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 ( COM-SM( به آمیخته بازاریابی اجتماعی )4Psگذر از مدل آمیخته بازاریابی )
 

 

 1احسان عباسپور

 عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان 

 

 توفیق انصاری

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان

 چکیده

کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی و قلمرو علم جدیدی است که میبازاریابی اجتماعی حوزه 

را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خط مشی های 

ان و منافع جامعه در کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر بگیرند. بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر خواسته های مصرف کنند گ

علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نو پا است، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده 

اندیشمندان و صاحبنظران مشهور  است تا شدیدًا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد. فیلیپ کاتلر و جرالد آلتمن دو تن از

بازاریابی عقیده داشتند که مفروضات و مفاهیم بازاریابی تجاری می تواند برای فروش اعتفادات، باورها، نگرش ها و رفتارهای 

ایر حوزه انسانی مورد استفاده قرار گیرد. اصرار کاتلر و آلتمن بر این نکته بود که تفاوت عمده و اساسی بازاریابی اجتماعی با س

های بازاریابی در اهداف و مقاصد بازاریابی اجتماعی و تشکیالت آن متجلی است. رسالت اصلی بازاریابی اجتماعی تاثیر گذاری 

 بر رفتارهای اجتماعی و انسانی است.

 

 ،(COM-SM(، آمیخته بازاریابی اجتماعی )4Psبازاریابی، مدل آمیخته بازاریابی ) کلمات کلیدی:
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 قدمهم

های مختلف و برای اهداف خاص به کار می روند به بیان افراد کمک کرده و سلسله های بازاریابی اجتماعی در شکلمدل

مراتبی را برای ساده کردن عوامل پیچیده فراهم می کنند. ابزارهای فعالی برای کمک به روند تصمیم گیری مدیران محسوب 

، قیمت، مکان، پیشرفت( در اصل از جریان اصلی بازاریابی به بازاریابی اجتماعی و توسط )تولیدآمیخته بازاریابی می شوند. مدل 

های مطرح وارد شده و مبنای خاصی برای مقررات جدید محسوب می شوند. در پاسخ به بسیاری از پرسش 3و زالتمن 2کاتلر

جتماعی چیست و عالوه بر این به شکل گیری کنند، اینکه بازاریابی اشده در زمینه ی بازاریابی اجتماعی به ما کمک می

های مناسبی در پاسخ به موضوع تغیر رفتار طراحی می کنند و نقش هدایت کند و مداخلهمدیریت بازاریابی اجتماعی کمک می

 (. 1332کند)خورشیدی و همکاران، گر را در این زمینه ایفا می

نقش هادی در طرح های بازاریابی اجتماعی دارد مسئولیت سنگینی را  به عنوان یک مدل برتر کهآمیخته بازاریابی مطرح شدن 

ای که هدفش برای آن ایجاد نموده است. دو نوع عملکرد در جهت موفقیت برعهده دارد: برنامه را ساده تر می کند، برنامه

نقش آن در تغیر رفتار کند سپس ی رفتاری خاص است و ثانیا میزان گسترش و عمق راه حل های ممکن را مشخص میمسئله

بحث هایی وجود دارد. روند کار ما هم پیوستن به جمع این آمیخته بازاریابی شود. در رابطه با اهمیت مدل تر میمشخص

مشاهداتی است که در روند روزمره موجود است اما شواهد در این آمیخته بازاریابی ها است. نقطه شروع کارها در تسلط بحث

 (. 1331)شمس، زمینه اندک هستند

حاصل از پیچیدگی ها و عدم درک آن است و خود این عامل زمینه آمیخته بازاریابی از سوی دیگر مشکالت پیرامون مدل 

آمیخته بازاریابی کند. عالوه بر این اعتقاد بر این است که پذیرش کار این مدل بازاریابی اجتماعی را با پیچیدگی مواجه می

نقاط قوت خاصی دارد اما آمیخته بازاریابی ملی آن در زمان واقعی کار دشواری است. اگر چه مدل بدون مشاهده ی عینی و ع

کند و به ناچار ما در تالش برای دسترسی به مدل هایی در مواجهه با مسائل واقعی تنها به دسته ای از مداخله ها رسیدگی می

 از پتانسیل باالیی در زمینه تغیر رفتار برخوردار باشد.خواهیم بود که اثر بخشی همه جانبه داشته باشد و در واقع 

 

 بازاریابی اجتماعی

 قابلیت پذیرش افزایش جستجوی در که برنامههایی کنترل و طراحی، مداخله فرآیند "به عنوان را اجتماعی بازاریابی کاتلر،

 نمود. تعریف ،"هستند گروه مخاطب یک در اجتماعی عمل یا ایده یک به نسبت

یابی اجتماعی، آخرین و جدیدترین مفهوم در میان فلسفه های پنج گانه بازاریابی می باشد و اخیرا این رویکرد در عرصه بازار

بهداشتی به صورت جدی تری بررسی شده است. وجود یک تالش جمعی توسط سازمان انتقال خون برای افزایش تعداد افرادی 

یازمند یک فعالیت بازاریابی اجتماعی منسجم است که در این راستا، شناسایی که به طور منظم و مستمر خون اهدا می کنند، ن

باورهای موثر در اهدای داوطلبانه خون امری ضروری است. هدف از این تحقیق، شناسایی میزان تاثیرگذاری باورهای سه گانه 

 (1331)کفاشپور، د بازاریابی اجتماعی بودمدل رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به اهدای داوطلبانه خون، با توجه به رویکر

منجر شد. "بازاریابی اجتماعی"یک سئوال انقالبی مطرح کرد که پاسخ به آن سال ها بعد به پایه گذاری 4وایبه 1312در سال 

رفت که او با بررسی چهار نمونه بسیج همگانی نتیجه گ "چرا نتوانیم برادری را هم مثل صابون به مردم بفروشیم؟!"او پرسید:
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می توان با کمک فنون بازاریابی یک موضوع اجتماعی را به مخاطبان فروخت. بازاریابی اجتماعی  برای اولین بار در سال های 

ابتدایی دهه هفتاد توسط کاتلر مطرح شد. او و زالتمن با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و فنون بازاریابی تجاری و 

ایه گذاری کردند و پی بردند که از اصول بازاریابی اجتماعی، که برای فروش محصوالت به مشتریان تبلیغات این بحث را پ

 "نگرش ها و رفتارها به جامعه می توان استفاده کرد. امروزه از این دیدگاه به عنوان، هااستفاده می شود، برای فروش ایده

-یاد می "تیاری گروه مخاطب با هدف رسیدن به یک هدف اجتماعیریزی شده برای تاثیر گذاری روی رفتار اخفرآیندی برنامه

 شود. 

بازاریابی "این تعریف را برای آن ارائه کرد: 1در ژورنال بازاریابی با پیشنهاد واژه بازاریابی اجتماعی 1391فیلیپ کاتلر در سال 

پذیرش نسبت به یک ایده یا عمل  مداخله و کنترول برنامه هایی است که در جستجوی افزایش قابلیت اجتماعی طراحی،

بازاریابی تجاری و اجتماعی در اصول و تکنیک ها مشابه یکدیگرند ولی در هدف "اجتماعی در یک گروه مخاطب هستند.

متفاوت هستند. هدف در بازاریابی تجاری کسب سود مالی و دستیابی به فروش بیشتر است، در حالی که هدف بازاریابی 

عام المنفعه یا ترویج یک ایده اجتماعی مفید است. به تدریج فعاالن عرصه سالمت نیز وارد این حوزه شدند اجتماعی انجام امور 

و استفاده از این دیدگاه برای ترویج استفاده از محلول خوراکی در درمان اسهال کودکان در هندوراس سرآغاز یک تحول بود. 

رویکردی ” از دیدگاه بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت، از آن با عنوان با ذکر جزئیات استفاده  1331ریچارد مانوف در سال 

 یاد کرد. “ منظم و سازمان دهی شده برای ارتقای سالمت عمومی و ارتباط

دریافتند که  "مرور نظاممند مشارکت ذینفعان در مداخالت بازاریابی اجتماعی"( در پژوهشی با عنوان 2112احمد و همکاران)

 کند.( نیز نقش مهمی در انتقال موثر اطالعات به مصرف کنندگان بازی میSMCMجتماعی بازاریابی محتوا )های ارسانه

-2111به حداقل رساندن آسیب: مروری سیستماتیک بازاریابی اجتماعی )"( در پژوهشی باعنوان2111کوباسی و همکاران )

ات مثبت از طریق تغییر رفتار و سیاست های کوتاه مدت و یا مداخالت بازاریابی اجتماعی تا حد زیادی در ایجاد اثر "(2114

 تغییرات فوری تاثیر می گذارد.

 

 مفاهیم کلیدی در بازاریابی اجتماعی

  2نظریه مبادله

گیری یک دادوستد بین دو نفر یا دو گروه آن است که منافع حاصل از داشتن بر اساس این نظریه شناخته شده، الزمه شکل

بیشتر از هزینه پرداخت شده برای به دست آوردن آن باشد. به عبارت دیگر یک محصول یا خدمت، وقتی  محصول مورد نظر

توسط مشتری خریداری می شود که ارزش درک شده داشتن آن از هزینه های صرف شده بیشتر باشد. مبادله مختارانه در 

-رای استقبال از یک رفتار جدید یا ترک رفتار سابق، هزینهدهد. برفتار نیز اساس برنامه های بازاریابی اجتماعی را تشکیل می

های درک شده آن رفتار )یا ترک آن( نباید بیشتر از منافع درک شده حاصل از آن رفتار )یا ترک آن( باشد. در این صورت 

)شمس، گیردرا به کار می است که مخاطب به شکل کامال مختارانه و داوطلبانه از ایده یا رفتار پیشنهادی ما استقبال کرده و آن

1331) . 

 

 

 9مخاطب محوری
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ها، نیازها و ترجیحات گروه هدف و ارائه خدمت، ایده یا رفتار متناسب با آن، در بازاریابی اجتماعی، اطالع از نظرات، خواسته

ه به مخاطب و حرکت اساس کار است. در تمام مراحل طراحی و اجرای برنامه های مبتنی بر الگوهای بازاریابی اجتماعی، توج

های کاربردی برای دستیابی به محصوالت و مواد مورد نیاز شود. پژوهشدر مسیر برآورده کردن نیازهای او به وضوح دیده می

گیرند، باعث می شوند که نگاهی مخاطب قرار می 3برای اجرای برنامه های بازاریابی اجتماعی، که تحت عنوان پژوهش تکوینی

 (.1331)شمس، به باال، نه متخصص محور و از باال به پایین، در مداخالت اصالح رفتاری وجود داشته باشد محور و از پایین

 

 3تاصل رقاب

توجه به اصل رقابت و درک بازار رفتاری هدف، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. اگر بپذیریم که رفتار 

گردد، باید بپذیریم رداخت میپشود و برای اتخاذ آن هزینه هایی خاطب خریداری میهم یک محصول است که توسط گروه م

که در این بازار هم مانند سایر انواع بازارها، رقابت وجود دارد. گروه هدف ممکن است به دنبال ایده و رفتاری باشد که ما آن را 

نباشد. در این صورت گروه هدف به سراغ رفتارهای رقیب  کنیم و یا ایده و رفتار پیشنهاد شده ما خواست مخاطبینعرضه نمی

خواهد رفت. فهم درست ایده ها و رفتارهای رقیب و باالبردن میزان منافع رفتار مورد نظر و یا کاستن از میزان هزینه ها و 

ازاریابی اجتماعی، شناخت های بموانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت ما تغییر خواهد داد. در برنامه

عرصه رقابت و مشخصات و توانمندی رقیبان به طراحان و مجریان برنامه کمک خواهد کرد تا مخاطب بیشتری جلب 

 (.1331)شمس، کنند

 

 تمایل مداوم برای اصالح محصول

ر و اصالح مداوم محصوالت نیازهای مخاطب پیوسته در حال تغییر است و بازاریابان موفق کسانی هستند که آمادگی برای تغیی

 خود را دارند. در حوزه بازاریابی اجتماعی نیز باید به این اصل توجه داشت.

 

 11تصمیمات مبتنی بر اطالعات

دهد. هر چه بیشتر درباره بازار و گروه های درست و علمی تشکیل میاساس یک برنامه بازاریابی اجتماعی موثر را پژوهش

دقیق تر و اثربخش تری طراحی و اجرا خواهیم کرد. به کارگیری روش های پژوهش کمی و کیفی مخاطب خود بدانیم، برنامه 

برای کسب داده های اولیه و بهره گیری از منابع اطالعاتی   14و مشاهده  13، مصاحبه12بحث گروهی متمرکز ، 11مانند پیمایش

 .(.1331)شمس، امه را تضمین خواهد کرددیگر و نتایج اقدامات قبلی انجام شده در چنین پژوهش هایی موفقیت برن

 

 11دسته بندی مخاطب

معموال گروه مخاطب برنامه های تغییر رفتار در حوزه سالمت را افراد و زیرگروه هایی با مشخصات دموگرافیک، اقتصادی 

کوچک همگون تر  دهند که تبدیل این گروه ناهمگون به گروه هایاجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و رفتاری متفاوت تشکیل می
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ها با هدف اصالح رفتار گردد. در این فرآیند، عالوه بر استفاده از متغیرهای دموگرافیک، تواند باعث افزایش اثربخشی برنامهمی

اقتصادی اجتماعی و جغرافیایی، از الگوها و نظریه هایی که بتواند وضعیت رفتاری را در گروه مخاطب تعیین کند، نیز استفاده 

)شمس، به این ترتیب، با شناخت این دسته های کوچک امکان طراحی و ارائه محصول مناسب تر برای آنها وجود دارد می شود.

1331.). 
 

 12بازاریابی آمیختهتمرکز بر اجزای 

ب مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل که با ترکی"شود: آمیزه بازاریابی مفهومی کلیدی در بازاریابی است که چنین تعریف می

شود که تولیدکننده آمیزه بازاریابی اقداماتی را شامل می"آنها، پاسخگویی به بازار هدف و گروه مخاطب امکان پذیر خواهد بود.

هم گفته  4Pمحصول یا ارائه دهنده خدمت انجام می دهد تا بر بازار تقاضای محصول یا خدمت تاثیر بگذارد. به آمیزه بازاریابی 

گرفته شده است. محصول یا خدمتی که براساس  21و ترویج 13، مکان13، قیمت19اژه های محصولمی شود که از ابتدای و

ها و نیازهای گروه هدف باشد؛ در تولید و ارائه آن به هزینه های مادی و غیرمادی آن توجه شود و قیمت آن برای خواسته

عرضه شود و با استفاده از روش های مناسب  ها مناسبی که مخاطب حضور داردمشتری منطقی و قابل پرداخت باشد؛ در مکان

و مطلوب برای خرید محصول یا استفاده از خدمت مورد نظر ترغیب شده باشد، بیشتر و بهتر مورد توجه مخاطب قرار خواهد 

 گرفت و در بازار رفتاری خریداری خواهد شد. توضیخات زیر به روشن تر شدن مفهوم هر یک از اجزای آمیزه بازاریابی کمک

 خواهد کرد:

کاالهای فیزیکی و قابل لمس یا ایده ها و خدمات غیرقابل لمسی که به بازار مورد نظر عرضه "محصول در واقع  محصول: -الف

. به عبارت دیگر، همراه با محصول، مجموعه ای از منافع و امکانات "می شود تا نیاز یا خواسته هایی از مشتری را تأمین نمایند

شود. گروه مخاطب باید ابتدا آگاه شوند که مشکلی وجود دارد و کاال یا خدمت مورد نظر راه حل مناسبی یم به مشتری عرضه

برای آن مشکل است تا آنگاه برای اصالح رفتار خود در جهت استفاده از آن قدم بردارند. در بازاریابی اجتماعی، به برنامه ریزانی 

ناسب زمینه تولید کاالها و خدماتی را فراهم کنند که جامعه مورد نظر آنها را ای مه نیاز است که بتوانند با انجام پژوهش

 بپذیرد.

آنچه که مشتری پرداخت می کند تا کاالی مورد نظرخود را به دست آورد، قیمت نام دارد. قیمت ممکن است پول قیمت:  -ب 

ست دادن لذت و راحتی خود را نشان دهد. برای این باشد و یا به صورت اتالف وقت و انرژی، بروز اضطراب و نگرانی و یا از د

که مشتری یک محصول یا خدمت را خریداری کند، الزم است قیمت محصول از منافع حاصل از آن کمتر باشد. در صورتی که 

قیمت محصول یا خدمت باال و سطح درآمد مشتری پایین باشد، تقاضای محصول پایین خواهد آمد. البته گاهی ممکن است 

ایین بودن قیمت )مانند ارائه رایگان بعضی از خدمات و محصوالت( در ذهن مشتری کیفیت پایین محصول را تداعی کند و به پ

 این ترتیب میزان استقبال از آن را کاهش دهد. 

می شود.  جاهایی که از طریق آن، محصول بازاریابی اجتماعی شامل ایده یا رفتار به مخاطب می رسد، مکان را شاملمکان:  -ج

در مورد محصوالت قابل لمس، مکان همان سیستم توزیع کاالست ولی برای محصوالت غیر قابل لمس، جایی که دستیابی به 

 مشتریان برای دریافت محصول امکان پذیر است، مکان تلقی می شود.
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های مشابه که محور آنها ی وفعالیتاستفاده از مجموعه تبلیغات، روابط عمومی، حمایت های رسانه ای، ارتباطات فردترویج:  -د

گردد. برای ایجاد و تداوم نیاز در مخاطب برای استقبال از محصول یا خدمت مورد نظر توسط مشتری است، ترویج را شامل می

 . (.1331)شمس، ترویج یک محصول باید کانال های اطالع رسانی مناسب به مخاطب شناسایی و انتخاب شوند

 

 ای بازاریابی اجتماعیالگوهای عملیاتی بر

با وجود شناخت عمومی از اصول و مفاهیم بازاریابی اجتماعی، کاربرد آن نیازمند استفاده از چارچوب های عملیاتی است تا آن 

را به الگوی برنامه ریزی برای حل مشکالت سالمت تبدیل کند. الگوهای مختلفی وجود دارند که جزییات مراحل برنامه ریزی 

یکی از  SMARTبا نام مدل  21نیگر توسط 1333زاریابی اجتماعی را پیشنهاد کرده اند. الگویی که در سال مبتنی بر با

گرفته شده است.  22های ابزار سنجش و پاسخ بازاریابی اجتماعیشناخته شده ترین این الگوهاست. نام این الگو از ابتدای واژه

-تعیین مشکل رفتاری، طراحی و اجرای پژوهش تکوینی مورد توجه قرار میدر این الگو، بعد از انجام برنامه ریزی مقدماتی و 

های است. در پژوهش تکوینی، با شناسایی نیازها و خواسته  21و تحلیل کانال 24تحلیل بازار ، 23گیرد که شامل تحلیل مخاطب

رفتار، گروه مخاطب به دسته های  گروه مخاطب و عوامل تاثیر گذار بر رفتار آنان مانند منافع، موانع و آمادگی برای تغییر

کوچک تر و همگون تر تقسیم می شود تا مداخله اختصاصی برای هر دسته طراحی و اجرا شود. در این فرآیند، تحلیل بازار 

برای تعیین مولفه هایی چون رقبا، شرکا و اجزای آمیزه بازاریابی شامل محصول، قیمت، مکان و ترویج، و تحلیل کانال برای 

یی کانال های ارتباطی مناسب و تدوین راهبردهای ارتباطی موثر با گروه مخاطب مدنظر قرار می گیرد. جزییات بیشتر شناسا

 این الگو در زیر می آید:

در این مرحله با بررسی مشکالت سالمت جامعه و اولویت بندی آن،  مشکل سالمت در اولویت، شناسایی ریزی مقدماتی: برنامه 

شود. سپس با تعیین اهداف کلی برنامه، تنظیم برنامه مقدماتی برای ارزیابی و اری موثر بر آن شناخته میشده و عوامل رفت

برآورد هزینه های مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه، چارچوب اصلی کار مشخص می شود. بعد از برنامه ریزی مقدماتی، 

 زار و تحلیل کانال قرار دارد.سه مرحله پژوهش تکوینی شامل تحلیل مخاطب، تحلیل با

گویند. در این مرحله با شناسایی ویژگی های گروه مخاطب کلی نیز می 22به این مرحله پژوهش مخاطبتحلیل مخاطب:  

برنامه و استفاده از معیارهای مختلف دموگرافیک، روان شناختی و رفتاری، این گروه به دسته های اختصاصی که کوچک تر و 

تقسیم می شود تا گروه هدف اختصاصی مداخله رفتاری مشخص گردد. اطالع از نیازها، خواسته ها و دیدگاه  همگون تر هستند

های پژوهشی مناسب، اساس این مرحله را های دسته هدف اختصاصی و نیز عوامل تاثیر گذار بر رفتار آنان با استفاده از روش

 . (.1331)شمس، دهدتشکیل می

 

4pستند یا مانع سازها: آیا کمک کننده ه 

Zaltman (1971 )و  Ketlerدر بازاریابی اجتماعی از ویژگی برتر مقررات است. اولین بار توسط پیشگامانی چون  4pمدل  

شود. در حالی که ی اجتماعی نوعی موفقیت محسوب میاقتصادی به عرصهبازاریابی های آمیختهی انتقال مطرح شد، نظریه

همواره با آمیخته بازاریابی کامل نخواهد بود. افزایش روند فعالیت آمیخته بازاریابی یابی اجتماعی بدون هیچ کتابی مبنی بر بازار
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Gorden(2012 )( و2008)Peattie(2003 ،)Hatings (2007) ، Woodانتقاداتی همراه بوده است و عمدتا کسانی چون 

را جهت بررسی آن به عنوان نیرویی برای مشخص میخته بازاریابی آاند. در این قسمت ما از موضوع انتقاد از به آن انتقاد کرده

در بازاریابی اجتماعی و اقتصادی کیفیت و آمیخته بازاریابی کردن ابهامات مطرح شده استفاده می کنیم. حضور طوالنی مدت 

ه باید به سادگی به ذهن سپرده کنیم: ابتدا اینککند. چهار مورد از آنها را در این زمینه بررسی میجذابیت آنها را مطرح می

ای در زمینه بازاریابی اجتماعی دارد. عالوه بر این است که در نگاه اول کاربرد گستردهآمیخته بازاریابی شود. سوم کاربرد 

آن آمیخته بازاریابی پیشنهاد می دهد که تعاریف گسترده و همه جانبه ی  Listserتر موارد مطرح شده از سوی بررسی دقیق

آمیخته به عنوان عالئم انعطاف پذیری جهت فعالیت در بسیاری از بازاریابی های اجتماعی معرفی می کند. سوم اینکه  را

شوند و یادآوری شوند که برنامه های بازاریابی اجتماعی معموال نیازمند نوعی کاری سریع و اثر گذار محسوب میبازاریابی 

را در فروش کاالهای اقتصادی عینی و ملموس می دانند که بدون آمیخته بازاریابی شاء ترکیبی از بازاریابی ها هستند. جدیدا من

یا مبادله است. یک مثال  «فروش»شود که استراتژی بازاریابی اجتماعی شامل تردید به تناسب مدل با نمونه هایی منجر می

کشورهای در حال توسعه است که نوعی  مشخص در این زمینه پیشنهاد فاکتوری چون کاندوم در ارتقاء سالمت جنسی در

عملکرد موفقیت آمیز در بازاریابی اجتماعی محسوب می شود. مبادالت ساده چون پیشنهاد کاندوم یک گزینه ی استراتژیکی 

یک راه ساده و سریع در آمیخته بازاریابی مهم برای بازاریابهای اجتماعی محسوب می شود و به این ترتیب مبحث شناخت 

ها وجود دارد و در واقع باید ترکیبی از آنها ارائه شود که 4pنین برنامه هایی است. مشکالتی از جمله بررسی سطحی طراحی چ

های شناسایی انعطاف پذیر باشند. دیدگاههای متفاوتی مطابق با انتقادات وجود دارد و به راحتی یادآوری شوند و دارای ویژگی

کنند. کسانی که عالقه مند به این موضوع هستند ص مفهومی خاصی را پنهان میها نواقحاکی از آن است که این ویژگی

کنیم که عبارتند از تعیین ( را دنبال می کنند. در این رابطه ما به دو نقش کلیدی اشاره می2011) Peattieکارهای کامل 

منجر می شود و ثانیا عدم توجه به شود و به طرح های ضعیفی که برای مشتری مشخص میآمیخته بازاریابی موقعیت داخلی 

از تعیین موقعیت داخلی ترکیب عناصر بازاریابی به  Lefebvreروابط نزدیک به بازاریابی اجتماعی را شامل می شود. انتقادات 

شود و حضور یا کند که طی آن چهار عامل توسط تولید کننده کاال، خدمات و پیشنهاد رفتاری کنترل مینحوی اشاره می

توسط طراحان و مدیران تعیین می شود. بحث ما حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی مل کمی با مشتری ها دارد. عمدتا تعا

در ابعاد برنامه های بازاریابی اجتماعی وجود دارد. این فاکتور متمرکز آمیخته بازاریابی نقاط ضعف عمده ای در استفاده از 

جایگاه محکمی آمیخته بازاریابی ریابی اجتماعی در شرایط عملکردی مرتبط است: اگرچه داخلی احتماال با عملکرد اصلی بازا

دهی شده اند بلکه پیرامون های شهروندی سازمانها( پیرامون دیدگاه(4pدارند اما منطق تولید، قیمت، مکان و پیشرفت 

برای ایجاد تغیر در  Gronros. در این رابطه مفاهیم کامال گسترده حاصل از بازاریابی تولید اقتصادی سازمان دهی شده اند

اشاره می کند و بیان می کند که تغیرات رفتاری مورد نیاز جامعه  Hestingsترکیب عناصر بازاریابی به روابط براساس دیدگاه 

 نیاز به عملکرد در حال پیشرفت از سوی افراد آن جامعه است.

های ترکیب عناصر بازاریابی به عدم وجود توان و قدرت کافی در بیان ویژگیآمیخته بازاریابی از دیدگاه ما نقص مطرح شده در 

با جزئیات بیان شده است)تاپ و همکاران،  Stendetalاجتماعی در این زمینه اشاره می کند و در بررسی انجام شده از سوی 

2113.) 

 

 ها4pسط طرح های بازاریابی اجتماعی. کمک شده یا جلوگیری شده تو

کند که برای هم نظر است: ایجاد یک نوع بازاریابی مطرح میآمیخته بازاریابی بحث خود را با طرحی آغاز می کنیم که کامال با 

( مشخص نمود، 2012) Gardonتغیر رفتار در مبادالت مستقیم نیازمند نوعی پاداش تحریک کننده هستیم. همانطور که 

ر بازاریابی اجتماعی سازگار هستند، روندی که تمایل به زمینه هایی چون سالمت جنسی در با توسعه اخیآمیخته بازاریابی 

ای که هدف آن توزیع کاندوم در میان کشورهای در حال توسعه است که ما آن را کشورهای در حال توسعه است، همان برنامه
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ایش یافته ای وجود دارند که اغلب قیمت را برای کنیم. در این مورد محصوالت درحد افزبه عنوان یک مثال کالسیک مطرح می

کنند و برای افراد خرید مشخص می کنند، در مکان های فیزیکی بازار پیدا می کنند و به روش هایی استاندارد ارتقاء پیدا می

تری ها و از فعال در بازار اقتصادی آشنا هستند. در این صورت این نوع محصوالت به دلیل وجود فهم و ادراک در میان مش

 (..2113طریق نوع خاص بازاریابی توسط تخصصین حرفه ای به خوبی پذیرفته می شوند)تاپ و همکاران، 

در بخش های دوام  Smithو  Mckenzie-Mohrبعد متفاوت فعالیت بازاریابی اجتماعی، برای مثال توسط افرادی چون 

کند که برای مثال توسط افرادی چون ش ها را فراهم میای از روپذیر حاصل شده است. این نوع قلمرو مشوق مجموعه

Cialdini  براساس روانشناسی اجتماعی توضیح داده شده است و اساسا مبنی بر عقاید فرعی شناختی است. به همین علت از

ح می شود این کند. سوالی که اینجا مطرهوشیاری و پردازش روان شناسی اتوماتیک صحبت اثرگذاری بر تغیر رفتار استفاده می

به بازاریابان اجتماعی جهت طراح این مداخالت کمک کرده است؟ بسیار ساده آمیخته بازاریابی است که تا چه حدی مدل 

نشان دهیم، اما درک این مسئله که چگونه این نشان  Pاست که چنین مداخله هایی را به عنوان بخشی از مکان یا محصول 

ضافه کرده است کار دشواری است. این طرح ها به دانش پیچیده ی ماهیت فرعی شناختی کردن چیزی به فهم ما از شرایط ا

پاسخ در مجموعه های مشخص شده نیازمند است. مثل ممکن است  –مرتبط است و در این مورد، ساختار تاثیر محرک 

وان افت قیمت معرفی می کنند. توصیف و دراحتمال آنها آن را به عنآمیخته بازاریابی استفاده از طرح های کنار گذاشته باشد. 

آن به عنوان افت قیمت از لحاظ تکنیکی درست است. اما در این مورد موضوع قیمت است که به تغیر رفتار شرکت کننده 

کمک می کند تا با حل مسئله اهدا و بخشندگی پایین ارگان دوباره راه اندازی شود. ما بر این نظر هستیم که مفهوم عادت و 

بیرونی و مهم است که به حمایت از آن منجر نمی  «ساختار انتخاب»بسیار مهم هستند، و مختص به فهم چگونگی تغیر رکود 

 شود. این جزئیات هستند که نقش کلیدی دارند نسبت به بازنگری دسترسی به گزینه قیمت.

و حمایت است. اخیرا مرکز بازاریابی  اجازه دهید به دیگر ناحیه کلیدی بازاریابی اجتماعی برویم که شامل تحویل سرویس

اجتماعی کمک کرده است تا ما به یک مورد خاص در این زمینه بپردازیم از آن جمله مسیر و مجرای بالینی )پزشکی( برای 

توسعه ی حمایت از شیردهی به زنانی است که تازه مادر شده اند. تحقیق به اثبات مسئله کمک کرده است. مادران جوان و 

اطمینان از عدم وجود سرویس و جهت نشان دادن مهارتهای خود و نقص انگیزه رنج می برند. راه حل هایی شامل آموزش فاقد 

به ماماها جهت ایجاد فرهنگ جدید همدردی و حساسیت به اهداف مادران ایجاد شده است؛ و شرایطی حاصل شده است تا 

ها و مشاوره ها جهت حمایت از مادران رفع شود. ابتدا ی از مالقاتاموانع مورد بحث در شیردهی و این مادران طی مجموعه

آموزش های الزم به کارکنان و افراد ما فوق آنها داده می شود. در این زمینه نقش مدیریت و رهبری بازاریابی اجتماعی به 

از آموزش های انجام شده جهت  عنوان سرپرست عملکرد بازاریابی بسیار مهم است: با توجه به شرایط بازاریاب های اجتماعی

اثر گذاری مثبت استفاده می کنند. جزئیات طراحی خدمات تحت تاثیر روابط و اصول بازاریابی اجتماعی و مفاهیم آن است. 

چیز قابل توجهی برای ارائه ندارد. در این زمینه آمیخته بازاریابی متاسفانه وقتی که در مورد تغیر خدمات به کار می رود. مدل 

به طراحی مجدد و پیچیدگی آن کمکی نمی کند. سناریو پایانی ما دیدگاههای  «محصول»شخص کردن خدمات با عنوان م

در بازاریابی اجتماعی را منعکس می کند در حالی که فواید تغیر رفتار در مورد  «تولید»ها را در مورد مفهوم  Peattieانتقادی 

عمال کاربردی آمیخته بازاریابی اری از موارد و مثال های زمان واقعی در یک جامعه جامعه بیشتر از افراد صدق می کند. در بسی

ندارند چرا که قادر به ایفای نقش خود در فرایند مدیریتی و فهم مسئله و طرح یک راه حل نیستند. یک دلیل کلیدی برای این 

آموزش بازاریابی طوالنی مدت که ارزش ها و عقاید موضوع عدم وجود فواید مستقیم است. در ادامه می توان گفت که برنامه ی 

آمیخته را در مورد گزینه های خاص تغیر می دهد نیازمند تغیر در فرهنگ های زیر بنای آن است.نکته مورد نظر در مورد 

در عوض  این است که عدم پوشش این مکانیزم های زیربنایی رفتار پیچیدگی های اولیه ی مهمی را نشان می دهد وبازاریابی 

آمیخته کشاند. یک بار دیگر، در هیچ نکته ای در این فرایند بازاریابی اجتماعی پیچیده نقش را به بازاریابی اجتماعی می

و  Steadراه مفیدی را برای مفهوم سازی ره حل ارائه نکردند. سناریو گسترش یافته کمک می کند تا یافته های بازاریابی 
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فاقد قدرت و توان آمیخته بازاریابی دارد بیان کنیم یافته هایی که حاکی از آن استکه بیان می همکاران را با جزئیات بیشتر

انتقال با توجه به ویژگی فعالیت های بازاریابی اجتماعی هستند و سناریو به معنای فهم آن چیزی است که مورد نیاز می باشد 

کمک می کند تا فرایند زمان واقعی را طراحی می کنند. به طرق  یک مدلی که به افراد فعال در زمینه بازاریابی اجتماعی –

یک فرایند خالقانه که طی آن تفکرات دشوار و گاهی اوقات تصورات قابل  –مختلف این فرایند بیشتر هنری است تا علمی 

به عنوان  توجه نقش مهمی را ایفا می کنند. یک مدل طراحی خوب به فکر کردن کمک می کند، و به این علت است که

 (..2113کند)تاپ و همکاران، کند که مدیران را در ارائه عملکردشان کمک میساختار ذهنی عمل می

 

 

 COM-SMها به  4Psاز 

ی آن با فرایند آنالیزی مرکزی فهم مسئله اصلی ترین ویژگی مدل رابطه «فرایند خالقانه ی طراحی»با متمرکز شدن برروی 

شود. بنابراین راه خل مورد نظر ما جست عنوان کارگردان راه حل های مناسب محسوب میرفتاری و سپس کیفیت آن به 

یا  COM ی میان آنالیز رفتاری با طرح راه حل ها است. به این منظور ما کار خود را با مدلوجوی یک راه ساده از رابطه

 انگیزه فرصت و توانایی شروع می کنیم.

های متفاوت استفاده شده ه های تئوریکی تغیر رفتار دارد، و به طور گسترده در زمینهی طوالنی در زمینتاریخچه COM مدل

کند، بهداشت عمومی از انگیزه و توانایی در است. برای مثال هوش امنیتی از عواملی چون انگیزه و فرصت استفاده می

ته بندی کلی تغیر رفتار بوده است. به عنوان مبنایی برای دس COM کند، استفاده ازچهارچوب مطرح شده استفاده می

Michie و همکاران مدل های COM  را در قوانین یا حقوق جنائی آمریکا در قرن هیجدهم شرح داده اند. این مبنای تاریخی

( انگیزه، فرصت و توانایی 1999) Rothschildبه توسعه ی مفهومی بازاریابی اجتماعی کشانده شده است.  COM و مقرراتی

 در بازاریابی اجتماعی استفاده کرده است. Moaوان مدل را به عن

ها از بازاریابی اجتماعی  Peattieدر دیدگاه اول وظیفه بعدی که پیش سوی ما استواضح نی باشد. هرچند که دیدگاه انتقادی 

رای این مدل مناسب دهد که ما هم اکنون برای کامل کردن آشناسازی بروابط مفهومی مفیدی را نشان میآمیخته بازاریابی و 

 برای بازاریابی اجتماعی از آن استفاده می کنیم.

در بازاریابی اجتماعی به خوبی به عنوان فوایدی عنوان شده است کا  «تولید»مرتبط با انگیزه است. مفهوم  «تولید»ابتدا اینکه 

فراد از انجام کاری یا چیزی بدست می آورند و آوردهایی هستند که اکند. در عوض فواید همان نتایج یا دستبازاریابها ایجاد می

یا  «تولید»خود این موضوع به طور مستقیم با انگیزه در ارتباط است.در این رابطه پرسشی چون بهترین نقطه ی شروع برای 

 مطرح می شود. منطقی ترین نقطه ی شروع همان جایگاهی است که برای تغیر رفتار حاصل می شود. فهم و درک «انگیزه»

به معنای خاص شدن تغیر رفتار  «تولید»کامل بسیار از موارد انگیزشی جهت تغیر رفتار نقش کلیدی دارند. تمرکز بر روی 

نیست. کلمه تولید باعث تعصب طراح جهت فکر کردن به انگیزه های خارجی مرتبط با پاداش و تشویق می شود و نقش انگیزه 

از قسمت این بود که مفهوم بهتر برای  Peattiesرا نادیده می گیرد. دیدگاه  درونی و دیگر عوامل مرتبط از جمله عواطف

در این رابطه به معنای تالش هستند که باید با تغیر رفتار عملکرد مشترکی  «هزینه ها»ها بود. بازاریابهای اجتماعی هزینه

و همکاران به عنوان توانایی  Michieتعریف  دانسته باشند. یک بخش از تالش همان مهارتها هستند یا توانایی ها که براساس

روانشناسی و فیزیکی جهت وضع کردن رفتار تعریف شده است. بنابراین تغیر رفتار در میان افراد بدون وجود آموزش های الزم 

 امر دشواری محسوب می شود و نیاز به آموزش مهارت ها و فرهنگ های خاصی دارد.

شود و علت موقعیت یک فعالیت تعریف شده است که خود یک عامل مشکل ساز محسوب می به عنوان «مکان»مفهوم بازاریابی 

 کند که تغیر در آن حاصل می شود. در این زمینه مدلآن مفهوم موقعیت فیزیکی است، اما تا حدی به شرایطی اشاره می

COM  شانس گسترش مفهوم را به فرصت فراهم می کند که توسطMichie محیط فیزیکی و »وان و همکاران به عن
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کند به ویژه اجتماعی تعریف شده است که وظایف بازاریابی اجتماعی به فراهم کردن وضوح و روشنی در این زمینه کمک می

وقتی که فعالیت در زمینه ی پروژه های چند جانبه باشد. افراد فعال اجتماعی اغلب خود را در هماهنگی و همکاری جهت 

 ر مشترک، تدارک خدمات جدید و غیره می دانند.توسعه ی اجتماعی، ابتکا

دانیم، ما توجه و نگاه دقیق تری به این مدل خواهیم را در ارتباط با مفاهیم بازاریابی آشنا می COM در حال حاضرکه ما مدل

ابهای ( مدل را برای نشان دادن چگونگی جستجوی تغیر عوامل فرصت و انگیزه از سوی بازاری2001) Rothschildداشت. 

 Rothschildاجتماعی و میزان جذابیت تغیر رفتار استفاده کند. این عملکرد به راه های مختلف در حال پیشروی است. ابتدا 

جهت توصیف مرزهای بازاریابی اجتماعی استفاده می کند که میان نقش بازاریابی، آموزش و قانون وجود دارند.  Moaاز مدل 

که طی آن بازاریابی اجتماعی در عمل نقش دارد و نشان می دهد که بازاریابی اجتماعی نقش به هر حال بررسی انواع راه ها 

ها است. در این زمینه افراد مختلف فرصت ها و انگیزه ، های تواناییکند و هدف آن توسعههای خاصی را در این زمینه ایفا می

کنند. ثانیا تعریف فرصت های خاصی را برای تغیر رفتار ایفا میاند که بازاریابی و آموزش در کنار هم توانایی عنوان دانسته

موقعیت هم به عنوان عامل اثر گذار بیان شده است، اینکه ما کجا و در چه شرایطی به فکر ایجاد تغیر در رفتار هستیم)تاپ و 

 (..2113همکاران، 

 

 با فعالیت های بازاریابی اجتماعی COMرابطه 

متمرکز می شویم. از آمیخته بازاریابی ی بعدی توسعه مدل جایگزینی برای یم که بر روی مرحلههم اکنون در موقعیتی هست

شویم زیرا وظیفه بعدی سازماندهی فعالیت هایی است که بازاریاب های اجتماعی آن را ای دور میبرای لحظه COM مفاهیم

مل برنامه ی بازاریابی اجتماعی را در گروههای مرتبط و به پذیرفته اند یعنی راه هایی که ما عوا «دسته های طراحی»به عنوان 

منظور تشخیص انتخابهای استراتژیک گروه بندی می کنیم. اولین دسته و به عبارتی ساده ترین آن و قابل تشخیص ترین برای 

یمنی در جاده، جرائم و است. در این رابطه مثال هایی چون آموزش سالمت، ا «ترویج یا ترفیع»افراد غیر فعال در بازاریابی 

های اجتماعی در این قالب گنجانده می شود. ثانیا ساختار خاص خود را در عملکرد به عنوان واحدهای محیط به عنوان تکنیک

های ی دیگر برنامهکنیم. دستهکنند، ما جداسازی گروه مشوق، راز روشهای بحث شده قبلی مطرح میتغیر ناخودآگاه ارائه می

شوند. در این مورد شهروند از پاداش قابل تشخیص و محدودی جهت تغیر رفتار برخوردار می السیک نامیده میمبادله ی ک

در این مورد مبادله آشکار است و به طور آگاهانه اتفاق می افتد. یک مثال مشخص  ، «مشوق»شود.بدون شباهت به روش های 

حال پیشرفت است در مورد دیگر محرکهای ارائه شده برای کاهش وزن در این مورد ارائه مواردی مانند کاندوم در جوامع در 

می باشد. دسته چهارم فعالیت بازاریابی اجتماعی بر تحویل و ارائه خدمات متمرکز می شود. در این زمینه، تئوری و 

سالمتی، عملکردهای بازاریابی خدمات از بخش اقتصادی برای کمک به طراحی یا طراحی مجدد خدمات و سرویس های 

محیط و غیره استفاده شده است. قبال و به طور مختصر استفاده از بازاریابی اجتماعی برای طراحی مجدد یک سیر 

بالینی)پزشکی( مربوط به شیردهی مادران بیان شد. اخیرا گروه مهمی از استراتژی هایی وجود دارد که پیرامون بازاریابی رابطه 

شده است. طوالنی مدت، پیچیده و در هم آمیخته با دیگر روزها، استفاده از بازاریابی ای و توسعه ی اجتماعی دسته بندی 

اجتماعی در این زمینه اساسا در جوامع خاصی واقع شده است و ممکن است بخشی از فلسفه ی ابتکار مشترک باشد که طی 

کنیم که یک مدل طرح غیر شرطی نمیآن شهروندان نقش فعالی در راه حل های حاصل شده دارند. یک بار دیگر ما ادعا 

است. سلسله مراتب پیچیدگی در حال افزایش حاکی از پیچیدگی زمینه های خاص است. به عبارت دیگر اگر چه برای بعضی 

دهد، در موارد دیگر اثر گذاری به کار گرفته نمی شود. ما بر این مبنا هستیم که ها نوعی افزایش در تالش را نشان میاز مداخله

 (.2113شود)تاپ و همکاران، این مدل به عنوان نوعی کمک به تفکر مدیریتی محسوب می

 

 بحث و نتیجه گیری
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نسبتی در فراهم نمودن چهارچوب سازماندهی مدیریتی برای مدیران جویای  COM-SMمولف امیدوار است که مدل 

تاری دانسته باشد. ما باید تایید کنیم که مدل فاقد استراتژی های گسترده برای راه حل های بازاریابی اجتماعی در مسائل رف

آمیخته بازاریابی است. به هر حال بدون هیچ شباهتی به آمیخته بازاریابی اختصار و ایجاز و قابلیت به حافظه سپردن ترکیب 

صول را فضا و مقیاس فعالیتهای بازاریابی اجتماعی شامل طراحی مجدد خدمات و روابط مبنی بر ا COM-SMچهارچوب 

دهد. امید ما بر این است که مدل سازد و این فعالیت ما را با مدل قطعی و مشخص تغیر رفتار ارتباط میباهم مرتبط می

COM-SM  به فرایند ایجاد مداخله های نسبت داده شود. ما اول خود را به عنوان مکملی بر مدل توسعه یافته توسط

French  وStevens-Blair (2010می دانیم ) مدل .de-CIDES  ،این افراد فاکتورهایی چون کنترل، طراحی، آموزش

ی مرکزی برای تغیر رفتار معرفی کرد. همه این موارد به نیاز تشخیص حمات و اطالعات را به عنوان پنج ترکیب مداخله

شده ما بهتر نیازهای مدیریتی و  ها، موقعیت ها و انگیزه افراد اشاره می کند. اعتقاد ما براین است که پنج دسته طراحیتوانایی

ما همچنین خواستار مشخص کردن این  توانند مکمل هم باشند.کند. اما هر دو مدل میبازاریابی اجتماعی را منعکس می

موضوع هستیم که مدل ارائه شده در این زمینه قصد مشخص کردن همه ی واقعیتهای بازاریابی اجتماعی را ندارد؛ بازاریابی 

ها و عملکردها است بلکه تئوری ها، مقررات، فلسفه یا راه فکر ای از فعالیتی گستردهه تنها در برگیرنده دستهاجتماعی ن

گیرد. نقطه ی تمرکز ما بر عملکرد تغیر رفتار و طرح مداخله کردن، بازاریابی اجتماعی مهم و بازاریابی اعتقادی را هم در بر می

 ها می باشد.

این مدل به شدت مورد بررسی و تحقیق بوده است اما  COM سعه ی بیشتری دارد. جهتنیاز به تو COM-SMمدل 

های فعالیت به عنوان چهارچوب سازماندهی گسترده برای راهنمایی استراتژی ها زیاد مورد بررسی واقع شده عملکرد دسته

تحقیقات عمیق و تجربه ی عملی است.  های تغیر رفتار دنیای واقعی پیچیده حاصل از عملکرد دقیق و مهارتیاست. راه حل

ی ایجاد شده بین گفتن، انگیزه و گفتن طراحی شده است. اگر یک انگیزه ی برای راهنمایی توسط رابطه COM-SMمدل 

شود. اما صدها مورد انگیزه )محرک( وجود دارد که این خالص مشخص گردد سپس تکنیک خاص آن انگیزه هم خلق می

در این زمینه فعالیتهای بسیاری از افراد جهت بیان و تفهیم موضوع نقل شده است  د رابطه با آن نیست.چهارچوب قادر به ایجا

مورد بررسی قرار آمیخته بازاریابی ( مشخص شده است. بر این اساس 2007)Gordon (2012 ،)Hastingsکه از آن جمله 

کنیم و واقصی که به آن اشاره شد آنها را به گذر زمان واگذار نمیاند که الزم به یادآوری است که به دلیل عملکرد آنها و نگرفته

ای به استفاده از آنها در مورد موقعیت مطرح یادآور می شویم که در بعضی از زمینه ها کاربردهای خاص خود را دارند اما توصیه

فتار هستند. رفتار و عملکرد اجتماعی و تغیر شده وجود ندارد. افراد فعال در زمینه بازاریابی اجتماعی فعاالن زمینه های تغیر ر

آن به شدت پیچیده است و نیازمند راه حل های منظم چند گانه ای است. روند تناسب اجباری به عنوان یک چارچوب 

آمیخته نامناسب در طرح های چند جانبه زمینه رقابت با راه های دیگر تغیر رفتار را از میان می برد. در گذر زمان نقش 

 (2113در زمینه های اجتماعی مشخص تر خواهد شد)تاپ و همکاران، اریابی باز
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