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وکارها گذاشته، استفاده از اینترنت در دنیای امروز که فناوری اطالعات تأثیر انکارناپذیری بر زندگی و کسب

های اجتماعی، به طور شبکهکنندگان برای جستجوی اطالعات، خرید محصوالت و اظهارنظر در توسط مصرف

گذارند که روزافزون در حال رشد است. به این ترتیب، مشتریان حجم انبوهی از اطالعات از خود برجای می

های هر فرد یا سازمان، به طور مستقیم یا ها ارزشمند است. مجموعه اطالعاتی که از فعالیتبرای سازمان

شود. ردپای دیجیتال افراد، اطالعاتی ، ردپای دیجیتال نامیده میگرددغیرمستقیم، در محیط دیجیتال ایجاد می

ها قرار داده و عالوه بر این، بستر مناسبی برای دسترسی ها در اختیار سازمانبسیار دقیق از نگرش و رفتار آن

 عمستقیم به اطالعات مشتریان خواهد بود. گزارش حاضر ضمن تعریف مفهوم ردپای دیجیتال، به بررسی انوا

 پردازد.و سطوح مختلف آن می

 پای دیجیتالردبین: زندگی هزاره سوم زیر ذره                            عنوان:

 گروه تحول دیجیتال       :ناشر

 1396         سال انتشار:

  9         تعداد صفحات:

 لینک مطلب         آدرس اینترنتی:
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http://dtgroup.ir/fa/portal/report?id=5207


 

 تالیجیگروه تحول د© 

 

 

  

امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری استفاده از 

ها، توجه به قابلیت در دنیا، 1دیجیتال هایرسانه

برای همه افراد  هاآنامکانات و پیامدهای استفاده از 

های دیجیتال و به ها ضروری است. رسانهو سازمان

کارکردهای مفیدی دارند  2طور کلی محیط دیجیتال

تفاوت بی هاآنها نباید نسبت به که سازمان

یکی از مواردی است که  3باشند. ردپای دیجیتال

گیری از محیط دیجیتال به آن باید در راستای بهره

در دنیای امروز  .تفاده قرار گیردتوجه شود و مورد اس

که فناوری اطالعات تأثیر انکارناپذیری بر زندگی و 

وکارها گذاشته و فعالیت در محیط دیجیتال کسب

روز به روز در حال افزایش است، ردپای دیجیتال 

 اهآنافراد اطالعات بسیار دقیقی از نگرش و رفتار 

بستر دهد و همچنین ها قرار میدر اختیار سازمان

مناسبی برای دسترسی مستقیم به اطالعات 

باشد. ردپای دیجیتال به سرعت در مشتریان می

روز  کنندگان روز بهحال رشد است چرا که مصرف

بیشتر از اینترنت برای جستجوی اطالعات، خرید 

های اجتماعی محصوالت و اظهارنظر در شبکه

کنند. با این اقدامات، مشتریان استفاده می

گذارند که برای ات زیادی از خود برجای میاطالع

 ها ارزشمند است.سازمان

 

های هر فرد یا که از فعالیت مجموعه اطالعاتی

مستقیم یا غیرمستقیم در محیط سازمان  به طور 

گردد، ردپای دیجیتال نامیده دیجیتال ایجاد می

ردپای دیجیتال، تمامی  مطالب،  نظرات،   .شودمی

ها  و ویدئوهای به اشتراک گذاشته شده از عکس

ها، وبالگها، سایتسوی فرد و سازمان در وب

رسان  را  افزارهای  پیامهای اجتماعی و نرمشبکه

هر فعالیتی که به به عبارت دیگر شود. میشامل 

گردد به صورت آنالین در محیط دیجیتال ثبت می

ردپای   .شودعنوان ردپای دیجیتال شناخته می

دیجیتال  بر  روی  حریم  خصوصی،  امنیت و اعتبار 

 فرد و سازمان در محیط دیجیتال تأثیرگذار است.

 

 چیست؟ پای دیجیتالرد
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به طور کلی دو نوع ردپای دیجیتال به شرح زیر وجود 

 دارد:

 

 

 :5ردپای دیجیتال غیرفعال 

  های فردنوع ردپای دیجیتال از تمام فعالیت ینا

بدون  اطالع  و ایجاد دیجیتال محیط در سازمان یا

گردد. به  گردآوری تواندمی هاآن تولیدکنندگان

 درهای فرد و فعالیت ورود سوابق مثال، عنوان

 تواندمیسایت که صفحات مختلف هر وب

گیرد  قرار ترجیحاتمبنای شناسایی عالئق  و 

 دیجیتال است. ردپایمصداق این نوع 

 

 پای دیجیتالانواع رد

 ردپای دیجیتال شما

ردپای دیجیتال غیرفعال شامل اطالعات کسب 

های هایی که تمامی فعالیتشده از برنامه

 د.کننکاربران را در اینترنت ردیابی و ثبت می

ردپای دیجیتال فعال شامل اطالعات 

ا یتسهیم شده توسط کاربران مانند عکس 

 موقعیت جغرافیایی

 : 4ردپای دیجیتال فعال 

توسط خود فرد یا   فعال دیجیتال   ردپای

سازمان و به صورت ارادی در محیط دیجیتال 

فرد  ی کهطالعاتگردد. بنابراین امنتشر می

سایتدر وبخود به طور مستقیم ق ئعال درباره

 گذارد می به اشتراک های اجتماعی ها یا رسانه

 او منتشر  مورد   در دیگران  سوی   از یا 

 باشد.می فعال  دیجیتال ردپای شودمی

 

 

 

  

 انواع ردپای دیجیتال -1شکل 
 

________________________ 
   4     Active 

 

________________________ 
   5     Passive 
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کارآفرین و  (2014) 7مطابق نظر ست گادین

سخنران اهل آمریکا، مهمترین تغییری که در 

آینده نزدیک در حوزه جذب منابع انسانی رخ 

ها و افزایش ارزش رزومه خواهد داد، کاهش

باشد. اهمیت ردپای دیجیتال افراد می

ً در آینده ای کارشناسان معتقدند که قطعا

ای از ردپاهای دیجیتال جای نزدیک، پرونده

ا ههایی که افراد به سازمانها و رضایتنامهرزومه

الزم است دهند را خواهد گرفت. ارائه می

ردپای  ارتباط با محیط دیجیتال، در کاربران

دیجیتال خود، حفظ حریم خصوصی را به عنوان 

های اصلی، مدنظر قرار دهند؛ زیرا غهیکی از دغد

با استفاده از ردپای دیجیتال ممکن است 

مورد  هاآناقدامات کاربران ردیابی و اطالعات 

  سوء استفاده قرار گیرد.

 

 

 ردپای دیجیتال فردی  

)اعم از فعال و غیرفعال( در محیط  ردپای هر فرد

توانند وکارها میدیجیتال ناچیز است اما کسب

از کنار هم قرار دادن و برقراری ارتباط میان ردپای 

، تصویر نسبتاً ای از افراددیجیتال مجموعه

در محیط دیجیتال به دست  هاآنکاملی از رفتار 

 6آورند. بر اساس گزارش شرکت دل ای.ام.سی

های ردپای دیجیتال ، میزان داده2020 در سال

 . ده برابر خواهد شد 2013نسبت به سال 

 

 

 

 

توان در دو سطح فردی و ردپای دیجیتال را می

 سازمانی در نظر گرفت.

 

 پای دیجیتالسطوح رد

 

 

 گادین
 کارآفرین و سخنران 

مهمترین تغییری که در آینده 

نزدیک در حوزه جذب منابع انسانی 

ها ارزش رزومه رخ خواهد داد، کاهش

دیجیتال و افزایش اهمیت ردپای 

 باشد.افراد می

________________________ 
  6     Dell EMC 

________________________ 
  7    Seth Godin 
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با افزایش روزافزون استفاده از محیط دیجیتال، 

موارد استفاده از ردپای دیجیتال جهت سرقت 

هویت، آسیب به شهرت، سرقت مالی آنالین و 

همچنین سرقت اطالعات خانواده، دوستان و 

همکاران افراد نیز افزایش یافته است. این مورد 

دیجیتال را تحت تأثیر قرار تواند کل محیط می

دهد و منجر به کاهش اعتماد عمومی و 

، هزینه 2014های اجتماعی گردد. در سال ارزش

 150سرقت هویت سایبری در اقتصاد جهان 

میلیارد دالر و متوسط زیان مالی هر قربانی 

دالر بوده است. همچنین  1348سرقت هویت 

شود که سرقت هویت در محیط تخمین زده می

میلیارد دالر  1جیتال هر ساله به طور میانگین دی

  درآمد ایجاد کند.

 

 

 

 کاربردهای ردپای دیجیتال فردی 

آگاهی از کاربردهای ردپای دیجیتال فردی در 

گیری از آن وکارها با توجه به اهمیت بهرهکسب

ها در اصلی سازمان باشد. چالشضروری می

استفاده از ردپای دیجیتال افراد، حجم باالی 

اطالعات ایجاد شده در محیط دیجیتال است. از 

های مناسب این رو انتخاب و استفاده از داده

در راستای کاربردهای ذکر شده باید مورد توجه 

مهمترین کاربردهای ردپای ها قرار گیرد. سازمان

 2کارها، مطابق شکلودیجیتال فردی، در کسب

 عبارتند از:

سازی خدمات شخصی کسب دانش مشتری

 و محصوالت

 بهبود تجربه دیجیتال

 مشتری 

 ترین کاربردهای ردپای دیجیتال فردیمهم -2شکل 
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 کسب دانش مشتری 

ردپای دیجیتال مشتریان، منبعی مناسب برای 

ها و اطالعات بازاریابی است و نتایج اکتساب داده

حاصل از تحلیل و تفسیر آن کامل کننده نتایج 

 های کسب دانش از مشتریان ودیگر روش

وکارها باشد. کسبهمچنین درباره مشتریان می

های ردپای دیجیتال توانند از منبع غنی دادهمی

های اجتماعی و مانند نظرات کاربران در شبکه

ها برای کسب اطالعات بیشتر درباره افراد و بالگ

استفاده و به دانش  هاآنعادات و ترجیحات 

یدا پ ارزشمندی در ارتباط با رفتار مشتریان دست

کنند. به این ترتیب امکان ارتقای پروفایل افراد و 

سازی خدمات و گیری از آن جهت شخصیبهره

نیز فراهم  هاآنهمچنین بهبود تجربه دیجیتال 

هر اندازه که مشتریان بیشتر از طریق  گردد.می

  های دیجیتال به جستجوی اطالعات و خریدکانال

 بهبود تجربه دیجیتال مشتری 

مشتریان تمایل دارند با استفاده از  بیشتر امروزه

های ارتباطی دیجیتال با ای از فناوریطیف گسترده

داشته باشند. بنابراین یک وکارها ارتباط کسب

بیش از پیش تجربه دیجیتال خوب برای مشتری 

وکارها به منظور دارای اهمیت شده است و کسب

برآوردن این انتظار باید از نیازهای مشتریان درک 

دقیقی داشته باشند. در راستای بهبود تجربه 

مشتری در محیط  دیجیتال مشتری، شناخت رفتار

های ردپای دیجیتال دیجیتال از طریق تحلیل داده

 گردد.پذیر میمشتریان امکان

 

 

 

ی منبعردپای دیجیتال مشتریان، 

ها و مناسب برای اکتساب داده

 .اطالعات بازاریابی است

5 

 بیشتری  اطالعات  و  محصوالت و خدمات بپردازند 

 ردپای  ارائه دهند،  های اجتماعی رسانه در  از خود 

  اختیار در  دانش ارزشمندتری   هاآن دیجیتال 

 گذاشت. خواهد  سازمان 
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 سازی خدمات و محصوالت شخصی 

سازی شده و جهت ارائه راهکارهای شخصی

پیشنهادهای متمایز به مشتریان در زمان 

مناسب، باید با ردیابی کامل رفتار آنالین 

در  هاآنهای ردپای دیجیتال مشتریان، داده

خصوص مواردی مانند نحوه پذیرش محصوالت و 

کارگیری ابزارهای پیشرفته کسب و خدمات با به

کاوی مورد تحلیل انند دادههایی ماز طریق تکنیک

قرار گیرد. نتایج تحلیل ردپای دیجیتال باید با 

های استخراج شده از منابع تحلیل دادهنتایج 

 های انجام شده ترکیب گردد.دیگر مثل تراکنش

های بیشتری از رفتار ها دادههرچه که سازمان

توانند تبلیغات یا مشتری بدست آورند حتی می

هایی سازی شده را در زمانپیشنهادهای شخصی

 هاآنخاص یا مقاطعی خاص از زندگی افراد برای 

   ارسال نمایند.

های کلیدی پژوهش شرکت یافتهبر اساس یکی از 

که با هدف بررسی  2016در سال  8راکسنچ

ها و رفتارهای مشتریان بانکداری خرد در نگرش

 4درصد از  46کانادا انجام شده است، آمریکا و 

هزار مشتری مشارکت کننده در این پژوهش 

ها با تحلیل ردپای دیجیتال و تمایل دارند که بانک

به  هاآنو نیازهای مالی در نظر گرفتن ترجیحات 

سازی شده به طور خودکار پیشنهادهای شخصی

ارائه دهند. ارائه این پیشنهادات  هاآن

تواند در راستای خلق ارزش شده می سازیشخصی

 بیشتر برای مشتری مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

________________________ 
  8    Accenture 
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جه ترین بودتقویت ردپای دیجیتال باید با مناسب

انجام شود و با توجه به زمان صرف شده بیشترین 

منفعت را برای سازمان به دنبال داشته باشد. چرا 

افزایش ارزش برند سازمان که منجر به تقویت و 

گیری و تحلیل ردپای گردد. همچنین میزان بهرهمی

ر  د ین کنندهتعیدیجیتال مشتریان، خود یک عامل 

 ردپای دیجیتال سازمان است.

برای مدیریت ردپای  هاآنها از مواردی که سازمان

 ز:ا نمایند عبارتنددیجیتال سازمانی استفاده می

 

ن
سازما

جیتال در 
ی دی

ی ردپا
کاربردها

 

تقویت ردپای دیجیتال باید با 

ترین بودجه انجام شود مناسب

و با توجه به زمان صرف شده 

بیشترین منفعت را برای 

 دنبال داشته باشد.سازمان به 

 9ردپای دیجیتال سازمانی 

 ها در محیطاز آنجایی که حضور و فعالیت سازمان

دیجیتال از اهمیت بسیاری برخوردار است، 

ها باید نسبت به ردپای دیجیتال خود سازمان

آگاهی داشته باشند و اقدامات مناسبی را در 

ها راستای ایجاد و تقویت آن انجام دهند. سازمان

باید تصویری از خود در محیط دیجیتال ارائه 

نمایند که پاسخگوی نیازهای مشتریان فعلی 

پذیر ب مشتریان جدید را نیز امکانباشد و جذ

نماید. گسترش ردپای دیجیتال منجر به افزایش 

کارآیی فرآیندهای سازمان و ایجاد ارزش افزوده 

شود و در بلندمدت برای سازمان سودآوری به می

 دنبال دارد. 

 

 یافتهسایت تکاملوب

 های اجتماعیحضور فعال در شبکه

 گیری از رسانه موبایلبهره

 ایجاد وبالگ اختصاصی

________________________ 
  9    Corporate Digital Footprint 
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 سایت تکامل یافتهوب 

، وکارترین جزء ردپای دیجیتال یک کسبمهم

، وکارسایت هر کسبوبسایت آن است. وب

وکار است و باید تمامی تصویر آنالین آن کسب

؛ کلیدی آن را نشان دهدهای ها و ارزشقابلیت

و جذابیت سایت در نتیجه طراحی مناسب وب

 وکار ضروری است.بصری آن برای کسب

 سایتحول وب وکارآنالین کسبوسیستم کا

 در سایتتوسعه وب ؛ بنابراین درشودبنا می

 طراحی هایبه تمامی جنبهمحیط دیجیتال باید 

و  توسعه  آن  توجه  شود  به نحوی که 

  پاسخگوی  نیازهای  مشتریان  بتواند سایتوب

 باشد  و  منجر  به  ایجاد  ارزش  افزوده  گردد. 

 

 

یت در ساوب میزان بازدید از یشافزاجهت 

آن باید عالوه  یتجار یبهبود عملکرد کل راستای

، از سایتبر ارتقای ساختار و محتوای وب

 استفاده موتور جستجو سازیینهبههای تکنیک

شود. ارائه محتوا در قالب ویدئو و پادکست، تهیه 

خبرنامه الکترونیک و ایجاد بخش تور مجازی 

جهت معرفی سازمان و کارکردهای آن منجر به 

گردد. همچنین سایت میارتقای محتوای وب

و فراهم آوردن سایت تاالر گفتگو در وب اندازیراه

 یانترمش یتجارب شخص گذاریاشتراکامکان به

ویدئو، راهکارهایی مناسب در راستای  در قالب

 د.باشنمی با مشتریان سازمان ترتعامل مناسب
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، وکارسایت هر کسبوب

وکار تصویر آنالین آن کسب

ها است و باید تمامی قابلیت

های کلیدی آن را و ارزش

 .نشان دهد
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  های اجتماعیحضور فعال در شبکه 

سایت اندازی یک وبوکار با صرف راهکسب

مناسب قادر نخواهد بود به اهداف خود از 

حضور در محیط دیجیتال دست یابد، بلکه باید 

سایت خود را برای های وبامکانات و قابلیت

بهبود میزان بازدید و استفاده از آن در 

اجتماعی بازاریابی و تبلیغ نماید. با  یهاشبکه

اجتماعی،  یهاشبکهافزایش میزان استفاده از 

 یهاشبکهوکارها باید حضور خود در کسب

اجتماعی را مدیریت نمایند. حضور فعال 

اجتماعی باعث  یهاشبکهوکارها در کسب

افزایش تعامل با مشتریان فعلی و در نتیجه 

وکار و افزایش سبسودآوری بیشتر برای ک

شود و از سوی دیگر جذب وفاداری مشتریان می

سازد. همچنین مشتریان جدید را نیز تسهیل می

از این طریق امکان درک نیازها و انتظارات 

 .گرددمشتریان و تقویت برند سازمان فراهم می

 موبایل گیری از رسانهبهره 

 هایاپلیکیشن ارائهو  یطراحتواند با سازمان می

را به مخاطبان خود خدمات محصوالت و  موبایل،

عرضه نماید. همچنین ارتباط با مشتریان و 

رسانی در خصوص محصوالت و خدمات از اطالع

و  رسان مانند تلگرامافزارهای پیامطریق نرم

ارسال پیامک، راهکارهای مناسبی جهت ارتقای 

  باشند.دیجیتال میردپای 

 
 ایجاد وبالگ اختصاصی 

اندازی وبالگ اختصاصی و انتشار اخبار و راه

تواند عالوه بر راضی اطالعات از طریق آن می

نگهداشتن مشتریان فعلی، تعداد بازدیدکنندگان 

سایت و متعاقباً مشتریان جدید را افزایش از وب

اطالعات ارزشمند در ارتباط با خدمات  دهد. ارائه

تواند به ارتقای هرچه و محصوالت در وبالگ می

 وکار منجر شود. بیشتر ردپای دیجیتال کسب
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 دکتر احسان عابدی
 شهاب بذرافشان

 فاطمه سبحانی مقدم

 

 نویسندگان: 
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