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 چكيده
خواهند تجارت خود را رونق ها یا افرادی که میشرکتبرای مدیران  دیجیتالدر بازاریابی مبتنی بر فناوری های بازاریابان مهارت

بازاریابان  هایمهارت ترین. از مهماسننتر صننی برخوردااز اهمیت خا ،خود کنندکار وکسنن مشننتریان زیادی را ب    و ببخشننند

 های)مهارتوکاریکس چهار مهارت  منظور بررسی این موضوعبهدر این پژوهش  .وکاری و تکنیکی استکس  هایدیجیتال مهارت

انی، سننازمتکنیکی)ت و سننه مهار های دیجیتالی(سننازی مهارتکپارچهو یگیری پایش و اندازه پژوهشننی، دانش تکنیکال و کاربردی،

مورد تحلیلی  -پیمایشی از نوع توصیفی روش پژوهش ( و4102) رویل و لنبا استفاده از مدل  (،بینی آینده و ارتباط با مشتریپیش

 با دو tزوبی، آزمون  Tای، آزمون نمونهتک tآزمون همبستگی پیرسون،  هایآزمون ازها با استفاده تحلیل یافته .مطالعه قرار گرفت

در های پژوهش یافتهمطابق با  انجام گرفت.ماتریس اهمیت نننن کملکرد و  SPSSافزار رمنمونه مستقل و آزمون تحلیل واریانس در ن

های مهارتسنننازی یکپارچهو  (8066/2)با مقداربینی آینده های پیشمهارتمربوط به بیشنننترین مقدار میانگین  مرحلنه اهمیت،

ینی بهای پیشبیشترین شکاف میان ابعاد مهارتی بازاریابان دیجیتال مربوط به مهارتهمچنین  .تاسن( 2464/2)با مقدار دیجیتالی

 است. ( -6408/1 )مقدار گیری باهای پایش و اندازهو مهارت ( -1102/0مقدار)آینده با 

 

.یکیتکن یهامهارت ،وکاریکس  هایمهارت ،یتالیجید یابیبازار ،یتالیجید هاییفناور ،یابیبازارواژگان كليدي: 
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 يدیجیتالهاي بازاریابي مبتني بر فناوريهاي مهارتسنجش 
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 مقدمه -0
را  8بازاریابی دیجیتالتباطات و اطلاکات، وری اراتحولات در فن

 ؛ها بالا برده اسنننتکنوان یک ابزار مهم برای افراد یا شنننرکتبنه

شنننانس انجام  یسنننتیبا ،ها برای بهبود کملکردبنابراین شنننرکت

و کواملی را که باکث رضنننایت  هدیرا سننننج یتجنارت الکترونیک

بهت رسیدن به این هدف  .[8]شنود بررسی نمایندیان میمشنتر

ترین وظیفه یک مهمدیجیتال ضنروری است،  اسنتخدام بازاریابان

فروش و سنننپس  راهبردازاریننا  دیجیتننال، انتخننا  بهترین بنن

شننناسنناندن و اراحه محمننول مناسنن  در بای مناسنن  با قیمت 

د وباید مطمئن ش ،براینمناسن  و به شنخم مناس  است. کلاوه

کننده یا مشنتری از محمول اراحه شده رضایت دارد یا که ممنرف

کنوان یک مشنننتری وفادار باقی بماندم همین توانند بهخیر و می

ای در مورد بازاریابان گسترده هایپژوهشمساحل باکث شده است 

های آنان مورد بررسنننی قرار دیجیتنال صنننورت بگیرد و مهنارت

   [.5]گیرد

را  الدیجیتبازاریابی مبتنی بر از فرآیند آنچه اسننتفاده امروزه 

 ،رو سنناخته استبهها با مشننکل روکالا و خدمات شنرکتدر اراحه 

هنای بنازارینابی دیجیتنال به میزان قابل قبول در فقندان مهنارت

ای همهارت .کننده از تکنیک دیجیتالی استهای استفادهشنرکت

هننای یننتبنازاریننابی دیجیتننال دربرگیرنننده دانش، آگنناهی و قننابل

کارگیری ابزارهای دیجیتال در فرآیند بازاریابی هموردنیناز بهت ب

صورت گرفته در  هایپژوهش. [8]ها اسنتکالا و خدمات شنرکت

های ترین شنننکافکنند که از بمله مهماین حوزه مشنننخم می

های بازاریابی دیجیتال در صنایع مختلف شکاف موبود در مهارت

بینی آینده، مل با مشننتری، پیشمهارتی در اصننول ارتباطات، تعا

های بازاریابی، پژوهشنننی، دانش فنی و شنننکاف در ادغام مهارت

مدیر  2شننووسنناها .[0]گیری و پالایش بوده اسننتنظارت بر اندازه

ثیر ارا در مورد چگونگی ت، پژوهشنننی آکنادمی دیجیتنال گوگنل

 و هشنکاف مهارتی بازاریابان دیجیتال در صنایع مختلف انجام داد

در زمینه تجارت دیجیتال در انگلیس  دهدنشان می پژوهش نتایج

 %6گرفتند و تنها  011را از  50و آلمنان بازاریابان دیجیتال نمره 

های سنننطا بالای بازاریابی دیجیتال قادر به نشنننان دادن مهارت

های خود را ارتقا بودند و بیش از دو سوم آنها نیاز دارند که مهارت

شننکاف مهارتی کمیق اسننت که  هندهدکه این نشننان [04]دهند

 

3 Digital Marketing  

4 Shuvosaha 

5 Research skills 

6 Technical and practical knowledge 

7 Monitoring and Measurement  

به اکتقاد بسیاری از صاحبنظران،  زنگ خطری برای مشاغل است.

های که متخمننمننان بازاریابی در موقعیت از میان همه مفاهیمی

ن تریاند، بررسی مهارتی آنان از مهمسازمانی مختلف مطالعه کرده

 نبه همین دلیل ضروری است که در ای .های پژوهشی استزمینه

شناخت میزان  .تری انجام گیردخمنو  مطالعات بامع و کمیق

ها و شنننکاف مهارتی بازاریابان دیجیتال در ایران بازخورد مهنارت

 کند:لازم را در موارد زیر اراحه می

هنای بنازارینابان دیجیتال و * بنا شننننناخنت میزان مهنارت

های شود آیا راهبردهای آن مشنخم میبندی ابعاد مهارتاولویت

ا اند ینونی در این زمینه مناسنن  و به طور صننحیا تدوین شنندهک

 [؛6]خیر

را مشخم  هاییها و شنکاف مهارتی زمینه* شنناخت مهارت

که بازاریابان دیجیتال باید توبه بیشتری به آن نماید و  سنازدمی

 [؛08]کندها کمک میها و محدودیتبه شناسایی فرصت

اریابان دیجیتال، ها و شنننکاف مهارتی باز* شنننناخت مهارت

بنناکننث اینجنناد اطلنناکنناتی برای منندیران و کننارفرمننایننان در 

 [.6]شودهای مربوط به استخدام و انجام کار میگیریتممیم

 های بازاریابان، مهارتدیجیتالبنازاریابی مبتنی بر در دنینای 

نیاز به تمرین و تمرکز زیادی قع ده و در واصلی بور امحودیجیتال 

امروزه، بازایابانی قابتی ی رفضاا در ل  ؛بهت کسننن  آنها اسنننت

در این های بیشنتری را کس  کنند. مهارت که هسنتند موفقتر 

، دانش تکنیکال و 5های پژوهشیمهارتمنظور بررسنی بهپژوهش 

های سنننازی مهارت، یکپنارچه0گیری، پنایش و انندازه8کناربردی

و  01های ارتباط با مشنننتری، مهارت4بینی آینده، پیش6دیجیتالی

م وکاری تقسیبه دو دسته تکنیکی و کس  00های سازمانیمهارت

های میدانی پس از گردآوری داده .گرفت و مورد مطالعه قرار شده

یل وتحاقدام به تجزیه پژوهشگرانبا اسنتفاده از ابزار پرسنشنامه، 

با اسنننتفاده از آمار توصنننیفی و آمار  هاالوسننن هنا و آزمونداده

 ایج و پیشنهادهای پژوهش اراحه شد.و نت نداستنباطی نمود
 

 مبانی نظري  و پيشينه پژوهش -5
هایی برای ای با کنوان مهارت(، در مقاله4104سنوسا و روچا)

وتحلیل ها را تجزیهمفهوم مهارتوکار دیجیتال، اختلال در کسنن 

های مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت کننند و همچنین مهنارتمی

که از تکامل فناوری کنند بررسنننی میا وکارهای متفرقه رکسننن 

8 Integration of digital skills 

9 Predicting the future  

10 Customer Relationship Skills  

11 Organizational skills  



 
 زاد، رضا شافعي و حسنا محموديآرمان احمدي
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پژوهش، هدف اصننلی از این  .گیری اسننتاطلاکات در حال شننکل

کار وایی اسننت که باید برای مدیریت کسنن هشننناسننایی مهارت

لیل وتحبهت انجام این کار تجزیه. مدیریت شونددیجیتال متضاد 

سنناختاریافته با هفت متخمننم فناوری اطلاکات و ممنناحبه نیمه

نوآوری،  در نهایت، این پژوهش .وکارها انجام شنندن کسنن مدیرا

های لازم کنوان سننه نوع / دسننته از مهارترا به رهبری و مدیریت

وکار برای ایجناد یک مدل توسنننعه مهارت برای مدیران کسننن 

مخر  پیشننهاد کرده است. خروبی اصلی این پژوهش پیشنهاد 

. [6]ست  اوکار مخرمدل توسنعه مهارت برای مدیران کس یک 

(، در نقش بازاریابی محتوای 0846در پژوهشنننی دیگر محمندی)

ای کارآفرینی تأکید دارد های حرفهدیجیتالی در توسنننعه مهارت

ها و اینترنت های شننن لی در روزنامهکنه با تحلیل محتوای آگهی

کشنننور اروپایی، چارچوبی برای  5 صنننورت آنلاین و آفلاین درهب

روری متخممان بازاریابی دیجیتال های ضتعریف مجموکه مهارت

برای آغاز این کارآفرینی و پیشنرفت در آن اراحه نموده است. پنج 

 پژوهشمهارت و توانایی در این  44پ یری و دسته مهارت اشت ال

های ها در شنننرکتبندیاند. اهمیت این دسنننتهمشنننخم شنننده

تحلیل قرار گرفته  مورددیجیتال شنننده در سنننطوف مختلف نیز 

ین پژوهش به مباحث مرتبط با کارآفرینی فارغ التحمیلان است. ا

هنای مفیندی در زمینه بندیند کمنک خواهند کرد و راهنمنایی

سسات آموزش کالی وها، ماستعدادهای آتی بازاریابی برای دانشگاه

(، در شنننکاف 4102)04رویل و لن .[5]کندها اراحه میو شنننرکت

ازاریا  دیجیتال های بازاریابی دیجیتال توسننعه یک مدل بمهارت

کارشننناس  41های کمیقی با برای صنننایع ارتباطات، ممنناحبه

دهد و با یک گروه کانونی تست کردن صننعت ارتباطات انجام می

دهند فقنندان نتنایج نشنننان می .کننندهنا را دنبننال میدقنت داده

های فنی ویژه، نیاز به بهترین رهنمودهای کملی مربوط به مهارت

قدان اثبات آینده هوشننمند برای توسننعه و معیارهای ارزیابی و ف

که در حال حاضننر  اسننتهای مهارتی پویا، شننکاف فناورانهتحول 

د. با این وبود، چالش کنارتباطات را با چالش موابه میصننننعت 

یکی کردن رویکردهنای بنازارینابی دیجیتنال بنا رویکرد بازاریابی 

 شننود.کنوان یک شننکاف مهارتی اصننلی مطرف میمعین شننده به

در  08ررسنننی نقش فناوری اطلاکات و ارتباطاتهدف از پژوهش ب

مروری بر چگونگی توسنننعه نقش ، های بازاریابی معاصنننرشنننیوه

در انجنام بازاریابی طی یک دهه ت فنناوری اطلناکنات و ارتبناطنا

ی هاگ شنننته و تهیه یک دسنننتور کار تحقیقاتی برای رفع چالش

را اتخاذ کرده  این مقاله یک رویکرد نظریهمچنین . آینده اسننت

 

12 Royle and Laing   

13 ICT  

و اسننتقرار تاریخی و فعلی فناوری اطلاکات و ارتباطات را در کمل 

 دهد که فارغ ازنتایج مطالعه نشننان می .ندکبازاریابی بررسننی می

چگونگی انجام بازاریابی در یک سننازمان، متخمننمننان بازاریابی 

و ارتباطات را درحین  ای نیاز به فناوری اطلاکاتطور فزاینندهبنه

(، در پژوهشی تحت کنوان 1641)02سنیمونز [.04]یابی دارندبازار

کنندگان پست مدرن: معرفی آفتا  پرست بازاریابی برای ممنرف

اول اراحنه یک مرور کلی در نمود؛ را دنبنال می اینترنتی دو هندف

کننده، دوم معرفی پتانسیل مورد بازاریابی پسنامدرن برای ممرف

های تواند پیچیدگیریابی که میکنوان ابزاری برای بازااینترننت به

نتایج  د.کننده پسننامدرن را برطرف سازذاتی در بازارهای ممنرف

کنوان ابزاری توانمند امکان اینترننت به ،دهندپژوهش نشنننان می

کنندگان شننناسننایی تعامل فردی مسننتقیم و واقعی را با ممننرف

 همایی فرادر اینترنت توان ،براینکلاوه .دآورپسننت مدرن فراهم می

های همگن نیز کنندگان در گروهآوردن فرصنننتی برای ممنننرف

 .[08]وبود دارد

 دیجيتال هاي مبتنی بر فناوري بازاریابی -5-0

فته گ هاییبه مجموکه فعالیت دیجیتنالبنازارینابی مبتنی بر 

که بهت تبلیغ محمنننولات و خدمات با اسنننتفاده از  شنننودمی

اده از س خیلیتعریف گیرد. این یک ابزارهای دیجیتالی صورت می

 ،در واقع .دیجیتالی اسننتمبتنی بر بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی 

ای هتر از دیگر روشدیجیتال خیلی گسنننتردهمبتنی بر بازاریابی 

 ،در تعریفی دیگر [.4]وکارهای سنننتی اسننتبازاریابی در کسنن 

یا  ها برای ترویجدیجیتال به مجموکه فعالیتمبتنی بر بنازارینابی 

ها یا خدماتی در بستر اینترنت گفته روش محمنولات، سنرویسف

به بازاریابی که در فضنننای اینترنت صنننورت  ،واقعر د .شنننودمی

ازاریابی دیجیتال، . ب[01]گویندگیرد، بنازارینابی دیجیتنال میمی

بازار محمننولات به سننمت  یهای مورد اسننتفاده برای ارتقاکانال

ی بازاریابگیری شده است. کارهای هدفوکنندگان یا کس ممرف

مات از کالا یا خد روشننی برای تبلیغ یک برند، دیجیتالمبتنی بر 

سننانی، رطریق یک یا چند رسننانه الکترونیکی مانند اینترنت، پیام

های رادیویی آنلاین، تلویریون و ها، کانالتلفن همراه، پنادکسنننت

اریابی زباهای موبایل است. برخی از متخممین بازاریابی به برنامه

نو برای رسنننیدن به  یک روش کاملا به دیده دیجیتنالمبتنی بر 

های بسیار بدیدی برای نگرند و اکتقاد دارند راهکننده میممنرف

 .کننده در قیاس با بازاریابی سنننتی وبود دارددرک رفتار ممننرف

و  دهد، بخش خاصی را هدف قرار میدیجیتالبازاریابی مبتنی بر 

ی دوسنویه و رو به رشد است، شامل تبلی ات ارتباط آن با مشنتر

14 Simmons  
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ه های شنن لی و هر چیزی که باینترنتی، تبلی ات ایمیلی و توییت

ک ی دیجیتالبازاریابی مبتنی بر  .بازخورد مشننتریان مربوط شننود

در  [.08]کنندگان اسنتها و ممنرفتعامل دوسنویه میان کمپانی

انی، ی نات خینابهنا، تبلزیونی، بیلبوردیدنینای امروز، تبلی نات تلو

های ب   مشنننتری محسنننو  راه تلفنی یا حضنننوری دیگر تنها

مردم حنال بیش از پیش زمنان خود را در اینترنت و  د.شنننونمی

گ رانند و به همین بهت، این بسننتر به مکان فضننای مجازی می

 .بسیار مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است

ز طریق شنننود اسنننعی می دیجیتالبنازارینابی مبتنی بر در 

های ابتماکی رفتار ابزارهنایی ملل و  سنننایت، ایمیل، شنننبکه

های انجام شده کاربران و مخاطبان تحلیل شنود تا بعد از بررسنی

بتوان بیشترین بازدهی را از بازاریابی بر روی این افراد کس  کرد. 

ه البت ؛در حقیقت در بازاریابی دیجیتال هدف اصننلی فروش اسننت

تر. در بازاریابی مخاطبان هدف گسننتردهفروش بیشننتر با داشننتن 

ای از مخاطبین سنننتی ممکن هیچگاه نتوانید به طیف گسننترده

   .[01]دست یابید

 :شودهای زیر مطرف میالوباتوبه به مباحث مطروحه س

 هاي اصلی:الوس

 دیجیتال کدامندممبتنی بر های بازاریابان مهارت :الف

تال دیجیمبتنی بر یابان های بازاربندی ابعاد مهارتاولویت : 

 چگونه استم

 هاي فرعی:الوس

دیجیتال به  مبتنی بر وکاری بازاریابانهای کسننن مهارت -0

 چه میزان استم 

دیجیتال به چه مبتنی بر هنای تکنیکی بازاریابان مهنارت -4

 میزان استم

دیجیتال به چه میزان مبتنی بر شننکاف مهارتی بازاریابان  -8

 استم

 ظري پژوهشچارچوب ن -5-5

در این پژوهش بنا مطالعه ادبیات و پیشنننینه پژوهش ابعاد    

 (4102)رویل و لن وکاری از پژوهشهای تکنیکی و کسن مهارت

 ؛صورت کامل بودههر چند مطالعه رویل و لن ب .گرفته شنده است

های بازاریابان هنای دیگری نیز برخی ابعناد مهارتامنا در پژوهش

مورد بررسننی قرار  0 شننمارهنای بدول دیجیتال بر مبمبتنی بر 

های پیشین . باتوبه به آنچه مطرف شد و همگرایی پژوهشگرفت

 شماره مبانی نظری پژوهش که در شننکلمدل مفهومی بر مبنای 

آن به دو دسته  ابعاد، نمایش داده شده است 0 شماره و بدول 0

 .ستاوکاری تقسیم شدهتکنیکی و کس 
 

 
 [00]وهشمدل مفهومی پژ :0شكل 

 

های بررسننی شننده در نیز همگرایی مدل 0 شننماره در بدول

  های کس پیشنینه پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفته و مهارت

وکناری و تکنیکی و ابعاد آن بر مبنای پیشنننینه پژوهش نمایش 

 داده شده است.
 

 

 

 

 

 

 

مهارت ها

کسب و کاری

مهارت های سازمانی 
مهارت های  ارتباط 

با مشتری
پیش بینی آینده

تکنیکی

یکپارچه سازی   
مهارت های دیجیتالی

یپایش و اندازه گیر
دانش تکنیکال و 

کاربردی
مهارتهای پژوهشی
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يشينپ هايبر پژوهش يمرور :0 جدول
 

ت
مهار

ها
 

 

 پژوهشگران       

 

 

 

 هامهارت

 هاتعریف مهارت

ن، 
و ل
ل 
وی
ر

51
00

 

ان
ار
مك

 ه
ک و

كو
د 
وو

02  ،
51
00

 

شر
في

06  ،
51
11

 

ان
ار
مك

 ه
ن و

پ
09  ،

51
00

 

س
وی

08  ،
51
00

 

ا، 
وچ
و ر

سا 
سو

51
01

 

ب
را

01  ،
51
00

 

سك
و ا
ن 
چ

ل
51  ،

51
08

 

ی
طب
ق

ن،
ارا
مك

 ه
ر و

ف
09
12

 

ی
وان
را
 ف

ت
مهار

ي
ب و كار

س
ي ك

ها
 

 های سازمانیمهارت
 مختلف فیجام وظاان یو شناخت لازم برا یتسلط کمل

 موبود در سازمان
√     √ √   8 

 های ارتباط مهارت

 با مشتری
 8  √ √ √   √ √ √ ربه شکل کارآمد و مؤث گرانیرابطه با د یبرقرار ییتوانا

 بینی آیندهپیش

درک  ،یاضنننیو ر یمحاسنننبات هایاسنننتفاده از روش

مدت و  انینکوتناه مندت، م یزیربرننامنه م،یمسنننتق

  وهایسنار نیوتد مدت،بلند
√  √    √   8 

ت
مهار

ی
ي تكنيك

ها
 

سازی   یکپارچه

 های دیجیتالیمهارت

ر طوو به یسازمان یندهایفرآاسنت که در آن  یتیفعال

سنننازمان  یکارکنان و فناور یاطلاکات یهاییدارا یکل

 خواهد شد کپارچهیصورت بامع، به
√    √  √   8 

 پایش و اندازه گیری
 کانالشده از هر  یورآبمعاطلاکات ی تحلیل و برررس 

 یابیبازار
√ √      √ √ 2 

 دانش تکنیکال

 و کاربردی 
 0 √   √ √ √ √ √ √ دانش مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در بستر دیجیتال

 های پژوهشیمهارت

مند برای یافتن و    هایی هوشنننمند و سنننازمانفعالیت

هاسنننت. این ها، رخدادها و انگاشنننتهنگری پدیدهبناز

های موبود، مهارت همچنین برای اسنننتفاده از پدیده

ها بهنت دسنننت یافتن به راهکارهای کلمی و فناوری

 رود.کار میبه

√   √  √  √  2 

 

 پژوهششناسی روش -9

پیمایشنننی از نوع  پژوهشانجنام این پژوهش از روش بهنت 

بامعه آماری همچنین  .تحلیلی اسننتفاده شننده اسننت -توصننیفی

با توبه . است داخل کشنور ایرانی کلیه بازاریابان دیجیتال شنامل

 نکهیکه فراتر از مکان اسنننت و ا دیجیتالی یفضنننا تینبنه مناه

محدود به شننهر و منطقه  تالیجیدر بسننتر د یابیبازار هایتیفعال

 یبامعه آمارنتایج،  یریپ میتعمبرای تقویت  ،شننودخاصننی نمی

وبه به با تفته شده است. نظرگرکل کشنور دربازاریابان دیجیتالی 

گیری برای مشنننخم نبودن تعنداد بنامعه آماری از روش نمونه

نفر از این افراد به روش  024 بامعه نامحدود اسنننتفاده شننند و 

نده کنالات غربالوبراساس سگیری غیراحتمالی در دسترس نمونه

 ،به وسننیله پرسننشنننامه بسننتهها . همچنین دادهانتخا  شنندند

 

15 Woodcock et all  

16 Fisher  

17 Payne et all   

18 Weiss 

19 Raab 

20 Chen and Scheele 

 8یید اکه به تل تخممی واس 24کمومی و  الوسن 6مشنتمل بر 

گردآوری شنند. روایی پرسشنامه با  ،نفر از خبرگان رسنیده اسنت

 نباخ تایید شد.وروش روایی محتوا و پایایی با روش آلفای کر

هنای گردآوری اطلاکات، روش در انجنام این پژوهش از روش

بخش ادبیات موضنننوع و مبانی  ای)برای تدوین و نگارشکتابخانه

آوری اطلنناکننات مربوط بننه مینندانی)برای بمع و روش ظری(ن

 الات پژوهش( استفاده شده است. وپاسخگویی به س
 

  ایجنت -0
های آمار اسنننتفناده از روشدر این پژوهش در بخش اول بنا 

توصننیفی نظیر بداول توزیع فراوانی، درصنند، میانگین، واریانس و 

و در بخش آمننار  Excel افزاربننا اسنننتفنناده از نرم انحراف معیننار
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 t آزمونهمبستگی پیرسون،  هایاسنتنباطی با اسنتفاده از آزمون

بنا دو نمونه مسنننتقل و  tزوبی، آزمون  Tای، آزمون نموننهتنک

ماتریس و  SPSS20افزار رمن با اسننتفاده ازآزمون تحلیل واریانس 

 های گردآوری شده تحلیل شد.داده اهمیت ن کملکرد
 يفی متغيرهاي عمومیخلاصه آمار توص: 5جدول 

 درصد فراوانی ابعاد متغير درصد فراوانی ابعاد متغير

های گ راندن دوره

مرتبط با دیجیتال 

 مارکتینگ

 6/05 008 بلی

 سن

 8 4 سال 41زیر 

 8/25 86 سال 81تا  40 4/42 88 خیر

نوع فعالیت کاری 

مرتبط با دیجیتال 

 مارکتینگ

 8/21 81 سال 21تا  80 4/81 25 فری لنسر

در شرکتی استخدام 

 امشده
 0/8 01 سال 51تا  20 5/45 86

 8/0 4 سال به بالا 51 8/22 88 هر دو

نوع ابزار مورداستفاده 

 دیجیتال مارکتینگ

 4/42 020 ایمیل مارکتینگ

 تحمیلات

 0/6 04 دیپلم

 8/86 50 کاردانی 0/08 005 سئو

 25 80 لیسانس 5/80 48 های ابتماکیرسانه

های طراحی کمپین

 تبلی اتی
 0/6 04 فوق لیسانس 5/88 44

 0/1 0 دکتری 0/64 046 بازاریابی محتوا

 8/54 48 موبایل مارکتینگ

 سابقه کار

 24 08 سال 5تا  0

 8/88 51 سال 01تا  8بین  4/08 041 سایتو 

 بنسیت

 6/04 04 سال 05تا  00بین  4/86 56 زن

 0/80 40 مرد
 0/4 2 سال 41تا  08بین 

 4 8 سال به بالا 41

های شود ویژگیمشاهده می 4همانگونه که در بدول شنماره 

های مرتبط با گ راندن دوره بامعه شننناختی نمونه آماری شننامل

اسنننتفاده  دیجیتنال منارکتیننگ، فعنالیت کاری، نوع ابزار مورد

ی قهب، بنسنیت، سنن، سنطا تحمیلات، و سابازاریابی دیجیتالی

 توضیا داده شده است. برحس  ابعاد، فراوانی و درصد کار

 

 خلاصه آمار توصيفی و استنباطی متغيرهاي كمی: 9جدول 

 کوامل

 واریانس انحراف معیار میانگین

 کملکرد اهمیت
اهمیت ن 

 کملکرد
 کملکرد اهمیت

اهمیت ن 

 کملکرد
 کملکرد اهمیت

اهمیت ن 

 کملکرد

 041/1 858/1 458/1 28554/1 54881/1 51456/1 8518/8 4054/8 1455/2 های سازمانیمهارت

 062/1 882/1 456/1 24400/1 81821/1 51008/1 8888/8 4281/8 1424/2 های ارتباط با مشتریمهارت

 810/1 888/1 405/1 52416/1 60888/1 54204/1 0060/2 8002/8 8066/2 بینی آیندههای پیشمهارت

 808/1 886/1 244/1 80440/1 04608/1 85241/1 1084/2 8850/8 8440/2 های پژوهشیمهارت

 080/1 885/1 412/1 21641/1 50414/1 25008/1 6164/8 2200/8 0860/2 های دانش تکنیکال و کاربردیمهارت

 064/1 221/1 044/1 28268/1 88804/1 22588/1 6056/8 2814/8 8405/2 گیریهای پایش و اندازهمهارت

 886/1 805/1 801/1 81820/1 64022/1 81658/1 0404/2 0251/8 2464/2 های دیجیتالیسازی مهارترچهیکپا

 کوامل

T اینمونهتک t زوبی T test  )بنسیت( ANOVA )سن( 

 کملکرد اهمیت
ضری  

 همبستگی

سطا 

 معناداری
 tمقادیر 

سطا 

 معناداری
 t Fمقادیر 

سطا 

 معناداری

 010/1 584/1 042/1 054/1 544/08 114/1 451/1 881/5 410/42 های سازمانیمهارت

 545/1 046/1 086/1 000/1 841/08 44/1 060/1 405/2 844/42 های ارتباط با مشتریمهارت

 564/1 000/1 224/1 404/1 680/02 111/1 814/1 484/4 848/80 بینی آیندههای پیشمهارت

 888/1 886/1 041/1 244/1 848/00 111/1 200/1 002/4 426/45 های پژوهشیمهارت

 541/1 015/1 281/1 080/1 085/08 114/1 424/1 284/4 840/80 های دانش تکنیکال و کاربردیمهارت

 528/1 008/1 820/1 005/1 104/05 105/1 044/1 406/0 040/88 گیریهای پایش و اندازهمهارت

 840/1 580/1 080/1 148/1 845/00 111/1 248/1 101/00 188/81 های دیجیتالیسازی مهارتیکپارچه
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 فرکی پژوهش اراحه شده است.های اول و دوم الدر پاسخ به سو 2و  8شماره  تحلیل بداول

 خلاصه آمار استنباطی متغيرهاي كمی: 0جدول 

 کوامل

ANOVA)تحمیلات( 

 کوامل

 آزمون تعقیبی توکی)تحمیلات(

 کوامل

ANOVA)سابقه کار( 

F 
سطا 

اداریمعن  

سطوف 

 (Iتحمیلی )

سطوف 

 (Jتحمیلی )
 F داریمعنی

سطا 

 معناداری

ت
مهار

ی
ی سازمان

ها
 

880/0 000/1 

ت
مهار

ی
ی پژوهش

ها
 دیپلم 

فوق 

لیسانس و 

 بالاتر

*188/1 

ت
مهار

ی
ی سازمان

ها
 

224/0 448/1 

ت
مهار

ط با 
ی ارتبا

ها

ی
مشتر

 

 کاردانی 882/1 508/1

فوق 

لیسانس و 

 بالاتر

*100/1 

ت
مهار

ط با 
ی ارتبا

ها

ی
مشتر

 

124/0 866/1 

ت
مهار

ش
ی پی

ها
-

ی آینده
بین

 

621/1 202/1 

ت
مهار

ی
ش تکنیکال و کاربرد

ی دان
ها

 کاردانی 

فوق 

لیسانس و 

 بالاتر

ت 150/1*
مهار

ش
ی پی

ها
-

ی آینده
بین

 

084/0 822/1 

ت
مهار

ی
ی پژوهش

ها
 

006/4 *148/1 

 لیسانس

فوق 

لیسانس و 

 بالاتر

*145/1 

ت
مهار

ی پژوه
ها

ی
ش

 

850/1 848/1 

ت
مهار

ش 
ی دان

ها

ی
تکنیکال و کاربرد

 

ت 104/1* 808/4
مهار

ش 
ی دان

ها

ی
تکنیکال و کاربرد

 
541/0 044/1 

ت
مهار

ش و
ی پای

ها
 

اندازه
ی
گیر

 

648/1 260/1 

یکپارچه
ت
ی مهار

ساز
ی
ی دیجیتال

ها
 

 دیپلم

فوق 

لیسانس و 

 بالاتر

*108/1 

ت
مهار

ش و
ی پای

ها
 

اندازه
ی
گیر

 

185/0 840/1 

یکپارچه
ی      

ساز

ت
مهار

ی
ی دیجیتال

ها
 

یکپارچه 148/1* 010/4
ی  

ساز

ت
مهار

ی
ی دیجیتال

ها
 

125/0 868/1 

 گيري نتيجه -2
فناوری تاثیر  ،همنانگونه که در پژوهش حاضنننر مطرف شننند

های بازاریابان را دچار بسنیاری بر بازاریابی گ اشته است و مهارت

بدین منظور ابتدا مسنناله  .رده اسننتت ییراتی در حوزه دبیتالی ک

پژوهش تشنریا، مبانی نظری پژوهش و پیشینه بیان شد. سپس 

مبتنی بر سوالات پژوهش  ،شناسی و نتایج اراحه شد. در ادامهروش

 گیری اراحه شده است.بحث و نتیجه

   مبتنی بر ه اي بازاریابان مه ارت»ال اص  لی اول: وس

 «دیجيتال كدامند؟

شود اما می ها تولیدالاها توسنط ماشنیندر بامعه صننعتی، ک

در بامعه پساصنعتی یا بامعه اطلاکاتی، محمول و تولید بر روی 

کسنن  و اسننتفاده از اطلاکات و دانش از میان فناوری اطلاکات و 

اقتماد دیجیتال برای توسعه  ،ارتباطات تمرکز یافته اسنت. امروزه

ها برای ین راهبردها و سنننیاسنننتکناربردهنای دیجیتنالی و تبی

کننده اسننت. اقتمنناد دیجیتال وکارها در این زمینه تعیینکسنن 

ها و ابزارهای اطلاکاتی فراتر از اینترنت اسنننت و به کاربرد فناوری

بازاریابی  حوزه مدیریت وکار از بملههای کسنن در تمامی بخش

هنای دیجیتال نقش پررنگی در روابط اشننناره دارد. امروزه پلتفرم

ارها وککس ان مشتریان با یکدیگر برکهده دارد. ارها و میکوکس 
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بنایسنننت در موابهنه بنا رقابت شننندید بازار بتوانند با قدرت می

بیشنتری به مشتریان پاسخ داده و نیازهای آنان را برآورده سازند. 

شننکسننت شننرکت در فرآیند پاسننخگویی به مشننتری، کارایی و 

تریان با اثربخشننی رقبا را افزایش داده و ممکن اسننت رابطه مشنن

مدیریت بازاریابی  دچنار تزلزل نماید. محققان حوزه شنننرکنت را

محور نشننأت گرفته از دریافتند که اسننتفاده از ابزارهای مشننتری

 ای برای مشنننتریان بازارهایطور فزایندههای دیجیتالی بهفناوری

ای هآید. در واقع، اسنننتفاده از فناورینظر میتر بنهبن ا  هندف

میان شننرکت و مشننتریانش به  ثرواری ارتباط مدیجیتالی با برقر

مورد محمنننولات و خدمات  قابلیت تبادل اطلاکات در واسنننطنه

ها را در دسنننتیابی به کملکرد بهتر در حوزه توانند شنننرکنتمی

ا هشرکت ،بازاریابی محمنولات و خدمات یاری نماید. بدین منظور

کنند می دیجیتالی فراهمهای هایی که فناوریبایست از قابلیتمی

 احتیاج به ،بازاریابی بهره ببرند. برای تحقق این سنننوال در حوزه

 دیجیتال ومبتنی بر های بازاریابان مهارت .پرسشنامه وبود ندارد

های آن بز اصول این روش بازاریابی است که همچنین دسنتاورد

برای فهمیدن این دانش باید به اصننول و تعاریف آن دانش ربوع 

های بازاریابان دیجیتال، با مرور تعیین مهنارتکرد. محقق بهنت 

(؛ وودکوک و 4102منطننالعننات مختلف از قبیننل رویننل و لن)

 (؛4100(؛ پن و همکنناران)4114فیشنننر) (؛4100هنمنکنناران)

(؛ چن و 0845فر و همکنناران)قطبی(؛ 4100(؛ را )4100ویس)

بندی شناسایی و دسته(، به 4104( و سوسا و روچا )4106اسکل)

محور پرداختند که کبارتند  0طبقنه کلی و  4هنا در این مهنارت

 :[06و  00، 05، 02، 00، 4، 6، 0، 2]از

 وکاری: های کس مهارت

 ؛های سازمانیمهارت 

 ؛های ارتباط با مشتریمهارت 

 بینی آینده.پیش هایمهارت 

 تکنیکی: هایمهارت

 ؛های پژوهشیمهارت 

 ؛های دانش تکنیکال و کاربردیمهارت 

 ؛گیریهای پایش و اندازهمهارت 

 های دیجیتالی.مهارت سازییکپارچه 

   هاي بن دي ابعاد مهارتاولوی ت»ال اص  لی دو : وس

 «دیجيتال چگونه است؟مبتنی بر بازاریابان 

بندی ابعاد این اسننت که مشننخم شننود کدام هدف از اولویت

دهندگان با اهمیت بوده و مورد توبه بیشننتر کامل از منظر پاسنخ

بندی فریدمن اسنننتفاده از آزمون رتبه ،رار دارد. برای این منظورق

دهد، آزمون نشنننان می 5شنننماره  گردیند. همنانگونه که بدول

بیانگر تفاوت معنادار میان  111/1فریندمن در سنننطا معناداری 

 مبتنی بر وکاری و تکنیکی بازاریابانکسننن  هنایابعناد مهنارت

 دیجیتال است.

وكاري و تكنيكی هاي كسبعاد مهارتبندي اباولویت :2جدول 

 دیجيتال مبتنی بر بازاریابان

 عوامل
ميانگين 

 ايرتبه
 رتبه

كاي 

 اسكوئر

ضریب 

 معناداري

-هننای پیشمهننارت

 بینی آینده
 اول 24/5

828/402 111/1 

  سننننازییکپننارچننه

هننننای مننننهننننارت

 دیجیتالی

 دوم 46/5

 سوم 85/2 های پژوهشیمهارت

های پایش و مهنارت

 گیریدازهان
 چهارم 42/8

هننای دانش مهننارت

 تکنیکال و کاربردی
 پنجم 56/8

 ششم 81/4 های سازمانیمهارت

با  های ارتباطمهارت

 مشتری
 هفتم 58/4

 

های شود، اولویت اول با بعدی از مهارتچنانکه مشناهده می  

وکاری اسنت. دلیل آن این است که رفتارهای مشتریان در کسن 

در حال ت ییر  طور داحمیبهجازی و بسننترهای دیجیتال فضننای م

اگر بخواهند کملکرد مطلوبی را از خود نشنننان  . همچنیناسنننت

بینی های پیشبایسنننت به سنننوی بهبود مهارتدهند، ناگزیر می

ی های تکنیکآینده نیز گام بردارند. اولویت دوم به بعدی از مهارت

از منظر  .شنناره داردهای دیجیتالی امهارت سننازییکپارچهیعنی 

ای هآمیز فعالیتسنننازی موفقیتبنازارینابان دیجیتال، برای پیاده

های تکنیکی در فضنننای بازاریابی خود رشننند و توسنننعه مهارت

ای دارد و هرچه در راسنننتای همسنننویی دیجیتال اهمیت فزاینده

ی دیجیتنال تلاش نمایند، به هنای تکنیکی و حوزهمینان مهنارت

 ست خواهند یافتتری دملکرد مطلو ک

وكاري بازاریابان هاي كس  بمهارت»ل فرعی اول: او* س  

 «دیجيتال به چه ميزان است؟مبتنی بر 

دیجیتال شننامل مبتنی بر کاری بازاریابان وهای کسنن مهارت

و  های ارتباط با مشتریهای سنازمانی، مهارتسنه کنمنر مهارت

ترین بینی آینده اسننت. در مرحله اهمیت، بیشننهای پیشمهارت

( مربوط 8066/2)هبینی آیندهای پیشنگین به مهارتمقندار مینا

وکاری های کسنن دهد که در حوزه مهارتشننود و نشننان میمی

مدت و های کوتاهریزیهایی از قبیل برنامهتوبنه به مشنننخمنننه

بازار و تدوین سناریوهای گوناگون  بینیپیشبلندمدت در راستای 

رو و نیز درک صحیحی ات پیشمنظور واکنش مناس  به ت ییربه
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های نهفته در آن از بمله مواردی از نیازهای بازار و کشف فرصت

های دیجیتنال در بعند مهنارتمبتنی بر اسنننت کنه بنازارینابنان 

ین بالابودن مقدار میانگ .بایسنننت بکار گیرندبینی آیننده میپیش

اسنننت بر اهمیت توبه به روندهای بازار و  لیلیاین مهارت خود د

مبتنی بر لناف رویکرد بازارمحوری از سنننوی بازارایابان اصنننطبنه 

های بایسنننت در کنار توسنننعه مهارتدیجیتال که تا چه حد می

. کاری نیز توبه داشته باشندوکس های تکنیکی به توسعه مهارت

هننای سنننازمننانی)مقنندار میننانگین  دو بعنند دیگر، یعنی مهننارت

ر میانگین  )مقنداهنای ارتبناط بنا مشنننتری( و مهنارت1455/2

که طوریبه ؛( وضننعیت مشننابهی را از منظر اهمیت دارند1424/2

های آخر از منظر بنندی نیز این دو معینار بزا اولویتدر اولوینت

آمدند. از منظر کملکرد، شننمار میدیجیتال بهمبتنی بر بازارایابان 

(، نیز مقدار میانگین بالاتری 8002/8بینی آینده)پیش هایمهارت

حاظ وقوع این مورد در واقعیت کارکردی از سوی بازاریابان را به ل

های سازمانی)مقدار دیجیتال دارا بوده اسنت. دو بعد دیگر مهارت

هنای ارتبناط بنا مشنننتری)مقدار ( و مهنارت4054/8مینانگین  

(، به مانند اهمیت، وضنننعیت مشنننابهی را در 4281/8میانگین  

، نیز «کملکرد اهمیت نننننن»کملکرد دارا بودنند. در حنالت کلی 

نی بیهای پیشمهارت ترتی  باوکاری بهکس  هایوضعیت مهارت

های سنننازمانی)مقدار (، مهارت0060/2آیننده)مقندار مینانگین  

( 8888/8های ارتباط با مشنننتری)( و مهارت8518/8مینانگین  

شننود، دو بعد سننازمانی و ارتباط با . چنانکه مشنناهده میاسننت

بینی آینده یا به دلیل های پیشمشنننتری در مقایسنننه با مهارت

مقدار  ،اینکنه چنندان توبینه کنارکردی برای بازاریابان را ندارند

اند و یا اینکه بازاریابان دیجیتال میانگین کمتری را بدسننت آورده

نیازمند توبه بیشتری در  اند ودر این دو بعد ندیدهآموزش کافی 

دن تر بویل پاییندل ،رسنندنظر میور بهطد. اینهسننتنها این مقوله

میانگین اهمیت بعد ارتباط با مشتری در مقایسه با سایر ابعاد این 

ها از روابط تعدادی از شنننرکتتیم بازاریابی دیجیتال اسنننت که 

کمومی و فروش مجزا اسننننت کننه البتننه این مورد بننه منندل 

ها تیم آن بسنتگی دارد و گاهی در برخی از سازمان 40وکارکسن 

ا هتنها اکتسا  مشتری را از طریق ایجاد سرنخبازاریابی دیجیتال 

سنازی مشنتری و سپس هدایت آن به سمت تیم فروش و ترغی 

بیشتر کار  4P44 بازاریا  دیجیتال در مدل ،در واقع .دهدانجام می

کهده دارد که البته برای بازاریابان دیجیتال فریلنسر و رترویج را ب

ل تا بازاریا  دیجیتاصنورت نیست و کار بدین یتجارت الکترونیک

 انتهای قیف فروش است.

 

21 Business model 

و  111/1ای نیز در سنننطا معناداری نمونهتنک Tدر آزمون 

های سننازمانی )اهمیت  مهارت48/0از سننطا  tبالاتر بودن آماره 

های ، مهارت844/42هنای ارتباط با مشنننتری ؛ مهنارت410/42

 ؛881/5های سننازمانی ؛ کملکرد  مهارت848/80بینی آینده پیش

بینی آینده های پیش، مهارت405/2های ارتباط با مشتری مهارت

(نشننان داده شنند که هم در بخش اهمیت و هم در بخش 484/4

وکاری دارای وضننعیت معناداری های کسنن کملکرد، ابعاد مهارت

بوده و از منظر بازاریابان دیجیتال، پرداختن به هر سه مهارت هم 

کردی دارد؛ اگرچه شنندت و دارای اهمیت نظری و هم اهمیت کار

 شود.ها مشاهده میضعفی در این مهارت

های زوبی، ضنننرین  همبسنننتگی میان مهارت Tدر آزمون 

 هایوکاری از بعد اهمیت و کملکرد بیشتر در مت یر مهارتکس 

کبارت . بهمشنناهده شننده اسننت 814/1بینی آینده با مقدار پیش

بینی آینده نزد های پیشهرچنه مقندار اهمینت بعد مهارت دیگر،

توان انتظار درصد می 4/81به میزان  ،بازاریابان دیجیتالی بالا رود

داشنننت کنه بنه لحناظ کملکرد نیز افزایش یابد. این مقدار برای 

های و مهارت درصننند( 45)451/1های سنننازمانی برابر با مهارت

. ملبت بودن استدرصد(  0/06)060/1ارتباط با مشنتری برابر با 

 هااشناره به وبود یک رابطه ملبت و مستقیم مهارتاین ضنرای  

 در دو منظر اهمیت و کملکرد است.

نیز تفنناوت معننناداری میننان ابعنناد  T testبراسننناس آزمون 

 وکاری با مت یر بنسیت دیده نشد.های کس مهارت

هننای کننه رابطننه میننان ابعنناد مهننارت ANOVAدر آزمون 

 کاری مورد بررسیوکاری با مت یر سن، تحمیلات و سابقه کسن 

هنا بننا کندام از مهنارتقرار گرفنت، تفنناوت معنناداری میننان هی 

 شناختی دیده نشد.مت یرهای بمعیت

های آماری که به بررسننی وضننعیت ابعاد در مجموع، با آزمون

ها پرداخته شنند، این مهارت پژوهشوکاری در های کسنن مهارت

الی یابان دیجیتتر از سوی بازارهای تکنیکی کمدر قیاس با مهارت

ا ت اسننتپرداخته شننده که این موضننوع نیازمند بررسننی بیشننتر 

 شودتر چرایی مبحث روشن

 مبتنیهاي تكنيكی بازاریابان مهارت»ال فرعی دو : و* س

 «دیجيتال به چه ميزان است؟بر 

دیجیتال شننامل چهار مبتنی بر های تکنیکی بازاریابان مهارت

ای دانش تکنیکال و هنهنای پژوهشنننی، مهنارتکنمنننر مهنارت

سنننازی و یکپارچه گیریهنای پنایش و انندازهکناربردی، مهنارت

های دیجیتالی اسننت. در مرحله اهمیت، بیشننترین مقدار مهارت

 های بازاریابی که شامل محمول، قیمت، مکان و ترویج است.ش اصلی فعالیتچهار بخ 44



 يدیجیتالهاي بازاریابي مبتني بر فناوريهاي مهارتسنجش 
 

 

 00 9911چهل و دو، زمستان شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

( مربوط 2464/2های دیجیتالی)مهارتسازی یکپارچهمیانگین به 

های تکنیکی توبه به مهارت دهد که در حوزهشود و نشان میمی

کنوان زیربنای یل معماری فناوری اطلاکات بههایی از قبمشنخمه

های افزاری برای فعنالیت در این زمینه، توسنننعه زیرسننناختنرم

های دیجیتال بهت تسننهیل دسننترسی فناوری اطلاکات و پلتفرم

ه های دیجیتالی در توسعبازاریابان دیجیتال در اسنتفاده از قابلیت

زاریابان در وکار و افزایش کملکرد سنننازمانی و کمک به باکسننن 

بایی این راسنتای مستندسازی رویدادها و قابلیت دسترسی همه

الکترونیک، از بمله  سازی آن در فضایمستندات به خاطر ذخیره

دیجیتال در بعد مبتنی بر کنه از منظر بنازاریابان  اسنننتمواردی 

. حمایت مدیریت سننازمان اسننتهای تکنیکی حاحز اهمیت مهارت

تکنیکی این فرصنننت را به بازاریابان  هاینیز از توسنننعنه مهارت

های بدیدی یاد بگیرند و دهند تا هم بتوانند مهارتدیجیتنال می

روز کرده و در بهت ارتقای هنای گ شنننته خود را بههم مهنارت

های وضنننعیت شننن لی خود نیز بکوشنننند. در واقع، هرچه مهارت

 تر شنننود، به نوکی به امنیتتکنیکی نزد بنازاریابان دیجیتال قوی

چراکه امروزه  ؛اندشننن لی خود در فضنننای دیجیتال دسنننت یافته

ها برای پیشنبرد اهداف سازمانی خود در بستر الکترونیک شنرکت

نیازمند افراد ماهر و خبره در حوزه بازاریابی دیجیتال هسنننتند و 

ثرتر و کارآمدتر بازارایابان وتواند به حضننور متوسننعه این موارد می

 نمایند. دیجیتال در فضای صنعت کمک

پژوهشننی )مقدار میانگین   هایمهارتسننه بعد دیگر، یعنی 

های دانش تکنیکال و کاربردی )مقدار میانگین  (، مهارت8440/2

گیری )مقدار میانگین  هنای پنایش و انندازه(، و مهنارت0860/2

های دیجیتالی مهارتسازی یکپارچه( وضعیت نزدیکی با 8405/2

بندی نیز این سه طوری که در اولویت را از منظر اهمیت دارند، به

ده بندی شمعیار نزدیک به هم از منظر بازاریابان دیجیتال اولویت

 بودند.

هننای دیجیتننالی مهننارتسنننازی یکپننارچننهاز منظر کملکرد، 

(،  نیز مقدار میانگین 8850/8) های پژوهشیمهارت(، و 0251/8)

کردی از سننوی بالاتری را به لحاظ وقوع این موارد در واقعیت کار

های اند. دو بعد دیگر، یعنی مهارتبنازارینابنان دیجیتال دارا بوده

های پایش و ( و مهارت2200/8دانش تکنیکنال )مقدار میانگین  

(، وضننعیت مشننابهی را در 2814/8گیری )مقدار میانگین  اندازه

    ، نیز وضننعیت «نننن کملکرد اهمیت»کملکرد دارند. در حالت کلی 

های مهارتسنننازی یکپارچهنیکی بنه ترتین  بنا هنای تکمهنارت

(، 1084/2هننای پژوهشنننی )(، مهننارت0404/2دینجنینتننالی )

های دانش مهارتو  (،6056/8گیری )هنای پایش و اندازهمهنارت

 .است(، 6164/8تکنیکال و کاربردی )

و  111/1ای نیز در سنننطا معناداری نمونهتنک Tدر آزمون 

های پژوهشننی )اهمیت  مهارت 48/0از سننطا  tبالاتر بودن آماره 

، 840/80هننای دانش تکنیکننال و کنناربردی ؛ مهننارت426/45

سنننازی ، و یکپنارچه040/88گیری هنای پنایش و انندازهمهنارت

های پژوهشنننی ؛ کملکرد  مهارت188/81های دیجیتالی مهنارت

های ، مهارت284/4های دانش تکنیکال و کاربردی ؛ مهارت002/4

هننای سنننازی مهننارت، و یکپننارچننه406/0گیری پننایش و اننندازه

؛(، نشننان داده شنند که هم در بخش اهمیت و 101/00دیجیتالی 

های تکنیکی دارای وضنننعیت هم در بخش کملکرد، ابعناد مهارت

معناداری بوده و از منظر بازاریابان دیجیتال، پرداختن به هر چهار 

مهننارت هم دارای اهمیننت نظری و هم اهمیننت کننارکردی دارد؛ 

 شود.می ها مشاهده ه شدت و ضعفی در این مهارتاگرچ

های زوبی، ضنننرین  همبسنننتگی میان مهارت Tدر آزمون 

ازی سننتکنیکی از بعد اهمیت و کملکرد بیشننتر در مت یر یکپارچه

مشناهده شده است و بدین  248/1های دیجیتالی با مقدار مهارت

 هایسننازی مهارتمعناسننت که هرچه مقدار اهمیت بعد یکپارچه

درصننند  8/24دیجیتالی نزد بازاریابان دیجیتالی بالا رود به میزان 

توان انتظار داشنننت که به لحاظ کملکرد نیز افزایش یابد. این می

درصنند(،  0/20) 200/1های پژوهشننی برابر با مقدار برای مهارت

درصننند( و  4/42) 424/1های دانش تکنیکال و کاربردی مهارت

درصننند(  4/04) 044/1ری برابر با گیهای پایش و اندازهمهنارت

باشد. ملبت بودن این ضرای  اشاره به وبود یک رابطه ملبت می

 باشد.ها در دو منظر اهمیت و کملکرد میو مستقیم مهارت

نیز تفنناوت معننناداری میننان ابعنناد  T testاسننناس آزمون بر

 های تکنیکی با مت یر بنسیت دیده نشد.مهارت

های تکنیکی میان ابعاد مهارت که رابطه ANOVAدر آزمون 

با مت یر سنننن مورد بررسنننی قرار گرفت، تفاوت معناداری میان 

شنناختی سنن دیده نشد.  ها با مت یر بمعیتکدام از مهارتهی 

های تکنیکی با مت یر تحمننیلات در ابعاد اما در رابطه ابعاد مهارت

 و سطا معناداری F  006/4های پژوهشنی با مقدار آماره مهارت

و سطا  F  808/4های دانش تکنیکال و کاربردی ؛ مهارت148/1

  Fهای دیجیتالی سنننازی مهارت؛ و یکپنارچنه104/1معنناداری 

درصد  41؛ در سنطا اطمینان 148/1و سنطا معناداری  010/4

دیپلم نننننن فوق      تفاوت معناداری میان سنننطوف تحمنننیلی

( در 100/1(؛ و کاردانی نننننن فوق لیسنننانس)188/1لیسنننانس)

( و لیسانس 150/1های پژوهشی؛ کاردانی ننن فوق لیسانس)مهارت

های دانش تکنیکال و کاربردی؛ مهارت ( در145/1ن فوق لیسانس)

های سازی مهارت( در یکپارچه108/1و دیپلم نننن فوق لیسنانس)

دیجیتنالی، مشننناهنده گردیند. در نهنایت تفاوت معناداری میان 
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اسننناس آزمون ی برکهای تکنیسنننطوف سنننوابق کاری و مهارت

ANOVA .دیده نشد 

های آماری که به بررسننی وضننعیت ابعاد در مجموع، با آزمون

ها در پرداخته شننند، این مهارت پژوهشهای تکنیکی در مهنارت

یابان های کسننن  و کاری بیشنننتر از سنننوی بازارقیاس با مهارت

 دیجیتالی پرداخته شده است.

تنی بر مبشكاف مهارتی بازاریابان »ال فرعی س و : و* س 

 «دیجيتال به چه ميزان است؟

آید، بیشننترین شننکاف میان ، برمی8شننماره چنانکه از بدول 

نی بیهای پیشابعناد مهنارتی بازاریابان دیجیتال مربوط به مهارت

  -6408/1گیری با های پایش و اندازهو مهارت -1102/0آینده با 

 است.
كی در حالت هاي كسب و كاري و تكنيشكاف ابعاد مهارت :6جدول 

 )اهميت   عملكرد(

 کملکرد اهمیت هامهارت
کملکرد ن 

 اهمیت

 -1102/0 8002/8 8066/2 بینی آیندههای پیشمهارت

 -6408/1 2814/8 8405/2 گیریهای پایش و اندازهمهارت

 -0604/1 4281/8 1424/2 های ارتباط با مشتریمهارت

 -0582/1 8850/8 8440/2 های پژوهشیمهارت

 -0512/1 4054/8 1455/2 های سازمانیهارتم

 های دانش تکنیکالمهارت

 و کاربردی 
0860/2 2200/8 040/1- 

های سازی مهارتیکپارچه

 دیجیتالی
2464/2 0251/8 4280/1- 

 

 پيشنهادها -6
بیشترین شکاف ، 8شنماره  با توبه به نتایج حاصنل از بدول

های بوط به مهارتمینان ابعناد مهنارتی بنازارینابنان دیجیتنال مر

های مهارت (،-1102/0) ه میزانب بینی آیندهپیش هنایمهنارت

های ارتباط با مهارت(، -6408/1) ه میزانب گیریپنایش و انندازه

 به میزان های پژوهشننیمهارت( و -0604/1) به میزان مشننتری

 شود:پیشنهادهای زیر اراحه میبنابراین  .است( 0582/1)

 آیننده: بنه بنازارینابنان دیجیتال و بینیهنای پیش* مهنارت

هایی که از بازاریابان دیجیتال در ساختار کملیات همچنین شرکت

شننود که رویکرد ، پیشنننهاد میکنندبازاریابی خود اسننتفاده می

ها اگر شننرکت را نسننبت به این موضننوع داشننته باشننند. راهبردی

بخواهند که خود به تحقق بیشننتری در اهداف سننازمانی دسننت 

به منابع  راهبردید، نیازمند این موضنننوع هسنننتند که نگاه یابن

ی در راهبردانسننانی خود داشننته باشننند و به نوکی همسننویی 

 

23. KPI  

 بینیهنای بنازاریابی و منابع انسنننانی بپردازند. مهارت پیشطرف

گونه دارد، نیازمند حضنننور و مشنننارکت راهبردآینده که ماهیتی 

ازمانی به دلیل ای سنننراهبردهبنازارینابنان دیجیتنال در تندوین 

تربودن به مشننتریان و رصنند روزانه اطلاکات بازار در بسننتر نزدیک

. بازاریابان دیجیتال نیز برای تقویت این مهارت اسنننتدیجیتنال 

ها را مدنظر بینی روالهای بازاریابی خود پیشهمیشننه در فعالیت

داشنته باشنند و روال کاری خود را به نحوی بچینند که در آینده 

 د؛موابه نشون با مشکل

گیری: بننه همننان میزانی کننه هنای پنایش و اننندازه* مهننارت

ها از مشنننتریان دیجیتال به گردآوری دادهمبتنی بر بنازارینابنان 

گیری به مدیران ارشنند پردازند و گزارش خود را برای تمننمیممی

دهند، به همان میزان در بریان تمنننمیمات و سنننازمان اراحه می

تواند به سننازمان می. شننده قرار بگیرندحهبازخوردهای اطلاکات ارا

گرایانه در بازاریابان دیجتال کمک نمایند و ایجناد ذهنیتی تحلیل

اکننات و اینن دینند تنحلیلی را در فرآیننندهننای گردآوری اطلنن

ا به هبایسننت سننازمان. بنابراین، میدنویسننی نیز بکار بندگزارش

ود شنهاد میپیش ها نیز توبه داشته باشند.توسعه این نوع مهارت

بنازارینابنان مبتنی بر دیجیتنال پیش از اقدامات بازاریابی چندین 

و  ، متننناسننن  بنا اهننداف راهبردی48شننناخم کملکرد کلیندی

اختمنناصننی تعیین کنند. پس از اقدامات صننورت گرفته، اطلاکات 

آوری شننده از هر کانال بازاریابی مورد تحلیل و بررسننی قرار بمع

ودن و همچنین نرخ تبدیل اقدامات گرفتنه تنا مفیند یا غیرمفید ب

گیری در همچنین مبنای اصننلی برای تمننمیم شننود. مشننخم

 آورد؛اقدامات آتی را فراهم 

ها در های ارتباط با مشننتری: بسننیاری از سننازمان* مهارت

سنناختار سننازمانی خود واحد مدیریت ارتباط با مشننتری ندارند و 

عه توانند با توسا میپردازند. امصورت پراکنده به این موضوع میبه

های ارتباط با مشنننتری در بازاریابان دیجیتال خود هم به مهارت

وکاری نیروها بپردازند و هم به واسننطه های کسنن توسننعه مهارت

تقویت زیرساخت مدیریت ارتباط با مشتری در  ،وبود این مهارت

. بازاریابان دیجیتال نیز برای تقویت این بعد را بنا نهندسنننازمان 

بندی آن را ارتقا دهند تا رت شننناخت مشننتری هدف و بخشمها

ها و های بازاریابی را هدفمند و متناسننت بر خواسننتهبتوان تلاش

 نیازهای آن بخش مشتری خا  متمرکز کرد.

هنای تکنیکی پیشننننهادهای زیر اراحه در ارتبناط بنا مهنارت

 شود:می

 بتنیمهایی که از بازاریابان های پژوهشی: به شرکت* مهارت
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، ندکندیجیتال در سنناختار کملیات بازاریابی خود اسننتفاده میبر 

وتوسنعه در سازمان دارند، شنود که اگر واحد تحقیقپیشننهاد می

ارتبناط و پیونند نزدیکی مینان بنازارینابان دیجیتال خود با واحد 

تحقیق و توسنننعه ایجاد کنند و یا در صنننورت نبود این واحد در 

سازمان، با  راهبردیاهداف بازاریابی و  سنازمان، در راستای تحقق

های ها و بلسنات آموزشی سعی در توسعه مهارتبرگزاری کارگاه

پژوهشنی در بازاریابان دیجیتال بپردازند. داشتن دید پژوهشی به 

به کملکرد بهتر بازاریابان  تواند شنندیدال دقت به بزییات، میدلی

 جیتال پیشننننهاددیجیتنال کمک نماید. همچنین به بازاریابان دی

های فنی و روز کردن کلم بنازارینابی و مهنارتشنننود برای بنهمی

ر خود باشند که اگ وتوسنعهتکنیکی موردنیاز داحم در حال تحقیق

های دلیل توسننعه داحمی و ت ییر روالهب ،از این مهم غافل شننوند

این کلم به دلیل ماهیت پویای آن دیر یا زود با شننکسننت موابه 

 شوند.می
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