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بازار-؟تحقیقات بازار چیست

:تعریف•

ی ازاکه در هستند ( کاال یا خدمات)ما کننده محصول هست که مصرف های بالقوه ای گروه مجموعه تمام افراد یا 
.هستند( و بطور مشخص پول)دریافت آن حاضر به  پرداخت هزینه 
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تحقیقات بازار-تحقیقات بازار چیست؟
oمفهوم تحقیق:

 های علمی، عملی و اجرایی همواره با یک سوال آغاز می شود و پاسخ آن از طریق مجموعه ای از روشتحقیق •
ل و تحلیدر واقع فرآیندی فعال و سیستماتیک برای گردآوری داده ها و اطالعات،تحقیق . آیندبدست می 

.ی کاربردی استارزیابی آن ها و در نهایت ارایه یافته ها و حقایق در قالب گزارش ها

oمفهوم تحقیقات بازار:

خاص از بازار یا یک صنعتبازار معموال به مجموعه ای از تحقیقات گفته می شود که بر حوزه خاصیتحقیقات •
.تمام ویژگی های آن می پردازدو مطالعه و به  بررسی .تمرکز دارد

دار مقتوان و می ید در بازار است؛ تحقیقات بازار فرآیند ارزیابی، میزان ثبات یک محصول و یا خدماتی جد•
.  انتظارات و واکنش مردم به محصوالت و خدمات جدید را آشکار می سازد
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بازاریابی وفروش-؟تحقیقات بازار چیست

:تعریف•

بازاریابی؟•
ا مشتری ر جهت برقراری ارتباط ببازاریابی یا مارکتینگ عبارت است از یک استراتژی که توسط یک شرکت د

.  وددمات می شعملیات بازاریابی موجب آگاهی مشتری از ویژگی های مختلف محصوالت و خ. استفاده می شود
والت تن او از طریق فراهم کردن محصهدف اصلی در بازاریابی، پاسخ گویی به نیازهای مشتری و راضی نگه داش

مستهه شکلی سود آور به بیان دیگر در بازاریابی به دنبال برآورده کردن نیازهای مشتری  ب. موردنیاز اوست

فروش؟•

قیمتی مشخصپرداختازایاست از تغییر مالکیت یک محصول از فردی به فرد دیگر در عبارت 
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.

رتحقیقات بازا بازاریابی فروش

.بازاربرای شرکت ها، جلوگیری از اجرای پروژه هایی است که منجر به شکست می شوندمزیت انجام تحقیقات 
.تحقیقات بازارمی تواند گاهی توسط عوامل داخلی شرکت و یا شرکت های متخصص در این امر انجام شود
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چرا به تحقیقات بازار نیاز داریم؟

)  ثل رند و تحت تاثیر عوامل زیادی مبازارها به دلیل گسترش ارتباطات و افزایش اطالعات مدام در حال تغییامروزه •
برای بناباراین. قرار دارد...( نتظارات و تبادالت جهانی، رشد تکنولوژی، تغیر سبک زندگی افراد و افزایش سطح ا

.اینکه از این تغییرات عقب نمانیم بهتر است همگام با آن حرکت کرد

حق انتخاب زیادی نداشت–بود کم محصول فراونی : قبل  محصول محوربازار •

توانایی انتخاب گزینه های متفاوت–فراونی محصول باالیی وجود : مشتری محوربازار جدید ، •

حس خوب--مشتری به دنبال چه چیزی است ؟کسب سود •

نیاز خود همواره به دنبال کسب سود و مشتری چه در بازارهای قدیم و چه در بازار جدید با خرید محصول مورد •
.منفعت خود از این معامله است

تحمل رنجی که م)رداخت کرده است  با تجربه هر یک از این لذت ها، مشتری احساس خواهد کرد که پولی که پبنابراین 
www.sanaatmoshaver.irداشته استارزشش را (شده 

شته باشدمربوط به گذشته است و نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای بازارهای جدید را داتجربیات، برداشت های شخصی و 



هدف از اجرای تحقیقات بازار؟

آوری شناخت کامل بازار با جمع هدف اصلی انجام تحقیقات بازار •
دازی راه انویا  ارتقا کسب و کار، ایجاد نوآوری سیستمی اطالعات برای 

.است( استارتاپی)کسب و کارهای جدید

می بازار یکی از عوامل مهم رقابت بین شرکت ها به حسابتحقیقات •
.  یر دادبا شناختن مشتریان می توان مبنای رقابت در بازار را تغیآید و 

ندازه توان نیاز بازار، اشده می جمع آوری بطوری که با  تحلیل طالعات 
.و رقابت در بازار را تعیین کرد

.هرجا که بازار دارای تنوع زیادی است، رقابت بین برند ها برای جذب مشتری باالتر می رود
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دستاوردهای تحقیقات بازار
:سواالتی از جمله. در صدد است تا به سئواالت کلیدی یک سازمان پاسخ دهدزارباتحقیقات 

این نیازها چگونه در حال تغییر هستند؟و دارند؟به چه محصوالت و خدماتی نیاز مشتریان •

سازمان چگونه باید به این نیازها پاسخ بدهد؟•

نظر و طرز فکر مشتریان نسبت به محصوالت و خدمات فعلی چیست؟•

چه کارهایی را برای جلب نظر مشتریان در این محیط انجام می دهند؟رقبا •

آیا اقدامات رقبا به طور استراتژیک بر بازار شرکت تاثیر می گذارد؟•

شرکت باید در قبال رقبای خود چه اقداماتی را انجام دهد؟•

ثیر می گذارند؟معیارها و فاکتورهای خرد و کالن محیط کسب و کار چگونه بر سازمان تا•

سازمان باید چه واکنشی را به این محیط از خود نشان دهد؟•
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دستاوردهای تحقیقات بازار

یت، مکان زندگی، جنس)زندگی آنان مشتری، شناسایی سطح درک •
...(میزان درآمد و 

وجود آوردن کمپین های بازاریابی بیشتربه •

بهترین مکان برای اجرا کسب و کارتعیین •

فرصت های رشد و افزایش سود کارشناسایی •

بازارتغییرات نسبت به تقاضای ایجاد •

www.sanaatmoshaver.ir

ازاربپیشنهاد محصوالت جدید با توجه به نیاز روزمره •

پیدا کردن بازار جدید درون و یا خارج از کشور•

ورد برنامه ریزی برای شیفت های کار، تعداد پرسنل م•
نیاز و هزینه ها

نهاو کسب  اطالعات درباره نحوه کار آشناسایی رقبا•

مقایسه رقبا•

:پاسخ های کاربردی زیر می رسدبه 

افزایش فروش و رشد کسب و کار استوار استقیمت، تحقیقات بازار بر سه اصل کاهش 



منابع تحقیقات بازار

:منابع تحقیقات بازار•

تحقیقات کتابخانه ای–
معتبرو گزارش های رسمی منتشر شده از سوی مراجع اده ها و داینترنتیوب سایت های –
تحقیقات جامعه شناسیمانند ، مسئلهتحقیقات عمومی در حوزه های مرتبط با –
رقباتحقیقات میدانی از –
مصاحبه با کارشناسان و خبرگان–
استفاده از منابع مطالعاتی مشابه–

HTTP://WWW.DNKAROON.COM/PORTAL/SHOW.ASPX?PAGE=406
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انواع تحقیقات بازار
ری هدف از تحقیقات بازار، ارایه تصویاز آنجا که 

. تدقیق و شفاف از محیط بیرونی کسب و کار اس
ر بازار یا صنعت مورد نظر برای تحقیقات بازا

ممکن است بازار اصلی یک سازمان باشد و یا 
.سازمان هنوز به آن وارد نشده است

ر بنابراین در هر حالت، روش های متفاوتی در نظ
.گرفته می شود

• توسعه

• فروش

بر اساس 
استراتژی

تحقیقات کمی•

تحقیقات کیفی•
روش تحقیق

• B2C

• B2B
ماهیت بازار
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انواع تحقیقات بازار

توسعه•

فروش•

بر اساس 
استراتژی

تحقیقات بازار

تولید

بازارتحقیقات

فروش
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انواع تحقیقات بازار

میتحقیقات ک•

یفیتحقیقات ک•
روش تحقیق

: معموال استعاره ای که وجود دارد این است که
دارد و  در مرحله  پیشتر قرار تحقیق کیفی 

ها و اهدافی را که بعدمی کند مشکالت را مشخص 
با استفاده از تحقیق کمی مورد تحقیق قرار 

.می کندرا شفاف خواهند 

کمی کیفی مبنای تفاوتها

توجیهی اکتشافی درصد تئوری

قطعی و عملی منحصر به فردخصوصیات مفاهیم

شرکت گنندگان منفعل فضا و  فعال،شرکت کنندگان
اعمال مهم

رابطه با محیط

تعامل کم و در چارچوب پرسشنامه همدلی و تعامل میزان تعامل

ضروری است که باشد خیر نماینده جمعیت هدف

اساندارد خاصضرورت همیشه به یکصورت نیست یکارچگی ابزار شناسایی

عینی و استاندار نرم و ذهنی ماهیت داده ها

متغیرافراد افراد خاص نوع پاسخ دهندگان

بر مبنای متغیر، تکنیک ریاضی و
آماری

رفتار بشربر مبنای مورد، نوع تحلیل

نمودار، مقایسه با سالهای جدول،
قبل

نقل و قولبرد مبنای ارائه نتایج

بودن جمعیت هدفنماینده در موارد محدود دامنه نتایج

پرسشنامه ساختارمند مشاهده پاسخ دهندگان در 
مصاحبه با گروه های کانونی،

شواهد برتر

شیوه تحقیق



انواع تحقیقات بازار

•B2C

•B2B

بر اساس 
ماهیت 
بازار

ا در بازارهایی استفاده دارد که با افراد غیر رسمی یB2Cتحقیقات بازار 
.عموم مردم در ارتباط است 

و خود، محصوالت استراتژی هایی و که درآن شرکت با تاکتیک ها
:می دهدارتقا مشتریان خدماتش را برای 

اده در هر ، تبلیغ و فروش محصوالت برای مشتریان به منظور استفتولید
.روز از زندگی شان

بازار هایی استفاده دارد که محصوالت برای در B2Bتحقیقات بازار 
االها، استفاده در تولید کیا سازمان ها می باشد و برای کسب وکار دیگر 

رای ، یا ب(همانند منابع اداری)استفاده در عملیات عمومی کسب وکاری 
فروش مجدد به دیگر مصرف کننده ها به کار می رود

.می شودCRMتحقیقات بازار تبدیل به نوعی عارضه یابی و بهبود B2Bدر بازار های 
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مراحل و روش اجرای تحقیقات بازار
تعیین هدف•

تعیین روش تحقیق و ابزار جمع آوری دیتا•

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه•

جمع آوری دیتا•

تحلیل•

پاسخ به سوال تحقیق•
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مراحل و روش اجرای تحقیقات بازار

تعیین هدف•

که دقیقا شرکت به دنبال چه چیزی هستیم. شودبا توجه به استراتژی بازاریابی مشخص می 
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مراحل و روش اجرای تحقیقات بازار
تعیین روش تحقیق و ابزار جمع آوری دیتا•

ید طراحی شودبر اساس هر یک از انواع تحقیقی که بیان شد ، چه نوع پرسشنامه ای با•

هم همکاری مخاطب رو جلب کنه، هم طراحی پرسشنامه یکی از مهمترین بخش ها هست ، باید به نوعی باشه که •
.ون کرداهداف تحقیق رو پوشش بده و هم بتوان از آن ها خروجی گرفت، و تحلیلش

مه ساختار یافته بهترین نوع پرسشنامه نی. هستندمعموال پرسشنامه ها بصورت ساختار یافته ، نیمه ساختار یافته و باز •
.است

www.sanaatmoshaver.ir



و روش اجرای تحقیقات بازارمراحل 

می  روش نمونه گیری بر اساس هدف و نوع تحقیق تعیین•
:شود 

نمونه گیری تصادفی ساده•

نمونه گیری خوشه ای•

نمونه گیری طبقه بندی شده•

نمونه گیری در دسترس•

گاهی اوقات برای نمونه مورد بررسی ممکن است از چند 
روش نمونه بطور همزمان استفاده شود

ب حجم نمونه با توجه به جمعیت مخاطبان مورد بررسی و متناس•
. با بودجه تحقیق تعیین می شود

:جامعه با حجم نامحدود •

ر در مواردی که حجم جامعه خیلی بزرگ باشد بصورت نامحدود د
کران نظر گرفته می شود و متداولترین روش استفاده از فرمول ک

است

:  جامعه با حجم محدود•

جدول مورگان برای حجم های بزرگ

یا در نظر گرفتن کل جامعه برای حجم های کوچک  

:نمونه روش نمونه گیری و تعیین حجم 
ای جامعه استهدف از نمونه گیری، صرفه جویی در هزینه ها با حفظ بیشترین ویژگی ه



جمع آوری دیتا در تحقیقات بازار

ات جمع آوری دیتای درست و مرتبط، بنیان تحقیق•
بازار است
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مراحل و روش اجرای تحقیقات بازار
جمع آوری دیتا•

(CLEAN DATA)و مرتب کردن دیتاها از داده های اشتباه و بی ربط (FIELD WORK)نظارت بر روش اجرا و جمع آوری 

تحلیل•

و تعیین میزان ....( و SPSS ،LISERL ،MICMAC ،EXPERT CHICE)پردازش دیتا با نرم افزارهای تحلیلی کمی یا کیفی 
اطمینان اعتبار نتایج

پاسخ به سوال تحقیق•
oبصورت پاسخ منفرد

oبصورت ارائه راه  حل در پاسخ به استراتژی بازاریابی
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تحقیقات بازار خارجی 
گیری و تصمیم شرکت های بیشتری به سمت جهانی شدن می روند، هر روز 

ف بازارهای هدف، برندها، متغیرهای مختلخصوص انتخاب و شناسایی  صحیح در 
از خیلیدر . بودهم چالش بر انگیز و هم مساله ساز خواهد بازاریابی،  استراتژی 

را مسائل و چالش های آتی حضور در بازارهای بین المللیبازار، موارد تحقیقات 
صبرای شرکت قبل از آنکه باعث هزینه های سنگین برای شرکت ها شود مشخ

.می سازد

رای مللی باین مساله نشان می دهد که تا چه اندازه انجام تحقیقات بازار بین ال
.م استشرکت هایی که می خواهند در بازارهای غیر داخلی حضور داشته باشند مه
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تحقیقات بازار خارجی 
:انواع تحقیقات بازار خارجی•

o شناخت بازار تجاری کشور هدف

ت واسطه های فروش رساندهبا توجه به وضعیت تجاری و میزان کشش بازار آن،  محصول خود را به دس

oسبک زندگی، عادات، عالیق و: شناخت مصرف کنندگان نهایی در کشور هدف...

.آن استاز آن مشابه  تحقیقات بازار داخلی ولی طوالنی تر فرآیند انجام 

نه های توان از منابع اطالعات ثانویه بهره برد که گاهی اوقات می تواند هزیمی پاسخ گویی به برخی از سواالت برای •
می تواند از پایگاه های اطالعات، منابع سازمان های خارجی،  این اطالعات . تحقیقات بازار را بسیار کاهش دهد

دسترسی نکته مهم در مورد اطالعات ثانویه این است که میزان. بدست آید… سازمانهای سیاسی و تجاری بین المللی و 
.، بسیار متفاوت استو هزینه های دسترسی، کیفیت و کمیت این اطالعات در بین کشورها مختلف
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المللیانواع سایتهای  راهنمای تجارت بین 
o هاروارداطلس پیچیدگی های تجاری سایت :WWW.ATLAS.CID.HARVARD.EDU

استفاده از این سایت برای انتخاب بازار هدف، . در اختیار کاربر خود قرار می دهد2018طالعات واردات و صادرات اکثر کاال ها در دنیا را تا سال 
وتجزیه و تحلیل و شناخت رقبا در حوزه صادرات 

.  واردات توصیه می شود

o اینتراسن سایت :WWW.INTRACEN.ORG

ینه تبرترین سایت ها در زممی باشد و هدف این سایت کمک به صنایع کوچک بوده و بعنوان یکی از معWTOوابسته به سازمان بین الملل و 
مپ و سایت مک TRADEMAP.ORGابزار بازاریابی این سایت، سایت تردمپ 7از بین . اطالعات صادرات و واردات محسوب می شود

MACMAP.ORGشوندمحسوب می بعنوان مهمترین بخش ها و بازوهای اجرای آن

oسایت کمپاس :WWW.KOMPASS.COM

ها BAYERکاربر با جستجوی نام کاال می تواند به اطالعات . کمپاس یکی از سایت های خوب در مشتری یابی صادرات محسوب می شود
IMPORTER  کندهای آن کاال در سرتا سر دنیا دست پیدا.

تماس گرفتهمه کشورها بخشی به عنوان معونت اقتصادی دارند که می توان با آن ها

www.sanaatmoshaver.ir

http://www.atlas.cid.harvard.edu/
https://www.intracen.org/
http://www.kompass.com/

