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  هـقدمـم. 1
 ايـن دو پديـده    ازيكـي . كند ميدست و پنجه نرم هاي ديگر  دو پديده بيشتر از ساير پديدهجامعه امروزي ما با     

قابتي اين است كه در هر صنعت تعداد        رفرامنظور از محيط    . 2 نام دارد و ديگري تعدد انتخاب      1رقابتيفرامحيط  
ايـن رقابـت    .  اسـت  آمـده العاده زياد شده است و تقريباً در همه صنايع رقابت شديدي بـه وجـود                  بازيگران فوق 

 با توجه بـه مشتريان  .  تعدد انتخاب است    آن  كه نام  ، را به ارمغان آورده است     ديگريبراي مشتري پديده    شديد،  
بـا توجـه بـه دو پديـده         . شتري دارنـد  كنند كه در يك بازار رقابتي، قدرت انتخاب بيـ           شدت رقابت احساس مي   

آيد كه توسعه بازار و رسـوخ در يـك چنـين               و تعدد انتخاب براي مشتري اين سوال پيش مي         فرارقابتيمحيط  
گذارنـد    صنعت رو به فزوني مـي    بازيگرانزماني كه   . هايي را با خود به همراه خواهد داشت         بازاري چه حساسيت  

  ظيفه بازاريابي وظيفه سنگين و دشواري نخواهد بود؟ آيا و،شوند و روز به روز بيشتر مي
  .براي پاسخ به اين سوال بهتر است كه با تعاريف و مفاهيم بازايابي بيشتر آشنا شد

  تعاريف بازاريابي. 2

  تعريف استراتژيك بازاريابي. 1-2

هاي مشتري بـراي      ها و خواسته    تعريف استراتژيك بازاريابي عبارت است از فرآيند دائمي تطبيق بين قابليت          
  .رسيدن به هدف هر دو

  .براي روشن شدن اين تعريف الزم است كه واژه به واژه تعريف فوق تعريف دقيقي شود

  فرآيند. 1-1-2
تواند سـازمان     هاي بازاريابي فقط يك بخش يا دايره نمي         منظور از فرآيند اين است كه براي موفقيت فعاليت        

ها را از نظر داشـتن مـشتريان راضـي      نزديك واحدها با يكديگر، سازمان    را به موفقيت برساند، بلكه همكاري       
  . اين موضوع در قسمت بازاريابي منسجم بيشتر توضيح داده خواهد شدهموفق خواهد كرد ك

                                                      
Hypercompetition. 1  

Over choice. 2   
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  دائمي. 2-1-2
هاي بازاريـابي موفـق هـستيم؛ بـراي           منظور از دائمي بودن فرآيند تطبيق اين است كه اگر امروز در فعاليت            

تواننـد    ها مـي    خيلي از سازمان  . اما هيچ تضميني براي آينده نيست     . و حال حاضر وضعيت خوبي است     امروز  
اما اين موفقيت تا زماني     . خواهد به او تحويل دهند      امروز موفق باشند و به خوبي محصولي را كه مشتري مي          

هـاي مـشتريان دائمـاً در     تهزيرا خواس. دائمي باشددهي به خواسته مشتريان  ادامه پيدا خواهد كرد كه پاسخ     
بنـابراين فرآينـد تطبيـق      . كننـد   هاي خود را بـه روز مـي         هاي موفق، دائماً قابليت     حال تغيير است و سازمان    

  .قابليت با خواسته مشتري براي كسب نتيجه موثر بايد دائمي باشد

  تطبيق. 3-1-2
نست به نتايج جالبي برسد كه نتـايج         امپراتوري توا  26بر روي   شناسان برجسته در يك تحقيق        يكي از تاريخ  

هـاي   او در تحقيق خود، زندگي امپراتـوري . شناس جايزه نوبل را به همراه داشت       اين تحقيق، براي اين تاريخ    
بزرگ مثل هخامنشيان، مادها، مغوالن، ساسانيان و چندين امپراتوري ديگر از كـشورهاي چـين و ايتاليـا را             

شناس را خيلي به      هايي كه نظر اين تاريخ      يكي از امپراتوري  . ، بررسي كرد  رسد   امپراتوري مي  26كه جمعاً به    
توجه درباره اين امپراتوري اين بود كـه        نكته جالب   . خود جلب كرد، امپراتوري مغوالن به رهبري چنگيز بود        

ه  با يك مادر و دو فرزند شروع شده بود توانست قلمرو حكومـت خـود را روز بـه روز گـسترد                      امپراتورياين  
ايـن  . يافـت   شد و تا لهستان امروزي ادامه مي        وسعت سرزمين اين امپراتوري از درياي ژاپن شروع مي        . نمايد

ها از يك قبيله كوچك شـروع شـده بودنـد و              محقق در طول انجام تحقيق دريافت كه بسياري از امپراتوري         
هـا بـه شـكل يـك قبيلـه            مپراتوريدر اين الگو، تمام ا    . رفته رفته به يك امپراتوري بزرگ تبديل شده بودند        

اين قبايل بالفاصله خودشان را سازماندهي      . شدند   تهديد مي  كوچك بودند كه در همان ابتدا توسط دشمنان       
اين اقدام باعث شده بود . كردند و توانستند با آرامش روحي تهديدهاي بيروني را خنثي كنند يا از بين ببرند

اين قبايل كـه    . از مدتي عوامل خارجي دوباره اين قبايل را تهديد كردند         اما بعد   كه اين قبايل بزرگتر شوند؛      
ند، باز هم بالفاصله با سازماندهي دروني توانست تهديد خارجي را از بين ببـرد و                دحاال كمي بزرگتر شده بو    

سـت؛ امـا    ابـوده ها يكسان  اين الگو تقريباً در تمام امپراتوري. اين روند به بزرگتر شدن اين قبيله كمك كرد        
  : شناس به جايزه نوبل برسد، اين جمله بود آنچه كه باعث شد اين تاريخ

  

توانيد عوامل بيروني و تهديدها را كنترل كنيد و آنها را شدت و ضعف ببخشيد، بلكه آنها بدون  شما نمي"
ي است كه هاي توانيد كنترل كنيد، پاسخ آنچه كه در دست شما است و مي. اجازه شما سراغتان خواهند آمد

  ".دهيد هاي بيروني مي نسبت به تهديد
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هايي را كـه      ايشان در تحقيق خود، امپراتوري    . شناس را به جايزه نوبل رساند       اين جمله عميق، اين تاريخ    
به راحتي از بين رفته بودند، بررسي كرد و متوجه شد كه مثالً امپراتوري رم به اين دليل كه نتوانـسته بـود                       

هـاي   بنـابراين امپراتـوري  . هاي بيروني بالفاصله سازماندهي كند، دچار اضمحالل شـد     ديدخود را در برابر ته    
 پاسـخ بـه يـك ويژگـي در       -از الگوي بحـران   .  بود " پاسخ -بحران"بزرگ، الگويي داشتند كه اسم آن الگوي        

 و  رهبران بزرگ يك ويژگـي مـشترك دارنـد        . رسيم و آن اصل روبرو شدن با واقعيت است          بزرگ مي رهبران  
هـا گلـه و شـكايت و يـا آنهـا را               كنند كه از واقعيت     پذيرند و سعي نمي     ها را مي    آن اين است كه آنها واقعيت     

ي گذشـته     فرض كنيد كه اتومبيل شما در هفته      . ايستادگي كنند كه بخواهند در برابر آن        عوض كنند يا اين   
از بين رفـتن بخـشي از   . مه زده استي اتومبيل شما صد  و اين تصادف به بخشي از بدنه     تصادف كرده است،  
 است؛ هر قدر كه شما خود را ناراحت كنيد، تصادف يك واقعيت است و عـوض                 "واقعيت"اتومبيل شما يك    

توانيـد آن را تغييـر    آيد، بارش باران يك واقعيت است بنابراين نمـي          اگر خارج از منزل باران مي     . نخواهد شد 
بنـابراين  . كنند آنها را بپذيرند     ها گله و شكايت كنند، سعي مي        قعيتدهيد، رهبران بزرگ به جاي اينكه از وا       

كه مطلـع     ي هنگامي هاي بزرگ جنگ    ژنرال. ها است   قعيتالگوي مشترك بين رهبران بزرگ الگوي پذيرش وا       
پذيرفتنـد و     اند؛ به عنـوان يـك واقعيـت آن را مـي              سرباز را از دست داده     500شدند كه در فالن منطقه        مي

بزرگ اين است كه آنها افراد      رهبران  از ديگر ويژگي    . دادند   و عزت نفس خود را از دست نمي        ه نفس اعتماد ب 
 حاصـل شـده اسـت كـه      هـاي بـزرگ جنگـي، ايـن نتيجـه      در يك تحقيق بر روي ژنرال . خونسردي هستند 

  .ردندك شدند و آرامش خود را حفظ مي هاي بزرگ، هنگام شنيدن خبري ناگوار، هرگز عصباني نمي ژنرال
.  اسـت 1طبق تحقيقات جديد در علم مغز انسان، قسمتي در مغـز وجـود دارد كـه نـام آن نئوكـورتكس            

امـا  . گيري كنند و تصميمات منطقي و صحيح بگيرند     كند تا خوب تصميم     ها كمك مي    نئوكورتكس به انسان  
افتـد و قـسمت مغـز        افتد اين است كه هنگام عصبانيت، قسمت نئوكورتكس انسان از كار مـي              اتفاقي كه مي  

كنـد و     بالفاصـله عمـل مـي     قسمت مغز حيواني بدون فكـر و        . شود  حيواني و يا احساسي در انسان فعال مي       
گونـه كـه پيـشتر گفتـه      همان. شود  گفته مي2به اين قسمت مغز قديمي   . رساند  انسان را به نتايج خوبي نمي     

كردند و ايـن حفـظ آرامـش بـه آنهـا              ظ مي ها آرامش خود را حف      شد، رهبران بزرگ هنگام مواجه با واقعيت      
. كرد تا قسمت مغز جديد آنها يعني نئوكورتكس فعال بماند و بتوانند تـصميمات معقـولي بگيرنـد          كمك مي 

كردنـد بـه وظيفـه     شدند و سـعي مـي   ها عصباني نمي پس امپراتوران و رهبران بزرگ به هيچ وجه در بحران         

                                                      
Neocortex. 1   
Old brain. 2  
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پذيرفتنـد و     گرفتند بلكـه آن را مـي        ها قرار نمي    در برابر واقعيت  رهبران بزرگ   . سازماندهي خود بهتر برسند   
  .كردند خونسردي و آرامش خود را حفظ مي

هـا از خـود    طبق تحقيقات يكي ديگر از اقدامات رهبران بزرگ اين بود كه هنگام روبـرو شـدن بـا واقعيـت                   
فردي كه  . گشتند  نبال طرحي مي  هاي به وجود آمده، د      پرسيدند و براي خروج از بحران و حل واقعيت          سوال مي 

  .هاي زيادي به ذهنش خطور خواهد كرد حل پرسد، مجبور است فكر كند و به مدد تفكر، راه از خود سوال مي
هاي بزرگ، اصل تطبيق با تهديدهاي بيرونـي          ترين دليل صعود امپراتوري     هاي محققان، اصلي    بنابر يافته 

وقتـي  . هاي بيروني و قرار گرفتن در برابر آنها است          تهديدو دليل اصلي شكست هم، منطبق نشدن با         . است
شود، قـدرت خريـد    رود يا نرخ دالر، دچار نوسان مي   ، نرخ تورم باال مي    ي محيط اقتصاد  دركه در يك كشور،     

ها به مثابـه همـان تهديـدهاي          يابد، همه اين    كند و به طبع آن تقاضا كاهش مي         مشتريان افت محسوس مي   
شوند كه بتواننـد خودشـان را بـا ايـن             ها زماني موفق مي      در دنياي كسب و كار شركت      .محيطي قبايل است  

هر گونه تغيير در خواسـته و تـرجيح         . ها تطبيق دهند و هرگز عصبانيت و خشونت به خود راه ندهند             تهديد
 محيطـي   ها بايد بتوانند خودشان را با اين شرايط         آيد كه سازمان    مشتريان به نوعي يك تهديد به حساب مي       

  .تطبيق دهند
طبـق تحقيقـات    . ي موجود بين ميزان كنترل و خوشحالي اسـت          نكته مهم ديگر در بحث تطبيق، رابطه      

در خصوص موفقيـت شخـصي، افـرادي كـه كنتـرل بيـشتري بـر پيرامـون خـود دارنـد، افـراد                        انجام يافته   
به ايرادهاي مشتري پاسـخ     رويد و     به عنوان مثال؛ وقتي شما به يك جلسه فروش مي         . تري هستند   خوشحال

پرداخـت را هـم از مـشتري دريافـت            دهيد و در نهايت فروش را با قيمت خـوبي نهـايي و پـيش                منطقي مي 
خوشحال از جلسه بيرون خواهيد آمد، چرا كه كنتـرل كامـل جلـسه در    % 100كنيد؛ در اين جلسه شما    مي

 پاسـخ بگوييـد، كنتـرل جلـسه در دسـت      توانستيد بـه ايرادهـا   اگر در اين جلسه نمي. دست شما بوده است  
نتيجـه     جلـسه بـي     داد و در نهايـت هـم        هاي خيلي پاييني به شما پيشنهاد مي        مشتري بود و مشتري قيمت    

در اين حالت شما آيا باز هم خوشحال از اين جلـسه بيـرون              . شد  ماند و چند ساعت وقت شما گرفته مي         مي
عوامل محيطي بيشتر باشد به همان ميزان خوشحال خواهيـد          آمديد؟ بنابراين هر قدر كه كنترل شما بر           مي
اي كـه هـر       فروشنده. تر از افراد ناموفق هستند      توان نتيجه گرفت كه افراد موفق، خوشحال        اين رو مي  از  . شد

شـود،    اي كه هـيچ كـدام از پـيش فاكتورهـايش نهـايي نمـي                  رسد؛ در مقايسه با فروشنده      ماه به هدفش مي   
تر، اگر به موضوع توجه شود و يك كسب و كار و يك شركت در                 در يك سطح وسيع   . ودتر خواهد ب    خوشحال

  .تر خواهند بود هاي ناموفق خوشحال تر نسبت به شركت هاي موفق  گاه شركت نظر گرفته شود؛ آن



15  مفاهيم محوري بازاريابي: فصل اول

تواند كنترل خود     اما سوال مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه چگونه يك شركت يا فرد مي                 
تر باشد؟ آيا به نظر شما شركت نوكيا كه در معرفي سيستم  حيط خود افزايش دهد تا بتواند خوشحال      را بر م  

تواند در مقايسه با شركت اَپل كه تـسلط   ي مشتري پاسخ گويد؛ مي اندرويد ناكام ماند و نتوانست به خواسته   
هـاي پيـشرو چگونـه        ركتشـ . تر باشد؟ قطعاً خير     ي مشتري داشت، خوشحال     كاملي در آن زمان بر خواسته     

تـوان    ي مشتريان تاثير بگذارند و آن را كنترل كنند؟ به عبارت ديگـر چگونـه مـي                  توانند بر خواسته    بهتر مي 
هر قـدر كـه يـك       . توانايي كنترل بر محيط را افزايش داد؟ پاسخ اين سوال در تقويت مهارت و قابليت است               

تواند كنترل بيشتري بـر محـيط داشـته           مان ميزان مي  هاي بيشتري برخوردارد باشد؛ به ه       شركت از قابليت  
  .در ادامه تعريف استراتژيك بازاريابي، متغير قابليت را توضيح خواهيم داد. باشد

  قـابليت. 4-1-2
هاي مـشتري   ه بازار مملو از خواستهشويم ك ، متوجه مينگاهي به محيط پيرامون خود انداخته باشيم       اگر نيم 
در بازار امـروزي افـرادي هـستند كـه          . هاي مشتري روبرو هستيم     ا بسياري از خواسته    ما ب  ،در هر بازار  . است

افزارهاي تحت شبكه، صندلي خوب و راحت، پاركـت، كاغـذ ديـواري، تجهيـزات حفـاري، دارو،       خواستار نرم 
  . ديگر هستند و در آينده نيز اين تقاضا وجود خواهد داشتي خواستهاتومبيل و هزاران 
مهم پـيش    سوال    اين  در دانش بازاريابي   ؛هايي دارند    در بازار هميشه مشتريان خواسته     كه  نبا توجه به اي   

   هستيم؟ انهاي مشتري  قادر به تامين خواسته، كسب و كارصاحبان كه آيا ما به عنوان آيد مي
ن هاي مشتري را به ترتيبي تامين كرد كه در اين ميـان بيـشتري            توان خواسته   به عبارت ديگر چگونه مي    

  ارزش افزوده براي مشتري توليد شود؟
هـاي سـازماني    كند كـه نـام آن قابليـت     به سمت يك مفهوم كليدي هدايت مي       ما را پاسخ به اين سوال     

مثالً اگـر   . كند  تخصصي خاصي محدود مي   هاي    هاي سازماني ما را تا حد خيلي زيادي به حوزه           قابليت. است
 خـود بـه     ؛ابي متخصص باشد يا در اين زمينه قابليت داشته باشـد           بازاري ي   مشاوره ي   ارايه ي  فردي در زمينه  

 طراحي داخلي و معماري     ي  شود و به همين صورت اگر فردي در زمينه          هاي خاصي هدايت مي     خود به حوزه  
بنابراين يك  . هاي مشخصي هدايت خواهد شد      هاي بسيار مشخص و تامين خواسته        به حوزه  ،متخصص باشد 

 طراحي داخلـي و     ي  هاي مشتريان در زمينه     تواند نيازها و خواسته      نمي ،الك است نفر كه متخصص مشاور ام    
  . تخصص خودش حركت كندي  و بايد در حوزهرا تامين كندمعماري 
 ،هايي كه مالك آنهـا هـستيم         قابليت ؛تواند به آن پي برد اين است كه          مهمي كه در اين ميان مي      ي  نكته

 آنگاه در آن زمينه براي      ،حركت كنيم ند و اگر به جزء اين بخواهيم        ك  هاي تخصصي مرتبط مي     ما را به حوزه   
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 و  مزيـت  ،هايي كه قابليت داريـم      توانيم ارزش افزوده توليد كنيم و به عبارت ديگر ما در حوزه             مشتريان نمي 
  .قدرت رقابتي بيشتري خواهيم داشت

   منظور و مقصود اصلي چيست؟،آيد اما منظور از قابليت چيست؟ وقتي كه از قابليت صحبت به ميان مي

 ي   رشته  در فردي كه   به عنوان مثال   ؛ما در آن حوزه داريم     است كه    1يدانش ، منظور از قابليت   نخستين

تر عمل     موفق ،معدنبنابراين در بخش    .  دانش تخصصي خاصي در اين حوزه دارد       ،معدن تحصيل كرده است   
شناسيد كه در يـك رشـته          اشخاص زيادي را مي    شايد سوالي در ذهن شما ايجاد شده باشد كه        . خواهد كرد 

خيلي هـم موفـق    در حرفه خود    اند و بعد از فراغت از تحصيل           كرده   تحصيل  به كار فعلي خود    كامالً نامرتبط 
  با تحصيالت دانشگاهي  در پاسخ بايد گفته شود كه اين دسته هم كه به اين رشته غيرمرتبط             . كنند  عمل مي 
ن در اين رشته قطعاً دانش مربوط به اين حوزه را مطالعه و اطالعات الزم بـراي            براي موفق شد   ،اند  وارد شده 

  . اند  رشته را كسب كردهنموفقيت در اي

هـايي     صاحب چه نوع مهارت    ، خاص ي  كه در يك حوزه   .  است 2مهارت موضوع، دومين   ،در بحث قابليت  

 ي  البتـه بايـد ايـن نكتـه       . شود  ي مي هاي   شامل چه مهارت   ؛خواهيم وارد شويم    اي كه به آن مي       حوزه ؟هستيم
 تخصـصي   ي   يكدسته آنهايي هستند كه به حوزه      :شوند  ها به دو دسته تقسيم مي       مهم را ذكر كرد كه مهارت     

هـاي عمـومي و مـديريتي ماننـد           ي دوم مهـارت     شـوند و دسـته      خواهيم به آن وارد شويم مربوط مي        كه مي 
ش كـردن، مهـارت تفكـر، حـل مـساله، خالقيـت،             هاي ارتباطي، مهارت پرسش سـوال، مهـارت گـو           مهارت
  .است كه از ملزومات مديريت موفق در حوزه بازاريابي است... گيري، حل تعارض و  تصميم

 صاحب هر كسب و كار بايد منابع مهم         ،براي ورود به يك حوزه تخصصي     .  است 3منابع موضوع،سومين  

 مهمتريندر دانش بازاريابي    . شود  الي، تجهيزاتي مي  اين منابع شامل منابع انساني، فيزيكي، م      . را تامين كند  
اي بـه ايـن منبـع      صاحبان كسب و كار توجه ويـژه ،متاسفانه در بازار كشور ايران. منبع، نيروي انساني است 

 متاسفانه به منابع فيزيكي و تجهيزات توجه بيشتري دارنـد تـا             ،صاحبان كسب و كار   .  ارزش ندارند   با مهم و 
خيلـي از   . هاي فيزيكي است    تر از دارايي    تر و با ارزش     هاي انساني بسيار مهم     كه دارايي    حالي در. منابع انساني 

 اسـتيجاري  انباري كـه هـر دو از نظـر مالكيـت             يا كوچك از يك دفتر      ي كوچك با مقياس   از جايي ها    شركت
  دفتر  آن ضر صاحب ه كه باعث شده است در حال حا       آنچاما  . اند   ماموريت تجاري خود را شروع كرده      ،اند  بوده

                                                      
Knowledge. 1  

Skill. 2   
Resources. 3   
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هـاي   متاسـفانه دارايـي  . هاي انساني آنهـا بـوده اسـت        د، دارايي  بسياري شو   تجهيزات و منابع   ، صاحبِ  انبار يا
رونـد كـه ايـن فرآينـد جـذب و             شوند و به راحتـي از دسـت مـي            جذب مي  با هزينه باال و به سختي     انساني  

  .ي در بر داشته باشدتواند هزينه زياد  براي سازمان ميخداحافظي نيروي انساني،

هاي مديريتي، توانـايي اداره و        منظور از مهارت  .  است 1هاي مديريتي   مهارت ، چهارم موضوع،در نهايت   

 شركت و هر كسب و كـار قطعـاً دوايـري ماننـد توليـد،                هر.  يك سازمان است   متفاوتهاي    هماهنگي بخش 
 ايـن   براي همـاهنگي  . دارد... ارجي، مالي و    طراحي، بازاريابي، انبار، خدمات پس از فروش، فني، بازرگاني خ         

فرض كنيد يك مشتري سفارش خوبي را بـه           به عنوان مثال   نياز است؛  مديريتي     مهارت با يكديگر، به  دواير  
 بـه او     را  روز ديگـر محـصول     50دهـد كـه تـا          بازاريابي به مشتري قول مي     ي  كند و دايره    سازمان تسليم مي  

و ارايه ديرهنگـام طراحـي بـه واحـد بازرگـاني، واحـد               واحد طراحي،    كوتاهياما بنا به تعلل و      . دهدتحويل  
 بـه مـشتري تحويـل داده         تاخير محصول   روز 40  با  محصول شود و   بازرگاني از نظر هزينه با تاخير روبرو مي       

بنابراين هدايت و هماهنگي تمامي     . آيد  كه در اين حالت عصبانيت و نارضايتي مشتري به وجود مي          . شود  مي
از ضـروريات در   به عنوان يـك مهـارت   ،شدحدهاي سازمان كه در نهايت به رضايت مشتري منجر خواهد     وا

 دارد كه در همين فصل      شهرت 2هاي مديريتي در بازاريابي به بازاريابي منسجم         برايند مهارت  صنعت است و  
  .ي آن خواهيد دانست دربارهو در ادامه بيشتر 

هاي يك سازمان يا يك فـرد شـامل دانـش، مهـارت، منـابع و                  بليتبه طور خالصه بايد گفته شود كه قا       
 مشتري در مقايسه بـا رقبـا بـه    ي شود كه خواسته ها باعث مي    هاي مديريتي است تجميع اين قابليت       مهارت

  .نحو بهتري تامين شود

   مشتريي خواسته. 5-1-2
 امـا بـر رفـع       ؛ي تشنگي است  نياز مشتر .  شدن نياز مشتري است    ه مشتري شكل برآورد   ي  منظور از خواسته  

امـا سـوال    . داشـته باشـد   ... هاي متفاوتي مانند آب، چاي، دوغ، نوشابه، آب ميوه و             تواند خواسته   تشنگي مي 
مالكوم مك دونالـد    . تواند باشد   هاي مشتري چه چيزهايي مي      اساسي در اين جا است كه ريشه بروز خواسته        

هاي جديد و     آوري  صنعت با معرفي فن   . داند  لوژي و بازار مي   هاي مشتري را دو عامل تكنو       ريشه بروز خواسته  
هـاي    آوري  ها با ديـدن فـن       كند و مشتريان شركت      توليد مي  ،هاي جديد   هاي جديد در مشتري خواسته      روش

  .كند ها را درخواست مي ها اين روش جديد از شركت
                                                      

Managerial skills. 1  

Integrated marketing. 2   
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 تحويـل   ،دار  هـاي مـدت     تر، گارانتي هاي بيش   از طرف ديگر، بازار و شرايط رقابتي بازار مانند ارايه تخفيف          
هـا بخواهنـد و اتفاقـات     كند كه خدمات جديد را از شـركت      را تقويت مي    در مشتري اين خواسته   ... . رايگان  

  . مشتري خواهد شدي جديد به نوعي خواسته
هـاي سـازمان امـا        قابليـت ) 2هاي مشتري و      خواسته) 1: تا اين قسمت درباره دو موضوع مهم بحث شد        

هـاي مـشتري و هـم بـر      ، محيطي است كه هم بر خواسته      مطرح شود ع سومي كه در اين قسمت بايد        موضو
شود كه بر سـازمان و كـسب و            محيط به عواملي گفته مي     ،طبق تعريف . گذارد  هاي سازماني تاثير مي     قابليت

  . تواند بر آن تاثير بگذارد  ولي سازمان نمي؛گذارد كار تاثير مي
 قـدرت خريـد مـشتري تـاثير     بـر  نرخ ارز به شدت بر عملكرد بازاريابي سـازمان و            به عنوان مثال نوسان   

 بـه  1-1موارد مطـروح در شـكل   . توانند بر نوسان نرخ ارز تاثير بگذارند مشتري و سازمان نمي  گذارد، اما     مي
  :اند  وضوح نشان داده شده

  

  
  
  
  

  

  محيط بازاريابي. 1- 1شكل 
  

هـر  . آوري اسـت     فـن   و  اجتمـاعي  ،ي، سياسي و اجتماعي، فرهنگي    محيط بازاريابي شامل محيط اقتصاد    
 هاي بازاريـابي    محيطهاي ديگري در بطن خود دارند كه به طور مفصل در فصل               ها مولفه   كدام از اين محيط   

 اين است كه با تغيير يكي از عوامـل          داد؛ توضيح   آن را  مهمي كه در اين قسمت بايد        ي  نكته. اند  تشريح شده 
گيرد و با تغيير در خواسـت مـشتري تـساوي بـين                مشتري تحت تاثير قرار مي     ي  صله خواسته محيطي بالفا 

هـاي    العمـل   سازمان بايد بالفاصـله بـا عكـسل       . شود   مشتري و قابليت سازمان با نابرابري روبرو مي        ي  خواسته
ظـاهر  اگر رقيب جديدي در محيط      .  مشتري تطبيق دهد   ي   خودش را با خواسته    ،دهد  جديدي كه نشان مي   

 ،سـازد  مـي  تر آگـاه      تر، مشتري را از محصولي بهتر و با كيفيت          تر و قيمت رقابتي      با طراحي جديد   ؛شده است 
كنـد و رقيبـي ديگـر بـا      آوري تغيير مـي   وقتي فن؛به طور مشابه.  مشتري تغيير خواهد كردي  آنگاه خواسته 

  مـشتري تـاثير    ي  روي خواسـته   شـده اسـت،   لوح فشرده كه جـايگزين نوارهـاي ويـديويي          آوري    معرفي فن 
يابـد    مشتري باز هم تغيير مي     ي  استه خو ،دي  وي  آوري و معرفي دي     به احتمال زياد با پيشرفت فن     . گذارد  مي

  

 خواسته مشتري
 

 قابليت سازمان
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 بنـابراين  .كنـد   مـشتري در بـازار تغييـر مـي    ي   باز هم خواسته   1هاي كوچك و بلوري      شدن حافظه  و با ظاهر  
بلكه با تغيير   . دي هستند   هاي فشرده معروف به سي      كننده لوح   دتوليفقط  توانند ادعا كنند كه       ها نمي   سازمان

آوري جديد سـازگار كننـد و         ها بايد بالفاصله خودشان را با فن         شركت ،يك عامل محيطي است    آوري كه   فن
 ارتقـا بخـشند تـا اينكـه بـا           ،هـا هـستند      كـه از مـصاديق قابليـت       الزم را هاي    دانش، مهارت، منابع و مهارت    

 و  ي بيشتري تحويـل دهنـد        روش بتوانند به مشتري ارزش افزوده       اين باتري تطبيق كند تا     هاي مش   خواسته
  .تامين كنند از اين طريق  رارضايت مشتري

هاي سـازمان يـك        اما قابليت  ؛ مشتري يك عامل بيروني است     ي   مهم ديگر اين است كه خواسته      ي  نكته
ي كه عوامل دروني با خـود       ، در حال  را به همراه دارند   ها    ها و تهديد    عوامل بيروني با خود فرصت    . عامل دروني 

از نقاط قوت و ضـعف  اگر سازماني بهتر از رقباي خود بتواند با استفاده . نقاط قوت و ضعف را به همراه دارند     
  . رقابتي بيشتر برخوردار باشدمزيتتواند از   ميرا كنترل كند،هاي محيط پيرامون خود  ها و تهديد فرصت

 معـروف   3 و عوامل بيروني به عوامـل غيرقابـل كنتـرل          2 در بازارايابي به عوامل قابل كنترل      عوامل دروني 
 هـستند و در بازاريـابي       7 و تـرويج   6، توزيـع  5، قيمـت  4عوامل قابل كنترل در بازاريابي شامل محـصول       . است

چهـار عامـل     بـه    10و فرآيندها ) 9نيروي انساني (، مردم   8هاي تجهيزات فيزيكي    خدمات سه عامل ديگر به نام     
 از كنار هم قـرار گـرفتن       ، در بازاريابي كنار يكديگر قرار دهيم       را عناصر قابل كنترل  اگر  . شوند  فوق اضافه مي  

) چهار پي  (4psكه به آميخته بازاريابي در اصطالح       . آيد   به وجود مي   11 مفهوم آميخته بازاريابي   ،عناصر فوق 
   .شود هم گفته مي

  
  

                                                      
Blue Ray  .1  

Controllable factor. 2  

 Uncontrollable factor.3   
Product. 4   
Price. 5  

Place. 6   
Promotion. 7   
Physical assets. 8   
People. 9  

 Process.10  

Marketing Mix. 11  
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   تعريف دوم بازاريابي.2-2

منظـور از   . شـود   در تعريف دوم بازاريابي فرآيند شناسايي، شناساندن و كسب رضايت مـشتري تعريـف مـي               
 گفته  3cs  است كه به اين سه مولفه اصطالح       3 و شركت  2، رقيب 1 عنصر مهم مشتري   3شناسايي، شناسايي   

  . شود مي

  شناسايي. 1-2-2

  يمشتر. الف
ايـن عوامـل    .  شـناخته شـود    ،در شناخت مشتري بايد تمامي عواملي كه به نوعي با مشتري در ارتباط است             

 رنگ مورد عالقه، ميـزان درآمـد، سـبك زنـدگي، سـن،              ريد، محل زندگي، تمايالت، سليقه،    شامل قدرت خ  
بيشتر توضيح داده بندي بازار      كه در فصل تقسيم    ؛ است يجنسيت، دوره زندگي، عادات و عوامل بسيار ديگر       

  .خواهند شد

  رقابت. ب
 وجـود  كنـد چـه تعـداد رقبـا     كه فعاليت مـي  صنعتيدر عنصر رقيب يا رقابت يك سازمان بايد بداند كه در           

هر قدر كه تعداد رقبا در يك صنعت        .  اول و مهم شناسايي تعداد رقبا است       موضوع ،دارند؟ در شناسايي رقبا   
رود و هر قدر كه تعـداد رقبـا و بـازيگران صـنعت                مت رقابتي شدن مي    آن صنعت به س    ،رو به فزوني گذارند   

 تعداد  ي   درباره در فصل مربوط به رقابت به تفصيل      . رود   آن صنعت به سمت انحصاري شدن مي       ؛كمتر شوند 
  .رقبا توضيح داده شده است

ر  كوچك و برخي ديگـ     برخي از رقبا  . بندي كرد    از نظر اندازه دسته     را بعد از شناخت تعداد رقبا، بايد رقبا      
 50 صنعت حدود همان اما برخي از رقبا در ؛ نفر پرسنل دارند   30,000 تا   برخي از رقبا گاهي   . بزرگ هستند 

 بلكـه عـواملي ماننـد       ،سـنجند   البته ميزان بزرگي يك رقيب را فقط با تعداد پرسنل نمـي           . نفر پرسنل دارند  
  .دهنده بزرگي رقيب باشد تواند نشان  مي،ها و تكنولوژي مورد استفاده هم تجهيزات، دارايي

 كـه يـك     هـستند  بـه رادار     مجهـز  ،ها   اين سيستم  ، ناوبري هوايي و دريايي توجه كرده باشيد       هاي  سيستماگر به   
يك رادار در يك گردش به اندازه شـعاع         . سازد  هاي موجود آگاه مي     هواپيما يا كشتي را از وجود هواپيماها و يا كشتي         

ايـن  . كنـد   اطراف مركز دايره شناسايي مـي  در نقاط متفاوتي را ،اي شكل    شكل يا دايره   ربعيميك دايره روي صفحه     
                                                      

Customer. 1  

Competitor. 2  

Company. 3  
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 فاصـله   ،اي از مركز    حال اگر نقطه  . قرار دارند هاي متفاوت از اين هواپيما        يي هستند كه با فاصله    هانقاط همان هواپيما  
ما اگر نقطه روي رادار خيلي نزديك بـه مركـز           ا.  هواپيمايي است كه هنوز با ما فاصله زيادي دارد         ؛زيادي داشته باشد  

حال اگر مراكز دايره يـا رادار       . دهنده هواپيمايي است كه خيلي حساس، پراهميت و خطرناك است            نشان ؛دايره باشد 
ها بايد يـك    از اين رو براي سازمان     ،هاي رقيب در نظر بگيريم       شركت در نظر گرفته و اطراف مركز را شركت         همانرا  

هـاي اطـراف       شـركت  ،اين رادار بايد در هر گردش خود      .  شناسايي رقيب است   ، رادار  اين رادار  كه نام  كرد   رادار نصب 
هـاي متفـاوت از       با فاصله را  ها     شركت ، رادار ،به احتمال زياد در دور دوم     .  شناسايي و مشخص كند     رادار را  مركز دايره 

. كنـد   تري جانمايي مي     با فاصله نزديك   ؛ما رقيب است   كه نامشان براي      را ها   شركت  از كند و برخي    قبل شناسايي مي  
 ، نزديـك و رقبـاي مـستقيم       در اصـطالح رقبـاي     ؛هايي كه خيلي به مركز دايره نزديك هستند         در اين حالت شركت   

هـا   براي شـركت بنابراين .  رقباي دور يا رقباي غيرمستقيم نام دارند،ه از مركز دايره خيلي فاصله دارند     كهايي    شركت
 رادار يـك    بينتنها تفاوت   .  خود داشته باشد   ي سيستم خود براي شناسايي رقبا     دروناست كه يك رادار در      ضروري  
را رصـد    ثانيـه هواپيماهـاي پيرامـون خـود          2 يـا    1 شركت در اين است كه يك هواپيما در هـر             رادار يك  هواپيما و 

  .دهد  انجام مياين كار راكه يك شركت در هر يك ماه به احتمال زياد   در حاليكند؛ مي
 تعدادي از رقبا    ،در هر صنعت  .  اندازه رقبا حال نوبت شناسايي تمايز رقابتي است         و بعد از شناخت تعداد   

 در صـنعت  ؛به عنوان مثال. اند  ديگر جايگاه اول را به خود اختصاص دادهيوجود دارند كه در مقايسه با رقبا    
 »لولـه سـبز   « ،سـي   وي  هاي پـي    در صنعت لوله  .  است  داراي تمايز رقابتي   »هاكوپيان«پوشاك مردانه شركت    

 ديگر صاحب ييك يا دو رقيب هستند كه در مقابله با رقبا كنيد كه تحليل  راهر صنعتي. تمايز رقابتي دارد
در نهايـت شناسـايي     .  را شناسايي كرد   تمايز و براي رقابت موثر و تامين نياز مشتري بايد اين وجوه             يزندتما

هاي كوچك براي افزايش      شركت. با از ديگر عوامل مهم در شناخت محيط رقابت است         نقاط قوت و ضعف رق    
 تجهيـزات   بـه تـازگي   مثل شركت كـوچكي كـه       . دنكن   معموالً به نقاط ضعف رقبا حمله مي       ،سهم بازار خود  

 از مزيـت قيمـت پـايين بـراي جلـب مـشتريان              ، به دليل پايين بودن هزينه سربار      كند؛   مي توليدرا  صنعتي  
هاي بزرگ براي حمله به رقباي خـود معمـوالً بـه نقـاط قـوت رقيبـشان حملـه                 اما شركت . كند  اده مي استف
  .شود  گفته ميرو در رو رقابت در اصطالحند كه به اين وضعيت نك مي

  شركت. ج
پذير و نقاط قوت شركت بايـد         نقاط آسيب . را شناخت  شركت    و ضعف  براي شناسايي شركت بايد نقاط قوت     

 بيـشتر بـه مـشتريان       .دهاي رقابتي بـراي خلـق ارزش افـزو           از ويژگي   بتوان د تا ن شناسايي شو  به طور كامل  
  .استفاده كرد
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  شناساندن. 2-2-2
هاي ترويجي است كـه        فعاليت ، فرآيند شناسايي و شناساندن تعريف شده، منظور از فاز شناساندن          ،بازاريابي

 مولفـه تـرويج     بـا اي مربـوط بـه شناسـاندن        هـ   فعاليـت . شـود   باعث آشنايي بيشتر مشتريان با شـركت مـي        

)promotion (  عنـصر  : شـود   كند كه اين عنصر در درون خود به چند زير مولفه تقسيم مي              ارتباط پيدا مي
  :ترويج عناصر متفاوتي مانند

   1 تبليغات.1
تبليغـات  ه  چنانچ). محيطي( خارج از خانه      و تواند انجام شود يا از طريق رسانه، چاپ         تبليغات به چند شكل مي    
اگر از ابـزار چـاپ اسـتفاده شـود          . كرد از تلويزيون، راديو و اينترنت استفاده        توان  مي از طريق رسانه انجام شود؛    

 بيـرون با استفاده از روش . ها استفاده كرد هاي صنعت، بروشورها، كاتالوگ ها، مجله  مجله،ها  آنگاه بايد از روزنامه   
  .اشاره كرد... ها و  هاي بادي، بالن  عروسكيليبوردها،ها، ب وان به نمايشگاهت  مي2از خانه

  3 بازاريابي مستقيم.2
كننـده اسـت كـه       اي به سمت مـصرف      هاي مستقيم توزيع بدون هيچ واسطه       كارگيري كانال بازاريابي مستقيم به    
نگـاري    ل نامه هاي توزيع شام    اين كانال . دهد  اي تحويل مي   گونه واسطه   به مشتريان بدون هيچ   كاالها و خدمات را     

بازاريابي مستقيم يكـي از  . هاي موبايل است ها و دستگاه سايت  ها، وب   مستقيم، كاتالوگ، بازاريابي تلفني، كيوسك    
  . در حال گسترش استنهايي است كه با سرعت خيلي زيادي براي خدمات رساندن به مشتريا پديده

  4هاي فروش  مشوق.3
ـ       نكن  عي مي بازاريابان با استفاده از اين تاكتيك س       هـاي تـشويقي مثـل        كـارگيري برنامـه   ه  د كـه از طريـق ب

اي را براي خريد مشتريان بـا قيـد           برنامه ويژه ... ها، جشنواره فروش و       ها، حراجي   ههاي تخفيف، مسابق    كوپن
ها و بازاريابان بايد اين نكته مهم را به خاطر داشته باشـند كـه در                  شركت. مدت زمان محدود مشخص كنند    

فاده زياد از اين ابزار جايگاه خودشان را در ذهن مشتري از دست خواهند داد و كارايي اين ابـزار                    صورت است 
كننـد    هايي كـه محـصوالت پرسـتيژي عرضـه مـي             شركت ي  دربارهذكر اين نكته    . رود  رفته از دست مي     رفته

هـاي تخفيـف    هبـار در سـال از جـشنوار    ها اگر بيشتر از يك      ضروري است و آن هم اين است كه اين شركت         
  . و متزلزل خواهد شدسستشان در ذهن مشتري   جايگاه؛استفاده كنند

                                                      
Adrertising. 1  

Out of home. 2  

Direct marketing. 3  

Sales promotion. 4  
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   فروش شخصي.4

 استفاده  "فروشندگان حضوري " تري به نام    قويتوانند از ابزار موثرتر و        ها براي ارتباط با مشتريان مي       شركت
هـا و     ان محصوالت، قابليـت    فروشندگان با حضور قوي و ارتباط چهره به چهره با مشتري           ،در اين روش  . كنند

. نـوع صـنايع ضـروري اسـت    ذكر يك نكته در اين قسمت درباره  . را معرفي مي كنند   هاي سازمان     توانمندي
گي و پراكنـدگي    فروشـند بـا گـسترد        به مشتريان مـي    2 و با دوام   1دوام   كم   مصرفيكاالهاي  هايي كه     شركت

قدر ميزان پراكندگي و گستره مشتريان بيـشتر        هر  .  روبرو هستند  3بيشتري در مقايسه با محصوالت صنعتي     
شود و تمركـز   شود و هر قدر پراكندگي مشتريان كم   كارايي فروشندگان هم در اين نوع صنايع كم مي ؛شود  

  .كند  كارايي و اثربخشي بيشتري پيدا ميي استفاده از روش فروش حضور،يابد مشتريان افزايش 

   روابط عمومي.5

هـاي    از طريق انتشار مقالـه، سـاختن برنامـه    راسازمان خود، ا با استفاده از اين روشه در اين حالت سازمان   
ها براي ترويج استفاده بيشتر از يك ماده غـذايي بـه              در اين روش سازمان   . كنند  معرفي مي  يعلمي و ترويج  

ه رشته تحرير در     را ب  اي  كنند يا اينكه در آن زمينه مقاله        احتمال زياد در يك سمينار مواد غذايي شركت مي        
 و مشتريان را از فوايد محصوالتي كـه توليـد           كنند  منتشر مي  در زمينه تخصصي خود       را آورند و يا كتابي     مي
  .سازند  مطلع مي؛كنند مي

  رضايت مشتري. 3-2-2
  .شود  رضايت مشتري گفته ميدر اصطالح 5 و عملكرد سازمان4به برابري انتظارات مشتريان

  
  
  
  
  

                                                      
Nondurable product. 1  

Durable product. 2  

Industrial product . 3   
Customer expectation. 4   
Performance of the company. 5   

 

    عملكرد سازمان   انتظارات مشتريان
 

    عملكرد سازمان   گارانتي دو ساله
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 ؛گـوي انتظـارات مـشتريان باشـد       تر باشد و نتواند جواب      ازمان از انتظارات مشتريان پايين    چنانچه عملكرد س  
  .آيد آنگاه وضعيت نارضايتي مشتريان به وجود مي

  
  
  

 كه سـازمان    نكندچنانچه عملكرد سازمان از انتظار مشتري فراتر باشد و مشتري حتي به ذهنش خطور               
  .افتد  مشتريان اتفاق مي1اه وضعيت خشنودي آنگكند؛ ميچنين خدمات برتري را ارايه 

  
  
  
  
  

  
 دارد  يچـشمگير  خـشنودي مـشتريان عملكـرد         و هـايي كـه در زمينـه كـسب رضـايت            يكي از شركت  

 ميليـون دالر    36 در هر ساعت و در هـر روز          2"مارت  وال"شركت  .  است "مارت  وال"اي    هاي زنجيره   فروشگاه
 ميليـون نفـر     2هـا حـدود       تعداد پرسنل اين فروشگاه   . كند  ي دالر سود م   34000فروش دارد و در هر دقيقه       

 "وال مارت" شعبه دارد و اگر 4253.  كشور قطر يا نامبيا است  جمعيت هستند كه پرسنل اين شركت اندازه     
 ميليون مشتري در هر هفته بـه ايـن          100 حدود. شد  مي نوزدهمين كشور دنيا      از نظر درآمد   يك كشور بود  

هاي دنيا     پرفروش ترين شركت   و جز "وال مارت "  نكته ديگر اين است كه فروشگاه     . دنوش  ها وارد مي    فروشگاه
  .ترين شركت دنيا بوده است  پرفروش2002 به طوري كه در سال ؛است

بـه    شود و چـرا روز      ترين شركت دنيال مي      پرفروش "وال مارت "به نظر شما خواننده گرامي چرا شركت        
 شعار معروفي دارد كـه      "ال مارت و"سخ اصلي آن در اين است كه شركت          پا دهد؟   خود ادامه مي    رشد  به روز

  :شود در آن بر اين جمله تاكيد زياد مي
  

                                                      
Customer delight. 1  

Walmart. 2   

 

  عملكرد سازمان     انانتظارات مشتري

 

     ساله2گارانتي 

 

   سال و 5گارانتي 

 چند خدمت ديگر

 

  عملكرد سازمان     انتظارات مشتريان
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  " بدون پرسش هيچ سوالي،رضايت شما گارانتي شده است"
"Your satisfaction is guaranteed No question asked." 

  
صوالت توليد يا وارداتي خودشان را ضمانت كنند مح نامه سعي مي  ها هنگام ارايه ضمانت     خيلي از شركت  

 ؛كند  ضمانت مي"مارت وال"آنچه كه . كند  محصوالتش را ضمانت نمي   "مارت  لوا"كه شركت     در حالي . كنند
 و حـق دارد كـه هـر سـال جـز           "مارت  وال"پس شركت   . رضايت مشتريانش است نه محصوالت فروشگاهش     

شود اين است كه مهمترين   ديگري كه در ذهن ايجاد ميسوال.  به حساب آيددنياهاي  ترين شركت پرفروش
مارت چه كساني هستند؟ پاسخ اين است همان مشترياني كه از شركت              كنندگان شركت وال    مبلغان و تبليغ  

 كـه  بهتـرين افـرادي هـستند    ،العاده خشنود هستند اند و از عملكرد اين شركت فوق     خريد كرده  "مارت  وال"
  .دهند  افراد ديگر انتقال وانند بهت را ميتجربه رضايت خود 

  شود ها مي موفقيت شركتعواملي كه در بلندمدت باعث . 3
هايي  دهد كه شركت تحقيقات نشان مي.  داشتن يك محصول يا خدمات عالي و واحد تحقيق و توسعه عالي.3- 1

  .رنددست آوه  بودند موفقيت متوسطي به توانست،كردند كه محصول متوسطي به بازار عرضه مي
 در عمليـات در دنيـاي امـروز        ناكارآمـدي .  منحصر بـه فـرد اسـت       ، عامل دوم، داشتن كارايي عمليات     .2-3

  .نمايد ها را محكوم به شكست مي شركت
ـ           فرهنگي كه زيرساختارهايي را توليد مي      .3- 3 . يابنـد   مـي اق و كـارآفرين پـرورش       كند كـه كاركنـان در آن خلّ

  .د شد كه كارايي كاركنان شايسته و كارا به حد متوسط نزول پيدا كندحال باعث خواهن كاركنان خسته و بي
همه اينها به اين معنـي      . اي اليق به وجود آمده است        حرفه ياي كه با نيروها      دپارتمان بازاريابي حرفه   .4-3

 شـانس موفقيـت   ؛ با تجربه در آن مشغول بـه كـار هـستند    واست شركتي كه كاركنان بازاريابي شايسته  
  .اي دارند ناكارآمد و غيرحرفه كه كاركنان بازاريابي  خواهند داشتهايي  در مقايسه با سازمانيباالتر

  كه در فهم بازاريابي رخ داده استاشتباهاتي  .4

  اشتباه بازاريابي با فروش. 4-1

د كنند كه اگر كادر و دپارتمان فروش قدرتمندي در دورن سازمان خود داشته باشن                مي فكرمتاسفانه برخي   
كـه ايـن مـدل    . داننـد   فروش يكسان ميبا بازاريابي را هاين دست. بازار بهتر و رو به گسترشي خواهند داشت 

  .دهد از اشتباهاتي است كه در فهم بازاريابي رخ مي فكري يكي
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  غاتياشتباه بازاريابي با تبل. 4-2

كننـد اگـر    معني كه آنها فكـر مـي       ينبد. دانند  برخي ديگر از افراد هستند كه تبليغات را با بازاريابي يكي مي           
ولي ايـن دسـته     .  بازار خيلي خوبي خواهند داشت     ؛محصوالت، خدمات و نام سازمان را به خوبي تبليغ كنند         

  .دانند هم بازاريابي را مساوي با تبليغ مي

  اشتباه بازاريابي با احترام به مشتريان. 4-3

هم و اساسي در جلـب رضـايت مـشتري اسـت و اگـر               كنند احترام به مشتري عامل م       اي ديگر فكر مي     دسته
 ،تر شدن ايـن مـورد       براي روشن .  خود خواهند رسيد   مطلوب به نتايج    ، با مشتري را ادامه دهند     رفتار درست 

 قصد مسافرت بـه يكـي از   ريلي ناوبري   هاي   سيستم  يكي از  فرض كنيد كه شما از طريق     . شود  مثالي زده مي  
 با مهرباني و بـا احتـرام زيـادي روبـرو     ،شويد كه شما وارد ايستگاه قطار مي هنگامي  ؛شهرهاي ايران را داريد   

كننـد و هنگـام ورود بـه سـالن            شويد به طوري كه كاركنان انتظامات ايستگاه براي شما تعظيم هم مـي              مي
در اين ميـان بـه نظـر    . شود  ساعت تاخير انجام مي1 اما حركت شما با ؛شود ترانزيت از شما پذيرايي هم مي 

بينيد؟ قطعاً به موقـع بـودن          قطار براي مسافر مهم است يا احترام فراواني كه مي           حركت شما به موقع بودن   
 اي اين سيستم ناوبري است كه در صورت تامين نشدن اين وظيفه اصلي پرداختن به وظايف                 محصول هسته 

  .تواند رضايت مشتري را تامين كند  نميديگر

  ت محصوالتاشتباه بازاريابي با مديري. 4-4

 كه دوام، ضمانت و خدمات پـس        يكنند با توليد و معرفي محصوالت با كيفيت          فكر مي  از افراد اي ديگر     دسته
 بازاريـابي را بـا       ايـن دسـته    . ديگر الزم نيست نگران رشد بازار و مشتري باشند         ؛از فروش خوبي داشته باشد    

ه اگر بتوانند محصوالت با كيفيتي بـه دسـت          كنند ك   اين دسته فكر مي   . اند  اشتباه گرفته مديريت محصوالت   
شوند و هرگز كيفيت را فـداي هـيچ عـاملي              آنگاه مشتريان متوجه كيفيت محصوالت مي      ؛ برسانند مشتريان

كه در ادامه در مفهوم محصول توضيح داده خواهـد            در صورتي . كنند  مانند تبليغات و احترام به مشتري نمي      
هاي مشتريان است كـه يـك بازاريـاب     رصد كردن دايمي رقبا و خواسته  ؛شد كه مهمترين اصل در بازاريابي     
شـايد مـا بـا    .  در نظـر داشـته باشـد   مـدام  مـشتريان اسـت   نيـاز  كـه   رابايد محصوالت جايگزين و جديدي  

 ولي اين احتمال مهم وجود دارد كه رقبا محصولي با روش            ؛ خود توليد كنيم   زعمترين محصول را به       كيفيت
 محصوالت با كيفيت مـا بـراي مـشتري ديگـر هـيچ      ولكرد بهتري به مشتريان معرفي كنند و با عمتر   جديد

 ولي از روند    ،ها را توليد كند     موش  ترين و بهترين تله     فرض كنيد كه شركتي با كيفيت     . كاربردي نداشته باشد  
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انـد كـه از        را جديداً كشف و به بـازار معرفـي كـرده           چسب وسيله ديگري مثل     ، و اطالع باشد   حركت رقبا بي  
  .كند تر و بدون خطا عمل مي تر و سريع موش دقيق تله

 اين است كه بازاريـابي فقـط تبليـغ، فـروش، احتـرام بـه                ؛شود  اي كه از اين بحث گرفته مي        حال نتيجه 
 اگـر    هـم   و عناصر ذكر شده    .است بلكه بازاريابي شامل تمام اين موارد        ؛مشتري و مديريت محصوالت نيست    

  .ايم  آنگاه به معني اصلي بازاريابي دست يافته؛ار بگيرند و به خوبي مديريت شوندقردر كنار يكديگر 

  هاي اقتصاد جديد ويژگي. 5
 تـصور كنيـد كـه       .كننـدگان قـرار داده اسـت        هـاي جديـدي در اختيـار مـصرف          انقالب ديجيتال توانمنـدي   

. لـك چـه چيزهـايي هـستند    اند و امروزصـاحب و ما  كنندگان در گذشته از چه چيزهايي محروم بوده  مصرف
  :برند هاي زير بهره مي كنندگان در اقتصاد امروز از ويژگي مصرف

  افزايش قابل مالحظه در قدرت خريد. 5-1

 با توجه بـه تغييـر در        .اند  كنندگان در مقايسه با گذشته از قدرت خريد باالتري برخوردار شده            امروزه مصرف 
هـا نـسبت بـه گذشـته قـدرت خريدشـان              شود كه خانواده    ميالگوي زندگي و افزايش اشتغال زنان مشاهده        

تواننـد اطالعـات بـسيار        كننـدگان مـي     مساله دوم در اقتصاد جديد اين است كـه مـصرف          . بيشتر شده است  
. دسـت آورنـد   ه  هاي رقابتي ب    ، ريسك قيمت و محصوالت جديد با قيمت        رقيب ارزشمندي را درباره محصول   

  . هم در مقايسه با گذشته بيشتر شده استها آنزني  بنابراين توانايي چانه

  تنوع بيشتر محصوالت و خدمات. 5-2

لـوازم  . تواند با اسـتفاده از مـانيتور و اينترنـت خـود سـفارش دهـد                 امروزه هر فردي تقريباً هر چيزي را مي       
 بـه راحتـي از طريـق      ... خانگي، ماشين لباسشويي و ظرفشويي، مشاوره مـديريت، سـخنراني، دارو و غـذا و                

  . هستندابتياعقابل اينترنت و با تنوع 

  وفور اطالعات درباره هر چيز. 5-3

تواننـد دربـاره      افـراد مـي   . اي را به هر زباني از هـر نقطـه دنيـا خريـداري كننـد                 توانند هر روزنامه    امروزه افراد مي  
  .دست آورنده اطالعات خوبي ب بالفاصله محصولي و هر نوع هاها، دارو بندي شركت كنندگان، رتبه مصرف
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  ها گذاري و دريافت سفارش آساني در سفارش. 5-4

ها، منازل مسكوني، به راحتي هر كااليي يا خدمت مورد نياز             ها، اداره   ها، تلفن   توان از طريق موبايل     امروزه مي 
  .ها را به راحتي دريافت كرد را سفارش داد يا اينكه به عنوان يك شركت اين سفارش

  صوالت و خدماتآساني مقايسه مح. 5-5

هاي گفتگوي ديجيتال به راحتي با بسياري از افراد كـه بـا               توانند از طريق اتاق     مشتريان امروز به راحتي مي    
  . گفتگو كنند،آنها عاليق مشترك دارند

  اند ها در هزاره سوم مالك آن شده هايي كه شركت قابليت. 6
ان، ماموريـت شـركت، تاريخچـه سـازمان را در       توانند اطالعات مربوط به محصول، كاركن       ها مي   شركت .1-6

  .مند شوند نقاط دنيا از اين اطالعات بهره توانند از اقصي سايت شركت قرار دهند و مشتريان مي
ها بين كاركنان گسترش يافته است و كاركنان با اسـتفاده از شـبكه     ارتباطات داخلي در درون شركت     .2-6

  .ط برقرار كنند و از همديگر مطلع شوندتوانند با همديگر ارتبا داخلي بهتر مي
  . ارتباطات دو جانبه بين شركت و مشتريان بيشتر شده و سرعت تعامالت باال رفته است.3-6
ديگـر  هـا و      هاي تخفيف، جايزه    تبليغات، جشنواره توانند اطالعات،     تر مي  ها امروزه بهتر و سريع       شركت .4-6

  .ن قرار دهنداطالعات پيشبرد فروش را در اختيار مشتريا
  .توانند خريد، استخدام، آموزش و ارتباطات داخلي و خارجي را به وسيله اينترنت توسعه دهند ها مي  شركت.6- 5
  . عمليات توزيع با حفظ كيفيت و دقت از كارايي بهتري برخودار شده استديگر و جستيك ل.6-6

  تعريف بازاريابي از نظر كاتلر. 7
  .كند  از دو منظر تعريف مي را بازاريابي،ابي دنيافيليپ كاتلر پدر علم بازاري

  تعريف اجتماعي بازاريابي) الف
  تعريف مديريتي بازاريابي) ب

بازاريابي يك فرآيند اجتماعي است كه در آن . در تعريف اجتماعي هدف افزايش استاندارد زندگي است) الف
ـ        توانند آنچه را كه احتياج دارند از طريق         ها مي   افراد و گروه   ه  فرآيند خلق و مبادله محـصوالت بـا ارزش ب
  .دست آورند

 البته بايد توجـه داشـت كـه فـروش قـسمت كـوچكي از                ،هنر فروش محصوالت است   : تعريف مديريتي ) ب
  .بازاريابي است
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  مديريت بازاريابي. 8
ان از  حفظ و رشد مشتري،مديريت بازاريابي عبارت است از علم و هنر انتخاب بازارهاي هدف صحيح و كسب     

  .طريق خلق و تحويل ارزش افزوده برتر به مشتريان

  1مفاهيم محوري بازاريابي. 9

  بندي بازار  بازارهاي هدف و تقسيم.1-9

همه افـراد   .  محصوالت خود را به فروش رساند      ،تواند در دل يك بازار به همه افراد         يك بازارياب به ندرت مي    
 بلكه افراد در انتخاب نوع اتومبيل با يكـديگر          ند؛ دوست ندار  يك مدل بستني، نوشابه، رستوران و اتومبيل را       

كننـد و بعـد از        بنـدي مـشتريان اقـدام مـي         بنـابراين بازاريابـان ابتـدا بـه تقـسيم         . هاي زيادي دارنـد     تفاوت
 بـراي . كننـد   انداز بيشترين فرصت و سودآوري را داشته باشد، انتخاب مي            آن قسمت كه چشم    ؛بندي  تقسيم
 ايـن متغيرهـا شـامل متغيرهـاي جغرافيـايي،      .شـود  زار از يكدسـته متغيرهـا اسـتفاده مـي      بنـدي بـا     تقسيم

بندي بازار به تفـصيل    شناختي و رفتاري است كه در ادامه اين كتاب در فصل تقسيم    نشناختي، روا   جمعيت
  . آنها توضيح داده شده استي درباره

  2فضاي فيزيكي بازار، فضاي ديجيتال و ابر بازارها. 2-9

هـا     آنها درباره اين گروه    .كنند  هاي متنوعي ياد مي     حبان كسب و كار هنگام صحبت درباره بازارها از گروه         صا
  .رويم كنند، فضاي فيزيكي بازار آن جايي است كه ما براي خريد مي صحبت مي

  ) هستندرژيميافرادي كه در جستجوي محصوالت (بازار نيازها . 1-2-9
  ...) بازار پارچه و ، بازار اتومبيل،كفشبازار (بازار محصوالت . 2-2-9
  ...)بازار جوانان، (شناختي  بازارهاي جمعيت. 3-2-9
  )ها ها، بازار فرانسوي بازار چيني(بازارهاي جغرافيايي . 4-2-9
  دهندگان بازار راي. 5-2-9
  بازار كارگران. 6-2-9
  كنندگان بازار اهدا. 7-2-9

                                                      
Core Marketing concepts. 1   
Market place –Market space –Meta markets. 2   
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بـسياري از محققـان     . از اينترنـت يـا فـضاي مجـازي اسـت          خريـد كـردن     اما منظور از فضاي ديجيتال      
  .حدسشان بر اين است كه خريدها به سمت بازارهاي الكترونيكي و مجازي در حال سوق پيدا كردن است

 كامالً  ي كه در ذهن مشتر    شود   گفته مي  اي از محصوالت مكمل     ، ابربازار به مجموعه   1ينطبق نظر ماهان ساو   
 متفـاوت و  بايد در چنـد صـنعت  دسته از محصوالت را  كه در بازار اين    در حالي  .ستابه يكديگر مرتبط و نزديك      

  .متنوع جستجو كرد
ي ليزينگ و     ها   شركت ،كننده خودرو، دلّال ماشين نو و كهنه        به عنوان مثال ابر بازار اتومبيل شامل توليد       

  .تندهس ...  وكنندگان خودرو ها، تبليغ اعتباري، دلّاالن قطعات يدكي، مكانيك

  2خريدار بازارياب و .3-9

 نـام  وگروه ديگري است ) راي، توجه، هديه، رفتار(شود كه در جستجوي يك پاسخ از    بازارياب به فردي گفته مي    
  .توان به هر دو بازارياب گفت اگر هر دو گروه به فكر مبادله با يكديگر باشند آنگاه مي.  استخريدارگروه مقابل 

  ضا نياز، خواسته و تقا.4-9

شـكل بـرآورده شـدن      . مثل تشنگي، گرسنگي، امنيت، احترام    . اي هر انسان است      احتياج اساسي و پايه    ،نياز
هـاي متفـاوتي عمـل        افراد براي بـرآورده كـردن نيـاز تـشنگي خـود بـه روش              . نياز به خواسته معروف است    

يگر با خواسـتن آب ميـوه و   اي د اي ديگر با خواستن نوشابه و دسته     اي با خواستن آب، دسته      دسته. كنند  مي
 ،كننـد   بنابراين شكلي يا روشي كه افراد نيازهاي خود را برآورده مي          . كنند  نياز تشنگي خود را برآورده مي     ... 
بـه عنـوان مثـال در       . شـوند   دهي مي   ها جهت   هاي افراد با توجه به فرهنگ       البته خواسته .  نام دارد  "خواسته"

  .اي از محصوالت حرام براي رفع نيازها جايز نيست خواستن دستهكشور ايران به داليل قانوني و شرعي 
منـد    به عنوان مثـال همـه مـا عالقـه         . شوند  ميها هستند كه با قدرت خريد همراه          تقاضا، همان خواسته  

 اما اگر بحث خريد آن      ؛ از يك اتومبيل پرستيژي استفاده كنيم      ،احترامهستيم كه براي برآورده ساختن نياز       
  .پوشي كنند از افراد از اين خواسته خود چشم% 90 شايد ،ميان آيداتومبيل به 

كننـد، بلكـه نيازهـا قبـل از            اين است كه بازاريابان نيازها را خلق نمـي         ؛نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد       
هـاي    واسـته توانند بـر خ     بازاريابان و از هزاران سال پيش وجود دارند، بلكه بازاريابان به همراه عوامل اجتماعي مي              

گويند كه اتومبيل بنز نياز اجتماعي آنها را   مياتومبيل بنزافراد تاثير بگذارند به عنوان مثال بازاريابان به خريداران 
  .كند بهتر برآورده مي

                                                      
Mahan sawney. 1  

Marketer and prospect. 2  
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هزينــه پــول

  3، برند2، پيشنهاد1 محصول.5-9

  .لمثل يك گوشي موباي. سازند منظور از محصول مجموعه منافعي است كه يك نياز را برآورده مي

  .تركيبي است از محصوالت، خدمات، اطالعات و تجربه) offer(پيشنهاد يا 
دونالد برندي است كه با خود تـصاوير          به عنوان مثال مك   . برند يك پيشنهاد از يك منبع شناخته شده است        

كـه بـه    . كنـد   طاليي را در ذهـن ايجـاد مـي        ) M(ها، شادي، غذاي سريع و ام         احساسي همبرگر، لذت، بچه   
  .شود  گفته مي4عه اين تصاوير، تصوير برندمجمو

  مندي ارزش و رضايت. 6-9

خريـداران از بـين     . يك پيشنهاد زماني موفق خواهد بود كه بتواند ارزش و رضايت در مشتريان توليـد كنـد                
عواملي . كنند كه بيشترين ارزش را به آنها ارايه كند          محصوالت و خدمات موجود آن محصولي را انتخاب مي        

ايـن مثلـث بـه سـه عامـل كيفيـت،            . معروف هستند ) Qsp(دهند به مثلث       مشتري ارزش بااليي مي    كه به 
 اما بـا افـزايش      ،يابد  با افزايش كيفيت و خدمات معموالً قيمت نيز افزايش مي         . خدمات و قيمت مرتبط است    

  :شود ميارزش با رابطه زير نيز محاسبه . قيمت، ارزش كاهش خواهد يافت
  




  
 منــافع احساســي 

ــي  هزينه هاي روان
 منـــافع كـــاركردي

انــرژي زمان
 منـــافع
ــه   ارزش هزين

  
  

  .توانند ارزش را به طرق زير افزايش دهند بازاريابان مي
  با افزايش منافع. 1
  با كاهش هزينه. 2
  افزايش منافع و كاهش هزينه. 3
  افزايش منافع بيشتر از افزايش هزينه. 4
  كاهش منافع كمتر از كاهش هزينه. 5
  

                                                      
Product. 1  

Offer. 2  

Brand. 3   
Brand Image. 4   
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   2مله و معا1مبادله. 7-9

شود وضعيت هر دو گروه نسبت بـه قبـل بهتـر             فرآيند خلق ارزش بين دو گروه است كه باعث مي          "مبادله"
. دست آورده هاي متفاوتي ب توان به روش يك محصول را مي. ترين مفهوم بازاريابي مبادله است      محوري. شود
 ،اي بين طرفين اتفاق افتـد       نكه مبادله براي اي . دست آورد ه  توان از طريق گدايي، شكار، دزدي يا مبادله ب          مي

اي هـم      شرايط زير به اين معني نيست كه حتمـاً در پايـان معاملـه              بودنشرايط زير بايد مهيا باشد اما مهيا        
  : مبادله دادنبراي انجام. انجام خواهد شد

   گروه2حضور حداقل . 1
  داشتن چيز با ارزشي براي مبادله. 2
  آزادي عمل، تمايل و عالقه. 3
  توانمندي و قدرت تحويل كاال به طرف مقابل. 4

  .دهد زني توانستند به توافق برسند آنگاه معامله رخ مي اگر دو طرف مبادله پس از چانه
دهـد و در ازاي   شود كه فرد اول به فرد دوم محصول الف را تحويـل مـي         گفته مي اي     به مبادله  "معامله"

  .كند  را دريافت مي"ب"آن معادل ارزش 
 "ج"دهد و در ازاي آن محصول        اول به دوم محصول الف را تحويل          ولي فرد  ؛دهد  اي رخ     چه معامله چنان

  .شود  گفته مي"تهاتر"را دريافت كند به اين امر 
اي رخ دهد و فرد اول به فرد دوم محصولي را ارايه كند و در ازاي آن هيچ چيزي دريافت            چنانچه معامله 

  .اتفاق افتاده است 3 هبهيا هديه در اصطالح ،نكند
صـورت    در غيـراين   .افتـد    مبادله اتفاق مـي    ،پوشاني وجود داشته باشد     ها هم   اگر بين اين ليست خواسته    

  .شود  ميانجام سختي بهمبادله 

  4ها بط و شبكها رو.8-9

بـط   هـدف تـامين روا  ،منـد  در بازاريـابي رابطـه  . مند است    كوچكي از بازاريابي رابطه    و جز 5اي  بازاريابي مبادله 
هدف از ايجـاد    . است) كنندگان  كنندگان و توزيع     عرضه -مشتريان(هاي متفاوت     بلندمدت با بازيگران و گروه    

  .اين روابط حفظ واحد تجاري است

                                                      
Exchange. 1  

Transaction. 2  

Transfer. 3  

Relationships and Networks. 4 

Transaction Marketing .5 
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 "شـبكه " منجر خواهد شد كه نام آن با ارزشمند به تشكيل يك دارايي بسيار       خروجي نهايي بازاريابي رابطه   
  .گيري است ها در حال شكل  بلكه رقابت بين شبكه،پذيرد ورت نميها ص امروزه رقابت بين شركت. است

  1هاي بازاريابي كانال. 9-9

  .كنند براي اينكه بازاريابان به بازارهاي هدف برسند از سه كانال متفاوت بازاريابي براي اين كار استفاده مي
  هاي ارتباطي كانال. 1-9-9
  هاي توزيع كانال. 2-9-9
  اتيهاي خدم كانال. 3-9-9

 چـاپ و تبليغـات      ،هاي ارتباطي استفاده از ابزارهاي ارتبـاطي متفـاوت مثـل رسـانه              منظور از كانال  . 1-9-9
  .محيطي براي رسيدن به بازار هدف است

عـامالن و نماينـدگان توزيـع بـا         فروشـان     كنندگان، عمده فروشـان، خـرده       بازاريابان از طريق توزيع   . 2-9-9
هـا بـراي نمـايش، فـروش و تحويـل             بازاريابان از ايـن كانـال     . كنند  ر مي بازارهاي هدف خود ارتباط برقرا    

  .كنند تا اينكه فرآيند مبادله تسهيل شود محصول فيزيكي خود به خريداران استفاده مي
هـا،   هـاي حمـل و نقـل، بانـك          ها بازاريابان از انبارهـا، شـركت        در اين نوع كانال   : هاي خدماتي   كانال. 3-9-9

  .كنند ها براي تسهيل معامله با خريداران بالقوه استفاده مي باري و بيمهموسسات مالي و اعت

  زنجيره تامين. 10-9

تـري   رساند، زنجيره تـامين كانـال طـوالني       هاي بازاريابي، بازارياب را به مشتريان هدف مي         كه كانال   در حالي 
به عنوان مثال زنجيره . شود ه مييابد كه به مشتري تحويل داد     ادامه مي است كه از مواد خام تا كاالي نهايي         

  .دهد تامين براي يك كيف چرم زنانه طيف زير را پوشش مي
  
  

  
هر خانه در شكل فوق بـراي كـسب و كارهـا ارزش         . دهنده سيستم تحويل ارزش است      اين زنجيره نشان  

جـه بـه   خـش هـستند و بـا تو       پ در طول اين زنجيره تامين       صنعتها در يك      شركت. كند  اي توليد مي    افزوده
  .دنكن هاي اقتصادي و ارزش دريافت شده به سمت باال يا پايين زنجيره حركت مي صرفه

                                                      
Marketing channels. 1 

  

پوست
  

 عمليات دباغي
  

 برش
  

 توليد
  

 مشتري
 

هاي بازاريابي كانال
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  رقابت. 11-9

شود كه يك خريدار هنگام خريد، محصوالت و پيشنهادهاي آنها             بالقوه و واقعي مي    يرقابت شامل همه رقبا   
  :افتد رقابت در چند سطح اتفاق مي. گيرد را در نظر مي

بينـد كـه      هـايي مـي      را بـه عنـوان شـركت       ديگر رقبـا   شركت   ،در اين سطح  :  سطح برند  رقابت در . 1-11-9
در اين . رساند  قيمت مشابه به فروش مي    با و به مشتريان خود      كنند  ميمحصوالت و خدمات مشابه توليد      

هـاي   شركت بود و خواهدهايي مانند تويوتا، هوندا، و رنو        شركت ،سطح رقباي اصلي شركت فولكس واگن     
 ايـن  رقيـب  هيونـدا،   وهايي مانند بنـز  كنند و شركت هايي با قيمت متوسط توليد مي    كه اتومبيل  ريديگ

  . استرقيبشركت ايران خودرو در اين سطح فقط با شركت سايپا . شركت نخواهند بود
گيرد كـه     هايي در نظر مي      رقباي اصلي خود را شركت     ؛ شركت ،در اين سطح  : رقابت در سطح صنعت   . 9- 11- 2

در ايـن حالـت     . كننده همان طبقه محصول يا محصول جايگزين و نزديك به محـصوالت خـود اسـت                 يدتول
شركت ايـران   .  هر برندي كه باشد رقيب خواهد بود       ياكنندگان اتومبيل      توليد تماميشركت فولكس واگن با     

  .هد بود خوارقيب... ، كرمان خودرو و مرتبكنندگان اتومبيل مثل سايپا، بهمن،  خودرو با توليد
 يـا هايي كـه خـدمات مـشابه           شركت تمام خود را با     ؛ شركت ،در اين سطح  : رقابت در سطح شكل   . 3-11-9

هـاي    شـركت ديگـر مثالً شركت فولكس واگن خود را نه تنها با . بينند رقيب مي ؛كنند  مشترك عرضه مي  
رقيـب   نيـز    ،ستند كـاميون و دوچرخـه هـ       ،كننده موتورسـيكلت    هايي كه توليد    ساز بلكه با شركت     خودرو

  .دبين مي
كننـده همـان طبقـه        هايي كـه توليـد       شركت تمام خود را با     ،در اين حالت شركت   : رقابت عمومي . 4-11-9

هـاي قبلـي شـركت        با توجه به مثال   . بيند   مثل محصوالت مصرفي يا صنعتي رقيب مي       ؛محصولي هستند 
  .بيند  رقيب مي؛ هستنددوامبا كننده لوازم خانگي  هايي كه توليد فولكس واگن خود را با شركت

  محيط بازاريابي. 12-9

شود كـه ايـن دو دسـته          اما محيط بازاريابي به دو دسته تقسيم مي       .  توضيح داده شد   پيشترمحيط بازاريابي   
  :عبارتند از

مـواد  (كننـدگان      شامل عرضه  ؛اين محيط كه به محيط نزديك نيز معروف است        : اي  محيط وظيفه . 1-12-9
) هـا و عـاملين      كـارگزاران، نماينـده   (كننـدگان     هـا و توزيـع       واسـطه  )كنندگان خدمات    عرضه م،اوليه و خا  

  .شود مشتريان هدف مي
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شناختي، اقتصادي، طبيعي، سياسي،  اين محيط شامل محيط جمعيت: محيط وسيع يا محيط دور. 2-12-9
  .خواهد شدده  به تفصيل شرح داهاي بازاريابي محيطشود كه در فصل  اكولوژيكي و فرهنگي مي

  هاي بازاريابي برنامه. 13-9

4(به اهداف بازاريابي و آميخته بازاريابي        sp (هر عنـصر از آميختـه بازاريـابي        . گويند  هاي بازاريابي مي    برنامه
  : توضيح داده شده است1-1جدول  را به وجود آورد كه در منفعتيبايد براي مشتريان هدف 

  
  

4بازاريابي آميخته  sp    4چهارسي sc  

    محصول
  حل براي مشتري راه

Customer solution 

    قيمت
  هزينه براي مشتري

Customer cost 

    توزيع
  راحتي

convenience 

    ترويج
  ارتباطات

communication 
  

  آميخته بازاريابي. 1-1جدول 

  ها نسبت به بازار ديدگاه شركت. 10
ها به مشتري، سازمان و جامعـه چـه           ها به بازار چه نگاهي است و شركت         ها و نگاه شركت     اينكه تفكر شركت  

بندي و     طبقه تقسيم  6ها در     اين ديدگاه . ها نسبت به بازار است      تدهنده ديدگاه شرك    دهند نشان   اهميتي مي 
  :شوند و بررسي ميبحث 
  مفهوم توليد. 1-10
  مفهوم محصول. 2-10
  مفهوم فروش. 3-10
  مفهوم بازاريابي. 4-10
  مفهوم مشتري. 5-10
   اجتماعيبازاريابيمفهوم . 6-10
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  1مفهوم توليد. 1-10

يم بازاريابي است و بر اين باور است كه مشتريان محصوالتي را تـرجيح              ترين مفاه    از قديمي  ياين مفهوم يك  
 ،مديراني كه اين ديـدگاه را نـسبت بـه بـازار دارنـد     . دندهند كه به طور گسترده در دسترس و ارزان باش   مي

  :هستند سه ويژگي داراي
  تمركز بر هزينه پايين. 1
  تمركز بر توزيع انبوه. 2
  كارايي توليد. 3

 و مـردم آنهـا بيـشتر بـه فكـر محـصول هـستند تـا                  انـد   براي كشورهايي كه در حال توسعه     اين ديدگاه   
تواننـد     مي ،هايي كه هدفشان توسعه بازار است        شركت .رسد   مناسب به نظر مي    ،هايي كه يك محصول     ويژگي

  .از اين ديدگاه استفاده كند
 ولـي اشـكاالتي ماننـد       ؛اسـت اگر چه در اين روش ميزان توليد در هر ساعت باال است و قيمـت پـايين                  

هـاي دولتـي از ايـن فلـسفه در            امروزه سازمان . شود   بودن، پايين بودن كيفيت به وفور يافت مي        يغيرشخص
شركت ايران خودرو در كـشور ايـران از   . كنند استفاده مي ... توليد و عرضه كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه و         

بديهي است براي رقابت در بـازار  . كرد  اين تفكر استفاده مي در توليد اتومبيل پيكان از1380 تا   1346سال  
  . اين تفكر هيچ كمكي به گسترش بازار نخواهد كرد،امروز

  مفهوم محصول. 2-10

پـسندند كـه بيـشترين كيفيـت، عملكـرد و             كنندگان محصوالتي را مي     اين ديدگاه بر اين باور است كه مصرف       
 بـر   كننـد؛   را اداره مـي    كسب و كـار خـود        ادارهاني كه با اين فلسفه به       مدير. هاي نوآورانه را داشته باشد      ويژگي

توانند كيفيت    فرض آنها بر اين است كه مردم مي       . ندنك  برترين محصوالت و بهبود آنها در طول زمان تمركز مي         
  . محصوالت تميز دهند و آنها را جستجو كنندديگرمحصوالت را ارزيابي كنند و محصوالت با كيفيت را از 

 بايـد دايمـاً     باورنـد كـه    طبق اين مفهـوم بـر ايـن          ،كنند  موش فعاليت مي    هايي كه در ساخت تله      شركت
هـا عالقـه      مـوش    بسازند و مردم مشتاقانه به اين تلـه        ،هاي با كيفيت كه داراي عملكرد عالي هستند         موش  تله

بـراي سـاخت و طراحـي     از بهتـرين مهندسـان   ؛كنند كساني كه طبق اين مفهوم كار مي . د داد ننشان خواه 
 ديـد اشكالي كه به ديدگاه فوق وارد است اين است كه اين ديدگاه فقـط               . كنند  محصوالت خود استفاده مي   

                                                      
Production concept. 1   
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مـوش بـا كيفيـت        كـساني كـه تلـه     . كنـد    سازماني دارد و به خارج سازمان و محيط رقيب توجه نمـي             درون
 از  امـروزه رقبـا   . ماننـد   كنند و غافل مـي      ميتوجه ن  به عملكرد رقبا كه امروزه ما شاهد آن هستيم           ،سازند  مي

 سـال   1شـود و ايـن چـسب تـا             كه بر سطحي ريخته مي     كنند   استفاده مي  موش چسبي   محصولي به نام تله   
 و در   شود   شده مي  شود و هر موش به محض راه رفتن روي اين سطح چسبناك بالفاصله گرفتار               خشك نمي 

بنـابراين  .  استفنريهاي سنتي و  موش العاده كارآمدتر از تله وق ف تر و هم  هم ارزان  اين محصول  .افتد  ميتله  
و از  . ندارند عملكرد رقبا توجه      وجه به    به هيچ  كنند  را اداره مي  كساني كه طبق اين مفهوم كسب و كار خود          

  . پذير هستند اين ناحيه به شدت آسيب
 كننـد؛  را اداره مي سازمان خود ،حصول ممفهوم بر اين باور است كه مديراني كه با    "تئودور لويت "پروفسور  

 بلكـه مـشتري در      ؛خـرد    اين باور است كه مشتري متـه نمـي         "لويت".  هستند "1بيني بازاريابي   نزديك"گرفتار  
 بنابراين هر قدر كه شما بيشتر اصرار كنيد كـه شـما             .سوراخ كند را  هايي است كه بتواند ديوار        جستجوي روش 

شايد . ايد   گرفتار مفهوم محصول شده    ،يدكن  رايي و با بهترين مواد اوليه توليد مي       ها را با بيشترين كا      بهترين مته 
رقيبي بتواند دستگاهي به بازار معرفي كند كه آن دستگاه با استفاده از سيستم ليـزر و بـدون اسـتفاده از متـه                

  .د كرد توليد بهترين مته به شما هيچ كمكي نخواه،بنابراين در اين حالت. ديوار را سوراخ كند
 در حالي كه بايـد از       ، دارند در حال نگاه كردن به خود در آينه هستند          اعتقادهايي كه به اين مفهوم        شركت

هايي هستند كه فرضشان بر اين است كه مثالً           هم شركت  امروزه در كشور ايران   . پنجره به بيرون نگاهي اندازند    
كه    در حالي  ،ترين محصوالت است    ن و با كيفيت    بهتري و جز ،شود   آنها توليد مي     كه توسط شركت   چكش حفاري 

 كه به راحتي جايگزين محصوالت بـا        در حال عرضه شدن است      جديد هاي حفاري    تجهيزات و سيستم   ،در بازار 
  . محيط رقيب نكردناين نوع تفكر يعني در آينه به خود نگريستن و بررسي. شود كيفيت آنها مي

  مفهوم فروش. 3-10

 هرگـز بـه انـدازه كـافي از محـصوالت و      ،ر است كه اگر مشتريان به حال خود رهـا شـوند        اين مفهوم بر اين باو    
 ظرفيت روبرو هستند يا افراد با خريـد         فهاين فلسفه در كسب و كارهايي كه با اضا        . خدمات خريد نخواهند كرد   

مثـل فـروش   . شود كار گرفته ميه  ندارند به طور تهاجمي ب به خريد آنهااي آن محصوالت مشكل دارند يا عالقه  
  :دارد رييس قبلي شركت كوكا كوال شعاري با اين مضمون 2"سرجيو زيمن". ها المعارف بيمه و دايره

  

                                                      
Marketing Myopia. 1   
Sergio zyman. 2  
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  is selling The purpose of marketing  هدف بازاريابي فروش است
   More stuff to more people  محصوالت بيشتر به افراد بيشترفروش 

  More often for more money  اغلب براي پول بيشتر
  In order to make profit  دست آوردن سود بيشتره براي ب

  
اما فراموش نكنيم كه اگر يك مشتري براي خريد يك دست كت و شلوار نزد ما آمد و ما چون از هـدف               

 تـن او  ، آن خيلي مناسـب مـشتري نيـست   ي  اندازه كه    را  بالفاصله كت و شلواري    ،تعيين شده عقب هستيم   
تغيير خواهند  ها     چون هفته آينده قيمت    ، كه دو دست از اين كت و شلوار ببرد         داديماو پيشنهاد   كرديم و به    

چون فلسفه فروش بر ايـن بـاور اسـت كـه        . ايم   آنگاه ما با مفهوم فروش با اين مشتري وارد تعامل شده           ،كرد
صول رضـايت    فلسفه فروش به اين وضعيت كه مشتري بعد از خريـد محـصول چقـدر از محـ                  -بفروش و برو  

ندي مشتري  م  بلكه هدف بازارياب طبق اين مفهوم فروختن است و رضايت         . خواهد داشت كار چنداني ندارد    
  .رسد خيلي مهم به نظر نمي

 روزبه روز مناطق جغرافيـايي      ،نيك به ياد دارم كه يكي از فروشندگان كه به فروش شكالت مشغول بود             
 مدير عامل سازمان به اينجانب فرمودند       .رفت  طق جديد مي  داد و سراغ منا     تخصيص داده شده را پوشش مي     

با كمي بررسي مشخص شـد كـه        . راضي است كه فالن كارشناس عملكرد خيلي بااليي دارد و به شدت از او             
 فقـط چنـد     ؛رسـيد   برده و به هر مغازه يا فروشگاه كه مـي           اين كارشناس از مفهوم فروش كارش را پيش مي        

به آن مشترياني كه  دوبارهكرد و بعد از گذشت چند روز  رساند و عبور مي    روش مي ها را به ف     جعبه از شكالت  
 اين نحـوه  .گرفت نمي و از اتمام محصول و رضايت آنها خبري          زد  نمي سري   ، بود شكالت فروخته قبالً به آنها    

  .رفتار يعني استفاده از مفهوم فروش
 شما پيشنهاداتي ماننـد خريـد كپـسول اطفـاء           گيرند و به     موبايل شما تماس مي    بادر هر دقيقه افرادي     

 به نظـر شـما خواننـده گرامـي آيـا            ،دهند  پيشنهاد مي ... هاي كاهش مصرف سوخت اتومبيل و         حريق، كيت 
 بدانيـد كـه     ؛هدف اينها به جزء فروش محصول چيز ديگري هست؟ اگر پاسخ شما به اين سوال منفي است                

با توجـه بـه وجـود اينترنـت و          . كنند  ره سازمان خود استفاده مي    دسته از افراد از مفهوم فروش براي ادا        اين
 نباشـيم،   مطلـع  رضايت مشتري پس از خريد و اسـتفاه از محـصول              ميزان سريع شدن ارتباطات چنانچه از    

  . انتقال خواهد يافتديگرانآنگاه نارضايتي مشتريان از محصول و نام شركت با سرعت بيشتري به 
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  1مفهوم بازاريابي. 4-10

ايـن  . ها را زير سـوال بـرد         فلسفه ديگربه وجود آمد و اعتبار      ) 1950( ميالدي   50اين فلسفه در اواسط دهه      
 بـر   .مفهوم، متمركز بر مشتري است و برعكس مفهوم فروش كـه بيـشتر بـر توليـد و فـروش متمركـز بـود                       

كند در     تاكيد مي  مفهوم فروش بيشتر بر شكار مشتري     . دهي به مشتريان متمركز است      خيزي و پاسخ   حاصل
اين مفهوم ديد بلندمدت نسبت     .  بر ايجاد ارزش افزوده براي مشتري تمركز دارد        "مفهوم بازاريابي "كه    حالي

 در  ؛دانـد   به روابط با مشتري دارد و فروش را آغاز و سرفصلي براي شروع تعهـدات نـسبت بـه مـشتري مـي                      
 ايـن مفهـوم در      .رسـيد    هـم بـه پايـان مـي         كليـه تعهـدات    ،كه در مفهوم فروش، با فروش به مـشتري          حالي

جستجوي مشتريان صحيح براي محصول نيست بلكـه ايـن مفهـوم در جـستجوي محـصول صـحيح بـراي                     
  2.مشتريان است

ايد و در حـال حاضـر در جـستجو چنـد مـشتري                 ميليارد تومان از يك كاال را وارد كرده        1چنانچه شما   
چـون ابتـدا    . كنيـد   ما با مفهوم فروش دست و پنجه نرم مي         ش ؛هستيد كه اين محصوالت را به آنها بفروشيد       

براي محصوالت خود و به نـوعي فـروش آنهـا           ايد و در حال حاضر در جستجوي مشتري           سراغ محصول رفته  
بوديـد و پـس از         ابتدا بايد دنبال مشتريان و فهم خواسته آنها مي         ،كه طبق مفهوم بازاريابي     در حالي . هستيد

  .كرديد والت اقدام ميآن به وارد كردن محص
در عصر انقالب صـنعتي جملـه معروفـي وجـود           :  گفته است  "سترواندرمنل"يك بازارياب مشهور به نام      

  :گفت داشته كه مي
  

  3.شود آن را از من بخريد ام، مي  كه من ساخته استاين آن چيزي
  

  

  :شود كه در عصر ارتباطات و اطالعات گفته مي در حالي
  
  

  4.شود آن را براي من درست كنيد خواهم، مي مياين آن چيزي كه من 
  

  

اين مفهوم بر اين باور است كه شركت بايد بتواند در مقايسه با رقبا براي مشتري ارزش بيـشتري خلـق                     
  .كند و به آنها تحويل دهد

                                                      
Marketig concept. 1  

The job of marketing is to find right product for your customer.. 2  

You please buy it. This is what I make, won't. 3   
This is what I want, won't you please make it.. 4   
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اين چهار ستون شامل شـناخت صـحيح مـشتريان هـدف تاكيـد بـر                . بازاريابي چهار ستون دارد   مفهوم  
در .  بـه رضـايت مـشتري منجـر خواهـد شـد            تهاي سازمان كه در نهاي      ي، هماهنگي فعاليت  نيازهاي مشتر 

 و بـر    شـود   مـي  نقطه شروع و پايـان ايـن مفهـوم از كارخانـه شـروع                . پايه دارد  4كه مفهوم فروش نيز       حالي
 وزيـر د  در شـكل    . كنـد   محصول توليد شده متمركز است و با استفاده از ابزار فروش به سودآوري توجه مـي               

  :اند   بازاريابي و فروش با يكديگر مقايسه شدهمفهوم
  

  مفهوم فروش. الف
  

  
  

  

  
  

  مفهوم بازاريابي. ب

  

  

  

  
  مقايسه مفاهيم فروش و بازاريابي. 1-2شكل 

  

  :شود نظر به اهميت اين مفهوم هر يك از چهار ستون مفهوم بازاريابي جداگانه توضيح داده مي
بندي بازارها بر اسـاس متغيرهـاي          تقسيم ؛دارد  مي كه يك بازارياب برمي    اولين قد : بازارهاي هدف . 1-4-10

زمـاني كـه بازارهـاي هـدف بـا          . به عنوان بازار هدف است    منطقي و بعد از آن انتخاب يك يا چند بخش           
هـا و      آنگـاه بـا توجـه بـه قابليـت          ،شـوند    انتخاب مي  ،باليم  هايي كه در سازمان به آنها مي          توجه به قابليت  

  .شود  بيشترين ارزش افزوده به مشتري تحويل مي،سازمان  تخصص

 روشف محصول كارخانه
سودآوري از طريق

 حجم فروش

 هدف ابزار تمركز نقطه شروع

 بازار هدف

نيازها و 
هاي  خواسته

 مشتري

بازاريابي
 منسجم

 رضايت مشتري

 هدف ابزار تمركز نقطه شروع
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 اما در مرحله بعد     ؛يك شركت شايد بازارهاي هدف خود را به خوبي تعريف كند          : نيازهاي مشتري . 2-4-10
روشـن شـدن بحـث مثـالي آورده       بـراي   . را تشخيص دهد   بالقوه   مشتريانبايد بتواند به درستي نيازهاي      

  :شود مي
ده مواد شيميايي توانست ماده جديدي اختراع كند كـه پـس از مخلـوط شـدن و                  كنن  يك شركت توليد  

تـوان ايـن      بخش بازاريابي توانست به اين ايده برسد كه مي        . شد  هاي تزئيني مي    خشك شدن شبيه به سنگ    
 حـضور يافـت،   شركت بعد از اينكه در يك نمايشگاه تجاري         . كار گرفت ه  محصول را در بازارهاي وان حمام ب      

 اما به داليل زير ؛گرفت كه اين محصول را به فروشندگان محصوالت بهداشتي ساختماني عرضه كندتصميم 
  :عرضه اين محصول با استقبال روبرو نشد

 دالر 2000هاي توليد شده با مواد جديد         كه قيمت وان     دالر بود در حالي    500هاي معمولي     قيمت وان . 1
  .استفاده كندداد از سنگ  شد كه مشتري ترجيح مي تمام مي

شـد آنقـدر سـنگين بـود كـه سـازندگان منـازل بايـد سـقف                هايي كه با اين مواد درست مي        وزن وان . 2
  .كردند ساختمان خود را تقويت مي

 بـه خـوبي تـشخيص داده        ، ولي نياز بازار هـدف     ؛ فوق ديده شد كه بازار هدف به خوبي انتخاب شد           در مثال 
  .دبا نيازهاي بازار هدف سازگار نبو نشد يا به عبارت ديگر محصول عرضه شده

  

 هاي مشتري معموالً آسان نيست فهم نيازها و خواسته.  
  

يعنـي خـود    . اي از مشتريان نيازهايي دارند كه خودشان هم از آن نيازهـا مطلـع و آگـاه نيـستند                    دسته
زنـي   دستگاه چمـن گويد اتومبيل ارزان،  وقتي مشتري مي. تواند نيازهاي خود را تفسير كند      مشتري هم نمي  

  تراش سريع و يا هتل آرام منظورش چيست؟ قوي، ريش
 اگر در نيازهاي مـشتري      . در جستجوي اتومبيل ارزان است     هبه عنوان مثال مشتري را در نظر بگيريد ك        

  :رسيم  پنج نياز متفاوت ميبهتر شويم  عميق
  .خواهد مشتري اتومبيل ارزان مي: 1نيازهاي بيان شده. 1
 اتومبيلي است كه هزينـه نگهـداري پـاييني داشـته        ،منظور مشتري از اتومبيل ارزان    : 2اقعينيازهاي و . 2

  .اش پايين باشد  اوليه قيمتباشد نه اينكه
  

                                                      
Stated need. 1   
Real need. 2  
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  .اتومبيل انتظار خدمات پس از فروش خوبي داردكننده  مشتري از عرضه: 1نيازهاي بيان نشده. 3
اتومبيل مشتري يك سيستم ناوبري نصب شود،       اينكه روي   ): خشنودكننده (2كننده  نيازهاي خوشحال . 4

  .مشتري را خوشحال خواهد كرد
  .بضاعت جلوه كند هاي ساده و بي خواهد با خريد اين اتومبيل شبيه به آدم مشتري نمي: 3نيازهاي پنهان. 5

ز وقتي كه تمامي دواير سازمان با يكديگر همكاري نزديكي داشته باشـند كـه ا  : 4بازاريابي منسجم . 3-4-10
 خروجي اين برآيند همكاري چيزي نخواهـد        شودطريق اين همكاري و كار تيمي منافع مشتريان تامين          

  .بود جزء بازاريابي منسجم و يكپارچه
ها با شنيدن ايـن واژه بـه يـاد دايـره بازاريـابي                 خيلي ،آيد  هنگامي كه بحث رضايت مشتري به ميان مي       

كه اگر واحد بازاريابي سفارشـي   در حالي. دانند د بازاريابي مي  افتند و تامين رضايت مشتري را وظيفه واح         مي
 روز محصول درخواستي را به او تحويل        40را از يك مشتري دريافت كند و به مشتري قول بدهد كه بعد از               

 روز زمـان    40هماهنگي با واحـد فـروش شـركت فقـط           ناولي واحد طراحي و مهندسي به دليل        . خواهد داد 
واحد بازرگاني خارجي زمان الزم دارد تا مـواد          روز هم    20هاي اوليه را تهيه كند و         نقشهكه  نصرف كند تا اي   

شـود كـه      اوليه را به واحد توليد تحويل دهد اين عدم همكاري و هماهنگي در نهايت به اين جـا خـتم مـي                     
در ايـن   . مـد  روز بـه طـول بيانجا      60 روزه به او تحويل داده شود، بيشتر از          40سفارش مشتري كه قرار بود      

حالت مشتري بسيار عصباني و شاكي خواهد شد كه دليل عصبانيت و شكايت مشتري به هيچ وجه تقـصير                   
گيري كـرد كـه     توان اينطور نتيجه    مي. شود  بين واحدها مربوط مي   واحد بازاريابي نيست و به عدم هماهنگي        

يگر همكاري نزديكي داشته باشند     براي به دست آوردن رضايت مشتريان، همه واحدهاي سازمان بايد با يكد           
  .تا اينكه رضايت مشتري حاصل شود

ها بايد به واحدي وجود داشته باشد كه به عنوان حلقه واسطه مابين مـشتري، سـاير         بنابراين در سازمان  
 بـا  به عبارت ديگر در درون سازمان بايد دايره بازاريابي بتواند تمام دواير سازمان را. دواير سازماني قرار گيرد  

اي هماهنگ كند تا آنچه كه از طرف دايره بازاريابي به مشتري قول داده شده سر وقـت بـه                      يكديگر به گونه  
كند كه به اين بازي و به ايـن           كننده را دايره بازاريابي بازي مي       اين نقش هماهنگ  . مشتري تحويل داده شود   

تـر شـدن بحـث مثـالي           براي روشن  .شود  كننده و يكپارچگي گفته مي      ايفاي نقش در اصطالح نقش منسجم     

                                                      
Unstated need. 1  

Delight need. 2   
Secret need. 3  

Integrated marketing. 4   
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فرض كنيد كه مشتري براي سفارش يك مدل خاصي از يـك ماژيـك بـه دايـره بازاريـابي و                    . شود  آورده مي 
تر و قطـر آن       هاي فعلي كوتاه    فروش مراجعه كرده است و مشتري خواستار ماژيكي است كه قد آن از ماژيك             

ن نخواهد ديد كه ايـن درخواسـت مـشتري را بـا واحـد               اي جزء اي    مسئوول بازاريابي چاره  . كمي بيشتر باشد  
طراحي و مهندسي در ميان بگذارد و با آنها موضوع را طرح كند و نتيجه را از اين دايـره جويـا شـود و بعـد          

  .پاسخ را به اطالع مشتري برساند
ر بـا فـروش   كند كه به تعداد زيادي ماژيك احتياج دارد و اين ميزان احتياج براب         اين دايره درخواست مي   

% 20بلكـه  . تواند مبلغ فاكتور را بالفاصله و به شكل نقدي تصفيه كنـد  ولي مشتري نمي.  ماه شركت است  1
دايره بازاريابي بايد بالفاصله اين درخواست مـشتري        . خواهد صادر كند    نقد و مابقي در وجه شركت چك مي       

 كه آيا وضعيت مالي شركت در حدي است كه          را با معاون مالي و اداري يا با مدير مالي مطرح كند و ببينند             
  بتوانند اين مقدار محصول را به مشتري به فروش برسانند با نه؟

هايي دارد كه تا يك هفته ديگـر بـه دسـت او               يا مشتري ديگري را در نظر بگيريد كه درخواست ماژيك         
ليد هماهنگ كنند كه آيا اين امكان       دايره بازاريابي بايد بالفاصله خود را با دايره بازرگاني خارجي و تو           . برسد

  وجود دارد كه محصوالت درخواستي مشتري را سر وقت تا يك هفته آينده به او تحويل دهند؟
كننده ما بين مشتري و  بينيد كه دايره بازاريابي يك حلقه منسجم  سناريوي مطرح شده مي3با توجه به 

  .گيرد ديگر دواير سازماني قرار مي
  .در سطح كل سازمان. 2در سطح وظيفه . 1. افتد در دو سطح اتفاق ميبازاريابي منسجم 

در سطح وظيفه تمام وظايف يا كاركردهاي بازاريابي مثل مدير تبليغات، مدير محصول، مدير برند، مدير            
فروش، مدير خدمات مشتريان، مدير تحقيقات بازار، بايد براي رضايت مشتري همگي با يكـديگر هماهنـگ                 

  .نكه رضايت مشتري تامين شودباشند تا اي

  سودآوري. 4-4-10
در . منظور نهايي از مفهوم بازاريابي اين است كه به سازمان كمك شود تا به هـدف سـودآوري دسـت يابـد                     

هـاي غيرانتفـاعي،      هاي خصوصي سودآوري بلندمدت براي آنها مهم است در حالي كه براي سـازمان               سازمان
تواننـد سـود ببرنـد كـه          ها زمـاني مـي      ي نكته مهم اين است كه شركت      تواند مهمتر باشد ول     جذب منابع مي  

بتوانند نيازهاي مشتريانشان را بهتر از رقبايشان برآورده كنند و براي مشتري بتوانند ارزش افزوده بيـشتري         
هايي هستند كه از پرسنل شايـسته      آيد از جمله شركت     هايي كه در چند خط زير مي        نام شركت . توليد كنند 

  .اند  بهتر استفاده كرده"مشتري پادشاه است"را و از شعار و كا
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  ايراني  ژاپني  اروپايي  آمريكايي
  هاكوپيان  سوني  اي كي  1پي اند جي
  آيدا  تويوتا  الكترولوكس  كرفت
  هايدا  2كنون  نوكيا   ايرالينلوث و مشاد
  مهرام    3ليگو   ايرالينامريكن

  بهروز    4تسكو  ديزني
        وال مارت
        دمك دونال

  

  مدار هاي مشتري شركت. 1-2جدول 

  مفهوم مشتري. 5-10

اين مفهوم اعتقـاد دارد     . ها در حال حركت از مفهوم بازاريابي به سمت مفهوم مشتري هستند             امروزه شركت 
تك نيازهاي مـشتريان تاكيـد كننـد و بـا اسـتفاده از                ها بايد بر تك     كه براي كسب رضايت مشتريان شركت     

 ايـن مفهـوم     1-5در شـكل    .  فرد به سهم بيشتري از مشتريان و وفاداري بيشتر آنها برسـند            بازاريابي فرد به  
  :بهتر توضيح داده شده است

  
  
  
  

  
  مفهوم مشتري. 1-5شكل 

  

. كنـد   شناختي تمركـز مـي      شناختي، روان     اين مفهوم بر اطالعات فردي مشتريان مثل اطالعات جمعيت        
يكـي از  . ز طريق كسب وفاداري مشتريان به رشـد سـود دسـت يابـد    اين مفهوم بر اين باور است كه بتواند ا       

الگوهايي كه در آينده نه چندان دور در خريد مشتريان شاهد آن خواهيم بـود بـا الگـوي خريـد بـر اسـاس              
معني كه هر مشتري در خريد هر لباس، آن لباسي را در نهايت خواهد                بدين. سفارش هر مشتري خواهد بود    

  . فارش و انتخاب خود استپوشيد كه بر اساس س
                                                      

P&G. 1   
Canon. 2   
Lego. 3   
Tesco. 4   

فرد فرد
 مشتريان

نيازها و 
هاي  ارزش

 مشتريان

 هدف ابزار تمركز نقطه شروع

 بازاريابي
 فرد به فرد

رشد سود از طريق
كسب سهم 

مشتريان، وفاداري
 و ارزش عمر
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كند و فرد مسوول عكس اين فـرد را           در اين الگو ابتدا مشتري به سفارش گيرنده محصوالت مراجعه مي          
تواند انتخاب كند از قبـل روي صـفحه         هايي كه اين فرد مي      تمام لباس . دهد  در يك مانيتور بزرگتر نشان مي     

هاي موجـود يـك يـا چنـد طـرح را كـه مـورد                   طرح مشتري از بين همه   . نمايشگر آماده و تعبيه شده است     
ها بر تن مشتري روي صفحه نمايشگر پوشانده خواهد شد  كند بالفاصله اين طرح     اش است؛ انتخاب مي     عالقه

توانـد انـواع      در مرحله بعد مشتري مي    . هاي جديد ببينند    تواند تصوير خود را با لباس       و خود مشتري هم مي    
با انتخـاب هـر رنـگ بالفاصـله آن          . فحه نمايشگر ببيند و آنها را انتخاب كند       هاي موجود لباس را در ص       رنگ

تواند تصوير خود را روي صفحه نمايشگر با انتخاب هر رنگ    رنگ روي لباس قرار خواهد گرفت و مشتري مي        
ايـن  امروزه . كند در نهايت پس از انتخاب نهايي سفارش مشتري به دايره توليد انتقال پيدا مي. مشاهده كند 

سـازي، سـاخت عينـك و در توليـد پوشـاك مردانـه و زنانـه در حـال                      كار در دنيا در صنايعي مثل دوچرخه      
افزاري باال و تخصص منحصر به فردي وابسته است كه            كارگيري اين روش به قابليت نرم       به. كارگيري است   به

  .هاي آن را در سازمان خود پياده كنند ها قبل از شروع بايد زيرساخت شركت
در . برد مفهوم جديد مشتري ما را به سمت يك مفهوم قديمي و سنتي به نام توليد انبوه و توليد سفارشي مي

ها با استفاده از اين روش بهاي تمام شده كاالها را تـا      كه در عصر انقالب صنعتي رواج گرفت؛ شركت        1توليد انبوه 
ا سليقه مشتري و استاندارد بودن كاال از جملـه          اما غيرشخصي بودن و عدم تناسب ب      . دادند  حد زيادي كاهش مي   

. شـد    انجـام مـي    2 از انقالب صنعتي توليدات بيشتر به شـكل سفارشـي          قبل. شد  اشكاالت اين روش محسوب مي    
  .زا بودن بود و فوايد آن شخصي بودن مطابق با سليقه و نياز مشتري است بر بودن، هزينه اشكال اين روش زمان

  : اين وضيعت نشان داده شده است1- 3دسته معايب و مزايا داشتند كه در جدول  بنابراين هر دو روش يك
  

  مزايا  معايب  
  قيمت پايين. 1  استاندارد بودن. 1

  توليد انبوه
  سرعت باال. 2  عدم تناسب با نياز مشتري. 2

  شخصي بودن. 1  قيمت باال. 1

  توليد سفارشي  تناسب با سليقه مشتري. 2  زمان بر بودن. 2
    

      
    

  مزايا و معايب توليد انبوه و سفارشي. 1-3جدول 
                                                      

Mass production. 1  

Customization. 2  
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 به ميان آمده است كه اين روش هم از مزاياي دو روش فوق 1سازي انبوه امروزه روش جديدي به نام سفارشي
در ايـن روش خواسـته مـشتري بـه شـكل      . هاي قبلي را در خود نـدارد  برد و معايب روش در جدول باال بهره مي   

ولي توليد اين . مثل مثال چند صفحه بيش كه در مورد سفارش لباس توضيح داده شد. شود  ميسفارشي دريافت
هـا برويـد؛ مـشاهده خواهيـد كـرد كـه        اگر شما به خط توليد ايـن شـركت  . شود محصوالت كامالً انبوه انجام مي 

تص يك مشتري   ولي لباس اول كدي دارد كه مخ      . محصوالت به طور انبوه در خط توليد در حال حركت هستند          
هاي موجود    خاص است و لباس دوم كدي دارد كه مختص يك مشتري ديگر است و اين ويژگي براي تمام لباس                  

  :شود  روش دوباره مقايسه مي3 مزايا و معايب 1- 4بنابراين طبق جدول . در خط توليد صادق است
  

  مزايا  معايب  
  قيمت پايين. 1  غيرشخصي بودن. 1

  توليد انبوه
  سرعت باال. 2  ناسب با سليقه مشتريعدم ت. 2

  شخصي بودن. 1  سرعت پايين. 1
  توليد سفارشي

  تناسب با سليقه مشتري. 2  قيمت باال. 2

  قيمت پايين. 1  كارگيري پيچيده بودن در به

  سرعت باال. 2  

  تناسب با سليقه مشتري. 3
سفارشي سازي 

    انبوه

  شخصي بودن. 4
  

  سازي انبوه شي و سفارشمقايسه انبوه، سفار. 4-1
  

  مفهوم بازاريابي اجتماعي. 6-10

به تازگي اين سوال پيش آمده است كه آيا كساني كه به فكر رضايت و خشنودي مـشتري هـستند؛ آيـا بـه              
كننـد؟ آيـا توجـه صـرف بـه            فكر منافع طبيعت و اجتماع هم هستند؟ يا اينكه فقط به منافع خود فكر مـي               

  سازمان باعث نخواهد شد كه وضعيت جوي، محيطي و اجتماعي بدتر شود؟رضايت مشتريان و سودآوري 
كنند؛ اما چربـي آنهـا زيـاد و           اي توليد مي    هاي زيادي وجود دارند كه همبرگر و غذاي خوشمزه          رستوران

آيا صاحبان كسب و كار در اين صنايع به ميزان آسيبي كه به اجتمـاع و كودكـان                  . براي سالمتي مضر است   
كننـد؟ و آيـا       شوند؛ فكر نمي    هايي كه در طبيعت بازيافت نمي       بندي  ند آن هم با دور ريختن بسته      كن  وارد مي 

  رسانند؟ دانند كه به سالمت اجتماع آسيب مي نمي

                                                      
Mass customization. 1   
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ها و عاليق بازار هدف و تحويل ارزش بهتر           بازاريابي اجتماعي بر اين باور است كه تعيين نيازها، خواسته         
ت آنها به شرطي مقبول است كه منافع و سالمت اجتماع هـم تـضمين و در                 از رقبا به مشتريان كسب رضاي     

  .نظر گرفته شود
  

  ها در پاسخ به نيازها هاي بازاريابي شركت انواع مدل. 11

  1بازاريابي منفعل. 1-11

بـدين معنـي كـه دقيقـاً ماننـد مفهـوم            . كننـد   مدار عمل مي    ي زيادي هستند كه به شكل سازمان      ها  شركت
 محيطـي   تغييـرات يعني در تفكر بازاريابي ديد دروني دارند و به خـارج ازسـازمان و               . كند  محصول عمل مي  
  .مدت فناناپذير هستند ها با اين مدل ذهني و كوتاه اين شركت. هيچ كاري ندارند

  2بازاريابي پاسخگو. 2-11

كننـد    د و سعي مـي    كنن  ها وجود دارند كه نيازهاي بيان شده مشتريان را پيدا مي            اي ديگري از شركت     دسته
بـه عنـوان مثـال ايـن        . شـود    گفتـه مـي    3"بـازارمحور " در اصطالح ها    به اين شركت  . اين نيازها را رفع كنند    

بـه   كنند محـصوالت مـرتبط بـه آن را          بينند و سعي مي     ها در بازار نياز مردم به غذاهاي سريع را مي           شركت
  .مشتريان ارايه كنند

  4بيني كننده بازاريابي پيش. 3-11

ها به اينكه معموالً مشتريان در آينده نزديك به چه چيزهايي احتياج خواهند داشت يـا                  ين دسته از شركت   ا
ايـن دسـته از   . كنند آنهـا را رفـع كننـد    كنند و سعي مي بيني مي اينكه چه نيازهايي خواهند داشت را پيش     

  .شوند بندي بازيگران صنعت جزء چالشگران محسوب مي ها در رده شركت

   بازاريابي بيش فعال يا خالق.4-11

حل براي نيازهايي كه مـشتري هرگـز دربـاره     ها هستند كه دائماً به كشف و ارايه راه         دسته ديگري از شركت   
هاي خالق و پيشرو و رهبر در بازار و صنعت عمـل             ها معموالً شركت    كرد، مشغولند، اين شركت     آنها فكر نمي  

                                                      
Reactive marketing. 1  

Responsive marketing. 2  

Market driven. 3  

Anticipative marketing. 4  
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كند كه تا چند وقـت پـيش كـداميك از مـا       اين نكته تمركز ميدر تحقيق خود بر   " رهالدهمل وپ ". كند  مي
دسـتگاه كپـي      دانستيم كه دستگاه خودپرداز، ماشين فكس، شبكه خريد خانگي، ماهواره، تلفـن همـراه،               مي

هاي خالقي در اين زمينه بودند        بلكه شركت . هاي ناوبري چه چيزهايي هستند      وي دي و سيستم     خانگي، دي 
  .ي ما را از اين نيازها آگاه كردندكه با ارايه محصوالت

  : موسس شركت سوني جمله جالبي در اين زمينه دارد1"اكيو موريتا"
  

  2.كند رساند، سوني بازارها را خلق مي سوني به بازارها خدمات نمي
  

چـرا  .  دواير و تفكر سازمان تامين رضايت مشتري و مشترگرايي باشدتماماما در سطح كل سازمان، بايد  
ريـابي آنقـدر مهـم اسـت كـه          وظيفـه بازا  ) HP( مدير عامل شركت اچ پي       3اساس گفته ديويد پاركاد   كه بر   
به همين دليل است كه شركت زيـراكس هنگـام نوشـتن            .  آن را فقط به دايره بازاريابي واگذار كرد        توان  نمي

تـصاص  اخشرح شغل براي كاركنانش فضايي را به نحوه برخـورد پرسـنل بـا مـشتريان در تمـامي سـطوح                      
 دارنـد و    مسووليت پرسنل در اينكه چه برخوردي با مشتري بايد داشته باشند، وظيفه و              تماميعني  . دهد  مي

  .ملزم به رعايت آنها هستند
 دو دسته از مـشتريان      با آنگاه   نگاه كنيم؛  تر   و عميق   بيشتر  كمي با دقت    موضوع بازاريابي منسجم  به  اگر  
  :شويم روبرو مي

  مشتريان داخلي. 1
   مشتريان خارجي.2

مشتريان داخلي همان كاركنان داخلي خود سازمان هستند كه نحوه برخورد و عملكرد آنها در رضـايت                 
ها در مرحله اول بايد تالش كنند كه رضايت مشتريان داخلي           بنابراين سازمان . كلي مشتريان تاثيرگذار است   

  .دست آيده  كه رضايت مشتريان خارجي بتا كاركنان راضي تالش كنند. دست آورنده را ب) كاركنان(خود 
 مشتريان شركت هستند كـه از خـارج از سـازمان بـراي تهيـه محـصوالت و                   تماممشتريان خارجي هم    

  . كنند خدمات به سازمان مراجعه مي
گرفـت و بعـد از آن مـدير ميـاني و               مدير ارشد سازمان قـرار مـي       ،در تفكر سنتي بازاريابي در راس هرم      

 نـشان داده  1-3كـه در شـكل   . گرفتند  در نهايت مشتريان در رده پايين قرار مي   افراد صف   و كنندگان  توليد
  :شده است

                                                      
Akio Morita. 1  

Sony doesnot serve markets, sony creates markets.. 2  

David packard. 3  
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  تفكر سنتي بازاريابي. 1-3شكل 
  

به طـوري كـه در بـاالي        . اما تفكر جديد و فعلي بازاريابي نقش بازيگران اين هرم را جابه جا كرده است              
 و  ميانيگيرد ابتدا مشتري است و بعد افراد توليد وصف، مديران             رار مي اين هرم آنچه كه در رده باال و اول ق         

 است كـه مـشتري در       يگيرد و اين مساله به معني ارزش        ترين رده آن مدير ارشد قرار مي        در نهايت در پايين   
  .كند كه در شكل زير اين وضعيت به طور بهتري نشان داده شده است ها پيدا مي سازمان
  
  
  
  
  
  
  

  
   تفكر جديد بازاريابي.1-4شكل 

  
  

  

 مدير عامل

 مديران مياني

 توليد و صفافراد

 مشتريان

 ارشدمدير

 مديران مياني

 افراد توليد و صف

 مشتريان
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  ها تكامل نقش بازاريابي در شركت. 12
پيشتر بازاريابي . هاي مختلفي را بازي كرده است  نقش، دواير سازمانديگراز گذشته تاكنون بازاريابي در دل 

به عبارت بهتر   . بود واحدهاي سازماني    ديگرشد كه هم وزن و معادل با           محسوب مي  و بخشي به عنوان دايره    
  .نند نقش دايره فني، توليد، مالي، اداري بوده استش دايره بازاريابي مانق
  
  
  
  
  
  

  
 كـرد و در ميـان       ها، بازاريـابي نقـش مهمتـري را ايفـا           فزوني رقابت بعد از گذشت مدتي با افت تقاضا و         

  .تر شد دايره بازاريابي نسبت به گذشته سنگين وظيفه ي ديگر،ها بخش
  
  
  

  
  
  
  

  

ها بازي كـرد و خـود را بـه عنـوان بخـشي كـه                  بازاريابي نقش مهمتري در سازمان    بعد از گذشت مدتي     
 و مسوول ارتباط با مـشتريان، فـروش و جهـت دادن منـابع پـولي بـه                   داردترين وظيفه را در سازمان        عمده

 بازاريابي را تهديدي براي كاهش نقـش و قـدرت           ، واحدها ديگركه در اين حالت     . است، معرفي كرد  سازمان  
  .ديدند در سازمان ميخود 
  
  

 ماليتوليد

 منابع انساني بازاريابي

توليد منابع انساني

 مالي
بازاريابي
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العاده بيشتر شد و اين صحبت كه اگر مشتري نباشـد   ها فوق در تكامل بعدي اهميت مشتري در سازمان     

 قلـب  بنابراين وظيفه بازاريابي باز به حاشـيه رانـده شـد و مـشتري در                 . گرفت  اوج  شود، شركت بايد تعطيل  
  .ركرد كنترلي در سازمان به شمار آمدهاي سازمان قرار گرفت و به عنوان كا بندي تقسيم
  
  
  
  
  
  
  

هـا و دايـره       ها و كـانون توجـه سـازمان          سازمان تپنده مشتري به عنوان قلب      ، در آخرين نقش   در نهايت 
مفهـوم بازاريـابي منـسجم در    . كننده بين مشتري و دواير به شمار رفت  اي منسجم   بازاريابي به عنوان وظيفه   

  :ه شده استل به طور واضح نشان داداين شك
  
  
  
  
  
  
  

طراحي

مالي

بازاريابي

 توليد

 بازاريابي

منابع انساني

ريابيبازا

  منابع انساني

 بازاريابي

 توليد

 مشتري

 مالي

       منابع
       انساني

 توليد

 مشتري

طراحي مالي
بازاريابي
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  ها بيشتر به مقوله بازاريابي توجه كنند شود شركت عواملي كه باعث مي. 13

  افت فروش. 1-13

شوند   و پريشان ميگيرند  قرار مي تحت فشار روانيمديران معموالً ؛كند ها افت مي هنگامي كه فروش شركت
  .بينند ر بازاريابي مي د راهايي براي اين افت فروش هستند كه پاسخ آن و دنبال پاسخ

  رشد فروش. 2-13

  .دنكند كه سراغ بازارهاي جديد رفته و رشد فروش را بيشتر كن ها را تحريك مي رشد فروش پايين شركت

  تغيير الگوهاي خريد. 3-13

دانش بازاريابي كه چگونه بايد بـا ايـن الگـوي خريـد     ها به   شركت؛چنانچه الگوي خريد مشتريان تغيير كند   
  .آورند د را تطبيق دهند، پناه ميجديد خو

  فزوني رقابت. 4-13

هـا بـيش از       شود و شـركت     تر مي   ه تاخت و تاز براي بازيگران صنعت تنگ       ، عرص با افزايش رقابت و تعدد رقبا     
  .شوند تر نيازمند مي هاي رقابتي گذشته به روش

  هاي بازاريابي افزايش هزينه. 5-13

به عبارت بهتر شـركت   . نكه نسبت خروجي به ورودي كاهش يافته است       هاي بازاريابي يعني اي     افزايش هزينه 
شود به همين دليل مميزي بازاريابي بايد به كمك شركت بشتابد و   هزينه بيشتر نتيجه بدتري عايدش ميبا

  .شركت را از اين وضعيت خارج سازد
  
  


