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مفهوم بازار

وکاالدلهمبامنظوربهفروشندگانوخريدارانبينارتباطبرقراریبرایمکانی
:استالزمآيدبوجودبازاراينکهبرای.استمعينزمانيكدرخدمات

.باشدداشتهوجودمبادلهبرایخدماتياکاالوفروشندهخريدار،➢
تهداشوجودمبادلهبرایتوانايیوتمايلفروشندگانوخريدارانطرفاز➢

.باشد
بازار،پولبازارکاال،بازارمثلداردوجودمتفاوتیبازارهایاقتصاددر➢

کاربازاروسرمايه
اریانحصرقابتانحصاری،،رقابتیقبيلازدارندمتفاوتیساختاربازارها➢



کارکرد بازار

.استقيمتتعيينبازاروظيفه❑

.داردتخصيص دهندگینقشقيمت❑

ود ؟چگونه اين بازار است که تعيين می کند چه کااليی توليد شود؟به چه ميزان توليد ش

توليد شود و برای چه کسی توليد شود؟ 



عرضه و تقاضای بازار

.شودریخريدادورههردرعواملسايروقيمتبهتوجهباکهاستخدمتیياکاالمقدارتقاضا❑

ولیريمدانياززيادیخدماتوکاالهابهما.استمتفاوتنيازباتقاضاکهداشتتوجهبايد❑
بهبديلتعواملسايرودرآمد،قيمتبهتوجهبانيازهاازبعضی.نکنيمتقاضااستممکن
.شوندمیتقاضا

االهاکسايرقيمت،درآمد،کاالقيمتبهبستگیفردهرتوسطهرکاالازتقاضامقدار❑
.داردديگرعواملازبسياریوقيمتیانتظارات،تبليغات،سليقهو،ترجيحات

بهگاههابنعواملسايربودنثابتومعينقيمتازاءبهکهاستخدمتیياکاالمقدارعرضه❑
هایهزينه،هاکاالسايرقيمت،کاالقيمتبهبستگیبنگاههاعرضهمقدار.کندمیارائهبازار
.داردديگرعواملازبسياریوانتظارات،توليدتکنولوژی،توليد



تنظيم بازار چيست؟

اربازاصلیعواملازحمايتجهتکهاستسياستهايیومقرراتازایمجموعهشامل•
(قيمتودارمق)بازاراصلیمتغيرهایکنترلبرایو(کنندگانمصرفوتوليدکنندگان)

عرضهارسازوکدردخالتيعنیبازارتنظيمديگر،عبارتبه.شودمیاعمالدولتتوسط
.تقاضاو

تقاضا قيمت عرضه

افزايش رقابت و رقابت پذيری 
يد به نفع تول)جلوگيری از نوسانات قيمت 

(کننده يا مصرف کننده 

ن داد 
برو



شد ؟دخالت های دولت  در بازار  با هدف تنظیم بازار چگونه می تواند با

خدماتوکاالهاتوليدعرصهبهدولتمستقيمورود:غيربازاری•
مستقيمغيرومستقيم:بازاری•
.کندمیمحدودياممنوعرافعاليتهابرخیکهمقرراتوقوانيناعمال:مستقيم•
،تعرفهلمث:بازارازنهايیکاالیخريدياوقيمتهادردستکاریطريقاز:غيرمستقيم•

يارانهماليات،
قاچاقواحتکار:سوداگرانهرفتاردرتغییر:اقتصادیعامالنرفتارتغییر•

تغيير رفتار عامالن اقتصادی : اولين و اصلی ترين گام 



لزوم دخالت دولت ها در اقتصاد

نظارتوترلکنتوزيع،چگونگیبرنظارتنيزوعمومیکاالهایتوليدمنظوربهيکسوازدولت ها❑

.می کننددخالتاقتصاددردارندمنفیياوخارجیاثراتکهکاالهايیبهينهتوليدبر

:دمانناقتصادیاهدافبهدستيابیمنظوربهدولتهادومجهانیجنگازپسديگرسویاز❑

کاملاشتغال❑

اقتصادیرشد❑

قيمت هاثبات❑

ملیپولارزشحفظ❑

.می کننددخالتاقتصاددر❑

عوامل شکست بازار 
غيررقابتیبازارهای-1
دتولي)عمومیکاالهای-2
(مصرفو

بيرونیوخارجیآثار-3
ناکافیاطالعات-4



رد ؟به چه عواملی بستگی دا( اندازه و میزان )دخالت دولت در بازار

مردمانتظاراتميزانونوع•

مردمبادولتارتباطنوعواندازه•

نهادمردمسازمانهایومردمیهایتشکل•

(سياسیهایرقابت)سياسیقدرتوسياسیاحزاب•



ادیکارکرد نظام اقتص: تعادل پايدار

.دمی باشآندرپايدارتعادلبرقراریاقتصادینظامهرهدفاولينشايدومهمترين❑

،(مقداروقيمت)اصلیمتغيرهاینوساناتکاهشياکنترلبهمربوطنظاميكدرتعادل

.استشدهتعيينمحدوده هایدر

تصاداقنظام هایدرحتی.می شوددنبالاقتصادینظام هایوکشورهاتمامدرتعادلاين❑

دخالتهباقداماصلیمتغيرهاینوسانازجلوگيریبرایمواقعبعضیدردولتنيزآزاد

.می کندتنظيمی سياست هایاجرایوبازاردر



آناصليوظيفهکهاستمديريتدانشمهمهايشاخهازيکيبازارمديريتوبازاريابي

.باشدميمنابعمبادلهفرايندطريقازآنهارفعوانسانيهايخواستهونيازهاشناخت

ازارتعريف بازاريابی و مديريت ب

انسانهاروزافزونهايخواستهباالخصونيازهاافزايش-1

منابعکمبود-2

ضرورت بازاریابی 



آنکردنانبارونقلوحملکاال،فروشوخریدمثلفعاليتهاییانجامیعنیبازاریابی

تانندهتوليدکازراخدماتیاکاالهاجریانکهشودمیاطالقبازرگانیفعاليتهايازايمجموعهبهبازاریابی

.کندمیهدایتآننهاییکنندهاستفادهیاکنندهمصرف

گران،دیبافایدهوکاالمبادلهوتوليدطریقازگروهها،وافرادآنطیکهفراینديازاستعبارتبازاریابی

.کنندمیتامينراخودنيازهايوهاخواسته

بيمه،توليد،،طراحی، تدارکاتتحقيقاتی،فعاليتهايازوسيعیطيفمعنیبهپيشرفتهبازرگانیدربازاریابی

بستهشتري،مشناساییفروش،عواملتعيينقيمت،تعيينمصرف،برايسازيآمادهانبارداري،کيفيت،کنترل

رایکنزدودورکنندگانمصرفبهکاالوانتقالتوزیعکهطوريبهاستفروشازپسخدماتوفروشبندي،

.نمایدتسهيل

یتعاريف بازارياب



بازيگران زنجيره ارزش و بازاريابی 



نياز

خواسته

تقاضا
کاال

مبادله

معامله

بازار

مفاهيم اساسي بازاريابي



تعریف نياز 

.شودمياحساسفردتوسطکهاستکمبودينياز

بودهانساندلخواههايمطلوبيتونيازهاارضاءکيفيتبيانگرهاخواسته
خواستهبهنيلبرايفردتالشوکوششازايعمدهبخشواقعدرو

اناتامکبهدستيابيانتظاروطلبيتنوع.گيردميصورتاونامحدودهاي
.استانسانهايخواستهازناشيزندگيسطحبردنباالورفاهي

هخواستونيازتفاوت

خواسته

بهفرديخواستهداردامکانکهاستايندرتقاضاوخواستهفرق

اههمرپولباکهحاليدرباشدچلوکبابگرسنگي،نيازرفعمنظور

رتقدبهتوجهبانهايتاًوداردراساندويچيکخريدتواناييفقطخود

مي کندانتخابخريدبرايراساندويچآن،ازحاصلهرضايتوخريد

وشدهمحسوبتقاضاعملعنوانبهساندويچخريدعملايناثردرکه

.آيدنميحساببهچلوکبابخواسته

هر شيء، يا چيزي که توسط شخص معين و يا موسسه اي توليد 
شده و قادر باشد نيازهاي فردي و يا جمعي مصرف کنندگان را 

(کاال و خدمات.)برآورده سازد، کاال ناميده مي شود

کاال 

وخريدمورددرخودنيازهايارضايبرايمردمکههنگامي
صورتمبادلهعملمي کننداتخاذراتصميميکاالفروش

.گيردمي

مبادله

معاملهيکرود،ميشماربهبازاريابيگيرياندازهواحدمعامله
ياوپوليصورتبهمعامله.استطرفينبينکاالستدودادشامل

:ازعبارتستمعاملهشرايط.استپاياپاي

معامله

ارزشباخدمتياکاالدوحداقلوجود-الف

مبادلهبرايتوافقموردشرايط-ب

مبادلهبرايتوافقموردمکانوزمان-ج



انواع بازار

کاملرقابتبازار-1

کاملانحصاربازار-2

انحصاریرقابت-3

چندجانبهانحصاربازار-4

معامالتبهنسبتآنهاازيکهرمعاملهلذاواستزيادبسيارفروشندهوخريدارتعداد-
.استناچيزخيليبازارکل

نقشيمتقيتعييندرتنهاييبهتوانندنمييعنيپذيرند،قيمتفروشندگانوخريداران-
.باشندداشته

ميراحتيبهايتقاضاکنندهياکنندهعرضههرواستآزادبازاراينبهخروجوورود-
.شوندخارجآنازياوشدهبازاراينواردتواند

وبازاروضعازافرادوداردقرارهمگاناختياردروسيعطوربهبازارايندراطالعات-
.دارندراالزموکافياطالعاتقيمتها

بهنسبتبرتريهيچوبودههمگنومتحدالشکليکسان،بازاردرشدهعرضهکاالهاي-
.ندارندهم

سودازبيشسوديبلندمدتدرايموسسههيچفوقشرايطبهتوجهبانهايتدرو-
.آوردنميدستبهبازاردرمتعارفومعمول

بازار رقابت کامل  



درکهنامندميکاملانحصاراصطالحاًرابازاري
وجودبازاردرفروشندهياتوليدکنندهيکآن

خودوانحصاريممتازموقعيتجهتبهودارد
ازبيشسوديتوانندميهمدرازمدتدرحتي

.دهدميتغييرراقيمت.کندکسبمعمولاندازه

بازار انحصار کامل  

کهاستامروزيبازارهايغالبصورتبازاراين
صورتبهنهوهستندکاملرقابتبصورتنه

.دارندبينابينوضعيعنيکامل،انحصار

بازار رقابت  انحصاري

میاطالقوضعيتیبهجانبهچندانحصار
تقاضايفروشندهچندیادوکهشود
وتبانی)کنندمیارضاءراخریدارانبوه

.(سودبهدستيابیبرايهمکاري

بازار انحصار چند جانبه



ارتقسيم بندی  باز

مزایا

يبازاريابوتبليغاتهايبودجهتخصيص-الف

بازارازبخشهربرايمناسب

درپسندمشتريوالزمتغييراتايجاد-ب

توليديمحصوالت

هبرنامتنظيموبخشهردررقبادقيقشناخت-ج
آنانحذفجهتتبليغاتوبازاريابيمناسبهاي

بازارسهمگسترشحداقلياو

باکوچکتر هايبخشیاگروه هابهبالقوهمشتریانکردنتقسيمفرایندبازارتقسيم بنديیابازاربخش بندي
دارايکهمی شودتشکيلمشتریانیازبازارازبخشهرترتيب،اینبه.استمشخصویژگی هاي
.می دهندنشانمشابهیواکنشبازاریابیاستراتژي هايبهوهستندمشترکیخصوصيات

استراتژيمهمهايزیرمجموعهازیکیعنوانبهبازاربنديبخش
يمدهقرارهدفرابازارازهاییبخشتامی کندکمکمابهبازاریابی،

.باشندهمسومامجموعههاياستراتژيباوبودهسودآورکه
سوداحتماالً یادارندکمترسودآوريکهبازارازهاییبخشحذف

.استبازاربنديبخشمهمدستاوردهايازداشت،نخواهند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C


متغيرهای اصلی تقسيم بازار و اجزاء تشکيل دهنده آن

اجزاء تشکيل دهندهنوع متغير

:جغرافيايي( 1
منطقه جغرافيايي-
جمعيت شهر-
تراکم جمعيت-
آب و هوا-

...کويري، کوهستاني، جنگلي، ساحلي، شرقي، غربي، شمالي، جنوبي و
و الي آخر99999تا 50000-49999تا 15000–14999تا 5000-نفر5000کمتر از 

روستايي-حومه شهري-شهري
معتدل-گرمسير-سردسير

:جمعيتي( 2
سن-
جنسيت-
تعداد افراد خانوار-
وضعيت افراد خانواده-

ميزان درآمد

نوع شغل
ميزان تحصيالت

دين
مذهب

نژاد
مليت

سال به باال65سال، 64تا 50سال، 49تا 35سال، 34تا 21-سال20تا 15-سال14تا 7-سال7زير 
مرد-زن

نفر به باال7-نفر6تا 5-نفر4تا 3-نفر2تا 1
د، جوان مجرد، جوان متاهل بدون فرزند، جوان متاهل داراي يک فرزند کوچک، جوان متاهل داراي چند فرزند، مسن متاهل بدون فرزن

...مسن متاهل داراي فرزند و
ريال به باال2000000ريال و 2000000تا 1500001-ريال1500000تا 1000001-ريال100000تا 600001-ريال600000تا 300000-ريال300000کمتراز 

دانشجو، مدير، بيکار، خانه دار، کشاورز وغيرهکارمند، کارگر، بازاري،
بيسواد، ابتدايي، سيکل، زيرديپلم، ديپلمه، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دکتري

..مسلمان، مسيحي، يهودي، زرتشتي و
..شيعه، سني، کاتوليک، پروتستان و

...کرد، فارس، عرب وترک،
...ايراني، فرانسوي، آلماني، انگليسي و

:رواني( 3
طبقه اجتماعي-
سبک زندگي-
نوع شخصيت-

طبقه پايين، متوسط به پايين، متوسط، متوسط به باال، طبقه باال
...معتقد، موفق، کوشا و

مستبد، جاه طلب، مقيد، اجتماعي، خيرخواه
:رفتاري( 4
اوقات خريد-
مزاياي مورد انتظار-
هوضعيت مصرف کنند-
ميزان مصرف-
ميزان وفاداري-

...دائمي، گهگاه، سالي يکبار و
کيفيت باال، قيمت پايين، ضمانت الزم، ارائه خدمات بعد از فروش، زيبا و شيک بودن 

.استفاده نمي کند، قبالً استفاده مي نموده، براي اولين بار استفاده ميکند، استفاده کننده دائمي استاصالً
خيلي کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد

صفر، کم، متوسط، شديد، وفادار مطلق



عوامل موثر بر خريد کاال

کاالتجاريمعروفيتوبرند-

اندازهوابعاد-

کيفيت-

شکل-

رنگوطرح-

گارانتی-

فروشازپسخدمات-

خریدتسهيالت-

نقلوحمل-

تحویلشرایط-

عوامل فرهنگي

فرهنگ

خرده فرهنگ

طبقه اجتماعي

عوامل اجتماعي

فاميل

گروههاي مرجع

وظيفه و نقش اجتماعي

عوامل اجتماعي

فاميل

گروههاي مرجع

وظيفه و نقش اجتماعي

عوامل روانی

انگيزش

درک

يادگيري

باورها و عقايد
عکس العمل 
خريدار

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده

محرکهاي 
محيطي

محصول 

قيمت

مکان توزيع

پيشبرد فروش

محرکهاي 
بازاريابي

اقتصادي

اجتماعي

سياسي

فرهنگي

صفات و 
ويژگيهاي مصرف

کننده

جعبه سياه مشتري

فرايند 
گيريتصميم

عکس العمل خريدار

انتخاب محصول

انتخاب نامي خاص

انتخاب فروشنده

انتخاب وقت خريد

تعيين مبلغ خريد

فرآیند رفتار مصرف کننده



محرک های بازاريابی 

:بازاریابی(آميخته هاي)محرکهاي
که،(product)محصولشامل
هبمتعلقویژگيهايوصفاتهمان
باشد، قيمتمیمحصولوکاالخود

(price)،توزیعمکان(place)و
که(promotion)فروشپيشبرد

هايآميزهیاآميخته هاعنوانتحت
(4p)پیچهاربهکهبازاریابی

.هستندمشهوربازاریابی



.نيستحکومتحکمرانی،❑

نهادهایورسمیاقتدارازخارجوداخلدرقدرتکهسازدمیمشخصمفهوم،يكعنوانبهحکمرانی❑
.داردوجودحکومت

.مدنیجامعهوخصوصیبخشحکومت،:شودمیشاملرابازيگرانازاصلیگروهسهحکمرانیغالباً،❑

ازتعدادیبينپيچيدهروابطبهتوجهباتصميماتکهسازدمیمشخصوداردتأکيد«فرآيند»برحکمرانی❑
.شوندمیگرفتهمتفاوتساليقواولويتهابابازيگران

کندمیبرقرارمتضادورقيبساليقواولويتهابينراتوافقیحکمرانی،❑

وبازاريابیفعاليتهایتوليد،کهزيراداردخوبحکمرانیبهالتزامدولتبازار،مديريتخصوصدر❑
گيردمیشکلمردمیتشکلهایوخصوصیبخشتوسطغيرهوفرآوری،نقلوحملواردات،وفروش،صادرات

.کندمیطلببازارمديريتدرراآنانمنافعحفظوذينفعانفعالمشارکترواينازو

و خوب حکمرانی
مديريت بازار 



تجاری سازی چيست؟

فرایندازعبارتستتجاري سازي
روشیاجدیدمحصولیکمعرفی

تجارت،عالمبهجدیدتوليدي
روشیامحصولآنکهطوري
.شدبادسترسیقابلبازاردرجدید
بارابطهدراغلبتجاري سازيکلمه
انبوهبازارهايبهمحصولورود

رداینحالبا.می کندپيدامصداق
ازایدهانتقالمواقعبرخی

زنيمحدودبازارهايبهآزمایشگاه
قرارتجاري سازيمفهومذیل

.کاتلرفيليپ.می گيرد

وفعاليت هاشاملجدیدمحصولتوسعهفرآیند
ورودتاایدهایجادمرحلهازکهاستتصميماتی

اغلببراي.می گيردبردررابازاربهمحصول
عموماً وباشندنوآورمی خواهندکهشرکت هایی

ند،می کنفعاليتجدیدمحصولتوسعهزمينهدر
محصولتوسعهفرایندیکایجادشروع،نقطه

.می باشدآندربازنگريیاجدید

https://parsmodir.com/db/marketing/npdprocess.php
https://parsmodir.com/db/marketing/npdperf.php


یاصول و ضوابط تجاری ساز

فرآیند تجاري سازي

ایدهتوليد❑

شدهتوليدایدهارزشيابی❑

آنکردنکاربرديچگونگیبررسیوایدهتوسعه❑

کاالتجاريتحليل❑

بازارسنجش❑

اجراییوفنیهايجنبهبررسی❑

شدنتجاري❑



فرآیند تجاري سازي

:شوندمیتوليدزیرهايروشازیکیبهنوینهايایدهمعموال

گوناگونجوامعدرکنندگانمصرفنيازهايبررسی▪

تجاريمهمرقبايکاالهايبررسی▪

نوايفناوریهرصدبرايتجاريوصنعتیهاينمایشگاهازبازدید▪

رقيبتوليديمراکزازبازدید▪

موفقدانشگاهیپژوهشگرانونخبگانجذب▪

توليد ایده
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n
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فرآیند تجاري سازي

:شودمیمحققزیرسؤاالتبهپاسخباایدهارزیابی

مصرفبازاردرجدیدکااليازکنندهمصرفاستقبالميزان▪

بازارازسهماختصاصميزان▪

کاالفروشروند▪

دستگاهصرفهبهتوليدوساختامکان▪

کاالاینعرضهقبالدررقباالعملعکس▪

کاالسودآوريميزان▪

ارزشيابی ایده توليد شده
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فرآیند تجاري سازي

:ازعبارتندکهشوندمیمطرحبازاریابیمهمنکاتمرحلهایندر

کاالبرايهدفبازارخصوصيات▪

سازدمیبرآوردهکنندهمصرفازکاالاینکهنيازهایی▪

کاالمقابلدرکنندهمصرفالعملعکس▪

هزینهکمترینباکاالتوليدچگونگی▪

توسعه ایده

Id
ea D

ev
elo

p
m

en
t

یاصول و ضوابط تجاری ساز



فرآیند تجاري سازي

وليدتازقبلاقتصاديبنگاهکهاستآنتجاريتحليلازمنظور

ترینمناسبکهببردپینکتهاینبهآماريهايبررسیطریقاز

وده،بمقدارچهیاتعدادچهمرحلهنخستيندرکاالتوليدميزان

.استچقدرآنسودآوريوتوليدسربهسرنقطه

التحليل تجاري کا
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فرآیند تجاري سازي

فادهاستنحوهوشدهتهيهکاالازفيزیکیمدلیکمرحلهایندر

برايهمافزارينرمنمونهاستممکن.شودمیبررسیآناز

کهاستآنمرحلهاینازهدفنهایتدر.شودتهيهنظرخواهی

مصرفرنظانبوه،توليدازپيشبتواندکنندهتوليدامکانحددر

.نمایدبررسیوسنجيدهراکنندگان

بازارسنجی
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فرآیند تجاري سازي

:گيرندمیقرارتوجهموردزیرنکاتمرحلهایندر

هایافتهسازيتجاريبراينيازمورداعتباربرآورد▪

کاالشناساندنبرايتبليغیموادتهيه▪

کاالساختبرنامهتدوین▪

کاالعرضهوتوليدبراينيازموردتشکيالت▪

لجستيکیامور▪

جنبه هاي فنی و اجرایی
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فرآیند تجاري سازي

:باشدزیرشرایطدارايکهشودمیمحسوبآلایدهتجارينظرازايایده

.باشدنداشتهنياززیادياوليهگذاريسرمایهبه▪

.باشدتقریبیمحاسبهقابلآنبازارحجم▪

.باشدمحسوسکامالخدماتیاکاالبهبازارنياز▪

.باشددسترسدرکامالآننيازمورداوليهمواد▪

.باشدنداشتهنيازدولتیمقرراتتدوینبهآنازاستفاده▪

.باشدنداشتهانسانینيرويبهزیادينيازآنعرضهوتوليد▪

.کنندآنخریدبهاقدامدفعاتبهخریداران▪

برخوردارينهزمایندرمناسبیامتيازاتیامالياتیمعافيتازاندیشهکنندهتوليدیاکنندهابداع▪

.شود

.باشدنداشتهگستردهتوزیعشبکهایجادبهنيازي▪

.باشدنداشتهخطريهيچآنکاربرد▪

تجاري شدن
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اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی


