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 های بازرگانی های بازاریابی دیجیتال بر صادرات شرکتارزیابی استراتژی
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 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران-2
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 چکیده 
دنیای بازار امروز، دنیای حضور در فضای  .گیردزاریابی را در بر میهای بابازاریابی دیجیتال یا بازاریابی اینترنتی، مفهومی است که تمام فعالیت

 تبلیغات ایمیل، ارسال گفت توانمی یقین به. هستند مختلف هایکانال طریق از زمان و هر در اطالعات کسب خواهان بالقوه دیجیتال است. خریداران

 با جز امری چنین و است مشتریان با همزیستی امروز بازاریابی موفقیت کلید. نیستند کافی تلویزیونی های آگهی پخش یا های مجازی ودر شبکه

 .بود نخواهد پذیر امکان دیجیتال های کانال تمامی طریق از اطالعات ارائه

ز نوع کاربردی باشد . لذا پژوهش حاضر اشرکت بازرگانی پتروشیمی می 1هدف از انجام پژوهش برررسی و ارزیابی استراتژی های بازاریابی دیجیتال 

 ازهای اسنادی و میدانی به صورت توام استفاده گردید و آوری اطالعات از روشباشد. جهت جمعمی "تحلیلی –توصیفی "بوده و روش انجام پژوهش 

آن  پایایی که  یدهگرد محاسبه کرونباخ آلفای طریق مذکور از هایپرسشنامه پایایی و است شده استفاده اطالعات آوریجمع جهت پرسشنامه ابزار

 نشان پژوهش نتایجای استفاده گردید. ، آزمون دو جملهTهای آماری و آزمون SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار  باشد.می 0.833عدد 

 کشور از خارج در دیجیتالبازاریابی  نمایندگی دفاترو ایجاد  صادرات بخش در دیجیتال بازاریابی آموزشی هایفعالیت توسعه که حمایت از دهدمی

 .تأثیر دارد صادرات توسعه روی دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به از طرفی کمک .ندارد تأثیر صادرات توسعه روی

 

 بازرگانی پتروشیمی شرکت بازاریابی، هایبازاریابی دیجیتال، استراتژی: کلمات کلیدی

 

                                                 
1 . Digital Marketing  
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 مقدمه 

 این از را خود خرید حتی و روزمره به زندگی مربوط اطالعات مردم که است رسیده به حدی لیدیجیتا هایرسانه و هاکانال قدرت امروزه

 اطالعات از زیادی حجم به سریع دسترسی توانندمی خود همراه هایدستگاه طریق از مکان و زمان هر در افراد. کنندمی دنبال طریق

 جستجو دیجیتالی فضای کاربران های اصلیهدف از یکی. (1392قری، ساالر، نمایند )با مرور را دیجیتالی هایرسانه روی بر شده منتشر

 که آنها بوده زیاد قدری به هامشتری جانب از اطالعات کسب به نیاز. است خدمات درخواست یا خرید جهت انجام منبعی یافتن برای

 کاال کنندگان ارائه و آنها میان دارند ارتباط انتظار شتریانم بنابراین. دهندمی انجام خود خرید انجام از پس حتی و پیش را الزم اطالعات

 خرید از پیش اطالعات کسب برای مشتریان تمایالت افزایش این میان در اهمیت قابل نکته. باشد پذیر امکان مداوم بطور خدمات یا

 درخواست با و خرید محل در حضور زا قبل مشتریان، مطالعات و تحقیقات درصد ۷0 از آینده بیش در دهدمی نشان تحقیقات. است

. گردد تجاری هایشرکت و کارها و کسب صاحبان ناامیدی یا و خشنودی باعث تواندمی وضعیتی چنین. گرفت خواهد انجام خدمات

 کارش و کسب و وی برای بیشتری بالقوه جذب مشتریان سبب مدیر یک توسط دیجیتال بازاریابی فضای در شده حساب و مناسب حضور

 را عرصه مطمئنا دیجیتال، بازاریابی در حضور برای مناسب ریزیبرنامه یا نداشتن و شرکت عدم صورت در مقابل طرف از. شد خواهد

 .(1388گذاشت )حسینی و همکاران،  باز خواهند خود رقیبان برای

 داده قرار خود تأثیر تحت را مختلف هایحوزه دگرگونی این و است سوم هزاره آغاز در بشر زندگی اساسی شاخصه انفورماتیک، انقالب

 آن مبدا عنوان به بشر هنوز که است زیاد آنقدر تحول، این سرعت (.Melian-Gonzalez, S., Bulchand-Gidumal, J., 2016) است

 نقش و زنان آموزش، خانواده، مانند فرهنگ، مختلف هایبخش. سازد هماهنگ شگرف تغییر این با را حیاتش مختلف ارکان نتوانسته،

 انقالب این هایموج سیطره زیر ایگسترده صورت به نیز تجارت. فراگیر تغییر یعنی، این و است نمانده مصون تغییرات این از نیز آنها

 در تکاریدس به ملزم همگی...  و بازاریابی فروشنده، خریدار، مبادله، بازار،. است یافته شدت آن اصلی ارکان تعریف باز به نیاز و شده واقع

 (.Melo, 201۷باشند ) داشته همگامی و همخوانی جدید هایواقعیت با تا اندشده خود سنتی تعریف

 و عناصر شناسی دوباره بر دیگری ضرورت خود برخط، به برخط غیر رویکردهای از انقالب، این نمایش صحنه تبدیل دوران، همین در

 کاتالیزوری و مبادله تسریع برای بستری رودررو، تبادالت مظهر عنوان به اینترنت. است تجارت بخش خاصه ها،عرصه همه در هاشاخص

 عنوان به نیز بازاریابی راستا، این در. است آورده وجود به واسطهبی و الکترونیکی توزیع و آن رقابتی گذاریقیمت محصول، معرفی برای

 الزم و داده دست از را خود کاربرد بازاریابان، گذشته هایانتخاب که یطور به گردیده، تغییرات این از متأثر تجارت، آمد کار بازوی

 طهمورث، پور، حسنقلی)پذیرد  صورت آن بازاریابی و الکترونیکی بازار به نگرش در فکری بازسازی مجدد، اعتبار کسب برای تا آیدمی

 برای نیاز و شده اثرپذیر شود،می گفته بازاریابی آمیخته هاآن به که بازاریابی سیستم در کنترل قابل متغیرهای تحوالت، این با(. 1389

 شرایط در که آنجا از. است یافته چندان دو ضرورتی بازاریابی مدل کارایی از بخش اطمینان و دوباره سازگاری و شکلی هم شناخت،

 جدید آمیخته از پیروی و کشف کرد، تحلیل یسنت بازاریابی آمیخته مانند مرجع سنتی هایچارچوب اساس بر را بازارها تواننمی کنونی،

 آن بر سعی مقاله، این در(. 1386 مسعود، صفرلی،) است یافته مضاعف اهمیت کند، فراهم را الکترونیکی محیط در سالم تنفس امکان که

 سالحی همچون که دیجیتال بازاریابی کارگیری به چگونگی دیجیتال، بازاریابی در آن آثار و جانبه همه تغییرات بر نگرش با که است

 شرکت محصوالت صادرات افزایش جهت راهی و گیرند قرار بازنگری مورد است کننده تولید یا و فروشنده دست به بازار در رقابتی

 . شود ارائه پتروشیمی ایران

 

 مبانی نظری 
 تحقیقات بازاریابی -

گردد. پژوهشگران بازاریابی بهه منظهور شناسهایی بهتر مطرح می یاهمیمتحقیقات بازاریابی اغلب به عنوان ابزار بازاریابان جهت اتخاذ تص

های قیمت گذاری، نوع محصول، توزیع، ترفیهع و توان بالقوه بازار، سهم بازار، میزان رضایت مشتری، رفتار خریدار و همچنین درباره شیوه

بر این باورند که تحقیقات بازاریهابی بهه  1991یلور در سال نیر و ت(. Kotler, 2005 : 22 ).کنندگسترش فروش نیز مطالعه و تحقیق می

کند، تحقیقات بازاریابی نیز به عنوان شیوهسازی میکند، زیرا همانگونه که سازمان این مفهوم را متناسباجرای مفهوم بازاریابی کمک می
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تواند به عنوان گردد. تحقیقات بازاریابی همچنین مید میسازی اقدامات سازمانی و تمرکز آن بر روی نیازهای بازار قلمداای برای یکپارچه

های سازمان در جستجوی فعاالنه و تولید اطالعات مناسب بازار یک عامل مهم در تولید هوش در بازارگرایی مطرح شود و به تمرکز تالش

 (..Phillips, P., Barne., 201۷) های مشتریان کمک نمایدمین نیازها و خواستهأبه منظور ت

تواند در تطابق یابند. از این رو میگردد که طی آن اطالعات از بازار دریافت، تحلیل و انتشار میتحقیقات بازاریابی به فرآیندی اطالق می 

بهه زعهم  بهه طهور کلهی تحقیقهات بازاریهابی (.McPhail et al. 2005) و هماهنگی سازمان با محیط تجاری نقش بسزایی را ایفها نمایهد

Malhotra آوری، تحلیل و انتشار هدفمند و سیستماتیک اطالعات برای اتخهاذ عبارتست از شناسایی، جمع،  2004و 2000 هایدر سال

( بر این باور است که تحقیقات بازاریابی نه تنها 2005 ) Aakerالبته بازاریابی. ها در تصمیمات مرتبط با شناسایی و حل مسائل و فرصت

  .کید کندأگیری به منظور دستیابی به مزیت پایدار تهای محیطی پاسخ دهد بلکه بیشتر باید بر جهتباید به تهدیدات و فرصت

 . برناردیابدهایی که با رقابت شدید روبرو هستند اهمیت میهمزمان با ورود به عصر جدید، تحقیقات بازاریابی بیشتر و بیشتر برای شرکت

واسطه وجود و عرضه  هگردد. در ابتدا، سرعت تجارت بر تحقیقات بازاریابی ذکر میدو دلیل عمده برای رشد مستم 2000در سال 

دوم آنکه، رشد مستمر تحقیقات بازاریابی، امری صریح برای  است و کامپیوترها، تکنولوژی دیجیتال و وسائل ارتباطی افزایش یافته

 . جدیدی از جهانی سازی ایجاد نموده استسیستم بین المللی  ،عملیات جهانی است، همانگونه که پایان جنگ سرد

 

 استراتژی بازاریابی دیجیتال  -

 ارائه اصطالح این برای خاصی تعریف معمول بطور. است "دیجیتال بازاریابی استراتژی" عنوان امروزی رایج اصطالحات و مفاهیم از یکی

 شناسایی، فرایند مفهوم به را دیجیتال استراتژی توانمی حال این با. کندمی تعریف را آن خود کار و کسب دیدگاه از کس هر و نشده

 ,Min, H., Lim, Y., Magnini)کنند )می کمک کار و کسب ثمردهی و رقابت به که دانست دیجیتالی هایفرصت اجرای و تبیین

V.P., 2015 .و آنها عناصر و مختلف یتالیدیج هایکانال طریق از برای بازاریابی پویا راه نقشه طراحی شامل دیجیتال استراتژی یک 

I استراتژی با مشابه بسیار دیجیتال بازاریابی استراتژی اول نگاه در .است هافعالیت این نتایج از مندیبهره البته T حال این با است؛ 

I استراتژی در. دارد وجود مفهوم دو این زیادی بین هایتفاوت T جداگانه نالکا چند یا یک روی بر مشخص برنامه یک اجرای هدف 

 کانال هر از حاصل نتایج و گرفته انجام موثر هایکانال تمامی در یکپارچه بطور فعالیت است نیاز دیجیتال بازاریابی استراتژی در اما. است

 .Nieto-García, M., Munoz-Gallego, P.A., González-(Benito, O., 201۷)گذارد می اثر نیز هاکانال سایر در

 

 صادرات -

 برای را بازارها در متفاوت رشد هاینرخ از برداریبهره اجازه و رقابت وجود واسطه به یادگیری و بازار در تنوع ایجاد فرصت تصادرا

. آوردمی فراهم آنها برای را جدید هایمحیط در بقا توانایی و دهدمی کاهش خاص بازار یک به را آنها وابستگی و آوردمی فراهم هاشرکت

 در را کلیدی نقش هادولت( 2012تری، موغان، روبرتو،) است اقتصاد آفرینی باز برای کلیدی منزله به هادولت برای صادرات رشد امروزه

 .(2011 مینا، بهیان،) کنندمی بازی صادرات توسعه هایبرنامه طریق از داخلی هایبنگاه خارجی های تجارتفعالیت ترغیب

 حیاتی امری نفتی غیر صادرات توسعه که اندرسیده اعتقاد این به کشور دولتمردان و ریزانبرنامه نفتی، منابع بودن پذیرپایان به عنایت با

 اغلب تولید هایهزینه افزایش دیگر طرفی از شد، روبرو مشکالتی با نفتی صادرات رشد تداوم کشور در 80 دهه خالل در. باشدمی

 ضرورت سبب همین به شد، هدف بازارهای در کنندگان صادر رقابتی موقعیت عیفتض به منجر گوناگون دالیل به صادراتی کاالهای

 شد داده اجازه دولت به 1381 سال بودجه قانون 19 تبصره( ه) بند موجب به و گرفت قرار مسئوالن توجه مورد صادراتی جوایز احیای

 برای کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید با انایر صادرات ضمانت صندوق احتیاطی ایاندوخته موضوع( ٪1) درصد یک معادل که

 صادرات بخش از حمایت به بیشتر را دولت اخیر هایسال در ویژه به کشور بازرگانی تراز شکاف افزایش. یابد اختصاص صادرات تشویق

 مشیخط در برونگرا رویکرد یک تصادرا توسعه سیاست( 2012 أل، گریفیت،) .است نموده ترغیب یافته سازمان ایگونه به را غیرنفتی

 هر صادرات توسعه پیامد. باشدمی صادرات تشویق طریق از جامعه رفاه و توسعه به کمک آن هدف که است المللی بین تجارت گذاری

 برای مختلف کشورهای اساس این بر است جهان کشورهای دیگر با تجاری تعامالت و بیشتر ارزی آمد در کسب اشتغالزایی، کشور

 توسعه تاریخچه( 2012 آنا، کلکه،. ) کنندمی اتخاذ خود صادرات توسعه برای را متفاوتی حمایتی هایروش مهم، این به دستیابی
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 در ایران اقتصاد کردن گرا برون برای عاملی عنوان به صادراتی هایمشوق یا جوایز موضوع که پیش سال 13 به گرددمی بر صادرات

 این بر دولت شود،می اقتصادی درآمدهای افزایش و کشور به ارز ورود موجب صادرات رشد که تفکر این با خورد، کلید هشتم دولت

 و خارجی هاینمایشگاه در حضور برای تسهیالتی نهایت، در و صادراتی هاییارانه سپس و سال سه مدت به صادراتی جوایز ابتدا اساس

 صادراتی جوایز مشمول اقالم پوشش دامنه بعد هایسال در و داد اختصاص گذاریایهسرم و بازاریابی- تجاری هایهیئت پذیرش و اعزام

 کیفیت ارتقاء تولید، افزایش چون متعددی موارد ریلی، محصوالت صادرات توسعه بحث در( 1386 مسعود، صفرلی،. )کرد ترگسترده

 عهده به ایعمده نقش صادراتی هدف بازارهای یافتن و مرتبط انسانی نیروی و کنندگان تولید آموزش به توجه استاندارد، بهبود تولید،

 مناسب تجاری هایسیاست قالب در تسهیالت ایجاد و حمایتی تشویقی، هایبرنامه صادرات توسعه در مؤثر کارهای راه از یکی. دارد

 میزان بررسی ما تحقیق هدف موضوع، اهمیت به توجه با. خورد رقم صادرات توسعه اقتصادی، توسعه پنجم و سوم برنامه در. باشدمی

 بین تجارت( 1389 طهمورث، پور، حسنقلی. )باشدمی آن با مرتبط تأثیرات و تشویقی هایسیاست از ریلی محصوالت صادرات گیریبهره

 هامهارت سایر و جدید اداره جدید، تکنولوژی جدید، هایایده انتقال برای ایوسیله و کشورها بین تجارتی روابط از عبارت المللی

 حال در کشورهای سوی به یافته توسعه خارجی کشورهای سوی از سرمایه، المللی بین جریان تسهیل و تشویق موجب تجارت باشد،می

 اساس بدین. گرددمی تجارت پیشرفت مانع که دارد وجود المللی بین تجارت روند در کننده محدود عوامل بعضی البته. باشدمی توسعه

 نظریات اقتصاد علم از بخش این در که غیره و اولین و هیکشر میل، استوارت ریکاردو، دیوید اسمیت، آدام نظیر متعدد دانشمندان

 ,.Sparks, B.A., So, Kدارد ) کاربرد المللی بین تجارت در امروز تا موصوف دانشمندان نظریات که اندکرده عرضه متنوع و مختلف

Bradley, G.L., 2016 ) . 

 صادراتی هایمشوق -

 تسهیل و افزایش موجب تا گرفته کار به صادرکنندگان از حمایت و تشویق جهت که هستند اقداماتی جمله از صادراتی هایمشوق 

 منبع اساس بر توانمی را صادرات هایانگیزاننده(. Sun, K.-A., Kim, D.-Y., 2013صادراتی ) سوبسیدهای جمله از شود صادرات

 شرکت داخلی محیط به که هستند عواملی درونی هایکرد )محرک تقسیم های بیرونیمحرک و درونی هایمحرک دسته دو به محرک

 به را آنها ها،محرک ماهیت اساس بر توانمی بعالوه،. دارد بیگانه کشور یا مادر محیط در ریشه بیرونی هایمحرک اما اند،مربوط

 از ناشی که هایی هستندمحرک  فعال های پیشمحرک بندیدسته این در کرد. بندیتهدس واکنشی هایمحرک و فعال هایمحرک

 هایمحرک. شوندمی نامیده کششی فاکتورهای فاکتورها، این. هستند هاشرکت فرد منحصربه و داخلی هاتوانمندی ها وشایستگی

 محیطی عوامل تحریک یا فشار به پاسخ برای صادرات در شرکت شدن درگیر موجب که هایی هستندمحرک فشار فاکتورهای یا واکنشی

 استراتژی یا عملکرد بر است ممکن که هستند صادرات واکنشی و های بیرونیمحرک صادرات تشویق هایبرنامه بنابراین،. شوندمی

 صادراتی، کاالهای تولید مالیاتی هایمعافیت توانمی جمله از که دارند مختلف انواع هامشوق این. باشند داشته تاثیر هاشرکت صادرات

 هزینه کمک کشور، از خارج هاینمایشگاه در حضور و برگزاری هزینه کمک صادراتی، جایزه اعطای و کاال صادرات برای تسهیالت ایجاد

 تجاری مراکز وسعهت و ایجاد به کمک بازاریابی، هایبرنامه به کمک هدف، بازارهای به اعزامی بازاریابی - تجاری هایهیات در مشارکت

 دفاتر ایجاد تجاری، نقطه توسعه و ایجاد های آموزشی،فعالیت توسعه از حمایت صادرات، مدیریت هایشرکت از حمایت کشور، از خارج

 رینتساده جمله از که برد نام را صادرکنندگان به مادی مشوق عنوان به مستقیم پرداخت باالخره و کشور از خارج در بازرگانی نمایندگی

 صادرات ماقبل اولیه مراحل در صادرات توسعه از مرحله هر در صادراتی هایانگیزاننده. است صادرکنندگان به مستقیم پرداخت ها،مشوق

 ,.Sparks, B.Aباشند ) داشته حضور تواندمی فرایند این مابین گامی در یا صادرات در تعهد و درگیری نظر از ترپیشرفته مراحل تا

Browning, V., 2011.) 

 

 تحقیق شناسی روش -
 مطالعات روش از نیاز مورد هایداده آوریجمع برای. است پیمایشی نوع از توصیفی روش، نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش 

 آلفای طریق از مذکور هایپرسشنامه پایایی و بوده پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار. است شده استفاده میدانی مطالعات و ایکتابخانه

 شرکت در شاغل کارمند 4۷ مجموع از 0٫833 پایایی با از: پرسشنامه اندعبارت استفاده مورد هایپرسشنامه و گردیده محاسبه کرونباخ

 پرسشنامه 35 نهایت در کوکران فرمول از استفاده با که گردید توزیع گروهی بین تصادفی صورت به هاپرسشنامه پتروشیمی ایران
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 در. بود لیکرت طیف دارای استفاده مورد پرسشنامه که است ذکر قابل. شد انجام نفر 35 این روی بر مربوطه هایتحلیل و شد تکمیل

 که متغیرهایی توصیف برای بنابراین،. شودمی استفاده جمله دو آزمون ،T آزمون اسمیرنوف، - کلموگروف هایآزمون از پژوهش این

 آنها آماری توزیع که متغیرهایی توصیف برای همچنین،. شودمی استفاده T آزمون از بهتر، نتیجه به رسیدن برای دارند نرمال توزیع

 بعدی یک اسمیرنوف و کلموگروف آزمون از توزیع، بودن نرمال بررسی برای. شد خواهد برده سود ایدوجمله آزمون از نیست، نرمال

 .شد استفاده

 

  پژوهش هایفرضیه و هاسؤال

 تأثیر دارد؟ صادرات توسعه روی بر صادرات بخش در دیجیتال بازاریابی های آموزشیفعالیت توسعه از ایتحم آیا. 1

 دارد؟ تأثیر صادرات توسعه روی بر کشور از خارج در دیجیتال بازاریابی نمایندگی دفاتر ایجاد آیا. 2

  دارد؟ رتأثی صادرات توسعه روی بر دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به کمک آیا. 3

  پژوهش هایفرضیه

 .دارد تأثیر صادرات توسعه روی صادرات بخش در دیجیتال بازاریابی های آموزشیفعالیت توسعه از حمایت .1

 .دارد تأثیر صادرات توسعه روی کشور از خارج در دیجیتال بازاریابی نمایندگی دفاتر ایجاد  .2

 .دارد تأثیر اتصادر توسعه روی دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به کمک  .3

 

 اسمیرنوف -: آزمون کلموگروف1جدول شماره 

 توزیع آماری سطح معنی داری متغیر

 نرمال 0.049 های آموزشیفعالیت توسعه از تاثیر حمایت

 نرمال 0.361 دیجیتال بازاریابی نمایندگی دفاتر تاثیر ایجاد

 غیر نرمال 0.021 دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به تاثیر کمک

 

 

 

 حد باال حد پایین داریسطح معنی متغیر

 0.22۷3 -0.6940 0.306 یآموزش یهاتیفعال توسعه از تیحما ریتاث

 0.3938 -0.12۷1 0.301 یندگینما دفاتر جادیا ریتاث

 

 نیا زانیم که است یمعن نیبد نیا است. آمده دست به درصد 5 از باالتر یدار یمعن سطح ر،یمتغ دو هر در شود،یم مشاهده چنانچه

 است. متوسط و نبوده باال رهایمتغ

 مشاهده 3شماره  جدول در آن جینتا که شد استفاده یادوجمله آزمون از ق،یتحق رنرمالیغ یرهایمتغ تیوضع یبررس منظور به

 .گرددیم

 پژوهشی متغیرهای برای دوجمله ای آزمون : نتایج3جدول شماره 

 نتیجه سطح معنی داری متغیر

 باال 0.004 دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به کمکتاثیر 
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 های تحقیق  بررسی فرضیه
 اول سطر اطالعات با |.( دارد تأثیر صادرات توسعه روی صادرات بخش در دیجیتال بازاریابی های آموزشیفعالیت توسعه از حمایت) -1

 متغیر میزان که معناست بدین این. است آمده درصد 5 از باالتر آزمون داریمعنی سطح. نمود بررسی را فرضیه این توانمی( 2) جدول

 میانگین) است نیامده دست به باال میزان این که این به توجه با. اندآورده میان به متوسط تاثیر از سخن نمونه افراد غالب و است متوسط

 .پذیرفت را فرضیه این تواننمی بنابراین( 3 از بیشتر

( 2) جدول و T آزمون دوم سطر در |.( دارد تأثیر صادرات توسعه روی کشور از خارج در دیجیتال بازاریابی یندگینما دفاتر ایجاد) -2

 نیامده دست به باال میزان این که این به توجه با. است آمده دست به 3 حدودا استنباطی میانگین. است داده رخ قبل مورد مشابه نتایجی

 .پذیرفت را فرضیه این توان نمی اینبنابر( 3 از بیشتر میانگین) است

 غالب که است این از حاکی نتایج( 3) جدول دوم سطر در.( دارد تأثیر صادرات توسعه روی دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به کمک) -3

 این بنابراین. است باال اندکرده قلمداد را باال تاثیر جامعه در که افرادی نسبت بهتر بیان به. اند گفته سخن مولفه این باالی تاثیر از افراد

 .شودمی پذیرفته فرضیه

 

  گیرینتیجه

 از عظیمهی حجهم کهه اجتماعی هستند تعامالت و کار و کسب بازار اخبار، از سرگرمی، رشد حال در بزرگ منبع یک دیجیتال هایرسانه

 دوسهتان، نظهرات کهار، و کسهب یهک جانهب از منتشهر شهده اطالعات بر عالوه میان این در. دهندمی کاربران قرار اختیار در را اطالعات

 منتشهر مطالهب بهه بیشتری نسبت اعتماد خود اطرافیان نظرات به اغلب مشتریان. گیردمی قرار مشتری اختیار در نیز بستگان آشنایان و

 تجربهه کهه شهاخص تجهاری امنه و برنهد یک حول معموال اطرافیان پیشنهادات و نظرات. دارند شبکه اجتماعی یا سایت وب یک در شده

 مناسهبی تعامل که ای هستندشده شناخته هایشرکت و اعتماد قابل برندهای دنبال به مردم. گرددمی زده رقم هاآن برای از خرید خوبی

 در کیفیهت بهر عهالوه شهاخص برنهد یهک بهه شهدن بهرای تبهدیل امروز دنیای در. کنندمی عمل آنها نیاز با متناسب و داشته مشتری با

 قهرار به پژوهش هایفرضیه از حاصل نتایج خالصه طور به .است انکار قابل غیر دیجیتالی نیز جامعه در فعال حضور خدمات، و محصوالت

 : است زیر

 آزمون داریمعنی سطح.( دارد تأثیر صادرات توسعه روی صادرات بخش در دیجیتال بازاریابی های آموزشیفعالیت توسعه از حمایت

( 3 از بیشتر میانگین) است نیامده دست به باال میزان این که این به توجه با. است آمده درصد 5 از باالتر که است آمده دست هب.( 306)

 دارد. سطح تأثیر صادرات توسعه روی کشور از خارج در دیجیتال بازاریابی نمایندگی دفاتر ایجاد. پذیرفت را فرضیه این تواننمی بنابراین

 است نیامده دست به باال میزان این که این به توجه با. است آمده درصد 5 از باالتر که است آمده دست به.( 301) مونآز داری معنی

 .پذیرفت را فرضیه این تواننمی بنابراین( 3 از بیشتر میانگین)

 5 از باالتر که است آمده دست به.( 004) آزمون داریمعنی دارد. سطح تأثیر صادرات توسعه روی دیجیتال بازاریابی هایبرنامه به کمک

 پذیرفته فرضیه این بنابراین. است آمده دست به درصد 5 از کمتر داریمعنی سطح ایدوجمله آزمون در بهتر بیان به. است آمده درصد

 .شودمی
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