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چکیده
زض ایٗ تحمیك ث ٝثطضؾی ٔكىالت ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ٔی پطزاظیٓ .زض ازأ ٝچٟبض ٘و ٔٛاظ ثبظاضیوبثی ٞوبی اِىتط٘ٚیىوی وو ٝقوبُٔ ثبظاضیوبثی ٔؿوتمیٓ ثبظاضیوبثی ٚاثؿوتٝ
ثبظاضیبثی ٚیطٚؾی  ٚثبظاضیبثی ٔٛثبیُ اؾت ضا ٔٗطفی ٔی وٙیٓ .ؾپؽ ثطای حُ ٔكىالت ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه زض ا٘ٛأ ثبظاضیبثی ٞبی ٔٗطفی قس ٜتٗسازی اؾتطاتػی ثیبٖ
ٔی وٙیٓ .زض ا٘تٟب ثطای ٔٛفمیت زض ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ضاٞىبضٞبیی ضا اضائٔ ٝی -زٞیٓ.
ٍاصگاى کلیذی :باساریابی ،باساریابی الکتزًٍیک ،باساریابی هستقین ،باساریابی ٍابستِ ،باساریابی ٍیزٍسی ٍ باساریابی هَبایل

هقدهه
ا٘ؿبٖ اظ ثسٚتِٛس زض رٟت تأٔیٗ ٘یبظٞبی ذٛز ثٔ ٝجبزِ ٝوبال ٔیپطزاذت زضٚالٕ ث ٝتزبضت ثٙٗٔ ٝبی اثتسایی آٖ ضٔٚیآٚضز .توب ثوٝأوطٚظ ٘یوع ا٘ؿوبٖٞوب ثوٝ
تزبضت  ٚتجبزَ وبال  ٚاَالٖبت إٞیت ثؿعایی ٔیزٙٞس .ثب ضقس ضٚظ افع ٖٚتىِٛٙوٛغی ایوٗ تزوبضت ٘یوع زض أوبٖ ٕ٘ب٘وس  ٚزچوبض تغییوط  ٚزٌطٌو٘ٛیٞوبیی
ٌطزیس .اظرّٕ ٝیىی اظ ایٗتغییطٞب تزبضتاِىتط٘ٚیىوی  ٚاِجتو ٝیىوی اظ وؿوت ٚووبض ٔطثو ٌٛثو ٝآٖ یٗٙوی ثبظاضیوبثی اِىتط٘ٚیىوی ٔویثبقوس .زض حمیموت
اِىتط٘ٚیىیقسٖ تزبضت ثبٖج ؾِٟٛت زض تجبزالت  ٚزؾتطؾی ٔطزْ زض ٞط٘مُ ٝاظ وط ٜظٔیٗ ثٞ ٝطآ٘چ ٝو٘ ٝیبظٔٙس آٖ ثٛز٘س ٌطزیس .زض تزبضت ثبظاضیبثی
ٕٞ ٚچٙیٗ تجّیغبت اظ إٞیت ثؿعایی اظرّٕ ٝزض رصة ٔكتطی  ٚضلبثت زاضز .ثبظاضیبثیاِىتط٘ٚیىی اظ رّٕ ٝثبظاضیبثی ٔیثبقوس وو ٝثوٝز٘جوبَ اِىتط٘ٚیىوی-
قسٖ تزبضت ذٛزٕ٘بیی ٕ٘ٛز .زض ازأ ٝتٗطیفی اظ ثبظاضیبثی اضائٔ ٝی وٙیٓ.
.1

هفهوم بازاریابی

ثبظاضیبثی یه فطآیٙس ارتٕبٖی ٔ ٚسیطیتی اؾت و ٝثٚ ٝؾیّ ٝآٖ افطاز ٌ ٚطٞ ٜٚب ٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی ذٛز ضا اظ َطیوك تِٛیوس ٖطيؤٚ ٝجبزِو ٝوبالٞوبی
ٔفیس  ٚثب اضظـ ثب زیٍطاٖ تأٔیٗٔیوٙٙس.

 1.1اًتظارات هزدم اس ًظام باساریابی
ا٘تٓبض یه ربٔٗ ٝاظ ؾیؿتٓ ثبظاضیبثی چیؿت؟ زض ایٗ ظٔی ٝٙچٟبض ٞسف ٚرٛززاضز:
.1

ث ٝحساوخط ضؾب٘سٖ ٔهطف

1

.2

ضيبیت ٔكتطی

.3

حك ا٘تربة

.4

اضتمبی ویفیت (قاًغ)1388،79 ٬

 .2هفهوم بازاریابی الکترونیک
ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ٖجبضتؿت اظ ثىبضٌیطی وب٘بَ ٞبی اِىتط٘ٚیىی اضتجبٌ ثب ٔكتطیبٖ ثٛٓٙٔ ٝض ٘كط پیبْٞبی ثبظاضیبثی.
 1.2ػولکزد باساریابی الکتزًٍیک
ّٖٕىطز ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ضا ٔیتٛاٖ زض ؾ ٝثرف زؾتٝثٙسی وطز


یکپارچگی :ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه تٕبٔی ٔطاحُ فطٚـ تٛؾٍ قطوت ٕٞ ٚچٙیٗ فطٚـ اظَطیك ٕ٘بیٙسٌیٞبی قوطوت ضا ثو ٝنوٛضت یوه
فطآیٙس یىپبضچ ٝزضثطٔیٌیطز.



ّواٌّگکٌٌذُ :ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ٔیعاٖ ٘یبظ  ٚذٛاؾوتٔ ٝكوتطیبٖ قوطوت ضا ثوب ٔیوعاٖ تِٛیوس ْ ٚطفیوت اضائو ٝذوسٔبت تٛؾوٍ قوطوت
ٕٞبٔ ًٙٞیوٙس.



ٍاسطِگزی :ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ٔیبٖ ثرفٞبی ٔرتّف قطوت اظ رّٕ ٝثرفٞبی ٔبِی  ٚؾطٔبیٌٝصاضاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٚاؾُٔ ُٕٖ ٝوی
وٙسّ( .واى)83-84 ٬

 2.2هشایای باساریابی الکتزًٍیکی
اظ ٔعایبی ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیىی ٔیتٛاٖ ث ٝزض زؾتطؼثٛزٖ اَالٖبت ٚؾیٕ ٘ ٚبٔحسٚز اقبضٕٜٛ٘ز وبضثطاٖ ثب اتهبَ ث ٝایٙتط٘ت  ٚرؿوتزٛی ووبالی ٔوٛضز
٘ٓطقبٖ ثٝضاحتی لبزض٘س زض ٞطؾبٖتی اظ قجب٘ٝضٚظ اَالٖبت وبّٔی ضارٕ ث ٝآٖ وبال زضیبفت ٕ٘بیٙس  ٚزض نٛضت تٕبیُ ٘ؿجت ث ٝذطیوس آٖ الوساْوٙٙوس .ثوٝ
ٖال ٜٚفطٚـ آ٘الیٗ ثطای ٔبِىیٗ قطوتٞب ثّٖ ٝت ٖسْ ٘یبظ ث٘ ٝیطٚی وبضی ٔمط ٖٚثٝنطفٝتط ٘یع ٔیثبقس .ثَٛ ٝضوّوی ثوب اؾوتفبز ٜاظ ثبظاضیوبثی ایٙتط٘توی
ٔیتٛاٖ ثبظاض ٔحسٚز ٔ ٚحّی ضا ث ٝثبظاضی ٌؿتطز ٚ ٜرٟب٘ی تجسیُٕ٘ٛز.
 3.2هشکالت اصلی باساریابی الکتزًٍیکی
زض ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚضا ٜا٘ساظی یه فٗبِیت التهبزی آ٘الیٗ ٕٞیكٛٔ ٝإ٘ ٔ ٚكىالتی اؾت و ٝؾطٖت پیكطفت وبض ضا پوبییٗٔویآٚضز .اؾوٓ ایوٗ ٔٛا٘وٕ ضا
ٔكىالت انّی ثبظاضیبثی ٔیٌصاضیٓ.


هشکل اٍلٔ :كىالت ٔطث ٌٛث ٝیه ؾطٔبیٌٝصاضی ٔٛفك

اِٚیٗ ٔكىُ زض ضاٜا٘ساظی یه فٗبِیت التهبزی آ٘الیٗ ؾٛزٔٙس قٙبذت نحیح ٘ ٔٛفٗبِیت اؾت .اظ ٔیوبٖ ٔیّیوٖٞٛوب فٗبِیوت آ٘الیوٗ ایٙتط٘توی ووساْ
فٗبِیت اؾت ؤ ٝب ٔیتٛا٘یٓ ثب يطیت ثبال ؾطٔبیٌٝصاضی وٙیٓ ٚ ٚلت ٚتالـ ذٛز ضا نطف آٖ وٙیٓ؟ وساْ فٗبِیت آ٘الیٗ ایٙتط٘تی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ٔوب
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ضا ٔٛفك ؾبظز؟ تحمیك  ٚپػٞٚف زض ٔٛضز ایٗ ٔٛيٖٛبت ٕٔىٗ اؾت ٔمساضی اظ ظٔبٖ  ٚیب پ َٛقٕب ضا ثٍیطز أب زض ٟ٘بیوت ثطضؾوی  ٚپطزاذوت ٞعیٙو ٝزض
ایٗ ٔٛضز ث٘ ٝفٕ قٕب ذٛاٞسثٛز .ا٘زبْ ایٗ فٗبِیت ثْ ٝبٞط پطٞعیٔ ٝٙیتٛا٘س فطنتٟب  ٚفٗبِیتٞبی ثؿیبض رسیس ٕٟٔ ٚی ضا ٔمبثُ قٕب لطاضزٞس.
ثطای ایٗ وبض ٔیتٛاٖ فٗبِیتٞبی ٔٛضز لجٔ َٛطزْ ضا ثطضؾیوطز .ثب ٔطارٗ ٝثٔ ٝحىٕٞٝوب ٟ٘ ٚبزٞوبی لوب٘٘ٛی لوب٘٘ٛیثوٛزٖ یوه فٗبِیوت التهوبزی ضا
ثطضؾیوٙیس .فطنت ٞبی ٔرتّف ضا ٔكرم  ٚوتبة ٞبی ٔطث ٌٛث ٝآٟ٘ب ضا ُٔبِٗٝوٙیس .ثب ا٘زبْ ایٗ وبضٞب تبحس ظیبزی ٔیتٛاٖ إَیٙبٖ حبنوُووطز ووٝ
ایٗ ٔكىُ اذالِی زض وبض ٔب پیف٘رٛاٞسآٚضز ٔ ٚب ضا ث ٝظٔیٗ ٘رٛاٞسوٛثیس.


هشکل دٍمٔ :كىالت ٔطث ٌٛثٞ ٝعی ٚ ٝٙؾطٔبیٌٝصاضی

زٔٚیٗ ٔكىُ انّی ظٔب٘ی ؤ ٝب یه فٗبِیت التهبزی آ٘الیٗ ضا قطٔٔٚیوٙیٓ ٔكىالت ٔطث ٌٛثٞ ٝعی ٚ ٝٙؾطٔبیٌٝصاضی ثطای آٖ وبض اؾت .اٌوط ٔوب
زلت وبفی ضا زض ٔٛضز ٘ساقتٝثبقیٓ ایٗ ٔكىُ ٔیتٛا٘س ثب زض ثطزاقتٗ ٔربضد ؾٍٙیٗ ٔبٕ٘ ٕٟٔی زض پیكطفت وبض ٌ ٚؿتطـ آٖ ثبقس.
اِٚیٗ ٔٛضزی ؤ ٝب ثبیس ث ٝآٖ تٛر ٝزاقت ٝثبقیٓ ایٗاؾت و ٝؾطٔبیٔ ٝب ٘ ٝتٟٙب ثطای قط ٔٚوبض ثبیس وبفی ثبقس ثّى ٝثبیس پتب٘ؿویُ الظْ ؾوطٔبیٌٝوصاضی
ضا ثطای ازأٌ ٚ ٝؿتطـ وبض زض اذتیبض زاقت ٝثبقیٓ.



هشکل سَمٔ :كىالت ٔطث ٌٛث ٝظٔبٖ

ضا ٜا٘ساظی یه وؿت  ٚوبض ایٙتط٘تی وبض آؾبٖ  ٚؾبزٜای ٘یؿت .ایٗ وبض ٘یبظ ث ٝوٛقف فطاٚاٖ نطف ا٘طغی  ٚتالـ ٔؿتٕط زاضز تب ثتٛا٘یس ث٘ ٝتیزوٝ
زِرٛا ٜذٛز زؾت یبثیسٞ .ط چٙس قٕب ظٔبٖ ٔٛضز ٘یبظ ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتیز ٝضا ٔكرم ٕ٘بییس ِٚی زض ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ حبزحٝای غیطٔٙتٓطٜای اتفبق ٔویافتوس
و ٝپیكطفت قٕب ضا ثب ٔكىُ ٔٛارٔٝیؾبظز  ٚاظ حطوت ث ٝؾٕت رّ ٛثبظٔیزاضز .قٕب ثبیس ثطای ایٗ حٛازث پیفثیٙوی٘كوس ٜضا زض ٔوسیطیت ظٔوبٖ ذوٛز
ثطای ایٗ وبض ٔس ٘ٓط لطاضزٞیس.


هشکل چْارمٔ :كىالت ٔطث ٌٛث ٝآٌٟیٞبی تجّیغبتی

ثبظاضیبثی ایٙتط٘تی ٘یبظ ث ٝا٘زبْ حزٓ ٚؾیٗی اظ آٌٟیٞبی تجّیغبتی زاضز .اٌط قٕب ثرٛاٞیس ؤ ٝكتطیبٖ وؿت  ٚوبض قٕب ضا ث ٝضاحتی زض ایٙتط٘وت پیوسا-
وٙٙس ٔ ٚحه َٛیب ذسٔبت قٕب ضا ذطیساضیوٙٙس ثبیس ثٝضٚـٞبی ٔرتّفی ٘ؿجت ث ٝاضائ ٝآٌٟیٞبی تجّیغبتی الساْوٙیس.


هشکل پٌجنٔ :كىالت ٔطث ٌٛثٔ ٝطارٗٔ ٝطزْ ٔ ٚكتطیبٖ ثٚ ٝة ؾبیت قٕب

یىی اظ ٕٟٔتطیٗ چیعٞبییو ٝؾجت ٔی قٛز وؿت  ٚوبض ایٙتط٘تی قٕب پبثطرب ثبقس ٔؿأِٔ ٝطارٗٔ ٝكتطیبٖ ثٚ ٝة ؾبیت قٕبؾت .اٌوط لهوس زاضیوس ووٝ
وؿت  ٚوبض ایٙتط٘تی قٕب ؾٛزآٚضی زاقتٝیبقس ثبیس السأبت الظْ ثطای ٔطارٗ ٝتٗساز ظیبزی اظ ذطیساضاٖ ایٙتط٘تی ثٚ ٝة ؾبیت ذٛز ضا فطآٞآٚضیس.


هشکل ششن :تمٛیت اضتجبٌ ٔكتطیبٖ

ظٔب٘ی و ٝقٕب زض یه قجى ٝثبظاضیبثی ثعضي فٗبِیت ٔیوٙیس قبیس انّیتطیٗ ٔكىُ قٕب فطا ٓٞآٚضزٖ یه فًبی اضتجبَی ٔٙبؾت ثبقوس .قوٕب ثبیوس
چكٓا٘ساظ  ٚزٚضٕ٘بی فٗبِیت ذٛز ضا ٔكرموطز ٚ ٜأىبٖ ا٘تمبَ آٖ ضا ثٔ ٝكتطیبٖ ذٛز فطآٞآٚضیس.

3



هشکل ّفتنٔ :كىالت ٔطث ٌٛث ٝفطٚـ

آذطیٗ ٔكىُ زض ٔٛضز ضاٜا٘ساظی یه وؿت  ٚوبض آ٘الیٗ ٔٛفك ٔؿأِ ٝفطٚـ اؾت .چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘یٓ ٔكتطیبٖ ذٛز ضا حفّوٙویٓ؟ ثٟتوطیٗ ضا ٜحفوّ
اضتجبَی تٍٙبت ًٙثب ٔكتطیبٖ ٔیثبقس.
زض ا٘تٟب اؾتطاتػی ٞبیی و ٝثطای حُ ایٗ ٔكىالت اؾتفبزٔ ٜی قٛز ضا ثیبٖ ٔی وٙیّٓ( .واى)86-88 ٬

 .3هفهوم بازاریابی هستقین
ثٌٕ ٝبٖ وبتّط ( )2007ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ثٖٛٙ ٝاٖ ث ٝوبضٌیطی وب٘بَ ٞبی ٔؿتمیٓ اضتجبٌ ثب ٔهطف -وٙٙس ٜثٓٙٔ ٝوٛض یوبفتٗ ٔكوتطی  ٚتحٛیوُ ٔحهوٚ َٛ
ذسٔت ثٔ ٝكتطی ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝاؾتفبز ٜاظ ٚاؾُٞ ٝب -ی ثبظاضیبثی تٗطیف قس ٜاؾت .ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ث ٝثبظاضیبة اربظٔ ٜی زٞس وو ٝپبؾود ٞوبی ٔؿوتمیٓ
ثیكتطی ضا اظ ٔكتطی زضیبفت وطز ٜثبظاض ٞسف ضا ثٌ٘ٛ ٝو ٝثٟتوطی ٘كوبٌ٘ٝیوطی وٙوس ٔ ٚحهو َٛضا ثوس ٖٚلوطاض ٌوطفتٗ زض فطایوٙووس ٖوووطیى َٛ ٚیوُ ٚ
پطٞعیوٙو ٝوب٘بِٟبی ؾٙووتی ث ٝفوطٚـ ضؾب٘س) 2007٬Thomas( .
 1.3هشایای باساریابی هستقین
 1.1.3هشایای باساریابی هستقین اس دیذگاُ فزٍشٌذگاى
ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ اظ چٙسیٗ ٘مُ ٝلٛت ثطذٛضزاض اؾت ٘ .رؿتیٗ فبیسٜای و ٝاظ ٔعایبی ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ث ٝشٔ ٗٞیضؾس .وؿت ؾٛز ثبالتط ثّٖ ٝوت حوصف
ٚاؾُٞٝبؾت  .ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ثبٖج نطف ٝرٛیی زض ٞعیٞ ٝٙبی ثؿت ٝثٙسی ٍٟ٘ساضی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٔی قٛز .رطیبٖ ٘مس زض ثبظاضیبثی ٔؿوتمیٓ ثوٌ٘ٛ ٝوٝ
ای ٔؿتمیٓ ثیٗ قٕب ٔ ٚكتطی رطیبٖ زاضز  ٚایٗ رطیبٖ ثب ؾطٖت ذیّی ثبالیی نٛضت ٔی ٌیطز ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ثطذی أىب٘وبت وٙتوطَ ثبظاضیوبثی ضا ثوٝ
قٕب ٔیزٞس  .زض ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ قٕب زض ربیٍبٞی لطاض زاضیس ؤ ٝی تٛا٘یس لیٕت ٔٙحوهوط ث ٝفطز ذٛز ضا تٓٙیٓ وٙیس .
فطٚقٙسٌب٘ی و ٝث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثبظاضیبثی ٔیوٙٙس ٔیتٛا٘ٙس فٟطؾتی اظ اَالٖبت ٔطث ٌٛث٘ ٝبْ ٔكرهبت ٘ ٚكب٘ی ذطیساضاٖ ثبِم ٜٛثب ٞط ٚیػٌوی
ضا ذطیساضی وٙٙس .ؾپؽ پیبْٞبی ذٛز ضا ث ٝنٛضت قرهی ثٙبث ٝؾّیمٞ ٝط ٌط ٜٚزضآٚض٘س  ٚثب ٞط ٔكتطی یه ضاثُ ٝزائٕی ثطلوطاض ؾوبظ٘س .وؿوب٘ی ووٝ
ٔحهٛالت ذٛز ضا ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ٖطئ ٝیزاض٘س ٔیتٛا٘ٙس ظٔبٖ ٔٙبؾت ثطای ایزبز تٕبؼ ثوب ٞطیوه اظ ٔكوتطیبٖ ضا تٗیویٗ وٙٙوس .وبالٞوبیی وو ٝثوٝ
نٛضت ٔؿتمیٓ تٛؾٍ فطٚقٙسٖ ٜطئ ٝیقٛز ثیكتط ٔٛضز اؾتمجبَ ذطیساض لطاض ٔیٌیطز؛ ظیوطا ایوٗ الوالْ ثوطای ٔكوتطیبٖ احتٕوبِی ٖ ٚاللوٙٔٝوس فطؾوتبزٜ
ٔیقٛز .ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ایٗ أىبٖ ضا ثٚ ٝرٛز ٔی آٚضز و ٝفطٚقوووٙس ٜضؾب٘ٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زٞس  ٚپیبْ ٞب ضا ثطاؾوبؼ ضٚـ ٔجتٙوی
ثط ٔمبیؿٞ ٝعی ٚ ٝٙؾٛز ثفطؾتس ٘ ٚیع اربظٕ٘ ٜیزٞس و ٝقطوتٞ -بی ضلیت اظ اؾتطاتػی ٔ ٚحهٛالت ٖطي ٝقس ٜآٌب ٜق٘ٛس (اؾتطاتػی  ُٕٖ ٚایٗ زؾوتٝ
اظ فطٚقٙسٌبٖ زض ٔٗطو زیس قطوتٟبی ضلیت لطاض ٕ٘ی ٌیوطز) .ؾوطا٘زبْ ثبظاضیوبثی ٔؿوتمیٓ ثوٌ٘ٛ ٝوٝای اؾوت وؤ ٝویتوٛاٖ ٚاووٙف ٔكوتطیبٖ ثوبِم ٜٛضا
ا٘ساظٌٜیطی وطز  ٚثطاؾبؼ آٖ ٔٙبؾتتطیٗ  ٚؾٛزآٚضتطیٗ ٔجبضظٜٞبی تجّیغبتی ضا تطتیت زاز.
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 2.1.3هشایای باساریابی هستقین اس دیذگاُ هشتزیاى
ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ثطای ٔكتطی  ٓٞفٛایسی زاضز اظ زیس ٔكتطی ذطیس زض ذب٘ ٝضاحت  ٚثس ٖٚزضزؾط اؾت .ذطیساض ٔیتٛا٘س زض ٚلت نطف ٝروٛیی ووطزٜ
فطٚقٙس٘ ٜیع ٔیتٛا٘س وبالٞبی ثیكتطی ثٔ ٝكتطی ٔٗطفی وٙس .ذطیساض ٔیتٛا٘س ثب ذٛا٘سٖ وبتبِٛيٞب  ٚذسٔبتی و ٝاظ ضا ٜقوجى ٝاضائؤ ٝویقوٛز لیٕتٟوب ٚ
ٔحهٛالت ضا ثبٔ ٓٞمبیؿ ٝوٙس ؾپؽ ثطای ذٛز یب ثطای زیٍطی وبالیی ضا ؾفبضـ زٞس.
ثَٛ ٝض وّی ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ أىبٖ ٘كبٖ زازٖ ٚاوٙف ٚیػ ٜزض ثطاثط ٞط یه اظ ٌطٟٞٚبی ٔكتطیبٖ ٞسف ضا أىبٖپصیط ٔیؾبظز.
ٕٞچٙیٗ یه ٕٞبٚضز ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ث ٝقطوت وٕه ٔی وٙس و ٝث ٝایٗ ٞسفٟبی وّیسی زؾت یبثس:


افعایف فطٚـ ثٔ ٝكتطیبٖ و٘ٛٙی



وٕه ثٚ ٝفبزاض ٔب٘سٖ ٔكتطیبٖ



تطٔیٓ ضٚاثٍ تیط ٜقسٜ



ضا ٜا٘ساظی وؿت ٚوبض رسیس

 2.3ضؼف ّای باساریابی هستقین
ایٗ یه ضٚی ؾى ٝاؾت ظیطا ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ٘مبٌ يٗفی  ٓٞزاضز  .حزٓ ٔحهٛالتی و ٝثب ضٚـ ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ فطٚذتٔ ٝیقو٘ٛس اغّوت ثو ٝا٘وساظٜ
فطٚـ ثب ؾبیط ضٚقٟبی ثبظاضیبثی ٘یؿت  ٚثٞ ٝط حبَ ثبیس لیٕت ٞبی ثبالتطی ثطای حزٓ فطٚـ پبییٗ زض ٘ٓط ٌطفت  .ثبظاضیوبثی ٔؿوتمیٓ ٔؿوتّعْ تٟٗوسات
ظٔب٘ی لٛی تطی اؾت( .کاتلز)1383 ٬666٬ ،

 .4بازاریابی وابسته(با واسطه)
فطٚقٙسٌبٖ اظ قطوبی ذٛز ٔی ذٛاٙٞس آضْ ٞب (یب ٖال ئٓ تجّیغبتی) ضا زض ؾبیت ٞبی ذٛز لوطاضزٙٞسٔ .كوتطیبٖ ثوط ضٚی ایوٗ آضْ ٞوب وّیوه ووطزٚ ٜاضز
ؾبیت فطٚقٙس ٜقس ٚ ٜذطیس وٙٙس آٍ٘ب ٜفطٚقٙسٌبٖ ث ٝقطیىبٖ وٕیؿی ٖٛپطزاذوت ٔوی وٙٙوس (( .)Performics.comتَربااى ٍ دیگازاى٬257 ٬
)1386
ً 1.4قش ٍ اػتبار ٍاسطِ ّا در باسار الکتزًٍیکی
ٚاؾُٞ ٝبی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝپٙذ ٔحسٚزیت ٔ ٟٓزض تٗبٔالت ٔؿتمیٓ تِٛیس وٙٙسٌبٖ ٔ ٚهطف وٙٙسٌبٖ پبؾد ٔٙبؾت زٙٞس.
٘مف ٔٚ ٟٓاؾُٞ ٝب زض پبؾد ث ٝایٗ پٙذ ٔحسٚزیت ٖجبضت ا٘س اظ:
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ّشیٌِ ّای جستجَ :یبفتٗ ذطیساض ٔٙبؾت ثطای تِٛیسوٙٙسٌبٖ  ٚزض َطف ٔمبثُ یبفتٗ تِٛیسوٙٙسٙٔ ٜبؾت ثطای ٔهطف وٙٙسٌبٖ پط ٞعیٙوٝ
اؾت .ثبیس اشٖبٖ زاقت و ٝثؿیبضی اظ ٔحهٛالت ث ٝزِیُ ٖسْ قٙبذت ٞطٌع ثٔ ٝطحّ ٝتِٛیس ٘طؾیس ٜا٘س .زض ایٗ ثیٗ ٚاؾُٞ ٝب َطاحی پبیٍوبٜ
زاز ٜای و ٝزضثطٌیط٘س ٜاِٛٚیت ٞبی ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔی ثبقس ٌبٔی ضٚث ٝرّ ٛزض وبٞف ٞعیٞ ٝٙب ثطزاقتٙس.



فقذاى اهٌیت :اوخط ذطیساضاٖ  ٚفطٚقٙسٌبٖ ٔی ذٛاٙٞس ثی ٘بْ ٘ ٚكبٖ ثبلی ثٕب٘ٙس یب ثًٗی اظ اَالٖبت آٟ٘ب ٔحطٔب٘ ٝثوبلی ثٕب٘وس .زض ٘تیزوٝ
ٚاؾُٞ ٝب ٔی تٛا٘س پیبْ ٞب ضا ٔٙتمُ وٙٙس لیٕتٌ -صاضی وٙٙس  ٚأىبٖ تهٕیٓ ٌیطی ضا فطا ٓٞؾبظ٘س  ٚزض تٕبٔی ایٗ ٔطاحُ ٛٞیوت َوطفیٗ
ٔٗبّٔ ٝضا ثطٔال ٘ؿبظ٘س.



اطالػات ًاقص :ذطیساضاٖ ٕٔىٗ اؾت ث ٝاَالٖبت ذیّی ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝآ٘چ ٝفطٚقٙس ٜفطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت احتیبد زاقت ٝثبقس .اَالٖوبتی
اظ لجیُ ویفیت ٔحهٔ َٛحهٛالت ضلوبثتی ٔ ٚیوعاٖ ضيوبیت ٔكوتطیبٖ لجّوی ٕٔىوٗ اؾوت تٛؾوٍ فطٚقوٙسٌبٖ اظ ضاٞ ٜوبی زیٍوطی ٔب٘ٙوس
٘ٓطؾٙزی  ٚپطؼ ٚر ٛاظ ذطیساضاٖ لجّی ٘یع اَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ ذطیساضاٖ ضا رٕٕ آٚضی ٕ٘بیٙس.



ریسک هؼاهلِ :ذطیساضٕٔىٗ اؾت اظ پطزاذت لیٕت ٔحه َٛپؽ اظ زضیبفوت آٖ أتٙوبٔ ٚضظز یوب فطٚقوٙس ٜثزوبی ٔحهو َٛزضرو ٝیوه
ٔحهِٛی ثی ویفیت اضؾبَ ٕ٘بیسٚ .اؾُٞ ٝب اثعاضی زاض٘س ؤ ٝی تٛا٘ٙس ضیؿه ٞبی فٛق ضا وبٞف زٙٞس.ایٗ اثعاض ٖجبضت ا٘س اظ:
o

ٚاؾُٞ ٝب ٔی تٛا٘ٙس اَالٖبتی زضثبض ٜضفتبض ٌصقت ٝذطیساضاٖ  ٚفطٚقٙسٌبٖ ا٘تكوبض زٙٞوس .توطؼ اظ ا٘تكوبض اؾوٙبز ذطیوساضاٖ ٚ
فطٚقٙسٌبٖ ضا ث ٝضٖبیت اؾتب٘ساضز ٞبی ٔٛضز ٘یبظ تكٛیك ٔی وٙس

o

ٚاؾُٞ ٝب ٔی تٛا٘ٙس ث ٝقرهٔ ٝؿئِٛیت ضفتبض َطفیٗ ٔٗبّٔ ٝضا پصیطفتٕٞ ٚ ٝچ ٖٛلبٕ٘٘ ُٕٖ ٖٛبیٙس.

o

ٚاؾُٞ ٝب ٔی تٛا٘ٙس َطفیٗ ضا زضلجبَ ضفتبض ٘بٔٙبؾت ثیٕ ٝوٙٙس.

نٗٙت وبضت اٖتجبضی یىی اظ ضٚـ ٞبیی اؾت و ٝاظ ٞطؾ ٝاثعاض فٛق ثطای وبٞف ضیؿه ٞبی ٔٛضز ٘یبظ اؾوتفبزٔ ٜوی وٙوس .زض حطاروی ٞوبی آ٘وی
ثًٗی اظ قطوت ٞب ثٖٛٙ ٝاٖ آغا٘ؽ ٞبی اٖتجبضزٔ ٜجّغ ٔٛضز ٘یبظ فطٚقٙس ٜضا اظ ذطیساض ٌطفت ٚ ٝپؽ اظ تحٛیُ رٙؽ اظ َطف فطٚقٙس ٚ ٜوؿت إَیٙوبٖ
٘ؿجت ث ٝضيبیت ثرف ثٛزٖ آٖ رٙؽ ٔٛضز ٘ٓط ضا ثطای ذطیساض اضؾبَ ٕ٘ٛزٔٚ ٜجّغ آٖ ضا ث ٝفطٚقٙس ٜپطزاذت ٔی ٕ٘بیٙس.


ػذم قیوت گذاری هٌاسبٚ :اؾُٞ ٝب ثب ث ٝوبضثطزٖ ٔىب٘یعْ ذبل لیٕت ٌصاضی ٔكوىالت لیٕوت ٌوصاضی ُّٔوٛة ثویٗ ذطیوساضاٖ ٚ
فطٚقٙسٌبٖ  ٚزاز  ٚؾتس ثیٗ آٟ٘ب ضا حُ ٔی وٙٙس.

هی تَاى گفت تٌْا هشکل ایي ًَع باساریابی ّشیٌِ باالی آى بِ دلیل استفادُ اس ٍاسطِ ّا است.
ٍ 2.4اسطِ سدایی ٍ ٍاسطِ گذاری هجذد
ذسٔبت اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ٚاؾُٞ ٝب ث ٝز ٚنٛضت ٔی ثبقس:
ٚ .1اؾُٞ ٝب اَالٖبت ٔطتجٍ ثب ٔحه َٛاظ رّٕ ٝحزٓ تمبيب حزٓ تِٛیس لیٕت ٞب ٔ ٚكرهبت آٟ٘ب ضا زض اذتیبض ذطیساضاٖ لطاض ٔی زٙٞوس .ایوٗ ذوسٔبت
تٛؾٍ ٚاؾُٞ ٝبی اَالٖبتی  ٚپٛضتبَ ٞب اضائٔ ٝی ق٘ٛس .ایٗ ٚاؾُٞ ٝب ٕٔىٗ اؾت پؽ اظ ٔستی اظ ووبض وٙوبض ٌصاقوت ٝقو٘ٛس  ٚیوب حوصف قو٘ٛس .ثو ٝایوٗ
فطآیٙس انُالحب ٚاؾُ ٝظزایی ٔی ٘بٔٙس.
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ٚ .2اؾُٞ ٝب ثب ذسٔبت اضظـ افعٚز ٜای ٔب٘ٙس اضؾبَ ٔحهٛالت اٖتجبضزٞی ذسٔبت پطزاذت ٔكبٚضٕٞ ٚ ٜىبضی زضیبفتٗ قطیه وؿوت ٚووبضی اضائوٝ
ٔی زٙٞس .اضائ ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛذسٔبت ٘یبظ ثٟٔ ٝبضت  ٚزا٘ف وبفی زض اضتجبٌ ثب نٗٙت ٔ ٚحهٛالت زاضز .ث ٝایٗ ٘ ٔٛفطآیٙس وٙٔ ٝزطثو ٝضٚی آٚضزٖ افوطاز ثوٝ
لٛا٘یٗ ٘ ٚمف ٞبی رسیس ٚاؾٌُ ٝطایی ٔی قٛز ٚاؾٌُ ٝطایی ٔزسز ٔی ٌٛیٙس( .فتحیاى)1391 ،35-37 ٬
 .5تعریف بازاریابی ویروسی
ثبظاضیبثی ٚیطٚؾی ٞط اؾتطاتػی اؾت و ٝافطاز ضا ث ٝا٘تمبَ پیبْ ثبظاضیبثی ث ٝزیٍطاٖ تكٛیك ٔی وٙس  ٚایزبزوٙٙس ٜأىبٖ ضقس تطٚیزی زض ٕ٘بیف ٘ ٚفٛش پیبْ
اؾت( .ػابذیٌی)1388 ،
 1.5هشکالت باساریابی ٍیزٍسی


کٌتزل ًام ٍ ًشاى تجاری :ایٗ و ٝقطوت وٙتطِی ثط ضٚی ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزبضی ذٛز ٘ساضز .قطوت ٕ٘یزا٘وس وو ٝزض آیٙوس ٜثوب چو ٝوؿوی
لهس ثطلطاضی اضتجبٌ ضا زاضز .زض ٘تیز ٝثؿیبضی اظ پیبْٞ -ب ٕٔىٗ اؾت تٛؾٍ افطازی غیط اظ ٔربَجبٖ ٞسف ث ٝپبیبٖ ثطؾسٖ .وال ٜٚثوط ایوٗ زض
ثًٗی ٔٛاضز افطاز ٕٔىٗ اؾت پیبْ ضا تٗسیُ یب چیعی ضا ث ٝآٖ ايبف ٝوٙٙس و ٝایٗ ثبٖج ازضان ٔتفبٚت افطاز اظ ٘بْ ٘ ٚكبٖ تزوبضی قوطوت
قٛز چیعی وٛٔ ٝضز ٘ٓط قطوت ٘جٛز ٜاؾت .



رشذ بذٍى ًوَدار (ًگارُ) :ثبظاضیبثی ٚیطٚؾی ٔیتٛا٘س ثٔ ٝؿیطٞبی ضقس غیط لبثُ پیفثیٙی ٔٙزط قوٛز .ایوٗ ٔٛيو ٔٛوو ٝچٙویٗ ضقوسی
ٔٛضز ا٘تٓبض قطوت ثٛز ٜیب ذیط  ٚایٗ و ٝحتی انالً قطوت ذٛاؾتبض ایٗ ضقس ثٛز ٜیوب ٘و ٝثو ٝزضؾوتی ٔكورم ٕ٘ویقوٛز .چٙویٗ ٔؿویطٞبی
ضقسی ٕٔىٗ اؾت ٔٙزط ث ٝتغییطات ٘بٌٟب٘ی  ٚغیط ٔٙتٓط ٜزض ٔؿیط اؾتطاتػیه قطوت قٛز ؤ ٝیتٛا٘وس ثو ٝنوٛضت ٕٔٗوبیی حوُ ٘كوس ٜزض
آیس.



فقذاى سٌجش ٍ اًذاسُ گیزی :قطوت ٕٞیكٕ٘ ٝیتٛا٘س فطزی ضا و ٝپؿت ٞبی اِىتط٘ٚیوه ضا زضیبفوت ٔویوٙوس  ٚآ٘چو ٝضا وو ٝا٘زوبْ
ٔی زٞس پیٍیطی وٙس .زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٔكرم وطزٖ ایٗ و ٝچ ٝافطازی ذسٔبت قطوت ضا ا٘تروبة ووطزٜا٘وس اظ َطیوك تىٙیوه ٞوبی
ثبظاضیبثی ٚیطٚؾی أىبٖپصیط ٘یؿت.



تْذیذ رٍابط شخصی :اٌطایٗ ٘ ٔٛثبظاضیبثی ث ٝنٛضت يٗیفی ُٖٕ وٙس ایٗ ٘و ٔٛثبظاضیوبثی ٔویتٛا٘وس زض اثٗوبز ٚؾویٕ ثبٖوج ذسقوٝزاض
وطزٖ ٔٛلٗیت ثبظاضیبة قٛز .زضیبفت یه پؿت اِىتط٘ٚیه تزبضی تٛؾٍ یه زٚؾت ثَٛ ٝض ٘بذٛاؾتٔ ٝیتٛا٘س ضٚاثٍ فطز ضا ثوب قرهوی
و ٝایٗ ٘بٔ ٝضا ثطایف اضؾبَ وطز ٜاؾت تًٗیف وٙس و ٝایٗ ٔٛئٕ ٔٛىٗ اؾت ثبٖج اظ زؾت زازٖ یه زٚؾت ٖ ٚهجب٘یت اظ ثبظاضیوبة
قٛز و ٝایٗ پیبْ ٘بذٛاؾت ٝضا ثطای فطز اضؾبَ وطز ٜاؾت( .خسزٍی)1396 ،

.6

بازاریابی سیار

ا٘زٕٗ ثبظاضیبثی ٔٛثبیُ تٗطیف ظیط ضا ثطای ثبظاضیبثی ؾیبض اضائ ٝزاز ٜاؾت" اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ ٝؾیبض ثٗٛٙاٖ یه وب٘وبَ اضتجوبَی  ٚؾوطٌطْ ی ثویٗ یوه ٘وبْ
تزبضی  ٚوبضثط ٟ٘بیی ٔی ثبقس (" .سیي الؼابذیٌی)1389 ،
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اضتجبٌ ٚ ٚاثؿتٍی ثیٗ یه اثعاض لبثُحُٕ  ٚتجّیغبت حسالُ ث ٝزٖ ٚبُٔ ثؿتٍیزاضز:

.1

٘عزیىی  ٚفبنّٔ ٝهطفوٙٙس٘ ٜؿجت ثٔ ٝحه َٛیب ذسٔبت تجّیغقس.ٜ

.2

ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ٔحهٖ ٚ َٛالیك ٔهطفوٙٙس( .ٜقاًغ)1388 ،96 ٬

 1.6هشایا ٍ تَاًایی ّای بالقَُ تبلیغات اسطزیق هَبایل


تجّیغبت پیبٔىی یه ٘ٔ ٔٛجبزِ ٝاَالٖبت ؾطیٕ زض ظٔبٖ ثؿیبضوٓ ثٛز ٜو ٝتجّیغبت ضا ٔؤحطتطٔیؾبظز.



پیبٔه ث ٝضٚی تّفٕٗٞطا ٜاضؾبَٔی قٛز  ٚتّفٕٗٞطا ٜاظ  12تب  24ؾبٖت زضزؾتطؼ افطاز ٔیثبقس.

 اظِحبِ ٞعی ٝٙتجّیغبت پیبٔىی ٔؤحطتط  ٚوٓٞعیٝٙتط ٔیثبقس.


زضیبفت رٛاة پیبٔه ثطاحتی أىبٖپصیط اؾت.

 پیبٔهٞب قرهی ثٛز ٚ ٜثؿیبضی اظ پیبٔهٞب ثٔٝحى زضیبفت ذٛا٘سٜٔیق٘ٛس.
تجّیغبت پیبٔىی ٘ؿجتث ٝضٚقٟبی زیٍط تجّیغبتی اظ تٕبْ ؾُٛح افطاز ربٔٗ ٝلبثُزضیبفت اؾت
 2.6هحذٍدیت ّا ٍ هَاًغ تبلیغات باهَبایل


ٍاکٌش ًاهٌاسب افزاد :افطاز ٌب٘ ٜؿجتث ٝپیبٔهٞبی ٘بذٛاؾت ٝاظ ذٛز ٚاوٙف٘كبٖٔیزٙٞس .ایٌٗ ٝ٘ٛپیبٔه ٞب ثٔ ٝطٚض ٔٛروتٔویقوٛز
و ٝافطاز ٚاوٙف ثیتفبٚتی ٘بضاحتی ٖهجب٘یت  ...ٚاظ ذٛز ثطٚظزٙٞس.



ًگزاًی اس پاسخگَیی :افطاز ٘ؿجت ثٝپبؾرٍٛیی ث ٝپیبٔه ٞبی ٘بقٙبذت ٝثٝزِیُ افعایف پیبْٞبی والٞجطزاضا٘ ٝثؿیبض ٔحتبٌ ُٖٕٔویوٙٙوس.
ثٕٞٝیٗزِیُ وبضقٙبؾبٖ اٖتمبززاض٘س و ٝفطؾتٙس ٜپیبْ ثبیس زض پیبْ اضؾبِی ثٝزضؾتی ذٛز ضا ٔٗطفیوٙسّ(.واى)167-169،



هحیط ًااهئٕ :ىٗاؾت پیبْ اضؾبِی ثٌٝیط٘س٘ ٜطؾس  ٚزضثیٗضإٖ ٜساً یب ؾٟٛاً تٛؾٍ فطزی زیٍط زضیبفتقٛز .تٛنیٔٝی قٛز اظایوٗ ٚؾویّٝ
ثطای اضؾبَ اَالٖبت ٔحطٔب٘ ٝاؾتفبزٜ٘كٛز.
(کاتلز)1384 ،83 ،

ثب تٛر ٝث ٝا٘ٛأ ثبظاضیبثی ٞبی اِىتط٘ٚیىی اضائ ٝقسٚ ٜثیبٖ ٔكىالت آٖ ٞب زض ازأ ٝث ٝتٗوسازی اظ اؾوتطاتػی ٞوبی ثبظاضیوبثی اِىتط٘ٚیوه ثوطای حوُ ایوٗ
ٔكىالت ٔی پطزاظیٓ.
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 .7استراتژی های بازاریابی الکترونیکی
ثُٛض وّی ثط اؾبؼ ُٔبِٗبت  ٚتحمیمبت نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔی ٝٙثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیىی ٔی تٛاٖ اؾوتطاتػیٞ -وبی ثبظاضیوبثی ایٙتط٘توی ضا ثو 4 ٝزؾوت ٝانوّی
تمؿیٓ ثٙسی ٕ٘ٛز:
 1.7استزاتضی باساریابی هبادلِ ای
زض ایٗ زؾت ٝاظ اؾتطاتػی ٞب قطوت ٞب اظ ایٙتط٘ت  ٚفٙبٚضی اَالٖبت ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضی ثطای وبٞف ٞعیٞ -ٝٙب یب ثٟجٛز ویفیت  ٚرصة ٔكتطی اؾتفبزٔ ٜی
وٙٙس .وب٘ ٖٛتٛر ٝاؾتطاتػی ٞبی ثبظاضیبثی ٔجبزِ ٝای ٔجبزالت التهبزی اؾت و ٝزض آٖ فمٍ وبال  ٚذسٔبت ثویٗ فطٚقوٙس ٚ ٜذطیوساض ٔجبزِؤ ٝوی قوٛز ٚ
تجبزَ اَالٖبتی ثیٗ َطفیٗ نٛضت ٕ٘ی ٌیطز .ضاثُ ٝثیٗ فطٚقٙس ٚ ٜذطیساض یه َطف ٝاؾت ثَٛ ٝضی و ٝفطٚقٙس٘ ٜمف فٗوبِی ضا زض ایوٗ فطایٙوس ایفوب ٔوی
وٙس ٘ ٚمف ذطیساض ٔ ٚكتطی ٔٙفٗال٘ٔ ٝی ثبقس.
 2.7استزاتضی باساریابی هبتٌی بز پایگاُ دادُ
زض ایٗ زؾت ٝاظ اؾتطاتػی ٞب قطوت اظ اثعاضٞبیی ٔخُ زاز ٜوبٚی وٛوی ٞب فبیُ اَالٖبت ٔكتطیبٖ  ٚغیط ٜثطای ایزبز یه ٘یٕطخ اَالٖبتی اظ ٔكوتطیبٖ
اؾتفبزٔ ٜی وٙس .ایٗ ٘یٕطخ اَالٖبتی ثطای ارطای ُٔٗٙف فٗبِیت ٞبی ثبظاضیبثی ٘ ٚیع پبؾد ٌٛیی ٔؤحط ث٘ ٝیبظٞبی ٔكتطیبٖ ِ ٚوصا ثوبال ثوطزٖ ضيوبیتٕٙسی
آ٘بٖ ٔی ثبقس .ثب اؾتفبز ٜاظ ثبظاضیبثی ٔجتٙی ثط پبیٍب ٜزاز ٜقطوت ٔی تٛا٘س آ٘چ ٝثطای ٔكتطیبٖ ربِت  ٟٓٔ ٚاؾت ضا زضن ٕ٘بیس قطوت ٔی تٛا٘س ٖبزت
ٞبی ذطیس ٔكتطیبٖ ضا ث ٝآؾب٘ی ضزیبثی ٕ٘بیس  ٚزض ٟ٘بیت ایٙى ٝقطوت ٔی تٛا٘س ٔمساض پِٛی ضا ؤ ٝكتطیبٖ نطف ذطیسوبالٞبی آ٘وبٖ  ٚؾوبیط وبالٞوب ٚ
ذسٔبت ٔیٕ٘ -بیٙس ضا ا٘ساظٌ ٜیطی ٕ٘بیس .ثرف ٞبی زضٌیط زض ثبظاضیبثی ٔجتٙی ثط پبیٍب ٜزاز ٜیوه ثٍٙوب ٚ ٜزض َوطف ٔتمبثوُ ذطیوساضاٖ زض یوه ثوبظاض
ٞسف ذبل ٔی ثبقٙس و ٝالساْ ثٔ ٝجبزِ ٝوبال یب ذسٔبت  ٚاَالٖبت ثب یىسیٍط ٔی ٕ٘بیٙس.
 3.7استزاتضی باساریابی رابطِ ای
زض اؾتطاتػی ضاثُ ٝای قطوت تالـ ٔی وٙس اضتجبٌ ثّٙس ٔست زَٚطف ٚ ٝؾٛزٔٙس ثب ٔكتطیبٖ ذٛز ثطلطاض وٙس .زیسٌبٞی و ٝث ٝربی ٔجبزالت التهوبزی ثوط
ضٚاثٍ تٗبّٔی ثیٗ ذطیساض  ٚفطٚقٙس ٜث ٝنٛضت فطزی تأویس ٔی وٙس .اضتجبَبت زض ایٗ اؾتطاتػی ثبظاضیبثی چٟط ٜث ٝچٟط ٜغیط قرهی  ٚثط اؾبؼ اٖتٕوبز
ٕٞ ٚىبضی ٔی ثبقس ثَٛ ٝضی و ٝذطیساض  ٚفطٚقٙس ٜث ٝنٛضت ضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی زاضای اضتجبَبت ثّٙس ٔست فٗبَ  ٚتٛأْ ثب اٖتٕبز ٔتمبثُ ٔی ثبقٙس.
ٔی تٛاٖ ٌفت ثبظاضیبثی ضاثُ ٝای ضٚیىطزی اؾت فطا ٓٞوٙٙس ٜؾٛز ٙٔ ٚبفٕ ثطای ٞط زَ ٚطف ذطیساض ٚفطٚقوٙس٘ .ٜموف ٚفوبزاضی زض ایوٗ اؾوتطاتػی
ثٟجٛز اضتجبَبت ثیٗ ذطیساض  ٚفطٚقٙسٔ ٜی ثبقس .ثَٛ ٝضی و ٝایٙتط٘ت ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ اثعاضٞبی انّی فٙبٚضی اَالٖبت اضتجبَبت فطزی ثیٗ زَ ٚوطف ضا
افعایف ٔی -زٞس  ٚقطوت ثب زضن  ٚقٙبذت ٘یبظٞب  ٚا٘تٓبضات ٔكتطیبٖ ضيبیتٕٙسی ٞطچ ٝثیكتطآ٘بٖ ضا فطأ ٓٞی -وٙس.
 4.7استزاتضی باساریابی هبتٌی بز داًش
زض ایٗ اؾتطاتػی ثط ذالف اؾتطاتػی ٔجتٙی ثط پبیٍب ٜزاز ٜو ٝقطوت زض زضن ٘یبظٞب  ٚا٘تٓبضات ٔكتطیبٖ یه ٘مف ٔٙفٗال٘ ٝزاضز ؾوٗی ٔوی وٙوس ٘مكوی
فٗبَ زض ثطلطاضی اضتجبٌ ثّٙس ٔست ز ٚرب٘ج ٝثب ٔكتطیبٖ زاقت ٝثبقس .ثَٛ ٝض وّی ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝاؾتطاتػی ٞبی ثبظاضیبثی ٔجتٙی ثط زا٘وف حبنوُ ایزوبز
یه ٘یٕطخ اَالٖبت ٔكتطیبٖ ٘ ٚیع ثطلطاضی اضتجبٌ ؾُح ثبال ثب آ٘بٖ ٔی ثبقس .زض حمیمت ظٔب٘ی و ٝقطوت ثتٛا٘س یه پبیٍب ٜاَالٖبتی لٛی اظ ٔكوتطیبٖ
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ضلجب  ٚؾبیط قطایٍ ٔ ٚتغیطٞبی ٔحیُی ایزبز ٕ٘ٛز ٚ ٜثتٛا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ پبیٍب ٜاَالٖبتی ثب ٔكتطیبٖ ذٛز ضاثُ ٝیه ث ٝیه ثطلطاض ٕ٘بیوس  ٚتوه توه
وبضوٙبٖ آٖ زض ٔٛضز ٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞ ٝبی ٔكتطیبٖ آٌبٞی زاقت ٝثبقٙس زاضای اؾتطاتػی ثبظاضیبثی ٔجتٙی ثط زا٘ف ٔی -ثبقس.
جذٍل  1.7هؼیار ّای استزاتضی باساریابی الکتزًٍیکی()1

جذٍل  2.7هؼیار ّای استزاتضی الکتزًٍیکی()2

 .8تحلیل ونتیجه گیری
زض ثرف ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ ثیبٖ وطزیٓ و ٝحزٓ ٔحهٛالتی و ٝثب ضٚـ ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ فطٚذتٔ ٝویقو٘ٛس اغّوت ثو ٝا٘وساظ ٜفوطٚـ ثوب ؾوبیط ضٚـ ٞوبی
ثبظاضیبثی ٘یؿت ٔ ٚكىُ ٖٕس ٜایٗ ثبظاضیبثی زضحیُ ٝظٔبٖ  ٚثبظٌكت ؾطٔبی ٝاؾت .ثطای حُ ایٗ ٔكىُ پیكٟٙبز ٔوی قوٛز اظ اؾوتطاتػی ٔجتٙوی ثوط زا٘وف
اؾتفبز ٜقٛز .ظیطا زض ایٗ اؾتطاتػی ثب اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ث ٝزؾت آٔسٔ ٜی تٛاٖ ٔكىالت ظٔبٖ  ٚثبظٌكت ؾطٔبی ٝضا حُ وطز  ٚایوٗ ظٔوبٖ ضا پویف ثیٙوی ٚ
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ٔسیطیت ٕ٘ٛز .چٞ ٖٛسف ایٗ اؾتطاتػی وؿت زا٘ف اظ ٔكتطیبٖ اؾت ٔی تٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ث ٝزؾوت آٔوسٔ ٜحهوٛالتی وؤ ٝوٛضز ٘یوبظ ٔكوتطیبٖ
ٞؿتٙس  ٚثب ضٚـ ثبظاضیبثی ٔؿتمیٓ لبثّیت فطٚـ زاض٘س ضا ثٟتط قٙبؾبیی وطز  ٚثب رصة ٔكتطی حزٓ فطٚـ ایٔ ٍٝ٘ٛٙحهٛالت ضا ثبال ثطز .
زض ثرف ثبظاضیبثی ٚاثؿت ٝثیبٖ وطزیٓ ؤ ٝكىُ ایٗ ضٚـ ایٗ اؾت و ٝثب ثىبض ٌیطی ٚاؾُٞ ٝب ٞعی٘ ٝٙیع ثبال ٔی ضٚز .ثطای حُ ایٗ ٔكوىُ ٔوی توٛاٖ
اظ اؾتطاتػی ٔجبزِ ٝای اؾتفبز ٜوطز .چٞ ٖٛسف ایٗ اؾتطاتػی رصة ٔكتطی اؾت .پؽ ٔی تٛا٘س ثب رصة ثیكتط ٔكتطیبٖ  ٚزض ٘تیزو ٝفوطٚـ ثیكوتط ٞعیٙوٝ
نطف قس ٜثطای ٚاؾُٞ ٝب ضا رجطاٖ وٙس.
زض ثرف ثبظاضیبثی ٚیطٚؾی ثیبٖ وطزیٓ و ٝزض ایٗ ٘ ٔٛثبظاضیبثی ٘یبظ زاضیٓ ؤ ٝحه ٚ َٛثط٘س ذٛز ضا ث ٝاظ َطیك ؾبیط ٔكتطیبٖ ث ٝافوطاز زیٍوط ٔٗطفوی
وٙیٓ ٚایٗ ٔؿتّعْ آٖ اؾت ؤ ٝكتطی ثٔ ٝب اٖتٕبز پیسا وٙس تب ٔحهٔ َٛب ضا ث ٝفطز زیٍطی ٔٗطفی وٙس .ایٗ اٖتٕبزؾبظی ٘یبظ ث ٝیه ضاثُٛٞ ٝقٕٙس ٚآٌوبٜ
زَٚطف ٝزاضز .ایٗ ٘ ٔٛضاثُ ٝزض اؾتطاتػی ٔجتٙی ثط زا٘ف یبفت ٔی قٛز .زض ٘تیز ٝثطای زاقتٗ اضتجبَی ٛٞقٕٙس زَ ٚطف ٝاظ ایٗ اؾتطاتػی اؾتفبزٔ ٜی وٙیٓ.
زض ثرف ثبظاضیبثی ؾیبض ثیبٖ وطزیٓ و ٝثطای ٔٛفمیت زض ایٗ ٘ ٔٛثبظاضیبثی ٘یبظٔٙس ضٚاثٍ ٔؿتٕط ثب ٔكتطی ٞؿتیٓ .اؾتطاتػی ٔجتٙی ثط زا٘ف ایٗ اضتجوبٌ
ٔؿتٕط ضا فطأ ٓٞی وٙس أب ٞعی ٝٙثط اؾت .زض ٘تیز ٝپیكٟٙبز ٔی قٛز و ٝاظ اؾتطاتػی ضاثُ ٝای اؾتفبز ٜوٙیٓ تب ٞوٓ زض ٞعیٙوٞ ٝوب نوطف ٝروٛیی قوٛز ٞٚوٓ
ضاثُ ٝای ٔسا ْٚثب ٔكتطی زاقت ٝثبقیٓ.
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پیشنهادات

ثطای زؾتیبثی ثٛٔ ٝفمیت زض ظٔی ٝٙثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه چٟبض ٖبُٔ ٔ ٟٓظیط ضا زض ٘ٓط زاقت ٝثبقیس.
 -1ؾٛز ضؾب٘ی ثٔ ٝكتطی.
 -2تٛا٘بیی زض اضائ ٝذسٔبت  ٚاَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ ٔكتطی ثهٛضت آ٘الیٗ.
 -3تٛا٘بیی وٙتطَ ٞ ٚسایت ٚة ؾبیت.
 -4ایزبز یىپبضچٍی ٔیبٖ فٗبِیت ٞبی ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه ثب ؾبیط فٗبِیت ٞب.
ثطای رصة ٔكتطی ثبیس فٗبِیت ٞبی آ٘الیٗ قطوت ثطای ا ٚؾٛز آٚض ثبقسٕٞ .چٙیٗ ثبیس ذسٔبت ٔتٖٛٙی ث ٝا ٚاضائٌ ٝوطزز .ذوسٔبت  ٚتؿوٟیالتی ووٝ
ثبٖج ایزبز اٍ٘یع ٜالظْ زض ٔكتطی رٟت ذطیس زض حبَ  ٚآیٙسٌ ٜطزز .ثٙبثطایٗ ٔحتٛای ٚة ؾبیت  ٚذسٔبتی وو ٝزض ٚة ؾوبیت اضائؤ ٝوی ٌطز٘وس ثبیوس
ذٛاؾتٞ ٝب ٖ ٚالیك قرهی ٔكتطی ضا زض٘ٓط ٌطفت ٚ ٝحتی أىب٘بتی ثطای ایزبز ثركٟبی قرهوی ضا ثوطای ا ٚفوطا ٓٞآٚضز توب ٔٗبّٔو٘ ٝتیزو ٝثروف ثبقوس.
قطوت ثبیس ذسٔبت ٔٙحهط ثفطزی اضائ ٝزٞس .ذسٔبتی و ٝثب ؾبیط ضلجب تفبٚت زاقت ٝثبقس.
ٚة اظ أىب٘بت ٔرتّفی ثطای ٔٗطفی  ٚثطلطاضی اضتجبَبت آ٘الیٗ اؾتفبزٔ ٜی وٙسٞ .ط ٚة ؾبیت ثبیوس تطویجوی اظ اَالٖوبت ٔٙبؾوت ثطلوطاضی اضتجوبٌ
آؾبٖ ُٕٔ ٚئٗ  ٚا٘تمبَ اَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ ٔكتطی ضا زضذٛز زاقت ٝثبقس .لطاضٌیطی ایٗ اَالٖبت زض اذتیبض ٔكوتطی ٔٛروت آٌوبٕ٘ ٜوٛزٖ أ ٚوی ٌوطزز.
تجبزَ ٘ٓط ٔكتطیبٖ ٔٛرت اضتجبٌ آٟ٘ب ثبؾبیطیٗ ٔی ٌطزز  ٚایٗ أىبٖ ضا ثٛرٛز ٔی آٚضز و ٝاَالٖبت ٔٛضز ٘یبظ ٔكتطیبٖ زض وٙبض  ٓٞلطاض ٌیطز.
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ثطٚظ ٕ٘ٛزٖ اَالٖبت  ٚذسٔبت ٚة ؾبیت اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس .اَالٖبت ٚة ؾبیت ثبیس ٔرتهط ٔ ٚفیس ثبقٙس .نفحبت ٚة ثبیوس اظ
ؾبذتبض ٔٙبؾجی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜپیىط ٜثٙسی نفحبت ثب یىوسیٍط تُوبثك زاقوت ٝثبقوسٔ .ؿوئّٟٔ ٝوٓ ٕٞىوبضی ٕٞو ٝاًٖوبی قوطوت زض فطآیٙوس ثبظاضیوبثی
اِىتط٘ٚیه ٔی ثبقس چطا و ٝضيبیت ٔكتطی ثؿتٍی ثٔ ٝیعاٖ ّٖٕىطز  ٕٝٞاًٖبی قطوت ث ٝتٟٗساتكبٖ زاضز.
زض پبیبٖ تبویس ٔی وٙیٓ ؤُ ٝبثك قىُ ٞ 1.9ط چٔ ٝیعاٖ قٙبذت قٕب اظ ٘یبظ ٞب ذٛاؾتٞ ٝب ٖالیك  ٚؾّیمٞ ٝبی ٔكوتطیبٖ ذوٛز ثیكوتط ثبقوس ثوٕٞ ٝوبٖ
ا٘ساظ ٜفطآیٙس ثبظاضیبثی اِىتط٘ٚیه قٕب ٔٛحطتط  ٚثٟتط ُٖٕ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
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