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نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی
 در تقویت مدیریت بازاریابي صنعتي

امروزه شرکت هاي پیشرو سعي مي کنند تا از طریق 
ــتریان به  ــردن عوامل پر اهمیت براي مش »ارضا ک
ــود آوري خود را افزایش  بهترین نحوه  ی ممکن« س
دهند. این نکته کلیدي ترین رکن موفقیت آن ها، بر 

پایه ی راهبرد نگهداري مشتري است.
ــت ضمن اشاره  ــتار سعی شده اس در این نوش
ــي و اهمیت تدوین  ــیوه هاي بازاریاب به راهبرد و ش
ــی اجمالی چهار موضوع  برنامه ی بازاریابی به بررس
ــی  ــق و بررس ــی تحقی ــی یعن ــدی در بازاریاب کلی
ــی هدف و آمیزه ی  ــازار، راهبرد بازاریابی، بازاریاب ب
ــود و با معرفی مفاهیم کلیدی  بازاریابی پرداخته ش
بازاریابی رابطه مند و بازاریابي پارتیزاني و... تجمیع 
ــت بکارگیری  ــات و مفاهیم نظری الزم جه اطالع
ــح راهبردهای مبتنی بر بازاریابی رابطه مند یا  صحی

پارتیزاني براي مدیران صنعت فراهم شود.

ــی، بازاریابی  واژه های کلیدی: راهبرد بازاریابی، بازارشناس
رابطه مند، بازاریابی پارتیزانی ری
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و 
ــته به وجود مشتریانی است که مایل به  کاری وابس
خرید محصوالت یا خدمات آن هستند. در مقوله ی 
ــود ضمن شناسایی مشتریان  بازاریابی سعی می ش
ــا، به صاحبان  ــای آن ه ــته ها و نیازه و درک خواس
ــب و کار گفته شود که مشتری از محصول و یا  کس
ــده از سوی آن ها چه انتظاری دارد،  خدمت ارایه ش
ــت برای آن هزینه کند و نیاز او در  چقدرحاضر اس
ــود دارد. بنابراین  ــه موقعیت مکانی و زمانی وج چ
ــت که می توان  ــی چنان مهم و ضروری اس بازاریاب
ــته به  ــب و کاری را کاماًل وابس ــت هر کس موجودی

آن دانست.
ــری و  ــی بکارگی ــرکت ها مدع ــیاری از ش بس
ــی  ــر بازاریاب ــی ب ــای مبتن ــازی راهبرده پیاده س
ــود که  ــتند اما به وضوح دیده می ش رابطه مند هس
ــان نیست. جهت بررسی  میزان موفقیت آنان یکس
ــدی مؤثر بر موفقیت بازاریابی  چرایی و عوامل کلی

رابطه مند باید بتوان به سئواالت زیر پاسخ گفت:
ــت؟  ــی رابطه مند اهمیت یافته اس چرا بازاریاب
ــرکت ها و مصرف کنندگان به دنبال برقراری  چرا ش
ــرکت ها و مشتریان هستند؟ چرا  ارتباط با دیگر ش
ــا در بازاریابی رابطه مند موفق تر از  برخی از روش ه

سایر روش ها بوده اند؟
ــب و کار امروز  »بازاریابی رابطه مند«، هنر کس
ــود آور(  ــتریان کلیدی )س ــرای حفظ مش ــت. ب اس
موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری، 
ــی بدوی یا  ــوری بازاریاب ــت. تئ ــری ضروری اس ام
ــت و  ــیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داش کالس
ــتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش  به حفظ مش
ــدن بسیاری از بازارها و تغییرات  رقابت و اشباع ش
ــرکت ها  ــته در محیط و ترکیب جمعیت، ش پیوس
ــه امروزه دیگر مانند  ــدند ک با این واقعیت روبرو ش
ــادی رو به  ــام اقتص ــرکت ها با یک نظ ــته ش گذش
ــد روبرو نیستند.  ــترش و بازارهای در حال رش گس
ــود را دارد و  ــتری ارزش ویژه ی خ ــروزه هر مش ام
اینک شرکت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری 
ــد مبارزه کنند،  ــا رو به کاهش، بای ــازار ثابت ی از ب
ــتریان جدید رو به  ــن هزینه های جذب مش بنابرای

افزایش نهاده است.
ــتر  ــی پارتیزانی نیز در دهه ی اخیر بیش بازاریاب
مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می رسد بسیار 
ــایر روش های بازاریابی به ویژه سنتی  موفق تر از س
ــد. حتی امروزه این ایده توسط سازمان های  می باش

بزرگ تر هم مورد استفاد قرار گرفته است.
ــک روش  ــع ی ــی« در واق ــی پارتیزان »بازاریاب
ــای تبلیغاتی و  ــرای انجام فعالیت ه ــالف عرف ب خ
بازاریابی با بودجه ی اندک است. چنین فعالیت های 
ــوند که  ــکلی طراحی می ش ــای اغلب به ش تبلیغی
ــتند که آن ها  ــر از این نکته هس ــان بی خب مخاطب
ــوان گفت،  ــاید بت ــتند و ش ــی هس ــدف بازاریاب ه

ــت. ــی از انواع بازاریابی مخفی اس ــن نوع بازاریاب  ای
ــی کاماًل  ــه روش پارتیزانی روش ــی ب روش بازاریاب
ــخص بازاریاب وابسته است  ــت و به ش خالقانه اس
ــدا نماید. حتی ممکن  ــه روش غیرمتعارفی را پی ک
است که بعضی از تاکتیک های پارتیزانی، روش های 
تبلیغاتی بسیار ساده تری نسبت به روش های مورد 
استفاده توسط کسب و کارهای بزرگ بوده و حتی 
ــتری و چابک تر باشند. در این نوع  نزدیک تر به مش
بازاریابی سرمایه گذاری اولیه باید بر زمان، انرژی و 

تصویر ذهنی باشد.
ــک و عملی  ــایل تئوری ــه ی 1996، مس از ده
ــز اصلی  ــازمانی، تمرک ــا قابلیت های س ــط ب مرتب
ــت. به عالوه، به  ــق در مورد بازاریابی بوده اس تحقی
ــه محیط صنعتی و  ــان توجه چندانی ب طور همزم
ــده است. درک  ــعه ی داخلی قابلیت رقابتی ش توس
ــه در آن قرار  ــورد محیط صنعتی ای ک ــر در م مدی
ــش فراهم می کند  ــت، این امکان را برای گرفته اس
ــبت به  که از طریق واکنش های راهبردی خود نس
ــعه ی قابلیت مربوط به  ــش از محیط، بر توس ادراک
بازاریابی شرکت اثر بگذارد. این مقاله از این مسأله 
حمایت می کند که آن مدیرانی که )به عبارت دیگر 
ــوند، محیط صنعتی شان  ــرکت ها( متوجه می ش ش
ــازار و قابلیت های  ــر، ب ــت، دانش بهت ــفته اس آش
ــعه می دهند. دانش بازار در فرآیند  بازاریابی را توس
طرح ریزی قابلیت های بهتر بازاریابی مشارکت دارد. 
ــرد عالی تر نام تجاری  ــر دو قابلیت موجب عملک ه
ــوند. برای بررسی این مسایل، پژوهشی برای  می ش
ــده در صنعت،  ــاهده ش ــدت رقابتی مش ارزیابی ش
ــد.  ــازار و قابلیت های بازاریابی طراحی ش ــش ب دان
ــد شرکت های  اطالعات این تحقیق، از مدیران ارش
تجاری جمع آوری شد نتایج عمدتاً ارتباط تئوریک 
ــد که بر  ــال می کنن ــده ای را دنب ــازی ش فرضیه س
ــعه ی قابلیت بازاریابی اثر  فعالیت دانش بازار و توس
ــای این پژوهش  ــذارد. جالب این که، یافته ه می گ
ــق قابلیت  ــش بازار از طری ــان می دهند که دان نش

بازاریابی بر عملکرد تجاری اثر می گذارد. 
ــت رقابتی  ــعه ی قابلی ــر توس ــط ب ــش محی نق
ــته های بازاریابی  ــم در نوش ــوزه ی مه ــرکت، ح ش
ــت. برخی از متون بازاریابی که بیشتر  راهبردی اس
ــت می کنند که  ــرار می گیرند، ثاب ــتفاده ق مورد اس
ــی در طراحی  ــی دقیق محیط خارج نیاز به بررس
ــر بازاریابی وجود دارد )مثاًل کوتلر،  راهبرد های مؤث
ــتا نوشته های  چانلدر، براون و آدام،( در همین راس
ــد نقش محیط  راهبردی بازاریابی اهمیت رو به رش
ــی را منعکس می کنند.  ــکیل راهبرد بازاریاب در تش
ــان، چهارچوبی را  ــا و سادهارش ــرای مثال گروس ب
ــاب راهبرد های داخلی  ــرای محیط رقابتی و انتخ ب
ــتا، مک کی،  ــنهاد کردند. در همین راس بازار پیش
ــای بازار را بر  ــان و پراید، تأثیر دینامیک ه ارادارج
ــرکت و اسالتر و نارود،  روی جهت یابی راهبردی ش
ــی را بر روی  ــده ی محیط رقابت ــر تعدیل کنن تأثی

ــی کردند.  ــرد جهت یابی بازار، بررس ــاط عملک ارتب
ــه ی اصولی  ــن تالش ها، یک مباحث ــتای ای در راس
ــردی در مورد نقش  ــته های مدیریت راهب در نوش
ــرکت وجود دارد  ــی روی عملکرد ش ــط رقابت محی
ــت. نظام صنعتی1  که تا چندین دهه ادامه یافته اس
ــای مبتنی بر منابعRBV( 2( که  )IO( و دیدگاه ه
ــته های راهبرد رقابتی  در طول چندین دهه بر نوش
حاکم بود، به طور سنتی، توضیحات رقابتی را برای 
سودهای نامساوی ارایه داده اند )پاول( و با یکدیگر 
ــده است که دو  متفاوت بودند. در حقیقت ثابت ش
ــت در توضیح عملکرد  رویکرد جایگزین ممکن اس
شرکت، مکمل یکدیگر باشند. به عالوه، پژوهش های 
عملی که این مکمل ها را بررسی می کنند، محدود 
ــده بودند )موری و مایکلر( و تعدادی از محققان  ش
ــات کرده اند که این عدم کفایت با تأکید بیش از  اثب

حد بر عوامل سطح شرکت ایجاد شده اند.

ــتن  ــدن و جریان داش ــر ضعیف ش ــک نظ از ی
ــور افراطی به  ــت به ط تحقیق راهبردی ممکن اس
سمت تحمیل های شرکت محور تغییر جهت دهد و 
از شدت رقابتی صنعت چشم پوشی نماید )لونیتال(.

ــی را بر روی  ــط رقابت ــتار نقش محی این نوش
دانش بازار شرکت، قابلیت های بازاریابی و علمکرد 
ــی می کند. دانش بازار، دانش را از  نام تجاری بررس
تغییرات اولویت مشتری و رفتار رقیب می گیرد در 
ــرکت را برای  حالی که قابلیت بازاریابی، ظرفیت ش
ادغام عناصر ترکیب بازاریابی برای رسیدن به بازار 
هدف به طور کارآمد جذب می کند. با نتیجه گیری 
ــازمانی و دیدگاه قابلیت راهبرد  از تئوری دانش س
رقابتی می توان گفت که شرکت هایی که محیط شان 
ــفته می بینند، تمایل به توسعه ی دانش بهتر  را آش
بازار و قابلیت های بازاریابی دارند تا برای آن ها این 
ــه عملکرد بهتر عالمت  ــکان را فراهم کنند که ب ام

تجاری دست پیدا کنند.

راهبرد و شیوه هاي بازاریابي
ــان  ــرورش این بنگاه ها نش ــه ی ایجاد و پ تاریخچ
دهنده ی حمایت هاي بسیار کامل در تمامي شئون 
دولت ها از این صنایع است. در عین حال، پایداري 
و بقاي این صنایع به طور کامل، وابسته به حمایت 
دولت ها نیست، بلکه نیازمند انعطاف خود صنعت و 
یافتن بازارهاي جدید و نگرش یادگیرنده ی مدیران 
آن است. بازاریابي که اصل اساسي و تضمین واقعي 
ــد و پایداري صنایع است، مبتني بر تحقیقات و  رش
تحلیل بازار، شناخت و تحلیل رقبا، و تدوین راهبرد 

بازاریابي است. 
1. Industrial Organization
2. Resources Based View

»بازاریابی پارتیزانی« در واقع 
یک روش خالف عرف برای انجام 
فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی با 

بودجه ی اندک است.

تاثيرو نقش راهبرد بازارشناسی و...
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ــتریان  ــتریان جدید 5 برابر هزینه ی حفظ مش مش
کنونی است. شرکت ها دریافته اندکه از دست دادن 
ــت دادن یک  ــتری چیزی بیش از، از دس یک مش
ــت، بلکه به معنی از دست دادن کل  قلم فروش اس
جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته در 
ــتری بوده،  ــا دوره ی زمانی که مش ــول زندگی ی ط

انجام دهد )کاتلر(.
ــای بازاریابی از صرف وقت و  ــه واحد ه در نتیج
ــت کشیده و توجه  هزینه در تبلیغات بی هدف دس
ــتری  ــه تکنیک های حفظ و رضایت مش ــود را ب خ
ــروزه تا آنجا پیش  ــوف نموده اند. این مهم ام معط
ــای اقتصادی فعال در  ــت که برای بنگاه ه رفته اس
ــتریان  بخش خدمات عمومی، رضایت و حفظ مش
خود معیاری تعیین کننده در میزان موفقیت آن ها 

شده است.
ــما  ــن نکته توجه کرد که اگر ش ــا باید به ای ام
ــد، از کنترل و  ــزی را اندازه گیری کنی ــد چی نتوانی
ــود. بر خالف ادعای  ــوان خواهید ب مدیریت آن نا ت
ــنجش بودن  ــل س ــیاری در قاب ــازمان های بس س
ــنجش رضایت  برنامه های بازاریابی و فرآیند های س
ــتریان، عموماً اطالعات غیر دقیق و گاهاً اشتباه  مش
آن ها منتهی به شکست های بزرگ می شود. بنابراین 
ــرمایه گذاری  ــرکت ها پس از صرف س ــی از ش برخ
ــای مدیریت ارتباط با  هنگفت اما بی هدف، واحده
ــتریان خود را محدود می سازند، اما این راهکار  مش

هم در کاهش هزینه ها هیچ تأثیری ندارد.
ــتری درک و  ــت مش ــه رضای ــت ک ــد دانس بای
ــتر ي هایي می باشد که عرضه کننده به  احساس مش
ارضای آن پرداخته و یا حتی فراتر از آن رفته است. 
بنابراین اندازه گیری رضایت مشتری با اندازه گیری 
چگونگی ادراک مشتریان از عملکرد شما به عنوان 
ــت.  ــک عرضه کننده ی کاال یا خدمت، مرتبط اس ی
ــخص نمودن عوامل مهم و حیاتی مؤثر  پس از مش
ــتریان و سنجش آن از  در میزان رضایت مندی مش
طریق روش های تحقیقی گوناگون، چگونگی توجه 
ــت آمده نیز دارای اهمیت  و بکار گیری نتایج به دس

بسیاری می باشد. 
ــش هزینه ها و  ــه راهکار های کاه ــی ک از زمان
ــودآوری مورد توجه شرکت های بسیاري  افزایش س
ــی از مهم ترین  ــتریان به یک قرار گرفت، حفظ مش
ــد. وفا داری  ــازمان ها تبدیل ش اهداف راهبردی س
ــد  ــت که عموماً مدیران ارش ــه عناوینی اس از جمل
ــوء تعبیر های گوناگونی از آن دارند.  ــرکت ها س ش
ــتار، یک ماهیت  ــا منظور از وفا داری در این نوش ام
بلند مدت و بسیار حیاتی می باشد، در واقع پوشش 
ــر رفتن از  ــتریان و فرات ــی نیاز های مش دادن تمام
ــش  ــطح از پوش آن و همچنین دائمی بودن این س
ــبتاً مناسب از پیش نیاز های  می تواند یک تعبیر نس
ــرکت های  ــروزه ش ــد. ام ــتریان باش ــا داری مش وف
ــده ی محصول/خدمت توجه خود  ــق ارایه دهن موف
ــتریان به طور  ــان و مش ــه ی کارکن ــه دو مقول را ب

در تدوین شیوه ی بازاریابي سؤاالت مهمي باید 
ــود و جنبه هاي اصولي بازار شناخته  پاسخ داده ش
شود. شاید بتوان به صورت کلي چند نکته ی مهم را 

در تدوین شیوه ی بازاریابي نام برد:
• اصول بازاریابي؛

• بازار فروش من کجاست؟ 
• چگونه محصوالتم را به دست مشتریانم برسانم؟ 

• چقدر باید براي محصوالتم هزینه کنم؟
• چگونه محصوالتم را مطرح سازم؟

ــم انداز  ــان دهنده ی چش بازاریابي، نش راهبرد 
ــعه ی صنعت در بازارهاي  بلندمدت تر رشد و توس
داخلي و جهاني و نشانگر بینش مدیران آن صنعت 
ــعه ی محصول  ــده ی اهداف آن ها از توس و دربردارن
ــاي راهبرد کالن  ــد. بر مبن ــت( خود مي باش )خدم
ــي صادراتي  ــي، برنامه ی بازاریاب ــرد بازاریاب و راهب
بنگاه، تدوین شده و سامانه ی بازاریابي آن طراحي 
ــرد بازاریابي بنگاه از  مي گردد. مراحل تدوین راهب
ــت. در یک  ــون قابل مالحظه اس منظرهای گوناگ
ــه گام  ــامل س ــه ی تدوین راهبرد ش ــر مرحل منظ
مي باشد که هر کدام نیازمند بررسي و مستندسازي 

دینامیک است.

گام اول- تدوین برنامه ی بازاریابي
ــرکت،  ــه ی بازاریابي ش ــه، برنام ــن مرحل در ای

تدوین مي گردد. تدوین این برنامه شامل: 
1. تدوین اهداف بازاریابي؛

ــي بازاریابي که خود  ــه ی عملیات ــن برنام  2. تدوی
شامل موارد زیر است:
• اصول بازاریابي؛

• برنامه ی توسعه ی محصول؛
• برنامه ی قیمت گذاري؛

• برنامه ی تبلیغ و ترویج؛
• برنامه ی توزیع.

گام دوم- طراحي ساختار سازماني بخش 
بازاریابي و فروش شرکت

ــش بازاریابي و فروش  ــاختار بخ در این مرحله، س
ــد. این طراحي مشتمل  ــرکت طراحي خواهد ش ش

خواهد بود بر:
ــگاه بخش بازاریابي و فروش در   1. تعیین جای

ساختار سازماني شرکت؛
ــازماني بخش بازاریابي و  ــي چارت س  2. طراح

فروش؛ 
ــداد و خصوصیات کارکنان بخش  3. تعیین تع

بازاریابي و فروش؛

ــبکه ی ارتباطي بخش   4. بررسي و طراحي ش
بازاریابي و فروش با سایر بخش های شرکت.

گام سوم- طراحي سامانه ی کنترل و 
ارزیابي عملکرد بخش بازاریابي

ــي در پي ریزي  ــاي اساس ــي از گام ه ــن گام یک ای
ــامل بخش هاي  ــازمان است که خود ش ساختار س
مهمي از قبیل تحلیل SWOT، و غیره مي باشد. 

ــهم هر  ــی تعداد رقبا و عملکرد آن ها و س بررس
ــول جدید به بازار،  ــنجي ورود محص یک، امکان س
ــه با رقبا، بررسي  ــي راه های توزیع در مقایس بررس
ــتریان کاال و محصول،  ــي مش ــاي جمعیت ویژگي ه
بررسي الگوي خرید مصرف کنندگان، بررسي میزان 
ــور ارزیابي  ــتریان از محصول به منظ ــت مش رضای
ــي ویژگي هاي محصول در مقایسه  محصول، بررس
ــتیابي به  ــا، پیش آزمون محصول جهت دس با رقب
ــلیقه ی مصرف کنندگان، از جمله وظایف بخش  س
ــت که پس از تدوین راهبرد بازاریابي،  بازاریابي اس

ساختار سازماني آن طراحي مي گردد.
ــي عملکرد بخش  ــامانه ی ارزیاب در این گام، س
ــد و براي این  ــي و فروش طراحي خواهد ش بازاریاب
ــاخص هاي خاص این  ــت معیارها و ش گام، الزم اس
ــامل  ــتخراج و تبیین گردد. این گام ش محصول اس

بخش های زیر است:
ــاي ارزیابي راهبرد محصول   1. تعیین معیاره

)خدمت(؛ 
2. تعیین معیارهاي ارزیابي راهبرد قیمت؛
3. تعیین معیارهاي ارزیابي راهبرد توزیع؛

ــي راهبرد ترویج و  ــن معیارهاي ارزیاب 4. تعیی
تبلیغ؛

ــي عملکرد مدیر و  ــن معیارهاي ارزیاب  5. تعیی
کارکنان بخش بازاریابي و فروش؛

ــرد  عملک ــي  ارزیاب ــاي  معیاره ــن  تعیی  .6  
ــرکت  ش ــي  بازاریاب ــات  خدم ــدگان  تأمین کنن
)شرکت هاي تبلیغاتي همکار، شرکت هاي بازاریابي 

همکار، نمایندگي ها(؛
ــرد بخش  ــي عملک ــه ی ارزیاب ــه ی روی  7. تهی

بازاریابي.

حفظ رضایت مشتری مهم ترین عامل 
سودآوری شرکت

ــای اقتصادی، از  ــواع بنگاه ه ــال های اخیر ان در س
ــیس تا شرکت های  ــرکت های کوچک تازه تأس ش
ــتری پی برده اند.  فراملیتی، به اهمیت رضایت مش
ــد که حفظ  ــی درک کرده ان ــی آن ها به خوب همگ
ــبت به جذب مشتریان جدید  مشتریان کنونی نس

از سودآوری بیشتری برخوردار می باشد.
ــه هزینه ی جذب  ــان می دهند ک تحقیقات نش

دانش بازار در فرآیند طرح ریزی 
قابلیت های بهتر بازاریابی مشارکت دارد.

تاثيرو نقش راهبرد بازارشناسی و...
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ــد، آن ها در واقع زنجیره ی  همگن معطوف نموده ان
ــودآوری را به رضایت مندی مشتریان  خدمت - س
داخلی و خارجی )مصرف کننده و کارکنان( مرتبط 
ــج حلقه ی اصلی  ــاخته اند. این زنجیره دارای پن س

است: 
1.کیفیت خدمات داخلی:کیفیت محیط کاری 
ــتیبانی های  ــای حین کار، پش کارکنان، آموزش ه

جانبی و ...؛ 
ــه ی  روحی ــد:  کارآم و  ــی  راض ــدان  2.کارمن

سخت کوشی، تعهد، وفا داری و  ...؛
ــی  ــات با ارزش واالتر: کارایی و اثربخش 3.خدم

بیشتر خدمت به مشتری؛
ــتریان  ــتریان راضی و وفا دار: رضایت مش 4.مش

وفا دار، خرید مجدد و ...؛
5. سالمت و افزایش سودآوری: افزایش کارایی 

سازمان.
بنابراین، رسیدن به افزایش سودآوری و کارایی 
ــتری  ــازمان هدف اولیه ی اهمیت خدمت به مش س
می باشد. بر این اساس سیاست های بازاریابی نیازمند 
راهکار های بیشتر از تکنیک های سنتی، که به عنوان 
ــد. ــی خارجی به آن توجه می کند، می باش بازاریاب

 
مقوله ی بازاریابی

ــازمان ها، درک  یکی از نیازهای ضروری مدیران س
ــی برای محصوالت  ــعه ی برنامه های بازاریاب و توس
ــهور هنری فورد  ــان است. جمله ی مش و خدماتش
ــتری بخواهد به او  ــر رنگ اتومبیل که مش که: »ه
عرضه می کنیم، به شرط آن که سیاه باشد!« یادآور 
بازارهای بسته و انحصاری و دورانی است که تقاضا 
از عرضه افزون تر بود. اما امروزه عمر اینگونه بازارها 
برای تولید و فروش محصوالت به سر آمده است و در 
آینده ای نه چندان دور، اثری از این نوع بازارها باقی 
ــیاری از مدیران به این موضوع  نخواهد ماند، اما بس
ــتند و تحقیقات متعدد نشان می دهد  بی توجه هس
که یکی از دالیل عمده ی شکست کسب و کارهای 
کوچک، نداشتن یک برنامه ی جامع بازاریابی است. 
ــود که برخی تفاوتی بین  گاهی نیز مشاهده می ش
ــتند.  ــوم »فروش« و »بازاریابی« قایل نیس دو مفه
بازاریابی، فعالیتی مشتری گرا و تحقیقات بازاریابی، 
ــت.  تعیین کننده ی میزان تولید و نوع محصول اس

ــاط، دوطرفه؛ اهداف، بلند مدت؛  در بازاریابی، ارتب
ــه، نیازهای مصرف کنندگان؛ و تأکید بر  کانون توج
ــود از راه افزایش رضایت مشتریان است.  کسب س
در صورتی که در فروشندگی، اهداف، کوتاه مدت؛ 
ارتباط، یک طرفه؛ کانون توجه، محصوالت موجود 
ــود از راه افزایش حجم فروش  و تأکید بر کسب س

است.
از طرفی برخی دیگر بازاریابی را تنها منحصر به 
تبلیغات می دانند، در صورتی که تکنیک های بازاریابی 
ــه ویژه اقتصاد،  ــیعی از علوم اجتماعی، ب طیف وس
ــی را در بر می گیرد. ــی و روان شناس  جامعه شناس

ــپ کاتلر صاحب نظر نامدار این عرصه،  از نظر فیلی
بازاریابی، فعالیتی انسانی است در راستای برآوردن 
نیازها و خواست ها از طریق فرآیند مبادله. در واقع 
ــی، نیازها و  ــی نظام بازاریاب ــاء و پایه ی اساس منش

خواسته های انسان است. 
ــتفاده از مقوله ی بازاریابی، یک  ــتای اس در راس

شرکت باید:
ــا و الویت  ــایی و نیازه ــتریانش را شناس  • مش

آن ها را مشخص کند. )بررسی بازار(
ــای رقابتی خود را تجزیه و تحلیل کند.  • مزای

)راهبرد بازار(
• بازارهای خاصی را برای زیر پوشش قراردادن، 

انتخاب کند. )بازاریابی هدف(و در پایان:
ــد نیازهای  ــه می توان ــد چگون ــخص کن • مش
ــازد. )آمیزه ی بازاریابی( ــتریانش را برآورده س مش
اکنون به بررسی هر یک از چهار مفهوم مذکور 

می پردازیم:
ــت  ــور مدیری ــه منظ 1. تحقیقـات بـازار: ب
ــح  ــات صحی ــتن اطالع ــی، داش ــش بازاریاب  اثربخ
ــی  ــت. فرآیند بررس ــروری اس ــازار ض ــاره ی ب درب
ــد و چه پس  ــش از تولی ــه درمرحله ی پی ــازار چ ب
ــکالت، فرصت های  ــه کار می آید تا مش از فروش ب
ــتریان را که به  ــود و زمینه های نارضایتی مش موج
ــازد. این  ــکار س ــانی می توان برطرف کرد، آش آس
ــنامه ای  ــوان از راه طراحی پرسش ــا را می ت داده  ه
ــتریان کنونی و بالقوه ی )آینده(  ــب برای مش مناس
ــل کرد. ــت آورد و تجزیه و تحلی ــه دس ــگاه، ب  بن

چه بسا در نتیجه ی بررسی و تحلیل داده های جمع 
آوری شده مشخص شود به یک نیاز مشتریان پاسخ 
ــد محصول یا خدمت  ــده و در پی آن، بای داده نش
ــر، از تحقیقات  ــود. فیلیپ کاتل ــدی عرضه ش جدی
بازاریابی به عنوان رابط و حلقه ی اتصال میان مدیران 
ــاب و مصرف  کنندگان و جامعه یاد می کند و  بازاری
ــی را تهیه ی اطالعات  ــات بازاریاب وظیفه ی تحقیق
ــور بازاریابی می داند. ــرای تمام ام ــی و کیفی ب  کم

ــی، دگرگونی های  ــادی و جغرافیای ــت اقتص موقعی
جمعیتی و متغیرهای مردم شناسی و رفتاری باید 
ــا فرصت های بالقوه و بکر  ــی گردند ت به دقت بررس

شناخته شوند. 

ــامل  2. راهبرد بازاریابی: راهبرد بازاریابی ش
مشخص کردن گروه هایی از مشتریان )بازار هدف( 
ــه با رقبای  ــت که یک بنگاه می تواند در مقایس اس

خود به نحو بهتری به آن ها خدمت دهی نماید. 
ــم  ــگاه تصمی ــک بن ــی، ی ــرد بازاریاب  در راهب
ــت، پخش  ــه ی محصول، قیم ــه عرض ــرد ک می گی
ــش  بخ ــه  متوج را  ــی  اش  ترویج ــش های  و کوش
ــزه ی بازاریابی( ــی از بازار کند. )مدیریت آمی  خاص

ــده باید  ــش ش ــرد گزین ــده آل، راهب ــت ای در حال
ــدف بگیرد که در حال  ــتریان را ه نیازهایی از مش
ــده اند و از ظرفیت الزم  ــر در بازار برآورده نش حاض
ــرد مؤثر، به این  ــوددهی برخوردارند. راهب برای س
ــب و کار نمی تواند هر  نکته توجه دارد که یک کس
ــتریان انجام  ــرای طیف های مختلفی از مش کاری ب
ــی و  ــازار و توانمندی هایش را بررس ــد و باید ب ده

تحلیل و در پایان بر یک بازار هدف، تمرکز کند.
ــای  تالش ه ــز  تمرک هـدف:  بازاریابـی   .3
ــیار کمی از  ــداد بس ــا تع ــک و ی ــر ی ــی ب بازاریاب
ــای بازاریابی هدف  ــازار، مبن ــای کلیدی ب بخش ه
است. روش های اصلی برای تقسیم بازار عبارتند از:

ــی: هدف از این  ــیم بندی جغرافیای الف. تقس
ــرآوردن نیازهای  ــدی، توانایی در ب ــیم بن نوع تقس
مشتریان در یک منطقه ی جغرافیایی خاص است. 
ــگاه مواد غذایی ممکن است  برای مثال یک فروش
تصمیم بگیرد آگهی های تبلیغاتی اش را فقط برای 
ــری آن زندگی  ــعاع یک کیلومت ــرادی که در ش اف

می کنند، بفرستد.
ــن روش،  ــا ای ــتریان: ب ــیم بندی مش ب. تقس
ــغ برای آن گروه از  ــناخت و تبلی بنگاه به دنبال ش
ــتر احتمال می رود به خرید  ــانی است که بیش کس
ــتفاده  محصوالت آن بپردازند. متغیرهای مورد اس

در تقسیم بندی مشتریان عبارتند از:
• متغیرهای مردم شناسی، مثل میزان درآمد، 

سن، جنسیت، تحصیالت و ...؛
ــخصیت ،  ــناختی مثل ش • متغیرهای روان ش

ارزش ها و اهداف؛
ــود طلبی،  ــای رفتاری مثل میزان س • متغیره

میزان استفاده از محصول و وفاداری به آن.
4. مدیریت آمیـزه ی بازاریابی: چهار متغیر 
ــک برنامه ی  ــری در ی ــرای تصمیم گی ــدی ب کلی

بازاریابی وجود دارد. این چهار متغیر عبارتند از:

تاثيرو نقش راهبرد بازارشناسی و...
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• کاال )محصول یا خدمت(؛ 
• ترویج )تبلیغات(؛

• پخش؛
• قیمت گذاری. 

ــر، ــار عنص ــن چه ــی، ای ــث بازاریاب  در مباح
ــزه ی بازاریابی،  ــام دارند. آمی ــزه ی بازاریابی ن آمی
ــه این چهار  ــران چگون ــخص می کند که مدی مش
ــر قابل کنترل در بازاریابی را برای تدوین یک  متغی
ــا یکدیگر تلفیق کنند تا  برنامه ی جامع بازاریابی ب
ــخگوی بازار هدف باشند. برای کسب موفقیت  پاس
ــزه ی بازاریابی باید  ــی، آمی ــزی بازاریاب در برنامه ری
ــتریان در بازار  ــته ها و نیازهای مش ــاب خواس بازت
ــان بازاریابی برای  ــد. بنابراین، کارشناس هدف باش
ــته های مصرف کنندگان و شناسایی  ارزیابی خواس
محصوالتی که مصرف کنندگان حاضرند برای آن ها 
ــتند.  پول بپردازند، نیازمند تحقیقات بازاریابی هس
بررسی هریک از این چهار متغیر خود نیازمند بحث 
مفصلی است، به این دلیل به ذکر تعریف کوتاهی از 

هر کدام بسنده می شود.
ــول در بازاریابی  الف. محصول: مدیریت محص
ــای محصول و  ــخصات و ویژگی ه ــن مش ــا تعیی ب
 خدمات از یک سو و چگونگی ارتباط آن با نیازها و 
ــته های مشتری نهایی از سوی دیگر سر وکار  خواس

دارد.
ــج )تبلیغات(: این متغیر تصمیم گیری  ب. تروی
ــا و روش های  ــامل تمام فعالیت ه ــی ش در بازاریاب
ــرای ترویج  ــویقی ب ــت های تش ــی و سیاس تبلیغات

محصول و نشان تجاری آن است.
پ. قیمت گذاری: عبارت است از فرآیند وضع 
ــت های قیمت گذاری،  ــطوح قیمت، شامل سیاس س
ــول که عامل اصلی  ــاری و یا تخفیف بر محص اعتب
ــی رود. معموالً  ــمار م ــد، این متغیر، به ش در درآم
ــم فروش  ــش حج ــبب کاه ــر س ــای باالت  قیمت ه
می شود و برعکس. البته بعضی از کسب و کارها به 
ــت ارایه دهند،  ــت خدمت ویژه ای که ممکن اس عل

می توانند قیمت های باالتری تعیین کنند.
ــاده عبارت است از  ت. توزیع: توزیع، به بیان س
فرآیند رساندن محصول از مرحله ی تولید به عمده 

فروشی و از عمده فروشی به مشتری.
ــزه ی بازاریابی ذکر  ــث آمی ــاط با مبح در ارتب
ــور  ــه به ط ــن ک ــت: اول ای ــروری اس ــه ض دو نکت
ــزه ی بازاریابی  ــر کاالیی، یک آمی ــول برای ه  معم
ــه، برخی از  ــود دوم این ک ــه ای تهیه می ش جداگان
ــری را نیز به چهار  ــب نظران، متغیرهای دیگ صاح
ــه می توان  ــد. از آن جمل ــاال اضافه کرده ان ــورد ب م
ــری، روابط  ــکل ظاه ــته بندی، ش به متغیرهای بس
ــارکت، ردگیری،  ــدرت رقبا، مردم، مش عمومی، ق
ــرد که هریک  ــاره ک ــوه ی ظاهری و فرآیند اش جل

اهمیت خاص خود را دارند.

عملکرد بازاریابی
ــس از آن که تصمیم گیری در زمینه ی برنامه ی   پ
بازاریابی انجام شد، مدیران کسب و کار باید به ارزیابی 
ــده بپردازند که آیا  ــای انجام ش ــرد فعالیت ه  عملک
ــر. بدین  ــده اند یا خی ــه خوبی اجرا ش تصمیم ها ب
ــه کار می آیند تا  ــتانداردهای عملکرد ب منظور، اس
ــوند.  ــتفاده از آن ها نتایج، تحلیل و ارزیابی ش با اس
ــن در معیارهای صنعتی و عملکرد  داده های مطمئ
ــب برای مقایسه با عملکرد  ــته، مبنایی مناس گذش
کنونی اند. صاحبان کسب و کار الزم است عملکرد 
شرکت خود را دست کم هر سه ماه یکبار بررسی، و 
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پاسخی منطقی و مستدل برای سؤاالت زیر بیابند:
ــتری مدار عمل  ــه گونه ی مش ــرکت ب  • آیا ش

می کند؟
ــتند که  ــرکت مطمئن هس ــان ش ــا کارکن • آی

نیازهای مشتریان به درستی برآورده می شود؟
ــرکت  ــتریان از مراجعه ی دوباره به ش • آیا مش

رضایت دارند؟
ــی از این که بداند چه  ــتری آگاه • آیا برای مش
چیزی و با چه قیمت رقابتی می خواهد آسان است؟
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