرح کنید.شدهارائه

خودتان مطرح کنید. قالبی مشابه در انتهای هر فصل وجود دارد اما  وکارکسبهستید یا در مورد 
را  اندشده بررسیموردی صورت  به که ییهاسازماناین بار از شما خواسته خواهد شد تا یکی از 

 ییهاهیتوصها آن به ،است شده مطرحتمام مباحثی که در آن فصل حیطۀ و در  کرده انتخاب
 است: ۸زیر مربوط به فصل نمونۀ ارائه کنید. 

 

 تمرين فصل
شبکۀ جانسون و  هارواردیی را به هاهیتوصخودتان، های تصمیماستدالل در مورد تمام ارائۀ با 

 شده در این فصل را شامل شود.ارائه دهید که تمام مباحث مطرح Rockridgeموزۀ بازاریابی 
 پیاده کنید. ،همین تمرین را در مورد سازمان خودتان یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستید

 مطالعات موردی
 هاهینظراز چگونگی عملکرد  ییهامثالکتاب، مطالعات موردی طوری ارائه خواهند شد که  طی

. اگرچه مطالعات موردی داستانی و کندواقعی مواجه  ییهانیتمردر عمل باشند و خوانندگان را با 
. هدف از این شده استرعایت ها آن دنیای واقعی در یهایژگیواما تمامی  ،ساختگی هستند

از وضعیتی خاص ارائه  یالحظهباشند بلکه تصویری  ومانعجامعمطالعات موردی آن نیست که 
 ارائهای گونه بهمحیط گم است. مطالعات موردی  یهایدگیچیپعادی در  صورت بهکه  کندیم

خاص های سؤالهر جزئی از فصل که تمام جوانب بازاریابی دیجیتال را پوشش دهند و  اندشده
مطالعۀ  متمرین فصل یک عنوان بهو در انتهای هر فصل نیز کنند موردی را ارائه مطالعۀ مرتبط با 

 موردی ارائه خواهد شد.
 :شودمیمطالعات موردی شامل موارد زیر 

 در را خصوصی و عام گذارانسرمایه از ترکیبی که غیرانتفاعی سازمانی: Rockridge موزۀ .۶
 .گیردمی بر

 محصوالت که مهندسی کوچک شرکت یک: Clough & Taylor مهندسی شرکت .۲
 .کندمی تولید سفارشی

 افتتاح شهر مرکز از عالی مکانی در زودیبه که فروشگاهی -هتل: Pillowmint هتل .۹
 .شد خواهد

 .عمومی مالی منابع با توریستی مرکزی: Cleethorpes بازدیدکنندگان انجمن .۰
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۹. Bethsoft :مهندسی صنعت در تخصصی هایافزارنرم از ایگستره که کوچک یوکارکسب 
 .فروشدمی

 سراسر در که خصوصی پزشکی مجموعۀ: Matthew Humberstone بنیاد بیمارستان .۱
 .است بسیاری هایکلینیک و هابیمارستان صاحب جهان

 .شدهبندیبسته مصرفی اقالم تولیدکنندۀ: Catches Fish 22 محصوالت .۷

 حضوری با یفروشخرده ایزنجیره هایفروشگاه: Hill Street موتوری لوازم فروشگاه .۸
 .آنالین فضای در اندك

۵. The Modeller’s Stand :رسدمی فروش به ۶بازار جاویژه در که محصولیتک. 

 .کوچک دانشگاهی مؤسسۀ یک: Huxley دانشگاه .۶۴

 اندازۀ با چمن هرس لوازم کنندۀتوزیع و تولیدکننده شرکت: Two Cities تولیدی شرکت .۶۶
 .خصوصی و متوسط یسازمان

 مشاوره اینترنتی بازاریابی زمینۀ در که انحصاری نمایندۀ: Lindsey Naegle مشاورۀ .۶۲
 .دهدمی

 بانوان لوازم و البسه که تخصصی آنالین فروشخرده: Phelps Online فروشگاهی مرکز .۶۹
 .رساندمی فروش به

مکان  توانیماما به اقتضا  ،در بریتانیا هستندیادشده توجه داشته باشید که تمام مطالعات موردی 
 درك بهتر خوانندگان تغییر داد.برای را ها آن جغرافیایی

نسخۀ مطالعات موردی در قالب  نوعدر متن کتاب خبری از مطالعات موردی واقعی نیست و این 
کتاب موجود است. با علم به اینکه شاید  سایتوببیشتر در مطالعۀ بررسی و برای  چاپ قابل

و دالیلی نیز برای این امر دارم.  میاکردهاین کار را  ،خوانندگان از این تصمیم من ناراحت باشند
تا ویرایش بعدی کتاب  وجههیچبه، دادمیمکتاب جای  متن درون اگر مطالعات موردی را

و اطالعات  هاداده توانمیم راحتیبهآنالین اما  یهانسخهرا تغییر دهم. در ها آن توانستمینم
تغییرات سازمانی در دنیای واقعی ارائه دهم و را مطابق با ها آن وداده را تغییر ها آن مربوط به

 تناسب با موضوع اعمال کنم.برای را ها آن تحوالت روزآمد
اساتید  وسیلهبه این پیشین است. امیدوارم  یهاشیرایوموضوعات مطالعات موردی نیز مشابه 

و دروس مختلف  هابرنامه، هاماژولرا مطابق با ها آن پیشین یهاشیرایوادامۀ قادر باشند در 
اما باید در نظر داشت که اوضاع در حال تغییر است و بازاریابی دیجیتال نیز ؛ کنند سازیشخصی
تکرار ها آن هایسؤالروست؛ بنابراین، اگرچه مطالعات موردی و هبا تحول روب همواره

                                                           
1. Niche Market 
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به یاد دارم زمانی دانشجویی متفاوت خواهد بود )ها آن اما پاسخ ،پیشین است یهاشیرایو
پیشین است و آلبرت انیشتین پاسخ داده  یهاترم مشابهامتحان های سؤالاعتراض کرده بود که 

از روی عمد  ،گذشته متفاوت است(. همچنین یهاسال یهاپرسشامسال به  یهاپاسخبود که 
برای این  توانمیمدلیل چهار . به نظر خودم امکردهمطالعات موردی ارائه های سؤالپاسخی برای 

 :بگویمامر 
بتوان به صحت آن  اتفاقبههمانند کلِ موضوع بازاریابی هیچ پاسخی وجود ندارد که  .۶

 در تمام موارد مشابه اذعان داشت.
 طور بهتکراری  یهاپرسشبه  هاپاسخوب و محیط جهانی، شاید توسعۀ مانند ماهیت  .۲

 ماهیانه تغییر کنند.
ارائۀ کلی خود قرار دهند،  یهایابیارزاگر اساتید بخواهند مطالعات موردی را مبنای  .۹

جای ه را ب هاپاسخآن  راحتیبهکه دانشجویان  شودیمسبب ها آن نمونه به یهاپاسخ
 تحلیل خود جا بزنند.

 یهاپاسخرا توسعه دهید. اگر من  هاپاسخهدف از این کار آن است که شما خودتان  .۰
ارائه دهم، بسیاری از دانشجویان وسوسه خواهند شد که  پیش رو کتاب پیشنهادی در

برای درك مفاهیم را از خود نشان ندهند. را بخوانند و تالش ضروریها آن فقط


