بازاریابی اینترنتی
این مقاله مسوزی بس انتقاداتی اغت که دز شمینه آمیصه باشازیابی  4pقوزت گسفته اغت .آمیصهای که مهمتسین ابزصاز مممزوو و زایزح
باشازیابی غنتی و مونزواات اقز ی زا بزه انزوای بنیزای و بایزه باشازیزابی وازمزی وفیصی)زی وغزنتی دز  4گزسوه و,PRODUCT
 PRICE, PLACE, PROMOTIONيبقهبندی میکند .دز این مقاله تونیح داده می ؾود که ب)ازگیسی ابصاز مرکوز و4p
و تف)زززس بزززس مبنزززای بزززازادای یادؾزززده ،خهزززت فهزززای مدزززاشی و باشازیزززابی ال)تسونی)زززی انتتزززا نامناغزززبی اغزززت.
دو محدودیت اق ی این آمیصه دز محیًهای مداشی ابازتند اش:
 -1کمسنگ ؾدی خایگاه اناقس این آمیصه وهس یک اش  Pها دز محیى اینتسنت
 -2فقدای اناقس زاهبسدی دز مدو مرکوز
هػته اق ی این مقاله ،بس بایه این فسل بنیای ؾده اغت که موفقیت دز شمینه تدازت ال)تسونیک منوو بزه ی)اازچزهغزاشی کامز
فمالیتهای مداشی وتحت و با اغتساتطی های فیصی)ی وغنتی ؾسکت اش خم ه بسنامه باشازیابی و غایس فساینزدهای غزاشمانی اغزت.
اناقس آمیصه باشازیابی خدید  ،4sیک بایه و بنیاد خسدمندانه و کازکسدی واخسایی بسای يساحی و اخسای باشازیزابی دز محزیى هزای
مداشی وال)تسونی)ی ازائه میدهد.
مقدمه
زب اش بسداختن به مً ب اق ی مقاله ،الشم اغت آمیصه باشازیابی غنتی که به  4pممسوف اغت مًسح و تح ی ؾود .چسا که نقد این
آمیصه بدوی ؾناخت آی کازی غیسا می اغت .غالها بیؽ ،بسفػوز نی بزوزدی اش دانؿز)ده باشزگزانی دانؿزگاه هزازوازد ،گسوهزی اش
فمالیتهای هس ؾسکت زا ؾناغایی کسد که بس خسیداز فساوزدهها تؤثیسگراز هػتند .بوزدی می گوید که این اوام «آمیصه باشازیابی» زا
می غاشند .ؾسکت ها باید دز تسکیب مناغب اام های موثس دز باشازیابی مفهوم قسفه خویی دز هصینهها و غزودآوزی بیؿزینه زا دز
نظس داؾته باؾند .آمیصه باشازیابی همچوی خمبه ای اغت که ما ابصاز کاز زا دز آی خا می دهی و بیدا کزسدی آنهزا زا آغزای تزس مزی
کنی  .حاو با این زوی)سد اام های چهازگانه آمیصه باشازیابی  4pزا گػتسدهتس بسزغی می کنی .
فرآورده
بنیای هس کػب و کاز بس اسنه محكوو به خاممه اغت .هدف غاشمای ها تولید فسآوزدههایی اغت که اش یک یزا چنزد خهزت بستزس و
بهتس اش دیگسای باؾد تا مؿتسیای بدانها زوی خوؼ نؿای دهند و آماده بسداخت بهای خو بسای هس فسآوزده ؾوند .به بیای غاده می
توای گفت که کاال فسآوزدهای اغت منتظس دگسگونی و تغییس.
قیمت
زیمت با دیگس اام های آمیصه باشازیابی یک تفاوت امده دازد ،این ی)ی «دزآمدشا» ولزی دیگزسای «هصینزه بزس» هػزتند .بنزابساین،
ؾسکت ها تا خایی که امتیاشهای ززابتی آنای اخاشه دهد ،زیمت ها زا باال می گیسند .اش غوی دیگس ،باید تاثیس زیمت بس حد تولید زا
ه دز نظس داؾت .ؾسکت ها دز بی غًح دزآمدی وحد تولید نسبدز زیمزت واحزد هػزتند کزه بزع اش کػزس هصینزههزا اش آی،
باالتسین غود مم)ن زا دز بسداؾته باؾد.

توزیع
هس فسوؾنده ای باید دزبازه چگونگی زغاندی کاالهایؽ به باشاز هدف تكمی بگیسد .اکنوی «خسید اش خانه» به قوزت های ؾؿزگانه
شیس ،ؾدنی اغت:
_ اش زاه کاتالوگ هایی که به خانه ها فسغتاده میؾود.
_ غفازؼ مػتقی بػتی و دزیافت دز خانه.
_ خسید به کمک بسنامه های ت ویصیونی.
_ بیؿنهادهای فسوؼ دز زوشنامه ها ،مد ه ها ،زادیو و ت ویصیوی.
_ باشازیابی ت فنی و تماظ با خانه ها.
_ غفازؼ اش زاه اینتسنت.
ترویج
اام چهازم دز آمیصه باشازیابی -تسویح -همه ابصاز ازتبايی زا دز بس می گیسد که میتواننزد بیزامی زا بزه متايبزای هزدف بسغزانند.
تب یغات :تب یغات نیسومندتسین ابصاز آگاهی بتؽ دز ؾناغاندی یک ؾسکت ،کاال ،خدمت ،یا اندیؿه و دیدگاه اغزت .چنانچزه آگهزی
ها غاشنده و گیسا باؾند ،می توانند یک «تكوز» دز متايب بوخود بیاوزند – حتی او زا تا انداشه ای به مونزو اقزمنزد کننزد– یزا
دغت ک به بریسؼ و ؾناخت فسآوزده و نام باشزگانی آی وادازند .ولی آگهیها همزوازه غزاشنده و گیزسا نیػزتند .دز کز  ،تب یغزات
هنگامی بتوبی کازغاش اغت که محدود به باشاز هدف ؾود .تب یغات زا به خای هصینه ،میتوای غسمایه گزرازی بزه حػزا آوزد ،هزس
چند باشده و باشگؿت غسمایه گرازی دز شمینه تب یغات چندای زوؾن نیػت .با زوی)سد به حػاغیت و بس هصینزه بزودی کزاز تب یز ،
ؾاید نسوزی باؾد که هس اش گزاهی تسکیزب محوزهزای بندگانزه  5Mو MISSION, MESSAGE, MEDIA, MONEY,
 MEASURE,آی دگسگوی ؾود.
بیؿبسد فسوؼ :غه مهمی اش بودخه بیؿبسد فسوؼ زا به قوزت «بیؿبسد باشزگزانی» بزسای فسوؾزگاه هزای بزصزگ و دیگزس خزسده
فسوؾای دز زالب ااتباز ،تتفیف ویطه و باداؼ هصینه می کننزد .دز دوزه هزای اخزسای «بیؿزبسد باشزگزانی» خزسده فسوؾزای حدز
بیؿتسی اش کاالهای موزد نیاش خود زا خسیدازی می کنند و خسیدؾای دز دیگس دوزهها کاهؽ می یابد .این امزس زوی بسنامزه تولیزد و
نگهدازی موخودی کازخانه ه اثس می گرازد.
چؿ انداش تدازت دز حاو تحوو ال)تسونیک
بسای  21۲ؾسکت اینتسنتی که دز غاو  2۲۲۲تمًی ؾدند و یک دات کامی که هزس زوش اش ؾزسو غزاو  2۲۲1اش گسدونزه تدزازت
خازج می ؾود و اخباز مسبوو به افصایؽ غاالنه تمداد کازبسای چیصی متنازم با تدسبه ای اغزت کزه آنهزا لمزع کزسدهانزد .بزع اش
گرؾت غاو های يقیی زؾد اینتسنت ،بػیازی اش ؾسکت های اولیه اینتسنتی تنها به ف)س و ت)ابوی بقزا دز ؾزب)ه هػزتند ،دز ایزن
زاغززززتا ازززززدام بززززه کوچززززکغززززاشی غززززاختاز وانززززداشه  ،افززززصایؽ کززززازایی و کززززاهؽ هصینززززههززززا مززززی کننززززد.
«کسیػتنػن» ،ی)ی اش تح ی گسای اینتسنتی مدای اغت که ا ت اق ی ؾ)ػت دز شمینه تدازت ال)تسونیزک ،فقزدای آگزاهی تمزداد
شیادی اش دغتاندزکازای اینتسنت وؾسکت ها ،باشازیابای و ...نػبت به مفاهی «ززابت» و ؾ)ػت تمدادی اش ؾسکت ها بهدلیز ب)زاز
نگسفتن فناوزی خدید دز مدسای قحیح اغت .فقدای زاهبسد و اهداف ؾفاف ،محكوو محزوزی اش مزد افتزاده واش زده خزازج  ،دز

ن)ززسدی خواغززتههززای مؿززتسی و ززابززت نززابززریسی تدززازی اش غززایس ا ززت هززای ؾ)ػززت گززاه و بیگززاه قززنایا دات کززام اغززت.
ن)ته مه دیگسی که کمتس به چؿ می آید و اغ ب موزد غف ت وازا می ؾود ،نمف الگوی ف)سی باشازیابی غزنتی اغزت کزه تحزت
انوای آمیصه باشازیابیو 4pؾناخته می ؾود ،یمنی بریسؼ آمیصهای که توغى «بسدی» اسنه ؾد و با انوای  4pومحكزوو ،زیمزت،
م)ای و بیؿبسد فسوؼ به وغی ه «مککازتی» همه گیس ؾد« .گسانسوظ» اغتدالو میکند که  4pبكزوزت زايمانزه مزوزد بزریسؼ
باشازیابای اغت و می گوید« :باشازیابی دز ام  ،دز یک مقیاظ وغیا ،اش این ابصاز اغتفاده میکند» .گ داغمیت نمن موافقت با ایزن
نظززززس مززززی گویززززد« :مفهززززوم مؿززززهوز 4pدز يززززوو شمززززای ،ز ززززب مززززدیسیت باشازیززززابی مماقززززس اغززززت».
نقف آمیصه باشازیابی  – 4pبه انوای غتوی وبایه اق ی مدیسیت باشازیابی غنتی – م)سزاً هدف انتقادات ؾزدید ززساز مزیگیزسد .بزا
وخودی که ،دز حقیقت هیچ کتا باشازیابی یافت نمیؾود که به  4pاؾازه ن)سده باؾد ،اما بزیؽ اش  ۵5دزقزد دانؿزگاهیای اش 4p
بمنوای یک ابصاز باشازیابی نازانی هػتند .محققانی که دز بی ؾناغایی نقف های باشازیابی دز فهزای دیدیتزاو هػزتند نیزص  4pزا
موزد انتقاد زساز می دهند و بمهی اش این انتقادات تا آندا بیؽ میزود که  4pزا مسدود دانػته و دز بزی خزایگصینی آمیزصه دیگزسی
هػتند.
«بنت» بیؿنهاد میکند بدلی این)ه  4pبسزوی متغیسهای داخ ی تمسکص می یابد ،بنابساین بسای باشازیزابی ،بایزه مناغزبی نیػزت .او
 5Vو (VOLUME, VARIETY, VIABILITY, VALUE ,VIRTUEازشؼ ،زاب یت خانؿینی ،تنو  ،حدز و مصیزت
زا به انوای ممیاز زفتاز مؿتسی وآمیصه باشازیابی بیؿنهاد میکند .دز حالی کزه «التسبزسی» آی زا بػزیاز محكزوو محزوز دانػزته و
اغتدالو میکند که مؿتسی باید محوز همه بسنامهزیصی های باشازیابی باؾد .اش دیدگاه زوابى باشازیزابی ،گسانزسوظ کػزی اغزت کزه
دالی متمددی زا بسای زد اغتفاده اش  4pبمنوای یک ابصاز يسحزیصی باشازیابی ذکس میکند .او اغتدالو میکنزد کزه  4pماننزد یزک
بوغززتین وازونززه مززدیسیت ،نززهتنهززا فمالیززت هززای باشازیززابی زا زسبززانی مززیکنززد ب )ززه همچنززین مؿززتسی زا نیززص تبززاه مززیغززاشد.
«اهما» وخود  4pدز مدیسیت اغتساتطیک زا ه ا ت نبود هیچ انكس اغتساتطی دیگزسی زد مزیکنزد .او بیؿزنهاد مزیکنزد تزا 3C
) (CORPORATION, COMPETITORS, COSTUMERمؿتسیای ،ززبا ،ؾسکت اغتساتطی باشازیابی زا ؾ) دهند.
نیاش به یک غاختاز مفهومی ذهنی خدید بسای تدازت ال)تسونیک
تفاوت بین باشازیابی وازمی و مداشی ،نیاش به یک باشنگسی دز اقوو فم زی باشازیزابی زا ي زب مزیکنزد .بزس اغزاظ گفتزه »هزافمن»
«ونوا » باشازیابای باید به ایفای نقؽ فماو دز ؾسایى بازادای بویای فم ی توخه خاـ داؾته باؾند تزا بتواننزد تدزازت دز ؾزسایى
بدیدازی خاممه ال)تسونیک که تحت لوای «و » ؾ) گسفته زا تػهی کنند .این کاز بهتس اش تزقؼ دز خهزت ب)زازگیسی و حفزٍ
غاختاز م)انی)ی موخود اغت .بمهی نظسات دز موزد آمیصه باشازیابی بمنوای اغاظ مدیسیت باشازیابی وازمی وفیصی)او  ،بتانػزی 4p
زا بسای باشازیابی مداشی موزد غواو زساز میدهند.
 4pناتوای دز تدازت ال)تسونیک
بمهی تغییسات دز محیى مداشی موخب تغییس شیاد الگوی زفتازی خدید ،یمنزی فساگیزسی فسدگسایزی ،آگزاهی بیؿزتس و تمسکزص بزس
مكسف کنندگای بسخسیدتس ومؿتسیانی که دز یک باز خسید بوو بیؿتسی می بسداشند  ،ؾزده اغزت .همچنزین کنتزسو و تاکیزد فزو
المادهای بس زنایت مؿتسی اش يسیق فسآیندهای باشازیابی و ازشؼ دادی به کاالها یا خدماتی که میتوانند بزدوی دزنزگ بزا نیاشهزای
مؿتسی هماهنگ ؾود ،وخود دازد .تدصیه و تح ی همه نقدهایی که دز موزد نقزؽ آمیزصه باشازیزابی بمنزوای بزازادای باشازیزابی دز
خهای وازمی قوزت میگیسد ،زأی به زد وادم تؤیید ب)ازگیسی  4pدز محیى مداشی میدهد .ی)ی اش نزمف هزای مؿزاهده ؾزده،

این وازمیت اغت که مدو  4pهیچ انكس دو غویه یا تمزام ی وتاثیسگزراز و تاثیسبزریس نزدازد .دز حالی)زه تمامز دو خانبزه اغزاظ
باشازیابی اینتسنتی اغت.
زخقف دنیای وازمی ،دز محیى فسوؼ مداشی 4 ،انكس آمیصه اش ی)دیگس مدصا نیػتند .اینها به ؾدت بهی)دیگس وابػتهاند و  pها دز
محیى دیدیتاو بدین قوزت ؾناخته می ؾوند:
محكوو :و غایت ،اولین محكوو اینتسنتی و نؿای تدازی غاشمای اینتسنتی اغت .مؿتسی باید آگاه ،مدرو و مدا ؾده باؾد تا
غایت یا محكوو زا زب اش این)ه به خصییات بیؿنهادات ؾسکت و نحوه خسید و … توخه کند ،خػتدو کند.
زیمت :اکثس غایت های تدازی ،مًابق با لیػت زیمت هایی که بسای مدمواه محكوالت وازمی وغیس  webؾسکت تنظی ؾدهاند،
کاز میکنند .اتكاو به و غایت نیص بسای مؿتسی هصینههای خداگانهای دازد مانند هصینه اتكاو به اینتسنت ،هصینزه مبادلزه ،شمزای
و ....با این وخود ممموالً این هصینهها دز بیؿتس موازا کمتس اش هصینه اندام این فمالیتها بكوزت وازمی وغیس  webهػتند.
بیؿبسد فسوؼ :و غایت یک زغانه بیؿبسد فسوؼ به ممنای وازمی مفهوم بیؿزبسد اغزت .تزؤثیس زوانزی ،انگیصؾزی و ازتبزايی و
غایت یک بتؽ مه اش تدسبه و اغت که اام اق ی خر و حفٍ مؿتسیای اینتسنتی اغت.
م)ای :بسای اکثس موازد تدازت ال)تسونیک که ؾام هس گونهای اش دادوغتد ال)تسونی)ی باؾد ،و غایت یک بیؿتوای فزسوؼ اغزت
که فمالیت های تدازی یا غیس تدازی دز آی زخ میدهد .اقوه بساین دز موزد محكوالتی کزه دز فسمزت دیدیتزاو توشیزا مزیؾزود
ومانند موغیقی ،ايقاات ،نسمافصاز و خدمات  ، onlineو نقؽ یک توشیاکننده وازمی زا نیزص بزا توشیزا  onlineمحكزوو اندزام
میدهد.
تدصیه و تح ی های باال ،خايسنؿای میغاشد که ب)ازگیسی  4pبه تنهایی دز محیى و  ،یزک اغزتساتطی ززوی نیػزت ،آی هز دز
ؾسایًی که تمداد شیادی اش مؿتسیای خسید میکنند و تمدادی مػتقیماً به و مساخمه میکنند .بسای کازبسای اینتسنت ،ایزن تدسبزه
ؾام اناقس دیگسی مانند زاب یت یافتن غایت ،غهولت هدایت ،خوا دادی به نامه های ال)تسونیک و زاحتی اغتفاده اش زوؼ هزای
اخسایززی خسیززد و بسداخززت اغززت و ایززن هززا ممیززازی بززسای باشگؿززت یززا اززدم باشگؿززت مدززدد مؿززتسی بززه غززایت اغززت.
گسچه ی)ی اش زاه های تمیین اغتساتطی بسای یک غاشمای اینتسنتی ،اغتفاده اش الگوها و زاه)ازهای زایح مدیسیت اغزتساتطیک غزنتی
اغت ،اما دو اؾ)او امده دز زاه اغتفاده اش این الگوها وخود دازد:
_ فسآیند اغتساتطیک غنتی ذاتاً شمایبس اغت و شمای دز و ممموالً بػیاز ک اغت.
_ تغییسات ذاتی غسیا و همیؿگی اینتسنت میتواند به غسات ،یک اغتساتطی ایداد ؾده زا مهدوز و ناکازآمد غاشد .به ابازت دیگس
فسآیند مدیسیت اغتساتطیک به قوزت اادی ،بػیاز شمایبس و غیسزاب انمًاف اغت و بسای محیى بویا و غیسزاب بیؽبینی اینتسنتی
ناکازا اغت .ممایب زوی)سد کقغیک اغتساتطیک میتواند موخب تنفس بػیازی اش  dot.comها اش بسنامهزیصی زاهبسدی ؾود.
مدو آمیصه باشازیابی تحت و
مدو آمیصه باشازیابی تحت و و WMMیک بایه اخسایی کازبسدی بسای بسنامهزیصی باشازیابی و بسنامهزیزصی اغزتساتطیک بتكزوـ
بسای بتؽ  B2Cاغت .این مدو دز ابتدا بسای ؾسکت های غنتی وفیصی)ی که زكد حهوز دز اینتسنت زا دازند ،يساحی ؾده بزود.

این مدو همچنین بسای ؾسکت هایی که بًوز کام اینتسنتی هػتند و یا ؾسکت هایی که دز کناز غاختاز اینتسنتی حهوز فیصی)زی
نیص دازند ،مفید اغت .و WMMفسایند بسنامه زیصی باشازیابی زا دز غًوح متت فی بكوزت ی)اازچه دنباو می کند:
_ اغتساتطیک
_ اخسایی
_ غاشمانی
تؿتیف مؿتسیای بالقوه و باغتگویی به نیاشهای آنای ،مفاهی موزد اؾازه فو  ،زدم های متوالی متدولوضی بسنامهزیصی باشازیزابی زا
توقیف می کند و آنها زا دز  4گسوه ،يبقه بندی می کند .هس گسوه با ک مه ای که با حسف  Sآغزاش میؿزود ،نامگزرازی ؾزده اغزت:
دامنه ،غایت ،ه افصایی و غیػت  .محتوای هس گسوه اش  Sها بس بایه گام زب ی اغت به ابازتی هس  Sبیؽ نیاش گام بمدی اغزت ،امزا
لحززاٌ کززسدی بززاشخوزد فمالیززت هززا وبسگؿززت بززه اقززب دز خززقو بسنامززهزیززصی بززسای تنظززی دزیززق هززس گززام نززسوزی اغززت.
آمیصه باشازیابی تحت و  ،همانًوز که ذکس ؾد 4 ،غًح اق ی اغتساتطیک ،اخسایی ،غاشمانی و فنی زا ممزین مزیکنزد« :دامنزه» بزه
انوای یک اام ومونو اغتساتطیک« ،غایت» به انوای یک مونو اخسایی« ،ه افصایی» به انوای یک ی)اازچه غاش فمالیت های
ال)تسونیک و غیس ال)تسونیک و «غیػت » به انوای یک مونو اخسایی مًسح هػتند.
الف – دامنه وScope
محتوای این  ،Sاناقس اولیه این اغتساتطیک و يسح ک ی تكمیماتی اغت که باید دز  4حوشه گسفته ؾود:
 – 1اهداف اخسایی و اغتساتطیک دادوغتدهای اینتسنتی
 – 2تؿسیح باشاز ؾام انداشه گیسی بتانػی باشاز و تؿتیف و يبقه بندی توای ززبا ،باشدید کنندگای و مؿتسیای.
 – 3میصای آمادگی غاشمای بسای بریسؼ تدازت ال)تسونیک.
 – 4نقؽ زاهبسدی تدازت ال)تسونیک بسای غاشمای.
– غایت
و غایت مانند بیؿتوای مغاشهها واغًه ازتباو ؾسکت و مؿتسی اغت .و غایت اولین مح حهوز مؿتسی دز فهای ال)تسونیک
و به همین دلی مه تسین انكس ازتبايی تدازت ال)تسونیک موفق اغت .همانًوز که بیؿتس مؿتف ؾد ،و غایت مح نمزایؽ
مداشی محكوو ،یک ابصاز بیؿبسد فسوؼ و یک نقًه بسای توشیا و فسوؼ محكوو و بتؽ کاتالوگ نیص اغت .بنزابساین و غزایت،
قحنه ام )سد ازتباو با مؿتسی ،تمام و ممام ه با مؿتسیای تحت و اغت .زغالت اق ی و غایت ،خزر کزازبسای اینتسنزت بزه
خود ،ازتباو با باشازهای هدف و همچنین نماینده نام تدازی غاشمای ال)تسونیک اغت .بمهی اش اهداف زایزح و کازکسدهزای مممزوو
و غایتها ابازتػت اش:
_ ايق زغانی دز موزد خدمات و محكوالت و بیؿبسد فسوؼ وتسویح .
_ زساز دادی ايقاات دز اختیاز مؿتسیای و قاحبای غهام.
_ ازائه خدمات و فمالیت های بؿتیبای بسای افصایؽ وفادازی مؿتسیای و تسغیب آنای به باشگؿت.
_ ازائه مؿاوزه فسوؼ و بانک های ايقاات مؿتسیای

_ اخاشه بسزسازی ازتباو متقاب و تمام بین مؿتسیای و ؾسکت
_ اندام فسوؼ مػتقی و اندام بسداختهای  Onlineوغایتهای ممامقتی
ج – ه افصایی
ه افصایی موزد اؾازه دز این زػمت ،مم)ن اغت بین غاشمای حقیقی و غاشمای مداشی و همین يوز بین غاشمای مدزاشی و يزسف
های غوم ومانند موتوزهای خػتدو و… ایداد ؾود .تمسیف باال خايسنؿای میغاشد که تدصیه و تح ی هایی که دز ادامه میآیزد،
بسای هس دو نو غاشمای غیس مداشی و وازمی مؤثس اغت .ه بسای ؾسکت های زدیمی که زوی به تدازت ال)تسونیک میآوزنزد و هز
بززززسای ؾززززسکت هززززای اینتسنتززززی کززززه زكززززد تدسبززززه نززززوای اش تدززززازت هززززای وازمززززی وفیصی)ززززی زا دازنززززد.
اوام ه افصایی ؾام يیف گػتسده ای اش مونواات هػتند که به غه گسوه تقػی میؾوند :ادازه خ زویی ،ادازه بؿتیوبؿزتیبای ،
گسوه غوم واؾتاـ ثالث
 -1ادازه خ ویی یا بیؿتوای ادازه
قنایا تحت و  ،ممموالً به غایت بمنوای بیؿتوای ادازه می نگسند .اما دز مدو آمیصه باشازیابی تحت و  ،ادازه خ ویی به اغزتساتطی
های توشیا و ازتبايی ؾسکت غنتی ايق میؾود .اناقس ادازه خ ویی ،بس زوی نیاش به آشمایؽ و ؾناغایی زاه هایی کزه مندزس بزه
ی)اازچهغاشی کام بین فمالیت های و با يسح ازتبايی ؾسکت ،و کاناو های فم ی غزنتی ؾزسکت مزی ؾزود ،تؤکیزد ویزطه دازد.
هدف اق ی ه افصایی بین زوؼ های غنتی و مداشی خ ق موزمیت بسنده -بسنده بسای غاشمای اغت.
 -2ادازه بؿتیبای
ه افصایی ادازه بؿتیبای ؾام دامنههای گوناگونی اغت که ابازتند اش:
_ ی)اازچگی فمالیت های فیصی)ی تدازت ال)تسونیک وخدمات مؿتسی ،فسایند غفازؼ ،اندام تمهدات و… با فسآیندهای موخود
غاشمانی.
_ ی)اازچگی غاشی با غایس فمالیت ها
_ ی)اازچهغاشی بین فمالیت های ال)تسونی)ی با خسیای ازشؼ ؾسکت.
آمادهغاشی شیس غاختمای های موخود بسای اغتفاده دز فمالیت های ال)تسونیک ،گصینه اازقنهتسی اش ایداد شیس غاخت هزای خدیزد،
متتف فمالیت های مداشی اغت .اگس تغییسات دز شیسغاخت های موخود ،الصامی باؾد ،تغییس باید دز زاغتای تزؤمین کیفیزت بزاالتس
ام یات و باؾد .دز اینكوزت این تغییس ه بسای غاشمای ال)تسونیک و ه بسای غاشمای غنتی غودمند اغت.
 -3يسف های غوم واؾتاـ ثالث
اقوه بس ه افصایی های مرکوز دز باال ،بمنوای ه افصایی ادازه خ ویی و بؿتی ،موفقیت دز باشاز مداشی اغ ب نیاشمند بزه هم)زازی و
همیازی ؾسکای اینتسنتی بسوی غاشمانی اغت .بسخی ؾسکای بیؿنهادی بسای ه افصایی بمنوای يسف های غوم ابازتند اش:

_ موتوزهای خػتدو و يبقهبندیکنندگای و
_ ؾب)ههای وابػته
_ تب یغات .online
د -غیػت
این اام و Sچهازم و آخسین گام مدو آمیصه باشازیابی به مباحث فنآوزی اؾازه دازد .آنه به همای میصای که خدماتزغانی غزایت
توغى مدیسای تدازت ال)تسونیک موزد تؤکید اغت .الشم به تونیح اغت که دز زوشهای آغاشین فساگیزسی و  ،بزه نقزؽ ت)نولزوضی
بیؽ اش حد ممموو بسداخته میؾد و ت)نولوضی بمنوای اق ی تسین نیسوی هدایتگس زؾد اینتسنت و تدازت ال)تسونی)ی مًسح میؾد.
این وازمیت اغ ب به بهای قدمه شدی به بسنامهزیصی اغزتساتطیک و اهزداف تدزازی مزیاندامیزد .امزسوشه نیزص افزساو دز اغزتفاده اش
ت)نولوضی مندس به آؾفتگی تكمیمات ،نازنایتی مؿزتسیای ،هصینزههزای بزیؽ اش حزد و حتزی ایدزاد اخزتقو دز فساینزد تدزازت
ال)تسونیک میؾود .ا ی زغ این وازمیت که فناوزی ايقاات و ازتبايزات بایزد تاکیزد کزسد کزه بؿزتوانه اقز ی ام )زسد تدزازت
ال)تسونیک اغت ،نقؽ ت)نولوضی باید دز حد بع شمینه ؾود و ت)نولوضی نقًه آغاش بسنامهزیصی اغتساتطیک باشازیابی نیػت.
نتیجه گیری
این مقاله مسوزی اغت بس انتقاداتی که بس آمیصه باشازیابی  4pوازد اغت 4p .بمنوای بزازادای اقز ی باشازیزابی غزنتی بریسفتزه ؾزده
اغت .دز این مقاله غمی ؾده اغت تا غه  4pدز فهای ال)تسونیک غزندیده ؾزود .بمهزی انتقزاداتی کزه بزه  4pبمنزوای وغزی ه
مدیسیت باشازیابی غنتی وازد اغت دز فهای ال)تسونیک نیص مًسح اغت 2 .اام اق ی که اثسبتؿی  4pزا دز فهزای اینتسنزت شیزس
غواو می بسند ابازتند اش:
 بػیازی اش کازکسدهای  4pدز محیى ال)تسونیک فازد ؾاخكه های اق ی الشم بسای فسآیند باشازیابی مدزاشی اغزت .همچنزین اثزسبتؿی  4pدز فهای ال)تسونیک آی ه دز فسآیند تكمی گیسی مؿتسیای بػیاز محدود اغت.
  4pؾام بازامتسهای ام یاتی اغت .اغتفاده اش  4pدز فمالیت های ال)تسونیک موخب نادیده گزسفتن اناقزس بویزای اغزتساتطیکمی ؾود .اناقس اغتساتطیک باشازیابی ال)تسونیک دز فهای بویای اینتسنزت اهمیتزی بػزیاز بیؿزتس اش ؾزاخف هزای ام یزاتی دازد.
بمنوای خایگصین ،4pآمیصه های متت فی مانند  4C-4V , 4Sمًسح اغت .دز ادامه غمی ؾده اغت که آمیزصه  4Sمزوزد کن)زاؼ
بیؿتسی زساز گیسد 4S.به باشازیابای اینتسنتی اخاشه می دهد تا خنبههای اغتساتطیک و ام یاتی زا دز یک مػیس ی)اازچزه و اثزسبتؽ
دز نظس بگیسند 4S .اهمیت فو الماده ای به زوی)سد خدید اینتسنتی می دهد و اش يسیق ی)اازچزه غزاشی فمالیزت هزای مدزاشی بزا
اغتساتطی های خازی ؾسکت و فسآیندهای ام یاتی میکوؾد تا فهای خدید زا تزامین کنزد .هزدف آی اغزتفاده اش بتانػزی فم زی
ؾسکت وغنتی بسای دغتیابی به باشاز اظی اینتسنتی اغت.
اغتفاده اش آمیصه باشازیابی  4Sنتایح شیس زا به همساه دازد:
  4Sاناقس اق ی یک حهوز اینتسنتی زا با یک زوؼ غاده و ام ی ذکس می کنزد 4S .همچنزین شمینزه ای بزسای تسغزی بسنامزهاغتساتطیک باشازیابی ؾسکت آی ه دز فهای بویای اینتسنت فساه می آوزد.

 يساحی و با دز نظس گسفتن مقحظات اغتساتطیک و ام یاتی اش مهمتسین مؿتكههای  4Sاغت که موخب می ؾود ،تا يساحزایو اش خنبههای اغتساتطیک غاف نؿوند.
  4Sموخب می ؾ ود ،تا اغتساتطی دز غایه ت)نولوضی زساز نگیسد .توخه بیؽ اش حد به ت)نولوضی موخب اش دغت زفتن مصیت هزایززابتی و همچنین فمالیت های خازی غاشمای می ؾود.
  4Sاش ام یات خازی غاشمای غاف نمی ؾود و غمی میکند آنها زا دز زاغتای ام یات ال)تسونیک به خزدمت گیزسد .هز افصایزیبین فمالیت های غنتی و مداشی غاشمای اش مهمتسین بتؽ های  4Sاغت.
دز بایای خايسنؿای می ؾود که زها کسدی  4pبه ا ت فقدای کازکسد اثسبتؽ و کازا ،یک الصام اغت .دز این مقاله  4Sبمنوای یزک
خایگصین  4pموزد مًالمه وازا ؾد .دز یک نگاه ک ی ،تفزاوت  4p , 4Sبتزوبی زابز تؿزتیف اغزت و نزمف  4pکزامق آؾز)از
می گسدد.
بسگسفته اش غایت:بویؽ

