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 ترونیککاجرای استراتژی تجارت ال بازاریابی بر اثربخشی بررسی تاثیر

 

 2، علی ناصر اسدی 1نرگس سعیدی گراغانی

 عالی بهمنیاردانشجو کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک موسسه آموزش 1

Email: nargessaedi21@gmail.com 

 

 کرمان، ایران ،کرمان باهنر شهید دانشگاه زرند، عالی آموزش مجتمع کامپیوتر، گروه2

Email: a_n_asady@yahoo.co.uk 

 

 چکیده
    تاریخ حیات خود به شدت متاثر در تکنولوژی ها و فناوری های اعصار خود بوده است.بازاریابی و استراتژی های بازاریابی در طول      

استراتژی های بازاریابی را کامال متحول نموده است. بسیاری از سازمان های تولیدی،  امروزه ظهور فناوری اطالعات و سرعت رشد آن،

ابی خود را به گونه ای طراحی و تدوین می نماید تا از مزیت های رقابتی خدماتی و غیره تحت تاثیر این فناوری ها استراتژی های بازاری

بازاریابی و استراتژی های بازاریابی دو عنصر جدا ناپذیر از یکدیگر می باشند که می توان استراتژیک  حاصل از آن تحوالت استفاده نمایند.

شانه که شرکت ها را قادر می سازد به  زیابی تصمیمات وظیفه ای چندبازاریابی را به این شکل معرفی نمود: هنر و علم تدوین، اجرا، ار

در این مقاله ابتدا یک بینش کلی بازاریابی و استراتژی بازاریابی در آن بیان میگردد و در ادامه به  هدف های بلند مدت خود دست یابند.

 میپردازیم. لکترونیک است،بخشی اجرای استراتژی تجارت ا هدف پژوهش حاضر که تاثیر بازاریابی بر اثر

 

 .تجارت الکترونیک، اجرای استراتژی، استراتژی بازاریابی :کلمات کلیدی

 

 . مقدمه1
رسد، مثالً بر کدام بازارها و کند یک سازمان چگونه به اهداف بازاریابی خود میاستراتژی بازاریابی، استراتژیی که تعیین می     

ای از علم و تجربه دانست. توان آمیزهبازاریابی را می های بازاریابی هزینه کند.برای فعالیتمحصوالت متمرکز شود و چه مقدار 

آید که منجر به راهی برای به دست آوردن مشتری است. ای به دست میبا داشتن علم و طریقه ی اجرای بازاریابی تجربه

کنند. هر بازاریابی های خود استفاده میردن و برآورد کردن استراتژیهای گوناگون کیفی و علمی برای به دست آواز تکنیک ها بازاریاب

 [1].ی بازاریابی موفق است سعی بر به وجود آوردن و به کارگیری یک برنامه
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از تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول ت. بازاریابی، عبارت اس ، مسئله اصلی مربوط به قلمرو استراتژیلذا     

بالقوه در آن بازار  مشتریان ها از طریق آمیخته بازاریابی طبق نیازها و خواسته های شرکتمحصول خاص، سپس  و یا یک

 .[1] [7]دباشن افزایی می ، بدنبال مزیت رقابتی و ایجاد همهدف

 بر بازاریابی و تجارت الکترونیکمروری  .2

های مختلف به ویژه در زمینه کسب و کار و تجارت به وجود آورده هزاره سوم یا عصر دیجیتال تغییرات شگرفی را در حوزه      

  [9].است. فناوری اطالعات با تاثیر بر اقتصاد جهان، تغییرات همه جانبه ای را موجب شده است

در  ITجهانی شدن و مقررات زدایی، تاکید بر سازمان های افقی، فرایند محوری به جای وظیفه محوری، استفاده از تفکر      

تولید و خدمات، افزایش فشار در کاهش زمان حضور در بازار، افزایش قدرت چانه زنی مشتریان، گسترش کانال های جدید 

شکلی و ماهوی در تجارت ان ها، از مهم ترین این تاثیرات توزیع، توسعه و بکارگیری مفهوم مدیریت روابط با مشتری در سازم

 [1].دطور کلی رویکردهای جدیدی را طلب می کنبه شیوه سنتی پدید آورده است که به 

 انواع بازاریابی .3

 . بازاریابی مبادله ای 1-3     

ریشه بازاریابی مستقیم در صنعت سفارش از طریق پست می باشد که با توسعه بازاریابی مستقیم در بخش های مختلف،      

بی معادله ای می گویند این بازاریابی مختلط با هدف بازاریابی تکنیک های پایه ای سفارش تغییر کرده است، که به آن بازاریا

 [5].مستقیم صورت میگیرد

 . بازاریابی مستقیم2-3     

بازاریابی مستقیم در سال های اخیر توسعه چشمگیری را در میان شیوه های بازاریابی داشته است. پست مستقیم و       

که به  نددبازاریاب ها معتق بازاریابی از راه دور از مهم ترین رسانه هایی هستند که برای بازاریابی مستقیم استفاده شده اند.

فناوری در ایجاد پایگاه داده و تحلیل آن، افزایش مسئولیت و  یداشت از جمله بهبودادامه خواهد  دلیل چندین عامل این رشد

 [5].ار فراهم آورده استزسنجش پذیری تحمیل شده به بازاریاب ها، مبنایی را برای فراگیری بیشتر در با

 . مدل تحقیق4

الکترونیکی می توان استراتژی های بازاریابی  به طور کلی بر اساس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه بازاریابی     

  [5].:دبندی نمو اینترنتی را به چهار دسته اصلی تقسیم

 استراتژی بازاریابی مبادله ای -1

 استراتژی بازاریابی پایگاه داده -2

 استراتژی بازاریابی رابطه ای -3

 استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش  -4

 . بازاریابی مبادله ای1-4
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یا  دسته از استراتژی ها، شرکت ها از اینترنت و فناوری اطالعات به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه هادر این     

کانون توجه استراتژی های بازاریابی مبادله ای، مبادالت اقتصادی است که در آن بهبود کیفیت استفاده می کنند. 

 [5].ل اطالعاتی بین طرفین صورت نمی گیردفقط کاال و خدمات بین فروشنده و خریدار مبادله می شود و تباد

 . بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده 2-4

در این دسته از استراتژی ها، شرکت از ابزارهایی مثل داده کاوی کوکی ها، فایل اطالعات مشتریان و غیره برای     

این استراتژی، شرکت ها نیاز ها،  ایجاد یک نیمرخ اطالعاتی از مشتریان استفاده می کند به طور کلی با استفاده از

 [5].تعیین اهداف مطلوب و مواردی از این قبیل را به آسانی درک می نمایند تمایالت، عادت ها، مقدار فروش،

 . بازاریابی رابطه ای3-4

 ار در این استراتژی مبادله ای شرکت تالش می کند ارتباط بلند مدت دو طرفه و سودمند با مشتریان خود برقر      

خریدار و  نماید. می توان گفت بازاریابی رابطه ای رویکردی است فراهم کننده سود و منافع برای هر دوی

 [5].فروشنده می باشد. نقش وفاداری در این استراتژی، بهبود ارتباطات بین خریدار می باشد

 . بازاریابی مبتنی بر دانش4-4

داده که شرکت در درک نیاز ها و انتظارات مشتریان یک نقش  در این استراتژی بر خالف استراتژی پایگاه      

منفعالنه دارد سعی می کند نقش فعالی در برقراری ارتباط بلند مدت دو جانبه با مشتریان داشته باشد. به طور 

ل ایجاد نیمرخ اطالعات مشتریان و نیز کلی می توان گفت که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر دانش، حاص

 [5].برقراری ارتباط سطح باال با آنان می باشد

 نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی . 5

ها به منظور فرصت ، شناسایی تهدیدات به منظور پرهیز و اجتناب از آنها واستراتژیک در تمامی سطوح اساس برنامه ریزی     

، کنترل ومراقبت بیرون است تا بتواند شرکت یا فعالیت های آن را با مسئولیت استراتژیک اصلی هر مدیری. بهره برداری از آنها

یع ، توزمشتریان بین شرکت و . لذ ا از آنجاکه مدیران بازاریابی موفقیتهایی را در محدودهسازد تغییرات در محیط هماهنگ

، این مدیران نه تنها محیط بازار آشنا هستند در نتیجه در ایط و تغییرات، معموال بیشتر با شرکنندگان و رقبا اشغال می کنند

بلکه اغلب مشارکت کنندگان اصلی درفرآیند  محصول خود هستند، –استراتژیک برای اقالن بازار  مسئول طراحی طرحهای

 [4] [3].برنامه ریزی در سطوح تجاری بنگاه نیز می باشند

 مختلف بر تصمیم های بازاریابیتاثیر استراتژی های تجاری  .6 

محصول خاص، -یابی یک قلم بازارمشخص فعالیت می کنند. مدیر بازارمحصول -واحدهای تجاری معموالً در چند بازار    

وضعیت محیطی آن محصول را کنترل می کند و یک برنامه ریزی مناسب آن طراحی و آماده می کند. اما، آزادی عمل این 

ین طرحی ممکن است به وسیله استراتژی رقابتی یک واحد فعالیت محدود شود. این امر ناشی از آن مدیر برای طراحی چن

                                                        است که استراتژی های مختلفی روی اهداف مختلف تمرکز می کنند و به دنبال آن هستند که به شیوه های مختلف به یک 

رقابتی دست یابند و آن را حفظ کنند. در نتیجه، فعالیت های مختلفی که توسط یک واحد فعالیت استراتژیک انجام  زیتم    م

قیت استراتژی های می شود و فعالیت های مختلفی که در یک حوزه کاری خاص انجام می شود، مثل حوزه بازاریابی برای موف
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  [4] [2] [3].دمختلف حیاتی ان

 

 بازاریابی و فروشاستراتژی  .7

استراتژی بازاریابی در میان مدیران ایرانی دارای مفاهیم متعددی است. استراتژی به مفهوم جامع سازمانی با استراتژی      

بازاریابی متفاوت است. البته استراتژی بازاریابی و فروش در راستای استراتژی های سازمانی تدوین می گردد. جامع ترین و 

 FG360برنامه استراتژی بازاریابی توسط مشاورین و اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران و بر اساس مدل کاربردی ترین 

تاکنون برنامه  13۸2ن پارک بازاریابی ایران از سال ( تدوین می گردد. مشاوریمدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک)

 [2] [1].های متعددی در شرکت ها و سازمان های مختلف تدوین و پیاده سازی نموده اند

 ویژگی های برنامه ریزی استراتژی بازاریابی .8

داخلی سازمان و فرصتهای خارجی در فرایند برنامه ریزی استراتژی بازاریابی اساسًا فرایندی هماهنگ کننده بین منابع      

و تعیین فرصتهایی است که سازمان از آنها « پنجره استراتژیک»حوزه بازاریابی می باشد. هدف این فرایند نگریستن از درون 

سود می برد یا به آنها پاسخ می دهد. بنابراین فرایند برنامه ریزی استراتژی، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی 

یتهای سازمان با فرصتهای موجود. این فرصتها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری منابع قابل

 [3] [9] [6].دسازمان روی آنها، مورد بررسی قرار می گیرن

( 3( مأموریت سازمان و )2( محیط عملیاتی سازمان، )1حوزه ای که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می گردند شامل )      

اهداف جامع سازمان می باشد. برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فرایندی است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و 

ن سه عنصر را آسان می سازد و سپس این گزینه ها را بکار گرفته و ارزیابی می گزینش گزینه های استراتژیک سازگار با ای

ارزش است که به تصمیم گیرندگان اصلی کمک  باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی زمانی با .کند

خودی خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه ای کند که به صورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند. برنامه ریزی استراتژیک به 

از مفاهیم است که برای کمک به مدیران در تصمیم گیری استفاده می شود. می توان گفت که اگر استراتژیک فکر کردن و 

 [8] [6].دعمل کردن در فرایند برنامه ریزی استراتژیک به صورت عادت درآید، آنگاه فرایند می تواند کنار گذاشته شو

 مراحل مختلف تحلیل مدل تدوین برنامه استراتژی بازاریابی .9

 مراحل مختلف مدل برنامه استراتژی بازاریابی به صورت مختصر عبارتند از :     

 جمع آوری اطالعات محیط پیرامون سازمان: .1-9

که در دو شاخه شامل شاخه کالن و از طریق  EFEاطالعات محیط پیرامون سازمان از طریق جدول ارزیابی عوامل خارجی     

 .[7] و شاخه صنعت از طریق نیروی رقابتی پورتر اطالعات جمع آوری می شود PESTماتریس 

 جمع آوری اطالعات داخل سازمان:. 2-9

داخلی همچنین با به کارگیری جدول ارزیابی عوامل  EFEاطالعات داخل سازمان از طریق جدول ارزیابی عوامل خارجی     

IFE [7].اطالعات جمع آوری می شود 

 : نظر مدیران .3-9

نظر مدیران در خصوص واحدهای مختلف با کمک مشاوران اخذ میگردد و پس از تعدیل و تأیید نهایی مورد بررسی و بهره     

 .[7] گرفته می شوندران سازمان در نظر نفع در شرکت مدیا قرار می گیرد زیرا مهم ترین ذیبرداری در برنامه ریزی ه

http://qmpmarketing.com/marketing-planning-and-systematic-sale/
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 :. مقایسه سازمان با رقبا4-9

 [7] [8].صورت می پذیرد CPMمقایسه سازمان با رقبا از طریق جدول بررسی مقایسه ای رقابت     

 :. تشخیص ماهیت استراتژی اصلی سازمان5-9

های سازمان که از  SBUتشخیص ماهیت استراتژی اصلی سازمان و فرموله کردن استراتژی سازمان در سطح شرکت و     

 [7] [8].مشخص می شود IEطریق ماتریس عوامل داخلی و خارجی 

 :. پیشنهاد راهکارهای خرد و کالن6-9

 [7].صورت می پذیرد SWOTپیشنهاد راهکارهای خرد و کالن از طریق ماتریس     

 ا: ارزیابی استراتژی ها قبل از اجر .7-9

 [8].صوت می پذیرد QSPMارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها قبل از اجرا توسط ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی    

 :. ارزیابی موقعیت سازمان و اقدام استراتژیک۸-9

در آخرین مرحله تدوین استراتژی بازاریابی؛ ارزیابی موقعیت سازمان و اقدام استراتژیک جهت شروع فعالیت ها توسط     

 .[7] [8]صورت می پذیرد SPACEماتریس 

 گیرینتیجه  .10

توان به استراتژی را می  نتایج و مطالعات این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های بازاریابی در حوزه تجارت الکترونیک     

تژی بازاریابی رابطه ای و استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش تقسیم نمود. این استراتژی مبتنی بر پایگاه داده، استرا مبادله ای،

استراتژی ها از این لحاظ حائز اهمیت است که روش های ایجاد ارزش در بنگاه ها، خلق ثروت در اقتصاد جدید و عقالنیت 

مسائلی که در تدوین یک استراتژی بازاریابی باید در نظر گرفته شوند، شامل: تعیین هم چنین  چالش کشیده است. سنتی را به

نوع فعالیت آینده شرکت، فعالیت هایی را که می خواهد از آن خارج شود، شیوه تامین منابع، تصمیم گیری درباره گسترش 

 .می باشد و غیرهگیری در خصوص ورود به بازارهای خارجی  دادن یا متنوع ساختن خدمات و کاالو همچنین تصمیم
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Abstract. Marketing and strategies of  marketing along their history of lfne are heavily 

affected in technologies of their period. Nowadays appearance of information technology and 
its speed of growth has changed the marketing strategies. Many of productive and services 
organizations according to these technologies design these marketing strategies to use the 
competitive benfits resulted from it. Marketing and its strategies are two integral factors that 
we can introduce strategic marketing like this: art and the science of codification, execution, 
evaiuating obligational and multi parts enable companies to teach their long-term goals. In 
this paper at first a total insight of maeketing its strategy will be expressed and then we wil 
discuss about the goal of this study which is the effect of marketing on effectiveness of 
executing the strategy of electronic business.       
 

 

Keywords: marketing strategy; execution of strategy, impiementing 

strategy 
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