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پیشگفتار مترجم
اینترنت در مقایسه با سایر فناوریهای همعصر خود ،تحوالت عمیق و سریعی را در جامعه
ایجاد کرده و کسبوکارها نیز از این امر مستثنی نیستند .در عصر اتصال ،مشتریان بیش از هر
زمان به نظرات دیگران اهمیت میدهند ،نظرات خود را به اشتراك میگذارند و نقدهای دیگران
را میخوانند .تصویری که مشتری از برند در ذهن خود ترسیم میکند با تصویری که برندها
تالش میکنند از خود بسازند ،متفاوت است .اینترنت و بهخصوص رسانههای اجتماعی ،با فراهم
آوردن ابزارها و پلتفرمها ،این جابجایی را تسهیل کردهاند .اتصال از طریق ابزارهای سیار و
همراه به مشتریان اجازه دسترسی به خرد جمعی و تصمیمگیری بهتری را در خرید میدهد.
مشتریان کسبوکارها با یکدیگر در ارتباطاند و هر مشتری بهصورت بالقوه یک رسانه ارتباطی
است .به همین دلیل ،دیگر ادعاهای دروغین و ارائه محتوای نادرست در بازاریابی و برندسازی
ممکن نیست .با شرایط موجود ،دیگر مشتریان منفعل نیستند و بیشتر به خانواده ،دوستان و
دنبالکنندگان شبکههای اجتماعی اعتماد دارند تا ارتباطات بازاریابی سنتی و قدیمی.
با این وصف و با وجود آگاهی از حجم کتابها و مطالب چاپی و آنالین در حوزه بازاریابی
دیجیتال ،مترجم به سراغ کتابی رفته است تا فارغ از پژوهشهای دانشگاهی ،عالقهمندان و
دانشجویان با خواندن آن درك بهتری از بازاریابی دیجیتال پیدا کنند.
این کتاب طوری ساختاربندی شده که تمام مفاهیم درحوزه بازاریابی دیجیتال از قبیل فروش
اینترنتی ،تبلیغات انالین ،بازاریابی رسانههای اجتماعی ،بهینهسازی موتور جستجو ،بازاریابی
ایمیلی ،تجزیه و تحلیل شاخصها و تا حدودی رفتار مصرفکننده آنالین را پوشش میدهد و
سپس این اجزا را ذیل سناریوهای واقعی و کاربردی به آزمون گذاشته است.
عنوان کتاب اصلی DIGITAL MARKETING: A PRACTIAL APPROACH (THIRD EDITION) :نوشته
 Alan Charlesworthاست که در سال  ۲۴۶۸توسط انتشارات  Routledgeبه چاپ رسید .مترجم
عالوه بر روانسازی متن و معادلسازیهای مناسب ،حداکثر تالش خود را در امانتداری و حفظ
اصالت متن داشته ،ولی بیشک متن ترجمه خالی از اشکال نیست .لذا از همه خوانندگان محترم
درخواست میگردد تا نقطه نظرات اصالحی خود در مورد متن و واژهگزینیهای انجام شده را از
طریق ایمیل  mr.karimi@atu.ac.irبه اطالع برسانند .قویاً به خوانندگان پیشنهاد میگردد که
پیشگفتار نویسنده را قبل از ورود به متن اصلی کتاب بخوانند تا هم با ساختار کتاب و هم
دغدغههای نویسنده برای نگارش این کتاب آشنا شوند.
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در پایان الزم است از همه کسانی که در ویراستاری و آمادهسازی این کتاب مترجم را یاری
رساندهاند ،به ویژه انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،سپاسگزاری گردد.
محمدرضا كريمي علويجه
عضو هیأت علمي دانشكده مديريت و حسابداری
دانشگاه عالمه طباطبايي

مقدمه
موضوع کتاب حاضر بازاریابی دیجیتال است و بین آنچه در کتاب پیش رو مطرح میشود با آنچه
در یک کتاب بازاریابی متعارف ارائه میشود ،تفاوت وجود دارد .زمانی میتوان از کتاب پیش رو
بهترین استفاده را کرد که خوانندۀ آن اطالعاتی عمومی هرچند غیرتخصصی در مورد نظریهها،
استراتژیها و تاکتیکهای بازاریابی داشته باشد .صرف زمان برای توضیح ابعاد بازاریابی -برای
مثال بخشبندی بازار ،تمرکز اساسی کتاب حاضر بر موضوع مطرحشده را از بین میبرد؛ بنابراین،
ساختار محتوایی به جای آنکه از ساختار یک کتاب بازاریابی متعارف پیروی کند ،مبتنی بر
کاربردهای بازاریابی دیجیتال خواهد بود؛ هرچند بهوضوح مشترکاتی نیز قابل مشاهده است.
در هر حال ،ترکیب برخی اجزای بازاریابی ذیل محتوای کتاب پیش رو ،امری اجتنابناپذیر است.
برای مثال ،جوانب متفاوت آمیختۀ بازاریابی در کتاب جای داده شده است؛ به طور مشابه کاربرد
موضوعاتی مانند رفتار مصرفکننده ،محصول /خدمت و مشتری /مصرفکننده ،در محتوای کتاب
مشهود است .افزون بر آن ،هر کتابی که ادعا داشته باشد متنی دانشگاهی ۶است ،باید برای اثبات
این مدعا مبانی دانشگاهی متناسبی نیز ارائه دهد .قبل از اثبات این مدعا ،باید به چهار نکته حول
آن اشاره کرد:
 .۶کاربردی بودن محتوای کتاب به معنای آن است که به شواهدی تأییدی از میدان و
بهکارگیرندگان واقعی در خط مقدم بازاریابی دیجیتال ،ارجاع داده میشود .به عالوه ،به
نظر شخصی من علمِ دادهها ،ارزش برخی پژوهشهای دانشگاهی را زیر سؤال برده
است .برای مثال ،اخیراً مقالهای در زمینۀ تبلیغات آنالین خواندم که اگر بخواهم از
واژگان خودشان بهره ببرم ،میتوانم این گونه بنویسم ...« :استفاده از تحلیل مدلهای
رگرسیونیِ برداری به منظور بررسی موضوع .»...یافتهها بسیار دقیق بودند .من و
بسیاری دیگر به صحت و دقت نتایج پژوهش حاضر اذعان داشتیم ،چون نتایج
تحلیلهای  Google’s AdWords/AdSenseنیز همان یافتهها را تأیید میکردند،
با این تفاوت که نتایج این سیستمها در زمان واقعی ۲ارائه میشود و نتایج آن نوع از
پژوهشها پس از طی فرایند پژوهشی دانشگاهی ارائه میشوند.
1. Academic
2. Real-time
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 .۲ارجاعات بسیاری به آمار و یافتههای پژوهشی بهدستآمده از سازمانهای تجاری داده
شده است .اگرچه شاید در برخی از آنها سوگیری وجود داشته باشد ،به بهای بهروز
بودن مباحث واقعی کسبوکارها میارزد.
 .۹پژوهشهای دانشگاهی در زمینۀ موضوعی کتاب حاضر منسوخاند .از سویی ،فرایند
پژوهش و چاپ مقاالت دانشگاهی در این زمینه در جهت خالف یافتههای کنونی
عمل میکنند ۶و از سویی دیگر ،در حالی که صحت برخی یافتهها طی زمان اثبات
میشوند ،بسیاری از نتایج این پژوهشها طی زمان به اثبات نمیرسند .برای مثال ،هر
نظری که در مورد بازاریابی رسانههای اجتماعی در سال  ۲۴۶۹ارائه شده است اکنون
دیگر در مورد کاربران امسال صحت ندارد؛ به طور مشابه رشد تبلیغات آنالین طی دو
سال اخیر چنان شگرف بوده که هر پژوهشی با موضوع اثربخشی الگوهای آن ،به درد
تاریخچهنویسی میخورد.
 .۰همچنین ،کیفیت برخی پژوهشهای دانشگاهی در این زمینه مورد تردید است .در
ادامۀ نکتۀ پیشگفته میتوان اینگونه اضافه کرد که در این پژوهشها بدون زیر سؤال
بردن در یافتههای پژوهشهای قبلی و بدون هیچ پرسشی ،این یافتهها را پذیرفته
تلقی میکنند که درنتیجه یافتههای همان پژوهشها را با مشکل مواجه میکند .برای
مثال ،میتوانم پژوهشهای فراترکیب را یادآوری کنم که در این موضوع بهوفور انجام
میشود .هنوز هم با پژوهشی مواجه نشدهام که به جای آنکه نتایج برآمده از پژوهشها
را هر آنگونه که در آن پژوهشها نمایش داده شده است ،ارائه کند ،اصلِ پژوهشهای
بررسیشده را ارزیابی کند و شاید سؤالهایی در مورد پژوهشها مطرح کند .همچنین،
حجم درخور توجهی از پژوهشها در درون دانشگاه انجام میشوند و پاسخدهندگان نیز
یا اهالی دانشگاه هستند و یا دانشجویان .به طور مشابه ،پرسشنامههای بسیاری به
صورت آنالین در رسانههای اجتماعی ارسال میشوند .در حالی که شاید در برخی
زمینهها این نوع پژوهش را میتوان مفید دانست ،اما وقتی به هر چیزی که به اینترنت
مربوط است فکر میکنیم ،بیشتر به این نتیجه میرسیم که جوامع بررسیشده در این
پژوهشها نمایندۀ اصل جمعیت مد نظر نیستند.
در هر حال ،نکتۀ دیگری که باید اضافه کنم و هنوز نمیدانم انتقاد است یا تمجید ،این مسئله
است که در بیشتر مقاالت دانشگاهی در زمینۀ بازاریابی دیجیتال در جایی در مقالۀ مشابه این
 .۶برای مثال ،مقالهای که در سال  ۲۴۶۷چاپ شده است ،جدیدترین ارجاع آن به قبل از سال  ۲۴۶۹بازمیگردد ،چون تاریخ انجام پژوهش
همان سال  ۲۴۶۹است.
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جمله و یا خود این جمله وجود دارد که :هنوز هم شکاف بزرگی بین درك و فهم ما از این
موضوع وجود دارد.
نتیجۀ دیگری که حاصل شد ،این است که بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی هیچچیز جدیدی
ارائه نمیدهند .یا شاید بتوان اینگونه گفت که هیچچیزی به فعاالن این حوزه نمیگویند که خود
آنها با آزمونوخطا به آن نرسیده باشند .برای مثال ،شمارۀ ویژهای از نشریۀ European
 Journal of Marketingمنتشرشده در سال  ۲۴۶۹مقالۀ ویژهای با عنوان «اثر نقدهای کاربران
آنالین بر فروش دوربین» نوشتۀ ژانگ و همکاران .)۲۴۶۹( ۶در چکیدۀ این مقاله آمده بود:
داللتهای كاربردی پژوهش :۲این پژوهش نشان میدهد خردهفروشان باید
کانالهایی را برای تشویق مشتریان به جستوجوی نقدها در مورد کاالها ایجاد کنند تا
فروش بهتری داشته باشند .در مورد خردهفروشان آنالین نیز آنها میتوانند
ویژگیهای جزئی محصوالت را ارائه کنند که در فرایند تصمیم خرید مشتریان آنها را
یاری کند .ترفیعات قیمتی به گونهای که طراحی و اجرای دقیقی داشته باشند برای
بهبود فروش محصوالت قابل جستوجو مؤثرند.
اصالت و ارزش پژوهش :۹پژوهش یادشده از اولین پژوهشهایی است که اثر
نقدهای کاربران آنالین را روی محصوالت قابل جستوجو بررسی کرده است.
اکنون اگر بخواهم امانتداری نویسندگان مقاله را زیر سؤال نبرم (یا در حقیقت ،هیچ پژوهشگر
دانشگاهی دیگر) حداقل میتوانم بگویم که در ذهن غیردانشگاهی من ،آمازون و هزاران
خردهفروش آنالین دیگر اولین عنصر داللتهای کاربردی را قرن گذشته میدانستند (حداقل من
میدانستم) و در لغتنامه یک کاالی قابل جستوجو کاالیی بود که بهسادگی قبل از وارد شدن
به رقابت قیمتی قابل بررسی است و خوب این پژوهش چیز جدیدی نگفته است.
در مورد اصالت و ارزش پژوهش نیز باید گفت که آمازون و بسیاری از معاصران آن ،همانند
گذشته و هماکنون نیز در زمان واقعی اثر نقدهای کاربران آنالین بر فروش محصوالت قابل
جستوجو را ارزیابی میکنند که باز هم باید بگویم سابقهاش به قرن گذشته برمیگردد .شاید
پژوهش حاضر از نخستین پژوهشهای انجامشده در این زمینه است ،اما هیچچیز جدیدی ارائه
نمیدهد (اغلب با مقاالتی مواجه میشوم که به مقالهای نوشتۀ  Godes & Mayzlinارجاع
دادهاند که در سال  ۲۴۴۰چاپ شده است و آنها را به عنوان نخستین پژوهشگران در زمینۀ
بررسی اثر نقدهای آنالین معرفی میکنند)! ]اشارۀ نویسنده به این حقیقت است که چطور امکان
)1. Zhang et al. (2013
2. Practical Implications
3. Originality/value
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دارد زمانی که بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه از سالها پیش (قبل از ورود به قرن ۲۶
ام) این نوع از تحلیلها و راهکارها را به صورت کاربردی و عملی پیاده کردهاند ،هنوز
پژوهشگران این مسئله را نفهمیدهاند و ارجاعشان به مطالعهای است که سالها پس از بازار به
فکر تحلیل اثر تبلیغات آنالین افتاده است[.
موضوع مطرح دیگر در زمینۀ پژوهشهای دانشگاهی ،فاصلهای است که به طور طبیعی بین
تخصصهای متفاوت مانند تجزیهوتحلیل ،کسبوکار یا زمینههای دیگر وجود دارد ،اما همین
فاصلۀ طبیعی در صورتی که صحیح درك نشود ،مشکلساز خواهد بود .متخصصانی را تصور کنید
که از تخصص خود دور میشوند و در زمینۀ دیگری نظری خالف جهت عمومی ارائه میدهند.
برای مثال ،متخصصان بازاریابی که بهراحتی در حیطۀ فناوری اظهار نظر میکنند یا متخصصان
 ITکه در حیطۀ کاربردهای فناوری در کسبوکار نظر میدهند.
با ذکر مثالی از یک پژوهش هر دو نکتۀ پیشگفته را شفاف بیان میکنم .مقالهای نوشتۀ سو و
همکاران ( )۲۴۶۹تحت عنوان «آثار توصیههای وبالگنویسان بر قصد خرید آنالین مشتریان»
به این صورت اهداف خود را بیان کرده است:
 ...بررسی این نکته که آیا تفاوتی بین اعتماد خوانندگان به یک وبالگنویس و ارزیابی
آنها از مفید بودن توصیهها وجود دارد یا خیر؛ و اینکه چگونه ادراك خوانندگان یک
وبالگ بر نگرش و رفتار خرید آنالین آنها اثر میگذارد .نقش میانجی شهرت
وبالگنویس بر قصد خرید خوانندگان نیز آزمایش شود.
به اعتقاد من این موضوعات ماهیتی روانشناختی دارند ،بنابراین به عنوان یک متخصص
بازاریابی میتوانم بگویم که این موضوع در حیطۀ رفتار سازمانی قابل بررسی است .مشخصات
کامل سه نویسندۀ این مقاله موجود نیست ،اما دانشکدههایی که در بخش عناوین به آن ارجاع
دادهاند شامل علوم کامپیوتری و مدیریت دادهها میشود .با وجود اینکه بسیار مشعوف میشوم،
وقتی میبینم افرادی از دانشگاه تخصصهای متعددی دارند ،اما هیچ نشانهای وجود ندارد که
هیچیک از این سه نویسنده ،تجربه یا صالحیتی در حیطۀ بازاریابی داشته باشند ،رفتار سازمانی یا
روانشناسی پیشکش؛ بنابراین ارزش این مقاله نزد من قبل از آنکه حتی یک جمله از این مقاله را
خوانده باشم ،بسیار اندك است و بینشهای یادشده در این مقاله در مورد کسبوکارهای واقعی
نیز بهشدت خدشهپذیرند .از بیش از  ۸۴منبعی که در این مقاله به آنها ارجاع داده شده است،
کمتر از یکچهارم آنها در حیطۀ بازاریابی ،روانشناسی یا حتی مقاالت چاپشده در حوزۀ
کسبوکار هستند و بیشتر منابع آن مربوط به حوزههای مختلف علوم کامپیوتری و مدلهای
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پذیرش فناوری )TAM( ۶است .با توجه به پیشینۀ علوم کامپیوتری که دارم اینگونه مدلها را
میشناسم .این مدلها گونهای از مدلهای مفهومی هستند که میزان پذیرش کاربران فناوری را
ارزیابی میکند و عوامل اثرگذار بر تصمیم بهکارگیری و چگونگی بهکارگیری را مورد توجه قرار
میدهند .اگر مرا بیتجربه هم به حساب بیاورید ،اما دوباره میگویم که اگر کسی در محیط
وبالگ جزء خوانندگان ثابت باشد و اخبار محصوالت را دنبال کند ،نه تنها فناوری را پذیرفته
است بلکه بسیار هم با فناوری احساس راحتی دارد .پس چرا باید یک پژوهش دانشگاهی از مدلی
بهره ببرد که اساساً برای ارزیابی فناوری توسعه داده شده است؟ همینجاست که دیگر خواندن
این مقاله را متوقف میکنم ،چون به نظرم برای بازاریابی دیجیتال هیچ ارزش و اعتباری در این
مقاله وجود ندارد .به هر حال ،در ابتدای کتاب حاضر باید به اینگونه از پژوهشهای دانشگاهی
اشاره میکردم چون بهوضوح ،نظر من در مورد بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی در حیطۀ
تخصصی خودم را مشخص میکند؛ بنابراین به خواندن همین مقاله ادامه میدهم.
بهطور غمانگیزی بعد از خواندن فرضیات این پژوهش تمام اشتیاقم برای مطالعۀ بیشتر را از
دست میدهم؛ فرضیۀ  :H2aاعتماد به مفید بودن ادراكشدۀ خواننده به طور مثبت اثرگذار است؛
و فرضیۀ  :H3نگرشهای خوانندگان وبالگها در زمینۀ خرید آنالین بر قصد خرید آنالین آنها
به طور مثبت اثرگذار است .نخستین فکری که بعد از خواندن فرضیهها به ذهنم رسید این بود که
آیا واقعاً پاسخ این سؤالها ارزش خواندن این مقاله را دارد؟ اگر از هرکسی که سابقهای در زمینۀ
فروش محصولی در هر صنعتی داشته باشد بپرسید که آیا توصیۀ افرادی که ما به آنها اعتماد
داریم در قصد خرید ما مؤثر است یا خیر ،پاسخ شما را خواهد داد .در مورد خرید آنالین نیز
میتوان گفت که هر کسی به توصیههای یک وبالگنویس در زمینۀ خرید محصولی فکر
میکند ،انگار تصمیم خرید آنالین خود را نگرفته است .اگر همین موضوع را در محیط کسبوکار
ارزیابی کنیم ،خواهیم دید که خردهفروشان آنالین حدود سال  ۶۵۵۷پاسخ این سؤالها را
میدانستند .این نکته نیز ناگفته نماند که اساساً وبالگنویسها نقشی حیاتی در مراحل اولیۀ
توسعۀ فضای اینترنت داشتهاند و آنها را میتوان نخستین نویسندگان اینترنتی نام نهاد که مورد
وثوق خوانندگان بودهاند.
به عنوان پانوشتی به نکتههای پیشگفته ،یادآوری این مسئله نیز مهم است :من مراحل
نمونهبرداری این مقاله را ارزیابی کردم که به ایجاد تابلویی در صفحۀ فیسبوك یکی از این
وبالگنویسان محدود بود که خوانندگان را به پر کردن پرسشنامه دعوت میکرد .سؤالی مطرح
میشود :آیا واقعاً این روش ،نمونۀ قابل قبولی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است؟
1. Technology Acceptance Models
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یکی دیگر از نواقص پژوهشهای دانشگاهی در حوزۀ بازاریابی دیجیتال آن است که تا حدود
زیادی این پژوهشها بر پایۀ اعتبار پژوهشهای دیگر بنا شده است .برای مثال ،در مقالهای
نوشتۀ ) Lowry et al. (2014برای پاسخ به این سؤال که با چه سرعتی بازدیدکنندگان در مورد
یک وبسایت قضاوت میکنند ،نویسندگان ،بهراحتی با اتکا به پژوهشهای دانشگاهی دیگر
اینگونه پاسخ میدهند:
پژوهشها نشان میدهد  ۸۴درصد افراد در محیط اینترنت فقط چند ثانیۀ محدود را
قبل از کلیک روی وبسایتی دیگر برای بازدید وبسایت اختصاص میدهند
( .)Peracchio & Luna, 2006بهعالوه ،بسیاری از کاربران اینترنتی بهندرت چند
صفحه از یک وبسایت را بازدید میکنند (.)Thompson, 2004
و اما باید به اطالع برسانم که فعاالن شرکت آمازون این واقعیات را حدود سال ۶۵۵۰
میدانستند .من خودم در سال  ۶۵۵۱به واسطۀ مطالعۀ یک وبالگ به این موضوع پی بردهام و
مشابه من هزاران فعال حوزۀ اینترنت نیز به این واقعیات واقف بودند؛ بنابراین تا آنجا که میدانیم
ارزیابیهای شاخصهای یک وبسایت بدون سوگیری در پژوهش همین نتایج را در اختیار قرار
میدهند .این ارزیابیها به طور دقیق نشان میدهند بازدیدکنندگان چه مدت در وبسایت باقی
ماندهاند و تا کدام صفحه در وبسایت مرور کردهاند .بهعالوه ،نویسندگان پژوهش حاضر برای
بررسی فرضیات پژوهشی از وبسایتهای ساختگی استفاده کردند .در پژوهشهایی که در دنیای
واقعی روی میدهند هیچ وبسایت ساختگیای وجود ندارد و تمامی آدرسها واقعیاند .در
بخشی دیگر ،نویسندگان مقاله با ارزیابی لوگوی وبسایتها اعتبار ادراكشدۀ آنها را نیز اندازه
گرفتهاند که اگرچه موضوع جالبی است ،اما باید گفت که لوگو فقط بخشی از ادراك بازدیدکننده
را منعکس میکند و در زندگی واقعی با بهکارگیری آزمونهای چندسطحی در زمان واقعی
میتوان تمامی جوانب یک وبسایت را بررسی کرد.
نقصان دیگری که در پژوهشهای دانشگاهی دیده میشود ،به طور ضمنی به تکیه بر
پژوهشهای پیشین مرتبط است ،اما من نام آن را کتمان حقایق دنیای واقعی میگذارم .برای
مثال ،در یک مقالۀ چاپشده گفته شده است که:
 کیفیت وبسایت به واسطۀ ارزیابیهای متعددی مانند بهینه بودن موتور
جستوجوی وبسایت سنجیده شد؛ اما نویسندگان اصطالحی نامناسب را برای
ارزیابی جستوجو برگزیده بودند (برای مثال ،گوگل در تمام صنایع بر مبنای
اصطالحات متعارف آن صنعت تبلیغات را به خریداران پیشنهاد میدهد) .درخور
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توجه آنکه نتایج این پژوهش کامالً بدون استفاده خواهد بود و به دنیای واقعی
ارتباطی ندارند.
 ارزش تبلیغات آنالین پولی در مقابل تبلیغات آفالین سنجیده شد ،اما پژوهشگران
این نکته را در نظر نگرفتهاند (یا نمیدانستند) که بیشترین قیمت به معنای آن
نیست که یک تبلیغ در صدر فهرست قرار بگیرد؛ بنابراین نتایج این پژوهش نیز
اگر بدون استفاده نباشد ،کامالً ناقص است.
مهمترین مسئلهای که ناامیدی من را در پی دارد این است که بسیاری از آنچه پژوهشگران
دانشگاهی نادیده میگیرند یا نمیدانند برای اهالی بازاریابی دیجیتال واقعیات دنیای واقعی است.
همین موضوع دلیل اصلی -یا حداقل یکی از دالیل اصلی -عدم ارجاع من به اینگونه
پژوهشها در کتاب حاضر خواهد بود .نخستین هدف کتاب پیش رو کمک به دانشجویان برای
درك بهتر بازاریابی دیجیتال به گونهای است که بهراحتی بتوانند در این حوزه شاغل شوند .اگر
آنها را در جهت پژوهشهای ناقصی همانند مثالهایی که زدم ،هدایت کنم ،نه تنها در منحنی
یادگیری آنها خلل ایجاد کردهام ،بلکه آنها را از هدف ابتدایی آشنایی با مباحث بازاریابی
دیجیتال دور ساختهام.
آنگونه که شنیدهایم ،پژوهشهای دانشگاهی با هدف آزمون مفاهیم کاربردی انجام میشوند .در
برخی رشتهها -که اساساً علمی هستند -این موضوع کامالً صحیح است ،اما زمانی که رفتار
انسان بررسی میشود اگر همان رویکرد را اتخاذ کنیم و پاسخ مشارکتکنندگان را مبنا قرار
دهیم ،صحت یافتهها زیر سؤال خواهد رفت .همین مسئله در مورد تحلیلهای یک وبسایت که
به وسیلۀ کامپیوتر ارائه میشوند ،بسیار دقیق خواهد بود .در اینگونه موارد نیازی به انجام
پژوهش دانشگاهی برای اثبات این موضوع وجود نخواهد داشت .برای مثال ،اگر تمام متغیرهای
دخیل را ثابت فرض کنیم و اگر ارزیابی در زمان واقعیِ رفتارِ بازدیدِ صدها /هزاران /میلیونها
بازدیدکننده نشان دهد که پسزمینۀ آبیرنگ در مقایسه با رنگ سبز بهتر است و به حضور بیشتر
بازدیدکنندگان در وبسایت منجر میشود ،پس رنگ آبی مناسب خواهد بود .پرسش از افراد که
آیا رنگ آبی را به سبز ترجیح میدهند یا خیر ،با هیچ درجۀ اطمینانی پاسخی دقیق فراهم
نخواهد کرد؛ اما همانگونه که میدانید ارزش پژوهشهای دانشگاهی بیشتر از دادههای برآمده از
وقایع زندگی واقعی ارزیابی میشود .من به طور کلی با این گزاره مخالف هستم و در جایجای
کتاب حاضر این امر مشهود است.
بدبینی من نسبت به پژوهشهای دانشگاهی امری مطلق نیست .بیشک پژوهشهایی وجود
دارد که تفکر سنتی را به چالش میکشند و متخصصان حوزۀ بازاریابی را به بازاندیشی عملکرد
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خود دعوت میکنند .پژوهشی که در زمینۀ بازاریابی دیجیتال بهسرعت به ذهن متبادر میشود،
مطالعهای است که هافمن و نوواك در سال  ۶۵۵۱با عنوان «پارادایم جدید بازاریابی در تجارت
الکترونیک» انجام دادهاند و بهدرستی تأثیر اینترنت بر بازاریابی دیجیتال را در سالهای پس از
مطالعه پیشبینی کردهاند .این مقاله به صورت آنالین در دسترس است و شما با خواندن آن
میتوانید نظر خودتان را با من مقایسه کنید.
اما بدبینی من نسبت به پژوهش به مطالعات کاربردی یا تجاری نیز تسری مییابد (مثالهای
متعددی از این نوع در متن کتاب موجود است) .موجودیتهای مستقلی مانند Nielsen.com
دادهها و تحلیلی بخشی ارائه میدهند اما بدتر آنکه برخی دیگر در ذات پژوهش خود سوگیری
دارند .برای مثال ،سازمانی که نرمافزار بازاریابی برای فروش در پلتفرم  Facebookمیفروشد،
همیشه پژوهشهایی را ارائه خواهد کرد که آثار مثبت بهکارگیری آن برای کاربران را تبلیغ
میکند.
ساختار فصول
مشابه دو ویرایش قبلی کتاب حاضر ،هدف این کتاب آن نیست که بازاریابی دیجیتال را به نوعی
تقدس بخشد که تمام بازاریابان را به استفاده از آن تشویق بکند .کتاب پیش رو به نوعی
ساختاربندی شده است که مفاهیم تمام اجزای موضوع را پوشش دهد و سپس ،این اجزا را ذیل
سناریوهای واقعی و کاربردی به آزمون بگذارد .در اغلب موارد پاسخ این سؤال که آیا جزء خاصی
از بازاریابی دیجیتال برای فالن سازمان یا کسبوکار مناسب است یا خیر ،منفی است ۶۴ .سال
پس از نخستین ویرایش کتاب حاضر ،منطقی است که بگوییم بازاریابی دیجیتال هنوز فاصلۀ
بسیاری با بلوغ دارد ،اما دوران طفولیت خود را طی کرده است .ما اکنون به نقطهای رسیدهایم که
میتوانیم توقف کنیم ،گامی به عقب برداریم و نگاهی عینی به بازاریابی در محیط اینترنت داشته
باشیم .بدون شک ،در مقایسه با فناوریهای دیگر همعصر ،عمق و سرعت تحولی که اینترنت
در جامعه ایجاد کرده است ،بسیار است .در کسبوکارها نیز تحول زیادی را سبب شده است .اگر
شما جزء کسانی باشید که در محیط کسبوکار قبل از ظهور اینترنت حضور داشتهاید ،بهسختی
میتوانید دورانی را به خاطر بیاورید که ایمیل در آن وجود نداشت؛ یا اینکه اساساً به یاد نمیآوریم
قبل از اینترنت و خرید آنالین خریدهای خودمان را چگونه انجام میدادیم.
قدمی که رو به عقب برمیداریم ،بینش گستردهتری را در برابر ما قرار میدهد .در ایاالت متحدۀ
آمریکا ،فروش آنالین حدود  ۸درصد فروش کل خردهفروشیهاست .این میزان در مورد بریتانیا
بیشتر است ،اما رشد آن حدود  ۲۴درصد توقف کرده است .رشد تبلیغات آنالین به بهای کاهش
سهم بودجۀ تبلیغات آفالین بوده است ،هزینهکنندگان نیز در این زمینه به بازاندیشی اثربخشی
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این نوع از تبلیغات (آنالین) در مقایسه با روشهای سنتی ترغیب شدهاند .به طور مشخص هم
نمیتوان آنچه آنها با آن روبهرو هستند را بر وفق مراد آنها به حساب آورد .اگر موضوع
بازاریابی رسانههای اجتماعی را نیز اضافه کنیم ،موضوع کمی پیچیدهتر میشود .در عنوان کتابی
که قبل از کتاب حاضر به چاپ رساندم ،سؤالی مطرح کردهام :بازاريابي رسانههای
اجتماعي -نوشداروی بازاريابي يا لباس ديجیتال جديد برای پادشاه9؟ پیشفرض
آن است که بسیاری از متخصصان حوزۀ بازاریابی بدون ارزیابی دقیق از هزینهکردهای خود به
رسانههای اجتماعی روی آوردهاند و هرگونه محاسبۀ بازگشت سرمایه در این نوع بازاریابی را
غیرممکن میبینند ،چه برسد به اینکه بتوانند ارزش یک روش بازاریابی خاص در دنیای دیجیتال
را پیشاپیش ارزیابی کند .بازاریابی در رسانههای اجتماعی برای سازمانها ،برندها و محصوالتی
مناسب در بازارهایی مناسب اثرگذار خواهد بود .سؤالهای مشابه در زمینۀ تبلیغات آنالین مطرح
است؛ اما آنطور نیست که فقط وضعیتی غمانگیز ۲را تصویر کنیم .آیا هیچیک از ما میتواند
رزرواسیون یک هتل یا پرواز را غیر آنالین تصور کند؟ بنابراین ،کتاب حاضر در ادامۀ همان
روندی که از ویرایش نخست آغاز کرده است ،خوانندگان را دعوت به پرسش از کاربرهای
بازاریابی دیجیتال میکند ،قبل از آنکه هرگونه تصمیم دربارۀ بهکارگیری آن اتخاذ کنند.
در ویرایشهای پیشین کتاب پیش رو فصول ابتدایی پیشزمینهای کلی از اینترنت و چگونگی
بهکارگیری آن توسط خریداران و عموم افراد را ارائه میکرد .با این فرض ،فکر نمیکنم کسانی
که ویرایش سوم کتاب حاضر را میخوانند با این مباحث آشنا نباشند ،بنابراین تصمیم گرفتم این
فصول را از ابتدای کتاب حذف کنم و بیشتر روی مبحث اصلی کتاب متمرکز شوم.
کتاب پیش رو به دو بخش تقسیم شده است.
بخش اول -بازاريابي در عصر ديجیتال -در این بخش به محیطی خواهیم پرداخت که
بازاریابان هماکنون با آن مواجه هستند .این فصول از کتاب با دیدگاهی کلنگرانه به برخی
مباحث کلیدی مرتبط با این حوزه میپردازد؛ میتوان آن را نوعی مقدمه برای محیط دیجیتال
تصور کرد .این بخش از سه فصل تشکیل شده است:
فصل  :۶محیط دیجیتال -کسبوکار در دنیایی متصل
فصل  :۲مشتریان دیجیتال -نقش دیجیتال در رفتار خرید
 . ۶مترجم :اشاره به داستان لباس پادشاه دارد که در آن خیاطی ادعا کرده بود لباسی را برای پادشاه میدوزد که فقط افراد راستگو میتوانندد
آن را ببینند ،ولی در حقیقت او هیچ لباسی ندوخته بود و بهنوعی کالهبردار بود ،اما اطرافیان پادشداه از خیداط هدم کدالشتدر بودندد و همده
میگفتند که ای پادشاه ،عجب لباس برازندهای.
2. Gloomy
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فصل  :۹بازاریابی آنالین میشود -مفاهیم مرتبط با بازاریابی آنالین که بر بیش از یک
جنبه از آن اثرگذار است
بخش دوم -بازاريابي ديجیتال عملیاتي -همانند قالب ویرایشهای پیشین به اجزای
بازاریابی دیجیتال اختصاص داده شده است .موضوعات مطرحشده در این بخش شامل موارد زیر
میشود:
فصل  :۰بهینهسازی موتور جستوجو
فصل  :۹توسعۀ (ایجاد) وبسایت
فصل  :۱تجارت الکترونیک
فصل  :۷تبلیغات آنالین
فصل  :۸بازاریابی ایمیلی
فصل  :۵بازاریابی در رسانههای اجتماعی
فصل  :۶۴شاخصها و تجزیهوتحلیلها
هر فصل به بخشهای متعددی تقسیم شده است تا جنبههای خاصی از موضوع فصل را پوشش
دهد .هریک از اجزا نیز به نوبۀ خود به دو بخش تقسیم شدهاند .بخش اول به پیشینه شامل
مفاهیم ،نظریهها و مدلهای مرتبط با موضوع فصل میپردازد و بخش دوم هر فصل که تحت
عنوان زمان تصمیم نامگذاری شده است مباحثی را بررسی میکند که بازاریابان دیجیتال
محکوم به ارزیابی چگونگی اثرگذاری آنها بر سازمان ،برند یا محصول/خدمت هستند .در انتهای
هر بخش خوانندگان با چالشی به نام شما تصمیم بگیريد مواجه خواهند شد که در آن یک
سؤال مبتنی بر مطالعهای موردی پرسیده خواهد شد .مثالی که در ادامه ارائه میشود ،مربوط به
بخش شما تصمیم بگیريدِ فصل  ۵تحت عنوان ديدگاهها و امتیازهای مصرفكنندگان
است.
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شما تصمیم بگیريد
شما مشاور کنسرسیومی هستید که مالک هتل ( Pillowmintمطالعۀ موردی  )۹است .به این
سازمان در زمینۀ چگونگی اثرگذاری دیدگاهها و امتیازهای مصرفکنندگان بر بازاریابی این هتل
یا اثرپذیری دیدگاهها و امتیازهای مصرفکنندگان درنتیجۀ فعالیتهای بازاریابان سازمان
توصیههایی ارائه دهید.
همین تمرین را در مورد سازمان خودتان یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستید ،پیاده کنید.
طی کتاب حاضر با قابهایی مشابه زیر مواجه خواهید شد که هریک برای هدف خاصی طراحی
شدهاند .این قابها شامل موارد ذیل میشود:
تصوير لحظهای از پژوهش
این قابها حاوی گزیدههایی از اطالعات است که از پژوهشهای به چاپ رسیده انتخاب
شدهاند -در برخی موارد پژوهشی دانشگاهی است ،ولی اغلب اطالعات تجاری را ارائه میکند.
مطالعۀ موردی كوچک
همانطور که از نام این قاب برمیآید مثالهایی کوتاه یادآوری خواهند شد تا مفهوم یا مدلی
خاص نشان داده شود .در اغلب موارد شامل کاربردهای خوب یا بد از یک مفهوم است.
بینشهای كاربردی
در این قابها بینشهایی ارائه میشود که نشان میدهد چگونه اجزای بازاریابی اینترنتی در
زندگی واقعی به کار گرفته میشود -که در اغلب موارد نکاتی را به دانشجویان گوشزد خواهد
کرد که در دنیای واقعی به عنوان متخصص بازاریابی با آن مواجه خواهند شد.
آنالين شويد
از درون این قابها ،خوانندگان بهسوی وبسایت کتاب راهنمایی خواهند شد .در آنجا ،پیوندهایی
ارائه شده است که اطالعات ،مقاالت یا دیدگاهها در زمینهای خاص مرتبط با موضوع بخش را
ارائه میدهد که نقش مکمل محتوای کتاب را دارد.
مطالعات موردی به صورتی طراحی شدهاند که مقایسهای از چگونگی تأثیر هریک از کاربردهای
آنالین در سازمانها و بازارها را ارائه دهد .در هر بخش تالش کردهام مطالعاتی موردی ارائه دهم
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که مرتبط با آن بخش باشد ،اما شما مختارید هر سؤالی را در مورد تمام مطالعات موردی
ارائهشده ،مطرح کنید .به طور مشابه ،همین سؤالها را در مورد سازمانی که در آن مشغول به کار
هستید یا در مورد کسبوکار خودتان مطرح کنید .قالبی مشابه در انتهای هر فصل وجود دارد اما
این بار از شما خواسته خواهد شد تا یکی از سازمانهایی که به صورت موردی بررسی شدهاند را
انتخاب کرده و در حیطۀ تمام مباحثی که در آن فصل مطرح شده است ،به آنها توصیههایی
ارائه کنید .نمونۀ زیر مربوط به فصل  ۸است:
تمرين فصل
با ارائۀ استدالل در مورد تمام تصمیمهای خودتان ،توصیههایی را به هاروارد جانسون و شبکۀ
بازاریابی موزۀ  Rockridgeارائه دهید که تمام مباحث مطرحشده در این فصل را شامل شود.
همین تمرین را در مورد سازمان خودتان یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستید ،پیاده کنید.
مطالعات موردی
طی کتاب ،مطالعات موردی طوری ارائه خواهند شد که مثالهایی از چگونگی عملکرد نظریهها
در عمل باشند و خوانندگان را با تمرینهایی واقعی مواجه کند .اگرچه مطالعات موردی داستانی و
ساختگی هستند ،اما تمامی ویژگیهای دنیای واقعی در آنها رعایت شده است .هدف از این
مطالعات موردی آن نیست که جامعومانع باشند بلکه تصویری لحظهای از وضعیتی خاص ارائه
میکند که به صورت عادی در پیچیدگیهای محیط گم است .مطالعات موردی به گونهای ارائه
شدهاند که تمام جوانب بازاریابی دیجیتال را پوشش دهند و هر جزئی از فصل سؤالهای خاص
مرتبط با مطالعۀ موردی را ارائه کنند و در انتهای هر فصل نیز به عنوان تمرین فصل یکم مطالعۀ
موردی ارائه خواهد شد.
مطالعات موردی شامل موارد زیر میشود:
 .۶موزۀ  :Rockridgeسازمانی غیرانتفاعی که ترکیبی از سرمایهگذاران عام و خصوصی را در
بر میگیرد.
 .۲شرکت مهندسی  :Clough & Taylorیک شرکت کوچک مهندسی که محصوالت
سفارشی تولید میکند.
 .۹هتل  :Pillowmintهتل -فروشگاهی که بهزودی در مکانی عالی از مرکز شهر افتتاح
خواهد شد.
 .۰انجمن بازدیدکنندگان  :Cleethorpesمرکزی توریستی با منابع مالی عمومی.
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 :Bethsoft .۹کسبوکاری کوچک که گسترهای از نرمافزارهای تخصصی در صنعت مهندسی
میفروشد.
 .۱بیمارستان بنیاد  :Matthew Humberstoneمجموعۀ پزشکی خصوصی که در سراسر
جهان صاحب بیمارستانها و کلینیکهای بسیاری است.
 .۷محصوالت  :22 Catches Fishتولیدکنندۀ اقالم مصرفی بستهبندیشده.
 .۸فروشگاه لوازم موتوری  :Hill Streetفروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی با حضوری
اندك در فضای آنالین.
 :The Modeller’s Stand .۵تکمحصولی که در جاویژه بازار ۶به فروش میرسد.
 .۶۴دانشگاه  :Huxleyیک مؤسسۀ دانشگاهی کوچک.
 .۶۶شرکت تولیدی  :Two Citiesشرکت تولیدکننده و توزیعکنندۀ لوازم هرس چمن با اندازۀ
سازمانی متوسط و خصوصی.
 .۶۲مشاورۀ  :Lindsey Naegleنمایندۀ انحصاری که در زمینۀ بازاریابی اینترنتی مشاوره
میدهد.
 .۶۹مرکز فروشگاهی  :Phelps Onlineخردهفروش آنالین تخصصی که البسه و لوازم بانوان
به فروش میرساند.
توجه داشته باشید که تمام مطالعات موردی یادشده در بریتانیا هستند ،اما به اقتضا میتوان مکان
جغرافیایی آنها را برای درك بهتر خوانندگان تغییر داد.
در متن کتاب خبری از مطالعات موردی واقعی نیست و این نوع مطالعات موردی در قالب نسخۀ
قابل چاپ برای بررسی و مطالعۀ بیشتر در وبسایت کتاب موجود است .با علم به اینکه شاید
خوانندگان از این تصمیم من ناراحت باشند ،این کار را کردهایم و دالیلی نیز برای این امر دارم.
اگر مطالعات موردی را درون متن کتاب جای میدادم ،بههیچوجه تا ویرایش بعدی کتاب
نمیتوانستم آنها را تغییر دهم .در نسخههای آنالین اما بهراحتی میتوانم دادهها و اطالعات
مربوط به آنها را تغییر داده و آنها را مطابق با تغییرات سازمانی در دنیای واقعی ارائه دهم و
تحوالت روزآمد آنها را برای تناسب با موضوع اعمال کنم.
موضوعات مطالعات موردی نیز مشابه ویرایشهای پیشین است .امیدوارم به این وسیله اساتید
قادر باشند در ادامۀ ویرایشهای پیشین آنها را مطابق با ماژولها ،برنامهها و دروس مختلف
شخصیسازی کنند؛ اما باید در نظر داشت که اوضاع در حال تغییر است و بازاریابی دیجیتال نیز
همواره با تحول روبهروست؛ بنابراین ،اگرچه مطالعات موردی و سؤالهای آنها تکرار
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ویرایشهای پیشین است ،اما پاسخ آنها متفاوت خواهد بود (به یاد دارم زمانی دانشجویی
اعتراض کرده بود که سؤالهای امتحان مشابه ترمهای پیشین است و آلبرت انیشتین پاسخ داده
بود که پاسخهای امسال به پرسشهای سالهای گذشته متفاوت است) .همچنین ،از روی عمد
پاسخی برای سؤالهای مطالعات موردی ارائه کردهام .به نظر خودم چهار دلیل میتوانم برای این
امر بگویم:
 .۶همانند کلِ موضوع بازاریابی هیچ پاسخی وجود ندارد که بهاتفاق بتوان به صحت آن
در تمام موارد مشابه اذعان داشت.
 .۲مانند ماهیت توسعۀ وب و محیط جهانی ،شاید پاسخها به پرسشهای تکراری به طور
ماهیانه تغییر کنند.
 .۹اگر اساتید بخواهند مطالعات موردی را مبنای ارزیابیهای کلی خود قرار دهند ،ارائۀ
پاسخهای نمونه به آنها سبب میشود که دانشجویان بهراحتی آن پاسخها را به جای
تحلیل خود جا بزنند.
 .۰هدف از این کار آن است که شما خودتان پاسخها را توسعه دهید .اگر من پاسخهای
پیشنهادی در کتاب پیش رو ارائه دهم ،بسیاری از دانشجویان وسوسه خواهند شد که
فقط آنها را بخوانند و تالش ضروری برای درك مفاهیم را از خود نشان ندهند.

