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نشریه علم

امروزه با بحران کرونا و تحول دیجیتال ،دنیای استارتآپها کسب وکارهبای اینترنتبی رشب شمب
گیری داشته است و رش تجارت در حوزههای بازاریابی ،توسعهی محصبول ،بشب هبای فبرو و
حوزههای دیگر در فضایی متفاوت انجام میگبردد .لباا هبر رشب دیجیتبال ببرای کسب وکارهبای
اینترنتی ضروری به نظر میرس  ،زیرا راهبردهای هر رش ببر اسباا ایجباد تغییبرات درونبی در
سیست با ه ف افزای تب یل کاربر به ممتری و توسعه کس وکبار از رریبق ابزارهبای درونبی ببا
هزینه ان ک انجام میشود .مقاله حاضر پژوهمی کیفی دربباره راهبردهبای هبر رشب دیجیتبال در
بحران کرونا است .در مرحله اول با ه ف جمعآوری داده های کیفی ،پس از بررسی گسترده ادبیبات
در حوزه هر رش دیجیتال و راهبردهای آن ،شارشوبی برای ررح پرس هبای مصباحبههبای نیمبه
ساختار یافته با صاحبان کس وکارهایی که در یر سال اخیر در پلتفرم باسبمم رشب شمب گیبری
داشته ان  ،رراحی ش  .در ادامه پژوهمگران بعب از انجبام  14مصباحبه ببه اشبباظ نظبری رسبی ن .
مصاحبههای ترانویسی ش ه در مرحله دوم با استفاده از نرم افزاز ارلس و با رو تحلیبل تماتیبر
استقرایی ک گااری ش ن  .در پژوه جباری از مجمبوظ  141کب بباز و  18تب فر بی 5 ،تب اصبلی
آگاهی ،اکتساب ،تجارت الکترونیر ،درآم و بقا مبنای راهبردهای هر رش دیجیتال در بازار آنمیب
ایران قرار گرفتن .
کلیدواژهه هررش  ،پلتفرم باسمم ،تحلیل ت  ،بحران ویروا کووی .19

دانشگ ه ش هد
س ل بیست و هفتم -دوره جدید
شم ره 16
پ ییز و زمست ن 1399
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است .هکرهای رشزد بزه دزودی دزود بازاریزابی را یزک
فعالیت نمیدانند ،بلکزه بازاریزابی را یزک دیزد اساسزی در
مورد نصوه طراحی و سادت یک مصصول یا دزدماخ مزی
دانند [ .]8هکر رشد یزک تلفیزق ابزوار فنزاوری اسزت کزه
بازاریابی دودپایدار ایجاد میکند و به تنهایی به میلیزونهزا
توده هدفمند میرسد [.]9
پیترز ( ،)2021معتقدست که ،هکرشد به همان انزدازه
که یک تلم است یزک هنزر اسزت [ .]8هزکرشزد شزک
جدیدی از بازاریابی ویروسی است که هرچه کاربران بیشتر
درگیر شوند ،احتمال ارجاع دوستان ،دانواده ،افزراد جامعزه
و همچنیر ایجاد ارت اطاخ حرفهای بیشتر دواهد بزود [.]7
هکرشد چیوی است که کامالً جزایگویر بازاریزابی سزنتی
میشود و روی آنچه قاب آزمای  ،پیگیری و مقیاسپذیری
است کار میکند و تمام اشتیاق برم نزای پاسزخگویی بزه
مشتریست [ .]9ط ق توحیفاخ رایان هالیدی ،1قیف هزک
رشد شام جذب کاربر ،فعالسازی کزاربر و حفزک کزاربر
میباشد .قیف هکرشزد ا لزب اسزتعارهایسزت کزه سزفر

مقدم:
در دنیای رقابتی امروز ،با توسعه و پیشرفت روزافزوون
تکنولوژی لووم استفاده از ابوارهای دیجیتال در جهت رشد
کسبوکار احساس میشزود .از ایزر رو حزاح ان مشزا
موفق باید به طور مداوم روشهای استراتژیک را بزرای بزه
دست آوردن نتایج مورد انتظار اتخاذ کنند .با ورود ویروس
کرونا ایر مسئله پر رنگتزر شزدز زیزرا بیمزاری همزهگیزر
کووید 19-در جغرافیای مختلف و درون کشزور پیشزرفت
کرد و رفتزار مصزر کننزده بزه سزرتت تغییزر یافزت [.]1
مصر کنندگان تصمیم گرفتزهانزد مصصزو خ دزود را از
طریق کانالهای دیجیتال دریداری کنند [ .]2لذا با افزوای
تجارخ الکترونیکی و سرمایهگذاریهای بازاریابی دیجیتال،
تعام دیجیتال با مصر کنندگان سرتت گرفت [.]1
با توجه به بصران ایجاد شده و توسعه سریع فنزاوری و
انقالب دیجیتال ،تمرکو بیشتر بر روی روشهای جزایگویر
بازاریابی است تا استراتژیهای م تنی بر رسانههزای سزنتی،
مانند رادیو ،روزنامه و تلویویون [ .]۳به ایر ترتیب شرکت-
ها با توجه به تغییراخ ایجاد شده از ابوارهای دیجیتال برای
تر یب مشتریان به حورخ مجازی و فروش آنالیر استفاده
کردند و به بررسی چگونگی تغییزر شزک اسزتراتژیهزا و
تاکتیکهای بازاریابی دیجیتال پردادتند [ .]2در ایر راسزتا،
توسززعه راه ززردهززای تص زمیم گیززری نوآورانززه منجززر بززه
رویکردهای جدیدی مانند هکرشزد ،بزرای بازاریزابی مزی
شود [ .]۳هک رشد ،فراینزد جدیزدی اسزت کزه قزادر بزه
شناسایی کارآمدتریر راهها برای رشد کسبوکزار ،ترکیزب
تفکر و فنزاوری دزار از چزارچوب اسزت [" .]4رشزد"
افوای از حفر به میلیونها (یزا حزدها میلیزون) کزاربر در
چند سال ،با هد رشزد انفجزاری و نمزایی یزک شزرکت
است [ .]5از طر دیگر" ،هکر" بزه معنزای برنامزهنزوی
است ،که میتواند مصصول یک شرکت را تشزویق کنزد تزا
رشد ویروسی را تجربه کند ،در هر حورخ ،همچنیر اشاره
به کسی میکند که دار از چارچوب فکر میکند ،قزوانیر
را نادیده میگیرد و راههای جدیدی بزرای حز مشزکالخ
کشف میکند .به ایر ترتیب ،یک هکر رشد باید بزه همزان
اندازه که تصلیلی است ،دالق باشزد [ 7و  .]6هکزر رشزد،

مشتری به سمت درید مصصول یا ددمت را توحیف مزی
کند .رایان هالیدی درباره قیف هکرشد چنزیر مزیگویزد:
"کاربرانی که جذب میکنید ،مهم هستند اما اینکزه بگزوییم
ما یک میلیون کلیک یا بازدیزد داریزم کزافی نیسزت ،آنچزه
هکرشد به آن میاندیشد ایر است که چند درحد از ایزر
بازدیدها ت دی به تملی در آنان شده که کسزبوکزار شزما
به آن نیاز دارد .قضیه اینطور نیست که تا یکی تضو شد یزا
از ما درید کرد دوشصال شزویم ،بلکزه ارزش بلنزد مزدخ
آنها مهم است .یا اینکه چگونه برنامهریوی کنیم کزه آنهزا
را مشتری دود نگه داریم .ایزر چیوهزا مسزهله هزک رشزد
است" [.]10
در ایر زمینه ،شرکتهزا بایزد مصصزو خ دزود را بزر
اساس بازدورد و پاسخ زودهنگام به ود بخشند و ویژگیها
و تالشهای بازاریابی را برای حفک مشتریان بهکارگیرنزد و
آنها را تشویق کنند تا نظراخ دود را در مورد مصصو تی
که دریداری کردهاند ،پخ و به اشتراک بگذارندز به ایزر
ترتیب با توسعه بازاریابی ،بر حفک و جذب مشتری ،فعزال
سازی ،نگهداری و افزوای فزروش متمرکزو شزوند [ 12و
.]11

ترکی ی ماهر از یک ن زو فنزی و بازاریزاب اسزت کزه ،در
توسعه سریع یک مدل تجاری جدید "اسزتاندارد" پیشزگام

1 . Ryan Holiday
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تدومن اهگون راهبیدهان هک رشد دمبیتال در بحیان ومیوس کوومد  19در بازارهان آیالمن امیان (مورد مطاهع  :پلتفیم باسالم)

با توجه به بصران کرونا و لووم بزهکزارگیری بازاریزابی
دیجیتال برای کسبوکارها تلیالخصوص کسزبوکارهزای
نوپا و کوچک ،استارخآپها میتوانند با راه ردهزای هزک
رشد دیجیتال به به ود وضعیت دود کمزک شزایانی کننزد.
زیرا استارتاپها بودجزه کزافی بزرای بازاریزابی و تجزارب
سنتی بازاریابی ندارنزد [ ]1۳و هزد از هزکرشزد ،رشزد
سریع تجزارخ بزا اسزتفاده از بودجزههزای بسزیار انزدک و
استفاده از مویت شز کهی اینترنزت و دارایزیهزای نزی از
دادهاست [ .]14زیرا اتوماسزیون باتز مزیشزود بیشزتریر
مصتوای مشاهده شده ویروسی شود و آزادی در سایتهای
رسانههای اجتمزاتی بیشزتر اسزت [ .]9لزذا هزکرشزد در
بازارهای آنالیر مشهودتر است.
هکرشد از طریق پلتفرمها و فعالیزتهزای نوآورانزهی
آنالیر تالقه زیادی در کاربران ایجاد میکند که در نهایزت
منجر به رفت و آمد زیاد کاربران آنالیزر مزیشزود کزه بزه
حورخ تدریجی میتوانند به مشتریان بورگ ت دی شوند و
در نتیجه درآمد شرکت به سرتت شروع به افوای میکند

نوع جدیدی از موسساخ که م زاد خ در بزازار را تسزهی
میکند ،در نظر گرفته میشزود [ .]22بزا توجزه بزه بصزران
کرونا و رکود اقتصادی ایجاد شده افراد زیادی تصزمیم بزه
سرمایهگذاری در کسبوکارهای پلتفرمی کردهاند .زیزرا در
بازارهای رقابتی امروزی ،نوآوریهزای فناورانزه م تنزی بزر
پلتفرم های فناورانزه بزرای بسزیاری از بنگزاههزا و حزنایع
حیاتی است و بنگاههایی میتوانند در آشفتگیهزای مصزی
کسبوکار بقای دود را تضمیر کنند که از فکزر پورتفزوی
مصصول بزه سزمت تفکزر پلتفرمزی حرکزت کزرده باشزند
[24و .]2۳یکی از پلتفرهایی که در بصران کرونا بسیار مورد
توجه قرار گرفت ،پلتفرم باسالم است .زیرا ایزر پلتفزرم بزا
راه ردهای هکرشد فرحت مناسز ی بزرای رشزد تجزارخ
ایجاد کرده است.
باسالم یک بازار اجتماتی آنالیر استز بازار اجتمزاتی
یعنی همه اتضا در ایزر بزازار نقز دارنزد .باسزالم بسزتر
کسبوکارهای کوچک است .در باسالم سزازندگان احزیلی
که مصصزو خ یرکاردانزه ای را از شزهرها و روسزتاهای

[ .]15هکر رشد از ایمی ها ،ت لیغاخ پردادت بزه ازای هزر
کلیک ،پلتفرمها و واسزطههزای برنامزهنویسزی برنامزههزای
پلتفرم برای ایجاد استراتژیهای قاب آزمای و مقیاسپذیر
با هد احلی دستیابی به بازار دیجیتال پر رونزق ،اسزتفاده
میکند [1۳و  .]16با توجه به مطالب تنزوان شزده یکزی از
زمینههایی که هکر رشزد مزیتوانزد در دنیزای الکترونیکزی
امروز در آن موفق تم کند ،کسبوکارهای پلتفرمی استز
جایی که شرکتها و سازمانها بیشزتر تجزارخ دزود را از
طریق اینترنت انجام میدهند .به نظر مزیرسزد بزا افزوای
سطح پیچیزدگی ،معمزاریهزای سزنتی قزادر بزه مقابلزه بزا
مشززکالخ حاضززر ماننززد :نیززاز بززه پاسززخگویی سززریع بززه
نیازمندیهزای جدیزد و پزذیرفتر اد زام بهتزر و سزریعتزر
اپلیکیشززرهززا در پلتفززرم ،نیسززتند [ 17و .]18پلززتفززرمهززا
واسطههایی هستند که از طریق تعامالخ مستقیم [ ]19میان
دو یا چند گروه مجوا از کاربران دلق ارزش میکننزد و بزر
اساس تعداد گروههای ذینفع حاضر در پلتفزرم بزه آن دو
وجهی یا چند وجهی مزیگوینزد [ .]20پلتفزرم یزک نقز
احلی و ضروری دارد و آن فراهم کردن یک سیسزتم میزان

مختلف بیواسطه مزیفروشزندز بیشزتر دیزده مزیشزوند و
مشتریان وفادار دود را مییابند .مشتریها میتوانند تصمیم
بگیرند که پولشان را کجای ایزران دزر کننزد و در رونزق
اقتصاد شهرهای مختلف ایران نق داشته باشند .فروشزنده
در باسالم آسان و رایگان رفه مزیسزازدز مصصزو ت را
بیواسطه در رفهاش ترضه میکند و درباره مصصول بزا
دریداران گفتوگو میکند .رفهدارها میتوانند تزالوه بزر
اینکه کسبوکار دودشان را رونق مزیدهنزد ،بزه همزدیگر
کمک کنند ،فعالیتهای گروهی انجزام بدهنزد و در تنظزیم
قیمتهای مصصزو خ سراسزر ایزران تزا یر داشزته باشزند.
دریدار در با سالم بزا دنیزایی از کسزبوکارهزای کوچزک
روبهرو میشود .تجربههای دیگر دریدارن را مزیدوانزد و
هوینه هر آنچه را میدواهد از پردادت امر میپزردازدز آن
ها میتوانند تجربه دریدشان را برای همه منتشر کنند و بزا
ایر کار به مشتریهای دیگر و بزه دزود رفزهدارهزا بزرای
ارتقاء مصصولشان کمک کنند .در باسزالم دریزداران تنزوع
چشمگیری از مصصو تی میبینند که شزاید در دکزان هزیچ
تطاری ن اشد .با فروشندگان گفت وگو میکنند و امتیازهزا،

گروههای مختلف کاربران است ایر سیستم مجموتزهای از
اجوا و قزانونهزایی اسزت کزه در تعزامالخ میزان کزاربران
استفاده میشود [ .]21پلتفرم دیجیتال کسبوکار بزه تنزوان

دیدگاهها و تجربههای دیگران را میبینند .هوینهای کزه مزی
پردازنززد ،زمززانی بززه حسززاب فروشززندگان م زیرود کززه از
مصصول دریافتی راضی باشند .با سالم تا هفت روز منتظزر
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ت رضایت دریدار میماند .اگر او ناراضی بود ،هوینهاش
را به او برمیگرداند و اگر راضزی بزود بزا رفزهدار تسزویه
حساب میکند .به ایر ترتیب همه اتضای باسالم میتوانند
به سادگی با هم ارت اط برقرار کنند [.]25
در حال حاضر با توجزه بزه بصزران کرونزا ،فزردی کزه
وظیفه هکرشد را بر تهده دارد باید نس ت به روندهای در
حال ظهور و تصو خ بازار بسیار هوشیار باشد تا بتواند بزا
استفاده از مهزارخهزا و تجربیزاخ دزود ،ترکیزب مناسزب
بازاریابی و رشد اقتصادی را تنظیم کنزد [ .]26زیزرا ،کلمزه
تجارخ ،به دلی ش کههای اجتماتی معنزای جدیزدی پیزدا
کرده ،فروش مصصو خ کامالً تغییر کزرده ،الگزوی دریزد
مشتری چشم انداز جدیدی یافته و فروش و توزیع جدیزد
شده است [ .]9در چنیر شرایطی کسبوکارهزای پلتفرمزی
اهمیت ویژ ای یافته است و ضروریسزت کزه راه ردهزای
مناس ی جهت رشد کسبوکارها مورد بررسی قزرار گیزرد.
لذا هد از پزژوه حاضزر تزدویر الگزوی هزک رشزد
دیجیتال در پلتفرم باسالم میباشد.

مصصول یا ددماخ دود ایجاد میکنزد ،مص زوبتزر کزرد.
متخصص دیگری که نویسنده وب سایت تککرانچ ۳است،
در یک پست موجود در آن سایت توضیح داد که هکرشد
به معنای استفاده از انواع دادههای مختلف به دالقانهتزریر
شک ممکر است.
هالیدی ،نیو بیان میکند که برندهای بورگی مانند فزی
بوک ،4دراپ اک  5و توییتر 6از روش سنتی بازاریابی پیروی
نکردهاند و به دن ال ت لیغزاخ در تلویویزون یزا رسزانههزای
چاپی ن وده اند [ ،]1۳اما آنها راه رد تصر جدید هکرشزد
را برای دستیابی بزه تعزداد زیزادی از افزراد (در حزالی کزه
هوینهی کمتری نس ت به سایر رق ا در فعالیتهای بازاریابی
میپردازند) ،اتخاذ کردند .هکرشد ،برای ایر شرکتها بزه
دوبی کارسازی کرده است .ریکزان  7بزه طزور جزامع در
مورد چگونگی استفادهی 11شرکت معرو از راه ردهزای
هکرشد برای متمایو شدن ،نوشته اسزت [ .]27ویزوودی،8
به مطالعه ی راه ردهای هکرشد مورد استفاده توس هکر
رشد و اینکه چگونه ایر ادتراع مخرب به موفقیزت بزورگ

با توجه به مطالب تنوان شده ،ایر سؤال مطرح میشود
که راه ردهای هکرشد دیجیتال پلتفرم باسالم در بصزران
کرونا چیست؟ چگونه ایر راه ردها به رشد کسزبوکارهزا
در بصران کرونا کمک کرده است؟ آیا راه ردهای هکرشد
میتواند سز ب رونزق اقتصزادی کسزبوکارهزا در پلتفزرم
شوند؟

برای شرکت ت دی میشود ،پردادت که در آن هکر رشد،
شرکت جوانی است که توس فزار التصصزیالن IT-دهلزی
تاسی شده ،و آن پلتفرم مهزارخ آنالیزر و اشزتغال بزرای
دانشجویانی است که در آن بر روی مشکالخ دنیای واقعی
که در مشا با آنها رو به رومیشوند ،کار میکننزد .ایزر
مطالعه تایید میکند که تکنیکهای هک رشد که توس ایر
شرکت مورد استفاده قزرار گرفتزه اسزت در جزذب بیشزتر
دانشجویان موفقیت آمیو بوده است .از آنجاییکه هکر رشد،
اسززتارتاپی اسززت در فضززای آمززوزش ،آنهززا درگیززری
دانشجویان در پلتفرم را با کمک هزکهزای رشزد مختلزف
مدیریت کرد .در نتیجه بیان کرد که شرکتها به جای اینکه
فق شیوههای سزنتی بازاریزابی را اجزرا کننزد ،بایزد بزرای
جذب کاربر به راه ردهای هزک رشزد روی بیاورنزد [.]28

مب نی نظری و پیشین :پژوهش
مفهوم " هکر رشد" برای اولیر بار توس شان الزی
در سال  2010ظاهر شد .او در یکی از پسزتهزای وبزالگ
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
است ..الی پست را با گفزتر ایزر جملزه آ زاز مزیکنزد:
"هنگامی که استارخآپها آماده مقیزاسسزازی مزیشزوند،
بورگتریر چال آنها ا لزب اسزتخدام کسزی اسزت کزه
بتواند رشد را ره ری کنزد [ .]8بعزدها ،انزدرو چزر 2ایزر
احطالح را پ از تعریف "هکر رشد" به تنزوان شخصزی
که همه چیزو را بزرای جزذب مشزتریهزای جدیزد بزرای

1

۳ . TechCrunch
4 . Facebook
5 . Dropbox
6 . Twitter

1 . Sean Ellis

7 . Srikanth

2 . Andrew Chen

8 . Dwivedi
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.۳در آ زوش گزرفتر پیزوخ .4 5فزر آوری سوپرشزارژ .5
همکاری هنجار جدید را که میتواند به تجارخ کمک کنزد
تا کسبوکارها دودشان را برای اقتصاد پسزا کرونزا آمزاده
کنند ،بیان کرده است [.]۳4
کومززار و همکززاران ( ،)2020در پژوهشززی بززا تنززوان
"بررسی جامع هکرشد با تجویه و تصلی در شز که هزای
اجتماتی مشتریان که آنهزا را هزدایت مزیکنزد" چردزهای
برای هکرشد معرفی کردهاند که در شک شزماره  1نشزان
داده شده است [.]9

گایتو ،1نرم افوارهای مهندسزی و دسزتگاه تنظزیم دودکزار،
آزمای و تجویه و تصلی دادهها و بازاریزابی دزالق را بزه
تنوان سه ستون احلی هکرشد معرفی کرد [.]29
کانوی و همفی  2نیو در تصقیقی با تنزوان "هزک رشزد
به تنوان رویکردی برای تولید رشزد در بزیر شزرکتهزای
استارخآپ فناوری انگلستان :یک ارزیابی" ،به شناسزایی و
درک ارت اط و اهمیزت هزک-رشزد و شناسزایی ابوارهزا و
راه ردهای آن که توس شرکتهای استارخآپ انگلسزتان
مورد استفاده قرار گرفته است ،با استفاده از رویکرد تصلیز
تم پردادتهاند .آنها دریافتند که هکرشد تالوه بزر تنصزر
تجویه و تصلی داده ،به افراد نیاز دارد تزا فرحزتهزای در
حال ظهور را ق از دیگران تشزخیص دهنزد و اسزتفاده از
روشهای سنتی بازاریابی برای پر کردن شکا بیر دنیزای
فیویکی و دیجیتال بسیار مهم دانستند .همچنیر دریافتند که
مفهوم هک رشد با بازاریابی چابک همافوایی مسزتقیم دارد.
در نتیجه چارچوب مفهومی بزرای اراهزه راهنمزایی جهزت
مطالعهی تمیق در مورد استفاده از هزکرشزد و کمزک بزه
تعریف ایر که یک کمپیر از چه اجوایی باید تشکی شزود،
اراهه دادند [ .]۳0ایر چارچوب با اد زام دصوحزیاخ یزک
استارخآپ [ ]۳1بزا مزدل اسزتارخآپ نزاب تولیزد شزده
توس رای  ]۳2[ ۳برای تشزکی "مرحلزه ی جسزتجو" و
"مرحله ی اجرا" دارجی توسعه یافته است .همچنیر آنها
تناحر احلی " تناسب مصصزول -بزازار ،تجویزه و تصلیز
دادههای کاربر ،بهینهسازی رشد ویروسزی و رشزد مقیزاس
پذیر" را برای یک هکرشد مشخص کردند [.]۳0
بناسک و لیونر 4در مطالعهای به ط قه بندی هکرشزد و
کاربردهای تملی آن برای شرکتها پردادتند و ط قهبنزدی
 ۳4الگوی هکرشد را در طزول چردزهی حیزاخ مشزتری
برای جذب ،فعالسازی ،سزود ،نگهزداری و ارجزاع ،اراهزه
کردند [ .]۳۳سزپ الگوهزا را در دو بعزد شزدخ منزابع و
تهدیر زمانی ط قهبندی کردند .نزادر حز ری ،پزنج رویکزرد
هکرشد از جمله .1 :جنگ نامتقزارن  .2تسزل بزر چزال

شکل .1چرخه هک رشد

با مطالعه ادبیاخ و پیشزینه پزژوه  ،پژوهشزی کزه بزه
بررسی راه ردهای هکرشد در کسبوکارهزای پلتفرمزی و
دیجیتالی در بازار آنالیر ایران پردادته باشزد ،یافزت نشزد.
همچنیر با توجه به اینکه بازاریابی یک فعالیت تجاری مهم
برای رشد ،موفقیت و پایداری شرکتهزای نوپزا اسزت .بزا
ایر حال ،کارآفرینان جوان با ایدههزای نوآورانزه در تزالش
برای دستیابی به مشتریان ،با چال های قاب توجهی روبرو
هستند .به ویژه در مراح اولیه تهسزی و راهانزدازی یزک
کسبوکار نوپا ،منابع مصدود سرمایه و مشکالخ دسترسزی
به منابع مختلزف بودجزه مزانع توانزایی طراحزی و توسزعه
کمپیرهای ت لیغاتی یکپارچه مزیشزود .فقزدان فرآینزدهای
بازاریابی کارآمد منجر به شکست با ی کسبوکارهای نوپا
میشود و کارآفرینان بر یافتر راه ردهای هوشمندانه و کزم
هوینه برای افوای فروش دود متمرکو هستند .هزکرشزد
یک تکنیک آزمای مصور برای تعیزیر مزو رتریر راههزای

1 . Gaito

رشد تجارخ است و زم است کارآفرینان بزرای دسترسزی

2 . Tony Conway and Tanya hemphill
۳ . Ries

5 . pivot

4 . Bohnsack & Liesner

51

یشیم علمی راهبیدهان بازرگایی /دایشگاه شاهد /پامیز و زمستان  /1399سال بیست و هفت  /دوره جدمد /شماره 16

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27th Year/ No.16/ Autumn & Winter 2020-21

استن اط کلی دود را از مفهوم هکرشد دیجیتال بیان کننزد.
متوس زمان هر مصاح ه با توجزه بزه مشزغلهکزاری گزروه
مصاح هشونده  40دقیقه برآورد شد .در ابتدای هر مصاح ه

به مخاط ان گسترده ،راه ردهای مختلزف هزکرشزد را در
پی بگیرنزد زیزرا آنهزا نقشزی حیزاتی در رشزد مشزا
امززروزی دارنززد .ایزر فراینززد شززام ترکی زی از بازاریزابی،
توسعه ،طراحی ،مهندسی دادهها و تجویه و تصلیز اسزت.
لذا شناسایی راه ردهای هکرشد دیجیتال به ویژه در زمزان
بصران میتواند برای بسیاری از کسبوکارها حزاهو اهمیزت
باشد .بنابرایر در ایر مقاله راه ردهای هزکرشزد در بزازار
آنالیر ایران اراهه میشود که فرآوریهای جدید را پیزاده-
سازی میکند و گوینههای هوشمندانه و ارزانتری را بزرای
رشد کسبوکارهای نوپا در شرای بصران معرفی میکند.

ضمر بیان هد پژوه تهکید شد که از مصاح ههزا تنهزا
برای مقاحد پژوهشی استفاده دواهد شد و هویت افراد بزه
هیچ وجه در گوارشهای پژوه مشزخص نخواهزد شزد.
پ از کسب اجازه از مصاح هشزوندگان و موافقزت آنهزا
مصاح هها ضز و در همزان روز ترانویسزی و کدگزذاری
گردید.
مشارکتکنندگان در پژوه حاضر ،حزاح ان کسزب-
وکارها در پلتفرم باسالم میباشند .معیار انتخاب آنها رشد
چشمگیر در یک سال ادیر (شرای بصران کرونا) در ایزران
بود 24 .کسب و کار مختلف بزرای مشزارکت در پزژوه
توس تیم پشتی انی باسالم معرفی شدند .لذا نمونهگیری در
ایر پژوه به حورخ هدفمند میباشدز چرا که مصاح هها
درحدد جمعآوری اطالتاخ از مطلعانکلیدی در پلزتفزرم

روش تحقیق
باتوجه به هد تصقیق که ،شناسایی راه ردهزای هزک
رشد دیجیتال در بازار آنالیر ایران است ،رویکزرد تصقیزق
به حورخ کیفی بوده و به لصاظ نوع اسزتفاده نیزوکزاربردی
میباشد .از میان روشهای مختلزف جمزعآوری دادههزا در
پژوه کیفی ،به دلی بصران کرونزا از روش مصزاح ه بزه
حورخ آنالیر با استفاده از وبکم بهزره گرفتزه شزد و بزه
دلی جدید بزودن موضزوع مصزاح ه (هزکرشزد) و ن زود
ذهنیت ق لزی در مزورد آن ،از مصزاح ه نیمزهسزادتیافتزه
استفاده شزد .پز از مزرور ادبیزاخ در زمینزه هزک رشزد
دیجیتال و با توجه به پرس احلی تصقیق م نی بر شنادت
راه ردهای هزکرشزد دیجیتزال در شزرای بصزران کرونزا،
پرس های باز مصاح ه ط ق جدول شماره  1طراحی شزد.
همچنیر با توجه به ماهیت نیمه سزادتاریافته مصزاح ه بزه
منظور روشرتر شدن توضیصاخ ارایه شده توس پشزتی ان
های پلتفرم باسالم ،پرس های دیگزری طزرح گردیزد .در
پایان هر مصزاح ه از مصزاح هشزوندگان دواسزته شزده تزا

باسالم است .انتخاب نمونهها تا جایی تداوم یافته است کزه
کفایت و اش اع دادهها حزورخ گرفتزه باشزد و پژوهشزگر
دریابد که نمونههای بعدی اطالتاخ متمایوی در ادتیار وی
نخواهند گذارد [ .]۳5یعنی زمانی که دادههای جدید جمع-
آوری شده با دادههایی کزه قز الً جمزعآوریشزده تفزاوتی
نداشته باشد .بزه طزورکلی تعزداد ( )15 ± 10نمونزه بزرای
انجام مصاح ه کافی دواهد [ .]۳6جمع آوری دادههزا پز
از انجام  14مصاح ه با رسیدن به نقطه اش اع پایزان یافزت.
در جدول شماره  2ویژگی دموگرافیزک مشزارکتکننزدگان
در پژوه نشان داده شدهاست.

جدول .1پرسشهای اصلی مصاحبه
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
مصدودیت ها و چال

را بیان کنید؟

ها ی یک فعالیت هک رشد در شرای بصران کنونی چیست؟
جدول .2توزیع جمعیت شناسی مشارکتکنندگان در پژوهش

جنسیت

مرد ( )%70/85

زن ( )%29/15
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سر
تصصیالخ

۳0-20

40-۳1

50-41

( % )16/2

( % )48/15

( % )۳5/65

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

(% )40/1

( % )52/4

( %)7/5

جدول  .3پایایی باز آزمون
نت یج ح صل از این کدگذاری ه
ردیف

کد مص حب:

تهداد کل کده

تهداد ت افق ت

پ ی یی ب ز

1

P6

28

10

%71

2

P2

۳2

12

%75

۳

P3

۳4

15

%88

94

۳7

%78

ک

جهت تجویه و تصلی مصاح ههزا رویکزرد تصلیز تزم
مورد استفاده قرار گرفت .تصلی تم ،روشی اسزت کزه هزم

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

برای بیان واقعیت و هم برای ت ییر آن به کار میرود [.]۳7
روشی برای شنادت ،تصلی و گزوارش الگوهزای موجزود
دردرون دادههای کیفی است و فرایندی برای تصلی متنی و
دادههای پراکنده است که آن را به دادههای نی و تفصزیلی
ت دی میکنزد .سزپ دادههزای تصلیز شزده (تزم هزا) را
کدگذاری کرده و برای آنها برچسزب (برچسزب زنزی یزا
کدگذاری اولیر قدم در راستای دالحزه و چکیزده نمزودن
دادههای تظیم است که از مصاح هها بدسزت آمزده اسزت)
انتخاب میکند []۳8ز هر مضمون (تم) دربردارنده چیوهای
مهمی درباره دادههای مرت با پرس پژوه میباشزد و
بیززانگر سززطصی از پاسززخ یززا معنززایدارای الگززو در درون
مجموتززه دادههاسززت [ .]۳7در پززژوه حاضززر از فراینززد
تصلی تم اراهه شده توس کینگ و هارکوز ]۳9[ 1که شام
سززه مرحلززه ،کدگززذاری توحززیفی ،کدگززذاری تفسززیری و
یکپارچهسازی از طریق مضامیر فراگیرز بزرای تصلیز داده
های گردآوری شده از مصاح هها بهره گرفته شد [.]۳8
مانند همه انواع دیگر تصلی دادههای پژوهشی ،حصت
نتایج تصلی مصتوای یک مصاح ه به پایایی و روایزی نزوع
تصلی یافته بستگی دارد .میزوان بزا ی پایزایی دسزت کزم

مصاس ه پایایی مصاح هها استفاده شد.
در پژوه حاضر ،برای مصاسز ه پایزایی بزازآزمون ،از
بیر مصاح ههای انجام گرفته تعداد  ۳مصاح ه انتخاب شده
و هر کدام از کدها دو بار در یزک فاحزله زمزانی  15روزه
توس پژوهشگر کدگذاری شدهاند .نتزایج حاحز از ایزر
کدگذاریها در جدول شماره  ۳آمده است.
با توجه به ایر که ایر میوان پایایی بزی از  60درحزد
است [ .]۳6قابلیت اتمال کدگذاریها تایید شد و میتزوان
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
بردوردار باشد ،بایزد روایزی در تزک تزک  7مرحلزه یزک
مصاح ه را بررسی کنیم [ .]۳6روش تعییر اتت زار پزژوه
کنونی در هزر کزدام از مراحز هفتگانزه مصزاح ه در زیزر
توضیح داده شده است:
 .1تعییر موضزوع :تعیزیر اهزدا و توحزیف مفزاهیم
مززرت بززا موضززوع (مصتززوی) ،اولززیر مرحلززه در فراینززد
مصاح ه مصسزوب مزیشزود .در پزژوه کنزونی در ابتزدا
هد از موضوع مورد بررسی یعنی هک رشد دیجیتزال بزه
حورخ نس تاً تفصیلی مورد بص قرار گرفت .دلی احزلی

1 . King & Horrocks
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سازی ،آزمون تئوری یا کاربرد یافتهها باشد .هزد  ،تنزوان
و ماهیت و اطالتاخ موجود در مصاح ه معیر میکنزد کزه
کدام روش برای تصلی مصاح ه مناسبتزر اسزت .در ایزر
پژوه برای تجویه و تصلی دادههزای بزه دسزت آمزده از
مصاح هها از روش تصلی مضمون استفاده شد.
 .6تایید :اتت ار در مصاح ه ناظر بر دو موضوع واقعیزت
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
کنونی برای تاییزد یافتزههزای حاحز از تجویزه و تصلیز

انتخاب روش مصاح ه برای گردآوری اطالتزاخ پژوهشزی
کنونی در دست ن ودن پژوه هزای میزدانی ق لزی در ایزر
زمینه بوده است .مصاح ههزای انجزام گرفتزه در پژوهشزی
کنونی با رویکردی اکتشافی هدایت شزده اسزت .هزد از
آنهزا آزمزون فرضزیاخ ن ززوده اسزت ،بلکزه هزد احززلی
پاسخگویی به سوال احلی پژوه بوده است.
 .2طراحی :به دن ال تعییر هد و مصتوای مصاح ه بزا
استفاده از مرحله تعییر موضوع برنامهریزوی طزرح مطالعزه
آ از میشود .در پزژوه حاضزر پز از تعیزیر موضزوع
انتخاب ابوار مصاح ه ،برنامه ریوی کلی مصاح هها طراحزی
شد.
 .۳موقعیت مصاح ه :انجام مصاح ه بر اساس راهنمزای
تنظیم شده حزورخ مزیپزذیرد .مصقزق در زمزان کوتزاه و
مصدود مصاح ه موظف است مصیطزی امزر و دوسزتانه بزه
منظور ت ادل مو ر اندیشهها فراهم نماید .در پژوه کنونی
برای ورود به مصاح هها ،اقداماتی که پژوهشگر انجزام داده
است شام معرفی شخصی ،بیزان هزد پزژوه  ،اظهزار

مصاح ههای انجام گرفته اتت ار و پایایی ایر یافتههزا مزورد
بص و آزمزون قزرار گرفتزه اسزت .بزرای مصاسز ه پایزایی
مصاح ههای انجزام گرفتزه در پزژوه کنزونی ،از پایزایی
بازآزمون و روش توافق درون موضوتی استفاده شد .بزرای
تعییر اتت ار مصاح هها نیو اتت ار هر کدام از مراح هفزت-
گانه مصاح ه بررسی شده و روش تعییر اتت زار کنزونی در
هر کدام از ایر مراح توضیح داده شده است.
 .7گوارشدهی :گوارشدهزی فراینزد برقزراری ارت زاط
میان یافتههای مصاح ه با استفاده از روشهای به کار گرفته
شده بر اساس معیارهای تلمزی ،لصزاظ نمزودن مالحظزاخ
ادالقی و در نهایت اراهه نتایج بزه حزورخ یزک مصصزول
نوشتاری است .هد از گوارشدهی ،اراهه یافتههای مهم و
قاب اتتماد به سایر مصققیر جامعه است.
در پژوه حاضر تمامی مراح تصلی بزه کمزک نزرم
افوار  Atlas tiانجام شد.

رازداری در مورد اطالتاخ و توضیصی در ایر مورد اسزت
که چرا مصاح هشونده بزرای ایزر مصزاح ه انتخزاب شزده
است .در موقعیت مصاح ه نیو با توجزه بزه بصزران کرونزا،
مصاح ه بر اساس برنامه اجرایزی تنظزیم شزده انجزام شزد.
سعی مصاح هگر در ایر مرحلزه بزر آن بزود کزه در مصزی
آنالیر گفتمان مناس ی را برای هرکدام از مصاح هشوندگان
اتخاذ کند .بدیر ترتیب مصاح هگر می تواند ارت اط مزو ری
را به مصاح هشوندگان برقرارکرده و از ایر طریق اطالتاخ
مورد نیاز را با مصوریزت مسزئله احزلی پزژوه از آنهزا
دریافت کند.
 .4نسخهبرداری (رونویسی کردن) :نسخهبرداری آمزاده
نمودن اطالتاخ کسب شده در مصاح ه برای تصلی است.
در ایر فرایند یک مصزاح ه شزفاهی ت زدی بزه یزک مزتر
منسجم میشود .در پژوه کنزونی اطالتزاخ دریزافتی از
مصاح هشوندگان ،در جلسه مصزاح ه توسز مصزاح هگزر
ض شد .سپ مصاح ه به حورخ کلمه بزه کلمزه نسزخه
برداری شد و اطالتاتی چون تنوان مصاح ه ،تزاریخ انجزام
مصاح ه ،شماره مصزاح ه ،شزماره حزفصه و نزام مصزاح ه

ی فت:ه ی تحقیق
درایر بخ به بررسی فرایند تصلی دادههای حاح از
مصاح هها براساس روش سزه مرحلزهای تصلیز مضزمون
پردادته شد و نتایج هر مرحله به حورخ دالحه اراهه شد.
مرحل :اول تحلیل مص حب :ه و شن سو یی کوده ی
اولی:

در ایر مرحله به بررسی و تصلی مصاح ههای حورخ
گرفته پردادته و  141کد شناسایی شزد .پز از بررسزی و
انط اق کدها بزا کزدهای اسزتخرا شزده از ادبیزاخ نظزری
مشخص شد که 8۳ ،کد اولیه مستخر از مصاح هها دارای

شونده با استفاده از نرم افوار ورد بزه حزورخ الکترونیکزی
یادداشت شد.
 .5تصلی  :تصلی مصاح ه مزیتوانزد بخشزی از تئزوری
54

تدومن اهگون راهبیدهان هک رشد دمبیتال در بحیان ومیوس کوومد  19در بازارهان آیالمن امیان (مورد مطاهع  :پلتفیم باسالم)

مضامیر فرتی پردادتزه شزد و  25مضزمون فرتزی شزک
گرفت .سپ دستهبندی حورخ گرفته در ادتیار  ۳نفزر از
پشتی انهای پلتفرم باسالم قرار گرفت و در نهایزت  18کزد
فرتی مشخص شد که در جدول  5اراهه شده است.

مفهومی مشابه با کدهای مسزتخر از ادبیزاخ بودنزد و 58
کد اولیه جدید در ادبیاخ نظری موجود ن ود .در جزدول 4
نمونه ای از نق قولها و کدهای اولیه اراهه شده است.
مرحل :دوم دست:بندی کده و شن س یی مضو مین
فرعی

در ایر مرحله به دسزتهبنزدی  141کزد اولیزه در قزالی
جدول  .4نمونهای از نقل قولها و کدهای اولیه
کد اولی:

نقل ق ل

ق ال فروش فیویکی داشتم ،بیشتر به تمده فروشا ،تا اینکه به کرونا دوردم حدود 20
روز مشتری نداشتم اومدم تو فضای مجازی از پلتفرم آنالیر باسالم فروش را شروع
کردم ،چون تمده فروشام مشتری نداشتر کارم راکد شده بود.

تمده فروش ،فضای مجازی ،تجارخ
الکترونیک

با سالم سامانه ای دارد به نام توی چشم که همون کار  google adsرو انجام میده،
شما میتونی هوینه کنی کلید واژه میذاری برای اون آگهی که گذاشتی با توضیصاخ
مصصول با تکساش و آدرسی که مخصوص رفه ی تویه ،توی گوگ ت لیغ میشه ،

توی چشم ،کلیدواژه ،ت لیغاخ ،رفه

روی سایتای دیگه.
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
درده فروشی دارم هم تمده فروشی.
باسالم بازاری تخصصی برای کسبوکارهای درده پاستکه فضا را برای شروع

فروشی ،تمده فروشی ،ت لیغاخ
بازار تخصصی ،هوینه پاییر

کمهوینه آنها مهیا کند.

با شیوع ویروس کرونا پلتفرم باسالم نیروی پشتی انی دود را افوای

تنوع مصصول ،کیفیت مصصول ،درده

داد و ایر بات

به ود در فرایند فروش مر شد.
در باسالم به هر کسب و کار ،یک رفه مجازی داده میشود و بابت هر فروش
درحد اندکی از هوینه به باسالم میرسد.

یقینا راب کاربری ساده و دلنشیر باسالم در تجربه دوبی که از کار در مصی آن دارم
هم بیته یر ن وده است.

افوای

نیروی پشتی انی

فضای مجازی ،هوینه پاییر
تجربه مشتری ،لذخ درید

حفصه هر مصصول در باسالم ،جایی است که اطالتاخ کاملی در مورد ویژگیهای
آن در ادتیارتان قرار میگیرد .به جو قیمت و شرای ارسال میتوانید بفهمید که چند

دریافت اطالتاخ مشتریان ،رضایت مشتری

نفر مصصول را دریداری کردهاند ،و چند درحد از آنها از درید دود راضی بودهاند.
اکنون که ویروس کرونا بیشتر کسب و کارها را فلج کرده ،پلتفرم باسالم ت لیغاخ
گسترده ای در فضای مجازی انجام داد و بات
تراکن

شد درآمد رفه داران افوای

یابد و

های زیادی در ایر پلتفرم انجام شود.

ت لیغاخ ،فضای مجازی ،افوای
تراکن

درآمد،

با

در کنار قابلیت درید امر از طریق درگاه اینترنتی واقعا تصسیر برانگیو است چرا که
بسیاری از فروشگاههای بورگتر همیر حا هم چنیر دصوحیاتی ندارند .بنابرایر
باسالم هم در طراحی یک فروشگاه استاندارد و هم در تصقق شعار «یک بازار
اجتماتی» دوب و موفق تم کرده.
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در نسخه تصت وب باسالم بخ هایی وجود دارد که هنوز در اپلیکیشر آنها را
نمیبینید .مث بخ

دوب «ن ض بازار» که مصصو خ پرفروش را در یک لندینگ

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

ن ض بازار ،لندینگ پیج ،فروش بیشتر،
تخفیف ،اسالید شو

تخفیفهای بسیار دوبی همراه هستند.

جدول  .5دسته بندی کدهای اولیه در قالب مضامین فرعی
مض مین فرعی

 .1بازاریابی حسی
 .2بازاریابی بر م نای تخفیف
 .۳بازار اینترنتی

کده ی اولی:

ارت اط ،ارت اط حسی ،ارت اطاخ تلفنی ،بازاریابی حسی ،تجربه دوبی ،سرگرم کننده ،تاطفی ،لذخ
درید مستقیم
تخفیف ،شناسایی تخفیفاخ ،کد تخفیف،کد تخفیف پلتفرم
بازار اجتماتی ،بازار اینترنتی ،پلتفرم فروشگاهی ،پلتفرم های آنالیر ،تجارخ الکترونیک،درگاه
اینترنتی ،رفه مجازی

 .4بازاریابی ویدهویی

اسالیدشو ،ت لیغاخ تصویری ،سرمایه گذاری روی ت لیغاخ ،ت لیغاخ فیلمی

بازاریابی مصتوا

اطالتاخ دوب مشتری ،اطالتاخ کام مصصول ،قصه مصصول
افوای

ایجاد وفاداری مشتری

رضایت کاربران ،امکاناخ دوب ،اهمیت کاه

قیمت ،به ود کیفیت پاسخگویی ،پاسخگویی،

توجه به بسته بنددی ،توجه به بسته بندی ،توجه به نیاز مشتری ،جایوه،رضایت کاربران ،رضایتمندی
کاربران ،کیفیت بسته بندی ،هویت بخشی به فروشنده
زمان پشتی انی ،افوای

سرتت پاسخگویی ،افوای

نیروی پشتی انی ،بازدورد ،پیگیری،تیم

مدیریت ارت اط با مشتری

افوای

()CRM

پشتی انی باسالم ،حمایت

جذب مشتری

اتتماد ،امنیت ،درید امر ،ضمانت برگشت پول ،مرجوع ،مرجوع کردن مصصول
شناسایی پرفروش تریر مصصو خ ،کاربری ساده ،کامنت ،کلید واژه ،کلید واژه برای دیده شدن

بهینه سازی موتور جست و جو مصصول ،کلیدواژه ،لندینگ پیج ،لینک ،لینک شدن به سایتهای دیگر ،مقایسه ی قیمت در سراسر
()SEO

کشور ،مقایسه ی مصصو خ ، google ads،استفاده از فیلترها ،بیشتر تو چشم بودن ،تگ ،توچشم
بودن ،توی چشم ،دیده شدن مصصول

 .10ت لیغاخ کلیکی

ت لیغاخ بنری

 .11شعار ت لیغاتی

چرا که قهرمانان ،شایسته ی بهتریرها هستند.

 .12ا راخ ویروسی ش که
 .1۳قیمت گذاری پویا

پاسخگویی دودکار ،تعامالخ دیجیتال ،دسترسی ،دسترسی گسترده ،دهان به دهان ،فضای چت،
قابلیت رباخ ،قابلیت رباخ یا پاسخگویی دودکار ،کمپیر قطره ای ،هدیه ی سایت برای ت لیغاخ
شروع کم هوینه ،کاه

هوینه ،کاه

هوینه پست ،کاه

هوینه ی پست ،ن ض بازار ،هوینه ی

پاییر ،هوینه ی پست ،هوینه ی پست با  ،هوینه ی پلتفرم ،همکاری برای کاه

هوینه

 .14تمایو

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

 .15به اشتراک گذاری مستقیم

بی واسطه ،تجارخ الکترونیک
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 .16تنوع
 .17رشد
 .18زنجیره تهمیر

تنوع فروش ،تنوع کیفیت ،تنوع مصصو خ
رشد بازار دیجیتال ،رشد کاربران ،رشد کسب و کار پلتفرمی ،رشدی فضایی ،سود بیشتری ،فروش
بیشتر ،فروش مصصو خ ،کارمود
توزیع ،تولیدکنندگان روستایی و دانگی ،درده فروشی ،تمده فروشی ،کسب و کارهای درد و
روستایی ،کسب و کارهای درده پا

م نای تخفیف ،بهینهسازی موتور جستجو ،ت لیغاخ کلیکزی
و شعار ت لیغاتی میتواند در جذب مشتریان نقز مزؤ ری

مرحل :س م شن س یی مض مین اصلی

درایزر مرحلززه ،دسززتهبنزدی مضززامیر فرتززی براسززاس

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
و مقایسه کنند ،می تواند از الگوی ویروسزی و جلزوههزای
ش که استفاده کنند .با ایر هزک رشزد ،کزاربران مزیتواننزد
دستاوردهای دود را بزه اشزتراک بگذارنزد و بزا ایزر کزار،
ددماخ را به دیگران پیشنهاد کنند به ایر ترتیب در مزدخ
زمان کوتاهی به تعداد افراد بیشتری متص میشود که منجر
به رشد سریعتر کسبوکار دواهد شد [ 7و  .]۳۳در نهایت
حاح ان کسبوکار به تعداد زیادی از افزراد (در حزالی کزه
هوینهی کمتری نس ت به سایر رق ا در فعالیتهای بازاریابی
می پردازند) ،دست مییابند.

ش اهتی که درجهتگیری و مفهزوم داشزتند در یزک دسزته
مشززابه قززرار گرفتنززد ،دروجززی ای زر مرحلززه شناسززایی 5
مضمون احلی است که در جدول  6اراهه شد.
تم اول آگ هی

شرکتها بر ایر باورند که معرفی مزداوم مصصزو خ
جدید یک جن ه مهم از کسب و کارشان است و به آنها در
جذب تقاضزای بیشزتر و حفزک موقعیزت رقزابتی در بزازار
کمک میکند [ .]40برگزر ،)1992( 1نیزو معتقزد اسزت کزه
ریسک و آگاهی ،پی

بینی کنندههای مهزم تمایز (رفتزار)

به درید و به تنوان تعدی گر رابطهی بیر رضایت و تمای
به درید هستند [ .]41آگاهیدادن با فعالیتهزایی از جملزه
بازاریابیویدیویی و بازاریابی مصتزوا انجزام مزیشزود ،کزه

تم س م تج رت الکترونی

پلتفرم باسالم بستر و زمینه زم برای انجام ایر فعالیزتهزا

امروزه تجارخ الکترونیزک سزهم گسزتردهای در رشزد

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

اقتصادی کشورها دارد .دگرگونی دیجیتزال ،مصزرک مهمزی

دو نوع بازاریابی کسزب وکارهزا سزعی مزیکننزد از طریزق

برای هکرشد میباشدز تلیالخصزوص در بصزران کرونزا،

اسالیدشو ،ت لیغاخ تصویری و ویزدیویی ،اراهزه اطالتزاخ

تجارخ الکترونیک از طریق بازار اینترنتی ،زنجیزرهتزهمیر و

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

به اشتراکگذاری مستقیم (بدون واسطه) الگوهای هکرشد

مشتریان اراهه دهند.

را در طول چرده حیاخ مشتری ایجاد و بزه رشزد کسزب-
وکارها کمک میکند تزا شزکا

تم دوم اکتس ب

اجزرای راه ردهزای هزک

رشد دیجیتال از بیر برود .شرکتها با اسزتفاده از اینترنزت

اکتساب اولیر گام در فرآیند قیف هکرشد مزککلزور
است .اولیر نقطهای است که مشتریان با کسبوکار ارت زاط
برقرار میکنند و معمو ً به تنوان اولیر و تنها بخشی اسزت
که بازاریابان سنتی بر آن تمرکو میکننزد [ .]42اکتسزاب بزا

میتوانند بر موانع سزنتی تجزارخ بزیرالمللزی ل زه کننزد.
شرکتها باید در مراح اولیه جهانیسازی دود را به ایزر
ابوار مجهو کنند .در واقع ،باید بتوانند با بکارگیری تجارخ-

راه ردهای متفاوتی از جمله بازاریابی حسی ،بازاریزابی بزر

الکترونیک و اینترنت به مویت رقابتی دسزت یابنزد کزه بزه
احطالح به آن شایستگیهای م تنی بر اینترنت میگویند .با

1 . Berger
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ظهور اینترنت ،بسیاری از شرکتها سعی کردهاند بزا بهزره-

است که موجب رشد پلتفرم باسالم در بصران کرونا شده و

گیری از ایر فرحت دود را به بازارهای جهانی برسزانند و

حیاخ و بقای کسبوکارهای وابسزته بزه پلتفزرم را فزراهم

از مویت پیشتاز بودن در ایر ترحه بهره [ .]4۳زیزرا بزازار

کرده است .مصاح ه شوندگان نیو به امکاناخ دوب پلتفرم

اینترنتی که از طریق پلتفرم هدایت میشزود بزرای کزاربران

با سالم در دوران کرونا که بات

ارت زاط بهتزر بزا مشزتری

ایر امکان را فراهم میکند که بدون واسطه درید کنند .بزه

میشود اشزاره کردنزد .نمونزه ای از آنهزا" :افزوای

ایر ترتیب تقویت ارت اط حاح ان کسبوکارها و مشزتریان

پشزتی انی  ،افزوای

س ب جلزب توجزه و رضزایت مشزتری دواهزد شزد و در

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

نهایت به رشد کسب وکار کمک دواهد کرد.

(جززدول  5 ،)4تززم احززلی آگززاهی ،اکتسززاب ،تجززارخ
الکترونیک ،درآمد و بقاء (جدول )6دستهبندی شزده اسزت

با توجه به اینکه شیوع کرونا ،ضرباخ مهلکی به اقتصاد

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

بسیاری از کشورها وارد کرده اسزت و بسزیاری از کسزبو

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

کارها و اداراخ را به تعطیلی کشاند و همچنزیر بسزیاری از

 )2ایجاد شد.

فروشگاههای فیویکی که باید اجارهبها پردادت کنند در ایر

در ادامه ش که مضامیر راه ردهای هک رشزد در بزازار

شرای اقتصادی نابسامان دچار مشکالخ تدیدهای شزدندز

آنالیر ایران در شک شماره  2اراهه شده است.

درآمد قشر وسیعی از جامعه در ایر بصران رو به افول نهاد.
لذا مجموتهی ایر توام موجزب شزدهاسزت کزه کسزب-
هوینههای دود برای افوای

جدول .6شناسایی مضامین اصلی

درآمزد

مضم ن اصلی

باشند .پلتفرمهزایی ماننزد باسزالم ،از آنجاییکزه بزا حزذ
واسطه به مصر کننده مصصول و ددماخ اراهزه مزیدهنزد

آگاهی

میتوانند از ایر بصران در جهت مث ت بهرهبرداری کنند ،در
نتیجه زمانی که اقشار جامعه فعا نه از مصصول یا دزدمت

مضم ن فرعی

 .1بازاریابی ویدیویی
 .2بازاریابی مصتوا
 .۳بازاریابی حسی

یک استارخآپ استفاده میکنند ،ارزش آن را مزیفهمنزد و

 .4بازاریابی بر م نای تخفیف

برای آن هوینه میکنند .به ایر ترتیب حاح ان کسبوکار با
افوای

نیززروی

با توجه به ت ییرهای اراهه شده توس مشارکتکنندگان

تم چه رم درآمد

وکارها به دن ال کاه

سززرتت پاسزخگویی ،افزوای

زمزان

تعداد مشتری به درآمدی با تر دست پیدا میکننزد

اکتساب

[ .]46در نتیجززه مززیتززوان گفززت یکزی از مضززامیر احززلی
راه ردهای هک رشد در بصران کرونا درآمد میباشد.

 .5بهینه سازی موتور جستجو ()SEO
 .6ت لیغاخ کلیکی
 .7شعار ت لیغاتی

تم پنجم بق ء

 .8ا راخ ویروسی ش که

یکی از مساه بسیار مهم دیگر در دوران شیوع کرونزا،

 .9بازار اینترنتی

مسئلهی حیاخ و بقزای کسزبوکارهزا مزیباشزد .در واقزع

تجارخ

سؤال اساسی که با آن مواجه میشویم ایر است کزه شزرط

الکترونیک

بقززای کسززبوکارهززا در دوران شززیوع کرونززا چیسززت؟

 .10زنجیره تامیر
 .11به اشتراک گذاری مستقیم

راه ردهای مدیریت ارت اط بزا مشزتری ،جزذب مشزتری و

درآمد

ایجاد وفاداری در مشتری ،از جمله راه ردهزای ا رگزذاری
58
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بقاء

 .1۳قیمت گذاری پویا

 .17تمایو

 .14مدیریت ارت اط با مشتری ()CRM

 .18تنوع

 .15ایجاد وفاداری مشتری
 .16جذب مشتری

شکل .2شبکه مضامین راهبردهای هک رشد در بازار آنالین

به آنها کمک میکند تا بتوانند به حزورخ پایزدار فعالیزت
دود را ادامه دهند .زیرا هکرهای رشد با وجود تمرکزو بزر
رشد کاربران در کسبوکار ،بهطور منطقی از دادهها استفاده
مینمایند ،بهطور تلمی روشهای جدیدی را آزمای مزی
کنند و بر اساس نتایج حاحزله ،فراینزد هزک را دن زال مزی
نمایند .همانند سایر انواع بازاریابی ،اندازهگیزری و ردیزابی
موفقیت کمپیر ،بخ مهمزی از موفقیزت اسزتراتژی کلزی
است .معیارهایی که هکرهای رشزد بزهحزورخ نادواسزته

بحث و نتیج :گیری
امززروزه بززا تغییززراخ و پیشززرفت تکنولززوژی فززروش
مصصو خ و اراهه ددماخ تنها به حورخ فیویکی حورخ
نمیگیرد و تعریف مصصول و فروش دستخوش بازتعریف
گستردهای شده است .مواجه شزدن بزا بصزران کرونزا ایزر
مسئله را پررنگتزر کزرد و اهمیزت آن دوچنزدان شزد .بزه
طوری که کسبوکارهای پلتفرمی ،با توجه به نیاز جامعزه
در بصران کرونا گسترش یافتندز از ایررو راه ردهای هزک

دن ال میکنند آنهایی هستند که نهتنها رشد مث زت مصصزول
و کسبوکار را تضمیر میکنند ،بلکه همومان نشاندهندهی

رشد دیجیتال بزا بزه ترحزه تمز درآوردن پتانسزی هزای
مصصو خ و ددماخ پلتفرمها برای یافتر بازارهای جدید،
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رضایت مشتری از ددماخ نیو
پژوه حاضر در راستای کشف راه ردهای هک رشد
دیجیتال در بصران کرونا ،با اسزتفاده از رویکزرد کیفزی ،بزه
چارچوبی جهت دستیابی به راه ردهای هکرشزد دیجیتزال
در بصران کرونا دست یافته استز که مزیتوانزد در شزرای
کنونی راهنمای حزاح ان کسزبوکارهزای دیجیتزال تلزی-
الخصوص استارخآپها باشد .در بخز نخسزت ،پز از
بررسی و مطالعه تمیق ادبیاخ هکرشد و راه ردهای هک-
رشد دیجیتال ،پرس هایی جهت انجام مصاح ههزای نیمزه
سادتاریافته با حاح ان کسبوکارهای موفق در یزک سزال
ادیر در پلتفرم «باسالم» تدویر گردیزد .پز از ترانویسزی
مصاح هها در بخ دوم ،دادههای کیفی جمزعآوری شزده،
به روش تصلی تماتیک استقرایی و با اسزتفاده از نزرمافزوار
اطل کدگذاری و دستهبندی شزدند .یافتزههزای پزژوه
حاکی از ایر است که راه ردهای هزک رشزد دیجیتزال در
بصززران کرونززا بززر م نززای  5تززم احززلی آگززاهی ،اکتسززاب،
تجارخالکترونیک ،درآمد و بقا قاب ت ییر میباشد.

است در ابتدا او را آگاه کرد ،اما در مورد مشزتری بزالقوهای
که از مصصول یا ددماخ کسبوکارمان آگاه است ،باید در
ازای کسب اطالتاخ بیشتر در مورد مشزتری ماننزد آدرس
ایمی  ،شماره تلفر ،حرفه و نیازهای فعلی ،به مشتری من زع
ارزشمندی را که مربوط به مصصزول یزا دزدماخ شزرکت
است (یعنی اطالتاخ مورد نیازش) بزدهیم .ایزر نتزایج بزا
توام مو ر بر هکرشزد کزه تزو و السزر )2012( 2بزه آن
اشاره کردهاند قرابت دارد [.]41
تم دوم راه ردهای هکرشد دیجیتزال ،بیزانگر قابلیزت
هایی است که ،کسبوکارها بزرای اکتسزاب مشزتریان نیزاز
دارند .ایر قابیلتها تا اندازهای با آنچه بوهانساک و لیونزر۳
[ ]۳۳بیان میکنند قرابت دارد .برای جزذب مشزتری کزافی
است بفهمیم مشزتری چزه انتظزاراتی دارد بزرای ایزر امزر
همیشه باید سعی کنیم بزا مشزتری در تعامز باشزیم تزا از
نیازهزای او آگزاه شزویم ،و راههززای و بزرآوردهکزردن ایزر
انتظاراخ را شناسایی کنیم و به کار بزریم .بزه دصزوص در
زمان شیوع کرونا به تلت تغییزراخ در نیازهزا و انتظزاراخ

میباشند.

تم آگاهیدادن بزه افزراد از تزمهزای احزلی هزکرشزد
دیجیتال است ،تم آگاهی در ارت اط با تواملی است که مزی
توانند در مطلعکردن افراد جامعه از فعالیتهای یک کسب-
وکار مو ر باشند .از آنجا کزه بازاریزابی دیجیتزال در دنیزای
امروز ضروری است .زیرا با وجود رق زا و مشزتریان بزالقوه
بطززور مززداوم آنالی زر ،بازاری زابی دیجیتززال تنهززا راه بززرای
پیشروی است .وقتی حاحب مشا کوچک هستید ،بزازار
آنالیر میتواند تهدیدآمیو بزه نظزر آیزد .بیشزتریر کسزبو
کارهای موفق دارای قیزف بازاریزابی 1مزؤ ر هسزتند .قیزف
بازاریابی ،مدلی از بازاریابیست که نشان میدهد مشزتریان
یک کسب و کار با طی کردن چه مراحلی اقزدام بزه دریزد
مصصو خ یا ددماخ میکنند .قیف بازاریابی بزه حزاح ان
کسبوکار ایر امکان را مزیدهزد تزا هزر مرحلزه از رونزد
جذب مشتری را به طور مفص ارزیابی و آنزالیو کننزد و از
ایر طریق متوجه شوند که در کدام قسمتهزا بایزد بهینزه-
سازیهای زم را انجام دهند تا درحد ت دی مخاطزب بزه
مشتری افوای پیدا کند .همانطور که رایان هالیزدی ،قیزف
هکرشد را با توام جزذب کزاربر ،فعزالسزازی کزاربر و

مشتریان توجه به شیوههزای جدیزد جزذب مشزتری حزاهو
اهمیت میباشد .حاح ان کسبوکارها (با رشد چشزمگیزر)
در پلتفرم باسالم تقیده داشتندکه با ایجاد اتتماد و امنیت از
طریق یک دریزد امزر بزا درگزاه اینترنتزی معت زر و ایجزاد
شرایطی برای مرجوع کردن مصصزول و ضزمانت برگشزت
پول میتوان در ت دی کاربران به مشتری موفق بود .به ایزر
ترتیب جذب مشتری میتواند منجر به بقزای کسزبوکزار
شود .از آنجاییکه جذب مشتری جدید  5الی  25برابزر پزر
هوینهتر از حفک مشتریان فعلی اسزت ،توجزه بزه وفزاداری
مشتری میتواند از راه ردهزای بسزیار مزو ر در هزکرشزد
دیجیتال باشد .به دصوص میتوان از بصران پی آمده بزه
تنوان فرحت بهره برد و سعی در وفزادار کزردن مشزتریان
جذب شده کرد .زیرا ایر بصران بات شده افزراد بیشزتری
جذب کسبوکارهای دیجیتال شوند حتزی افزرادی کزه تزا
پی از ایر تالقهای به درید اینترنتی نداشتند تصزت تزا یر
شرای ایجاد شده در ایر جهت حرکت کردهاند .توجزه بزه
رضایتمندی کاربران ،در نظر گرفتر تخفیفاخ ،به ود کیفیت
و هویت بخشی به فروشنده میتواند مشتری را به مشزتری

حفک کاربر معرفی میکند []12ز برای جزذب مشزتری زم
2 . Tuu & Olsen
۳ . Bohnsack & Liesner

1 . Marketing Funnel
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وفادار ت دی کند .ایر نتایج با راه ردهای هزکرشزدی کزه
که دیوودی 1مطرح میکند قرابت دارد [.]28
تم سوم راه ردهای هزک رشزد دیجیتزال ،بزه تجزارخ
الکترونیک اشاره دارد .ایزر نتزایج بزا راه ردهزای الزی و
بززراون ]45[ 2و بهناسززک ۳و همکززاران [ ]44قرابززت دارد.
کارشناسان معتقدند از زمان شزیوع کرونزا در جهزان میزوان
فروش الکترونیکی والمارخ حزدود  97درحزد و آمزازون
 40درحد افوای یافته اسزت ،همچنزیر حزنعت تجزارخ
الکترونیک در جهان  5سزال زودتزر از موتزد رشزد کزرده
است .زیرا بزا شزیوع ایزر بیمزاری مزردم بیشزتر بزه دن زال
دریدهای اینترنتی هستند تا کمتر از دانههای دزود بیزرون
بروند .همان طورکه اشاره کردیم هزکرشزد نیزو فرآینزدی
است که برای رشدی سریع و کارآمد در کسزبوکزارهزای
اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع هد احلی در
هکرشد ایر است که با کمتریر هوینه ،بیشتریر مشتری یا
کاربر را جذب کند.
تم چهارم به درآمد اشاره دارد .در مصاح ههزای انجزام

و جذابتریر تخفیفها در چه رفههایی اسزت .بزا دن زال
کردن ایر حزفصه مزیتوانیزد نز ض بزازار باسزالم را زیزر
انگشتانتان داشته باشید» .از ایر رو بص قیمزتگزذاری از
توام مو ر در راه ردهای هکرشد میباشد که میتوان بزا
کاه هوینهها و حذ واسطهها از طریق فضای دیجیتزال
به آن دست یافت .ایر نتایج با نتایج تصقیقاخ مک کلور در
مدل پنج مرحلهای هک رشد قرابت دارد [.]42
در نهایت تم پنجم راه ردهای هک رشد دیجیتال به بقا
اشاره دارد .پیتر دراکر میگوید" :هد هزر کسزبوکزاری،
ایجاد و نگهداشتر مشتری است" .اگر مشزتریان ،از وجزود
کسبوکارها و مصصو خ آگاهی نداشته باشند ،و یزا اگزر
نتوان ارت اط با مشتری را بعد از درید اول مدیریت و حفک
کرد ،نمیتوان انتظزار داشزت کزه کسزبوکارهزا فزروش و
سزودآوری مناسزب داشزته باشززند و حتزی بزه بقزا برسززند.
مدیریت ارت اط با مشتری نصزوه ی تعامز و مشزارکت بزا
مشتریان است ،که موجب تقویت رواب بزا مشزتریان مزی-
شود .ایر نتایج با مطالعاخ بهناسزک و لیونزر [ ]۳۳قرابزت

گرفتززه ،رشززد و قیمززتگززذاری پوی زا از مززواردی بززود کززه
مصاح هشوندهها به کراخ بزه آنهزا اشزاره کردنزد .تقری زاً
تمامی مصاح هشوندگان به رشد به تنزوان تزاملی مزو ر در
استراتژیهای هکرشد در بصران کرونا اشاره کردنزد .زیزرا
همانطور که در با اشاره شد بزا شزیوع کرونزا بسزیاری از
بازارها و فروشگاهها با تعطیلی دچار رکود شدند ،در میزان
ایر کسبوکارها ،کسبوکارهزای دیجیتزالی ماننزد پلتفزرم
باسالم با رشدی فضایی روبهرو شزدند و از فرحزت پزی
آمده برای رشد بیشتر استفاده کردند .کارشناسزان نیزو بیزان
کردند که به طور کلزی دریزدهای اینترنتزی پز از شزیوع
کرونززا رشززد  284درحززدی داشززته اسززت .همچن زیر اکثززر
مصاح هشوندگان به "ن ض بازار" به تنوان یکی از بهتزریر
امکاناخ پلتفرم با سالم اشاره کردنزد« .در حزفصهی نز ض
بازار میتوانید بهتریر مصصو خ را با مقایسه پیدا کنید .بزه
سزادگی بفهمیزد کزه هزر مصصزول بزا چزه قیمزتهززای از
شهرهای مختلف ایران در باسالم ترضه شزده ،کزدام یزک
بیشتر با اق ال کاربران باسالم مواجه شدهاند و حتی بهتزریر

دارد.
ماننززد سززایر مطالعززاخ ،ایززر تصقیززق همچنززیر دارای
مصدودیتهایی است که باید مورد تاکید قرار گیرد .به دلی
جدید بودن مفهوم هکرشد ،نیاز به توضیح برای حزاح ان
کسبوکار ضروری به نظر میرسید ،همچنیر به دلی اینکه
پززژوه حاضززر بززر روی پلتفززرم باسززالم کززه یززک بززازار
اجتماتی است انجام شده است ،باید در تعمیمدهزی نتزایج
به ایر موضوع توجه داشت .افق زمانی ایر مطالعه با توجزه
به منابع مصدود موجود برای انجام ایر تصقیق مقطعی بزود
و رویکرد کیفی بود .اگر ایر رویکرد طولی و ترکی ی بزود،
نتایج میتوانستند دیدگاه هزای تمقزی را بزه معزرد دیزد
بگذارند.
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