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۵فصل 

تحقیقات بازاریابی و سیستم ھای اطالعات•



تفاوت ھای بین تحقیقات بازاریابی شرکتی و بازاریابی مصرفی 
•B2Bنسبت بھ نوسانات اقتصادی حساسیت بیشتری دارد.
.مشتریان کنونی و مشتریان احتمالی آینده بسیار کمی دارند و بھ آسانی شناسایی می شوند•
.مطالعات تاثیر اکولوژیکی و تحلیل گرایش ھای کسب و کار انجام می دھند•
•B2B تبلیغات کمتری نسبت بھB2Cانجام می دھند
•B2b ,B2C ھر دو از تکنیک ھا و روال ھای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی مصرفی استفاده

.می نمایند



فرآیند تحقیقات بازار یابی شرکتی
قطعیت و تسھیل برنامھ ریزی و کنترل با برای کاھش عدمتحقیقات در فرآیند

این فرآیند در . ھزینھ ھا اقدام بھ گرد آوری اطالعات بازار یابی قابل اتکا می کنند
. مرحلھ بھ شرح ذیل انجام می پذیرد۶



وسعھ منابع اطالعاتت
طور کلی منابع داده ھا و اطالعات در دسترس برای محقق بازاریابی جھت بھ 

:توسعھ منابع اطالعاتی دو دستھ کلی بھ شرح ذیل می باشند
داد ھای اولیھ برای مسئلھ ای خاص سازماندھی و : منابع اطالعاتی اولیھ-١

گردآوری می شوند قبالً گردآوری نشده اند و باید با تحقیق اصلی تولید شوند یکی 
.  از ابعاد مھم تحقیقات بازاریابی گردآوری داده ھاست

داده ھای تاریخی ای ھستند کھ قبال بھ دست افرادی در :منابع اطالعاتی ثانویھ-٢
داخل و یا خارج شرکت برای رفع نیاز ھای خود گردآوری شده اند اگر آن نیاز ھا 

شبیھ نیاز ھای کنونی محقق باشند ھیچ دلیلی برای گردآوری داده ھای اولیھ وجود 
داده ھای ثانویھ معموال ارزان تر و سریع تر از داده ھای اولیھ . نخواھد داشت

گرداوری می شوند اما محققان بازاریابی شرکت بھ شرکت باید ھمیشھ ربط دقت 
.اعتبار و بھ ھنگام بودن آنھا را مد نظر قرار دھند



:منابع داده ھا و اطالعات اولیھ
مصاحبھ ھای شخصی-١
نظر سنجی تلفنی-٢
نظر سنجی پستی-٣

:معایب اطالعات اولیھ
.گردآوری اطالعات پر ھزینھ می باشد

نجی تمایل پاسخ صحیح از جانب مصاحبھ شونده یا اشخاصی کھ از آنھا نظر سعدم
می شود

پستی و سواالت پرسشنامھ ھا بدون ساختار نظر سنجی تلفنی و انعطاف پذیری عدم
و عدم دسترسی بھ اطالعات جامع و صحیح و دقیق در برخی موارد 



:منابع داده ھا و اطالعات ثانویھ
منابع داخلی-١
منابع بیرونی-٢
داده ھای ثانویھ در وب-٣
منابع دولتی-۴
منابع تجاری-۵
نشریات حرفھ ای-۶

:معایب داده و اطالعات ثانویھ
معموالً در گذشتھ برای اھدافی غیر از مطالعھ موضوع خاص مد نظر کنونی انجام گرفتھ

و تفسیر غلط می شود دارای قدمت می باشند و .نقل و قول و چکیده ھا از داده ھای اغلب گمراه کننده می باشد
ممکن است در زمان فعلی کاربردی نداشتھ باشندنمونھ ثانویھ موجود با نمونھ تحقیق فعلی سنخیت 

تحقیقات ثانوی قبلی توسط چھ مرجعی انجام شده .مطالعات قبلی دارای تعصب در اطالعات نبوده باشد.دارد
است مرجع رسمی بوده یا خیر؟ 







تحقیقات بازاریابی در مقایسھ با سیستم اطالعات بازاریابی
سیستم عمومی  MISتحقیقات بازاریابی پروژه محور است در حالی کھ سیستم اطالعات بازاریابی 

می باشدکھ از افراد و رویھ ھا و سخت افزار و نرم افزار برای بررسی دقیق و گرد آوری داده ھا 
از محیط استفاده واز داده ھای حاصل از معامالت و عملیات درون شرکت و بعد دستھ بندی تلفیق 

.  تحلیل ارزیابی و توزیع آن اطالعات بھ تصمیم گیران اصلی بازاریابی استفاده می کند
MIS سیستم ١.زیر سیستم باشد ۴باید فرآیندی برنامھ ریزی شده منظم و ادامھ دار و در برگیرنده

سیستم تحقیقات ۴سیستم بازاریابی تحلیلی و٣سیستم ھوش بازاریابی ٢گزارش ھای داخلی 
بازاریابی 

از این رو تحقیقات بازاریابی باید قسمتی از یک 
.باشدMISسیستم اطالعات بازاریابی بزرگتر

تشکیل داده ھای کلی MISزیر مجموعھ دیگر ٣نکتھ مھم این است کھ تحقیقات بازاریابی بھ ھمراه 
.را می دھند کھ از تفسیر و ترجمھ و تلفیق آنھا مدیران جھت تصمیم گیری کلی استفاده می نمایند



MISسیستم تحقیقات بازاریابی زیر مجموعھ 



وظایف اصلی در تحقیقات بازاریابی شرکتی 
و گردآوری اطالعات 

اموری کھ در تحقیقات بازاریابی شرکتی باید 
:انجام بپذیرد بھ شرح ذیل می باشد

تجزیھ  پتانسیل بازار از لحاظ فروش حداکثری و سود در بازار-١
تحلیل سھم بازار شرکت جھت فروش -٢

...خصوصیات بازار ھای موجود بازار باالقوه، بازار خاص  و -٣
تحلیل فروش کاالھای  شرکت در بازار ھای موجود کھ شامل فروش خرد و کالن می باشد-۴

پیش بینی فروش  کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در بازار ھای موجود-۵



و توسعھ بانک CRMمدیریت ارتباط با مشتری
اطالعات

بخش مھمی از بازاریابی می باشد کھ در برگیرنده محیطی است کھ نیاز ھای 
بنابراین تحقیقات بازاریابی .شناختھ شده مشتریان در آن بھینھ تر مدیریت می شود 

مسئول گردآوری اطالعات درباره مشتریان، انبارداری،کاالھا و تحلیل و تلفیق 
اطالعات مربوط بھ تعامالت مشتری در سر تاسر سازمان می باشد بھ صورتی کھ 
شرکت بھ حداکثر رضایت مشتری و حسن انجام کار و تولید مشتری وفادار دست 
پیدا نماید و از اطالعات مربوطھ یک بانک اطالعاتی پویا ایجاد نماید و با تحقیقات 

.  مداوم بھ توسعھ این بانک اطالعاتی اقدام کند
CRMشناخت مشتری سود آور و ایجاد -٢شناخت دقیق مشتری -١:موفق شامل

ایجاد سیستم گزارش داخلی مشتریان و طبقھ بندی آن -٣ارتباط صمیمی تر با آنھا 
Data Warehousesکھ اصطالحا بھ آن انبار الکترونیکی داده ھا می گویند





عوامل محیطی و تکنولوژی موثر بر سیستم 
اطالعات بازاریابی و تحقیقات بازاریابی

از جملھ عوامل موثر میتوان ازاینترنت نام برد کھ روش ھای گردآوری داده ھا و اطالعات 
نگرانی فزاینده -٢تجارت الکترونیک ایجاد گردیده است-١را دگرگون ساختھ و در پی آن

تکنولوژی ھای دروازه بان -٣در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد و موسسات حقوقی
جھانی شدن -۴

:با توجھ بھ موارد مذکور مدیران بازاریابی باید موارد ذیل درک و مورد نظر قرار دھند
تکنولوژی ھایی کھ اکنون در دسترس ھستند-١

فصل مشترک تکنولوژی و کسب داده ھا-٢
چگونھ تکنولوژی ھای نو شکاف ھای موجود در روش ھای قبلی و تحقیقات بازار یابی -٣

را تغییر می دھند یا از میان بر می دارند
محدودیت ھای تکنولوژی ھای نو-۴





۶فصل 

بخش بندی بازار، تعیین جایگاه، و برآورد 
تقاضا



بخش بندی بازار عبارت است از تدوین و پیگیری برنامھ ھای 
بازاریابی کھ گروه ھای خاصی را در بین جمعیت ھدف گرفتھ 

اند، گروه ھایی کھ سازمان قادر است بالقوه در خدمت آنھا 
از این طریق برای ھر گروه یک استراتژی تعیین جایگاه .باشد

محصول انتخاب می کندو در نھایت بر آوردتقاضا برای آنھا 
تحلیل و فروش ھای : ایجاد می شود کھ شامل موارد ذیل است

عناصر .گذشتھ در پرتو نیاز ھای مشتری کھ مطرح بوده اند
مورد استفاده در آمیزه بازاریابی شرایط اقتصادی و واکنش 
ھای رقابتی کھ وجود داشتھ اند و بعد فراکنی این درک برای 

.پیش بینی فروش ھای آینده بخش ھای ھدف 





استراتژی عمومی بخش بندی بازار
برای بخشبندی بازار راه ھای زیادی موجود است برخی دارای مزیت رقابتی بیشتری می 
باشند لذا برای بخشبندی بازار نباید فقط مشتریان کنونی را در نظر گرفت بلکھ باید سھم 

مشتریان بالقوه نیز در این بخش بندی دیده شود اگر این امر انجام نشود ممکن است شرکت 
.با عدم سود مناسب مواجھ شود

:بخش ھای بازار برای مفید بودن باید دارای معیار ھای زیر باشند
بخش ھا قابل اندازه گیری باشند-١
بخش ھا ی مفید باید قابل تمایز باشند-٢
بخش ھای ھدف باید ملموس باشند-٣
بخش ھای ھدف باید کاربردی باشند-۴
بخش ھای ھدف مفید باید قابل حصول باشند-۵



بخش بندی بازار یابی شرکتی در مقایسھ با بخش بندی بازاریابی مصرفی
تعداد کمی از بازاریابان شرکتی در این خصوص مطالب مثبتی نوشتھ اند لذا بخش 

بندی بازار شرکتی بھ عنوان بخشی از فرآیند برنامھ ریزی استراتژیک می تواند در 
چند حوزه بھ شرکت ھا کمک کند

تحلیل بازار کھ شامل در بھتر کل بازار است-١
انتخاب بازار کھ شامل انتخاب منطقھ بخش ھای بازار کھ بھ بھترین نحو با توان -٢

مندی ھای شرکت جور ھستند
مدیریت بازاریابی کھ شامل تدوین استراتژی ھا خط مشی ھای و برنامھ ھای -٣

برای برآورده کردن نیاز ھا بخش ھای مختلف بازار بھ شکل سود آور و بھ دست 
.آمدن مزیت رقابتی برای شرکت می باشد



ستراتژی ھای بازار برای بخش بندی شرکتیا
نوع استراتژی کلی بھ شرح ذیل می باشد٣شامل 

استراتژی بازاریابی بدون تبعیض شامل مفھوم گردآمدگی بازار است کھ کل بازار را بھ عنوان یک بخش -١
.بازار ھمگن در نظر می گیرد و مدیر بازار یابی از یک آمیزه بازاریابی واحد استفاده می کند

استراتژی بازاریابی تبعیض آمیز بھ این صورت است کھ بین یک محصول و محصوالت رقابتی مشابھ در -٢
بازار یکسان تمایز گذاشتھ میشود عکس حالت اول

استراتژی بازاریابی متمرکز یک یا چند بخش یک بازار را انتخاب و تالش خود را بر این بخش ھا متمرکز -٣
.می کند و از این طریق جایگاه خود را در بازار مستحکم می کند



رویکرد ھایی بھ بخش بندی بازار
شامل بخش ھای زیر می باشد

خرد/بخش بندی کالن-١
رویکرد تو در تو بھ بخش بندی-٢

بخش بندی بازار ھای در حال بلوغ -٣
بخش بندی بر حسب مسئولیت ھای خرید -۴

افراد حاضر در سازمان ھا





بخش بندی بازار ھای شرکتی دارای ابعاد ذیل 
:می باشد

نوع فعالیت اقتصادی-١
اندازه سازمان-٢
مکان جغرافیایی-٣
کاربرد محصول-۴

ساختار کارکرد خرید در دو بخش وضعیت -۵
خرید متمرکز و وضعیت خرید غیر متمرکز





ارزیابی بخش ھای بالقوه بازار
مدیر بازاریابی باید تصمیم بگیرد کھ از بین 
کل بازار کدام بخش ھا را انتخاب کند کھ با 

توجھ بھ منابع محدود بھترین عایدی را شامل 
شرکت خواھد نمود کھ این ارزیابی در دو 

تحلیل توسط مدیر بازاریابی انجام می پذیرد 
:بھ شرح ذیل

تحلیل سود آوری بازار-١
تحلیل رقابتی بازار-٢





استراتژی تعیین جایگاه محصول
تعیین جایگاه محصول روشی است کھ 

محصول تولید شده از طرف مشتریان و بر 
اساس صفات مھم محصول تعریف می شود 

یا مکانی است کھ محصول در اذھان مشتریان 
.نسبت بھ محصوالت رقبا شناختھ می شود

تعیین جایگاه یکی از ایده ھای 
اصلی رشتھ بازاریابی می باشد



نگاشت ادراکی تکنیکی برای بررسی جایگاه محصول از لحاظ نقاط ضعف و قوت آن محصول و 
:ھمچنین در مقایسھ با رقبا بھ کار برده می شود کھ دارای فرآیندی بھ شکل زیر می باشد



رویکرد ھایی بھ تعیین جایگاه 
از آنھا میتوانند استفاده B2Bاستراتژی ھایی حھت تعیین جایگاه محصوالت کھ شرکت ھای 

:کنند بھ شرح ذیل می باشد
استراتژی تکنولوژی کھ از سطح باالیی برخورداراست کھ این بخش ھا را بر اساس -١

پتانسیل فروش اولویت بندی می کند
استراتژی کیفیت با وجود اینکھ خریداران سازمانی در برابر پرداخت پول بابت کیفیت -٢

خوب غیر ضروری مقاومت میکنند
استراتژی قیمت کھ قیمت کاال را بر حسب ھزینھ ھای مختلف سازمان تعیین می کنند-٣
بازاریابان شرکتی می توانند از ابزار ھای کارآمد و نوآورانھ برای :استراتژی توزیع -۴

.تعیین جایگاه توزیعی استفاده کنند و بھ برتری رقابتی دست یابند
یک تصویر شرکتی موفق د ر یک بازار ھدف شاید در بازاری :استراتژی تصویر -۵

.دیگر دست و پاگیر باشد
تعیین جایگاه خدماتی توصیف کننده صفتی است کھ بازار یاب شرکتی : استراتژی خدمات-۶

کھ شامل کمک فنی .برای کمک بھ فعالیت ھای ادامھ دار خریدار شرکتی ارائھ می کند
خدمات تعمیراتی اطالعات تحویل در دسترس بودن قطعات تامین مالی و نیز خدمات 

مشاوره ای مانند مشورت حقوقی یا مالیاتی باشد





تعیین جایگاه موفقیت آمیز 
وقتی کاالی شرکتی جایگاه متمایزی را در 
بازار ایجاد و حفظ نماید اصطالحاً دارای 

جایگاه موفقیت آمیز و نوعی انحصار در بازار 
کاال می گردد



برآورد تقاضای شرکتی 
از طریق بھ دست آمدن جایگاه موفقیت آمیز 

کاال در بازار مدیر بازار یابی یا بازار یاب می 
تواند حجم فروش کاال را تخمین زده و برای 
آینده از روش ھای کمی و کیفی مقدار و یا 
تعداد فروش را تخمین بزندو بر اساس این 

تخمین ھا کاالی مورد نظر را تولید و یا تھیھ 
.بنماید



اھمیت استراتژیک پیش بینی در تصمیم گیری
پیش بینی دارای المان ھای بسیار مھمی از جملھ

ایجاد قدرت عملکرد قابل اتکا برای ایجاد -١
-٣بھبود تحلیل بازار-٢جایگاه مطلوب در بازار

پیش بینی دقیق -۴انتخاب استراتژی بھینھ بازاریابی
نزدیکی بیشتر بھ اھداف سود واقع -۵تر فروش

کمک بھ -۶بینانھ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
بازاریاب در تلفیق مامورت ، طرح ھای عملیاتی 

.و رسیدن بھ اھداف سازمان می باشد



مشکالت متداول در پیش بینی
پیش بینی چون مربوط بھ آینده می باشد شامل 

:مسائلی بھ شرح ذیل می باشد
اسرار آمیز بودن-١

دقت و صحت-٢
عدم یکدستی-٣
پاسخگوبودن-۴
اجرا پیش بینی-۵



رویکرد ھای عام بھ پیش بینی شامل دو حالت 
روش صدر بھ ذیل و-١

می باشد) روش انباشتی پیش بینی(روش ذیل بھ صدر-٢
رویکردھای کیفی از قضاوت مدیریتی برای تعیین 
:  انتظارات آینده استفاده می کندشامل حاالت زیر است

نظر ھیئت اجرائی-الف
ترکیب کارکنان فروش -ب
بررسی نیات خریدار-ج

روش دلفی-د





رویکرد ھای کمی کھ معموال ماھیتی آماری و ریاضی دارند در دو مقولھ  خالصھ 
:می شوند

۵تکنیک ھای سری ھای زمانی کھ بر داده ھای تاریخی تمرکز دارند و شامل )الف
:تکنیک بھ شرح ذیل می باشند

جور کردن روند-١
میانگین متحرک-٢
ھمسازی نمائی-٣
کنترل تطبیقی-۴

جنکینز-روش باکس-۵
تکنیک ھای علت و معلولی کھ بھ رابطھ بین عوامل مختلف گذشتھ و حال در )ب

:تکنیک بھ شرح ذیل می باشند۶محدوده محیط بازاریابی تکیھ دارند و شامل 
رگرسیون-١

اقتصاد سنجی-٢
شاخص ھای پیشرو-٣

اندیس پراکندگی-۴
ستانده-تحلیل داده-۵
تحلیل چرخھ عمر-۶









با تشکر از استاد گرامی
امیدوارم مورد قبول واقع گردد

سعید ظھیری 
١٣٩۶فروردین 


