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  مهمقد
ن بازار ها در میادی در گذشته بازار به مکان فیزکی گفته می شد که مکان خرید و فروش کاال ها بود.

خود بازار را  بازاریابیفیلیپ کاتلر در کتاب مدیریت  ردند.قرار داشتند و خریداران به آن جا مراجعه می ک
  .که براي محصول وجود دارد می داندمجموعه خریداران بالقوه و واقعی 

 قهعال:  هستند خصوصیت سه داراي موجود خریداران.دارد بستگی موجود خریداران تعداد به بازار اندازه
  .دسترسی و آمد،در

 طریق زا هاگروه و افراد آن بوسیله که شودمی تعریف اجتماعی - مدیریتی فرایندي عنوان به بازاریابی
 راینديف بازاریابی، .کنندمی اقدام خود هايخواسته و نیازها تأمین امر به یکدیگر، با کاال مبادله و تولید
 از،نی اصل چهار هرگاه و هرجا .کندمی ایجاد تعادل مشتریان نیازهاي و شرکت تواناییهاي بین که است

  .است حاکم بازاریابی و بازار آنجا در باشد، داشته وجود ستد و داد و نیاز رفع عوامل نیازمند،

  .است توسعه مرحله به رسیدن و دوردست هايافق جستجوي در بازاریابی

 بین را الزم ارتباط که هاییتفعالی از است عبارت )Marketing research(بازاریابی تحقیقات
  .کندمی برقرار اطالعات تبادل طریق از بازاریابی مدیران و خریداران کنندگان، مصرف

 یچه مشتریان درك و فهم و بود فروش افزایش براي هاییتکنیک کردن پیدا بازاریابی، هدف ابتدا در
 و کاالها یدتول گرفتن پیشی و تولید ژيتکنولو پیشرفت و زمان گذر با اما نداشت بازاریابی در جایگاهی

. ردندب پی مشتریان درك و فهم اهمیتبه  ايفزاینده طور به بازاریابی مدیران تقاضا، به نسبت عرضه
 نونف از ايمجموعه از بازاریابی بخشی اثر جهت تجارت، و تولید عرصه در پیشرو هايشرکت تمامی امروزه

 تصمیم ابزارهاي ترین موثر و ترین قوي از یکی بازاریابی تحقیقات و گیرندمی بهره بازاریابی تحقیقات
 آوريجمع روش از بود عبارت بازاریابی تحقیقات گذشته در. رودمی شمار به بازاریابی مدیران براي سازي

 به 1990 دهه از اما بازاریابی مطلوب تصمیمات اخذ در مدیران به کمک براي اطالعات تحلیل و تجزیه و
  .شودمی تلقی گیري تصمیم مراحل مکمل اجزاي از یکی بازاریابی تحقیقات رفاینط
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 آوريجمع طریق از هدف بازار به را سازمان که است فرایندي بازاریابی تحقیقات ساده، تعریفی در
 راهبردي، مدیران دانش و تجربه کنار در بازار تحقیقات از حاصله اطالعات. کندمی مرتبط اطالعات
  .آیدمی شمار به درست هايتصمیم انتخاب در آنها راهنماي

 مدیریت زیربناي نتیجه در و است خریداران شناختن راه در گام نخستین بازاریابی تحقیقات
  .کندمی تنظیم مشتریان هايخواسته و نیازها به توجه با را خود کار برنامه که است هاییسازمان

 قابل املعو از ترتیب این به و شودمی استفاده بازاریابی يهاسیاست تعیین در بازاریابی تحقیقات از
  .شودمی استفاده صورت بهترین به بازار کنترل از خارج و کنترل

 یابیزاربا تتحقیقا که نقشی ست.ا یافته یشافزا سرعت به گذشته ههد چند در یابیزاربا تتحقیقا همیتا
  ست.ا وتمتفا مختلف يمانهازسا در ،می دهند نقش ینا مانها بهزسا که همیتیا همچنیندارد و  مانهازسادر
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زاربا یفرتعا

  
 به ربازا تاریخی، نظر از .شودمی اطالق خدمت یا کاال یک بالفعل و بالقوه خریداران از ايمجموعه به بازار
 اما. کنندمی مراجعه آن به خدمات یا کاال مبادله براي فروشندگان و خریداران که شودمی اطالق محلی

 مبادرت خاصی خدمات یا کاال فروش و خرید به که فروشندگانی و خریداران مجموعه به اقتصاددانان
 حال، عین در. دهندمی تشکیل را بازار خریداران، مجموعه بازاریابی، دیدگاه از. گویندمی بازار کنند،می

  .ارک نیروي بازار مانند شودمی اطالق نیز خریداران یا مشتریان از غیر هاییمجموعه به بعضاً بازار کلمه

  :کندمی تعریف گونهاین را بازار کاتلر، فیلیپ

 و نیاز نتامی براي و باشند مشترك خواسته و نیاز داراي که است ايبالقوه مشتریان تمام بر مشتمل بازار
  .دارند نیز را کار این انجام توانایی و متمایلند مبادله انجام به خود، خواسته

  .است محصول یک بالفعل و بالقوه خریداران مجموعه (market) :بازار

  .هستند مند عالقه ما محصول به که جامعه افراد از بخشی (Potenital Market) :بالقوه بازار
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  .دارند ما محصول به دسترسی و ،درآمد عالقه که افرادي مجموعه (Available Market) :موجود بازار

 دارند عالقه ما محصول به که افرادي (Qualified Available Market ) :الشرایط واجد موجود بازار
 نعیم قانونی نظر از همچنین و دارند دسترسی محصول دارند،به اختیار در محصول خرید براي کافی ،منابع
  .ندارند محصول خرید براي

 گرفته صمیمت شرکت که است الشرایط واجد موجود بازار از بخشی (Target Market) : هدف بازار
  .کند عرضه آن به را خود بازاریابی آمیخته و کند دنبال را آن است

 هم که است کنندگان مصرف از اي مجموعه) : Penetrated Market( شده تسخیر یا شده رخنه بازار
  .اند خریده را رقبا یا نظر مورد شرکت محصول اکنون

 انمیز و یافته توفیق هکنندفمصر زنیاردمو يهاکاال شناخت در کامل سیربر یک با ندابتو بیازاربا گرا
 وشفر به گیدسا به کاالها ،هدد منجاا يموثر نحو به را دنیعکرزتو و اريقیمتگذ ب،مرغو يکاالها توسعه

 موقعی تا شد هدانخو ممکن ینا و هدد منجاا را وشفر بیشترین که ستا ینا یابیزاربا ففت. هدر هنداخو
  کنیم. درك و بشناسیم ،باشد او يستههااخو با متناسب قیقاد اتتولید ای تخدما که رنطوآ را يمشتر که

 یابیزاربایف رتعا

 

 و يتولید حدوا از را تخدما و کاالها که ستا فعالیتهایی از ستهد آن شامل یابیزاربا :تعریفکالسیک
د می کند. ومحد را یابیزاربا يفعالیتها و است ناقص تعریفی چنیناما ساند.رمی هکنندفمصر به خدماتی

 کاال که مانیز از را دخو يفعالیتها ندانمیتو موفق یابیزاربا مدیر یک که ستا هشد مسلم مرا ینا وزهمرا
  .برساند نپایا به هکنندفمصر به کاال تحویل با و دهنمو زغاآ ستا پخش دهماآ و هیددگر تولید
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 يفعالیتها جملهاز دومیش فمعطو يتولید پیش يهارکا به یابیزاربا هعمد يفعالیتها از قسمتی 
 حطر ريطو را کاال باید یابیزاربا مدیرزار. با در نناآ رفتار و نکنندگافمصر شناخت ي،پیشتولید یابیزاربا
 آوردهبر را نهاآ يستههااخو و هازنیا و گرفته ارقر نکنندگافمصر پسندردمو تولید از پس که کند يیزر

 .زدسا

  :انمیتو را کاال وشفر از پس ظایفو جملهاز 

  فتهر وشفر يکاالها ارينگهد و تعمیر 

   کاال ضمانت اردادقر ايجرا

 فتهر وشفر يکاالها به نسبت هکنندفمصر ضایتر نمواپیر تطالعاا دآوريگر و نمشتریا به تخدما ئهارا
   .دبر منا کاال يیزر حطر حدوا هیژو به نمازسا مختلف يقسمتها به تطالعاا آن دپیشنها و

  یابیزاربا منهدا
 در جهت همین به. ددمیگر شامل را ديقتصاا دهگستر يفعالیتها و دهبو سیعو ربسیا یابیرزابا منهدا 
 يهارکشو در هنددمی تشکیل زاربا رموا شاغلین را صنعتی پیشرفته يهارکشو لفعا جمعیت از نیمی ودحد
 خانجاتیرکا و شرکتها سیلهو به هشد دهبر منا ظایفو متما ینکها با انیرا رکشو در جمله از توسعه لحا در
 هارکشو ینا جتماعیا دي،قتصاا ،سیاسی یطاشر به نظر لیکن ددمیگرلعماا نددار زاربا در هايعمد سهم که

 يفعالیتها در مهمی نقش تطالعاا. میباشد فعالیتها سایر از بیشتر یابیزاربا يفعالیتها از رهايپا بر تکیه
 تشخیص جهت در صبخصو سسترد در و موثق - نطمیناا قابل تطالعاا دارد، تژیکاسترا یابیزاربا مدیریت

 یابیزاربا مدیریت ايبر لکنتر و يیزربرنامه - خالقیت و آورينو - تخدما و کاال دبهبو زاربا يهايمندزنیا
 سمت به یندهاافر دلتبا طریق از که ستا نسانیا وينیر يفعالیتها از رتعبا یابیزارست. باا موثر و ارزش با
  . دشو یتاهد ستههااخو و هازنیا ءضاار

   تحتیاجاا
 کاالهایی میکنند سعی صنعتی معاجو در دممر د.فر یک در دکمبو سحساا نبیا از رت استعبا تحتیاجاا
 که میکنند سعی فقیر معاجو در دممر. نماید ءضاار را نهاآ يستههااخو که هندد توسعه یا دهکر اپید را

  .هندد هشکا باشند سسترد قابل که چیزهایی به را دخو يستههااخو



  12  
  

  ستههااخو
 با اههمر. میشوند شناخته ،بگیرند شکل ادفرا شخصیت و فرهنگ توسط که مانیز بشر يستههااخو
 که میکنند کوشش نتولیدکنندگا .مییابد شگستر و یشافزا نیز آن يعضاا يستههااخو ،جامعه تکامل

  ند.ینما اربرقر دممر يهازنیا و میکنند تولید نهاآ که چیزهایی بین ايبطهرا

  تقاضاها
 اتتولید به نکنندگافمصر. باشند اههمر خرید رتقد با که میشوند تقاضاها به تبدیل قتیو ستههااخو

 را دهستفاا بیشترین و بهترین که میکنند بنتخاا را کاالهایی و مینگرند پرمنفعت يمجموعهها انعنو به
 نهاآ منافع و ستههااخو با طتباار در را يضامندر کثراحد که میکنند بنتخاا را کاالیی دممر .هددمی نهاآ به
  ید.نما دیجاا

  تمحصوال
 به ف،مصر یا دهستفاا ب،کتساا ،یترو و عطالا جهت ندابتو که ستا يچیز هر از رتعبا لمحصو یک

 ردمو ويمسا رطو به تمحصوال تمامی. نماید ءضاار را زنیا یک یا ستهاخو یک ندابتو و دشو ئهارا زاربا
 هخرید ايبر ،همیتا اول جهدر در محتمال تمحصوال قیمتترین کم و ترینسسترد قابل. نیستند ستاخودر
 د)پیشنها یا (منبع هکنندءضاار يهاواژه از نیمامیتو ،نباشد مناسب ل)(محصو واژه گرا.. نددار ارقر نشد

  .نماییم دهستفاا

  لهدمبا
. آن مقابل در يچیز دادن و شخص یک از ستاخودر ردمو چیز آوردن ستد به عمل از تسترعبا لهدمبا

  ند.آور ستد به را دخو ستاخودر و زنیاردمو يکاال آن توسط نندامیتو دممر که ستا ايطریقه لهدمبا

 هارتمها داراي باید دممر. نیستند انیگرد بخشش جمحتا یا سلتماا به رناچا دممر محدودیت هاي مبادله:
 در و کنند ئهارا را زينیاردمو خدمت یا مایندن تولید را حتیاجیا ردمو چیز نندابتو که باشند تخصصهایی و

  .ندآور ستد به را انیگرد هشد ئهارا یا تولید يکاال یا رکا مقابل

  .میباشد یابیزاربا صلیا فهد لهدمبا

 فطر ايبر يشمندارز چیز باید نیز فطر هر و باشد شتهدا دجوو فطر دو قلاحد باید شرایط مبادله:
 رد یا لقبو در باید امهرکد و کند معامله یگرد فطر با تا هدابخو باید طرفهر ،باشد شتهدا رختیاا در مقابل
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 کاال تحویل و طتباار اريبرقر به درقا باید فطر هر هباالخر و باشند آزاد يیگرد توسط هشد ئهارا لمحصو
  زد.میسا ممکن را لهدمبا ،یطاشر ینا. باشد

  برسند. فقاتو هب باید فطر دو د،پذیر رتصو قعاوا معامله یک ینکها ايبر

  تمعامال
 معامله یک .فطردو بین هاارزش ستد و داد از تسترعبا معامله. ستا یابیزاربا يفعالیتها رمحو معامله

 فقاتو ردمو محل یک و هشد فقانها توآ روي معین نماز یک در که یطیاشر ارزش، با چیز دو شامل قلاحد
  .ستا

  زارهابا
 در تمعامال و ادفرا ادتعد که رهمانطو. کاال یک هبالقو و قعیوا ارانخرید مجموعه از تسترعبا زاربا یک

 در ندامیتو زاربا یک .ستا یشافزا به رو نیز زاربا يهانمکا و رتجا ادتعد ،ستا یشافزا به رو جامعه یک
  .نماید شدر شیارز با چیز هر یا ،خدمت یک ل،محصو یک افطرا

  یابیزاربا
 بشر يستههااخو و تحتیاجاا يضامندر باعث که رمنظو ینا هب ،هازاربا با دنکر رکا یعنی یابیزاربا

  .ددمیگر

 شناسایی را نهاآ يهازنیا ،کنند جستجو را ارانخرید ندرمجبو نشندگاوفر یابی:زاربا صلیا يفعالیتها
 و دهکر اريقیمتگذ و دهنمو رنباا داده، توسعه را نهاآ ،نمایند حیاطر مناسبو  بخو يکاالها و دهنمو

 و اريقیمتگذ ،یعزتو ت،تباطاار ،تحقیق ل،محصو توسعه قبیل از هایی فعالیت چنین. ندنمای تحویل
  ند.میباش یابیزاربا صلیا يفعالیتهات،خدما

 که ندرمجبو ارانخرید و میباشد يتردیاز رتقد داراي هشندوفر آن در که ستا زاريبا ن:شندگاوفر زاربا
  .باشند کوشا و قیقد خیلی

  .باشد کوشا و لفعا ربسیا که ستا رمجبو ه،شندوفر و دهبو ديیاز رتقد داراي ارخرید اران:خرید زاربا 
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   یابیزاربا مدیریت ظایفو

 

  :دارد هعهد به را یرز ظایفو یابیزاربا مدیریت

v زار.با ادستعدا و ضعیتو تشخیص رمنظو به تطالعاا سیربر و آوريجمع 

v شرکت. منابع و همدآ تسد به تطالعاا نتایج به توجه با یابیزاربا يهدفها تعیین 

v یابیزاربا ترکیب یا و همیزآ تعیین Mix Marketing قیمت ل،محصو از تندرعبا آن هعمد عناصر که، 
 وش.فر دپیشبر يفعالیتها و یعزتو يهالکانا

 عرضه مکانی چه در و تولید قیمتی چه با ،محصولی چه که هندد ابجو تالاسو ینا به باید یابیزاربا انمدیر
  .برسانند نکنندگافمصر عطالا به تبلیغاتی هشیو چه با و نمایند

 یابیزاربا يفعالیتها باید برسد نظرردمو افهدا به ندابتو یابیزاربا مدیریت ینکها رمنظو به :ماندهیزسا
 نماید. تامین را زمال زشموآ و نسانیا وينیر و نماید ماندهیزسا را دخو

 مقاطع در باید یابیزاربا مدیریت ودبر پیش برنامه به وجهت با فعالیتها ینکها رمنظو به: رتنظا یا و لکنتر
 . هدد ارقر مقایسه و سیربر ردمو برنامه با را دعملکر مختلف مانیز

 به که محصوالتی جهت تیاتعمیر تخدما ئهارا و تقطعا و ازملو تامین مثل :وشفر از بعد تخدما تامین
 .ندافتهر وشفر
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 در را نکنندگافمصر لعملاعکس و اتنقطهنظر ،نهایت در زاربا انمدیر :نکنندگافمصر تنظریا سیربر
 را نهاآ و یافتهدر یابیزاربا تتحقیقا مختلف يهاهشیو طریق از باید هشد ئهارا که خدماتی یا کاال ردمو
 . هندد ارقر دخو يبرنامهها و يتصمیمگیر در دهستفاا ردمو و سیربر

 .هشد ئهارا تخدما و لمحصو ايبر تقاضا دیجاا

 : باشد شتهدا دجوو باید طشر سه کاال ردمو در تقاضا دیجاا يابر 

  باشد. شتهدا دجوو دممر از هیوگر توسط کاال آن ايبر زنیا باید اول:

  باشند. شتهدا را کاالها خرید رتقد وهگر ینا نکهآ :دوم

  .نددازبپر دخو زنیا فعر در را دخو لپو از قسمتی باشند شتهدا میل نکهآ م:سو

  زاربا یریتمد ظایفو هما
v زار.با ادستعدا و ضعیتو تشخیص رمنظو به تطالعاا سیربر و آوريجمع 

v زار.با سهمیه و وشفر يهافهد دننمو مشخص 

v یابی.زاربا ترکیب یا و همیزآ تعیین 

v و...نسانی ا يهاونیر و یابیزاربا يفعالیتها ماندهیزسا 

  یابیزاربا منظا افهدا
 ینا. ستا هشد تشکیل نتفاعىاغیر و نتفاعىامؤسسه  ارهز اههد جمعى ىفعالیتها از ما یابىزاربا منظا

 كمشتر تخصوصیا جدوا جتماعىا ىهاوهگر از رىبسیان شندگاوفر اران،خرید از عما اد،فرا کلیه سیستم
  .هددمى ارقر تأثیر تحت را

 فمصر نساندر کثراحد به
 نساندر کثراحد به باید یابىزاربا ظیفهو که هستند هعقید ینا بر دىقتصاا ىحدهاوا انمدیر از رىبسیا

  ساند.رمى کثراحد به را وتثر و لشتغاا و تولید د،نوبه خو به که ،باشد فمصر

 ىمشتر ضایتر نساندر کثراحد به
کمی  یشافزا فقط نه و ستا ىمشتر ضایتر نساندر کثراحد به یابىزاربا سیستم فهد ،نظر ینابنابر

  . ستا ارشود هکنندفمصر ضایتر ىگیرازهندا سفانهتام .فمصر
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 اعبدا را صخا لمحصو یا یابىزاربا فعالیت یک از ناشى هشددیجاا کل ضایتر ىگیرازهنده انحو هیچکس اول:
  .ستا دهنکر

 در آن معایب رکنا در باید ندآورمى ستدبه خدمت یا کاال یک ىیاامز از نکنندگافمصر که ضایتىر دوم: 
  . یستز محیط تخریب و گىدلوآ نظیر معایبى د،شو گرفته نظر
 قعیتوا ینا حاصل آور،شخصیت ىکاالها نظیر بهخصوصى ىکاالها فمصر از دممر از هاىعد ضایتر م:سو
 برحسب یابىزاربا سیستم شیابىارز ترتیب بدین. کاالهایى هستند چنین مالک کمى ادتعد فقط که ستا

  .ستا ارشود آن از حاصله ضایتر انمیز

 بنتخاا حق نساندر کثراحد به
 حق و کاال عتنو نساندر کثراحد به باید یابىزاربا سیستم فهد که هستند وربا ینا بر نیابارزابا از بعضى

 ارقر نکنندگافمصر رختیاا در را کاالهایى یافتن فرصت اقیقد یابىزاربا سیستم. باشد هکنندفمصر بنتخاا
  . کند مینات نیز را نیشاا ضایتر و باشد رگازسا نیشاه ائقدا با که هددمى

 ندگىز کیفیت نساندر کثراحد به
 ینا لبتها. باشد ندگىز کیفیت تقاار باید یابىزاربا سیستم فهد که هستند وربا ینا بر دممر از رىبسیا

 فرهنگى و فیزیکى کیفیت بلکه ،نیست هزینه کاالها و دنبو دموجو ،کمیت ،کیفیت به ودمحد فقط مرا
 یابىزاربا اىبر لىهآیدا فهد ندگىز کیفیت نددار هعقید دممر کثرا. نددد. مىگر شامل نیز را یستز محیط

  ست.ا ارشود نیز کیفیت گرفتن ازهندا که نددار نیز را دعتقاا ینا لىو ،ستا
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  یابیزاربا مختلف حسطو

  

 يمشتر پسند ردمو دعملکر بر را دخو توجه باید شرکتی هر يحدهاوا همه،قابتیر ربسیا يهازاربا در
  کنند. متمرکز

 را یابیزاربا  سطح سه دخو نمشتریا يها ستهاخو به پاسخگوئی و هازنیا تامین جهت شرکتها ستارا ینا در
  شامل: که کنند شناسایی باید

  کنشیوا یابیزاربا )1 
  بین پیش یابیزاربا )2
  فرینزآیان یابیزاربا )3 

  کنشیوا یابیزاربا
 شنرو و رشکاآ زينیا انچهچن .ستا دهکر تعریف هازنیا آوردبر و شناسایی را یابیزاربا ظیفهو سطح ینا 

 کنشوا ینا،باشند شتهدا ستد در زنیا آن يضاار ايبر مناسبی حل راه و شناخته را آن شرکتها و باشد
  .ستا مناسب

  بین پیش یابیزاربا
 تولید و حیاطر و میدهند روي ما قدمی یک در که هاییادخدر از اي رهپا تشخیص یابیزاربا عنو ینا

 رداربرخو يبیشتر خطر از کنشیوا یابیزاربا به نسبت یابیزاربا عنو ینا.  ستا نهاآ با متناسب تمحصوال
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 رهد به نمازسا منابع و کنند هشتباا آن بینی پیش نماز و مشکل ردمو در شرکتها ستا ممکن ایرز ستا
  رود.

  فرینزآنیا یابیزاربا
 زاربا به را اي آوردهفر تشرک یک که دشو می گرفته رکا به هنگامی و ستا امقدا ترین نهالیرد سطح این
  .ستا دهنبو آن نهااخو هیچکس تر پیش که کند عرضه

  یابیزاربا تحقیقات

  

. کند می مرتبط تطالعاا آوري جمع طریق از زاربا به را نمازسا که ستا يیندافر یابیزاربا حقیقاتت
 يتصمیمها خذا در نیشاا يهنمارا ان،مدیر نشدا و شم ،تجربهر کنا در زاربا تتحقیقا از حاصله تطالعاا

  .یدآ می رشما به ستدر
  :نیداتو می یابیزاربا تتحقیقا کمک به شما
Ø هیدد کاهش را دخو يفعالیتها یسکر. 

Ø کنید شناسایی و کشف را زاربا تهنهف يفرصتها. 

Ø کنید شناسایی را هبالقو  تمشکال. 

Ø شوید هگاآ دخو يقبار ضعیتو از. 

Ø یدبشناس بهتر را دخو فعلی و حتمالیا نمشتریا. 
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    یابیزاربا محقق

 

 مینۀز در باال تتحصیال داراي باید یابیزاربا محقق. ستا متخصص یابیزاربا مینۀز در که ستا فردي.1
  باشد. یابیزاربا
  .باشد شتهدا یابیزاربا و زاربا مینۀز در کافی عملی هتجرب بایست می محقق .2
 بر رتنظا و ییاجرا ناییاتو از محقق همچنین دارد، را یابیزاربا تحقیق یندافر یک حیاطر ناییاتو .محقق3

  .ستا رداربرخو تحقیقاتی تیم تعملیا
 اولجد به ريماآ مخا يها داده از نبوهیا تبدیل در محقق هنر. ستا تطالعاا تفسیر رتقد داراي . محقق4
  .ستا فهم قابل يهادارنمو و
 از حاصله تطالعاا جایگزین را دخو شخصی يتهاوقضا و نباید کند می نبیا را تحقیق نتایج فاصر محقق .5
  کند.  زاربا

  ؟چیست یابیزاربا تتحقیقا اي حرفه تخدما از دهستفاا يیاامز
 يها فعالیت ريسپا ونبر که هدد می ننشا خوبی به شرکتها کثرا هفاید هزینه تحلیل و تجزیه نتایج
 تحقیقاتی يشرکتها .ستا تشرک خلدا در یابیزاربا تتحقیقا حدوا دجوو از موثرتر یابیزاربا تتحقیقا
 رماآ ،مالی ،یابیزاربا نهمچو مختلفی يها شتهر در که کنند می دهستفاا مجربی ادفرا از صالحیت صاحب

 اي، حرفه و صالحیت صاحب زاربا تتحقیقا يها شرکت يیاامز مهمترین از یکی.هستند متخصص....  و
  باشد. می ها شرکت تطالعاا در رازداري و منیتا
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  زاربا يبند تقسیم
 نمشتریا ،نهاآ در که مشخص يیرمجموعههاز به هازاربا تقسیم یندافر از ستا رتعبا زاربا يبندتقسیم 

  هستند. یکسانی يهازنیا و هارفتار داراي
 دهبررا با و دکر ادقلمد )Target Market( فهد زاربا یک انبهعنو انمیتو را یرمجموعههاز ینا

 يیندآفر زار،با يبخشبند یا يتقسیمبند ،حقیقت در د.کر ایدپ سترسید نهاآ به مشخص يها يتژاسترا
 یا هدامیخو نمازسا که هاییزاربا بنتخاا ربهمنظو اران،خرید يیژگیهاو دنکر زامج و تشخیص جهت
  کند.  عرضه نهاآ به را محصوالتش ندامیتو

 نظر از غلبا ارانخرید. نددار یکدیگر با نیاوافر يهاوتتفا اران،خرید و دمیشو تشکیل ارانخرید از بازار
 هشیو و ش،نگر عنو ،فیاییاجغر محل ،منابعتی به سترسد ز)،نیا یک دنکر آوردهبر طریقه و ع(نو ستهاخو

 یا و نناهمگو رگ،بز يهازاربا زار،با يتقسیمبند طریق از هانمازسا روینا از ند.دار وتتفا باهم خرید
 منحصر يهازنیا که را خدماتی و کاالها ننداوبت تا ؛میکنند تقسیم کوچکتر يبخشها به را نامتناجس

  .برسانند هازاربا ینا به ،مینماید تأمین را نمشتریا دبهفر

  هازاربا يتقسیمبند يمتغیرها
  :از تندرعبا گرفت نظر در زاربا يطبقهبند ايبر انمیتو که صلیا يمتغیرها و هاروش

 يطبقهبند مختلف مناطق به فیاییاجغر نظر زا را زاربا ،فیاییاجغر يتقسیمبند در فیایی:اجغر ي.متغیرها1
 رگبز يشهرها يبهجا شرکتها از ريمحله. بسیا و شهر ن،شهرستا ،یالتا ،منطقه ر،کشو: مثل ،میکنند

  .کنند تفعالی کوچک يشهرها در هنددمی ترجیح ،ستا دیاز نهاآ در قابتر که
 متغیرهایی سساابر زار،با که ستا معنی انبد ،جمعیت ترکیب يمبنا بر يتقسیمبند جمعیت: ترکیب. 2
 اد،نژ ،منصب ت،تحصیال انمیز ،شغل ،مددرآ اده،خانوت حیا چرخه اده،خانو يعضاا ادتعد ،جنس ،سن نچو

  د.شو تقسیم  و يطبقهبند ملیت
 هشیو سساابر را ارانخرید که دشو-می باعث نیروا ملاعو سساابر زاربا يتقسیمبند نی:روا مسائل. 3

 يبند-تقسیم در که موفقی نیابازارکنند. با يتقسیمبند وهگر چندین به ،شخصیتی يیژگیهاو یا ندگیز
 از جالب يیژگیهاو ت خود،محصوال ايبر میکوشند ،میکنند دهستفاا شخصیت مثل نیروا مسائل از زاربا

  شوند. قائل شخصیتی ظلحا
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 ت،معلوما و نشدا انزمی سساابر را هکنندفمصر يهاوهگر ر،فتار يبرمبنا يتقسیمبند در ر:فتار عنو.4
  د.میکن يطبقهبند ل،محصو به نسبت کنشوا عنو یا دهستفاا هنحو ش،نگر

  صنعتی يهازاربا يتقسیمبند
 رهشاا نهاآ به یرز در که دمیشو دهستفاا نیز یگرد يمتغیرها و ملاعو از صنعتی يهازاربا تقسیم براي
  :دمیشو

 :عملیاتی يیژگیهاو .1

  شامل : یژگیهاو ینا 
 ژي.کنولوت يمتغیرها §

 ه.کننددهستفاا ضعیتو  §

 . يمشتر يقابلیتها  §

 :خرید يهاهشیو .2

   مانند: متغیرهایی شامل ،هاهشیو ینا 
 خرید نمازسا §

 خرید يهارمعیا  §

 خرید يسیاستها  §

 :ضعیتیو ملاعو .3

  مانند: متغیرهایی ضعیتیو ملاعو 
 یترفو §

  هیژو دبررکا  §

 رشسفا انمیز §

 :شخصی يگیهاویژ .4

   مانند: متغیرهایی یژگیهاو ینا 
 هشندوفر و ارخرید مشابهت §

  داريفاو و يپذیرهمخاطر  §
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  زاربا با جههامو يهايتژاسترا

  

 ربهکا زاربا در فعالیت عنو و سطح تعییین و زاربا با جههامو در را یرز يهايتژاسترا ،شرکتها معموال
  :میگیرند

 و یعزتو ،تولید هنبوا رتبهصو ل،محصو یک که ستا ینا ممستلز ه،نبوا یابیزار:بازاربا دننکر ي.تقسیمبند1
  د.شو یجوتر و تبلیغ هنبوا رتبهصو
 يبخشها میکوشند ه،شديتقسیمبند یابیزاربا از دهستفاا مهنگا ت،مؤسسا :زاربا کامل يتقسیمبند .2

 يهازنیا با که ،کنند عرضه را خدماتی یا کاالها ،بخشها ینا از یک هر در و نمایند تفکیک را زاربا مختلف
  . باشد رگازسا بخشها از هریک

 در. دارد ارقر دخر یابیزاربا و هنبوا یابیزاربا بین که ستا شی: روزاربا از بخشهایی بر مبتنی یابیزاربا. 3
 پی در که ،میکنند شناسایی را نمشتریا از هاییوهگر یا یرمجموعههاز زار،با از هربخش درون در روش، ینا

  .هستند یاامز از خاصی ترکیب
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  زاربا يبندتقسیم همیتا

  

  ست.ا یابیزاربا يتژاسترا يمرکز هسته زار،با تقسیم
  :باشد یلذ يیاامز داراي ندامیتو تسساوم ايبر زاربا تقسیم
Ø يهازارباده خر با نند متناسبامیتو ،ندآورمی ستدبه زاربا دههرخر از که طالعاتیا از دهستفاا با 

 .هندد تخصیص را مناسبی یابیزاربا يجههادبو ،مختلف

Ø هددمی کاهش را ريتجا یسکر و دهکر ترنساآ را تسسامو ايبر فهد زاربا بخانتا. 

Ø ضایتر انمیز و کنند مایشآز را قبار عرضه لقبا در زاربا قسمت هر تحتیاجاا نندامیتو تسسامو 
 . بسنجند را نمشتریا

Ø تیاتغییر د،خو بییازاربا تعملیا و يتولید يبرنامهها در تیاتغییر دیجاا با ،هازاربادهخر قیقد شناخت با 
 نند.ک دیجاا

 زاربا تقسیم حلامر
 :دشو دهپیمو باید مرحله سه زار،با يتقسیمبند بر مبتنی یابیزاربا در

 که ارانخرید از وهگر چند به را زاربا یک سیلهو انبد که ستا میاقدا زار،با يتقسیمبند :زاربا تقسیم-1
 .میکنند سیمتق ،هستندوتمتفايهارفتار یا هازنیا ،یژگیهاو داراي

 یا یک تعیین و زاربا از بخش هر يبیتهااجذ یابیارز یعنی زار،با دادن ارقر فهد :زاربا اردادنقر فهد-2
  .ختداپر فعالیت به آن در باید که زاربا از بخش چند
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 نظر از را دخو قابتیر موضع ،شرکت که ستا ینا زاربا در هجایگا تعیین از دمقصو زار:با هجایگا تعیین-3
  .مینماید تعیین لومحص

  مؤثر زاربا تقسیم يهارمعیا
  :از تندرعبا زاربا تقسیم صلیا رمعیا پنج

 معد طریق از اري،گذ-سرمایه زدهبا و دسو یشافزا گرا اري:سرمایهگذ زدهبا و دسو یشافزا قابلیت -1
 .دگیر رتصو ي ايتقسیمبند هیچگونه نباید ،یدآ ستدبه زاربا يتقسیمبند

 يمبنا بر باید زار،با از قسمت هر در هبالقو ارانخرید قسمت: هر در ارانریدخ يهازنیا دنبو مشابه -2
 باشند. شتهدا شباهتهایی باهم ،یابیزاربا يفعالیتها

 .زاربا نگوناگو يقسمتها در ارانخرید يهازنیا دنبو وتمتفا -3

 فعالیت مندزنیا زار،با قسمت یک به ستیابید قسمت: یک به ستیابید ايبر یابیزاربا فعالیت نمکاا -4
 است. هندزسا و رآکا یابیزاربا

 اجرا پائین هزینه با و بهسهولت را زاربا تقسیم حطر باید یابیزاربا مدیر زار:با تقسیم هزینه و سهولت  -5
 کند.

  بیشتر يمشتر بجذ ايبر فهد زاربا تعیین
می باشد  ینا است آن روي ديیاز تاکید و هیمد می منجاا مشاغل نصاحبا با که هاییرکا لیناو از یکی

  .بشناسند را دخو آل هیدا يمشتر و نمایند مشخص شنرو و ضحوا مالکا را دخو فهد زاربا که
  ؟چیست فهد زاربا دنکر مشخص از فهد

 يبیشتر تمرکز دخو شغلی برنامه و فهد روي بر دننابتو که کنند می مشخص را فهد زاربا رمنظو ینا به
 هم با ها چیز بعضی در که یدا دهکر تمرکز ادفرا از خاصی هوگر روي شما یگرد رتعبا به. ندباش شتهدا
  نددار اكشترا

  یابیزاربا مشی خط بر موثر ملاعو
 اي گونه به باید کاال قیمت،ستا زاربا در رحضو اومتدو شرکت يبقا نهاآ مهمترین که:یابیزاربا افهدا -1

  د.باش رنتظاا ردمو دسو کثراحد به توجه با شرکت يبقا ضامن که دشو تعیین
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 کاال تتبلیغا و یعزتو ،حیاطر با باید کاال قیمت تعیین روش ینا در:یابیزاربا عناصر ترکیب مشی خط -2
 باشد. هماهنگ

 می کاال اريگذ قیمت در اي هکنند تعیین عامل وشفر و یعزتو ،تولید يها هزینه کلیه : هزینه عامل -3
 شد.با

 .دشو می تعیین لمحصو انمدیر ،یابیرزابا انمدیر توسط قیمت شرکتها غلبا در :اريگذ قیمت نماساز -4

 ییابسز تاثیر کاال اريگذ قیمت سیاست بر قابتیر یطاشر در لمحصو کیفیت به توجه با:  قبار قیمت -5
 دارد و...

 تعیین با لمثا انعنو به،کند لنباد را خاصی افهدا صحیح اريگذ قیمت طریق از نداتو می شرکت یک
 زاربا رادر تثبا انتو می قیمت زيسا نیکسا با هچنین، شد زاربا به قبار ورود مانع انتو می پایین قیمت

  د.کر دیجاا
 بر ننداتو نمی تنهایی به امهیچکد و هشد تشکیل هشندوفر و ارخرید ديیاز ادتعد از: کامل قابتر زاربا

  .ندراند یابیزاربا يها مشی خط به توجهی نشندگاوفر زار،با عنو ینا در الذ ،نداربگذ ثرا وشفر يقیمتها
 از کاال ستد و داد ايبر که دشو می تشکیل هشندوفر و ارخرید ديیاز ادتعد از :رينحصاا قابتر زاربا

  ست.ا متمایز هم به نسبت نکاالهایشا و دهکر دهستفاا مختلفی يقیمتها
 سیاست به نسبت امکد هر که هشد تشکیل هشندوفر وديمحد ادتعد از: قطبی چند رنحصاا قابتر زاربا

  می دهند. ننشا يبیشتر حساسیت دخو از انیگرد یابیزاربا مشی خط و يارگذ قیمت
 افهدا سساا بر الذ و دهبو خصوصی یا لتیدو که هشد تشکیل هشندوفر یک از فقط: کامل رنحصاا زاربا
  شد.با می وتمتفا اريگذ قیمت سیاست ،مربوطه نمازسا خصوصی یا لتیدو

 و معین زاربا یک در قیمت مختلف حسطو در که هدد می ننشا را کاالیی ادتعد ،کاال یک يتقاضا منحنی
 بستهوا هم به سمعکو ربطو تقاضا و قیمت زار،با ديعا یطاشر در الذ ، دشو می اري خرید مشخصی نماز در
  ید.آ می پایین تقاضا قیمت فتنر باال با و ندا

  قیمت برابر در تقاضا کنشاو که ستا کرذ به زمال ،باشند شتهدا گاهیآ نیز قیمت کشش از باید نیابازاربا
  شود. می هنداخو قیمت کشش
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  یابیزاربا میختهآ

  

 هماهنگ و سیستمی ترکیب شنگر یک میبایست اجزا ینا بین که ستا ینا ترکیب یا میختهآ  از منظور
 تسا یابیزاربا يهااربزا از اي مجموعه یابیزاربا عناصر کیبتر .اردگذ تاثیر يمشتر بر ندابتو تا دشو اربرقر
  .کند می دهستفاا ها آن از فهد زاربا در دخو یابیزاربا افهدا به نیل ايبر نمازسا که
 يتقاضا انمیز بر نهاآ منجاا با نداتو می شرکت که ستا فعالیتهایی همه هبرگیرنددر یابیزاربا میختهآ

 يبند قسیمت کلی ستهد رچها در انمیتو را فعالیتها ینا کالسیک يبند تقسیم در. اردگذ ثرا محصوالتش
  : دکر

 یرز ملاعو آن در بایست می و نماید می عرضه زاربا به شرکت که خدمتی یا کاال : )Product( لمحصو
  کیفیت -حیاطر -لمحصو عتنو  د:گیر ارقر نظر مد

  وش.فر از پس و حین ،قبل تخدما -يبند بسته و دبعاا - ريتجا منا
 یرز اردمو قیمت صخصو در. میکند طلب يمشتر از لمحصو لقبا در شرکت که مبلغی : )Price( قیمت

 و تسویه عنو -ختداپر نماز -وشفر يها تخفیف -قیمت يها لیست د:گیر ارقر توجه ردمو بایست می
  ن.مشتریا رعتباا

 شرکت محل از تخدما یا کاال ئهارا یندآفر در که مانهاییزسا و ادفرا کلیه : )Place( یعزتو یا عرضه نمکا
 محل-کاال  حمل هنحو -یعزتو يکانالها د:شو می شاملرا نددار نقش نهایی هنندک فمصر ستد به شما

 . کاال چینیرجو - کاال عرضه

 فهد يههاوگر همه یا یک خرید انمیز یشافزا ايبر نمازسا که ماتیاقدا کلیه : )Promotion( یجترو
  د:نمو توجه یرز اردمو به باید آن در که دبر می ربکا



  27  
  

Ø تتبلیغا   
Ø وشفردپیشبر   
Ø شندگیشخصیورف  
Ø مستقیم یابیزاربا   
Ø عمومی بطروا  

   :تخدما چهریکپا مدیریت نکاار
Ø ادفرا 

Ø يبندبسته 

Ø  رتقد 

Ø  يیزر برنامه 

Ø  زيمتقاعدسا 

Ø  ئهارا 

Ø عمومی بطروا 

Ø کترمشا 

Ø وشکا وسیربر 

Ø محیطی ضعیتو 

Ø ختداپر سیاست 

Ø یندآفر 

Ø      تعصب و قشتیاا 

Ø   سیاست 

Ø   عمومی آراي  

  يرمشت هیدگاد از یابیزاربا همیزآ
  رت است از: عبابییازاربا همیزن آمشتریا نظرو  ستاخو به دیکربا رو

  . پسند يمشتر يشهاارز لف)ا
  .يمشتر هزینه ب)
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  .خرید در گیدسوآج)
  .تتباطاار  )د

 او نصیب ت)خدما یا (کاال لمحصو یک از که هاییهفاید مجموعه از تسترعبا ي:مشتر هیدگاد از قیمت
 ،مناسب دکررکا ل،محصو کیفیت .ددمیگر او متوجه بابت ینا از که هزینههایی کلیه يمنها د،میشو

 از برخی مانیز و حیرو ،جتماعیا ،مالی يهزینهها و مطلوبیت یقدمصا از برخی هویت و رستیژ،یباییز
  . هستند تعریف ینا در هزینه یقدمصا

  یابیزاربا طالعاتیا يها سیستم

  

 طبقه آوري، جمع تطالعاا آن طی که یافته نمازسا حلیامر از ستا رتعبا یابیزاربا طالعاتیا سیستم
  د.شو می تحلیل و تجزیه ي،بند

  یابیزاربا طالعاتیا يها سیستم اعنوا
  :نددار ءجز سه یابیزاربا طالعاتیا يها ستمسی

Ø ت.طالعاا کسب و هخیرذ سیستم 

Ø ت.طالعاا بر رتنظا سیستم 
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Ø ت.طالعاا تحلیل و تجزیه سیستم 

  یابیزاربا طالعاتیا يها سیستم يها یژگیو
Ø موقع به سترسید 

Ø يپذیر فنعطاا 

Ø جامعیت 

Ø بقتطا 

Ø سیسترد سهولت 

Ø دنبو مدروزآ 

  زاربا تتحقیقا یندفرآ

  

  میکنند: اجرا و يیزربرنامه را یابیزاربا تتحقیقا ،مرحله پنج در یابیزاربا انیرمد
  .مسئله تعریف -1
 .فرضیهها تنظیم و تعیین -2

 .تحقیق حیاطر -3

 .زمال تطالعاا آوريجمع -4

 و دادن اطالعات به مدیر. رتفسی و تجزیه -5
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  مسأله تعریف:  اول مرحله
 کوچکتر را عموضو باید اردمو بیشتر در.نظر ردمو لهامس رهبادر مختصر بیانی از ستا رتعبا لهامس تعریف

  .هیماردقر تحلیل و تجزیه ردمو را مشخص والس یک ده،کر
  فرضیه تنظیم و تعیین:  دوم مرحله

 بیش ندامیتو محقق مشکل یا مسئله یک ردمو در هگا.دمیشو تعیین یفرضیههای ،لهامس تعریف از بعد
  هد.د ئهارا فرضیه یک از

  تحقیق حیاطر: مسو مرحله
 تحقیق باید تطالعاا آوريجمع ايبر نشد دهماآ رمنظو به ،فرضیه تنظیم و تعیین و لهامس تعریف از بعد
  : دگیرمی ارقر توجه ردمو بخش سه ،مرحله ینا در د.کر حیاطر را بمطلو

  تحقیق. عنو دنکر مشخص -1
 ت.طالعاا کسب منابع تعیین  -2

 .نمونه بنتخاا و حیاطر -3

  

   مسأله تنظیم و تعریف
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 وشر توان می شدند معین دقیقا تحقیق اهداف و شد تنظیم و تعریف وضوح به مسأله که زمانی فقط
   .برگزید یا کرد طراحی مناسبی تحقیق
 حل رايب مناسبی متعدد ،راههاي باشد داشته مشکلی دارد قرار گیري تصمیم درموقعیت که شخصی اگر
  .برگزیند را یکی آنها ازمیان وباید نیستند برابر درهماهنگی اینها دارد،اما دراختیار مشکل
 پیش را تتحقیقا نوع کارمدترین باید بلکه کند، فراهم را پژوهشگر اطالعاتی نیازهاي باید فقط نه تحقیق
  .دهد قرار او روي

   .است ابیبازاری پژوهشگر و گیرنده تصمیم بین مناسب هماهنگی و ارتباط نیازمند لهامس تعریف و ظیمتن 
   بازاریابی تحقیقات عمده هدف

   آن اطراف محیط و گیرنده تصمیم
   جانشین عملیاتی مسیرهاي

   گیرنده تصمیم اهداف
   جانشین عملیاتی مسیرهاي پیامدهاي

   گزید؟ دوري گیري تصمیم نادرست مسأله به راجع تحقیق دام از توان می چگونه :سؤال

 حقیقت است، نشده تعریف کامل طور به گیري تصمیم مسأله که هنگامی تا که است آن اصلی راه :جواب
  .بیندازیم تعویق به را

   :برگیرد در را مطالباین  باید مشکل مورد در پژوهشگر پیشنهادي و اولیه طرح
   .شد خواهد آنها دادن انجام به منجر تحقیق هک عملیاتی:  عملکرد
   .شود می شده گرفته تصمیم اجراي باعث که رویدادهایی:  منشاء

   گزیند رب را عملیاتی مسیرهاي از یکی تا دارد نیاز آنها پاسخ به گیرنده تصمیم که پرسشهایی:  اطالعات
   .شود وريآ جمع آنها طریق از اطالعات باید که گروههایی:  هدف افراد

  .گیرد می بر در را تحقیق اجراي براي الزم بودجه و زمان برآوردهاي:  لجستیک

  تحقیقاتی طرح یک اجزاي
Ø پروژه آزمایشی نام   
Ø بازاریابی مشکل شرح   
   .کند می توصیف و مشخص را موردنظر مشکل چارچوب که است مختصري شرح
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Ø پروژه محدودیتهاي و اهداف   
   .آورد می را پروژه قلمرو و هدف قسمت این در نویسنده 

Ø مطالب رئوس:   
 پذیر انعطاف کافی اندازه به نشده بینی پیش مشکالت درج براي باید و است پروژه کل آزمایشی چارچوب 

   باشد
Ø شناسی روش و اطالعاتی منابع   

   تحقیق 
 مختصري  توضیح و شده تعریف بخش این در) ثانویه و اولیه(شود آوري جمع باید که اطالعاتی انواع
   .شود می داده اطالعات آوري جمع روشهاي درباره

   :موردنیاز انسانی نیروي و زمان برآورد
 فهرست به باید آنها دستمزد میزان و مسؤولیت نوع با همراه تحقیق رساندن انجام به براي الزم افراد تعداد

   .آید در

   :ها هزینه تخمین
   .یابیم دست پروژه کلی هزینه به تا شود جمع باید مخارج همه اب الزم انسانی نیروي دستمزد هزینه

   :نیست مفید بازاریابی تحقیقات آن در که مختلفی موقعیتهاي
v دارد آگاهی کامال شوید مطلع آن از باید آنچه به که هنگامی.   
v است موجود الزم اطالعات وقتی.   
v دارد همراه به زیان و ضرر زمان گذشت که هنگامی.   
v کند می رو رقیب براي را شما دست تحقیق اجراي.   
v سازد نمی نمایان را آتی اوضاع تحقیق وقتی.   
v است بیشتر آن نتیجه ارزش از تحقیقی مخارج که هنگامی.   
v نیست اختیار در کافی بودجه دقیق، کاري دادن انجام براي که هنگامی.   
v نیست مؤثر محصول معرفی در تحقیق از حاصل نتایج وقتی.   
v است مبهم اهداف و نیست واضح مسأله که یهنگام.   
v نیست امکانپذیر فنی نظر از تحقیق که هنگامی.   
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  : است مفید بازاریابی تحقیقات آن در که مختلفی موقعیتهاي
v ندارید بازاریابی گیري تصمیم براي الزم اطالعات که هنگامی.   
v کنید خابانت را کدامیک دانید نمی و است موجود مختلف راه چند که زمانی .  
v دارد وجود کشمکش و تضاد اهداف و سازمان نظیرسیاست مسائلی سر بر سازمان درون که وقتی.   
v بازار سهم کاهش نظیر کنید می مشاهده را مشکلی عوارض که هنگامی .  
v است اینطور چرا بدانید خواهید می و رود می پیش خوبی به بازاریابی برنامه که زمانی.   
v جدید محصولی عرضه نظیر زنید می دست اي تازه کار به که وقتی.   
v توزیع جدید شبکه  ایجاد و قیمت تغییر.   

  

  شرکت از خارج پژوهشگران از استفاده مزایاي
 زا تحقیقاتی خدمات کنندگان عرضه استخدام باشد، متغیر سال طول در پژوهشگران کار میزان اگر -1

   .است تر صرفه با داخلی بخش استخدام
 هک پژوهشگري به را پروژه ، شرکت از خارج اي حرفه پژوهشگران گرفتن اختیار در با دتوان می شرکت -2
  .بسپارد دارد را تخصص بیشترین خاص زمینه آن در

   :دشو تحقیق در مشکالتی بوجودآمدن سبب تواند می آنها بواسطه مشتري که یتهاییعموق
v تحقیقاتی کتشر از تحقیق اصلی اهداف و مسائل و مشکالت داشتن نگه مخفی.   
v شده بینی پیش مسائل از رفتن طفره با ها هزینه کاهش براي تالش.   
v مصاحبه شروع از پس تغییر یک حداقل کردن وارد و پرسشنامه مکرر تغییر.   
v اطالعات آوري جمع مرحله انداختن تعویق به.   
v آن کتبی تایید بدون طرح شفاهی تغییر.   
v شده متنظی امور همه دادن انجام براي تقاضا .  
v تحقیق بودجه موقع به پرداخت از خودداري.   

 ندک استفاده آنها از خود مسؤولیت بار کاهش براي تواند می تحقیقاتی شرکت که موقعیتهاي
   :از عبارتند

  .مطلوب روشی به رسیدن براي تحقیق اهداف تعدیل-1
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  .پروژه در اندك تغییرات از استفاده سپس و هزینه برآورد آوردن پایین-2
  .گیرد صورت باید که تغییراتی سر بر مشتري با توافق-3
  .رود می پیش برنامه طبق چیز همه که مطلب این طرح-4
  .نهایی گزارش تنظیم از پیش حساب صورت ارائه-5
  .توافق مورد زمان شدن سپري از پس گزارش فرستادن-6

  تحقیق عنو

 

  :تحقیق عنو دنمشخصکر-1
 ايبر باید محقق ،شد مشخص قیقد رطو به هدفها که قتیو.دارد کیفی و کتشافیا حالت بیشتر تحقیق

 کمی بیشتر روش دو ینا. کند دهستفاا دو هر از ترکیبی یا و علّی یا توصیفی روش از تطالعاا آوريجمع
  کیفی. تا هستند

 در دارد، دخو مطالعه ردمو عموضو از يبهتر تعریف به جحتیاا محقق که قتیو : کتشافیا تتحقیقا 1-1
  میکند. دهستفاا کتشافیا تتحقیقا از اردمو بیشتر

 عنو ینا غالباً. میکنند توصیف را یابیزاربا مسأله ماهیت نمحققا تتحقیقا ینا در:  توصیفی تتحقیقا 2-1
 تا باشد شتهدا مسأله از خوبی درك باید محقق دفر ایرز د،میگیر رتصو کتشافیا تحقیق از بعد تحقیق

  .کند تشریح مفصلتر تیرصو به را تحقیق آن ندابتو
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ست. ا دهکر دیجاا زاربا در را خاصی رثاآ که ستا عاملی شناسایی تتحقیقا ینا از فهد : یعلّ تتحقیقا3-1
 بستهوا متغیر ،مستقل متغیر تغییر با که برساند تثباا به را نکتهینا تا میکند کمک محقق به علّی تحقیق

  میکند. تغییر خاصی جهت در

  طالعاتیا منابع

  

  نمازسا یا شرکت بایگانی و هاهندوپر

  کتابخانهها

  لتیدو يمانهازسا

  سانههار و تیرانتشاا يمانهازسا

  ...و هشیوپژ تمؤسسا و مانهازسا
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 تطالعاا کسب منابع تعیین يبعد مگا ،تحقیق عنو نشد مشخص از پس :تطالعاا کسب منابع تعیین. 2
 يهاداده و ثانویه يهاداده:  از تندرعبا میشوند دهستفاا تحقیق در معمو ً که هاییداده از عنو دو. ستا
  .لیهاو

 وژهپر ايجرا نهاآ آوريجمع از فهد و هشد آوريجمع قب ً که هستند هاییداده ینهاا : ثانویه يهاداده
 منجاا ايهزینه کم و سریع تحقیق ايمسأله ردمو در هدابخو کسی که مانیز. ستا دهنبو کنونی تحقیقاتی

  کند. دهستفاا ثانویه يهاداده و عمناب از ندامیتو ،هدد

 صخا وژهپر یک ايبر ربا لیناو ايبر و عموضو با بطهرا در مستقیم رطو لیه بهاو يهاداده : لیهاو يهاداده
  :   ستا مشخصی يیاامز داراي ثانویه يهاداده با مقایسه در لیهاو يهاداده. دمیشو آوريجمع تحقیقاتی

  .ستا تحقیقاتی وژهپر با متناسب اقیقد -1
 ست.ا مدروزآ معمو ً -2

 ست.ا طالعاتیا منبع تنها گاهی -3

 .ندارند سترسید نهاآ به قبار که دمیشو طالعاتیا داراي لیهاو يهاداده آوريجمع با محقق -4

 ريماآ جامعه شناسایی با را رکا باید ،یابیزاربا تتحقیقا یندافر از مرحله ینا در :نمونه بنتخاا و حیاطر. 3
  .ستا تحقیق آن توجه ردمو که دمیشو چیزهایی یا مکانها اد،فرا مهه شامل که دکر وعشر بطذیر
 ينمونهگیریها و حتمالیا ينمونهگیریها:  میشوند تقسیموهگر دو به کلی ربطو ينمونهگیر يشهارو

  .حتمالیاغیر
  اي. منطقه ريگی ونهنم -دهسا فیدتصا ريگی ونهنم -دهش يبند طبقه ريگی ونهنم- اي وشهخ ريگی ونهنم

  : حتمالیا يگیر نمونه
 :  شامل. دشو می بنتخاا تحتماالا یا شانس حسب بر ريماآ جامعه ادفرا از یک هر آن در که ستا اي نمونه

Ø ده.سا فیدتصا يگیر نمونه 

Ø ده.ش يبند طبقه يگیر نمونه 

Ø اي. خوشه يگیر نمونه 

Ø اي. منطقه يگیر نمونه 
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  :حتمالیا غیر يها يگیر نمونه
Ø سهمیه اي. ريگینهونم 

Ø دهسا ريیگنهونم . 

Ø تی.وقضا ريگی نهونم 

  ها: داده آوري جمع-4

  

  :دکر آوري جمع را لیهاو يها داده یرز طریق از یکی به انتو می

  .دشو می هیدد که گونه انبد قعهوا یا رفتار ثبت یعنی :همشاهد

 تطالعاا ،پرسشنامه از دهستفاا با محقق آن طی که ستا تحقیق هشیو یک ینا :سنجی نظر یا هیاخو نظر
  .کند می آوري جمع را زمال

  .  داد منجاا ريحضو تمالقا یا تلفنی ستما ،نامه لساار طریق از انتو می را هیاخو نظر

  :دهستفاا علل :پست طریق از هیاخو نظر

 ست.ا ارزان نسبتا

 و...ترند  عینی ها پاسخ

 يکثیر وهگر ايبر یدبا پرسش ینا گرا هیژو به دارد، زنیا نیآ پاسخی به محقق که مانیز :تلفنی مصاحبه
 تلفن ادفرا از برخی:  دارد هم هایی ضعف روش ینا لبتها. دبو هداخو تلفن از دهستفاا د،شو حمطر دممر از
  .ستا هنشد ثبت تلفن يهنمارا فترچهد در ادفرا از برخی منا .ندارند
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 ارقر بحث درمو عمیق تیرصو به را پرسشهایی هدابخو یابیزاربا مدیر که مانیز :ريحضو هیاخو نظر
 .کند می دهستفاا روش ینا از ،هدد

  :دارد مزیت دو ینا. کنند می دهستفاا کامپیوتر از یابیزاربا انمدیر

  دازد.پر می ها داده يبند ستهد و آوري جمع به مصاحبه حین در کامپیوتر -1
 مپیوترکا به که اي برنامه طبق ،ستاجرا لحا در مصاحبه که مانیز در ستدر يکامپیوتر يپرسشها -2

 .دشو می تنظیم دخو به دخو ه،شد داده

 پرسشنامه
  :کنند می یرتقسیمز وهگر سه به راها پرسش معموال. ستا بطر ذي يها پرسشنامه تهیه ايبر

 می شخاطر به را نچهآ که آورد می دجوو به گو پاسخ ايبر را نمکاا ینا ها پرسش ینا: زبا يها پرسش
  .دارد ازبرا سدز

 بنتخاا را یکی فقط اب،جو دو بین از که هنداخو می ادفرا از ها پرسش گونه ینا در :بیاجو دو يها پرسش
  کنند.

 دخو پاسخ ها گزینه بیناز  که هنداخو می هشوند مصاحبه دفر از عنو ینا در: بیاجو چند يها پرسش
  کند. مشخصرا

  مایشیآز روش
 مستقل متغیر گرا دشو هشاهدم که ستا ینا فهد ،نامند می نیز"علی تحقیق را آن که روش ینا در
 یا نیامید رتصو به انتو می را تحقیق ینا. شتاگذ هداخو يثرا چه بستهوا متغیر روي بر ،یابد تغیر
  .  داد منجاا مایشگاهیآز
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  ها یافته عرضه و تفسیر ،تعبیر ،تحلیل و تجزیه

  

 تهیه ها آن از اي خالصه ،داده ارقر قتد ردمو را ها پاسخ. کند می زغاآ ولجد تهیه از را دخو رکا محقق
 را ها آن ، )باشد هشد ثبت کامپیوتر در ها داده گرا(ارفزا منر از خاصی اعنوا از هستفدا با سپس. کند می
  .هدد می ارقر تحلیل و تجزیه ردمو

 ،باشد ضحوا و درك قابل لحا عین در و خالصه تیرصو به باید تحقیق نتیجه :تحقیق نتیجه ئهارا هنحو
 بر مشتمل ،تحقیق نتایج بر وهعال باید ارشگز. دشو ئهارا شفاهی یا کتبی رتصو به هک ینا از عما

 تتحقیقا يها کتشر .کند ذتخاا را زمال تتصمیما ندابتو وي تا باشد نمازسا مدیر به مشخص هاییدپیشنها
 قیقاتیتح يها تکنیک از دهستفاا در نهاآ. هستند متخصص تطالعاا ارشگز و تحلیل دآوري،گر در یابیزاربا

 ییراکا و کیفیت با و ممکن نماز قلاحد در را رکا ینا ننداتو می و نددار نسبی مزیت پیشرفته و هپیچید
 منیتا اي، حرفه و صالحیت صاحب زاربا تتحقیقا يها شرکت يیاامز مهمترین از یکی. هندد منجاا يباالتر

 .باشد می ها شرکت تطالعاا در رازداري و

   :باشد می ذیل موارد رندهبرگی در کامل تحقیق طرح یک
v مسأله تعریف   
v ها فرضیه و تحقیق روشهاي تعیین   
v اطالعات تحلیل و تجزیه و آوري جمع چگونگی   
v تحقیق انجام زمان مدت یا زمانی چارچوب   
v تحقیق هاي هزینه برآورد   
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   تحقیق طرح انواع
v علی   
v توصیفی   
v اکتشافی   

  : اکتشافی تحقیقات
 می فادهاست گیرد، قرار ارزیابی مورد باید بعدها که هایی فرضیه توسعه و مسائل و مشکالت تعریف براي

  .شود
  .است اصلی مشکل کردن مشخص: اکتشافی تحقیق هدف

  .ندارد وجود رسمی تحقیق طرح اکتشافی تحقیق در
  .شود می آغاز اکتشافی تحقیقات با بازاریابی تحقیقات به مربوط هاي پروژه بیشتر

   کتشافیا تحقیق طرح روشهاي
v موجود کتب و مقاالت بررسی   
v متبحر و متخصص افراد از پرسش   
v برگزیده مورد چند بررسی  

  :موجود کتب و مقاالت بررسی
 و اهنماهار گذشته، تحقیقات گزارشهاي ، بازارگانی انتشارات نظیر(ثانویه اطالعات منابع بررسی کار این
  گیرد می بر در را) ها مهروزنا حتی و دولتی گزارشهاي و آمار علمی، هاي مجله

   :متبحر و متخصص افراد از پرسش
 مورد مطالب به راجع بخصوصی دانش که افرادي از اطالعات کسب براي است کوششی فرایند این
 تعداد و ها واسطه حتی یا سازمان از خارج مشاوران اجرایی، مدیران توانند می افراد این.دارند مطالعه
  .باشند مشتریان از اندکی

   :برگزیده مورد چند بررسی
 هاي نمونه انتخاب آن معمولی الگوي که است برگزیده مورد چند دقیق تحلیل و تجزیه گام آخرین

  .آنهاست کامل تحلیل و افراطی
   :توصیفی تحقیقات
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 مصرف جمعیت ویژگیهاي است ممکن مطالب این.کند می وصف را مطالبی توصیفی تحقیق طرح
  .باشد کنندگان
  .ناپذیرند انعطاف و رسمی معموال اکتشافی تحقیقات برخالف توصیفی تتحقیقا
 طرح یاکتشاف مرحله در مشکل از واضحی تعریف باید رود،پس می بکار مشکل حل براي توصیفی تحقیق
  .باشد آمده بدست تحقیق

   توصیفی تحقیقات طرحهاي
   اي مطالعه تحقیق

  : پانل
  .گیرد می انجام نظر مورد جمعیت ویژگیهاي به ستیابید منظور به معموال: اي مطالعه تحقیق
   اي مطالعه تحقیق

  : مشاهده
   .کرد ثبت را آنها خرید عادات و گرفت نظر زیر مارکت سوپر یک در را مشتریان

   :پرسشنامه
   .شود می نظر مورد مسأله حل باعث آنها پاسخ که شود می پرسشهایی شامل

   .دارد پژوهشگر براي کمی استفاده متغیره یک اطالعات
   :اي مطالعه تحقیق هاي محدودیت

  : هزینه
   انجامد می طول به ها هفته شوندؤ مصاحبه یک به یک نفر صدها اگر
  : برداري نمونه یچیدگیپ

   .برد می بیشتري زمان هم و است الزم زیادي تخصص هم زیرا است مشکل بسیار برداري نمونه
  : بودن سطحی

   .دهد نمی نشان ار امور علت
   پانل طرح

  : ویژگیها
   .آورد بدست زمان طول در را نظر مورد متغیر تغییرات توان می پانل طرح کمک به
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   .آید می دست به اطالعات آنها از مستمر طور به که است دهنگان پاسخ از ثابتی نمونه پانل
   ها پانل کاربرد
 میزان گوناگون، محصوالت به مشتریان تمایالت و عالیق سنجش طریق از توان می پانل کمک به

 مفهوم ای کاالها ، تعیین را بخخصوصی تبلیغاتی هاي برنامه بینندگان ،ویژگیهاي بینی پیش را فروش
   .کرد بررسی شرکتها بازاریابی آمیخته در را متغیري نوع هر کلی طور به و آزمایش را جدید کاالهاي

 ورهد یک طول در تغییرات سنجش براي اطالعات از مستمر جریانی ارخواست مدیریت که هنگامی ها پانل
   .مؤثرند بسیار است، زمانی
   پانل طرح هاي مزیت
Ø کند می گیري اندازه را زمان طول در تغییر پانل.   
Ø دارد زیادي کنترل پانل بر پژوهشگر.   
Ø کنند می بیشتري همکاري پژوهشگر با پانل.   
Ø کند می امکانپذیر را عمیق و دقیق تحلیل و تجزیه پانل طرح.   
  :پانل طرح معایب
Ø نباشند مطالعه مورد جمعیت نماینده است ممکن پانل اعضاي.  
Ø گیرد قرار کنترل غیرقابل عوامل تأثیر تحت پانل اعضاي پاسخ دارد امکان.  
Ø شوند می عضو داوطلبانه پانل افراد.  

   )علی(آزمایشی تحقیقات
   ثابت متغیر یک جزء متغیرها تمامی آن در که است شده کنترل موقعیت یک شامل

   :آزمایشی طرحهاي مهمترین
v کنترل گروه بدون بعد و قبل طرح   

 بازار  در میدانی صورت به باید طرح نوع این.است زمان مسأله ان اصلی ضعف و است طرح ترین ساده
   .آزمایشگاهی مطالعه نه شود انجام
v کنترل گروه با بعد و قبل طرح   

   .شود می اضافه کنترل گروه یک که تفاوت این با است قبلی طرح به شبیه
   .گیرد نمی قرار آزمایشی متغیر معرض در کنترل گروه که است این گروه دو این تفاوت تنها
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   .کند گیري اندازه وابسته متغیر بر را آزمایشی متغیر اثر که دهد می امکان پژوهشگر به طرح این
   است اشکال چند داراي زیرا دارد بهتري ملکردع قبلی طرح از طرح این
v کنترل گروه با بعد فقط طرح   
   .شود می ارزیابی قبلی گیري اندازه بدون آزمایشی متغیر طرح این در

 ار توصیفی ابزارهاي از بسیاري توان می طرح این کمک به.ندارد وجود طرح این در زمان از ناشی تأثیرات
   .کرد آزمایش
  . داد انجام میدانی صورت به هم و آزمایشگاه در هم توان می را علی قاتتحقی طرحهاي

   :آزمایشی تحقیقات
 میزان رب بندي بسته در تغییر اثر مثال.شود می بررسی متغیر دو بین علی رابطه آزمایشی تحقیقات در

  .کاال یک فروش
  .کرد استفاده سازي فرضیه و موضوع تعریف براي توان می اکتشافی تحقیقات از

 یژگیهايو گرفته،توصیف انجام فروش کجا در اینکه تحلیل و تجزیه براي توان می را توصیفی تحقیق طرح
   .برد بکار تبلیغاتی برنامه یک به نسبت مشتریان فکر طرز یا خریداران

  :آزمایشگاهی علی تحقیق
 یم کنترل را تغیرم چند یا یک که حالی در پژوهشگر آن در که مصنوعی موقعیت یک از است عبارت 
  .دهد می تغییر عمدا را یامتغیرهاي متغیر کند،

  :میدانی علی تحقیق 
 کنترل متغیر یک از غیر را متغیرها تمام کوشد می پژوهشگر و دهد می رخ تجارت واقعی محیط در 
  .کند
  .شود می اعمال بیشتري کنترل آزمایشگاهی علی تحقیقی در

  .است تر واقعی میدانی علی تحقیقات
 سه دبای بگیرند تصمیم آزمایشگاهی یا میدانی آزمایشهاي مورد در اینکه از قبل بازاریابی پژوهشگران

  :کنند ارزیابی را آزمایش جنبه
  الزم اطالعات نوع-1
  آزمایش اعتبار به مربوط الزامات-2
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  .نیاز مورد اطالعات آوردن بدست براي الزم هزینه و زمان-3
   .است ضعیف برونی اعتبار نظر از و قوي درونی اعتبار رنظ از آزمایشگاهی آزمایشهاي
  .است مطلوبتر و تر صرفه به آزمایشگاهی آزمایشهاي

 

  جنبه هاي اصلی در تحقیق بازار:

  

  جنبه اجتماعی    
v اولویت هاي بازاردر قالب رنگ، عادات،نقاط ضعف 
v .طرح محصول از نظر کاربرد کلی و بکار گیري آن  
 

 جنبه آماري
v گوهاي خرید در قالب رفتار مصرف کننده از نظر قیمت و محل خریدتحلیل ال 
v یک تحلیل طی دوره اي از نوسانات صعودي یا نزولی تقاضاها  
 

 جنبه روانی
v فهم ودرك و منطق جامعه در زمینه اولویتها و عادات آن 
v ارایه تحلیلی از عکس العمل بازار نسبت به هر گونه اصطالحات 
v ن سیستم توزیع و تکنیک هاي توسعهتحلیلی از کم هزینه تری 
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 جنبه اقتصادي

v تحلیلی از مشتریان در ارتباط با گروه در آمد،طبقه اجتماعی،گروه سنی  
 

  اجزاي تشکیل دهنده تحقیق بازار:

 

v  مشخصات و تشکیالت واقعی بازار در تصمیم گیري براي ورود محصول به بازار،شامل بررسی شکل
  ق پرسشنامه.ظاهري و عادات خریداران از طری

v تحقیق در فروش با بررسی کامل تکنیکهاي فروش در گذشته 

v تحقیق درباره محصول وبررسی دقیق توسعه و طرح و آزمایش محصول 

v تحقیق در توزیع وبررسی مقدمات حمل کاال و عوامل مربوط به آن  

v تحقیق در مورد مصرف کننده و فروشنده 

v ت سرو کار دارندالف) شرکت هایی که با یک رده خاص از محصوال 

v ب)دالیلی که مصرف کننده برآن پایه یک محصول را بر دیگري ترجیح می دهد 

v پژوهش در تبلیغات وبررسی وسایل ارتباطی مختلف و تاثیر آنها  

 :اجراي تحقیق بازار
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v  نکته اول:زمینه یا کاالیی که تحقیق بر روي آن اجرا می گردد.که بستگی زیادي به سیاست شرکت
  دارد.

 موجود براي اجراي تحقیقپول  §

 نوع تحقیق و منابع قابل دسترسی §

 جدول زمانی §

 بازار بالقوه موجود §

 منافع احتمالی حاصل ار نتایج تحقیق §

 سهولت یا دشواري نفوذ در بازار §

 فوریت ماموریت §

 هزینه بلند مدت براي شرکت ، جهت ورود به بازار خارجی §

  استخدام کارگزار و یا توزیع کننده §

v رایط بازدهینکته دوم:ش 

v نوع تحقیق و روش آن 

v توافق اشخاص بر سر تحقیق 

v تحقیق آزمایشی الزم است صورت گیرد یا خیر؟ 

v اطالع داشتن کارکنان از اهداف تحقیق  

  :موانع تحقیق در بازار

v زمان  

v خطر تجاري 

v دقیق بودن اطالعات 

v یش بینی هاپ 
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v هزینه تحقیق بازار 

v پرسنل 

v روش هاي مورد استفاده در خرید 

v سلطه خریدار  
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 . آرمسترانگ يگر و کاتلر پیلیف .یابیبازار اصول -1
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