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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تحول دیجیتال و بازاریابی دیجیتال بر ارتقاء و موقعیت یابی برند و توسعه تجارت الکترونیکی و با
رویکردی کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای شامل  11سوال با طیف
لیکرت پنج درجه استفاده گردید .ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد .سپس روایی سازه با استفاده از
تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد .مقدار  AVEتمامی متغیرها نیز باالی  0/5بوده و روایی همگرا تایید شد .برای سنجش پایایی
نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید .ضریب آلفای کرونباخ و مقدار  CRتمامی متغیرها نیز باالی  0/7بدست آمده
است .بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است .جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
به تعداد  1311نفر میباشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار  302نفر از کارکنان قرار گرفت .برای آزمون فرضیههای پژوهش از
تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  Smart Plsاستفاده شده است .نتایج نشان داد که تمام فرضیات مورد تایید می باشند یعنی
تحول دیجیتال و بازاریابی دیجیتال بر ارتقاء و موقعیت یابی برند تاثیرگذار است .همچمین تحول دیجیتال و بازاریابی دیجیتال نیز بر
توسعه تجارت الکترونیکی تاثیرگذار است.

واژههاي كلیدي
تحول دیجیتال ،بازاریابی دیجیتال ،ارتقاء و موقعیت یابی برند ،توسعه تجارت الکترونیکی.

 .1مقدمه
در دهه کنونی ،مفهوم نوآوری دیجیتال تا حد زیادی توسط محققان برای ایجاد رقابت انواع مشاغل مورد تایید قرار گرفته است ].[22
کسبوکارها عمدتاً به نقش مداوم و تأثیرگذار نوآوریهای دیجیتال برای دستیابی به عملکرد برتر وابسته هستند ] .[1اصطالح نوآوری
دیجیتال اغلب به عنوان ایجاد راه های جدید برای انجام فعالیت های اقتصادی با استفاده از اینترنت و فناوری های دیجیتال شناخته می
شود ] .[12عالوه بر این ،نوآوری دیجیتال نشان دهنده یک پدیده نوظهور با اهمیت فزاینده برای شرکتهای کوچک و متوسط کسب و
کارهای فناوری اطالعات و ارتباطات است .استفاده قابل توجه از فناوری اطالعات در فرآیندهای کسب و کار ،استراتژی ،بازاریابی و توسعه
محصول به طور قابل توجهی به اصالح الگوهای کسب و کار در صنایع مختلف ،از جمله شرکت های کوچک و متوسط صنعت فناوری
اطالعات و ارتباطات کمک کرده است ] .[1ادبیات نشان می دهد که تنها مطالعات کمی در فناوری اطالعات و ارتباطات و شرکتهای
کوچک و متوسط به منظور بررسی پیش شرط های توسعه نوآوری دیجیتال انجام شده است ] .[13عالوه بر این ،محققان برخی از عوامل
مهمی را که روند نوآوری دیجیتال را در صنایع کوچک و متوسط صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات تسریع میکنند ،نادیده گرفتند.
دستیابی به نوآوری دیجیتال برای شرکتهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کاری دشوار و پیچیده است و نیاز
شدیدی به ایجاد فرهنگ سازمانی دیجیتال و تحولهای دیجیتال وجود دارد .اما مطالعات موجود به ندرت مکانیسم بهبود نوآوری
دیجیتال را در شرکتهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات توضیح می دهد .بنابراین ،تحقیق حاضر به طور تجربی
تأثیر فرهنگ سازمانی دیجیتال و تحولهای دیجیتال را بر نوآوری دیجیتال در زمینه اقتصاد دیجیتال آزمایش میکند .اقتصاد دیجیتال به
کلیه فعالیتهای اقتصادی اطالق میشود که مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،دانش دیجیتالی و اطالعات مرتبط با اینترنت است.
تأثیرات اقتصاد دیجیتال بر سازمانهای تجاری بسیار زیاد است و این تغییر تمرکز در شرکتهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطالعات
و ارتباطات عمیقتر است .پس از گسترش اینترنت و فناوری های دیجیتال در قرن بیست و یکم ،ماهیت نگرانی های تجاری در سراسر
جهان تغییر کرده است ] .[21ارائه خدمات با استفاده از فناوری های دیجیتال نیازمند فرهنگ و تحول های سازمانی دیجیتال برای پیاده
سازی مدل های کسب و کار جدید است .فرهنگ سازمانی دیجیتال ،همانطور که توسط دشپاند و وبستر ( )1292تعریف شده است،
مجموعه ای از مفروضات مشترک و درک کلی در مورد شیوه های سازمانی در زمینه دیجیتال را نشان می دهد .فرهنگ سازمانی دیجیتال
به بخشی جدایی ناپذیر برای مدل کسب و کار جدید تبدیل شده است که آثار خود را بر آمادگی سازمانی و نوآوری دیجیتال گذاشته است
] .[10در راستای فناوری های نوظهور ،سازمان ها باید فرهنگ محیط کار را توسعه دهند تا به ظهور فناوری های پیشرفته پاسخ دهند
] .[25با توجه به نقش مهم فرهنگ سازمانی دیجیتال برای انطباق با فناوری های نوظهور ،توانایی سازمان ها می توانند بهترین استفاده
ممکن از منابع فناوری را برای فرآیند نوآوری مدیریت کنند .تحول دیجیتال سازمانی با ادغام و بسیج فن آوری ها و منابع انسانی ،فرآیند
نوآوری را سرعت می بخشد ] .[9برخی از نویسندگان پیشنهاد می کنند که سازمان ها برای مدیریت تحول دیجیتال بدون آمادگی توانایی
و منابع با مشکالت جدی مواجه هستند .حول های دیجیتالی یک سازمان ،دگرگونی و ادغام فناوری های دیجیتالی الزم برای فرآیند
آمادگی و نوآوری را تضمین می کند ].[11
بنابراین ،فرهنگ و تحول دیجیتال سازمانی نقشی حیاتی برای آمادگی سازمانی در قبال مدل کسب و کار جدید ایفا می کند ] .[29شکی
نیست که این ساختارها برای جهت گیری نوآوری دیجیتال اهمیت پیدا می کنند .با این حال ،بهبود مستقیم نوآوری دیجیتال با فرهنگ
و تحول دیجیتال سازمانی کافی نیست .مطالعات موجود عوامل مختلفی را پیشنهاد میکنند که پیامدهای فرهنگ دیجیتال و تحولهای
سازمانی هستند و در عین حال بر نوآوری دیجیتال تأثیر مثبت میگذارند .یکی از پیامدهای مهم فرهنگ دیجیتال و تحول های سازمانی،
آمادگی سازمانی است که به طور متوالی بر نوآوری دیجیتال تأثیر می گذارد ] .[21بنابراین ،در این مطالعه ما این شکاف را برجسته
میکنیم و نقش میانجی آمادگی سازمانی بین فرهنگ دیجیتال سازمانی ،تحولهای دیجیتال و پیوند نوآوری دیجیتال را بررسی میکنیم.
اصطالح آمادگی سازمانی بیانگر توانایی قوی برای تنظیم منابع موجود خود برای پذیرش موثر ،بهره برداری و جذب فناوری های دیجیتال
است که از اجرای فعالیت های نوآورانه پشتیبانی می کند ].[12

 .2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
توسعه و استفاده گسترده از فناوری ] [5و فناوریهای اینترنتی ،نحوه برقراری ارتباط جامعه را چه در زندگی روزمره و چه در زندگی
حرفهای تغییر داده است .همین امر در مورد تجارت شرکت هایی که در شرایط مدرن (دیجیتال) فعالیت می کنند صدق می کند ].[17
اینترنت به یک جزء کلیدی  -یا میتوان گفت ،یک سالح استراتژیک تبدیل شده است ] -[7به این دلیل که یکی از مهمترین فناوریهای
قرن بیستم را نشان میدهد ] [3و ] .[30از سوی دیگر ،در محیط های تجاری به سرعت در حال تحول ،تجزیه و تحلیل دقیق و برنامه
ریزی دقیق می تواند کلید انتخاب استراتژی های "درست" برای سرمایه گذاری فناوری اطالعات و اجرای هر فن آوری جدید باشد .راس
و همکاران ( ،)2001ریتر و پدرسن ( )2020و پیرس و پیرس ( )2020نشان دادهاند که بهترین شرکتها فراتر از فرآیندهای معمولی
میروند و قابلیتهای خود را دیجیتالی میکنند تا خود را از رقبای خود متمایز کنند .جهانی شدن و افزایش استفاده از اینترنت دو انگیزه
مهم در پس گذار از رویکرد بازاریابی سنتی به دیجیتال است .دگرگونی دیجیتال یک فرآیند تکاملی را تشکیل میدهد و روشهای زندگی
و روشهای انجام تجارت ما را از طریق فناوریهای دیجیتال تغییر میدهد .در درجه اول از طریق پیاده سازی راه حل های فناورانه جدید
مبتنی بر خدمات اینترنتی و فناوری های اطالعاتی مدرن ] .[27دگرگونی دیجیتال به «فرایند استفاده از فناوریهای دیجیتال برای ایجاد
یا اصالح فرآیندهای کسبوکار ،فرهنگ و تجربیات مشتری جدید برای برآوردن نیازهای تجاری و بازار» اشاره دارد(گونزی و هایل،
 .)2020اگرچه تحول دیجیتال نمی تواند شکاف اقتصادی و اجتماعی را پر کند ،اما اجرای آن ممکن است کاهش آن را تسریع کند.
بنابراین این یک فرصت عالی برای کشورهای کمتر توسعه یافته است .هنگامی که صحبت از استفاده از اشکال دیجیتالی ارتباطات مانند
اینترنت ،شبکه های اجتماعی و خدمات تلفن همراه می شود.
 .1.2تحول دیجیتال و نوآوري دیجیتال
تحول دیجیتال به مکانیزمی گفته می شود که تحول و یکپارچگی منابع تکنولوژیکی را تضمین می کند و بهترین استفاده را از این منابع
تکنولوژیکی می کند ] .[21یک تحول دیجیتال که به عنوان بخشی از نوآوری دیجیتال در نظر گرفته می شود بسیار مهم است زیرا
یکپارچه سازی فناوری های دیجیتال با متخصصان دیجیتال را فراهم می کند ] .[19تحول های دیجیتال نقش مهمی در بهبود نوآوری
دیجیتال ایفا می کنند ] .[2بر اساس تئوری تحول پویا ،تحول دیجیتال به عنوان تحول پویا یک سازمان در نظر گرفته می شود که
توانایی شرکت را توصیف می کند .تولید محصوالت جدید و مدل کسب و کار به منظور پاسخگویی به شرایط پویا منجر می شود ].[15
هنگامی که سازمان ها از نظر توانایی خود در ایجاد روش های جدید برای فرآیندهای تجاری تمایل بیشتری به تحول های دیجیتال دارند،
این امر باعث افزایش سطح نوآوری دیجیتال در سطح سازمانی می شود ] .[20برخی از مطالعات قبلی ارتباط بین تحول های دیجیتالی
یک سازمان و نوآوری دیجیتال را نشان داده اند .به گفته برخی از نویسندگان ،تحول های دیجیتالی پیش بینی کننده مهمی برای نوآوری
دیجیتالی سازمان است .برخی از مطالعات نیز بیان کرده اند که توانایی سازمان در ادغام منابع انسانی و فناوری در پاسخ به محیط پویا،
اطمینان بیشتری را برای ایجاد و اجرای مدل های کسب و کار جدید می دهد ] .[2
میرجلیلی ( )1100به بررسی روش های تاثیرگذاری تحول دیجیتال در ایران بر استفاده از بازاریابی دیجیتال در کسب و کار پرداخته و
تاثیر این مفهوم بر ارتقاء و جایگاه یابی برند  -یعنی توسعه تجارت الکترونیک از طریق خدمات الکترونیک پرداختند .نتایج نشاندهنده چند
عامل تعیین کننده در نحوه استفاده شرکت ها از بازاریابی دیجیتال و سطوح مختلف تاثیرگذاری بود که در بین این عوامل دوره زمانی
اجرا ،توانایی افراد مسوول برای بکارگیری آن ،درک مقرون به صرفگی (کارآمدی هزینه) بازاریابی دیجیتال ،قابلیت اندازه گیری تاثیرات آن
و کفایت بازاریابی سنتی اهمیت کلیدی داشتند.
جاوید و همکاران( )1100به ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک
شهر پرداختند .نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی ،محیط سازمانی ،زیرساخت ،عملکرد ،مدیریت و برنامه ریزی ،کیفیت
خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت
می باشد.

 .3فرضیه هاي تحقیق
تحول دیجیتال بر ارتقاء و موقعیت یابی برند تاثیرگذار است.
بازاریابی دیجیتال بر ارتقاء و موقعیت یابی برند تاثیرگذار است.
تحول دیجیتال بر توسعه تجارت الکترونیکی تاثیرگذار است.
بازاریابی دیجیتال بر توسعه تجارت الکترونیکی تاثیرگذار است.

ارتقاء و موقعیت یابی برند

تحول دیجیتال

توسعه تجارت الکترونیکی

بازاریابی دیجیتال

 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی و پیمایشی است ،جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد .حجم این جامعه آماری حدود  1311نفر است .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شده است.

براساس نتیجه فرمول کوکران نمونهای به حجم  302نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده است.
روشهای گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم میشود .در خصوص گردآوری اطالعات مربوط به
ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روشهای کتابخانهای و جهت گردآوری اطالعات برای تایید یا رد فرضیههای پژوهش از روش میدانی
استفاده شده است .برای گردآوری دادههای اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است .پرسشنامه پژوهش براساس پرسشنامه
بومیسازی شده از تحقیق ملویچ و همکاران ( )2020میباشد که با نظرات کارشناسی اساتید و کارشناسان مربوط تعدیل شده است .برای
بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان) ،روایی سازه (تحلیل عاملی) و روایی همگرا استفاده شده است .برای
محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه شده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/252محاسبه گردید.
بنابراین پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است.

 .5یافته ها
پیش از آزمون فرضیههای پژوهشی به بررسی برازش مدل مفهومی پرداخته میشود .مدلهای معادالت ساختاری به طور معمول ترکیبی
از مدلهای اندازهگیری (نشان دهنده زیر مؤلفههای متغیرهای پنهان) و مدلهای ساختاری (نشان دهنده روابط بین متغیرهای مستقل و
وابسته) هستند .قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین
صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بارعاملی بین  0/3تا  0/1قابل
قبول است و اگر بزرگتر از  0/1باشد خیلی مطلوب است .نرمافزار  SmartPLSبرای برازش مدلهای اندازهگیری ،پایایی مرکب و
متوسط اشتراک ( )AVEرا محاسبه میکند و مقدار  R2را برای برازش مدلهای ساختاری ارائه میدهد .مقادیر بیشتر از  0/5برای
متوسط اشتراک ،بیشتر از  0/7برای پایایی مرکب و بیشتر از  0/3برای  R2بیانگر برازش مناسب مدل هستند (آذر ،غالمزاده ،و قنواتی،
 .)1321نتایج تحلیل عاملی شاخصهای سنجش متغیرهای تحقیق در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .1تحلیل عاملی تائیدي مقیاس سنجش متغیرهاي

گویهها

بارعاملی استاندارد

متغیرهاي پنهان

Q1

0.913

Q2

0.990

Q3

0.912

Q1

0.220

Q5

0.971

ارتقاء و موقعیت

Q1

0.201

یابی برند

Q7

0.251

Q9

0.211

Q2

0.220

Q10

0.212

Q11

0.919

Q12

0.913

Q13

0.910

توسعه تجارت

Q11

0.991

الکترونیکی

Q15

0.201

Q11

0.991

تحول دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

الفاي كرونباخ

0.201

0.979

0.929

0.915

AVE

0.772

0.917

0.909

0.779

CR

0.212

0.922

0.202

0.910

نتایج تحلیل عامل تائیدی که در جدول  1ارائه شده است نشان میدهد گویههای سنجش هر یک از ابعاد تحقیق بدرستی انتخاب شده
است.
در نهایت برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته است .بخش ساختاری مدل بر خالف مدلهای اندازهگیری ،به پرسشها و متغیرهای آشکار
مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آنها توجه میکند .در این پژوهش برازش مدل ساختاری با استفاده از

معیارهای ضریب تعیین ( ،)R2افزونگی و در نهایت آماره  GOFاستفاده شده است .ضریب تعیین ( )R2معیاری است که بیانگر میزان
تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین میشود .گفتنی است که مقدار  R2تنها برای
متغیرهای درونزای مدل ارائه میشود و در مورد سازههای برونزا مقدار آن برابر صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای
درونزای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .چین ( )1229سه مقدار  0/33 ،0/12و  0/17را به عنوان مقدار مالک برای
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است .مقدار  R2در جدول 2
گزارش شده است.

جدول  .2ضریب تعیین سازههاي درونزاي مدل
متغیر درونزا

شاخص R2

تحول دیجیتال

0.319

ارتقاء و موقعیت یابی برند

0.222

بازاریابی دیجیتال

0.101

توسعه تجارت الکترونیکی

0.351

براساس جدول  ،2مقادیر ضریب تعیین گزارش شده برای متغیرها در سطح متوسط تا قوی قرار دارد .مهمترین شاخص برازش مدل در
تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص  GOFاست .معیار  GOFتوسط تننهاوس و همکاران ( )2001ابداع گردید و طبق فرمول زیر
میشود .وتزلس و همکاران ( )2002سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/31را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  Gofمعرفی
نمودهاند .این شاخص با استفاده از مجذور حاصلضرب «میانگین ضریب تعیین» و «میانگین شاخصهای افزونگی» قابل محاسبه است.

شاخص  GOFبرابر  0/391بدست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

 .6آزمون فرضیههاي پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی
نتایج حاصل به صورت خالصه در خروجی نرمافزار اسمارت پی ال اس قابل مشاهده شده است .این نتایج در جدول  3به نمایش درآمده
است.
ضریب مسیر تحول دیجیتال بر ارتقا و موقعیت یابی برند مقدار  0/112بدست آمده است .همچنین مقدار آماره  tنیز  7/791بدست آمده
است که از مقدار بحرانی  1/21بزرگتر است .بنابراین با اطمینان  %25میتوان ادعا کرد :فرضیه شماره  1تایید میشود .ضریب مسیر
بازاریابی دیجیتال بر ارتقا و موقعیت یابی برند مقدار  0/302بدست آمده است .همچنین مقدار آماره  tنیز  1/192بدست آمده است که از
مقدار بحرانی  1/21بزرگتر است .بنابراین با اطمینان  %25میتوان ادعا کرد :فرضیه شماره  2تایید میشود .ضریب مسیر تحول دیجیتال
بر توسعه تجارت الکترونیکی مقدار  0/715بدست آمده است .همچنین مقدار آماره  tنیز  9/022بدست آمده است که از مقدار بحرانی

 1/21بزرگتر است .بنابراین با اطمینان  %25میتوان ادعا کرد :فرضیه شماره  3تایید میشود .ضریب مسیر بازاریابی دیجیتال بر توسعه
تجارت الکترونیکی مقدار  0/710بدست آمده است .همچنین مقدار آماره  tنیز  2.111بدست آمده است که از مقدار بحرانی  1/21بزرگتر
است .بنابراین با اطمینان  %25میتوان ادعا کرد :فرضیه شماره  1تایید میشود.

جدول  .3خالصه نتایج تکنیک حداقل مربعات جزیی
فرضیه ها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

فرضیه شماره 1

تحول دیجیتال

ارتقاء و موقعیت یابی برند

0/112

7/791

تایید

فرضیه شماره 2

بازاریابی دیجیتال

ارتقاء و موقعیت یابی برند

0/302

1/192

تایید

فرضیه شماره 3

تحول دیجیتال

توسعه تجارت الکترونیکی

0/715

9/022

تایید

فرضیه شماره 1

بازاریابی دیجیتال

توسعه تجارت الکترونیکی

0/710

2/111

تایید

 .7نتایج
بر اساس نتایج این تحقیق ،پیشنهاد می شود که مدیران تا حد امکان کارکنان خود را در فعالیتهای بازاریابی دیجیتال
مشارکت دهند تا اطمینان حاصل شود که همه ،و نه فقط مدیران بازاریابی ،از اهمیت این عمل در حصول اطمینان از ارتقاء و
موقعیت مناسب در آگاهی آگاه هستند .از مشتریان خود بدون شک ،مفهوم دیجیتال مارکتینگ منجر به ارتقاء و جایگاه بهتر
برند می شود  .بنابراین ،برای اجرای کافی استراتژی دیجیتال مارکتینگ و دستیابی به بهترین نتایج ممکن ،وجود کارکنان به
عنوان ذینفعان داخلی ضروری است .نتیجه می گیریم که باید در زمینه استفاده از بازاریابی دیجیتال ،به ویژه در کشورهای
کمتر توسعه یافته ،کار بیشتری انجام شود .نتایج بهدستآمده ممکن است به عنوان دستورالعملهایی برای مدیران و
تصمیمگیرندگان در اجرای استراتژیهای بازاریابی دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیکی باشد که میتواند دسترسی جهانی به
تجارت ،تعامل چند کانالی با مشتری ،صرفهجویی در هزینه و رقابت را تضمین کند .این نتایج ممکن است پیامدهای بیشتری
برای مدیران و سایر تصمیم گیرندگان ایجاد کند .هنگام تدوین استراتژی برای استفاده از بازاریابی دیجیتال ،پشتیبانی مدیریت
حرفه ای باید در تمام مراحل وجود داشته باشد .تصمیم گیرندگان باید آگاه باشند که دانش ،مهارتها و گرایشهای الزم به
عنوان پیشنیاز برای توسعه شیوه بازاریابی دیجیتال خوب عمل میکنند .با این حال ،بدون ادغام کافی این مفهوم در تجارت
الکترونیک ،اجرای دیجیتال مارکتینگ در ارتقاء و موقعیتیابی برند احتماالً با شکست مواجه خواهد شد .به عبارت دیگر،
تصمیم گیری در مورد اجرای اس تراتژی دیجیتال مارکتینگ کافی نیست ،بلکه اجرای آن ضروری است .بنابراین ،مفهوم
بازاریابی دیجیتال باید به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری شرکتی در نظر گرفته شود.
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