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کاربرد آن بوده است. این بهه تییرهر  دهه اخیر شاهد توسعه سریع در فناوری اطالعات و 
کرده است. وکارها کسبروش نگرش ما به جهان و همچنین روش انجام  ، کمک شایانی 

وری و خه  مبنها،  و تجارت هر دو با موج فناوری اطالعات در بهبود بازده، بهره وکار کسب
کهرده اسهت اند. بهبود بهره همراه شده  .وری، تولید سهریع و دییهد در حجهی زیهاد را تسههیه 

 یها شههب هههها و  ههها، وبال  های اجتمههاعی، انجمن زیرسههاخت فنههاوری همچههون رسههانه
ههههای دانهههم نیهههم مهمهههی در  باشهههند، ولهههی پورتا  ترین زیرسهههاختار می مجهههازی متهههداو 

تواننهد بهه دانهم  هها می کنند. مردم از طرید این پورتا  مدیریت دانم استراتژیک بازی می
کننههد. سههازمان دسترسههی داشههته، دانههم را خلههد و سههازمان کههرده و از آن اسههت اده  ها  دهی 

خهود را بسه  دهنههد،  وکار کسههببهه شهرکا و مرهتریان  تواننهد دانهم دسترسههی همچنهین می
کهههار می حتهههی ازهههر زمینهههه توانهههد نیهههم مهمهههی در توسهههعه  های ویهههمه محهههدود شهههوند. ایهههن 

کنهد. فنههاوری می توانهد باعهه   محصهوتت مرهارکتی، ارا ههه خهدمات و اجههرای پهروکه بههازی 
کارفرمایههان در زمینههه ارتباطههات، مرههارکت،  ارتیههاف فرهنههن دانههم از طریههد تییرههر عههادات 

 زیری شود. اشتراک اطالعات، یادزیری و تصمیی

 نهج البلاغه: 109حکن 
 (849و هیچ شرافتی چون دانش نیست ) ر.ک. ترجمه آیتی، ص 



کههه شههامه جنبههه یچندبعههدنههوآوری یههک م هههوم  ای یههک  های سههازمانی و رویههه اسههت، 
کههاهم ه ینههه شههرکت بهها هههدد بهبههود عمل ههرد از ن ههر بهههره های تولیههد  وری تولیههد و ی یهها 

بهها ههدد بههه  د، باشهد. ذهریرش نههوآوری، تمایهه شههرکت بهه تییرههر را، از طریهد یههک روی هر می
هههای  های جدیههد و فناوری بههرداری از ایههده دسههت آوردن یههک م یههت ریههابتی ناشههی از بهره

های فناوری برای توسعه فراینهدها و محصهوتت  حه . اتخاذ راهکند یمزیری  جدید، اندازه
شههود و  ها می هههای سههودمند موجههب رشههد آرفیههت نههوآوری شههرکت جدیههد، عههادات و روش

که  ها را یادر می آن مداوم در حا  تییرر هسهتند را بهرآورده  طور بهسازد تا نیازهای بازارهایی 
هههای سههودمند را بهها  العههات و روشانترههار اط DT)1کننههد. در حیییههت، تحههو  دیجیتهها  

 .کند یمتسهیه  BD)2  ها است اده از کالن داده
بهها توحههیحات در مباحهه  پررههین تزمههه شههناخت فنههون مههدیریت دیجیتهها  و نههوآور  
ههب بههه آن پرداختههه نرههده اسههت اهمیههت  تا کا کههه در سههایر  مسههتد  شههد. امهها ن تههه م تههوم 

در هههر مرحلهه از تجهارت و هههر یهک از مراحههه  بسهت مهدیریت دیجیتهها  و تحهو  نهوآوریکار
. با این ت اسیر، افزایم دادن مهارت مدیریت دیجیتا  و نوآور  باشد یمچرخه دیجیتا  

که در این حوزه فعالیت می  . باشد یمکنند،  تزمه کساني 
یهههابی نهههوین، مهههارک الیهههور  کهههاتلر ذهههدر بازار کتهههار فیلیهههپ  نویسهههندزان حهههاذی در ایهههن 

کوزو ه تاکاوکا با وسواس علمی به تعریف ن ری م هاهیی مهدیریت دیجیتها  و اوپرسنیک و 
های مههوردی وایعههی  سههازی آن همههراه بهها مطالعههه های پراده نههوآور  در هههر مرحلههه از شههیوه

کههه بههه رونههدهای مربوطههه می پرداخته کههه از سههه بخههم ترهه یه شههده اسههت  پههردازد و  انههد 
 پرامدهای بازاریابی به آن مرتب  است.

 اجتماعی  یها رسانهدیجیتالی سازی و بازاریابی بخم او : 
 بخم دوم: تحو  از طرید نوآوری

 0.4بخم سوم: مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی نسه 
                                                             
1 Digital transformation 

2 Big data 



 

  

کتار یویًا برای هر شخص یا شرکتی تم ایه دارد با است اده از بازاریابی دیجیتا ، این 
کند توصیه  تحو  و نوآوری کتار پرم رو برای مدیران ارشد  .شود یمایجاد  امیدواریی 

کاربران دانم، اساتید و هم اران دانرگاه و دانرجویان و  عنوان بههای ایتصادی  بنگاه
کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهیو بهپژوهان ع یز  دانم های  دانرجویان میاطع 

شود. امید   های مختلف م ید وایع مدیریت بازرزانی، ایتصاد، فناوری اطالعات و رشته
زیرد.  مرتایانه آماده دریافت  هرحا  بهاست این اثر مورد توجه خوانندزان محترم یرار 

 ست ال ترونیک هستیی.  ن رها و پررنهادهای تمامی خوانندزان محترم از طرید ذ
 

 1سلطانی یعل نیحسدکتر 
 دکتر سید محمد موسوی جد
 1044بهار 

                                                             
1 hoseinalisolani@yahoo.com 



 

  

 پیشگفتار

اسهت  5442 سها  در 2فریهدمن ا  تومهاس نوشهته کتهابی عنهوان 1«اسهت مسطح جهان»
 خهههاطر بههه نهههه ی ههی و برسههت یهههرن آغههاز او ز تهههه بههه. شهههده اسههت 3پههولیت ر جهههایزه کههه برنههده
 سهازی جهانی جدیهد کهامالً  عصهر خهاطر به بل ه سیاسی رویدادهای یا ن امی های درزیری

 .جهان یادآوری خواهد شد «تسطیح» یعنی
 کهه اسهت معنهی بهدان اکنهون پرررفته های فناوری سریع ان جار: داشت حد 4فریدمن

بههه  را بهازی زمینهه و اند شهده متصهه زمهین کهره سراسهر بهه دانهم منهابع و ها مجموعهه نازههان
 و اسهت مرهتری احتمهاتً  کهارآفرینی و وکار کسهب ههر که طوری به، اند رسانده مت اوتی سطح

 شهامه هها این و - اسهت کهرده تییرهر همیرهه برای بازی یواعد. است دیگری رییب زمان هی
 بایههد همههه  ناکارآفرینهه و ها سههازمان، ها شههرکت. شههود می تجههاری ههها و کارکردهههای بخم همههه
 .بایی بمانند ی سان جایگاه در تا کنند کار تر سریع

 چندین تأثیرتحت جوامع و ها سازمان، ها شرکت، تییرر حا  در همیره  ناجه این در
 با همراه که اختاللی، است 5سازی دیجیتالی این روندها شامه. زیرند می یرار روند اصلی

. است 6اجتماعی مسئولیت فزاینده اهمیت و نوآوری طرید از ها شرکت تحو  به نیاز
که ذریرای عواملی باید و شود می سریعی تییررات دچار نیز بازاریابی، درنتیجه  باشد 

                                                             
1 The world is flat 
2 Thomas L. Friedman 
3 Pulitzer prize 
4 Friedman 
5 Digitalization  
6 Social Responsibility 



 .دهند می ش ه را ها سازمان و ها شرکت از یک هر کالن فضای
 روندهای به که است شده تر یه بخم سه از کتار این، زمینه این به توجه با

 .است مرتب  آن به بازاریابی پرامدهای و پردازد می مربوطه
 و مناسب م اهیی. بود خواهد وایعی یک راهنمای کتار این دوم ویرایم بنابراین

 از ویتی! دهید آموزش را خود های مهارت! زیرید ب ار آن را در موجود عملی های توصیه
 که سؤا  شد، نوبه جایزه برنده و 2بریتانیایی-ایرلندی نویس نمایرنامه، 1شاو برنارد جورج
 به را آن من»: داد ذاسخ، مجروبی شود و سخنران جرار چنین است زرفته یاد چطور
که داشتی نهایتًا توانستی با - ام آموخته را بازی اس یت که روشی آموختی همان  ذرت اری 

 برای که ابزارهایی از است اده و کتار این با فررده کار و خواندن با« .دهی انجام را کار این
، دارد وجود شما روزمره زندزی در اجتماعی های رسانه بازاریابی ارتباطات در موفییت

 !شوید می تبدیه اجتماعی های شب ه در متخصص بازاریابی یک به شما
کتار فی  نوشتن دوره طو  در  اسهت داشته وجود ما زندزی در مسئله ثابت یک این 

 پروفسهور، بنهابراین نبهود  مم هن چیزی هیچ ها آن بدون. است ما بوده های خانواده هی و آن
 بهههه را کتهههار ایهههن 5تاکاوکههها کهههوزوه و 4اوپرسهههنیک اولیهههور مهههارک پروفسهههور 3،کهههاتلر فیلیهههپ
 .کنند می تیدیی خود های خانواده
 

 تاکاوکا کوزوه و اوپرسنیک اولیور مارک، کاتلر فیلیپ
 0404 اوت
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