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 چکیده
کمك نماید تا  به مدیران بازاریابی تواندمیبازاریابی اینترنتی  هاياستراتژيو  کنندگانمصرف نیآنال ارتباط بين الگوي رفتار

 هايستراتژياگيري کنند. مقایسه اینترنتی تصميم دربازارهايبازاریابی  هاياستراتژيبهتر بتوانند در خصوص انتخاب نوع 

بازاریابی  هاياستراتژيدر انتخاب  موردمطالعه هايتشرککه  دهدمی، رفتار رقبا و ترجيحات مشتریان نشان هابنگاهبازاریابی 

متر به رفتار رقبا تنظيم نمایند و ک بر اساستا رفتار خود را  نمایندمی، بدین مفهوم که سعی کنندمیرقيب گرا عمل  عمدتاًخود 

زاریابی مشتریان و استراتژي با آنالین این تحقيق بررسی رابطه ميان الگوي رفتار هدف .نمایندمیترجيحات مشتریان توجه 

 هايشرکتآن و به دليل استفاده از نتایج آن در  يهاهيفرضو  اهداف این پژوهش به لحاظ ماهيت موضوع، .هستاینترنتی 

روش، توصيفی و از شاخه پيمایشی است و از پرسشنامه محقق ساخته براي  ازنظرمختلف از نوع کاربردي است. این تحقيق 

 1spss افزارنرممناسب آماري توسط  يهاروشتحقيق با  يهاهيفرضعات استفاده شد. در بخش آمار استنباطی اطال يآورجمع

در شعب  و استراتژي بازاریابی اینترنتی کنندگانمصرف آنالین الگوي رفتاربين  کهو نتایج نشان داد  اندقرارگرفتهمورد آزمون 

 رابطه وجود دارد.بانك ملت 
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Abstract 

The relationship between the customer’sonline behavioral pattern and the internet 

marketing str tegies can help the marketing managers to make decision better about selecting 

the types of marketing strategies in internet markets. Comparing the market strategies of the 

firms, competitors’ behavior and customers’ preferences showed that the studied firms mainly 

behave competitor-oriented towards selecting their marketing strategies. It means that the firms 

try to adjust their behaviors with the competitors’ online behaviors and pay less attention to 

their customers’ preferences. The aim of this study was to investigate the relationship between 

the customers’ behavioral pattern and internet marketing strategy. Due to the nature of the 

research topic, goals and hypotheses and due to applying the results to different companies, 

this is an applied study. In terms of method, this is a descriptive-survey study, and a researcher-

made questionnaire was used to collect information. In inferential statistics, the research 

hypotheses were tested using appropriate statistical methods using SPSS software. The results 

showed that there is relationship between the consumers’ behavioral patterns and internet 

marketing strategy of the companies. 
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