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Abstract 
 

           Development of the country's health insurance system one of the most important commands 

emphasized in the general policies of the Supreme Leader is the Fifth Development Plan Act and one of 

the main goals of the Iranian Health Insurance Organization. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the purpose of influencing factors on health insurance marketing strategy. 

The search for the articles in this study is a review by searching the database of Google Scholar, 

ProQuest, Elsevier, Pubmed, Barakatkns and Scopus from 2006 to 2019. Word or statements of the 

Persian and English articles were based on keywords: strategy, marketing, health insurance and their 

English equivalent; strstegies, marketing," Insurance, Health". Finaly, of the search, 148 articles were 

obtained and out of 65 articles after title and abstract screening, 46 articles after study abstract and 35 

articles after fulltext review were excluded, and finally 30 articles eligible for inclusion. 

Results showed that various factors such as defensive strategy, analytical strategy, predictive strategy, 

cost leadership strategy, differentiation strategy, etc. have an impact on health insurance, which indicates 

that the program needs to be controlled for strategic planning is used in health insurance and the ability of 

health insurance managers to achieve organizational goals and optimal management is an essential 

requirement. 

Therefore, relying on upstream documents, the Minister of Health and Medical Education's plan to submit 

to the Islamic Consultative Assembly the aim of ensuring the health insurance programs of the People's 

Health Insurance Organization in order to manage the sanctions in the field of health well. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (9-1)2شماره   نهم دوره

 بر استراتژی بازاریابی با رویکرد آموزشی  بیمه سالمت مؤثرعوامل 
 

2مجید فتاحی،1ولیمی فریبا
 *3منصور رنجبر ،

 چكيده

های کلی مقام معظم رهبری،  ترین فرامین مورد تأکید در سیاست توسعه نظام بیمه سالمت کشور همانا یکی از مهم      

هدف بنابراین هدف مطالعه، بررسی . باشد اف اصلی سازمان بیمه سالمت ایران میقانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهد

 .است شده ارائه سالمت بیمه یابیبازار یاستراتژبر  مؤثرعوامل 

 Google Scholar؛که از طریق جستجو در پایگاه اطالعاتی باشد یممطالعه حاضر از نوع مروری ها با  مقاله یجستجو

ProQuest, Elsevier, Pubmed, Barakatkns, Scopus   استفاده از . صورت گرفته است 9112-9102 یها سالدر محدوده

 ، strstegies،Marketing ها؛ آن یسیمعادل انگلو   بازاریابی، بیمه سالمت، کلمه یا عبارت  فارسی؛ آموزش، استراتژی

Health insurance و عنوانمقاله پس از غربالگری  26از بین   آمد و دست به مقاله 041جستجو، تعداد  یانتها .دیانجام گرد 

مقاله واجد  51 ، نهایتاً،کنار گذاشته شدندالت مقاله پس از بررسی متن مقا 56مقاله پس از مطالعه چکیده و  42، چکیده

 .شدمعیارهای ورود به مطالعه شناخته 

 ،نگراستراتژی پیش، تراتژی تدافعی، استراتژی تحلیلیاسنشان داد که عوامل مختلف مانند استفاده از  شده استخراجی ها افتهی

برای کنترل عوامل بایستی از   دهد یمکه نشان  باشد یماثرگذار  سالمت مهیببر ... ی تمایز و استراتژ، نهیهز یرهبر یاستراتژ

هداف  سازمانی و ی به اابیدستریزی استراتژیک در بیمه سالمت بکار برد و توانمندی مدیران بیمه سالمت  در برنامه

بهداشت، درمان و  ارتبا تکیه بر اسناد باالدستی، برنامه تقدیمی وزبنابراین،  .باشد یممدیریت بهینه یک ضرورت مسلم 

های سازمان بیمه سالمت نیز در همین راستا  آموزش پزشکی به مجلس شورای اسالمی با هدف تامین سالمت مردم برنامه

 . مدیریت کنیم خوبی بهحریم در حوزه سالمت را محقق شود تا بتوانیم شرایط ت
 

 .آموزش ی،ابیبازار ،سالمت مهیب :یديکل یها واژه
 

 

 

 

 

 مقدمه

مزیت رقابتی و  مفهوم استراتژی از فضای رقابتی،   

که مزیت رقابتی  آمده است وجود بهمحدودیت منابع 

 هایی که به منابع یا قابلیت عبارت است از مجموعه

 

 

مداوم فراهم  طور بهن غلبه بر رقبای خود را شرکت امکا

 های مناسب در سازمان اتخاذ استراتژی. (0)کند می

محسوب  تأثیرگذاردر نظام سالمت بیمه، عنصری  ویژه هب

. گردد می
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های بیمه سالمت ایرانی های که شرکتشناسایی استراتژی

اند در نهایت منجر به عملکرد  در راستای آن به کار بسته

چهار  .(9)بهتر در صنعت بیمه سالمت ایران گردیده است

 رکن اصلی بیانیه استراتژی چیست؟

این بیانیه، فلسفه وجودی ما را بررسی  ،0تبیانیه مأموری

 .کندمی

کند که ما به چه چیزی بیان می9 اهبیانیه اصول یا ارزش

 .اعتقاد داریم و چگونه رفتار خواهیم کرد

خواهیم به کجا کند که میبینی می، پیش5اندازچشم بیانیه

 تیاولو  کور،یو کیحاصل از تکن جیوجه به نتابا ت. مبرسی

: صورت است نیبه ا یتدافع های استراتژیاستفاده از 

از  ی، اخراج برخها شرکت گرید مشارکت و همکاری با

 گریاز سهام شرکت به د یسازمان، فروش بخش کارکنان

 . (5)انحالل وها  شرکت

کند بیانیه استراتژی، برنامه بازی رقابتی شرکت را بیان می

و مزیت  وکار کسبکه معموالً از بیانیه اهداف، دامنه 

ای از مجموعه صورت بهواژه بازاریابی . (4)شود میتشکیل 

ی ساخت، برقراری ارتباط، ارائه و اقدامات و فرایندها برا

که برای مشتری، متقاضی، شرکا و  ها پیشنهاد ردوبدل

در متون . (6)شود جامعه دارای ارزش است، تعریف می

آن دسته از عملکردها و  عنوان بهمدیریتی، بازاریابی  

است، که  تجاری و بازرگانی تعریف شده های فعالیت

و مشتریان سازمانی  تولیدکنندگانفرایندهای مبادله را بین 

ز طریق آن ای است که ا بازاریابی وسیله. (2)کند تسهیل می

مدیریت  .(7)است یافته توسعهاستاندارد زندگی مردم 

، ریزی برنامهتجزیه و تحیل،  :بازاریابی عبارت است از

ایجاد،  منظور به شده یریز طرحهای اجرا و کنترل فعالیت

ساخت و حفظ مبادالت و روابط مفید متقابل با بازارهای 

                                                 
1. Mission Statement 
2. Statement of Principle 
3. Vision Statement 

ازاریابی در ب.یابی به اهداف سازمانی جهت دست موردنظر

ارضای نیازها و  وتأمین  عصر حاضر عبارت است از

رابطه  مشتریان جهت حفظ و برقراری های خواسته

مفهوم قدیم مدیریت بازاریابی با  .(1)ها آنسودآور با 

و بازاریابی را عمل  آغازشدهکاالهای موجود شرکت 

فروش و تشویق و ترغیب خریداران برای به دست آوردن 

مفهوم جدید با . داند سواد از طریق افزایش فروش می

و سود را از  آغازشدهخریداران فعلی و بالقوه شرکت 

مفهوم  .(2)کند می وجو جستطریق ایجاد رضایت خریدار 

راهبردی بازاریابی تمرکز مدیریت بازاریابی را به 

راهبردی و تثبیت موقعیت شرکت از طریق  های مشارکت

ارتباط بین فروشندگان و خریداران در زنجیره ارزش با 

 (.01)هدف ایجاد ارزش برای مشتریان تغییر داده است

عنوان پدر علم بازاریابی مدرن در دنیا  به دکتر کاتلر

شود و دارای بیشترین عنوان کتب مرجع  شناخته می

 بازاریابیکاتلر از منظر  . مدیریت و بازاریابی در دنیاست

 علم و هنر جستجو، خلق و ارائه ارزش برای برطرف

علم . کردن نیازهای بازار همراه با سودآوری است

بازاریابی مدرن، برای همه مراحل تولید یک محصول بر 

 در بخش بیمه سالمت   ویژه به اساس نوع محصول و صنعت

 در بازاریابی بخواهیم گر ا. نکات مهمی برای موفقیت دارد

بازاریابی  گروهو یا نقش مؤثری در م موفق باشیسالمت 

داشته باشید، به تجربه استفاده مشتری  سالمت روکا کسب

از محصول و ذهنیتی که نسبت به برند و محصول تمرکز 

با شناخت بهتر نیازهای مشتری و توجه به آن در . کنید

ها را برای خرید محصوالت  طراحی محصول، انگیزه آن

تمرکز اصلی برای سودآوری در مارکتینگ . افزایش دهید

 هدف، بازار انتخاب .نگاه او است بر روی مشتری و نوع

  .(00)آیـد مـی به شـمار محصول بازاریابی موفقیت محور

در جهان رقابتی ارائه خدمات سالمت مشتری محور از 
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ها نشان بررسی .(09)ای برخوردار است العاده اهمیت فوق

در  ها آناز ناتوانی  ها سازمانبودن  داده است که ناموفق

توسعه  .(05)گیرد می نشئتاز فنون بازاریابی  گیری بهره

 ها فرمانن تری نظام بیمه سالمت کشور همانا یکی از مهم

های کلی مقام معظم رهبری، قانون  مورد تأکید در سیاست

برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه 

با تشکیل این سازمان، یکی از . باشد سالمت ایران می

ترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده  بزرگ

ت آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدال

محوری، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت، 

شدگان، رفع همپوشانی  کاهش پرداخت از جیب بیمه

ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام  بیمه

 همه ترتیب این به. ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید

 درمان ای پایه بیمه یک از کشور میلیونی 76 جمعیت

 درمان بیمه پوشش فاقد فردی دیگر و شوند می برخوردار

تشکیل بیمه اهداف  ترین مهم. بود نخواهد کشور در

توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه : از  اند عبارت سالمت

، دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سالمت، سالمت

کاهش سهم ، دستیابی به پوشش عادالنه خدمات سالمت

بسط و ، ایبیمه پوشانی همرفع ، (4پرداخت از جیب)مردم

 .(04)گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

بنابراین، پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها 

بهبود وضعیت اقتصادی افزایش مبادالت و . متقارن است 

بهبود سطح استانداردهای زندگی، موجب پیشرفت و 

پیشرفت و اشاعه  متقابالًو . توسعه صنعت بیمه خواهد شد

بیمه نیز در بهبود وضعیت معیشت فرد و رشد و توسعه 

اگر اقتصاد سالمت . خواهد بود مؤثرکشورها اقتصادی 

 طور بهناشی از آن نباشد  تأمینیک کشور متکی به بیمه و 

شماری قرار خواهد حتم در معرض تهدیدهای بی

                                                 
4. Out of Pocket 

ی ای بیمه تالش شده بستهبازاریابی حرفهدر . (06)گرفت

ها، شعب، ای به شرکتسفارشی از بازاریابی رابطه

آموزش  ها آنشود و به  ارائهنمایندگان و کارگزاران بیمه 

چگونه از این رویکرد در دنیای کار خود استفاده  شده داده

ضمن اینکه مطالعات اندکی در راستای  .(02)کنند

در ایران صورت گرفته  سالمت بیمه بازاریابی استراتژی

 یاستراتژبر  مؤثرعوامل  باهدفاضر مطالعه ح .است

است در دهه گذشته،  شده ارائه سالمت بیمه یابیبازار

 های اولویت، مطابق  یدرمان مهیب های صندوق یبرخ

آموزش و  های بخشخود ،  مدیره هیئتتوسط  شده تعیین

هدف از این تحقیق،   .(07)اند کرده جادیارتقاء بهداشت را ا

 کردیبا رو یابیبازار یعوامل مؤثر بر استراتژبررسی 

تا بتواند سهم اندکی در  .استت  سالم مهیب  یآموزش

های آموزشی ریزیبرنامه اصالحجهت ارتقاء کیفی، 

 .داشته باشند سالمتمؤثر بر 

 

 روش کار 

که از طریق  باشد یممطالعه حاضر از نوع مروری     

 Google Scholar:جستجو در پایگاه اطالعاتی

ProQuest, Elsevier, Pubmed, Barakatkns, Scopus  
 صورت گرفته است 9112-9102 یها سالدوده در مح

استفاده از ت فارسی و انگلیسی براساس مقاال یجستجو

بازاریابی، بیمه ، آموزش، استراتژی: یعبارت فارس ایکلمه 

 ,Educationها؛ آن یسیمعادل انگلو   سالمت

strstegies،Marketing ، Health insurance  انجام

مقاله  26از بین  آمد و دست به مقاله 041تعداد  .دیگرد

مقاله پس از  56انتخاب و سپس   ،عنوانپس از غربالگری 

کنار گذاشته شدند و در نهایت الت بررسی متن کامل مقا

بر مبنای ارتباط  مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه 51

 یابیبازار یاستراتژموضوعی با هدف مطالعه و در راستای 

 .اند شده انتخابت  سالم مهیب  یآموزش کردیبا رو
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 ها یافته

در بیمه  یابیبازار یاستراتژ عوامل متعددی بر روند    

سالمت در دنیا اثرگذار است که در جدول شماره یک، 

 سالمت مهیب یابیبازار یاستراتژبر  مؤثرمطالعات و عوامل 

 . است شده اشارهبراساس یافته مطالعات 

 

  بحث

ی توسعه ملی است که اساس های زیرساختیمه یکی از ب   

منجر به و تأمین معیشت و سالمت نیروی مولد جامعه و 

 .شودهای آنان میها و نگرانیرفع برخی از دغدغه

بیمه نه فقط یک مزیت و امتیاز بلکه یک حق همگانی 

  .(01)تحقق آن تکلیف دولت است است که طبق قانون، 

بیمه در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر همزاد 

توسعه است که در آن برقراری هماهنگی همواره از 

 طور بهاساسی مدیران سازمان و  های نگرانیها و چالش

خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی 

 . (02)باشد میبیمه 

های دولتی و خصوصی در ایران شامل سیستم بیمه

درمان و تأمین اجتماعی تحت نظارت و  های بیمه

های بازرگانی با سرپرستی کامل دولت و سیستم بیمه

از تحوالت اخیر . درصدی بخش دولتی است 21انحصار 

ساختاری در نظام رفاهی دولت، ایجاد تمرکز و حذف 

های زندگی است های موازی در بخش عمده بیمهسازمان

که با ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حقیقت 

سازمان  91های زندگی که توسط بخشی از عملیات بیمه

شامل سازمان تأمین اجتماعی،  ها آناز  ای عمدهکه بخش 

بود از ساختار وزارت  احمر هاللبهزیستی و جمعیت 

خانه واحد ، طی یک وزارتشده خارجبهداشت 

 .(91)شدند دهی سازمان

با توجه به شرایط متغیر صنعت بیمه، ورود رقبای جدید، 

قابت در این صنعت و هدف کلی شدن ر تر سخت

( که افزایش ضریب نفوذ و گسترش بازار است)صنعت

شود آیا پیروی از استراتژی رهبری این پرسش مطرح می

راهکار  بلندمدتتواند در این شرایط و در هزینه می

ایج دلخواه صنعت بیمه سالمت، به نت دستیابیمناسبی برای 

 ؟ (90)گسترش بازار و رشد ضریب نفوذ بیمه سالمت باشد

بلکه نداشتن استراتژی بازاریابی مشخص در صنعت بیمه 

ای  کشور مشکل اصلی است و زمانی که یک شرکت بیمه

خود را در یک بازار هدف  جذب قابلمیزان پرتفوی 

ریزی پیش مشخصی، در یک سال تعیین کند و با برنامه

و یا  حساب خوشگذاران  تواند سوابق بیمهود میر

 .(99)کند آوری جمع را  بدحساب

برای ایجاد تحول در بازاریابی سنتی بیمه به سمت برقراری 

، نیاز نظام بازاریابی نوین و علمی مطابق با شرایط روز بازار

حاکم بر بازار  های مؤلفهتمامی  زمان همبه تحلیل دقیق و 

 (.95)بیمه هستیم

گردد تا به های بیمه سالمت توصیه میبنابراین، به شرکت

بررسی مجدد وضعیت رقابت در صنعت و میزان تناسب 

 اندازهای چشمبا  مورداستفاده راهکارهایو  ها استراتژی

های بیمه سالمت رکتبه ش. کالن صنعت بیمه بپردازند

مشخص و معین اقدام به تدوین  صورت بهشود توصیه می

 . برنامه استراتژیک کنند

 

 ی ريگ جهينت

 اهمیت در جامعه دیگر هایحوزه بیمه سالمت از   

در حال  .است مربوط مردم سالمت به و داشته بیشتری

کنند  ای برای غربالگری پرداخت نمی ها هزینه حاضر بیمه

سالگی بررسی کند  51مثال اگر کسی بخواهد در  ورط بهو 

که به قند خون مبتال هست یا خیر، هزینه این غربالگری 
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سالگی  41شود و از آن طرف، اگر کسی در  پرداخت نمی

به این بیماری مبتال شود، هزینه درمان او پرداخت 

سالگی  51این در حالی است که اگر آن فرد در  .شود می

ر آستانه ابتال به دیابت قرار دارد، فهمیده بود که د

توانست با کنترل تغذیه و تغییر سبک زندگی خود، از  می

های بعد، هزینه  ابتال به دیابت جلوگیری کند تا در سال

ها در  اگر بیمه .های درمانی نداشته باشد زیادی برای بیمه

های  شدگان به بیماریزمینه پیشگیری از ابتالی بیمه

ت داشته باشند، تا حد زیادی باعث غیرواگیر مشارک

 بیمه. شود می ها آنها و مدیریت منابع  کاهش هزینه

 ارائه دنبال به اصل در که ملی پروژه یک عنوان به سالمت

 طرحی پذیربوده، آسیب و ضعیف اقشار به خدمات

 اشکاالتی بیمه در این اما است، ارزشمند و قبول قابل

گاهی به دلیل عدم  هرچندشود  رفع باید که دارد وجود

بودجه توسط دولت، بیماران تحت پوشش این بیمه  تأمین

اما برای . شود میبا مشکالتی در مراکز درمانی مواجه 

اجتماعی، بیمه  تأمینافرادی که تحت پوشش بیمه 

خدمات درمانی و بیمه درمانی نیروهای مسلح نیستند، این 

اسناد  بر تکیهامید است با . هستبیمه بهترین گزینه 

باالدستی، برنامه تقدیمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

سالمت  تأمینپزشکی به مجلس شورای اسالمی با هدف 

های سازمان بیمه سالمت نیز در همین راستا  مردم برنامه

محقق شود تا بتوانیم شرایط تحریم در حوزه سالمت را 

  .مدیریت کنیم خوبی به
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  متغیرهای موثر بر استراتژی بازاریابیی بیمه سالمت از دیدگاه پژوهشگران: 1اره جدول شم

سال  متغیرهای موثر  استراتژی بازاریابیی بیمه سالمت

 مطالعه

 ردیف نام محقق

  .0 (94)گریر 9102 نهیهز یرهبر یاستراتژ ،ش نگرپی ، استراتژیلیلی تح استراتژی تدافعی، استفاده از استراتژی 

  .9 (96)مورگان  9102 آموزش  سالمت یابیبازار طهیدر ح دیجد یتئورارائه  بازار،  توسعه دانش ، کیاستراتژ یابیبازاراستفاده  از  

ع و امکانات، بازاریابی آموزش سالمت ، محصوالت و استراتژی رهبری هزینه، تمایز و بخش بندی بازار،  مناب

 پزشکی، استراتژی تمایز ، تجهیزات ، بهترین استراتژی بازاریابی تجهیزات

9102 
 (92)هایدر

5.  

 ،و جبران خسارت یابیانتخاب ، آموزش ، ارز ی،ابیسازمان بازار ی، نفوذ و رهبر ندهایساختار ، فرهنگ ، فرا

 نهیستراتژی رهبری هزا ، رائه محصول جدید، مشتری مداری و رقیب مداری، ااستراتژی تمایز بر توسعه

9101 
 (97)اولسون

4.  

 ریز ی،خدمات و توسعه فناور ،در محصول ینوآور ،یشده به مشتر هیخدمات ارا تیفی، بهبود ک زیتما یاستراتژ

 نهیهز یرهبر یاستراتژ ،استراتژی تحلیلی ،ساخت ها

9107 
 (91)زاراسواتی و همکاران

6.  

  .2 (90)هانگ  9102 رهبری هزینه، تسهیالت، خدمات اداری، زیرساخت ها یاستراتژ ی،نوآور  ی،مل مهیب یتوسعه بنگاه ها

 مهیب ی، ابیدر مورد بازار یپژوه ندهیآ فرهنگ مشارکت، اهمیت آموزش، کیفیت باالی مربیان، رشد حرفه ای،

 ،ی، توسعه رهبران تحولیعموم

9106 
 (92)رابسون

7.  

  .1 (51)وو  9106 ی،ابیعملکرد بازار ی،اقتصاد طیمح ،محصول یاستراتژ ،استراتژی تدافعی  ،یالملل نیب غیتبل یاستراتژ

  .2 (50)لیو 9104 زیتما یاستراتژ

  .01 (59)پاسوان و همکاران 9109 تمرکز ، بعد رسمیت،  بعد  تمرکز و بعد  مشارکت یاستراتژ تمایز،  یاستراتژ استراتژی رهبری هزینه،

  .00 (55)یو انصار یساعت 9100 یغیتبل یابیبازار یها یاستراتژ

  .09 (54)و  وو نیل 9111 بازار یو بخش بند زیتما  یاستراتژ نه،یهز یرهبر یاستراتژ

و توسعه محصول  یمدار بیرق ،یمدار یمشتر،تمرکز  یو استراتژ زیتما یاستراتژ نه،یهز یرهبر یاستراتژ

 دیجد

0522 
 (01)و همکارانصمدی پور 

05.  

  .04 (91)یبیو حب یلیاسماع 0522 «امدهاپی» و «گر مداخله» ،«ای نهیزم» ،«یراهبرد» ،«یمحور» ،«یعلّ»شش بعد 

  .06 (02)کنعانی و شکرچی زاده 0526 ها رساختیز ،یداربر توسعه، خدمات ا زیتما یاستراتژ ، نهیهز یرهبر یاستراتژ ی،ابیبازار یاستراتژ

و توسعه  زیبرند متما جادیا ،یبیخلق محصوالت ترک ،نیخدمات نو ،متناسب سازی ی،ستمیاستراتژی قفل س

 یخدمات مال

و  یشاهدان یصادق 0524

 (99)یمحسن

02.  

  .07 (56)یخردمند و قره خان 0525 یابیاز انواع بازار یالگوبردار

  .01 (52)یلطیفیان و مولو 0525 غاتیتبل یها یاستراتژ

  .02 (95)پورصادق و سخاوتی 0529 ،استراتژی پیش نگر ،استراتژی تدافعی، استراتژی تحلیلی

  .91 یاحمد 0512 یبر دانش استراتژ یمبتن یابیبازار یها یو استراتژ یرابطه ا یابیبازار یها یاستراتژ

سیاست  ،برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، تدوین برنامه بازاریابی، سازماندهی شبکه فروش، طراحی سیستم ها 

 کنترل برنامه های بازاریابی، های سازمانی حامی شبکه فروش، تخصیص بهینه منابع سازمانی و همچنین

0512 
  .90 (57)رجوعی

  .99 (51)سیدهاشمی و ممدوحی 0512 بیمه   هایاستراتژی پیاده سازیو   ضرورت تدوین استراتژیهای بازاریابی 

  .95 (52)نیکوکار و همکاران 0511 استراتژی های بازاریابی مبادله ای، تعاملی و هوشمند

بازارایابی پایگاه داده، استراتژی های بازاریابی رابطه ای و نیز  استراتژی های بازاریابی مبادله ای، استراتژی های

 استراتژی های بازاریابی مبتنی بر دانش

0512 
  .94 (0)سیدجوادین و همکاران
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