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 چکیده

رشب  شمب    ینترنتب یا هبای کاروها کسب  آپتاستار یایدن تال،یجیمروزه با بحران کرونا و تحول دا
فبرو  و   یهبا محصبول، بشب    یتوسعه ،یابیبازار یهاداشته است و رش  تجارت در حوزه یرگی

 وکارهبای  کسب   یببرا  تبال یجی. لباا هبر رشب  د   گبردد یمتفاوت انجام م ییفضا در گرید یهاحوزه
در  یدرونب  راتییب تغ جباد یهر رش  ببر اسباا ا   یراهبردها رایزرس ، یبه نظر م یضرور ینترنتیا
ببا   یدرونب  یابزارهبا  قیب کبار از رر وو توسعه کس  یکاربر به ممتر لیتب   یبا ه ف افزا ست یس
در  تبال یجیهبر رشب  د   یدربباره راهبردهبا   یفیک یه حاضر پژوهم. مقالشودیان ک انجام م نهیهز

 اتیب گسترده ادب یپس از بررس ،یفیک های داده آوری. در مرحله اول با ه ف جمعتبحران کرونا اس
 مبه ین هبای مصباحبه  هبای ررح پرس  یبرا یآن، شارشوب یو راهبردها تالیجیدر حوزه هر رش  د

 یر  گیب در پلتفرم باسبمم رشب  شمب    ریسال اخ ریکه در  ییهاکاروبا صاحبان کس  افتهیساختار 
.  ن یرسب  یمصباحبه ببه اشبباظ نظبر     14. در ادامه پژوهمگران بعب  از انجبام    ش ان ، رراحی داشته

 ریب تمات لافزاز ارلس و با رو  تحلیب  ش ه در مرحله دوم با استفاده از نرم یسیترانو هایمصاحبه
 یتب  اصبل   5 ،یتب  فر ب   18کب  بباز و    141از مجمبوظ   یجبار ش ن . در پژوه   یگاار ک ییاستقرا
در بازار آنمیب    تالیجیهر رش  د یراهبردها یدرآم  و بقا مبنا ر،یالکترون تاکتساب، تجار ،یآگاه
 .قرار گرفتن  ایران

 
 .19ویروا کووی  ت ، بحران  لیرش ، پلتفرم باسمم، تحلهر  ه کلیدواژه
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 مقدم:

مروز، با توسعه و پیشرفت روزافزوون  در دنیای رقابتی ا
تکنولوژی لووم استفاده از ابوارهای دیجیتال در جهت رشد 

شزود. از ایزر رو حزاح ان مشزا       وکار احساس میکسب
های استراتژیک را بزرای بزه  موفق باید به طور مداوم روش

دست آوردن نتایج مورد انتظار اتخاذ کنند. با ورود ویروس 
 گیزر بیمزاری همزه  تزر شزدز زیزرا    رنگ کرونا ایر مسئله پر

در جغرافیای مختلف و درون کشزور پیشزرفت    19-کووید
[. 1] یافزت  غییزر کننزده بزه سزرتت ت   رفتزار مصزر   و  کرد

انزد مصصزو خ دزود را از    کنندگان تصمیم گرفتزه مصر 
. لذا با افزوای   [2] دریداری کنندی دیجیتال هاطریق کانال
های بازاریابی دیجیتال، ریگذاالکترونیکی و سرمایهتجارخ 

 [.1]سرتت گرفت کنندگان تعام  دیجیتال با مصر 
توسعه سریع فنزاوری و  با توجه به بصران ایجاد شده و 

های جزایگویر  انقالب دیجیتال، تمرکو بیشتر بر روی روش
هزای سزنتی،   های م تنی بر رسانهبازاریابی است تا استراتژی

-. به ایر ترتیب شرکت[۳] نمانند رادیو، روزنامه و تلویویو

ها با توجه به تغییراخ ایجاد شده از ابوارهای دیجیتال برای 
تر یب مشتریان به حورخ مجازی و فروش آنالیر استفاده 

هزا و  چگونگی تغییزر شزک  اسزتراتژی   کردند و به بررسی 
[. در ایر راسزتا،  2]دیجیتال پردادتند  های بازاریابیتاکتیک
میم گیززری نوآورانززه منجززر بززه هززای تصززراه ززردتوسززعه 

بزرای بازاریزابی مزی    رشزد، مانند هک رویکردهای جدیدی
قزادر بزه    ی اسزت کزه  فراینزد جدیزد  . هک رشد، [۳] شود

کزار، ترکیزب   وها برای رشد کسبشناسایی کارآمدتریر راه
 "رشزد ". [4] وری دزار  از چزارچوب اسزت   اتفکر و فنز 
ن( کزاربر در  ها )یزا حزدها میلیزو   حفر به میلیوناز افوای  

رشزد انفجزاری و نمزایی یزک شزرکت       هد  اچند سال، ب
نزوی   بزه معنزای برنامزه    "هکر"از طر  دیگر، . [5]است 

تواند مصصول یک شرکت را تشزویق کنزد تزا    است، که می
رشد ویروسی را تجربه کند، در هر حورخ، همچنیر اشاره 

کند، قزوانیر  کند که دار  از چارچوب فکر میبه کسی می
های جدیدی بزرای حز  مشزکالخ    گیرد و راهنادیده میرا 

به ایر ترتیب، یک هکر رشد باید بزه همزان   . کندکشف می
هکزر رشزد،    [.6و  7] دالق باشزد  ،اندازه که تصلیلی است

اسزت کزه، در    ابیز و بازار ین زو  فنز   کیماهر از  ی یترک
 شزگام یپ "اسزتاندارد " دیجد یمدل تجار کی عیتوسعه سر

 کیز را  یابیز دزود بازار  یشزد بزه دزود   ر یهکرها است.
در  یاساسز  دیز د کیز را  یابیز بلکزه بازار  دانند،ینم تیفعال

یدزدماخ مز   ایمصصول  کیو سادت  یمورد نصوه طراح
اسزت کزه    یابزوار فنزاور   قیز تلف کیز هکر رشد  .[8]دانند 
هزا  ونیز لیبه م ییبه تنها وکند یم جادیا داریدودپا یابیبازار

 .[9] رسدیتوده هدفمند م
رشد به همان انزدازه  (، معتقدست که، هک2021) ترزیپ
رشزد شزک    هزک  [.8] هنزر اسزت   کیز تلم است  کیکه 

جدیدی از بازاریابی ویروسی است که هرچه کاربران بیشتر 
افزراد جامعزه   ، درگیر شوند، احتمال ارجاع دوستان، دانواده

. [7]دواهد بزود  ای بیشتر ارت اطاخ حرفهو همچنیر ایجاد 
 یسزنت  یابیز بازار ریگویاست که کامالً جزا  یویچرشد هک

 یریپذاسیو مق یریگی، پ یآنچه قاب  آزما یشود و رویم
بزه   ییپاسزخگو  م نزای بر  اقیتمام اشت و کندیاست کار م

، قیف هزک 1. ط ق توحیفاخ رایان هالیدی[9]ست یمشتر
سازی کزاربر و حفزک کزاربر    رشد شام  جذب کاربر، فعال

سزت کزه سزفر    ایرشزد ا لزب اسزتعاره   قیف هکباشد. می
مشتری به سمت درید مصصول یا ددمت را توحیف مزی 

د: گویز رشد چنزیر مزی  کند. رایان هالیدی درباره قیف هک
ند اما اینکزه بگزوییم   هست کنید، مهمکاربرانی که جذب می"

ما یک میلیون کلیک یا بازدیزد داریزم کزافی نیسزت، آنچزه      
ست که چند درحد از ایزر  اندیشد ایر ارشد به آن میهک

وکزار شزما   بازدیدها ت دی  به تملی در آنان شده که کسزب 
به آن نیاز دارد. قضیه اینطور نیست که تا یکی تضو شد یزا  

بلکزه ارزش بلنزد مزدخ     دوشصال شزویم، از ما درید کرد 
هزا  ریوی کنیم کزه آن ها مهم است. یا اینکه چگونه برنامهآن

ر چیوهزا مسزهله هزک رشزد     را مشتری دود نگه داریم. ایز 
 .[10] "تاس

هزا بایزد مصصزو خ دزود را بزر      در ایر زمینه، شرکت
ها اساس بازدورد و پاسخ زودهنگام به ود بخشند و ویژگی

و  کارگیرنزد مشتریان بهحفک برای های بازاریابی را و تالش
تا نظراخ دود را در مورد مصصو تی  ندها را تشویق کنآن

ز به ایزر  پخ  و به اشتراک بگذارند ،اندکه دریداری کرده
ترتیب با توسعه بازاریابی، بر حفک و جذب مشتری، فعزال 

و  12]سازی، نگهداری و افزوای  فزروش متمرکزو شزوند     
11]  . 

                                                 
1 . Ryan Holiday 
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 )مورد مطاهع  : پلتفیم باسالم( یانما نمآیال ندر بازارها 19 دمکوو یوسمدر بحیان و تالیبمرشد دهک  نراهبیدها ناهگو نمتدو

کزارگیری بازاریزابی   با توجه به بصران کرونا و لووم بزه 
وکارهزای  الخصوص کسزب ها تلیوکاردیجیتال برای کسب

توانند با راه ردهزای هزک  ها میآپنوپا و کوچک، استارخ
رشد دیجیتال به به ود وضعیت دود کمزک شزایانی کننزد.    

ها بودجزه کزافی بزرای بازاریزابی و تجزارب      زیرا استارتاپ
رشزد، رشزد   و هزد  از هزک   [1۳] سنتی بازاریابی ندارنزد 

هزای بسزیار انزدک و    سریع تجزارخ بزا اسزتفاده از بودجزه    
هزای  نزی از   ت و دارایزی ی اینترنز استفاده از مویت شز که 

 ریشزتر یشزود ب یباتز  مز   ونیاتوماسز . زیرا [14]است داده
 یهاتیدر سا یآزادو  شود یروسیمشاهده شده و یمصتوا
در رشزد  . لزذا هزک  [9] اسزت  شزتر یب یاجتمزات  یهارسانه
 .مشهودتر است آنالیر یبازارها

ی هزای نوآورانزه  ها و فعالیزت رشد از طریق پلتفرمهک
کند که در نهایزت  قه زیادی در کاربران ایجاد میآنالیر تال

شزود کزه بزه    منجر به رفت و آمد زیاد کاربران آنالیزر مزی  
توانند به مشتریان بورگ ت دی  شوند و حورخ تدریجی می

 کنددر نتیجه درآمد شرکت به سرتت شروع به افوای  می

ها، ت لیغاخ پردادت بزه ازای هزر   . هکر رشد از ایمی [15]
هزای  نویسزی برنامزه  هزای برنامزه  ها و واسزطه پلتفرمکلیک، 

پذیر های قاب  آزمای  و مقیاسپلتفرم برای ایجاد استراتژی
با هد  احلی دستیابی به بازار دیجیتال پر رونزق، اسزتفاده   

. با توجه به مطالب تنزوان شزده یکزی از    [16و 1۳]کند می
ی توانزد در دنیزای الکترونیکز   هایی که هکر رشزد مزی  زمینه

کارهای پلتفرمی استز وامروز در آن موفق تم  کند، کسب
ها بیشزتر تجزارخ دزود را از    ها و سازمانجایی که شرکت

بزا افزوای     رسزد دهند. به نظر مزی طریق اینترنت انجام می
هزای سزنتی قزادر بزه مقابلزه بزا       سطح پیچیزدگی، معمزاری  

مشززکالخ حاضززر ماننززد: نیززاز بززه پاسززخگویی سززریع بززه  
تزر  هزای جدیزد و پزذیرفتر اد زام بهتزر و سزریع      نیازمندی
هززا فززرم. پلززت[18و 17] هززا در پلتفززرم، نیسززتنداپلیکیشززر

میان  [19]هایی هستند که از طریق تعامالخ مستقیم واسطه
کننزد و بزر   دو یا چند گروه مجوا از کاربران دلق ارزش می

فزرم بزه آن دو   های ذینفع حاضر در پلتاساس تعداد گروه
. پلتفزرم یزک نقز     [20]گوینزد  چند وجهی مزی وجهی یا 

احلی و ضروری دارد و آن فراهم کردن یک سیسزتم میزان   
ای از های مختلف کاربران است ایر سیستم مجموتزه گروه

هزایی اسزت کزه در تعزامالخ میزان کزاربران       اجوا و قزانون 
وکار بزه تنزوان   . پلتفرم دیجیتال کسب[21]شود استفاده می

اخ که م زاد خ در بزازار را تسزهی     نوع جدیدی از موسس
. بزا توجزه بزه بصزران     [22]شزود  کند، در نظر گرفته میمی

کرونا و رکود اقتصادی ایجاد شده افراد زیادی تصزمیم بزه   
اند. زیزرا در  وکارهای پلتفرمی کردهگذاری در کسبسرمایه

هزای فناورانزه م تنزی بزر     بازارهای رقابتی امروزی، نوآوری
هزا و حزنایع   ورانزه بزرای بسزیاری از بنگزاه    پلتفرم های فنا

هزای مصزی    توانند در آشفتگیهایی میحیاتی است و بنگاه
وکار بقای دود را تضمیر کنند که از فکزر پورتفزوی   کسب

 مصصول بزه سزمت تفکزر پلتفرمزی حرکزت کزرده باشزند       

هایی که در بصران کرونا بسیار مورد . یکی از پلتفر[2۳و24]
لتفرم باسالم است. زیرا ایزر پلتفزرم بزا    توجه قرار گرفت، پ

رشد فرحت مناسز ی بزرای رشزد تجزارخ     راه ردهای هک
 ایجاد کرده است.

 یاستز بازار اجتمزات  ریآنال یبازار اجتمات کیباسالم 
بزازار نقز  دارنزد. باسزالم بسزتر       ریز همه اتضا در ا یعنی

 یلیکوچک است. در باسالم سزازندگان احز   یکارهاوکسب
 یو روسزتاها  رهارا از شزه  یارکاردانزه ی که مصصزو خ  

و  شزوند یمز  دهیز د شزتر یب فروشزندز یمز  واسطهیمختلف ب
 میتصم توانندیم های. مشترابندییوفادار دود را م انیمشتر
دزر  کننزد و در رونزق     رانیز ا یکه پولشان را کجا رندیبگ

نق  داشته باشند. فروشزنده   رانیمختلف ا یاقتصاد شهرها
مصصزو ت  را   سزازدز ی رفه مز  گانیو را در باسالم آسان

کند و درباره مصصول  بزا  می ترضه اشدر  رفه واسطهیب
تزالوه بزر    توانندیدارها م.  رفهکندیگو موگفت دارانیدر
 گریبزه همزد   دهنزد، یرا رونق مز  نوکار دودشاکسب نکهیا

 میدر تنظز  و انجزام بدهنزد   یگروه یهاتیکمک کنند، فعال
 .داشزته باشزند   ریتزا   رانیز خ سراسزر ا مصصزو   یهامتیق

چزک  وک یکارهزا واز کسزب  ییایز در با سالم بزا دن  داریدر
و  دوانزد یرا مز  دارنیدر گرید یها. تجربهشودیم روبهرو
پزردازدز آن یاز پردادت امر م دواهدیهر آنچه را م نهیهو
منتشر کنند و بزا   همه یرا برا دشانیتجربه در توانندیمها 
 یدارهزا بزرا  و بزه دزود  رفزه    گرید یهایمشترکار به  ریا

تنزوع   دارانیز ارتقاء مصصولشان کمک کنند. در باسزالم در 
 چیدر دکزان هز   دیکه شزا  نندیبیم یاز مصصو ت یریگچشم
 ازهزا، یو امت کنندیوگو من اشد. با فروشندگان گفت یتطار

یکزه مز   یانهی. هونندیبیرا م گرانید یهاو تجربه هادگاهید
کززه از  رودیبززه حسززاب فروشززندگان مزز یزمززان نززد،پرداز

باشند. با سالم تا هفت روز منتظزر   یراض یافتیمصصول در
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 اشنهیبود، هو ی. اگر او ناراضماندیم داریدر تی  ت رضا
 هیسزو ت داربزود بزا  رفزه    یو اگر راضز  گرداندیرا به او برم
 توانندیباسالم م یهمه اتضابه ایر ترتیب  .کندیحساب م

 .[25] با هم ارت اط برقرار کنند یسادگبه 
در حال حاضر با توجزه بزه بصزران کرونزا، فزردی کزه       

رشد را بر تهده دارد باید نس ت به روندهای در وظیفه هک
حال ظهور و تصو خ بازار بسیار هوشیار باشد تا بتواند بزا  

تجربیزاخ دزود، ترکیزب مناسزب      و هزا استفاده از مهزارخ 
کلمزه   را،یز ز .[26]ادی را تنظیم کنزد  بازاریابی و رشد اقتص

 دایز پ یدیز جد یمعنزا  یاجتمات یهاش که  یبه دل ،تجارخ
 دیز در یالگزو  ،کزرده  رییکامالً تغ خکرده، فروش مصصو 

 دیز جد عیو فروش و توز افتهی یدیچشم انداز جد یمشتر
کارهزای پلتفرمزی   و. در چنیر شرایطی کسب[9شده است ]
سزت کزه راه ردهزای    روریای یافته است و ض اهمیت ویژ

وکارها مورد بررسی قزرار گیزرد.   مناس ی جهت رشد کسب
لذا هد  از پزژوه  حاضزر تزدویر الگزوی هزک رشزد       

 باشد. دیجیتال در پلتفرم باسالم می
شود با توجه به مطالب تنوان شده، ایر سؤال مطرح می

فرم باسالم در بصزران  رشد دیجیتال پلتکه راه ردهای هک
وکارهزا  ؟ چگونه ایر راه ردها به رشد کسزب کرونا چیست

رشد در بصران کرونا کمک کرده است؟ آیا راه ردهای هک
وکارهزا در پلتفزرم   تواند سز ب رونزق اقتصزادی کسزب    می

 شوند؟

 مب نی نظری و پیشین: پژوهش 

 1برای اولیر بار توس  شان الزی   "هکر رشد "مفهوم 
ی وبزالگ  هزا در یکی از پسزت . او ظاهر شد 2010در سال 

دود از ایر احطالح به تنوان کسی یاد کرد که تنها هدف  
رشد است و هر تملی از آن شخص ناشی از می  به رشزد  

کنزد:  یجملزه آ زاز مز    ریز پست را با گفزتر ا   یاست.. ال
شزوند،  یمز  یسزاز اسیز آماده مق هاآپاستارخکه  یهنگام"

اسزت کزه    یها ا لزب اسزتخدام کسز   چال  آن ریتربورگ
ایزر   2چزر  ، انزدرو هابعزد . [8] کنزد  یرشد را ره ر بتواند

به تنزوان شخصزی    "هکر رشد"احطالح را پ  از تعریف 
هزای جدیزد بزرای    که همه چیزو را بزرای جزذب مشزتری    

                                                 
1 . Sean Ellis 

2 . Andrew Chen 

 .تزر کزرد  کنزد، مص زوب  مصصول یا ددماخ دود ایجاد می
است،  ۳کرانچی که نویسنده وب سایت تکمتخصص دیگر

رشد یح داد که هکدر یک پست موجود در آن سایت توض
تزریر  های مختلف به دالقانهبه معنای استفاده از انواع داده

 .شک  ممکر است
برندهای بورگی مانند فزی    کند کههالیدی، نیو بیان می

از روش سنتی بازاریابی پیروی  6توییتر و  5، دراپ اک 4بوک
هزای  اند و به دن ال ت لیغزاخ در تلویویزون یزا رسزانه    نکرده

رشزد  ، اما آنها راه رد تصر جدید هک[1۳]ده اند چاپی ن و
را برای دستیابی بزه تعزداد زیزادی از افزراد )در حزالی کزه       

های بازاریابی ی کمتری نس ت به سایر رق ا در فعالیتهوینه
ها بزه  رشد، برای ایر شرکتپردازند(، اتخاذ کردند. هکمی

بزه طزور جزامع در     7دوبی کارسازی کرده است. ریکزان  
شرکت معرو  از راه ردهزای  11ی د چگونگی استفادهمور
، 8. ویزوودی [27]رشد برای متمایو شدن، نوشته اسزت  هک

هکر  رشد مورد استفاده توس های هکبه مطالعه ی راه رد
و اینکه چگونه ایر ادتراع مخرب به موفقیزت بزورگ    رشد

 شود، پردادت که در آن هکر رشد،برای شرکت ت دی  می

دهلزی  -IT ست که توس  فزار  التصصزیالن  شرکت جوانی ا
تاسی  شده، و آن پلتفرم مهزارخ آنالیزر و اشزتغال بزرای     
دانشجویانی است که در آن بر روی مشکالخ دنیای واقعی 

کننزد. ایزر   شوند، کار میها رو به رومیکه در مشا   با آن
های هک رشد که توس  ایر کند که تکنیکمطالعه تایید می

ده قزرار گرفتزه اسزت در جزذب بیشزتر      شرکت مورد استفا
دانشجویان موفقیت آمیو بوده است. از آنجاییکه هکر رشد، 

هززا درگیززری  اسززتارتاپی اسززت در فضززای آمززوزش، آن   
هزای رشزد مختلزف    دانشجویان در پلتفرم را با کمک هزک 

ها به جای اینکه مدیریت کرد. در نتیجه بیان کرد که شرکت
ا اجزرا کننزد، بایزد بزرای     های سزنتی بازاریزابی ر  فق  شیوه

. [28]جذب کاربر به راه ردهای هزک رشزد روی بیاورنزد    

                                                 
۳ . TechCrunch 

4 . Facebook 

5 . Dropbox 

6 . Twitter 

7 . Srikanth  

8 . Dwivedi 
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، نرم افوارهای مهندسزی و دسزتگاه تنظزیم دودکزار،     1گایتو
بازاریزابی دزالق را بزه     ها وآزمای  و تجویه و تصلی  داده

 .  [29]رشد معرفی کرد تنوان سه ستون احلی هک
هزک رشزد   " نیو در تصقیقی با تنزوان  2کانوی و همفی 

هزای  به تنوان رویکردی برای تولید رشزد در بزیر شزرکت   
، به شناسزایی و  "آپ فناوری انگلستان: یک ارزیابیاستارخ

رشزد و شناسزایی ابوارهزا و    -درک ارت اط و اهمیزت هزک  
آپ انگلسزتان  های استارخراه ردهای آن که توس  شرکت

صلیز   مورد استفاده قرار گرفته است، با استفاده از رویکرد ت
رشد تالوه بزر تنصزر   ها دریافتند که هکناند. آتم پردادته

هزای در  تجویه و تصلی  داده، به افراد نیاز دارد تزا فرحزت  
حال ظهور را ق   از دیگران تشزخیص دهنزد و اسزتفاده از    

های سنتی بازاریابی برای پر کردن شکا  بیر دنیزای  روش
چنیر دریافتند که فیویکی و دیجیتال بسیار مهم دانستند. هم
افوایی مسزتقیم دارد.  مفهوم هک رشد با بازاریابی چابک هم

در نتیجه چارچوب مفهومی بزرای اراهزه راهنمزایی جهزت     
رشزد و کمزک بزه    ی تمیق در مورد استفاده از هزک مطالعه

تعریف ایر که یک کمپیر از چه اجوایی باید تشکی  شزود،  
دصوحزیاخ یزک   ایر چارچوب با اد زام   .[۳0]اراهه دادند 

آپ نزاب تولیزد شزده    بزا مزدل اسزتارخ     [۳1]آپ استارخ
و  "مرحلزه ی جسزتجو  "برای تشزکی    [۳2] ۳توس  رای 

ها دارجی توسعه یافته است. همچنیر آن "مرحله ی اجرا"
بزازار، تجویزه و تصلیز      -تناسب مصصزول  "تناحر احلی 

سازی رشد ویروسزی و رشزد مقیزاس    های کاربر، بهینهداده
 .[۳0]رشد مشخص کردند را برای یک هک "پذیر

رشزد و  ای به ط قه بندی هکدر مطالعه 4بناسک و لیونر
بنزدی  ها پردادتند و ط قهکاربردهای تملی آن برای شرکت

ی حیزاخ مشزتری   رشد را در طزول چردزه  الگوی هک ۳4
سازی، سزود، نگهزداری و ارجزاع، اراهزه     برای جذب، فعال

در دو بعزد شزدخ منزابع و     . سزپ  الگوهزا را  [۳۳]کردند 
بندی کردند. نزادر حز ری، پزنج رویکزرد     تهدیر زمانی ط قه

تسزل  بزر چزال      .2جنگ نامتقزارن   .1رشد از جمله: هک

                                                 
1 . Gaito 

2 . Tony Conway and Tanya hemphill 

۳ . Ries 

4 . Bohnsack & Liesner 

 .5فزر آوری سوپرشزارژ    .4 5.در آ زوش گزرفتر پیزوخ   ۳
تواند به تجارخ کمک کنزد  همکاری هنجار جدید را که می

کرونزا آمزاده    وکارها دودشان را برای اقتصاد پسزا تا کسب
 .[۳4]کنند، بیان کرده است 

بززا تنززوان  ی(، در پژوهشزز2020کومززار و همکززاران )
 یدر شز که هزا    یو تصل هیرشد با تجوجامع هک یبررس"

 ایچردزه  "کنزد یمز  تیکه آنهزا را هزدا   انیمشتر یاجتمات
نشزان   1ره شزما  شک  در که اندکرده یرشد معرفهک یبرا

 .[9] داده شده است
 

 

 

 

 

 

     

 . چرخه هک رشد1شکل
       

کزه بزه    یپزژوه ، پژوهشز   نهیشز یو پ اخیبا مطالعه ادب
و  یپلتفرمز  یکارهزا ورشد در کسبهکراه ردهای  یبررس

. نشزد  افزت ی ،پردادته باشزد  ی در بازار آنالیر ایرانتالیجید
مهم  یتجار تیفعال کی یابیبازارهمچنیر با توجه به اینکه 

نوپزا اسزت. بزا     یهزا شرکت یاردیو پا تیرشد، موفق یبرا
نوآورانزه در تزالش    یهزا دهیجوان با ا نانیحال، کارآفر ریا

روبرو  یقاب  توجه یهابا چال  مشتریان،به  یابیدست یبرا
 کیز  یانزداز و راه  یتهسز  هیدر مراح  اول ژهیهستند. به و

 یو مشکالخ دسترسز  هینوپا، منابع مصدود سرما وکارکسب
و توسزعه   یطراحز  ییمزانع توانزا   به منابع مختلزف بودجزه  

 ینزدها یشزود. فقزدان فرآ  یمز  کپارچهی یغاتیت ل یهاریکمپ
نوپا  وکارهایکسب یکارآمد منجر به شکست با  یابیبازار

هوشمندانه و کزم   یهاراه رد افتری بر نانیشود و کارآفریم
رشزد  فروش دود متمرکو هستند. هزک   یاافو یبرا نهیهو
 یهزا راه ری رترومز  ریزی تع یرامصور ب  یآزما کیتکن کی

 یدسترسز  یبزرا  نانیکارآفرو  زم است  رشد تجارخ است

                                                 
5 . pivot 
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رشزد را در  مختلزف هزک   راه ردهای به مخاط ان گسترده،
در رشزد مشزا      یاتیز ح یهزا نقشز  آنزیزرا   رنزد یبگ  یپ

، یابیززاز بازار ی ززیشززام  ترک نززدیفرا ریززدارنززد. ا یامززروز
 اسزت.   یز و تصل هیها و تجوداده ی، مهندسیتوسعه، طراح

در زمزان   ژهیبه و تالیجیرشد دهک یراه ردها ییشناسا لذا
 تیز کارها حزاهو اهم واز کسب یاریبس یبرا تواندیبصران م
رشزد در بزازار   راه ردهای هزک مقاله  ریدر ابنابرایر  باشد.

-ادهیز را پ دیجد یهایآورشود که فریاراهه مآنالیر ایران 

 یرا بزرا  یترمندانه و ارزانهوش یهانهیکند و گویم یساز
  کند.وکارهای نوپا در شرای  بصران معرفی میرشد کسب

 روش تحقیق

  تصقیق که، شناسایی راه ردهزای هزک  به هد باتوجه
 قیزق صت رویکزرد ، استرشد دیجیتال در بازار آنالیر ایران 

 کزاربردی نیزو  اسزتفاده  نوعصاظ ل به و بوده کیفی حورخ به
هزا در  آوری دادههای مختلزف جمزع  . از میان روشباشدمی

پژوه  کیفی، به دلی  بصران کرونزا از روش مصزاح ه بزه    
کم بهزره گرفتزه شزد و بزه     حورخ آنالیر با استفاده از وب

رشزد( و ن زود   دلی  جدید بزودن موضزوع مصزاح ه )هزک    
یافتزه  سزادت ذهنیت ق لزی در مزورد آن، از مصزاح ه نیمزه    

رور ادبیزاخ در زمینزه هزک رشزد     استفاده شزد. پز  از مز   
دیجیتال و با توجه به پرس  احلی تصقیق م نی بر شنادت 

رشزد دیجیتزال در شزرای  بصزران کرونزا،      های هزک راه رد
طراحی شزد.   1های باز مصاح ه ط ق جدول شماره پرس 

همچنیر با توجه به ماهیت نیمه سزادتاریافته مصزاح ه بزه    
شده توس  پشزتی ان تر شدن توضیصاخ ارایه منظور روشر

های دیگزری طزرح گردیزد. در    م باسالم، پرس های پلتفر
شزوندگان دواسزته شزده تزا     پایان هر مصزاح ه از مصزاح ه  

رشد دیجیتال بیان کننزد.  استن اط کلی دود را از مفهوم هک
کزاری گزروه   متوس  زمان هر مصاح ه با توجزه بزه مشزغله   

 ای هر مصاح ه دقیقه برآورد شد. در ابتد 40شونده مصاح ه
 

هزا تنهزا   ضمر بیان هد  پژوه  تهکید شد که از مصاح ه
برای مقاحد پژوهشی استفاده دواهد شد و هویت افراد بزه  

های پژوه  مشزخص نخواهزد شزد.    هیچ وجه در گوارش
هزا  شزوندگان و موافقزت آن  پ  از کسب اجازه از مصاح ه

ها ضز   و در همزان روز ترانویسزی و کدگزذاری     مصاح ه
 دید. گر

-کنندگان در پژوه  حاضر، حزاح ان کسزب  مشارکت

ها رشد باشند. معیار انتخاب آنوکارها در پلتفرم باسالم می
گیر در یک سال ادیر )شرای  بصران کرونا( در ایزران  چشم
کسب و کار مختلف بزرای مشزارکت در پزژوه      24بود. 

گیری در توس  تیم پشتی انی باسالم معرفی شدند. لذا نمونه
ها باشدز چرا که مصاح هایر پژوه  به حورخ هدفمند می

فزرم  کلیدی در پلزت آوری اطالتاخ از مطلعاندرحدد جمع
ها تا جایی تداوم یافته است کزه  انتخاب نمونه باسالم است.

ها حزورخ گرفتزه باشزد و پژوهشزگر     کفایت و اش اع داده
ی های بعدی اطالتاخ متمایوی در ادتیار ودریابد که نمونه
-های جدید جمعیعنی زمانی که داده. [۳5]نخواهند گذارد 

شزده تفزاوتی   آوریجمزع  الًکزه قز    هاییآوری شده با داده
 بزرای  نمونزه  (15 ± 10)بزه طزورکلی تعزداد    . داشته باشند

هزا پز    . جمع آوری داده[۳6] دواهد کافی مصاح ه انجام
ت. مصاح ه با رسیدن به نقطه اش اع پایزان یافز   14از انجام 

کننزدگان  ویژگی دموگرافیزک مشزارکت   2در جدول شماره 
 است.در پژوه  نشان داده شده

 های اصلی مصاحبه. پرسش1جدول

 با شنیدن هک رشد چه چیوی به ذهنتان می رسد؟

 راه ردهای هک رشد در بازار آنالیر از نظر شما چیست؟

 ؟تناحر احلی یک فعالیت هک رشد با توجه به بصران کرونا چیست

 اهمیت هک رشد برای شرکت های کوچک و تازه تهسی  را بیان کنید؟

 مصدودیت ها و چال  ها ی یک فعالیت هک رشد در شرای  بصران کنونی چیست؟

 کنندگان در پژوهش. توزیع جمعیت شناسی مشارکت2جدول 

 (%85/70)  مرد (%15/29)  زن جنسیت
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 سر
20-۳0 

 (2/16% ) 

۳1-40 

 (15/48% ) 

41-50 

 (65/۳5% ) 

 تصصیالخ
 کارشناسی

(1/40% ) 

 کارشناسی ارشد

 (4/52% ) 

 دکتری

 (5/7%) 
      

 . پایایی باز آزمون3جدول 

 نت یج ح صل از این کدگذاری ه 

 پ ی یی ب ز تهداد ت افق ت تهداد کل کده  کد مص حب: ردیف

1 
6P 28 10 71% 

2 
2P ۳2 12 75% 

۳ 
3P ۳4 15 88% 

 %78 ۳7 94 ک 

 
هزا رویکزرد تصلیز  تزم     جهت تجویه و تصلی  مصاح ه

کزه هزم   تصلی  تم، روشی اسزت   مورد استفاده قرار گرفت.
. [۳7] رودبرای بیان واقعیت و هم برای ت ییر آن به کار می

الگوهزای موجزود    روشی برای شنادت، تصلی  و گزوارش 
های کیفی است و فرایندی برای تصلی  متنی و دردرون داده

های  نی و تفصزیلی  های پراکنده است که آن را به دادهداده
هزای تصلیز  شزده )تزم هزا( را      کنزد. سزپ  داده  ت دی  می

)برچسزب زنزی یزا     ها برچسزب کدگذاری کرده و برای آن
ده نمزودن  چکیز  راستای دالحزه و  کدگذاری اولیر قدم در

ها بدسزت آمزده اسزت(    های تظیم است که از مصاح هداده
ز هر مضمون )تم( دربردارنده چیوهای [۳8]کند انتخاب می

باشزد و  های مرت   با پرس  پژوه  میمهمی درباره داده
دارای الگززو در درون بیززانگر سززطصی از پاسززخ یززا معنززای 

. در پززژوه  حاضززر از فراینززد [۳7]هاسززت مجموتززه داده
که شام   [۳9] 1تصلی  تم اراهه شده توس  کینگ و هارکوز

سززه مرحلززه، کدگززذاری توحززیفی، کدگززذاری تفسززیری و 
سازی از طریق مضامیر فراگیرز بزرای تصلیز  داده  یکپارچه
 .[۳8]ها بهره گرفته شد آوری شده از مصاح ههای گرد

های پژوهشی، حصت مانند همه انواع دیگر تصلی  داده
مصتوای یک مصاح ه به پایایی و روایزی نزوع    نتایج تصلی 

ی پایزایی دسزت کزم     تصلی  یافته بستگی دارد. میزوان بزا  

                                                 
1 . King & Horrocks 

چیززوی اسززت کززه بززرای انسززجام و حززصت تصلیزز  دطززا 
در پژوه  حاضر از پایایی باز آزمون بزرای  ضرورخ دارد. 

 .ها استفاده شدمصاس ه پایایی مصاح ه
مون، از در پژوه  حاضر، برای مصاسز ه پایزایی بزازآز   

مصاح ه انتخاب شده  ۳های انجام گرفته تعداد بیر مصاح ه
روزه  15و هر کدام از کدها دو بار در یزک فاحزله زمزانی    

اند. نتزایج حاحز  از ایزر    توس  پژوهشگر کدگذاری شده
 آمده است. ۳ها در جدول شماره کدگذاری

درحزد   60بزی  از   با توجه به ایر که ایر میوان پایایی
تزوان  ها تایید شد و میقابلیت اتمال کدگذاری .[۳6است ]

ادتا کرد که میوان پایایی و تصلی  مصاح ه کنزونی مناسزب   
 .است

بززه کززار گززرفتر روش مصززاح ه در تصقیقززاخ نیازمنززد 
رتایت مراح  داحی است برای ایر که مصاح ه از روایی 

مرحلزه یزک    7تزک   بردوردار باشد، بایزد روایزی در تزک   
روش تعییر اتت زار پزژوه    . [۳6] نیممصاح ه را بررسی ک

کنونی در هزر کزدام از مراحز  هفتگانزه مصزاح ه در زیزر       
 :توضیح داده شده است

تعییر موضزوع: تعیزیر اهزدا  و توحزیف مفزاهیم      . 1
، اولززیر مرحلززه در فراینززد (مصتززوی)مززرت   بززا موضززوع 

شزود. در پزژوه  کنزونی در ابتزدا     مصاح ه مصسزوب مزی  
بزه   هک رشد دیجیتزال سی یعنی هد  از موضوع مورد برر

دلی  احزلی  . حورخ نس تاً تفصیلی مورد بص  قرار گرفت
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تزاخ پژوهشزی   الانتخاب روش مصاح ه برای گردآوری اط
هزای میزدانی ق لزی در ایزر     کنونی در دست ن ودن پژوه 

هزای انجزام گرفتزه در پژوهشزی     مصاح ه ت.زمینه بوده اس
. هزد  از  کنونی با رویکردی اکتشافی هدایت شزده اسزت  

هزا آزمزون فرضزیاخ ن ززوده اسزت، بلکزه هزد  احززلی       آن
   .پاسخگویی به سوال احلی پژوه  بوده است

طراحی: به دن ال تعییر هد  و مصتوای مصاح ه بزا  . 2
ریزوی طزرح مطالعزه    استفاده از مرحله تعییر موضوع برنامه

شود. در پزژوه  حاضزر پز  از تعیزیر موضزوع      آ از می
ها طراحزی  ، برنامه ریوی کلی مصاح ههانتخاب ابوار مصاح 

 .شد
موقعیت مصاح ه: انجام مصاح ه بر اساس راهنمزای  . ۳

پزذیرد. مصقزق در زمزان کوتزاه و     تنظیم شده حزورخ مزی  
مصدود مصاح ه موظف است مصیطزی امزر و دوسزتانه بزه     

ها فراهم نماید. در پژوه  کنونی منظور ت ادل مو ر اندیشه
قداماتی که پژوهشگر انجزام داده  ها، ابرای ورود به مصاح ه

است شام  معرفی شخصی، بیزان هزد  پزژوه ، اظهزار     
تاخ و توضیصی در ایر مورد اسزت  الرازداری در مورد اط

شونده بزرای ایزر مصزاح ه انتخزاب شزده      که چرا مصاح ه
، با توجزه بزه بصزران کرونزا     در موقعیت مصاح ه نیو ت.اس

ه انجزام شزد.   مصاح ه بر اساس برنامه اجرایزی تنظزیم شزد   
مصزی   در گر در ایر مرحلزه بزر آن بزود کزه     سعی مصاح ه

شوندگان گفتمان مناس ی را برای هرکدام از مصاح هآنالیر 
گر می تواند ارت اط مزو ری  اتخاذ کند. بدیر ترتیب مصاح ه

تاخ الشوندگان برقرارکرده و از ایر طریق اطرا به مصاح ه
هزا  پزژوه  از آن مورد نیاز را با مصوریزت مسزئله احزلی    

 .دریافت کند
برداری آمزاده  : نسخه(رونویسی کردن)برداری نسخه. 4

تاخ کسب شده در مصاح ه برای تصلی  است. النمودن اط
در ایر فرایند یک مصزاح ه شزفاهی ت زدی  بزه یزک مزتر       

تزاخ دریزافتی از   الشود. در پژوه  کنزونی اط منسجم می
گزر  اح هشوندگان، در جلسه مصزاح ه توسز  مصز   مصاح ه

ض   شد. سپ  مصاح ه به حورخ کلمه بزه کلمزه نسزخه   
تاتی چون تنوان مصاح ه، تزاریخ انجزام   الاطبرداری شد و 

مصاح ه، شماره مصزاح ه، شزماره حزفصه و نزام مصزاح ه      
شونده با استفاده از نرم افوار ورد بزه حزورخ الکترونیکزی    

 .شد یادداشت
ئزوری توانزد بخشزی از ت  صلی : تصلی  مصاح ه مزی . ت5

ها باشد. هزد ، تنزوان   سازی، آزمون تئوری یا کاربرد یافته
کنزد کزه   تاخ موجود در مصاح ه معیر میالو ماهیت و اط

در ایزر   ت.تزر اسز  کدام روش برای تصلی  مصاح ه مناسب
هزای بزه دسزت آمزده از     پژوه  برای تجویه و تصلی  داده

 .ها از روش تصلی  مضمون استفاده شدمصاح ه
اتت ار در مصاح ه ناظر بر دو موضوع واقعیزت  تایید: . 6

و دان  است. در یک مطالعه کیفی اتت ار اشاره بزر میوانزی   
دارد که مشاهده مصققان توانسته است پدیده مزورد مطالعزه   
یا متغیرهای مربزوط بزه آن را انعکزاس دهزد. در پزژوه       

 هزای حاحز  از تجویزه و تصلیز      کنونی برای تاییزد یافتزه  
 

هزا مزورد   انجام گرفته اتت ار و پایایی ایر یافتههای مصاح ه
بزرای مصاسز ه پایزایی     سزت. بص  و آزمزون قزرار گرفتزه ا   

های انجزام گرفتزه در پزژوه  کنزونی، از پایزایی      مصاح ه
بازآزمون و روش توافق درون موضوتی استفاده شد. بزرای  

-ها نیو اتت ار هر کدام از مراح  هفزت تعییر اتت ار مصاح ه

 ه بررسی شده و روش تعییر اتت زار کنزونی در   گانه مصاح
 .هر کدام از ایر مراح  توضیح داده شده است

دهزی فراینزد برقزراری ارت زاط     دهی: گوارشگوارش .7
های به کار گرفته های مصاح ه با استفاده از روشمیان یافته

حظزاخ  الشده بر اساس معیارهای تلمزی، لصزاظ نمزودن م   
تایج بزه حزورخ یزک مصصزول     قی و در نهایت اراهه ندالا

های مهم و دهی، اراهه یافتهنوشتاری است. هد  از گوارش
 .قاب  اتتماد به سایر مصققیر جامعه است

در پژوه  حاضر تمامی مراح  تصلی  بزه کمزک نزرم    
 انجام شد. Atlas tiافوار 

 ه ی تحقیقی فت:

 از حاح  هایداده لی صت فرایند بررسی به بخ  رایدر
 مونمضز  لیز  صت ایمرحلزه  سزه  روش براساس هامصاح ه
 شد.هه اراالحه د حورخه ب مرحلههر  نتایج و شد پردادته

مرحل: اول  تحلیل مص حب: ه  و شن سو یی کوده ی   
 اولی: 

های حورخ در ایر مرحله به بررسی و تصلی  مصاح ه
کد شناسایی شزد. پز  از بررسزی و     141گرفته پردادته و 

انط اق کدها بزا کزدهای اسزتخرا  شزده از ادبیزاخ نظزری       
ها دارای کد اولیه مستخر  از مصاح ه 8۳مشخص شد که، 
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 58مفهومی مشابه با کدهای مسزتخر  از ادبیزاخ بودنزد و    
 4کد اولیه جدید در ادبیاخ نظری موجود ن ود. در جزدول  

 ها و کدهای اولیه اراهه شده است.نمونه ای از نق  قول

بندی کده  و شن س یی مضو مین  دوم  دست: مرحل:
 فرعی

کزد اولیزه در قزالی     141بنزدی  در ایر مرحله به دسزته 

مضزمون فرتزی شزک      25مضامیر فرتی پردادتزه شزد و   
نفزر از   ۳بندی حورخ گرفته در ادتیار گرفت. سپ  دسته

کزد   18های پلتفرم باسالم قرار گرفت و در نهایزت  پشتی ان
 اراهه شده است. 5دول فرتی مشخص شد که در ج

 
   

 ها و کدهای اولیهای از نقل قول. نمونه4جدول 

 کد اولی: نقل ق ل

 20ق ال فروش فیویکی داشتم، بیشتر به تمده فروشا، تا اینکه به کرونا دوردم حدود 

روز مشتری نداشتم اومدم تو فضای مجازی از پلتفرم آنالیر باسالم فروش را شروع 

 فروشام مشتری نداشتر کارم راکد شده بود.کردم،  چون تمده 

تمده فروش، فضای مجازی، تجارخ 

 الکترونیک

رو انجام میده،  google adsبا سالم سامانه ای دارد به نام توی چشم  که همون کار 

شما میتونی هوینه کنی کلید واژه میذاری برای اون آگهی که گذاشتی با توضیصاخ 

خصوص  رفه ی تویه، توی گوگ  ت لیغ میشه ، مصصول با تکساش و آدرسی که م

 روی سایتای دیگه.

 توی چشم، کلیدواژه، ت لیغاخ،  رفه

شروع کردم با هوینه ی دودم ت لیغ کردم، نوع مصصو تم رو متنوع کردم و کیفیتای 

متنوع و مختلف، به بسته بندی توجه نمیکردم حا  بسته بندی دوب دارم حا  هم 

 م تمده فروشی.درده فروشی دارم ه

تنوع مصصول، کیفیت مصصول، درده 

 فروشی، تمده فروشی، ت لیغاخ

کارهای درده پاستکه فضا را برای شروع وباسالم بازاری تخصصی برای کسب

 .ها مهیا کندهوینه آنکم
 بازار تخصصی، هوینه پاییر

و ایر بات   با شیوع ویروس کرونا پلتفرم باسالم نیروی پشتی انی دود را افوای  داد

 به ود در فرایند فروش مر شد.
 افوای  نیروی پشتی انی

شود و بابت هر فروش به هر کسب و کار، یک  رفه مجازی داده میدر باسالم 

 .رسددرحد اندکی از هوینه به باسالم می
 فضای مجازی، هوینه پاییر

 مدر مصی  آن دار یقینا راب  کاربری ساده و دلنشیر باسالم در تجربه دوبی که از کار

 .ته یر ن وده استهم بی
 تجربه مشتری، لذخ درید

های حفصه هر مصصول در باسالم، جایی است که اطالتاخ کاملی در مورد ویژگی

توانید بفهمید که چند گیرد. به جو قیمت و شرای  ارسال میآن در ادتیارتان قرار می

 اند.ها از درید دود راضی بودهآناند، و چند درحد از نفر مصصول را دریداری کرده

 دریافت اطالتاخ مشتریان، رضایت مشتری

ر کسب و کارها را فلج کرده، پلتفرم باسالم ت لیغاخ اکنون که ویروس کرونا  بیشت

گسترده ای در فضای مجازی انجام داد و بات  شد درآمد  رفه داران افوای  یابد و 

 تراکن  های زیادی در ایر پلتفرم انجام شود. 

ت لیغاخ، فضای مجازی، افوای  درآمد، 

 تراکن  با 

ترنتی واقعا تصسیر برانگیو است چرا که در کنار قابلیت درید امر از طریق درگاه این

بنابرایر  د.تر همیر حا  هم چنیر دصوحیاتی ندارنهای بورگبسیاری از فروشگاه

یک بازار »باسالم هم در طراحی یک فروشگاه استاندارد و هم در تصقق شعار 

 .دوب و موفق تم  کرده« اجتماتی

 درید امر، بازار اجتماتی، درگاه اینترنتی
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ها را هایی وجود دارد که هنوز در اپلیکیشر آنه تصت وب باسالم بخ در نسخ

را در یک لندینگ  که مصصو خ پرفروش« ن ض بازار»بینید. مث  بخ  دوب نمی

دار که گاهی با پیج کنار هم گردآوری کرده یا اسالیدشوی پیشنهادهای ویژه زمان

 .های بسیار دوبی همراه هستندتخفیف

ینگ پیج، فروش بیشتر، ن ض بازار، لند

 تخفیف، اسالید شو

 

 

 . دسته بندی کدهای اولیه در قالب مضامین فرعی5جدول 

 کده ی اولی: مض مین فرعی

 بازاریابی حسی. 1
لذخ ، تاطفی، سرگرم کننده، تجربه دوبی، بازاریابی حسی، ارت اطاخ تلفنی، ارت اط حسی، ارت اط

 درید مستقیم

 کد تخفیف پلتفرم،کد تخفیف، شناسایی تخفیفاخ، تخفیف خفیفبازاریابی بر م نای ت. 2

 بازار اینترنتی. ۳
درگاه ،تجارخ الکترونیک، پلتفرم های آنالیر، پلتفرم فروشگاهی، بازار اینترنتی، بازار اجتماتی

  رفه مجازی، اینترنتی

 فیلمی ت لیغاخ ،سرمایه گذاری روی ت لیغاخ، ت لیغاخ تصویری، اسالیدشو بازاریابی ویدهویی. 4

 قصه مصصول، اطالتاخ کام  مصصول، اطالتاخ دوب مشتری بازاریابی مصتوا

 ایجاد وفاداری مشتری

، پاسخگویی، به ود کیفیت پاسخگویی، اهمیت کاه  قیمت، امکاناخ دوب، افوای  رضایت کاربران

رضایتمندی ، کاربران رضایت،جایوه، توجه به نیاز مشتری، توجه به بسته بندی، توجه به بسته بنددی

 هویت بخشی به فروشنده، کیفیت بسته بندی، کاربران

مدیریت ارت اط با مشتری 

(CRM) 

تیم ،پیگیری، بازدورد، افوای  نیروی پشتی انی، افوای  سرتت پاسخگویی، افوای  زمان پشتی انی

 حمایت، پشتی انی باسالم

 مرجوع کردن مصصول، مرجوع، ولضمانت برگشت پ، درید امر، امنیت، اتتماد جذب مشتری

 بهینه سازی موتور جست و جو

(SEO) 

کلید واژه برای دیده شدن ، کلید واژه، کامنت، کاربری ساده، شناسایی پرفروش تریر مصصو خ

مقایسه ی قیمت در سراسر ر، های دیگلینک شدن به سایت، لینک، لندینگ پیج، کلیدواژه، مصصول

توچشم ، تگ، یشتر تو چشم بودن، باستفاده از فیلترها، google ads ،مقایسه ی مصصو خ، کشور

 دیده شدن مصصول، توی چشم، بودن

 ت لیغاخ بنری ت لیغاخ کلیکی. 10

 د.ها هستنچرا که قهرمانان، شایسته ی بهتریر شعار ت لیغاتی. 11

 ا راخ ویروسی ش که. 12
، فضای چت، دهان به دهان، ستردهدسترسی گ، دسترسی، تعامالخ دیجیتال، پاسخگویی دودکار

 هدیه ی سایت برای ت لیغاخ، کمپیر قطره ای، قابلیت رباخ یا پاسخگویی دودکار، قابلیت رباخ

 قیمت گذاری پویا. 1۳
هوینه ی ، ن ض بازار، کاه  هوینه ی پست، کاه  هوینه پست، کاه  هوینه، شروع کم هوینه

 همکاری برای کاه  هوینه، ینه ی پلتفرمهو، هوینه ی پست با ، هوینه ی پست، پاییر

 تمایو با پلتفرم های دیگر، تخصصی، بازاری تخصصی، بازارهای تخصصی، بازار تخصصی تمایو. 14

 تجارخ الکترونیک، بی واسطه به اشتراک گذاری مستقیم. 15
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 تنوع مصصو خ، تنوع کیفیت، تنوع فروش تنوع. 16

 رشد. 17
فروش ، سود بیشتری، رشدی فضایی، رشد کسب و کار پلتفرمی، اربرانرشد ک، رشد بازار دیجیتال

 کارمود، فروش مصصو خ، بیشتر

 میرهزنجیره ت. 18
کسب و کارهای درد و  ،تمده فروشی، درده فروشی، تولیدکنندگان روستایی و دانگی، توزیع

 کسب و کارهای درده پا، روستایی
            

 اصلیمرحل: س م  شن س یی مض مین 
    

 براسززاس فرتززی مضززامیر بنزدی دسززته مرحلززه، رایز در

 دسزته  یزک  در داشزتند  مفهزوم  و یریگجهتدر که ش اهتی

 5 مرحلززه شناسززایی رایزز دروجززی ، رفتنززدگ قززرار مشززابه

 اراهه شد. 6مضمون احلی است که در جدول 

 تم اول  آگ هی

مصصزو خ   مزداوم  یباورند که معرف رای بر هاشرکت 

 در هاجن ه مهم از کسب و کارشان است و به آن کی دیجد

در بزازار   یرقزابت  تیز و حفزک موقع  شزتر یب یاضزا تق جذب

معتقزد اسزت کزه     ویز ن ،(1992) 1[. برگزر 40]کند یکمک م

 (رفتزار )  یز مهزم تما  هایکننده ینیب  یپ ،یو آگاه سکیر

  یو تما تیرضا ریب یرابطه گر یو به تنوان تعد دیبه در

هزایی از جملزه   دادن با فعالیتآگاهی .[41هستند ] دیبه در

شزود، کزه   ویدیویی و بازاریابی مصتزوا انجزام مزی   بازاریابی

هزا  پلتفرم باسالم بستر و زمینه  زم برای انجام ایر فعالیزت 

را برای حاح ان کسب و کارها فراهم نموده است. در ایزر  

د از طریزق  کننز دو نوع بازاریابی کسزب وکارهزا سزعی مزی    

شو، ت لیغاخ تصویری و ویزدیویی، اراهزه اطالتزاخ    اسالید

مفید به مشتریان در ارت اط با مصصو خ )قصه مصصول( به 

 مشتریان اراهه دهند.

 تم دوم  اکتس ب

کلزور  مزک  رشدهک فیق ندیگام در فرآ ریاول اکتساب
 ارت زاط  وکاربا کسب انیاست که مشتر اینقطه ریاست. اول
اسزت   یو تنها بخش ریو معمو ً به تنوان اول کنندمی برقرار

اکتسزاب بزا    .[42] کننزد یبر آن تمرکو م یسنت ابانیکه بازار
ی، بازاریزابی بزر   حس یابیبازارراه ردهای متفاوتی از جمله 

                                                 
1 . Berger 

سازی موتور جستجو،  ت لیغاخ کلیکزی  م نای تخفیف، بهینه
ی تواند در جذب مشتریان نقز  مزؤ ر  و شعار ت لیغاتی می

داشته باشد. با استفاده از ایر راه زرد پلتفزرم قزادر دواهزد     
بود، ت لیغاخ دهان به دهان را به ود بخشد. حاح ان کسزب 
وکار با تلم به اینکه مردم دوسزت دارنزد بزا هزم بدونزد و      
همچنیر دستاوردهای دود را با دیگران به اشتراک بگذارند 

هزای  لزوه و مقایسه کنند، می تواند از الگوی ویروسزی و ج 
تواننزد  با ایر هزک رشزد، کزاربران مزی     .ش که استفاده کنند

دستاوردهای دود را بزه اشزتراک بگذارنزد و بزا ایزر کزار،       
ددماخ را به دیگران پیشنهاد کنند به ایر ترتیب در مزدخ  

شود که منجر زمان کوتاهی به تعداد افراد بیشتری متص  می
. در نهایت [۳۳و  7]وکار دواهد شد تر کسببه رشد سریع
وکار به تعداد زیادی از افزراد )در حزالی کزه    حاح ان کسب

های بازاریابی ی کمتری نس ت به سایر رق ا در فعالیتهوینه
 یابند.می پردازند(، دست می

 تم س م  تج رت الکترونی 

ای در رشزد  امروزه تجارخ الکترونیزک سزهم گسزترده   

ک مهمزی  اقتصادی کشورها دارد. دگرگونی دیجیتزال، مصزر  

الخصزوص در بصزران کرونزا،    باشدز تلیرشد میبرای هک

تزهمیر و  ی، زنجیزره نترنتیا بازارتجارخ الکترونیک از طریق 

رشد گذاری مستقیم )بدون واسطه( الگوهای هکبه اشتراک

-را در طول چرده حیاخ مشتری ایجاد و بزه رشزد کسزب   

کند تزا شزکا  اجزرای راه ردهزای هزک      وکارها کمک می

 نترنزت ای از اسزتفاده  با هاشرکتیجیتال از بیر برود. رشد د

 ل زه کننزد.    یالمللز ریتجزارخ بز   یموانع سزنت  رب توانندیم

 ریز دود را به ا یسازیجهان هیدر مراح  اول دبای هاشرکت

-تجارخ یریبتوانند با بکارگ دیواقع، با در. ابوار مجهو کنند

 بزه کزه   ابنزد یدسزت   یرقابت تیبه مو نترنتیو ا کیالکترون

. با ندگوییم نترنتیبر ا یم تن هاییستگیاحطالح به آن شا
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-بهزره  بزا  اندکرده سعی هااز شرکت یاریبس نترنت،یظهور ا

برسزانند و   یجهان یفرحت دود را به بازارها ریاز ا یرگی

زیزرا بزازار    .[4۳ترحه بهره ] ریبودن در ا شتازیپ تیاز مو

شزود بزرای کزاربران    اینترنتی که از طریق پلتفرم هدایت می

کند که بدون واسطه درید کنند. بزه  ایر امکان را فراهم می

وکارها و مشزتریان  ایر ترتیب تقویت ارت اط حاح ان کسب

س ب جلزب توجزه و رضزایت مشزتری دواهزد شزد و در       

 نهایت به رشد کسب وکار کمک دواهد کرد.

 تم چه رم  درآمد

ی به اقتصاد ، ضرباخ مهلککروناشیوع با توجه به اینکه 

وکسزب بسیاری از کشورها وارد کرده اسزت و بسزیاری از   

و همچنزیر بسزیاری از    تعطیلی کشاندا و اداراخ را به هکار

بها پردادت کنند در ایر های فیویکی که باید اجارهفروشگاه

ای شزدندز  شرای  اقتصادی نابسامان دچار مشکالخ تدیده

ن رو به افول نهاد. درآمد قشر وسیعی از جامعه در ایر بصرا

-اسزت کزه کسزب   ی ایر توام  موجزب شزده  لذا مجموته

های دود برای افوای  درآمزد  وکارها به دن ال کاه  هوینه

هزایی ماننزد باسزالم، از آنجاییکزه بزا حزذ        باشند. پلتفرم

دهنزد  کننده مصصول و ددماخ اراهزه مزی  واسطه به مصر 

رداری کنند، در بتوانند از ایر بصران در جهت مث ت بهرهمی

نتیجه زمانی که اقشار جامعه فعا نه از مصصول یا دزدمت  

فهمنزد و  کنند، ارزش آن را مزی آپ استفاده مییک استارخ

وکار با کنند. به ایر ترتیب حاح ان کسببرای آن هوینه می

کننزد  افوای  تعداد مشتری به درآمدی با تر دست پیدا می

ی از مضززامیر احززلی تززوان گفززت یکزز. در نتیجززه مززی[46]

 باشد.راه ردهای هک رشد در بصران کرونا درآمد می

 تم پنجم  بق ء

یکی از مساه  بسیار مهم دیگر در دوران شیوع کرونزا،  

باشزد. در واقزع   وکارهزا مزی  ی حیاخ و بقزای کسزب  مسئله

شویم ایر است کزه شزرط   سؤال اساسی که با آن مواجه می

ونززا چیسززت؟  وکارهززا در دوران شززیوع کر بقززای کسززب 

راه ردهای مدیریت ارت اط بزا مشزتری، جزذب مشزتری و     

ایجاد وفاداری در مشتری، از جمله راه ردهزای ا رگزذاری   

است که موجب رشد پلتفرم باسالم در بصران کرونا شده و 

وکارهای وابسزته بزه پلتفزرم را فزراهم     حیاخ و بقای کسب

فرم کرده است. مصاح ه شوندگان نیو به امکاناخ دوب  پلت

با سالم در دوران کرونا که بات  ارت زاط بهتزر بزا مشزتری     

افزوای  زمزان   "شود اشزاره کردنزد. نمونزه ای از آنهزا:     می

افزوای  نیززروی  ، افزوای  سززرتت پاسزخگویی  ،  پشزتی انی 

 بود. "بهتر و سریعتر پلتفرم پیگیریو   بازدورد، پشتی انی

ان کنندگهای اراهه شده توس  مشارکتبا توجه به ت ییر

تززم احززلی آگززاهی، اکتسززاب، تجززارخ     5(، 4)جززدول 

بندی شزده اسزت   ( دسته6الکترونیک، درآمد و بقاء )جدول

هزای اسزتخرا  شزده    (. در نهایت، بر اسزاس تزم  6)جدول 

ش که مضامیر راه ردهای هک رشد در بازار آنالیر )شک  

 ( ایجاد شد. 2

در ادامه ش که مضامیر راه ردهای هک رشزد در بزازار   

 اراهه شده است. 2یر ایران در شک  شماره آنال

 . شناسایی مضامین اصلی6جدول

 مضم ن فرعی مضم ن اصلی

 آگاهی
 ییویدیو یابیبازار. 1

 . بازاریابی مصتوا2

 اکتساب

 یحس یابیبازار. ۳

 . بازاریابی بر م نای تخفیف4

 (SEO. بهینه سازی موتور جستجو )5

 . ت لیغاخ کلیکی6

  لیغاتی. شعار ت7

 . ا راخ ویروسی ش که8

تجارخ 

 الکترونیک

 ینترنتیا بازار. 9

 . زنجیره تامیر10

 . به اشتراک گذاری مستقیم11

 . رشد12 درآمد
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 . قیمت گذاری پویا1۳

 بقاء

 (CRM. مدیریت ارت اط با مشتری )14

 یمشتر یوفادار. ایجاد 15

 . جذب مشتری16

 . تمایو17

 . تنوع18

 
              

                    
           

                    

          

     

  
        

 
      

       
        

  
        

        
   

 

 
           

 
             

 
            

 
      

      

  
         

            

   

      
   

   
   

 
   

     

 
   

   
 
 

  
          

  
 
   

 

  
       

     
 
       

  
       

    
    

 
    

        

     
        

 
      

    

      

 . شبکه مضامین راهبردهای هک رشد در بازار آنالین2شکل
 

 بحث و نتیج: گیری

امززروزه بززا تغییززراخ و پیشززرفت تکنولززوژی فززروش   
مصصو خ و اراهه ددماخ تنها به حورخ فیویکی حورخ 

گیرد و تعریف مصصول و فروش دستخوش بازتعریف نمی
ای شده است. مواجه شزدن بزا بصزران کرونزا ایزر      ستردهگ

تزر کزرد و اهمیزت آن دوچنزدان شزد. بزه       مسئله را پررنگ
فرمی، با توجه به نیاز جامعزه  وکارهای پلتطوری که کسب

رو راه ردهای هزک  در بصران کرونا گسترش یافتندز از ایر
هزای  رشد دیجیتال بزا بزه ترحزه تمز  درآوردن پتانسزی      

ها برای یافتر بازارهای جدید، ددماخ پلتفرممصصو خ و 

کند تا بتوانند به حزورخ پایزدار فعالیزت    ها کمک میبه آن
وجود تمرکزو بزر    هکرهای رشد بادود را ادامه دهند. زیرا 
ها استفاده طور منطقی از دادهوکار، بهرشد کاربران در کسب

های جدیدی را آزمای  مزی طور تلمی روشبه، نمایندمی
و بر اساس نتایج حاحزله، فراینزد هزک را دن زال مزی      ندکن

گیزری و ردیزابی   همانند سایر انواع بازاریابی، اندازه. نمایند
موفقیت کمپیر، بخ  مهمزی از موفقیزت اسزتراتژی کلزی     

حزورخ نادواسزته   است. معیارهایی که هکرهای رشزد بزه  
تنها رشد مث زت مصصزول   کنند آنهایی هستند که نهدن ال می
ی دهندهکنند، بلکه همومان نشانوکار را تضمیر میو کسب
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 .باشندرضایت مشتری از ددماخ نیو می
پژوه  حاضر در راستای کشف راه ردهای هک رشد 
دیجیتال در بصران کرونا، با اسزتفاده از رویکزرد کیفزی، بزه     

رشزد دیجیتزال   چارچوبی جهت دستیابی به راه ردهای هک
توانزد در شزرای    ز که مزی در بصران کرونا دست یافته است
-کارهزای دیجیتزال تلزی   وکنونی راهنمای حزاح ان کسزب  

ها باشد. در بخز  نخسزت، پز  از    آپالخصوص استارخ
-رشد و راه ردهای هکبررسی و مطالعه تمیق ادبیاخ هک

هزای نیمزه   هایی جهت انجام مصاح هرشد دیجیتال، پرس 
ک سزال  کارهای موفق در یز وسادتاریافته با حاح ان کسب

تدویر گردیزد. پز  از ترانویسزی    « باسالم»ادیر در پلتفرم 
آوری شزده،  های کیفی جمزع ها در بخ  دوم، دادهمصاح ه

افزوار  به روش تصلی  تماتیک استقرایی و با اسزتفاده از نزرم  
هزای پزژوه    بندی شزدند. یافتزه  اطل  کدگذاری و دسته

 حاکی از ایر است که راه ردهای هزک رشزد دیجیتزال در   
تززم احززلی آگززاهی، اکتسززاب،  5بصززران کرونززا بززر م نززای 

 باشد.الکترونیک، درآمد و بقا قاب  ت ییر میتجارخ
رشزد  هزک  یاحزل  هزای بزه افزراد از تزم    ادندیتم آگاه

یاست که مز  یدر ارت اط با توامل یاست، تم آگاه تالیجید
-کسب کی هایتفعالی از جامعه افراد کردندر مطلع توانند

 یایز در دن تزال یجید یاببازاریز  کزه  آنجا از. باشند مو ر وکار
بزالقوه   انیبا وجود رق زا و مشزتر   رایاست. ز یامروز ضرور

 یتنهززا راه بززرا تززالیجید یابیززبازار ر،یززبطززور مززداوم آنال
بزازار   د،یحاحب مشا   کوچک هست یاست. وقت یشرویپ

وکسزب  ریشزتر ی. بدیز بزه نظزر آ   ویدآمیتواند تهدیم ریآنال
 فیز مزؤ ر هسزتند. ق   1یابیز بازار فیز ق یق داراموف یکارها
 انیدهد مشزتر یکه نشان م ستیابیاز بازار یمدل ،یابیبازار

 دیز اقزدام بزه در   یکردن چه مراحل یو کار با ط کسب کی
بزه حزاح ان    یابیبازار فیکنند. قیددماخ م ایمصصو خ 

دهزد تزا هزر مرحلزه از رونزد      یامکان را مز  ریکار اوکسب
کننزد و از   ویو آنزال  یابیه طور مفص  ارزرا ب یجذب مشتر

-نزه یبه دیز هزا با متوجه شوند که در کدام قسمت قیطر ریا

مخاطزب بزه     یرا انجام دهند تا درحد ت د  زم یهایساز
 فیز ق ،یدیز هال انیکند. همانطور که را دایپ  یافوا یمشتر
کزاربر و   یسزاز رشد را با توام  جزذب کزاربر، فعزال   هک

 زم  یجزذب مشزتر   ی[ز برا12] کندیم یحفک کاربر معرف

                                                 
1 . Marketing Funnel 

 یاوهبزالق  یاست در ابتدا او را آگاه کرد، اما در مورد مشزتر 
در  دبای است، آگاه وکارمانددماخ کسب ایکه از مصصول 

ماننزد آدرس   یدر مورد مشزتر  شتریکسب اطالتاخ ب یازا
من زع   یبه مشتر ،یفعل یازهایشماره تلفر، حرفه و ن  ،یمیا

دزدماخ شزرکت    ایز مربوط به مصصزول   را که یارزشمند
بزا   جینتزا  ریز . امی( بزده ازشیاطالتاخ مورد ن یعنیاست )

( بزه آن  2012) 2رشزد کزه تزو و السزر    مو ر بر هک م توا
 .[41] اند قرابت دارددهراشاره ک

تیز قابل انگریز ب تزال، یجدی رشدهک یتم دوم راه ردها
 ازیز ن انیاکتسزاب مشزتر   بزرای  وکارهااست که، کسب هایی

 ۳با آنچه بوهانساک و لیونزر  ایتا اندازه هالتیقاب ریدارند. ا
 یکزاف  یجزذب مشزتر   یقرابت دارد. برا کنندیم انیب [۳۳]

امزر   ریز ا یدارد بزرا  یچزه انتظزارات   یمشزتر  میاست بفهم
تزا از   میدر تعامز  باشز   یبزا مشزتر   میکن یسع دیبا شهیهم
 ریززا کزردن و بزرآورده  هززایو راه م،یاو آگزاه شزو   یازهزا ین

. بزه دصزوص در   میو به کار بزر  میکن ییانتظاراخ را شناسا
و انتظزاراخ   ازهزا یدر ن راخییز کرونا به تلت تغ وعیزمان ش
حزاهو   یجزذب مشزتر   دیز جد هزای وهیتوجه به ش انیمشتر
( رگیز چشزم  رشد با) وکارها. حاح ان کسبباشدیم تیاهم

از  تیاتتماد و امن جادیداشتندکه با ا دهیدر پلتفرم باسالم تق
 جزاد یمعت زر و ا  ینترنتز یامزر بزا درگزاه ا    دیز در کی قیطر
مرجوع کردن مصصزول و ضزمانت برگشزت     یبرا یطیشرا

 ریز موفق بود. به ا یکاربران به مشتر  یدر ت د توانیپول م
کزار  وکسزب  یمنجر به بقزا  تواندیم  یجذب مشتر بیترت

برابزر پزر    25 یال 5 دیجد یجذب مشتر کهییشود. از آنجا
 یاسزت، توجزه بزه وفزادار     یفعل انیاز حفک مشتر ترنهیهو

رشزد  مزو ر در هزک   اریبسز  یاز راه ردهزا  تواندیم یمشتر
آمده بزه    یاز بصران پ توانیباشد. به دصوص م تالیجید

 انیدر وفزادار کزردن مشزتر    یو سع بردتنوان فرحت بهره 
 یشزتر یبصران بات  شده افزراد ب  ریا رایجذب شده کرد. ز

کزه تزا    یافزراد  یشوند حتز  تالیجید یاوکارهجذب کسب
 رینداشتند تصزت تزا    ینترنتیا دیبه در یاتالقه ریاز ا  یپ

 بزه  توجزه . اندجهت حرکت کرده ریشده در ا جادیا  یشرا
 تیفیبه ود ک فاخ،یگرفتر تخف نظرکاربران، در  یتمندرضای
 یرا به مشزتر  یمشتر تواندیبه فروشنده م یبخش تیو هو

                                                 
2 . Tuu & Olsen 

۳ . Bohnsack & Liesner 
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کزه   رشزدی هزک  یبا راه ردها جینتا رید. اکن  یوفادار ت د
 [.28] دقرابت دار کندیمطرح م  1که دیوودی

تم سوم راه ردهای هزک رشزد دیجیتزال، بزه تجزارخ      
ایزر نتزایج بزا راه ردهزای الزی  و       الکترونیک اشاره دارد.

قرابززت دارد.  [44]و همکززاران  ۳و بهناسززک [45] 2بززراون
ا در جهزان میزوان   از زمان شزیوع کرونز  کارشناسان معتقدند 

درحزد و آمزازون    97مارخ حزدود  فروش الکترونیکی وال
حزنعت تجزارخ   ، همچنزیر  درحد افوای  یافته اسزت  40

کزرده  سزال زودتزر از موتزد رشزد      5الکترونیک در جهان 
است. زیرا بزا شزیوع ایزر بیمزاری مزردم بیشزتر بزه دن زال         

های دزود بیزرون   دریدهای اینترنتی هستند تا کمتر از دانه
ینزدی  آفر نیزو  رشزد هزک بروند. همان طورکه اشاره کردیم 

هزای  کزار واست که برای رشدی سریع و کارآمد در کسزب 
در واقع هد  احلی در . گیرداینترنتی مورد استفاده قرار می

رشد ایر است که با کمتریر هوینه، بیشتریر مشتری یا هک
 د.کاربر را جذب کن

انجزام   هزای مصاح هدر تم چهارم به درآمد اشاره دارد. 
کززه  بززود یاز مززوارد ایززپو گززذاریمززتیگرفتززه، رشززد و ق

  زاً تقری. کردنزد  اشزاره  هزا آن بزه  کراخ به هاشوندهمصاح ه
مزو ر در   تزاملی  تنزوان  به رشد به شوندگانمصاح ه یتمام

 رایز رشد در بصران کرونا اشاره کردنزد. ز هک یهایاستراتژ
از  یاریکرونزا بسز   عویطور که در با  اشاره شد بزا شز  نهما
 انیز دچار رکود شدند، در م یلتعطی با هاها و فروشگاهارباز
ماننزد پلتفزرم    یتزال یجید وکارهزای کسب وکارها،کسب ریا

  یت پز فرحز  از و شزدند  روروبه ییفضا یباسالم با رشد
 انیز ب ویز استفاده کردند. کارشناسزان ن  شتریرشد ب یآمده برا

 وعیپز  از شز   یترنتز نیا یدهایز در یکردند که به طور کلز 
اکثززر  ریداشززته اسززت. همچنزز یدرحززد 284کرونززا رشززد 

 ریاز بهتزر  یکیبه تنوان  "ن ض بازار"شوندگان به مصاح ه
نز ض   یدر حزفصه »امکاناخ پلتفرم با سالم اشاره کردنزد.  

. بزه  دیکن دایپ سهیمصصو خ را با مقا ریبهتر دیتوانیبازار م
از  یهززاتمز یکزه هزر مصصزول بزا چزه ق      دیز بفهم یدگسزا 

 کیز در باسالم ترضه شزده، کزدام    رانیمختلف ا یشهرها
 ریبهتزر  یاند و حتبا اق ال کاربران باسالم مواجه شده شتریب

                                                 
1 . Dwivedi 

2 . Ellis & Brown 

۳ . Bohnsack 

اسزت. بزا دن زال     ییهادر چه  رفه هافیتخف ریترو جذاب
 ریز نز ض بزازار باسزالم را ز    دیز توانیحزفصه مز   ریکردن ا
از  گزذاری مزت یرو بص  ق ری. از ا«دیباش داشتهتان انگشتان

بزا   توانیکه م باشدیرشد مهک یتوام  مو ر در راه ردها
 تزال یجید یفضا قطری از هاو حذ  واسطه هانهیکاه  هو

مک کلور در  قاخیتصق جیبا نتا جینتا ری. اافتیبه آن دست 
 [.42هک رشد قرابت دارد ] ایمدل پنج مرحله

 به بقا تالیجیهک رشد د یتم پنجم راه ردها تیدر نها
 ،یکزار وهد  هزر کسزب  ": دیگویدراکر م تریاشاره دارد. پ

از وجزود   ان،ی. اگر مشزتر "است یداشتر مشترو نگه جادیا
اگزر   ایز نداشته باشند، و  یکارها و مصصو خ آگاهوکسب

و حفک  تیریاول مد دیرا بعد از در ینتوان ارت اط با مشتر
 و فزروش  وکارهزا انتظزار داشزت کزه کسزب     توانیکرد، نم

بزه بقزا برسززند.    یمناسزب داشزته باشززند و حتز    سزودآوری 
تعامز  و مشزارکت بزا     ینصزوه   یارت اط با مشتر تیریمد

-یمز  انیرواب  بزا مشزتر   تیاست، که موجب تقو انیمشتر
[ قرابزت  ۳۳]  ونزر یبا مطالعاخ بهناسزک و ل  جینتا ری. اشود
 دارد.

ماننززد سززایر مطالعززاخ، ایززر تصقیززق همچنززیر دارای  
است که باید مورد تاکید قرار گیرد. به دلی  هایی مصدودیت

رشد، نیاز به توضیح برای حزاح ان  جدید بودن مفهوم هک
رسید، همچنیر به دلی  اینکه وکار ضروری به نظر میکسب

پززژوه  حاضززر بززر روی پلتفززرم باسززالم کززه یززک بززازار  
دهزی نتزایج   اجتماتی است انجام شده است، باید در تعمیم

داشت. افق زمانی ایر مطالعه با توجزه   به ایر موضوع توجه
به منابع مصدود موجود برای انجام ایر تصقیق مقطعی بزود  
و رویکرد کیفی بود. اگر ایر رویکرد طولی و ترکی ی بزود،  

توانستند دیدگاه هزای تمقزی را بزه معزرد دیزد      نتایج می
 بگذارند.

 من بعفهرست 

1. Challaghan, SH., Losch, M., Rickert, S. At the 

heart of a crisis: How consumer-health 

companies can lead in the time of   

coronavirus. 2020. 

https://www.mckinsey.com/industries/consum

er-packaged-goods/our-insights/at-the-heart-

of-a-crisis-how-consumer-health-companies-

can-lead-in-the-time-of-coronavirus. 

2. Troisi O, Maione G, Grimaldi M, Loia F. 

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/at-the-heart-of-a-crisis-how-consumer-health-companies-can-lead-in-the-time-of-coronavirus
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/at-the-heart-of-a-crisis-how-consumer-health-companies-can-lead-in-the-time-of-coronavirus
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/at-the-heart-of-a-crisis-how-consumer-health-companies-can-lead-in-the-time-of-coronavirus
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/at-the-heart-of-a-crisis-how-consumer-health-companies-can-lead-in-the-time-of-coronavirus


 

 62 

 16ل بیست و هفت / دوره جدمد/ شماره / سا1399پامیز و زمستان راهبیدهان بازرگایی/ دایشگاه شاهد/  یشیم  علمی 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27th Year/ No.16/ Autumn & Winter  2020-21 

 
 

 
 

Growth hacking: Insights on data-driven 

decision-making from three firms. Industrial 

Marketing Management. 2020 Oct 1;90:538-

57. 

3. Herttua T, Jakob E, Nave S, Gupta R, Zylka 

MP. Growth hacking: exploring the meaning 

of an internet-born digital marketing 

buzzword. InDesigning networks for 

innovation and improvisation 2016 (pp. 151-

161). Springer, Cham. 

4. MLT Creative.B2B marketing buzzwords: 

Growth hacking vs. inbound marketing. 2016. 

Retrieved from 

https://www.mltcreative.com/blog/b2b-

marketing-buzzwordsgrowth-hacking-vs-

inbound-marketing/ 

5. Schawbel, D. Why All Marketers Should Be 

Growth Hackers. 2013.  

http://www.forbes.com/sites/danschawbel/201

3/09/16/ryan-holiday-why-all-marketers-

should-be-growth-hackers/  

6. Biyani, G. Explained: The actual difference 

between Growth Hacking and marketing. 

2013.  Retrieved from 

https://thenextweb.com/insider/2013/05/05/the

-actualdifference-between-growth-hacking-

and-marketing-explained/ 

7. Casanova J, Casanova J. Growth hacking: A 

how to guide on becoming a growth hacker. 

Csnv Books; 2013. 

8. Peters R. Growth Hacking: Techniques, 

Disruptive Technology-How 40 Companies 

Made It BIG–Online Growth Hacker 

Marketing 2021. 

9. Kumar GS, Pawar S, Pattnaik CS, Kasture AB. 

A Comprehensive review of growth hacking 

with an analysis on social media driving their 

customers. International Journal of Scientific 

Development and Research 2020 Investigating 

the Impact of Competitive Factors on 

Globalization and E-Commerce 2020; 5 (11): 

76-79. 

10. Holiday R. Everything is marketing: how 

growth hackers redefine the game. Internet) 

Disponível em< http://www. fastcompany. 

com/3003888/everythingmarketing-how-

growth-hackers-redefine-game>[Consult. 12 

de dezembro de 2015]2012. 

11. Bussgang J, Benbarak N. Every company 

needs a growth manager. Harvard Business 

Review Digital. 2016:1-5. 

12. Deeb G. Growth hacking: marketing for 

startups. Forbes. Pozyskano z: forbes. com. 

2014. 

13. Holiday, R. The 5 phases of growth hacking. 

2013 available at: 
http://mashable.com/2013/09/02/ growth-

hacking/ (accessed 29 October 2014). 

14. Vasquez, M.G.  Sean Ellis: the rise of the 

growth hacker. 2014. available at: 

http://blogs.wsj.com/ 

accelerators/2014/05/29/sean-ellis-the-rise-of-

the-growth-hacker/ (accessed 20 May 2016). 

15. Fishbein M. Growth hacking with content 

marketing. CreateSpace; 2014. 

16. Patel, N. Taylor, B. A definitive guide to 

growth hacking. 2016 available at: 

www.slideshare.net/ HuyDang4/the-definitive-

guide-to-growth-hacking-quick-sprout-

58233796 (accessed 10 November 2018). 

17. Mukhopadhyay D, Jariwala J, Innani P, 

Bablani S, Kothawale S. A Tool to Automate 

the Sizing of Application Process for SOA 

based Platform. arXiv preprint 

arXiv:1411.6762. 2014 Nov 25. 

18. Costa E, Soares AL, de Sousa JP. Industrial 

business associations improving the 

internationalisation of SMEs with digital 

platforms: A design science research approach. 

International Journal of Information 

Management. 2020 Aug 1;53:102070. 

19. Evans DS, Hagiu A, Schmalensee R. Invisible 

engines: how software platforms drive 

innovation and transform industries. The MIT 

https://www.mltcreative.com/blog/b2b-marketing-buzzwordsgrowth-hacking-vs-inbound-marketing/
https://www.mltcreative.com/blog/b2b-marketing-buzzwordsgrowth-hacking-vs-inbound-marketing/
https://www.mltcreative.com/blog/b2b-marketing-buzzwordsgrowth-hacking-vs-inbound-marketing/
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/09/16/ryan-holiday-why-all-marketers-should-be-growth-hackers/
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/09/16/ryan-holiday-why-all-marketers-should-be-growth-hackers/
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/09/16/ryan-holiday-why-all-marketers-should-be-growth-hackers/
https://thenextweb.com/insider/2013/05/05/the-actualdifference-between-growth-hacking-and-marketing-explained/
https://thenextweb.com/insider/2013/05/05/the-actualdifference-between-growth-hacking-and-marketing-explained/
https://thenextweb.com/insider/2013/05/05/the-actualdifference-between-growth-hacking-and-marketing-explained/
http://mashable.com/2013/09/02/
http://www.slideshare.net/


 

 6۳ 

 )مورد مطاهع  : پلتفیم باسالم( یانما نمآیال ندر بازارها 19 دمکوو یوسمدر بحیان و تالیبمرشد دهک  نراهبیدها ناهگو نمتدو

Press; 2008. 

20. Boudreau KJ, Hagiu A. Platform rules: Multi-

sided platforms as regulators. Platforms, 

markets and innovation. 2009; 1: 163-91. 

21. Eisenmann TR, Parker G, Van Alstyne M. 

Opening platforms: how, when and why?. 

Platforms, markets and innovation. 2009 Dec 

1; 6: 131-62. 

22. Rangaswamy A, Moch N, Felten C, van 

Bruggen G, Wieringa JE, Wirtz J. The role of 

marketing in digital business platforms. 

Journal of Interactive Marketing. 2020 Aug 1; 
51: 72-90. 

23. Gawer A, Cusumano MA. Industry platforms 

and ecosystem innovation. Journal of product 

innovation management. 2014 May; 31(3): 
417-33. 

24. Sawhney MS. Leveraged high-variety 

strategies: From portfolio thinking to platform 

thinking. Journal of the Academy of 

Marketing Science. 1998 Jan; 26(1): 54-61. 

25. Basalam. About us 2021. 

https://basalam.com/about/about-us 

26. Griffel, M. and Wadowski, C. Growth 

Hacking: Lean Marketing for Start-ups. 

2014.https://www.udemy.com/growth-

hackinglean-marketing-for-startups/ 

27. Srikanth, AN. How 11 Popular Companies 

Have Applied Growth Hacking Techniques. 

2015. https://www.shoutmeloud.com/popular-

companies-growth-hacking-techniques.html 

28. Dwivedi R. Disruptive invention of growth 

hacking: A case study. 

29. Gaito, R. Growth Hacking: cosa è, come 

funziona e come iniziare. 2017. Retrieved 

from https://www.raffaelegaito.com/growth-

hacking/. 

30. Conway T, Hemphill T. Growth hacking as an 

approach to producing growth amongst UK 

technology start-ups: an evaluation. Journal of 

Research in Marketing and Entrepreneurship. 

2019 Dec 16. 

31. Blank S. Why the lean start-up changes 

everything. Harvard business review. 2013 

May 1; 91(5):63-72. 

32. Ries E. The lean startup: How today's 

entrepreneurs use continuous innovation to 

create radically successful businesses. 

Currency; 2011. 

33. Bohnsack R, Liesner MM. What the hack? A 

growth hacking taxonomy and practical 

applications for firms. Business Horizons. 

2019 Nov 1; 62(6): 799-818. 

34. Sabri, N. Five Ways Growth Hacking Can 

Help Businesses Prepare For A Post COVID-

19 Economy. 2020. 

https://www.entrepreneur.com/article/352529 

35. Prendergast GP, Maggie CH. Donors' 

experience of sustained charitable giving: A 

phenomenological study. Journal of Consumer 

Marketing. 2013 Mar 15. 

36. Kvale S. The 1,000-page question. Qualitative 

inquiry. 1996 Sep; 2(3):275-84. 

37. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in 

psychology. Qualitative research in 

psychology. 2006 Jan 1; 3(2): 77-101. 

38. Abedi Jafari, H., Taslimim M. S., Faghihi, A., 

Sheikhzadeh, M. Theme Analysis and Theme 

Network: A Simple and Efficient Way to 

Explain Patterns in Qualitative Data. Andishe 

modiriat rahbordi. 2011; 5(2): 151-198. In 

Persian 

39. King N, Horrocks C, Brooks J. Interviews in 

qualitative research. Sage; 2018 Dec 3. 

40. Cooper RG, Kleinschmidt EJ. New products: 

what separates winners from losers?. Journal 

of product innovation management. 1987 Sep 

1; 4(3):169-84. 

https://basalam.com/about/about-us
https://www.udemy.com/growth-hackinglean-marketing-for-startups/
https://www.udemy.com/growth-hackinglean-marketing-for-startups/
https://www.shoutmeloud.com/popular-companies-growth-hacking-techniques.html
https://www.shoutmeloud.com/popular-companies-growth-hacking-techniques.html
https://www.raffaelegaito.com/growth-hacking/
https://www.raffaelegaito.com/growth-hacking/
https://www.entrepreneur.com/article/352529


 

 64 

 16ل بیست و هفت / دوره جدمد/ شماره / سا1399پامیز و زمستان راهبیدهان بازرگایی/ دایشگاه شاهد/  یشیم  علمی 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27th Year/ No.16/ Autumn & Winter  2020-21 

 
 

 
 

41. Tuu HH, Olsen SO. Certainty, risk and 

knowledge in the satisfaction‐ purchase 

intention relationship in a new product 

experiment. Asia Pacific Journal of Marketing 

and Logistics. 2012 Jan 6. 

42. Gooding, L. Growth Hacking like a Pirate, A 

Beginner’s Guide to Pirate Metrics. 2014. 

Retrieved from http://blog.trak.io/growth-

hacking-like-a-pirate-a-beginners-guide-to-

pirate-metrics/ 

43. Kermani M, Sfidani MR. Investigating the 

Impact of Competitive Factors on 

Globalization and E-Commerce Journal of 

Economic Research 2005; 40(3): 263-293. 

44. Bohnsack R, Hanelt A, Marz D, Marante C. 

Same, same, but different!? A systematic 

review of the literature on digital 

transformation. InAcademy of Management 

Proceedings 2018 Jul 2 (Vol. 2018, No. 1, p. 

16262). Briarcliff Manor, NY 10510: 

Academy of Management. 

45. Ellis S, Brown M. Hacking growth: how 

today's fastest-growing companies drive 

breakout success. Currency; 2017 Apr 25. 

 

46. Murry.  AARRR Metrics for E-Commerce 

Stores: The Holy Grail of Growth. 2015. 

Retrieved from 

https://www.metrilo.com/blog/aarrr-metrics-

for-ecommerce/ 
 

http://blog.trak.io/growth-hacking-like-a-pirate-a-beginners-guide-to-pirate-metrics/
http://blog.trak.io/growth-hacking-like-a-pirate-a-beginners-guide-to-pirate-metrics/
http://blog.trak.io/growth-hacking-like-a-pirate-a-beginners-guide-to-pirate-metrics/
https://www.metrilo.com/blog/aarrr-metrics-for-ecommerce/
https://www.metrilo.com/blog/aarrr-metrics-for-ecommerce/

