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امروزه ذینفعان هوشمند در صنعت محصوالت کودکان ،برای توسعه بنگاههای خود ،بهه دباها

صفحه 179-204

اجرای استراتژی های مناسب هستند ،اما بازار کودک موضوعی پیچیده بهوده و اگگهویی جهامعی
در این زمینه ،وجود بدارد .هدف این پژوهش طراحی اگگوی ارزیابی و ابتخاب استراتژیها برای
شرکت های صنعتی فعا در عرصه بازار کودک در ایران با استفاده از روش بظریههپهردازیداده
بنیاد و دگفیفازی با رویکرد بازار گرایی است .برای این منظور ابتدا به تحلیل دادههای ثابویه و

 دريافت مقاله1399/01/31 :

 تاريخ بازنگری1399/03/06 :
 پذيرش مقاله1399/04/31 :
 تاريخ انتشار 1399/06/25 :

سپس جهت جمع آوردادهها از تکنیک مصاحاه عمیق با روش بموبهگیری گلوگههبرفهی اسهتفاده
شده است .مصاحاه شوبدگان این پژوهش را خارگان عملی( ذینفعهان عرصهه کهودک و علمهی(
اساتید دابشگاه در رشتههای مرتاط تشکیل دادهابد .پهس از هیجهده مصهاحاه ،اشهاا بظهری
حاصل و همزمان با توجه به دادههای به دست آمده از بخش مصاحاه ،سه مرحله کدگهذاری بهاز،
کدگذاری محوری و کدگذاری ابتخابی ابجام پذیرفت .که در مجمو اگگوی تحقیق حاضهر ،مشهتمل
بر  148داده اوگیه و 12مقوگه و  52مفهوم است .سپس بهرای تعیهین بهتهرین موگفهههها از روش
دگفیفازی 41شاخصی که بیشترین بعد فراوابی را داشتند ،ابتخهاب و در ااگهب  5مقوگهه اصهلی
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طاقهبندی و در بهایت اگگو پارادایمی استراتژیهای بازار کهودک شهکل گرفهت ،در ایهن اگگهو دو
راهارد ساختاری و فرآیندی شناسایی شدبد .که این راهاردها شامل بروزرسابی اطالعات بازار،
توسعه فناوری ،بربامه ریزی راهاردی بربد ،تحلیل عملکرد رااا ،ارزیابی مداوم بهازار و پرسهنل
میباشد ،در بتیجه ذینفعان در شرکتهای صنعتی فعا در عرصه بازار کودک میتوابنهد بها بهه
کارگیری این اگگو به دگیل یکپارچگی در اجرای استراتژی ها در بازار کودک پیشرو باشند؛ در این
راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.

نشریه علم
دانشگ ه ش هد
س ل بیست و هفتم -دوره 17
شم ره 15
به ر و ت بست ن 1399

کلیدواژهها :بازار کودک ،راهارد ساختاری ،راهارد فرآیندی ،توسعه فناوری
این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری در رشته مدیریت بازرگانی -بازاریابی دانشگاه آزاد علی آباد کتول است.

179

نشریه علمی راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /1399سال بیست و هفتم /دوره  /17شماره 15

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27h Year/ No.15/ Spring & Summer 2020

برای تبدیل شدن به مشتریان وفادار آینده را دارند .شرکت-

مقدم
امروزه بنگاههای صنعتی و تجاری که به صورت

های بیشماری ،استراتژی کسب وفاداری بلندمدت کودکان

کوچک و متوسط 1هستند ،نقش مهمی در توسعه اقتصادی

را با معرفی برند و محصوالت شرکتشان در سنین پایینی

و اجتماعی کشورها بر عهده دارند .چون از این بنگاهها به

کودکان ،با این انتﻈار که کودکان همانطور که رشد میکنند

عنوان بازار مطمئن و قابل اعتماد در جهان یاد میشود ،این

با محصوالت آنها هم آشنا شوند ،بکار گرفتهاند]۵[.

بنگاهها با داشتن قدرت رقابتپذیری و بهرهوری باال،

بررسیها نشان داده است ،که ناموفﻖ بودن شرکتها از
ناتوانی آنها در بهرهگیری از فنون استراتژیها و بازاریابی-

قابلیت اداره اقتصادهای جهان را دارا هستند؛ از طرفی
متخصصین بازاریابی معتقدند که اگر تحقیقات تخصصی و

ها نشأت میگیرد .بنابراین ذینﻔعان ،با مشکل جدی فروش

برنامهریزیهای الزم انجام پذیرد و روند بازاریابی و

و بازاریابی مواجه هستند و این وضعیت تاثیرات فراوانی بر

استراتژیها به صورت کامل و درست اجرا شود ،این

اقتصاد بنگاهها گذاشته است .بنابراین میشود گﻔت که در

بنگاهها میتوانند به سوددهی مناسب دست یابند]2،1[.

کسب و کارهای کوچک و متوسط به ﺧصوص در عرصه

چون در دنیای رقابتی امروز ،بنگاهها به منﻈور بقای ﺧود

بازار کودک ،باید تحقیقات تخصصی لحاظ شود ،چون

نیاز به استﻔاده از فنون بازاریابی ،تحقیقات تخصصی و

اولین رکن این بازار «کودکان» به عنوان مشتریان مدیریت

اجرای استراتژیهای مناسب دارند .یکی از این استراتژیها

نشدهای هستند ،که نباید نﻔوذ آنها را در تصمیمگیریهای

توجه درست به مصرفکننده واقعی است و نه فقط

ﺧانوادهها و آینده سازمانها دست کم بگیریم ]6[.بنابراین

مشتری ،یکی از مهمترین مصرفکنندگان در حال حاضر

با توجه به اهمیت این موضوع به نﻈر میرسد ،نیاز به

در جامعه ما کودکان هستند ]3[.در واقع شناﺧت و فهم

تحقیﻖ بیشتری در ﺧصوص بازار کودکان در ایران وجود

مشتری یکی از مهمترین این استراتژیهاست ،در این راه

دارد تا ذینﻔعان بتوانند شرایط ،محدودیتها و مشکمت،

بازاریابان محصوالت و ﺧدمات را با نیازهای مشتری

فرصتها و پیامدها را شناسایی و راهبردهای متناسب با

متناسب کرده و فروش را حداکثر میکنند ،که این مهم فقط

آنها را طراحی ،تا از این طریﻖ بتواند با محصوالت
ﺧارجی رقابت کنند ،لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ-

با ارزیابی مداوم بازار حاصل میشود ]4[.مکنیل)1992(1
در مقدمه کتاب2ﺧود نوشته است :که کودکان از سن  4یا ۵

گویی به سواالت ذیل و در نهایت ارائه الگویی جهت تبیین

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

استراتژیهای بازار کودک هست .در واقع هدف طراحی

است که تولیدکنندگان و ﺧرده فروشان هوشمند،

الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژیها برای محتمل ساﺧتن

بازارکودک را باید به عنوان یک معدن طم بالقوه در نﻈر

آینده مطلوبی برای بازار کودک است .همچنین با بررسی

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

مطالعات انجام شده ،اکثر مطالعات نشان میدهند ،که این

بالقوه(4تأثیرگذاران) و بازار آینده ۵تشکیل شده است؛ بازار

مسئله در مطالعات داﺧلی چندان مورد توجه قرار نگرفته

جاری :بازاری است که کودک اشتیاق به پول ﺧرج کردن

است و پژوهشهای داﺧلی بیشتر به رفتار مصرفکننده

برای ﺧرید چیزهایی که نیاز وی را برطرف میکند دارد؛

کودک محدود شده یا فقط به بررسی اثر تبلیغات بر روی

بازار بالقوه :بازاری است که در آن کودکان نقش مهمی در

کودکان پرداﺧته شده است ،درصورتی که مطالعات

بازار مصرفکننده با تأثیر بر فرایند ﺧرید ،بازی میکنند؛

پژوهشگرانی مانند

همکاران3

بازار آینده :بازاری است که در آن کودکان پتانسیل الزم

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

Mcneal, 1992

بدیتز)2018(2

و هاریانتو و

Beditz, 2018
Haryanto, Moutinho & Coelho, 2016
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نمیتواند ،روش درستی برای توسعه بنگاههای صنعتی و

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

تجاری در عرصه بازار کودک باشد ،چون طبﻖ سرشماری

را تبدیل به بازار بالقوه بزرگی در زمینه کودکان کرده

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

است ]8[.در جوامع غربی فعالیت شرکتهای بزرگی مثل

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

مکدونالد ،2والمارت 3و جتبلو 4در زمینه بازاریابی

اهمیت این موضوع که  %24جمعیت ایران را کودکان

کودک افزایش یافته به گونهای که امروزه هدف بسیاری از

تشکیل میدهند و آینده کشور را میسازند ،با این حال به

تبلیغات در کشورهای پیشرفته ،کودکان هستند ]10،9[.برای

نﻈر میرسد ،سهم توجه و آیندهنگری به این  24درصد

مثال شرکت مکدونالد از استراتژی اسباببازی در

بسیار پایین بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت این

تبلیغات ،به عنوان فریب کودک برای تاثیرگذاری بر

مسئله ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هست

والدینش استﻔاده میکند ]11[.بنابراین از آنجا که بازار

که استراتژیهای موثر برای شرکتهای صنعتی و تولیدی

کودک ،بازار گسترده شامل بازار جاری ،بالقوه و آینده و

فعال در عرصه بازار کودک کدامند؟ تا بتواند با شناسایی

دارای پتانسیل باالیی است ،ضروری است؛ به صورت دقیﻖ

این استراتژیها ،آینده بهتری را برای این بنگاهها رقم بزند.

اهمیت بازارکودک مورد بررسی قرار گیرد ]12[.بازاریابان

بنابراین ضرورت دارد نقش تأثیرگذار بازار کودک مورد

معتقدند که ارائه راهبردهای موثر سبب کاستن از پیچیدگی

بررسی قرار گرفته و عوامل آن شناسایی گردد تا پیامدها و

سیستمهای پویا مورد توجه بنگاهها میشود ]14،13[.همه

نتایج مطلوبی حاصل شود.

این تحقیقات و برنامهریزیها و اجرای صحیح راهبردها

 .1شرایط علی اثرگذار بر بازار کودک با رویکرد مبتنی بر

برای این است که بازار کودک بسیار چالش برانگیز است،

بازارگرایی در محصوالت کودکان کدامند؟

اما از پتانسیل باالیی برﺧوردار است؛ توجه به بازار کودک

 .2شرایط زمینهای اثرگذار بر بازار کودک با رویکرد مبتنی

میتواند مصرفکننده کودک را برای همه سنین وفادار کند.

بر بازارگرایی در محصوالت کودکان کدامند؟

بدین دلیل که کودکان تأثیر فراوانی عموه بر بازار جاری و

 .3شرایط مداﺧلهگر اثرگذار بر بازار کودک با رویکرد

بر بخش بزرگی از بازار هدف بالقوه و آینده می-

مبتنی بر بازارگرایی در محصوالت کودکان کدامند؟

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

 .4راهبردها اثرگذار بر بازار کودک با رویکرد مبتنی بر

بدین دلیل است که روانشناسان ،معتقدند دوران کودکی و

بازارگرایی در محصوالت کودکان کدامند؟

نوجوانی از مهمترین دوران رشد انسان است و شخصیت

 .۵پیامدها اثرگذار بر بازار کودک با رویکرد مبتنی بر

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

بازارگرایی در محصوالت کودکان کدامند؟

علوم رفتاری پذیرفته شده است ،که تجربههای دوران

مبانی نظری

کودکی ،باالترین اهمیت را در شکلگیری الگوهای

تاثیر کودکان برروند بازار مصرفی حال و آینده به شدت

شناﺧت و رفتار فرد در ابعاد گوناگون زندگی آیندهاش

حس میشود ،از طرفی مرکز آمار ایران ،1اعمم میکند :نرخ

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

رشد جمعیت ایران مدام در حال کاهش است .این بدان

روندی پنداشت که در آن کودک یک کاال را از میان

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

کاالهای به نمایش گذاشته شده میﺧرد .در نﻈر گرفتن

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

کودک به عنوان یک مصرفکننده ،یعنی توجه به او ،زمانی

ﺧواهند گرفت و از طرف دیگر کودکان ایرانی نﻔوذ

2

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

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

کودکان در نﻈر گرفته شود .در زمینه بازارگرایی افرادی مثل

مصرف و تصمیمگیری مشارکت میکند .بنابراین با بررسی

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

ادبیات موجود در زمینهی بازار محصوالت کودکان این

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

نتیجه به دست میآید که بازار محصوالت آنها بسیار

نﻈران هستند ]18[.در جدول ( )1مهمترین ابعاد و تعریف-

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

های بازارگرایی ارائه شده است.

در این تحقیﻖ منﻈور از کودکان رده سنی ،از سن  6سالگی

جدول  .1تعریفها و مولفههای بازارگرایی

تا قبل از  12سالگی در نﻈر گرفته شده است .چالشهای
ر یف

منحصر به فردی وجود دارد که ذینﻔعان در صنعت کودک
با آن روبرو هستند؛ زیرا ذینﻔعان در صنعت کودک برای
ایجاد طرحهای بازاریابی چند جانبه ،شامل رویکردهای

1

متﻔاوتی ،اما مکمل هستند؛ این چالشها شامل :فراوانی
محتوا ،رقابت ،عدم دسترسی راحت ،مشکل بازاریابی
آنمین و مستقیم و مهمترین آن مخاطبان هدف دوگانه
حتی سهگانه(کودکان ،والدین و بزرگساالن«پدربزرگ و
مادر بزرگ» و )...است .در حالی که برﺧی از تاکتیک های

2

بازاریابی باید به طور موثر توجه مصرفکننده (کودک) را
جلب کند ،ولی از طرفی ،ذینﻔعان معتقدند بزرگساالن
دروازبان برای ﺧرید محصوالتشان توسط کودکان هستند
و این عامل سبب میشود که هرگز واقعا قادر به پیشبینی
دقیﻖ همان چیزی که بازاریابان کودک ،نیاز به پاسخ آنها

3

دارند ،نیست .بنابراین بزرگترین چالش بازاریابان انجام
موازی روشهای بازاریابی سنتی(برای بزرگساالن) ،در کنار
روشهای بازاریابی نو و آنمین( برای والدین وجوانترها
و )..است و این دو مکمل قوی در اکثر برنامههای بازاریابی
در صنعت کودکان هستند .یعنی هیچ کدام جایگزین
دیگری نمیشود؛ بنابراین کاربرد استراتژیها ،بسته به

4

مخاطب مورد نﻈر ،متﻔاوت است و در نهایت هدف این
است که بازاریابان با به کارگیری روشهای درست
بازاریابی بتوانند توان رقابت ﺧود را با محصوالت ﺧارجی

تتریفهای بازارگرایی

ارائه اطمعات حاصل از بازار در کل
سازمان دربارهی نیازهای جاری و
آیندهی مشتریان ،که ابعاد آن شامل:
تولید هوش ،انتشار هوش و پاسخگویی
به هوش است]19[.
بازارگرایی از سه جزء رفتاری تشکیل
شده است :مشتریگرایی ،رقیبگرایی و
هماهنگی بین وظیﻔهای ،با دو نوع
معیارتصمیمگیری(تصمیمگیری
بلندمدت و تصمیمگیری همراه با
سودآوری) است]20[.
بازارگرایی شامل :رویکرد استراتژیک
است که باید متناسب با شرایط پیش-
روی بنگاهها و برنامهریزی الزم جهت
ارائه پاسخی مناسب به بازار آماده شده
و به اجرا درآید و هم چنین اثربخشی
نیز ارزیابی و کنترل شود]21[.
بازارگرایی شامل مجموعهای از باورها و
اعتقادات است ،که مشتریان را در مرکز
توجه قرار میدهد تا سودآوری
بلندمدت شرکت را فراهم سازد]22[.؛
بازارگرایی شامل مهارتهای عالی و
برجسته در درک و ارضای نیازها و
ﺧواستههای مشتریان است]23[.

مولف های
بازارگرایی

رفتار
هوشمندانه

فرهنگ
بازار محور

پاسخ
استراتژیک

مشتری
گرایی

افزایش دهند ]17[.رویکرد بازارگرایی استﻔاده شده در این
پژوهش یعنی استﻔاده از طیف گستردهای از رویکردها،
روشها و ابزارها است ،که ممکن است به عنوان یک

1

K. kohli,1990
.Narver & Slater,1990
3 Deshpande, Farley& Webster,1993
4 Day,1994
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۵

شرکتهای بازارگرا سه ﺧصوصیت
دارند-1:اطمعات حاصل از مشتری
برای سازمان بسیارحیاتی بوده؛ -2
تصمیمگیریهای درسطح استراتژیک
وتاکتیکی درسازمان بصورت بین
وظیﻔهای گرفته میشود؛ -3بخشها و
واحدهای سازمان بصورت هماهنگ
تصمیمگیری کرده و ﺧود را در مقابل
تصمیمهای گرفته شده متعهد می-

یا برند ﺧاص شود ،این برای آن برند محتمل است که ،آن
کودک یک رابطه طوالنی با آن شرکت و برند دارد ،بنابراین
این موضوع باید برای مدیران روشن شود که میتوانند به
رویکرد
تصمیم-
گیری

این بازار با اجرای استراتژیهای متناسب جهت دهند.
بنابراین بازاریابان باید در این محیط پویا عوامل کلیدی را
شناسایی و بهترین نحو بهینهسازی کنند ،پتانسیل بازار
کودک میتواند فرصت استثنایی به بازاریابان برای کشف
این بازار ارائه کند ،چون ارزش این بخش بازار در کل

دانند]24[.

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

سرانجام الفرتی و همکارانش ،تالش

همکاران )2016(2در تحقیقی به چگونگی تصمیمگیری

کردهاند تا با تلفیق مولفههای(رویکرد

کودکان در موقعیت ﺧرید در آلمان پرداﺧتند ،یک محیط

تصمیمگیری« شاپیرو» ،رویکرد
هوشمندانه«کهلی و جاروسکی»،
6

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

ﺧرید شبیهسازی نمودند و محقﻖ رفتار ﺧرید و تصمیم-

تلفیق

گیری کودک را مشاهده کرد ،یافتهها نشان داد که تعداد

مولفهها

کمی از آنها به طور منطقی(هدفمند) رفتار کردند و
اکثریت از محرکهای محیط شبیهسازی شده ،تاثیر می-

رویکرد مشتریگرایی«دشپند و
همکاران») به رویکرد ترکیبی در مورد

گرفتند ،که این موضوع اهمیت نقش والدین در آگاهی

بازارگرایی دست یابند.الفرتی[]25

دادن به کودکان را نشان میدهد و توجه بازاریابان به نکته
را گوش زد میکند]1۵[.ربیعا و همکاران )2016( 3بیان

امروزه در سازمانهای ما ارزیابی و انتخاب بهترین

کردند که بازار کودک به عنوان یک بازار بالقوه است و

استراتژیها امری ضروری محسوب میشود ،در ادامه در

کودکان تاثیر زیادی در سراسر جهان بر تصمیمات ﺧرید

مورد پیشینه بازار کودک و استراتژیها و بازارگرایی به

ﺧانوادهها دارند و به همین دلیل است که هر روز پیامهای

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

فروش زیادی در اﺧتیار تبلیغکنندگان به منﻈور تاثیرگذاری

تحقیقی تحت عنوان بازاریابی برای کودکان معتقدند که

بر کودکان قرار میگیرد .این تاثیر به صورت کل فرآیند

عدم درک کودکان از ماهیت بازاریابی به این معنا است که

ﺧرید از انتخاب فروشگاه /پیدا کردن محصول /برداشتن

کودکان قبل از درک انتقادی از پیامهایی که دریافت

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

میکنند .ترغیب به ﺧرید آن میشوند ،بنابراین قبل از

صنعتی و توسعه فناوری ،جایگاه ویژهای دارد و تبلیغات

اجرای درست استراتژیها نیاز به بستر آموزش احساس

میتواند پل ارتباطی بین شرکت و مشتریان باشد ،که با

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

شناسایی کامل مشتریان ،بتواند پیغامهای شرکت را به طور

کودک میگویند ،که کودکان عموه بر ﺧرج کردن تمام

موثر منتقل کند .که این ﺧود نیازمند به کارگیری رویکرد

پولی که در دست دارند ،هر چند محدود ،قدرت تاثیر-

نوینی است ،برای همین اغلب شرکتهای برتر صنعتی از

گذاری بیشتری از تولیدکنندگان بر والدینشان دارند .بنابران

برنامهریزی راهبردی برند استﻔاده میکنند ]29[.ارزش برند

تولیدکنندگان باید به این درک برسند که این بازار یک بازار

برای سازمان نه تنها هزینه نیست ،بلکه با تقویت آن

بالقوه است ،یعنی وقتی کودک ،مشتری یک کاالی ﺧاص

2.Mau,

Blades, Oates, Blumberg& Sinclair,2020

Schuhen, Steinmann & Schramm, 2016
Rabia, Bushra & Zainab,2016
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میتوان به داراییهای نامشهود شرکت افزود .در نتیجه

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

چابکسازی زنجیره تامین و ابعاد آن روی ارزش برند اثر

عنوان عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی در ویتنام که

میگذارند و در نهایت باعث وفاداری به برند ،تمایل به

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

گسترش برند و کیﻔیت برند میشوند ]30[.داویسکا و

استراتژی بازاریابی یک سهم مهم در موفقیتهای اقتصادی

همکاران )2020(1در تحقیقی یکی از اصلیترین چالش-

از جمله بخش ﺧدمات دارد و باعث افزایش عملکرد

های بنگاهها را اعمال فعالیتهای تحقیﻖ و توسعه ﺧود در

شرکت میشود .به ویژه در کشورهای در حال ظهور و

بازارها میدانند ،بنابراین محقﻖ به بررسی ﺧمء نقش

نتایج نشان داد استراتژیهای داﺧلی شرکت تاثیر زیادی در

فعالیتهای تحقیﻖ و توسعه در تأثیر قابلیتهای

توسعه و پیادهسازی استراتژیهای بیرونی شرکت

تکنولوژیکی و بازاریابی شرکتها پرداﺧته است .یافتهها

دارند ]33[.در مورد برندسازی استراتژیک حقیقی کﻔاش و

نشان میدهد که تواناییهای اجرای فناوریهای جدید،

همکاران( )1399در تحقیﻖ ﺧود بیان نمودند که برندسازی

اجرای درست استراتژی ،بازاریابی و تحلیل عملکرد رقبا بر

استراتژیک ،سبب ایجاد ارزش اقتصادی برای محصول یا

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

ﺧدمات میشود و برای این منﻈور از تبلیغات هدفمند و

 )2018در تحقیقی استراتژی توجه به بازارهای گوشهای،2

ارتقاء توان رقابتپذیری برای افزایش ارزش برند و جذب

بروزرسانی اطمعات بازار ،استراتژی ﺧلﻖ برند و راهبرد

سرمایهگذاران استﻔاده نمودند ]34[.در مورد رویکرد

تطبیﻖ استراتژیهای ﺧمقانه با چالشها را از بهترین

تحقیﻖ( بازارگرایی) هاریانتو و همکاران ( )2016و

برنامههای استراتژیک بازاریابی میداند و بیان میکند

وانگ )201۵(6در تحقیقات ﺧود در مورد محصوالت

ترکیب چند استراتژی میتواند بنگاهها را ﺧمقتر و موفﻖ-

کودکان به این مهم اشاره کردند که بنگاههای کودک در

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

ابتدا محصولگرا بودند و تمرکز اصلی آنها بر روی

و همکاران 3در تحقیقی برای توسعه پایدار در شرکتهای

محصول ،مهارتها ،دانش و سیستمهایی که از آن محصول

آسیایی در سال  ،2019عواملی مانند اجرای استراتژیهایی

پشتیبانی میکنند ،بود ]3۵،27[.سپس بنگاهها به سمت

برای ایجاد اشتغال ،توزیع درآمد ،رشد صادرات آسیا را

بازارگرایی روی آوردند و محققان زیادی از جمله

بسیار مهم دانستند ،که عملکرد مالی ،اجتماعی و زیست

کشوالتی و لی )2016(7وسالیوا و همکاران )201۵(8و غیره

محیطی شرکتهای آسیایی را تحت تاثیر قرار میدهد]31[.

به این موضوع پرداﺧتهاند .آنها معتقد بودند که بازارگرایی

همچنین در تحقیقی تحت عنوان انتخاب بهترین استراتژی-

یعنی استقرار ،توسعه و تجاریسازی روابط بلندمدت با

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

مشتری تا بدین وسیله اهداف سازمان تامین شود .بنابراین

شد .محققین انتخاب استراتژیهای بازاریابی را دلیل اصلی

شرکتهای بازارگرا ،شرکتهایی هستند که فعالیتها،

افزایش درآمد و انتخاب بهترین استراتژی را مشکل اساسی

محصوالت و ﺧدمات ﺧود را در محدوده ﺧواستهها و

هر تیم بازاریابی میدانند و این مشکل به دلیل فاکتورهای

نیازهای مشتریان ﺧود سامان دهند ]36،18[.در تحقیﻖ

زیادی است که فروش و بازاریابی را تحت تاثیر قرار می

لم )2016(9در هنگکنگ برای بررسی رابطه بازارگرایی و

دهد ،مثل تبلیغات تلویزیون ،شبکههای اجتماعی ،بسته-

رضایت والدین سه بخش از بازارگرایی شامل« :نگرش

Davcika, Cardinalib, Sharmac & Cedrolad ,2020
 2یعنی شرکت نه تنها محصول بلکه تبلیغات و دیگر موارد را هم متناسب

باجای ویژه طراحی کنند.

1
5

Hong & Nguyen, 2020
6 Wang ,2015
7 Cacciolatti & Lee, 2016
8 Šályováa, Táborecká, Nedelováa & Ďaďo, 2015
9 Lam,2016

3

Lopes, Jabbour, Ndubisi, & Roman Pais Seles, 2019
4 Anas, Ibrahim & Bandar ,2020
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ذهن و سیستم سازمانی داﺧلی؛ فعالیتهای ارتباطی فعاالنه

فراهم سازند.

ﺧارجی؛ پاسخ استراتژیک به محیط ﺧارجی» مورد توجه

روش شعاسی تحقیق

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

تحقیﻖ حاضر از نﻈر نتیجه کاربردی ،از نﻈر هدف اکتشافی

دهنده بودند و در مجموع به این نکته اشاره کردند که

و از نﻈر داده کیﻔی میباشد .تحقیﻖ علمی گاه یک فرآیند

بنگاهها با عدم قطعیت روبرو هستند و تحقیقات ،برنامه-

«نﻈریهآزمایی» و گاهی« نﻈریهپردازی» شکل( )1است]38[.

ریزی و انتخاب درست استراتژیهای بازار کودک میتواند

در این تحقیﻖ به سراغ نﻈریهپردازی میرویم .اما

بنگاهها را در مواجهه با آینده از طریﻖ اجرای درست«حوزه

نﻈریهپردازی در علوم گوناگون به شکلهای گوناگون

تدوین ،ارزیابی و اجرای درست راهبردها» کمک کند و

انجام میگیرد .یکی از آنها نﻈریهپردازی دادهبنیاد است.

امکان شناﺧت فرصتهای بهتر و توسعه بازار کودک را
شبکهای از مﻔهوم( نﻈریه)
ساﺧتن سازه
بررسی واقعیتهای مشهود( متغییر)
شکل .1فرآیند نظریهپردازی[]38

مرور ادبیات پژوهش در

شناسایی متغیرها و

تعیین پنل ﺧبرگان

مورد صنعت بازار کودک

شاﺧصهای بازار کودک
استﻔاده از
روش کیﻔی

تکنیک دلﻔیفازی
انتخاب نهایی متغیرها و

بازنگری متغیرها و شاﺧص ها

غربالگری متغیرها یا ابعاد

مولﻔههای آن

در طی یک یا چند دور

شناسایی شده در مرحله اول

شکل .2فرآیند تحقیق

رویکر کیفی(نظری پر ازی ا ه بعیا یا

مجزا از ادبیات تحقیﻖ مورد تجزیه و تحلیل قرار

نظری برخاست از ا هها)

نمیگیرند .بلکه دادههای ادبیات تحقیﻖ نیز در کنار سایر

نﻈریهپردازی دادهبنیاد (نﻈریه برﺧاسته از دادهها)

دادههای کیﻔی به عنوان یکی از درون دادههای تحقیﻖ

توسط استراوس و گلیسر 1در سال 1967مطرح شد .در

وارد فرآیند تحقیﻖ میشود ]39[.بنابراین نﻈریهپردازی

نﻈریه پردازی داده بنیاد ،دادههای میدانی به صورت جدا و

دادهبنیاد روش کیﻔی مناسبی برای انجام این تحقیﻖ
محسوب میشود .محقﻖ در ابتدا برای رسیدن به هدف

Anselm Strauss, Barney Glaser,1967

1
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تحقیﻖ از طریﻖ مطالعات دادههای ثانویه ،فاکتورهایی را

عملی و علمی حوزه بازاریابی که با راهبرد نمونهگیری

شناسایی نمود ،که ابزار گردآوری اطمعات در منابع

گلوله برفی شناسایی شدند آغاز شد .حجم نمونه به اشباع

کتابخانهای در این پژوهش ،ابزار فیشبرداری است .سپس

نﻈری بستگی دارد و از ابتدا قابل تعیین نیست .که شامل

پژوهشگر از دادههای ثانویه بدست آمده سواالتی طراحی

طیﻔی از افراد مختلف مانند اساتید دانشگاه ،مدیران،

و برای اطمینان از روایی سواالت پیش از ورود به

تولیدکنندگان ،بازاریابان ،توزیعکنندگان و مدیران تحقیﻖ و

مصاحبه عمیﻖ ،سوالهای مصاحبه مورد آزمون قرار

توسعه در عرصه بازار کودک در ایران بوده است.اساتید

گرفت ،بدین صورت که ابتدا به صورت پیش آزمون از

شامل اساتید به نام رشتههای بازاریابی و کارآفرینی در

هﻔت استاد دانشگاه سوالها پرسیده شد ،تا محقﻖ بتواند

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

اصمحات الزم را در بخشها و مراحل گوناگون لحاظ

کرج بودند و ذینﻔعان بازار کودک شامل ذینﻔعان فعال در

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

عرصه محصوالتی مثل ﺧمیربازی و تولیدات پارچهای و

مطالعات میدانی« مصاحبه عمیﻖ» با  18نﻔر از ﺧبرگان

کیف و کﻔش و اسباببازی و مواد غذایی بودند.

جدول .2مشخصات نمونههای تئوریکی
تحصیالت

تخصص

لیسانس فوق لیسانس دکتری

اساتید

مدیر

بازاریا

بازاریابی

تجرب

مدیر عامل توزیع کننده 20-11 10-3

 21به
باال

بی
3

8

7

8

3

۵

2

8

8

2

تعداد کل ﺧبرگان  18نﻔر است.

محوری که محقﻖ به شکلی نﻈامیافته به دنبال توسعهی

ﺧبرگی مصاحبهشوندگان در تحقیﻖ حاضر از سه معیار

مقولهها و ربط دادن مقولهها به زیر مقولههای مرتبط بر

تبعیت کرده است«برﺧورداری از دانش علمی؛ تخصص و

آنها است و کدگذاری انتخابی :که محقﻖ دو مرحلهی

سابقه حرفهای و اجرایی (تجربه)» و مدت زمان هر

کدگذاری پیشین را با یکپارچهسازی و پاالیش مقولهها در

مصاحبه به طور متوسط بین نیم تا یک ساعت بود و

چارچوبی نﻈری تکمیل میکند .هدف از کدگذاری تسهیل

تمامی مصاحبهها ثبت ،ضبط و یادداشتبردای میشد و

بازیابی قطعات دادهها است .که در مجموع الگوی تحقیﻖ

فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها مقارن و همزمان

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

بودند]40[.

است.

تجزی و تحلیل یاعت های پژوهش

کدگذاری باز

همچنین تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،به

محقﻖ کدگذاری باز را با ﺧواندن چندبارهء مصاحبهها

صورت زیگزاگی و همزمان با توجه به دادههای به دست

آغاز میکند ،تا از این طریﻖ به فهمی کلی از مصاحبهها

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

محوری

و

کدگذاری

انتخابی

دست یابد .سپس ،بخشهای مختلف هر مصاحبه ﺧوانده

انجام

شد و با ایدهی کلی موضوع تحقیﻖ مقایسه میکند .در

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

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

اساس و ﺧصوصیات مﻔهوم مورد نﻈر است؛ کدگذاری

جممت و پاراگرافها ادامه میدهد در پژوهش حاضر
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کدگذاری باز و مقولهپردازی دادها در جهت شناسایی

معیارها و زیرمعیارهای استراتژیهای بازار کودک صورت

گرفته است .در این مرحله براساس مصاحبههای انجام

شده  148داده شناسایی شد]41[ .

تاثیر گذاران

والدین

همساالن

ﺧواهر و بردار

افراد

تاثیر گذاران مجازی

معلمان

مشهور
فعالیتهای تشویقی و ترغیبی

فروش

روابط عمومی

بازاریابی مسقیم

پیشبردفروش

آگهی

تبلیغات

چاشنیهای فروش

ترغیب ﺧرید

شخصی
مشهو

اطمعات
بروزرسانی
ر

بررسی اطمعات

افزایش اطمعات علمی

بروزرسانی اطمعات سایت

بازار

بازاریابی محتوا

ارسال محتوا به مشتریان طمیی

بنگاه
توسعه فناوری

ایده نو

ﺧمقیت

فکر

نوآوری

تکنولوژی

طراحی جدید

نمودار  .1بخشی از کدگذاری محوری نو
برگرفته از مدل مفهوم و نشانه []42
محتوایی ﺧاص با یک بعد ﺧاص؛ در مرحله کدگذاری

کدگذاری محوری
در کدگذاری محوری دادهها به مﻔهوم تبدیل شد ،بنابر

محوری با توجه به نقش مﻔاهیم بدست آمده در بازاریابی

ربط دادن مقولهها در امتداد ویژگیها و ابعاد مرتبط بر آن-

کودک ،مجموع مقولههای مستخرج از دادههای ﺧام در

ها .هر مقوله میتواند دو مشخصه محتوا 1و بعد 2داشته

قالب شش حالت بیان میشود .شرایط علی :این شرایط

باشد .ترکیب این دو مشخصه یک الگو 3ایجاد میکند.

باعث ایجاد و شکلگیری پدیده یا طبقه هستهای میشود؛

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

شرایط زمینهای :شرایط ﺧاصی که در آن فرآیندها و

کدهایی که فضای معنایی درون یک مقوله را تشکیل

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

میدهند .بعد فراوانی :که هر مشخصه چندین بار تکرار

گیرد؛ مقوله محوری :یعنی اینکه ،همه مقولههای اصلی

شده است .الگو :عبارت است از ترکیب هر مشخصه

دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند؛ شرایط مداﺧلهگر:
شرایط کلی که بر چگونگی فرآیندها و راهبردها تاثیر
میگذارد .شرایطی که باعث تشدید یا تضعیف پدیدهها

1

Property
Dimension
3 Pattern
2
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میشوند؛ راهبردها :رفتارهای و تعاممتی که تحت تاثیر

جاگذاری درست شاﺧصهای شناسایی شده ،باید هدف

شرایط مداﺧلهگر و زمینهای حاصل میشود؛ پیامدها:

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

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

پرداﺧتهایم]40[.

جدول .3قالبهای اصلی الگو پارادایمی[]43
ابتا اصلی
شرایط صلی

توضیحات
1

پدیده محوری

مجموعه علل و شرایطی است که کنشگر را ترغیب به روی آوردن به رفتار ﺧاصی میکند.
2

پدیده است که کانون و محور اصلی پژوهش است.

3

عواملی که روی پدیده اصلی تاثیر دارد.

شرایط زمیع ای

شرایط مداخل گر
راهبر ها
پیامدها

4

شرایطی که تاثیرگذاری عوامل علی و زمینهای را دشوار میسازد.

5

به ارائه راه حلهایی برای مواجهه با پدیده اشاره دارد.

6

نتیجه کنش و واکنش شرایطی است که مرتبط با پدیده محوری است.
جدول  .4مفاهیم ومقولههای مرتبط با محرکها

طبق

مقول

مفهوم

محصول
کیﻔیت
محصول
اندازه
الف)محرک
ها

محرک-
های قابل
کعترد

محصول
قیمت

ا ه

شواهد گفتاری

خبرگان

محصوالت ارضا کننده نیازهای مصرف-

محصول،کاال

کنندگان هستند .و بستهبندی زیر مجموعه

ﺧدمات

[]27،3۵

16

محصول است.
توجه به بهبود کیﻔیت محصول فعلی و

کیﻔیت متناسب

جدید برای رفع نیاز مشتری
اندازه میتواند باعث ارتباط با مشتری

سایز محصول

گردد.

قیمت،تخﻔیﻔات

قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت

شرایط پرداﺧت

بازاریابی است.

[]27،3۵

18

ﺧبرگان

۵

[]9

1۵

در دسترس قرار دادن کاال/ﺧدمات نزد

کانال توزیع،
مکان عرضه

معبع

عراوانی

مشتریان هدف ،شامل دسترسی ،کانالهای

حمل و نقل،
نقاط فروش و...

[]17

توزیع ،جور بودن کاال ،حمل و نقل فاصله،

11

قﻔسه متناسب در فروشگاه و ...میباشد.

فعالیتهای

پیشبرد فروش،

کودکان کاالهایی را ﺧریداری میکنند که

تشویقی و

تبلیغات،چاشنیهای

در تبلیغات دیده می شود.چاشنیهای

[]9،28

17

1

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

اقتصادی

فروش و....

فروش در این مسیر بسیار موثر است.

نرخ تورم ،1نرخ

فاکتورهای اقتصادی به وسعت تأثیر

ارز،2معیار تبیین

کودکان بر تصمیمات ﺧرید ﺧانواده و

عملکرد بانکها

رفتار ﺧرید آنها کمک میکند.
پذیرش تکنولوژی جدید بستگی به.1:

طراحی جدید،
محرک

تکنولوژی

قابل
کعترد

نوآوری،ﺧمقیت،
ایده نو در طراحی

های غیر

سیاسی

فرهنگی

[]31

17

بنگاهها انتﻈارات متﻔاوت نسبت به تقاضای
محصول تکنولوژی جدید دارند .2.هزینه

[]3۵

8

پذیرش تکنولوژی
یکی از محورهای اثرگذار در رشد و

تحریم ها

پویایی کسب و کار(صادرات) محسوب

موانع سیاسی

ﺧبرگان

4

میشود.
کودکان نماد انواع متﻔاوت جوامع انسانی و

جوامع متﻔاوت،
فرهنگ های مختلف

فرهنگهای گوناگون هستند؛ و این جوامع

ﺧبرگان

16

طبقهبندی بزرگی را شامل میشود.
هر گروه سنی نیاز متﻔاوتی دارد ،حتی در

سن

بازه سنی
کودک

یک گروه سنی یکسان نیازها متﻔاوت

3

است .تأثیر کودکان با افزایش سن افزایش

[]43

17

مییابد.

صوامل

جنسیت

دﺧتر و پسر بودن

تحصیمت

میزان سواد،مدرک

والدین

تجربه

تقاضای دﺧترها با پسرها درمورد
محصوالت و ﺧدمات متﻔاوت است.

[]43

1۵

تحصیمت والدین مستقیماً با درگیری
ﺧرید کودکان یا به عبارتی رفتار ﺧرید

ﺧبرگان

11

کودکان مرتبط است.

اجتماصی

کودکان در ﺧانوادههایی با درآمد باال تأثیر
درآمد والدین

درآمد ﺧانوار

بیشتری روی ﺧرید دارند؛ چون والدین

دﺧل و ﺧرج

پول کافی برای برطرف کردن نیازهای ﺧود

ﺧبرگان

16

و کودکانشان دارند.
شغل والدین
تاثیرگذاران

شغل دولتی،شغل
آزاد،نوع شغل

وقتی والدین هر دو شاغل باشند؛ این
مسئله باعث افزایش روحیه مستقل بودن

ﺧبرگان

4

در کودکان شده است.

والدین،ﺧواهر و

قویترین اثرگذاران روی کودکان ،همسن

[]8

1۵
1

Inf
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
2
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برادر،همساالن،

وساالن ،دوستان ،ﺧواهر و برادر ،والدین

افراد مشهور و...

برای کودکان (در سنین پایینتر) ،بعد ورود
به مدرسه معلمان و افراد مشهور

سطح

سطح اجتماعی نوع ﺧرید را مشخص می-

طبقه اجتماعی

اجتماعی

کند.

ﺧبرگان

11

محرکها :علل وشرایطی که ذینﻔعان بازار کودک را

محقﻖ طبﻖ مطالعات و مصاحبه با ﺧبرگان این عوامل را

ترغیب به روی آوردن به رفتار ﺧاصی میکنند و بر پدیده

به سه مقوله عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل و

اصلی اثر میگذارد ]40[.در این پژوهش مصاحبه

عوامل اجتماعی دستهبندی نموده است .درتحقیﻖ هانگ و

شوندگان به مﻔاهیمی همچون محصول و کیﻔیت و

اسمیت ( )2010عوامل اجتماعی از عوامل غیر قابل کنترل

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

مجزا بررسی شدهاند.

جدول  .5مفاهیم ومقولههای مرتبط با شرایط علّی
طبق

مقول

ب)مقول

رویکر

محوری

بازارگرایی

مفهوم

ا ه

شواهد گفتاری

تحقیقات

تحقیقات متناوب و دوره-

بدست آوردن اطمعات برای

بازار

ای،شناسایی نیاز بازار

داشتن بازار بهتر

ارزیابی بازار،انتخاب بازار

اجرای برنامههای امکانپذیر

هدف( )stp

متناسب با آن بازار است.

تمرکز بر

تقسیم بندی مشتری،تمرکز

تا نیازهای ﺧاص مشتریان

مشتری

روی مشتری وفادار

برآورده شود.

تست بازار

معبع

عراوانی
خبرگان

ﺧبرگان

1۵

[]1،36

13

ﺧبرگان

17

مقوله محوری :کانون و محور اصلی پژوهش است]40[.

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

در این پژوهش مقوله محوری رویکرد بازارگرایی در بازار

مصاحبه با ﺧبرگان بازارگرایی به سه مﻔهوم تحقیقات

کودکان است و مصاحبه شوندگان به مﻔاهیمی همچون

بازار ،تست بازار و تمرکز برمشتری دستهبندی نموده

تحقیقات مدام ،ارزیابی بازار ،تقسیمبندی بازار ،توجه به

است.

جدول  .6مفاهیم ومقولههای مرتبط با بسترها
طبق

مقول

مفهوم

شواهد گفتاری

ا ه

معبع

عراوانی
خبرگان

افزایش آگاهی
آموزش ر
ج)بسترها:

خانوا ه و
اجتماع

آموزش والدین

والدین،آموزش مادر و

آموزش والدین در یادگیری ،نگرش،

پدر به صورت مجزا،

رفتار و سازگاری اجتماعی کودکانشان

آموزش براساس سبک

اثرگذار است.

زندگی و...
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آموزش کودک
در اجتماع و

مهارت آموزی،
کارآفرینی،

مدرسه

کارآموزی،

«آموزش

مهارت زندگی

کارآفرینی»
آموزش درست
بعدتمایمت

آموزش و پاسخ
رفتاری (،فکری و
شناﺧتی ،احساسی،

رفتاری و...

رفتاری)

شیوه آموزش وبرنامه مهارتهای
زندگی ،در این روش به کودکان
فرصت داده می شود تا مطالب

[]9

14

آموزشی را تجربه کنند و نﻈر دهند و
صحبت کنند.
شناﺧت عوامل عاطﻔی و شناﺧتی تاثیر
بسزایی در پذیرش تبلیغات و

[]44

3

بازاریابیهای جدید و غیره دارد.

آموزش مدیران برای
مدیران

افزایش سطح مهارت-

نیاز به آموزش و دانستن نیازی است

و پرسنل

های ادراکی و انسانی و

که در افراد انسانی وجود دارد.

[]26

8

فنی
آرزوی هر تولید کنندهای است که
آموزش

زیرساﺧتهای

نبود زیر ساﺧت

سازمانی

فرهنگی ،قانونی

آموزشی  ،شناﺧت

و اقتصادی

قوانین و....

زیرساﺧتهای

نبود ارزیابی درست

جذب و

افراد با تجربه

زیرساﺧتهای مناسب برای تولید و
صادرات و توسعه در هر کشوری
وجود داشته باشد .که نتیجه آن توسعه

ﺧبرگان

1۵

اجتماعی و رفاه جامعه را در بر می-
گیرد.

استخدام

شرایط زمینهای :عوامل که تحت کنتالرل بالازار کالودک
نیستند ،ولی بر روی پدیده اصلی تاثیر دارند ]40[.در ایالن
پژوهش مصاحبه شوندگان به مﻔاهیمی همچالون آمالوزش
والدین ،آموزش مدیران و پرسنل ،آموزش کودک در

استخدام افراد شایسته (شناسایی افراد
متبحری که مدرک ندارند).

ﺧبرگان

4

اجتماع و مدرسه «آموزش کارآفرینی» و ...اشاره نمودند و
محقﻖ طبﻖ مطالعات و مصاحبه با ﺧبرگان ایالن عوامالل را
بالاله دو مقولالاله آمالالوزش در ﺧالالانواده و اجتمالالاع و آمالالوزش
سازمانی دستهبندی نموده است.

جدول .7مفاهیم ومقولههای مرتبط با عوامل مداخلهگر
طبق

مقول

مفهوم

شواهد گفتاری

ا ه

معبع

عراوانی
خبرگان

کمبود نقدینگی و کمبود اعتبارات در
ه)مداخل -

-1

گر:

رونی

کمبود اعتبارات

کمبود نقدینگی،

بخش ﺧصوصی و صنایع یکی از

شکافهای قانون مالیاتی

مشکمت اصلی و حیاتی صنایع کوچک و

ﺧبرگان

1۵

متوسط است.
کمبود نیروی

استخدام افراد با تجربه

191

امروزه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به

ﺧبرگان

16
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متخصص و

تحصیمت و کارگران ماهر حس میشود.

افراد دارای مهارت

آموزش دیده
نبود تحقیقات یا
انجام غلط آن

نبود تحقیقات در بخش ها،
عدم دسترسی به اطمعاتی درست بازار

نبود تحقیقات در

ﺧبرگان

11

تمایزمحصول
تطبیﻖ محصول تولیدی با نیازی که هست.

عدم تطبیﻖ با

در نﻈر گرفتن ترجیحات

توجه به این نکته مهمترین و حیاتیترین

نیازها

مشتری ،توجه به نیاز

مسئلهای است که صنایع باید در نﻈر

ﺧبرگان

17

بگیرند.
نبود فرهنگ
سازمانی

موانع بازار

عدم اجرای فرهنگ
سازمانی،اجرای ناقص
فرهنگ سازمانی
نوسانات عرضه و تقاضا،
فزایش قیمت مواد اولیه و..

برای فرهنگپذیری از سمت کودکان باید
آموزش درست هم وجود داشته باشد.

ﺧبرگان

3

موانع یا عوامل مداﺧلهگری که سبب
اﺧتمل در اجرای درست روشها و

[]17

8

فرآیندها میشود.

فرهنگ سازی

نبود فرهنگ مصرف برای

برای فرهنگ پذیری از سمت کودکان باید

نادرست

کودک،

آموزش درست هم وجود داشته باشد.

[]4۵

10

نبود مدیران مجرب ،نبود
نبود زیر ساﺧت

سرمایهگذار ،نبود مواد

زیرساﺧتها نقش تعیینکنندهای در اجرای

های مناسب

اولیه،

درست استراتژیها دارد.

ﺧبرگان

16

نبود منابع
تحصیمت پایین سبب عالدم توانالایی در
-2

تحصیمت پایین

عدم درک،کاهش توجه،

جهت کمک به فرزندان در امر تحصیل و

بیرونی

والدین

افزایش اضطراب

هدایت آنان میشود که این امر سبب ایجاد

درآمد پایین

درآمد ناکافی،عدم تامین

والدین

ﺧانواده،

[]46

1

اضطراب میشود.

اقتصادی

کسانی که در یک طبقه اجتماعی و
درآمدی ﺧاص قرار دارند اصوال تﻔریحات

ﺧبرگان

13

و سلیقههای مشابه دارند.

نوسان قیمت ،تورم،نبود

فاکتورهای اقتصادی سبب تولید ثروت،

ثبات قیمت دالر،

رشد و ایجاد ﺧمقیت و نوآوری میشود.

[]31

1۵

مانند:ناتوانی دولت در ایجاد محیط
سیاسی

تحریم ،نداشتن ایزو معتبر،

192

توانمندساز برای بنگاههای کوچک و
متوسط

ﺧبرگان
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شرایط مداﺧلهگر :شرایطی که تاثیرگذاری محرک-

در این پژوهش مصاحبه شوندگان به مﻔاهیمی همچون

ها(عوامل قابل کنترل ،عوامل غیرقابل کنترل ،عوامل

کمبود اعتبارات ،فرهنگ سازی نادرست ،کمبود نیروی

اجتماعی) و بسترها (آموزش در ﺧانواده و اجتماع و

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

آموزش سازمانی) را در بازار کودک دشوار میسازد]40[.

مطالعات و مصاحبه با ﺧبرگان این عوامل را به دو مقوله
آموزش در ﺧانواده و اجتماع و آموزش سازمانی دسته-
بندی نموده است.

جدول  .8مفاهیم ومقولههای مرتبط با راهبردها
طبق

مقول

مفهوم

بروز رسانی
اطمعات
بازار

-1تغییرات
ساختاری

اطمعات

نوآوری و ﺧمقیت

2

CCM

برای ارتباط طوالنی مدت با

CKM4-CSM3

مشتری

تجاری،برنامهریزی استراتژیک
در مورد در یادماندن نام

نام تجاری جلب می کند .بنابراین

محصوالت

نیاز به طراحی راهبرد هست.

تحلیل

بررسی تهدیدات ،ﺧدمات و

برسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت

عملکرد رقبا

تکنولوژی رقبا و..

و تهدید

و پرسنل
پاداش و

ﺧبرگان

1

CEM۵

بلکه تبلیغات نﻈر مخاطبین را به

ارزیابی بازار

[]1

10

استﻔاده از نرم افزار -CRM1

برند سازی،ﺧلﻖ نام

برند

[]1

11

طمیی()ckm

تبلیغات نام تجاری را نمی سازد

راهبردی

عرآیعدی

ارسال به مشتریان

پایدار است.

فناوری

برنامهریزی

-2تغییرات

محتوا سازی و

اطمعات ،تنها اسلحه رقابتی

مدلهای نوین مدیریت و...

ثبت و ذﺧیره

خبرگان

بررسی اطمعات،

توسعه

کعش/
واکعش

ا ه

نوآوری،ﺧمقیت

مشتریان

و) راهبر ها

شواهد گفتاری

معبع

عراوانی

ارزیابی کارایی
ارزیابی اثربخشی
ارزیابی بهرهوری
تشویﻖ کردن،

 1مدیریت ارتباط مشتری
 2مدیریت شکایت مشتری
 3مدیریت رضایت مشتری
 4مدیریت دانش مشتری
 ۵مدیریت تعالی مشتری

193

ارزیابی عملکرد مطلوب کارکنان،
بهرهوری را افزایش میدهد.
برای بیان ایدهها و برﺧورد

[]17

ﺧبرگان

ﺧبرگان

13

14

14
4
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انگیزه به

انگیزه دادن،

پرسنل

رضایت شغلی

راهبردهالالا :بالاله ارائالاله راه حالاللهالالایی بالالرای مواجهالاله بالالا
چالشهای بازارکودک اشالاره دارد ]40[.در ایالن پالژوهش
مصالالاحبه شالالوندگان بالاله مﻔالالاهیمی همچالالون بالالروز رسالالانی
اطمعات بازار ،تحلیل عملکرد رقبا ،برنامهریزی راهبردی

ﺧبرگان

مناسب با مشتری

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

جدول .9مفاهیم ومقولههای مرتبط با پیامدها
طبق

مقول

مفهوم

افزایش درآمد

اقتصا ی

افزایش فروش،
سوددهی باال

رونﻖ فضای

رقابت پذیری،

کسب و کار

طراحی جدید

توسعه بازار
کودک
اصمح الگوی
مصرف

پیامد

ا ه

ﺧانواده
افزایش
رضایت
اجتماصی

افزایش ارزش

عراوانی

شواهد گفتاری

معبع

افزایش نوآوری و رقابت پذیری

[]1

18

سهم ذهنی ،سهم عاطﻔی وسهم بازار

[]27

17

صادرات

توسعه بازار کودک بهترین پیامد و افزایش

افزایس سهم بازار

ارزش کلی بازار

خبرگان

ﺧبرگان

18

رشدگرا
افزایش آگاهی برای ﺧرید،

ﺧرید محصوالت ایرانی

(نگرش -قصد -رفتارﺧرید)
جلب نﻈر سرمایه گذار،جذب
مشتری،رضایت کارکنان و
مدیران

ﺧبرگان

۵

-1رضایت مصرف کننده :برای ادامه حیات
سازمان ضروری است -2.رضایت تولید

[]3۵

کننده :تضمین کننده درآمد پایدار است.

17

 -3جذب سرمایه گذار

نتیجه برندسازی،

باعث ایجاد یک تصویر مطلوب از برند و

نتیجه افزایش کیﻔیت

نﻔوذ به ناﺧودآگاه مخاطبین میشود.

افزایش دانش

افزایش آگاهی جامعه،فرزند

تغییر رفتار

ساالری،

پیامدها :نتیجه کنش و واکنش شرایطی است که مرتبط با

بعد از فرهنگسازی ناشی میشود.

ﺧبرگان

16

ﺧبرگان

4

کدگذاری انتخابی و خلق نظری

بازار کودک است ]40[.در این پژوهش مصاحبهشوندگان

در کدگذاری انتخابی مﻔهوم به مقولهها تبدیل و

به مﻔاهیمی همچون افزایش ارزش ،توسعه بازار کودک،

فرآیند

توسعه

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

استقرایی(قضایا -گزاره) حاصل شد و الگوی پارادایمی

مصاحبه با ﺧبرگان این عوامل را به دو مقوله پیامدهای

اولیه شکل گرفت .کدگذاری انتخابی ،یافتههای مراحل

اقتصادی و اجتماعی دستهبندی نموده است.

کدگذاری قبلی را گرفته ،به شکلی نﻈاممند ،آن را به دیگر
194
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بهبود

مقولهها
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بیشتری نیاز دارند ،تکمیل میکند]43[.

مقولهها ربط میدهد و مقولههایی را که به بهبود و توسعه

مداخله گر
 -1درونی (:کمبود اعتبارات -کمبود نیروی متخصص -فقدان
تحقیقات -عدم تطبیﻖ نیاز و ﺧواسته -نبود فرهنگ سازمانی)
 -2بیرونی(:موانع بازار -فرهنگ سازی نادرست -نبود زیر
ساﺧتها -تحصیمت پایین والدین -درآمد پایین ﺧانوار  -تحریم
های اقتصادی و سیاسی)
محرکها
-1محرکهای قابل کنترل:

راهبرد

(محصول -کیﻔیت محصول-

-1تغییرات ساختاری:

اندازه محصول -قیمت-

(بروز رسانی اطمعات-

مکان -فعالیتهای تشویقی)

توسعه فناوری -ذﺧیره

 -2محرکهای غیرقابل

اطمعات مشتریان-

کنترل:
(اقتصادی -تکنولوژی-
سیاسی -فرهنگی)
 -3عوامل اجتماعی(:سن-
جنسیت-تحصیمت -درآمد

راهبرد برنامهریزی برند)

مقوله محوری

 -2تغییرات فرایندی:
(تحلیل عملکرد رقبا-

رویکرد بازارگرایی

ارزیابی پرسنل و بازار-

در بازار کودک

پاداش و انگیزه به

والدین -سبک زندگی-

پرسنل)

پیامدها
-1بعد اقتصادی
(افزایش درآمد -رونﻖ
اقتصادی فضای کسب و
کار -توسعه بازار
کودک -اصمح الگوی
مصرف)
-2بعد اجتماعی
( افزایش رضایت-
افزایش ارزش -تغییر
رفتار)

نگرش -شغل والدین-تاثیر
گذاران -سطح اجتماعی)

زمینه سازها
 -1آموزش در خانواده و اجتماع(:آموزش والدین  -آموزش
کودک در اجتماع و مدرسه -آموزش درست بعد تمایمت رفتاری،
روانی ،عاطﻔی و شخصیتی مصرفکننده)
 -2آموزش سازمانها(:آموزش مدیران و پرسنل-زیر ساﺧتهای
فرهنگی و قانونی و اقتصادی -زیر ساﺧتهای جذب و استخدام)

شکل  .3الگوی پارادایمی پژوهش

سپس میانگین نﻈر ﺧبرگان (اعداد ارائه شده) و میزان

روش لفی عازی

اﺧتمف نﻈر هر فرد ﺧبره از میانگین محاسبه و آنگاه این

کاربرد این روش به منﻈور تصمیمگیری و اجماع بر
سر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص

اطمعات برای اﺧذ نﻈریات جدید به ﺧبرگان ارسال می-

نیستند ،منجر به نتایج بسیار ارزندهای میشود .در این

شود .در مرحله بعد هر فرد ﺧبره براساس اطمعات

روش ،معموًال ﺧبرگان نﻈریات ﺧود را در قالب حداقل

حاصل از مرحله قبل ،نﻈر جدیدی را ارائه میدهد یا نﻈر

مقدار و حداکثر مقدار (اعداد فازی مثلثی) ارائه میدهند،

قبلی ﺧود را اصمح میکند .این فرآیند تا زمانی ادامه می
19۵
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یابد که میانگین اعداد فازی به اندازه کافی باثبات

است:

شود ]48[.به منﻈور اطمینان ،پرسشنامه اولیه به مشاهده

()3

ﺧبرگان رسید و روایی ظاهری آن ،مورد تائید واقع

بالاله همالالین ترتیالالب ،حالالداقل ( ،)LOiمیالالانگین هندسالالی

گردید .سپس پایایی پرسشنامه با استﻔاده از ضریب آلﻔای

( )MOiو حداکثر ( )UOiﺧوش بینانهترین گالروه بالرای

کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت ،که میزان آلﻔای

معیار  iرا می توان بدست آورد]49[ .

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

مرحله دوم :معرفی اعداد فازی

پرسشنامه است .مراحل اجرای روش دلﻔی فازی به

محاسبه عالدد فالازی مثلثالی بالرای محافﻈاله کارانالهتالرین

صورت زیر مﻔهوم سازی شده است.

شالالاﺧص ) Ci=(LCi, MCi, UCiو ﺧوشالالبینانهتالالرین

مراحل استفاده از روش دلفی فازی

شالاﺧص ) Oi=(LOi, MOi, UOiبالرای راهبالردهالای

مرحله اول:طراحی پرسشنامه

باقیمانده  Ai, iSنیز انجام شد]49[ .

استﻔاده از یک پرسشنامه و سازماندهالی یالک هیئالت

)UCi =max(Lik

مرحله سوم:بررسی نظر خبرگان

کارشناسی بالرای بیالان ارزش محافﻈالهکاراناله (حالداقل) و

بررسالالی همسالالانی نﻈالالرات کارشناسالالان و محاسالالبه مقالالدار

ارزش ﺧوش بینانه (حداکثر) اهمیت هر معیار در مجموعه

معنیداری داری Gi ،برای هر معیالار ،منطقاله ﺧاکسالتری،

معیارهالالای احتمالالالی  Sدر بالالازه  1تالالا  .10یالالک امتیالالاز بالاله

بخش هم پوشانی Ciو  Oiدر شکل(  ،)4بالرای بررسالی

صورت Cik=(Lik,Uik),iS1نشان داده میشود که در

اجماع کارشناسالان در هالر معیالار و محاسالبه ارزش معنالی

آن  Likو  ، Uikشالالاﺧص محافﻈالاله کارانالاله و شالالاﺧص

داری کل  Giاستﻔاده می شود.

ﺧوشبینانه معیار  iاست که به ترتیب توسط کارشناس (یالا

عدد فازی مثلثی ،یک عدد فازی است ،که با سه عدد

ﺧبره)  kرتبهبندی میشود.

حقیقی به صورت ) F=(l,m,uنمایش داده میشود.

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

کران باال که باu

نامهها جمعآوری شدهاند و تعیین عدد فازی مثلثی 1بالرای

است که عدد فازی میتواند اﺧتیار کند .کران پایین که با1

محافﻈهکارانهتالرین شالاﺧص) Ci=(LCi, MCi, UCiو

نشان داده میشود کمینه مقادیری است که عدد فازی F

شاﺧص ﺧوشبینانهترین ) Oi=(LOi, MOi, UOiبالرای

میتواند اﺧتیار کند .مقدار  mمحتملترین مقدار یک عدد

هر معیار iاز شاﺧص محافﻈه کاراناله Ci=(LCi, MCi,

فازی است.

نشان داده میشود بیشینه مقادیری

)UCiاستﻔاده کنید زیرا  LCiنشان دهنالده حالداقل ارزش
محافﻈه کارانه کارشناسان است:
)LCi=min (Lik

() 1

شکل  .4منطقه خاکستری در تابع عضویت مثلثی فازی[]43

 MCiمیالالانگین هندسالالی محافﻈالاله کارانالالهتالالرین ارزش
کارشناسان برای معیارهای  iاست .این از معادله  2بدست

در صورتی که جﻔت ،عدد فازی مثلثی هم پوشانی نداشته

می آید
()2

باشد) (UCi ≤ LOiو هیچگونه منطقه ﺧاکستری وجالود

)MCi= (Li1×Li2×…×Lik

1/k

نداشته باشد ،دیدگاه کارشالناس در ﺧصالوص معیالار  iباله

UCiنشاندهنده حداکثر ارزش محافﻈهکارانه کارشناسالان
)Triangular fuzzy number (TFN

یک حالد اجمالاع رسالیده و ارزش معنالیداری اجمالاع باله
صورت زیر محاسبه می شود:

1
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MCi+M
2Oi

() 4

=Gi

()۵

در صورتی که همپوشانی وجود داشته باشد (i.e.UCi 

Gi = maxpmin(L(p),U(p) dp

()6

× UCi × MOi – LOi
MC
i
(UCi- MC
i) + (MOi-

) LOiو مقدار فاصلهای منطقه ﺧاکستری giبرابر با UCi
 - LOiباشد و giکمتر از ارزش فاصلهای Oi(di=MOi

=Gi

)LOi
ولی اگر منطقه ﺧاکستری وجود داشته باشد و gidi
باشد ،تﻔالاوت عﻈیمالی میالان نﻈالرات کارشناسالان وجالود
ﺧواهد داشت]49[ .

) – Mciو باشد یعنی ، gi ≤ diانگالاه ارزش معنالیداری
 Gبر طبﻖ نقطه ممالاس (  P(L ,Uمنطقاله ﺧاکسالتری
در شکل () 3تعیین میشالود .ارزش معنالیداری Giبالرای
هر معیار با دو معادله زیر بدست میآید.

جدول .10روش دلفیفازی
ابتا

مقدار بدبیعان

میانگین

مقدارخوشبیعان

مقدار متعی

وضتیت

اری

متعا اری

7/28

11/4۵

تایید

13/67

تایید
رد

هعدسی

کمترین

بیشترین

کمترین

بیشترین

محصود

3

8

8

10

۵/68

کیفیت محصود

۵

9

8

10

7/08

7/28

اندازه محصود

2

7

2

9

3/36

۵/09

3/31

قیمت

2

9

7

10

6/16

6/96

13/24

تایید

مکان صرض

4

9

8

10

6/41

7/12

14/20

تایید

عتالیتهای تشویقی و ترغیبی

2

8

7

10

6/۵0

7/23

12/01

تایید

حدآستانه در محرکهای قابل کنترل = 11/31
اقتصا ی

3

8

7

9

۵/86

8/13

11/11

تایید

تکعولوژی

۵

9

7

10

6/38

8/67

8/72

تایید

سیاسی

1

8

۵

10

3/۵2

6/8۵

6/16

رد

عرهعگی

3

9

7

9

۵/38

7/91

12/16

تایید

حدآستانه در محرکهای غیرقابل کنترل = 9/۵4
سن

3

8

8

10

4/77

7/24

9/76

تایید

جعسیت

3

9

7

10

6/۵0

6/89

12/۵3

تایید

تحصیالت والدین

4

9

7

10

۵/67

6/26

9/37

تایید

رآمد والدین

3

8

7

10

۵/73

7/19

9/04

تایید

شغل والدین

2

6

2

9

3/33

4/77

2/60

رد

تأثیرگذاران

4

9

8

10

6/41

7/16

14/12

تایید

سطح اجتماصی

3

8

6

10

6/14

6/96

7/73

تایید

حدآستانه در عوامل اجتماعی = 9/31
آموزش والدین

2

8

۵

10

4/17

7/14

6/12

تایید

آموزش کو ک ر اجتماع و

4

8

6

10

6/39

9/02

7/03

تایید

197

نشریه علمی راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /1399سال بیست و هفتم /دوره  /17شماره 15

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27h Year/ No.15/ Spring & Summer 2020

مدرس
بتد شعاختی ،صاطفی ،شخصیتی

4

آموزش مدیران و پرسعل

۵

7

4

4/20

6/36

2/90

رد

حدآستانه در آموزش در ﺧانواده و اجتماع = ۵/3۵
3

9

8

10

۵/۵7

9/02

11/82

تایید

3

9

7

9

۵/38

7/91

12/16

تایید

زیرساختهای استخدام

3

8

7

9

4/81

7/91

9/۵7

رد

زیرساختهای عرهعگی ،قانونی و
اقتصا ی

حدآستانه در آموزش سازمانی = 11/19
کمبو اصتبارات

4

9

7

10

6/16

8/8۵

9/66

تایید

کمبو نیروی متخصص

4

9

7

10

۵/۵2

7/91

9/11

تایید

نبو تحقیقات یا انجام غلط آن

2

9

6

10

4/87

7/61

8/72

تایید

صدم تطبیق با نیازها

3

8

8

10

۵/48

8/۵9

10/24

تایید

نبو عرهعگ سازمانی

1

7

۵

9

2/87

7/13

۵/69

رد

حدآستانه در عوامل مداﺧلهگر درونی = 8/68
موانع بازار

2

8

7

10

4/02

8/90

8/02

تایید

عرهعگ سازی نا رست

1

10

4

10

4/73

8/۵0

8/22

تایید

نبو زیرساختهای معاسب

4

9

7

10

4/67

7/93

8/42

تایید

تحصیالت پایین والدین

1

7

1

9

2/72

4/72

3/03

رد

رآمد پایین والدین

2

8

6

10

4/77

8/12

7/۵4

تایید

اقتصا ی

2

10

6

10

6/32

8/64

11/67

تایید

سیاسی ک مانع صا رات میشو

2

8

6

10

۵/49

8/61

8/14

تایید

حدآستانه در عوامل مداﺧلهگر بیرونی=7/86
بروز رسانی اطالصات بازار

3

9

8

10

۵/۵۵

9/13

11/73

تایید

توست ععاوری

4

9

7

10

6/7۵

8/40

10/4۵

تایید

ثبت و ذخیره اطالصات مشتریان

1

۵

3

9

2/60

6/0۵

2/93

رد

برنام ریزی راهبر ی برند

3

8

7

9

۵/99

7/91

11/۵7

تایید

*حدآستانه در عوامل راهبردی تغییرات ساﺧتاری = 9/17
تحلیل صملکر رقبا

3

8

7

9

۵/82

8/13

11/03

تایید

ارزیابی بازار و پرسعل

2

9

6

10

4/84

8/24

8/71

تایید

پا اش و انگیزه ب پرسعل

2

۵

4

8

3/60

6/18

3/60

رد

حدآستانه تغییرات فرآیندی = 7/78
اعزایش رآمد

2

8

7

9

۵/04

7/96

10/89

تایید

رونق اقتصا ی کسب و کار

4

8

6

10

6/44

8/28

6/93

تایید

توست بازار کو ک

2

8

6

10

4/47

8/29

7/34

تایید

اصالح الگوی مصرف خانوا ه

3

۵

4

10

4/04

6/74

2/48

رد

حدآستانه اقتصادی = 6/91
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اعزایش رضایت

2

9

۵

10

۵/30

8/18

8/00

تایید

اعزایش ارزش

3

8

8

10

۵/48

8/۵9

10/24

تایید

اعزایش انش تغییر رعتار

1

7

2

10

3/1۵

۵/4۵

3/40

رد

حدآستانه اجتماعی = 7/21

بدست آمده است ]49[.بنابراین محقﻖ مقالدار معنالیداری

مرحله چهارم :انتخاب بهترین مقدار معنیداری بااروش

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

دلفی فازی

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

استخراج معیارها از فهرست منتخب ،مقدار معنالیداری بالا

رد میشوند .اگر بیشتر باشند به عنوان مﻔهوم مناسبی برای

مقدار استانه  Tمقایسه میشود که توسالط کارشناسالان باله

بازار کودک میمانند.

صورت ذهنی براساس میانگین هندسی همه مقادیر معنی-

الگو مفهومی مناسب برای بازار کودک با رویکرد بازار-

داری اجماع  Giبدست میآیالد .در صالورتی کالهGi T

گرایی

باشد ،معیار  iبرای تحلیل بیشتر انتخاب میشالود .جالدول

انتخاب مناسبترین معیارها ،براساس درجه اهمیتی که از

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

روش دلﻔیفازی بدست آمده است ،در الگو پارادایمی

بدبینانه و ﺧوشبینانه که باتوجه به نﻈر  18نﻔر از ﺧبرگان

بازار کودک ،در شکل ( )۵ارائه شده است.

در مورد میزان درجه اهمیت زیالر معیارهالا و شالاﺧصهالا
مداخله گر
 -1درونی

( کمبود اعتبارات -کمبود نیروی متخصص -فقدان
تحقیقات -عدم تطبیق نیاز و خواسته)
 -2بیرونی
(موانع بازار -فرهنگ سازی نادرست -نبود زیر ساخت های
مناسب -درآمد پایین والدین -اقتصادی -سیاسی)
محرک ها

پیامدها

-1محرک های قابل کنترل

راهبرد

(محصول -کیفیت محصول-قیمت-
مکان -فعالیتهای تشویقی)

مقوله محوری

-1تغییرات ساختاری

 -2محرکهای غیرقابل کنترل

رویکرد بازارگرایی
در بازار کودکان

(بروز رسانی اطالعات-
توسعه فناوری-برنامه ریزی
برند)

(اقتصادی -تکنولوژی -فرهنگی)

 -2تغییرات فرایندی
(تحلیل رقبا-ارزیابی پرسنل
و بازار)

 -3عوامل اجتماعی
(سن -جنسیت-تحصیالت و درآمد
والدین-تاثیر گذاران -سطح اجتماعی)
زمینه سازها
 -1آموزش در خانواده و اجتماع
(آموزش والدین -آموزش کودک در اجتماع)
 -2آموزش سازمانها
(آموزش مدیران و پرسنل-زیر ساخت های فرهنگی
و قانونی و اقتصادی)

شکل  .5الگوی پارادایمی پژوهش
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-1اقتصادی
(افزایش درآمد-
رونق اقتصادی
کسب و کار-توسعه
بازار)
-2اجتماعی
( افزایش رضایت-
افزایش ارزش)
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بعد از نهایی شدن الگوی استراتژیهای بازار کودک

«محصول ،کیﻔیت محصول ،قیمت ،مکان عرضه ،فعالیت-

مولﻔههای شناسایی شده به صورت قضیه نوشته شده

های تشویقی و ترغیبی» که مقدار معناداری آنها بیشتر از

است.

حد آستانه میباشد و با مطالعات انجام شده توسط

قضیه اول :محرکهای قابل کنترل ،محرکهای غیرقابل

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

کنترل و عوامل اجتماعی به عنوان شرایط علی بازار کودک

محرکهای غیرقابل کنترل با ابعاد« :اقتصادی ،تکنولوژی،

می باشند.

فرهنگی» که مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه می-

قضیه دوم :آموزش در ﺧانواده و اجتماع و آموزش

باشد و با مطالعات لوپز و همکاران(  )2019مطابقت دارد،

سازمانی به عنوان عوامل زمینهای بازار کودک میباشند.

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

قضیه سوم :عوامل درونی و بیرونی دشوارساز بنگاهها به

تحصیمت والدین ،درآمد والدین ،تأثیرگذاران ،سطح

عنوان عوامل مداﺧلهگر بازار کودک میباشند.

اجتماعی» که مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه

قضیه چهارم :تغییرات ساﺧتاری و تغییرات فرآیندی به

میباشد و با مطالعات انجام شده توسط هانگ و

عنوان راهبردهای بازار کودک می باشند.

اسمیت()2010مطابقت دارد .شرایط زمینهای به دو دسته

قضیه پنجم :عوامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان

تقسیم میشود .دسته اول :آموزش در ﺧانواده و اجتماع با

پیامدهای بازار کودک میباشند.

ابعاد« :آموزش والدین ،آموزش کودک در ﺧانواده و

بحث و نتیج گیری و پیشعها هایی برای

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

مطالتات آیعده

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

در این تحقیﻖ الگویی برای ارزیابی و انتخاب استراتژی-

کردن زیرساﺧتهای فرهنگی ،قانونی و اقتصادی» که

های بازار کودک با استﻔاده از روش داده بنیاد و دلﻔی

مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه میباشد و با

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

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

توانند استراتژیهای درست برای بازار کودک را انتخاب و

مداﺧلهگر :شامل دو دسته عوامل درونی و بیرونی است.

اجرا کنند) پیشنهاد گردید .برای این منﻈور ابتدا در

عوامل درونی با ابعاد« :کمبود اعتبارات ،کمبود نیروی

مطالعات ثانویه مولﻔههای بازار کودک از جمله عوامل

متخصص و آموزش دیده ،نبود تحقیقات یا انجام غلط آن،

علی ،شرایط زمینهای ،عوامل مداﺧلهگر شناسایی و سپس

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

با مصاحبه با ﺧبرگان شناسایی معیارها به اشباع نﻈری

فرهنگ سازی نادرست ،نبود زیر ساﺧت مناسب ،درآمد

رسید و با توجه به رویکرد بازارگرایی ،استراتژی های

پایین والدین ،اقتصادی ،سیاسی که مانع صادرات میشود»

مناسب بازارکودک ارزیابی شد ،که حاصل آن الگوی

که مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه میباشد و با

پارادایمی ابتدایی استراتژی بازار کودک با روش داده بنیاد

مطالعات محمدی آریا و همکاران(  )1396و لوپز و

است ،نتایج روش داده بنیاد براساس مصاحبه با ﺧبرگان

همکاران(  )2019مطابقت دارد .راهبردها شامل دو دسته

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

تغییرات ساﺧتاری و تغیرات فرآیندی است .تغیرات

مقوله اصلی شناسایی شده است .در مرحله بعد برای

ساﺧتاری با ابعاد « :بروز رسانی اطمعات بازار ،توسعه

انتخاب بهترین معیارها از روش دلﻔی فازی استﻔاده شد،

فناوری و برنامهریزی راهبردی برند» و تغییرات فرآیندی

که نتایج نشان میدهد شرایط علی :به سه دسته تقسیم

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

میشود؛ دسته اول :محرکهای قابل کنترل با ابعاد:

مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه میباشد ،با
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مطالعات داویسکا و همکاران( ،)2020بدیتز( ،)2018آناس

میتوانند با توجه ویژه به عواملقابلکنترل بازار فعلی

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

کودک را بهرهورتر کنند؛

دارد .پیامدها نیز در برگیرنده دو دسته اقتصادی و

-3توجه به برنامه برندسازی و بیان آن با توجه به بازه

اجتماعی است و پیامدهای اقتصادی با ابعاد« :افزایش

سنی کودکان؛

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

 -4توانمندسازی پرسنل برای افزایش بهرهوری و

پیامدهای اجتماعی با ابعاد« :افزایش رضایت ،افزایش

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

ارزش» که مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه می-

که بسیاری از پرسنل به دلیل عدم توانمندی ،جلوی

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

تغییرات مقاومت میکنند؛

و همکاران ( )2016مطابقت دارد.براساس نتایجی که از

 -۵تحلیل ( )SWOTبرای ارزیابی مناسبتر بازار و رقبا؛

این تحقیﻖ به دست آمده ،پیشنهاد میگردد ،که ذینﻔعان

-6همچنین توسعه این تحقیﻖ برای محصوالت گوناگون

بازار کودک برای ارزیابی و انتخاب درست استراتژیها،

مانند محصوالت تندمصرف و غیره .درکل برای کسب

به ابعاد و زیر مجموعههای هر بعد ارائه شده در الگو و

موفقیت پیشنهاد میشود ،ابتدا شناﺧت کافی از محصول و

تاثیر متقابل این ابعاد بر یکدیگر توجه ویژه نمایند ،چرا

بازار ایجاد شود ،سپس برنامهای مدون و متناسب با

که نبود آنها باعث عدم شکلگیری و به وجود آمدن این

استراتژیهای فرآیندی و ساﺧتاری تدوین شود تا بنگاه

روابط ﺧواهد شد .در مقایسه با بسیاری از تحقیقات انجام

بتواند به پیامدهای مطلوب دست یابد.

شده در زمینه مصرفکننده کودک ،اوال این تحقیﻖ بیشتر
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