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کاااتلر ا م کاات  مااا حقیقًااار قاادمدا  کم  کاممااادا   گااهوه اسااال   1هاااا انزنااده هماان 
انبو  2بازان ااا ج سنااانی کاان عمیقااار دمگیاار  ااه  ه  3و اتاااب باگمگااانی اساًا یک  کتااا  ایاان هساًا

کبه ااا   وده گااهوه اسااال  بازان ااا ج سنااانی 4اناادم مااا باان  یااده از ساااد ا  باان دلیااگ  5ماادیرعامگ 
ناااا   حما ااات  ج کتاااا  س اساااگُان کم ماااا از صااااک ا  نظیااارز از تحاااویر و  یااارا ب ایااان 
کاااااا 6فیرا  سوشااااکو  انبو  )آااز اتاااااب باگ 7و طغاااار  آ ساااای( سی مگااااانی اساااًا  ااااراا  8ا 

کتاااا  س اساااگُان کم دم آخااار از تااایک  اخًحااااق وقااات انزشاااماد خاااود  اااراا  اااه  ه ایااان 
سی بن سی آا  کایکم خاطر طراحی سلد و پشت سلد گیباا این کتا  تشکر می ا 

                                                             
1. Kotler Impact 
2. World Marketing Summit Group 

3. Istanbul Chamber of Commerce 

4. Sadia Kibria 
5. CEO of World Marketing Summit Group 

6. Sanem Onat Coşkunfirat 

7. Tuğrul Akay 
8. Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) 



 

 پیشگفتار

زان اا ج ما اگر تولید باکیفیت ما تانا اقدام الزم  راا توساهن اقًحاادا بادانیک  پاس با اد با
کاااالا  مواارا ایاان نونااد باادانیکم بازان ااا ج اقاادامی  ااراا ا راااد تمایااگ دم مااردم  ااراا خه ااد 

گارفًن از د گارا  از طهیا   1«بازان ا ج»حیاتی و کاالا ترمالتی استم  نوشی  اراا  ششای 
کاااال  کامااگ کلماان  بازان ااا ج عبااام  از ا راااد بااازاما  ااراا  مقاباات شااد د اسااتم باان مهااااا 

 اد تقاضا  راا امتباط با عرضن  نیهوا مورکن ا راد بازام استماستم ا ر
کان بازان اا ج بان مهاااا وسایم آ  زماانی ا رااد مطمئاار می کارد  کان  توا  ادعا  شاده اسات 

کردنااد  شااهو  باان تولیااد  ااراا بااازام  مااردم عااالوه  اار آنیاان  ااراا تاا مین نیازهاااا خااود تولیااد می
کاان هاا ماادم  تولیااد مطاارب شااده  ااود   بااا توساان باان شاایوه کردناادم باااا راین  د اادگاه بازان ااا ج 

کاااتلر دم قااهو   شساات و  شساات و  کااک دم  3«پاادم بازان ااا ج ماادم » 2د بااامه باان شاایوه فیلیااپ 
کااتلر دم ماومد  اقًحاد مطرب شدم ممکن است سملن گیر دم مومد مفاهیک ا راد شده توسط 

بااا شاارا ط بازان ااا ج دم د ما  هااا ناان تانااا مًااسااب  گفًاان شااود  آ  0202بازان ااا ج دم سااا  
 کان رد دامندم 4«عادا سد د»عادا هسًاد بلکن دم مابطن با نیازهاا بازان ا ج 

کااتلر دم اساًانبو   رگاُام  0202دم دسامبر  کن اساال  سناانی بازان اا ج ما باا فیلیاپ 
کن با بازان ا ج عحر سد د  کساب 5کرد ک  هدف ما این  ود   وکام پا ادام نوحین تولیاد و 
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کامشااسااا  ناان تانااا ن  کاارد  کاااتلر و د گاار  دم اسااًانبو  ما باان سااطر باااالترا  رسااانیکم 
کان باا تاان ا ترااما و اقًحاادا ن شان دام اساًانبو   سنانی دم بازان ا ج ما امائن دادناد 

هایج ما  ااراا مراحااگ بازان ااا ج واقهیاات امائاان  شااود  بلکاان همیاااین ساارنا ادغااام می
 دادندم آ  د ما  عادا  ودم

کان دم آخاهین ن ز آ  ساا  مسامار  0201دم چین دم ساا   01-گیر کو د شیو   شماما همن
هاا ترااما ما  اعالم شد  ت ثیر شد دا  ر تولید و تراام  داشات و امکاا  تغیشار دم ساب 

کام قرام دادم  دم دسًوم 
کاان  ااشب از آغاااز شاکگ سد ااد تولیااد و ترااام  دم عحاار د ریًااا   1بان نااوعی توااوالتی ما 

ن ایاان مطالااب   افًاااد   ااشب  ااردم هک می اتفاااب میلیااو  نفاار باان  یااهو   01زمااا  بااا نوشاًا
ُام نفر دمگذشًن 662اند و  شده آلوده ُا شی خواهد  ودم  شای اندم طب   شب ه  ها  این امقام اف

هاااا ناخوشااا اد و ن زهاااا اناا وا  امیااا  و نیازهاااا مااردم از  مغک هماان ایاان ع  مت علاای
کاان دم آ  زنر هماان ن شااده یرهگیرا  و دم بساایاما از کشااومها تولیااد باان  هاااا تاا مین شکساًا

دهاادم بااا راین  دم ایان عحار   افًن  بان حیاا  خاود ادامان می حالت تهلی  دمآمده  ا پا ا 
یک  بازان اا ج نیُا دچاام تغیشار اساسای شاده اسات و  کن شاهد تسه م تواو  د ریًاالی هسًا

 استم« عادا سد د»این د ما  
ک انداز اقًحاادا اماه ز توساط  چشاک»اتلر دم مومد بازان ا ج مباای  ار ا اکان باا راین  گفًن 
باام د گار اثباا  « گیرا است دم حا  شکگ -سازا  فاا ما و سنانی -دو نیهوا قدمتماد 

گااونو می کهونااا هااک حااوزه کسااب 2شااودم باااا راین   وکام ما  زنااده بازان ااا ج  دم د ما   یااهو  
 هدا ت نمودم

ز بسیام سالبی دامدم دنواقم  دلیگ ما  اراا نگاامز ایان کتاا  ماین کتا  داسًا  نگا
ن کاتلر و تایمب اثارا   رسسًا اا بان طاوم خااق دم  با م ما مبای  ر این  ود کن ن  کرد سامم 

وکام دم ترکیان خواهاد داشاتم باا ایان د ادگاه  ماا  اسًانبو  و بن طوم گسًرده دم حوزه کساب
 کتا  ما دم سن بخب اصلی طراحی کرد کم
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راتدا ما دم بخاااب او  قااارام داد اااکم  1هاا عماااومی بازان اااا ج ماااا مقااااال  مه اااوط بااان اسااًا
کاااتلر ماساام باان بازان ااا ج  ترتیب  فرصاات ما غایماات شاامرد ک و بااام د گاار مقالاان این باان هاا 

کید قرام داد ک کن بان کیفیات  ج 2کالسی  انادم هادف ماا ایان  پا اانی دسات  افًن ما مومد ت 
کان موساب  مم خواناادگا  از موًاواا ایان مقالاناست کن دما عمیا  و ساا نیک  ها ما مقاک  ُا

گیرا و  شاماادهاا آ   شاافافیت دم د ما  عااادا و همیاااین د ما  غیرعااادا ماناااد هماان
کاااتلر اتنااام داشاات   شااودم همااا  می م  کاان دوساات ع یاُا آ اااده  ااشب نوا مااا نیسااتم »طوم 

اااده اسااتم ی  ااراا  دما بازان ااا ج امائن« بلکاان همااین حاااال اتفاااب اًف شااده دم ایاان مقاااال  فرصاًا
 کادم هاا آ  فراهک می  همسی و دما نوحین همیشن دم حا  تغیشر  رند و بازان ا ج دم تمام بخب

مسایکم دم  می 3«بازان ا ج دم د ما  چاالب  رانگیُا»س س بن آمامی بن بخب دوم با عاوا  
کامآفه ااا  و باگمگاناا  با اد دم زماا    کان  گیر  یاهو   شمااما هماناین بخب  اصو  اصالی 

کان »شاودم ساالاال  مه اوط بان  کهونا معا ات کاااد  دم قالاب  ا  مکالمان امائان می کامهاایج 
 4«هاا فیلیااپ پاسااا»بااا « ها و باگمگانااا  با ااد دم زمااا  شاایو   شماااما انرااام دهاااد شاارکت

 نوشن شده استم
فاده ماا ما از زماا  تشاخیل اولاین ماومد کهوناا  یاهو   این  ه  ه بن نوشای نوز مومد اسًا

کااااتلر نیااُا  ااار ا اکااان اولو ااات ماااا با اااد  نشاااا  می 0202ماااام   00دم ترکیااان دم  بقاااا و »دهااادم 
کاتلر بن مدیرا  شرکت توصاین می 5«ا سًادگی کید داشتم آقاا  کان دم طاو   باشد  ت  کااد 

و دو اصاگ  اراا بقاا  آ د  راا بقا انراام دهااد د مه شیو   شماما هر کاما از دسًشا   ر می
کاان قاابالر انرااام می»دهااد   ئاان میاما کاااما ما  داد ااد اداماان دهیااد و ماهباارد سد اادا ما  همااا  

کاامالر انًقاادا اسات گیارا  ایان گفًان« شااسایج کاید و خود ما با این نوناد ساازگام کایادم ها 
کان  نشا  می ساا  تراام  و  032دهد کن سات ا راد شده توسط اتاب باگمگانی اسًانبو  

 هدا ت کرده است با اصو  سنانی بازان ا ج مطابقت و امتباط دامدم اقًحاد ما دم ترکین
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کو ااد »بخااب سااوم بااا عاااوا   انبو  و م  اات نساابی شاانر دم د ما  پااس از   1«01 رنااد اساًا
کاتلر ع یُ و خودم نوشًن  ا کم شامگ مقاالتی است کن آقاا 

انبو   نونادهاا بازان اا ج و همان شاده و بان کتاا   گیرا  همسای دم پا ا   باا تمرکُا  ار اسًا
کاان  وکام مااا تباادیگ می بخب و انگیُشاای  ااراا حااوزه کسااب النااام کاااک  شااوندم با ااد  ااادآ ما 
کتاا  تاناا بان لطاا ن  کارد صاادقانن و ننایج ساازا ماالثر مااسراسویج نسابًار طاوالنی ایان 

کاتلر امکا  کاتلر بن خااطر همکااما ساازنده و  دقی  فیلیپ  پذیر شده استم من از  هوفسوم 
نشا  داده و خحوصاار  اراا انًشاام  2ا کن از زما  نگامز کتا  بازام سنانی بازان ا جا  یده

 این کتا   س اسگُاممم
کتااا  ساانیک  ودنااد   عااالوه  اار ایاان  می کاان دم  یاارا ب و انًشااام ایاان  خااواهک از کسااانی 

 تشکر کاکم
 ارادتمند شما،
 3شکیب آوداگیچ
 رئیس اتاق بازرگانی استانبول
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 مقدمه

سالا   نیدم سراسر سنا  بن دنبا  پاسا ا ابا  ؟ بازانمسد یچطوم بن نظر م جا  ازانب اده آ
 اریگ سنت ریشصرفار شهو  تغ نیما بن هک زده است و ا جا  اصو  بازان اامیاندم عوامگ بس  وده
 افاا م اها است و شرکت افًن  ب افُا اًرنت توسهن ا  یاز طه ااستم قدم  مشًر جا  بازان

اسًفاده  ا  عادا  مشًه یاساس ریشتغ ا را اکان رد اها اد تا از دامان  رنامنهسً  دم تالز
ما بن  اد سد ابشکرده و   راد ما ا اد سد اا یعدم اطم 0202کهونا دم سا   اریگ کاادم همن

اطالعا   م و توگ راد م اکاد یم تر   انسا  نُد یما بن مل وما  واقه ااممغا  آ مده و مشًر
گ  ا  سراسر سنا  آغاز کرده است و مشًه اما دم بازامها اد سد یجا  و و امکانا   ها ان از 

گاه و  است افًن  گسًرز ایدم تمام دن یمًفاوت ُا یبن م اساز یًالیر م دشوند یتر م موسود آ
با  جا  م امه زه علک بازانکااد ین زمره باز م ی( ماه خود ما بن زندگاآ یج)ا یاسًفاده از هوز محاوع

 امامش  و یش موسود ن  هو استم تی رداخًن بن وضه ا را د سد اکردها ن  راد الب اچ
 ر  اد شد رین ز آ  سا  مسمار اعالم شد  ت ث نیکن دم آخه 0201دم سا   نیدم چ 01-د کو ریگ همن

کام قرام داد اترام اها دم سب  ریشو ترام  داشت و امکا  تغ دیتول  ینوع بن .ما دم دسًوم 
ًاد  یاتفاب م ًا یر و ترام  دم عحر د دیتول د از آغاز شکگ سد بشما کن   یتووالت   ردم بش  اف

این است کن ن  کرد  این کتا  داسًا  سالبی دامدم دم واقم  هدف اصلي نو سادگا  کتا 
کاتلر و همکامانب اثرهاي چشک گیري بن طوم خاق دم اسًانبو  و بن طوم وسیهي دم حوزه  سامم 

نو سادگا  حاذب دم این کتا  با وسوا   ترکین و کشومهاي د گر داشًن باشدم وکام دم کسب
کو د ریت ثو  وکامها کسبعلمی بن تهه ا مفاهیک بازان ا ي و   وکامها کسب ر  01-شیو   شمامي 

  است شده یطراح یدم سن بخب اصل کن اند  رداخًن

:البلاغهنهج 109حکن   

(849و هیچ شرافتی چون دانش نیست ) ر.ک. ترجمه آیتی، ص   



 

  یکالس جا  بازان بخش اول:
 ُی رانگ البچبازان ا ج دم د ما   بخش دوم:

 01 رند اسًانبو  و م  ت نسبی شنر دم د ما  پس از کو د  بخش سوم:
  ا بازان ا ي و مرتبطها مشًن دانشرو ا   اساتید  وکام کسبصاحبا   قو ار  راا کتا  این
 دم اکان رد اها مشا مه و ها ابش  از اا انیگار مطالهن این کتا م شود یمتوصین  اا  کامآفه
کو د  وکامها  خحوصار  کسب وسهنت چگونگی مومد  مردیگ یمما دم  ر  01-دم شرا ط شیو   شمامي 

نظرها و  افت هرحا  مشًاقانن آماده دن م بنردیاثر مومدتوسن خوانادگا  موًرم قرام گ نیاست ا دیام
 مکی( هسhoseinalisoltani@yahoo.comً) آدم   یخوانادگا  موًرم از طه یتمام اشانادهاش 

اد ام دانشاااگاه و مشاااا م        دم پا اااا  سااا ا دامد از زحماااا  سااااا  آقااااا دکتااار حساااین ممًااااز اسااًا
ُایج داشًاد تشکر  یدهکسب کام کن دم  یرا ب این کتا  نقب بن س        داشًن باشیکم و 
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 1فصل  
 چرا اقتصاد رفتاری در واقع علم بازاریابی است.
 )نوشته فیلیپ کاتلر(

 از قضا  مشًن بازان ا ج توسط اقًحاددانا  آغاز شد!
نگرا اا دم مرلن باز  رندم گاهی اوقا  مقالن ندم  از بازان ا ج نام میاقًحاددانا  بن
گنی 1اقًحادا آمه کا شودم اما از نظر  ششًر  ها چاپ می ها  ا تضمین دنبامه تبلیغا   ا آ

اقًحاددانا   بازان ا ج دم اقًحاد بن مثابن    موضو  فرعی استم این موضو  داماا 
اا  راا آ  وسود ندامدم    اقًحاددا   مشخحا  بسیاما است و تقهیبار هیچ نظه ن

کامایج اقًحاد لطمن میبد شن شا د حًی مه کن فهالیت بازان ا ج بن  زندم  ًقد باشد 
اسا   کاادگا  ما بن سمت خه د  ر کاد و محرف تبلیغا  قیمت واقهی ما توه ا می

 دهدم نام  رند و نن انزز واقهی سوب می
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هااا دمسای بازان اا ج اولاین  از قضا  مشًن بازان ا ج توسط اقًحاددانا  آغاز شد! کتا 
ر از  چاااپ شاادندم نو سااادگا  آ  0102-0122د مه  بااام دم کاان  ششاًا هااا اقًحاااددانانی  ودنااد 

گرا  ودنادم ایان اقًحااددانا  می کان ساازما  تئوما  اد نقشای ما   هاا مخًلاا توگ ام  خواسًا
کااااد   همساای  دم اقًحاااد ا فااا می (4فهوشااا  خرده 3نما ااادگا   2دالال   1فهوشااا   عمده)

اد ا ُامهاااا مخًلاااا تبلیغااا خ هااا همیااااین می کاااادم آ  گنی) 5واساًا هااا  تخفیاااا  آ
کاان آ ااا  (7ها ها و تضاامین نامن ضاامانت 6فااهوز  کااااد  کااااد و  همساای  ما توصاایا و تولیااگ 

 اندم ها واقهار باعث تغیشر تقاضا شده آ 
بن نوعی اقًحاددانا  آموزز د ده کالسی   بازان ا ج ما    فهالیت اقًحادا ذاتی 

قرام  9 ا نظه ن اقًحاد خرد 8توانسًاد آ  ما دم نظه ن اقًحاد کال  ا نمیه دانسًادم آ  نمی
ها نقشی  راا ن اضیا  دم این مشًن دم نظر نداشًادم بازان ا ج  شب از آنکن  دهادم آ 

حادا باشد  بن عاوا     مشًن نوا   شدم تلقی می 11شااخًی و سامهن 12شااخًی    مشًن اًق
کادمی علوم بازان ا ج استم اگر نسخن سد دا ا آمیُ این موضو  امه زه کاا ن ز مرلن آ

ا ی)س   ماحًی از نظر  شییدگی ن اضی مقاال   ما تماشا کاید  ممکن است بن 12ا ( ام ا 
کن تقهیبار  راا خواناده عادا  آ  ما با بازنگرا اقًحادا آمه کا اشًباه بگیه د  چرا

حاددانا  ساًی تولیگ ن ا قا گ ُامها ودما نیستم اگرچن اًق هاا  اسًراتدا ضی گ ادا از ا 
اا از  هاا بسیام سالب و  شییده دهاد  دانشمادا  بازان ا ج تولیگ بازان ا ج انرام نمی
 دهادم اقًحاد بازام امائن می
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 21| ان ا ج استم چرا اقًحاد مفًاما دم واقم علک بازفحگ او    

کان اقًحااد ساااًی اکااو  باا مقیااب سد ادا   هاای اقًحاااد    مگ کاا ان ایان اساات  تاهین 
کاان محاارفمواساان اسااتم اقًحاااد مفًاااما ایاان فاا 1مفًاااما  کاادگا  دم باان  رض اساساای ما 

دهدم هدف بان حاداکثر مسااند   دهاد  مومد حملن قرام می حداکثر مساند  مفًام انرام می
کلیاااد سااااخت ماااد  کاااان رد   هاا تحااامیک اقًحاااادا اساااتم دم غیااار ایااان  ساااودمادا  اااا 

کاام کاااد  ا اکان محارف کاادگا  اساساار  صوم   اقًحاددانا  مربومند با فارض د گارا 
اد و از آنیاان باان آ  دساات  افًن 2«بخب مضااا ت» انااد  مضااا ت دامناادم امااا ن اضاایاتی  هساًا

ُ تضهیا می حاد بن عاوا  علک نی ام وسود ندامد و از این نو ادعاا اًق  شودم  راا این مًف
کاادگا  و تولیدکاااادگا  باان  اقًحااددانا  مفًاااما  باان سااا ا اکاان تحااوم کاااد محاارف

اد  با ا د نواوه مفًاام واقهای بااگ گرا  مخًلاا ما مطالهان کااادم ایان حداکثر مسااناده هسًا
هاااا تره ااج اسااتم ایاان اماار ماراار باان تشااخیل بساایاما از  آ ما داده کااام شااامگ سماام

کان ماردم  شودم چطوم می ماط  می هاا مفًام غیرماطقی  ا حًی  ج نمونن تاوا  توضایر داد 
 کااد؟  رداخت می 4داز- ا بسًای هاگن 3ه  ان  ششًرا  راا قنوه اسًانباکس

کاادگا  ما مطالهان و توضایر دهااد   اگر امه زه اقًحااددانا  با اد نوناد انًخاا  محارف
کان بازان اباا  داده هااا مه اوط بان چیُهاایج  با د بن بازان ا ج نوا  شا مندم صد ساا  اسات 

کااام  کاادگا  می کاان محاارف کاااادم ایاان  آ ما می سماامما خرنااد و چگااونگی و دلیااگ ایاان 
کان اقًحااد مفًااما  از  اا کن می موسود استم تانا نًیرنها  داده توانیک بگیاه ک ایان اسات 

 اند! قضا  وا ه د گرا  راا بازان ا ج استم بازان ابا  اقًحاددانا  مفًاما  وده
اسااا  اقًحاااد ساااًی  تولیدکاااادگا   گیرا تولیدکاااادگا  چطااوم؟  اار دم مااومد تحاامیک

شاده  اناد؟ اماا دم ا اراا نقاب ن سا  ناد اده گرفًنقحد دامند سود خاود ما بان حاداکثر  رسا
یا ج باان سااود باااالتر ن ساا  باااالترا ما   ااذیردم امااا  اسااتم هاار تولیدکااااده می توانااد دم دساًا

 هااا د اادگاه مخًلفاای نساابت باان ن ساا  پذیرا دامناادم آ  تولیدکاااادگا   دم عمااگ  ن ساا 
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تمرکُا دامنادم وقًای ن سا  ها فقط  ر نوا بان حاداکثر مسااند  ساود  دامندم با د گفت کن آ 
کاان هاادف تولیدکاااادگا  نساابت مًهاااد  سااود باان آ اادباان میااا  ماای   ممکاان اساات بگااویشک 

 ن س  استم
وقًاای تولیدکاااادگا  بااا تحاامیک ن ساا  آمیاُا   مگاای ماناااد خه ااد شاارکت د گاارا ن  ااهو 

هااد شااوند  با ااد  رآ مدهاااا گ ااادا دم بااازام انرااام شااودم اناادازه بااازام و ساانک بااازام چاان خوا می
هااا  تواناااد مد دهااادم  اارآ مد احًمااا  موفقیاات مه ااوط باان آ  شااد؟ بساایاما از ساااانیوها می

کان باعاث  دشوام استم انگیُه بسیاما از خه دها بن دلیگ ماافم مادیرعامگ شارکت اسات 
ن باشااادم د بااامه ا اکاان وتیفاان  می شااود حساساایت کمًاارا نساابت باان ن ساا  واقهاای داشاًا

هاا  گیرا هااا دم مااومد چگااونگی انرااام ایاان تحاامیک ادهآ ما د اقًحاااددانا  مفًاااما سماام
دشااوام  ااراا خه ااد اسااتم و بخشاای از آ   ااراا تهیااشن سااطر  اارآ مد بازان ااا ج و تفکاار نظه اان 

 بازا دم این نوند استم
گیرا اصلی این است کن اقًحاددانا   اعک از ساًی و مفًاما  از توسن  ششًر  نًیرن

کن  ششًر بن دنبا  نظه ن هسًاد از  بن تووال  مشًن بازان ا ج سود می  رند و بازان ابانی 
  رندم توسن  ششًر بن اقًحاد ساًی و مفًاما  نره می


