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  چكيده
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  مقدمه .1
 به .است گرفته قرار غاتيتبل صنعت ارياخت در مند قدرت يا  رسانه مثابة به اينترنت امروزه

 غاتيتبل دارد يسنت يها رسانه با سهيمقا در نترنتيا كه يفراوان يها تيمز و ها يژگيو ليدل
  .است بوده رياخ انيسال يط در فراوان رشد شاهد ينترنتيا

 يتر شيب اريبس سرعت يسنت يها رسانه در غيتبل نسبت به نترنتيا در غيتبل رشد
 آن از كنندگان استفاده تعداد راديو، پيدايش از سال 38 گذشت از پس رايز ؛است داشته

 را نصاب حد اين ،پيدايش از پس سال سيزده تلويزيون .است هرسيد نفر ميليون 50 به
 يابد دست نصاب حد اين به توانست سال چهار گذشت با فقط اينترنت اما ،كرد كسب

  ).1384 ،بختايي و فر گلچين(
 بازار در را شانموقعيت و بمانند باقي فعاليت ةعرص در بخواهند اگر تجاري هاي شركت
 دربارة امر اين .ندارند تبليغات نوع اين كارگيري به جز اي چاره ،كنند حفظ امروز پررقابت
 ةنكت اما دارد، بارزتري مصداق كنند فعاليت جهاني سطح در خواهند مي كه هايي شركت
 هرچند ؛است مشتريان ندادن  فريب باشد داشته توجه آن به بايد تجارتي هر كه مهمي
 بلندمدت در شك بي اما ،باشد داشته سودآوري مدت كوتاه در مشتريان فريب است ممكن

  .داشت خواهد معكوس اثر
 و ايراني مقاالت و كتب در كه ،متفاوت هاينظر بيان از استفاده با دارد سعي مقاله اين
 با اينترنتي موفق اتتبليغ براي كه الگويي ،بپردازد مؤثر يالگوي ارائة به شده، بيان خارجي
 بر نظر مد الگوي حاضر پژوهش در چنين هم .است الزم الكترونيكي مشتري جذب هدف
 پايان در و است اي خانه كتاب مقاله اين در پژوهش نحوة .دارد اي ژهيو ديتأك اخالق رعايت

 ذكرشده، توضيحات به توجه با .يابد مي تغيير يا شود مي يديتأ الگو نامه پرسش از استفاده با
 طريق از امروزه كه ،تجاري هاي زمينه همة براي كه است كاربردي پژوهشي حاضر پژوهش
 تر شيب يسودآور عثبا است ممكن شرعايت و است مفيد كنند مي فعاليت اينترنت
  .شود  ها شركت
 

        مفاهيم       تعريف   . 2
  :پردازيم مي مقاله اين در شده  استفاده مفاهيم تعريف به آغاز در

 از استفاده به ،اينترنتي تبليغات از )همان( ييبختا و فر نيگلچ تعريف در :برخط تبليغ .1
 شـده  اشـاره  وب محـيط  در تبليغـات  ارسـال  براي ارتباطي ةوسيل و كانال منزلة به اينترنت
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 هاي سايت در تبليغاتي تصاوير و شعارها تجاري، عالئم و ها نام دادن نمايش نينچ هم .است
 از يگـر يد فيـ تعر ،كنـد  كمـك  تبليغـات  اهـداف  تحقق به كه نحوي به اينترنت، ةپربينند

 اسـت  يغيتبل معرف و است مشهور برخط غاتيتبل به غيتبل نوع نيا .است ينترنتيا غاتيتبل
 جذب راستاي در يتجار اميپ ارسال هدف انيب يبرا )www( يجهان ةشبك و نترنتيا از كه

  ؛كند يم استفاده يمشتر
 يموتورهـا  در وجـو  جسـت  بـا  فقط مخاطب كه است غيتبل از ينوع :يمتن غيتبل .2
 .ابـد ي يمـ  يحاتيتوضـ  نظـرش  مـد  محصـول  دربـارة  google ,yahoo مانند وجو، جست

ــا ــه  ني  1220 :2004( اســت متعــارف google يوجــو جســت موتــور در غــاتيتبل گون
Bojorneborn and Ingwersen,(؛  

 يهـا  تيـ فعال بـر  نظـارت  يبرا كه است مقررات و نيقوان از يا مجموعه :اتياخالق .3
 وضع آن امثال و يعموم روابط م،يمستق يابيبازار فروش، جيترو ،يشخص فروش ،يغاتيتبل

 گونـاگون  يكشـورها  در نيقوان گونه نيا تيجامع و انسجام انتظام، است يهيبد .است شده
 وجود احتمال باشد، تر شيب ييجا در غاتيتبل و يابيبازار امور ةسابق هرچه و است تفاوتم

  ).169 :1388 فروزنفر،( ابدي يم شيافزا جا آن در افتهيبهبود و مدون مقررات و نيقوان
  

  اصلي متن .3
 :جمله از است شده استفاده گوناگوني اهداف براي بشري جوامع پيدايش زمان از غاتيتبل ابزار

 ؛تجاري هاي شركت طريق از خدمات و كاال فروش .1
 ؛افراد استخدام و كار نيروي يافتن .2
 ؛ها دولت طريق از جامعه به رساني اطالع .3
 ؛عمومي خدمات ةدهند ئهارا نهادهاي طريق از عمومي خدمات بارةدر رساني اطالع .4
  ؛آموزشي هاي دوره يا مسافرتي خدمات ها، كتاب معرفي .5
 ؛تفريحي خدمات يا مالي خدمات معرفي .6
  ؛بهداشتي خدمات و كاالها معرفي .7
 .افراد دست  به شخصي كاالهاي فروش و خريد .8

 تجـاري  گـاهي  .اسـت  پيام انتقال آن كه دارند يمشترك  ويژگي تبليغات كاربردهاي همة
 تجـاري  اهـداف  راستاي در گاهي است، عمومي خدمات معرفي خصوص در گاهي ،است

  ).20 :1386 ،يفارب( است شخصي اهداف راستاي در نيز گاهي و ها شركت
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 و اهداف با كوشند يم يمتفاوت و فراوان كنندگان غيتبل رايز ،دهيچيپ است يامر غاتيتبل
 در اتياخالق نقش است گفتني .يابند يدسترس گوناگون انيمشتر به مختلف يها روش
  :دنشو يم انيب اختصار هب ريز در كه است تر پررنگ غاتيتبل يها گونه يبرخ

 يرأ به مردم بيترغ يبرا مداران استيس ):political advertising( ياسيس غاتيتبل .1
 ياسيس يها تيفعال نديفرا از يمهم بخش امر نيا و كنند يم استفاده ياسيس غاتيتبل از دادن
 با ارتباط يبرا يمهم منبع ياسيس غاتيتبل گرچه .دهد يم ليتشك را كشورها از ياريبس در
 غاتيتبل رايز است؛ وارد غاتيتبل نوع نيا به بسياري انتقادات اما است، دهندگان يرأ
 نيا اما ،ها تيواقع و موضوعات نه است متمركز ايقضا ظاهر و شكل بر      ًمعموال  ياسيس
 ؛)103 :1388 فروزنفر،( ستين سان كي مختلف يكشورها در كرديرو

 نترنتيا و انهيرا به كه يكنندگان مصرف :)interactive advertising( يتعامل غاتيتبل .2
 و وب صفحات قيطر از ها يآگه .شوند مند بهره يتعامل غاتيتبل از توانند يم دارند دسترسي

 يآگه به است قادر كننده مصرف حال، نيا در .شوند يم افتيدر ينترنتيا امكانات گريد
 علت به غاتيتبل نوع نيا .باشد اعتنا يب آن به اي دهد گسترش كند، اصالح را آن دهد، پاسخ
 ؛)104 :همان( شود مي يتلق ياخالق غيتبل ينوع كاربر تعامل
 يمحصول يمعرف هنگام      ًعمدتا  :)informative advertising( رسان اطالع غاتيتبل .3
    ًمثال  ن،يبنابرا .است هياول يتقاضا پيدايش آن از هدف و شود يم برده كار  به ديجد
 ةنيزم در آن يايمزا و منافع از را كنندگان مصرف نخست فشرده، يها لوح دكنندگانيتول

 است حساس كننده غيتبل صداقت به يمشتر غيتبل نوع نيا در .كنند مي آگاه استفاده سهولت
 منصرف خدمت اي كاال آن ديخر از است ممكن عمل و حرف رتيمغا نيتر كوچك با و

  ؛)110 :همان( شود
 تر مهم ،ابدي يم شيافزا رقابت كه يهنگام  :)persuasive advertising( يبيترغ غاتيتبل .4
 يهنگام مثال براي .است ينشيگز يتقاضا آوردن ديپد شركت هدف حالت نيا در .شود مي
 شركت .كردند استقبال ها آن از كنندگان مصرف ،ندكرد دايپ بازار در را شانيجا ها يد يس كه

 نةيهز با بهتر تيفيك يادعا و كند بيترغ آن  يتجار نام به را كنندگان مصرف ديبا سازنده
  .باشد داشته تر كم

 زيآم تيموفق )comparison advertising( يا سهيمقا غاتيتبل مانند تاكنون يبيترغ غاتيتبل
 از يا عمده بخش .دارد وجود يشكل به شهيهم حال هر به غاتيتبل ةويش نيا .است نبوده
 يكاال مصرف به را مردم خواهند يم همه رايز ؛شود يم انجام يا سهيمقا سبك به غاتيتبل

  .)111 :همان( گرانيد يكاال نه كنند، بيترغ خودشان
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 تأثير نترنتيا قيطر از يمجاز ارتباطات عصر در و امروزه ذكرشده موارد همة
 در كه اين به توجه با اما شد، يم واقع ثرؤم شيب و كم گذشته اعصار در غاتيتبل .رنداگذ مي

 تر بيش توانند يم شانوقت اتالف بدون و يراحت  به كاربران كه ييفضا در و نترنتيا عصر
 ديبا دارند را يمجاز يايدن نيا در شرفتيپ قصد كه ييها شركت كنند، برطرف را شانازهاين

 اديز يقدر به وقت اتالف نيا يكيزيف يفضا در ؛كنند غيتبل فضا نيا در زين را شانكاالها
  .داشت همراه به انيمشتر يبرا را فراواني يتينارضا كه بود

 شيافزا يبرا الزم طيشرا يا رسانه يزير طرح و اميپ خلق   ند يفرا دو ميان يهماهنگ
 يريگ ميتصم و اميپ ةدربار يريگ ميتصم .كند مي فراهم را يغاتيتبل هاي هبرنام ياثربخش
 ةبودج ميتنظ و ها هدف نيتدو از پس مهم يريگ ميتصم نديفرا دو واقع در رسانه ةدربار
 گر ارتباط كه است اميپ يمحتوا بحث است مهم اميپ ةدربار كه يا مرحله .است غاتيتبل

 يمشتر در را نظر مد پاسخ بتواند آن كمك به تا بگنجاند اميپ در اي جذبه است مجبور
  :شوند مي يبند طبقه دسته سه به اميپ يمحتوا اساس بر ها جذبه .كند جاديا بالقوه

 ؛)rational appeals( يمنطق يها جذبه )الف
 ؛)emotional appeals( يجانيه يها جذبه )ب
  .)73 :همان( )moral appeals( ياخالق يها جذبه )ج

 ةوعد ها جذبه نيا .شود يم مربوط مخاطب يشخص منفعت به يمنطق يها جذبه )الف
 ارزش اي بودن صرفه به مقرون باالتر، تيفيك بهتر، عملكرد مانند دهند؛ يم يكاربرد منافع
 :گفت توان يم يمنطق يها جذبه از استفاده با  هاخودرو غيتبل يبرا .محصول ةالعاد فوق

 بر ،عبارت نيا با .»ندارد شباهت جهان در يگريد يخودرو چيه يمهندس به ،آن  ِي مهندس«
  .شود يم ديتأك خودرو تيامن و عملكرد ،يمهندس طرح

 ت،يفيك ةدربار ،اش يتجار كاربران به محصوالت يمعرف هنگام »ام .يب .يآ« شركت
 طور  به ،يمنطق يها جذبه .كند يم صحبت ها آن ةافتيبهبود يور بهره و اعتماد ثبات، عملكرد،

  .ندا مناسب متيق گران و بادوام محصوالت ديخر و يصنعت ديخر يها تيموقع يبرا ژهيو
 كيتحر را ارديخر كه ،را يمنف و مثبت جاناتيه كوشند يم يجانيه يها جذبه )ب

 امثال و شرم گناه، احساس ترس، يها جذبه ةرنديدربرگ جاناتيه نيا .زنديبرانگ كنند، مي
 زدن مسواك( دهند انجام ديبا كه دهند يم سوق ييكارها انجام به را مردم و هاست آن

 ييكارها انجام از اي )لياتومب يبرا ديجد كيالست دنيخر ،يمنيا كمربند بستن ها، دندان
 .)يقند مواد خوردن در افراط ،يپرچرب يغذاها خوردن دن،يكش گاريس( دارند يم برحذر

 دندان يها حفره دادن نشان ضمن شيها يآگه از يكي در )Crest( كرست ردندانيخم    ًمثال 
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 1.»دييآ يبرنم آن ةنيهز ةعهد از شما ]دهد رخ اگر[ كه دارد وجود ييزهايچ« :ديگو يم دهيپوس
 .زديانگ يبرم را ردندانيخم از استفاده و است شده استفاده فيخف ترس ةجذب از كاال نيا در
 و تيموفق قول افتخار، ،يطبع شوخ عشق، رينظ ،مثبت جاناتيه و عواطف از كنندگان غيتبل
 آورده اش يآگه در )British Telecom( تلكوم شيتيبر شركت .كنند يم استفاده زين يشاد
 يمند قدرت جاناتيه عبارت نيا 2.»ديكن خوشحال را نفر كي ،يتلفن تماس كي با« :است

  .زديانگ يبرم مخاطب در را
 است مناسب و درست چه آن سوي به را ياخالق يها جذبه مخاطب احساس )ج
 يها آرمان و مقاصد از تيحما به مردم بيترغ يبرا اغلب ها جذبه نيا .كند مي تيهدا

 اقشار يبرا برابر حقوق بهتر، ينژاد روابط زتر،يتم و تر سالم ستيز طيمح رينظ ،ياجتماع
 گرفته كار  به خاص يها يماريب به انيمبتال اي معلول افراد به كمك و اجتماع مختلف

 نفع به يورزش و يفرهنگ مسابقات و ها جشنواره يبرگزار به مربوط غاتيتبل .شوند يم
 توجه جلب يبرا موضوعات، نيا به مربوط غاتيتبل در .اند جمله آن از المنفعه عام يها طرح

 استفاده زين يجانيه ـ يعاطف يها جذبه از ،انيمددجو و دگانيد ستم با مخاطبان يدرد هم و
  .)75 :همان( است نوع نيا از محك ةمؤسس غاتيتبل مثال يبرا .شود يم

 و تيموفق يغاتيتبل ةبودج بودن نيسنگ كه شود مي برداشت نيچن شده گفته مطالب از
 مبالغ مختلف ةكنند غيتبل دو است ممكن .كند نمي نيتضم را يغاتيتبل ةبرنام ياثربخش

 لحاظ به يغاتيتبل يها اميپ .آورند دست  به يمتفاوت جينتا و كنند غاتيتبل صرف يسان كي
 از نظر صرف .اند غاتيتبل در شده صرف پول زانيم از تر مهم اريبس محتوا و قالب ساختار،

 توجه ها يآگه كه است همراه ياثربخش و تيموفق با يزمان فقط غاتيتبل بودجه، زانيم
 صداقت نيچن هم .)Moss, 2010( كنند برقرار آنان با يمطلوب ارتباط و جلب را مخاطبان

 از برخي ةارائ به ،ادامه در .است تيبااهم اريبس كيالكترون انيمشتر يبرا كننده غيتبل كالم
  .ميپرداز يم موفق غاتيتبل رموز

 بر كم دست تجارت آن متداول انيمشتر گروه اگر رايز ؛است غيتبل ازمندين يتجارت هر
  .دهد يم دست از را شبازار و فرصت تجارت آن ند،ننك رشد تورم نرخ حسب
  :اند شده تشكيل اصلي جزء سه از موفق تبليغات IAB گزارش به توجه با
 ؛هدف مخاطبان شناسايي يا تعريف .1
 و كرد پيدا دسترسي هدف مخاطبان به آن طريق از بتوان كه اي رسانه انتخاب .2

 ؛شده انتخاب ةرسان در فضا خريداري
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 آن ارسال سپس و پيام ساخت و طراحي نگارش، شامل كه مخاطبان براي پيام ارسال .3
 .)IAB report, 2012( است
 نيا ةجمل از ؛گذارد يم يجا بر يفراوان ريتأث مناسب طيشرا در غاتيتبل يكل طور به

 يساز گاه يجا ،يتجار نام يبرا تيهو جاديا مثبت، نگرش جاديا ،يآگاه جاديا اتريتأث
 از تيحما محصول، ةكنند عرضه و يمشتر ميان رابطه حفظ و برقراري بازار، در محصول

  .است دست نيا از يموارد و كنندگان عيتوز
  :است شده يبررس غاتيتبل يطراح يچگونگ ، ياثرگذار اين يبرا حال

 نيا .است »غاتيتبل اهداف نيتدو« يغاتيتبل هاي  هبرنام ةتوسع در مرحله نخستين
 و شوند نييتع يابيبازار و تيموقع هدف، بازار به مربوط ماتيتصم اساس بر ديبا اهداف

  .دارد عهده به يابيبازار يعموم ةبرنام در غاتيتبل كه اند يا فهيوظ گر انيب ،واقع در
 را زيــر مراحــل مناســب تبليغــاتي طــرح ايجــاد بــراي )1384( ييبختــا و فــر نيگلچــ

  :اند دانسته  مهم
 اند؛ ارتباط در شما با ياحتمال انيمشتر تر شيب آن در كه يمكان و اشخاص نييتع .1
  ؛اهدافتان راستاي در اميپ انتقال يبرا راه نيبهتر نييتع .2
 ؛اميپ انتقال يبرا تر ياقتصاد يها راه نييتع .3
 ؛ديدار را آن از استفاده قصد كه يا رسانه اي واسطه يبرا مؤثر عناصر جاديا .4
 .شما غيتبل يرگذاريتأث يابيارز .5
 به د،نريبگ نظر در را يموارد چه ديبا موفق اتغيتبل كه نيا و بحث شدن تر كامل يبرا
 راستاي در و هم كنار در را موارد نيا همة ميبتوان تا پردازيم مي موارد نيا از يبرخ حيتوض
  :ميبر كار  به ينترنتيا غاتيتبل موفق يالگو ةارائ

 بودن مطابق غاتيتبل تيموفق رمز شد، اشاره كه طور همان :كاربر اهداف گرفتن نشانه .1
 .است يثرؤم روش يمتن يها يآگه مقصود نيا به دنيرس يبرا .است كاربر اهداف با آن
 است ينيتضم مند هدف غاتيتبل اما ،كند يم معطوف خود به را نندهيب نگاه يكيگراف غاتيبلت

 كنار را نامربوط يشينما و يجانب مسائل ديبا ،نيبنابرا .نندهيب ذهن و توجه جلب يبرا
 به را كاربر سپس و رساند نندهيب اطالع به حيصر اريبس را خود فروش موضوع و شتذاگ

 .دارد قرار آن در محصوالت ةدربار ئيجز اطالعات كه كرد تيهدا يا صفحه به ينكيل همراه
 كوشند مي كه يكسان و است يرمنطقيغ اريبس يآگه كي قيطر از اطالعات همة انتقال انتظار
 ؛اند رسانده بيآس غيتبل هدف به بگنجانند كوچك يغيتبل در را بسياري روز به مطالب
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 تيسا يرو يتيفعال انجام مشغول كاربر كه هنگامي مواقع از ياريبس :ثبات يايمزا .2
 كه ديآ يم شيپ يا مرده يها زمان در      ًمعموال  اتفاق نيا .ودش يم يجالب يآگه متوجه ،است
 .بازگردد كه كند مي واداررا  او شذهن در ياميپ و است يديجد ةصفح شدن باز منتظر كاربر
 يةاول اصول با نيا و شود مي ديده محل آن در يگريد يآگه ،گشتازب در اوقات يگاه

 مخاطب اگر كه دنباش روزنامه مانند ديبا موفق اتغيتبل .است ريمغا مناسب يطراح
 را غيتبل نظر، مد ةصفح به بازگشت هنگام زد، ورق را شده چاپ غيتبل آن در كه يا صفحه

 .)همان( نديبب محل همان در
 و موفق ينترنتيا غيتبل سبب و است مطرح اريبس پژوهش نيا در كه يگريد مهم ةنكت
 از يا دامنه برخط غاتيتبل .است اتياخالق ةمسئل شود، يم تر شيب يكيالكترون يمشتر جذب
 گونه نيا يبرخ و ندا هگرفت شكل اخالق علم مطابق ها آن از يبرخ .دنريگ يم دربر را غيتبل انواع

 صورت به ييبنرها جمله از ؛كنند يم استفاده بسياري غاتيتبل از ها تيسا وب يبرخ .ستندين
 كنند مي استفاده يا كننده گمراه ريتصاو از ها تيسا وب از يبرخ .دنكن يم جيگ را كاربر كه فلش
  .غيتبل صورت به نه اند شده يطراح عامل ستميس طرف از خطا يها غاميپ صورت به كه

 كنند  يم استفاده يراخالقيغ صورت به ييدرآمدزا يبرا برخط غاتيتبل از كه ييها تيسا  وب
  يگاه نيچن هم. ندارند ينظارت ديآ يم تشانيسا وب يرو بر يغاتيتبل چه كه نيا بر مواقع تر شيب

 ونديپ )malicious software( نامطلوب يافزارها  نرم با ييها تيسا به كه يغاتيتبل به اوقات
  .شود يم داده تبليغ ةاجاز دارند

 تعداد به كنند يم استفاده برخط غاتيتبل از ياخالق صورت به كه ييها تيسا اپراتور وب
 كردن منحرف قصد كه دهند يم اجازه يغاتيتبل بهكه  جمله اين از. دهد يم غيتبل اجازة يكم
 مالكان تر شيب. كاهند ينم تشانيسا وب ييآرا صفحه و يطراح از و ندارند را كاربر آزار اي

  .دندهند كه مشروع باش يم غيتبل ةاجاز ييها به شركت ها تيسا وب
 باعث برخط غاتيتبل در )Adobe Flash( فلش مانند ها يتكنولوژ از حد از شيب ةاستفاد

  .نشوند جوگرشانو جست در ها آن كردن باز به قادر كاربران يبرخ شود يم
 كيالكترون انيمشتر تر شيب جذب باعث كه ،يغاتيتبل القاخ ،فروزنفر پژوهش اساس بر
 ،يغاتيتبل يها تيفعال بر نظارت يبرا مقررات و نيقوان از يا مجموعه اساس بر ،شود مي

 شده وضع آن امثال و يعموم روابط م،يمستق يابيبازار فروش، جيترو ،يشخص فروش
 گوناگون يكشورها در نيقوان گونه نيا تيجامع و انسجام انتظام، است يهيبد .است

 احتمال باشد، تر شيب كشوري در غاتيتبل و يابيبازار امور ةسابق هرچه و است متفاوت
  .)169 :1389 فروزنفر،( است تر بيش جا آن در افتهيبهبود و مدون مقررات و نيقوان وجود
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 پخش و ديتول از ديبا ها آن .زنديبپره زيآم  بيفر و دروغ غاتيتبل از ديبا ها شركت
 چيه است ممكن گرچه كنند؛ يدور دارند را مخاطبان دادن بيفر تيظرف كه ييها يآگه
 صد هر در دارد يخاص مدل كه يخودرو كه كرد ادعا دينبا .نخورد را بشانيفر    ًعمال  كس

      ًواقعا  يا شده فيتعر و نيمع طيشرا تحت كه آن مگر سوزاند؛ يم نيبنز تريل هفت لومتريك
 و ها برش     ًصرفا  كه ،يميرژ نان ينوع يبرا توان ينم .باشد شده مشاهده ادعا نيا صحت

 به غاتيتبل از دينبا فروشندگان .دارد يتر كم يكالر كه كرد غيتبل است، تر نازك شيها هيال
 از استفاده .كنند استفاده ها آن فتنيفر يبرا يابزار اي كنندگان مصرف راه سر بر يدام منزلة

 دارانيخر جذب يبرا گستردن دام و دروغ يها وعده و بندهيفر فروش جيترو يها وهيش
  .است مذموم يكار

 ،مثال براي .كنند تيرعا را مقصد كشور مقررات و نيقوان ديبا يالملل نيب كنندگان غيتبل
 مجاز دارو زيتجو يبرا كننده مصرف به خطاب ميمستق غاتيتبل كايامر ةمتحد االتيا در

 اتينشر در فقط داروها زيتجو اروپا در ؛اند يرقانونيغ ها يآگه گونه نيا اروپا در اما ،است
 انجام كنند مي تورق را ها آن مجرب پزشكان رود يم گمان كه ياتينشر ريسا و يپزشك
  .)170 :همان( شود مي

 يطراح هنگام دهند يم گسترش مرزها يسو آن به را تشانيفعال ةمحدود كه يابانيبازار
 ها تيفعال نوع نيا به مربوط مقررات و نيقوان دربارة ديبا خود يجيترو و يارتباط يها برنامه
 نيا درك و ييشناسا بر افزون .باشند داشته يكاف شناخت و اطالعات مقصد يكشورها در
 شانغاتيتبل و ارتباطات ةمجموع كه كنند حاصل نانياطم ديبا ها شركت مقررات، و نيقوان

  .شود مي انجام كنندگان مصرف حقوق تيرعا و احترام حفظ با و منصفانه صادقانه،
 موارد به اهتمام يكيالكترون تجارت قانون بخش در كشور يغاتيتبل مقررات و نيقوان

  :است دانسته يضرور ينترنتيا غاتيتبل اندركاران دست يتمام يبرا را ريز
 سبب كه شوند يفعل ترك اي فعل مرتكب دينبا خدمات و كاال غيتبل در كنندگان نيتأم. 1
 شود؛ تيفيك و تيكم ثيح از مخاطب بيفر اي شدن مشتبه
 را افراد يسالمت دينبا كنند يم غيتبل خدماتشان و كاال فروش يبرا كه يكنندگان نيتأم. 2

 اندازند؛ خطر به
 روشن و حيصح ق،يدق طور به كننده مصرف كه كند غيتبل ينحو به ديبا هكنند تأمين .3

 ؛كند درك را خدمات و كاال به مربوط اطالعات
 اوسـت  نفـع  بـه  غـات يتبل كـه  يبنگاه اي شخص تيهو ديبا يابيبازار و غاتيتبل در .4
 ؛باشد حيصح و روشن
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 يراسـتا  در يكـ يالكترون روش بـه  معامالت ژةيو اتيخصوص از دينبا كنندگان نيتأم. 5
 كنند؛ استفاده سوء كسبشان محل اي تيهو به مربوط قيحقا كردن يمخف

 دربـارة  آنـان  كـه  رنـد يبگ نظـر  در يداتيتمه كنندگان مصرف يبرا ديبا نندگانك نيتأم .6
  .)86 :1382 ،يكروب( رنديبگ ميتصم خود يكيالكترون اي يپست ينشان به غاتيتبل افتيدر

      ً  معمـوال   يغـات يتبل هاي هبرنام .ستها آن يابيارز موفق ينترنتيا اتغيتبل قسمت نيتر مهم
 اسـتفاده  با كننده غيتبل .كند فراهم را فروش بر راتيتأث و يارتباط راتيتأث يابيارز امكان ديبا
 مخاطبـان  نگـرش  بـه  مربـوط  اطالعـات  به است قادر يشگاهيآزما اي يدانيم يها روش از

 يدسترسـ  كننـدگان  مصرف ديخر رفتار در ها آن از كيهر ريتأث و مختلف يها يآگه دربارة
 رييتغ ها، اميپ ساختار اي محتوا ةدربار آمده، دست به اطالعات ليتحل و هيتجز از پس و يابد

  .كند اتخاذ يبهبودبخش ماتيتصم غاتيتبل برد راه به مربوط عناصر گريد و رسانه
 ميده ارائه ييالگو ينترنتيا مناسب غيتبل براي بود خواهيم قادر مطالب نيا ةمطالع از پس

  .است يكيالكترون انيمشتر تيرضا جذب راستاي در كه

  
  1 نمودار

 شده ذكر تياولو اساس بر و موارد يتمام تيرعا با است قادر كننده غيتبل باال نمودار در
ـ  حيتوض الگو نيا در موارد يبرخ دربارة .ابدي دست ينترنتيا موفق غيتبل به  ارائـه  يتـر  شيب

  :است شده
 در كـه  يهـدف  اسـاس  بـر  تواند مي كننده تبليغ :كننده تبليغ هدف بر بنا غيتبل نوع انتخاب

  :كند استفاده را ريز غاتيتبل انواع از يكي دارد شغيتبل
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 موارد نسبت به كه است برخط غاتيتبل از دسته آن يمتن غاتيتبل :يمتن غاتيتبل .1
 هنگام غات،يتبل نوع نيا دكنندگانيبازد .است تر نهيهز كم و تر ساده گر،يد ةذكرشد
 آن كه شوند يم مواجه ينكيل با فقط ،است نظرشان مد كه يخاص مورد يجوو جست
 و Google يها تيسا در غاتيتبل نوع نيا از ياريبس .دارد وجود آن در خاص مورد

Yahoo ؛شود يم دهيد 
 اي اندازه در و تصوير قالب در را تبليغ كه شود مي اطالق بنري به ثابت بنر :ثابت بنر .2
 ؛كند مي ارائه ثابت
 وريافن از كه اند ثابتي بنرهاي حقيقت در )پويا بنرهاي( متحرك بنرهاي :متحرك بنر .3

 ؛است شده استفاده شانساخت و طراحي در انيميشن
 و تصوير صوت،( اي چندرسانه تكنولوژي از بنرها از نوع اين :يا ابررسانه بنر .4

 ؛كنند مي استفاده تبليغاتي پيام ةارائ براي )انيميشن
 تبليغات و بازاريابي ابزارهاي از يكي همواره نامه :كيالكترون پست بر يمبتن غاتيتبل .5
 براي اثربخشي ةشيو به ابزار اين الكترونيك پست از استفاده روزافزون افزايش با .است بوده

 ؛است شده تبديل اينترنتي تبليغات
 دو به اند بازي حال در كه افرادي براي تبليغات نوع اين :يباز بر يمبتن غاتيتبل .6

 نشينجا تبليغاتي تصاوير است، متداول بسيار كه نخست، روش در .شوند مي ارسال صورت
 تحت مجازي شكل به اند بازي حال در كه افرادي نتيجه در .دنشو مي اينترنتي بازي تصاوير

 تقسيم مختلفي هاي قسمت به بازي كل ،ديگر روش در .گيرند مي قرار نظر دم تبليغ ثيرأت
 خاصي تبليغ بازي، بعدي مراحل به رفتن از قبل بايد اند بازي حال در كه افرادي و شود مي
  ؛دهند انجام را تعامالتي يا ببينند را

 به انيمشتر ييشناسا يبرا ينترنتيا غاتيتبل در :مخاطبان يايپو و ستايا ييشناسا .7
 استفاده يمتنوع يها روش از ايپو و ستايا صورت به غاتيتبل شينما و ارائه انتخاب، منظور

 ةمبادل و يشخص اطالعات صفحه، يمحتوا بر مبتني است ممكن ها روش نيا .شود يم
  ؛باشند اطالعات يايپو

 اطالعات ليقب از است يموارد شامل ها يژگيو نيا :ييمحتوا يها يژگيو بردن كار  به .8
  ؛يكنندگ سرگرم و اميپ يمحتوا بودن، مرتبط فرد، همنحصرب و ديجد

 ،ينوآور ليقب از است يموارد شامل ها يژگيو نيا :يظاهر يها يژگيو بردن كار  به .9
  ؛مند قدرت ريتصاو از استفاده و دادن فيتخف غ،يتبل يطراح
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 ارتباط در يمشتر كه ،الزم موارد همة مرحله، نيا در :ديخر امر در اطالعات ةمبادل .10
 رنـگ  مت،يق ز،يسا شامل موارد نيا .شود يم داده شينما بداند، ديبا اش يانتخاب محصول با
  ؛شود يم ... و

 در را يمشـتر  تيامن احساس كه يموارد ،مرحله نيا در :ليتحو و پرداخت تيامن .11
 مختلـف  يهـا  بانك با كه ييقراردادها ،پرداخت ةنيزم در مثال يبرا .شود يم مطرح دارد يپ

 مدت نيچن هم .باشد داشته تيامن احساس پرداخت هنگام يمشتر شود يم باعث شده بسته
 مطرح يغاتيتبل تيسا در ديبا كند افتيدر را محصول تا بماند منتظر ديبا يمشتر كه يزمان 

  ؛كند جلب را يمشتر اعتماد قيطر  نيبد و شود
 ةاسـتفاد  و ديـ خر از يمشـتر  كـه  معناسـت   نيبـد  :يمشتر يمند تيرضا احساس .12

 تيسا از مجدد ديبازد قيطر از توان يم امر نيا به كه باشد داشته تيرضا نظر دم محصول
  .برد يپ مجدد ديخر و يغاتيتبل

 هـاي  يآگهـ  يعمـوم  نگاه در رسد يم نظر به فوق يالگو ةارائ و مطالب نيا به توجه با
  :باشد داشته را ريز يها يژگيو ديبا مؤثر و خالقانه

 ؛باشد شده يزير طرح نيمع مخاطبان جذب منظور به .1
 شود؛ مخاطب توجه جلب باعث كه باشد قوي حدي به آن اميپ يمحتوا .2
 ؛كند عمل خود ةرست در غاتيتبل گريد از زيمتما باشد قادر .3
 ؛بماند ادي در كه باشد يا گونه  به آن شعار يعبارت به اي يمحور هشياند .4
 ؛برانگيزد كاال ديخر ةدربار را مخاطب مثبت نگرش و عالقه .5
 ؛بكوشد آن به پاسخ راستاي در و كند ييشناسا را شمخاطب ازين .6
 ؛شود انجام يدرست  به اميپ انتقال .7
 نباشـد  يا گونه به و باشد محصول يها يژگيو و ايمزا مطابق يآگه يايمزا و ها وعده .8
 .است خورده بيفر كند احساس يمشتر كه

  
  گيري نتيجه .4

 مندي رضايت كسب براي را اينترنتي موفق تبليغ مراحل الگوي دارد نظر در حاضر پژوهش
 ديگـر  مشخصـات  از .دهـد  افزايش را سودآوري و كند ارائه الكترونيكي مشتريان جذب و

 بـا  الگـو  نيـ ا .است كنندگان غيتبل يبرا آن اجراي سهولت پژوهش اين در شده ارائه الگوي
 نيـ ا تيـ مز .اسـت  شده يطراح ينترنتيا غاتيتبل ةنيزم در معتبر مقاالت و كتب از استفاده
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 بـه  وفـق 
 موجـب  
 بـه  را ير

 :اسـت  ه
 ريپـذ  ـان 

 غـات يتبل 
 خـدمات 

 منظـور  ه 
 محصـول 

 بـا  صـول 
 بـا  زيـ ن و

 يـودآور 
 رشـد  ي

 الزم، اي 
 اقـدام  ـه 
 هـا  داده ي

 در شـده 
 كـه  كـرد 

الدين نظام و حماني

مو ينترنتـ يا ت 
حاضر يالگو 

تر شيب انيمشتر

شد دانسته تي
امكـ توأمان رت
تنوع نيا .دارند
خ و كـاال  ةكننـد 

بـه .ندارد آن از 
مح يتـر  شيب ان
محص ديـ خر ل،

و كند يم جبران
سـ نيـ ا .شـود  
يبـرا  و كننـد  ت

هـا داده آوري ع
نمونـ مناسب د
آوري جمـع  بـه  

  .ت

ش شناسـايي  ـان 
ك استفاده اي ونه

  :دآي دست 

رح فاطمه

غـاتيتبل براي جم
در انسجام .ت
م باشند قادر ،و

ياهم حائز يترنت
صور به عامل و
د كاربران نزد ي
ك تبليـغ  يبرا ن
يزيگر انيشتر
ايمشتر آن طريق

محصول آن از 
ج را غيتبل يها ه
مـي  شركت ي

تيرعا را يخالق

جمع منظور به )
تعداد برآورد ور

،آن از سـتفاده 
است شده داده ح

خبرگـ كل به ق
به گو نمونه داد
هب انكوكر مول

منسج ييالگو ي
است يكيالكترون

الگو نيا به شتن

نتريا مناسب غيل
دو نيا تحقق .ي

ييباال تيمحبوب
فراوا ةنيهز لزم
مش  تيرضا سب
ط از تا رود باال
انيمشتر تيضا
نهيهز و رود يم

آوريسود سبب
اخ اصول ينترنت
  .ندهند ريب

)1384( زرگان
منظو به گيري ه
اس بـا  و شـد  حي
توضيح ها داده ي

تحقيق موضوع ر
تعد ةمحاسب ول
فرم اساس بر و

 

يطراح ،نيشيپ
انيمشتر جذب

داش يدسترس با
  .كنند بيترغ
تبل براي عامل و

يمشتر تيرضا
م يا ابررسانه ت
مستل ها يينماايو

كس به ازين علت
ب غيتبل تيجذاب
رض علت به .ند
الاب يتصاعد 

س كاربران ريسا
نتيا كنندگان غيبل
فر را انيمشتر ن

با و يحجاز د،
نمونه مناسب ش

طراحي داده وري
آوري جمع حل

 
در متخصص ن

فرمو از توان مي
زير مراحل س

 

پ يها پژوهش ر
ج قدرت بردن 
كنندگان غيتبل ه
ت شانخدمات و 

دو حاضر وهش
ر جلب دوم و 
غاتيتبل مثال، ي

پو مانند يكانات
ع به كننده بليغ
ج ديبا معضل ن
كنن يداريخر را

صورت به جدد
به يغاتيتبل تي
تب كه است آن 
شانخدمات و اال

  ها      داده      آوري   
سرمد پژوهش 
روش از استفاده 

آو جمع ابزار س
مراح ادامه در .شد

    گيري       نمونه   ش
خبرگان نسبت 

،اطالعات ري
اساس بر نمونه ة

بر پژوهش
باال منظور

كه شود يم
كاال ديخر

پژو در
نهيهز اول
براي .ستين
امك علت به

تب كه است
نيا با مقابله

ر شده غيتبل
مج ةمراجع
يسا يمعرف

به مشروط
كا غاتيتبل

  
آ     جمع     1.4
به توجه با

با نخست
سپس و شد

شد پرداخته
  

  روش     2.4
به توجه با

فناور ةحوز
ةبهين حجم
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 افراد تعداد N خبرگان، نسبت p از ندا عبارت شده استفاده نمادهاي فوق ةرابط در
 فاقد جمعيت از نسبتي P-1 ،نمونه تعداد n ار،يمع يخطا درصد t نان،ياطم ةدرج d جامعه،
 يفناور ةحوز خبرگان كل به قيتحق موضوع ةنيزم در متخصصريغ افراد( معين صفت

 يخطا .است شده گرفته نظر در p=0.5 نمونه ةبهين حجم ةمحاسب براي ،)اطالعات
 منظور به .است شده گرفته نظر در 05/0 برآورد دقت و 04/0 يتجرب طور به يريگ نمونه

 خبرگان و اساتيد ةمجموع از كه شناختي به توجه با ،خبرگان آماري ةجامع تعداد شناسايي
 ةجامع تعداد كه شود مي برآورد ،دارد وجود غاتيتبل و اطالعات فناوري ةحوز در صنعت
 به .باشد نفر 200 با برابر اي حرفه خبرگان و نفر 100 با برابر دانشگاهي خبرگان آماري
 تعداد مجموع در و است شده استفاده كرانوك فرمول از نمونه ةبهين تعداد تعيين منظور
  .است بوده نفر 200 با برابر بهينه ةنمون

  
     نامه      پرسش    يي    پايا     3.4

 α .اسـت  شـده  اسـتفاده  كرونبـاخ  α ضـريب  از هـا  نامـه  پرسـش  پايـايي  ةمحاسـب  منظور به
ـ  درصـد  75 از كـه  اسـت  درصد 92 نامه پرسش براي شده محاسبه  نتيجـه  و اسـت  تـر  شيب

 .ستايپا نامه پرسش گيريم مي
  

    ها      داده   ل ي   تحل. 5
 :است شده استخراج شرح  بدين زير موارد توصيفي، آمار هاي داده تحليل به توجه با

 شده ارائه يالگو يفيتوص آمار يها داده ليتحل .1 جدول

  

 يپراكندگ يها شاخص يمركزشيگرايهاشاخص
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 بنابر غينوع تبل انتخاب
  800  800  600  100  704  800  800  كننده غيتبل هدف

9/
221

94
  

9/
221

94
  

97/
148  

 يايپو و ستايا ييشناسا
  700  700  700  600  692  700  700  مخاطبان

28/
405

6
  

28/
405

6
  

68/63  
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 مخاطبان يريگ هدف
 ازين به توجه با نيمع

  مخاطب

600  700  684  600  600  700  800  

9/
758

1
  

9/
758

1
  

07/87  

 يها يژگيو بردن كار به
  500  500  ييمحتوا

5/
498  400  500  500  500  

5/
952  

5/
952  

86/30  

 يها يژگيكار بردن و به
  400  400  يظاهر

5/
409  400  400  400  400  

07/
864  

07/
864  

39/29  

 در اطالعات ةمبادل
  300  300  100  100  238  300  300  ديخر امر يراستا

98/
819

6
  

98/
819

6
  

53/90  

  200  200  محصول ةسيمقا امكان

5/
227  100  200  200  300  

3/
471

7
  

3/
471

7
  

68/68  

 و پرداخت تيامن
  100  100  ليتحو

5/
127  100  100  100  100  

78/
280

7
  

78/
280

7
  

98/52  

  
  مركزي هاي شاخص 1.5
 و هـا  يژگـ يو اسـت  الزم يآمـار  محاسبات در كه است شده بيان )1389( يفيتوص آمار در

 .شـوند  يمـ  محاسـبه  يمركز يها شاخص منظور نيا يبرا .شود نييتع ها داده يكل تيموقع
 تقسـيم  )average( نيانگيم و )median( انهيم ،)mode( نما نوع سه به يمركز يها شاخص

 اسيـ مق كه ،قيتحق نيا مانند يقاتيتحق در .دارند را خود خاص كاربرد كي هر كه شوند مي
  .است شاخص نيبهتر نيانگيم ،است يا فاصله ها داده يريگ اندازه
 عبـارت  انـه يم .است تر شيب ها داده گريد نسبت به اش يفراوان كه است يا داده مد اي نما
 كـرده  مرتب  بزرگ به  كوچك از بيترت به را ها اندازه كه يصورت در ؛يوسط ةانداز از است
  .ها داده تعداد بر ها اندازه مجموع قسمت خارج از است عبارت نيانگيم و ميباش

  
  يپراكندگ يها شاخص 2.5

 نيب در كه يراتييتغ اي يپراكندگ زانيم ها آن. اند يمركز يها شاخص خالف بر ها شاخص نيا
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هر يها داده
نيا نيچن هم

ها شاخص
انسيوار

نش را هانظر
دار تفاوت
د .برعكس

انسيوار كه
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انحراف
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يالگو رييتغ
يريگ اندازه

اس پرداخته
د صيتشخ
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 ينهاد شيپ يالگو كه رسيم مي جهينت نيا به ،باال نمودار و جدول به توجه با منظور  نيبد
 ،ينترنتيا غيتبل در مراحل نيا ياجرا ،است آمده الگو در كه طور همان و باشد شده  دييتأ بايد
 كسب و ارتقا در عامل نيتر مهم كه اي مشتري ،كند يم كمك يكيالكترون يمشتر تيرضا به

  .است يتجار هاي شركت سود
ـ يا مقـاالت  و كتـب  در موجود مطالب از استفاده با است هشد يسع مقاله نيا در  و يران
 يمشـتر  دنـ بتوان كـه  هـايي  تبليـغ  ،ميشو كينزد موفق هاي غيتبل مناسب يالگو به يخارج
 و دنباش داشته مجدد بازگشت دنشو باعث حال نيع در و دنكن جذب يتر شيب يكيالكترون
 جـه ينت مقاله، نيا مطالب به توجه با .ندنك دعوت يغاتيتبل تيسا از ديبازد به را شانانياطراف
 ؛دارنـد  نگه يراض را شانانيمشتر كه است نيا ينترنتيا اتغيتبل سود نيتر شيب كه گيريم مي

 ندادن بيفر به امر نيا .داشت خواهد دربر شانتجارت يبرا زين را يماد منافع امر نيا چراكه
  .است وابسته كننده تبليغ داشتن صداقت يعبارت به و

 

  ها نوشت پي
 

1. “There are somethings you just can’t afford to gamble with”. 

2. “Make someone happy with a phonecall”. 

  
  منابع

 .آگه :تهران ،يرفتار علوم در قيتحق يها روش ).1384( بازرگان عباس و يحجاز الهه زهره، سرمد،
 و مطبوعـاتي  امـور  معاونت رساني، اطالع و تبليغات دفتر ،يكيالكترون تجارت قانون ).1382( يمهد ،يكروب

 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت رساني، اطالع
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