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چکیذُ 
أشٚص ٜسبصٔبٖٞب ثیص اص پیص٘ ،یبصٔٙذ سٚشٞبی ٔؤثش ثشلشاسی استجبط ثب ٔطتشیبٖ ٞستٙذ .ایٗ أش،
دِیُ استفبد ٜثسیبسی اص ضشوتٞب اص استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی استٔ .سأِ ٝاسبسی پژٞٚص حبضش
ایٗ است و ٝضجى ٝثب٘ىی وطٛس ٔ ٚؤسسبت ٔبِی  ٚافتجبسی ،چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ٙذ ثٝعٛس ٔٙبست اص ٔفْٟٛ
خذیذ استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی استفبدٕ٘ ٜبیٙذٞ .ذف اغّی ایٗ پژٞٚص ،ضٙبسبیی ٔؤِفٞٝبی ٔؤثش
ثش استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی است .پژٞٚص حبضش ،اص ِحبػ ٘حٌ ٜٛشدآٚسی اعالفبت ،تٛغیفی-
تحّیّی (اص ضبخٛٔ ٝسد پژٞٚی)  ٚدس آٖ اص اثضاس ٔػبحج٘ ٝیٕ ٝسبختبسیبفت ٚ ٝتىٙیه تحّیُ تٓ استفبدٜ
ضذ ٜاست .سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ایٗ پژٞٚص ،لضبٚتی ٌِّٝٛثشفی است .خبٔقٛٔ ٝسد٘ؾشٔ ،تطىُ اص
وبسضٙبسبٖ سٚ ٝاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت ،تٛسق ٝثبصاسٔ ٚ ،شوض پژٞٚطبت  ٚثش٘بٔٝسیضی سبختٕبٖ
ٔشوضی ثب٘ه ّٔت است .تقذاد ٕ٘ ،ٝ٘ٛثشاثش د٘ ٜفش است٘ .تبیح ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝثب٘ه ّٔت دس اخشای
یىپبسچٍی چٙذاٖ ٔٛفك ٘جٛد ٜاست ثبیذ ثیص اص پیص ث ٝایٗ سٚیىشد ثٟب دٞذ.
ٍاشُّا:ارتباطاتيکپارچِ بازاريابی؛ برًذهذاری؛ بازارهذاری؛ عولکردارتباطات
کلیذ 
بازاريابی؛عولکردبرًذ .
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* دا٘طیبس ،دا٘طٍب ٜاِضٞشا (س).
** دوتشی ،دا٘طٍب ٜتٟشاٖ (٘ٛیسٙذٔ ٜسئ.)َٛ
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.1هقذهِ 

استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی پذیذٜای ٘ٛؽٟٛس دس استجبعبت ثبصاسیبثی است ؤ ٝذت وٛتبٞی اص
ٔغشح ضذٖ آٖ ٔیٌزسد ٔ .غبِقبت ایٗ حٛص٘ ٜطبٖ ٔیدٞذ و ٝاثقبد  1IMCاص ٘ؾش ٔفبٞیٓ،
اغ٘ ٚ َٛؾشیبت دس حبَ تح ٚ َٛتىبُٔ ٔیثبضٙذِٚ ،ی اص ِحبػ اٍِٞٛبی ٔحتٛایی ،الذأبت
ثسیبس وٕی ا٘دبْ ضذ ٜاست  ٚپژٞٚطبت ا٘ذوی دس ایٗ حٛص ٜث ٝچطٓ ٔیخٛسد.
اص آ٘دب و ٝاثضاسٞبی استجبعی اص تٛٙؿ ثسیبس صیبد ثشخٛسداس ضذٜا٘ذ ،ثسیبسی اص ثب٘هٞب ثشای
ٔٙفقُ ٘جٛدٖ دس فشغ ٝسلبثت ،ثذ ٖٚدس٘ؾش ٌشفتٗ ضیٙٔ ٜٛبست ثشای ثب٘ه خٛد ،ث ٝغشف
ثیٟٛدٙٔ ٜبثـ ٔیپشداص٘ذ ،اثشثخطی  ٚوبسایی الصْ سا ٕ٘یسٙدٙذ  ٚث ٝایٗ ٔسإِٔ٘ ٝیا٘ذیطٙذ وٝ
آیب ثب استفبد ٜاص اثضاسٞبی ٔختّف استجبعی ،پیبْٞبی سبصٌبسی ثٔ ٝطتشیبٖ فشستبدٔ ٜیضٛد یب
خیش ،ایٗ پشسصٞب  ٚسؤاالتی اص ایٗ دست ثبف ٔیضٛد و ٝثبصاسیبثبٖ ث ٝفىش یىپبسچٍی
استجبعبت ثبصاسیبثی ثبضٙذ.
إٞیت ثشسسی  IMCسا ٔیتٛاٖ ثذیٗ ضىُ ٔغشح وشد :یىپبسچٍی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٕٝٞ
اثضاسٞب ،تىٙیهٞب  ٚسبصٚوبسٞبی آٔیخت ٝاستجبعبت ثبصاسیبثی ثٙٔٝؾٛس ثٟجٛد فّٕىشد ثش٘ذ،
افضایص وبسایی  ٚاثشثخطی استجبعبت ثبصاسیبثی ،ایدبد  ٓٞافضایی دس فٙبغش ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٔیختٝ
استجبعبت ثبصاسیبثی ،خٌّٛیشی اص ٞذس سفتٗ ٔٙبثـ ٔبِی  ٚغشفٝخٛیی دس آٖٞب ثب استفبد ٜاص
یىپبسچ ٝوشدٖ فقبِیتٞبی استجبط.
ضشٚست ا٘دبْ چٙیٗ پژٞٚطی سا ٔیتٛاٖ ثذی ٗ غٛست ٔغشح وشد وٌ ٝستشش سبصٔب٘ی
ٚاحذٞبیی چ ٖٛتٛسق ٝثبصاس ،سٚاثظ فٕٔٛی  ... ٚدس ثب٘ه ّٔتٔ ،طىالتی چ ٖٛثشٚص ٘بٕٞبٍٙٞی
ٔیبٖ آٖٞب ،اٞذاف ٔتضبد ٔ ٚغبیش ٕٞ ٚچٙیٗ ٘بٕٞبٍٙٞی دس پیبْ اسسبَضذ ٜثٔ ٝطتشی ٚ
ریٙفقبٖ سا ثٝد٘جبَ داضت ٝاست .حدٓ فؾیٓ تجّیغبت تّٛیضی٘ٛی ،ثٛدخ ٝسٍٙیٗ ٚاحذ سٚاثظ
فٕٔٛی  ٚثش٘بٔٞٝبی تشفیقی آٖٞب ثٔ ٝسأِٝای خذی ثشای ٔذیشاٖ فبِی ایٗ ثب٘ه تجذیُ ضذٜ
است و ٝاثشثخطی ٞضیٞٝٙبی غشفضذ ،ٜتٟٙب ثب سٚیىشدی یىپبسچ ٝتأٔیٗ خٛاٞذ ضذ.
پشسصٞبی وّی ایٗ پژٞٚص اص ایٗ لشاس٘ذ :آٌبٞی ٔذیشاٖ ثبصاسیبثی ثب٘ه ّٔت اص ضشٚست
سفبیت یىپبسچٍی دس فقبِیتٞبی استجبعبت ثبصاسیبثی چمذس است؟ ٕٞبٍٙٞی فقبِیتٞبی
استجبعبت ثبصاسیبثی دس ٔدٕٛف ٝثب٘ه ّٔت ث ٝچ ٝغٛست است؟
پژٞٚص حبضش سقی داسد ثب دس٘ؾش ٌشفتٗ تٕبْ فٛأُ ٔؤثش ثش ایٗ ٔٛضٛؿ ،ث ٝثشسسی
ٔیضاٖ آٌبٞی ٔذیشاٖ ثبصاسیبثی ٔ ٚیضاٖ ٕٞبٍٙٞی فقبِیتٞبی ٔختّف استجبعبت ثبصاسیبثی دس
ثب٘ه ّٔت ثپشداصد ٔ ٚطخع ٕ٘بیذ و IMC ٝدس ثب٘ه ّٔت دس لبِت چ ٝفقبِیتٞبیی است ،چٝ
فٛأّی ثش آٖ تأثیش ٔیٌزاس٘ذ  ٚچ ٝفٛأّی اص آٖ تأثیش ٔیپزیش٘ذ؟
1. Integrated Marketing Communication
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هقذهِایبرارتباطاتٍارتباطاتبازاريابی.دس وتت فّ ْٛاختٕبفی  ٚاستجبعبت چٙیٗ آٔذٜ

است و ٝاستجبط فجبست است اص فّٕی و ٝعی آٖ ،یه یب چٙذ ٘فش ث ٝتجبدَ خجش ،اعالؿ٘ ،ؾشٞب،
ٌشایصٞب  ٚتدشثٞٝبی خٛد ٔیپشداص٘ذ (حسٗ صاد ٚ ٜحسٗ صاد .)1387 ،ٜثش ٔجٙبی ٔغبِقبت
پیطیٗ ٞیچ تقشیف خٟب٘ی ثشای استجبعبت ثبصاسیبثی ٚخٛد ٘ذاسد  ٚتفسیشٞبی ٔتقذدی دس ایٗ
خػٛظ ث ٝچطٓ ٔیخٛسد  .یىی اص ایٗ تقبسیف و ٝثیص اص ثمیٛٔ ٝسد استفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاست،
تٛسظ دِٛصیشا ٔغشح ضذ ٜاست .ا ٚاستجبعبت ثبصاسیبثی سا ث ٝایٗ غٛست تقشیف ٔیوٙذ:
"استجبعبت ثبصاسیبثی ،فشایٙذ ٕ٘بیص ٔدٕٛفٝای اص ٔحشنٞبی یىپبسچ ٝث ٝثبصاس است .ایٗ وبس
ثب لػذ دسیبفت پبسخٞبی ٔغّٛة اص ثبصاس  ٚایدبد وب٘بَٞبیی ثشای دسیبفت ،تفسیش  ٚفُٕ ثش
اسبس پیبْٞبی دسیبفتضذ ٜاص ثبصاس ،ثٙٔٝؾٛس تقجیش پیبْٞبی و٘ٛٙی سبصٔبٖ  ٚتقشیف
فشغتٞبی استجبعی خذیذ ،ا٘دبْ ٔیضٛد" (اسٕبفیُ پٛس.)1384 ،


کپارچِ بازاريابی .ث ٝافتمبد سیتٕٗ (،)2003

الگَّای ارتباطات ي
تعاريف ،رٍيکردّا ٍ  
تٛافك وّی دسثبس ٜتقشیف ٚ IMCخٛد ٘ذاسد  ٚتٛغیف  IMCث ٝدیذٌبٔ ٜحمك ثستٍی داسد.
ٔذیشاٖ تدبسی ٘ ٝتٟٙب ثبیذ دسن وٙٙذ چٍ ٝ٘ٛفقبِیتٞبیطبٖ ثب دیٍش فقبِیتٞبی سبصٔبٖ
ٔشتجظ است ثّى ٝثبیذ ثذا٘ ٙذ و ٝایٗ فقبِیتٞب ثب چ ٝسٚشٞبیی ثشای ٔطتشی  ٚدیٍش
سٟبٔذاساٖ اسصش افضٚد ٜایدبد ٔیوٙذ .تقذیُ سٚصافض ٖٚثش٘بٔٞٝبی استجبعی و ٝتٛسظ IMC
پیطٟٙبد ضذ ٜاست ،ثذیٗ ٔقٙبست و .1 : ٝثشای سسیذٖ ثٔ ٝطتشیبٖ خبظٞ ،ضیٞٝٙبی ٔتفبٚت
ٚخٛد خٛاٞذ داضت .2 ٚ ،ثشای ٞش یه اص ایٗ ٔطتشیبٖ ،ثبصد ٜحبغُ اص سشٔبیٌٝزاسی ٔتفبٚت
خٛاٞذ ثٛد (سیذ .)2005 ،
دا٘ىٗ ( )1385استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی سا ایٌٗ ٝ٘ٛتقشیف ٔیوٙذ" :فشایٙذ ٔذیشیت
سٚاثظ ثب ٔطتشیبٖ و ٝاسصش ثش٘ذ سا ٞذایت ٔیوٙذ .ثٝفجبست دیٍش ،استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی،
فشایٙذی ٔیبٖٚ-ؽیفٝای است ثشای ایدبد  ٚحفؼ سٚاثظ سٛدٔٙذ ثب ٔطتشیبٖ  ٚدیٍش ریٙفقبٖ اص
عشیك وٙتشَ ٘ ٚفٛر استشاتژیه ثش تٕبْ پیبْٞبی اسسبِی ث ٝایٗ ٌشٜٞٚب  ٚتشغیت ٌفتٍٛی
ٞذفٕٙذ ثب آٖٞب" .د ٚتفبٚت فٕذٔ ٜیبٖ سٚیىشد خذیذ ثش٘بٔٝسیضی استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ٚ
اوثش ثش٘بٔٞٝبی سٙتی استجبعبت ثبصاسیبثی ٚخٛد داسد .1 :تٕشوض استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ثش
ٔػشف وٙٙذ ٜیب ٔطتشی است ٘ ٝثش ٞذفٞبی فشٚش یب سٛد سبصٔبٖ؛  .2سفتبس ٔتفبٚت
ٔطتشیبٖ ،سفتبس ٔطتشی دس ایٙدب ثٝغٛست اِٚیٗ سٚیىشد تمسیٓ ثبصاس ثٝوبس ٔیسٚد .ایٗ سفتبس ٘یض
ٔستمیٕبً ث ٝعجمٝثٙذی  ٚضجىٝثٙذی ٔفبٞیٓ ثستٍی داسد (دا٘ىٗ  ٚتبْ.)1385 ،
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کپارچِ بازاريابی.تشفیـ،

ختِ ترفیعی،ابساریبرایارتباطاتي
ختِ ارتباطیياآهی 
آهی 
یىی اص خٙجٞٝبی چٟبسٌب٘ ٝآٔیخت ٝثبصاسیبثی است و ٝثب فقبِیتٞبی اعالؿسسب٘ی ث ٝافشاد ٚ
ٌشٜٞٚبی ٔطتشیبٖ دس ح یغ ٝسبصٔبٖ ٔ ٚحػٛالت آٖ استجبط داسد .فقبِیتٞبی تشفیقی ثب ٞذف
افضایص آٌبٞیٞبی فٕٔٛی اص سبصٔبٖ ٔ ٚحػٛالتص غٛست ٔیٌیشد .ث ٝفجبست دیٍش ،تشفیـ
فجبستست اص" :ثشلشاسی استجبط ٔستمیٓ یب غیشٔستمیٓ ثب افشادٌ ،شٜٞٚب یب سبصٔبٖٞب ثٙٔٝؾٛس
اعالؿسسب٘ی  ٚتشغیت آٖٞب ث  ٝخشیذ ٔحػٛالت یب خذٔبت ضشوت" (ٔحٕذیبٖ ٙٔ ٚتی،
 .)1386
تشویت استجبعبت ثبصاسیبثی -و ٝتشویت فٙبغش پیطجشدی ٘یض ٘بٔیذٔ ٜیضٛد -اص پٙح سٚش
استجبعی اغّی صیش ( ثشای وبالٞب  ٚخذٔبت) تطىیُ ضذ ٜاست :تجّیغبت ،پیطجشد فشٚش ،سٚاثظ
فٕٔٛی ،فشٚضٙذٌی ضخػی ٚ ،ثبصاسیبثی ٔستمیٓ (فشٞبدی٘ .)1388 ،بِىب ( )2009تجّیغبت سا
ضبُٔ آٌٟیٞبی چبپی ،پخطی  ٚایٙتش٘تی؛ پیطجشد فشٚش سا ضبُٔ ٕ٘بیصٞبی ٔحُ خشیذ،
خٛایض ،تخفیفبت  ٚوٛپٗٞب؛ سٚاثظ فٕٔٛی سا ضبُٔ چبح آٌٟی دس سٚص٘بٔٞٝب  ٚحٕبیت ٔبِی؛
فشٚش ضخػی سا ضبُٔ اسائ ٝفشٚش  ٚثش٘بٔٞٝبی ثشاٍ٘یضا٘ٙذ ٚ ٜثبصاسیبثی ٔستمیٓ سا ضبُٔ
وبتبِٛي ،ثبصاسیبثی تّفٙی ،ایٙتش٘ت  ... ٚثشٔیضٕشد ،فالٜٚثش ایٗ پٙح فبُٔ اغّی ،فٛأُ
دیٍشی ٔب٘ٙذ ثش٘بٔٞٝبی حٕبیتی ،ثٝفٛٙاٖ فٙبغش استجبعبت ثبصاسیبثی ،لبثُ ثشسسی ٔیثبضٙذ.
بررسیشذُ.

الگَّای 
عَاهل هؤثر ٍ هتأثر از ارتباطات يکپارچِ بازاريابی در قالب  

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدا٘ىٗ ٔ ٚشیبستی فٛٙاٖ وشدٜا٘ذ IMC ،فشایٙذ استشاتژیه ٔذیشیت پیبْٞبی ثش٘ذ
است و ٝث ٝایدبد ،حفؼ  ٚسضذ سٚاثظ ثب ٔطتشی  ٚثش٘ذ ٔیپشداصد (سیذ.)2002 ،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِقبت ا٘دبٌْشفت ٝتٛسظ ِٛن ٛٔ ٚفبت ( )2009پٙح سبص ٜاستجبعبت یىپبسچٝ
3
ثبصاسیبثی فجبستٙذ اص .1 :صیشثٙبی سبصٔب٘ی .2 1ثشلشاسی تقبٔالت .3 2ثبصاسیبثی ٔأٔٛسیت
 .4سبصٌبسی استشاتژیه .5 ٚ 4ثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی .5
ٌیٙش  ٚپبدا٘ی ادفب وشدٜا٘ذ تقبسیف ٔتفبٚتی دسثبس ٜثبصاسٔذاسی ٚخٛد داسد و ٝتقشیف خبٔـ
آٖ سا وّٟی  ٚخبٚاسٚسىی اسائ ٝوشدٜا٘ذ" :خٕـآٚسی اعالفبت ٔتٙبست ثب ٘یبصٞبی و٘ٛٙی  ٚآتی
ٔطتشیبٖ  ٚتٛا٘بیی ٘سجی سلجب ثشای ثشآٚسد ٜسبختٗ ٘یبصٞبی ٔػشفوٙٙذٌبٖ ،ادغبْ  ٚتٛصیـ
اعالفبت دس ثخصٞبی ٔختّف سبصٔبٖ  ٚعشاحی  ٚثٝوبسٌیشی استشاتژیٞبی ٔتٙبست دس
ٚاوٙص ث ٝفشغتٞبی ٔٛخٛد دس ثبصاس" (خٞٛشی .)1388 ،ثش ٔجٙبی ٔغبِقبت سیذ ٕٞ ٚىبساٖ
1. Organizational Infrastructure
2. Interaction
3. Mission marketing
4.Strategic consistency
5. Planning and evaluation
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( )2005ثبصاسٔذاسی ٔٛاسد صیش سا دس ثش ٔیٌیشدٔ .1 :طتشیٔذاسی .2 1سلیتٌشاییٕٞ .3 2بٍٙٞی
ٔیبٖ ٚؽیفٝای.3
ثشیذس ٚ ٖٛاٚا٘س ثش٘ذٔذاسی ) 4(BOسا ایٌٗ ٝ٘ٛتقشیف ٔیوٙٙذ" :تأویذ ثش ٚاحذ وست
ٚوبسی و ٝدس آٖ ث ٝایدبد  ٚحفؼ ٔطتشیبٖ عیف ٚفبداس  ٚساثغ ٝریٙفقبٖ پشداختٔ ٝیضٛد،
غشف٘ؾش اص ایٙى ٝایٗ پطتیجب٘ی ثش٘ذ دس حٛص ٜثش٘ذ سبصٔبٖٔ ،حػ ،َٛخذٔبت  ... ٚثبضذ  ٚثیبٖ
ٔیوٙذ و ٝسبصٔبٖٞب ثشای سسیذٖ ث ٝایٗ ٔشحّ ٝثبیذ ٛٞیت  ٚچطٓا٘ذاصی ضفبف اص ثش٘ذ خٛد
5
داضت ٝثبضٙذ" (آلبیی .)1388 ،ثش٘ذٔذاسی ضبُٔ ضص فٙػش است .1 :چطٓا٘ذاص ٔطتشن ثش٘ذ
ٚ .2ؽیفٌٝشایی ٔطتشن ثش٘ذٛٔ .3 6ضـیبثی ٔطتشن ثش٘ذ .4 7ثبصد ٜسشٔبیٌٝزاسی(فّٕىشد
ٔبِی) ثش٘ذ ٕ٘ .5بدسبصی ثش٘ذ .6 8تٛإ٘ٙذی ایدبد اسصش افضٚد ٜثش٘ذ( 9سیذ ٕٞ ٚىبساٖ.)2005 ،
وش٘سّیسٗ  ٚالن ( )2005ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذٜا٘ذ و ٝاص ٔٙؾش فّٕیبتی IMC ،ثبف
ٕٞبٍٙٞی فقبِیتٞبی استجبعبت ثبصاسیبثی ٚ ٚؽبیف ٔختّف دس اخشای فقبِیتٞبی استجبعبت
ثبصاسیبثی ٔیضٛد (فّٕىشد استجبعبت ثبصاسیبثی) .آٖٞب ٔضایبی سٚا٘طٙبختی  IMCسا وبٞص
تقبسؼ ٞ ٚضی ٝٙتجبدالت ٔیبٖ ٚؽبیف ٔیدا٘ٙذ ٞ .بستّی  ٚپیىت ٖٛاضبسٔ ٜیوٙٙذ و ٝفالٜٚثش
اثضاسٞبی غشفٝخٛیی دس ٞضیٞٝٙبی ٔشتجظ ثب تقبٔالت سبصٔب٘یٕٞ ،بٍٙٞی ٔیبٖ دپبستٕبٖٞبی
سبصٔبٖ اص تىشاس غیشضشٚسی استشاتژیٞبی استجبعی خٌّٛیشی ٔیوٙذ  ٚدس ٘تید ،ٝاثشثخطی
فّٕیبتی  ٚسبصٌبسی پیبْٞب افضایص ٔییبثذ .ثش ٔجٙبی ٔغبِقبت ٚیتش ٕٞ ٚىبساٖ  ،اثشثخطی ٚ
ثٕشثخطی استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی (تشویت دسست  ٚثٟی ٝٙاثضاسٞبی تشفیـ :تجّیغبت ،سٚاثظ
فٕٔٛی ،پیطجشد فشٚش ،خذٔبت پس اص فشٚش ،ثبصاسیبثی ٔستمیٓ  )... ٚفّٕىشد ثش٘ذ تأثیشٌزاس
استِ ،زا ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبح ٔغشحضذٞ ،ٜذف ٟ٘بیی اٍِ ،ٛثٟجٛد فّٕىشد ثش٘ذ است  ٚاٍِٛ
 ،IMCثٝفٛٙاٖ ٔضیت لذستٕٙذ دس ثٟجٛد ایٗ فّٕىشد ،ایفبی ٘مص ٔیوٙذ (آلبیی.)1388 ،
رُای در 
فرٍشگاُّای زًجی 

کپارچِ بازاريابی برای 

طراحی ٍ تَسعِ ارتباطات ي

ايراى.سسبِ ٝدوتشی ٔحٕذ آلبیی ،دا٘صآٔٛخت ٝدا٘طٍب ٜضٟیذ ثٟطتی ،تحت فٛٙاٖ "عشاحی
 ٚتٛسق ٝاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ثشای فشٚضٍبٜٞبی ص٘دیشٜای دس ایشاٖ" دس سبَ 1389
پیشأ ٖٛفشٚضٍبٜٞبی ص٘دیشٜای ضٟش تٟشاٖ ا٘دبْ ٌشفت.
1.Customer Orientation
2. Competitor Orientation
3. Interfunctional Coordination
4. Brand Orientation
5. Shared Brand Vision
6. Shared Brand Functionality
7.Shared Brand Positioning
8. Brand Symbolism
9. Brand Value- adding Capability
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ٞذف اغّی اص آٖ ،ضٙبسبیی ٔفبٞیٓ ٔقٙبداس استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی دس غٙقت
فشٚضٍبٜٞبی ص٘دیشٜای دس وطٛس اص سٚشٞبی پبیطی تٛغیفی ،استٙجبعی ،تحّیُ فبّٔی ... ٚ
ثش اسبس ٘یبص پژٞٚص دس اٍِ ٛسبصی دس حدٓ ٕ٘350 ٝ٘ٛتبیی دس ٌشٔ ٜٚخبعجیٗٔ ،تخػػیٗ ٚ
خجشٌبٖ فشٚضٍبٜٞبی ص٘دیشٜای استفبد ٜضذ .ثب استفبد ٜاص تىٙیهٞبی SEMSPLS2 ،ANP
 ...ٚث ٝاٍِٛسبصی پشداخت ٝضذ  ٚپس اص ثشسسی افتجبس  ٚسٚایی آٖ ،اٍِ ٛاغالحضذ ٜاستخشاج ضذ.
ثش ٔجٙبی یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ،استجبط ٔقٙب داسی ٔیبٖ ٔفبٞیٓ ثش٘ذٔذاسی ،ثبصاسٔذاسی ٚ
ٔطتشیٔذاسی ٔطبٞذ ٜضذ  ٚاص ایٗ ساثغ ٝدس أٍِ ٛفٟٔٛی  IMCاستفبدٌ ٜشدیذٛ٘ .احی
ٔطتشن ٔیبٖ ٔقیبسٞبی ضٙبسبییضذٔ ٜختّف فجبستٙذ اص ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖٚؽیفٝایٛٞ ،یت ثش٘ذ
 ٚثبصاسٔذاسی و ٝتٕبٔی ایٗ فٛأُ ث ٝتمٛیت فّٕىشد ثش٘ذ ٔیا٘دبٔٙذ.
بررسیرابطِاجرایارتباطاتيکپارچِبازاريابی با عولکردبازار (هطالعِهَردی:

باًکهلت).پژٞٚص ٔحٕذسضب پبسسبفشد ،دا٘ص آٔٛخت ٝدا٘طٍب ٜتٟشاٖ ،تحت فٛٙاٖ "ثشسسی
ساثغ ٝاخشای استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ثب فّٕىشد ثبصاسٛٔ ،سد پژٞٚی :ثب٘ه ّٔت" ث ٝسإٙٞبیی
دوتش فّی دیٛا٘ذسی ٔ ٚطبٚسٔ ٜحٕذ ایٛثی ( )1389ا٘دبْ ضذ .پژٞٚص یبدضذ ،ٜاص ٘ؾش ٞذف،
وبسثشدی؛ اص ٘ؾش سٚش ٌشدآٚسی دادٜٞب ،پژٞٚص تٛغیفی اص ٘ٛؿ پیٕبیطی؛  ٚاص ٘ؾش سٚش
تدضیٚٝتحّیُ دادٜٞب ،اص ٘ٛؿ ٕٞجستٍی ٔ ٚقبدالت سبختبسی ٔحسٛة ٔیٌشدد .ثب استفبد ٜاص
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تػبدفیٕٝ٘ٛ٘ ،ای ضبُٔ  171پشسطٙبٔ ٝثٝوبس ٌشفت ٝضذ.
ثشسسیٞبی آٔبسی٘ ،طبٖدٙٞذ ٜتأثیش استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ثش فّٕىشد ثبصاس است.
ٕٞچٙیٗ ساثغٝای ٔثجت ٔ ٚقٙبداس ثیٗ استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی  ٚثبصاسیبثی ٔأٔٛسیتٌشا،
ثش٘بٔٝسیضی استشاتژیه ٔیبٖٚ-ؽیف ٝای  ٚتقبُٔ سبصٔب٘ی  ٚفّٕىشد ثبصاس ثب سضبیت ٔطتشی،
ٔضایبی ثش٘ذ  ٚفّٕىشد فشٚش ٚخٛد داسدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی پژٞٚص آضىبس ضذ وٝ
٘مص تقبُٔ سبصٔب٘ی  ٚثبصاسیبثی ٔأٔٛسیتٌشا دس تحمك یىپبسچٍی استجبعبت ثبصاسیبثی ،ثیص اص
ٔف ْٟٛثش٘بٔٝسیضی استشاتژیه ٔیبٖٚ-ؽیفٝای ٔیثبضذِ .زا ،ثٟجٛد ایٗ د ٚفبُٔ٘ ،مص ثٝسضایی
دس تمٛیت استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی  ٚث ٝتجـ آٖ ،استمب فّٕىشد ثبصاس داسد.
کپارچِ بازاريابیٔ .بیه سیذ

ايجاد برًذّای قَی با استفادُ از هذيريت ارتباطات ي
( )2002پژٞٚطی ثبفٛٙاٖ " ایدبد ثش٘ذٞبی لٛی ثب استفبد ٜاص ٔذیشیت استجبعبت یىپبسچٝ
ثبصاسیبثی" ا٘دبْ داد .دس ایٗ پژٞٚص ،اص پٙح ٔفٔ IMC ْٟٛؤثش ثش فّٕىشد ثش٘ذ ٘بْ ثشد ٜضذٜ
است و ٝفجبستٙذ اص :ثشلشاسی تقبٔالت ،ثبصاسیبثی ٔأٔٛسیت ،صیش ثٙبی سبصٔب٘ی ،سبصٌبسی
استشاتژیه  ٚثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی .خبٔق ٝپژٞٚص ٔٛسد٘ؾش ،ضبُٔ تٕبْ ضشوتٞبی غٙقت
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٘ٛضیذ٘ی استشاِیب ٘ ٚیٛصیّٙذ ثٛد و ٝاص ٔیبٖ آٖٞب ٔ 430ذیش ثبصاسیبثی یب ٔذیش ثش٘ذ ا٘تخبة ضذ٘ذ.
دادٜٞب ثب استفبد ٜاص پشسطٙبٔٞٝبی خٛد-اخشایی خٕـآٚسی ضذ٘ذ  ٚثشای تدضیٚٝتحّیُ دادٜٞب
اص آصٕٔٞ ٖٛجستٍی استفبد ٜضذ .
یبفتٞٝبی پژٞٚص ٘طبٖ داد و ٝاص ِحبػ آٔبسی ،ساثغٝای لٛی ٔیبٖ سبص ٜتقبٔالت ٚ
سبصٌبسی استشاتژیه ثب اثقبد فّٕىشد ثش٘ذ ٚخٛد داسدٔ .یبٖ سبص ٜثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی فّٕىشد،
ثب تأثیش ثش ثبصاس ،ساثغ ٝضقیفتشی ثش لشاس است ٞ ٚیچ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٔیبٖ ٔفبٞیٓ ثبصاسیبثی
ٔأٔٛسیت  ٚصیشثٙبی سبصٔب٘ی ثب اثقبد فّٕىشد ثش٘ذ دیذٕ٘ ٜیضٛدٔ .یتٛاٖ ٘تیدٌٝیشی وشد وٝ
 .1ساثغٔ ٝقٙبداسی ثیٗ سٚیىشد یىپبسچ ٝدس ٔذیشیت استجبعبت ثبصاسیبثی  ٚفّٕىشد ثش٘ذ ٚخٛد
داسد  ٚضشوتٞب ثبیذ ثٝد٘جبَ یىپبسچٍی تٛسقٝیبفت ٝتٕبْ فقبِیتٞبی استجبعی ٔشتجظ ثب ایدبد
ثش٘ذٞبی لٛی ثبضٙذ  .2 ٚثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی دس ٔفٔ IMC ْٟٛیتٛا٘ذ پیچیذٜتش اص
ثش٘بٔٝسیضی استجبعی سٙتی ثبضذ ،صیشا ایٗ ٔفٔ ،ْٟٛخبعجبٖ ٞذف ثیطتشی سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس
ٔیدٞذ ،اص سسب٘ٞٝب  ٚپیبْٞبی ثیطتشی ثح ٔیوٙذ  ٚاستجبعبت د ٚسٛی ٝثیطتشی سا ثٝوبس
ٔیٌیشد.
کپارچِ بازاريابی ٍ پیاهذّای برًذٔ .بیه سیذ ()2005

بررسی عولکرد ارتباطات ي
پژٞٚطی ثبفٛٙاٖ "ثشسسی فّٕىشد استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی  ٚپیبٔذٞبی ثش٘ذ" ا٘دبْ داد.
ایٗ پژٞٚص ،ثش ٔجٙبی أٍِ ٛغشحضذ ،ٜضبُٔ ٔ 8ف ْٟٛاست و ٝپٙح ٔٛسد آٖٔ ،فبٞیٓ فّٕىشد
ٞ IMCستٙذ  ٚفجبستٙذ اص :ثشلشاسی تقبٔالت ،ثبصاسیبثی ٔأٔٛسیت ،صیشثٙبی سبصٔب٘ی ،سبصٌبسی
استشاتژیه ٚ ،ثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی .سٔ ٝف ْٟٛدیٍش ؤ ٝشتجظ ثب فّٕىشد ثش٘ذ ٔیثبضٙذ
فجبستٙذ اص فّٕىشد ٔشتجظ ثب فشٚشٔ ،ضیت ثش٘ذ  ٚسضبیت ٔطتشی .
خبٔق ٝپژٞٚص ،ضبُٔ تٕبْ ضشوتٞبی تِٛیذی  ٚخذٔبتی استشاِیب ثٛد ٜاست 1000 ٚ
ضشوت ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخبة ضذ٘ذ .ثشای آصٔ ٖٛسٚاثظ ٔیبٖ فشایٙذ  ٚ IMCپیبٔذٞبی ثش٘ذ اص
تحّیُ ٔسیش  ٚثشای اسصیبثی افتجبس  ٚثشاصش سبص ،ٜتحّیُ فبّٔی ثٝوبس سفت .یبفتٞٝبی پژٞٚص
٘طبٖ داد و ٝثبصاسٔذاسی سبصٔبٖ ثب سغح  IMCساثغٔ ٝثجت داسد ٚ ٚیژٌیٞبی سبصٔبٖٔ ،ب٘ٙذ
ا٘ذاصٛ٘ ٚ ٜؿ ،ثش فشایٙذ  IMCتأثیشٌزاس٘ذ٘ .تید ٝایٙى :ٝفشایٙذ  IMCساثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙبداسی ثب
پیبٔذٞبی ٔثجت ثش٘ذ داسد  ٚثبصاسٔذاسی ،آضفتٍی سلبثت دسٔحیظ ثبصاس ٚ ،ا٘ذاصٛ٘ ٚ ٜؿ سبصٔبٖ
ثب اخشای فشایٙذ  IMCاستجبط داس٘ذ.


رابطِ ارتباطات يکپارچِ بازاريابی ،بازارهذاری ٍ برًذهذاری .ایٗ ٔغبِق ٝتٛسظ سیذ،
ِٛوستٔ ٚ ٖٛب٘ٚذ )2005( ٚا٘دبْ ضذ .آٖٞب سٔ ٝف ْٟٛاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ،ثبصاسٔذاسی
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 ٚثش٘ذٔذاسی  ٚسٚاثظ آٖٞب سا دس اٍِٛی اسائٕٛ٘ ٝد٘ذ و ٝدس آٖ ،سٔ ٝفٔ ْٟٛزوٛس دس وٙبس
یىذیٍش ،ث ٝافضایص فّٕىشد سبصٔبٖ ٔ ٚػشفوٙٙذٔ ٜیا٘دبٔٙذ .آٖٞب ،ثبصاسٔذاسی  ٚثش٘ذٔذاسی
سا د ٚپیص ضشط ثشای استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ٔٛفك ٔیدا٘ٙذ ٞ ٚش سٔ ٝف ْٟٛسا فٛأُ
وّیذی ثشای دستیبثی ثٔ ٝضیت سلبثتی اسصش ثش٘ذ ٔقشفی ٔیوٙٙذ.
آٖٞب پس اص ثیبٖ ٔفبٞیٓ ٔزوٛس ،اٍِٛی سا ثشای دستیبثی ث ٝفّٕىشد ثش٘ذ پیطٟٙبد داد٘ذ.
آٖٞب دس أٍِ ٛغشحضذ٘ ٜطبٖ داد٘ذ و ٝفػُ ٔطتشن ٕٞ ،MO ٚ IMCىبسی
ٔیبٖٚ-ؽیفٝای؛ فػُ ٔطتشن  ،BO ٚ IMCثش٘ذ؛ ٘ ٚبحیٔ ٝطتشن ٔ ،BO ٚ MOطتشی
ٔیثبضذ .دس ا٘تٟب ٘بحی ٝیىسبٖ ٔیبٖ  ،MO ٚ BO ،IMCتحت فٛٙاٖ فػُ ٔطتشن ٔغشح
ضذ وٚ ٝیژٌی فٕذ ٜآٖ ،اٞذاف ٕٞضٔبٖ ثش ٔطتشیٕٞ ،ىبسی ٔیبٖٚ-ؽیفٝای ٛٞ ٚیت ثش٘ذ
است.
٘مذ اٍِٞٛبی  ٚ IMCثشسسی ٔضایبی اٍِ ٛاستفبد ٜضذ ٜدس پژٞٚص - :اٍِ ٛفشایٙذ استجبعبت
یىپبسچ ٝثبصاسیبثی و ٝتٛسظ دا٘ىٗ (ٔ )2002غشح ضذ ،وبُٔتشیٗ اٍِ ٛفشایٙذی استجبعبت
ثبصاسیبثی است .ثب ایٗ حبَ ،دس خشٚخیٞبی آٖ ،اضبسٜای ث ٝسضبیت ٚ ٚفبداسی ٔطتشی ٘طذٜ
است.
 خشج ٔ ٚبیىُ ثّیچ ٔ 7شحّ ٝسا ثٝفٛٙاٖ فشایٙذ استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ٔقشفی ٔیوٙٙذ ٚتأویذ صیبدی ثش فشستٙذٌبٖ ٌ ٚیش٘ذٌبٖ پیبْ داس٘ذ .ثب ایٗ حبَ ،دس ٔٛسد ٘تبیح ثٝوبسٌیشی ٚ
فٛأّی و ٝثبیذ ٔذ٘ؾش لشاس ٌیشد ،اضبسٜای ٘ىشدٜا٘ذ.
 دس اٍِ-ً٘ٚ ٛضِٛتض اغ َٛوّی ٕٞب٘ٙذ اٍِ ٛخشج ٔ ٚبیىُ ثّیچ است ،ثب ایٗ تفبٚت ٔ ٟٓوٝدس اٍِ ٛاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی -ً٘ٚضِٛتض ،ثشای ا٘ٛاؿ ٔطتشیبٖ
(استفبد ٜوٙٙذٌبٖ ٘ٛسب٘ی ،سلبثتی ٚ ٚفبداس) ،اص سٚشٞبی آٔیخت ٝخذاٌب٘ٝای استفبدٔ ٜیضٛد.
 ضِٛتض  ٚویچٗ فشایٙذ ٞطت ٔشحّٝای ثش٘بٔ ٝسیضی استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی سا پیطٟٙبدٔیوٙٙذ .ایٗ اٍِ٘ ،ٛتبیح  IMCسا فمظ ضبُٔ ٔٛاسد ّٕٔٛس ٔ ٚبدی ٔیدا٘ذ  ٚث٘ ٝتبیح ٚ
داساییٞبی ٘بٔطٟٛد ایدبدضذ ٜتٛخ٘ ٝذاسد (پبسسبفشد.)1389 ،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبح پیطیٗ ،اٍِ ٛث ٝوبسٌشفت ٝضذ ٜدس تحمیك حبضش ،اثقبد تأثیشٌزاس دس IMC
سا اص ِحبػ ٔفٟٔٛی ثشسسی ٔیوٙذ  ٚثب اسائٔ ٝؤِفٞٝبی ٔٛفمیت ٕٞ ٚ IMCچٙیٗ ٘تبیح اخشای
آٖ ،ثٝخبی ٚاوبٚی اثضاسٞبی آٖ ،ث ٝضىُدٞی  ٚیىپبسچٝوشدٖ فقبِیتٞبی استجبعی ،ثٝغٛست
فّٕیبتیٔ ،یپشداصد .اٍِٛٔ ٛسد ٔغبِق٘ ،ٝتبیح استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی سا ثشخالف اٍِٞٛبی
ٔشس ْٛؤ ٝقٕٛالً اص عشیك تأثیشات آٖ ثش آٌبٞی اص ثش٘ذ ٔیسٙدٙذ ،ثٝغٛست چٙذ ثقذی  ٚاص
عشیك تأثیشات آٖ ثش فّٕىشد ضشوتی  ٚفّٕىشد فّٕیبت اسصیبثی ٔیوٙذ .اٍِ ٛسیذ ٕٞ ٚىبساٖ
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(ٔ )2005طتُٕ ثش پٙح ٔتغیش است ؤ ٝیضاٖ یىپبسچٍی استجبعبت ٘ ٚتبیح آٖ سا ثٝغٛست وبُٔ
ثشسسی ٔیوٙذ  ٚثذیٗ تشتیت ضىبف ایدبدضذ ٜدس ٔغبِقبت لجّی دس ایبالت ٔتحذ- ٜثشای دفبؿ
اص ساثغ ٝاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ٘ ٚتبیح آٖ -سا پش ٔیوٙذ.

.3الگَیهفَْهی 
ضىُ ٘ ،1طبٖدٙٞذ ٜاٍِٛی پژٞٚص ثشاسبس ادثیبت ٔغبِق ٝضذ ٜاست .
فّٕىشد
استجبعبت
ثبصاسیبثی

ثبصاسٔذاسی



استجبعبت
یىپبسچٝ
ثبصاسیبثی
فّٕىشد
ثش٘ذ




ثش٘ذٔذاسی


ضىُ  .1اٍِٛی پژٞٚص ثش اسبس ادثیبت پژٞٚص


رٍششٌاسیپصٍّش 

.4

پژٞٚص حبضش اص ِحبػ ٘حٌ ٜٛشدآٚسی اعالفبت ،تٛغیفی-تحّیّی  ٚاص ضبخٛٔ ٝسد پژٞٚی
ٔیثبضذ  ٚدس آٖ اص اثضاس ٔػبحج٘ ٝیٕٝسبختبسیبفت ٚ ٝتىٙیه تحّیُ تٓ استفبد ٜضذ ٜاست .دِیُ
استفبدٔ ٜحمك اص سٚش ٔٛسد پژٞٚی ،پیچیذٌی ثشسسی اثقبد ٔختّف اٍِ ٛاستجبعبت یىپبسچٝ
ثبصاسیبثی  ٚفٛأُ دسثشٌیش٘ذ ٜآٖ است .اص ایٗس ،ٚثٙٔٝؾٛس ثٝدست آٚسدٖ ثیٙص  ٚضٙبخت
فٕیك دس ٔٛسد ثب٘ه ّٔت ٚ ٚاحذٞبی ٔشتجظ ثب ٔ ،IMCػبحجٞٝبی فٕیك ثب خجشٌبٖ ٚ
وبسضٙبسبٖ دس سغٛح ٔختّف ا٘دبْ ضذ.
سٚایی  ٚپبیبیی پژٞٚص ث ٝد ٚدست ٝسٚایی ٔػبحج ٚ ٝپبیبیی ٔػبحج ٝتمسیٓ ٔیضٛد.
سٚایی ٔػبحج ٝدس عی ٔشاحُ عشاحی ،ا٘تخبة ٔٛضٛؿٛٔ ،لقیت ٔػبحج٘ ،ٝسخٝثشداسی،
تحّیُ ،تأییذ ٌ ٚضاسشدٞی ثشسسی ٔیضٛد  ٚثشای ٘طبٖ دادٖ پبیبیی ٔػبحج ٝث ٝچٍٍ٘ٛی
ٞذایت سؤاالت تٛسظ ٔحمك اضبسٔ ٜیٌشدد.
سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس ایٗ پژٞٚص ،لضبٚتی ٌِّٝٛثشفی است .خبٔقٛٔ ٝسد٘ؾش ثشای ٔػبحجٝ
ثٙٔٝؾٛس پبسخ ث ٝسؤاالت اغّی پژٞٚص  ،خجشٌبٖ  ٚوبسضٙبسبٖ سٚ ٝاحذ سٚاثظ فٕٔٛی ٚ
تجّیغبت ،تٛسق ٝثبصاسٔ ٚ ،شوض پژٞٚطبت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی سبختٕبٖ ٔشوضی ثب٘ه ّٔت
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(ضبُٔ ٘ 1800فش) است .تقذاد ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ا٘تخبة ضذ٘ 10 ،ٜفش است .افشاد ٔػبحجٝض٘ٛذ،ٜ
حذالُ یه سبَ دس حٛص ٜثبصاسیبثی  ٚتجّیغبت سبثم ٝوبس داس٘ذ  ٚدس پست سبصٔب٘ی خٛد،
ٔسئِٛیت اتخبر تػٕیٕبت استشاتژیه  ٚیب اخشایی سا ثش فٟذ ٜداس٘ذ .ثب تٛخ ٝث ٝادسان ٔحمك،
ٔػبحجٝض٘ٛذٌبٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝد ٚعیف خجشٌبٖ فّٕی ( ٚ )Psخجشٌبٖ اخشایی ( )Peعجمٝثٙذی
وشد تب ف٘ ٟٓتبیح ٔػبحجٞٝب آسبٖتش ٌشدد.
خذٔ .1 َٚطخػبت ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ٔػبحجٝض٘ٛذٌبٖ
کذهصاحبِشًَذُ

سوتسازهاًی

تحصیالت

سابقِفعالیت

1Ps
2Ps
3Ps
4Pe
5Pe
6Ps
7Ps
8Ps
9Pe
10Ps

وبسضٙبس ٚاحذ تٛسق ٝثبصاس
وبسضٙبس ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت
وبسضٙبس ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت
ٔذیش ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت
وبسضٙبس ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی ٚتجّیغبت
وبسضٙبس ٔشوض پژٞٚطبت  ٚثش٘بٔٝسیضی
وبسضٙبس ٚاحذ تٛسق ٝثبصاس
وبسضٙبس ٔشوض پژٞٚطبت  ٚثش٘بٔٝسیضی
وبسضٙبس ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت
وبسضٙبس ٔشوض پژٞٚطبت  ٚثش٘بٔٝسیضی

دوتشی تخػػی
وبسضٙبسی اسضذ
وبسضٙبسی اسضذ
وبسضٙبسی اسضذ
وبسضٙبسی
دوتشی تخػػی
دوتشی تخػػی
دوتشی تخػػی
وبسضٙبسی
دوتشی تخػػی

 2سبَ
 5سبَ
 5سبَ
 20سبَ
 20سبَ
 6سبَ
1/5سبَ
 4سبَ
 20سبَ
 4سبَ


ٍيافتِّایپصٍّش 

دادُّا
.5تحلیل 

دادُّای کیفی حاصل از هصاحبِ .دس ایٗ پژٞٚص ،ثشای تدضیٚٝتحّیُ دادٜٞبی
تحلیل  
ثٝدست آٔذ ٜاص ٔػبحجٞٝب ،اص تىٙیه تحّیُ تٓ استفبد ٜضذ ٜاست و ٝسٚضی ثشای تقییٗ،
تحّیُ  ٚثیبٖ اٍِٞٛبی (تِٓٞبی) ٔٛخٛد دس دادٜٞبست .ایٗ سٚش ،دس حذالُ خٛد ،دادٜٞب سا
سبصٔب٘ذٞی  ٚدس لبِت خضئیبت تٛغیف ٔیوٙذ ،أب ٔیتٛا٘ذ اص ایٗ فشاتش سٚد  ٚخٙجٞٝبی
ٔختّف ٔٛضٛؿ پژٞٚص سا تفسیش وٙذ .دس تىٙیه تحّیُ ٔحتٛای ویفی ،ثٚٝیژ ٜدس ٔتٗ
ٔػبحجٞٝب ،تالش ثش آٖ است تب اعالفبت ،ثشاسبس ٔٛضٛؿ ،دس دستٝای ٔقٙبداس عجمٝثٙذی
ض٘ٛذ .اٌش ایٗ وبس ثٝدسستی ا٘دبْ ضٛد ،تحّیُ ٔحتٛا ٔیتٛا٘ذ غذٞب خّٕ ٝثیبٖضذ ٜدس
ٔػبحج ٝسا ث ٝچٙذ تٓ -ؤ ٝسبئُ ٍ٘ ٚششٞبی پبسخدٙٞذٌبٖ سا خالغٔ ٝیوٙذ -وبٞص دٞذ
(دستٛسیبٖ .)1388 ،ثذیٗ تشتیت ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝحتٛای ؽبٞشیٔ ،جبح ٔغشحضذ ٜدس دستٞٝبی
ٔفٟٔٛی -و ٝفٕالً ٘طبٖدٙٞذ ٜیه ٔفٔ ْٟٛستمُ ٞستٙذ -وذٌزاسی ضذ٘ذ .ایٗ دستٞٝب دس
ثخصٞبی ٔختّف ثشسسی ٔیض٘ٛذ.
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خذ .2 َٚوذٞبی استخشاج ضذٜ
سؤاالت 

کذّایًْايیشذُ(بابیشترييفراٍاًی) 

 .1ث٘ ٝؾش ضٕب استجبعبت ثبصاسیبثی سبصٔبٖ ،ضبُٔ چٝ
فقبِیتٞبیی ٔیضٛد؟ 
 .2آیب ٞش یه اص فقبِیتٞبی استجبعبت ثبصاسیبثی دس ثب٘ه ّٔت،
ٔسئٔ َٛطخػی داسد؟ ِغفبً ایٗ افشاد یب ٚاحذٞبی ٔسئ َٛسا
ٔقشفی وٙیذ.
 .3آیب یه فشد یب ٚاحذ سبصٔب٘ی خبظ  ٕٝٞایٗ فقبِیتٞب سا
ٕٞب ٚ ًٙٞیىپبسچٔ ٝیوٙذ؟ ایٗ فشد یب ٚاحذ سبصٔب٘ی سا
ٔقشفی وٙیذ.

تجّیغبت ،پیطجشد فشٚش ،فشٚش ضخػی ،ثبصاسیبثی
اِىتش٘ٚیه ،سٚاثظ فٕٔٛی ،ثبصاسیبثی ٔستمیٓ
ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت ،تٛسق ٝثبصاس 

 .4تّمی ضٕب اص استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی دس یه سبصٔبٖ
چیست  ٚضبُٔ چ ٝاثقبدی ٔیضٛد؟
 .5ث٘ ٝؾش ضٕب استجبعبت ثبصاسیبثی دس ثب٘ه ّٔت تب چ ٝحذ
یىپبسچ ٝاست؟
 .6ث٘ٝؾش ضٕب ،ثب٘ه ّٔت تب چ ٝحذ ث ٝسفبیت یىپبسچٍی دس
استجبعبت ثبصاسیبثی خٛد إٞیت ٔیدٞذ؟
 .7استجبعبت ثبصاسیبثی دس ثب٘ه ّٔت چٍ ٝ٘ٛیىپبسچٔ ٝیضٛد؟
آیب یه فشایٙذ خبظ ثشای یىپبسچٝسبصی استجبعبت ثبصاسیبثی
دس ثب٘ه ّٔت عشاحی ضذ ٜاست؟ اٌش آسی ،ایٗ فشایٙذ سا ضشح
دٞیذ.
 .8چ ٝپیص٘یبصٞبیی ثشای ٔٛفمیت اخشای ثش٘بٔ ٝاستجبعبت
یىپبسچٝثبصاسیبثی دس ثب٘ه ّٔت ضشٚسی ٔیثبضٙذ؟

 .9ث٘ ٝؾش ضٕبٕ٘ ،بدٞبی استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی (یب فذْ
آٖ) دس ثب٘ه ّٔت چیست؟

 .10ث٘ ٝؾش ضٕب ٔطتشیبٖ ثب٘ه ّٔت دس ٔٛسد ٚضقیت
یىپبسچٍی استجبعبت ثبصاسیبثی چ٘ ٝؾشی داس٘ذ؟
 .11ثب٘ه ّٔت سا دس اخشای یىپبسچٍی استجبعبت ثبصاسیبثی
چمذس ٔٛفك ٔیدا٘یذ؟

ثش فٟذٚ ٜاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت٘ ،جٛد فشد یب
ٔسئٔ َٛستمُ دس ثب٘ه

اسسبَ پیبْ یىپبسچ ،ٝایدبد ٓٞافضایی دس
فقبِیتٞبی استجبعی  ٚیه ضىُ ثٛدٖ ٛٞیت
ثػشی
ٔٛفمیت ٘ ٝچٙذاٖ صیبد ،فذْ ٔٛفمیت ٛٔ ٚفمیت سٚ
ث ٝسضذ
إٞیت ثسیبس صیبد ،ث ٝخػٛظ اص خب٘ت ٔذیشاٖ
اسضذ ،إٞیت ؽبٞشی ٚ ٚیتشیٙی
٘جٛد فشایٙذ ٔطخع  ٚتقشیف ضذٚ ،ٜخٛد فشایٙذ
ٔذ ٚ ٖٚاص پیص عشاحیضذ ،ٜیىپبسچٍی
فقبِیتٞبی استجبعی دس لبِت ایدبد وٕپیٗ
وبٞص اختالفبت  ٚتقبسضبت ،اص ثیٗ ثشدٖ
ٔمبٔٚتٞبٚ ،خٛد ٘ؾبْ ٔطخع ٔ ٚذ ،ٖٚاص ثیٗ
ثشدٖ ٔٛا٘ـ سیبسی  ٚاداسی والٖ ،تٛخ ٝث٘ ٝمص
ٚاحذٞبی ٔختّف ثب٘ه ،استفبد ٜاص ٘ؾشسٙدی ثشای
ضٙبخت سضبیت ٔطتشیبٖ
ٕ٘بدٞبی یىپبسچٍی فجبستٙذ اص ٌِٛٛی استب٘ذاسد،
ثشٚضٛسٞب ،پٛستشٞب  ٚثٙشٞبی استب٘ذاسد،
سضبیتثخطی اص ری٘فقبٖ ،یىپبسچٝسبصی ٕ٘بدٞبی
ؽبٞشی ،یىپبسچٝسبصی ٔحیظ داخُ ثب٘ه.
ٕ٘بدٞبی فذْ یىپبسچٍی فجبستٙذ اص :وٛتبٔ ٜذت
ثٛدٖ ثش٘بٔٞٝبٚ ،خٛد دستٛسٞبی فشٔبیطیٚ ،خٛد
اختالفبت دس ٖٚسبصٔب٘یٞ ،شٔی ثٛدٖ سبختبس
ثب٘ه ،لٛا٘یٗ ٔ ٚحذٚدیتٞبی سیبسی
سضبیت ٘سجی ٔطتشیبٖ ،سضبیت ٚ ٚفبداسی
ٔطتشیبٖ ،فذْ سضبیت ٔطتشیبٖ
ٔٛفمیت ٘ ٝچٙذاٖ صیبدٛٔ ،فمیت ٘سجیٛٔ ،فمیت
صیبد
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ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاسد ٔغشحضذ ،ٜاوثش پبسخدٙٞذٌبٖ ،اثضاس استجبعبت ث بصاسیبثی سا آٔیخت ٝتشفیقی
ٔ ٚسئ َٛفقبِیتٞبی استجبعبت ثبصاسیبثی سا ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی  ٚتجّیغبت ٔیدا٘ٙذ .اص ٘ؾش آ٘بٖ
ٟٔٓتشیٗ فٙبغش یىپبسچٍی دس اسسبَ پیبْ فجبستٙذ اصٚ :خٛد ٓٞافضایی  ٚیه ضىُ ثٛدٖ ٛٞیت
ثػشی .اوثش افشادٔ ،یضاٖ إٞیت ثب٘ه سا ٔٛٙط ث ٝایدبد یىپبسچٍی ثسیبس ٔیدا٘ٙذ  ٚثٚٝیژ ٜثٝ
٘مص ٔذیشاٖ اسضذ دس ایدبد یىپبسچٍی اضبس ٜداس٘ذ .ثیطتش آٖٞب ث ٝیىپبسچٍی ٕ٘بدٞبی ؽبٞشی
ٔ ٚحیظ داخُ ثب٘ه ٕٞ ٚچٙیٗ سضبیت ٘سجی ٔطتشیبٖ اص ٚخٛد یىپبسچٍی اضبس ٜوشدٜا٘ذ.
پس اص ایٗ ٔشحّ ،ٝثشای ایدبد ٔفبٞیٓ اص وذٞبی استخشاجضذ ٜاص ٔت ،ٖٛتٟٙب ث ٝثشسسی
سؤاالت  9 ٚ 8 ،4پشداختٔ ٝیضٛد ،صیشا دس ایٗ سؤاالت ،ثٝتشتیت ،اثقبد ،پیص ٘یبصٞب ٕ٘ ٚبدٞبی
ثشلشاسی یىپبسچٍی ثشسسی ٔیض٘ٛذ؛ ٕ٘بدٞبیی ؤ ٝشثٛط ثٔ ٝفبٞیٓ ٔیب٘دیٔ ،ستمُ ٚ ٚاثستٝ
پژٞٚص ٔیثبضٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ وبٔال خٙج ٝفّٕیبتی ث ٝخٛد ثٍیش٘ذ.
خذ .3 َٚتّمی اص استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی دس یه سبصٔبٖ (پشسص )4
ّایاستخراجشذُ 

کذ

هفَْماستٌباطی 

ا٘تمبَ پیبْ ثٔ ٝخبعت ثٕٞ ٝشا ٜیىسشی اثضاسٞبی ٔتٛٙؿ
ٛٞیت یىسبٖ پیبْٞبی ٔختّف
استفبد ٜاص استب٘ذاسد اص پیص تقییٗضذٜ
اسسبَ پیبْ یىپبسچٝ
تبییذوٙٙذٌی پیبْٞب دس سسب٘ٞٝبی ٔختّف
ٔٙسدٓ وشدٖ ٞذف دس تٕبْ اثضاسٞب 

سبصٌبسی استشاتژیه


سٚح حبوٓ ثش تٕبْ فقبِیتٞبی استجبعی سبصٔبٖ
ٕٞبٍٙٞی ٚاحذٞب
استفبد ٜاص ی٘ٛیفشْ ثشای پشس ُٙثب٘ه
یه ضىُ ثٛدٖ ثشٚضٛسٞب  ٚپٛستشٞب
ٚخٛد ٚاحذ ٔستمُ دس سبصٔبٖ
ٔٙسدٓ وشدٖ تٕبْ ثخصٞبی دسٌیش
ا٘سدبْ ساٜٞبی استجبعی دس ٚ ٖٚثش ٖٚسبصٔب٘ی

صیشثٙبی سبصٔب٘ی

تقییٗ ٘یبصٞبی ٔختّف ٔطتشیبٖ دس ٚ ٖٚثشٖٚسبصٔب٘ی
دس ٘ؾش ٌشفتٗ تٕبْ ٘یبصٞب

ثشلشاسی تقبٔالت

ٕٞبٍٙٞی ٘یبصٞبی ٔختّف ثب سیبستٞبی ساٞجشدی

ثبصاسیبثی ٔأٔٛسیت

اسصیبثی پیبْٞب

ثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی
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خذ .4 َٚچ ٝپیص٘یبصٞبیی ثشای ٔٛفمیت اخشای ثش٘بٔ ٝاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی دس ثب٘ه ّٔت ضشٚسی ٔیثبضٙذ؟
(پشسص )8
کذّایاستخراجشذُ 

هفَْماستٌباطی 

تٛخ ٝث ٝاثضاسٞبی ثبصاسیبثی داخّی
تٛخ ٝث ٝپٛضص ؽبٞشی وبسوٙبٖ
ث ٝاضتشان ٌزاضتٗ تػٛیش وّی ضشوت دس ٔیبٖ افضب
دخبِت تجّیغبت دس حیغ ٝفقبِیتٞبی تٛسق ٝثبصاس
دا٘ص ثٝسٚص ٔذیش اسضذ
ث ٝاضتشان ٌزاضتٗ تػٛیش وّی ضشوت دس ٔیبٖ افضب
وبٞص ا٘تؾبسات ثیص اص حذ ٔذیشاٖ اسضذ اص ٚاحذ تجّیغبت
ٔطخع ثٛدٖ استشاتژی ثب٘ه
ٔٛضـیبثی ثب٘ه ثش ٔجٙبی ضقبس تجّیغبتی

ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖٚ-ؽیفٝای

چطٓا٘ذاص ٔطتشن ثش٘ذ

ٔٛضـیبثی ٔطتشن ثش٘ذ

خذ .5 َٚث٘ ٝؾش ضٕبٕ٘ ،بدٞبی استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی (یب فذْ آٖ) دس ثب٘ه ّٔت چیست؟(پشسص )9
کذّایاستخراجشذُ 

هفَْماستٌباطی 

خضیشٜای فُٕ وشدٖ اثضاسٞبی استجبعی
ٓٞافضایی
٘جٛداستجبط ٔیبٖ اثضاسٞبی تشفیقی ٔختّف 

فّٕىشد ضشوتی 

ٔمبٔٚت ٚاحذٞب دس اخشای فقبِیتٞب
ٕٞىبسی ٘ىشدٖ ٚاحذٞب
٘جٛد ٘ؾبْ ٔطخع
لٛا٘یٗ ٔ ٚحذٚدیتٞبی سیبسی
ٚخٛد اختالفبت دس ٖٚسبصٔب٘ی
ٚخٛد دستٛسٞبی فشٔبیطی

فّٕىشد فّٕیبتی

سضبیتثخطی اص ریٙفقبٖ
سضبیت ٔطتشیبٖ
سضبیت ٚاحذٞبی ٔختّف ثب٘ه
سٛدآٚسی
فّٕىشد ٔبِی ٔغّٛة

اثش ٔطتشی

اثش ٔبِی

ثب تٛخ ٝث ٝخذا َٚفٛق ،دستٝای اص ٔفبٞیٓ ٕٞچ ٖٛچطٓا٘ذاص ٔطتشن ثش٘ذ ،اثش ٔطتشی،
ٔطتشیٔذاسی ،سبصٌبسی استشاتژیه  ٚفّٕىشد ضشوتی استخشاج ضذ٘ذ .پس اص ٔطخع وشدٖ
ٞش یه اص ٔفبٞیٓ استخشاج ضذ ٜاص وذٞبی ٔشثٛط ثٞ ٝش یه اص سؤاالتٔ ،مِٝٛای اص ٔفبٞیٓ
ضىُ ٔیٌیشد .ایٗ ٔمِٞٝٛب ٕٞبٖ ٔفبٞیٓ اغّی پژٞٚص ٔیثبضٙذ.
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خذ .6 َٚتّمی ضٕب اص استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی دس یه سبصٔبٖ چیست  ٚضبُٔ چ ٝاثقبدی ٔیضٛد؟ (پشسص )4
هفَْم 

هقَلِ 

صیشثٙبی سبصٔب٘ی
ثشلشاسی تقبٔالت
ثبصاسیبثی ٔأٔٛسیت
ثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثی
سبصٌبسی استشاتژیه 

استجبعبت یىپبسچٝثبصاسیبثی 

خذ .7 َٚچ ٝپیص٘یبصٞبیی ثشای ٔٛفمیت اخشای ثش٘بٔ ٝاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی دس ثب٘ه ّٔت ضشٚسی ٔیثبضٙذ؟
(پشسص )8
هفَْم 

هقَلِ 

ٔطتشیٔذاسی
ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖٚ-ؽیفٝای 
چطٓا٘ذاص ٔطتشن ثش٘ذ
ٔٛضـیبثی ٔطتشن ثش٘ذ

ثبصاسٔذاسی 
ثش٘ذٔذاسی

خذ .8 َٚث٘ ٝؾش ضٕبٕ٘ ،بدٞبی استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی (یب فذْ آٖ) دس ثب٘ه ّٔت چیست؟ (پشسص )9
هفَْم 

هقَلِ 

فّٕىشد فّٕیبتی
فّٕىشد ضشوتی 
اثش ٔطتشی
اثش ٔبِی

فّٕىشد استجبعبت ثبصاسیبثی 
فّٕىشد ثش٘ذ

ٕٞبٖعٛس و ٝاص خذ َٚفٛق ثش ٔیآیذ ،پٙح ٔتغیش ٔٛخٛد دس أٍِ ٛفٟٔٛی ،ثٝفٛٙاٖ ٔم ،ِٝٛاستخشاج
ضذٜا٘ذ.


دادُّای کیفی.ثب ثشسسی خذا َٚاستٙتبج ٔیضٛد و ٝثش٘ذٔذاسی ،ضبُٔ
جوعبٌذیتحلیل 

چطٓا٘ذاص ٔطتشن ثش٘ذ ٛٔ ٚضـیبثی ٔطتشن ثش٘ذ ٔیثبضذ .ثشسسی ادثیبت پیطیٗ ٘طبٖ ٔیدٞذ
و ٝثبصد ٜسشٔبیٌٝزاسی ثش٘ذ ،تٛا٘بیی ایدبد اسصشافضٚد ٜثش٘ذٚ ،ؽیفٌٝشایی ٔطتشن ثش٘ذ ٚ
ٕ٘بدسبصی ثش٘ذ ،فالٜٚثش فٛأُ ثبال ،تأثیشٌزاس٘ذ ِٚی ثٝدِیُ فذْ اضبسٔ ٜػبحجٝض٘ٛذٌبٖ ثٝ
ایٗ فٛأُ ،دس ایٗ پژٞٚص حزف ضذٜا٘ذ .ثب ٚاوبٚی خذأ َٚطخع ٔیضٛد وٝ
ٔطتشیٔذاسی ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیبٖٚ-ؽیفٝای ،فٛأُ ثبصاسٔذاسی ٞستٙذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝشٚس ادثیبت
پیطیٗ ،فبُٔ سلیتٌشایی حزف ٔیضٛد .خذا٘ َٚطبٖ ٔیدٙٞذ و ٝفٛأُ استجبعبت یىپبسچٝ
ثبصاسیبثی فجبستٙذ اص صیشثٙبی سبصٔب٘ی ،ثشلشاسی تقبٔالت ،سبصٌبسی استشاتژیه ،ثبصاسیبثی
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ٔأٔٛسیت ٚ ،ثش٘بٔٝسیضی  ٚاسصیبثیٔ .ػبحجٝض٘ٛذٌبٖ ث ٝتٕبْ ایٗ فٛأُ اضبس ٜوشدٜا٘ذ .خذاَٚ
٘طبٖ ٔیدٙٞذ و ٝفّٕىشد استجبعبت ثبصاسیبثی ،ثٝفٛٙاٖ ٘تید ،IMC ٝضبُٔ د ٚثقذ (فّٕىشد
ضشوتی  ٚفّٕىشد فّٕیبتی) است و ٝدس ادثیبت ثشسسیضذ٘ ٜیض ثٕٞ ٝیٗ غٛست است .خذاَٚ
٘طبٖ ٔیدٙٞذ و ٝفّٕىشد ثش٘ذ ،اثش ٔبِی  ٚاثش ٔطتشی سا دس ثش ٔیٌیشد  ٚفبُٔ س ،ْٛیقٙی اثش
ثبصاس ،تٛسظ ٔػبحج ٝض٘ٛذٌبٖ ٔغشح ٘طذ ٜاست ِ ٚزا حزف ٔیٌشدد.
ًتیجِگیریٍپیشٌْادّا 

.6

ثشسسی سؤاالت  ٚپبسخٞبی ٔػبحجٝض٘ٛذٌبٖ ٘طبٖ ٔیدٞذ و:ٝ
 اوثش پبسخدٙٞذٌبٖ ،اثضاس استجبعبت ثبصاسیبثی سا ٕٞبٖ اثضاس آٔیخت ٝتشفیقی یب آٔیخت ٝاستجبعیٔقشفی وشدٜا٘ذ ٔ ٚسئٔ َٛطخع فقبِیتٞبی استجبعبت ثبصاسیبثی سا ٚاحذ سٚاثظ فٕٔٛی ٚ
تجّیغبت ثشٔیضٕش٘ذ٘ .یٕی اص افشاد ثٚ ٝخٛد ٞیچ فشد یب ٔسئٔ َٛطخػی ثشای ایدبد
یىپبسچٍی دس ثب٘ه افتمبد ٘ذاس٘ذ ٟٓٔ ٚتشیٗ فبُٔ یىپبسچٍی سا اسسبَ پیبْ ٔطتشنٚ ،خٛد
ٓٞافضایی  ٚیه ضىُ ثٛدٖ ٛٞیت ثػشی ٔیدا٘ٙذ.
 فذٜای اص خجشٌبٖ ث ٝیىپبسچ ٝثٛدٖ فقبِیتٞبی استجبعبت ثبصاسیبثی دس ثب٘ه چٙذاٖ افتمبدی٘ذاس٘ذ .اوثش افشادٔ ،یضاٖ إٞیت ثب٘ه سا ٔٛٙط ث ٝایدبد یىپبسچٍی ثسیبس صیبد ٔیدا٘ٙذ  ٚثٚٝیژٜ
ث٘ ٝمص ٔذیشاٖ اسضذ دس ایدبد یىپبسچٍی اضبس ٜداس٘ذ .فذٜای ثٚ ٝخٛد فشایٙذ ٔذ ٚ ٖٚاص پیص
عشاحی ضذ ٜثشای ایدبد ٕٞبٍٙٞی دس ثب٘ه ارفبٖ داس٘ذ ٟٓٔ ٚتشیٗ خض ایٗ فشایٙذ سا یىپبسچٍی
فقبِیتٞبی استجبعی دس لبِت ایدبد وٕپیٗ  ٚاص عشیك ضٛسای ٕٞبٍٙٞی ٔیدا٘ٙذ.
 پبسخدٙٞذٌبٖٟٓٔ ،تشیٗ فبُٔ ایدبد یىپبسچٍی سا ٚخٛد ٘ؾبْ  ٚفشایٙذ تذٚیٗضذٔ ٜیدا٘ٙذ.ثیطتش آٖٞب ث ٝیىپبسچٍی ٕ٘بدٞبی ؽبٞشی ٔ ٚحیظ داخُ ثب٘ه اضبس ٜوشدٞ ٚ ٜیچ وذاْ ثٝ
یىپبسچٍی فشایٙذی اضبس٘ ٜىشدٜا٘ذ.
 ثسیبسی اص ٔػبحجٝض٘ٛذٌبٖ ث ٝسضبیت ٘سجی ٔطتشیبٖ اص ٚخٛد یىپبسچٍی دس ثب٘ه اضبسٜوشدٜا٘ذ ٟٓٔ ٚتشیٗ دِیُ ثش ایٗ ادفب سا سضبیت اص ٕ٘بدٞبی ؽبٞشی  ٚثبصاسیبثی داخّی  ٚفذْ
سضبیت اص فشایٙذٞبی اخشایی ٔیدا٘ٙذٕٞ .چٙیٗ ٔٛفمیت ثب٘ه دس ایدبد یىپبسچٍی سا ٘سجی
ٔیدا٘ٙذ  ٚدِیُ آٖ سا یىپبسچٍی ٕ٘بدٞبی ؽبٞشی  ٚفذْیىپبسچٍی ٔذ ٚ ٖٚفشایٙذی روش
وشدٜا٘ذ.
پس اص ٘تید ٚ ٝثشسسی تهته سؤاالت ،پیطٟٙبدٞبی وبسثشدی صیش ٔغشح ٔیض٘ٛذ:
 ٚاحذٞبی ٔختّف ٔسئ َٛاخشای استجبعبت ثبصاسیبثی دس ثب٘ه -و ٝفٕذتأ دٚ ٚاحذ سٚاثظفٕٔٛی  ٚتجّیغبت  ٚتٛسق ٝثبصاس ٞستٙذٔ -یتٛا٘ٙذ دست ث ٝعشاحی ٘طستٞبی ٞفتٍی ٚ
ٔبٞب٘ٔ ٝطتشن عشاحی ثض٘ٙذ تب افشاد دس خشیبٖ فقبِیتٞبی سبیش ٚاحذٞب لشاس ٌیش٘ذ.
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 اثتذا ٔف ْٟٛیىپبسچٍی ثبیذ دس سبصٔبٖ ٟ٘بدی ٝٙضٛد  ٚاص عشیك ٔذیشیت ث ٝتٕبْ ٚاحذٞب اثالكٌشدد .دس ٔشحّٝدٚ ،ْٚاحذی ثب ٔسئِٛیت ٔطخع استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی تأ سیس ضٛد تب
 ٓٞفقبِیتٞب ٚ ٚؽبیف ٞش یه اص ثخصٞب سا ثشسسی ٕ٘بیذ  ٓٞ ٚث ٝغٛست ٔذ ٚ ٖٚاغِٛی ،ثب
استفبد ٜاص ثش٘بٔ ٝیىپبسچ ٝثبصاسیبثی ٕٞبٍٙٞی فقبِیتٞبی ٚاحذٞب سا ٔذیشیت ٕ٘بیذ.
 ثشاسبس سٚیىشد ٔطخػی و ٝدس ثب٘ه ٚخٛد داسدٔ ،ذیشیت اسضذ ث ٝاخشای یىپبسچٍیإٞیت ٔیدٞذِٚ ،ی ایٗ ضشٚست ثبیذ اص عشیك ایدبد ٚاحذ ٔسئٕٞ ٚ َٛچٙیٗ ثشلشاسی اغَٛ
ٔطخع  IMCخٙج ٝفّٕیبتی ثٍیشد  ٚاص حبِت ؽبٞشی ٚ ٚیتشیٙی خبسج ضٛد.
 دس خػٛظ یىپبسچٍی ؽبٞشی ثبیذ ث ٝاستب٘ذاسد وشدٖ ثشٚضٛسٞب ،وبتبِٛيٞب ٕ٘ ٚبدٞبیؽبٞشی پشداخت  ٚثشای اخشای یىپبسچٍی فشایٙذی اص عشیك ایدبد ٚاحذی ٔطخعٔ ،سئِٛیت
ثشلشاسی ٕٞبٍٙٞی سا ث ٝایٗ ٚاحذ ٚاٌزاس وشد.
 سضبیت ٔطتشیبٖ اص یىپبسچٍی ،چٙذاٖ ٔٙبست ٘یست  ٚثشای اغالح آٖ ،فالٜٚثش ایدبداغ َٛثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیه ،ثبیذ ث ٝثشلشای سٚیىشدٞبی ٘ٛیٗ ثبصاسیبثی ٕٞچIMC ٚCRM ٖٛ
ثٟب داد.
 ثب تٛخ ٝثٔ ٝػبحجٞٝب ،ثب٘ه دس اخشای یىپبسچٍی ،چٙذاٖ ٔٛفك ٘جٛدٜا٘ذ  ٚثبیذ ثب ثشلشاسیاستب٘ذاسدٞبی ٔطخع ،ایدبد ٚاحذ ٔسئ َٛایدبد یىپبسچٍی  ٚاستفبد ٜاص افشاد خجشٚ ٜ
دا٘طٍبٞی ،ثیص اص پیص ،ث ٝایٗ سٚیىشد ثٟب دٙٞذ.
ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ،پیطٟٙبد ٔیضٛد دس ٔغبِقبت  ٚپژٞٚطبتی و ٝدس
آیٙذ ٜدس صٔیٞٝٙبی ٘ضدیه ثٛٔ ٝضٛؿ ایٗ پژٞٚص ا٘دبْ ٔیضٛد ،ثٛٔ ٝاسد صیش تٛخ ٝثیطتشی
ضٛد:
 اضبف ٝوشدٖ ٔتغیش ا٘ذاص ٜسبصٔبٖ دس اسصیبثی یىپبسچٍی فشایٙذٞبی ثبصاسیبثی ،صیشا ا٘ذاصٜسبصٔبٖ ،تأثیش ثٝسضایی دس سبختبس  ٚدس ٘تید٘ ،ٝیبص ث ٝیىپبسچٍیٔ ،یضاٖ آٖ  ٚساٞىبسٞبی
پیبدٜسبصی آٖ داسد.
 اضبف ٝوشدٖ ٔتغیش ٘ٛؿ سبصٔبٖ دس اسصیبثی یىپبسچٍی فشایٙذٞبی ثبصاسیبثی ،صیشا ٘ٛؿ غٙقتٔٛسد فقبِیت ،تأثیش صیبدی ثش فشایٙذٞب ٘ ٚمص افشاد دس استجبعبت ثبصاسیبثی داسد.
 سٙدص اٍِ ٛفٛق دس یه غٙقت خبظ دس وطٛس.ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبح ٔغشحضذٔ ،ٜحذٚدیتٞبی ایٗ پژٞٚص سا ٔیتٛاٖ ثذیٗ ضىُ خالغ ٝوشد:
 پیچیذٌی  ٚاثٟبٔبت ٔٛخٛد دس ٔٛضٛؿ اسائ ٝاٍِٛی ثشای تجییٗ فٛأُ ٔؤثش ٔ ٚتأثش اصاستجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی است .پژٞٚص خبٔقی دس استجبط ثب ایٗ ٔٛضٛؿ دس ادثیبت پژٞٚص
یبفت ٘طذ ٕٞ ٚبٖعٛس و ٝدس لسٕتٞبی ٔختّف پژٞٚص ٔطبٞذٔ ٜیضٛد ،اٍِٞٛبی ٔفٟٔٛی
سا ٔیتٛاٖ ثٝعٛس پشاوٙذ ٜاص ادثیبت پژٞٚص استخشاج ٕ٘ٛد.

بررسي وضعیت ارتباطات يکپارچه بازاريابي و ...
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 ٔٛضٛؿ استجبعبت یىپبسچ ٝثبصاسیبثی ،ثسیبس والٖ است  ٚتمشیجأ تٕبْ ٚاحذٞب  ٚاداسات سا -اصسغح فبِی تب فّٕیبتی -تحتاِطقبؿ لشاس ٔیدٞذ .اص ایٗ سٚ ،ٚاحذٞبی صیبدی دسٌیش ایٗ
ٔٛضٛؿ ثٛد٘ذ  ٚثشداضتٞبی ٔتفبٚتی اص ایٗ سٚیىشد داضتٙذٕٞ .یٗ أش ٔٛخت پشاوٙذٌی دادٜٞب
ضذ و ٝدس ادأٔ ٝسیشٔ ،طىالت ثسیبسی سا ایدبد وشد.
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