"باسوِ تعالی"

آشٌایی با اصَل ٍ هفاّین بازاریابی اجتواعی()Social Marketing
هقذهِ:
تاصاسیاتی یا هاسمتیٌگ ) (Marketingتِ تالش تشای استثاط تیي اسصش هحصَل (ماالّا یا خذهات) ٍ هطتشی گفتِ
هیضَد .تاصاسیاتی گاّی اٍقات تِ ٌّش فشٍش ًیض هعشٍف استٍ .لی فشٍش ینی اص تَاتع مَچل تاصاسیاتی تِ حساب
هیآیذ .تعشیف لغت ًاهِای تاصاسیاتی عثاست است اصفشاّن مشدى ماالّا یا خذهات تشای تشآٍسدُ ساختي ًیاصّای هصشف
مٌٌذگاى .دس حَصُ تجاست جْاًی ّذف مسة سْن تیطتش اص تاصاس هصشف هی تاضذ.
فعاالى عشصِ سالهت ّن تطَس جذی اص اٍاسط دِّ ّطتاد ٍاسد ایي تحث ضذًذ .سیچاسد هاًَف" دس سال  5985تا رمش
جضئیات استفادُ اص دیذگاُ تاصاسیاتی اجتواعی دس حَصُ سالهت اص آى تِ عٌَاى "سٍینشدی هٌظن ٍ ساصهاى دّی ضذُ
تشای استقای سالهت عوَهی ٍ استثاطات " یادمشد.
تعریف بازاریابی اجتواعی:
تاصاسیاتی اجتواعی عثاست است اص تِ ماسگیشی سٍینشدّای تاصاسیاتی تشای تشٍیج یل هفَْم ٍ یا یل ّذف اجتواعی.
تاصاسیاتی اجتواعی تِ جای طشح ٍ هعشفی یل هحصَل(صشفأ تجاسی) ،افناس ٍ ًظشات اجتواعی سا هطشح هی ساصد.
ماسضٌاساى تاصاسیاتی اجتواعی تشای تشٍیج یل تغییش اجتواعی اص فٌَى ٍ تنٌیل ّایی مِ ضشمت تشای فشٍش
هحصَالت ٍ خذهات خَد تِ ماس هی گیشًذ ،استفادُ هی مٌٌذ.
عٌاصر ٍیژُ در فرآیٌذ بازاریابی اجتواعی:
فشآیٌذ تشًاهِ سیضی تاصاسیاتی اجتواعی تش چْاس عٌصش تاصاسیاتی اجتواعی استَاس است مِ تِ چْاس  Pهعشٍف هی تاضذ:
 هحصَل یا خذهت()Product
تشمیثی اص ماالّا یا خذهاتی مِ تِ تاصاس هَسد ًظش عشضِ هی ضَد تا ًیاص یا خَاستِ ّایی اص هطتشی سا تاهیي ًوایذ.
هحصَل هی تَاًذ پذیذُ ای فیضینی ٍ قاتل لوس ٍ یا خذهت ،فعالیت یا ایذُ ای غیش قاتل لوس تاضذ.
 قیوت()Price
آًچِ مِ هطتشی هی پشداصد تا هحصَل هَسد ًظشش سا تذست آٍسد ،قیوت ًام داسد .قیوت یل هحصَل هوني است
پَل تاضذ مِ تا پشداخت آى هطتشی صاحة هحصَل یا خذهت خَاّذ ضذ ٍ هوني است صشف صهاى ،اًجام سعی ٍ
تالش ٍ یا تشٍص اضطشاب ٍ ًگشاًی تاضذ.
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 هکاى یا تَزیع()Place
دس ایي تخص هسیشی مِ دس طی آى هحصَل یا خذهت تِ دست هطتشی هی سسذ ،هذًظش است.تِ عثاست
دیگشفعالیت ّایی مِ اًجام هی ضَد تا هحصَل یا خذهت دس دستشس هطتشیاى قشاس گیشد.
 ترٍیج()Promotion
تشٍیج تٌْا تخطی اص آهیضُ تاصاسیاتی است ٍ ضاهل استفادُ اص هجوَعِ تثلیغات،سٍاتط عوَهی،حوایت ّای سساًِ
ای،استثاط فشدی ٍ ...است مِ ًقطِ هحَسی آى خلق ًیاص ٍ تذاٍم آى تشای هصشف هحصَل یا خذهت تَسط هطتشی
است.
عَاهل هَثر بر بازاریابی اجتواعی:
عَاهل هتعذدی تش تاصاسیاتی تاثیش داسد مِ عثاستٌذ اص:
 هحیط ّا
 عشضِ مٌٌذگاى ،هشدم ،سقثا ٍ ٍاسطِ ّای تاصاسیاتی
 فشآیٌذ تشًاهِ سیضی ،تجضیِ ٍ تحلیل ،مٌتشل ٍ اجضای تاصاسیاتی
 هحصَل ،قیوت ،هناى ٍ تشٍیج
دس هشمض ایي هجوَعِ ّن "هصشف مٌٌذُ" قشاس هی گیشد.
هراحل یك برًاهِ بازاریابی اجتواعی:
 )1برًاهِ ریسي
ّذف پژٍّص دس ایي هشحلِ یادگیشی تیطتش دس هَسد تاصاس ،گشٍُ هخاطة ٍماًال ّای سساًِ ای هطلَب است .دس ایي
هشحلِ اص ایي سٍش ّا دس تأهیي اطالعات دستاسُ دسك هطتشیاى مول گشفتِ هی ضَد:
 تحث دس گشٍُ ّای هتوشمض
 اطالعات تاصاسیاتی
 آًالیض سسا ًِ ای
 پیوایص ّا
 سٌجص سطح داًص ًگشش ٍ عولنشد
 )2تَلیذ هَاد ٍ پیام ّا
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دس ایي هشحلِ هَاد ٍ هفاّین هٌاسة تَلیذ ٍ تا تعذادی اص هخاطثیي پیص آصهَى هی ضَد .جزاتیت ٍ ظاّش
هحصَل ،هٌافع حاصل اص آى ،تصَیشی مِ دس رّي هطتشی اص آى تِ ٍجَد هی آیذ ،ماستشد هحصَل ٍ دستِ تٌذی آى
دس ایي قسوت هَسد آصهَى قشاسهی گیشد.
اًتخاب ًام براي هحصَل ٍ تَافق بر رٍي بْتریي جولِ هکاى یابی آى ٍیژُ ایي بخش است.
 )3پیش آزهَى هَاد ٍ پیام ّا
تا آصهَى پیام ّا ٍ هَاد تَلیذ ضذُ دس گشٍُ هخاطةً ،قایص آى تشطشف هی ضَد.
پیام ّای تَلیذ ضذُ تَسط گشٍّی اص افشاد حشفِ ای تشسسی هی ضَد تا هَاسدی چَى تٌاسة ،اتْام  ،دسك هطلة ٍ
طشاحی آى اسصیاتی گشدد.
دس اًتْا ،قثل اص اجشای تشًاهِ تایذ آى سا دس یل هَقعیت ٍاقعی اهتحاى مشدتا ًقاط قَت ٍ ضعف آى ٍ هطنالت
سیاسی اجتواعی یا فشٌّگی ًاضی اص آى ًطاى دادُ ضَد.
 )4هذاخلِ
تشًاهِ تِ صَستی مِ طشاحی ضذُ ،اجشا هی ضَد.
تا ضٌاسایی ماًال ّای سساًِ ای ٍ تَلیذ پیام ّای استاًذاسد ضذُ ،تشًاهِ تاصاسیاتی اجتواعی آهادُ اجشاست .یل
پَضص سساًِ ای هٌاسة ٍ هطلَب هی تَاًذ پیام ّای هَسد ًظش ها سا تِ گشٍُ هخاطة هٌتقل ًوایذ.
 )5ارزشیابی ٍ پس خَراًذ
تاثیشات اجشای تشًاهِ تش گشٍُ هخاطة سٌجیذُ هی ضَد(.تایذ تَجِ داضت مِ ایي هشحلِ اص تشًاهِ دس تواهی فشآیٌذ
تاصاسیاتی اجتواعی جاسی است)
 اسصضیاتی فشآیٌذ )(Process Evaluation
 اسصضیاتی اثش )(Outcome Evaluation
 اسصضیاتی پیاهذ )(Impact Evaluation
یك برًاهِ بازاریابی اجتواعی هَفق داراي خصَصیات زیر هی باشذ:
 .5هصشف مٌٌذُ هحَس ٍ داسای چطن اًذاص است.
 .2اص سقثا خَد سا هتوایض هی ساصد.
 .3دس هقاتل ضشایط هتغیش پایذاس است.
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 .4داسای پتاًسیل پاسخگَیی تِ ًتایج پایص هی تاضذ.
 .5اًتقال پیام ٍ تشقشاسی استثاط دٍسَیِ دس طی آى آساى است.
 .6اًعطاف پزیش است ٍ ایجاد اًگیضُ هی مٌذ.
 .7اص ّوِ هْوتش ،تأثیش ٍ تفاٍت هثثتی دس سالهت ٍ سفاُ مل جاهعِ ایجاد هی مٌذ.

تشای هطالعِ تیطتش دس صهیٌِ تاصاسیاتی اجتواعی هی تَاًیذ تِ متاب تشًاهِ جاهع دسسی آهَصش سالهت تألیف ٍ
تذٍیي دمتش ًاصش هحوذی –ضْشام سفیعی فش ٍ ّوناساى جلذ دٍم هشاجعِ ًواییذ.
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