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چکیده
از یک سو بازاریابی دیجیتال ،کسبوکارهای امروزی را با انقالبی فناورانه همراه کرده و فرصتهای
بیشماری را در زمینه صادرات به وجود آورده است و از سوی دیگر ،دنیای صنعت و فنّاوری مدرن،
هرروز بیشازپیش به مواد معدنی نیازمند است .به همین دلیل ،پژوهش حاضر به ارزیابی
استراتژیهای بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر پرداخته است تا ضمن
سنجش وضعیت کنونی بازاریابی دیجیتال این بخش ،در جهت مدرنیزه کردن شرکتهای استان
گامی برداشته باشد .اطالعات این پژوهش توصیفی-کاربردی بهصورت میدانی ،و با ابزارهایی چون
پرسشنامه و مصاحبه گردآوریشده است .تحلیل دادهها بهصورت کمی و با استراتژی همبستگی و
پیمایش انجامیافته است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه  072شرکت معدنی استان است که با
نمونهگیری بر اساس معیار (معیارهای «فعال بودن»« ،استفاده از بازاریابی دیجیتال» و «صادراتی بودن»)،
 00شرکت بهعنوان نمونه انتخابشدهاند .تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزارهای  SPSSو Smart-PLS
انجامگرفته است .یافتهها نشان میدهند ،استراتژی بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی
استان وضعیت مناسبی نداشته ،و شرکتها در  0بعد این استراتژی ،یعنی «برنامه بازاریابی ،دستیابی
به مشتری هدف ،تعامل با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری) و درگیر کردن مشتری» ،امتیاز
مناسبی دریافت نکردهاند.
واژههای کلیدی :بازاریابی دیجیتال ،ارزیابی استراتژی ،مدل  ،RACEمعدن.
طبقهبندی M30, M39 :JEL

 . 0کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران.
 . 2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران( .نویسنده مسئول)hosseini@pgu.ac.ir :
 . 9استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران.
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مقدمه
بازاریابی دیجیتال به آن شکل از بازاریابی محصوالت و خدمات گویند که از طریق کانالهای دیجیتالی و
بهرهگیری از فنآوریهای دیجیتال برای ترویج برند ،به دست آوردن مشتری ،حفظ مشتریان و افزایش فروش
مورداستفاده قرار میگیرد (کانان و لی .)2107 ،0تأکید بر بازاریابی دیجیتال ،مستلزم ترکیب گستردهای از
مهارتهای کمی و کیفی در فرآیندهای بازاریابی شرکت ،از مدیریت ارشد تا نیروهای عملیاتی است
(نوربخش .)0901 ،نظر به اهمیت نقش برنامهریزی راهبردی بازاریابی در موفقیت شرکتها ،این پژوهش
به ارزیابی بازاریابی دیجیتال شرکتهای معدنی استان بوشهر پرداخته است .مدل  RACEیکی از مدلهای
مهم در ارزیابی بازاریابی دیجیتال است که شامل ابعادی چون «برنامه بازاریابی ،دستیابی به مشتری هدف،
تعامل با مشتری ،تبدیل بازدیدکننده به مشتری و درگیر کردن مشتری» است (چفی.)2107 ،2
در کنار تمایل روزافزون به همراهی با فناوری دیجیتال ،بخش معدن در ایران یکی از بخشهای اقتصادی
که کمتر از بازاریابی دیجیتال بهره برده است .آمارهای اخیر مربوط به متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات
محصوالت معدنی ایران طی  0سال گذشته ،عددی منفی و برابر با « -1/07درصد» است (سازمان توسعه
تجارت ایران.)0907 ،
استان بوشهر از استانهایی است که از لحاظ مواد معدنی غنی است .برمبنای آمارهایی که پژوهشگران به
شکل مستقیم از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر دریافت کرده است ،این استان در سال
 291 ،0900پروانه بهرهبرداری معدن دارد که  090فقره آن فعال و بقیه غیرفعال و یا موقتاً تعطیل هستند.
علیرغم اهمیت این بخش اقتصادی و تعداد معادن در این استان ،پژوهش منسجمی در بررسی وضعیت
بازاریابی دیجیتال این شرکتهای معدنی در دسترس نبوده و بنا به ادعای مدیران بخش معدن این استان،
شناخت درستی حتی از وضعیت موجود بازاریابی دیجیتال شرکتها وجود ندارد .بنابراین ،پژوهش حاضر در
راستای پاسخگویی به این نیاز کاربردی انجام شده است .مسئله اساسی در این پژوهش آن است که،
استراتژیهای بازاریابی دیجیتال در شرکتهای معدنی استان بوشهر ،نه ارزیابی شدهاند و نه به شکل
آگاهانهای تدوین شدهاند .بنابراین ،در این پژوهش ابتدا بازاریابی دیجیتال شرکتهای معدنی استان بوشهر،
با استفاده از مدل  ،RACEارزیابی شده و پس از آن ،راهبردهایی جهت بهبود بازاریابی دیجیتال بخش
معدن استان بوشهر تدوین شده است.
مبانی نظری پژوهش
بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال ،با واژههایی چون «بازاریابی آنالین ،بازاریابی اینترنتی یا بازاریابی تحت وب» نیز خوانده
میشود؛ اما «واژه بازاریابی دیجیتال» مدتهاست که در بیشتر کشورها محبوبیت فراوانی یافته است .در
امریکا عبارت «بازاریابی آنالین» شایع است و در ایتالیا نیز «بازاریابی تحت وب» موردتوجه است .بااینحال،
در انگلستان و نیز در سراسر جهان« ،بازاریابی دیجیتال» به پرکاربردترین عبارت برای این مفهوم بدل شده
است (سوریاوردانی و ویراناتا .)2107 ،9بازاریابی دیجیتال ،نوعی بازاریابی است که از طریق کانالهای آنالین
و غیر آنالین دیجیتال انجام میشود .در این روش ،از تمامی امکانات و کانالهای موجود در فضای دیجیتال
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استفاده میشود تا اطالعات ،به مشتری یا مصرفکننده رسانده شود (بهرا 0و همکاران .)2121 ،بازاریابی
دیجیتال همانند چتری از فناوری و دیجیتال است که برای بازاریابی محصوالت یا خدمات ،با و یا بدون
اینترنت ،میتوان از آن بهرهمند شد .ابزارهای دیجیتالی نیازمند اینترنت شامل وبسایتهایی مانند گوگل،
فیسبوک ،توییتر ،لینکدین ،کتابهای الکترونیکی 2و غیره هستند؛ و ابزارهای بازاریابی دیجیتال که نیازی
به استفاده از اینترنت ندارند نیز ،شامل تلفن همراه ،تبلیغات نمایشی و هر رسانه دیجیتالی دیگری مانند
تلویزیون ،رادیو ،ماهواره و غیره است (سوریاوردانی و ویراناتا .)2107 ،قبل از مطرحشدن بازاریابی دیجیتال،
در اواسط دهۀ  ،0001گروه تبلیغات نرم 9با تغییر شیوههای ترفیعی چند شرکت اتومبیلسازی ،ریشههای
درخت بازاریابی دیجیتال را در زمین استحکام بخشیدند .آنها با جایگزین کردن فالپی دیسک0های تبلیغی
بهجای مجالت و بروشورهای تبلیغی ،به مشتریان خود اجازه یک رانندگی مجازی قبل از خرید محصول
خود را دادند و در ضمن بهصورت پویا امکانات و خدمات اتومبیل را به نمایش میگذاشتند .بهعنوانمثال،
فرد میتوانست بهطور مجازی در ماشین را باز کرده و سوار شود و از امکانات درون ماشین دیدن نماید.
تمامی این امکانات در نسخههای خطی و چاپی تبلیغات سنتی قابلاستفاده نبود (مقدم ،0900 ،ص.)07 .
اصطالح «بازاریابی دیجیتال» نخستین بار در دهه  0001میالدی بکار گرفته شد (سوریاوردانی و ویراناتا،
 .)2107این مفهوم با ظهور «فناوریهای موبایلی» در دهه  2111و نیز ،توسعه «فناوری رسانههای اجتماعی»
از سال  2101گسترشیافته است (بهرا و همکاران)2100 ،؛ بنابراین طی سالهای گذشته ،بهبود دستگاههایی
که دسترسی به رسانههای دیجیتال را قادر میسازد ،منجر به رشد تبلیغات دیجیتال شده است .به همین دلیل،
در فاصله بین سالهای  2111تا  ،2101بازاریابی دیجیتال بهعنوان راهی مؤثر جهت برقراری ارتباط با
مصرفکنندگان شناختهشده و پیچیدگی استفاده از آن بیشتر نمایان گردید (سوریاوردانی و ویراناتا.)2107 ،
ارزیابی بازاریابی دیجیتال
الف .مدل بلوغ قابلیتهای دیجیتالی
(یوهل1

و همکاران )2100 ،و
این مدل که روشی جهت ارزیابی پیشرفت قابلیتهای دیجیتالی سازمان
فعالیتهای بازاریابی دیجیتال است« ،مدل بلوغ» یا «مدل گامبهگام قابلیتهای بازاریابی دیجیتال» نامیده
شده ،و نشانگر تحول هر یک از قابلیتهای بازاریابی دیجیتال است (مریالینن .)2107 ،0این مدل جهت
نشان دادن وضعیت تجارت دیجیتالی یا تجارت از طریق رسانههای اجتماعی مربوط به یک شرکت ،مفید
است .در این مدل ،از طریق بررسی و الگوبرداری ،میتوان نقشه راهی مناسب جهت اجرای استراتژی
بازاریابی دیجیتال در آینده را تدوین کرد (چفی و اسمیت .)2107 ،7مدل مذکور ،شش گام مختلف مربوط
به قابلیتهای بازاریابی دیجیتال را تحت پوشش خود قرار میدهد (مریالینن:)2107 ،
 )0استراتژی کانالهای دیجیتالی؛
 )2دستیابی به مشتری آنالین؛
 )9تبدیل بازدیدکننده به مشتری آنالین و تجربه مشتری؛
 )0توسعه و رشد مشتری؛
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 )1ایجاد ائتالف کانال یکپارچه و توسعه نام تجاری؛
 )0و درنهایت ،حاکمیت کانالهای دیجیتال ،ازجمله مدیریت تغییر.
ب .مدل SOSTAC

" "SOSTACمخفف واژههای تجزیهوتحلیل وضعیت ،0اهداف ،2استراتژی ،9تاکتیکها ،0اقدامات 1و
کنترل 0است .این مراحل گسسته نبوده و در بین همه آنها همپوشانی وجود دارد و مراحل قبلی ممکن
است مورد ارزیابی و پاالیش قرار گیرند (چفی و اسمیت .)2107 ،در ادامه ،این مراحل توضیح داده میشوند.
 )1تجزیهوتحلیل وضعیت :به این معنی که «اکنون کجا هستیم؟» .این مرحله شامل تعریف عباراتی
چون استراتژی دیجیتال ،رشد کاربران ،تغییر در بازار و همچنین ارائه نمونههایی از بازاریابی دیجیتال خوب
و بد است (چفی و اسمیت .)2107 ،این مرحله به سه قسمت کلی تجزیهوتحلیل تقاضا ،تجزیهوتحلیل رقبا و
تجزیهوتحلیل سوات 7تقسیم میشود .در مرحله «تجزیهوتحلیل تقاضا» ،ارزیابان پرسشنامههایی را در مورد
آگاهی از برند ،ضعف استراتژیهای بازاریابی و تقاضای پاسخدهندگان توزیع میکنند .در مرحله «تجزیه-
وتحلیل رقبا» ،ارزیاب وبسایت رقیبان شرکت را موردبررسی قرار داده و مزایا و معایب آنها را با وبسایت
شرکت مقایسه میکند .در «تجزیهوتحلیل سوات» نیز ،ارزیاب نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات مربوط
به موضوعات استراتژیک را تحلیل خواهد کرد (ویجایا و هرماوان.)2100 ،0
 )2اهداف :بدین معنا که «ما میخواهیم به کجا برسیم؟»« ،میخواهیم از طریق کانالهای آنالین به
چه چیزی برسیم و چگونه آنها را با مجاری فیزیکی ترکیب کرده و چه مزایایی دارند؟» ما پنج ""Sرا
بهعنوان اهداف اصلی و یا مزیتهای آنالین بودن ،تعریف میکنیم (چفی و اسمیت .)2107 ،این پنج ""S
که شامل فروش ،0خدمت کردن ،01ارزشافزوده ،00صحبت و تعامل کردن 02و صرفهجویی و ذخیره کردن09
هستند ،باید اهدافی ویژه ،قابلاندازهگیری و واقعبینانه باشند (ویجایا و هرماوان.)2100 ،
 )3استراتژی« :ما چگونه به هدف میرسیم؟» .اینکه چه گزارههایی برای ما ارزش آنالین ایجاد میکنند
و کدام آمیخته بازاریابی و آمیخته تبلیغاتی ما را درست به سمت استراتژیهای شرکت هدایت میکنند و کدام
کانالهای رسانه دیجیتالی را انتخاب کنیم؟ به دست آوردن استراتژی دیجیتال صحیح و مناسب شرکت بسیار
حائز اهمیت است (چفی و اسمیت.)2107 ،
 )4تاکتیکها :پس از تدوین استراتژی ،جهت دستیابی به آنها ،تاکتیکهایی بهعنوان بخشی از برنامهریزی
بازاریابی دیجیتال ،اتخاذ میشوند (ویجایا و هرماوان)2100 ،؛ بنابراین ،به سراغ جزئیات مربوط به استراتژی رفته
و مشخص میکنیم که «دقیقاً میخواهیم چگونه به هدفمان برسیم؟»(چفی و اسمیت.)2107 ،
 )5اقدامات :این مؤلفه ،مرحله نهایی برنامهریزی بازاریابی دیجیتال بوده و فعالیتهایی را که باید انجام
شود ،مطابق با استراتژیها و تاکتیکها ،آماده و به شکلی قابلاجرا در برنامه ،توصیف میکند (ویجایا و
هرماوان .)2100 ،این مرحله که مربوط به برنامههای عملی و مهارتهای مدیریت پروژه است ،به جزئیات
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مربوط به تاکتیکها پرداخته و معین میکند که «چه کسی ،چه زمانی و چهکاری انجام میدهد؟» و مشخص
میکند برای ایجاد این اتفاقات چه فرآیندی الزم است (چفی و اسمیت.)2107 ،
 )6کنترل :این مرحله ،باهدف نظارت بر مشتریان و نظرات آنها اجرا میشود .مرحله کنترل ،بهصورت
ارزیابی دورهای و با این پرسش که «آیا برنامه بازاریابی دیجیتالی که اجراشده ،به هدف اعالمشده رسیده
است یا خیر؟» صورت میپذیرد .یکی از روشهایی که جهت اجرای فرآیند کنترل میتوان استفاده کرد،
انجام آزمایش جعبه سیاه است .عالوه بر این ،ارزیابان نظرسنجیهایی را از برخی مصرفکنندگان و یا
عموم مردم انجام خواهند داد تا مزایا و معایب این برنامه را شناسایی کرده و به توسعه هرچه بیشتر برنامه
بازاریابی دیجیتال شرکت کمک کنند (ویجایا و هرماوان.)2100 ،
ج .مدل RACE

دیو چفی )2107( 0بیان میکند« :ما مدل  RACEرا ایجاد کردیم تا به بازاریابهای دیجیتال کمک کنیم
فعالیت خود را به شکلی ساختارمند ،برنامهریزی و مدیریت کنند؛ زیرا دریافتیم که بسیاری از آنها استراتژی
بازاریابی دیجیتالی خوبی ندارند .میتوانید از طریق مدل برنامهریزی  RACEو با بهرهگیری از خالصه
جدیدی از  KPIهای بازاریابی دیجیتال ،اندازهگیری و گزارشگیری خود را ساده انجام دهید» .برخی
صاحبنظران معتقدند مرحلۀ اول این مدل داشتن برنامهای اجمالی برای استراتژی و شروع کار است؛ به
همین خاطر برخی این مدل را  PRACEنیز مینامند (چفی .)2107 ،مراحل مختلف این مدل در ادامه
توضیح داده میشود.
 )1برنامهریزی کردن :)P( 2ایجاد یک وبسایت اساسی و یا حضور در یک شبکه اجتماعی ،بدون
هیچگونه استراتژی و بدون هیچ تفکری در رابطه با اینکه «وبسایت یا شبکه اجتماعی چگونه ما را به
سمت اهدافمان هدایت میکند» و یا «چگونه نام تجاری ما را خلق میکند» ،بسیار آسان است« .برنامه-
ریزی» کار با اصول بازاریابی مطمئن و مورد اعتماد بهمنظور شناخت مشتری ،تقسیمبندی مشتریان،
موقعیتیابی و ارزشگذاری است (چفی و اسمیت.)2107 ،
 )2دستیابی به مشتری هدف :)R( 3این مرحله شامل ایجاد آگاهی و معرفی برند ،محصول یا خدمات
است که به شکل آنالین یا آفالین ،سبب هدایت بازدیدکنندگان به سمت سایت اصلی و شبکههای اجتماعی
میشود .هدف از این مرحله ،دستیابی به مشتری و ایجاد ارتباط اولیه با مشتری ،از طریق تمامی راههای
ارتباطی ممکن است .جهت رسیدن به مشتری هدف ،از روشهایی همچون روشهای ذیل استفاده میشود
(چفی:)2107 ،
0
 بهینهسازی موتور جستجو ()SEO؛
 تبلیغات کلیکی؛
 بازاریابی در رسانههای اجتماعی؛
 استفاده از تبلیغات آنالین در فضاهای فیسبوک ،لینکدین و غیره؛
 استفاده از بازاریابی تعاملی؛
 روابط عمومی آنالین.
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 )3تعامل با مشتری :)A( 1هدف از این بخش ،آن است که بازدیدهای ایجادشده از مرحلۀ قبل که از
طریق وبسایت یا هر راه ارتباطی دیگری برای اولین بار با شما ارتباط برقرار میکنند ،به مرحله بعد هدایت
شوند .کاربر در این مرحله ترغیب خواهد شد تا عملی در وبسایت انجام دهد؛ عملی مانند خواندن مطلب،
جستجو در بین محصوالت ،عضویت در سایت یا دانلود یک فایل .ترغیب مشتری به انجام این اعمال باید
اولویت اصلی تجزیهوتحلیل بازاریابی در نظر گرفته شود .اهداف 2آنالیزگر گوگل میتواند شامل محصوالت
بازدید شده ،محصوالت اضافهشده به سبد خرید ،ساخت اکانت عضویت یا عضویت در خبرنامه باشد« .تعامل
با مشتری» دربارۀ تشویق مشتری به همکاری است؛ این همکاری میتواند اشتراک یک پست از برند در
شبکه اجتماعی باشد (چفی.)2107 ،
 )4تبدیل بازدیدکننده به یک مشتری :)C( 3این مرحله اقدامات قبلی را به فروش تبدیل میکند.
«تبدیل بازدیدکننده به یک مشتری» شامل ترغیب مخاطب به برداشتن قدم حیاتی ،یعنی خرید ،است .در
این مرحله ،بازدیدکنندگان از مخاطب ،به مشتری خریدکننده تبدیل میشوند (چفی.)2107 ،
 )5درگیر کردن مشتری :)E( 4این مرحله شامل ایجاد یک ارتباط طوالنی و پایدار با مشتریان است؛
یعنی مشتریانی که برای اولین بار خرید کردهاند ،به مشتریان وفاداری تبدیل میشوند که خرید بیشتری در
آینده انجام خواهند داد .خرید این مشتریان با استفاده از وبسایت ،شبکههای اجتماعی ،ایمیل و ارتباط
مستقیم ،بیشتر شده و ارزش چرخۀ عمر مشتری نیز بیشتر خواهد شد .برای مثال ،میزان موفقیت این مرحله
را میتوان با محاسبۀ تعداد تکرارهای خرید ،تعداد اشتراک پستهای برند توسط مشتری و توجه به درصد
مشتریان فعال ،مشتریان عضو خبرنامه ،مشتریان راضی و پیشنهادات و انتقادات ،اندازهگیری کرد (چفی،
.)2107
پیشینه تجربی پژوهش
تا انجا که پژوهشگر بررسی کرده است پژوهشی که به طور مستقیم بازاریابی دیجیتال را در شرکتهای
معدنی بررسی کرده باشد یافت نشد .در ادامه به بخشی از پژوهشها که با محوریت بازاریابی دیجیتال و
یا ارزیابی فعالیتهای اینترنتی انجام شده است اشاره شده است .این پژوهشها در دو دسته پژوهشهای
داخل کشور و خارج از کشور دستهبندی شدهاند.
جدول  .1پیشینه تجربی

داخلی

توضیحات
نوع پژوهشگر سال
در این پژوهش ،بازاریابی اینترنتی و گردشگری مجازی ،متغیرهای مستقل و بازار جدید (مناطق گردشگری
جدید) متغیر وابسته هستند .نتایج نشان میدهد که گردشگری مجازی و بازاریابی اینترنتی در معرفی
بازارهای جدید نقش مؤثر و معناداری داشته و «ویدئوهای آموزشی در محیط وب» ،بیشترین نقش را در
عیقرلو و
0900
بازاریابی اینترنتی ،جهت این معرفی ایفا میکنند .درنهایت ،پیشنهادهایی چون طراحی وبسایت جامع
بهزاد
گردشگری مجازی و طراحی وبسایت دوزبانه ،جهت آشنایی گردشگران خارجی با جذابیتهای جزیره،
ارائه میشود (عیقرلو و بهزاد.)0900 ،
جهت بررسی «تأثیر بهکارگیری روشهای بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی-
حسینی و
 0907صادراتی» ،صادرکنندگان برتر بخش صنعت سالهای  ،70-00مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج نشان
همکاران
میدهد بین «استفاده از اینترنت در فعالیتهای بازاریابی» و «عملکرد صادراتی شرکتها» رابطه مثبت و
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نوع پژوهشگر سال

جهانگیری
و وهابزاده 0907
منشی

خارجی

صفری و
هاللی

0901

بیگمی و
همکاران

0900

پلسمیکر و
همکاران

2100

بیانچی و
ماتئو

2100

مگوس

2101

توضیحات
معناداری وجود دارد .این ارتباط در تمامی ابعاد بازاریابی الکترونیکی ،یعنی «استفاده از اینترنت در فعالیتهای
مرتبط با مشتری ،کانالهای توزیع و تحقیقات بازاریابی» با عملکرد صادراتی ،یعنی «رشد و سودآوری
صادرات ،ورود به بازار جدید ،بهبود وضعیت سهم بازار و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به محصول ،خدمات ،نام
و نشان تجاری» تأیید شده است (حسینی و همکاران.)0907 ،
پژوهشی توصیفی -تحلیلی که در پی پاسخگویی به سه فرضیه است .0 :حمایت از توسعه فعالیتهای
آموزشی بازاریابی دیجیتال در بخش صادرات ،بر توسعه صادرات تأثیر دارد .2 .ایجاد دفاتر نمایندگی
بازاریابی دیجیتال در خارج از کشور ،بر توسعه صادرات تأثیر دارد .9 .کمک به برنامههای بازاریابی
دیجیتال ،بر توسعه صادرات تأثیر دارد .نتایج نشان میدهد حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی بازاریابی
دیجیتال در صادرات و نیز تأسیس دفاتر نمایندگی بازاریابی دیجیتال در خارج ،بر توسعه صادرات مؤثر
نیستند .درحالی که کمک به «برنامههای بازاریابی دیجیتال» ،بر توسعه صادرات اثرگذار است
(جهانگیری و وهابزادهمنشی.)0907 ،
به بررسی مدلهای گوناگونی در زمینه بازاریابی مبتنی بر وب پرداخته شده است .پژوهشگران با در نظر
گرفتن سه بعد مهم «بازاریابی الکترونیک ،کیفیت الکترونیک و برندسازی الکترونیک» و با اتکا به رویکرد
تصمیمگیری چند معیاره ،مدل هیبریدی را انتخاب و طراحی کردهاند و صنعت هواپیمایی ایران را با استفاده
از آن مورد ارزیابی قرار دادهاند .نتایج حاکی از وزن و اهمیت باالی بعد «بازاریابی الکترونیکی» ،در میان
سایر ابعاد مدل ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب است (صفری و هاللی.)0901 ،
پژوهش بهمنظور ارزیابی وضع موجود وبسایت باشگاههای موفق فوتبال ایران و مقایسه آن با وبسایت
باشگاههای برتر فوتبال اروپا به بررسی مستقیم و مشاهده "غیرمشارکتی" وبسایتها پرداخته ،و
متغیرهای "سهولت دسترسی"" ،سرعت"" ،قابلیت مسیریابی" و "محتوای وب سایت" را تحلیل کرده
است .بر مبنای مدل مطرح شده ،شاخصهایی جهت سنجش هر یک از متغیرهای فوق در نظر گرفته شده،
وزندهی و ارزیابی میشود (بیگمی و همکاران.)0900 ،
این پژوهش به بررسی «میزان اثرگذاری راهبردهای بازاریابی دیجیتال بر عملکرد هتلها» ،بهطور مستقیم بر
درآمد آنها و بهطور غیرمستقیم بر حجم و ظرفیت بازدید آنالین هتل میپردازد .عوامل تعدیلکننده این
اثرگذاری نیز ،تفاوت هتلها در تعداد ستاره و تفاوت در مستقل و زنجیرهای بودن آنها است .این مقاله
در  092هتل بلژیک انجامگرفته و به بررسی  01جنبه از راهبردهای بازاریابی دیجیتال میپردازد .نتایج
نشان میدهند که تاکتیکها و راهبردهای بازاریابی دیجیتال بر حجم و ظرفیت بازدیدهای آنالین و
بهطور غیرمستقیم بر عملکرد هتل تأثیر میگذارد (پلسمیکر و همکاران.)2100 ،
پژوهش در پی مشخص کردن «تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر گسترش صادرات بازارهای در حال ظهور» ،مدلی
مفهومی را جهت ارزیابی این اثربخشی بررسی میکند .نتایج نشان میدهد قابلیتهای بازاریابی اینترنتی ،تأثیر
مثبتی بر سطح دسترسی به اطالعات صادرات داشته و این امر بر توسعۀ ارتباطات شبکهای کسبوکار و
درنتیجه ،بر رشد بازار صادرات اثرگذار است (بیانچی و ماتئو.)2100 ،
این پژوهش که بهدنبال یافتن راهحلی جهت «ایجاد مزیت رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط ،از
طریق بازاریابی دیجیتال» است ،برای بازاریابی دیجیتال چارچوبی ارائه میدهد که هدف آن درک و شناسایی
ترجیحات مشتریان است .این چارچوب شامل استفاده از فناوری رایانش ابری ،)CC( 0نحوه جمعآوری،
ذخیره و تجزیهوتحلیل دادههای مشتریان است .در انتها مشخص میشود که این فناوری مزایا و معایبی
داشته و شرکتها برای بهرهمندی از آن باید در چگونگی نوشتن تبلیغات و ارتقاء از طریق فناوری رایانش
ابری ،ذخیرهسازی و تجزیهوتحلیل دادهها ،آموزشی ویژه ببینند (مگوس.)2101 ،

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش که «ارزیابی بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر»
است ،مدل مفهومی این پژوهش ،بر اساس مدل  RACEتنظیمشده است .مدل  RACEتوسط مؤسسه
بینش هوشمند طراحیشده و در شرکتهای بسیاری و به شکلی کاربردی ،مورداجرا قرارگرفته است.
. Cloud computing

1
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کاربردی بودن این مدل و داشتن شاخصهای عینی برای اندازهگیری از جمله مهمترین دالیل انتخاب این
مدل بوده است .مدل مفهومی پژوهش ،مدلی  1بعدی است که بر پایۀ  Plan+Raceایجادشده است .یک
بعد مدل به برنامهریزی بازاریابی و  0بعد دیگر به فرآیندهای بازاریابی دیجیتال ،شامل دستیابی به مشتریان
هدف ،تعامل با مشتری ،تبدیل بازدیدکننده به مشتری و درگیر کردن مشتری ،اشاره دارد .مؤسسه بینش
هوشمند یک مدل  0بعدی را نیز پیشنهاد میدهد که در آن دو بعد تعامل با مشتری و تبدیل بازدیدکننده
به مشتری ،تحت یک عنوان «تعامل با مشتری» دستهبندی میشوند که خالصهشده مدل  1بعدی است.
در این پژوهش از مدل خالصهشده  RACEاستفادهشده است .این پژوهش از یک فرضیه اصلی و چهار
فرضیه فرعی تشکیلشده است ،که در ادامه بیان میشوند.
فرضیه اصلی:
 .0شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر از وضعیت مناسبی در زمینه استراتژی بازاریابی دیجیتال،
برخوردار نیستند.

فرضیههای فرعی:
 .2شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر ،از برنامه مناسبی در زمینه استراتژی بازاریابی دیجیتال
برخوردار نیستند.
 .9شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر در حوزه دستیابی به مشتری هدف ،از طریق بازاریابی
دیجیتال ،دارای وضعیت مناسبی نیستند.
 .0بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر ،از نظر تعامل با مشتری (تبدیل
بازدیدکننده به مشتری) ،دارای وضعیت مناسبی نیست.
 .1بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر ،در زمینه درگیرکردن مشتریان ،دارای
وضعیت مناسبی نیست.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی است که رویکردی قیاسی استقرایی دارد .از نظر روش اجرا
پژوهشی پیمایشی بوده و از استراتژی همبستگی بهره برده است .جامعه آماری در این پژوهش ،شرکتهای
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معدنی استان بوشهر است و نمونهگیری نیز به صورت نمونهگیری غیرتصادفی (نمونهگیری بر مبنای معیار)
انتخاب شده است .معیارهای انتخاب در نمونه پژوهش« ،فعال بودن بودن شرکت»« ،داشتن فعالیت
صادراتی» و «بهکارگیری سطحی بازاریابی دیجیتال» در شرکتها است .از کل جامعه آماری ( 072شرکت)،
 010شرکت در حال حاضر فعال هستند و از این تعداد ،تنها  09شرکت دارای صادرات هستند و از این 09
شرکت 00 ،شرکت دارای وبسایت و شبکه اجتماعی بوده که در زمینه صادرات فعال هستند .دادههای این
پژوهش از این شرکتها گردآوری شده است.
این پژوهش از روشهای میدانی و کتابخانهای و ابزارهای مصاحبه حضوری و تلفنی ،بررسی اسناد و مدارک
و پرسشنامه ،دادهها و اطالعات مورد نیاز را گردآوری کرده است .از مصاحبههای حضوری و تلفنی برای
اطمینان از وجود معیارهای انتخاب در نمونه آماری استفاده شده است .از مرور اسناد ،مدارک و بازدید از
وبسایت و شبکههای اجتماعی شرکتها ،برای شناخت کمیت و کیفیت وبسایت و شبکه اجتماعی شرکت
بهره برده شد و در نهایت با توجه به پیمایشی بودن این پژوهش ،بعد از انتخاب شرکت ،انتخاب افراد
مناسب در این شرکتها ،صورت گرفت و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد .پرسشنامه توسط مدیر
شرکت و یا معاون بازاریابی شرکت تکمیل شده است.
پرسشنامه پژوهش که بر اساس مدل  RACEطراحی شده بر اساس آخرین نسخه مؤسسه بینش هوشمند
ترجمه و بومی سازی شده است .این پرسشنامه با استفاده از  09پرسش به بررسی  1بعد اصلی 0 ،بعد
فرعی پرداخته است .نحوه پاسخگویی به این شکل است که از پاسخگو خواسته میشود تا در باره یکی از
کارکردهای بازاریابی دیجیتال شرکت قضاوت کند .به عنوان مثال از پاسخگو خواسته میشود تا در باره این
گزاره که "ما رفتار مشتری آنالین شرکت خود را ،مانند مراجعاتی که به سایت دارند ،به خوبی میشناسیم".
با توجه به طیف  0گزینهای زیر جواب دهد:
جدول  :2نحوه امتیازدهی به گزینههای پرسشنامه
به آن
نپرداختهایم
1

ضعیف هستیم
0

در تالشیم بهتر
شویم
2

متوسط هستیم

خوب هستیم

9

0

از بهترینها
هستیم
1

جدول  .3معرفی پرسشنامه پژوهش
بعد اصلی

شاخصها

بعد فرعی

بررسی عملکرد و تحلیل بازار
بازارمحوری

بازارهای هدف
شریک و افراد تأثیرگذار (اینفلوئنسرها)
الگوبرداری رقابتی
استراتژی دیجیتالی برای افزایش مشارکتهای آنالین

برنامه بازاریابی

ارزش پیشنهادی آنالین برند
استراتژیمحوری

اهداف تعریفشده
نقشه راه تحول دیجیتال
استراتژی بازاریابی محتوا

مشتریمحوری

بخشبندی مشتری

گویهها تعداد گویهها
Q9
Q0
Q01
Q00
Q0
Q2
Q0
Q1
Q02
Q7

 0گویه

 1گویه

 0گویه
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بعد اصلی

شاخصها

بعد فرعی
نگرش مشتری
رفتار مشتری

افزایش دستیابی به مشتری هدف
تبدیل بازدیدکننده به یک مشتری
متعهد بودن به مشتری
آمیخته رسانهای
طراحی کانالهای
آنالین

بهرهوری کانال
مسیریابی ترافیک
یکپارچهسازی کانالها
بازاریابی رسانههای اجتماعی
مخاطبان هدف

دستیابی به
مشتری هدف

پیامهای اصلی برند
دسترسی به مشتری روابط با شرکا
توسعه
قابلیت دیده شدن
اثربخشی دسترسی اندازهگیری عملکرد
به مشتری
بازاریابی محتوا
بخشبندی سایت
پیامهای ارزشمند

تعامل با
مشتری و
پیگیری و دنبال کردن لیدها (مشتریان راغب)
تبدیل
مسیرهای تبدیل بازدیدکننده به مشتری
بازدیدکننده به
کیفیت محتوا
مشتری
رسانههای اجتماعی و محتوای ایجاد شده توسط کاربر ()UGC
تجربه مشتری

خلق ارزش
شبکهسازی با
مشتریان
درگیر کردن
مشتری

انجمنها و شبکههای اجتماعی
ارتباط یکپارچه با مشتری
حمایت از سوی مشتری
بینش مشتری

درگیرسازی
مشتریان

ارزش عمر مشتری
شکاف بین رضایت و محرکها
بازاریابی محتوا

گویهها تعداد گویهها
Q0
Q0
Q09
Q00
Q01
Q07
Q00
Q22
Q29
Q20
Q00
Q21
Q20
Q20
Q21
Q00
Q27
Q20
Q20
Q91
Q91
Q90
Q92
Q99
Q90
Q00
Q02
Q09
Q97
Q90
Q90
Q01

 1گویه

 1گویه

 2گویه

 0گویه

 9گویه

 0گویه

برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و ظاهری ،روایی سازه ،روایی همگرا و واگرا استفادهشده
است .اعتبار پرسشنامه از جهت روایی محتوایی و نیز روایی ظاهری ،به تأیید جمعی از اساتید رشته مدیریت،
کارشناسان ،مدیران و فعالین حوزه بازاریابی دیجیتال رسیده است .روایی سازه با استفاده از نرمافزار SPSS
مورد آزمون قرارگرفته است .ازجمله شاخصهایی که ارزیابی تحلیل عاملی تأییدی متغیرها را بر عهده دارد،
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میتوان به معیارهای واریانس تبیین شده ،شاخص کفایت نمونهگیری ،0سطح تحت پوشش آزمون
و واریانس تبیین شده اشاره کرد .نتایج در جدول  0آورده شده است .با توجه به باالتر بودن شاخص کفایت
نمونهگیری از عدد  1/1و سطح معناداری نزدیک به صفر و مقدار واریانس تبیین شده که باالتر از  11درصد
میباشد ،از لحاظ روایی سازه ،شاخصها وضعیت مناسبی را نشان میدهند .الزم به ذکر است که دادههای
سه پرسش از پرسشهای پژوهش ( 99Q ،92Qو  )90Qبرای رسیدن به حد مطلوب پایایی ،حذف شدند.
جدول  .0تحلیل عاملی تأییدی متغیرها
مؤلفهها

ابعاد
برنامه بازاریابی

دستیابی به مشتری هدف
تعامل با مشتری
درگیرکردن مشتری

بازار محوری
استراتژی محوری
مشتری محوری
طراحی کانالهای آنالین
دسترسی به مشتری
اثربخشی دسترسی به مشتری
درگیرسازی مشتریان
شبکهسازی با مشتریان

شاخص کفایت
نمونهگیری
16000
16071
16000
16797
16701
1611
16700
16000
16100

درجه
آزادی
0
0
01
01
01
0
01
9
9

معناداری
بارتلت9
16111
16111
16111
16111
16111
16110
16111
16111
16111

واریانس
تبیین شده
026000
016000
706007
006900
026000
016700
016009
716090
106117

پایایی متغیرها ،روایی واگر و همگرا در آزمون مدل در قمست تجزیه و تحلیل اطالعات مورد بررسی قرار
گرفته است.
تجزیهوتحلیل اطالعات
 )1آمار توصیفی

جدول  0اطالعاتی را نشان میدهد که وضعیت معادن را بر پایه فعال و یا غیرفعال بودن بررسی میکند.
جدول  .2وضعیت معادن و شرکتهای معدنی استان بوشهر ،تا سال 1322
وضعیت
فعال
غیرفعال
تعطیلی موقت
تعداد کل

تعداد معادن
090
00
0
291

تعداد شرکتها
010
700
072

تعداد اندکی از شرکتهای معدنی استان به صادرات مشغول هستند ( 00شرکت) .شرکتهای صادرکننده،
موادی مانند سیمان ،کلینکر ،گچ ،سنگآهک ،سنگ الشه و سایر مواد معدنی را به کشورهایی چون کویت،
قطر ،عمان ،امارات ،هندوستان ،عراق ،و گهگاه ،به سومالی ،چین و سریالنکا صادر میکنند .در میان 09
شرکت معدنی که از بازاریابی دیجیتال استفاده میکنند 00 ،شرکت صادرکننده قرار دارند .از مشخصات
1

). Kaiser-Meyer-Olkin )KMO
. Bartlett's Test
3
). Significance )sig
 .0معادن این شرکتها یا کامالً غیرفعال هستند ،و یا برخی غیرفعال و برخی دیگر به شکل موقت تعطیل هستند.
2
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وبسایتهای فعال میتوان به زبان وبسایتها اشاره کرد 1 .وبسایت تنها به زبان فارسی بوده و 9
وبسایت از زبان انگلیسی استفاده میکنند 2 .وبسایت نیز ،عالوه بر این زبانها ،زبان عربی را نیز لحاظ
کردهاند .در جدول زیر وضعیت کلی وبسایت شرکتهای معدنی نشان دادهشده است.
جدول  .2بررسی وضعیت وبسایت شرکتهای معدنی
شاخصها
شماره
رتبه الکسا 0در ایران
0
رتبه الکسا در جهان
2
رتبه کسبشده از سایت
9
امتیازدهی گریدر2
درصد قبولی کسبشده از
0
سایت آپسئو
رتبه جهانی حجم ترافیک
1
وبسایت
جستجوی واژههای «معدن،
0
شرکت معدنی ،گچ»
جستجوی واژه «سیمان»
7
جستجوی واژه «کانسار»
0
رسانههای اجتماعی
0
معرفیشده در وبسایت
طراحی برای موبایل
01
00

زبان وبسایت

02
09
00
01
00

استفاده از ویدئو
ابزار جستجو
گوگلمپ
پورتال مربوط به مشتریان
لوح تقدیر و گواهینامهها

07

تعداد لینکهای داخلی

00

تعداد لینکهای خارجی

00

تاریخ ایجاد دامنه وبسایت

توصیف شاخصها
رتبه الکسا بیش از صد هزار
کمترین رتبه الکسای این وبسایتها ،260076700 ،و بیشترین آن  0160016010است.
کمترین رتبه کسبشده از این سایت ،رتبه  20و بیشترین آن  77میباشد.
کمترین درصد قبولی  %90و بیشترین درصد قبولی %01است.
این رتبه برای وبسایتها باال است .کمترین رتبه  7706020و بیشترین رتبه 0160016010
میباشد (رتبه ترافیک دو وبسایت نمایش داده نشد).
در  01صفحه نخست موتورهای جستجو در گوگل و اسک ،نتیجهای یافت نشد.
در صفحه 0ام گوگل یک وبسایت ،و در صفحه 0ام وبسایتی دیگر نمایش داده شد.
تنها یکی از وبسایتها در صفحه نخست موتورهای جستجو نشان داده شد.
دو وبسایت صفحات اجتماعی خود را قرار دادهاند ،که شامل «یوتیوب ،گوگل پالس ،توییتر و
فیسبوک»؛ "لینکدین ،ویمیو ،توییتر ،گوگل پالس و فیسبوک" است.
 0وبسایت جهت استفاده از طریق موبایل طراحیشدهاند.
 1وبسایت تنها به زبان فارسی بوده و  9وبسایت از زبان انگلیسی استفاده میکنند 2 .وبسایت
نیز ،عالوه بر این زبانها ،زبان عربی را نیز لحاظ کردهاند.
یک وبسایت ،از ویدئو جهت معرفی شرکت و روند فعالیتهای معدنی استفاده کرده است.
 2وبسایت از این ابزار جهت جستجوی سریع مطالب ،استفاده کردهاند.
 2وبسایت از این ابزار استفاده کردهاند.
تنها یک وبسایت ،به مشتریان خاص فضای مجزایی را اختصاص داده است.
 9وبسایت از این فرآیند جهت افزایش اعتماد مخاطب به شرکت بهره جستهاند.
این تعداد در برخی از وبسایتها بسیار اندک و در برخی دیگر مناسبتر است
(.)9،7،01،02،01،00،79،71
تعداد این لینکها در اکثر وبسایتها ،وضعیت تعاملی مناسبی با سایر وبسایتها را نشان
نمیدهد (.)1،0،0،2،2،0،0،01
وبسایت ها اکثراً جدید هستند؛ قدیمیترین آن در  2100و جدیدترین آن در  2100ایجادشده
است.

همچنان که پیشتر گفته شد دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق مدیر شرکت ،مدیر بازاریابی و مدیر فروش
 00شرکت معدنی استان بوشهر که دارای فعالیتی صادراتی بوده و شرکت آنها در زمینه بازاریابی دیجیتال
فعال هستند گردآوری شده است .تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه پژوهش 21 ،نفر هستند ،که از این
تعداد  29نفر آقا و تنها  2نفر از آنها ،خانم هستند .بیش از نیمی از پاسخدهندگان (00نفر) در رده سنی

 .0عددی است که این سایت برای رتبهبندی وبسایتها ارائه میدهد ،و بر اساس ترافیک ،نمایش وبسایت در نتایج جستجو و سنجش میزان محبوبیت
وبسایت تخمین زدهشده است .هر چه این عدد کمتر باشد ،نشان از پرترافیک بودن و مقبولتر بودن سایت دارد.
 .2این ابزار آنالیز وبسایت ،توسط  Hubspotپشتیبانی شده و امتیازدهی آن از  011میباشد.
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 20-99سال قرار داشته و مدرک تحصیلی لیسانس نیز با تعداد 00نفر ،بیشترین مدرک فارغالتحصیلی افراد
را شامل میشود .رشته تحصیلی پاسخدهندگان در  01دسته تقسیم میشود که از این بین ،فارغالتحصیالن
مجموعه مدیریت با  7نفر بیشترین تعداد را دارند .حدود  02نفر از پاسخگویان نیز دارای  01سابقه فعالیت
در بخش معدن بوده اند.
پردازش دادههای گردآوری شده در جدول  01نشان داده شده است .اصلیترین و پراستفادهترین شاخص
مرکزی در توصیف دادهها ،شاخص میانگین است .همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ،ابعاد "تعامل
با مشتری" و "تبدیل بازدیدکننده به مشتری" با میانگین  0600کمترین مقدار میانگین را داشته و بعد
"درگیر کردن مشتری" ،با مقدار  ،260بیشترین میانگین را دارد .جدول زیر وضعیت توصیفی سایر متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2توصیف ابعاد اصلی پژوهش
متغیرها
برنامه بازاریابی
دستیابی به مشتری هدف
تعامل با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری)
درگیر کردن مشتری
استراتژی بازاریابی دیجیتال

کمینه
1600
1617
1609
1611
1610

بیشینه
9672
9600
9617
0611
9610

میانگین
260001
261000
060091
260111
260207

انحراف معیار
061070
160000
160000
160000
160191

واریانس
06000
16001
16770
16710
16001

 )2آزمون مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
برازش مدل بدین مفهوم است که ،بر مبنای دادهها ،مدل نظری با داده های گردآوری شده همخوانی دارد.
برای آزمون مدل مفهومی در این پژوهش ،از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است .دلیل انتخاب
این نرم افزار ،تعداد اندک نمونه آماری و عدم حساسیت به نرمال بودن دادهها است .در ادامه ،شاخصهای
برازش مربوط به مدل مفهومی پژوهش آورده شده است.
2
مدل مفهومی در این پژوهش از نوع مدل اندازهگیری دو سطحی 1است که هر دو سطح آن ،انعکاسی
است .برای آزمون این مدل از سه معیار پایایی ،روایی همگرا 3و روایی واگرا 4یا تشخیصی 5استفاده شده
است.
برای پایایی از معیارهای آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و مقدار بارهای عاملی استفاده شده است .حداقل
مقدار قابلقبول برای شاخصهای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ،»1/0« ،و برای بار عاملی « »1/1است.
همانطور که در جدول  0آورده شده است ،مقدار پایایی مرکب و آلفای کرونباخ همه متغیرها بیش از ،1/7
و مقادیر بار عاملی و میانگین واریانس استخراجشده نیز بیش از  1/1است .بنابراین متغیرهای مدل این
پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است.
جدول  .2پایایی مدل اندازه گیری
متغیر پنهان

متغیر مشاهدهپذیر

برنامه بازاریابی

استراتژی محوری
بازار محوری

بار عاملی پایایی
16007
16012

مرکب2

16017

آلفای کرونباخ
16099

4

1

5

2

. Divergent validity
. Discriminant validity
6
). Construct Reliability (CR

. Second Order Measurment Model
. Reflective Model
3
. Convergent validity
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متغیر پنهان

دستیابی به مشتری
هدف

تعامل با مشتری
(تبدیل بازدیدکننده
به مشتری)

درگیر کردن مشتری

متغیر مشاهدهپذیر
مشتری محوری
طراحی کانالهای آنالین
دسترسی به مشتری
اثربخشی دسترسی به مشتری
Q20
Q20
Q91
Q90
Q91
درگیرسازی مشتریان
شبکهسازی با مشتریان

مرکب2

بار عاملی پایایی
16007
16070
16000
16000
16020
16771
16000
16002
16712
16000
16007
16001
16001
16000

آلفای کرونباخ

16020

16090

16017

برای محاسبه روایی همگرا ،از طریق نرمافزار اسمارت -پی ال اس ،0از شاخص میانگین واریانس استخراجشده
استفاده شده است .مقدار مطلوب برای این شاخص ،بیش از  1/1است .چنانچه این مقدار باالتر از  1/1باشد
متغیر از روایی همگرا برخوردار است.
جدول  .2نتایج آزمون روایی همگرا
متغیر پنهان
میانگین واریانس

استخراجشده2

برنامه
بازاریابی
16000

درگیر کردن
مشتری
16090

تعامل با مشتری (تبدیل
بازدیدکننده به مشتری)
16122

دستیابی به
مشتری هدف
16702

سنجش روایی واگرا ،از آزمون فورنل -الرکر استفاده شده است .بنا به این معیار بایستی جذر میانگین
واریانس استخراجشده یک متغیر ،بیش از میزان همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان مدل باشد.
همچنان که در جدول زیر دیده میشود ،مقدار جذر میانگین واریانس استخراج شده (اعداد به دست آمده
در قطر جدول) بیش از مقدار همبستگی شناسایی شده آن متغیر با سایر متغیرها است .بنابراین ،روایی واگرا
تأیید میشود و این بدان مفهوم است که شاخص های اندازه گیری هر متغیر بر روی همان متغیر معنادار
است.
جدول  .11آزمون روایی واگرا
متغیر پنهان

تعامل با مشتری (تبدیل
بازدیدکننده به مشتری)

برنامه بازاریابی

درگیر کردن
مشتری

برنامه بازاریابی

13232

تعامل با مشتری

16112

13222

درگیر کردن مشتری

16107

16710

13210

دستیابی به مشتری

16009

16101

16007

دستیابی به
مشتری

13221

شاخص اشتراک با روایی متقاطع 9یکی دیگر از شاخصهای مهمی است که در سنجش مدل بکار میرود.
همانگونه که در جدول  00مالحظه میشود ،مقادیر مربوط به شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای کلیه

). Cross Validated Communality (CV Com

3

. Smart-PLS
(. Average Variance Extracted )AVE

1
2
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متغیرهای پنهان مثبت است ،بنابراین مدلهای اندازهگیری برای سنجش متغیرهای پنهان از کیفیت
مناسبی برخوردارند.
جدول  .11آزمون کیفیت مدل اندازهگیری
متغیر پنهان
برنامه بازاریابی
دستیابی به مشتری هدف
تعامل با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری)
درگیر کردن مشتری
میانگین

اشتراک با روایی متقاطع
16010
16000
16900
16010
16079

عال وه بر محاسبات باال ،معناداری بار عاملی هر یک از روابط اندازه گیری در مدل نیز بررسی شده است.
سطح معناداری  01درصد و حداقل آماره تی  0600را در نظر گرفته است .از آنجا که ضرایب بارهای عاملی
کلیه ابعاد استراتژی بازاریابی دیجیتال بیش از  01درصد ،و معناداری این ضرایب نیز ،برای تمامی متغیرهای
رابطهها بیش از  0/00به دست آمده است ،بنابراین همه ابعاد در سنجش متغیر استراتژی بازاریابی دیجیتال
از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
جدول  .12بار عاملی و سطح معناداری روابط مدل
متغیر پنهان
برنامه بازاریابی
دستیابی به مشتری هدف
تعامل با مشتری
درگیر کردن مشتری

ضریب بار عاملی معناداری ضریب
916071
16001
206000
16010
026000
16020
096270
16001

شکل  ،2مدل پژوهش را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میدهد.

تعامل با مشتری
(تبدیل بازدیدکننده به مشتری)

شکل  .2مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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عالوه بر آزمون مدل ،برای سنجش فرضیههای پژوهش ،از آزمون مقایسه میانگین در نرمافزار SPSS

استفاده شده است .همانگونه که در جدول  09مشاهده میشود ،فرضیات از طریق شاخصهای آماره ،t
سطح معناداری آزمون و میانگین موردبررسی قرارگرفتهاند.
جدول  .13بررسی فرضیههای پژوهش
شماره

فرضیهها

اصلی

میانگین آماره t

سطح
معناداری

نتیجه

شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر از وضعیت مناسبی ،در زمینه
استراتژیهای بازاریابی دیجیتال ،برخوردار نیستند.

26091

-16000

16111

تأیید

فرعی 1شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر ،از برنامه مناسبی در زمینه
استراتژی بازاریابی دیجیتال برخوردار نیستند.

26000

-06100

16111

تأیید

فرعی 2شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر در حوزه دستیابی به مشتری
هدف ،از طریق بازاریابی دیجیتال ،دارای وضعیت مناسبی نیستند.

26100

-16010

16111

تأیید

فرعی 3بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر ،از نظر تعامل
با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری) دارای وضعیت مناسبی نیست.

06009

-16709

16111

تأیید

فرعی 0بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر ،در زمینه
درگیرکردن مشتریان ،دارای وضعیت مناسبی نیستند.

260

-96101

16112

تأیید

ازآنجاکه سطح معناداری آزمون کلیه فرضیات کمتر از  1درصد است ،فرض  H0در آنها رد و فرض مقابل
آن تأیید میشود .آماره  tنیز تأییدی بر این نتیجه است؛ مقدار بهدستآمده این شاخص ،برای تمامی فرضیهها،
کمتر از  -0/00بوده و خارج از محدوده موردپذیرش فرض  H0است .همچنین ،میانگین تمامی فرضیات
پژوهش کمتر از  9به دست آمده است .بنابراین ،کلیه فرضیات پژوهش مورد تأیید قرارگرفته و نشان از ضعف
استراتژیهای بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر و تمامی ابعاد این استراتژی دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش ،بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE
مورد ارزیابی قرارگرفته است .بر اساس این مدل ،بازاریابی دیجیتال برمبنای  0بعد "برنامه بازاریابی،
دستیابی به مشتری هدف ،تعامل با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری) و درگیر کردن مشتری" ارزیابی
میشود .پس از دریافت اطالعات موردنیاز ،از نرمافزار اسمارت -پی ال اس ،که برازش مدل پژوهش را
سنجیده و مناسب بودن آن برای آزمون فرضیات را نشان میدهد ،استفاده شده است .پس از تائید برازش
مدل مفهومی ،فرضیات از طریق شاخصهای آماره  ،tسطح معناداری آزمون و شاخص میانگین مورد
بررسی قرارگرفتهاند .نتیجه این آزمونها تأیید هر  1فرضیه مطرحشده ،و بهطورکلی ،وضعیت نامناسب
بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان را نشان میدهد.
باتوجه به تائید فرضیه نخست مشخص شد که شرکتها "برنامه بازاریابی" روشنی را برای استراتژی
بازاریابی دیجیتال خود ترسیم نکردهاند .این نتیجه با برخی از پژوهشهایی که چنین نتیجهای را گرفتهاند
همخوانی دارد .کاوفا و ایستانبلوگالب )2100( 0در پژوهش خود مطرح کردهاند که ،امروزه هجوم به سمت
استفاده از ابزارهای مجازی بسیار به چشم میخورد و وارد چنین موجی شدن ،حتی برای شرکتهایی که
تجربه کاری باالیی دارند ،بدون برنامه بازاریابی ارزش ایجاد نمیکند (کاوفا و ایستانبلوگالب.)2100 ،
Kawafa, Istanbulluoglub
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بنابراین ،پیشنهاد میشود شرکتها در وهله اول جهت پیشبرد اهداف استراتژیک خود ،برنامه بازاریابی
دیجیتال مناسبی را تدوین نمایند.
تائید دومین فرضیه ،که گویای "وضعیت نامناسب شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر در حوزه
دستیابی به مشتری هدف ،از طریق بازاریابی دیجیتال" است ،نشان میدهد که شرکتها باید بسترهای
مناسبی جهت دستیابی به مشتریان هدف از طریق کانالهای دیجیتالی فراهم سازند .به طور مثال ،منون0
و همکاران ( )2100معتقدند که یک محتوای جذاب ،احتمال دسترسی بیشتر به مشتری و تعامل با وی را
در قالب پسندیدن ،اظهار نظر کردن و اشتراکگذاریها افزایش داده و میتواند دسترسی و تأثیر پستهای
یک شرکت را تقویت کند (منون و همکاران .)2100 ،پیشنهادات پژوهش در این بعد ،به شرح زیر است:
 بهینهسازی موتور جستجو
 تبلیغات در موتور جستجو
 قرار دادن لینک وبسایت در تمامی شبکههای اجتماعی (اینستاگرام ،توییتر ،لینکدین و غیره)
 قرار دادن بنر تبلیغاتی و لینک وبسایت در سایتهای معتبر و مرتبط با حوزه کاری
 ایجاد صفحات فرود با محتوای مناسب
 تعریف وبالگ متناسب با وبسایت ،و ایجاد پیوند میان آنها
 افزایش ترافیک وبسایت
 انتخاب کلمات کلیدی مناسب
 چند زبانه کردن وبسایت
 اشتراکگذاری محتوای سایت برای دوستان
 سهولت دسترسی به کانالهای ارتباطی برای مشتریان
 راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی
سومین فرضیه فرعی پژوهش نیز ،که بیان میکند "بازاریابی دیجیتال شرکتهای صادراتی معدنی استان
بوشهر ،از نظر تعامل با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری) ،دارای وضعیت مناسبی نیست" تائید شده
است .هالبیک 2و همکاران ( )2100در پژوهش خود عنوان میکنند که از طریق ایجاد ،انتشار و به اشتراک-
گذاری محتوای رایگان ،مرتبط و ارزشمند میتوان مشتریان بالقوه را جذب کرده و تعامل و توانمندی آنها
را افزایش داد؛ همچنین سبب تعامل ،درگیری و نگهداری هرچه بیشتر مشتری بالفعل شد (هالبیک و
همکاران .)2100 ،بنابراین ،افزایش ترافیک در فضای مجازی ،افزایش تعامل و آشنایی با دیدگاه مشتری
نسبت به سازمان را در پی دارد (علم و همکاران .)0907 ،پیشنهادات مربوط به این بعد در ادامه آورده شده
است:
 دریافت اطالعات مشتریان (ایمیل ،شماره تماس و غیره) جهت ارتباط با آنها
 قرار دادن فرم دریافت نظرات در وبسایت
 برقراری سیستم پشتیبانی آنالین
 ایجاد پورتال ویژه مشتریان
 ارسال لینک محتویات وبسایت به مشتریان
Hollebeek

2.

Menon

1.
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استفاده از آمیخته رسانهای
تقویت بازاریابی محتوای متناسب با انتظار و تقاضای مشتریان
طراحی جذاب و متناسب با محصوالت معدنی
آزمون  A/Bو آزمون چند متغیره
بررسی قیف بازاریابی وبسایت
امکان تجارت الکترونیک محصوالت معدنی از طریق وبسایت
ایجاد دکمههای فراخوان مناسب

از تائید آخرین فرضیه فرعی نیز چنین برمیآید که بازاریابی دیجیتال شرکتهای مورد بررسی ،در زمینه
درگیرکردن مشتریان ،وضعیت مناسبی ندارند .ریتز 0و همکاران ( )2100افزایش درگیرکردن مشتریان
(دریافت نظرات ،ارائه پیشنهاد و توصیه به آنها و غیره) را یکی از اهداف بازاریابی دیجیتال برشمرده و
معتقدند که استفاده از اینترنت جهت ترویج محصوالت /خدمات ،اثربخشی شرکت را در زمینه افزایش
درگیر کردن مشتری به دنبال خواهد داشت (ریتز و همکاران .)2100 ،در این راستا پیشنهادات زیر جهت
افزایش درگیر کردن مشتریان مطرح میشود:






ارسال خبرنامههای ایمیلی
بهبود محتوای خبرنامههای ایمیلی ،جهت تشویق مخاطبان به دنبال نمودن خبرها
بهروزرسانی وبالگ و دریافت نظر مشتریان از این طریق
تماس با مشتریان از طریق شبکههای آنالین و یا تماسهای تلفنی
سرویسدهی و حمایت از مشتری آنالین

در نهایت ،فرضیه اصلی پژوهش که نامناسب بودن وضعیت شرکتهای صادراتی معدنی استان بوشهر در
زمینه استراتژی بازاریابی دیجیتال را بررسی کرده است ،تائید شد .مصدق و قهرمانی ( )0900در پژوهش
خود عنوان کردهاند که مهمترین ابزار تحقق اهداف بازاریابی ،ارتباطات است و اینترنت جدیدترین و
مؤثرترین وسیله ارتباطی است (مصدق و قهرمانی .)0900 ،ریتز و همکاران ( )2100افزایش تمرکز هزینه-
های تبلیغاتی را گواه قانعکنندهای از تأثیر بازاریابی دیجیتال برای دستیابی به بازارهای هدف ،افزایش
فروش ،آگاهی از نام تجاری ،تولید سرنخ ،افزایش تعامل با مشتریان و کاهش هزینههای جذب مشتری و
هزینههای پشتیبانی میدانند (ریتز و همکاران.)2100 ،
نتایج این پژوهش میتواند به پژوهشگران آتی کمک نماید تا در قیاسی تطبیقی برای سنجش وضعیت
شرکتهای معدنی کشور ،و در حالتی کلیتر ،برای مقایسه وضعیت شرکتهای معدنی ایران با سایر
کشورهای همرده مورد استفاده قرار گرفته و به غنای بیشتری در حوزه اجرا بیانجامد .پژوهش حاضر بیشتر
بر شناخت وضعیت موجود بازاریابی دیجیتال شرکتهای معدنی محدود بوده است ،پیشنهاد میشود
پژوهشهایی مختص به طراحی راهبرد مبتنی بر شناخت وضعیت موجود نیز انجام شود تا غنای نظری و
کاربردی این حوزه بیشتر گردد .پژوهش در زمینه علت ضعف شرکتهای معدنی در حوزه بازاریابی دیجیتال
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(نتیجه این پژوهش) نیز ،درک شفافتری از وضعیت حاصل کرده ،و زمینه را برای مداخله اثربخشتر فراهم
میکند.
به دلیل استفاده شرکتهای معدنی از تعداد معدودی از ابزارهای بازاریابی دیجیتال ،این پژوهش بیشتر بر
وبسایت شرکتها متمرکز شده است؛ درحالیکه ،امروزه بازاریابی دیجیتال تنها به وبسایتها ختم نشده
و سایر ابزارها نیز جهت شناساندن برندها به بازارهای جهانی و نیز جهت تسهیل ارتباطات ،اثربخش و
کارآمد هستند ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی بخشهایی پرداخته شود که از سایر ابزارهای
بازاریابی دیجیتال نیز استفاده شده باشد.
این پژوهش به مانند هر پژوهش دیگری با یکسری از محدودیتها مواجه بوده است .به دلیل ورود این
پژوهش به یکی از مباحث استراتژیک شرکتها ،تعداد افرادی که توانایی پاسخگویی به پرسشهای پژوهش
را داشته باشند اندک بوده ،و اگرچه فرضیات بیان شده تماماً تأیید شدهاند ،اما چنانچه مطلعین این حوزه بیشتر
می بود ،نتیجه به دست آمده قابل اتکاءتر بود و تعمیم آن به جامعه مورد پژوهش با قطعیت بیشتری همراه
خواهد بود .همچنین ،به دلیل تمرکز شرکتهای معدنی استان بوشهر بر استفاده از وبسایت ،جهت بازاریابی
و تعامالت دیجیتال ،ابزارهای دیگری مانند وبالگ ،فیسبوک ،لینکدین ،توییتر و سایر ابزارهای ارتباطی
محبوب عصر فناوری ،در این پژوهش ارزیابی نشده است .همچنین نتایج بازاریابی دیجیتال بر اساس مدل
 RACEبر اساس محرمانگی اطالعات کمتر در فضای نشر به اشتراک گذارده شده است و این مقایسه
نتایج را برای پژوهش دشوار کرده است.
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