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نقش فناوری اطالعات در تبلیغات و بازاریابی صنعتی
فرنگیس خاصی
دانشجوی کارشناسی ارشد هدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالهی واحد ایالم

چکیده
أطٚظ ٜفٙبٚضی اعالفبت ث ٝفٛٙاٖ یه نٙقت خسیس زض وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفتٔ ٝغطح اؾت  ٚحدٓ لبثُ تٛخٟی اظ ؾطٔبیٌٝصاضی
 ٞب ضا زض ایٗ وكٛضٞب ثرٛز اذتهبل زاز ٜاؾتٌ .طچ ٝزض فٙبٚضی اعالفبت ٔؤِفٞٝبی ٔرتّف ٘مف زاض٘س ِیىٗ ثبیس «ٚؾبیُ
اضتجبط خٕقی » « ٚاعالفبت» ضا ث ٝفٛٙاٖ قبِٛزٜٞبی انّی ایٗ نٙقت زض ٘ؾط زاقت ظیطا تٛخ ٝث ٝایٗ نٙقت زضیك ٝزض
تحٛالت ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی عی ؾ ٝز ٝٞاذیط و ٝثٚ ٝاؾغ ٝپیچیسٜتط قسٖ  ٚافعایف لبثّیتٞبی آٟ٘ب ظٔی ٝٙاؾتفبز ٜاظ
اعالفبت ثهٛضت ٌؿتطزٕٞ ٚ ٜعٔبٖ ضا أىبٖ پصیط ٕ٘ٛز ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط تحٛالت فّٕی زض عی چٙس ز ٝٞاذیط إٞیت
اعالفبت ضا ز ٚچٙساٖ وطز  ٚاعالفبت ضا ثقٛٙاٖ یه لسضت ٔٚ ٓٞ ٚ ٟٓظٖ ثب لسضت ٘ؾبٔی ،ؾیبؾی  ٚالتهبزی زض ؾغح خٟبٖ
ٔغطح ٕ٘ٛزِ .صا ٔمبِ ٝحبضط ٔطٚضی ثط ز ٚفٙهط انّی زض فٙبٚضی اعالفبت یقٙی إٞیت اعالفبت  ٚؾٚ ٟٓؾبیُ اضتجبط خٕقی
٘ٛیٗ  ٚتؤویس ثط ٘مف آٟ٘ب زض ایٗ نٙقت زاضز  ٚزض ذهٛل ؾٚ ٟٓؾبیُ اضتجبط خٕقی ٘ٛیٗ ،ث ٝایٙتط٘ت ث ٝفٛٙاٖ یه ٚؾیّٝ
٘ٛیٗ ٔیپطزاظز.
واژههای کلیدی :ؾجه تهٕیٌٓیطی ،فمالیی ،قٟٛزیٚ ،اثؿتٍی ،اختٙبثی  ،آ٘ی
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هقدهه
تحٛالت چٙس ز ٝٞاذیط زض حٛظٚ ٜؾبیُ اضتجبط خٕقی ٔٙدط ث ٝثطٚظ پسیسٜای قس ٜاؾت و ٝزض فهط و٘ٛٙی افدبة ا٘ؿبٖ ٔتفىط
 ٚثطاٍ٘یرت ٝاؾت ٔ ٚفبٞیٕی ٕٞچ ٖٛثبظاضیبثی ،فٙبٚضی اعالفبت ،ا٘فدبض اعالفبت ،خبٔق ٝاعالفبتی ... ،ضا ٚاضز ٌٙدیٚ ٝٙاغٌبٖ
ظثبٖ  ٚازثیبت ٞط ّٔتی ٕ٘ٛز ٜاؾت.زض وٕتط اظ ؾ ٝز ٝٞاذیط خٟبٖ قبٞس تحٛالت قٍطفی زض فطنٚ ٝؾبیُ اضتجبط خٕقی ثٛزٜ
اؾت  ٚایٗ تحٛالت ؽطفیت ا٘تمبَ اعالفبت ضا  ٓٞثِ ٝحبػ حدٓ اعالفبت  ٓٞ ٚؾطفت ا٘تمبَ اعالفبت افعایف زاز ٜاؾت.
ظٔبٖ ،ظٔبٖ ِحؾٞٝبؾت .حدٓ اعالفبت تِٛیس قس ٚ ٜؾطفت ا٘تمبَ آ٘سض ٞط ِحؾ ،ٝا٘ؿبٖ لطٖ ٔقبنط ضا ثب حدٓ ضٚظافع٘ٚی اظ
اعالفبت ٔرتّف ٔٛاخ ٝؾبذت ٝاؾت  ٚا٘ؿبٖ و٘ٛٙی ضا ث ٝحك «ا٘ؿبٖ اعالفبتی» ٔیتٛاٖ ٘بْ ٟ٘بز.زیٍط زغسغ ٝثؿیبضی اظ
وكٛضٞبی خٟبٖ ث ٝذهٛل وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝوٕجٛز اعالفبت ٘یؿت ،ثّى ٝآ٘بٖ زض پی ایٗ ٞؿتٙس و ٝضاٞی ثطای ٔسیطیت
٘ ٚؾٓ ثركیسٖ ث ٝحدٓ ثعضي اعالفبتی وٞ ٝط ِحؾ ٝافعایف ثیكتطی ٔییبثس ،ثیبثٙس.او ٖٛٙزض خٟب٘ی ث ٝؾط ٔیثطیٓ وٝ
تٕبٔی ٟ٘بزٞبی اختٕبفی ،ؾیبؾی ،التهبزی ٘بٌعیط٘س ٌبٟٔبی ذٛز ضا ثّٙستط ثطزاض٘س  ٚثب ؾطفت  ٚضقس فٙبٚضی اعالفبت
ٕٞب ًٙٞؾبظ٘س ٘ ٚیع تالـ ٕ٘بیٙس تٕبٔی اثعاضٞبی ٘ٛیٗ ضا ث ٝوبضٌ یط٘س تب ٔب٘ـ اظ وٕطً٘ قسٖ ٛٞیت ذٛیف زض نح ٝٙخٟب٘ی
ٌطز٘س .زض ایٗ ضلبثت خٟب٘ی وكٛضٞب چ ٝتِٛیسوٙٙس ٜاعالفبت ثبقٙس ،چٔ ٝهطف وٙٙس ،ٜثبیس ثىٛقٙس حساوثط ثٟطٕٔ ٜىٗ ضا اظ
ٔٛلقیت ٔٛخٛز وؿت ٕ٘بیٙس.
اهویت اطالعات در تبلیغات و بازاریابی های صنعتی
«اعالفبت» اظ زیطثبظ ٘مف ٕٟٔی زض تجّیغبت  ٚثبظاضیبثی زاقت ٝاؾت .ایٗ إٞیت ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ٚثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض ٚ ٚؾبیُ
اضتجبط خٕقی تح َٛیبفت ٝاؾت .زض فهط و٘ٛٙی ٌط چٟبعالفبت فی ٘فؿ ٝاضظـ وبالیی پیسا وطز ٜاؾتِ ،یىٗ ٕٞچٙبٖ
ٔؤثطتطیٗ فبوتٛض ثطای فطٚـ وبالٞبی زیٍط ٔحؿٛة ٔیقٛز.
قیّط (ٔ )1981قتمس اؾت« :آ٘چ ٝأطٚظ« ٜخبٔق ٝاعالفبتی» ٘بٔیسٔ ٜیقٛز زض حمیمیت فطآٚضی ،پطزاظـ  ٚا٘تمبَ ٔمساض ثؿیبض
ظیبزی زاز ٜزضثبض ٜی ا٘ٛاؿ ٔٛضٛفبت فطزی ،اختٕبفی ،تدبضی ،التهبزی ٘ ٚؾبٔی اؾت .اغّت زاز ٜث ٝایٗ ٔٙؾٛض فطآٚضی ٔیقٛز
و٘ ٝیبظٞبی ثؿیبض ترههی قطوتٟبی فؾیٓ ثٛضٚوطاؾی ّٔی  ٚتـؤؾیؿبت ٘ؾبْ زِٚت نٙقتی پیكطفت ٝضا تقٕیٗ ٕ٘بیٙس.
ٕٛٞاض ٜؾبظٔبٟ٘بی تدبضی ثطای حفؼ حیبط ذٛیف ث ٝاعالفبت ٚاثؿت ٝثٛزٜا٘س و ٝثركی فٕس ٜاظ ایٗ اعالفبت ثطای اضائ ٝثٟتط
وبال  ٚایدبز ثبظاض ٔٙبؾت ثطای فطٚـ اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت .ایٗ اعالفبت قبُٔ:
٘ح ٜٛتجّیغبت فالیك ٘ ٚیبظٞبی ٔهطف وٙٙس ،ٜثبظاضٞبی فطٚـٛٔ ،ا٘ـ فطٚـ  ... ٚثٛز ٜاؾت  ٚث ٝثیبٖ زیٍط ٔیتٛاٖ ٌفت ایٗ
ز ٚیقٙی «اعالفبت» « ٚتجّیغبت» ث ٝفٛٙاٖ ز ٚانُ اؾبؾی زض تدبضت  ٚثبظضٌب٘ی ٕٛٞاض ٜاظ ّٔعٔٚبت یىسیٍط ثٛزٜا٘س .فقبِیت زض
فطن ٝثبظاضیبثی تجّیغبت ثس ٖٚاعالفبت ثیاؾبؼ اؾت ،ضٕٗ ایٙى ٝاعالفبت ٘یع زض پٛقف تجّیغبت إٞیت ثیكتطی ٔییبثس.
وؿّع (٘ )1989یع افتمبز زاضز و ٝؾطٔبی ٝزاضی  ٚفقبِیتٟبی اعالفبتی تمطیجبً ٕٞیك ٝثٌ ٓٞ ٝط ٜذٛضزٜا٘س ،حتی تب آ٘دب پیف
ٔیضٚز ؤ ٝیٌٛیس فٙآٚضی اعالفبت اظ ضا ٜضقس تِٛیس ٔ ٚهطف زض خبٔقٛ٘ ٝیٗ «پطٚضـ یبفت »ٝاؾت (ٚیؿتط .)418 ،قبیس
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٘تٛاٖ ٕٛٞاض ٚ ٜث ٝنطاحت ایٗ تغییط ضا ثطای «اعالفبت» ث ٝوبض ثطزِ .یىٗ ایٗ افتمبز حبوی اظ ٚخٛز ایٍ٘ ٍٝ٘ٛٙطـ زض ذهٛل
ٚاثؿتٍی ایٗ زٔ ٚم ِٝٛث ٝیىسیٍط اؾت.
ٕٞؿ ٛثب ایٗ ضٚیىطز ٌیّیٗزایط ٘یع ٔقتمس اؾت :اعالفبت ،فهط انّی تجّیغبت اؾت .ظیطا ٘مف انّی تجّیغ فجبضت اؾت اظ
ٔقطفی عیف ٚؾیقی اظ وبالٞبی ٔهطفی ث ٝفٕ ٚ ْٛزض ٘تید ٝتمٛیت التهبز ثبظاض (ٞیُ .)222 :ثط ایٗ اؾبؼ تهٛض ٔیقٛز ٘حٜٛ
ٌعیٙف اعالفبت زض تجّیغبت ٘مف ٕٟٔی ضا ایفب ٔیوٙس ضٕٗ ایٙى ٝتجّیغبت ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س إٞیت  ٚاضظـ اعالفبت ضا
افعایف زٞسٞ،ط ثبظاضیبة زض ٞط حطفٝای ایٗ ؾؤاالت ضا اظ ذٛز ٔیپطؾس« :آیب حطفٝی ٔٗ اظ عطیك قجىٝی ٌؿتطزٜی خٟب٘ی
(ٔ 1)wwwیتٛا٘س پِٛؿبظ ثبقس؟»« ،آیب ؾبظٔبٖ غیطا٘تفبفی ٔٗ ٔیتٛا٘ٓ اظ عطیك «ٚة» فضٌٛیطی وطز ٚ ٜافطاز ذیط ضا خصة
ذٛز وٙس؟»
پبؾد ایٗ پطؾفٞب ٔثجت اؾت .اٌط قٕب ث ٝحطفٝای ٔكغِٛیس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی اضتجبعی ؾٙتی ٔ ٚطؾٔ ْٛیتٛا٘س
پِٛؿبظ ثبقس ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٚة ٘یع ٔیتٛا٘یس اظ حطفٝی ذٛز ث ٝفٛٙاٖ حطفٝای پِٛؿبظ ثٟطٜٙٔس قٛیس .اٌط قٕب ؾبظٔب٘ی
غیطا٘تفبفی زاضیس و ٝافضب  ٚاٞسا وٙٙسٌب٘ی ضا اظ عطیك ثىبضٌیطی ف ٖٛٙثبظاضیبثی ؾٙتی خصة ذٛیف ٔیؾبظزٔ ،غٕئٗ ثبقیس
و ٝافضب  ٚاٞسا وٙٙسٌبٖ ثیكتطی ضا ثب اؾتفبز ٜاظ «ٚة» ث ٝؾبظٔبٖ ذٛز خصة ذٛاٞیس وطز.
ثؿیبضی اظ حطفٞٝب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی غیطا٘تفبفی ،أطٚظ ٜزض خطیبٖ زاز  ٚؾتس  ٚذطیس  ٚفطٚـ زضیبفت پٞ َٛؿتٙس .ایٗ أط ثطای
تِٛیس وٙٙسٌبٖ ٘طْ افعاضٞبی ٚة ،ثب اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ،آٔبز ٚ ٜوبٔالً زض زؾتطؼ اؾت.
اِجت ،ٝثقیس اؾت حطفٝای ثتٛا٘س ایس ٜای ٘بآظٔٛز ٜیب ٔحهِٛی ؾبذت٘ ٝكس ٜیب ذسٔتی ٔ ْٛٞٛضا ثب ا٘دبْ تجّیغبت اظ عطیك قجىٝ
ٚة پِٛؿبظ وٙسٌ .بٞی ثبظاضیبثی اظ عطیك ٚة ضا افطازی غیطفبزی ثب تهٛضاتی ثبعُ نٛضت زازٜا٘س.
یه ٔحه٘ َٛبٔطغٛة فطٚـ ذٛثی ٘رٛاٞس زاقت ،ذٛا ٜزض فطٚقٍبٞی وٛچه ثبقس ،ذٛا ٜزض وبتبٌِٛی ٘كبٖ زاز ٜقٛز ،یب ثط
ضٚی یه ؾبیت ٚة فطضٌ ٝطزیس ٜثبقس .ثب ایٗ  ٕٝٞوبالیی ثب لسضت ضلبثت ضا و ٝزضؾت لیٕتٌصاضی قس ٚ ٜثطای ٔكتطی
اضظقٕٙس ثبقس ٔیتٛاٖ ثب افتجبض  ٚاعٕیٙبٖ اظ عطیك ٚة فطضٕٛ٘ ٝز  ٚث ٝفطٚـ ضؾب٘س.
استراتژیهای هلی تکنولوژی اطالعات
)(The National Strategies for Information Technology
انٛالً٘ ،یبظ ث ٝاؾتطاتػی ّٔی تىِٛٛٙغی اعالفبت (٘ ،)rrبقی اظ ؾ ٝفبُٔ اؾت :ا َٚایٙى ،ٝتىِٛٛٙغی اعالفبت ،ذٛز یه نٙقت
اؾتطاتػیه اؾت  ٚیىی اظ ؾٛزآٚضتطیٗ نٙبیـ خٟبٖ ث ٝقٕبض ٔیضٚز .ز ْٚایٙى ،ٝتىِٛٛٙغی اعالفبت ،یه تىِٛٛٙغی غ٘طیه ٚ
وّیسی اؾت  ٚزض  ٕٝٞنٙبیـ خٟبٖ  ٚذسٔبت وبضثطز زاضز .ؾ ْٛایٙى ،ٝتىِٛٛٙغی اعالفبت ،یه ظیطثٙبی اؾبؾی اؾت وٕٝٞ ٝ
قطوتٟب ٔ ٚؤؾؿبت ٚ ٚاحسٞبی التهبزی ضا لبزض ٔی ؾبظز و ٝزض اؾتفبز ٜاظ زا٘ف ثكطی ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘تمبَ آٖ ؾٟیٓ ق٘ٛس ،زض
فضبی اعالفبتی ٔٙبؾت ذٛز تٙفؽ وٙٙسٞ ،عیٞٝٙبی ذٛز ضا وبٞف زٙٞس  ٚثٟطٜٚضی  ٚویفیت ٔحه َٛذٛز ضا افعایف زٙٞس.
تٛاظٖ ثیٗ ایٗ ؾ ٝفبُٔ اؾتطاتػیه زض وكٛضٞبی ٔرتّف ثط حؿت ؾغح تٛؾق ٝیبفتٍی ٔتفبٚت اؾت.
1

Word wide web
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أطٚظ ،ٜتٙؾیٓ ؾیبؾتٞب  ٚاؾتطاتػیىٟبی تىِٛٛٙغی اعالفبت  ،ث ٝیه ٔؿئّ ٟٓٔ ٝثطای ثؿیبضی اظ وكٛضٞب  ٚثٚ ٝیػ ،ٜوكٛضٞبی
زض حبَ تٛؾق ٝتجسیُ قس ٜاؾت؛ چطا و ٝتىِٛٛٙغی اعالفبت ٚؾیّٝای اؾت حیبتی ثطای ٘یُ ث ٝتٛؾق ٝپبیساض٘ .یبظ وٓ
تىِٛٛٙغیٟبی اعالفبت ثٛٔ ٝاز  ٚا٘طغی ،وٕه ث ٝضقس التهبزی ،حسالُ آِٛزٌیٞبی ظیؿت ٔحیغی  ٚتؤثیط آٖ ثط افعایف
ویفیت ،ثٟطٚ ٜضی  ٚوبضایی تِٛیسات  ٚذسٔبت ٔٛخت ٌطزیس ٜتب ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ،ٝث ٝتىِٛٛٙغیٟبی اعالفبت،
فاللٙٔٝس ق٘ٛس  ٚذٛاؾتبض تٙؾیٓ ؾیبؾتٟب ٚاؾتطاتػیٟبی زلیمی ثطای ٌؿتطـ  ٚتٛؾق ٝآٖ ٌطز٘س.
زض ایٗ ثطضؾی ضٕٗ تٛخ ٝزازٖ ث ٝإٞیت تىِٛٛٙغیٟبی اعالفبت ث ٝظیط ؾبذتٟبی الظْ  ٚضطٚضت تٙؾیٓ اؾتطاتػیٟبی تىِٛٛٙغی
اعالفبت ثطای وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝذٛاٞیٓ پطزاذت.
تغییر ارزشها و نگرشها
ٌط چ ٝاعالفبت فی٘فؿٔ ٝی تٛا٘س یه تجّیغ ث ٝقٕبض ضٚزِ ،یىٗ ثبیس تٛخ ٝزاقت زض ٞط تجّیغ ٔحتٛای اعالفبت ثٛ٘ ٝفی زض
ٍ٘طقٟب  ٚاضظقٟبی ٔربعجیٗ تؤثیط ٔیٌصضز .ث ٝفجبضتی ٔیتٛا٘س ضفتبض ٔ ٚسَ ذبنی ضا ثطای آٟ٘ب تقطیف وٙس  ٚآٟ٘ب ضا ثطای
پیطٚی اظ ٔسَ ثطاٍ٘یعز .ایٗ تؤثیط ث ٝز ٚضٚـ نٛضت ٔیٌیطز اٚالً فطض ٝاعالفبت زض لبِت تجّیغبت ذبل ٔیتٛا٘س اضظقٟبی
خسیسی ضا زض خبٔقٔ ٝغطح ؾبظز  ٚثسیٗ ٚؾیّ ٝثبفث ایدبز ٌطایف ٘ؿجت ث ٝاضظقٟبی خسیس قٛز ٘ ٚیع اضظقٟبی ٔٛخٛز خبٔقٝ
ضا وٕطً٘ ؾبظز .ثب٘یبً تجّیغبت ثٛ٘ ٝفی آیی ٝٙاضظقٟبی ٔٛخٛز زض خبٔق ٝث ٝقٕبضٔیض٘ٚس ٙٔ ٚقىؽ وٙٙس ٜایسٜٞب ،تٕبیالت ٚ
ٌطایكبت افطاز خبٔقٝا٘س .تجّیغبت زض تغییط ٍ٘طقٟبی ٔب ٘ؿجت ث ٝوبالٞبی ذبل ٔطتجظ ثب ؾجه ظ٘سٌیٕبٖ لسضت ذبنی زاضز ثٝ
ٚیػ ٜتجّیغبت تّٛیعی٘ٛی و ٝزض آٖ ٔیتٛاٖ له ٝای ضا ٕٞطا ٜثب تهبٚیط ٔتحطن ثیبٖ وطز  ٚاظ ایٗ عطیك ٍ٘طقی ضا ایدبز ٕ٘ٛز وٝ
ٞط فطز ثطای ٘كبٖ زازٖ ٔٙعِت اختٕبفی ذٛیف ثبیس وبالٞبی ذبنی ضا زاقت ٝثبقسٞ( .یُٕٞ :بٖ).
زض ایٗ ذهٛل ٔی تٛاٖ ث ٝتجّیغبتی اقبض ٜزاقت ؤ ٝثالً ٘ٛقیسٖ یه ٘ٛقبث ٝذبل ضا ثبفث تجبط اختٕبفی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ یه
٘ٛؿ نبث ٖٛضا ٔٛخت افعایف افتٕبز ث٘ ٝفؽ فطز فٛٙاٖ ٔیوٙٙس .زض حبِی و ٝایٗ ز ٚوبال ٞیچٍ ٝ٘ٛتؤثیطی زض اضتجبعبت
اختٕبفی ثب افعایف افتٕبز ث٘ ٝفؽ فطز ٘ساضز .ایٗ ٌ ٝ٘ٛتقبثیط اظ ؾٛیی اضظقٕٙس ثٛزٖ ٌؿتطزٌی اضتجبعبت اختٕبفی ٚ
ثطذٛضزاضی اظ افتٕبز ث٘ ٝفؽ ضا زض خبٔق ٝتجّیغ ٔیوٙٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط وبالٞبی ٔٛضز ٘ؾط ضا ثطای زؾتیبثی ث ٝایٗ اضظقٟب
ٔقطفی ٔیوٙٙس .ثط ایٗ اؾبؼ ٌیطیٗ زایط ٔقتمس اؾت :ؾبِٟبؾت و ٝتجّیغ ثیف اظ پیف زضٌیط ٔساذّ ٝزض اضظقٟب ٍ٘ ٚطقٟبی
اختٕبفی قس ٚ ٜوٕتط ثٔ ٝجبزِ ٝاعالفبت اؾبؾی زضثبض ٜوبالٞب  ٚذسٔبت پطزاذت ٝاؾتٕٞ( .بٖ.)222 :
ٌب٘ ٜتبیح پػٞٚكٟبی ا٘دبْ قس٘ ،ٜبذٛاؾتٔ ٝی تٛا٘س اظ تجّیغی زاقت ٝثبقس ،اظ خّٕ ٝایٙى ٝزض ذهٛل زالیُ وبٞف الی ٝاٚظٖٚ
ثطذی ٔٙبعك  ٚاحتٕبَ افعایف تكقكقبت اقق ٝفٛق ثٙفف ثیكتط اظ ذٛضقیس ث ٝظٔیٗ ،تهٛض اثطات ٔٙفی آٖ ثط پٛؾت ثبفث
افعایف وطٟٔبی ضسآفتبة زاضای لسضت ٔحبفؾت ثبال ٌطزیس (ٞیُ .)279 :ث ٝفجبضتی ا٘تكبض یه اعالفبت فّٕی ٔٛخت تجّیغ
ٌؿتطز ٚ ٜلبثُ تٛخٟی ث٘ ٝفـ ؾبظ٘سٌبٖ وطٟٔبی ضسآفتبة ٌطزیس.
ِیىٗ ایٗ ٘ىت ٝضا ثبیس زض ٘ؾط زاقت و ٝتغییط اضظقٟب ٍ٘ ٚطقٟبی اختٕبفی تٟٙب ثب ٌعیٙف ٞسفساض اعالفبت ٔیؿط اؾت .ثٝ
فجبضتی تجّیغبت ٛٙٞظ ٚاثؿت ٝث ٝاعالفبت اؾت ِیىٗ ایٗ اعالفبت ثیعطفب٘ٚ ٚ ٝالـثیٙب٘ ٝا٘تربة ٕ٘یقٛز .ایٗ أط إٞیت اضظـ
اعالفبت  ٚتؤثیط آٖ ضا زض تغییط افىبض فٕٔٛی تجییٗ ٔیوٙس .اظ ؾٛی زیٍط تجّیغبت ٔیتٛا٘س عیف ٚؾیقی اظ ا٘ٛاؿ اعالفبت
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ٔتفبٚت ضا ٔٙتمُ ؾبظز و ٝثؿیبضی اظ آٟ٘ب پیبٔسٞبی اختٕبفی ٔتفبٚتی زاقت ٝثبقس .تجّیغبت ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝیتٛا٘س زض حٛظٜٞبی
ؾیبؾی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتغیط اثطٌصاض ٔغطح ثبقس زض حٛظٜٞبی تدبضی ٘یع اظ عطیك تغییط ٍ٘طقٟبی قٟط٘ٚساٖ ٘ؿجت ث ٝوبالٞبی
ذبل ٔیتٛا٘س ٘مف لبثُ تٛخ ٝایفب وٙس.
سهن فنآوری در بازاریابی و تبلیغات
ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی ث ٝفٛٙاٖ ُٔحٕال ٖ اعالفبت زض چٙس ز ٝٞاذیط تؤثیط لبثُ تٛخٟی زض پیكطفت فٙبٚضی اعالفبت زاقت ٝاؾت.
ظٔب٘ی تّٛیعی ٖٛث ٝفٛٙاٖ یه ٚؾیّ ٝاضتجبط خٕقی ٔؤثط زض اضئ ٝتجّیغبت اظ ٔٛلقیت حؿبؾی ثطذٛضزاض ثٛز .ظیطا  ٓٞتٕٟیسات
ٔغٕئٗ فطٚـ وبالٞب  ٚذسٔبت ضا فطأ ٓٞیٕ٘ٛز  ٓٞ ٚقی ٜٛظ٘سٌی ٔهطفٌطایی ضا تمٛیت ٔیوطز .تّٛیعی ٖٛپیف اظ آٖ ٘یع،
زض ضٚاج ٔهطفٌطایی ثب ذهیه ٝذب٘٘ ٝكیٙی فطز ،ؾ ٟٓظیبزی ضا ث ٝفٟسٌ ٜطفت ٝثٛز .اظ ؾٛی زیٍط ٕٞچٙبٖ و ٝایٗ ٚؾیّٚ ٝ
ؾبیط تىِٛٛٙغیٞبی اعالفبت ث ٝزض ٖٚذب٘ٞٝب ثیكتط ٘فٛش ٔیوٙٙس ،ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ٘ ٜیع ثط٘بٔٞٝبیكبٖ تحت تؤثیط ٘ؾطات وؿب٘ی
لطاض ٔیٌیطز ؤ ٝهطف ثیكتط ضا تٛؾی ٚ ٝاِمب ٔیوٙٙسٚ( .ثؿتط ) 211 :1381 ،ایٗ ٚیػٌی ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تٛخ ٝوبضٌعاضاٖ
ثٍٙبٟٞبی التهبزی لطاض ٌطفت ٝثٛز .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض اٚایُ ز 1971 ٝٞثیف اظ پٙدب ٜزضنس ؽطفیت تِٛیسی تىِٛٛٙغیٞبی ثطتط
(وبٔپیٛتط ،اِىتط ٘ٚیه  ٚغیط )ٜقسیساً ث ٝتجّیغ (ٔٛاز ذٛضاوی ،ل ،ٜٟٛغالت ٚغیط )ٜثطیتب٘یب تٛؾظ قطوتٟبی تحت پٛقف
ثٍٙبٟٞبی التهبزی ذبضخی اذتهبنی یبفت ٝثٛزٕٞ( .بٖ.)318 :
ٚزض ؾبِٟبی اذیط ثب تحٛالت ٌؿتطز ٜای و ٝزض ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی ایدبز قس ،اثعاض زیٍطی ٘یع تٛؾظ ثٍٙبٟٞبی تدبضی ث ٝوبض
ٌطفت ٝقس.
نقش اینترنت در بازاریابی و تبلیغات
اظ آ٘دبیی ؤ ٝم ِٝٛایٙتط٘ت ثؿیبض خسیس اؾت ،تحمیك زض ٔٛضز آٖ ٘یع ثؿیبض ٘ٛپبؾت .ا٘سن ٔغبِقبت زض ثطضؾیٞبی ا٘دبْ قس،ٜ
حبوی اظ آٖ اؾت وٕٞ ٝبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝافطاز لبزض٘س اعالفبت اختٕبفی ثؿیبض ذٛة ٔ ٚؿتحىٕی ضا زض ثبفت قٟطی ایدبز وٙٙس،
تٛا٘بیی ایٗ ضا زاض٘س و ٝثب اؾتفبز ٜاظ پسیس ٜفّٕی ٘ٛیٗ ث٘ ٝبْ ایٙتط٘ت زض ؾغح خٟب٘ی ایٗ اضتجبط ضا ایدبز وٙٙس.
التهبز أطٚظی التهبزی خٟب٘ی اؾت ،ثسیٗ ٔقٙی و ٝقطوتٟبی چٙس ّٔیتی أٛض التهبزی خٟبٖ ضا لجض ٝوطزٜا٘س ٕٝٞ .ضٚظٔ ٜب
اظ ٚؾبیّی اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ ؤٕ ٝىٗ اؾت زض لبضٜٞبی ٔرتّف تِٛیس قس ٜثبقسٕٔ .ىٗ اؾت قٕب ثطای قطوتٟبیی وبض وٙیس وٝ
زض خبی زیٍطی اظ خٟبٖ لطاض زاضز .ثب فكبض چٙس زوٕ ٝزض تّفٗ قٕب ٔیتٛا٘یس ثبقرهی زض اؾتطاِیب یب چیٗ نحجت وٙیس  ٚیب
ٔیتٛا٘یس اظ عطیك  Emailثطایف پیغبْ اضؾبَ ٕ٘بییس.)Stockard, 200: 517- 518( .
تحٛالت فٙبٚضی  ٚضقس ؾطیـ  ٚپیچیسٌی آٟ٘ب زض خٟبٖ أطٚظ تٛا٘ؿت ٝاؾت ؽطفیتٟبی الظْ ضا ثطای تؤٔیٗ ثؿیبض اظ اٞئبف
ثبظضٌب٘ی ٟٔیب ؾبظز .تحٛالت اثعاض تجّیغ ،ا٘تمبَ اعالفبت ضا اظ اثتساییتطیٗ قىُ ذٛز  ٚزض لبِت پیبٟٔبی قفبٞی  ٚچٟط ٜثٝ
چٟط ٜتب پیبٔسٞبی اِىتط٘ٚیىی اظ عطیك ایٙتط٘ت ٔیؿط ؾبذت ٝاؾت .ضٚقٟبی ٘ٛیٗ تجّیغ  ٚثبظاضیبثی اظ آذطیٗ تحٛالتفٙبٚضی
ٕٞچٔ ٖٛبٛٞاض ،ٜایٙتط٘ت  ٚاذیطاً اضؾبَ پیبٔ ٟبی تجّیغی ضٚی تّفٟٙبی ٕٞطا ٜتٛا٘ؿت ٝاؾت اظ تٕبٔی ؽطفیتٟبی ٕٔىٗ ایٗ اثعاض
ثطای اضؾبَ پیبٟٔبی تجّیغی اؾتفبزٕ٘ ٜبیس.
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ٌؿتطز ٜضؾب٘ٞٝب چكٓا٘ساظٞبی ٔتقسزی ضا اظ خٟبٖ ٔٙقىؽ ٔیوٙس  ٚتّٛیعیٔ ،ٖٛبٛٞاض ٚ ٜایٙتط٘ت تدطثیبتی ضا اظ ؾبیط فطٍٟٙٞب
ٕٞ ٚچٙیٗ زیٍط ٘مبط وكٛض ث ٝزض ٖٚذب٘ٞٝب آٚضز ٜاؾت.
پیبٟٔب٘ ،بٔٞٝب ،آٌٟیٞب ،ثطٚقٛضٞب ٔ ٚدالت اِىتط٘ٚیىی اظ خسیستطیٗ اثعاض تجّیغبت اثعاض زض فهط حبضط ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس و ٝاظ
عطیك ایٙتط٘ت لبثُ زؾتیبثی ٔیثبقس .تٛٙؿ ضٍٟ٘ب  ٚتهبٚیط ٔتحطن ایٗ تجّیغبت ضا خصاةتط  ٚذٛقبیٙستط ٕ٘ٛز ٜاؾت ٚ
ثبظاضیبثی اظ عطیك ایٙتط٘ت ثطای فطٚـ ٔحهٛالت  ٚوبالٞبی تدبضی ث ٝیه ضٚـ ٔطؾ ْٛزض وكٛضٞبی تٛؾق ٝیبفت ٝتجسیُ قسٜ
اؾت .ؾبظٔبٟ٘بی لسیٕی تجّیغبتی  ٚثبظاضیبثی زض ٔطظ تحّیُ زض ؾبذتبضٞبی خسیس ٞؿتٙس  ٚتدبضت اِىتط٘ٚیىی زض فطٚقٍبٟٞبی
ٔدبظی ثٔ ٝطٚض خبیٍعیٗ ضٚاثظ پیكیٗ زض ٔقبٔالت تدبضی ٔیٌطزز.
ویژگی های تجارت در اینترنت
لبثّیتٟبی ایٙتط٘ت ٕٞچ ٖٛأىبٖ اضتجبط ز ٚؾٛی ،ٝفطضٔ ٝحه َٛاظ عطیك أىبٖ نٛتی  ٚتهٛیطی ،اضظاٖ ثٛزٖ  ٚثٝنطف ٝثٛزٖ
تجّیغ ،ؾطفت زض ذطیس  ... ٚخبیٍب ٜذبنی ثطای اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٚؾیّ ٝثطای ثبظاضیبثی  ٚتجّیغبت ایدبز وطز ٜاؾت.
ثطذی اظ ٚیػٌیٞبی ایٙتط٘ت فجبضتٙس اظ:
وبٞف لیٕت ٔٙبثـ خٟت ذطیس :زض تدبضت اِىتط٘ٚیه ث ٝزِیُ أىبٖ اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔیبٖ فطٚقٙس ٚ ٜذطیساض ثركی اظ ٞعی-ٝٙ
ٞب ث ٝزِیُ حصف ٚاؾغٞٝب وبٞف ٔییبثس .ظیطا ثب ایدبز خبٔقٔ ٝدبظی ذطیساضاٖ  ٚفطٚقٙسٌبٖ ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ ثب یىسیٍط اضتجبط
زاقتٔ ٚ ٝصاوطٔ ٜیوٙٙس.
افعایف لسضت ذطیساض :ث ٝزِیُ ایٙى ٝفطٚقٙسٌبٖ ٔتقسز وبالٞبی ذٛز ضا اظ عطیك ایٙتط٘ت فطضٔ ٝیوٙٙس ِصا ،ذطیساض ٔیتٛا٘س
اظ ٔیبٖ وبالٞبی ٔقطفی قس ٜوبالی ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ا٘تربة ٕ٘بیس .ثسیٗ ِحبػ ایٙتط٘ت ث ٝذطیس لسضت فطایٙسٜای زض ٔمبثُ
فطٚقٙسٔ ٜیزٞس .زض ٔٛاضز ٔرتّف ذطیساضاٖ لیٕت ضا تقییٗ ٔیوٙٙس  ٚآٟ٘ب تطخیحبً لیٕت پیكٟٙبزی ذٛز ضا زض ٘ؾط ٘ؾط ٔی-
ٌیط٘س.
ضإٙٞبی تِٛیس وٙٙسٌبٖ :زضاوثط ؾبیتٟبیی وٛٔ ٝضٛؿ تدبضت اِىتط٘ٚیه ٘یع ٌٙدب٘س ٜقس ٜاؾت ،اعالفبت ظیبزی قبُٔ اعالفبت
ٔطثٛط ث ٝوبالٚذسٔبت٘ ،ؾطات ٔكتطیبٖ ٚ ... ٚخٛز زاضز ؤ ٝیتٛا٘س ضإٙٞبی ثؿیبض ٔفیسی ثطای وبضثطاٖ ثبقس.
أىبٖ ذطیس ؾطیـ ثطذی وبالٞب :ثقضی اظ ٔحهٛالت ٔثُ ٘طْافعاضٞب ،وتبثٟبی اِىتط٘ٚیىیٛٔ ،ؾیمی ٚفیّٓ ،زضٕٞبٖ ظٔبٖ ذطیس
لبثُ زضیبفت یب ( )Downloadاظ ایٙتط٘ت ٞؿتٙس.
افعایف ٘طخ ؾٛز :ثبتٛخ ٝث ٝایٙى ٝثطذی اظ ٞعیٞٝٙب اظ خّٕ ٝاخبضٔ ٜىبٖ ٞٚعیٞٝٙبی ٍٟ٘ساضی آٖٔ ،بِیبت ... ،زض ای ٍٝ٘ٛٙتدبضت
تمطیجبً حصف قس ٜاؾت٘ ،طخ ؾٛز زض ٔمبثُ ٞعیٞٝٙبی ٔهطفی افعایف ذٛاٞس یبفت ٚایٗ أط ث٘ ٝفـ تِٛیس وٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز .
فسْ ٚخٛز ٔحسٚزیت ظٔبٖ :ایٙتط٘ت ثطذالف فطٚقٍبٟٞب ٔٚطاوع تدبضی ثهٛضت قجب٘ ٝضٚظ ٔیتٛا٘س ذسٔبت اضایٕ٘ ٝبیس .ایٗ أط
ثبفث ٔیقٛز ذطیسا ض ٞط ظٔبٖ ٔبیُ ثبقس ث ٝقجىٔ ٝتهُ ثبقس ٚاظ ٔیبٖ وبالٞبی فطض ٝقس ٜوبالی ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ا٘تربة
ٕ٘بیس.
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آٌٟی اظ وبالٞبی خسیس زض ؾغح ثیٗ إِّّی :ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝایٙتط٘ت فبنّٔ ٝىب٘ی ضا اظ عطیك ایدبز فضبی ٔدبظی اظ ثیٗ ثطزٜ
اؾتِ ،صا ذطیساضاٖ ٔیتٛا٘ٙس اظ ٞط ودب وٞ ٝؿتٙس یب خسیس تطیٗ وبالٞب زض ٞط٘مغ ٝاظ خٟبٖ آقٙب ق٘ٛس  ٚاعالفبت ٔٛضز ٘یبظ
ذٛز ضا وؿت ٕ٘بیٙس.
ایٗ ٚیػٌیٟب زض وٙبض ؾبیط ٚیػٌیٞبی ایٙتط٘ت ثبفث ٌطزیس ٜاؾت و ٝایٗ ٚؾیّ ٝث ٝفٛٙاٖ یه فٙبٚضی خسیس ٔٛضز تٛخٝ
ثٍٙبٟٞبی التهبزی لطاض ٌیطز  ٚضلبثت آ٘بٖ ضا زض خٟت زؾتیبثی ث ٝایٗ أىب٘بت ثطاٍ٘یعز.
ِصا ٞط ضٚظ ٜقبٞسیٓ و ٝتقسازی اظ قطوت ٞبی زض حبَ ٌؿتطـ تدبضی ثٛزخ ٝذٛز ضا زض آٌٟی  ٚثبظاض یبثی اظ ضا ٜزٚضٕ٘ ،ب ثط،
 ،Emailنفحبت ٚة  ٚتجّیغبت ٚة ٔتٕطوع ٔیوٙٙس  ٚثٙبثط ایٗ تقساز وب٘بِٟبی اضتجبعی  ٚپیكجطز فطٚـ ثؿیبض تٛؾق ٝیبفت-ٝ
ا٘س.2
اظ ؾٛی زیٍط ثطذی اظ ٔٛا٘ـ ثبفث ٌطزیس ٜذطیس اظ عطیك ایٙتط٘ت ثب ٔكىالتی تٛأْ ثبقس .ا ٓٞایٗ ٔكىالت فجبضتٙس اظ:
 -1ث ٝزِیُ ٘بٔكرم ثٛزٖ فطٚقٙس ،ٜذطیساض ٕ٘یزا٘س و ٝآیب ثب فطٚقٙسٜای ؾطٚوبض زاضز و ٝیه ؾبظٔبٖ ٔقتجط  ٚظ٘دیطٜای
اؾت یب ثبظاض ٌؿتطزٜای ضا پٛقف ٔیزٞس یب تٟٙب ثب فطزی ضٚثط ٚاؾت و ٝزاضای ٞیچٍ ٝ٘ٛافتجبض التهبزیٕٙیثبقس.
ٔ -2كتطیبٖ غبِجبً تطخیح ٔی زٙٞس و ٝوبالی ٔٛضز ٘ؾط ضا اظ ٘عزیه ثطضؾی  ٚآظٔبیف ٕ٘بیٙس  ٚثسیٗ ِحبػ فطٚـ ثطذی اظ
وبالٞب اظ خّٕ ٝپٛقبن اظ عطیك ایٙتط٘ت ٕ٘یتٛا٘س ثبظاض ذٛثی وؿت ٕ٘بیس.
 -3ذطیس اظ عطیك وبضتٟبی افتجبضی ٔكىالتی ضا ثطای ذطیساض زض ثط ذٛاٞس زاقت  ٚا ٚث ٝزضؾتی ٕ٘یزا٘س و ٝچٔ ٝیعاٖ ٔی-
تٛا٘س ث ٝفطٚقٙس ٜثطای زض اذتیبض ٌصاقتٗ قٕبض ٜوبضت ذٛز اعٕیٙبٖ ٕ٘بیس.
فطٚـ اظ ضا ٜزٚض ث ٝفّت فمساٖ اؾتب٘ساضزٞبی پطزاذت ٔقٕٛالً اظ عطیك وبضت افتجبضی نٛضت ٔیٌیطز .ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ أط
ثطزاقت ثٟبی وبال اظ حؿبة ثب٘ىی ،ذطیساض ثٍٙٞ ٝبْ ؾفبضـ وبال اعالفبت الظْ ٔ ٚقٕٛالً حؿبؾی ٔب٘ٙس ٘بْ ثب٘ه ،قٕبض ٜوبضت،
تبضید ا٘مضبی وبضت٘ ،بْ زاض٘س ٜوبضت ضا ٘یع ٔٙتمُ ٔیوٙس .زض ایٗ ؾیؿتٓ ٔكىُ انّی فمساٖ لبثّیت افتٕبز وبُٔ اؾت  ٚایٗ
احتٕبَ ٚخٛز زاضز و ٝزاض٘س ٜوبضت زض ٔقطو آؾیتپصیطی لطاض ٌیطزٔ( .حؿٙی )1381 :171 ،ثب ایٗ ٚخٛز ثؿیبضی اظ
ٔقبٔالت ا٘دبْ قس ٜزض ایٙتط٘ت اظ عطیك ایٗ وبضتٟب ا٘دبْ ٔیٌیطزِ .یىٗ وبضثطاٖ تطخیح ٔیزٙٞس ایٗ ٔقبٔالت ضا ثب تٛخ ٝثٝ
ذغطات ٕٔىٗ تٟٙب ثب ؾبظٔبٟ٘بیی ا٘دبْ زٙٞسو ٝاظ افتجبض وبفی زض ؾغح خبٔق ٝثطذٛضزاض ٞؿتٙس.

نتیجهگیری
ٕٛٞاض ٜفطایٙس تحٛالت تىِٛٛٙغی زض ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی ،تغییطات زض ویفیت  ٚچٍٍ٘ٛی تجّیغبت ضا ٘یع زض پی زاقت ٝاؾت ٚ
ایٗ تغییطات ث ٝتسضیح فضبی ٌؿتطزٜای ضا ثطای فطضٙٔ ٝبؾتتط وبالٞب تٛؾظ تِٛیسوٙٙسٌبٖ  ٚؾِٟٛت زؾتیبثی ث ٝوبال ضا ثطای
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ٔهطف وٙٙسٌبٖ ایدبز ٕ٘ٛز ٜاؾت .لغقبً ٞط یه اظ اثعاض تجّیغبتیٔ ،حسٚزیتٟب ٔ ٚعیتٞبیی ضا زض ثط زاضز و ٝایٗ ٚیػٌیٞب آٖ ضا
اظ ؾبیط ٚؾبیُ اضتجبط خٕقی ٔتٕبیع ؾبذت ٝاؾت .اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ٘یع ث ٝفٛٙاٖ یه ٚؾیّ ٝتجّیغبتی لبثّیتٟبی ثؿیبضی ضا زض
اذتیبض تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔ ٚهطفوٙٙسٌبٖ لطاض ٔیزٞس ِیىٗ ٔحسٚزیتٟبیی ضا ٘یع ایدبز ٔیٕ٘بیس.
ثب ایٗ ٚخٛز ٞط ضٚظ ٜثبظاضیبثی  ٚذطیس  ٚفطٚـ اظ عطیك ایٙتط٘ت ٌؿتطـ  ٚافعایف ثیكتطیٕییبثس ٘ ٚبؽطاٖ ٔقتمس٘س و ٝاؾتفبزٜ
اظ ضٚـ ایٙتط٘ت زض ؾبِٟبی آیٙس ٜث ٝنٛضت ا٘فدبضآٔیعی خبیٍعیٗ عطیك زیٍط ٔیقٛز .ظیطا ٔست ظٔب٘ی ؤ ٝهطفوٙٙسٌبٖ
ثطای ذطیس اظ فطٚقٍب ٜنطف ٔیوٙس ثب اؾتفبز ٜاظ ٕٞبٖ ظٔبٖ ثبثت تفطیح یب اؾتطاحت ٔمبیؿٔ ٝیوٙٙس  ٚثسیٗ ِحبػ إٞیت
ثبظاضیبثی ؾتمیٓ  ٚاؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ثیكتط آقىبض ٔیقٛز.
آٔبض ٔٛخٛز ٘یع حبوی اظ ایٗ اؾت و ٝاظ ٔ 6/5یّیبضز ٘فط خٕقیت خٟبٖٔ 231 ،یّی٘ ٖٛفط اظ وبٔپیٛتط قرهی اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس
 ٚایٗ ٔیعاٖ ضٚظث ٝضٚظ افعایف ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثیف اظ  51زضنس ٔطزْ خٟبٖ زاضای تّفٗ ٔیثبقٙس ،پتب٘ؿیُ
ٔٛخٛز ثطای اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت لبثُ افعایف اؾت.
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ایٗ چكٓا٘ساظ خصاة ٛٔ ٚلقیت ٚیػ ،ٜوبضقٙبؾبٖ  ٚزؾت ا٘سضوبضا٘طا ثطای عطاحی ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت خٟت وبٞف ٔحسٚزیتٟب ٚ
افعایف لبثّیتٟبی زیٍط ایٙتط٘ت ثطاٍ٘جرت ٝاؾت  ٚایٗ أیس ٔیضٚز و ٝزض آیٙسٜای ٘ ٝچٙساٖ زٚض قیٜٞٛبی ٔؤثطی زض ایٙتط٘ت
ثطای تجبزَ وبال ٔیبٖ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔ ٚهطفوٙٙسٌبٖ ایدبز ٌطزز.
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