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 چکیده

به عنوان منشأ   یول مهم تجارت است و بخش صنعتاص یابیبازار

 یابیأ. بازارگرددیم محسوب یابیبازار جادیو ا ريیگ در شکل هیاول

امأر  کیأبلکأه  باشأ یشأرکتها نم تیأموفق یو جانب یعامل کمک

اسأت. بأه رأور  یشرکتها در بازارهاي رقأابت یتمام ضروري براي

 یابیأبازار ژهیأرشته، و بأه و کیبه عنوان  یابیبازار قاتیتحق یکل

نظأري مختلأا از زوزههأاي   گاههايیأبر شماري از د ،یصنعت

اقتصأاد،  سأتم،یس لیأو تحل هی،تجزیمختلا مانن  تئأوري سأازمان

شأ ه اسأت.  یررازأ یو انسان شناسأ یجامعه شناس ،یروانشناس

 یطأیعوامأل مح ییو شناسأا یپأژوهش، بررسأ نیأا یاصل ه ف

 یلأیزاضر تحل قی؛ نوع تحقباش  یم یصنعت یابیبر بازار رگذاریتاث

 کن یرمیو تفسأ ایآنچه را که هست توص ،یفیتوص قیهست. تحق

جأاري،  نأ هايیمتأ اول، فرا  یأروابط موجود، عقا ای طیو به شرا

توجأه دارد. نمونأه ي  گسأتر  رون هاي در زأال ایآثار مشهود 

فعأال در  رانیو م  یخبره ي دانشگاه 51شامل  قیتحق نیآماري ا

محتأواي مصأازبه بأا  لیتحل جیبود. نتا یصنعت یابیربازا ي زوزه

ده  کأه دو نأوع  یم نشان(یسه دور مصازبه ي دلف یخبرگان)ر

خرد از  طیوجود دارد. مح یصنعت یابیخرد و کالن در بازار طیمح

آن در  ییشأ ه کأه بأر توانأا لیبه شرکت تشأک کینزد یگرانیباز

کننأ گان،  نیمت گذارهستن . شرکت، ریت ث انیخ متگذاري به مشتر

کأالن  طیرقبا و اجتماع. محأ ان،یبازار مشتر ،یابیواسطه هاي بازار

 یمأ ریخأرد تأ ث طیش ه کأه بأر محأ لیتشک یاجتماع روهايیاز ن

 .یفرهنگو یاسیفن آوري،س ،یعیاقتصادي، رب روهايیگذارن ؛ ن

 هاي کليديواژه

 یکالن،عوامل موثر، پنل دلف طیخرد، مح طیمح ،یصنعت یابیبازار

 

Abstract: 

Marketing is an important principle of business 

and the industrial sector is considered as the 

primary source in the formation and creation of 

marketing. Marketing is not an auxiliary factor 

for the success of companies, but an essential for 

all companies in competitive markets. In general, 

marketing research as a discipline, and especially 

industrial marketing, is designed on a number of 

different theoretical perspectives from different 

fields such as organizational theory, system 

analysis, economics, psychology, sociology and 

anthropology. The main purpose of this study is 

to investigate and identify environmental factors 

affecting industrial marketing; The type of 

research is analytical. Descriptive research 

describes and interprets what is and focuses on 

existing conditions or relationships, common 

beliefs, current processes, tangible effects, or 

evolving trends. The statistical sample of this 

study included 15 academic experts and 

managers active in the field of industrial 

marketing. The results of content analysis of 

interviews with experts (during three rounds of 

Delphi interviews) show that there are two types 

of micro and macro environments in industrial 

marketing. The micro environment is made up of 

actors close to the company who have an impact 

on its ability to serve customers. Companies, 

suppliers, marketing intermediaries, customer 

markets, competitors and the community. The 

macro environment is made up of social forces 

that affect the micro environment; Economic, 

natural, technological, political and cultural 

forces. 
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 یصنعت یابیموثر بر بازار یطیعوامل مح یو بررس ییشناسا فاطمه نیکخواه لنگرودی:

 

 مقدمه
دو  یدر بازارهاي صنعت انتقاالتداده است. حجم نقل و لیاقتصادي را تشک تهايیاز فعال یمین باًیبازار صنعت تقر ،یزمان انقالب صنعت از

و  یبازرگان نهیدر زم النیاز فارغ التحص یمیاز ن شیب نکهیاود. با وجشودیزده م نیتخم ییتا چهار برار حجم بازارهاي مصرف کننده نها
 یابی خ ود واح دهاي بازار لیدوران تحص  یتنها کمتر از دو درصد آنان در ط  یول باشند،یممشغول به کار یتجارت در بازارهاي صنعت

 ج ادیو ا ريی درش کل گ هیان منشأ اولبه عنو یاصول مهم تجارت است و بخش صنعت یابیبازار( .  ۲108)بندتا،اند را گذارنده یصنعت

امر ض روري ب راي  کی باشد، بلکه یشرکتها نم تیموفق یو جانب یعامل کمک یصنعت یابیو بازار یابی. بازارگرددیمحسوب م یابیبازار
ان د  یدعم  یو صاحبان شرکتهاي صنعت رانیمد از یهر چند برخ (.۲108،یبکائ وپور بیاست)نا یدر بازارهاي رقابت یشرکتهاي صنعت

نشان دهنده مخالفت شان با تئوري و  نایبالند، اما یو به آن م افتندی دست ییتهایبه موفق یصنعت یابیکه بدون بکار گرفتن دانش بازار
اج راي  یو ب اطن یذات  تیخود به طور روشن، کفا تهايیفعال انیبلکه ممکن است با ب ست،ین یصنعت یابیو بازار یابیهاي بازار هینظر
تقاض ا را ب ا ه م  و و فروشندگان است که عرضه دارانیخر انیمبادله م ندیفرآ یابی. بازارندینما دییدر شرکت خود را تأ یابیبازار تیفعال

ها، را ب اهم مبادل ه  شهیاند م،یمفاه اطالعات، تجاري، افراد، ستمهايیس ها،ی. آنها ممکن است کاالها، خدمات، تکنولوژدهدیمطابقت م
ب ا  یص نعت یابی بازار یاست، ول ییاجرا زین یصنعت یابیدر بازار یمصرف یابیبازار میهمانطوري که مفاه (.0991ان،کنند)روستا وهمکار

 یتم ام نیاز ب  یابی اصول، دانش و مه ارت بازار کهی. در حالگذارندیاثر م یتقاضاي صنعت بر هم دارند که ییتفاوتها یمصرف یابیبازار
 از ی. هرچن د ب ازار ص نعتدیرا فهم یصنعت یابیمسائل و مشکالت بازار دیبا یدادن در بازار صنعتقرار ریتاث تحت براي گذرد،یم عیصنا

ک ه جداگان ه م ورد را نی ارزش ا نیه م دارد و بن ابرا ییتفاوتها گریاز جهات د یاست ول ییکننده نها بازار مصرف هیجهات شب یلیخ
 ریی ب ه بازاره اي در ح ال تغ یبه طور متفاوت یستیبا یصنعت یابیاران بازارو کارگز رانیمد لیدل نیبه هم رد ،یقرار گ قیو تحق یبررس

خ ا  و م اهر خ ود  انیدهند و براي مشتر یو خدمات خود را گسترش م محصوالترات،ییدهند و براي برآوردن تغ یواکنش نشان م
نظري  دگاههايید به طور خا ، از تعداد یصنعت یابیرشته، و بازار کیبه عنوان  یابیبازار یبه طور کل). ۲108،کنند)جانسونیعرضه م

ش ده  لیتش ک یو م رد  شناس  یجامعه شناس،یاقتصاد، روانشناس ستم،یس لیو تحل هیتجز ،یتئوري سازمان ریمختلف از حوزههاي نظ
ک ه ب ه ط ور م نظم بل م،یب ر یهاي نظري مختلف بهره م  دگاهید نیانه تنها از ،یابیما به عنوان پژوهشگر بازار). ۲108،است)لئوندو

 لیتا درك خ ود را نس بت ب ه مس ا میکن یم بیبا هم ترک زیرا ن یابیاز رشته هاي بازار خارج مختلف، از درون و کیتئور دگاههايید
 ارتباط شیو افزا دیجد هینظر کیدرك نسبت به  جادیحال براي ا نیبا ا میده شیافزا طیمح نیشرکتها و همچن و موضوعات سازمانها

. عالقه مندي میآگاه باش رند،یگیم که مورد استفاده قرار ییدگاههاید نیو چن یشناس یو مواضع هست اتیاز فرض دیبا ،یابیارباز قیتحق
ه ا ي  یژگ یو چگون ه س ازگاري آنه ا از نظ ر و یابی بازار دهی به پد کینزد ایي نظري متفاوت  کردهایرو جادیا یبه دانستن چگونگ

 یط یعوامل مح ریو تاث یصنعت یابیبازار طیها دارد. توجه به مح هینظر نیا از پژوهشگران در استفاده عمده اي بر نقش ریتاث ،ییربنایز
افراد شرکت  گرید ان،یرابطه با مشتر جادیدر ا دیبا ابانیبازار.مورد مطالعه بوده است یصنعت یابیبازار اتیادبکمتر در یصنعت یابیبه بازار

گ ذار هس تند.  ریروابط ت أث نیاست که بر ا یطیمح روهايیامر، درك ن نیدر ا تیموفق د . شرطعمل کنن یبه خوب یرونیو همکاران ب
 و حف   رابط ه جادیدر ا یابیبازار تیریمد ییشده که بر توانا لیتشک یابیخارج از بازار ییروهایو ن گرانیباز ازشرکت، یابیبازار طیمح

را درك ک رده ان د.  یط یمح راتی نظارت و تطابق ب ا تغ یاتیح تیوفق، اهمباشند.شرکتهاي م یگذار م ریهدف تأث انیبا مشتر موفق
ب ه ارمغ ان خواه د آورد.  زيی چ ه چ ن دهیکه آ شگفتند و هم مصرف کنندگان در ابانیو هم بازار افتهیادامه  طیدر مح عیسر راتییتغ

هم ه  نک هیب ا ا(  ۲108همکاران، ود)فاضل حسنروندها و فرصتها باشن جستجويدر دیدر شرکت، با گريیاز هر گروه د شیب ابانیبازار
 دارند؛ آنها به نهیزم نیدر ا ژهیو یستگیدو شا ابانیآن بپردازند، اما بازار یرا در نظر داشته و به بررس یرونیب طیمح دیسازمان با رانیمد

وق ت  نیهمچن  هس تند مجهز یابیربازا طیبراي جمع آوري اطالعات در مورد مح ،یابیبازار قاتیو تحق یابیمنظم هوش بازار روشهاي
را ب ا چالش ها و  ش انیهایتوانن د استراتژ یم  طیمح  قی ب ا مطالع ه دق ابانیکنند. بازار یمشتري و رقبا صرف م طیرا در مح شتريیب

 نی یو تع یص نعت یابی هاي بازار طیموضوع خا ، مطالعه ي مح نیهدف از مطرح کردن ا نیبنابرا .هماهنگ سازند دیفرصتهاي جد
 .باشد ینوع از بازارها م نیا در انها گاهیجا
 
 
 
 



  0011تیر-خرداد، ۲، شماره ۲هاي نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 نظری یمبان
واقعاً شروع به  یصنعت یابیبازار هاي تیفعال نکهیقبل از ا ستمیقرن ب مهیسخت است. تا ن اریبس یصنعت یابیبازار شیدایزمان پ ییشناسا

 یصنعت یابیهاي بازار شهیکه ر شودی. گفته مشدیم گرفته رشکل گرفته بود و توسط شرکتها بکا یابیبازار نهیدر زم هیکار کند، دانش اول
مطالع ه  نیب ه عن وان مل ال، اول (  0991ش کل گرفت)دهق ان و همک اران، کشاورزي محصوالت یابیو در حوزه بازار کایاز غرب آمر

 یصنعت یابیبازار هیاول قاتیکه تحق شودیصورت گرفت. هر چند گفته م 0901 لدزیکشاورزي توسط و محصوالت یابیدر بازار یقاتیتحق
 0911ده ه  لی در اواباش د. یم 0911از اواسط یصنعت یابیگسترده در حوزه بازار قاتیشروع تحق یانجا  شد ول 0991در اواسط دهه 

 با توج ه ب ه دیگویاظهار تاسف کرد. او م یصنعت یابیبازار موضوعات مباحث و رامونیپ قاتیبه تحق یتوجه یاز ب(  091۲) موندکريیر
اختص ا  دارد. در  یکاالهاي صنعت یابیبازار کهايیاز آن به مشکالت و تکن ینسبتاً کم مقدار یابیمطالعات در حوزه بازار میحجم عظ

س ال  در شده است. کوري رسند،یبه فروش م یابیکه در بخش بازار یکاالهاي مصرف کهايیبه مشکالت و تکن اي ژهیو عوض، توجه
براي درس  یمدرس دانشگاه نیاول او به عنوان نیمنتشر کرد. همچن یابیو موضوعات بازار مید مفاهدر مور یکتاب درس ک( ی 091۲)

درس در دانشگاه ه اوروارد،  نینظر گرفته شد. بعد از ارائه ا در هاروارد ارائه شد، یکه در مدرسه بازرگان 0911در سال  یصنعت یابیبازار
 نینمودن د. مس لماً بزرگت ر یص نعت یابی هاروارد شدند و اقدا  به ارائه دروس بازار رو دنباله یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ریسا
 نینخست یمحصوالت صنعت یابیبوده است. کتاب بازار یصنعت یابیبازار نهیدر زم ستم،یدو  قرن ب مهیدرن یابیدر دانش بازار شرفتیپ

 یابی ها و مباحث بازار نهیزم از یدر بعض( 0991،یمنتشر شد)ازگل 0911بود که در سال  یصنعت یابیجدي براي مطرح کردن بازار اقدا 
و اب داعات محقق ان در  ه ایب ر نوآور ش تریب محص والت هنوز عقب است. توسعه و تح ول یقاتیاز لحاظ دانش نظري و تحق یابیبازار

گ ذاري در  م تیوز همانن د روش قگذاري هم هن متی. روش قانیمشتر ازهايین و توسعه شرکتها متمرکز است تا بر قیواحدهاي تحق
ب ه  عی و ترف جیت رو غ،ی تبل ته ايی. غالباً فعالباشدیشده م نییتما  شده کاال به اضافه سود از قبل تع متیق است و شامل یقرون وسط

ن وع  نی ا د،ی آ در ش رکت ب ه وج ود ینگیو هرگاه که کمبود و کسري نقد شودیدر نظر گرفته م دینامطلوب و مورد ترد نهیهز انعنو
ک ه در عم ل  ییزهایچ یاي از تمام خالصه کارآمد، آن است که یصنعت یابی. هدف از نشر بازارگرددیشرکتها قطع م یدر برخ تهایفعال
محص والت و  یابیدر بازار ریدرگ تهايیشامل تما  فعال یصنعت یابیبازار ).۲108پور و همکاران، بیاست، ارائه دهد)نا نیبهتر یابیبازار

و ب ه منظ ور  ،یشامل محصوالت و خدمات صنعت ایمصرفکننده و  دیو خدمات در تول محصوالت .استفاده از شودیمانها مخدمات به ساز
و خ دمات را  کاالها نهایشوند .ا دهیکامالً متفاوت د تواندیم یمحصوالت و خدمات صنعت باشدیبرداري از شرکت خود م بهره در لیتسه

 ای و  داتی تول ای از روش ها  یدر برخ خود براي استفاده رسدیبه فروش م گریمان به سازمان دساز کیو توسط  کنندیبه بازار عرضه م
مص رفکننده  کی درا ، ممکن است  ییضد زنگ لباسشو فوالد کی. براي ملال فروشندیبراي استفاده خود م گریبه سازمانهاي د نکهیا

 یب ه ط ور کل (  0991،یش ود)ازگل داريیخر دیکاالي جد دیبراي تول یلواز  خانگ دکنندهیتول توسط نکهیا ایآن را استفاده کند  یینها
 داريی خر یکه کاالها و خدمات را براي مص رف شخص  ییکنندگان نها است که هدف آن مصرف ییتهایفعال شامل یصنعت یابیبازار

ش امل  یص نعت یابی ازار. بباش ند یخصوص  ای  یهستند که ممک ن اس ت دولت  ییمعموال سازمانها یصنعت انی. مشترستین کنند،یم
ب ه (  0991سازمان ضروري است)دهقان و همکاران، ای شرکت اتیاست که براي عمل یبراي فروش کاالها و خدمات صنعت ییتهایفعال

ک ه ه دف آن ت دارك و  گرددیاطالق م ییتهایشده و به فعال یینها انیمشتر نیگزیجا یسازمان انیمشتر یصنعت یابیدر بازار یطور کل
 آنها اتیدر عمل میرمستقیو غ میکه به طور مستق باشدیسازمانها م ریو سا یهاي تجاري و بازرگان سازمان ها و خدمات بهفروش کاال

 بزرگتري روبرو اریبس یکمتر ول اریبس انیبا تعداد مشتر ،یمصرف ابانینسبت به بازار یصنعت ابانیبازار معموالً .ردیگیاستفاده قرار م مورد

از نظ ر  ،یص نعت ب ازار). ۲108دهند)جانس ون، یرا انج ا  م  دی خر نیشتریب یکم دارانیو کارهاي بزرگ، خر در کسب ی. حتهستند
 ا،یفرنیقرار گرفته اند :کال التیدر هشت ا تجاري دارانیاز خر یمیاز ن شیمتحده، ب االتیمتمرکزتر است . ملال در ا اریبس زین ییایجغراف

تقاضاي بازار تجاري، تقاضاي مش تق ش ده اس ت.  ن،ی. عالوه بر ایجرس ویو ن ا،یلوانیتگزاس، پِنس گان،یشیم ز،ینویلیا و،یاُها ورك،یوین
 (0991،یشود)ازگل یم مشتق یاز تقاضا براي کاالهاي مصرف یعنی
ش کل  نیبد کنند تا یم غیتبل یینها براي مصرف کنندگا ن میاوقات محصوالتشان را به طور مستق یعضی  بتو ب یب ابانیبازار نرو،یا از

 دارانی پردازنده ه اي مختل ف ب ه خر یرا با هدف معرف ینیسنگ غاتیتبل ربازیاز د نتلیدهند. ملالً شرکت ا شیتقاضاي تجاري را افزا
پردازشگرها  نیپردازشگر مجهز هستند، تقاضا براي ا نیکه به ا ییوترهایبراي کامپ تقاضا شیدهد. افزا یانجا  م یشخص وترهايیکامپ

 یب  تجاري، از بازارهاي اريیتقاضا در بس( ۲108شوند)مولر، یم روزیپ شیو هم همکاران تجار نتلیهم ا بیترت نیبد داده و شیرا افزا
چ ر  توس ط  دی چ ر ، خر م تیق ک اهش .سفارش ندارد زانیبر م اديیز ریحداقل در کوتاه مدت، تأث مت،یق رییتغ یعنیکشش است؛ 



 یصنعت یابیموثر بر بازار یطیعوامل مح یو بررس ییشناسا فاطمه نیکخواه لنگرودی:

 ج هیکف ش و در نت م تیباشد ک ه باع ث ک اهش ق ادیز آنقدر کاهش نیا نکهیدهد؛ مگر ا یمن شیافزا ادیکننده را ز دیشرکتهاي تول
 میتص م ش تريیاز تع داد ب ،یمص رف دهايی با خر سهیتجاري، در مقا دهايیخر). 0990همکاران،تقاضا براي آن شود)روستا و شیافزا
ش ود ک ه  یاي انج ا  م  دهی وسط افراد آموزش دتجاري ت دهايیشده است .اغلب خر لیتشک دارند، هم شتريیکه تخصص ب رندهیگ

ش رکت  آن ريیمگیدر تص م ش تريیت ر باش د، اف راد ب دهیچیپ دیکنند .هرچه خر دیکرده اند که چطور بهتر خر نیا صرف عمرشان را
 یفت ه م ارش د گر رانیو م د یفن نیمتخصصهاي مرکب از تیتوسط کم دیخر میکاال هاي مهم، تصم دیخواهند کرد . معموالً در خر

به  ازین اغلب دهایخر نیتري روبرو هستند .ا دهیچیپ میبا تصم ،یمصرف دارانیتجاري نسبت به خر دارانیخر معموالً). 0991شود)روستا،
در سطوح مختل ف  اديیز کارمندان توجه قرار داد، و شامل تعامل با را مورد یو اقتصادي مختلف یمالحظات فن دیداشته، با اديیپول ز

 ازی ن ش تريیهم به وق ت ب داریخر ريیگ میهستند، تصم تر دهیچیتجاري پ دیخر ماتیتصم نکهیباشد .با توجه به ا یم داریرسازمان خ
تجاري اغلب مستلز  ارائه مشخصات  دهايیشوند .خر یتر انجا  م یرسم ،یمصرف دهايیتجاري معموالً نسبت به خر دهايیدارد .خر

 ). ۲108باشد)جانسون، یم یرسم دییکنندگان و تأ نیتأم قیدق جستجوي ،یکتب دیخر محصول، سفارش قیدق
 

 قیتحق یروش شناس
 نی خا  اس ت؛ ا نهیزم کی توسعه دانش کاربردي در قات،یاز تحق نگونهی.هدف ا ردیگیدر زمره پژوهشهاي کاربردي قرارم قیتحق نیا

استفادهش ده و از  یدلف  کردیبازار از رو یذات هايیدگیچیپ و چون براي غلبه بر رودیبشمار م یفیتوص قاتیازلحاظ روش از تحق قیتحق
 ریو تفس  فیآنچه را که هس ت توص  ،یفیتوص قیهست. تحق یلیحاضر تحل قیتحق شده است؛ نوع سریبازار م طیدرك شرا قیآن طر

ق د   نیاول  .ترش توج ه داردروندهاي در حال گس  ایجاري، آثار مشهود  ندهايیمتداول، فرا دیعقا موجود، روابط ای طیو به شرا کندیم
جامعه آماري عبارت اس ت از (.0991افروز، یزگاروآقاجانیجامعه آماري موردنظراست. )پره فیتوص ،یبررس کی یآزمودن ییبراي شناسا

ص فت م وردنظر مش ترك  کی بپردازد بهطوریک ه ح داقل در آنهادر مورد قیبه تحق خواهدیکه محقق م ییزهایچ ای عیوقا.افراد،  هیکل
. میده میپژوهش را به آنها تعم افتههايی میکه عالقهمند هست یفرض ای یاعضاي واقع همهجامعه عبارت است. از گر،ید انیب باشند. به
آماري گ روه  نمونه.در سطح شهر تهران است یصنعت یابیدر حوزهی بازار رانیخبرگان و مد قیتحق نیجامعه آماري ا(.0981،)دالوري

 عبارت به ایدهد.  میجامعه آماري تعم کل به را جهیاز جامعه آماري است که بامطالعه آن محقق قادر است نت یمجموعه فرع کی نمونه
 نمون ه(  0991،ی)آذر و م ؤمن ندیگویجامعه باشند را نمونه م یاصل هايیژگیو کننده انیتعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که ب گر،ید
اعض اي  یگردآوري اطالعات الز  در خصو  تم ام کهییاعضاي جامعه آماري است و ازآنجا نایم از یانتخاب تعداد کاف ندیفرا ريیگ

پنل با توجه ب قیتحق نیي آماري ااشده است .نمونه ريیگ حاضر اقدا  به نمونه قینبود، در تحق ریموردنظر عمالً امکانپذ آماري جامعه
 ییه ا نام ه انیو مطالعه کتب و پا یاز بررس پژوهش نیاست. در ا خبره و متخصص مسلط به ادغا  و تصاحب 01 نیبودن آن ب یدلف

 ری موضوعهاي م رتبط ب ا پ ژوهش ب ه رش ته تحر رامونیکه پ یو خارج یداخل مقاالتپژوهش نگاشته شده است، نیکه در رابطه با ا
 .شده است ها استفاده ادهها، براي جمعآوري د آوري داده ابزار جمع نیبهعنوان مهمتر پرسشنامه درآمده است، استفاده از

 یروش دلف
 میو کمک به تصم ینیب شیپ داراي ساختار براي نديیاست که فرا یدلف کیمورد استفاده، تکن یاز روش هاي کسب دانش گروه یکی

 شیو پ  زانیرذهن برنامه  ،یبه اندازة دلف یروش کمتر رسد یاست . به نظر م ی، اجماع گروه تیجمع آوري اطالعات و در نها ري،یگ
 کیاصالح نظرات  ایاست که جهت ابراز  ندیسري فرا کیداده شده به  ی، نام یدلف را به خود مشغول کرده است .اساساکنندگان  ینیب

 کی  ش هودي متخصص ان ق رار دارد و در آننظرات  یۀاست که بر پا یروش یرود .دلف یهستند به کار م متخصصان والگروه که معم
 یقض اوت جمع  نی ا اگرچ ه. ابن دی یاجماع دست م کیمشخص، به  ۀمسئل کیپس از ابراز نظرات خود دربارة  گروه از متخصصان،

 یت وان روش  یرا م یآورد .دلف یتري به بار م ینیع جیرسد، معتبرتر از اظهارات فردي است؛ چرا که نتا یبه نظر م یمتخصصان ذهن
 ۀدهد به گون  یکل اجازه م کیبه افراد گروه، به عنوان  ند،یفرا نیکه ا طوري دانست، به یارتباط گروه ندیفرا کی یجهت ساختارده

 تخصصشان در موضوع موردنظر انتخاب شده لیاست که به دل یکنندگان کنند. استفاده از مشارکت حل را دهیچیمشکل پ کیمؤثرتري 
 قی دور اول، تلف در مطرح شده هاي دهیسپس ا شودیچند دور استفاده م ایدر دو  یبیهاي ترت سري پرسشنامه کیروش از  نیا اند. در

و  ردی گیاعضا قرار م اریبعد(، پاسخها در اخت به )دور سو  یابیشود در مرحلهی ارز یهاي براي دورهاي بعدي طراح تا پرسشنا  شوندیم
 یز نقطه نظ ر خبرگ ان مش خص م ها و شاخص ها ا اریمع تیدر نها کنند؛ یابیخود را ارز ي هیتا پاسخهاي اول شودیاز آنها خواسته م

 .شود
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 جینتا
بدست ام د.  ریز جی، نتا محتوا لیتحل قیو کدگذاري مصاحبه ها از طر یصنعت یابیمتخصص در بازار رانیاز مصاحبه با خبرگان و مد بعد

 .گذار هستند ریتاث یصنعت یابیدر بازار ریمحتواي متن، دو نوع متغ لیبا تحل
 گذاري به آن در خدمت ییشده که بر توانا لیبه شرکت تشک کینزد یگرانیخرد: از باز طیمح- 0

 اجتماعرقبا و ان،یبازار مشتر ،یابیکنندگان، واسطه هاي بازار نیگذارهستند. شرکت، تأم ریتأث انیمشتر
و  یاس ی،سف ن آوري ،یع یطب روهایاقتص ادي،یگذارن د؛ ن یم  ریخرد ت أث طیشده که بر مح لیتشک یاجتماع روهايیکالن: ن طیمح- ۲

 .یفرهنگ

 خرد شرکت طیمح
 از ییب ه تنه ا ،یابیبازار  رانیدر مشتري، با او ارتباط برقرار کند . اما مد تیارزش و رضا جادیا قیاست که از طر نیا یابیبازار ریمد کار

 ،یابی نندگان، واسطه ه اي بازارک نیتأم شرکت، مستلز  برقراري رابطه با بخشهاي یابیدر بازار تی. موفقندیآ یبر نم فهیوظ نیعهده ا
 .دهند یم لیشرکت را تشک ارزش آنها شبکه ارائه بیباشد که ترک یرقبا و اجتماع م ان،یمشتر

 شرکت -
 اتیتدارکات، عمل توسعه، و قیتحق ،یارشد، مال تیریگروههاي شرکت، همچون مد گرید یابیبازار زيیهنگا  برنامه ر ،یابیبازار تیریمد

ارش د،  ریدهند. مد یم لیرا تشک یداخل طیمح وسته،یپ گروهاي به هم نیدهد. همه ا یدخالت م ريیگ میداري را هم در تصمو حساب
ارش د  ریو برنام ه ه اي م د هایدر چارچوب اس تراتژ یابیبازار رانیکند. مد یم را مشخص استهایاهداف، استراتژي برند و س ت،یمأمور
شرکت بر برنام ه  گریداشته باشند. بخشهاي د یکیبخشهاي شرکت همکاري نزد گریبا د دیبا یابیبازار رانیکند. مد یم ريیگ میتصم
 دی . آنه ا باکنن د ب ه مش تري فک ر دی عملکردها با نیهمه ا یابیدر فلسفه بازار نیگذار هستند. همچن ریتأث یابیبخش بازار عمل ها و

 .شتري فراهم کنندممتازي را براي م تیهماهنگ با هم کار کنند تا ارزش و رضا

 تامین کنندگان -
هس تند ک ه ش رکت  یمنابع کننده نیدهند؛ آنها تأم یم لیعرضه ارزش به مشتري را تشک یکل ستمیاز س یکنندگان، حلقه مهم نیتأم

 قرار ده د. ریي تحت تأثرا به طور جد یابیبازار تواند یکنندگان م نیدارد. مشکالت تأم اجیمحصوالت و خدمات به آنها احت دیبراي تول
ممکن است  گرید دادهايی، اعتصاب کارگران، و رو نیدر تأم ریتأخ ایکمبود  باشند؛ مراقب در دسترس بودن منابع دیبا یابیبازار رانیمد

 درون داده اي م تیمراقب روند ق دیبا یابیبازار رانیبگذارد. مد ریتأث انیمشتر تیو در دراز مدت بر رضا دیتول نهیدر کوتاه مدت بر هز
 .برساند بیآس شرکت به حجم فروش تیشده و در نها متیق شیممکن است باعث افزا نیتأم نهیهز شیباشند. افزا زین ديیکل

 رقبا -
 دی اب ابانیبازار نی؛ بنابرا کند از رقبا جلب شتریمشتري را ب تیارزش و رضا دیبا ت،یکند که شرکت براي موفق یم دیتأک یابیبازار مفهو 

بدس ت  یکیاس تراتژ ته ايیبرتر از رقب ا، مز ییشنهادهایپ با ارائه دیهدف انجا  دهند .آنها با انیمشتر ازهايیاز تطابق با ن شیکاري ب
 .کنند جادیبهتر از رقبا در ذهن آنها ا یتیآورده و موقع

 اجتماع  -
و  نفعیبالقوه ذ ای یواقع طور شود که به یگفته م یجتماع به هر گروهباشد. ا یم زین یشرکت شامل اجتماع هاي مختلف یابیبازار طیمح
 :است ییشناسا نوع اجتماع قابل نیبه اهدافش باشد. چند دنیشرکت در رس ییمؤثر بر توانا ای

اجتماع  نیرگتراز بز سهامداران گذاري، و هیشرکت در بدست آوردن وجوه، مؤثر است. بانکها، مؤسسات سرما یی: که بر توانایمال اجتماع
 .ندیآ یبه حساب م یهاي مال
 س تگاههايیو ا مج الت گ روه ش امل روزنام ه ه ا، نی را برعهده دارد . ا ریرسانه اي :که پخش اخبار، گزارشها و نظرات سردب اجتماع
 .باشد یم یزونیو تلو ییویراد

 مرتب با وکالي شرکت در مورد به طور دیبا ابانیبه توسعه دولت توجه کند. بازار دیبا تیری: مدیدولت اجتماع
 مشورت کنند.  گریها و مسائل د یدر آگه اتیواقع انیمحصوالت، ب یمنیا

 س ت،یز طیطرفدار مح گروههاي ست توسط سازمانهاي مصرف کنندگان،شرکت ممکن ا یابیبازار ماتیجنبش شهروندان: تصم اجتماع
در برقراري ارتب اط ب ا مص رف کنن دگان و گروهه اي  را تواند شرکت یم یسوال برود. روابط عموم ریز گریو افراد د تیگروههاي اقل



 یصنعت یابیموثر بر بازار یطیعوامل مح یو بررس ییشناسا فاطمه نیکخواه لنگرودی:

 .کند اريیشهروندان 
 

 کالن شرکت طیمح
 کنند که به یعمل م ییروهایبزرگتري از ن طیدر مح م،یبرشمرد یکه در بخش قبل یگرانیو همه باز شرکت
 .شوند یم دهایتهد جادیشکل داده و باعث ا فرصتها،

 
 اقتصاديمحیط  -

 . گذارند یم ریتأث داریدخریخر شده که بر قدرت و الگوي لیتشک یاقتصادي از عوامل طیدارند .مح ازیهم ن دیقدرت خر بازارهابه
 
 محیط طبیعی -

 یم  ریت أث یابی ارباز تهايیفعال از ایدارند و  ازیبه عنوان درون داد به آن ن ابانیشده است که بازار لیتشک یعیاز منابع طب یعیطب طیمح
آب و  یآلودگ ا،یاز شهرهاي دن اريیاست . در بس کرده دایپ شیافزا وستهیسه دهه گذشته پ یط ستیز طینسبت به مح ی.نگران رندیپذ

از  زی ن ستیز طیاز طرفداران مح یشود، بعض یم شتریشدن جهان روز به روز ب گر  از ایدن یاست .نگران دهیرس یهوا به سطح خطرناک
 اطالع داش ته باش ند. م ورد یعیطب طیاز چند روند در مح دیبا ابانیوحشت دارند. بازار میخودمان دفن شو هاي به زودي در زباله نکهیا

دراز م دت  خط رات از گروهه ا متوج ه یهستند، ام ا بعض  ریرسد که هوا و آب از منابع فنا ناپذ یکمبود مواد خا  است. به نظر م اول
 ییدر بخشها یبه مشکل بزرگ ز،یآب ن کمبود را با مشکل روبرو کرده است، مشکل ایاز شهرهاي بزرگ دن ياریهوا، بس یهستند. آلودگ

عاقالنه مصرف کرد. منابع  دیبا زیهمچون درختان و غذا را ن ریپذ دیتجد شده است. منابع لیتبد ایاز دن گريیمتحده و نقاط د االتیاز ا
دارن د،  ازین ابیمنابع کم نیکه به ا یعیکرده اند. صنا جادیا اديیمختلف، مشکل ز یمعدن منابع و نگ،ملل نفت، ذغال س ریناپذ دیتجد
 م،یباش  داش ته ب ه آن توج ه دی روندي ک ه با نیروبرو شده اند. دوم متهایق دیشد شیالز  از آنها، با افزا زانیوجود م صورت در یحت

 زانی م د؛ی هس ت ه اي توج ه کن و ییایمیرند . به دفع زباله هاي ش ب یم نیرا از ب ستیز طیمح شهیهم باًیتقر عیاست. صنا یآلودگ
. ستندین هیقابل تجز هایمواد بسته بندي که توسط باکتر گرید و کیاي، پالست شهیش هايیتلنبار شدن بطر انوسها؛یدر اق وهیخطرناك ج

ب راي  داًیموضوع بوده و شد نیتلف، نگران ااست. دولت کشورهاي مخ یعیمنابع طب تیریمد دولتها در شیروند سو ، دخالت رو به افزا
جمله  از گران،یهستند. د ستیز طیموضوع حف  مح ریگیپ داًیدولتها همچون دولت آلمان شد یکنند. بعض یم تالش پاك طیحف  مح

کش ورهاي  یباش د. حت  یم یاسیس لیتما ایآن کمبود پول  یاصل لیدهند و دل ینشان م هایتوجه کمتري به آلودگ رتر،یکشورهاي فق
دارن د ک ه  دی همه ام نیندارند. بنابرا اریرا در اخت یآلودگ کاهش یالز  براي توسعه برنامه هاي جهان یاسیو س یمنابع مال زیتر ن یغن

را کنترل ک رد و  یمناسب تري دارند بتوان آلودگ متیکه ق یزاتیو با تجه رندیرا بپذ شتريیب یاجتماع تیمسئول ایشرکتها در سراسر دن
 نیکه ق وان زيیاز چ فراتر ي سبز شده است. امروزه، شرکتهاي جنبشها ريیمنجر به شکل گ یعیطب طیدر مورد مح ینگران ش دادکاه
کنن د  یکرده و تالش م  زيیطرح ر ستیز طیمح از تیبراي حما ییهایشرکتها، استراتژ نیکنند. ا یکند حرکت م یم لیتحم یدولت

مص رف کنن دگان را ب ا  ازه ايیکنن د ن یم  یراس تا، س ع نی . در اکن د تیحما عتیاز طب شهیرا طوري بسازند که هم یاقتصاد جهان
 .دهند پاسخ ستیز طیبراي مح خطری محصوالت ب

 
 فن آوري طیمح -
عم ل  ک،یوتیب یآنت چون ییهایدهد .فن آوري خالق شگفت یباشد که سرنوشت ما را شکل م ییروین نیتر جیفن آوري، مه طیمح دیشا

و  ییایمیملل سالحهاي هسته اي و ش  یوحشتناک زهايیاست .چ نترنتیو ا یفیک وترهايیکامپ اتوري،ینیم کین با روبات، الکترونکرد
ب ه واس طه ف ن  زی و کارتهاي اعتب اري ن ون،یزیچون خودرو، تلو یلی.وسا اند شده جادیتوسط فن آوري ا زیاسلحه هاي مخرب ن گرید

 از اشتباهات آن دچار ای میآن سود برده ا هايیاز شگفت شتریدارد که ب نیبه ا یبه فن آوري بستگ سبتن شده اند. نگرش ما دیآوري تول
 .میشده ا مشکل

 
 محیط سیاسی -

و گروهه اي فش ار  یدولت ندگانینما ن،یشامل قوان یاسیس طی.مح رندیپذ یم ریتأث یاسیس طیبه شدت از توسعه مح یابیبازار ماتیتصم
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ب ر  یاقتصاد مبتن  برالیطرفداران ل یکنند. حت یمحدود م را آنها ایگذاشته  ریاشخا  تأث ایشخص است که بر سازمان و جامعه م کی
ش ده باش ند، ب ازار را  یوض ع یکه به درست ینیکند. قوان یمتعادل کننده بهتر کار م نیقوان یبا کم ستمیقبول دارند که س زیبازار آزاد ن

 اس تیس ج ادیدولته ا اق دا  ب ه ا ل،یدل نیکنند. به هم یان تجارت منصفانه کاالها و خدمات را فراهم مو امک کرده به رقابت قیتشو
است که ب ا ه دف س ودمندي  مقررات و نیمجموعه اي از قوان یعموم استیکنند . س تیهدا ینموده اند تا اقتصاد را به درست یعموم

 اريیو مق رارت بس  نیمشمول ق وان یابیبازار تیهر فعال عمل، کند. در یل مرا بر کسب و کارها اعما ییتهایبراي کل اجتماع، محدود
و انج ا   یبخاطر نگاه بلند نظرانه و فراتر از مق ررات دولت  رانشانیفکر، از مد روشن شرکتهاي یشود. رفتارهاي مسئوالنه اجتماع یم

 هستند که ییر اجتماع، فعاالنه در حال جستجوي راههاشرکتهاي مسئول در براب نیکنند. ا یتشکر م هستند، که واقعاً درست ییکارها
 طیدر م ورد مح  ن دهیفزا یهاي بزرگ شرکتها و نگران  ییرسوا .کنند تیشان حما ستیز طیمنافع دراز مدت مصرف کنندگان و مح از
 نیشامل چن یابیاي بازارهمه جنبه ه باًیشود. تقر ختهیبرانگ یاجتماع تهايیمسئول و یبه مسائل اخالق یباعث شده توجه عموم ستیز

 در دانن د یواقع اً نم  زین تیافراد خوش ن یحت رد،یگ یمسائل، منافع متضادي را در بر م نیاز آنجا که ا متأسفانه شود. اما یم یمسائل
را  یاص ول اخالق  تجاري، و انجمن هاي حرفه اي عیاز صنا اريیبس نرویآمده، چه کاري بهتر است انجا  شود. از ا شیپ تیموقع کی
 دهیچیپ تهايیالز  در مواجه با مسائل مسئول پاسخهاي گریراهبردها، و د استها،یس هیدر حال ته زین اديیکرده اند. شرکتهاي ز شنهادیپ

 .هستند یاجتماع
 
 محیط فرهنگی -

 یق رار م  ریتح ت ت أث را هیلشده که ارزشها، احساسات، برتري ها، و رفتارهاي او لیتشک ییروهاین گریاز مؤسسات و د یفرهنگ طیمح
از آن  یعم وم دی د نیش وند. همچن  یم  بزرگ دهد، یآنها را شکل م هیکه باورها و ارزشهاي اول یدهند. مرد  در جامعه به خصوص

 میده  یمورد بحث قرار م نجایکه در ا یفرهنگ اتیکند. خصوص یم فیتعر شانیرا برا گرانیارتباط با د یآورند که چگونگ یبدست م
 قرار دهند ریتأث را تحت یابیبازار ماتیوانند تصمت یم
 

 یکل رییگ جهینت
 یابیبازار طیپاسخ به مح

رخ  ییزه ایکنند چه چ یم که مشاهده ییشوند، آنها یم ییزهایکه باعث رخ دادن چ ییشرکتها سه نوع هستند؛ آنها": دیگو یم کاتئورا
قاب ل  ری را به عن وان عنص ر غ یابیبازار طیمح شرکتها از اريیبس "شو ند. یزده مرخ داده، شگفت  زهايیکه از چ ییدهد، و آنها یم

 طیدر براب ر مح  یمقاومت چیه یب اريیبا آن هماهنگ کنند. شرکتهاي بس را به آن پاسخ داده و خود دیکه با رندیگ یدر نظر م یکنترل
را ط رح  هايیکرده و اس تراتژ لیو تحل هیرا تجز یطیمح روهايیشرکتها، ن نیکنند. ا یتالش نم آن رییشده و براي تغ میتسل یابیبازار

ش رکتهاي  یبعض  .رساند اريیکرده،  جادیا طیکه مح ییاز فرصتها ريیو بهره گ دهایاز تهد ريیتا به شرکت در جلوگ کنند یم زيیر
دس ت ب ه اق دامات  ،یابی بازار طیمح هب و بجاي مشاهده و پاسخ رندیگ یبه خود م عیوقا جادیحالت ا ،یابیبازار طیدر مقابل مح گرید

آنها را  عیکه صنا ینیرا استخدا  کرده تا قوان ستهایشرکتها الب نیا. دهند رییرا تغ یابیبازار طیمح روهايیزنند تا اجتماع و ن یم یتهاجم
که ب ه  ی)آگهید. از رپرتاژ آگهکنن یاستفاده م شانیدادهایها براي پوشش مناسب رو رسانه قرار دهند و از رید، تحت تأث ریگ یدر بر م

 تیش کا انی خاط کنن د و ب ر  یدهند؛ در دادگاه اقامه دعوي م رییرا تغ یکنند تا نظرات عموم یشود( استفاده م یم صورت خبر چاپ
ت ر کنت رل را به عی تا کاناله اي توز بندند یکنند تا رقبا را در خط نگه دارند، و با پخش کنندگان قراردادهاي مقاطع هاي م یم میتنظ
ب ه خص و   خ ود یابیبازار طیموفق خواهند بود که بتوانند مح ندهیدر عصر حاضر و ا ییشرکت ها ،یکل ريیگ جهیعنوان نت به.کنند
که قادر به  ییاست که شرکت ها یهی. بدکنند ند و بتوانند خود را با آن، همسوقرار ده لیو تحل هیرا مورد تجز یصنعت یابیبازار طیمح

س ه دور  یمحتواي مصاحبه با خبرگ ان)ط لیتحل جینتا.نخواهند داشت یچندان دوا  ک،یاي نزد ندهینباشند، در ا طیا محهمسوسازي ب
ب ه  کی نزد یگرانیخ رد از ب از طیوجود دارد. مح  یصنعت یابیو کالن در بازار خردطیدهد که دو نوع مح ی( نشان میمصاحبه ي دلف

 بازار ،یابیکنندگان، واسطه هاي بازار نیگذارهستند. شرکت، تأم ریتأث انیدمتگذاري به مشترآن در خ ییتواناشده که بر لیشرکت تشک
 ،یع یاقتص ادي، طب روهايینگذارند؛ یم ریخرد تأث طیشده که بر مح لیتشک یاجتماع روهايیکالن از ن طیرقبا و اجتماع. مح ان،یمشتر

 .یو فرهنگ یاسیفن آوري،س
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