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چکیده
امروزه افزایش رقابت بین صنایع  ،کار بازاریابی و کسب سود بیشتر را برای سازمان ها دشوار کرده است .از این رو به روند های
جدید تر و به روز تری در بازاریابی نیاز می باشد که با سبک زندگی امروزه مشتریان و شرکت ها که در اثر عواملی همانند
توسعه روزافزون ابزارهای دیجیتال در تمامی ابعاد زندگی بشر تطابق بیشتری داشته باشد و بتواند با ایجاد تحوالتی در بازار
کسب و کار ها به رشد صنایع کمک چشمگیری کند .حال دیجیتال مارکتینگ به عنوان عاملی در تحوالت بازارهای کسب و
کار شناخته می شود .بگونه ای که تبدیل به یکی از مفاهیم پرکاربرد دربازاریابی شده است و مزایایی برای شرکت ها مانند
دسترسی آسان و سریع به مشتریان و رشد بی سابقه ی صنایع حتی در شرایط بحرانی کرونایی را فراهم کرده است  .بنابراین
علی رغم ضرورت احساس شده نسبت به این تکنیک توسعه ی آن در کشور های درحال توسعه ای چون ایران پایین تر از حد
مطلوب و مورد نیاز کشور می باشد و مغفول مانده است به نحوی که به صورت باور نکردنی برخی از شرکت ها همچنان به
روش های سنتی بازاریابی عمل کرده و خود را از فرصت های بالقوه بازاریابی دیجیتال بی نصیب می گردانند به همین جهت
در این مطالعه اهتمام به بررسی جوانب این تکنیک کرده و پس از ارائه تعاریفی مختصر از مفاهیم ضروری و بررسی نظریه های
مطرح شده در قالب ادبیات تحقیق و بررسی پژوهش های پیشترانجام شده توسط سایر محققین براساس اطالعات جمع آوری
شده مزایا ،معایب ... ،این تکنیک را استخراج خواهیم کرد.
واژههای کلیدی :دیجیتال ،دیجیتال مارکتینگ ،تحول ،کسب و کار
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مقدمه
هنر قانع کردن مشتری هنری قدیمی است .آنچه تغییر کرده روش های آن در دنیای امروزی است .هرچند قدمت وسایل
الکترونیکی به زمان اختراع رادیو بازمی گردد ،اما با گسترش وسایل الکترونیکی شاخه جدیدی از بازاریابی به وجود آمده است
به نام دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال .با وجود رشد روز افزون اطالعات در حوزه دیجیتال مارکتینگ و باال رفتن
سطح حمایتی بازار و مشتریان ضرورت انجام تحقیقات گسترده در این زمینه احساس می شود.ما در دوره ای زندگی می کنیم
که کسب وکارها جایگاه ویژ ه ای در میان مردم جهان پیدا کرده اند.بهتر است بدانیم داشتن استراتژی دیجیتال مارکتینگ
امروزه بر هرکسب وکاری واجب است .اما خالی از لطف نیست که درادامه با تاریخچه آن بیشتر آشنا شویم .ردپاهای پیدایش
بازاریابی اینترنتی به دهه  90میالدی باز میگردد .هرچند برخی اعتقاد دارند سروکله دیجیتال مارکتینگ از زمان ظهور رادیو
پیدا شد .در سال  1990به تعداد محدود افرادی دسترسی به اینترنت پیدا کردند .به مرور این تعداد افزایش یافته و در سال
 1995حدود  18میلیون کاربر اینترنت وجود داشت .به این ترتیب کسب وکارها شروع به کار بر روی نرم افزارهای ارتباط با
مشتریان یا  CRMخود گرفتند تا ارتباط خود را با مشتریان بالقوه و فعلی خود بتوانند به خوبی مدیریت کنند.
در سال  9991هم سایت  salesforceاولین سیستم مدیریت مشتریان و ذخیره اطالعات کاربران ،رفتار آنها بر روی سایت
و ردیابی کمپین ها را به شکل ( )saasارائه داد .این نرم افزار به عنوان نقطه مرکزی شکل گیری آینده دیجیتال مارکتینگ
شناخته می شود .در سال های  2000تا  2010تغییراتی اساسی در رفتار مشتریان به وجود آمد .با روی کار آمدن موتورهای
جستجو مانند گوگل و یاهو مشتریان قبل از اقدام به خرید در این موتورها در مورد اطالعات کاالی مورد نظر خود جستجو می
کردند .این امر باعث سردرگمی دیجیتال مارکترها شده بود چرا که نمی دانستند رفتار کاربران چگونه تغییر کرده است.
کمپانی هایی مانند مارکتو مشکل سردرگم شدن مارکترها را به کمک اتوماسیون مارکتینگ تا حدودی حل کردند .به کمک
ابزارهایی مانند مارکتو که نقش مهمی در تحول های پیش آمده در تاریخچه دیجیتال مارکتینگ داشته اند امکان ردیابی
کمپین هایی که در چند کانال در حال اجرا هستند ،به وجود آمد.سالهای  2000تا  2010همچنین دوره تحول پلتفرم های
شبکه های اجتماعی بود که در سال های بعد منجر به ارائه خدمات شبکه های اجتماعی از سوی بسیاری از کسب وکارها شد.
همچنین به علت رواج گوشی های هوشمند دسترسی به اینترنت ،شبکه های اجتماعی و فروشگاه های آنالین افزایش بسیاری
داشته و رفتار کاربران را تغییر داد.و درنهایت در دهه سوم تاریخچه دیجیتال مارکتینگ تغییرات بسیار سریعی را در میان
کاربران به خود دید .تغییرات بسیار این دهه به علت رواج بسیار زیاد گوشیهای هوشمندی بود که زمان سپریشده کاربران را
در شبکههای اجتماعی و فروشگاههای اینترنتی و موارد دیگر افزایش داد .اپلیکیشنها به طور کامل هرجنبهای از زندگی بشر را
در این دهه تحت تاثیر خود قرار دادند.افزایش این زمان سپریشده موجب شد بسیاری از کسبوکارها تمرکز ویژهای بر روی
کانالهای آنالین خود بگذارند .امروزه کسبوکارها به کمک تکنولوژی به شکل بهتری مشتریان هدف خود را تعیین میکنند؛ با
توجه به گروه سنی و تاریخچه جستجوهایشان و موارد دیگر این کار به خوبی توسط دیجیتال مارکترها انجام
میشود(پرتوشیدزمان.) 9913 ,
همانطور که تاکید کردیم امروزه درمقایسه با گذشته به دلیل افزایش روز به روز فعالیت مردم در اینترنت و تسهیل در استفاده
از آن در زندگی روزمره رفته رفته تمایل افراد برای استفاده از آن در کسب و کارها نیز افزایش پیدا کرده است .باید بدانیم که
سبک زندگی مردم هم تغییر کرده .بطوریکه بیشتر مردم ترجیح می دهند در خانه خود نشسته و محصوالت و خدمات مورد
نیاز خود را از طریق اینترنت سفارش دهند  .به این
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طریق استفاده از وسیله های ارتباطی با استفاده از اینترنت درراستای کسب و کارها ی مربوطه را بازاریابی دیجیتالی می
گویند .در واقع امروزه دیجیتال مارکتینگ به هرگونهای از بازاریابی محصوالت و خدمات میگویند که از طریق دستگاههای
الکترونیکی انجام میشود(آرمان صفایی.)2020,
دیجیتال شدن صنعت بازاریابی باعث شده که ترفندهای بازاریابی سنتی کم کم کنار گذاشته شوند .شاید در نگاه اول برای
بازاریابان سنتی سخت باشد که با تکنولوژیهای جدید وفق پیدا کنند و تغییر مسیر از بازاریابی سنتی به دیجیتال را تجربه
کنند .در نگاه اول ممکن است تغییرات دائمی و ماهیت دنیای دیجیتال حتی ممکن است یک ویژگی منفی به نظر برسد ولی
فرصتهای فراوانی برای گسترش کسبو کار در اختیار شرکت ها و سازمان ها میگذارد.
البته بهتر است بدانیم بازاریابی دیجیتالی خیلی گسترده تر از دیگر روش های بازاریابی درکسب و کار سنتی است .
درحقیقت بازاریابی دیجیتالی یعنی استفاده از ابزارهای موجود در اینترنت و دنیای دیجیتال برای بازاریابی خدمات و
محصوالت مورد نیاز افرار و صاحبان سرمایه(اسچولز و همکاران .)201۴ ,
هم چنین با گذشت زمان و دیجیتالی شدن محصوالت و خدمات شرکت ها می توانند به راحتی در دسترس قرار گیرند ،به
سرعت در بین افراد توزیع شوند و با سرعت بیشتری تحویل داده شوند .بهترین و موفقیت آمیزترین راهکارها می
تواند به سرعت در تیم ها شناسایی و تکرار شود .نتیجه کلی می تواند یک پیشرفت چشمگیر در انسجام سازمانی و
بهبود در مهارت پاسخگویی باشد.
هم چنین فنآوری دیجیتال نمایش اطالعات در بیتها ،کاهش هزینههای جمعآوری ،ذخیره سازی و تجزیه دادههای مشتری
است .
این امر منجر به کاهش پنج هزینه شدهاست :هزینههای جستجو ،هزینههای تکرار ،هزینههای حمل و نقل ،هزینههای
ردیابی ،و هزینههای تایید ) فصل  ۵کتاب دیجیتال مارکتینگ( 2019 ,

.

2
درنهایت هم مهمترین عامل موفقیت بازاریابان دیجیتالی ،استفاده درست از ابزارهای مهم ارتباط با مشتری و جلب نظر آنها
است؛ چراکه بازاریابان باید از مسیرهای متفاوت ارتباطی با مشتریان در ارتباط باشند و رضایت آنها را جلب کنند .بنابراین
انتخاب بهترین شیوه و ابزار برای اجرای بازاریابی دیجیتالی ،هم میتواند منجر به صرفهجویی در زمان بازاریابان شود و هم به
جذب بیشتر مشتریهای هدف کمک کند( زهرا رضایی.)9913,
بسیاری از مدیران کسب و کار ها به اهمیت فوق العاده دیجیتال مارکتینگ با استفاده از این ابزارها بر روی کسب و کار شان
پی برده اند و تاثیر چشم گیر آن را بر روی فروش و رشد بیزینس خود دیده اند.هنوز کسب و کارهای
زیادی وجود دارند که تبلیغات چاپی و تلفنی را برای استراتژی بازاریابی خود دارند ،در مقابل بسیاری دیگر از کسب و کارها
مخصوصا در سال اخیر و پس از پاندمی کرونا به سمت بازایابی دیجیتال روی آوردند و تغییر استراتژی داده اند .کما اینکه
میبینیم بسیاری از کسب و کارهای کوچک و تازه کار اخیرا از همین طریق در زمان بسیار کوتاهی رشد چشم گیری داشته
اند(فیروزنیا .)1۴00,
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درنهایت الزم به ذکر است که همانطور که پیش تر هم اشاره کردم که گسترش روزافزون اینترنت باعث شده است که همه
مردم روزانه ساعات بسیاری از زند گی خود را در فضای اینترنت بگذرانند .همین مسئله سبب شده است که تقریبا تمامی
کارهای خود از قبیل خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود را هم از طریق اینترنت انجام دهند؛ بنابراین بازاریابی آفالین دیگر
تاثیرگذاری سابق را ندارد و این بازاریابی دیجیتال است که حرف اول را در زمینه جذب بازار هدف می زند و در واقع استراتژی
بازاریابی دستخوش تغییراتی شده است .از آغاز پیدایش خرید و فروش در بین روابط انسان ،مفهوم بازاریابی بر یک اصل استوار
اس ت و آن ارتباط صحیح با مخاطب در مکان درست و در زمان مناسب می باشد که با توجه به رفتارهای این دوره از تاریخ،
بازاریابی از نقطه ای شروع می شود که مخاطب بیشتر وقت خود را در آن صرف می کند و این نقطه ،جایی نیست جز
اینترنت.بنابراین این بازاریابی دیجیتال یا بازاری ابی اینترنتی و آنالین است که می تواند کسب و کارها را به هدف نهایی خود،
یعنی سود بیشتر ،برساند .در این پژوهش قصد داریم با جمع بندی مقاالت واطالعات استخراج شده به توصیف و تشریح این
نکته بپردازیم که بازاریابی دیجیتالی چگونه رویکردی تحول گرایانه بر کسب و کارها دردنیای امروزی داشته است.

ادبیات تحقیق
مفاهیم نظری
مفهوم دیجیتال
دیجیتال ،رقم  ،در لغت همواره واژۀ انگلیسی » «digitalسرچشمه اش واژۀ التین « »digitalisمی باشد که از ترکیب
واژۀ« »digitو پسوند « »alبدست آمده است .درحقیقت به رقم پسوند نام ساز می چسبد .روش دیجیتال ،پایهٔ سیستم
های رایانه ای است .همچنین بسیاری از سیستم هایی که در گذشته به صورت قیاسی (آنالوگ) به بازار ارائه می شدند امروزه
به صورت دیجیتال هستند مانند تلویزیون ،دستگاه ضبط ،دستگاه پخش صدا و گیرنده ماهواره (رسیور).
در سامانه های دیجیتال ،سیگنال های آنالوگ پیش از پردازش و یا برای نگهداری ،به داده های گسسته تبدیل می شوند.
مثالً یک سیگنال آنالوگ که ممکن است میان صفر تا  10ولت تغییر کند ،دارای یک محدودهٔ  10ولتی است که در سامانهٔ
دیجیتال می توان این محدوده را مثالً به  100سطح برابر تقسیم نمود و مقدار مربوط به هر بخش را با کمک یک شمارهٔ
بین صفر تا  100مشخص نمود .در گذشته بیشتر سامانه های موجود در بازار با سیگنال ها آنالوگ کار می کردند؛ ولی امروزه
بسیاری از دستگاه های الکترونیکی موجود با کمک سامانه های دیجیتال کار می کنند (در سامانه های دیجیتال معموالً بخش
هایی از آن ها به صورت آنالوگ هستند).
مفهوم بازاریابی
بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن ،افراد وگروه ها ،نیازها و خواسته های خود را از طریق
تولید و عرضه و مبادله ی کاالهای مفید و با ارزش با دیگران ،تامین میکنند (کاتلر 26و کلر .)1385،۴6 ،27در فعالیت
های بازاریابی ،نوآوری بحثی بسیار حیاتی و مهم است .رویکرد سنتی به بازاریابی معتقد است که مدیر ارشد شرکت باید
استراتژی های بازاریابی شرکت را تدوین کند و آنها را به مدیران و کارکنان شرکت ابالغ کند .اما به بیان امروزی ایده
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های خا القانه در بسیاری از شرکت ها وجود دارند و مدیران ارشد باید از این ایده ها در تدوین استراتژی های بازاریابی
استفاده کنند (کاتلر و کلر.)1385 ،16 ،
بازاریابی به عنوان یک موضوع علمی در نوع خود برای بیش از شش دهه به طور جدی و با محبوبیت باالیی مورد مطالعه قرار
گرفته است.
پژوهش اصلی تئودور "نزدیک بینی بازاریابی" که در نشریه کسب وکار هاروارد در سال  1960منتشر شد ،این مفهوم را
بیان کرد که شرکت ها موفق تر خواهند بود اگر بر روی شناسایی و برآورده کردن نیازهای مشتری تمرکز کنند (بارنز
.)183/201۴
به بازاریابی باید بعنوا ن یک سیستم کلی که کسب و کار را با مشتریانش مرتبط می کند ،نگریست .پرفسر فیلیپ کاتلر که
پدر علم بازاریابی مدرن نامیده می شود ،معتقد است چیزی که یک بنگاه تجاری را می سازد بازاریابی آن است وهم چنین
بازاریابی را هم علم هم هنر می داند (پوسنر.)2015،28،
بازاریابی یک فلسفه کسب و کار یا یک طرز تفکر در مورد بنگاه تجاری از دیدگاه مشتری و یا مشتری بالقوه است.
چنین دیدگاهی محاسنات زیادی دارد .زیرا محک و معیار خوبی برای موفقیت کسب و کار است .اگر نیازهای
مشتریان را برآورده نکنیم ،در کار خود دوام نخواهیم آورد ،چه رسد به اینکه بتوانیم آن را رونق دهیم.

مفهوم بازاریابی دیجیتال
نوعی کسب و کار الکترونیکی که تعریف آن «دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از فنّاوری های ارتباطات دیجیتال مانند
اینترنت ،ایمیل ،کتب الکترونیکی ،بانک های اطالعاتی و گوشی های موبایل است .این واژه از اصطالح «بازاریابی آنالین» که
محدود به استفاده از فناوری اینترنت برای رسیدن به اهداف بازاریابی است ،متداول تر است.
دامنۀ پهناوری از موضوع های گوناگون است که انگار همه با هم یک جا جمع شده باشند؛ از ارتباطات ،تبلیغات ،بازاریابی،
فروش ،خالقیت ،علوم کامپیوت ر تا علم آمار و تحقیقات بازار .همین گوناگونی است که «بازاریابی دیجیتال» را به دیگی جوشان
از عبارات و اصطالحات تبدیل کرده که هر بار در آن را بر می دارید ،چیزی متفاوت به چشمتان می آید و درنگی که آیا این
عبارت را قبال شنیده ام و از آن چیزی می دانم یا نه(پوربابایی).
در باب بازاریابی دیجیتالی مفاهیم و اصطالحات مختلفی وجود دارد که در زیر به عنوان مثال تعدادی از آنهارا
برشمردم:
marketiN g, Alexa,Apl, App ,Avatar, Back Link, Back end
…develop, Boostrap ,call to action

Ad recall, Adwords, Affiliate

انواع بازاریابی دیجیتالی
-1بهینه سازی موتور جستجو (سئو)
از مهم ترین شیوه های بازاریابی دیجیتال ،سئوی کلمات کلیدی است .در این شیوه ،شما پس از ایجاد وب سایت برای برند
یا کسب و کار خود با مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده و دقیق ،رنکینگ سایت برند خود را در رتبه بندی موتورهای
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جستجو بهبود می بخشید .سئو سایت باید توسط متخصصان سئو و با ابزارهای مخصوصی نظیر ( )SEMrushصورت
گیرد.
-2بازاریابی محتوا
این نوع از بازاریابی دیجیتال پیوند بسیار عم یقی با سئو دارد؛ به طوری که گاهی نمی توان این دو را از هم تفکیک نمود.
چراکه بازاریابی محتوا مهم ترین اقدامات صورت گرفته در بهینه سازی موتور جستجو یا همان سئو است .در واقع با
استفاده از محتواهای بازاریابی است که شما می توانید سئو سایتتان را بهبود بخشید .بازاریابی محتوا در واقع تولید و تبلیغ
محتوا با هدف معرفی و شناساندن برند ،رشد ترافیک سایت و جذب کاربر دائمی یا مشتری است.
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- -3بازاریابی شبکه های اجتماعی
رشد چشمگیر تعداد شبکه های اجتماعی و کشیده شدن مردم به این شبکه ها در سال های اخیر ،بسیار زیاد بوده است.
به گونه ای که کمتر کسی را می بینیم که در یکی از این شبکه های اجتماعی فعالیت دائمی نداشته باشد .
همین موضوع سبب شده است که بازاریابی شبکه های اجتماعی از مهم ترین شیوه های بازاریابی دیجیتال باشد .تبلیغ و
معرفی برند به مردم از طریق محتوای شبکه های اجتماعی و هدایت ترافیک به وب سایت برند برای جذب کاربرهای دائمی ،از
اهداف بازاریابی شبکه های اجتماعی است.
 -۴تبلیغات کلیکی یا PPC
در این روش ،با پرداخت هزینه به برخی از سایت های پربازدید ،می توان تبلیغ مربوط به وب سایت خود را در فضای این
سایت ها قرار داد و هر بار که کسی روی تبلیغ شما کلیک کند ،باید به منتشر کننده تبلیغ مبلغی را پرداخت کرد .یکی از
رایج ترین انواع تبلیغات کلیکی ،گوگل ادوردز است.
 -5بازاریابی ایمیلی ()Email Marketing
یکی از پربازده ترین شیوه های بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی ایمیلی است .شما در این روش با طراحی سایت مناسب ،صفحه
فرود سایت ( )Landing Pageو تهیه یک لیست ایمیل از مخاطبان ،به آن ها ایمیل هایی هدفمند ارسال می کنید تا قدم به
قدم آن ها را تا خرید محصوالتتان هدایت کنید .ایمیل مارکتینگ تنها نوع بازاریابی دیجیتال و اینترنتی است که به صورت
خصوصی و مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار می کند و از اهداف آن می توان به شناساندن برند به مشتریان ،اطالع رسانی به
مشتریان جهت آگاهی پیدا کردن از جدید ترین محصوالت و خدمات اشاره کرد .بسیاری از مشاوران بازاریابی دیجیتال ،این
موضوع را به خوبی درک می کنند و از این کانال خصوصی برای ارزش گذاشتن به مخاطبان خود استفاده می کنند.
-6بازاریابی ویروسی
در بازاریابی ویروسی که یکی از شیوه های بازاریابی دیجیتال است و با کمک شبکه های اجتماعی صورت می گیرد ،کسب و
کار یا برند شما باید به صورت یک اپیدمی در بین مردم بچرخد و دهان به دهان شود؛ از این روست که به این بازاریابی،
بازاریابی دهان به دهان نیز گفته می شود .در این نوع از باز اریابی دیجیتال ،به یک کمپین خالقانه نیاز است تا خود به خود در
بین مردم پخش شود .از اینجا به بعد است که برند شما توسط خود مردم تبلیغ می شود.
-7بازاریابی چریکی یا پارتیزانی
خالقانه ترین شیوه بازاریابی که می تواند بازاریابی دیجیتال را نیز درگیر کند ،بازاریابی چریکی Guerilla
 Marketingاست .این بازاریابی کم هزینه مبتنی بر ساختار شکنی در بازاریابی و تبلیغات اگر در بستر دیجیتال صورت
بگیرد ،از انواع بازاریابی دیجیتال است .برای مثال یک کمپین خالقانه که بیشتر کاربران فضای مجازی و شبکه های
اجتماعی را درگیر کند(مهریزان).
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مفهوم تحول
تحول در لغت به معنی تغییر و دگرگونی است اما باید در نظر داشت که منظور از تحول ،تحول لغوی به معنای هرگونه
دگرگونی نیست؛ بلکه منظور از آن ،دگرگونی رو به کمال و برطرف کردن نقص ها و پر کردن خألها و عرضۀ تازه های مفید و
به کارگیری روش های مؤثر است و در یک کلمه ،تحول مطلوب مورد نظر ماست(خشت اول -حوزه علمیه تبیان).ما ما در این
جا به دنبال تحولی هستیم که بازاریابی دیجیتالی در دنیای امروزی کسب وکار ایجاد کرده است که قابل مقایسه باگذشته
نیست.
مفهوم کسب وکار
بر طبق نظر (ارویک و هانت) کسب وکار عبارت ا ست از هر نوع کسب کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه
به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند ،تولید ،توزیع و عرضه میشود( .پترسن و پلومن)
بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد ،کسب وکار نیست ،بلکه کسب وکار ،هرنوع تبادل تکراری و
تجدید شونده ی خرید و فروش است.پروفسور (اون)  ،کسب وکار را یک نوع کاسبی می داند که طی آن کاالها یا خدمات برای
فروش در بازار تولید و توزیع میشوند .بنابراین باتوجه به تعاریف یاد شده می توان دریافت که کسب وکار با خرید و فروش
کاالها ،تولید کاالها یا عرضه ی خدمات ،به -منظور به دست آوردن سود ،سر و کار دارد .با توجه به تعاریف یاد شده ،ویژگی
های کسب وکار عبارتند از:
 -1فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش
 -2معامله ی کاالها و خدمات
 -3تکرار معامالت
 -۴انگیزه سود
 -5فعالیت توام با ریسک.

پیشینه تحقیق
هرهاوزن ،داریو میوچویچ  ،روبرت مورگان و میرال کلیجنن ( )2020طی تحقیقی با عنوان شکاف قابلیت های بازاریابی
دیجیتال با هدف پرداختن به شکاف بین تالش محققان بازاریابی صنعتی و بازاریاب های صنعتی که به دنبال درک نحوه
پیکربندی و ساختار بازاریابی دیجیتال انجام شد با پذیرفتن دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان یک چارچوب سازماندهی
دریافتیم بحران فعلی  COVID-19فرصت ها و اهمیت قابلیت های بازاریابی دیجیتال را برای شرکت های  B2Bافزایش می
دهد برای مثال بسیاری از دولت ها برای محدود کردن شیوع ویروس ،فاصله گذاری اجتماعی را در مقیاس بزرگ اجرا کردند
و کانال های فروش دیجیتال در طول بحران  COVID-19اولویت داشتند .با توجه به اینکه در زمان نوشتن پژوهش  ،هیچ
نشانه ای وجود نداشت که جلسات شخصی دوباره عادی شود ،شرکت های  B2Bو محققان  B2Bمی بایست شکاف قابلیت
های بازاریابی دیجیتال را با بیشترین سرعت ممکن برطرف کنند.
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هم چنین طی پژوهش التین نقش بازاریابی در بسترهای کسب و کار دیجیتال که توسط آرویند رنگاسوامی ،نیکول موخ ،
کلودیو فلتن ،گریت ون بروگن ،یاپ ای( )2020با هدف تعریف پلتفرم های دیجیتال مارکتینگ و برجسته کردن ویژگی های
مهم آن ها فرصت ها و چالش های مرتبط با پلتفرم های دیجیتال مارکتینگ را توصیف می کند ،به ویژه ،که به بازاریابی
مربوط می شوند تهیه شده است انجام شد به طور خاص ،بازاریابی در حال حاضر برای شناسایی و پاسخگویی به نیازهای همه
کاربران در همه طرف های یک پلتفرم مورد نیاز است و نقش اصلی آن انتقال به سمت یافتن پیشنهادات مناسب برای کاربران
پلت فرم و تسهیل تعامالت مختلف آنها است.
پژوهش التین بعدی که با عنوان تحول و بازاریابی دیجیتال در ارتقاء برند ،موقعیت یابی وتجارت الکترونیک در مونته نگرو"
که توسط ان بوبان ملوویکا  ،میات جوکوویچ  ،مارینا دابیچ  ،تامارا باکوویچ  ،وولیچ  ،برانیسالو دودیک
( )2020با هدف بررسی روش هایی که تحول دیجیتال بر استفاده از بازاریابی دیجیتال در تجارت تأثیر می گذارد و باعث
ارتقا برند و توسعه تجارت الکترونیک از طریق خدمات الکترونیک می شود نوشته شده و با روش پیمایش بر روی نمونه
تصادفی طبقه ای و داده ها با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،آزمون آنالیز واریانس و ضریب  etaمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .تجزیه و تحلیل چند متغیره برای داده های به دست آمده از  172شرکت اعمال شد و نتایج تحقیق حاکی از این
امر بود که تعدادی از عوامل تعیین کننده روش های اعمال بازاریابی دیجیتال و استفاده از سطوح مختلف نفوذ توسط شرکت
ها هستند که از جمله آنها میتوان به دوره اجرا ،توانایی های افراد مسئول در استفاده از آن ،درک مقرون به صرفه بودن
بازاریابی دیجیتال ،قابلیت اندازه گیری اشاره کرد .از بین این موارد دوره ای که در آن بازاریابی دیجیتال استفاده می شد بسیار
مهم بود و به طور قابل توجهی بر انتخاب ابزار بازاریابی دیجیتال ،نحوه اندازه گیری عملکرد آن و درک مدیران از مقرون به
صرفه بودن آن تأثیر می گذاشت .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که هرچه یک شرکت بیشتر به استفاده از بازاریابی دیجیتال در
تجارت خود متکی باشد ،تأثیر آن بر ارتقاء و جایگاه برند بیشتر خواهد بود.
درپژوهش بازاریابی دیجیتالی محصو الت با کیفیت غذایی ضعیف :تهدیدی بزرگ برای کودکان و نوجوانان که توسط لوپز
سانتیاگو  ،کروز کاساروبیاز  ،مندوزا پابلو  ،تولنتینو مایو ( )2020و با هدف شناسایی ویژگی های کلی ،استفاده از تکنیک
های متقاعدکننده و کیفیت تغذیه بازاریابی دیجیتال مکزیکی غذا و نوشیدنی برند با بیشترین تعداد فالوور و بازدید
(فیسبوک ،توییتر و یوتیوب) با جذابیت خاص برای کودکان ونوجوانان به روش فرآیند چند مرحله ای برای انتخاب نمونه
ای از  ۴6محصول با یک وب سایت مکزیکی و مخاطبان اصلی در شبکه های اجتماعی.
انرژی و محتوای مواد مغذی غذاها و نوش یدنی ها با مدل نمایه مواد مغذی سازمان بهداشت پان آمریکا تجزیه و تحلیل شد
وشاهد دیدن کاربرد های مختلف دیجیتال مارکتینگ در صنعت غذایی بودیم و نتیجه حاصله تحقیق بیان گر این امر است که
بازاریابی دیجیتال به دلیل تکنیک های متقاعدکننده ای که دارد ،تهدیدی بزرگ برای کودکان و نوجوانان در مکزیک و
احتماال ً در سرتاسر جهان است و باید تنظیم شود.
پژوهش بعدی به تاثیر علوم داده در دیجیتال مارکتینگ پرداخته است .این پژوهش با عنوان استفاده از علوم داده در بازاریابی
دیجیتال :چارچوب ،روش ها و معیارهای عملکرد که توسط خوزه رامون سائورا ( )2020که با هدف بررسی روش های تجزیه و
تحلیل ،استفاده ها و معیارهای عملکرد بر اساس علوم دادهای که در تکنیک ها و استراتژی های بازاریابی دیجیتال استفاده
می شود انجام شد .طی تحقیق محقق با استفاده از روش مرور ادبیات سیستماتیک نتیحه گرفت که در دهه گذشته ،استفاده از
علوم داده ،که تصمیم گیری و استخراج بینش های عملی و دانش را از مجموعه داده های بزرگ در محیط بازاریابی دیجیتال
تسهیل می کند ،به طرز چشمگیری افزایش یافته است .بر این اساس ،تعداد اپلیکیشن های کاربرپسند مبتنی بر یادگیری

235

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

ماشینی که شرکت ها ،بازاریابان و محققان غیر فنی می توانند از آنها استفاده کنند ،به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور خاص ،گزارش شده است که کسب و کارها زمان زیادی را برای سازماندهی ،تمیز کردن ،و ساختاردهی پایگاه داده
کاربران و مشتریان خود تلف می کنند .در این زمینه ،استفاده از شاخص ها و معیارهای عملکرد مرتبط به شرکت ها ،بازاریابان
و محققان غیرفنی در حوزه بازاریابی کمک می کند تا تحقیقات بهتری انجام دهند و زمانی را که صرف تجزیه و تحلیل و
ساختاردهی پایگاه های داده شان می کنند ،کارآمدتر اندازه گیری کنند.
در پژوهش بعدی حسینعلی قجری و علی نقوی ( )1399به بررسی عوامل تأثیر گذار بر اشتغال در کسب و کار های تبلیغاتی
اینترنتی؛ دیجیتال مارکتینگ با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال افراد در کسب و کار های تبلیغاتی اینترنتی می پردازند و
پس از کنکاش در نظریات یک مدل نظری بین رشته ای با  6متغیر ( عوامل مهم تأثیر گذار بر اشتغال در کسب و کار
هاتبلیغاتی اینترنتی) تعیین کرده اند و فرضیات پژوهش را از طریق پرسشنامه آزمایش کرده و به این نتیجه رسیدند که تمامی
شش متغیر مستقل تحقیق (عالقه – استعداد – مزایای شغلی – فرهنگ سازمانی – بازار کار – طبقه اجتماعی اقتصادی)
رابطه معناداری با متغیر وابسته اشتغال در کسب و کار های اینترنتی دارد و معناداری متغیر های مستقل "عالقه" و "بازار
کار" با متغیر وابسته " اشتغال مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص شد استعداد و مزایای شغلی بیشترین تأثیر را در جذب
شاغلین به کسب و کار های تبلیغات اینترنتی دارد.
سید مهدی حسینی نسب ،مهدی شامی زنجانی ،آرین قلی پور ( )1۴00هم با هدف ارائه چارچوبی برای وظایف مدیر ارشد
دیجیتال به تحقیقی با عنوان ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان و با
استفاده از روش استراتژی دو مرحله ای برای تبیین چارچوب وظایف بهره جسته اند و در گام اول با استفاده از روش
فراترکیب 198 ،پژوهش در این حوزه استخراج شد و پس از ایجاد چارچوب وظایف اولیه از  18پژوهش نهایی ،با هدف اصالح
و تکمیل چارچوب ،طی مصاحبه با  8خبره حوزه تحول دیجیتال از صنایع مختلف ،چارچوب نهایی تدوین شد ودرنتیجه به
اهدافی رسیدند که شامل به کمک چارچوب وظایف ارائ ه شده در این پژوهش  ،نقشه راهی در برابر مدیران ارشد دیجیتال قرار
گرفته تا با بهره گیری از آن ،سفر دیجیتال سازمان را مدیریت کنند.
درپژوهش سنجش مهارت های بازاریابی مبتنی بر فناوری های دیجیتالی به نوشته آرمان احمدی زاد  ،رضا شافعی ،حسنا
محمود ( )1۴00باهدف بررسی مهارت های بازاریابان دیجیتال مهارت های کسب و کاری و تکنیکی چراکه مهارت های
بازاریابان در بازاریابی مبتنی بر فناوری دیجیتال برای مدیران شرکت ها یا افرادی که میخواهند تجارت خود را رونق ببخشند و
مشتریان زیادی را جذب کسب و کار خود کنند از اهمیت خاصی برخوردار است صورت گرفته است .آن ها با استفاده از روش
مدل رویل و لن )201۴( ،و روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی -تحلیلی به نتایج مفیدی رسیدند .یافته های آنها مطابق با
یافته های پ ژوهش در مرحله اهمیت ،بیشترین مقدار میانگین مربوط به مهارت های پیش بینی آینده با مقدار( )۴/6188و
یکپارچه سازی مهارت های دیجیتالی با مقدار( ،)۴/۴989است همچنین بیشترین شکاف میان ابعاد مهارتی بازاریابان دیجیتال
مربوط به مهارت های پیشبینی آینده با مقدار ( )-1/001۴و مهارت های پایش و اندازه گیری با مقدار( ،)-0/8913است.
منیژه قره چه -علی عبدالهی -عاطفه امیدوار  -وجیهه حیدری ( )1397در پژوهش ای با عنوان ارائه چارچوبی برای استقرار
بازاریابی مبتنی بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک و با هدف بررسی اقدامات الزم جهت پیاده سازی و استقرار بازاریابی
رایانامه ای که باید انجام شود متوجه شدند که متخصصین بازاریابی رایانامه ای به تحلیل نتایج پویش بازاریابی رایانامه ای و
تعیین هدف های بلند مدت و میان مدت برای ارسال رایانامه کم توجهی می کنند .
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این در حالی است که در صورت توجه ب یشتر به این عوامل میزان موفقیت آنها در پویش های بازاریابی رایانامه ای بسیار
بیشتر خواهد شود.
درپژوهش ی مدلسازی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال هم مریم شکوری و معصومه محمدی( )1397باهدف
شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال با کمک روش تحلیل محتوا در فاز کیفی و روش تحلیل عاملی در
فاز کمی برای اعتبار سنجی دریافته اند که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال ،درگیری و مشارکت مشتری ،استفاده از شبکه های
اجتماعی و عملکرد بازاریابی دیجیتال ارکان اصلی بازاریابی دیجیتال را تشکیل می دهند .
رابطه علی عناصر نیز نشان می دهد که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال یک متغیر علی است که بر درگیری و مشارکت
مشتری و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر می گذارد .در نهایت این سه عنصر عملکرد بازاریابی دیجیتال
را تحت تاثیر قرار می دهند.
پژوهش بررسی ابزار دیجیتال مارکتینگ در بهبود کسب و کار نوشته علی ایران عقیده ( )1399است که با روش تحقیق
استفاده شده توصیفی ،اسنادی ،کتابخانه ای و تحلیلی است که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزینه و تحلیل کیفی صورت
گرفته است .هدف از این پژوهش تعریف مقوله دیجیتال مارکتینگ و بررسی تأثیر ابزار ها آن در موفقیت کسب و کار ها است.
یافته هایی ازاین پژوهش نیز وجود دارد اعم از :در بازاریابی دیجیتال مخاطبین بیشترین اهمیت را دارند و از آنجاکه هر کسب
و کاری دنبال جذب مشتری است استفاده از بازاریابی دیجیتال به جهت برتری نسبی که دارد گزینه مناسبی است .همچنین
مهمترین عامل در موفقیت یک کسب و کار تولید محتوا است و البته همان طور که کسب و کار دیجیتال می تواند باعث رشد
کسب و کار ها شود از سویی هم می تواند باعث از بین رفتن برخی مشاغل شود به فرض زمانی که پیشرفت تکنولوژی با
ساختار بازار کار متناسب نباشد می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد در غیر این صورت آسیب رسان خواهد بود.
پژوهش بازاریابی دیجیتالی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده هم که با قلم یه ویلکی – حسین عماری – حسین قره بیگلو
( )1397و باهدف بررسی بازاریابی دیجیتالی و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده در بین مشتریان کارخانجات غذایی مزمز
تهران است .با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین
متغیر ها و از آزمون رگرسیون برای بررسی میزان تأثیر آنها تهیه واستفاده شده است درنهایت جهت تسهیل فرآیند خرید
مصرف کنندگان ب ا توجه به ویژگی های محیط دیجیتال و خصوصیات رفتاری مصرف کنندگان باید دالیلی که موجب بی
اعتمادی مصرف کنندگان و یا طراحی ضعیف سایت ها و در نتیجه عدم خرید مصرف کنندگان در محیط دیجیتال می شود،
بررسی و مرتفع نمود تمامی مولفه های بازاریابی دیجیتالی بر مینای مدل دنیس (سهولت ،مزایا ،هزینه  ،ارتباطات ،مدیریت
اقالم .و حق انتخاب ،خدمت و اولویت دادن به مشتری) جز مؤله آخر در بازاریابی دیجیتال بر رفتار مصرف کننده تأثیر
گذارند.
شقایق سخته ،آصف کریمی( )1397با هدف بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال پژوهش ای با
عنوان عوامل موثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال نوشته اند .دراین پژوهش یافته اند در عامل محیطایـران ،ابتدا باید بر
فرهنگ سازی در این زمینه متمرکز شود سپس برای موفقیت ،پیشرفت و رسیدن به استاندارد جهانی ،کانون توجه باید به
سمت قابلیت های مخاطبان کسب وکـار سـوق پیـدا کنـد .در عامل قابلیت های کسب و کار افراد و کسب وکارها در فرهنـگ
ایرانی دارای روحیه جمع گرا نیستند و نیازمند فرهنگسازی در این زمینه هستیم.
اما از آنجا که موضوع کارآفرینی دیجیتال مد نظر است ،الزم است توجه اصلی به مدیریت فناوری اطالعـات و ارتباطات
معطوف شود .در عامل خصوصیات فردی ،صاحبان کسب وکارهای دیجیتال در ایران دچـار ضـعف در ایـن شـاخص
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هسـتند .سـرانجام در عامل فعالیت های استراتژیک ،مـی تـوان بـه ضـعف استراتژیک و اتخاذ استراتژی مناسب در مرحله
اولیه کسب وکار پی برد.
در پژوهش ط راحی مدل شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال با روش تحلیل مضمون نوشته جبار باباشاهی  -محمد عربی
شفیعی ( )1398و با هدف طراحی مدلی به منظورِ تعیین شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال انجام شده ا ست.یافته های آن
این گونه است :با بررسی داده های مصاحبه مدل نهایی پژوهش حاصل شد که از ترکیب یافته ها با  11۴کد و  26مفهوم و در
سه دسته شایستگی های انسانی – رفتاری ( ویژگی شخصیتی – مهارت مذاکرده – مهارت مدیریتی) شایستگی های تخصصی
– فنی ( دانش بازاریابی– دانش استراتزی های بازاریابی )... -شایستگی های تحلیلی ( تفکر سیستمی – تفکر تحلیلی )... -
شکل گرفت.
نورا ...پیلتن و اسفندیار نصر( )1۴00درپژوهش ی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از بازاریابی موبایلی با
روش تحقیق توصیفی پیمایشی به دنبال رسیدن به سنجش تأثیر بازاریابی موبایلی بر قصد خرید مشتریان با رویکردی
کاربردی بوده اند .هم چنین یافته های تحقیق به شرح روبه رو است :حضور اجتماعی فناوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم
بر گرایش به بازاریابی موبایلی تأثیر دارد همچنین سادگی استفاده – سودمندی ادراک شده و لذت استفاده نیز از مهم ترین
عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از خدمات بازاریابی موبایلی است.
در پژوهش ی ا لگو بازاریابی دیجیتالی پویا برای توسعه صادرات فناوری برتر به نوشته میرزاحسن حسینی-علی رجبزاده -
محمد محمودی میمند  -محسن پاکپرو ر به دنبال رسیدن به هدف بررسی چگونگی تسهیل و تسریع حصول اهداف بازاریابی
دیجیتال نوسط توجه به بعد پویایی با استفاده از روش های استقرایی ،علمی و ترکیبی در پارادایمی پراگماتیک  5سطح برای
 22متغیر در قالب  9مولفه شناسایی و طبقه بندی شده صورت گرفته است .یافته های آن اینگونه است :مولفه مشتریان پویا
در الگو باالترین اولویت را کسب کرد .با این وجود یافته ها نشان داد که به ترتیب متغیرهای مربوط به مولفه های سازمان
پویا ،آمیخته بازاریابی پویا ،تامین مالی پویا ،پویایی کارکنان و چرخه حیات پویا از قابلیت قوی برای برنامه ریزی و ارتقای
اثربخشی الگو برخوردارند.
علیرضا عاشوری رودپشتی ،هرمز مهرانی ،کریم حمدی( )1399در تحقیقی با عنوان ارائه مدل راهبردی مبتنی بر رویکرد
یادگیری ماشین به منظور سنجش خودکار نظرات و کاوش اطالعات کاالها در بازاریابی دیجیتال به دنبال رسیدن به اهداف
بررسی نظراتی که مشتریان درخصوص محصوالت در فضای مجازی ارائه می دهند بوده اند .در این پژوهش که با روش
شناسایی نظرات مرتبط ،خصوصیات مختلف را در سطوح گوناگون ارزشیابی سنجیده و نظرات را بسته به کیفیت ارائه بصورت
خودکار طبقه بندی می نماید .خروجی این مدل با بکارگیری قابلیت های بازاریابی در بهبود فروش کاال/برند/خدمات تعریف
شده بصورت کارآمد وارد شده است.د رنهایت یافته اند که براساس نظرات مشتریان می توان محبوب ترین محصوالت را
شناسایی و در بازار دیجیتال عرضه و تقاضا را به صورت راهبردی مورد توجه قرار داد و استراتژی های مدیریت راهبردی را
برپایه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی پیاده سازی شده طراحی نمود .یکی از مناسب ترین استراتژی های راهبردی در این
زمینه توجه به مصرف گرایی و توازن عرضه  -تقاضا برای س ه رده اول فروش دیجیتال می باشد که می تواند میزان ارزشمندی
را برای چرخه سرمایه در بازار فراهم نماید .در این میان رضایتمندی هدفمند مشتریان نسبت به یک برند خاص می تواند در
ایجاد بازار فروش توانمند بسیار موثر باشد .بنابراین می توان بیان داشت که با پیاده سازی مدل راهبردی در زمینه پوشش برند
خاص (آیفن و اپل)می توان فروش قابل توجهی را بازار کشور به دست آورد.
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هم چنین در پژوهش الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و
قفقاز( )1399که محقق:محسن پاک پرور ،محمد محمودی میمند ،میرزا حسن حسینی زحمت آن راکشیده اند وبا هدف
شناسایی الگوی اثربخش و کارا برای تسریع و تسهیل توسـعه صـادرات ایران در منطقه آسیایی مرکزی و قفقاز صورت گرفته
است در آن از روش های استقرایی ،علمی و ترکیبی در پارادایمی عملگرا الگو  5سطحی و ماتریس  ۴طبقه برای 30متغیر موثر
را شناسایی و طبقه بندی نموده اند .یافته ها بدین صورت است :تغییرات در محیط بازاریابی با تحوالت محیط خـصوصا
فنـاوری به وقوع پیوسته که بازاریابی سـنتی را بـه کـوچ بـه سـمت بازاریـابی دیجیتـال سـوق داده .ابزارهای هوشمند سازی
بازاریابی دیجیتال برای توسعه صادرات فنـاوری برتـر در منطقـه آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به عواملی همچـون رشـد
سـریع بـازار مـصرف و مزیـت هـای نسبی ایران در تامین آن و متغیرهای مرتبط با آن جهت برنامه ریزیی و تصمیم گیـری
بـسیار موثر خواهند بود .همچنین از آنجاکه مؤلفه ها فرصت مهمی برای تصمیم گیران در جهت برنامه ریزی برای حفظ
جایگاه با تاکید بر اهمیت آنها می باشند در منطقـه نفـوذ مؤلفه های ابزارهای نوین تصمیم گیری هوشمند ،ارتباطات
هوشـمند  ،هوشمندسـازی دانـش ،تجارت هوشمند شناسایی شده اند که دارای باالترین قابلیت برای رشد می باشـند و
اهمیت باالیی دارند چراکه بهترین ابزار را به تصمیم گیران برای به کـارگیری بهینـه آنهـا در افـزایش اثربخشی و کارایی آنها
در الگو می دهند.
و درنهایت پژوهش ی بازاریابی محتوایی :شناسایی مولفه ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی به نوشته زهرا ناصری،
علیرضا نوروزی ،فاطمه فهیم نیا ،امیر مانیان( )1396با هدف شناسایی مولفه ها و ابعاد اساسی بازاریابی محتوایی به منظور ارائه
مدل مفهومی برای درک بهتر آن انجام شده است .در این پژوهش از روش رویکرد پژوهش کیفی و از روش هفت مرحله ای
فراترکیب سندلوسکی و باروسو به منظور بررسی نظام مند متون استفاده شده است .یافته ها حاکی از آن است که به منظور
پیاده سازی بازاریابی محتوایی ،ابعاد و مولفه های بسیاری در تولید ،توزیع و سنجش اثربخشی مورد توجه است .مفاهیم
ارزشمندی ،مرتبط بودن ،سرگرم کننده و آموزشی از بیشترین فراوانی و اهمیت در تولید محتوا برخوردار هستند.

بحث و نتیجه گیری
از آنجاکه روز به روز بازارها رقابتی تر می شوند شرکت ها برای بقا و کسب سود بیشتر بدنبال روش هایی مثمر ثمرهستند تا
کسب و کار خود را متحول کرده و به کمک آن نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند .همانطور که پیشتر توضیح داده شد
منظور از تحول ،دگرگونی و تغییرات مثبت و رو به کمالی است که نقص ها را بر طرف کرده ،مزایا وفرصت هایی را ایجاد می
کند و خألها را پوشش می دهد .برای تحقق این امر شرکت ها می توانند از روش های متعددی استفاده کنند اما مناسب ترین
روش روشی است که باهزینه پایین تر ،مزایای بیشتر و مناسب تری داشته باشد و نتیجه موردنظر را سریع تر و ملموس تر رقم
بزند.
از این رو الزم است صاحبان کسب و کارها به جهت حساسیت انتخاب مذکور ،قبل از انتخاب هر روش ،ابتدا آشنایی کامل با
روش های عملی و ابزار های موجود پیدا کنند وبطور کامل بر پیامد ها ،مزایا و ویژگی های آن اشراف یابند و سپس مناسب
ترین روش را انتخاب کنند.
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به جهات فوق و با توجه به ضرورت های مطروحه و در راستای تحقق اهداف مذکور به این مطالعه اهتمام گردیده و در قسمت
مقدمه این پژوهش به آنچه قرار است در این پژوهش انجام گیرد پرداخته شده است  .بیان مسئله ،مفهوم پردازی و ضرورت
آن با توجه به تاریخچه پیدایش آن از مواردی بود که به آن اشاره کردیم.
در قسمت ادبیات این پژوهش به طور جدی ابتدا با مرور برمفاهیمی که با اتکا برآن ،به انجام این تحقیق پرداخته ایم ،آغاز
شد می کنیم .مفاهیمی چون تحول ،مارکتینگ ،دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار را در این بخش به طور دقیق تعریف می
کنیم.
پس از بررسی این مطالب ،به صورت اجمالی مروری بر پیشینه ی تحقیق حاضر و پژوهش هایی که پیش تر توسط سایر
محققین در رابطه با موضوع دیجیتال مارکتینگ ،انواع آن و اثراتش داشته اند پرداخته ایم و یافته های بیش از  20پژوهش را
گردآوری و بررسی کرده و با مطالعه ی این مقاالت و نتایج حاصل از آنها ،اقدام به دسته بندی انواع تحوالتی که توسط
دیجیتال مارکتینگ در کسب وکار ها رخ می دهد نموده ایم و درپایان نتیجه بررسی مقاالت را در قالب نتیجه گیری ارائه کرده
ایم.
برای مثال ابتدا پس از بررسی تعاریف متعدد از اندیشمندانی چون ارویک و هانت ،پترسون و پلومن و نیز پروفسور اون در
خصوص مفهوم کسب و کار ،به تعریف واحدی از این مفهوم رسیده و براساس آن ویژگی هایش را استخراج کرده ایم.
کسب و کار با خرید و فروش کاالها ،تولید کاالها و یا عرضه ی خدمات ،به منظور به دست آوردن سود سر و کار دارد و ویژگی
های آن عبارتند از:
 .1فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش
 .2معامله ی کاالها و خدمات
 .3تکرار معامالت
 .۴انگیزه سود
 .5فعالیت توام با ریسک
و با پایه قرار دادن آن ،از آنجا که از یک سوبرای شرکت ها در ابتدای امر ،بحث کسب سود و هزینه بسیار حائز اهمیت است و
از سوی دیگر مهمترین عامل در موفقیت یک کسب و کار تولید محتوا است  ،نتیجه گرفتیم که بهترین روش پیشنهادی به
صاحبان کسب و کار ها ،راهکار بازاریابی دیجیتال ( )Digital Marketingمی باشد .دیجیتال مارکتینگ ،دستیابی به
اهداف بازاریابی مثل افزایش میزان فروش ،با استفاده از فناوری های ارتباطات دیجیتال است و انواعی مانند بهینه سازی موتور
جست و جو – بازاریابی محتوا – بازاریابی شبکه های اجتماعی – تبلیغات کلیکی – بازاریابی ویروسی دارد .با یکپارچه کردن
یافته ها ،حوزه های ایجاد تحول دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار ها را شناسایی و دسته بندی کردیم و از آنجاکه بعد
اقتصادی از مهمترین ابعاد مد نظر کسب و کار ها است در ابتدا به تحوالتی که بازاریابی دیجیتال در حوزه اقتصادی کسب و
کار ها ایجاد می کند می پردازیم:
براساس نظرات مشتریان می توان محبوب ترین محصوالت را شناسایی و در بازار دیجیتال عرضه و تقاضا را به صورت راهبردی
مورد توجه قرار داد و استراتژی های مدیریت راهبردی را برپایه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی پیاده سازی شده ،طراحی نمود.
یکی از مناسب ترین استراتژی های راهبردی در این زمینه ،توجه به مصرف گرایی و توازن عرضه  -تقاضا برای سه رده اول
فروش دیجیتال می باشد ،که می تواند میزان ارزشمندی را برای چرخه سرمایه در بازار فراهم نماید .در این میان رضایتمندی
هدفمند مشتریان نسبت به یک برند خاص می تواند در ایجاد بازار فروش توانمند بسیار موثر باشد .بنابراین می توان بیان
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داشت که که با پیاده سازی مدل راهبردی در زمینه پوشش برند خاص (مثل آیفن و اپل) می توان فروش قابل توجهی را در
بازار کشور به دست آورد.
تحول اجتماعی دیجیتال مارکتینگ بدین صورت است که حضور اجتماعی فناوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش
به بازاریابی موبایلی که یکی از انواع استراتژی های بازاریابی دیجیتال است تأثیر می گذارد .همچنین سادگی استفاده –
سودمندی ادراک شده و لذت استفاده نیز از مهم ترین عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از خدمات بازاریابی موبایلی
است .از سوی دیگر استفاده از این بستر باعث شکل گیری زبان مشترک و مفاهیم و عبارات جدید می شود .از این رو با
استفاده از این بستر ،امکانی جدید برای جذب مشتریان بدست می آوریم .همچنین در این بستر ما فیدبک و مشارکت مشتریان
خود را بهتر از تعامل فیزیکی خواهیم داشت و می توانیم براساس کامنت های شان سیاست و فرآیند عملکرد شان را تعیین
کنیم .درواقع ،بازاریابی برای شناسایی و پاسخگویی به نیازهای همه کاربران در همه طرف های یک پلتفرم مورد نیاز است و
نقش اصلی آن انتقال به سمت یافتن پیشنهادات مناسب برای کاربران پلت فرم و تسهیل تعامالت مختلف آنها است .مزیت
دیگری که بازاریابی دیجیتال برای مشتریان فراهم می کند از بین نرفتن تبلیغ است که باعث می شود هر زمان که مشتری
تمایل دارد بتواند تبلیغ را مجدداً مشاهده و بررسی کند .گسترش فراوان شبکه های اجتماعی و دیجیتالی شدن باعث شده که
نحوه انجام امور و سازه های فرهنگی تغییر کند و تأثیرات دیجیتال مارکتینگ بسیار محسوس شود .استفاده از بازاریابی
دیجیتال به ما امکان استفاده از مفهوم سازی ها و تأثیر بیشتر بر مشتریان را می دهد که خود این امر ،نیازمند بهره گیری از
سواد رسانه ای می باشد .درواقع داریم از زبان مشترکی صحبت می کنیم که به وسیله دیجیتال ایجاد شده است؛ امری که
سرعت تغییرات را بسیار باال برده و باعث تشدید نگرانی عقب ماندن از تغییرات و از دست دادن زبان مشترک در افراد شده
است .بدین جهت باید به نحوی بازاریابی دیجیتال رقم بخورد که عالوه بر استفاده از چنین فرصت و ابزاری ،مشتریانی را که از
این دنیا کمتر استفاده می کنند ،از دست ندهند.
بعد رقابتی ،مهمترین بعد پس از بعد اقتصادی برای کسب و کار ها می باشد چرا که همان طور که می دانیم ارتقا عملکرد برند
همواره یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مدیران بوده است در این رابطه دیدگاه های مختلفی توسعه داده شده است که
شامل دیدگاه محیطی – دیدگاه مبتنی بر منابع – و جدید ترین دیدگاه در این حوزه یعنی دیدگاه مبتنی بر قابلیت ها است.
دیدگاه مبتنی بر قابلیت ها مطرح می کند که هر سازمان می تواند از طریق در اختیار گرفتن قابلیت های متمایز ،به مزیت
رقابتی پایدار برسد و از آنجاکه دارایی های فیزیکی به راحتی قابل تقلید – خرید و یا جایگزینی از طرف رقبا می باشد ،قطعا
افزایش قابلیت از طریق دارایی های نامشهود ،گزینه مناسب تری است .عالوه بر این از آنجاکه تمامی شرکت ها در جهت
افزایش بهره وری ،جذب مشتری بیشتر و ارتقا جایگاه برند تالش می کنند ،بازاریابی دیجیتال مناسب ترین گزینه پیش رو
است ،چراکه در این نوع بازاریابی مشتریان بیشترین اهمیت را دارند .
نتایج تحقیقات نشان داده است که هرچه یک شرکت بیشتر به استفاده از بازاریابی دیجیتال در تجارت خود متکی باشد ،تأثیر
آن بر ارتقاء و جایگاه برند بیشتر خواهد بود ،چراکه مؤلفه های بازاریابی دیجیتال ،مثل سهولت ،هزینه  ،ارتباطات ،مدیریت
اقالم و مزایایی چون حق انتخاب ،بر رفتار مصرف کننده – جذب او و در نهایت خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد و چنین
مؤلفه هایی باعث می شود که در شرایط خاصی مثل بحران شیوع کوید  ، 19فرصت ها و قابلیت های بازاریابی دیجیتال برای
کسب و کارها ،چندین برابر اهمیت پیدا کند.
همچنین براساس یافته پژوهش بازاریابی دیجیتال و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده که به منظور تسهیل فرایند خرید مصرف
کنندگان ،می بایست دالیلی که موجب بی اعتمادی مصرف کنندگان و یا طراحی ضعیف سایت ها و در نتیجه عدم خرید
مصرف کنندگان در محیط دیجیتال می شود را مرتفع نمود ،نتیجه می گیریم که بازاریابی دیجیتال در بحث زیرساخت ،کسب
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و کار ها تحول ایجاد میکند و این امر تنها به زیرساخت ها محدود نمی شود و در ترکیب کارکنان هم تأثیر می گذارد .چراکه
عالوه براینکه شرکت ها برای افزایش بهره وری نیازمند توجه به کارکردهای فناوری های نوین در مدل هـای کسـب وکـار و
نحـوه انجـام دادن کارها می باشند ،نباید از انجام کارها و وظایف اصلی غافل شوند .از این رو حضور مدیر ارشد دیجیتال الزامی
است ،چراکه حضور او برای حفظ نظم و جلوگیری از نامرتبی احتمالی نیاز می باشد .مدیر ارشد دیجیتال فردی کلیدی است
که هرچند وظیفه دقیق و مدونی برای او تدوین نشده است و این وظیفه خطیر را به دوش می کشد ،اما در کل می توان گفت
مدیر ارشد دیجیتال در ابتدای مسیر ،باید بر مسئولیت های طرح ریزی و هدایت تمرکز داشتتته باشد .با توجه به این مسئولیت
ها ،مسیر حرکت سازمان معین می شود .در گام بعدی ،توجه به ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف سازمانی ،بـه منظـور
تحقـق اهداف تحول از جایگاهی مهم برخوردار است .باید توجه داشت که همه وظایف مطرح شده ،باید با توجه به صنعت و
موقعیت سازمان در بین رقبا اولویت بندی شود .سیاست گذاران تحول دیجیتال سازمان نیز مـی تواننـد بـا اسـتفاده از ایـن
چارچوب ،اولویت های برنامه های تحولی خود را تعیین نماینـد .در واقـع ،تحقـق وظـایف مـدیر ارشـد دیجیتـال ،تحقـق
برنامه های تحول دیجیتال سازمان خواهد بود.
همچنین باید در نظر گرفت که سرنوشت هر مجموعه ای وابسته به مدیران آن مجموعه است از این رو تالش برای تعیین
شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال منجر به سه دسته شایستگی الزامی برای مدیران موفق کسب و کارها شده است که
عبارتند از :شایستگی های انسانی – رفتاری ( ویژگی شتخصتیتی – مهارت مذاکرده – مهارت مدیریتی) شایستگی های
تخصصی – فنی (دانش بازاریابی – دانش استراتزی های بازاریابی  )... -و در نهایت شایستگی های تحلیلی (تفکر سیستمی –
تفکر تحلیلی )... -
بازاریابان دیجیتال افرادی هستند که قرار است مشتریان را جذب شرکت کنند .برای مدیران شرکت ها یا افرادی که می
خواهند تجارت خود را رونق بخشند و مشتریان زیادی را جذب کسب و کار خود کنند ،مهارت های کسب و کاری و تکنیکی
بازاریابان دیجیتال ،در بازاریابی مبتنی بر فناوری دیجیتال ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
البته همانطور که بازاریابی دیجیتال ،کسب و کار را تحت تأثیر قرار می دهد و متحول می کند ،عواملی هم چون برنامه ریزی
بازاریابی دیجیتال ،درگیری و مشارکت مشتری ،استفاده از شبکه های اجتماعی و عملکرد بازاریابی دیجیتال ،ارکان اصلی
بازاریابی دیجیتال را تشکیل می دهند .رابطه علی عناصر نیز نشان می دهد که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال ،یک متغیر علی
است که بر درگیری و مشارکت مشتری و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر می گذارد .در نهایت این سه عنصر
عملکرد بازاریابی دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهند و بر بازاریابی دیجیتال اثر می گذارد که با توجه به آن می توانیم به
نتیجه مطلوب در کار برسیم .
البته بازاریابی دیجیتال همانطور که می تواند نتایج مثبت برای شرکت ها داشته باشد می تواند آسیب زننده هم باشد و حتی
برخی از شرکت ها را تعطیل کند .امری که امروزه با رشد دیجیتالی شدن رخ می دهد و برخی از کسب و کار ها ،قدرت رقابت
خود را از دست می دهند و از عرصه رقابت حذف می شوند .هم چنین از سویی می توان به این حقیقت اشاره کرد که گاهی
تکنیک های متقاعد کنندگی بازاریابی دیجیتال پیامدهای نامطلوبی دارد؛ مثل حوزه فست فود ها و تغذیه کودکان؛ و یا در
شرایطی که سیاست بازاریابی دیجیتال با سیستم اقتصادی یک کشور سازگار و همراستا باشد ،اثرات مثبتی دارد ،در غیر این
صورت به آن جامعه آسیب وارد می کند.
امروزه تاریخچه دیجیتال مارکتینگ به نقطه ای از خود رسیده است که در اوج خود قرار دارد .آینده دیجیتال مارکتینگ به
گونه ای پیش بینی می شود که به عنوان مثال هوش مصنوعی تاثیر بسیاری بر روی آن بگذارد .بازاریابی اینترنتی به مرور به
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دنبال یافتن الگوها و تغییرات در داده های جامع است و این امر به کمک هوش مصنوعی و توسعه زبان های برنامه نویسی در
حال انجام است .
تغییرات سریع دنیا و دیجیتال شدن امور ،باعث شده که همه کسب وکارها به فکر حضور در فضای آنالین باشند .اما این تغییر
روند از بازاریابی سنتی به دیجیتال برای بسیاری از بازاریابان نگرانکننده بود اما در مجموع بازاریابی به شکل سنتی و دیجیتال،
مهارت های مشترکی دارند که به مرور زمان آنها را ارتقاء می دهند .پس شرکت ها در تغییر رویکرد خود بهتر است تردید
نکنند و هر چه زودتر از فرصت های بی نظیری که دیجیتال مارکتینگ در اختیارشان می گذارد ،استفاده کنند
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