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کارآفرینی

مانی شجاعی
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تحقیقات بازاریابی
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راآنآتیرفتارهاینتوانکهگرددمیاطالقپیچیدهایمجموعهبهسیستمیدیدگاهاز•

تعددیمعواملکهجهتآنازگرددمیمحسوبپیچیدهمحیطیکبازارنمودبینیپیش

رااحتمالیتفاقاتابینیپیشنتیجهدرباشندگذارتاثیر،بازارشرایطرفتاربرتوانندمی

عواملازندعبارتهستندگذارتاثیر،بازارشرایطبرکهعواملیمهمترینسازندمیدشوار

.خارجیعواملوداخلی

Market researchتحقیقات بازار
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عوامل داخلی
میواحدتجاری باشد و عوامل داخلی به عواملی اطالق می شود که تحت کنترل واحد تجاری می*

:تواند بر آنها دخل و تصرف داشته باشد این عوامل عبارتند از 

خدماتومحصوالتشدهتمامقیمت.1

تولیدمیزان.2

محصوالتکیفیت.3

(2003داویدسون،)....غیرهو



www.mshojaie.comMani Shojaie 6

خارجیعوامل 
ارت دیگر به عب. دهدخارجی نیز به عواملی گفته می شود که سازمان نمی تواند آنها را تغییر عوامل *

همترین عوامل برخی از م. استاین عوامل تحت کنترل سازمان نیستند دامنه این عوامل بسیار گسترده 

:ازخارجی موثر بر بازار عبارتند 

تعداد رقبا *عمومی مشتریان سالئق * 

(2003داویدسون ،)رقباوضعیت * جامعه                        آمد مردم و وضعیت اقتصادی در * 

دولتی و صنفی قوانین * 

تقاضا و عرضه میزان * 



تحقیقات بازار
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ازار،ببهترشناختمنظوربهکههستندهایبررسیواقداماتمجموعهبازارتحقیقات•

آنامانجازهدفوروندمیبکارسازمانیبرونوسازمانیدرونشرایطورقبامشتریان

دربارهیحصحسیاستهایورفتارهااتخاذوتغییراتبامواجههدربیشترآمادگیکسب

.استبازاردرفعالیتنحوه



تحقیقات بازار
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ازارمااطالعاتوآگاهیمیزانکهاستابزاریمنزلهبهبازارتحقیقات*

بهترتصمیماتاتخاذامکاننتیجه،درودهدمیافزایشخودپیرامونمحیط

.سازدمیفراهمرا



www.mshojaie.comMani Shojaie 9

کاربرد تحقیقات بازار 

حال و تحقیقات بازار در قالب شکل ها و روش های مختلفی به انجام می رسد با این•

.(2006ان،الفورت و ت)عبارتند از "تحقیقات بازار"به طور کلی مهمترین کاربردهای 

•Laforet and Tan



کاروکسبواحدیکاندازیراهدربارهگیریتصمیم•

جدیدبازارهایبهورودعدمیاوروددربارهتصمیم•

تبلیغاتهایروشبهتریناتخاذدربارهگیریتصمیم•

مختلفمناطقدرتجاریواحدوصعیتسنجش•
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تبلیغاتوبازاریابیهایبرنامهبخشیاثرسنجش•

•...

:پایاندر•

آننتایجوزهحوگرفتهانجامهایبرنامهکیفیتازتوانمیبازار،تحقیقاتواسطهبهمعموال•

.یافتآگاهی
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حی از از مهمترین نیازهای کار آفرینان و صاحبان ایده نیاز به تحلیل صحییکی * 

دازی وضعیت بازار است در مسیر کار آفرینی همواره این دغدغه وجود دارد که با راه ان

ارد یا واحد کسب و کار چه نتایج حاصل می گردد آیا ایده مورد نظر قابلیت اجرایی د

وانند وضعیت خیر؟ کار آفرینان وسرمایه گذاران به دنبال یافتن روش هایی هستند که بت

.نمایندآتی سازمان خود را پیش بینی 

کار آفرینی و تحقیقات بازار 
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برتری خود را در ذهن مشتریدلیل .1
حک کنید

امانی برای خرده فروشی فروش .2
بدترین است

و رابطه پیوستهمکاتبه .3

از فنون جدید بازاریابیآگاهی .4

د کنیدهای تبلیغاتی رقبا را رصشیوه .5

خریدارانفهرست .6

تخفیفارائه .7

در نمایشگاههاشرکت .8

نکات بازاریابی


