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تاریخ دریافت مقاله  11/60/92 :تاریخ پذیرش مقاله 11/60/91 :

چکیده
با توجه به تغيير و تحوالت گسترده در زمينههاي مـختلف کـسب وکـار ،نياز سازمانها به افزايش سطح
کيفيمحصوالتوخدماتشان افزايشيافتهاسـت .بـنابراين دراين راسـتاسازمانها نيازمند توسعه توانمنديهاي
سازماني در جهت ارائه محصوالت و خدمات باکيفيت باال هستند .در محيط تجاري امـروز مـديران به منظور
باقيماندن دررقابت و ارائه مزاياي مالي رضايتبخش به صاحبان وسهامداران ،تـوجهزيادي بـه رفـع نيازهاي
مشتريان دارند .بازاريابي پديدهاياستکه طيدهههاياخير تغييرات بسياري داشـته وهـم زمان اين تغييرات
برپژوهشهايصورتگـرفتهدراينحـوزه اثرگذاربودهاست .امروزه بازاريابي تنهايککـارکرددرسـازمانيا مربوط به
يکواحدخاصدرسازمان نيست ،بلکه کل سازمان با مفهوم بازاريابي درارتـباط اسـت .امروزهبسياري ازفعاليتهاي
بـازاريابيکـه به طـورمـعمول بـايددرواحدبازاريابي انجام گيردميان کـارکردهاي مـختلف سازمان مانند مديريت
منابع انساني ،فروش ومهندسيمحصولتوزيع شدهاست .اين رويکـرد مـنجر به موج جديدي از پژوهشهادرحـوزه
بازاريابيشدهاست ،هـمچنين تـغييراتفناوريمانند ظهور اينترنت و وب در جـهتگـيري پژوهشهاي بازاريابي
تأثير به سزاييداشته است.مـفهوم بارزاريابي درطي دهههـايگذشتهبيشتر عمودي بودهاست .بهاينمعناکه بيشتر
مجراي اطالعاتي از سمت سازمان به سـمت مـشتريان بودهاست ،امادرقرن بيستويکـم مـصرفکـنندگان بـا
ظـهور شبکههاياجـتماعي درجـامعه گردهم مي آيند و تجربيات خود را از خريدومصرف محصوالتبايکديگر به
اشتراک ميگذارند و مفاهيمي جـديد مـانند بـازاريابي ارزشمشتري ،مسئوليتاجتماعي ،توانمندسازي مشتريان،
همکاري مـشتريان در خـلق مـحصول جـديد و قـبيلهگـرايي در پژوهشهاي بازاريابي مورد توجه قرار گرفت.
بدين منظور ،دراينمقاله سعي ميشود تا ارائه الگوي مناسب بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال
پرداختهشود .پژوهش حاضر با رويکرد تحقيق آميخته انجام ميگيرد و جامعه آماري موردنظر خبرگان دانشگاهي
با تخصص مديريت بازاريابي و خبرگان فعال در عرصه بازارهاي ديجيتال ميباشند .تعدادنمونه آماري در مرحله
کيفي جهت انجام مصاحبه  21نفر تعيين کفايت ميگرددوازرويکرد نظريه داده بنياد و در بعدکمي
بمنظوراعتبارسنجي مدل از روش دلفي ،استفاده ميشود .درپايان پس ازتعيين مقوالت ،طبقات کلي مدل درقالب
عوامل علي،پديده محوري،عواملزمينهاي ،راهبردها ،عوامل مداخلهگر و پيامدها مورد شناسايي قرار ميگيرند.
کلمات کلیدی
بازايابي ،بازاريابي درونگرا ،بازاريابي برونگرا ،بازاريابي ديجيتال
-2گروه مديريت بازرگاني ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايرانrazi.kikabi@yahoo.com .
-1گروه مديريت بازرگاني  ،واحد علوم تحقيقات  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول) kambizheidarzadeh@yahoo.com
-3گروه مديريت بازرگاني  ،واحد تهران مرکز  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.bahramkheiri@gmail.com
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مقدمه
طي دو دهه اخير ،بازار محوري بنيان اصلي آثار نوشته شده در زمينه بازاريابي بوده است.رابطهي
مثبت مفروض ميان بازار محوري و عملکرد تجاري به صورت تجربي در بسياري از مقاالت و مطالعات
تأييد شده است بعالوه ،اين رابطه در شرايط گوناگون محيطي ،در بخشهاي صنعتي و زمينههاي
فرهنگي به نظر محکم و نيرومند ميآيد.همچنين مقاالت مديريت استراتژيک چنين بيان ميکنند که
قابليتهاي بازاريابياثرات متنوعتري برعملکرد دارند که وابسته به شيوههايي است که شرکتهاميتواند
خودشان را با محيط همتراز کنند .بازار محوري ممکن است موجب شودتا شرکتي فقط بر روي نيازهاي
آشکار مشتريان متمرکز شده و از درک احتياجات بالقوه و پنهان مشتريان کنوني و يا جديد غافل شود.
با توجه به تحقيقات محققين گذشته تکيهي بيش ازحدبرمشتريها مانع نوآوري و تحقيق و فعاليتهاي
توسعهاي مي شود و توانايي يک شرکت نسبت به معرفي محصوالت مبتکرانه بازار را تهديد ميکند.
عالوه بر اين ،توجه به اين مطلب که رقباي آن شرکت نيز تا حدي از بازار محوري با خبر هستند ،اين
کار نه تن ها ممکن است موجب سودبخشي رقابتي نگردد بلکه باعث هزينههايي نيز ميشود که جهت
انجام يک کار و يا پيش گيري از يک شکست به شرکت محول ميشود(.افشار و همکاران.)2331 ،
قابليت بازاريابي توانايي شرکت براي بکارگيري منابع براي دستيابي به درآمد مدنظر ،مي باشد.
بازاريابي يک فعاليت جامعي است که شامل تبليغات ،استراتژيهاي کسب و کار ،تحقيقات بازار،
تحقيقات مشتري ،روابط عمومي ،ايجاد و انتقال پيام شرکت ،شبکههاي اجتماعي ،طراحي محصول،
استراتژي فروش ،پشتيباني و خدمات به مشتري ،مديريت توزيع و غير ميباشد .همه اين تالشهاي
يکپارجه به طور مشترک ،اجرا مي شود تا بتوانند سبب جذب مشتريان بالقوه و در نهايت افزايش درآمد
فروش شرکت ،گردد .بسياري از شرکتها در فعاليتهاي بازاريابي ،به شدت سرمايه گذاري ميکنند و
اميدوارند که درآمد و سود فروش مطلوبي را بدست آورند .ادبيات مالي نشان داده است که شرکتهاي
با درآمد مورد انتظار باال ،بازده مورد انتظار بااليي داشت و ميتوانند اطالعات مناسبي را در مورد
سودآوري آينده شرکت ،ارائه دهند که ميتواند بر بازده سهام شرکتها ،موثر باشد .در اين ميان،
قابليتهاي عملکردي شرکتها ،قابليت بازاريابي ،نقش مهمي در ايجاد و حفظ مزيت رقابتي شرکتها،
بهبود عملکرد و سودآوري شرکتها دارد .بنابراين ميتوان انتظار داشت که قابليت بازاريابي ممکن است
به سودآوري آتي شرکتها ،کمک کرده و ميزان سود ،ميتواند بر ميزان بازده مورد انتظار شرکتها،
تاثير گذار باشد ( .حيدري و همکاران.)2331 ،
ادغام توانايي هاي سازماني براي سرمايه گذاري بر تعامل مشتري با سازمان ،از رويکردهاي مهم در
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طراحي ابزارهاي بازاريابي براي استفاده از فرصتهاي بازار است .تفکر طراحي همکاري در فروش
ديجيتالي ،ترکيبي از چابکي سازماني براي گرفتن ازاطالعات قاطع بازار با هدفگيري هوشمندانه ،است.
موفقيت کسب و کار به شدت به ظرفيت سازماني براي پيش بيني ارزش شرکتها ،بستگي دارد.
تصميم گيري در مورد تخصيص فعاليتهاي بازاريابي داخلي و خارجي ،به تخصيص منابع ،بستگي دارد.
با توجه به ديدگاه استراتژيک و تاکتيکهاي بازاريابي ،شرکتها نبايد از منابعي که مزايايي دسترسي به
مخاطبان گسترده تر را دارند ،چشم پوشي کند .فقدان مجريان ،بايد با استفاده از فرصتهاي بازاريابي
ورودي ،با دليل رشد مهارتها ،ارتقا داده شود و در حالي که در بازاريابي ديجيتال ،تمايل به کليک
بيشتر مشتريان  ،مورد توجه قرار داده ميشود( .هوليمان و رولي )1122،بازاريابي داخلي با ايجاد
محتواي به ياد ماندني همراه است و نوع بازاريابي در اين رويکرد ،شامل کانالهاي مختلف به
اشتراکگذاري محتوا و تمرکز بر توسعه ويژگيهاي وبالگها در بازاريابي ديجيتال ،هستند .تکينکهاي
بازاريابي خارجي ،بيشتر بر روي نقش برنامهها و خبرنامهها در توسعه برند و حضور آنالين مشتريان،
تمرکز دارد .فعاالن در بازايابي ديجيتال ،معتقدند تمايز بين بخش بازاريابي داخلي و خارجي ،بي معني
است .در بازاريابي سنتي ،به طور مستقيم ،ساختار يافته و سازماندهي شده بوده است و يکي از
ب زرگترين مزاياي بازاريابي سنتي ،تنها رسيدن به يک مخاطب بوده است .اگر مخاطبان هدف ،به
اينترنت و يا رسانه اجتماعي ،عالقه اي نداشته باشند ،ايجاد يک کمپين رسانه اجتماعي ،امکان پذير
نيست و در حال حاضر ،فروش شخصي از سوي گروههاي خاصي از مردم پذيرفته شده است و اکثرا
تنها راه موفقيت در فروش را بازاريابي سنتي ميدانند .زيرا امکان برخود چهره به چهره را براي
مشتريان فراهم مي کند و حتي امکان تست محصول وجود دارد .گاهي اوقات بازاريابي سنتي ،با
استفاده از تست محصول ،بر تصميم گيري مشتريان ،بسيار تاثير گذار بوده و ميتواند منجر به خريد يا
عدم خريد محصول ،گردد .براي دست يابي به موفقيت ،با توجه به شرايط بازار ديجيتال امروزي،
بازاريابي سنتي ،بسيار سخت و محدود است .ارتباط با مشتريان ،عمال غير ممکن است  .امروزه
تکنولوژي روش دسترسي افراد به اطالعات را متفاوت کرده است ،در نتيجه بازاريابي تحت تحول
عظيمي قرار گرفته است(. .ديرکس واگر )1121،تاکتيکهاي بازاريابي برونگرا يا بازاريابي سنتي ،مانند
تبليغات تلويزيوني و راديويي ،ديگر به هيچ عنوان مانند گذشته موثر نيستند .اکنون زمانِ بازاريابي
درونگرا يا بازاريابي جاذبه اي که توسط اينترنت و رسانههاي اجتماعي هدايت ميشود ،رسيده است.
فناوري پيشرفت کرده است و استراتژيهاي بازاريابي و تاکتيک نيز تکامل يافته است بنابراين الزم است
که شرکت ها براي موفقيت در بازاريابي ديجيتالي خود ،از دو تکنيک بازاريابي درونگرا و برونگرا ،به
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درستي استفاده کنند (کاتلر  .)1121 ،در دهههاى اخير ،توسعه وگسترش فناورىهاى جديد ارتباطى
موجب تحوالت شگرفى در تمامى زواياى حيات اجتماعى شده و روز به روز بر اثرات آن افزوده مىشود.
همچنين به باور بسياري از محققان ،توسعه فن آورىهاى نوين اطالعاتي و ارتباطى موجب گرديده
است تا حيات و زندگى بشرى وارد عصر جديدى شود که ويژگىها و شرايط اين دوره با دورههاى قبل،
يعنى عصر کشاورزى و صنعتى بسيار متفاوت است .بدين منظور ،در اين پژوهش سعي ميشود تا ارائه
الگوي مناسب بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال پرداخته شود.
مبانی نظری پژوهش
بازاریابی
در طول ساليان گذشته ،اهميت کانالهاي بازاريابي افزايش يافته است و در بيشتر زمينههاي کسب
و کار به عنوان يک عامل اساسي براي کسب مزيت رقابتي پايدار است .با توجه به گسترش اهميت
کانالهاي بازاريابي ،الزم است که مفهوم کانالهاي بازاريابي به طور گستردهتري مورد بررسي قرار گيرد.
در طول چند سال گذشته ،سازمانها ،براي توسعه سهم بازار خود ،از استراتژيهاي بازاريابي چندکاناله
استفاده مينمايند .اين کانالها ،از طريق ايجاد تسهيالت بيشتر براي پوشش بازار ،سبب گسترش بازار
ميگردد .در حال حاضر اکثر فعاليتهاي بازاريابي ،از حالت تک کاناله به سمت حرکت به استراتژيهاي
چندکاناله بازاريابي هستند تا بتوانند سياستهاي بازاريابي خود را در شرايط بسيار دشوار ،تطبيق
دهند(کاباندا و آروين.)1127 ،
بازاريابي معموالً ترکيبي از هر دو پژوهش را انجام ميدهد .بخش بازاريابي ،تالش خواهد کرد تا
مطمئن شود بر روي هر انچه که شرکت انجام ميدهد ،تمرکز دارد و بسيار نزديک با توليد کار خواهد
کرد تا اطمينان حاصل گردد که توسعه محصول جديد ،با نيازها و انتظارات مشتريان عميقاً گره خورده
است .در واقع بازاريابي ،فرايندي است که بين تواناييهاي شرکت و نيازهاي مشتريان تعادل ايجاد
ميکند .به عنوان مثال ،سازمانهاي خدمات مالي ،ميخواهد بفهمند مشتريان تمايل به افتتاح چه نوع
حسابي دارند و يا به چه گزارشهاي مالي نياز دارند و همچنين چه استانداردي از خدمات را انتظار
دارند.خرده فروشان مواد غذايي (سوپر مارکتها) به دنبال پيدا کردن ترجيحات مشتري براي طراحي و
طبقه بندي فروشگاه و ارائه طيفي از کاالها هستند .خطوط هوايي در مورد سطوح راحتي سفر مشتريان
که براي آنها مطلوب است و رفتاري که ترجيح ميدهند دريافت کنند اطالعات جمع آوري ميکنند .به
بيان ديگر ،بازاريابي شامل درک خواستههاي مشتري و تطابق محصوالت شرکت ،براي برآورده ساختن
آن نيازها و در برگيرنده فرايند سودآوري براي شرکت است .بازاريابي موفق مستلزم ارائه محصول
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مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمينان از اينکه مشتري از وجود محصول مطلع است،
از اين رو موجب سفارشهاي آينده ميشود .يک تعريف کاربردي بازاريابي پيش بيني و شناسايي
نيازهاي مشتري و از آن طريق ،رسيدن به سود يا ساير اهداف مهم سازماني است .انجمن بازار يابي
آمريکا ،بازاريابي را فرآيند برنامه ريزي،تحقق يک ايده ،قيمت گذاري ،تبليغات و توزيع کاال و خدمات و
يا عقايد و انديشهها ميداند ،به نحوي که موجب مبادله اي گردد که اهداف فردي وسازماني در آن
محقق گردد (.کاتلر و همکاران)1121،
شرکتها ،از کارکنانشان ،در فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي استفاده ميکنند .فعاليتهاي ارتباطات
بازاريابي ،به طور گستردهاي در فرآيندهاي بازاريابي شرکتهاي ،مدنظر بوده است (استفکو و
همکاران)1122،
)2

تبليغات :در مورد مبحث تبليغات در بخش جداگانهاي ،توضيحات بيشتري ارائه ميگردد.

)1

پيشبرد فروش :پيشبرد فروش بعنوان تاٌمين کننده اطالعات براي ترغيب تعريف شده است .

)3

روابط عمومي :بهترين تعريف براي يک روابط عمومي مدرن را پروفسور لورنس دابليو النگ و

پروفسور وينسنت هيزلتون اين دو  ،روابط عمومي را بعنوان " يک وظيفه ارتباطي مديريت که به وسيله
آن سازمان خود را با محيط اطراف وفق ميدهد ،يا آن را تغيير ميدهد ،يا آن را حفظ ميکند تا به
هدف خود دست يابد " تعريف کردهاند .
)2

فروش حضوري :شامل فروشندگي از طريق فرايند ارتباطات فرد به فرد است .تاٌکيد بر

فروشندگي حضوري از شرکتي به شرکت ديگر بسته به مجموعه عوامل مختلفي چون ماهيت محصول
يا خدمتي که بازاريابي مي شود ،اندازه سازمان و نوع صنعت متفاوت است .فروشندگي حضوري اغلب
نقش برجستهاي در شرکتهاي صنعتي ايفا ميکند ،در حاليکه در ديگر شرکتها مانند سازندگان
کاالهاي کم دوام با قيمت پايين ،نقش آن کمرنگتر ميشود .در بيشتر صنايع ،اين نقشها در حال
تغيير به سمت تعادلي است که در آن از ديگر عناصر برنامههاي ترفيعي بيشتر استفاده ميشود .دريک
برنامه ارتباطات بازاريابي يکپارچه ،فروشندگي حضوري يک برنامه همراه و تکميلي با ديگر عناصر
آميخته ترفيعي است و به عنوان جايگزين استفاده نميشود.
)2

بازاريابي مستقيم :بازاريابي مستقيم به عنوان به کارگيري کانالهاي مستقيم ارتباط با مصرف

کننده و به منظور يافتن مشتري و تحويل محصول و خدمت به مشتري ،بدون نياز به استفاده از
واسطههاي بازاريابي تعريف شده است .بازاريابي مستقيم به بازارياب اجازه ميدهد که پاسخهاي
مستقيم بيشتري را از مشتريان دريافت کرده ،بازار هدف را به گونهاي بهتري نشانهگيري کند و
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محصول را بدون قرار گرفتن در فرآيند عريض و طويل و پرهزينه کانالهاي سنتي به فروش رساند .
)1

بسته بندي  /نقطه فروش :تهيه و طراحي تابلو و ويترينها ( استندها) و قفسههاي زيبا براي

معرفي کاال ،همان مفهوم نقطه فروش است  .بسته بندي به سبب ارتباطي که از راه رنگ ،اندازه و ابعاد
خود با مشتري ايجاد ميکند ،از عناصر آميخته ارتباطات بازاريابي به شمار ميرود( .تيلور و
استراتون)1121،
بازاريابي و سيستمها و فرايندهاي کسب و کار الکترونيک
با توجه به رشد و تحول زياد در زمينه کاربران اينترنتي و مصرف کنندگان ،بازار خريد آنالين داراي
پتانسيل رشد خوبي را نشان داده است .تعدادي از فروشگاههاي بزرگ و کوچک ،سبکهاي فروش
مختلفي را براي مشتريان خود در نظر ميگيرند و مشتريان با گزينههاي مختلف فروش روبرو ،هستند.
اين فروشگاهها با استفاده از استراتژيهاي مختلف بازاريابي ،با ارائه خدمات استثنايي ،منجر به جذب
مشتريان و کسب سود بيشتر و حفظ مزيت رقابتي ميگردند (عليزاده.)2337 ،
ظهور اينترنت ،دستيابي آسان و ارتباط نسبتاً مقرون به صرفه اي را بين شرکت و مشتريانش ايجاد
کرده است و فرصتي را براي استفاده از فناوري اطالعات جهت پشتيباني از خدمات مشتري فراهم
نموده است .ت کنولوژي فناوري اطالعات به عنوان ابزاري قدرتمند براي بهبود خدمات دولتي بوده است.
تکنولوژي فناوري اطالعات و اينترنت امکانات دولتي جديدي را براي دولت و اداره کنندگان ،به منظور
ارائه خدمات به مشتريان و فعاليتهاي تجاري آنها ،فراهم آورده است .در نتيجه تجارت سنتي ديگر
پاسخگوي نيارهاي مدرن ،نيست .از اين رو ،بکارگيري روشهاي جديدي ،مورد نياز است از اين رو
روشهاي تجارت الکتروينک جديد نقش مهمي در موفقيت تجاري شرکتها ،دارد .براي افزايش بهره-
روي تجارت الکترونيک ،بايد اشاره کرد تجارت الکترونيک ،تغييرات چشمگيري را در فعاليتهاي
تجاري ،ايجاد کرده است .اين تجارت الکترونيک ،سبب تغيير رابطه بين مشتريان و تامين کنندگان
شده است و سبب بهبود ارتباطات شده است(.هوليمان و رولي.)1122،
علم ،فناوري ،از محرکهاي توسعه اقصاد پايدار ميباشد و تحقيقات گسترده اي به بررسي اثرات
توانمنديها ي فناوري در سطح کالن ،در مطالعات ملي و بين المللي ،انجام شده است.توانمندي فناوي،
نقش مهمي در دستيابي به بهرهوري در فرآيند توليد و درجه نوآوري شرکت ،ايفا ميکند که با
مهارتها ،ميزان جذب دانشهاي الزم شرکت،پذيرش ،انتقال و توسعه فن آوريهاي شرکت ،مربط
ميباشد و به عنوان کانالي براي رفع مشکالت شرکتها ميباشد(.جرج و همکاران)1122،
توانمندي فناوري مي تواند به عنوان معياري کمي و کيفي براي حل مشکالت باشد .توانمندي کمي
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فناوري ميتواند به درک رفتار و پتانسيلهاي فناوري ،ابزاري براي تجزيه و تحليل عملکرد و پشتيباني
از تصميم و منبع پوايايي فن آوري ،در يک شرکت ميباشد .فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ،پتانسيل
عظيمي براي افزايش زندگي مردم به طور کلي و به ويژه کشورهاي در حال توسعه ،به همراه داشته
است .استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات ميتواند باعث افزايش تجارت ،حمايت از سيستم
آموزشي و بهداشتي شود و همچنين همه سطوح دولت در روند توسعه آنها در سراسر جهان ،ارتقاء
داده است .در حال حاضر ،تصور زندگي بدون کامپيوترها مشکل است.آنها در خودروها ،تلفنها،
هواپيماها ،بانکها ،مدارس و غيره وجود دارند.کاربردها به طور فزايندهاي پرطرفدار هستند و به بخشي
از زندگي روزمره ما تبديل شدهاند .ديرکس واگر)1121،
کسب و کار الکترونيک براي اولين بار در سال  2337توسط شرکت IBMمطرح گرديد .کسب و
کار الکترونيک مفهومي عامتر از تجارت الکترونيک را در بر ميگيرد  .تجارت الکترونيک بيشتر تکيه بر
ارتباط بيروني بنگاه يا فرد دارد .در حالي که کسب و کار الکترونيک عالوه بر ارتباطات بيروني به
استراتژي درون سازمان نيز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونيک ،هوشمندي شرکتها  ،مديريت روابط
با مشتري ،مديريت زنجيره تامين و برنامهريزي منابع شرکت ميشود .به طور خالصه کسب و کار
الکترونيک تلفيق سيستمها و فرايندها و زنجيرههاي تامين و کل بازار با استفاده از اصول و فناوريهاي
مرتبط با استفاده از ابزار اينترنت است که در هشت بخش ارائه ميشود (.جرج و همکاران)1122،
)2

شرکت با مصرف کننده:

)1

شرکت با شرکت؛

)3

مصرف کننده با مصرف کننده؛

)2

شرکت با دولت؛

)2

دولت با مصرف کننده؛

)1

شرکت با کارکنان؛

)7

شخص با شخص؛

)8

شرکت با مصرف کننده.

 -1-3بازاريابي برونگرا و درونگرا
 -1-3-2بازاريابي برونگرا
سنتي يا برونگرا توصيف کننده هر شيوه بازاريابي است که در آن شما پيام خود را به سمت
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خريداران هدايت ميکنيد و به نوعي آن را به اجبار به مخاطب تحميل ميکنيد و اميد به دريافت
واکنشي از سوي مخاطب داريد .نام ديگر اين رويکرد از بازاريابي ،بازاريابي وقفه است؛ چرا که در واقع
در تالش براي جلب توجه خريدارِ شما ،از فعاليت فعلي وي به سمت محصول يا خدمت ميباشد.
نمونههاي کالسيک از شيوههاي بازاريابي سنتي شامل ارسال نامه بصورت مستقيم به فرد ،بازاريابي
تلفني ،ارسال ايميل انبوه و تبليغات بنري است .زماني که يک کمپين بر اساس بازاريابي سنتي شکل
ميگيرد؛ به جاي خريدار ،اين بازارياب است که موضوع ،زمان بندي و کانال ارتباط را انتخاب ميکند.
عالوه بر اين ،در اغلب شيوههاي سنتي دقيق ًا زماني که دست از هزينه کردن براي آنها برداشته ميشود،
اثربخشي خودشان را هم از دست ميدهند (عليزاده.)2337 ،
بازاريابي سنتي اغلب ميتواند به چهار دسته تقسيم شود :چاپي ،پخش ،پست مستقيم و تلفن .اين
چهار دسته روشهاي اصلي رسيدن به مشتري در زمان رسيدن به بازاريابي سنتي هستند .بازاريابي
چاپي در مورد تبليغ محصول يا سرويس در يک فرم چاپي از قبيل مجله يا يک خبرنامه است .اين
احتماال قديميترين شکل بازاريابي است ،چرا که سالها بودهاست .بازاريابي چاپي ،ميتواند با تغييراتي
ديجيتالي در دنياي بازاريابي آورده شدهاست انطباق پيدا کند.افزايش چاپ ديجيتالي اين بازي را
هنگامي تغيير داد اين بدان معني است در روز چاپ افست تجديد نظر ،شدهاست ،و شرکتها هنوز
فرصت استفاده از بازاريابي چاپي را در استراتژيهاي بازاريابي خود حفظ کرده اند ،بدون آن که براي
آنها ميليون ها هزينه داشته باشد(.هوليمان و رولي)1122،
بازاريابي با پخش آگهيهاي تبليغاتي براي مشتريان توسط راديو ،تلويزيون يا براي مثال نمايش
آگهي در صفحه سفيد در طي برخي از رويدادها ،بوده است .بازاريابي پخش ،يکي از روشهاي قديمي
بازاريابي است ،که گفته ميشود روزها به پايان رسيدهاند.با وجود اينکه بازاريابي پخش موثرترين روش
بازاريابي نيست ،اما هنوز آگاهي ايجاد ميکند ،برخي از مشتريان را به روشي تبديل ميکند و در برخي
موارد موفق ميشود(.ديرکس واگر)1121،
 -1-3-1بازاريابي درونگرا
واژه "بازاريابي درونگرا " از بنيانگذاران هابسپوت و مدير عامل برايان هاليگان  ،نشات ميگيرد.
هاليگان و دارمهش  ،انقالب عظيم خود را با صدها وب سايت براي کسب و کارشان را آغاز کردهاست
که بر روي بازاريابي داخلي متمرکز شدهاند.بازاريابي درونگرا ،ايجاد آن نوع بازاريابي است که مردم
دوست دارند(.آکادمي هابسپوت .)1121 ،
بازاريابي درونگرا ،به عنوان يک مفهوم ،يک راه دوستانه براي تامين راهحلها ،براي مشکالت
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مختلفي است که مشتريان احتمالي در زندگي روزمره خود با آن مواجه هستند .مهمترين تفاوت بين
بازاريابي درونگرا و برونگرا ،اين است که در بازاريابي داخلي ،بازارياب اطالعات و تبليغات را به سمت
مشتري احتمالي هل نميدهد ،اما در عوض ،از مشتري براي جستجوي اطالعات بيشتر در مورد
خواستههاي آنها ،اطالعاتي بدست ميآيد .زماني که از استراتژي بازاريابي درونگرا استفاده ميشود ،به
درخواست و نياز مشتري توجه ميشود(.تيلور و استراتون)1121،
بازاريابي درونگرا ،به مشتري احتمالي اين امکان را ميدهد که براي اطالعات بيشتر و راهحلهاي
ممکن ،به آنها مراجعه کند ،به جاي اينکه آنها را با تبليغات بمباران کند .زماني که به بازاريابي
درونگرا مطرح ميشود ،نياز به تغيير تاکتيکهاي مورد استفاده در بازاريابي از تغيير در مصرف کنندگان
نشات ميگيرد .مصرف کنندگان بيشتر از هميشه آگاهي دارند و اطالعات زيادي در دسترس دارند که
ميتوانند توسط آنها ،تحقيق کرد .اين بدان معني است که نقش بازارياب با آنچه که قبال بود متفاوت
است(.مينچر)1122،
نام ديگري که براي روشهاي مورد استفاده در اين رويکرد از بازاريابي استفاده ميشود“ ،بازاريابي
اجازهاي” است .با اجازه دادن به مشتريان بالقوه جهت پيدا کردن محتوا در فضاي آنالين و ايجاد تعامل،
تنها در زماني که آنها واضح و روشن عالقه خود به برقراري تعامل را نشان ميدهند .در واقع در حال
انجام دادن تمام کارها و مراحل با اجازه خود آنها ميباشد .با اجازه دادن به آنها براي انتخاب زمان و
مکان ،اجازه داده ميشود ،تا همواره کنترل فرايند را در دست داشته باشند .در اين شيوه با عرضه و
معرفي محصول به خريداران با رضايت و اجازه دادن به آنها براي در دست داشتن کنترل فرايند ،به آنها
احترام گذاشته شده است ،اعتماد آنها برانگيخته شده است و همچنين سطح روابط را با آنها افزايش
داده و تقويت ميگردد .تمامي اين مراحل در نهايت منجر به فرصتهاي بيشتر و البته مشتريان بيشتر
ميشود .نمونههاي مختلف از روشهاي بازاريابي جاذبهاي شامل وبالگنويسي ،بازاريابي محتوايي،
پرورش سرنخ و همچنين فعاليت در شبکههاي اجتماعي است (عليزاده.)2337 ،
 -1-2بازاريابي ديجيتال
در دنياي بازاريابي الکترونيکي مدلهاي کسب و کار جديدي معرفي شدهاند و گرايشات جديدي نيز
در حال ظهور ميباشند .يکي از آخرين گرايشات ،شبکههاي اجتماعي هستند که نه تنها تعداد زيادي
کاربر و بازديد کننده را جذب کردهاند بلکه مکاني براي قرار دادن تبليغات آنالين شرکتها و
کمپانيهاي مختلف ميباشد .با وجود اينکه بازاريابي سنتي هنوز مفيد و ارزشمند است ،اهميت
بازاريابي ديجيتال را نميتوان انکار کرد.بازاريابي ديجيتال ميتواند ،موجب شکست شرکت شود ،وب
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سايتهاي ارتباط جمعي بخش عظيمي از بازاريابي ديجيتال هستند و با کمک رسانههاي اجتماعي،
جلب توجه مثبت ،توسط مشتريان راضي ،به آسان قابل انجام است.اين به اين معني است که يک
مشتري نااميد ،ميتواند به آساني توجه منفي زيادي را به خود جلب کند( .روزا  .)1122 ،بدين منظور،
داشتن يک تصوير ذهني مثبت هرگز اينقدر مهم نبوده است.با وجود اينکه رسانههاي اجتماعي بخش
مهمي از بازاريابي ديجيتال هستند ،اين تنها چيزي بخشي از اين فرآيند است .فرصتهاي بازاريابي
ديجيتال بيپايان هستند.از جمله بازاريابي ايميلي ،وب سايتها ،تبليغات ،رسانههاي اجتماعي و
غيره.بازاريابي ديجيتال تنها يک کانال جديد براي بازاريابي نيست ،بلکه يک روش کامال متفاوت از
بازاريابي در مقايسه با روش قديمي بازاريابي است( .راجح .)1127 ،
بازاريابي ديجيتال نوعي از بازاريابي است که از طريق کانالهاي ديجيتال چه آنالين و چه غيرآنالين
انجام ميشود .در اين روش ،از تمامي ظرفيتها و کانالهاي ممکن و موجود در دنياي ديجيتال استفاده
ميشود تا اطالعات به مشتري يا مصرفکننده رسانده شود .پس ،بازاريابي ديجتال محدود به اينترنت و
يا رسانههاي الکترونيکي نيست .به بيان ديگر ،بازاريابي ديجيتال از دو بخش يا دو فرآيند تشکيل شده
است :فشار و کشش .بخش فشار فرآيندي است که به مصرفکننده دسترسي ايجاد ميکند و بر او تأثير
ميگذارد .در مقابل بخش کشش فرآيندي است که توليدکننده (يا ارائه دهنده خدمات) انجام ميدهد تا
زمانيکه مصرفکننده به دنبال وي گشت ،وي را بيابد .پس نتيجه ميگيريم که بازاريابي ديجيتال يعني
دستيابي به اهداف بازاريابي با استفاده از روشها و ابزارهاي دنياي فناوري ديجيتال( .بوردت)1122،
تمرکز بازاريابي به بازاريابي ديجيتال در حال حرکت است ،که اين مطلب به اين معني است که
بازاريابان بايد دانش خود را به روز رساني کنند تا بتوانند به نيازهاي مشتري پاسخ دهند و به روشي که
مشتريان را راضي کند .بازاريابي ديجيتال براي هر شرکت در حال حاضر يک ضرورت است و با ناديده
گرفتن اهميت بازاريابي ديجيتال ،يک شرکت اطمينان حاصل ميکند که رقباي آنها پيشاپيش آنها و
جلوتر حرکت ميکنند .درک اين که ديجيتالي شدن هنوز يکي از بزرگترين روند قرن بيست و يکم
است ،به اين معني است که بايد استراتژيهاي بازاريابي به روزي داشته باشند ،زيرا آنها براي شرکت،
رقابتي و مفيد هستند .تغيير در محيط بازاريابي يکشبه اتفاق نميافتد .اين روند مدت زيادي پيشآغاز
شدهاست و هنوز ترکيبي از قديم و جديد خواهد بود .اين زماني است که هر شرکت و کسبوکار بايد
قادر به تغيير تاکتيکها و روشها باشند و بازاريابان بايد برنامههاي بازاريابي خود را به روز کنند تا
بتوانند خود را با تغييرات در محيط کسبوکار خود تطبيق دهند(.مينچر)1122،

الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی/ ...حیدرزاده ،کوکبی و خیری
بازاريابي ديجيتال يک اصطالح عمومي براي هر تالش يک شرکت براي برقراري ارتباط با مشتريان
از طريق تکنولوژي الکترونيکي ،از جمله ايميل ،موقعيت مکاني و بازاريابي همراه ،رسانههاي اجتماعي،
جوامع آنالين آنالين و ديگر محتواي مبتني بر ويدئو است .با ظهور سن مشتري ،که در تعامل بين
مصرف کنندگان و شرکتها ،در ترجيحات مشتري ،بازاريابي ديجيتال به يک کار پيچيده تر ،چند
رشتهاي و چند جانبه تبديل شده است .شرکتها بايد بتوانند با حوزههاي انتخابي خود در مجموعهاي
از رسانهها ارتباط برقرار کنند و بتوانند اين تعامالت را با يک نماي کلي جامع ،که گاهي اوقات به
عنوان نماي  311درجه اي از مشتري شناخته ميشود ،به ارمغان بياورد(.روزا)1122،
اهداف و سواالت پژوهشی
 -3-2اهداف پژوهش:
 .2شناسايي ابعاد و مولفهها و شاخصهاي بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال مبتني بر
رويکرد گرانند تيوري
 .1طراحي الگوي بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال
 3-1سواالت پژوهش :
..2ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي مدل بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال ،مبتني بر
رويکرد گرانند تيوري کدامند؟
 .1الگوي بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال چگونه است ؟
روش شناسی پژوهش
اين پژوهش بر حسب هدف بنيادي و از نظر شيوه جمع آوري اطالعات از نوع تحقيقات ميداني
ميباشد.در اين پژوهش با استفاده از رويکرد تحقيق آميخته و انتخاب روشهاي کيفي گرانند تيوري و
ابزار مصاحبه(بر اساس طراحي سواالت محور مصاحبه مشخص شده) ،ابعاد و مولفهها و شاخصهاي
بازاريابي درنگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال شناسايي و مدل پژوهش بر اساس مدل گرانند طراحي
ميشوند .در بعد کمي نيز بمنظور اعتبار سنجي مدل از روش دلفي براي غربالگري شاخصها ،از روش
تحليل عامل تاييدي جهت اعتبار سنجي مدل پژوهش و تکنيک سوارا جهت اولويت بندي ابعاد و
مولفههاي موثر استفاده ميشود .در بخش کمي از ابزار پرسشنامه جهت گرداوري اطالعات استفاده
ميگردد .جامعه آماري اين پژوهش در بخش کيفي  21خبره حوزه دانشگاهي با تخصص مديريت
بازاريابي و خبرگان فعال در عرصه بازارهاي ديجيتال ميباشند.
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تجزیه و تحلیل یافتهها
بخش کيفي :
کد گذاري دادهها
رويه هاي کدگذاري مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از :
)2

کدگذاري باز

)1

کدگذاري محوري

)3

کدگذاري انتخابي

در مرحله کدگذاري باز ،از  21مصاحبه انجام ميشود  ،کدهاي اوليه استخراج و سپس در مرحله
کد گذاري محوري براساس ادبيات پژوهش در مجموع  17کد ثانويه در  13مضمون پايه تقسيم بندي
و در مرحله اول  13مضمون پايه در  21مضمون سازمان دهنده (مقوالت اصلي گراندد تيوري) در 1
طبقه به شرح جدول زير استخراج ميگردند.
جدول  : 9شکل دهی طبقات اصلی

الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی/ ...حیدرزاده ،کوکبی و خیری
بخش کمي (رويکرد دلفي) :
در اين پژوهش براي غربال شاخصها و شناسايي شاخصهاي نهايي از رويکرد دلفي فازي در دو
راند استفاده ميگردد .در راند اول  17شاخص مورد استخراج از مرحله کيفي تحقيق حاصله از بخش
کيفي توسط  21خبره مورد بررسي و در نهايت با اجماع نظر خبرگان شاخصهاي "به روز بودن
محتواي اشتراکي" و"صحت محتواي منتشر شده" ادغام و شاخصهاي " مطلع بودن از ويژگيهاي
برند""،لذت بخش بودن جستجوي مطالب مربط به برند""،گفتگوي مکرر با دوستان در خصوص
برند""،انتخاب مجدد برند در هربار خريد""،توانايي به اشتراک گذاري و جمع آوري دادهها""،عمل به
تعهدات و ايجاي فضاي اعتماد""،بهره مندي از رسانه در اولين زمان بدست آمده ""،حس رضايت از
تعامل يک سويه"،دسترسي دايم به خدمات ""،ايجادکانالهاي ارتباطي باز""،شبکه سازي و تبليغات
دهان به دهان""،پشتيباني قدرتمند گروههاي رسمي در اينترنت" حذف و شاخصهاي "ماندگاري
ذهني محتوا""،ترويج شفافيت با نمايه کردن اطالعات به روز شده""،تقويت حافظه سازماني و
فني""،وجود حس آرامش و اعتماد دروني""،پيوند اجتماعي برند با مصرف کننده""،کارکرد شناختي
رسانه و تاثير آن در هويت فردي" اضافه گرديدند
در راند دوم دلفي ،تحليل دلفي فازي براي شاخصهاي باقي مانده ادامه پيدا ميکند .در اين
مرحله 11شاخص براساس ديدگاه  21خبره مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
در دور دوم هيچ سوالي حذف نميگردد که اين خود نشانهاي براي پايان راندهاي دلفي ميباشد.
بطور کلي يک رويکرد براي پايان دلفي آن ميباشد که ميانگين امتيازات سواالت راند اول و راند دوم
باهم مقايسه ميشوند .در صورتيکه اختالف بين دو مرحله از حد آستانه خيلي کم ( )1/1کوچکتر باشد
در اين صورت فرايند نظرسنجي متوقف ميشود .بدين ترتيب  11شاخص در قالب  21مقوله اصلي
(مضمون سازمان دهنده) 12 ،مضمون پايه يا مولفه و  1طبقه به عنوان متغيرهاي تحقيق شناسايي و
تأييد ميگردند.
با اجماع نظر خبرگان و بررسي ادبيات تحقيق متغيرهاي شناسايي شده در قالب مدل نهايي
پژوهش به صورت شکل ( )2ارائه ميگردد:
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شکل  : 9مدل بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی بر نظریه داده بنیاد

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش عوامل موثر بر مدل بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال در شش طبقه
"شرايط علي" "،پديديه محوري" "،عوامل زمينهاي"" ،عوامل مداخله گر""،راهبردها" و"پيامد ها"
بعنوان عوامل تشکيل دهنده مدل بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال دسته بندي بندي
ميشوند که هر کدام از آن طبقات به  1بعد " منابع ارتباط با مشتري ،ايجاد محتوا " براي طبقه
شرايط علي  2،بعد"توانمندي بازاريابي ديجيتال " براي طبقه پديده محوري 2 ،بعد"رسانه محتوا "
براي طبقه عامل زمينهاي  2 ،بعد"تعهد تعامل" براي طبقه عوامل مداخله گر  1،بعد " هدف سازي

الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی/ ...حیدرزاده ،کوکبی و خیری
هوشمند،ارتقاي مجازي " براي طبقه راهبردها و در نهايت  3بعد" وفاداري مشتري ،آگاهي برند،
تحکيم برند" براي طبقه پيامدها دسته بندي مي شوند .در ادامه در خصوص هر کدام از طبقات و ابعاد
ذکر شده به بحث و بررسي پرداخته و براي تبيين مدل بازاريابي درونگرا و برونگرا در بازاريابي ديجيتال
پيشنهادهايي ارايه ميدهيم.
ابعاد طبقه شرايط علي
بعد  ")2منابع ارتباط با مشتري"
با اطالعاتي که شرکتها از ابزارهاي مديريت ارتباط با مشتري بدست ميآورند ،ميتوانند
سرويسهاي مناسب ديجيتال مارکتينگ را شناسايي کنند و براي مخاطبانشان استفاده کنند .با
شناسايي ابزارهايي که سرنخها را به مشتري تبديل ميکند ،کسبوکارها ميتوانند بهترين ابزار رسيدن
به مشتريان خود را شناسايي کنند .با ارائه رويکردهاي شخصيسازي و هدفگذاري شده ،کسبوکارها
تصوير ذهنياي را که از خود در ذهن مخاطبان ايجاد کردهاند ميتوانند بهبود بخشند .با اين تفاسير
مديريت ارتباط با مشتري ميتواند ابزاري باشد که مرز بين موفقيت و شکست يک کسبوکار باشد.
مشتريان متفاوت ،به شيوههاي متفاوت بازاريابي واکنش نشان ميدهند(. .پالمتير و همکاران )1113،
به عنوان مثال ،بعضي از مشتريان محتواي بازاريابي را در شبکههاي اجتماعي استفاده ميکنند.
بعضيها ممکن است عضو خبرنامه ايميلي شوند ،و بعضي از مشتريان ديگر نيز ممکن است محتواي
مورد نظر خود را از طريق جستجوهاي آنالين بدست بياورند .ابزار مديريت ارتباطبا مشتري به کسب
کارهاي فعال در فضاي ديجيتال کمک ميکند تا متوجه شوندکه هر مشتري چگونه و از چه طريقي به
کمپين بازاريابي واکنش نشان ميدهد .اين امر اين توانايي را ميدهد که هر مشتري احتمالي را با توجه
به محتواي بازاريابي که براي وي طراحي شده است هدفگيري بکنند( .بروکز )1123،در واقع تعداد
خيلي کمي از مشتريان پس از گذراندن مرحله اول پروسه خريد بالفاصله محصول را خريداري
ميکنند .با استفاده از اپليکيشنهاي مديريت ارتباط با مشتري ،ميتوان مشترياني را که در مورد
محصوالت تحقيق کرده اند شناسايي کرده و بر همين اساس تبليغات هدفگذاري شده را در شبکههاي
اجتماعي در مورد محصول مورد نظر قرار دادو با اين روش آنها را عالقه مند به محصوالت خود نگه
داشت.سيستم مديريت ارتباط با مشتري ميتواند اطالعات مشتريان را مديريت و تحليل کند .بجاي اين
که يک عضو از تيم کسب و کار دائماً مشغول جمع آوري و سازماندهي و مديريت اين دادهها باشد و
سعي کند آنها را تحليل کند ،يک سيستم مديريت ارتباط با مشتري ميتواند تمامي اين کارها را به
صورت خودکار انجام دهد( .فونولو.)1123،مديريت ارتباط با مشتري يک ديد واضح از مخاطبان را به
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دست ميدهد .مشتريان شناسايي شده و رفتارهاي خريد آنها را شناسايي ميگردد ،در واقع تعامل را
افزايش ميدهيد .مديريت ارتباط با مشتري مخاطباني را که با برند يک کسب و کار تعامل ايجاد مي-
کنند را نشان ميدهد .اين موضوع اطالعات مورد نياز براي شناخت مشکالتي که در وبسايت و بيزينس
وجود دارد ،به منظور ارتباط بهتر با مشتريان ،در اختيار قرار ميدهد .دانستن المانهايي که بايد بهبود
بيابند باعث ايجاد تجربه بهتري براي مشتريان شده و آنها را تشويق ميکند تا بيشتر در ارتباط
باشند(.ليک  )1122،بعضي از مخاطبان شرکت کنندگان هميشگي رويداد هستند و نيازي به يادآوري
در مورد آن ندارند ،در حالي که بعضي از مخاطبان ممکن است به صورت هفتگي در رويداد شرکت
نکرده و نيازمند يک پيغام براي يادآوري اين موضوع باشند.مديريت ارتباط با مشتري همچنين با
سازماندهي بهتر بيزينس به ايجاد ارتباط بهتر با مشتريان کمک ميکند.يکي از فاکتورهاي مهم براي
کمک به ايجاد روابط قويتر با مشتريان براي بيزينس ،خدمات مشتريان است( .وانگ و فنگ)1121،
مديريت ارتباط با مشتري به کارکنان بخش خدمات مشتريان نيز کمک ميکند تا به تمامي اطالعات
مورد نياز براي رفع مشکالت مشتريان دسترسي داشته باشند .آنها ميتوانند به سرعت راه حل مورد
نظر را اتخاذ کرده و آنها را در اختيار مخاطبان قرار دهند .اين کار تصوير بهتري از بيزينس را در ذهن
مشتريان حک ميکند چرا که يک راه حل سريع را براي مشکل بوجود آمده براي مخاطبان فراهم شده
است(.وود کوک )1122،در پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي " انساني ،تکنولوژيکي " ميباشد.
پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد منابع ارتباط با مشتري و بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد
شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي به شاخصهايي همچون " کاهش خطاهاي انساني،
صرفه جويي در وقت ،ارتباطهاي متفاوت و موثر،امکان تمرکز بر نيازهاي مشتري،کاهش زمان و
هزينههاي پياده سازي،شخصي سازي اطالعات "داشته باشند .
بعد " )1ايجاد محتوا"
زماني که مشتريان احتمالي در فضاي آنالين به دنبال نتايج هستند کسبوکارها ميخواهند در
سطح بااليي از نتايج موتور جستجو نشان داده شوند .براي اين امر محتوا نويسي بايد به شکلي توليد
شود که با الگوريتم عملکرد گوگل همراستا و هماهنگ باشد .وقتي کسب و کاري محتوايي دارد که
همراستا با جستجوهاي مشتريان احتمالي است ،گوگل آنرارا به مشتري «نشان» ميدهد و مشتريان نيز
به سايت مربوط به آن کسب و کار مراجعه ميکنند .محتوايي مناسب است که متوجه نياز مشتريان
باشد و سؤاالت احتمالي مشتريان را پاسخ دهد.مخاطبان به وبسايت مربوطه مراجعه کرده و متوجه
ميشوند محتواي فراهم شده کافي نيست .کسب و کارها به روندي احتياج دارند که در آن براي
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بازديدکنندگان عالقهمند (آنهايي که اطالعات تماس شخصي خود را درازاي تبادل بخشي از محتوا با
آن کسب و کاردر ميان ميگذارند) پيشنهادهاي اضافي مرتبط با محتوا ارسال کنند(.پوليزي و
هندلي )1121،آنچه به آنها پيشنهاد داده ميشود در درجه اول بايد بر پايه همان محتوا و موضوعاتي
باشد که مشتريان قبالً به آنها عالقه نشان دادهاند.در اين ميان کسب و کار مربوطه راهي يافته تا وي
را با محتواي اضافي تغذيه کند ،محتوايي که در ادامه تخصصهاي آن کسب و کار اينترنتي را به
نمايش ميگذارند .فايده ديگر توليد محتواي پيشرفته اين است که هرچه بيشتر به موضوعي اهميت
داده شود به منبع معتبرتري تبديل خواهد شد(.وانگ و که  )1122،در پژوهش حاضر اين بعد داراي
مولفههاي " محتواي غني ،محتواي بکر" ميباشد .پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد ايجاد محتوا و
بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي به
شاخصهايي همچون " وجود محتواي مورد نياز مشتري،ايجاد و خلق ارزش در خصوص برند،مفيد
بودن محتواي اشتراکي،ماندگاري ذهني محتوا،جذاب بودن محتواي اشتراکي،به روز بودن محتواي
اشتراکي و صحت محتواي منتشر شده،کفايت محتواي اشتراکي"داشته باشند .
ابعاد طبقه پديده محوري
بعد  ")2توانمندي بازاريابي ديجيتال"
در راستاي بهبود عملکردکسب و کارها در بازاريابي ديجيتال  ،در يک دهه گذشته تمامي
سازمانهاي برتر ،سرمايه گذاريهاي بسياري بر روي فناوري اطالعات اعم از نرمافزار و سختافزار انجام
دادهاند .در عصر اطالعات ،کسي که اطالعات دارد ،داراي قدرت است .هر سازمان و شرکتي که از اين
قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقايسه با رقباي خود متمايز و ممتاز ميشود.
سازمانها و شرکتها و محيط پيراموني آنها ،امروزه با سرعت حرکت و تغيير ميکنند(.راين )1122،
اخذ اطالعات صحيح در زمان صحيح اساس و پايه موفقيت و چه بسا بقاي سازمان است ،اما هميشه
شکاف عميقي بين اطالعات موردنياز مديران تجاري و انبوه دادههايي وجود دارد که طي عملياتهاي
روزمره شرکتي در بخشهاي مختلف آن جمعآوري ميشوند .ضمن آنکه برخي اطالعات از خارج از
سيستمهاي عملياتي بايستي تامين گردند .قابليتها و زيرساخت فناوري اطالعات به شرکتهايي اشاره
دارد که زيرساختهاي مناسب همانند زيرساخت ارتباطات از راه دور ،زيرساخت فناورانه ،تجهيزات،
تنوع پرداختهاي الکترونيک و نيروي کار ماهر در جهت حمايت از بهره برداري از تجارت الکترونيک
کسب و کار-با -کسب و کار دارند .تجارت الکترونيک ميتواند به يک بخش مهم از زنجيره ارزش تبديل
گردد اگر سازمانها زيرساخت و مهارتهاي فناورانه مطلوبي داشته باشند( .کرسپو و بوسکيو)1121،
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اين عوامل امکان دارد ظرفيت فناورانه سازمان در جهت بهره برداري از سيستمهاي تجارت الکترونيک
دربازاريابي صنعتي را توانمند سازند .به هر جهت ،سازمانهايي که زيرساخت فناوري اطالعاتي مطلوبي
ندارند؛ امکان دارد نخواهند تا در مورد بهره برداري از تجارت الکترونيک در بازاريابي صنعتي ريسک
کنند؛ با اين مفهوم که سازمانها با زيرساخت فناوري اطالعات بزرگتر ،در وضعيت بهتري جهت بهره
برداري از تجارت الکترونيک در بازاريابي صنعتي قرار دارند .تحقيقات تجربي گذشته ،زيرساخت فناوري
اطالعات را يک عامل مهم براي بهره برداري از تجارت الکترونيک در سازمانها ،مد نظر قرار ميدهند.
(الي ويرا )1127،در پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي " فناوري ،کيفيت خدمات،منابع و
زيرساختها" ميباشد .پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد توانمندي ديجيتال و بهبود مولفههاي اين
بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي به شاخصهايي همچون"
يکپارچگي فني و کاربردي،سهولت کاربري و پيچيده نبودن استفاده از رسانه،توجه همه جانبه از
طراحي تا خدمات پس از فروش،تنوع بخشيدن به سرويسهاي خدماتي ،انعطاف پذير بودن سرويسها،
نوآوري با امکان پيشبيني نيازهاي آتيمشتري و ارائهي آن بهصورت همگاني ،ايجاد مطبوعيت در
رسانه ازطريق ساختارومحتوا ،ايجاد زير ساختهاي الزم جهت امنيت و حريم خصوصي "داشته باشند.
ابعاد طبقه عوامل زمينهاي
بعد ")2رسانه محتوا"
در سالهاي اخير در فضاي مجازي مفاهيم توليد رسانهاي و توزيع رسانهاي دچار تغييراتي شدهاند
که متفاوت با مدل رسانههاي سنتي است.اينروزها دستگاههاي کامپيوتر شخصي ،دوربينهاي
ديجيتال ،خطوط اينترنت پرسرعت و نرمافزارهاي کامپيوتري متنوع با قيمت پايين و فراگيري باال در
دسترس تعداد زيادي از کاربران اينترنتي قرار گرفته است .به اين ترتيب هر کاربر اينترنتي بهراحتي و
در مدت زمان چند دقيقه ميتواند وبالگ شخصي ايجاد کند و يا در انواع ديگر سايتها عضو شود و
محتواهايي که توليد کرده اعم از متن ،عکس ،صدا و ويدئو را به راحتي منتشر کند .پس توليد رسانهاي
در فرايندي متفاوت با رسانههاي سنتي صورت ميپذيرد و کاربران اينترنتي خود توليدکننده محتوا در
عرصه اينترنت محسوب ميشوند براي بازاريابي محتواي از تاکتيکها و ابزارهاي مختلف استفاده
ميگردد ،براي تبليغات بازاريابي ديجيتال هم ميتوان اين کار را انجام داد(.تامپسون )1122،ديجيتال
مارکتينگ در حوزهي پروموت شامل دو بخش است .تبليغات اسپانسرشده و ريمارکتينگ .تبليغات
اسپانسرشده را هر روز در اينستاگرام يا توييتر ميبينيم .اما ريمارکتينگ يا بازاريابي مجدد استراتژي
حرفهايتر و قدرتمندتري است.تبليغات در شبکههاي اجتماعي هم پارامترهاي تاثيرگذاري خاص
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خودش را دارد .اگر کسب و کاري مي خواهد نحوهي کارکرد محصولتان را نمايش بدهد ويديو بهتر
است .ويديو احساسات بيشتري را به کاربران منتقل ميکند .اما عکس زودتر تاثير ميگذارد .خيلي از
کاربران ويديوهاي تبليغاتي را تماشا نميکنند اما عکس در همان نگاه اول پيامش را ميرساند .بسته به
هدف و استراتژي تبليغاتي ميتون يکي از اين دو فرمت را انتخاب کرد.شرکتهاي فعالب در کسب و
کار ديجيتال مي بايست تبليغاتشان را جذابتر کنند( .راجح .)1127،اگر در خصوص کسب و کار يا
برند يک مطلب باکيفيت نوشته شده است ميتوان از طريق شبکههاي اجتماعي آن را توزيع کرد تا
بيشتر ديده شود .کسب و کارهاي زيادي وجود دارند که از طريق شبکههاي اجتماعي ترافيک عظيمي
را روانهي وبسايت خودشان ميکنند.حتي تبليغات کليکي و بازاريابي محتوا هم به يکديگر مرتبطند .اگر
يک تبليغ در گوگل ثبت شده و بابت هر کليک هزينه پرداخت ميشود بايد کسب و کارها صفحهي
مورد نظر خود را از هر نظر بهينه کنند( .مينچر )1122،در پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي "
قابليت استفاده ،کارکرد محتوا" ميباشد .پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد رسانه محتوا و بهبود
مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژه اي به شاخصهايي
همچون "ضرورت وجود قابليت اخالقي ،همسويي با نيازهاي روز جامعه ،شناخت بازار هدف و نياز
کاربر،کارکرد اجتماعي رسانه و همسويي محتواي رسانه با رويکردهاي فرهنگي،کارکرد رفتاري رسانه و
شناخت تاثيرات آتي،کارکرد شناختي رسانه و تاثير آن در هويت فردي"داشته باشند .
ابعاد طبقه عوامل مداخله گر
بعد  ")2تعهد تعامل"
شبکههاي اجتماعي يک کانال ارتباطي مثل ايميل و تلفن هستند .البته امکانات و مزاياي آن بسيار
بيشتر از ايميل و تلفن است .هر مشتري که با آن شبکه تعامل دارد يک فرصت براي معرفي سطح
سرويس دهي يک کسب و کار به مشتريان است .و اين کار باعث غني تر شدن ارتباط ميان کسب و
کارها و مشتريانتان ميشود .براي درک بهتر اين قضيه اجازه دهيد با مثال ادامه دهيم .به عنوان مثال
فرض کنيد يک مشتري در توئيتر از يک محصول يا سرويس يک کسب و کار گاليه مند و شاکي است
و اين قضيه را با بقيه در ميان ميگذارد .آن کسب و کار بالفاصله ميتواند در پاسخ به مشتري از آن
عذرخواهي کرده  ،مشکل مشتري را برطرف کرده و در پاسخ توئيت آن  ،رفع شدن مشکل را اعالم
کرده و همچنين براي راضي نگه داشتن مشتري سرويسها و محصوالت بهتري را پيشنهاد بدهد( .کلي
و همکاران )1121،اين کار در نظر بازديدکنندگان ديگر بسيار موثر و عالي است .اين مسئله براي
مشتريان بسيار اهميت دارد که بدانند" يک کسب وکار نسبت به کسب و کار آنها احساس مسئوليت
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کرده و نگران ميباشد ".همچنين يک کسب و کار ميتواند با ارسالهاي مختلف از کساني که انتقادي
از سرويس ها و محصوالت داشته اند ؛ تشکر کرده و به آنها اعالم کند که در حال رفع مشکل هستند يا
مشکالت را برطرف کردهاند .اين محتوا و ارسالها ميتواند به عنوان تجربيات کاري آنها در معرض
نمايش بازديدکنندگان بالقوه قرار بگيرد و آنها را به خريد از محصوالت ترغيب کند(.حاجلي و
همکاران )1128،در پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي " کيفيت درک شده مصرف کننده ،رضايت
مشتري" ميباشد .پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد تعهد تعامل و بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران
ارشد شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي به شاخصهايي همچون" مدت زمان منطقي
جهت خريد،تجربه عالي خريد،دستيابي به ارزش بااليي در خريد،حس رضايت از تعامل دو سويه،توصيه
به دوستان در رسانههاي اجتماعي،داشتن نظرات مثبت مداوم،وجود حس آرامش و اعتماد دروني
"داشته باشند .
ابعاد طبقه راهبردها
بعد  ")2هدف سازي هوشمند"
هنگام انتخاب يک ابزار هوش تجاري براي بازاريابي ديجيتال ،چندين ويژگي اساسي در نظر گرفته
ميشود؛ زيرا همه نرم افزارهاي  BIبه طور يکسان توليد نشدهاند .بهتر است تا اين ابزار با سيستم
عاملهاي مهم رسانههاي اجتماعي ،برنامههاي ايميل و همچنين مديريت روابط مشتري ادغام شود.
(اليور و همکاران )1127،ميتوان از وب اسکرپينگ نيز براي يادآوري نام تجاري استفاده کرد.در گام
بعدي بايد اطمينان حاصل کرد که بستر  BIبا ايجاد روابط معنادار بين منابع مختلف دادهها توانايي
تجزيه و تحليل را دارد.نتايج تجزيه و تحليل نيز بايد به شکلي نمايش داده شود که حتي توسط افراد
تازه کار و آنهايي که دانش علمي يا مديراني که براي تصميم گيري زمان کافي ندارند نيز قابل درک
باشد .بايد از نمودارها ،نقشهها و نمودارهاي پاي به بهترين شکل ممکن براي نشان دادن نکات استفاده
شود .کاربران بسته به هدف بايد بتوانند به راحتي بين منابع و کانالها جابجا شوند.باتوجه به تمامي
موارد مطرح شده بايد توجه داشت که زمان طال است و امروزه اطالعات بيش از پيش آشفته شدهاند؛
بنابراين به ابزار جمع آوري دادهها براي رسيدن به بينشهاي روشنتر نياز است .امروزه زمان کافي
براي اتکا به گزارشهاي هفتگي يا ماهانه وجود ندارد و تصميماتِ در لحظه ،ايجاد کننده تفاوتها براي
زنده ماندن يا نابودي يک برند تجاري در بازار رقابتي کنوني است.در اين ميان هوش تجاري ابزاري با
قابليت پيش بيني است که به جاي حدس و گمان ،کار بخش بازاريابي را سادهتر و روانتر
ميکند(.واتسن و ويکسوم  )1117،در پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي " تحليل بازار ،ارتقاي
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ساختار همکاري" ميباشد .پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد هدف سازي هوشمند و بهبود
مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژه اي به شاخصهايي
همچون" مديريت دادههاي بازاريابي،بهبود اطالعات و قابليتهاي تجزيه و تحليل،امکان اشتراک
اطالعات در رسانه اجتماعي،امکان بحث و تبادل نظر در رسانههاي اجتماعي،امکان ارائه نظرات در
رسانههاي اجتماعي،وجود اصول اخالق حرفهاي در رسانه "داشته باشند .
بعد  ")1ارتقاي مجازي"
مديريت دانش مشتري به طور خاص شامل مجموعهاي از اطالعات مشتري ،دستيابي به آنها،
تصميم-گيري و به کارگيري آنهاست؛ مديريت دانش مشتري شامل :کسب اطالع از مشتري :کسب
اطالعات مشتري دريافت اطالعات اساسي و پايهاي مشتريان ،ذخيره دانش مشتري :به معني شکل
دهي دانش مفيد و ذخيره آن در پايگاه دانش مشتري ،تسهيم دانش مشتري :منظور از آن انتشار دادن
و سهيم شدن در دانش مشتري وبه کارگيري دانش مشتري :مقصود استفاده از دانش مشتري در
تصميمات اجرايي سازمانهاست(.يسيل و همکاران )1123،سازمان با استفاده از اطالعات به دست آمده
از مشتري ميتواند به حداکثر سود و منفعت دست يابد؛ اين کار بايد از طريق به روز بودن هميشگي
دانش مشتري و توسعه دادن روابط با مشتري صورت گيرد .تاکيد بر دانش و اطالعات از اساسي ترين
مشخصههاي سازمانهاي هوشمند است .امروزه ارائه محصوالت و خدمات با کيفيت و قيمت مناسب،
بدون مديريت و استفاده صحيح از دانش امري سخت و ناممکن به نظر ميرسد .اينکه سازمانها بدانند
چه چيزي دارند کافي نيست ،بلکه سازمانها به اين امر نيز بايد آگاهي يابند که چه چيزهايي را
نميدانند .شناسايي آنچه که سازمان نياز دارد ،مستلزم بصييرت و بينش خاصي است که اين امر به
وسيله مديريت دانش امکان پذير است (.تريجو و همکاران)1121،در پژوهش حاضر اين بعد داراي
مولفههاي " چابکي و شفافيت اطالعاتي ،پياده سازي مديريت دانش مشتري" ميباشد .پيشنهاد
ميگردد بمنظور ارتقاي بعد ارتقاي مجازي و بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال
در بازاريابي اينترنتي توجه ويژه اي به شاخصهايي همچون" بهره گيري از روشهاي نوين و اکتشافي
در حوزه بازاريابي ديجيتال،پويايي سيستم بازاريابي،ترويج شفافيت با نمايه کردن اطالعات به روز شده،
مستندسازي تجارب و احصاي الگوهاي نوين ،تسهيم و انتقال دانش و اطالعات ،تقويت حافظه سازماني
و فني"داشته باشند.
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ابعاد طبقه پيامدها
بعد  ")2وفاداري مشتري"
ارتباطات عامل مهمي است که بر کل تجربه مشتري تأثير ميگذارد و باعث ايجاد مشتري وفادار
ميشود .کسب و کارها ميبايست بدون توجه به اينکه مشتريان کدام کانال توزيع را انتخاب کردهاند ،در
دسترس مشتريان خود باشند .در غير اين صورت ،فرصتهاي ارزشمندي را براي تعامل با آنها از دست
خواهند داد.براي اين کار ،بايد دريابندکه مشتريان آنها در کدام کانالها فعالتر هستند و اطمينان
حاصل کنيد که برندتان در آن کانال در دسترس باشد.بهترين روش براي يافتن تصويري واضح و دقيق
از عملکرد کانالهاي مختلف ،استفاده از پارامترهاي يو تي ام است .پس از آن که کانالهاي برتري را
که مشتريان آنها در آن ها فعال هستند شناسايي کردند ،ميتوانند براي ارتقاء تجربه مشتري در آن
کانالها ،راهبردي معين کنند( .کيپتو )1128،ايجاد ارتباط عاطفي با مشتريانتان بسيار مهم است .بايد
براي تقويت ارتباطات عاطفي آنها در هر نقطه تماس ،درست از بازاريابي و فروش گرفته تا خدمات پس
از فروش ،برنامهاي تهيه کنند.گذشته از آموزش و حمايت بهتر کارکنان ،ميتوانيد از جنبه مارکتنيگ
کسب و کار خود نيز پيشرفتهايي داشته باشند .از تبليغات ناپسند و تحميلي به سمت تاکتيکهاي
بازاريابي صميمانهتر و انسانيتر مانند استفاده از ميکرو اينفلوئنسر مارکتينگ حرکت کنند.ميکرو
اينفلوئنسرها ،کاربران رسانههاي اجتماعي هستند که در حوزههاي مورد عالقه خود واجد ميزاني از
اقتدار هستند .آنها براي مخاطب قابل اعتماد هستند زيرا دقيق ًا مانند مصرفکنندگان روزمره رفتار
ميکنند .بنابراين آنها ميتوانند کسب و کارها را در برقراري ارتباطات عاطفي محکم بين برند و
مخاطبان هدفتان ،ياري کنند.از آنها بخواهيد محصول يا خدمات را به روشي ارائه دهند که بر فالوئرها
تاثيرگذار باشد .آنها ميتوانند تجربه خود را از استفاده آن محصول به اشتراک بگذارند ،نشان دهند که
چگونه يک مشکل در زندگيشان را حل کرده است (.الي ويرا و همکاران )1127،در پژوهش حاضر اين
بعد داراي مولفههاي " شناختي ،عاطفي" ميباشد .پيشنهاد ميگردد بمنظور ارتقاي بعد وفاداري
مشتري و بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي
به شاخصهايي همچون" استفاده مکرر از رسانه در طول ساعات روز ،وجود يک حس باورقوي به رسانه
،اعتماد به رسانه و محتواي اشتراکي،احساس تعهد به رسانه "داشته باشند .
بعد  ")1آگاهي برند"
برندسازي در فضاي مجازي ،مجموعهاي از فعاليتها در اينترنت است که به نام تجاري شرکتها
هويت داده و جايگاه آنها را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمايز ميکند .هويت يک شرکت ،صرفا

الگوی بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال مبتنی/ ...حیدرزاده ،کوکبی و خیری
يک لوگو ،کلمه يا شعار سازماني نيست .هويت فراتر از کلمات بوده و تصوير ذهني است که در ذهن
مخاطب به وجود ميآورد .هويت برند بايد در راستاي فعاليت کسب و کار باشد .هويتهاي زيبا و جذاب
زماني که مربوط به حرفه و در راستاي اهداف نباشند هيچ سود و دستاوردي ندارند(.الروچ و
همکاران )1121،هويت بايد خالصه و کوتاه ،ساده و قابل درک و دست يافتني براي عموم باشد .نکته
حائز اهميت اين است که هويتهاي پيچيده يا نشدني ،برندها و شرکتها را به بيراهه ميبرند .به
طورکلي ،برندينگ راهکاري است براي اينکه برخي ويژگيهاي يک فرد ،يک کسب و کار يا سازمان به
گونهاي پررنگ گردد که در نظر عموم با آن ويژگيها شناخته شود ،بهاينترتيب اين افراد و سازمانها
در زمينههاي کاري خود صاحب اثرگذاري و اعتباري به مثابه يک برند تجاري ميشوند .برندسازي از
طريق حضور و ارتباط نزديک با مردم و تعامل و تأثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم بر افراد جامعه به
وجود ميآيد( .فرودي  )1123،کلر بيان نمود که تصوير برند ،ادراک کلي از يک برند قرار گرفته در
حافظه يک مشتري و ترکيب يادآورهاي برند است .بنابراين آن امکان دارد يک مولفه کليدي بازاريابي
باشد .تصوير برند ،يک ساختار فيزيکي است که در ذهن مشتري شکل گرفته است؛ آن يک ترکيب از
احساسات مشتريان نسبت به خود محصول و عوامل غير مستقيم مرتبط است( .ايکسونگ و
همکاران )1123،دلبستگي مصرف کننده يا درگيري ذهني با برند نيز ،به عنوان رابطه درک مصرف
کننده درباره عالقه ،نيازها و ارزشها تعريف شده است که با دسته بندي محصول به عنوان يکي از
جنبههاي حياتي رفتار مصرف کننده در نظر گرفته شده است  .دلبستگي با يک محصول دسته بندي
شده رابطه مثبتي با انگيزه مصرف کننده براي بررسي اطالعات محصول ،تصميمگيري گسترده و
همچنين تعهد مصرف کننده با برندها دارد .ساختار تعامل برند با مصرف کننده به نوعي نيز به درجه
درک مصرف کننده ارتباط داشته اما به برندهاي خاصي اشاره ميکند( .چيراني و همکاران )1122 ،در
پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي " شناخت برند ،درگيري ذهني باالي برند" ميباشد .پيشنهاد
ميگردد بمنظور ارتقاي بعد آگاهي برند و بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در
بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي به شاخصهايي همچون" مشتري محور بودن برند،داشتن خاطره خوب
از برند،با اهميت بودن برند،حس برتري اجتماعي در هنگام مصرف برند،حس تعلق خاطر بيش از حد
به برند "داشته باشند.
بعد  ")3تحکيم برند"
نگرش نسبت به برند يکي از قابل رؤيتترين فعاليتهاي بازاريابي است .التز به عنوان تمايلي
مساعد يا نامساعد براي پاسخ به تبليغي خاص که در شرايط خاصي ارائه شده است تعريف ميکند.
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عموماً پژوهشگران فرض ميکنند که تبليغات ،يک عامل مؤثر در ساختن ارزش ويژة برند مشتري محور
است .شرکتها از طريق تحت تأثير قراردادن نگرش افراد نسبت به تبليغاتشان ،بر تصميمات خريد آنها
تأثير ميگذارند و رغبت خريد محصوالتشان را در آنها برميانگيزند پژوهشگران زيادي به اين امر پي
برده اند که نگرش افراد نسبت به تبليغات يک برند ميتواند نقش مهمي در اثرگذاري بر ارزش ويژة
برند ايفا کند .تبليغ ،ابزار قدرتمندي براي توسعۀ ارزشهاي کارکردي احساسي برند است ( .ايکسونگ و
همکاران )1123،امروزه نقش ارزش به عنوان يک عنصر بسيار مهم براي مصرف کنندگان و بازاريابان
محسوب ميشود و اين بدان دليل است که ارزش به عنوان يکي از قويترين نيروها در بازار محسوب
ميشود .اهميت ارزش درک شده در آثار متعددي در طول سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.
ارائه بهترين ارزش ممکن به مشتريان ،بيشک امري مهم براي بنگاههاي خدماتي موجود در بازار رقابتي
کنوني ميباشد .بنابراين هم مديران و هم محققين بايد در مورد نحوه ارزيابي و تأکيد مشتريان بر يک
خدمت ارائه شده اهميت قائل شوند.ارزش ادراک شده مشتري امري ضروري براي سازمانها بوده و در
سالهاي اخير تبديل به کانون توجه استراتژيهاي بازاريابي شده است.مفهوم واژه ارزش معاني بسيار
زيادي ميتواند به خود بگيرد ،اما دو معني آن در ادبيات مربوط به بازاريابي بسيار غالب ميباشد و اين
دو معني عبارتند از ارزش براي مشتري(ارزش درک شده مشتري) و ارزش براي شرکت(ارزش مشتري
يا ارزش تمام عمر يک مشتري براي يک شرکت).ارزش درک شده عبارت است از تفاوت ميان ارزيابي
مشتري از تمامي مزايا و هزينههاي يک خدمت يا کاال و حتي جايگزينهاي آن،به عبارتي ارزش درک
شده مقايسه آن چيزي است که مشتري در معامالت از دست ميدهد در مقابل آنچه به دست ميآورد.
آنچه مشتري در معامله از دست ميدهد ،ميتواند جنبه پولي داشته باشد مانند(هزينه و قيمت) و
همچنين ميتواند جنبه غيرپولي داشته باشد مانند(زمان و تالش) ،و آنچه مشتري در يک معامله به
دست ميآورد همان ارزش موردانتظار وي ميباشد مانند کيفيت موردانتظار( .داس و همکاران)1128،
در پژوهش حاضر اين بعد داراي مولفههاي " ارزش ادراک شده ،نگرش برند" ميباشد .پيشنهاد
ميگردد بمنظور ارتقاي بعد تحکيم برند و بهبود مولفههاي اين بعد ،مديران ارشد شرکتهاي فعال در
بازاريابي اينترنتي توجه ويژهاي به شاخصهايي همچون" ارزشمند بودن برند از بعد اجتماعي ،ارزشمند
بودن برند از بعد کارکردي،حس پيوند فرهنگي با برند ،وجود خالقيت تجاري ،پيوند اجتماعي برند با
مصرف کننده "داشته باشند .
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