
 

 179 

نشریه علمی   

راهبردهییی   

 ب زرگیییی ن 
 

 (رفتار دانشور)

 نشریه علم 

 دانشگ ه ش هد

 17دوره  -مهفتبیست و  س ل

 15 شم ره 

 1399به ر و ت بست ن 

 

  
  :31/01/1399دريافت مقاله 

 :06/03/1399 تاريخ بازنگری 

  :31/04/1399پذيرش مقاله 

    : 25/06/1399تاريخ انتشار 
 
 

Journal of   
Business Strategies 
Shahed University 

Twenty-seventh Year 
No.15 

Spring & Summer 
2020 

 

Journal of 

Business 

Strategies 

ها استراتژی الگوی ارزیابی و انتخاب طراحی
های صنعتتی عتناد  ر صرصن     برای شرکت
 بازار کو ک

 3اخوان فر ری، ام*2یدیسع زی، پرو1نژاد کین تایب نویسعدگان:

 ،یآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمم  یواحد عل ،یابیبازار -یبازرگان تیریگروه مد یدکتر یدانشجو. 1
 رانیآباد کتول، ا یعل

(niknezhadb@yahoo.com) 

 رانیآباد کتول، ا یعل ،یآبادکتول، دانشگاه آزاد اسالم یواحد عل ت،یریمد ار،گروهیدانش. 2
 ، علی آباد کتول، ایراننور امیدانشگاه پ ت،یریمد ارگروهیاستاد. 3

a.akhavanfar@pnu.ac.ir)) 
* Email: Dr.Parvizsaeedi@yahoo.com  

 چکیده
بهه دباها    ، های خودتوسعه بنگاه، برای در صنعت محصوالت کودکان هوشمند ذینفعانامروزه 
های مناسب هستند، اما بازار کودک موضوعی پیچیده بهوده و اگگهویی جهامعی    استراتژیاجرای 

ها برای تخاب استراتژیدر این زمینه، وجود بدارد. هدف این پژوهش طراحی اگگوی ارزیابی و اب
داده پهردازی های صنعتی فعا  در عرصه بازار کودک در ایران با استفاده از روش بظریهه شرکت

ثابویه و های به تحلیل دادهابتدا برای این منظور فازی با رویکرد بازار گرایی است. بنیاد و دگفی
برفهی اسهتفاده   گیری گلوگهه ها از تکنیک مصاحاه عمیق با روش بموبهدادهسپس جهت جمع آور

شده است. مصاحاه شوبدگان این پژوهش را خارگان عملی) ذینفعهان عرصهه کهودک  و علمهی)     
، اشهاا  بظهری   مصهاحاه  هیجهده از  پهس ابد. های مرتاط  تشکیل دادهاساتید دابشگاه در رشته

ذاری بهاز،  های به دست آمده از بخش مصاحاه، سه مرحله کدگه با توجه به دادهو همزمان  حاصل
مشهتمل   اگگوی تحقیق حاضهر،  پذیرفت. که در مجمو کدگذاری محوری و کدگذاری ابتخابی ابجام 

هها از روش  سپس بهرای تعیهین بهتهرین موگفهه     .مفهوم است 52و  مقوگه 12داده اوگیه و 148بر 
 مقوگهه اصهلی   5شاخصی که بیشترین بعد فراوابی را داشتند، ابتخهاب و در ااگهب    41فازیدگفی
بازار کهودک شهکل گرفهت، در ایهن اگگهو دو       هایاستراتژی بندی و در بهایت اگگو پارادایمیطاقه

رسابی اطالعات بازار، ها شامل بروزراهارد ساختاری و فرآیندی شناسایی شدبد. که این راهارد
سهنل  ریزی راهاردی بربد، تحلیل عملکرد رااا، ارزیابی مداوم بهازار و پر توسعه فناوری، بربامه

توابنهد بها بهه    های صنعتی فعا  در عرصه بازار کودک میباشد، در بتیجه ذینفعان در شرکتمی
ها در بازار کودک پیشرو باشند؛ در این کارگیری این اگگو به دگیل یکپارچگی در اجرای استراتژی

   .ارائه شده است راستا پیشنهادهایی
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 مقدم 

صنعتی و تجاری که به صورت  یهاامروزه بنگاه     

 یدر توسعه اقتصاد همی، نقش مهستند 1کوچک و متوسط

 بهها چون از این بنگاه. دده دارنها بر عکشوره یتماعجو ا

این  ،شودیم ادیان جهاعتماد در  و قابل نمطمئ عنوان بازار

باال،  یوررههو ب یریپذبتاقدرت رق نها با داشتبنگاه

 ؛ از طرفیهستنددارا ن را جها یاداره اقتصادها تیقابل

تحقیقات تخصصی و معتقدند که اگر  یابیبازار نمتخصصی

ی و ابیو روند بازار انجام پذیرد الزمهای یزیربرنامه

این شود،  اجرابه صورت کامل و درست  هااستراتژی

 [2،1.]ابندیمناسب دست  یدهتوانند به سودیمها بنگاه

 دخو یبقا رمنظو به هابنگاه وز،مرا قابتیر ینیادر دچون 

و تخصصی  تتحقیقا ،یابیزاربا نفنواز  دهستفاا به زنیا

 هااستراتژی نیاز ا یکی .دارند های مناسبراتژیاجرای است

است و نه فقط  یکننده واقعتوجه درست به مصرف

کنندگان در حال حاضر مصرف نیتراز مهم یکی ،یمشتر

شناخت و فهم در واقع  [3.]هستند دکانجامعه ما کو در

راه  نی، در استهاترین این استراتژیاز مهم یکی یمشتر

 یمشتر یازهایت و خدمات را با نمحصوالبازاریابان 

کنند، که این مهم فقط یمتناسب کرده و فروش را حداکثر م

 (1992)1نیلمک [4شود.]با ارزیابی مداوم بازار حاصل می

 ۵ یا 4 سن از کودکان خود نوشته است: که2کتاب مقدمه در

نموده  نیز اشاره نکته این به و کنندمی آغاز را خرید سالگی

هوشمند،  فروشان خرده و یدکنندگانتول که است

 نظر در بالقوه طم معدن یک عنوان به باید را بازارکودک

، بازار 3جاریبازار . بدین دلیل که بازار کودک از سه بگیرند

تشکیل شده است؛ بازار  ۵و بازار آینده (رگذارانیأث)ت4بالقوه

خرج کردن  به پول اقیکودک اشتجاری: بازاری است که 

؛ کند داردیرا برطرف م یو ازیکه ن ییزهایچ دیخر یبرا

در  یکودکان نقش مهمبازار بالقوه: بازاری است که در آن 

؛ کنندیم یباز د،یخر ندیبر فرا ریکننده با تأثبازار مصرف

الزم  لیپتانس بازار آینده: بازاری است که در آن کودکان

                                                 
1 Mcneal, 1992   

-تشرک دارند. را ندهیوفادار آ انیشدن به مشتر لیتبد یبرا

بلندمدت کودکان  یکسب وفادار یاستراتژ ،یشماریب یها

 ینییپا نیشان در سنبرند و محصوالت شرکت یرا با معرف

کنند یم رشدطور که انتظار که کودکان همان نیکودکان، با ا

[ ۵.]اندها هم آشنا شوند، بکار گرفتهبا محصوالت آن

از  هاشرکت دنبو ناموفق که ،ستداده ا ننشا هاسیربر

-یابیزارباها و استراتژی نفنواز  یگیرهبهردر  هاآن نیاناتو

فروش  ذینفعان، با مشکل جدی بنابراین .دگیرمی تنشأ ها

بر  یفراوان راتیتاث تیوضع نیو ا هستندمواجه  یابیو بازار

شود گفت که در بنابراین می. است گذاشته هااقتصاد بنگاه

در عرصه  کسب و کارهای کوچک و متوسط به خصوص

چون  ،بازار کودک، باید تحقیقات تخصصی لحاظ شود

 تیریمد انیبه عنوان مشتر «کودکان»اولین رکن این بازار 

 یهایریگمیها را در تصمنفوذ آن دینبا که هستند، اینشده

بنابراین [ 6].میریدست کم بگها ها و آینده سازمانخانواده

رسد، نیاز به به نظر می با توجه به اهمیت این موضوع

تحقیق بیشتری در خصوص بازار کودکان در ایران وجود 

ها و مشکمت، دارد تا ذینفعان بتوانند شرایط، محدودیت

های متناسب با ها را شناسایی و راهبردها و پیامدفرصت

ها را طراحی، تا از این طریق بتواند با محصوالت آن

-ل پاسخخارجی رقابت کنند، لذا پژوهش حاضر به دنبا

گویی به سواالت ذیل و در نهایت ارائه الگویی جهت تبیین 

های بازار کودک هست. در واقع هدف طراحی استراتژی

ها برای محتمل ساختن الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

بررسی آینده مطلوبی برای بازار کودک است. همچنین با 

ه این ک، دندهشده، اکثر مطالعات نشان می مطالعات انجام

مسئله در مطالعات داخلی چندان مورد توجه قرار نگرفته 

کننده های داخلی بیشتر به رفتار مصرفو پژوهشاست 

اثر تبلیغات بر روی  یا فقط به بررسیشده محدود کودک 

که مطالعات  درصورتی ه شده است،پرداخت کودکان

 3و همکاران هاریانتو ( و2018)2بدیتز مانند پژوهشگرانی

 و دیگر مطالعات نشان دادند که این محدود کردن (2016)

                                                 
2 Beditz, 2018 
3 Haryanto, Moutinho & Coelho, 2016 
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 فعال در عرصه بازار کودک یصنعت های شرکت یبرا ها یو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو یطراح

صنعتی و های تواند، روش درستی برای توسعه بنگاهنمی

چون طبق سرشماری ، در عرصه بازار کودک باشد تجاری

میلیون نفر بوده است، که از این تعداد  81جمعیت ایران، 

با توجه به  [7.]سال بودند 1۵در گروه سنی زیر  24%

جمعیت ایران را کودکان  %24وع که اهمیت این موض

سازند، با این حال به دهند و آینده کشور را میتشکیل می

درصد  24نگری به این رسد، سهم توجه و آیندهنظر می

بنابراین با توجه به اهمیت این  ؛بسیار پایین بوده است

گویی به این سوال هست به دنبال پاسخمسئله، این پژوهش 

های صنعتی و تولیدی برای شرکتوثر های مکه استراتژی

تا بتواند با شناسایی  فعال در عرصه بازار کودک کدامند؟

 ها رقم بزند.آینده بهتری را برای این بنگاه ،هااین استراتژی

مورد بازار کودک  بنابراین ضرورت دارد نقش تأثیرگذار

پیامدها و  تا گردد شناساییبررسی قرار گرفته و عوامل آن 

 .شودمطلوبی حاصل نتایج 

 رویکرد مبتنی بر گذار بر بازار کودک باشرایط علی اثر .1

 کدامند؟ بازارگرایی در محصوالت کودکان

رویکرد مبتنی  گذار بر بازار کودک باای اثرشرایط زمینه .2

 کدامند؟ در محصوالت کودکان بازارگرایی بر

د رویکر گذار بر بازار کودک باگر اثر. شرایط مداخله3

 کدامند؟ بازارگرایی در محصوالت کودکان مبتنی بر

 رویکرد مبتنی بر گذار بر بازار کودک با. راهبردها اثر4

 کدامند؟ در محصوالت کودکان بازارگرایی

 رویکرد مبتنی بر گذار بر بازار کودک با. پیامدها اثر۵

 کدامند؟ در محصوالت کودکان بازارگرایی

 مبانی نظری

به شدت  آینده و حال بازار مصرفی وندبرر کودکان تاثیر

 کند: نرخاعمم می ،1ایران آمار شود، از طرفی مرکزحس می

 بدان این. است کاهش حال در مدام ایران جمعیت رشد

 افزایش به رو ایران در فرزندی تک به تمایل که است معنا

 قرار محبت و توجه مورد بیشتر آینده، کودکان در است و

 نفوذ ایرانی ز طرف دیگر کودکانو ا گرفت خواهند

                                                 
1 https://www.amar.org.ir/ 

 ایران عوامل، همین. دارند خود والدین بر منحصر به فردی

 کرده کودکان زمینه در بزرگی بالقوه بازار به تبدیل را

های بزرگی مثل [ در جوامع غربی فعالیت شرکت8است.]

در زمینه بازاریابی  4بلوو جت 3مارت، وال2دونالدمک

ای که امروزه هدف بسیاری از ونهکودک افزایش یافته به گ

برای  [10،9.]های پیشرفته، کودکان هستندتبلیغات در کشور

بازی در اسباب استراتژی دونالد ازمکمثال شرکت 

گذاری بر تبلیغات، به عنوان فریب کودک برای تاثیر

جا که بازار بنابراین از آن [11.]کندوالدینش استفاده می

و آینده و  امل بازار جاری، بالقوهکودک، بازار گسترده ش

به صورت دقیق  ؛ضروری است ،دارای پتانسیل باالیی است

بازاریابان  [12]مورد بررسی قرار گیرد. بازارکودک اهمیت

ارائه راهبردهای موثر سبب کاستن از پیچیدگی معتقدند که 

همه  [14،13.]شودمیها های پویا مورد توجه بنگاهسیستم

ها ها و اجرای صحیح راهبردریزیو برنامهاین تحقیقات 

برای این است که بازار کودک بسیار چالش برانگیز است، 

توجه به بازار کودک  اما از پتانسیل باالیی برخوردار است؛

کند. کننده کودک را برای همه سنین وفادار تواند مصرفمی

 و بازار جاریبر  فراوانی عموه تأثیر بدین دلیل که کودکان

-و آینده می هدف بالقوه بازار از بزرگی بر بخش

تحقیقات و مطالعه بر روی بازار کودک [ 1۵،10.]گذارند

 و کودکی دوران شناسان، معتقدندبدین دلیل است که روان

 شخصیت است و انسان رشد دوران ترینمهم از نوجوانی

 در طورگسترده به باور این. گیردمی شکل دوران این در او

 دوران هایتجربه که شده است، پذیرفته فتاریر علوم

 الگوهای گیریشکل در را اهمیت باالترین کودکی،

 اشآینده زندگی گوناگون ابعاد در فرد رفتار و شناخت

 عنوان به تنها نباید را محصول یک خرید و انتخاب. دارد

 میان از را کاال یک کودک آن در که پنداشت روندی

 گرفتن نظر در. خردمی شده تهگذاش نمایش به کاالهای

 زمانی او، به توجه یعنی کننده،مصرف یک عنوان به کودک

                                                 
2 McDonald's  
3 Walmart  
4 JetBlue 
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 خرید، با مرتبط هایفعالیت و فرآیندها در فعاالنه که

 بررسی با بنابراین. کندمی مشارکت گیریتصمیم و مصرف

 این کودکان محصوالت بازار یزمینه در موجود ادبیات

بسیار  هاآن زار محصوالتبا که آیدمی دست به نتیجه

 با تجمیع نظرات ابراز شده، [16]است. رشد به رو و بزرگ

سالگی  6ی، از سن منظور از کودکان رده سن قیتحق نیدر ا

 هایسالگی در نظر گرفته شده است. چالش 12تا قبل از 

 ذینفعان در صنعت کودک منحصر به فردی وجود دارد که

 برای کودک در صنعت نذینفعا زیرا هستند؛ روبرو آن با

 رویکردهای جانبه، شامل چند بازاریابی هایطرح ایجاد

 فراوانی ها شامل:چالش هستند؛ این مکمل اما متفاوتی،

 بازاریابی مشکل عدم دسترسی راحت، رقابت، محتوا،

 دوگانه هدف مخاطبان ترین آنو مهم آنمین و مستقیم

دربزرگ و پ»بزرگساالن والدین و کودکان،)گانهحتی سه

 های تاکتیک از برخی که حالی در. است( و...« مادر بزرگ

 را کننده )کودک(مصرف توجه موثر طور به باید بازاریابی

 بزرگساالن ذینفعان معتقدند ولی از طرفی، کند، جلب

کودکان هستند  توسط شانمحصوالت خرید برای دروازبان

 بینییشپ به قادر واقعا هرگز که شودو این عامل سبب می

 هاآن پاسخ به نیاز کودک، بازاریابان که چیزی همان دقیق

بنابراین بزرگترین چالش بازاریابان انجام  نیست. دارند،

 کنار در سنتی)برای بزرگساالن(، بازاریابی هایروش موازی

ترها نو و آنمین) برای والدین وجوان بازاریابی هایروش

بازاریابی  هایبرنامه راکث در قوی مکمل دو این است و و..(

 جایگزین کدام هیچ یعنی. هستند در صنعت کودکان

 به بسته ها،استراتژی کاربرد شود؛ بنابرایننمی دیگری

ف این نهایت هد در و نظر، متفاوت است مورد مخاطب

های درست بازاریابان با به کارگیری روش است که

خارجی  بازاریابی بتوانند توان رقابت خود را با محصوالت

بازارگرایی استفاده شده در این  رویکرد [17افزایش دهند.]

ای از رویکردها، پژوهش یعنی استفاده از طیف گسترده

ها و ابزارها است، که ممکن است به عنوان یک روش

استراتژی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار 

رادی مثل کودکان در نظر گرفته شود. در زمینه بازارگرایی اف

 ،(1990) 2اسلیتر و نارور ،(1990)1جاورسکی و کهلی

( جزو صاحب 1994)4دی ،(1993)3دشپند و همکارانش

-ترین ابعاد و تعریف( مهم1در جدول ) [18.]نظران هستند

 های بازارگرایی ارائه شده است.

 های بازارگراییها و مولفه.   تعریف1جدول 
های مولف 
 گراییبازار

 ر یف گراییی بازارهاتتریف

رفتار 
 هوشمندانه

 کل در بازار از حاصل اطمعات ارائه
 و جاری نیازهای یدرباره سازمان

که ابعاد آن شامل:  مشتریان، یآینده
تولید هوش، انتشار هوش و پاسخگویی 

 [19به هوش است.]

1 

فرهنگ 
 بازار محور

 رفتاری تشکیل جزء سه از بازارگرایی
 و گراییرقیب گرایی،یمشتر :است شده

نوع  دو با ای،بین وظیفه هماهنگی
 گیری)تصمیمگیریمعیارتصمیم

گیری همراه با تصمیم و بلندمدت
 [20.]سودآوری( است

2 

پاسخ 
 استراتژیک

بازارگرایی شامل: رویکرد استراتژیک 
-است که باید متناسب با شرایط پیش

ریزی الزم جهت ها و برنامهروی بنگاه
رائه پاسخی مناسب به بازار آماده شده ا

بخشی و به اجرا درآید و هم چنین اثر
 [21نیز ارزیابی و کنترل شود.]

3 

مشتری 
 گرایی

 و باورها از ایمجموعه شامل بازارگرایی
 مرکز در را مشتریان که است، اعتقادات
 سودآوری تا دهدمی قرار توجه
 [؛22سازد.] فراهم را شرکت بلندمدت

 و عالی هایمهارت شامل راییبازارگ
 و نیازها ارضای و درک در برجسته

 [23است.] مشتریان هایخواسته

4 

                                                 
1 K. kohli,1990 

. Narver & Slater,1990 
3 Deshpande, Farley& Webster,1993 
4 Day,1994 
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 فعال در عرصه بازار کودک یصنعت های شرکت یبرا ها یو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو یطراح

 رویکرد
-تصمیم

 گیری

های بازارگرا سه خصوصیت شرکت
اطمعات حاصل از مشتری -1:دارند

-2 ؛برای سازمان بسیارحیاتی بوده
های درسطح استراتژیک گیریتصمیم

وتاکتیکی درسازمان بصورت بین 
 و هابخش-3؛ شودای گرفته میظیفهو

واحدهای سازمان بصورت هماهنگ 
در مقابل  گیری کرده و خود راتصمیم

-می های گرفته شده متعهدتصمیم

 [24.]دانند

۵ 

تلفیق 
 هامولفه

سرانجام الفرتی و همکارانش، تالش 
)رویکرد هایاند تا با تلفیق مولفهکرده

، رویکرد «شاپیرو» گیریتصمیم
، «کهلی و جاروسکی»ندانههوشم

، «نارور و اسالتر»رویکرد فرهنگی
و « روکرت»رویکرد استراتژیک 

دشپند و »گراییرویکرد مشتری
به رویکرد ترکیبی در مورد «( همکاران

 [25بازارگرایی دست یابند.الفرتی]

6 

های ما ارزیابی و انتخاب بهترین امروزه در سازمان

شود، در ادامه در میها امری ضروری محسوب استراتژی

ها و بازارگرایی به مورد پیشینه بازار کودک و استراتژی

( در 2020) 1بمدز و همکاران چند مورد اشاره شده است.

تحقیقی تحت عنوان بازاریابی برای کودکان معتقدند که 

عدم درک کودکان از ماهیت بازاریابی به این معنا است که 

        هایی که دریافتپیامکودکان قبل از درک انتقادی از 

شوند، بنابراین قبل از می کنند. ترغیب به خرید آنمی

ها نیاز به بستر آموزش احساس اجرای درست استراتژی

( به ذینفعان بازار 2016) و همکاران هاریانتو [26.]شودمی

کودکان عموه بر خرج کردن تمام گویند، که کودک می

-ند محدود، قدرت تاثیرپولی که در دست دارند، هر چ

گذاری بیشتری از تولیدکنندگان بر والدینشان دارند. بنابران 

تولیدکنندگان باید به این درک برسند که این بازار یک بازار 

بالقوه است، یعنی وقتی کودک، مشتری یک کاالی خاص 

                                                 
1 Blades, Oates, Blumberg& Sinclair,2020 

یا برند خاص شود، این برای آن برند محتمل است که، آن 

، بنابراین آن شرکت و برند دارد کودک یک رابطه طوالنی با

توانند به این موضوع باید برای مدیران روشن شود که می

های متناسب جهت دهند. این بازار با اجرای استراتژی

بنابراین بازاریابان باید در این محیط پویا عوامل کلیدی را 

سازی کنند، پتانسیل بازار شناسایی و بهترین نحو بهینه

فرصت استثنایی به بازاریابان برای کشف تواند کودک می

این بازار ارائه کند، چون ارزش این بخش بازار در کل 

مائو و  [27.]جهان در حال توسعه قابل توجهی است

گیری چگونگی تصمیم( در تحقیقی به 2016)2همکاران

کودکان در موقعیت خرید در آلمان پرداختند، یک محیط 

-میو تصم دیرفتار خر سازی نمودند و محققخرید شبیه

تعداد  که نشان داد های کودک را مشاهده کرد، یافتهریگ

 وها به طور منطقی)هدفمند( رفتار کردند کمی از آن

-تاثیر میشده،  یسازهیشب محیط یهااز محرک تیاکثر

، که این موضوع اهمیت نقش والدین در آگاهی گرفتند

یابان به نکته دهد و توجه بازاردادن به کودکان را نشان می

( بیان 2016) 3ربیعا و همکاران[1۵]کند.را گوش زد می

کردند که بازار کودک به عنوان یک بازار بالقوه است و 

کودکان تاثیر زیادی در سراسر جهان بر تصمیمات خرید 

های ها دارند و به همین دلیل است که هر روز پیامخانواده

گذاری منظور تاثیر کنندگان بهفروش زیادی در اختیار تبلیغ

گیرد. این تاثیر به صورت کل فرآیند بر کودکان قرار می

خرید از انتخاب فروشگاه/ پیدا کردن محصول/ برداشتن 

از طرفی طراحی  [28.]محصول از قفسه و حمل آن است

ای دارد و تبلیغات صنعتی و توسعه فناوری، جایگاه ویژه

باشد، که با  تواند پل ارتباطی بین شرکت و مشتریانمی

های شرکت را به طور شناسایی کامل مشتریان، بتواند پیغام

موثر منتقل کند. که این خود نیازمند به کارگیری رویکرد 

های برتر صنعتی از نوینی است، برای همین اغلب شرکت

[ ارزش برند 29کنند.]ریزی راهبردی برند استفاده میبرنامه

        بلکه با تقویت آن برای سازمان نه تنها هزینه نیست،

                                                 
2.Mau, Schuhen, Steinmann & Schramm, 2016 
3 Rabia, Bushra & Zainab,2016 
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های نامشهود شرکت افزود. در نتیجه توان به داراییمی

سازی زنجیره تامین و ابعاد آن روی ارزش برند اثر چابک

گذارند و در نهایت باعث وفاداری به برند، تمایل به می

[ داویسکا و 30شوند.]گسترش برند و کیفیت برند می

-ترین چالشاز اصلیدر تحقیقی یکی  (2020)1همکاران

های تحقیق و توسعه خود در ها را اعمال فعالیتهای بنگاه

بنابراین محقق به بررسی خمء نقش  دانند،بازارها می

های های تحقیق و توسعه در تأثیر قابلیتفعالیت

ها پرداخته است. یافتهها تکنولوژیکی و بازاریابی شرکت

های جدید، ناوریهای اجرای فدهد که توانایینشان می

اجرای درست استراتژی، بازاریابی و تحلیل عملکرد رقبا بر 

بدیتز)   [1].عملکرد اصلی در بازارها تأثیرات مثبتی دارند

، 2ایهای گوشهاستراتژی توجه به بازار ی( در تحقیق2018

رسانی اطمعات بازار، استراتژی خلق برند و راهبرد بروز

بهترین  ها را ازه با چالشهای خمقانتطبیق استراتژی

 کندبیان می داند وهای استراتژیک بازاریابی میبرنامه

-و موفقتر ها را خمقتواند بنگاهترکیب چند استراتژی می

 لوپز [17.]تر کند، به خصوص اگر تولیدکننده کوچک باشد

های در تحقیقی برای توسعه پایدار در شرکت 3و همکاران

هایی ، عواملی مانند اجرای استراتژی2019آسیایی در سال 

برای ایجاد اشتغال، توزیع درآمد، رشد صادرات آسیا را 

، که عملکرد مالی، اجتماعی و زیست ندبسیار مهم دانست

 [31دهد.]را تحت تاثیر قرار میآسیایی های محیطی شرکت

-همچنین در تحقیقی تحت عنوان انتخاب بهترین استراتژی

( انجام 2020) 4و همکاران آناس توسط های بازاریابی که

های بازاریابی را دلیل اصلی شد. محققین انتخاب استراتژی

افزایش درآمد و انتخاب بهترین استراتژی را مشکل اساسی 

های دانند و این مشکل به دلیل فاکتورهر تیم بازاریابی می

زیادی است که فروش و بازاریابی را تحت تاثیر قرار می 

-های اجتماعی، بستهتبلیغات تلویزیون، شبکه دهد، مثل

                                                 
1 Davcika, Cardinalib, Sharmac & Cedrolad ,2020  

و دیگر موارد را هم متناسب  غاتیتبل محصول بلکهنه تنها یعنی شرکت  2

 .باجای ویژه طراحی کنند

3 Lopes, Jabbour, Ndubisi, & Roman Pais Seles, 2019 
4 Anas, Ibrahim & Bandar ,2020 

در تحقیقی تحت همچنین [ 32بندی و اندازه محصول.]

عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی در ویتنام که  عنوان

که  نمودند( انجام شد. بیان 2020)۵نگوینتوسط هانک و 

های اقتصادی استراتژی بازاریابی یک سهم مهم در موفقیت

مات دارد و باعث افزایش عملکرد از جمله بخش خد

و  شود. به ویژه در کشورهای در حال ظهورشرکت می

های داخلی شرکت تاثیر زیادی در نتایج نشان داد استراتژی

های بیرونی شرکت سازی استراتژیتوسعه و پیاده

[ در مورد برندسازی استراتژیک حقیقی کفاش و 33د.]ندار

نمودند که برندسازی  خود بیان ( در تحقیق1399همکاران)

استراتژیک، سبب ایجاد ارزش اقتصادی برای محصول یا 

شود و برای این منظور از تبلیغات هدفمند و خدمات می

پذیری برای افزایش ارزش برند و جذب ارتقاء توان رقابت

[ در مورد رویکرد 34گذاران استفاده نمودند.]سرمایه

و ( 2016) و همکاران هاریانتوتحقیق) بازارگرایی( 

( در تحقیقات خود در مورد محصوالت 201۵)6وانگ

های کودک در به این مهم اشاره کردند که بنگاه کودکان

 یبر رو هاآن یتمرکز اصلبودند و گرا محصول ابتدا

که از آن محصول  ییهاستمیها، دانش و سمهارت ،محصول

ها به سمت سپس بنگاه[ 3۵،27.]، بوددننکیم یبانیپشت

گرایی روی آوردند و محققان زیادی از جمله ربازا

( و غیره 201۵)8( وسالیوا و همکاران2016)7کشوالتی و لی

ها معتقد بودند که بازارگرایی اند. آنبه این موضوع پرداخته

مدت با سازی روابط بلندیعنی استقرار، توسعه و تجاری

 نمشتری تا بدین وسیله اهداف سازمان تامین شود. بنابرای

ها، تیکه فعال هستند ییهاشرکت های بازارگرا،شرکت

ها و خواسته هحدودممحصوالت و خدمات خود را در 

در تحقیق [ 36،18.]دنخود سامان ده انیمشتر یازهاین

 بازارگرایی وبرای بررسی رابطه  کنگهنگ در (2016)9لم

 نگرش» بازارگرایی شامل: از بخش سه والدین رضایت

                                                 
5 Hong & Nguyen, 2020 
6 Wang ,2015 
7 Cacciolatti & Lee, 2016 
8 Šályováa, Táborecká, Nedelováa & Ďaďo, 2015 
9 Lam,2016 
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 فعال در عرصه بازار کودک یصنعت های شرکت یبرا ها یو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو یطراح

 فعاالنه ارتباطی هایداخلی؛ فعالیت ازمانیس سیستم و ذهن

مورد توجه  «خارجی محیط به استراتژیک پاسخ خارجی؛

در این راستا تمامی این مطالعات یاری  [37.]قرارگرفت

دهنده بودند و در مجموع به این نکته اشاره کردند که 

-ها با عدم قطعیت روبرو هستند و تحقیقات، برنامهبنگاه

تواند های بازار کودک میست استراتژیریزی و انتخاب در

حوزه »ها را در مواجهه با آینده از طریق اجرای درستبنگاه

کمک کند و « هاتدوین، ارزیابی و اجرای درست راهبرد

را کودک و توسعه بازار  های بهترشناخت فرصتامکان 

  د.نسازفراهم 

 روش شعاسی تحقیق

ی ظر هدف اکتشافاز ن ی،کاربرد جهینظر نت ازحاضر  قیتحق

 ندیفرآ کیگاه ی علم قیتحقباشد. ی میفیو از نظر داده ک

[ 38.]است( 1شکل) «یپردازهینظر »یو گاه «ییآزماهینظر»

        رویم. اماپردازی میدر این تحقیق به سراغ نظریه

های گوناگون پردازی در علوم گوناگون به شکلنظریه

بنیاد است. پردازی دادهها نظریهگیرد. یکی از آنانجام می

 
 
 
 
 

 [38پردازی]. فرآیند نظریه1شکل

 

 
 . فرآیند تحقیق2شکل

رویکر  کیفی)نظری  پر ازی  ا ه بعیا  یا 

 ها(نظری  برخاست  از  ا ه

 ها(بنیاد )نظریه برخاسته از دادهپردازی دادهنظریه     

در . شد مطرح1967 سال رد 1گلیسر و استراوس توسط

های میدانی به صورت جدا و داده ،نظریه پردازی داده بنیاد

                                                 
1 Anselm Strauss, Barney Glaser,1967  

       مجزا از ادبیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار

های ادبیات تحقیق نیز در کنار سایر د. بلکه دادهنگیرنمی

های تحقیق های کیفی به عنوان یکی از درون دادهداده

پردازی ین نظریهابنابر[ 39د.]وشمیوارد فرآیند تحقیق 

 تحقیق این انجام برای کیفی مناسبی روش بنیادداده

 هدف به دنیرس یبرامحقق در ابتدا  .شودمی محسوب

مرور ادبیات پژوهش در 

 دکمورد صنعت بازار کو
 تعیین پنل خبرگان

ها و یرشناسایی متغ

 های بازار کودکشاخص

استفاده از 

 روش کیفی

 فازیتکنیک دلفی

ها و انتخاب نهایی متغیر

 های آنمولفه

بازنگری متغیرها و شاخص ها 

 در طی یک یا چند دور

غربالگری متغیرها یا ابعاد 

 شناسایی شده در مرحله اول

 ای از مفهوم) نظریه(شبکه

 ساختن سازه

 های مشهود) متغییر(بررسی واقعیت
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 فاکتورهایی را های ثانویه،دادهمطالعات  قیاز طر تحقیق

شناسایی نمود، که ابزار گردآوری اطمعات در منابع 

برداری است. سپس فیش ای در این پژوهش، ابزارکتابخانه

های ثانویه بدست آمده سواالتی طراحی پژوهشگر از داده

برای اطمینان از روایی سواالت پیش از ورود به و 

های مصاحبه مورد آزمون قرار سوال ،مصاحبه عمیق

گرفت، بدین صورت که ابتدا به صورت پیش آزمون از 

واند ها پرسیده شد، تا محقق بتهفت استاد دانشگاه سوال

ها و مراحل گوناگون لحاظ اصمحات الزم را در بخش

در کند و این کار در سه نوبت انجام گرفت. سپس 

 خبرگاناز  نفر 18با  «مصاحبه عمیق» مطالعات میدانی

گیری با راهبرد نمونه ی کهابیحوزه بازار یعلم عملی و

حجم نمونه به اشباع  گلوله برفی شناسایی شدند آغاز شد.

که شامل . تگی دارد و از ابتدا قابل تعیین نیستنظری بس

مدیران، ، مانند اساتید دانشگاهطیفی از افراد مختلف 

مدیران تحقیق و کنندگان و کنندگان، بازاریابان، توزیعتولید

ه است.اساتید بود در عرصه بازار کودک در ایران توسعه

های بازاریابی و کارآفرینی در شامل اساتید به نام رشته

استان گلستان، تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، مازندران و 

شامل ذینفعان فعال در کرج بودند و ذینفعان بازار کودک 

ای و بازی و تولیدات پارچهعرصه محصوالتی مثل خمیر

بازی و مواد غذایی بودند.کیف و کفش و اسباب

 های تئوریکی. مشخصات نمونه2جدول

 تجرب  تخصص تحصیالت

 اساتید دکتری فوق لیسانس لیسانس

بازاریا

 بی

مدیر 

 بازاریابی

به  21 20-11 10-3 توزیع کننده مدیر عامل

 باال

3 7 8 8 ۵ 3 2 8 8 2 

 . نفر است 18تعداد کل خبرگان 

 معیار از سه حاضر تحقیق در شوندگانمصاحبه خبرگی

 علمی؛ تخصص و دانش از برخورداری»است کرده تبعیت

 هر زمان مدت و« اجرایی )تجربه( و ایحرفه سابقه

و  بود ساعت یک تا نیم بین متوسط طور به مصاحبه

شد و بردای میها ثبت، ضبط و یادداشتتمامی مصاحبه

زمان ها مقارن و همتحلیل داده آوری وفرایند جمع

 [ 40بودند.]

 های پژوهشتجزی  و تحلیل یاعت 

به ، پژوهشهای تجزیه و تحلیل دادههمچنین       

های به دست با توجه به داده صورت زیگزاگی و همزمان

آمده از بخش مصاحبه، با کمک سه مرحله کدگذاری باز، 

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام 

که محقق به دنبال شناسایی  :کدگذاری باز[ 41.]پذیرفت

اساس و خصوصیات مفهوم مورد نظر است؛ کدگذاری 

ی یافته به دنبال توسعهشکلی نظاممحوری که محقق به 

های مرتبط بر ها به زیر مقولهها و ربط دادن مقولهمقوله

ی که محقق دو مرحله :ها است و کدگذاری انتخابیآن

ها در سازی و پاالیش مقولهکدگذاری پیشین را با یکپارچه

 تسهیل کدگذاری از کند. هدفچارچوبی نظری تکمیل می

الگوی تحقیق  که در مجموع. است هاداده قطعات بازیابی

مفهوم  ۵2مقوله و  12داده اولیه و 148مشتمل بر  حاضر،

 است.

 کدگذاری باز

ها مصاحبه ءمحقق کدگذاری باز را با خواندن چندباره

ها کند، تا از این طریق به فهمی کلی از مصاحبهآغاز می

های مختلف هر مصاحبه خوانده دست یابد. سپس، بخش

کند. در ی کلی موضوع تحقیق مقایسه میا ایدهشد و ب

ادامه، محقق کار را با تحلیل تک تک کلمات، عبارات، 

دهد در پژوهش حاضر ها ادامه میجممت و پاراگراف
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صورت  بازار کودکهای استراتژیمعیارها و زیرمعیارهای در جهت شناسایی  هاپردازی داداری باز و مقولهذکدگ

 [ 41] شناسایی شد. داده 148 شدههای انجام ن مرحله براساس مصاحبهدر ای. ه استگرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 [42گذاری محوری برگرفته از مدل مفهوم و نشانه ]. بخشی از کد1نمودار 

 کدگذاری محوری

بنابر ها به مفهوم تبدیل شد، گذاری محوری دادهدر کد    

-ها و ابعاد مرتبط بر آنها در امتداد ویژگیبط دادن مقولهر

داشته  2و بعد 1تواند دو مشخصه محتواها. هر مقوله می

کند. ایجاد می 3باشد. ترکیب این دو مشخصه یک الگو

محتوا: عبارت است از آن دسته از مفاهیم، معانی یا 

     کدهایی که فضای معنایی درون یک مقوله را تشکیل

که هر مشخصه چندین بار تکرار  هند. بعد فراوانی:دمی

 شده است. الگو: عبارت است از ترکیب هر مشخصه 

                                                 
1 Property  
2 Dimension 
3 Pattern 

گذاری محتوایی خاص با یک بعد خاص؛ در مرحله کد

محوری با توجه به نقش مفاهیم بدست آمده در بازاریابی 

های خام در های مستخرج از دادهکودک، مجموع مقوله

ود. شرایط علی: این شرایط شقالب شش حالت بیان می

شود؛ ای میگیری پدیده یا طبقه هستهباعث ایجاد و شکل

ها و ای: شرایط خاصی که در آن فرآیندشرایط زمینه

-می کنترل و پاسخ به پدیده صورت تعاممت برای اداره،

 صلیا یهامقوله همه ،ینکها یعنیگیرد؛ مقوله محوری: 

گر: ؛ شرایط مداخلهدشونداده  بطآن ر به نندابتو یگرد

  ها تاثیر شرایط کلی که بر چگونگی فرآیندها و راهبرد

ها گذارد. شرایطی که باعث تشدید یا تضعیف پدیدهمی

 تاثیر گذاران

افراد  معلمان گذاران مجازی تاثیر

 مشهور

 والدین خواهر و بردار همساالن

 بروزرسانی اطمعات

 بروزرسانی اطمعات سایت ارسال محتوا به مشتریان طمیی
 بنگاه

بررسی اطمعات  افزایش اطمعات علمی

 بازار

 های تشویقی و ترغیبیفعالیت

 های فروشچاشنی

 

 تبلیغات

 

 آگهی

 

مشهو

 ر

 بازاریابی مسقیم

 

 پیشبردفروش

 

 روابط عمومی

 

 ترغیب خرید

 

فروش 

 شخصی

 

 توسعه فناوری

فکر  طراحی جدید

 نو

 ایده نو خمقیت نوآوری

 ازاریابی محتوا ب

 

 تکنولوژی
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شوند؛ راهبردها: رفتارهای و تعاممتی که تحت تاثیر می

 پیامدها: شود؛ ای حاصل میگر و زمینهشرایط مداخله

برای تعیین و   [41است. ] و حاصل تعاممت نتیجه

های شناسایی شده، باید هدف جاگذاری درست شاخص

دقیق هر بعد را بدانیم در جدول زیر به اختصار به آن 

 [40]ایم.پرداخته

 [43های اصلی الگو پارادایمی]. قالب3جدول

 توضیحات ابتا  اصلی

  کند.فتار خاصی میمجموعه علل و شرایطی است که کنشگر را ترغیب به روی آوردن به ر 1شرایط صلی

 پدیده است که کانون و محور اصلی پژوهش است. 2پدیده محوری

 عواملی که روی پدیده اصلی تاثیر دارد.  3ایشرایط زمیع 

  سازد.ای را دشوار میگذاری عوامل علی و زمینهشرایطی که تاثیر 4گرشرایط مداخل 

 ا پدیده اشاره دارد. هایی برای مواجهه ببه ارائه راه حل 5هاراهبر 

 نتیجه کنش و واکنش شرایطی است که مرتبط با پدیده محوری است. 6پیامدها

  هامحرکهای مرتبط با مفاهیم ومقوله. 4جدول 

 معبع شواهد گفتاری  ا ه مفهوم مقول  طبق 
 عراوانی

 خبرگان

الف(محرک 

 ها

-محرک

های قابل 

 کعترد

 محصول
 محصول،کاال

 خدمات

-مصرف نیازهای کننده اارض محصوالت

بندی زیر مجموعه و بسته .هستند کنندگان

 محصول است.

[27،3۵] 16 

کیفیت 

 محصول
 کیفیت متناسب

توجه به بهبود کیفیت محصول فعلی و 

 جدید برای رفع نیاز مشتری
[27،3۵] 18 

اندازه 

 محصول
 سایز محصول

تواند باعث ارتباط با مشتری می اندازه

 .گردد
 ۵ خبرگان

 قیمت
 قیمت،تخفیفات

 شرایط پرداخت

قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت 

 بازاریابی است.
[9] 1۵ 

 مکان عرضه

 کانال توزیع،

 حمل و نقل،

 نقاط فروش و...

در دسترس قرار دادن کاال/خدمات نزد 

های مشتریان هدف، شامل دسترسی، کانال

توزیع، جور بودن کاال، حمل و نقل فاصله، 

 باشد.ه متناسب در فروشگاه و... میقفس

[17] 

 
11 

های فعالیت

تشویقی و 

 پیشبرد فروش،

های تبلیغات،چاشنی

کنند که کودکان کاالهایی را خریداری می

های در تبلیغات دیده می شود.چاشنی
[9،28] 

17 

 

                                                 
1 Casual Conditions 
2 phenomenon 
3 context conditions-cibtext 
4 intervening conditions  
5 Interaction strategies  
6 Consequences 



 

 189 

 فعال در عرصه بازار کودک یصنعت های شرکت یبرا ها یو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو یطراح

  فروش در این مسیر بسیار موثر است. فروش و.... ترغیبی

 

 محرک 

 

های غیر 

قابل 

 تردکع

 اقتصادی

نرخ ، 1نرخ تورم

معیار تبیین ،2ارز

 هاعملکرد بانک

فاکتورهای اقتصادی به  وسعت تأثیر 

کودکان بر تصمیمات خرید خانواده و 

 کند.ها کمک میرفتار خرید آن

[31] 17 

 تکنولوژی

 طراحی جدید،

 نوآوری،خمقیت،

 ایده نو در طراحی

. 1پذیرش تکنولوژی جدید بستگی به:

ها انتظارات متفاوت نسبت به تقاضای بنگاه

. هزینه 2محصول تکنولوژی جدید دارند.

 پذیرش تکنولوژی

[3۵ ] 8 

 سیاسی
 تحریم ها

 موانع سیاسی

یکی از محورهای اثرگذار در رشد و 

پویایی کسب و کار)صادرات( محسوب 

 شود.می

 4 خبرگان

 فرهنگی
 جوامع متفاوت،

 فرهنگ های مختلف

واع متفاوت جوامع انسانی و کودکان نماد ان

های گوناگون هستند؛ و این جوامع فرهنگ

 شود.بندی بزرگی را شامل میطبقه

 16 خبرگان

صوامل 

 اجتماصی

 سن
 بازه سنی

 3کودک

هر گروه سنی نیاز متفاوتی دارد، حتی در 

یک گروه سنی یکسان نیازها متفاوت 

است. تأثیر کودکان با افزایش سن افزایش 

 یابد.می

[43] 17 

 دختر و پسر بودن جنسیت
تقاضای دخترها با پسرها درمورد 

 محصوالت و خدمات متفاوت است.
[43] 1۵ 

تحصیمت 

 والدین

 میزان سواد،مدرک

 تجربه

تحصیمت والدین مستقیماً با درگیری 

خرید کودکان یا به عبارتی رفتار خرید 

 کودکان مرتبط است.

 11 خبرگان

 درآمد والدین
 مد خانواردرآ

 دخل و خرج

هایی با درآمد باال تأثیر کودکان در خانواده

بیشتری روی خرید دارند؛ چون والدین 

پول کافی برای برطرف کردن نیازهای خود 

 شان دارند.و کودکان

 16 خبرگان

 شغل والدین
شغل دولتی،شغل 

 آزاد،نوع شغل

وقتی والدین هر دو شاغل باشند؛ این 

روحیه مستقل بودن  مسئله باعث افزایش

 در کودکان شده است.

 4 خبرگان

 1۵ [8]سن هم کودکان، روی اثرگذاران ترینقویوالدین،خواهر و  گذارانتاثیر

                                                 
1 Inf  
2 EX  
3 Infant :A baby or very young child (a child in the first months of life. before he or she can walk) 

Baby: A very young child: Infant 

Child: A young boy or girl 

Kid: (Informal) a child  
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 برادر،همساالن،

 افراد مشهور و...

والدین  برادر، و خواهر وساالن، دوستان،

تر(، بعد ورود برای کودکان )در سنین پایین

 مشهور به مدرسه معلمان و افراد

سطح 

 اجتماعی
 طبقه اجتماعی

-سطح اجتماعی نوع خرید را مشخص می

 کند.
 11 خبرگان

را  ذینفعان بازار کودک ه: علل وشرایطی کهامحرک     

 بر پدیده و دنکنرفتار خاصی می هروی آوردن ببه ترغیب 

[ در این پژوهش مصاحبه 40.]گذاردمی راث اصلی

صول و کیفیت و شوندگان به مفاهیمی همچون مح

 تحصیمت والدین و درآمد والدین و... اشاره نمودند و 

این عوامل را طبق مطالعات و مصاحبه با خبرگان محقق 

قابل کنترل و به سه مقوله عوامل قابل کنترل و عوامل غیر

درتحقیق هانگ و  بندی نموده است.عوامل اجتماعی دسته

ر قابل کنترل عوامل اجتماعی از عوامل غی (2010اسمیت )

 .اندمجزا بررسی شده

 های مرتبط با شرایط علّی مفاهیم ومقوله. 5جدول 

 معبع شواهد گفتاری  ا ه مفهوم مقول  طبق 
 عراوانی

 خبرگان

ب(مقول  

 محوری

رویکر  

 بازارگرایی

تحقیقات 

 بازار

-تحقیقات متناوب و دوره

 ای،شناسایی نیاز بازار

بدست آوردن اطمعات برای 

 بازار بهتر داشتن
 1۵ خبرگان

 تست بازار
ارزیابی بازار،انتخاب بازار 

 (stpهدف) 

پذیر های امکاناجرای برنامه

 متناسب با آن بازار است.
[1،36] 13 

تمرکز بر 

 مشتری

تقسیم بندی مشتری،تمرکز 

 روی مشتری وفادار

 مشتریان خاص نیازهای تا

 شود. برآورده
 17 خبرگان

 [40پژوهش است.]ون و محور اصلی کان محوری: همقول

یی در بازار بازارگرا کردیرودر این پژوهش مقوله محوری 

مصاحبه شوندگان به مفاهیمی همچون  و کودکان است

 توجه به  ،بندی بازارتقسیم ،ارزیابی بازار ،تحقیقات مدام

طبق مطالعات و  اشاره نمودند و محقق مشتری و...

به سه مفهوم تحقیقات مصاحبه با خبرگان بازارگرایی 

نموده بندی مشتری دستهبر بازار، تست بازار و تمرکز 

 . است

 هابسترهای مرتبط با مفاهیم ومقوله. 6جدول 

 معبع شواهد گفتاری  ا ه مفهوم مقول  طبق 
 عراوانی

 خبرگان

 ج(بسترها:

آموزش  ر 

خانوا ه و 

 اجتماع

 آموزش والدین

افزایش آگاهی 

و والدین،آموزش مادر 

 پدر به صورت مجزا،

آموزش براساس سبک 

 زندگی و...

 یادگیری، نگرش، در والدین آموزش

 اجتماعی کودکانشان سازگاری و رفتار

 .اثرگذار است

[26] 
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آموزش کودک 

در اجتماع و 

 مدرسه

آموزش »

 «کارآفرینی

 مهارت آموزی،

 کارآفرینی،

 کارآموزی،

 مهارت زندگی

 هایمهارت وبرنامه آموزش شیوه

 کودکان به روش این زندگی، در

 مطالب تا شود می داده فرصت

 و دهند نظر و کنند تجربه را آموزشی

 کنند. صحبت

[9] 14 

آموزش درست 

بعدتمایمت 

 رفتاری و...

آموزش و پاسخ 

رفتاری،) فکری و 

شناختی، احساسی، 

 رفتاری(

شناخت عوامل عاطفی و شناختی تاثیر 

و  بسزایی در پذیرش تبلیغات

 های جدید و غیره دارد.بازاریابی

[44] 

 
3 

آموزش 

 سازمانی

 مدیران

 و پرسنل

آموزش مدیران برای 

-افزایش سطح مهارت

های ادراکی و انسانی و 

 فنی

نیاز به آموزش و دانستن نیازی است 

 که در افراد انسانی وجود دارد.
[26] 8 

 هایرساختیز

 یقانون ،یفرهنگ

 یو اقتصاد

خت نبود زیر سا

آموزشی ، شناخت 

 قوانین و....

ای است که آرزوی هر تولید کننده

های مناسب برای تولید و زیرساخت

صادرات و توسعه در هر کشوری 

که نتیجه آن توسعه  وجود داشته باشد.

-اجتماعی و رفاه جامعه را در بر می

 گیرد.

 1۵ خبرگان

های زیرساخت

جذب و 

 استخدام

نبود ارزیابی درست 

 با تجربه افراد

 

استخدام افراد شایسته )شناسایی افراد 

 .متبحری که مدرک ندارند(
 4 خبرگان

 ازار کالودک تحت کنتالرل بال   های: عوامل کهشرایط زمین
[ در ایالن  40.]ولی بر روی پدیده اصلی تاثیر دارند ،نیستند

آمالوزش  پژوهش مصاحبه شوندگان به مفاهیمی همچالون  
 آموزش کودک در ، والدین، آموزش مدیران و پرسنل

و... اشاره نمودند و  «آموزش کارآفرینی»اجتماع و مدرسه 
محقق طبق مطالعات و مصاحبه با خبرگان ایالن عوامالل را   

آمالالوزش  و آمالالوزش در خالالانواده و اجتمالالاعبالاله دو مقولالاله 
 بندی نموده است.دسته سازمانی

 گرعوامل مداخلههای مرتبط با مفاهیم ومقوله. 7جدول

 معبع شواهد گفتاری  ا ه هوممف مقول  طبق 
 عراوانی

 خبرگان

-ه(مداخل 

 گر:

1- 

  رونی

 کمبود اعتبارات
 کمبود نقدینگی،

 های قانون مالیاتیشکاف

کمبود نقدینگی و کمبود اعتبارات در 

بخش خصوصی و صنایع یکی از 

مشکمت اصلی و حیاتی صنایع کوچک و 

 متوسط است.

 1۵ خبرگان

 16 خبرگانامروزه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به  استخدام افراد با تجربهکمبود نیروی 
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متخصص و 

 وزش دیدهآم

 شود.تحصیمت و کارگران ماهر حس می افراد دارای مهارت

نبود تحقیقات یا 

 انجام غلط آن

نبود تحقیقات در بخش ها، 

نبود تحقیقات در 

 تمایزمحصول

 11 خبرگان عدم دسترسی به اطمعاتی درست بازار

عدم تطبیق با 

 هانیاز

در نظر گرفتن ترجیحات 

 مشتری، توجه به نیاز

تطبیق محصول تولیدی با نیازی که هست. 

ترین ترین و حیاتیتوجه به این نکته مهم

ای است که صنایع باید در نظر مسئله

 بگیرند.

 17 خبرگان

نبود فرهنگ 

 سازمانی

عدم اجرای فرهنگ 

سازمانی،اجرای ناقص 

 گ سازمانیفرهن

پذیری از سمت کودکان باید برای فرهنگ

 آموزش درست هم وجود داشته باشد.
 3 خبرگان

2- 

 بیرونی

 موانع بازار
نوسانات عرضه و تقاضا، 

 فزایش قیمت مواد اولیه و..

گری که سبب موانع یا عوامل مداخله

ها و اختمل در اجرای درست روش

 شود.فرآیندها می

[17] 8 

زی فرهنگ سا

 نادرست

نبود فرهنگ مصرف برای 

 کودک، 

برای فرهنگ پذیری از سمت کودکان باید 

 آموزش درست هم وجود داشته باشد.
[4۵]  10 

نبود زیر ساخت 

 های مناسب

نبود مدیران مجرب، نبود 

گذار، نبود مواد سرمایه

 اولیه،

 نبود منابع

ای در اجرای کنندهها نقش تعیینزیرساخت

 ها دارد. یدرست استراتژ
 16 خبرگان

تحصیمت پایین 

 والدین

عدم درک،کاهش توجه، 

 افزایش اضطراب

تحصیمت پایین سبب عالدم توانالایی در 

جهت کمک به فرزندان در امر تحصیل و 

شود که این امر سبب ایجاد هدایت آنان می

 شود.اضطراب می

[46] 1 

درآمد پایین 

 والدین

درآمد ناکافی،عدم تامین 

 نواده،خا

کسانی که در یک طبقه اجتماعی و 

درآمدی خاص قرار دارند اصوال تفریحات 

 های مشابه دارند. و سلیقه

 13 خبرگان

 اقتصادی
نوسان قیمت، تورم،نبود 

 ثبات قیمت دالر،

 ثروت، تولید فاکتورهای اقتصادی سبب

 شود.می نوآوری و خمقیت و ایجاد رشد
[31] 1۵ 

 شتن ایزو معتبر،تحریم، ندا سیاسی 

 محیط ایجاد در مانند:ناتوانی دولت

 و کوچک هایبنگاه برای توانمندساز

 متوسط

 

 11 خبرگان
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-محرکگذاری شرایطی که تاثیرگر: هشرایط مداخل

قابل کنترل، عوامل ها)عوامل قابل کنترل، عوامل غیر

 و  آموزش در خانواده و اجتماعبسترها )و  اجتماعی(

  [40.]سازددشوار میدر بازار کودک را  (یآموزش سازمان

 

در این پژوهش مصاحبه شوندگان به مفاهیمی همچون 

کمبود نیروی ، فرهنگ سازی نادرست، کمبود اعتبارات

و... اشاره نمودند و محقق طبق  متخصص و آموزش دیده

مطالعات و مصاحبه با خبرگان این عوامل را به دو مقوله 

-دسته آموزش سازمانی و  اعآموزش در خانواده و اجتم

  .ه استبندی نمود

  هاراهبردهای مرتبط با مفاهیم ومقوله. 8جدول 

 معبع شواهد گفتاری  ا ه مفهوم مقول  طبق 
 عراوانی

 خبرگان

و( راهبر ها 

کعش/ 

 واکعش

تغییرات -1

 ساختاری

بروز رسانی 

اطمعات 

 بازار

 بررسی اطمعات،

 محتوا سازی و

ارسال به مشتریان 

 (ckmطمیی)

اطمعات، تنها اسلحه رقابتی 

 پایدار است.
[1] 11 

توسعه 

 فناوری

 نوآوری،خمقیت

 های نوین مدیریت و... مدل
 10 [1] نوآوری و خمقیت

ثبت و ذخیره 

اطمعات 

 مشتریان

-1CRMاستفاده از نرم افزار 
2CCM 

3CSM-4CKM 

۵CEM 

برای ارتباط طوالنی مدت با 

 مشتری
 1 خبرگان

ریزی برنامه

راهبردی 

 برند

برند سازی،خلق نام 

ریزی استراتژیک تجاری،برنامه

در مورد در یادماندن نام 

 محصوالت

تبلیغات نام تجاری را نمی سازد 

بلکه تبلیغات نظر مخاطبین را به 

بنابراین  نام تجاری جلب می کند.

 نیاز به طراحی راهبرد هست.

[17 ] 13 

تغییرات -2

 عرآیعدی

 تحلیل

 عملکرد رقبا

بررسی تهدیدات، خدمات و 

 تکنولوژی رقبا و..

برسی نقاط قوت، ضعف، فرصت 

 و تهدید
 14 خبرگان

ارزیابی  بازار 

 و پرسنل

 ارزیابی کارایی

 ارزیابی اثربخشی

 وریارزیابی بهره

کارکنان،  مطلوب عملکرد ارزیابی

 .دهدوری را افزایش میبهره
 14 خبرگان

 4 ها و برخورد برای بیان ایده تشویق کردن،پاداش و 

                                                 
 مدیریت ارتباط مشتری 1

 مدیریت شکایت مشتری 2
 مدیریت رضایت مشتری 3

 مدیریت دانش مشتری 4

 مدیریت تعالی مشتری ۵



 

 194 

 15/ شماره 17م/ دوره هفتل بیست و / سا1399بهار و تابستان راهبردهای بازرگانی/ دانشگاه شاهد/  نشریه علمی 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27h Year/ No.15/ Spring & Summer 2020 

 
 

 
 

به انگیزه 

 پرسنل

 انگیزه دادن،

 رضایت شغلی

 خبرگان مناسب با مشتری

 

   هالالایی بالالرای مواجهالاله بالالا بالاله ارائالاله راه حالالل: راهبردهالالا
[ در ایالن پالژوهش   40اشالاره دارد.]  های بازارکودکچالش

بالالروز رسالالانی مصالالاحبه شالالوندگان بالاله مفالالاهیمی همچالالون 
 ریزی راهبردی برنامه، حلیل عملکرد رقبات، اطمعات بازار

و محقق طبق مطالعالات و مصالاحبه    و... اشاره نمودند برند
و  تغییرات سالاختاری  با خبرگان این عوامل را به دو مقوله

 .ه استبندی نموددسته تغییرات فرآیندی

  هاپیامدهای مرتبط با مفاهیم ومقوله. 9جدول

 معبع اریشواهد گفت  ا ه مفهوم مقول  طبق 
 عراوانی

 خبرگان

 پیامد

 اقتصا ی

 افزایش درآمد
 افزایش فروش،

 دهی باالسود
 18 [1] افزایش نوآوری و رقابت پذیری

رونق فضای 

 کسب و کار

 رقابت پذیری،

 طراحی جدید
 17 [27] بازار سهم ذهنی، سهم عاطفی وسهم

توسعه بازار 

 کودک

 صادرات

 افزایس سهم بازار

 گرارشد

بازار کودک بهترین پیامد و افزایش  توسعه

 ارزش کلی بازار

 

 18 خبرگان

اصمح الگوی 

مصرف 

 خانواده

 افزایش آگاهی برای خرید،

 رفتارخرید( -قصد-)نگرش 
 ۵ خبرگان خرید محصوالت ایرانی

 اجتماصی

 افزایش

 رضایت

جلب نظر سرمایه گذار،جذب 

مشتری،رضایت کارکنان و 

 مدیران

ده: برای ادامه حیات رضایت مصرف کنن-1

رضایت تولید  -2سازمان ضروری است.

 کننده: تضمین کننده درآمد پایدار است.

 جذب سرمایه گذار -3

[3۵] 17 

 افزایش ارزش
 نتیجه برندسازی،

 نتیجه افزایش کیفیت

باعث ایجاد یک تصویر مطلوب از برند و 

 شود.نفوذ به ناخودآگاه مخاطبین می
 16 خبرگان

دانش افزایش 

 تغییر رفتار

افزایش آگاهی جامعه،فرزند 

 ساالری، 
 4 خبرگان .شودسازی ناشی میبعد از فرهنگ

ها: نتیجه کنش و واکنش شرایطی است که مرتبط با پیامد

شوندگان [ در این پژوهش مصاحبه40بازار کودک است.]

افزایش ارزش، توسعه بازار کودک، به مفاهیمی همچون 

. اشاره نمودند و محقق طبق مطالعات و و.. افزایش درآمد

پیامدهای مصاحبه با خبرگان این عوامل را به دو مقوله 

  .ه استبندی نموددسته  اقتصادی و اجتماعی

 کدگذاری انتخابی و خلق نظری 

ها تبدیل و گذاری انتخابی مفهوم به مقولهدر کد     

توسعه  ها ومقوله دبهبو ،زیساچهریکپا یندآفر

گزاره( حاصل شد و الگوی پارادایمی  -ایی)قضایااستقر

 حلامرهای یافته ،نتخابیا اریکدگذاولیه شکل گرفت. 

 یگرد بهآن را  ،مندمنظا شکلی به ،گرفتهرا  قبلی اریکدگذ
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  [43کند.]می تکمیل ،نددار زنیا یبیشتر توسعهو  دبهبو به کهرا  هاییمقولهو  هددمی بطر هامقوله

 
 پژوهش پارادایمی الگوی . 3شکل 

 روش  لفی عازی

 و اجماع بر یریگمیمنظور تصم روش به نیکاربرد ا     

صراحت مشخص  که اهداف و پارامترها به یمسائل سر

 نی. در اشودیم یاارزنده اریبس جیمنجر به نتا ستند،ین

قل خود را در قالب حدا اتیروش، معموًال خبرگان نظر

 دهند،ی( ارائه میمثلث یو حداکثر مقدار )اعداد فاز مقدار

 زانیشده( و م نظر خبرگان )اعداد ارائه نیانگیسپس م

 نیمحاسبه و آنگاه ا نیانگینظر هر فرد خبره از م اختمف

-یبه خبرگان ارسال م دیجد اتیاخذ نظر یاطمعات برا

. در مرحله بعد هر فرد خبره براساس اطمعات شود

نظر  یا دهدیرا ارائه م یدیقبل، نظر جد رحلهصل از محا

ی ادامه م یتا زمان ندیفرآ نی. اکندیخود را اصمح م یقبل

 هامحرک

 :قابل کنترل یهامحرک-1

-کیفیت محصول -)محصول

 -قیمت -اندازه محصول

 های تشویقی(فعالیت -مکان

قابل ریغ یهامحرک -2

 :کنترل

 -تکنولوژی -)اقتصادی

 فرهنگی( -سیاسی

 -)سنی:عوامل اجتماع -3

درآمد  -تحصیمت-جنسیت

-سبک زندگی -والدین

تاثیر -شغل والدین -نگرش

 سطح اجتماعی( -گذاران

 امدهایپ

 یاقتصادبعد -1

رونق  -)افزایش درآمد

اقتصادی فضای کسب و 

توسعه بازار  -کار

ح الگوی اصم -کودک

 مصرف(

 یاجتماعبعد -2

 -) افزایش رضایت

تغییر  -افزایش ارزش

 رفتار(

 

 راهبرد

 ی:ساختار راتییتغ-1

 -)بروز رسانی اطمعات

ذخیره  -توسعه فناوری

-اطمعات مشتریان

 ریزی برند(راهبرد برنامه

 ی:ندیفرا راتییتغ -2

-)تحلیل عملکرد رقبا

 -ارزیابی پرسنل و بازار

به  پاداش و انگیزه

 پرسنل(

 

 

 
 

 مداخله گر

فقدان  -کمبود نیروی متخصص -) کمبود اعتباراتی:درون -1

 نبود فرهنگ سازمانی( -عدم تطبیق نیاز و خواسته -تحقیقات

نبود زیر  -فرهنگ سازی نادرست -)موانع بازاری:رونیب -2

تحریم  - درآمد پایین خانوار -تحصیمت پایین والدین -هاساخت

 (سیاسیهای اقتصادی و 

 مقوله محوری

 

 یی بازارگرا کردیرو

 در بازار کودک

 

   سازها نهیزم

آموزش   - )آموزش والدین:آموزش در خانواده و اجتماع -1  

 ،یرفتار متیآموزش درست بعد تما -کودک در اجتماع و مدرسه

 (هکنندمصرف یتیو شخص یعاطف ،یروان

های یر ساختز-:)آموزش مدیران و پرسنلهامانزآموزش سا -2

 های جذب و استخدام(زیر ساخت -فرهنگی و قانونی و اقتصادی
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باثبات  یاندازه کاف به یاعداد فاز نیانگیکه م ابدی

به مشاهده  هینامه اولپرسش نان،یاطم به منظور [48.]شود

واقع  دیآن، مورد تائ یظاهر ییو روا دیخبرگان رس

 یآلفا بینامه با استفاده از ضرپرسش ییایا. سپس پدیگرد

 یآلفا زانیکه م قرار گرفت، یبررس کرونباخ مورد

محاسبه گردید، که به معنای تایید پایایی  714/0کرونباخ

نامه است. مراحل اجرای روش دلفی فازی به پرسش

 . صورت زیر مفهوم سازی شده است

 فازی روش دلفیاستفاده از مراحل 

 ه اول:طراحی پرسشنامهمرحل

دهالی یالک هیئالت    نامه و سازماناستفاده از یک پرسش     

کاراناله )حالداقل( و   کارشناسی بالرای بیالان ارزش محافظاله   

ارزش خوش بینانه )حداکثر( اهمیت هر معیار در مجموعه 

. یالالک امتیالالاز بالاله 10تالالا  1در بالالازه  Sمعیارهالالای احتمالالالی 

شود که در نشان داده می1S),iik,Uik(L=ikCصورت   

، شالالاخص محافظالاله کارانالاله و شالالاخص    ikUو  ikL آن

است که به ترتیب توسط کارشناس )یالا   iخوشبینانه معیار 

 شود.بندی میرتبه kخبره( 

-سازمان دهی نظرات کارشناسان)یا خبرگان( که از پرسش

بالرای   1اند و تعیین عدد فازی مثلثیآوری شدهها جمعنامه

و   i, UCi, MCi=(LCiC(تالرین شالاخص  کارانهمحافظه

بالرای   i, UOi, MOi=(LOiO(ترین شاخص خوشبینانه

 i, MCi=(LCiC ,از شاخص محافظه کاراناله  iهر معیار

)iUC استفاده کنید زیراiLC    نشان دهنالده حالداقل ارزش

 محافظه کارانه  کارشناسان است:

(1)                            )        ik=min (LiLC

                                                                     

           

iMC    تالالرین ارزش میالالانگین هندسالالی محافظالاله کارانالاله

بدست  2است. این از معادله  iکارشناسان برای معیارهای 

 می آید
(2)                          1/k)ik×…×Li2×Li1MCi= (L 

 iUCاسالان  کارانه کارشندهنده حداکثر ارزش محافظهنشان

                                                 
1 Triangular fuzzy number (TFN)   

 است:

(3           )                              )ik=max(L iUC 

 هندسالالی میالالانگین ،(LOi)  بالاله همالالین ترتیالالب، حالالداقل 

(MOi )حداکثر و (UOi) ترین گالروه بالرای   خوش بینانه

 [49] را می توان بدست آورد. iمعیار 

 مرحله دوم: معرفی اعداد فازی

تالرین  کاراناله  ی بالرای محافظاله  مثلثال  یعالدد فالاز  محاسبه  

تالالرین و خوشالالبینانه i, UCi, MCi=(LCiC(شالالاخص 

هالای  بالرای راهبالرد   i, UOi, MOi=(LOiO(شالاخص  

 [49] نیز انجام شد. S, iiAمانده  باقی

 مرحله سوم:بررسی نظر خبرگان

   بررسالالی همسالالانی نظالالرات کارشناسالالان و محاسالالبه مقالالدار 

 ،برای هر معیالار، منطقاله خاکسالتری     Gi داری داری،معنی

(، بالرای بررسالی   4در شکل)  iO و   iCبخش هم پوشانی

اجماع کارشناسالان در هالر معیالار و محاسالبه ارزش معنالی      

 استفاده می شود. Giداری کل  

که با سه عدد  ،است یعدد فاز کعدد فازی مثلثی ،ی   

. شودیداده م شینما F=(l,m,u) صورت  به یقیحق

 یریمقاد نهیشیب شودینشان داده م  u با  کران باال که

 1که با نییکند. کران پا اریاخت تواندیم یاست که عدد فاز

  F یاست که عدد فاز یریمقاد نهیکم شودینشان داده م

عدد  کیمقدار  نیترمحتمل mکند. مقدار  اریاخت تواندیم

 است.   یفاز

 
 [43ی]فاز یمثلث تیدر تابع عضو یمنطقه خاکستر .4شکل 

هم پوشانی نداشته  زی مثلثیدر صورتی که جفت، عدد فا

گونه منطقه خاکستری وجالود  و هیچ  i≤ LO i(UC(باشد

باله   iنداشته باشد، دیدگاه کارشالناس در خصالوص معیالار    

داری اجمالاع باله   یک حالد اجمالاع رسالیده و ارزش معنالی    

 صورت زیر محاسبه می شود:
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 فعال در عرصه بازار کودک یصنعت های¬شرکت یبرا ها¬یو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو یطراح

 (4                                              )= Gi      

 i(i.e.UC پوشانی وجود داشته باشدتی که همدر صور

)iLO ای منطقه خاکستریو مقدار فاصلهig   برابر با iUC

 iLO - باشد وig  ایتر از ارزش فاصلهکم i=MOi(diO

)iMc – و  باشد یعنیi≤ d ig   داری ، انگالاه ارزش معنالی

G   ( بر طبق نقطه ممالاسU


L ,
P(    منطقاله خاکسالتری

بالرای    iGداریشالود. ارزش معنالی  می(تعیین  3در شکل )

 آید.هر معیار با دو معادله زیر بدست می

(۵) 

(p) dpU(p),Lmin(pGi = max 
(6) 
 
                                                Gi=    

                      
 idigاگر منطقه خاکستری وجود داشته باشد و  ولی      

یمالی میالان نظالرات کارشناسالان وجالود      باشد، تفالاوت عظ 
 [49] خواهد داشت.

 فازی. روش دلفی10جدول

 ابتا 
 مقدارخوشبیعان  مقدار بدبیعان 

میانگین 

 هعدسی
مقدار متعی 

  اری

وضتیت 

 متعا اری
 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

  
 تایید 4۵/11 28/7 68/۵ 10 8 8 3 محصود

 تایید 67/13 28/7 08/7 10 8 9 ۵ کیفیت محصود

 رد 31/3 09/۵ 36/3 9 2 7 2 اندازه محصود

 تایید 24/13 96/6 16/6 10 7 9 2 قیمت

 تایید 20/14 12/7 41/6 10 8 9 4 مکان صرض 

 تایید 01/12 23/7 ۵0/6 10 7 8 2 های تشویقی و ترغیبیعتالیت

 31/11=   های قابل کنترلحدآستانه در محرک

 تایید 11/11 13/8 86/۵ 9 7 8 3 اقتصا ی

 تایید 72/8 67/8 38/6 10 7 9 ۵ تکعولوژی

 رد 16/6 8۵/6 ۵2/3 10 ۵ 8 1 سیاسی

 تایید 16/12 91/7 38/۵ 9 7 9 3 عرهعگی

 ۵4/9های غیرقابل کنترل = حدآستانه در محرک

 تایید 76/9 24/7 77/4 10 8 8 3 سن

 تایید ۵3/12 89/6 ۵0/6 10 7 9 3 جعسیت

 تایید 37/9 26/6 67/۵ 10 7 9 4 لدینتحصیالت وا

 تایید 04/9 19/7 73/۵ 10 7 8 3  رآمد والدین

 رد 60/2 77/4 33/3 9 2 6 2 شغل والدین

 تایید 12/14 16/7 41/6 10 8 9 4 تأثیرگذاران

 تایید 73/7 96/6 14/6 10 6 8 3 سطح اجتماصی

 31/9حدآستانه در عوامل اجتماعی = 

 تایید 12/6 14/7 17/4 10 ۵ 8 2 آموزش والدین

 تایید 03/7 02/9 39/6 10 6 8 4آموزش کو ک  ر اجتماع و 

+MiMC

iO 2 

×  iLO – iMO × iUC

iMC  -i) + (MOiMC -i(UC

)iLO 
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 مدرس 

 رد 90/2 36/6 20/4 7 4 ۵ 4 بتد شعاختی، صاطفی، شخصیتی

 3۵/۵حدآستانه در آموزش در خانواده و اجتماع = 

 تایید 82/11 02/9 ۵7/۵ 10 8 9 3 آموزش مدیران و پرسعل

ی، قانونی و های عرهعگزیرساخت

 اقتصا ی
 تایید 16/12 91/7 38/۵ 9 7 9 3

 رد ۵7/9 91/7 81/4 9 7 8 3 های استخدامزیرساخت

 19/11 = آموزش سازمانی حدآستانه در

 تایید 66/9 8۵/8 16/6 10 7 9 4 کمبو  اصتبارات

 تایید 11/9 91/7 ۵2/۵ 10 7 9 4 کمبو  نیروی متخصص

 تایید 72/8 61/7 87/4 10 6 9 2 نبو  تحقیقات یا انجام غلط آن

 تایید 24/10 ۵9/8 48/۵ 10 8 8 3 صدم تطبیق با نیازها

 رد 69/۵ 13/7 87/2 9 ۵ 7 1 نبو  عرهعگ سازمانی

 68/8گر درونی = حدآستانه در عوامل مداخله

 تایید 02/8 90/8 02/4 10 7 8 2 موانع بازار

 تایید 22/8 ۵0/8 73/4 10 4 10 1 عرهعگ سازی نا رست

 تایید 42/8 93/7 67/4 10 7 9 4 های معاسبنبو  زیرساخت

 رد 03/3 72/4 72/2 9 1 7 1 تحصیالت پایین والدین

 تایید ۵4/7 12/8 77/4 10 6 8 2  رآمد پایین والدین

 تایید 67/11 64/8 32/6 10 6 10 2 اقتصا ی

 ییدتا 14/8 61/8 49/۵ 10 6 8 2 شو سیاسی ک  مانع صا رات می

 86/7گر بیرونی=حدآستانه در عوامل مداخله

 تایید 73/11 13/9 ۵۵/۵ 10 8 9 3 بروز رسانی اطالصات بازار

 تایید 4۵/10 40/8 7۵/6 10 7 9 4 توست  ععاوری

 رد 93/2 0۵/6 60/2 9 3 ۵ 1 ثبت و ذخیره اطالصات مشتریان

 دتایی ۵7/11 91/7 99/۵ 9 7 8 3 ریزی راهبر ی برندبرنام 

 17/9حدآستانه در عوامل راهبردی تغییرات ساختاری = *

 تایید 03/11 13/8 82/۵ 9 7 8 3 تحلیل صملکر  رقبا

 تایید 71/8 24/8 84/4 10 6 9 2 ارزیابی بازار و پرسعل

 رد 60/3 18/6 60/3 8 4 ۵ 2 پا اش و انگیزه ب  پرسعل

 78/7حدآستانه تغییرات فرآیندی = 

 تایید 89/10 96/7 04/۵ 9 7 8 2 اعزایش  رآمد

 تایید 93/6 28/8 44/6 10 6 8 4 رونق اقتصا ی کسب و کار

 تایید 34/7 29/8 47/4 10 6 8 2 توست  بازار کو ک

 رد 48/2 74/6 04/4 10 4 ۵ 3 اصالح الگوی مصرف خانوا ه

 91/6حدآستانه اقتصادی = 
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 فعال در عرصه بازار کودک یصنعت های شرکت یبرا ها یو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو یطراح

 تایید 00/8 18/8 30/۵ 10 ۵ 9 2 اعزایش رضایت

 تایید 24/10 ۵9/8 48/۵ 10 8 8 3 یش ارزشاعزا

 رد 40/3 4۵/۵ 1۵/3 10 2 7 1 اعزایش  انش تغییر رعتار

 21/7حدآستانه اجتماعی = 

بااروش   داریمرحله چهارم: انتخاب بهترین مقدار معنی
 دلفی فازی

داری بالا  استخراج معیارها از فهرست منتخب، مقدار معنالی 

د که توسالط کارشناسالان باله    شومقایسه می Tمقدار استانه 

-صورت ذهنی براساس میانگین هندسی همه مقادیر معنی

  T iGآیالد. در صالورتی کاله   بدست می  iG داری اجماع

جالدول  . شالود برای تحلیل بیشتر انتخاب می iباشد، معیار 

بالالرای  10تالالا  1از میالالزان نمالالرات کسالالب شالالده بالالین  (10)

 خبرگان ر ازنف 18بینانه که باتوجه به نظر بدبینانه و خوش

هالا  زیالر معیارهالا و شالاخص    مورد میزان درجه اهمیت در

داری محقق مقالدار معنالی  بنابراین [  49بدست آمده است.]

هر کدام از ابعاد را با مقدار آستانه آن مقایسه نموده اسالت  

و هر کدام از ابعاد اگر از میانگین حد آستانه کمتالر باشالند   

مفهوم مناسبی برای  . اگر بیشتر باشند به عنوانشوندرد می

 مانند.بازار کودک می

-الگو مفهومی مناسب برای بازار کودک با رویکرد بازار

 گرایی

براساس درجه اهمیتی که از  ها،ترین معیارانتخاب مناسب

در الگو پارادایمی  ،فازی بدست آمده استروش دلفی

 ( ارائه شده است.۵در شکل ) بازار کودک،

 پژوهش پارادایمی الگوی .5شکل  

 محرک ها

 قابل کنترل یها محرک-1

 -قیمت-کیفیت محصول -)محصول

 های تشویقی(فعالیت -مکان

 

 قابل کنترلریغ یهامحرک -2

 فرهنگی( -تکنولوژی -)اقتصادی

 

 یعوامل اجتماع -3

تحصیالت  و درآمد -جنسیت -)سن

 سطح اجتماعی( -تاثیر گذاران-والدین

 امدهایپ

 یاقتصاد-1

 -)افزایش درآمد

رونق اقتصادی 

توسعه -کسب و کار

 بازار(

 

 یاجتماع-2

 -) افزایش رضایت

 افزایش ارزش(
 

 راهبرد

 یساختار راتییتغ-1

-)بروز رسانی اطالعات

برنامه ریزی -ریتوسعه فناو

 برند(

 یندیفرا راتییتغ -2

ارزیابی پرسنل -)تحلیل رقبا

 و بازار(

 

 

 
 

 مداخله گر

 یدرون -1

فقدان  -کمبود نیروی متخصص -) کمبود اعتبارات

 عدم تطبیق نیاز و خواسته( -تحقیقات

 یرونیب -2

نبود زیر ساخت های  -فرهنگ سازی نادرست -)موانع بازار

 سیاسی(  -اقتصادی -والدیندرآمد پایین  -مناسب

 مقوله محوری

 ییبازارگرا کردیرو

 در بازار کودکان 

 سازها نهیزم

 آموزش در خانواده و اجتماع -1

 آموزش کودک در اجتماع( -)آموزش والدین

 هامانزآموزش سا -2

زیر ساخت های فرهنگی -)آموزش مدیران و پرسنل

 و قانونی و اقتصادی(
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های بازار کودک از نهایی شدن الگوی استراتژیبعد 

های شناسایی شده به صورت قضیه نوشته شده مولفه

 است.

قابل ریغ یهامحرک ،قابل کنترل یهااول: محرک هیقض

بازار کودک  یعل طیبه عنوان شرا یکنترل و عوامل اجتماع

 د.نباش یم

آموزش در خانواده و اجتماع و آموزش  دوم: هیقض

 د.نباشیبازار کودک م یانهیبه عنوان عوامل زم یسازمان

به  هاساز بنگاهدشوار یرونیو ب یسوم: عوامل درون هیقض

 د.نباشیبازار کودک م گرعنوان عوامل مداخله

به  یندیفرآ راتییو تغ یساختار راتییتغ چهارم: هیقض

 د.نباش یودک مبازار ک یهاعنوان راهبرد

به عنوان  یو اجتماع یعوامل اقتصاد پنجم: هیقض

 د.نباشیبازار کودک م یهاامدیپ

هایی برای گیری و پیشعها بحث و نتیج 

 مطالتات آیعده

-در این تحقیق الگویی برای ارزیابی و انتخاب استراتژی

های بازار کودک با استفاده از روش داده بنیاد و دلفی 

-کمک به ذینفعان بازار کودک که نمی فازی ) به منظور

های درست برای بازار کودک را انتخاب و توانند استراتژی

اجرا کنند( پیشنهاد گردید. برای این منظور ابتدا در 

های بازار کودک از جمله عوامل مطالعات ثانویه مولفه

گر شناسایی و سپس ای، عوامل مداخلهعلی، شرایط زمینه

ن شناسایی معیارها به اشباع نظری با مصاحبه با خبرگا

گرایی، استراتژی های رسید و با توجه به رویکرد بازار

شد، که حاصل آن الگوی مناسب بازارکودک ارزیابی 

پارادایمی ابتدایی استراتژی بازار کودک با روش داده بنیاد 

است، نتایج روش داده بنیاد براساس مصاحبه با خبرگان 

 ۵در قالب  مفهوم، ۵2مقوله و  12داده اولیه و 148شامل 

در مرحله بعد برای اصلی شناسایی شده است.  مقوله

انتخاب بهترین معیارها از روش دلفی فازی استفاده شد، 

شرایط علی: به سه دسته تقسیم  دهدکه نتایج نشان می

های قابل کنترل با ابعاد: محرک شود؛ دسته اول:می

-عرضه، فعالیتمحصول، کیفیت محصول، قیمت، مکان »

بیشتر از ها که مقدار معناداری آن «های تشویقی و ترغیبی

و با مطالعات انجام شده توسط  باشدحد آستانه می

دسته دوم: ( مطابقت دارد، 2016(، لم )2018بدیتز)

اقتصادی، تکنولوژی، » قابل کنترل با ابعاد:های غیرمحرک

-آستانه می ها بیشتر از حدکه مقدار معناداری آن «فرهنگی

، رد( مطابقت دا2019) و همکاران باشد و با مطالعات لوپز

سن، جنسیت، »دسته سوم: عوامل اجتماعی با ابعاد: 

تحصیمت والدین، درآمد والدین، تأثیرگذاران، سطح 

ها بیشتر از حد آستانه که مقدار معناداری آن «اجتماعی

و با مطالعات انجام شده توسط هانگ و باشد می

ای به دو دسته شرایط زمینه (مطابقت دارد.2010یت)اسم

شود. دسته اول: آموزش در خانواده و اجتماع با تقسیم می

آموزش والدین، آموزش کودک در خانواده و »ابعاد: 

دسته دوم: آموزش  و« آموزش کودک در اجتماع و مدرسه

آموزش مدیران و پرسنل، آموزش فراهم »ابعاد:  با سازمانی

 که «های فرهنگی، قانونی و اقتصادیاختکردن زیرس

و با  باشدها بیشتر از حد آستانه میآن مقدار معناداری

عوامل  ( مطابقت دارد.2016( و لم)2020مطالعات بمدز)

شامل دو دسته عوامل درونی و بیرونی است.  گر:مداخله

کمبود اعتبارات، کمبود نیروی »ابعاد:  عوامل درونی با

یده، نبود تحقیقات یا انجام غلط آن، متخصص و آموزش د

موانع بازار، »ابعاد:  عوامل بیرونی با و« عدم تطبیق با نیازها

فرهنگ سازی نادرست، نبود زیر ساخت مناسب، درآمد 

 «شودپایین والدین، اقتصادی، سیاسی که مانع صادرات می

و با  باشدها بیشتر از حد آستانه میآن مقدار معناداری که

و  لوپز( و 1396و همکاران) محمدی آریا  مطالعات

ها شامل دو دسته راهبرد مطابقت دارد. (2019) همکاران

تغییرات ساختاری و تغیرات فرآیندی است. تغیرات 

اطمعات بازار، توسعه  بروز رسانی» ساختاری با ابعاد: 

تغییرات فرآیندی و « ریزی راهبردی برندفناوری و برنامه

 که «عملکرد رقبا، ارزیابی بازار و پرسنلتحلیل »ابعاد: با 

، با باشدها بیشتر از حد آستانه میمقدار معناداری آن
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(، آناس 2018(، بدیتز)2020مطالعات داویسکا و همکاران)

( مطابقت 2020( و هانگ و همکاران)2020و همکاران)

ها نیز در برگیرنده دو دسته اقتصادی و پیامددارد. 

افزایش »ابعاد:  های اقتصادی باپیامد اجتماعی است و

 و« درآمد، رونق اقتصادی کسب و کار، توسعه بازار کودک

افزایش رضایت، افزایش »پیامدهای اجتماعی با ابعاد: 

-ها بیشتر از حد آستانه میمقدار معناداری آن که «ارزش

 هاریانتو(و 2020با مطالعات داویسکا و همکاران )باشد، 

قت دارد.براساس نتایجی که از مطاب( 2016) و همکاران

گردد، که ذینفعان این تحقیق به دست آمده، پیشنهاد می

ها، بازار کودک برای ارزیابی و انتخاب درست استراتژی

های هر بعد ارائه شده در الگو و به ابعاد و زیر مجموعه

تاثیر متقابل این ابعاد بر یکدیگر توجه ویژه نمایند، چرا 

گیری و به وجود آمدن این عدم شکل ها باعثکه نبود آن

در مقایسه با بسیاری از تحقیقات انجام روابط خواهد شد. 

کننده کودک، اوال این تحقیق بیشتر شده در زمینه مصرف

به بررسی بازار کودک پرداخته است؛ دوما در ارزیابی 

های قابل کنترل تاثیر قابل ها مشخص شد محرکمولفه

ارند و همچنین نیاز به آموزش توجهی روی بازار کودک د

ها و چه برای مدیران و پرسنل در این چه برای خانواده

شود، همچنین بایستی بیان نمود بازار به شدت حس می

که تا به حال تحقیقی که بخواهد الگویی را برای انتخاب 

های مناسب بازار کودک ارائه کند با استفاده از استراتژی

 ازی، صورت نگرفته است.فروش داده بنیاد و دلفی

این پژوهش سعی کرده بازار کودک را مورد بنابراین 

های بازارکودک را شناسایی بررسی قرار دهد و استراتژی

به محققین برای انجام مطالعات آتی پیشنهاد  همچنینکند. 

 گردد:می

های متفاوت های دیگر  با رویکردبازار را در حوزه -1

  ؛مطالعه و توسعه دهند

 این که چرا کنترل؛قابلعوامل به ویژه همچنین توجه -2

داشت  پژوهش این در را تأثیر بیشترین و ترینمتغیر مهم

کند که این مورد را گوش زد می بازار کودک، و به ذینفعان

کنترل بازار فعلی قابلتوانند با توجه ویژه به عواملمی

 ورتر کنند؛کودک را بهره

سازی و بیان آن با توجه به بازه توجه به برنامه برند-3

 ؛سنی کودکان

وری و سازی پرسنل برای افزایش بهرهتوانمند -4

، چرا ) توسعه فناوری(کارکردن آسان با خط تولید به روز

جلوی  ،که بسیاری از پرسنل به دلیل عدم توانمندی

 کنند؛مقاومت می اتتغییر

 ؛رقبا تر بازار و( برای ارزیابی مناسبSWOTتحلیل ) -۵ 

همچنین توسعه این تحقیق برای محصوالت گوناگون -6

برای کسب  درکل مصرف و غیره.مانند محصوالت تند

شود، ابتدا شناخت کافی از محصول و موفقیت پیشنهاد می

ای مدون و متناسب با بازار ایجاد شود، سپس برنامه

های فرآیندی و ساختاری تدوین شود تا بنگاه استراتژی

 دست یابد. مطلوبهای پیامد بتواند به
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