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 چكيده
 یدیکه رقابت شد یوکار امرو کسب یهر فضا یابیمرتبط با آن جهت با ار یهایو فناور نفرنتیاستفااه  ا  ا تیبا توجه به اهم

به  یابیهسف یها برامخفلف توسط سا مان یهاو یستبب استفااه  ا  شتوجوه آوره  استت و مخفلف ب یهانهاهها و ارگان نیرا هر ب

 یمطالعه معرف نیاستتته هدا ا  ا شتتد  پرهاخفه فالیجیه یابیجامع بر انواع با ار یبه مرور لعهمطا نیشتتد  استتت  هر ا تیموفق

 یبایهر عملکره با ار تیموفق موجبو  رهیهر حو   آمو ش موره استتفااه  قرار گ تواندیاستتت که م فالیجیه یابیا  با ار ییهاو یشتت

 هر یابیبا ار و یسه ش توانیمطالعه م نیانجام شد  هر ا یهایسشتوه که هر حو   آمو ش فعال هستفنده قبب برر ییوکارهاکستب

 یمعرف یرنظ یبر مبان یمبفن فالیجیه یابیا  با ار ییهاو یشتت عنوانبهمحفوا را  یابیو با ار لیمیبا ا یابیبا ار  یاجفماع یهارستتانه

 شوهیم شنهاهیمرتبط پ یهاسا مان رانیبه مد  روا اینهر حو   آمو ش هاشفه باشده  خصوصبه تواندیکاربره را م نیشفریکره که ب

 هتا به آنها توجه نمایند
 

 هییمحفوا یابیبا ار  یلیمیا یابیبا ار  یاجفماع یهاشبکهآمو ش   ن ینو یهایفناور فال یجیه یابیبا ارواژگان كليدي: 

 
 :و آهرس پست الکفرونیکی:  880-00882288 شمار  نمابرHr.vazirigohar@gmail.com 

 هار مکاتباتعهد * 

 Rabdolhoseini@gmail.comو آهرس پست الکفرونیکی:  880-80008010 شمار  نمابر: 0
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 مقدمه -1
و استتفااه  ا  آن  یابیماهوم با ار شیدایا  پ یاهی  یهاستتال

 میکه با مااه افتی توانیرا م یه امرو   کمفر ستتتا متانگتررهمی

فه را نداشتت یمشتتفر جرببوه  و هغدغه  گانهیب یابیمرتبط با با ار

وسعه ت هرکه  یریثات و هاو نقش آن هر ارتقاء بنگا  یابیباشده با ار

 ا  رنتنفیه استین د یپوش یبر کس  کشورها هاره یو رشد اقفصاه

 نیرونب هاهن به ا یهتاروشو  یابیتبر بتا ار ثرومعوامتل  جملته

 استه یهر عرصه کنون هاتیفعال

و  انیمشتتتفر یرا برا ییهافرصتتتت نفرنتیرشتتتد شتتتگرا ا

 میستتته نیآنلا یبا ار جهان کیکه هر  ایجاه کره  ییهاشتتترکت

ا توجه باسته  یکیالکفرون یابیبا ارها یکی ا  این فرصت وهسفند 

 اههمه سا مانت  اقلاعای و فناور نفرنتیبه گسفرش اسفااه  ا  ا

استتتفااه  ا   نیا مندخوه  یرقابف گا یجتا ظحا یارب عیو صتتتنتا

پیشتترفت  [ه0]هستتفند وکار خوهر کستتبه یکیالکفرون یابیبا ار

اط ارتب انیکه با مشفر سا هیم قاهر را هاشترکت نفرنت یا یفناور

آنها  یا هتایتنبتا خوه را  داتیتو تول کره برقرار  یثرتروبهفر و م

ت جه نفرنتیا  ا اها  شرکت  یاهیتعداه   روا این ؛ندینمامنطبب 

ه صتتتنعت [9]کنندیماستتتفااه   عیتو  یهاو کتانتال یابیتبتا ار

د ابزار قدرتمن نیبوه که ا  ا صتتنایعی نیکه ا  نخستتف یگرهشتتگر

ابزار هر  نیاستتتفااه  ا  ا یرا برا 8ییارهتایتمع   مطمئنتابهر  بره

 مانند 3آمو شصتتنعت ا  آنجا که کره  استتته  مشتتخ  یابیبا ار

مشابه با  اریبس یهایژگیو یهارا بوه  ومحور خدمات یگرهشتگر

ه [01]همند شواین نوع با اریابی بهر تواند ا  مزایای می  استت آن

استتتته هر جدول  2شتتتدنیجهانهر  رابزا نیقدرتمندتر نفرنتتیا

 هاتشتترک برخی یابیبا ار یهاتیبر فعال نفرنتیا ثیرات 0شتتمار  

 استه  شد هاه نشان 

هاشفه  یاریانواع بس تواندیم فالیجیه ای یکیالکفرون یابیبا ار

 دیبر نگرش و رففار خر یقیثیر عمات فالیجیه یابیتبتاشتتتده بتا ار

ا   یاریهر بستتت یتجار جیبر نفتا نیکننتدگتان و هم نمصتتترا

  2نیزلیو م ریوالی)چهافابمحصتتولات هم ون ک یهایبندهستتفه

)ژو و نیآنلا یهای(  با 8880و همکاران   8)هوانهتالمی(  ف8888

  1](8808و همکاران    0میها هاره)ک( و رستتتفوران18808ژانگ  

 ]28و  80  03

خوه را  اتیکننتدگان تجربمصتتترا فتال یجیه یابیتهر بتا ار

صد که ق یکسانه این نظرات برای کنندیارسال م نیآنلا صتورتبه

 
2 Benchmark 

3 Education industry 
4 Globalization 

 قابل اعفماهتر ا  استتتفاتاه  ا  کتالا و خدمات را هارند  ایت دیتخر

ه توستتتعه [20]کندیم اظهارخوه شتتترکت  استتتت که یاقلاعات

 یبرا زیرا ن ییهااقلاعات و ارتباقات  فرصتتتت دیجد یهایفناور

 قوربه)یو فرهنگ یآمو ش لاتهر حو   محصو یابیتوستعه و با ار

ه علاو  [8]( فراهم آوره  استتتتیکیالکفرون یهامثال فروش کفاب

وروه  لیتماآمو ان مدارس مفوستتطه که هانش یامرو   برا نیبر ا

وجوه هارهه  یاهی  یهاهارند  فرصت را یآمو ش عال ستساتومبه 

 یهاا  هانشتتتگا  یمجموعه بزرگ نیآنها قاهرند ا  ب بتدین ترتیب

خوه هست به انفخاب بزننده  تیاساس اولوبر  یخصتوصت ای یهولف

 شتتتفریجرب ب یبرا یآمو ش عال ستتتستتتاتومرقابت   جهیهرنف

 شتتد  شتتفریبا گرشتتفه ب ستتهیهر مقا اهآن یو نگهدار انیهانشتتجو

 است و یخدمات تیفعال کیآمو ش   نکهیه با توجه به ا[33]استت

 یهاموستتستته رانیمخفلف با ار قرار هاره  مد طیشتترا ریثاتحت ت

و  نشد ینیبشیپکشف مشکلات  یپ هرهائم  قوربه دیبا یآمو شت

مفناستتتب با  یابیبا ار یهاراهبرهبتا آنها و  یستتتا گتار یچگونگ

 یایمزا یکیالکفرون یابیه با ار[08]باشتتتند رییهر حال تغ یا هاین

 ریبا ستتا ستتهیهر مقا ی  کارآمدنیبا ار جها :ا  جملههاره  یمخفلا

 یبراستتتاس فناور دیدفرصتتتت خدمات ج  یابیبا ار یهاکتانتال

امکان  نه یهر هز ییجوهر  مان  صتتترفه ییجوصتتترفه نفرنتت یا

ستتهولت هر انفخاب    یبا مشتتفر مستتفمرو  یرابطه تعامل یبرقرار

 ییمفحرک  ارائه حجم بالا ریامکان اسفااه  ا  مفن و صوت و تصاو

بوهن و  رو به د یجد یهامطلع شتدن ا  فرصت د یا  اقلاعات ما

 ه[88]ههه
 [11در بازاریابی] اینترنت تاثير قدرت از هایی: نمونه1جدول 

واقعی  پول بدون جهان  بانک ترینبزرگ
 کوین بیت - است

 
 ایلوس فاقد جهان  تاکسی شرکت ترینبزرگ

 UBER- است نقلیه
 

 ییمحفوا چیرسانه هر جهان ه نیمحبوب تر
 بوک فیس -کند ینم جاهیا

 
 بدون هنیافروش خره  ار شمندترین

  amazon  Alibab.com -است موجوهی
هر  یارائه ههند  خدمات اقامف نیبزرگفر

 - نداره یاملاک و مسفغلات چیجهان   ه
airbnb  booking.com  

 یمطالعه به مرور نیهر ا فالیجیه یابیبا ار یایتوجه به مزا با

5 Chevalier, Mayzlin 
6 Duan 
7 Zhu, Zhang 
8 Kim 
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 دکیاتو است  شتد پرهاخفه هر حو   آمو شی ابیبا اراین انواع  بر

 هر حو   آمو ش یابیبا ار یهاکیتکن نیا یریکارگکته با به هاره

 رانیه مدشتتتوهکمک  بخش نیفعال هر ا یهابه ارتقاء ستتتا مان

وه خ یابیبا ار یهاتیحاصل ا  فعال جیکستب نفا یبرا کهیهنگام

  یابیبا ار یهاکیبا تکن ییبه ستتبب فقدان آشتتنا کنند یتلاش م

چارچوب جامع   کیرو هارنده شیهشتتتوار را هر پ اریبستتت یکتار

 کره  و نییرا تع فالیجیه یابیبا ار یهتاتیتحو   فعتال توانتدیم

 تتااوکار روهه بوهجه ب  یتخصتت نهیهر  م یذات یمرجع عنوانبه

 زین  شتتد  استتت نهی م نیکه هر ا یمطالعات ریبا ستتا بیتحق نیا

 صورتبه فالیجیه یابیاستفانداره با ار یهاروش یتمام یگرهآور

هر  یامطالعه نیهر کمبوه چن زیو ضتترورت انجام آن ن ستتتکجای

 یابیتتبتتا ار یهتتارو افزون روش تیتتاهم رغمیهاختتل کشتتتور عل

ه کمطرح گرهید   الاتیوسو  نهی مشیپ  اهامهه هر استت فالیجیه

به  یابیمطالعات به هنبال هسف ریو سا ینظر یبا مرور مبان بیتحق

مربوط به  اتیو اهب ینظر یستت س مبان هآن استتت یبرا یپاستتخ

 یریگجهیو هر آخر ضمن نف شد بیانمقاله  نیا یاخفصاص میمااه

 یآت قاتیتحق یبرا شتتتنهاهیپ انیبه ب التاتوستتتو پتاستتت  بته 

شتتکل پژوهش شتتامل  یهاگام قورکلیبهاستتته  شتتد پرهاخفه

 است: 0شمار  

 
 هاي پژوهش: گام1شكل 

 

 زمينهپيش -2
های های  یاهی برای ستتتنجش میزان گرایشتاکنون پژوهش

 ثیراتاتهای مجا ی و هم نین مشتتتفریتان نستتتبتت بته محیط

بر موفقیت ستا مان صتورت گرففه استه نفایج  فالیجیهبا اریابی 

 فالیجیهبا اریابی  ثیراتتاها و تعیین میزان حاصل ا  این ار یابی

انجام  منظوربههای مناستتتب ریزیبر مختاقبتان  جهتت برنتامته

های با اریابی ضتروری استته نخستفین مطالعه اخفصاصی فعالیت

 باهدا 0998هر ستتال  9مربوط به تبلیغ اینفرنفی توستتط هاکوا

 ینفرنفیابررستتی پیشتتینه قر  تاکر مشتتفریان نستتبت به تبلیغ 

انجام مطالعات هر این  مینه اهامه یافت   بعدا آنصورت پریرفته 

های اخیر نیز تحقیقات وسیعی هر  مینه ابعاه با اریابی و هر ستال
 

9 Ducoffe 
10 Iddris & Ibrahim  

11 Kircova 

12 Stevens 

 سا یاستت که شتامل تحقیقات نظری  مدل شتد انجاماینفرنفی 

تطبیب  تیهرنهاای ماهومی و کاربرهی و هآمتاری  ارائه چارچوب

مثتال ایتتدریس و  قوربتهشتتتوهه می شتتتد ارائتتههتای چتارچوب

( بتا توجته بته اهمیتت اینفرنتت  بته این نفیجه 8802)08ابراهیم

 ها ا  با اریابی الکفرونیکی  ایناسفااه  شرکت رغمبهرستیدند که 

نفایج مطالعه ه [00نداره]مثبفی بر عملکره با اریابی آنها  ثیراتابزار 

( حتاکی ا  آن بوه کته مشتتتفریتتان 8802و همکتتاران) 00کرکوفتا

ه براساس [88هارند]اندا  مثبفی نسبت به با اریابی اینفرنفی چشم

( مشتتتخ  شتتتد که اگر 8808و همکاران) 08پژوهش استتتفیونز

با اریابی اینفرنفی قاهر به هریافت پاست  فوری ا  ستتوی مشفریان 

( نشتتتان 8800کاپاتینا و تو نی) ه[38بوه]خواهد  ثرترومباشتتتد  

هاهند که توستتعه یک قرح با اریابی الکفرونیکی و قراحی ستتایت 

( یک چارچوب 8800)03ه وو[8]انجامدبه افزایش هرآمد فروش می

راهبرهی توصتتتیای و توضتتتیحی برای تشتتتریا ابعتاه با اریابی 

المللی ارائه نموه  استتت الکفرونیکی هر ستتطا استتفاندارههای بین

کتتالتتاهتتای هارای فنتتاوری پیشتتترففتته را  قور عمتتد بتتهکتته 

( مدلی تلایقی ا  8808) 02ه تیلور و استتتفراتون[39]رهیگیهربرم

کنند  آنلاین ارائه هاهند که هر آن کاربره  هسفرسی رففار مصترا

آسان  ار ش هرک شد   ریسک احفمالی و حریم خصوصی عوامل 

ه شتتد  است کنند  هر محیط اینفرنت عنوانبر رففار مصترا مؤثر

پریری اسفراتژی ( معیارهایی که برای اثر و رقابت8880) 02سیگالا

که  کندو بیان می کره با اریابی اینفرنفی مهم هستتتفند را مطرح 

ی یهاهای با اریابی به موفقیتسا ی اسفراتژیپی یدگی و شخصی

   ه[2]باشد  مرتبط میشد کسب  قبلاًکه 

 فیتوصتتای به  مقاله هر 8802 هرستتال و همکاران  استتفاکو

 یکیالکفرون یابیبا ار یخاص هر موره اسفااه  ا  ابزارها یجنبه ها

 یموستتتستتته آمو ش عال کی ریبر هرک تصتتتو یبه عنوان عامل

نظرات پاستتت   یشتتتامتل بررستتت یموضتتتوع اصتتتل پرهاخفنتده

منفخب  تی  تمرکز بر عناصتتر وب ستتاهانشتتجو( 288)ههندگان

و  یگنجاندن عناصر اجفماع  امحفو تیای  وضوح  کیمانند قراح

  مانند وبلاگ یکیالکفرون یابیبا ار یانفختاب شتتتد  برا یابزارهتا

  یکیالکفرون   خبرنامه  پورتال پرستتش و پاستت 08تیاکروستتیم

امه   چت  ند  و برنیکیالکفرون یکفابها نی  انفشتتتارات آنلتایکیو

 ریوتص رکه نینشتان هاه  است که ب بیتحق جینفا استته لیموبا

 یهانشکد  ارتباط معن تیعناصتر وب سا یابیهانشتکد  و ار  یکل

13 Wu 

14 Taylor & Strutton 

15 Sigala 

16 Microsite 
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 [ه32]وجوه هاره یهار

 

 تحقيق روش -9
 یاتمقال بنابراین مروری و کیای استتتها  نوع این تحقیب 

کته مرتبط با با اریابی خدمات آمو شتتتی  گرهآوری گرهیتد
خدمات آمو شی  هصتورت با اریابی هیجیفال انجام شد  بوهبه

شتتتامل انفخاب هانشتتتگا  برای اهامه تحصتتتیل و گرراندن 
د بیشفر مقالات هر موره نه هر چاستهای آمو شی آ اه هور 

ت ولی پژوهشگر تااو  انفخاب هانشگا  برای اهامه تحصیل بوه
 بتحقیهر این  چشمگیری را هر نحو  با اریابی مشاهد  نکرهه

وره و فارسی م ی انگلیسیها بانفقط مطالعات منفشرشد  به 
 بررسی قرار گرففه استه 

این پژوهش بر مبنتای منتابع مطتالعاتی برخط هاخلی و 
تهیه شتتد  استتته هر  8800تا  8808های خارجی هر ستتال

خلاصتته   مقاله بدستتت آمده پس ا  مطالعه 080ابفدا تعداه 
 ار بیشفرین ارتباط انفخاب گرهید که مقاله 00مقالات تعداه 
مقاله  89پس ا  مرور مقالات تعداه  هاشتتتفنده بتا موضتتتوع
 هر جدولکه ارتباط موضتتوعی کامل هاشتتفنده انفخاب شتتد 

تعداه مقالات نهایی به تاکیک نام مجله یا ستتایت  8 شتتمار 
 آمد  استه

 

 مقالات نهایی تحقيق :2جدول 

 تعداه نام مجله یا سایت
Elsevier 00 

Google scholar 28 

Science direct 1 

SID 3 

 0 ایران هاک

 89 مجموع

 
 رهاکنون پس ا  مطتالعه تحقیقات مرتبطی که هر این  مینه 

توان به قرح است می شد انجامهر هاخل و خارج کشور  و گرشفه
فن ل یافکه با بررستتتی اهبیات تحقیب به هنباپرهاخت  الاتیوستتت

که هر این مطالعه مطرح  الاتیوستتت هپاستتتخی برای آن هستتتفیم
  یر است: صورتبهگرهه می
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 با اریابی هیجیفال چیست و چه مزایایی هاره؟ -0
 انواع با اریابی هیجیفال کدام است؟ -8
مایدتر  هر حو   آمو ش ا  انواع با اریابی هیجیفال کیتکتدام -3

 ؟است
 

 ادبيات نظري -6
 تعریف بازاریابی دیجيتال -6-1

تعاریف مخفلف و مفااوتی ا  با اریابی هیجیفال یا الکفرونیکی 
ا  یک هیدگا  خاص ماهوم با اریابی  هرکداماستتت که  شتتد  ارائه

( 8880)01اند: استتفراوس و ریموندقرار هاه  مورهتوجههیجیفال را 
ا   ارفصهانند که با اریابی هیجیفال را معاهل با با اریابی سنفی می

د کنفناوری اقلاعات هر جهت هسفیابی به اهداا خوه اسفااه  می
شتتتوهه هر هیدگا  هیگری  با اریابی و بتاعتک کتارایی با اریابی می

های های فنی)پایگا گیره که  یرساختهیجیفال  مانی شتکل می
افزارها و ههه( فراهم های مناستتب  ستترورها  نرماقلاعاتی  ترمینال
ه ها برقرار شوهمشتفری با اسفااه  ا  این فناوریگرهه و ارتباط با 

ستتتایت موره توجه هر قالب قراحی وب  عمدقور بهاین ارتبتاط 
( اعفقتاه هاره  مانی با اریابی 8883)00ه استتتفن[31]رهیگقرار می

( به روش 4P)گیره که عوامل آمیخفه با اریابیهیجیفال شتکل می
( نیز 8880) 09ه استتتمیتتت و چتتافی[32]رهیگالکفرونیکی انجتتام 

بتا اریتابی هیجیفتال را هستتتفیتابی بته اهداا با اریابی ا  قریب 
 ه[30]کنندکارگیری فناوری ارتباقات الکفرونیکی تعریف میبه

 انواع بازاریابی دیجيتال -6-2
براستتتاس نظر پژوهشتتتگران انواع مخفلای  فالیجیه با اریابی

( هر پژوهشتتتی انواع بتتا اریتتابی 8800ری تتاک)هارهه بنتتا بر نظر 
 :گرههمیبیان  اینگونههیجیفال 

 88جسفجو موتور یسا نهیبه
(SEO) ؛ 

 80جسفجو موتور با اریابی
(SEM) ؛ 

 ؛ 88محفوا تولید 
 ؛ 83اجفماعی یهارسانه قریب ا  با اریابی 
 ؛ 82هیجیفال نمایش تبلیغات 
 موبایل؛  با اریابی 
 تعاملی؛  با اریابی 
 ویروسی؛  با اریابی 
 ایمیلی؛  با اریابی 
 ؛ 82وابسفه با اریابی 

23 Social Media Marketing 
24 Digital Display Advertising 
25 Affiliate Marketing 
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 ؛ 88آنلاین عمومی روابط 
 هیجیفال؛  رسانه خرید و یزیربرنامه 
 ه81وب لیوتحلهیتجز 

 با اریابی هر پژوهشتتتی مجموعه( 8801)80نیهتاریکتا بهارتی
   هاند:می  یر عناصر شاملرا  هیجیفال

 ی؛ لیمیا یاببا اری 
 ی؛ لیموبا یابیبا ار 
 ی؛اجفماع یهاشبکه یابیبا ار   
 ؛ 89کیهر کل یپرهاخت به ا ا 
 ؛ نیآنلا غاتیتبل 
 ؛موتور جسفجو  یسا نهیبه  
 ؛ وابسفه یابیبا ار 

 ی؛ سیوبلاگ نو 

 هیروسیو یابیبا ار 

آمو ش نیز  حو  می تواننتد هر اکثر مواره مطروحته  هرچنتد

هر این  ات انجام شتتد مطالعولی بر مبنای  دهاشتتفه باشتتکارایی 

ایمیلی و  ی  با اریابیاجفماع یهاشتتتبکتهبتا اریتابی تحقیب بته 

ه مورآمو ش بیشفر  حو  که هر شوه پرهاخفه می محفوا یابیبا ار

 اندهقرارگرففهاسفااه  

 هاي اجتماعیبازاریابی با استفاده از شبكه -6-9

 هزینه عنوانبه اجفماعی یهاشتتتبکه با اریابی هرگرشتتتفه 

 وکارکسب گسفرش یا تولید برای راهکاری و شتدمی نظرگرففهره

 با اریابی ناع به چیزهمه اکنون نبوهه امامشتتفریان  جرب و جدید

 حضتتور  حاضتتر حال هر استتته تغییر کره  اجفماعی یهاشتتبکه

 مشهوه کاملا های اجفماعیها هر شبکههانشتگا  و مشتاغل آنلاین

وروه پیدا کره  مخفلف  هر صتتتنایع بایقرتاین بتا اریتابی  بوه  و

توان یک های اجفماعی میبتا استتتفااه  ا  رستتتانه [ه82]استتتت

محققان  [ه82]پایین هاشتتت نستتبفاگراری مالی با هزینه ستترمایه

انقلاب واقعی هر  های اجفماعی  یکمعفقتدنتد کته ظهور رستتتانه

ا هر هترین انواع فعالیتارتباقات با اریابی استتت و یکی ا  شتتایع

( 8808)38به گافه کیم و کو هاستهای اجفماعی اینفرنت  رستانه

و  پلفارمهتای کتاربرهی آنلاین  هتای اجفمتاعی برنتامتهرستتتانته

که هدا آنها تستتهیل تعاملات  همکاری و به  استتتهایی رستتانه

ها  وبلاگ جمله ا های مخفلف اشتفراک گراشتفن محفوا به شکل

اویر  ها  تصویکی  پاهکست ها های اجفماعی  میکروبلاگینگوبلاگ

های هولفی و سا مان تجاریهای شترکت روا ایناستته  ویدئو وههه

و ا  آنها  ی آوره رواجفماعی های استتفااه  گستتفره  ا  رستتانه به
 

26 Online Public Relations 
27 Web Analytics 
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 مقالات مروربهه با توجه [88]برندبهر  میابزار ارتباقات  عنوانبته

فعال هر حو   آمو ش نیز  هتایتوان هریتافتت کته ستتتا متانمی

اجفماعی جهت  هایتوانند به شتکل بهینه و مناستبی ا  رسانهمی

بیشفر ا هاین رسانه ا آنجاکهبا اریابی الکفرونیکی استفااه  کنند و 

ها ا    بنابراین لا م است تا سا ماناستکنندگان مرتبط با مصترا

تلاش برای فروش بیشتتفر خدمات به برقراری ارتباط با مشتتفریان 

های اجفماعی را های رسانهسایتتغییر جهت ههنده مشفریان  وب

توانند هر که هر آن میشتتناستتند مییک کانال خدماتی  عنوانبه

 هاشفه باشندهوکارها  تعامل   کسبمناستب با پایگا  هاه  مانکی

های گرهه که چرا بهفر استتت سا مانمطرح می الوستاکنون این 

یکره جهت با اریابی الکفرونیکی رو این ا فعتال هر حو   آمو ش 

استفااه  کنند و این شیو  با اریابی چه کاربرههایی برای کاربران 

 :تاسهاره؟ هلایل آن به این شرح 

  شدهادراکمنافع 

ها و عموم افراه ا  ههد که شرکتتحقیقات با اریابی نشان می

نمایند که برای استتفااه  می مزیفی منظوربههای اجفماعی رستتانه

هر حو   آمو ش  خصتتوصبهها ده برای ستتا مانکنا ایجاه میآنه

ایجاه روابط مستفقیم با مشفریان  افزایش ترافیک  ا جملهمنافعی 

های جدید هر حو   آمو ش  ایجاه ستایت  شتناستایی فرصتتوب

آوری بتا خوره ا  مشتتتفریان و جوامع آنلتاین  تو یع محفوا  جمع

های حمایت ا  نام ستتتا مان را به همرا  هارهه رستتتانه قورکلیبه

با خوره ا  آوری اقلتاعتات و ختاص برای جمع قوربتهاجفمتاعی 

مشتفریان  شتروع هوقرفه مکالمات با مشفریان و توسعه روابط با 

مشتتتفریتتان ا  قریب برقراری ارتبتتاط و تعتتامتتل  بکتتار گرففتته 

بنابراین رستتانه اجفماعی یک روش جدید و ار ان  [ه82]شتتوندمی

همین  و [82شتتوه]استتت که باعک افزایش آگاهی نام تجاری می

های آمو شی جهت با اریابی امر فرصتت مناستبی را برای سا مان

 کندهالکفرونیک فراهم می

 اطلاعات مفيد 

تحقیقات توستتط با اریابان الکفرونیکی نشتتان هاه  استتت که 

روند تا با های اجفماعی میکنندگان به ستتتایت رستتتانهمصتتترا

های تبلیغاتی آشتتتنا شتتتوند و محصتتتولات  نام تجاری و کم ین

های اجفماعی دستتتت آورنده ا  رستتتانهخوه را ب ا یمورهناقلاعات 

گراری اقلاعات با راهی برای انفقال و یا اشتتفراک عنوانبهتوان می

ای استتفااه  کرهه هر کاربری فرصتتت ایجاه و مخاقبان گستتفره 

براستتتاس اهداا خوه اقلاعات را مخاقب  را هارهه تو یع اقلاعات

29 Pay Per Click 
30 Kim & Ko 
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  ستاهای شخصی و سا مانی و به فکر توسعه فعالیتپایش کره  

منطبب بر اهداا مخاقب  هااین رستتتانهلترا تبتاهل اقلتاعات هر 

ها قاهرند تباهل حجم بالایی ا  اقلاعات هر میان استتتته رستتتانته

ها کاربران محفویات پریر ستتا نده هر این ستتایتمخاقبان را امکان

راری کره  و به بارگ گونتاگونی نظیر صتتتوت  ویدئو  عکس و ههه را

 [ه83]گرارندمیاشفراک 

 بودن اطلاعات روزبه 

شتتد  هر  رو بهههند که محفوای کنندگان ترجیا میمصتترا

بنابراین گوگل  الگوریفم ستتتیستتتفم  هرستتتانه اجفماعی را ببینند

ستتا ه که جستتفجوی خوه را تغییر هاه  و مشتتفریان را قاهر می

را هریافت کننده برای مشتتتفریانی که هر  رو بهمحفوا و اقلتاعات 

های اجفماعی قرار هتای تجتاری  یتاهی هر رستتتانهمعرض پیتام

های اجفماعی  اقلاعات و محفوای رستتتانه یهاپلفارمگیرنتد  می

یکی  رو بهبنابراین ارائه مطالب مرتبط و  هکندنامربوط را فیلفر می

ماعی موفب های اجفم هر رستتانههای مهراهبرهترین ا  استتاستتی

توانند با های فعال هر حو   آمو ش میو ستتتا متان [02]استتتت

 ها به جرب مخاقبان بیشفر ب رها ندهراهبرهاسفااه  ا  این 

 هاي اجتماعیمحبوبيت رسانه 

هتای اجفماعی و محفوای آنها هلیل مهم محبوبیتت رستتتانته

هیگری استتتت کته مشتتتفریان با رستتتانه اجفماعی تعامل برقرار 

هیگر اعضتتا های اجفماعی با های شتتبکهکننده کاربران ستتایتمی

ن های گوناگوکنند و با عضویت هر انجمنرابطه هوسفی برقرار می

 هورهماتی مشخ  و تعامل با افراهی که حول موضوع و یا موضوع

آن  واستتطهبهههند که هایی را میاند  تشتتکیل گرو جمع شتتد 

گونه مراحل رستتتمی و محفوا و اقلتاعتات را تولیتد و بتدون هیچ

گرارند و به حجم بالایی ا  چارچوب اهاری  آنها را به اشتتفراک می

و بدون نیا  به پوشتتتش  میمستتتفق قوربه تواناقلاعات خاص می

 یررسمیغای هسفرسی پیدا کره که این انفشار های رستانهجریان

های اجفماعی عواملی است که افراه را به سمت رسانه ا جملهنیز 

 ه[09]ههدسوق می

 هاي اجتماعیاعتبار رسانه 

ای هارهه العاه فوق ثیرتاهتای اجفمتاعی هر هنیای ما رستتتانته

ن بلکه هر سطا سا ما اثراتی منحصر به سطا فرهی نیست چنین

استته امرو    ندگی خصتوصی  تیور قابلو ستطا اجفماعی نیز 

های اجفماعی مرتبط استتته به گزارش بستتیاری ا  افراه به رستتانه

ا  بزرگسالان هر آمریکا ا  انواع  %13( بیش ا  8803تحقیقات پیو)

 %28کنند و هر حدوه یاه  مهای اجفماعی اسفاهای شبکهسایت
 

31. Email Marketing 

های اجفماعی های رسانهستایتهر رو  ا  وب بارکیها حداقل ا  آن

هرصتتد کاربران  28بیش ا   8800ه هر ستتال [02]دکننبا هید می

ا  موضوعات  رو بههای اجفماعی به هنبال هریافت اقلاعات رستانه

 های اجفماعی بوهندهمارک و نام تجاری هر رسانه ا جملهگوناگون 

هر ایران  8800تا هسامبر  8801هایی که بین هستامبر قبب آمار

ی هانیمی ا  ایرانیان به اینفرنت و شتتتبکه تقریبا  آمتد بتدستتتت

میلیون کاربر  21قورکلی  حدوه اجفماعی هستتفرستتی هارند و به

های اجفماعی هر ایران فعال هسفند که هر این میان  شمار شبکه

با  .رستتدمیلیون کاربر می 2/1های ایرانی تنها به افزارکاربران نرم

اینفرنت همرا    هتای موبایل و هم نینافزایش کتاربری گوشتتتی

هتتای اجفمتتاعی اضتتتافتته رو  بته تعتتداه کتتاربران شتتتبکتهرو بته

های اجفماعی ه هر این شتترایط مدیران هر رستتتانه[38]شتتوهمی

ه نندکمیگراری روابط و تعامل با مشفریان سرمایه بهبوه منظوربه

های اجفماعی و جایگا  شتتتواهد و مطالب موجوه  اهمیت رستتتانه

کنده تحقیقات نشتتتان مجتا ی را بیتان میمعفبر آن هر فضتتتای 

تواند های اجفماعی میهای با اریابی رستتتانهههتد کته فعالیتمی

 [ه30]وکارها ایجاه کندمنافع مفعدهی را برای کسب

 91بازاریابی از طریق ایميل -6-6

 مشتتفریان  به تبلیغاتی هایایمیل ارستتال قریب ا  با اریابی

 امرو   استه افزایش حال هر که است مسفقیم با اریابی ا  شکلی

  رفی قاسته ا اینفرنت هر فعالیت ترینعمومی ایمیل  ا  اسفااه 

 فراگیر و آسان اقفصاهی  روشی وجویجست هر نیز کارهاوکسب

 با و وجوهنیبااه استتت کنندگانمصتترا با ارتباط برقراری برای

 به با اریابی مهم ابزار این ایمیل  ا  استتفااه  رو افزون افزایش

استه  شد  مبدل اینفرنفی تبلیغات انجام برای اثربخش ایشتیو 

 نرخ ا  کهاستتت  صتترفهبهمقرون ابزاری ایمیل  قریب ا  تبلیغات

 باعک ابزار این استتته هم نین برخورهار نیز بالایی گوییپاستت 

 این شده هر خواهد تجاری نام تقویت و مشتفری وفاهاری افزایش

 مخاقبان به ایمیل قریب ا  را خدمات یا کالا توانمی با اریابی

 چند یا یک به پیام یک ارستتال صتتورتبه کار نموهه این معرفی

ه [8]گیرهصتتتورت می تجاری ارتباط یک ایجاه باهدا مخاقب

های با اریابی (  کم ین8880و همکاران) 38براستتتاس نظر پاولوا

ای هو برابر ا  سایر اشکال اصلی با اریابی ایمیل  با گشتت سرمایه

 ه[01]هتای تبلیغتات آنلاین هارندآنلتاین متاننتد بنر و هایرکفوری

 اساسبر مشتفریان بندیهستفه امکان ایمیل  هایویژگی ا  یکی

 ه بااستتت مورهعلاقه مطالب و اقلاعات ارستتال و آنان مندیعلاقه

 توانمی مخفلف هایمناستتبت به مشتتفریان اقلاعات ا  استتفااه 

32. Pavlov 
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 آیند  هایبرنامه و محصولات آن ضمن و ارسال آنان برای ایمیل

 محصولات موره هر هم نین و رساند مشفریان اقلاع به را شرکت

 که هایینموهه ایمیل نظرخواهی آنان ا  جدید هتایبرنتامته و

  یر نوع هو به توانمی را کنندمی ارسال کاربران برای هاشترکت

 :[01کره] بندیتقسیم

 گيري شده()هدفشدهخواستههاي ایميل -6-6-1

 برای تنها را تبلیغاتی هایایمیل هاشتترکت تبلیغات  این هر

 هایینامه چنین هریافت خواسفار خوه که فرستفندمی مشتفریانی

م فر شرکت  سایت به مراجعه با مشتفریان حالت  این انده هربوه 

 و هاخواستتفه نوع هم نین و مشتتخصتتات بیانگر که مخصتتوصتتی

کننده می واره را خوه ایمیل و پرکره  را استتت آنان ترجیحات

 با مفناسب اینفرنفی تبلیغات حاوی که هاییایمیل شرکت  س س

 فرسفده می آنان برای است مشفریان سلیقه و خواست

 99هاي ناخواسته)اسپم(ایميل -6-6-2

 که خاص افزارهاینرم ا  استتفااه  با شتترکت حالت  این هر

 ا  یا و کنند آوریجمع اینفرنت ا  را هاایمیلآهرس  توانندمی

 اقدام هسفند  ایمیل بانک هارای که تبلیغاتی هایشترکت قریب

 بدون کار کننده اینمی افراه به تبلیغاتی ایمیل فرستتتفاهن به

 خواهان کاربران مواره اکثر هر و گرففه صتتورت کاربران اجا  

 نیسفنده  هایینامه چنین هریافت

 برای هامدل ترینرایج ا  یکی امرو   ایمیل فرسفاهن کل  هر

 ا : عبارتند مدل این مزایای است  اینفرنفی تبلیغات

 ایمیل فرستتفاهن هزینه برآورهها براستتتاس پایين: هزینه 

 ؛است سنفی هاینامه فرسفاهن هزینه هرصد یک ا  کمفر

 قبلً که قورهمان مشتتتریان: دقيق گيريهدف امكان 

 را تبلیغاتی هایپیام توانمی ایمیل ا  استفااه  با  شتد گافه

 ؛هسفند آن هریافت خواهان که فرسفاه کسانی برای تنها

 به افراه هاهن جواب میزان آمارها قبب بالا: اثربخشتتی 

 است؛ بالا ایمیل

 هم نین و ایمیل فرستتفاهن و قراحی آستتان: مدیریت 

 ه[3]است ترساه  آنها ار یابی

 بازاریابی محتوا -6-6-9

هر با اریابی اینفرنفی استتت که به  یک روش 32با اریابی محفوا

تولید و ستتتاخت محفوای ار شتتتمند  ماید  مرتبط و مناستتتب با 
 

33. Spam 

34. Content Marketing 

35. Halvorson 

36. Rahim & Clemens 

37. Selnes & Gønhaug 

38 Rancati & Gordini 

و هم نین ایجاه  نظرتباهلوکار برای ایجاه تعامل و بحک و کسب

جرب مشفریان سوهآور  هدا باکنند  تغییر و بهبوه رففار مصرا

نتاپتریر هر بتا اریابی پرها ه و امرو   بته یتک فراینتد جتداییمی

با اریابی محفوا یک هنر   استته هر اصل شتد  تبدیلالکفرونیکی 

( 8808)32هالورستتتونه [2]هر ایجاه ارتباط با مشتتتفریان استتتت

 گونه تعریفره که هر آن با اریابی محفوا را اینای تدوین کمقتالته

ریزی برای ایجتتاه  بتتا اریتتابی محفوا  عمتتل برنتتامتته راهبرهنموه: 

استتتته رحیم و  ار ش بارو رستتتانی محفوای تحویل  نظارت و به

 که ندگونه تعریف نموه( بتا اریتابی محفوا را این8808)38کلمنس

آوری  ایجاه و تو یع ستتتریع مطالب جمع راهبرهبتا اریابی محفوا 

هار و مفناستتتب با مشتتتفریان برای جرب و حاظ   معنیتیایباک

آنتان  ایجتاه اعفمتاه و تاتاهم فکری بین مخاقبان  ایجاه روحیه 

وفاهاری هر آنان و کمک به شترکت برای شتناسایی نقاط ضعف و 

 [ه 80]استقوت خوه 

توانمندی  ( استتفدلال کرهند که8888)31ستتلنس و گولهانگ

تولیدکنند  محفوا هر فضتتتای مجا ی  اثری قوی و مثبت بر روی 

مدت یک حس وفاهاری هائمی رضایت مشفری هاره که هر قولانی

بنابراین برقراری اقمینان ا  قرا  هکندرا هر مشتتفریان ایجاه می

برای ارتقاء  تیاهم باههند  محفوا هر مشتتفریان  یک فاکفور ارائه

وکار هنیای تجاری امرو  ستطا رضتایت مشتفری هر فضای کسب

با اریابی محفوا بر روی تغییرات و نوآوری هر تولید  راهبرهاستتته 

 ه[38و  08]بالا تمرکز هاره تیایباکمحفوای 

 اركان بازاریابی محتوا -6-6-9-1

سه ( پس ا  بررسی چندین مقاله 8802)30رانکاتی و گورهینی

 عبارتند ا : مطرح نموهند که اصلی هر با اریابی محفوارکن 

  محفوا؛ (0

 ؛ 39تعامل مشفریان (8

   هاهداا (3
  بی؛ ل 8800چتاپمن  ؛ 8808 ی)هنتدلپژوهشتتتگرانبرخی 

هر  (288800  یز ی؛ ر  و پول 8803؛ جارستتون و تانفون   8800

ید تول شاملکه با اریابی محفوا کنند  یاستفدلال مموره رکن اول 

سبت پویا ن   ار شمند وتوجهقابلفره    منحصربهباکیایتمحفوای 

 محفوا باید:به رقباسته 

رسانی و اقلاع و هم نین 20مشتارکت( قاهر به ایجاه علاقه  0

39. Customers Engagement 

40  ( Handley, Chapman, Lieb, Jefferson, Tanton, Rose and 

Pulizzi,  
41 involving 
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 آمو ش به مشفریان باشد؛

فره منحصربه ا نظرشرکت  شد شتناساییهای ( تمام ار ش8

 بوهن  سا گاری  کیایت و ارتباط را بیان کنده

 ه[80 مان تکامل یابد] گرشتباشد و با  28هموار  فعال( 3

به بخشتتی ا  فرایند ایجاه  انکارغیرقابل صتتورتبهمشتتفریان 

ن انده ایشد  تبدیل  ا  قریب تعاملات با شترکت ار ش بامحفوای 

های معمولی ارتباقات برای تبلیغات  به امر منجر به غلبه بر روش

و اینفرنت شد  استه به همین هلیل  سیسفم  فناوریهلیل فرایند 

محور  هارای مدیریت محفوای یک شترکت باید هیدگاهی مشفری

کنندگان هاشتتفه انطباق هائم با نیا ها  علایب و ترجیحات مصتترا

 باشد و محفوای ضروری و لا م را منعکس کنده

 هاستبا اریابی محفوا  رسیدن به اهداا نهایی رکن استاستی 

ها ا  با اریابی محفوا هر هنیای وب برای شتتترکت  اهر این راستتتف

  جرب برندستتا یوکار خوه مانند حمایت ا  اهداا مفعده کستتب

 ه[2]کنند)وفاهاری مشفریان( اسفااه  میهامشفریان و حاظ آن

 معيارهاي سنجش در بازاریابی محتوا -6-6-9-2

آمیز بوهن اسفااه  ا  با اریابی محفوا هر برای سنجش موفقیت

وکار یک برند تجاری  معیارهایی وجوه هارهه این معیارها را کستب

 توان هر سه هسفه خلاصه کره:می

 ؛23( معیار مصرا0

 ؛22گراری( معیار اشفراک8

 ه22( معیار فروش3

معیار مصتترا استتته معیاری که به  مورهبررستتیاولین معیار 

به  سایت مربوطکند تا میزان ترافیک وبمدیر با اریابی کمک می

گراری  گیری کنده معیار اشتتفراکیک برند تجاری خاص را اندا  

شتتتوهه این معیار ستتتطا معیتار هومی استتتت کته بررستتتی می

گراری محفوا توستتتط مشتتتفریان با هوستتتفان خوه هر اشتتتفراک

کنده این معیار گیری میسایت را اندا  های اجفماعی و وبشتبکه

ار م هارهه معیمستتتفقی ثیرتاستتتایت بر روابط بین کاربران یک وب

حفوا با اریابی م ثیراتسوم  معیار فروش استه این معیار به ار یابی 

ن   ایهیگرعبارتبهپرها هه روی عملکره و کتارایی برنتد تجاری می

ها برای هرک اثر با اریابی محفوا  شتتتناستتتایی معیتار به با اریاب

 [ه80]کندفروش کمک میترفندهای جرب و اهداا 
 

 هایافته -1

های این تحقیب هر قتالب یاففه التاتوستتتتوان بته اکنون می

 
42 proactive 
43. Metric Consumption 

44. Metric Sharing 

 مطالعه پاس  هاه:

 بازاریابی دیجيتال چيست و چه مزایایی دارد؟ -1

 استتفااه  ا  مدیاهای جدید هر اصتتطلاحبه هیجیفال با اریابی

 تا حدشتتتوه که این نوع ا  با اریابی هنیای تجارت منصتتتوب می

توان خلاصتته می قوربه هاستتت اینفرنت  یاهی مفکی به شتتبکه

 مزایای اسفااه  ا  با اریابی هیجیفال را اینگونه بیان کره:

 ( هسفرسی جهانی؛ 0

 به حالت رقابفی؛  شدنلیتبد( 8

 ( هزینه کم؛ 3

 ( افزایش میزان سوهههی؛ 2

 ؛ یریگیپ قابلو  یریگاندا  قابل( نفایج 2

 سا ی؛ ( شخصی8

 سا ی آسان؛ ( بهینه1

 ( تطابب آسان؛ 0

 گراری آسانه( به اشفراک9

 انواع بازاریابی دیجيتال كدام است؟ -2

 با اریابی هیجیفال اشکال مخفلای هاره که عبارتندا :

  ؛سایتوب قراحی (0

 با اریابی ا  قریب موتورهای جسفجو؛  (8

 ؛جسفجو موتور یسا نهیبه (3

 های اجفماعی؛ با اریابی با اسفااه  ا  شبکه (2

 ؛ ا  قریب ایمیلبا اریابی  (2

 تبلیغات پرچمی یا بنر؛  (8

 با اریابی محفوایی؛  (1

 ؛ های الکفرونیکیکاتالوگ آنلاین و رو نامه (0

  ؛ایبا اریابی شبکه (9

   ؛موبایل یابیبا ار (08

   ؛تعاملی یابیبا ار (00

 ؛الکفرونیکی ههانبهههانویروسی و  با اریابی (08

  ؛28وابسفه با اریابی (03

 ؛آنلاین عمومی روابط (02

 ههیجیفال رسانه خرید و یزیربرنامه (02

 در حوزه آموزش از انواع بازاریابی دیجيتال کیكتدام -9

 ؟استمفيدتر 

ا  مطالعات گرشتتتفه  آمد  عملبههای بتا توجه به بررستتتی

توان هریافت که هر شیو  ا  با اریابی الکفرونیکی هارای مزایا و می

45. Metric Sales  

46 Affiliate Marketing 
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بیشفر مطالعات به سه شیو  ا  با اریابی   حالنیا باه استتمعایبی 

  های اجفماعی  با اریابی اهیجیفال یعنی با اریابی ا  قریب شبکه

و به  اندنموه بیشتتتفری  کیداتقریب ایمیتل و با اریابی محفوایی 

 است؛ شتد  پرهاخفهاین سته شتیو  هر مطالعات گرشتفه بیشتفر 

گرشتتتفه این ستتته  بنابراین این مطالعه نیز به پیروی ا  مطالعات

های مایدترین شتتتیو  عنوانبهشتتتیو  ا  بتا اریتابی هیجیفال را 

پس   هرواقعکنده معرفی می هر حو   آمو ش بتا اریابی هیجیفال

ا   هایی مینه و مطالعات گرشفه و اسفخراج شیو ا  بررستی پیش

ست  ا شد  پرهاخفهبا اریابی هیجیفال که هر سایر مطالعات به آن 

بته بررستتتی اهبیتات نظری مرتبط با ستتته روش عمد  با اریابی 

 یمیلایبا اریابی های اجفماعی  هیجیفال یعنی با اریابی هر شتتبکه

 رهه:گو با اریابی محفوا پرهاخفه شد و نفایج به شرح  یر بیان می

های اجفماعی نشتتتان بررستتتی روش با اریابی هر شتتتبکه -0

 یجمعارتباطافزارهای گیری ا  نرمبهر  این شتتتیو  باههد که می

 اهافر به خدمات و برند نام شناساندن معیار آن   و گیرهمی صورت

 مشتتفریان کرهن بالاعل و مخاقبان با بیشتتفر تعامل و ارتباط و

  گراری نظرات خوهکاربران با به اشفراک  براینعلاو ه استتبالقو  

  روش این اهداا هیگر ه ا ههنتداین نوع تبلیغ را توستتتعته می

 بالا برهن وویدئوها  و تصتتتاویر گراریاشتتتفراکبه و یههنکیل

 21یکولفین یاپژوهش ر یهااففهی هاستتتت ستتتایتتوب ترافیتک

 یبرا یبه عنوان ابزار یاجفماع یهارستتتانته ریثاخصتتتوص تتهر

 هانشتتگا  یبالقو  برا انیجهت جرب هانشتتجو یابیارتباقات با ار

 انیهانشجو نیهر ب یاجفماع یهانشان هاه که ناوذ رسانه ایکو ین

 ندیهر فرآ یاجفماع یهارستتانه ریثابالاستتت و به تبع آن ت اریبستت

گا  هانش یابیبا ار یبا اشتکال سنف ستهیهر مقا رانیپرهانشجرب 

  ههدها نیز نشتتتان میستتتایر پژوهش ه[89]استتتت اهی  اریبستتت

های هاری بر بخشهای اجفماعی اثرات معنیکارگیری شتتتبکهبته

ی هاها هر شبکهه اکثر هانشتتگا گرارهمی آمو شمخفلف با اریابی 

 ه[89و  80فعالیت هاره]اجفماعی 

های اجفماعی ا  گرشفه شبکه های پیشرو هر با اریابیهانشگا 

هر  8881ه هانشتتگا  اوهایو ا  ستتال ستتتاهر این حو   فعال بوه 

 راهبرها   یعنوان بخشتتبهفیستتبوک فعالیت هارهه هر همان ستتال 

تعامل با  جاهیا یبرا یراه یهر جستتتفجو یاجفماع یهارستتتانته

اصتتتطلاح های اجفماعی قریب شتتتبکه ا  همخاقبان مورهنظر خو

ا  قراحان  یکیرا ابداع کره و به  "20های اجفماعیپروانه رستتانه"

را به شتتکل  یاجفماع یهارستتانه لوگویهاه که  پیشتتنهاه خوه
 

47 Ria Nicoletti 
48 Social (Media) Butterfly 
49 Social Media Managers Meeting [SM3] 

جلستتته "با عنوان  گرههماییاکنون نیز هم کنتده یپروانته قراح

  رانیمد یبرا یمشفرک یفضاکه  "29یاجفماع یرسانه ها رانیمد

 هر اجفماعی هایرستتتانه هر که هاییهانشتتتکد  یا و کارمندان

  یبتتانیپشتتتف بتته جهتتت کننتتدمی فعتتالیتتت ویاوهتتا هانشتتتگتتا 

 های مرتبطکمک شرکتاخر ها و و یش نیبهفر یگراراشتفراکبه

 ه[28و  80]کندیفراهم مهر صورت لزوم را 

ایمیل نشتتان هاه که این  با اریابی ا  قریب بررستتی روش -8

کی یهای با اریابی هیجیفالی استه ترین شیو شیو  یکی ا  مرسوم

ار یابی رففار ایمیل  امکان بتا اریتابی ا  هلتایتل محبوب شتتتدن 

هر این نوع  هشتتوهکاربرانی استتت که برایشتتان ایمیل ارستتال می

شت استته با گ بهبوه قابلقابل ار یابی و البفه  زیچهمهبا اریابی 

فرین های تبلیغاتی هنیا بیشبین رسانه یایمیلبا اریابی سرمایه هر 

ها هایی که حجم  یاهی ا  ایمیلها و سا مانرکته شمقدار را هاره

ههند  خدمات ایمیل برای ارائها   توانندمی  ننتدکرا ارستتتال می

استتفااه  کننده نفایج  مخاقبینآوری اقلاعات هر موره رففار جمع

ها به با اریابی ایمیلی به کنند های مصتتراا  پاستت  آمد دستتتب

کنند  را کند تا رففار مصتتراها کمک میوکارها و ستتا مانکستتب

ها یا موسسات آمو شی هانشگا  هو ا  آن اسفااه  کنند کره هرک 

رستانی را ا  قریب ارسال ایمیل انجام ههنده توانند مواره اقلاعمی

هر  هر ارسال ایمیل برای مخاقبان باید موارهی را مدنظر قرار هاهه

 کیعنوان نقطه تماس است و به نیاول "28موضوع"ارستال ایمیل 

 ایمیلبتا  کرهن  یرا برا امیتپ رنتد یکنتد تتا گیمحرک عمتل م

وجوه هاره: ابفدای ایمیل هر  یهو خط اصتتتل  هرواقعکنده  بیترغ

ای بر کلیدی کلمات ا پس لا م است  و موضتوعه ایمیلفرستفند  

شوهه ضمنا ارسال ایمیل حفما ا   اسفااه هرج هر قسمت موضوع 

آهرس ایمیل رسمی موسسه یا هانشگا  باشده هم نین بهفر است 

هر ایمیل اسفااه  شوهه اگر ارسال  هانشتگا موستسته یا ا  لوگوی 

شتتنبه که  رو ایمیل هر  مان خاص بوه )به عنوان مثال هر ایران 

ر ها ارستال شوه( و هرو  اول کاری استت انجام نشتوه و یکشتنبه

همرا  خواهد هاشته نفایج بهفری را به  های  مانی تکرار شتوهبا  

ای باشتتد که مخاقب به راحفی با محفوای ایمیل هم باید به گونه

ره  گویی پرهیز کباید ا   یاه   آن ارتباط برقرار کنده بدین منظور

 قصتتد معرفیا  الصتتاق تصتتاویر بیش ا  حد اجفناب کرهه اگر و 

با اسفااه  ا  هکمه و  بهفر استتت  دباشتخاصتی تخایاات یا هور  

ه هر صورت اس م شوههرج عبارت انگیزشی روی آن این کار انجام 

وان عنای بهه بهفر است هکمهشوهمفوقف  بایدارسال ایمیل   شدن

50  subject 
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تا هر صتتورت عدم تمایل هریافت  گرففه شتتوهلغو ارستتال هرنظر

 ایمیل افراه قاهر به اعلام آن باشنده

 هاره ستتعیکه ای ا  با اریابی استتت شتتیو با اریابی محفوا  -3

 ماتکل ترینمناستتتب و ترینکم با بفواند که ارائه کند محفوایی

 ا  و گراشتتتفه مختاقبان بر را ثیراتت ترینژرا و ترینمطلوب

 و هب رها  محفوا این انفشار به کاربران یجمع ارتباط هایکانال را 

 هدا  هرواقعده هه سوق سا مان سایتوب سمت به را مشتفریان

 و حاظ و شتتد فیتعر مخاقبان کرهن جرب محفوا  با اریابی ا 

  آنهاسته با تعامل

هتای نوین بتا اریابی بهفرین امکان را برای حو   این شتتتیو  

آوره تا شتتتناخت های آمو ش عالی فراهم میآمو ش و ستتتا مان

  هرواقعتری ا  سا مان خوه به مخاقب ارائه ههنده هرست و هقیب

 ملها جرستد با اریابی هیجیفال برای محصولات تجربی نظر میبه

 باتواند بستتیار مو شتتی میهای آهر ستتا مان شتتد ارائهخدمات 

و خاص باشتتد؛  یرا این خدمات  محصتتولاتی هستتفند که  تیاهم

توان هر موره کیایت آنها قضتتاوت قبل ا  مصتترا  نمی یراحفبه

اندا ی تواننتد با را هتای آمو شتتتی میبنتابراین ستتتا متان؛ کره

ه معرفی صتحیا خدمات های مخفلف با اریابی الکفرونیک بشتیو 

آمو شتتی  و خدماتو با افزایش کیایت محصتتولات خوه ب رها ند 

و هم نین ایجتتاه امکتتان بیتتان نظرات ستتتتایر  شتتتتد ارائتته

مخاقبان بیشفری را  ها کنندگان ا  خدمات این ستا ماناستفااه 

ها باید بدانند که جلب اعفماه جترب نمتاینده البفه این ستتتا مان

 صتتورتبهمشتتفری ا  این قریب کاری مشتتکل استتت؛  یرا ارتباط 

نیستت و باید ا  قریب کلمات  جملات  تصتاویر  صاحات   روهررو

حس اعفماه را ها  نیا ها و ههه به نامه موقعبهاقلاعات و پاسخگویی 

جوه آورنتده این امر نیا مند گستتتفرش هر مشتتتفری احفمتالی بو

ها و ت ستتتا مانکه حمای استتتتهای مخابراتی نیز  یرستتتاختت

ترمیم و بهبوه این  دهقلبتترا می مرتبطهتتای هولفی هستتتفگتتا 

نقش مهمی هر     افزایش ستتترعت اینفرنتا جملهها  یرستتتاخت

به  ه با توجهایاا خواهد نموه با اریابی هیجیفالبهبوه و اثربخشتتی 

این پژوهش بر حو   آمو ش بوه   تلاش شد  است تا  کیداتاینکه 

های فعال هر حو   آمو ش با هایی معرفی شتوه که سا مانشتیو 

گیری ا  آن بفوانند عملکره بهفری هر  مینه با اریابی و جرب بهر 

اندا ی ها برای را مخاقب هاشتفه باشند  لا م است تا این سا مان

 به چند نکفه اساسی توجه نمایند: سا ی با اریابی هیجیفالو پیاه 

 ریزی راهبرهی برای با اریابی هیجیفال؛هاشفن برنامه -0

یک تارچگی برنتامته بتا اریتابی هیجیفتال بتا برنتامته با اریابی  -8

 حضوری؛

 تناسب ابزارهای با اریابی با شرایط محیطی و قانونی جامعه؛ -3

 اریابی برایذهنی مشفریان ا  ابزارهای با  هایسیرتوجه به تا -2

 ارائه تبلیغات؛

اسفااه  ا  تخص  مهندسان فناوری اقلاعات هر کنار مدیران  -2

 و مفخصصان با اریابی؛

 کنفرل و ار یابی مسفمر فرایند با اریابی هیجیفاله -8

به رو  رسانی مسفمر اقلاعات و محفوا هر شبکه های اجفماعی  -1

 و ایمیلهای ارسالیه
 

 گيرينتيجه -4
 و استتت پیشتترفت حال هر هیجیفال با اریابی ا  استتفااه 

 برای فضتتتا این ا  بفوانند اینکه برای مخفلف وکارهایکستتتب

ه اندکره  فعالیت به شتتروع  مند شتتوندبهر  خوه با ار گستتفرش

 رثیتا تواندمی شتتتوه  انجام صتتتحیا مبنای بر اگر که فعالیفی

ه اسفااه  ببا توجه ه باشد هاشفه سنفی با اریابی به نسبت بیشفری

های های هوشتتتمند و شتتتبکهرو  افزون نستتتل جوان ا  گوشتتتی

ت گرف جهیتوان نفیمهای تحقیقات مورهمطالعه اجفماعی و یاففه

کنند  وجوه هاره تا ا  ا  قرا مصراو پفانسیل بالایی  که تقاضتا

 ی هیجیفال جهت با اریابی هر حو   آمو ش ابیبا ار هایکانالانواع 

 اسفااه  شوهه

 هنفایج با اریابی قابل ستتتنجش استتتتهیجیفال هر بتا اریابی 

 یدهشما را با ارسالی مثال  تعداه هقیب افراهی که ایمیل عنوان به

 بدینمشتخ  استه   اندکره  یا روی لینک خاصتی کلیک کره 

توانند با تحلیل این ها و موستتستتات آمو شتتی مییب هانشتتگا ترت

ا ر آنتبلیغات خوه را هر صتتتورت لزوم تغییر هاه  و  راهبرهنفایج 

با برای اصلاحات بیشفر را تقری نیا د و هرگونه بهبوه یا ناصلاح کن

های اقلاعات استتفااه  ا  بانک مطمئنا .نمایندبلافاصتتله مشتتاهد  

های اجفماعی که مخاقبین آن شتتامل های شتتبکهایمیل یا کانال

گیری ا  مایدتر بوه  و بهر جامعه هدا هر حو   آمو ش باشتتند  

امرو    ستتنجش نفایج  موفقیت بیشتتفری را حاصتتل خواهد کرهه

هایی برای ارتباط با مخاقبان هدا و های اجفماعی پلفارمشتتبکه

تواند هر که می ههندایجتاه تعتامتل بتا آنهتا را هر اخفیار قرار می

 ینپای حو   آمو ش بستیار کارایی هاشتفه باشده با توجه به هزینه

 ها و حفی موسساتهانشگا تمامی   ا  با اریابی هیجیفال استفااه 

توانند برای هستتتفیابی به مخاقبان با می آمو شتتتی کوچتک نیز

  .ها اسفااه  کنندترین قیمتمناسب

شوه  صورت آنلاین انجام میهیجیفال بهبا اریابی که جاییا آن

قابلیت باعک این گیرهه میرای وستتیع ا  مخاقبین را هربگستتفر 

به یک منطقه جغرافیایی های آمو شتتتی شتتتوه تبلیغات هور می

پژوهان به اسفااه  هانش نشوه و با توجه به اقبال رو افزونمحدوه 
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نرخ بالایی ا   توانتد بستتتیتار ماید بوه  وهتای آنلتاین میا  هور 

مخاقبین هر ستتتراستتتر کشتتتور و حفی اثربخشتتتی به مخاقبین 

 .هاشفه باشدمرا  را نیز به هالمللی بین

ا ی که نیا مند افزایش تعداه پرستتنل با اریابی ستتنفیبرخلاا 

  با اریابی استتتتبرای انجام تبلیغات  محتل خاصرففن بته یتک 

 و با حداقل نیروی انسانی بوه تواند یک ارچه و فوری هیجیفال می

ها و بیشتتفرین با ههی را هاشتتفه باشتتده این موره برای هانشتتگا 

با کمبوه پرسنل و یا مشکل عدم  که احفمالا موستستات آمو شی

نظتارت بر افراه هر ختارج ا  محیط آمو شتتتی مواجته هستتتفند  

استتفااه  ا  با اریابی هیجیفالی  بدین ترتیب ثمربخش خواهد بوهه

ر ه تواند ضمن ایجاه تسهیل  هقت و صحت میسترعتبهبا توجه 

 را افزایش خدمات آمو شیارتباقات و تحقیقات با اریابی  فروش 

 هههد
 

 پيشنهادات كاربردي -2

و   حمرتبط با با اریابی هیجیفال  های با توجه به مطالعه شیو

 شوه:آمو ش پیشنهاهات  یر ارائه می

ا آنجاکه با اریابی هر  مینه آمو ش باید با نگا  تخصصی باشد   -0

شتوه هر موسسات خوه برای با اریابی هر به مدیران پیشتنهاه می

 ؛خدمات آمو شی  گرو  و تیم تخصصی تشکیل ههند مینه 

شتتوه تا ا  های فعال هر حو   آمو ش پیشتتنهاه میبه ستتا مان-8

ها به های اجفماعی و ایجاه صتتاحه هر این رستتانهقریب رستتانه

معرفی ختتدمتتات آمو شتتتی خوه پرهاخفتته و بتته موارهی متتاننتتد 

اند  نموه نه مخاقبانی که ا  خدمات آنها اسفااه   ابا خورههای رو

ری هاشتتفه باشتتند تا ا  قبیل پیشتتنهاهها و شتتکایات  توجه بیشتتف

توصتتیه مشتتفریان به هوستتفان  خانواه  و همکاران  بفوانند موجب

و ا  این قریب هم رضتایت خاقر مشفریان را فراهم کره  و  شتد 

 ؛هم باعک افزایش شهرت و ار ش سا مان شوند

با  شتتوه تاشتتنهاه میهای فعال هر حو   آمو ش پیبه ستتا مان -3

و ارسال ایمیل به آنها هدا مخاقبین  بدست آورهن آهرس ایمیل

اساتید  بیوگرافی و سابقه کاری  ا جملهو معرفی خدمات آمو شی 

 آنها به جرب مخاقب ب رها نده

شوه تا با قراحی های آمو شی پیشنهاه میبه مدیران سا مان -2

مل ای عگونهآمو شی  بهستایت و تولید محفوای مناسب با فضای 

کنند که مشفری هر همان چند ثانیه اول و با هیدن پیام تبلیغاتی  

 به انفخاب سا مان مرکور ترغیب شوهه

شناخت هرست ا  ماهوم و ابزارهای با اریابی هیجیفال یکی ا   -2

های فعال هر حو   آمو ش تواند به ستتا مانموارهی استتت که می

 هر  مینه با اریابی هاشفه باشنده ریکمک نماید تا عملکره بهف

شتتوه های آمو شتتی پیشتتنهاه میها و ستتا مانبه هانشتتگا  -8

تجربیات خوه را هر حو   با اریابی آمو شی با یکدیگر به اشفراک 

 مند گرهندهبه موسسات خارج ا  کشور نیز بهر گراشفه و ا  تجر
 

 پيشنهادات آتی -1

بررستتی شتتوه محققین به پیشتتنهاه می تحقیب هر اهامه این -0

سا ی انواع با اریابی هیجیفال هر حو   آمو ش و های پیاه شتیو 

 ؛موانع آن ب رها ند

 بندیبررستتی و رتبهشتتوه تا هر ستتایر مطالعات به توصتتیه می -8

هر جلب رضتایت مشفریان  با اریابی هیجیفالهای لاهوترین ممهم

 ؛آمو شی پرهاخفه شوه هایسا مان

 با اریابی هیجیفالعوامل اثربخشی شوه م نین پیشنهاه میه -3

 هبررسی قرار گیرهموره هر حو   آمو ش
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