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 پیشگفتار

 منظور به شده آوری جمع اطالعات تحلیلو تجزیه و مردم صدای به دادن گوش معنایبه بازار تحقیقات

 توانمند را ها سازمان بازاریابی تحقیقات واقع در .است تر خردمندانه گیری تصمیم در ها سازمان به کمک

 برای آن از بتوانند که یابند دست بینشی و دانش به ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه با تا سازد می

 ارزش و هنر .نمایند اقدام اساس آن بر و کنند استفاده بازار بازیگران آتی رفتارهای و اقدامات بینی پیش

 قادر را مدیران برجسته، و خوب بسیار تحقیق یک .است نهفته مسئله همین در بازار تحقیق واقعی

 و کنند درک را کاروکسب پیچیده بسیار دنیای وانندبت بازاریابی های فعالیت از حوزه هر در تا سازد می

  .بگیرند هوشمندانه تصمیماتی شده؛ حاصل بینش براساس

 از حمایت و الزم بینش کسب برای ای خالقانه و متعدد هایروش و هاتکنیک از بازاریابی تحقیقات در

   رقبا، و شرکا خدمات، و کاالها کنندگان تامین بالفعل، و بالقوه مشتریان با مرتبط های گیری تصمیم

  شود.می استفاده مردم عموم و غیردولتی های سازمان ها،دولت

 کیفی و کمی های داده هدفمند و سیستماتیک تحلیل و ثبت آوری، جمع با تحقیقات داشت توجه باید

 ارزیابی و شناسایی آن، انجام از هدف و است مرتبط بازاریابی تصمیمات به مربوط موضوعات درباره

 عبارتند تعریف این در کلیدی واژگان باشد. می مشتریان رفتار بر بازاریابی آمیخته عناصر تاثیر چگونگی

 سیستماتیک ای شیوه به خود وظایف انجام دنبالبه بازاریابی تحقیقات تحلیل. و هدفمند سیستماتیک، از؛

 تمامی که شود می تهیه کامل جزئیات با و دقت به تحقیقاتی طرح یک ،دیگر عبارت به است. هدفمند و

 تحقیق مسئله که؛ است مناسب صورتی در تحقیقی طرح چنین اند. شده مشخص آن در تحقیق مراحل

 های روش کند، تعیین را مسئله تعریف برای الزم اطالعات کند، مشخص شفاف و دقیق صورتبه را

  نماید. مشخص نیز را آنها تفسیر برای الزم تحلیلی های تکنیک و اطالعات آوری جمع

 هایبرنامه  اجرای و طراحی ،ربازا بندی بخش هدف، بازار انتخاب بالقوه، های فرصت حوزه در مدیران

 بین متقابل تاثیر دلیل به تصمیمات این کنند.می گیری تصمیم کنترل و بازاریابی عملکرد بازاریابی،

 عالوه هستند. پیچیده بسیار ترفیع و توزیع گذاری، قیمت محصول، یعنی بازاریابی کنترل قابل متغیرهای

 عمومی، های سیاست و قوانین اقتصادی، شرایط جمله، از محیطی کنترل قابل غیر عوامل این، بر

 افزایند. می پیچیدگی این شدت بر نیز اجتماعی -فرهنگی تغییرات و رقابت سیاسی، محیط تکنولوژی،

 بازاریابی مدیران به بازاریابی تحقیقات .است کننده مصرف پیچیدگی آمیخته، این در دیگر ممه عامل

 ارائه با تحقیقات این .نمایند ایجاد ارتباط کننده مصرف و محیط بازاریابی، متغیرهای بین تا کند می کمک

 .شود می موجود ابهامات رفع باعث کنندگان مصرف و محیط بازاریابی، متغیرهای درباره مرتبط اطالعات



 

 تحقیقات کرد. بینی پیش را بازاریابی های برنامه به کنندگان مصرف واکنش توان می بازاریابی تحقیقات با

 دهند می ارائه کنترل قابل غیر و کنترل قابل عوامل و کنندگان مصرف درباره اطالعاتی مستمر، بازاریابی

 .شود می ازاریابیب مدیران تصمیمات اثربخشی ارتقا به منجر که

 تصمیمات نتایج آن مبنای بر بتواند تا باشد مطمئن تحقیقات نتیجه از بخواهد بازاریابی مدیریت اگر

 محققان دلیل همین به .باشد داشته ای ویژه توجه تحقیقات بودن هدفدار ضرورت به باید بگیرد مهمی

 پیش و عقاید ،مفاهیم که است این علمی روش خصوصیت .کنند می استفاده علمی  روش از بازاریابی

 پدیده یا رویداد به توجه با هافرضیه این کند.می تبدیل صریح هاییفرضیه به را شخصی های داوری

  شوند. می بررسی علمی صورت به نظر مورد

 به بازار درباره روز به و معتبر موثق، صحیح، مرتبط، اطالعات ارائه با بازاریابی تحقیقات ترتیب بدین

 زیاد همواره های هزینه و بازاریابی رقابتی محیط کند. می توجهی قابل کمک گیری تصمیم در مدیریت

 نقش بنابراین، .است مستدل اطالعات ارائه لزوم دهندهنشان نادرست، تصمیمات اتخاذ از ناشی

 مدیران ها،گیری تصمیم در محققان بیشتر مشارکت بر عالوه و است تغییر حال در بازاریابی تحقیقات

 در بازاریابی هایگیریتصمیم قلب حقیقت در دارند. تحقیقات انجام در بیشتری مشارکت نیز بازاریابی

 پذیری انعطاف امکان بازاریابی تحقیقات .است بازاریابی تحقیقات بازار؛ تحول حال در شرایط

 توانمی رو این از .کنند می اهمفر را آن بر موثر عوامل و بازار بازیگران با مواجهه در شرکت هوشمندانه

 بدون .کندمی فراهم را شرکت یک شدن بازارگرا امکان که است بنیانی بازاریابی تحقیقات گفت

 توسعه اساس این بر .است سازی پیاده غیرقابل و انتزاعی مفهومی بودن بازارگرا بازاریابی؛ تحقیقات

  دانیم. می ها سازمان در بازارگرایی رشد الزامات از را بازاریابی تحقیقات دانش

 تحقیقات جایگاه اهمیت بر کاروکسب فعاالن و دانشگاهیان جامعه بین در اخیر دهه دو در خوشبختانه

 های کتاب ترجمه و تالیف است. شده افزوده سازمانی های گیری تصمیم در آن آفرینی نقش و بازاریابی

 بازار تحقیقات واحدهای جایگاه ارتقاء جدید، مقاالت انتشارات بازاریابی؛ تحقیقات حوزه در متعددی

 به روزافزون توجه های جلوه از بازار تحقیقات های آژانس تقویت و ایجاد و سازمانی سطوح در

 به بازاریابی های کتاب در کمتر که هایی جنبه از یکی بر تاکید با نیز کتاب این است. بازاریابی تحقیقات

 ها داده تحلیلوتجزیه های تکنیک بر محور مسئله رویکردی با تا دارد تالش است شده پرداخته آن

 فرآیند ابتدایی مراحل به دارد وجود کشور در که بازاریابی تحقیقات های کتاب عموماً کند. تمرکز

 در تحقیق طرح و رویکرد با مرتبط ادبیات خوب نسبتاً غنای به توجه با اند.پرداخته بازاریابی تحقیقات

 بازاریابی تحقیقات کلیات به اول فصل در خالصه صورت به کتاب این در کشور، در موجود های کتاب



 

 دانش کشف و هاداده تحلیل و تجزیه های تکنیک فصول سایر در است شده تالش و است شده اشاره

 .گیرد قرار تاکید مورد

 ها، شرکت بازار تحقیقات واحدهای بازار، تحقیقات های آژانس کارشناسان عموماً کتاب این مخاطبین

 برای کتاب این یمامیدوار هستند. بازاریابی لیسانس فوق و دکتری مقاطع دانشجویان دانشگاه، اساتید

 عزیز مخاطبین شما بازخورهای نیازمند بعدی های چاپ در کتاب این بهبود باشد. سودمند و مفید آنان

 .است

 این انتشار در صالحی آقای جناب روز ادیبان انتشارات مدیریت زحمات از دانیم می الزم پایان در

 در که شریفات  خانمسرکار روز ادیبان انتشارات در عزیز دوست از همچنین کنیم. سپاسگزاری کتاب

  کنیم. می قدردانی کردند آفرینی نقش حساسیت با ... و ویراستاری آرایی، صفحه طراحی،
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 325 عاملی تحلیل انجام
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 341 مشترک عاملی تحلیل کاربردهای

 349 فصل خالصه

 353 ایخوشه تحلیل: هشتم فصل

 354 فصل اجمالی بررسی

 355 ایخوشه تحلیل

 ایخوشه تحلیل به مربوط هایآماره
 

357 

 358 ایخوشه تحلیل انجام

 372 مراتبی سلسله غیر بندیخوشه کاربردهای

 375 ایدومرحله بندیخوشه کاربردهای

 379 بندیخوشه متغیرهای

 382 فصل خالصه

 385 توأم تحلیل و چندبعدی گذاریمقیاس: نهم فصل

 386 فصل اجمالی بررسی

 388 چندبعدی گذاریمقیاس

 389 چندبعدی گذاریمقیاس به مربوط هایآماره و اصطالحات

 390 یچندبعد گذاریمقیاس انجام

 399 چندبعدی گذاریمقیاس هایمحدودیت و مفروضات

 399 ترجیحات به مربوط هایداده گذاریمقیاس

 402 تطبیقی تحلیل

 402 تشخیصی تحلیل و عاملی تحلیل چندبعدی، گذاریمقیاس بین رابطه

 403 توأم تحلیل در اولیه مفاهیم

 404 توأم تحلیل به مربوط اصطالحات و هاآماره
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 405 توأم تحلیل انجام

 415 پایایی و روایی ارزیابی

 418 توأم تحلیل هایمحدودیت و مفروضات

 418 هیبریدی توأم تحلیل

 423 فصل خالصه

 429 مسیر تحلیل و ساختاری معادالت سازی مدل: دهم فصل

 430 فصل اجمالی بررسی

 430 ساختاری معادالت مدل

 435 ساختاری معادالت سازیمدل شالوده

 444 گیریاندازه مدل پایایی و روایی ارزیابی

 452 ساختاری مدل کردن مشخص

 454 ساختاری مدل روایی ارزیابی

 456 باالتر مرتبه تأییدی عاملی تحلیل

 458 متغیره چند هایتکنیک سایر با ساختاری معادالت سازی مدل ارتباط

 459 اول مرتبه عاملی مدل: ساختاری معادالت سازیمدل کاربرد

 463 دوم مرتبه عاملی مدل: ساختاری معادالت سازیمدل کاربرد

 472 مسیر تحلیل

 476 فصل خالصه


