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 و کوچک کارهای و کسب برای دیجیتال تبلیغات راهکارهای بررسی و انتخاب

 استان چهارمحال و بختیاری متوسط

 

 2سودابه عباسی لرکی ،1عمران کیانی

 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز لردگان1

 دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز لردگاندانشجوی 2

 چکیده 

اسرتان  در متوسر    و کوچر   کارهرای  و کسر   بررای  دیجیتال تبلیغات راهکارهای بررسی و انتخاب هدف از پژوهش حاضر

همچنین شناسایی موانع و مشکالت اجرایی راهکارهای تبلیغات دیجیتال اولویر  دار از دیگرر    .باشد میمحال و بختیاری چهار

اهداف انجام پژوهش بوده اس . به همین منظور با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین مدل نظری تحقیق طراحی گردید. در 

پاسر  بره سروال شناسرایی و     یفی و کمی برای از روش کبه شش دسته اصلی تقسیم بندی شدند.  این مدل تبلیغات دیجیتال

، جامعه آماری شامل مدیران ارشد استفاده شد. ی و برای پاس  به سوال موانع اجراییشیمایپ -یفیتوص، اولوی  بندی راهکارها

فرو   و در تحقیق انتخاب  یتصادف بطور آنان نفر از  45بوده که تعداد  کارهای مرتب  و کارشناسان تبلیغات و بازاریابی کس 

اجرایی انجام  مشکالت و موانع، دیجیتال بازاریابی متخصصان و کارشناسان با مصاحبه 16 انجام با همچنین .داشته اند شرک 

گزینره ای طراحری    5اصلی شامل سواالت بسته در طیر  لیکررت   پرسشنامه  تبلیغات دیجیتال بررسی و دسته بندی گردید.

  SPSS ارزیابی شد و برا نررم افزارهرای    مناس  . روایی پرسشنامه ی گیردقرارم سنجشمورد شده که متغیرهای اصلی تحقیق 

 یموتورهرا  یغرات یتبل یراهکارهرا »و « ییمحتروا  یابیر بازار یراهکارها»نشان داد که ها  یافته .های بدس  آمده تحلیل شد داده

کارشناسان مهمترین موانع بررای تبلیغرات دیجیترال    بعنوان دو اولوی  اصلی تبلیغات دیجیتال قرار دارند. همچنین « جستجو

کره برا    بیرانگر آن اسر   قانونی ذکر کردند. نترای    نگرشی و موانع و مهارتی موانع، گذاری سرمایه و مالی را موانعها  در شرک 

کارهرا در برین   وجود اینکه راهکارهای تبلیغات دیجیتال به تازگی وارد حوزه تبلیغات شده اس  اما شناخ  خروبی از ایرن راه  

رسرد   می موانع پیش رو سرع  و اراده انجام تبلیغات دیجیتال را کند کرده اس . به نظر . البتهمدیران کس  و کار وجود دارد

تواند تردیدهای مردیران را بررای سررمایه گرذاری در ایرن حروزه        می فراگیر شدن کس  و کارهای مرتب  با تبلیغات دیجیتال

 کاهش دهد.
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