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 ١١ از ١ صفحه

 زیر مجموعه کدام روش قیمت گذاری محسوب می شود؟" قیمت گذاری بر مبنای مشتری "  ـ 1
  روانی) ۴  تبعیضی) ۳  تخفیفی) ۲  مکانی) ۱
ü  درست است ۳گزینه.  

  )Segmented Pricing( )شده بندی بخش(گذارى تبعیضى  قیمت       
کاال یا خدمات به دو می رساند به فروش قیمت هاي مختلفی به قیمت گذاري تبعیضی زمانی اتفاق می افتد که شرکت محصول مشابهی رو به 

هاى موجود بین  ها اغلب بسته به تفاوت شرکت .مبتنی بر تفاوت بین قیمت تمام شده نباشد یا چند قیمت است؛ حتی اگر این تفاوت قیمت
گذارى تبعیضی، یک شرکت، کاال یا  در قیمت .کنند ي خود را تعدیل مى هاى پایه مشتریان، محصوالت و مناطق مختلف جغرافیایی، قیمت
در  گذارى تبعیضى قیمت. کند شده وجود دارد، با دو یا چند قیمت فروش عرضه مى خدمت خود را، نه لزوماً به دلیل تفاوتى که در قیمت تمام

  :اَشکال متفاوتى دارد که عبارتند از ابتدایی ترین سطح قیمت 
گذاري، مشتریان براى کاال یا خدمتى مشابه،  در این نوع قیمت ):بنای بخش های بازاربر م(گذاری ُمبتنی بر مشتری  قیمت ³

 .کنند ها از دانشجویان و شهروندان سالخورده ورودي کمترى دریافت مى مثالً موزه. پردازند هاى متفاوتى مى قیمت

شوند  گذاري می طور متفاوتی قیمت هاي مختلف کاال به هگذاري، گون در این نوع قیمت :)بر مبنای نوع محصول( بتنی بر شکلگذاری ُم  قیمت  ³
  .ي مربوطه تناسب ندارد گذاري با هزینه اما تفاوت در قیمت

هاى فروش متفاوتى براى  شده؛ قیمت گذاري، حتى در صورت تشابه قیمت تمام در این نوع قیمت :)بر مبنای منطقه( کانیگذاری َم  قیمت  ³
شان مکان خاصى را  هاي سالن تئاتر یکسان نیست؛ زیرا تماشاگران، هرکدام ثال، قیمت صندلى در بخشبراى م. شود مناطق مختلف وضع مى

 .دهند ترجیح مى

بعنوان مثال، بهاي  .هاى سال، روزها و حتى ساعات مختلف روز متفاوت است قیمت فروش در فصول مختلف سال، ماه :گذاری زمانی قیمت  ³
 .روزهاي کاري گران تر از بهاي برق مصرفی در صبح ها و روزهاي تعطیل است برق مصرفی در ساعت هاي اوج مصرف و

هاي  فود یا دستگاه هاي شیک، رستوران فست هاي کوکاکوال در رستوران به عنوان مثال، قیمت نوشابه :های توزیع گذاری بر مبنای شبکه قیمت ³
 .خودپرداز متفاوت است

ها به دلیل تفاوت تصاویر ذهنی یک محصول، دو قیمت متفاوت را براي یک  خی شرکتبر :گذاری بر مبنای تصویر ذهنی محصول قیمت ³
یک نوع با . کنند هاي عطرسازي، عطرهاي خود را در دو نوع به بازار عرضه می به عنوان مثال، بسیاري از شرکت. گیرند محصول در نظر می

  .باشد مییبا و با نام تجاري شناخته شده بندي ز بندي مناسب و نام تجاري ناشناخته، و دیگري با بسته بسته

   ! راهبردهاي تعدیل قیمت در یک نگاه
  شرح  راهبرد  

کاهش قیمت به منظور پاداش به واکنش مشتریان است مانند زودپرداخت یا تبلیغ   العاده گذاري تخفیفی و تخفیف فوق قیمت
  ي کاال درباره

  ها ت بین مشتریان، محصوالت یا مکانتعدیل قیمت بنابر تفاو  بندي شده گذاري بخش قیمت
  تعدیل قیمت به سبب تأثیرات روانی آن  گذاري روانی قیمت
  مدت کاهش موقتی قیمت با هدف افزایش فروش کوتاه  گذاري پیشبردي قیمت
  تعدیل قیمت بنابر محل جغرافیایی مشتریان  گذاري جغرافیایی قیمت
  انطباق با نیازهاي هر از یک مشتریان و اوضاع و احوالي قیمت بنابر  تعدیل پیوسته  گذاري پویا قیمت
  المللی تعدیل قیمت براي بازارهاي بین  المللی گذاري بین قیمت
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چنانچه ایساکوکه توزیع کننده قطعات خودرو در کشور است و در همه شهرها نمایندگی دارد ، در کنار ـ  2
فروش برساند ، ایرانخودرو ب اعطای فروش محصوالت ایران خودرو ، مارک های دیگری را نیز به 

 نمایندگی توزیع به ایساکو از کدام شیوه پوشش و قدرت توزیع ، استفاده می کند ؟
  انحصاری) ۴  مجاز) ۳  فروشگاهی) ۲  پراکنده  ) ۱

ü  درست است ۳گزینه  
  :ستهای توزیع را به درستي دنبال کند، که شامل سه مرحله ا بازاریاب باید مراحل طراحي کانال    

  :هاي مختلف توزیع عبارتند از ترین عوامل شناسایي کانال مهمیکی از  :های مختلف عوامِل شناسایی کانال) مرحله اول            

قدرت . کنند بازاریابي مي) کشور، استان یا شهر(هایي که محصوِل تولیدکننده را در یك ناحیه تجاري  تعداد واسطه یعني :پوشش و قدرت توزیع /
  . شامل توزیع انحصاري، ُمجاز و پراکنده است توزیع

، کانال توزیع توزیع ُمجازکنند اما در  فروش محصوالت رقیب را بازاریابي نمي کننده یا خرده فروش، توزیع ، عمدهتوزیع انحصاريدر  :تذکر
 هتوزیع پراکندهای  کانال .رساند ضمن عرضه و فروش محصوالت شرکت، محصوالت دیگران را نیز به فروش مي

  .کنند نیز، مجموعه کساني هستند که در نقاط مختلف انواع محصوالت را به خریداران عرضه مي
 

وقتی درگیری خریدار در تصمیم گیری زیاد و تفاوت های مشاهده شده در میان برندهای مختلف یک ـ  3
 محصول زیاد باشد ، مشتری از چه رفتار خریدی پیروی می کند؟

 عادتی/رفتار خرید همیشگی) ۲                           رفتار خرید پیچیده       ) ۱
  رفتار خریدی کاهش ناهماهنگی) ۴         رفتار خریدی تنوع گرایی               ) ۳
ü  درست است ۱گزینه  

  کننده مصرفانواع رفتار خرید 

  
دهد و تلقی او این است  از خود بروز میکننده در هنگام رویارویی با خریدي پیچیده  رفتاري است که مصرف :رفتار خرید پیچیده

  .هاي مهمی وجود دارد هاي تجاري مختلف تفاوت که بین نام
کاال انجام شود و  ندرت بهو پرخطر باشد، خرید  متیق گرانکه کاال شوند  کنندگان در شرایطی دچار رفتار خرید پیچیده می مصرف  /
 .شخصی خرید رایانه باشد؛ مثل خودنمایی ي هیما
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صرف کنندگانی که پس از چند بار خرید یک مارک ، مارک دیگری را به صورت مکرر خریداری می کنند ، مـ  4
 چه نام دارند ؟

 وفادار بی تفاوت) ۲                        وفادار بی ثبات            )۱
  وفادار نسبی) ۴                        بی وفا                      ) ۳

ü  است درست ۱گزینه  
برای مثال، . بندی کرد وفا تقسیم ثبات و بی شان به چهار گروه بسیار وفادار، وفادار نسبی، وفادار بی توان برمبنای وضعیت وفاداری می راخریداران  ³

  :گونه است در بازار موجود باشد، رفتار چهار گروه وفاداری این Eو  Dو  Cو  Bو  Aاگر پنج نام تجاری 

  )AAAAAAالگوی خرید . (خرند همیشه محصوالت یک نام تجاری را می): ری یکپارچهوفادا(بسیار وفادار  /
  )ABBBABAالگوی خرید . (به دو یا سه مارک وفادارند ):وفاداری انشعابی(وفادار نسبی و موقت  /
پس از چند بار خرید یک مارک، مارک دیگری را به طور ممتد خریداری ): وفاداری انتقالی(ثبات  وفادار بی /

  )AAABBB. (کنند می
  )ABCDEالگوی خرید . (گونه وفاداری ندارند کنندگانی که نسبت به یک مارک هیچ مصرف ):متغیر(وفا  بی /

  : در کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر وضعیت وفاداری به صورت زیر مطرح گردیده است :تذکر
  .خرند مشتریانی که همواره یک نام تجاری را می :وفاداری باال /
  .خرند مشتریانی که دو یا سه نام تجاری را می :پراکندهوفاداری  /
  .های مختلف به یک نام تجاری وفادارند مشتریانی که در زمان :وفاداری ناپایدار /
  .مشتریانی که به هیچ نام تجاری وفادار نیستند :عدم وفاداری /
 

د دارای ویژگی کدام مور. یکی از روش های بخش بندی بازار ، تشخیص بخش های دارای ترجیح است ـ  5
 پراکنده در آن بخش توزیع است؟ نهای بخشی است که ترجیحات مشتریا

 )خوشه ای(ترجیحات دسته بندی شده ) ۲           ترجیحات پخش شده            )۱
  ترجیحات واگرا) ۴            ترجیحات همگرا                   ) ۳

ü  درست است ۱گزینه  
مراجعه به مشخصات جمعیت شناختی یا سیک  ه جایما می توانیم ب. اههای زیادی وجود داردبرای ایجاد قسمت های بازار ر

  .را تعیین کنیم قسمت های رجحان زندگی،
  .بازاری را نشان می دهد که در آن مصرف کنندگان تقریبا از رجحان مشابهی برخوردارند :رجحان یکسان
مصرف مکن است پراکنده باشند،که این امر مبین آنست که رجحان های مصرفی م :)پراکنده(  پخش شدهرجحان های 

  .کنندگان از نظر رجحان با هم تفاوت های زیادی دارند
  .های شاخصی از خود نشان دهد که این قسمت های طبیعی بازار نام داردبازار ممکن است رجحان  :رجحان های خوشه ای
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ان برای ارائه خدمات به مشتریان فعلی در مقابل در کدام نوع از سازماندهی نیروهای فروش ، فروشندگـ  6
پیدا کردن مشتریان جدید  و برای خدمت به مشتریان عمده و بزرگ در مقابل مشتریان معمولی ، به 

 صورت جداگانه سازماندهی می شوند؟
 سازماندهی مبتنی بر ترکیب فروشندگان)۲        سازماندهی مبتنی بر مشتری فروشندگان)۱
  سازماندهی مختلط فروشندگان)۴        تنی بر نواحی فروشندگانسازماندهی مب)۳

ü  درست است ۱گزینه  
ي ا هیناحیک خط کاال را به یک صنعت بفروشد و مشتریان نیز از لحاظ جغرافیایی بسیار پراکنده باشند ساختار ، ر صورتی که شرکتد

ستفاده از ساختار ، اریان نیز بسیار متنوع باشندفروشندگان مناسب است اما اگر شرکت، فروشنده کاالهاي بسیاري باشد و مشت
  .فروشندگان بر اساس کاال یا مشتري بهتر خواهد بود

در این ساختار به هر فروشنده، یک ناحیه . است فروش سازمانِ نیتر سادهاین ساختار  :فروشندگان )يا منطقه( اي ناحیه ساختار /
  .ناحیه به فروش رساندن محصوالت شرکت را در ایو او مجاز است که خط کامل  شود یمانحصاري واگذار 

مختلف براي کاال و  يها ، پیدایش بخشفروشند یاهمیت آگاهی نمایندگان فروش نسبت به کاالهایی که م :فروشندگان کاالیی ساختار /
ر این ساختار د. کاال بنا نهند طخطو هیفروشندگان خود را بر پا ها ساختارِ همچنین مدیریت کاال منجر به این شده است که بسیاري از شرکت

  .شود یمی محول خاصبه فروشندگان فروش کاالهاي 
مبناي  ها نیروي فروش خود را بر گاه نیز شرکت ):بازار فروشندگان ساختار( فروشندگان مشتري بر ساختار مبتنی /

. کرد يبند میتلف یا حتی مشتریان مختلف تقسبر اساس صنایع مخ توان یدر اینجا فروشندگان را م. کنند یم يزیر هیصنعت یا مشتري پا
را به گروه خاصی از فروشندگان  ها گروهاز این  کیهر تقسیم کرده است و خدمت به  چهار گروهثالً شرکت زیراکس مشتریان خود را به م

  .محول کرده است
اطالعات مفید و ارزشمندي به دست تخصص روي مشتري آن است که هر نیروي فروش در نیازهاي خاص مشتري خود  مزیت نیتر بزرگ

ساختار مبتنی بر مشتري فروشندگان  عیب نیتر بزرگ. دهد یمخاص کردن مشتریان، هزینه کلِ مربوط به فروشندگان را نیز کاهش . آورد یم
یک از فروشندگان شرکت این پراکندگی جغرافیایی بدان معناست که هر . که پراکندگی جغرافیایی مشتریان زیاد باشد کند یموقتی بروز ز نی

 .اید سفرهاي بسیاري را انجام دهند، ببراي ارائه خدمات به مشتریان

گاه شرکت کاالهاي بسیار متنوعی را به انواع و اقسام مشتریانی که در منطقه جغرافیایی وسیعی واقع : ساختار مختلط فروشندگان /
  .زدیآم یفروشندگان را درهم مسازمانی شرکت چند شکل از ساختار  ،، در این شرایطفروشد یم ،اند شده

که در آن هر فروشنده : نیروي فروش از نظر جغرافیایی. 1: طبق کتاب لنکستر و مسینگهام ساختار نیروي فروش عبارت است از
مزیت اصلی این طرح این است که فروشنده به مسئولیت خود آگاهی کامل . دهد حوزة خاصی را براي فروش محصوالت پوشش می

توان به طور کامل از  شود و می رد، قلمرو فروش به خوبی شناخته شده است و همکاري با مدیریت به شکل موثري انجام میدا
زمانی مناسب است که خط محصول شرکت بسیار بزرگ، متنوع و : نیروي فروش مبتنی بر محصول .2. پتانسیل فروش استفاده کرد

کارایی باالتري برخوردار است چرا که فروشندگان در مورد محصوالت خاص اطالعات و نیروي فروش در این شرایط از . پیچیده است
. هاي توزیع متفاوت هستند مشتریان بر اساس نوع صنعت، اندازه و کانال: نیروي فروش مبتنی بر مشتري .3. تخصص باالیی دارند

 . ازماندهی کردهاي مختلف مشتریان س توان گفت نیروي فروش را بر اساس گروه بنابراین می
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 چگونه به وقوع می پیوندد؟" راه حل محوری "به " محصول محوری "حرکت شرکت ها از رویکرد ـ  7
 طی یک فرایند تکاملی مبتنی بر فلسفه های بازاریابی)۱
 از طریق استقرار مدیریت بر مبنای ارزش)۲
 از طریق تبدیل شرکتبه مجموعه ای از واحدهای کسب  و کار)۳
  مدیریت و سبک رهبری بازار محور با تغییر)۴
ü  درست است ۱گزینه 

تعریف کسب و (راه حل محوري به  )تعریف کسب و کارهاي شرکت براساس بازار هدف(حرکت شرکت ها از رویکرد محصول محوري
در دیدگاه . ی پیونددبه وقوع م طی یک فرایند تکاملی مبتنی بر فلسفه هاي بازاریابی )کار بازار شرکت براساس بازار استراتژیک شرکت

هاي خود را بر  ها دامنه فعالیت شرکت اغلبالزم بذکر است .بازار محور مشتریان خریدارانی هستند که به دنبال راه حل خود هستند
ارضاي  یندآو باید دامنه فعالیت خود را بر مبناي فر ؛بندي صحیح نیست کنند؛ این شکل تقسیم مبناي محصولِ تولیدي تعیین می

  .تولید محصوالت یندآزهاي مشتري قرار دهند نه فرنیا
تبدیل تعاریفی .تعریف کسب و کار براساس نیاز مشتریان، امکان کشف فرصت هاي جدید بازاریابی را براي شرکت به وجود می آورد

ییر در تعریف کسب و چون ما خطوط  راه آهن می سازیم به تعریفی چون ما حمل کننده مردم و محصوالت آنها هستیم،نشاندهنده تغ
لذا با توجه به اینکه در  )تعریف کسب و کار بازار شرکت براساس بازار استراتژیک شرکت(به حالت بازار محور کار حالت محصول محور 

 4قطعاً اتفاق می افته می بایست گزینه  با تغییر مدیریت و سبک رهبري بازار محورتغییر رویکرد محصول محوري به راه حل محوري 
  .در بین گزینه ها قرار نمی گرفت

 بری توصیف کدام موضوع در بازاریابی مفید است ؟" چرخه عمر کاال " مفهوم ـ  8
 برآورد مدت زمان هر مرحله )۲           تهیه خط مشی های بازاریابی       )۱
  برری پیش بینی کارایی هر مرحله)۴            نحوه عملکرد کاال و بازار           )۳

ü درست است ۳ گزینه  
استفاده .استفاده کنند توصیف نحوه کار کاال و بازاربازاریابان می توانند از مفهوم چرخه عمر کاال به عنوان چارچوبی مفید براي  

باید به  .چرخه عمر کاال کمک کنداز این مفهوم ممکن است به تهیه راهبردهاي بازاریابی مناسب براي مراحل مختلف  صحیح 
استفاده از این مفهوم براي آینده نگري درباره عملکرد کاال یا تهیه راهبردهاي بازاریابی مشکالتی عملی نیز همراه خاطر داشت که 

  .دارد

در هر کانال توزیع موسسات ناهمگونی حضور دارند که برای تامین منافع یکدیگر با هم متحد " عبارت ـ  9
 به چه مفهومی اشاره دارد؟" شده اند

 همبستگی کانال           )۲                                     رفتار کانال     )۱
  سازمان کانال)۴              تفاهم افقی کانال      )۳

ü  درست است ۱گزینه. 
هر عضـو کانـال   .تشکیل می شود که براي خیر وصالح با هم متحد شده اند موسسات دناهمگونییک کانال توزیع از :رفتار کانال 

ه نیازهـاي مشـتریان را تـاًمین کند،بـه شـرکت      یک واسطه فروش اتومبیل فورد براي طراحی اتومبیل هایی ک.ته استبه سایر اعضا وابس
فورد وابسته است و به طور متقابل،شرکت فورد براي جذب مصرف کنندگان،تشویق آنان به خرید اتومبیل هـاي فـورد و انجـام خـدمات     

  .پس از فروش،به این واسطه ها وابسته است
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در گذشته، کانال هاي توزیع از مجموعه اي نه چندان مستحکم و سازمان یافته از شرکت هایی مستقل تشکیل مـی   :ان کانـالسازم
این کانال ها همواره در اثر کارآیی ضـعیف و  .شرکت هایی که درباره کارآیی کل کانال از خود نگرانی چندانی نشان نمی دادند.شده است

  .می شدند تضاد زیان آور با مشکل روبرو
 در. )تفاهم افقی کانال است( افقى بازاریابى هاى سیستم توزیع، هاى کانال نوین اَشکال دیگر از یکى  :افقی بازاریابِی  های سیستم

 شرایط، این تحت. شوند مى متحد هم با بازار، جدید هاى فرصت از تر بیش بردارى بهره براى سطح هم شرکت چند یا دو سیستم، این
 هر توسطها  آن به دسترسى امکان تنهایى به که یابند مى دست اهدافى به خود، بازاریابى منابع یا ها توانایى سرمایه، ترکیب اب ها شرکت

  .هاي رقیب یا غیر رقیب صورت گیرد تواند با شرکت این اتحاد می .ندارد وجود ها شرکت از یک

 کدام مورد ، معرف طول محصول است؟ـ  10
 .که از منظر بازر هدف اشتراک باالیی دارندمجموعه محصوالت شرکت )۱
 .مجموعه محصوالت تولیدی شرکت که برای فروش عرضه می شود)۲
 تعداد خطوط محصوالت عرضه شده به بازار)۳
  .تعداد محصوالتی که در رنگ ها ، اندازه ها، قیمت ها و باکیفیت های مختلف در خطوط محصول وجود دارند)۴
ü  درست است ۲گزینه. 

نامیده ) جوِر کاال(شود، ترکیِب محصول  مجموعه محصوالِت تولیدی شرکت که برای فروش عرضه می ):ترکیِب کاال، جور کاال(محصول  آمیخته
  .است سازگاریو  ُعمق، طول، عرضشود؛ و دارای چهار ویژگی مشخص  می

  .ه بازار استشده ب دهنده تعداد خطوِط محصوالت عرضه نشان :آمیخته محصول )وسعت یا َپهنا(َعرض  ³
  .های مختلف در خطوِط محصول وجود دارد ها و با کیفیت ها، قیمت تعداد محصوالتی است که در اندازه :عمِق آمیخته محصول ³
  .کند تعداد محصوالتی است که شرکت تولید می دهنده نشان :طوِل آمیخته محصول ³
های  محصول با یکدیگر در استفاده نهایی، استفاده از تکنولوژی و ویژگیدهنده میزان ارتباِط خطوط  نشان :آمیخته محصول )سازگاری(پیوستگی  ³

 .دیگر است
به ) عرض(تعداد محصوالِت هر خط محصول است و از تقسیم طول بر تعداد خطوط محصول  دهنده متوسط نشان :متوسط آمیخته محصول ³

  .آید دست می
 .بازاریابی هماهنگ باشد افزودن به عمق و وسعِت هر خط تولید باید با راهبرد بلندمدت :نکته
 .کننده سازگاری با خط تولید موجود باشد گیری در مورد محصوالِت جدید باید منعکس تصمیم :نکته

  .اهد گرفتو قرار خو بحث این سوال دارای ایراد علمی است که در فایل تحلیل سواالت مورد بررسی  :نکته

  گویند؟ شود، چه می نسبتًا کامل عرضه میهایی که در آنها مقدار نسبتًا محدودی کاال با ترکیبی  به فروشگاهـ  11
  های ترکیبی فروشگاه) ۴  های راحت فروشگاه) ۳  های اختصاصی فروشگاه) ۲  ها سوپرمارکت) ۱
ü  درست است ۲گزینه.  

هاي پوشاك،  فروشگاه .تعداد کاالهایشان محدود اما از هر کاال ترکیب بسیار عمیقی دارند :هاي اختصاصی فروشگاه

توان  هاي اختصاصی را باز هم می فروشگاه. اند ها از آن جمله فروشی ها و کتاب فروشی هاي مبلمان و اثاثیه، گل م ورزشی، فروشگاههاي لواز فروشگاه
است و یک فروشگاه پوشاك فروشگاه تک محصولی یک فروشگاه لباس . بندي مجدد کرد بسته به میزان محدود بودن خط کاالیشان تقسیم

بعضی از تحلیلگران . خواهد بودفروشگاه فوق تخصصی است و یک فروشگاه پیراهن سفارشی مردانه یک ول محدود فروشگاه محصمردانه یک 
گیري در بازار و تخصص روي کاالهایی  بندي بازار، هدف هاي رو به افزایش براي قسمت هاي فوق اختصاصی براي استفاده از فرصت اند فروشگاه مدعی

  .ا خواهند داشتترین رشد ر خاص در آینده سریع
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هایشان پایین است، درصد سودشان کم است، حجم فروش آنها باالست، عملیات آنها اغلب سلف  به نسبت بزرگ هستند، هزینه :ها سوپرمارکت
. گیرد ها و کاالهایی است که در منزل مورد استفاده قرار می ادغذایی، شویندهکننده در زمینۀ مو سرویس است و هدف آنها تأمین نیازهاي مصرف

هاي بزرگ  ها از ناحیۀ فروشگاه رغم این که سوپرمارکت علی. درصد ارزش ویژة آنهاست 10درصد فروش و  1ها فقط  سودآوري عملیاتی سوپرمارکت
فروشی که افراد زیادي  اي فروشگاه خرده اند با این حال همچنان به عنوان گونه هرو شد اي روبه دار با رقابت سخت و جدي هاي تخفیف و فروشگاه

  .اند کنند، باقی مانده براي خرید به آن مراجعه می
هفت روز هفته را باز هستند و ساعت کار . اند هاي نسبتاً کوچکی هستند که در نزدیکی مناطق مسکونی واقع شده فروشگاه :هاي راحتی فروشگاه

. تعداد کاالهایی که براي فروش در اختیار آنهاست محدود اما از جمله کاالهاي راحتی هستند که گردش باالیی دارند. ر روز طوالنی استآنها د
ها را به صورت  این فروشگاه - عمدتاً براي تکمیل خریدهایشان –کنندگان از آنها  ها و همچنین استفادة مصرف ساعت کار طوالنی این فروشگاه

ها ساندویچ، قهوه و نان شیرینی هم به اقالم قابل فروش خود  بسیاري از این فروشگاه. هایی که قیمت کاالهایشان گران است درآورده است هفروشگا
خت رسد مردم براي همین راحتی حاضرند پول بیشتري پردا سازند و به نظر می کننده برآورده می آنها نیاز مصرفی مهمی را از مصرف. اند اضافه کرده

  .کنند
سطح زیربناي . رسد و مواد دارویی به فروش می) موادغذایی(اي فروشگاه سوپر است که در آن اقالم خواروبارفروشی  گونه :هاي ترکیبی فروشگاه

ست، از این اندپی که فروشندة اقالم خواروبارفروشی و مواد دارویی ا فوت مربع است و فروشگاه ترکیبی اي 55000ها به طور متوسط  این فروشگاه
  .باشد نوع می

اند و نسبت  ها محدود شده در آمادگی افراد برای آزمایش محصوالت جدید، کدام دسته یا گروه به سنت ـ  12
  به محصوالت جدید بدگمان هستند؟

  گرایان سنت) ۴    دیرپذیران) ۳    ها  تنبل) ۲    اکثریت متأخر) ۱
ü  درست است ۳گزینه. 

پذیرفتن محصوالت جدید،  نظرِ ازر اکثر صنایع د. دهاي زیادي دارن تفاوتباهم محصوالت جدید  آمادگی براي پذیرفتنِ نظر ازافراد، 
 .بندي کرد گروه طبقه 5توان افراد را مطابق توزیع نرمال زیر به  می

خاطره همراه آن شُجاع و متهورند و ایده گذاران نوجویان یا بدعت )١( پذیرند ها می هاي جدید را با م.  
  .پذیرند هاي جدید را زود ولی با دقت زیاد می همان رهبران فکري جوامع خود هستند که ایده اولیه کنندگان قبول )٢(
هاي جدید را قبل از افراد متوسط قبول  ایده حال نیا باشوند،  و اگرچه ندرتاً رهبر فکري می اند محتاطبسیار  اکثریت اولیه )٣(

  .کنند می
  .باشد قرارگرفتهاکثریت مردم  موردقبولپذیرند که  هاي جدیدي را می هستند و فقط وقتی ایدهتر شَکاك  بیش اکثریت آخري )۴(
سنت  صورت بهپذیرند که  هاي جدید را می تغییري سوءظن دارند و وقتی ایدههر به  گرا هستند و نتس ،ها یا دیرپذیرها آخرین )۵(

  .درآمده باشد
v  و بحث در فایل تحلیل سواالت مورد بررسی  ،گزینه مطرح نمی شداز  ییک سنت گراها به عنوانبهتر بود در این سوال

  .اهد گرفتو قرار خ

  افتد؟ تقاضای پنهان در کدام شکل بازاریابی اتفاق می ـ 13
  پرورشی) ۴    گرا هدف) ۳    انتخابی) ۲    ای مقابله) ۱
ü  درست است 4گزینه. 

. اکنون وجود ندارد به محصوالت یا خدماتی دارند که هم یمشترکوضعیتی است که عده زیادي از مردم، نیاز شدید  :نهانتقاضاي پِ
آورد تا محصول یا خدمتی تازه را پرورش دهند و به مردمی که  گونه تقاضا فرصتی براي بازاریابان زیرك و نوآور فراهم می این

همچنین، تقاضاي . ئن و ارزان هستندمصرف، مطم هاي کم به طور مثال، بیشتر مردم خواهان اتومبیل. شان هستند عرضه کنند خواهان
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وظیفه تبدیل تقاضاي پنهان به تقاضاي کنونی . هاي تمیز و سالم، و خیابان خلوت وجود دارد ها، اتوبوس پنهان شدیدي براي بزرگراه
  .کنند خطاب می »اي توسعه/ آشکارکننده/ بازاریابی پرورشی« مؤثر را

  

   !انواع تقاضا و وظایف بازاریابی در یک نگاه

  نام رسمی  وظیفه بازاریابی  نوع تقاضا
  بازاریابی تبدیلی  )معکوس کردن تقاضا(تبدیل تقاضا   تقاضا منفی
  )انگیزشی( بازاریابی ترغیبی  ایجاد تقاضا  نبودن تقاضا
  )اي ، توسعهآشکارکننده( بازاریابی پرورشی  )توسعه تقاضا(پرورش تقاضا   تقاضاي پنهان
  )دوباره، مجدد( بازاریابی احیایی  )رونق دادن تقاضا(ید تقاضا احیا و تجد  تقاضاي تنزلی
  )همزمانی(بازاریابی تعدیلی   )همزمان کردن تقاضا(تعدیل تقاضا   تقاضاي فصلی
  بازاریابی محافظتی  حفظ تقاضا  تقاضاي کامل

  )وارونه( بازاریابی تضعیفی  )کاهش تقاضا(تضعیف تقاضا   ازحد یشبتقاضاي 
  اي بازاریابی مقابله  )انحالل تقاضا(خریب تقاضا  ت  تقاضاي ناسالم

 

کند که شرکت بیش از اندازه به رقبا حساس بوده و هر چند وقت یکبار برند  کدام مورد، هنگامی بروز میـ  14
  کند؟ جدیدی را ارائه می

  بازآفرینی برند) ۴    جنون برند) ۳    فرسایش برند) ۲    فراموشی برند) ۱
ü  درست است ۳گزینه.  

یابد که شرکت بیش از حد به رقبا حساس بوده و هر چند وقت یکبار برند جدیدي را  هنگامی بروز می :ندجنون بر

  .ارائه کند
  .شوند، باید هویت جدید عرضه کنند برندها با گذشت زمان دچار فراموشی می :فراموشی برند

توانند بازار را تأمین  کنند به تنهایی می د و فکر میزنن گاهی برندها اهمیت و قابلیت خود را بیش از حد تخمین می :خودبینی برند
  .کنند

  .خواهد بازار تمام محصوالت را قبضه کند برند در این حالت می. یکی از تبعات خودبینی برند است :بینی برند خود بزرگ

تقلب بیش از حد . کنند  برخی برندها کل فراگرد بازاریابی را عملی براي مخفی کردن واقعیت محصول خود تلقی می :تقلب برند
  .شود موجب دروغ می

  . شوند ها از برند خود خسته و زده می گاهی اوقات شرکت :فرسایش برند

  .کننده هماهنگ نیستند با تکامل سریع بسیاري از بازار ها، برخی برندها با ذائقه و سلیقه مصرف :نامربوط شدن برند



MRK-97-PhD-Test 

 Marketingpedia@      |   استاد مروج   | ۹۷دکتری   بازاریابیحل تشریحی           

 ١١ از ٩ صفحه

ترین ویژگی موردنظر خود دقت نموده و نام  تنها به مهم کننده با توجه به کدام روش ابتکاری، مصرف ـ 15
  کند؟ تجاری را بر اساس آن انتخاب می

  ارزش مورد انتظار) ۴  ای ابتکاری رابطه) ۳    نگاری واژه) ۲      حذف صوری) ۱
ü  درست است ۲گزینه.  

روش . 2، )هایی براي هر ویژگی قلدر نظر گرفتن حدا( اي ابتکاري رابطه. 1هاي  یک مدل جبرانی و روش مدل ارزش مورد انتظار
حذف گزینه در صورت نداشتن ( روش ابتکاري حذف سوري. 3و ) ویژگی مدنظر ترین مهم در نظر گرفتن( نگاري ابتکاري واژه
  .باشند هاي غیرجبرانی می مدل) معیار انتخابی

  

کنند که حیطه بازار   های تحقیق و توسعه، سعی می در کدام استراتژی دفاعی، رهبران با افزایش هزینه ـ  16
  خود را گسترش دهند؟

  دفاع متحرک) ۴    دفاع از جناحین) ۳    حمله متقابل) ۲    دفاع از موضع) ۱
ü  درست است 4گزینه. 

دهد تا در آینده از این بازارها و  در دفاع متحرك، رهبر بازار حیطۀ فعالیتش را به مناطق و بازارهاي جدیدي توسعه می .دفاع متحرك
افزون بر این هدف، توسعۀ بازار توجه رقبا را از محصوالت اصلی . استفاده کند» هاي آتی مراکز دفاع و حمله«به عنوان مناطق جدید 

هاي  براي استفاده از این استراتژي، رهبران بازار با افزایش هزینه. کند رهبر بازار به سمت مناطق و بازارهاي جدید منحرف می
به عنوان مثال، شرکت نفتی بریتیش پترولیوم، در  .حیطۀ بازار خود را گسترش دهندکنند که  تحقیق و توسعه، سعی می

این امر براي رقباي . تبدیل کند» کنندة انرژي شرکت عرضه«به یک » شرکت نفتی«هاي اخیر سعی کرده است خود را از یک  سال
وارد بازارهاي زغال سنگ، انرژي اتمی، انرژي خورشیدي و  اي نزدیک عالوه بر بازار نفت پی در آینده. بی« پی به این معناست که  . بی

برخی رهبران بازار عالوه بر ورود به بازارها و . شود نیز خواهد شد و در نتیجه حمله به این شرکت بسیار سخت می» انرژي شیمیایی
هاي  ان مثال، زمانی که شرکتبه عنو. گیرند کمک می» تنوع بخشیدن به بازار«مناطق جدید، براي دفاع متحرك، از استراتژي 

ها و موانع متعددي مواجه شده است، از  دخانیاتی آمریکا مانند رینولدز و فیلیپ موریس متوجه شدند که مصرف سیگار با محدودیت
دي هایی مثل دفاع از مصرف سیگار یا تولید محصوالت جانشین سیگار استفاده نکردند، بلکه به سرعت وارد بازارهاي جدی استراتژي

  .هاي غیرالکلی و غذاهاي منجمد شدند هاي الکلی، نوشیدنی مثل نوشیدنی

تبدیل نام تجاري به یک نام تجاري «و » تقویت جایگاه نام تجاري در ذهن مشتري«به معناي  استراتژي دفاع از موضع :نکته
  .است» ناپذیر رسوخ

، حملۀ متقابلدر استراتژي . زنند حمالت متقابل می اکثر رهبران بازار، در واکنش به حمالت رقباي کوچکتر دست به اقدامات و :نکته
کنند یا از حرکات  شوند یا به مرزهاي رقیب کوچکتر تعرض می ور می رهبران بازار یا به سرزمین و موضع اصلی رقیبِ کوچکتر حمله

نشینی و دفاع از  جبور به عقبدر حمالت متقابل، رهبر بازار با حمله به سرزمین اصلی مهاجم، وي را م. کنند گازانبري استفاده می
 .کند سرزمین خود می

، با این که استراتژي دفاع از موضع استراتژي بسیار مهمی است اما رهبران بازار براي دفاع از موضع نام دفاع از جناحیندر  :نکته
 .اي را تأسیس کنند قوي» هاي مرزي پاسگاه«تجاري خود باید در مرزهاي خود 

، جانبه دفاع همهها براي اجراي استراتژي  شرکت. است» شروع حمله، قبل از حملۀ رقیب«دافعی، هاي ت یکی دیگر از استراتژي :نکته
در این حمله، رهبر بازار در . است» حملۀ پارتیزانی«جانبه  هاي دفاع همه یکی از روش. کنند هاي مختلفی استفاده می از روش
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به «هدف از حمالت پارتیزانی . ط ضعف خاصِ هر رقیبی حمله کندکند به نقا هاي مختلفی، جنگ با رقبا را آغاز و سعی می جبهه
 .نام دارد» جانبۀ بازار گسترش همه«جانبه  هاي دفاع همه یکی دیگر از روش. است» هم زدن تعادل و آرامش روانی رقبا

های ضمنی و ناخودآگاه  اینکه مشتری در هنگام انتخاب محصول، هم کاربرد و منافع محصول و هم ویژگی ـ 17
  گیرد، بیانگر کدام تئوری انگیزشی است؟ حصول را در نظر میم
  لند کله تئوری مک) ۴    تئوری هرزبرگ) ۳    تئوری مازلو) ۲    تئوری فروید) ۱
ü  درست است ۱گزینه .  

این شخص هیچ گاه دهند بیشتر ناخودآگاه هستند، بنابر شناختی واقعی که به رفتار مردم شکل می فروید عقیده داشت نیروهاي روان :نظریه فروید
شوند  تري که توسط یک کاال برانگیخته می هاي عمیق رو پژوهشگران حوزة انگیزش براي کشف انگیزه از این. هاي خود درك درستی ندارد از انگیزش
تعبیر و تفسیر تصاویر  توان از تداعی کلمات، تکمیل جمله، ها می از جملۀ این تکنیک. کنند هاي مختلف استفاده می هاي عمیق و تکنیک از مصاحبه

  .و اجراي نقش نام برد
رو، فرد از همۀ  از این. هاي ناشناخته و ناخودآگاه هستند هاي افراد، انگیزه اي از انگیزه زیگموند فروید معتقد بود که بخش عمده

کاربردها و منافع آن محصول کند، تنها به  طبق این تئوري، هنگامی که مشتري محصولی را انتخاب می. هاي خود آگاهی ندارد انگیزه
هاي ضمنی و ناخودآگاهی مثل شکل، اندازه، وزن، نوع مواد، رنگ و نام تجاري محصول هم بر انتخاب  بلکه ویژگی. کند دقت نمی

با کمک . کنند یاستفاده م» نردبان«هاي ناشناخته و ناخودآگاه مشتریان از روشی به نام  ها براي شناخت انگیزه بازاریاب .مشتري تأثیرگذار است
هاي محصول را طبق انگیزة شناخته شده، توسعه  هاي تبلیغاتی و ویژگی تواند انگیزة واقعی مشتري را شناسایی کند و پیام این روش، بازاریاب می

مشتریان استفاده  هاي اصلی هم براي شناسایی انگیزه» هاي عمیق با مشتریان مصاحبه«افزون بر روش نردبان، محققان بازاریابی از روش . دهد
ها و آزمون  ها، آزمون تکمیل جمله، آزمون تفسیر تصاویر و شکل هاي فرافکنی مثل آزمون تداعی واژه محققان بازاریابی همچنین از روش. کنند می

  . کنند کنندگان استفاده می هاي اصلی و ناخودآگاه مصرف ها نیز براي شناسایی انگیزه بازي نقش

شود، از کدام  رسد و یا بسیار طوالنی می وزیع، تضادها به مرحله بحرانی خود میزمانی که در کانال ت  ـ 18
  شود؟ روش در مدیریت تضاد استفاده می

  مراجع قانونی) ۴    دیپلماسی و حکمیت) ۳    جبران دوجانبه) ۲  اتخاذ هدف برتر) ۱
ü  درست است ۳گزینه.  

در اینجا اعضاي کانال به نحوي بر . باشدپذیرش اهداف واال ترین مکانیسم،  اید مهمش. براي ادارة موثر تضاد در کانال چندین مکانیسم وجود دارد
. تواند بقاء، سهم بازار، کیفیت باالتر یا تأمین رضایت مشتري باشد کنند، این هدف می سه هدف اساسی که مشترکاً به دنبال آن هستند توافق می

شان یا  ال با یک تهدید خارجی مثالً یک کانال جدید و مؤثر رقیب، قوانینی مغایر با منافعزنند که کان اعضاي کانال وقتی به چنین کاري دست می
همکاري با همدیگر ممکن است به آنها کمک کند این تهدید را از میان بردارند یا آن را بی . رو شده باشد کننده روبه هاي مصرف تغییري در خواسته

  . دارد که طرفین متوجه شوند همکاري با همدیگر چقدر در رسیدن به هدف آنها مؤثر است در اینجا این احتمال نیز وجود. اثر سازند
براي مثال، مدیران جنرال موتورز ممکن است موافقت کنند . بین دو سطح کانال یا بیشتر استمبادله افراد یک ابزار مفید براي مدیریت بر تضاد، 

گذاري نمایندگی مجاز در  ها هم ممکن است براي کار در دایره سیاست د و صاحبان این نمایندگیهاي مجاز به کار ادامه دهن در بعضی از نمایندگی
کنند و هنگام بازگشت سر کار  به احتمال قریب به یقین، این افراد درك بهتري از نقطه نظرات همدیگر پیدا می. شرکت اظهار تمایل کنند

  . باشداي مرتفع شده  شان ممکن است مسائل تا اندازه اصلی
این تالش با . گیرد تا حمایت و پشتیبانی گردانندگان سازمان دیگر جلب شود تالشی است که از طرف یک سازمان صورت میقطارپذیري  هم

 مادامی که سازمان پیشقدم با مدیران سازمان دیگر. پذیرد شرکت دادن مدیرانِ سازمانِ دیگر در هیأت مشورتی، هیأت مدیره و نظایر آن صورت می
باید به . تواند در تعدیل تضاد و کاهش آن مؤثر واقع گردد قطارپذیري می برخورد جدي داشته باشد و به نظرات آنان اهمیت دهد، این قضیه هم

شود زیرا به منظور جلب همکاري طرف دیگر ممکن است مجبور شود در مورد  اي را متحمل می خاطر داشت سازمان پیشقدم هم در اینجا هزینه
  .اي سازش و مصالحه کند هاي خود تا اندازه ها و طرح سیاست

 دیپلماسی .جویند شود، طرفین به دیپلماسی، میانجیگري یا داوري توسل می وقتی تضاد مزمن و حاد می
وگیري از براي جل. شود که هر طرف براي مالقات طرف دیگر و حل و فصل اختالف نسبت به اعزام یک شخص یا گروه اقدام نماید وقتی محقق می
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مراجعه به شخص  میانجیگري .ها کم و بیش با همدیگر تماس و گفتگو داشته باشند کند این افراد یا گروه تر شدن تضاد، منطق حکم می گسترده
رفین شود که ط وقتی محقق می داوري و قضاوت. ثالث است تا از توانایی و مهارت او براي وساطت و رفع تضاد میان منافع طرفین استفاده شود

  .واگذار شود و رأي صادره توسط او مورد قبول طرفین واقع گردد) یک یا چند داور(موافقت کنند حل مسئلۀ موجود میان آنها به شخص ثالثی 

  :ارائه شده است و کلر تعریف زیر طبق کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر
  : ی عبارتند ازهاي بازاریاب هاي مدیریت تضادها در شبکه ها و مکانیسم برخی از روش

گاهی اوقات، تدوین یک استراتژي دقیق براي کل شبکه و تعیین نقش استراتژیک هر عضو و همچنین بازارهایی که هر  .تطبیق استراتژیک) 1
  . برد عضو باید آنها را هدف بگیرد، منابع و دالیل بروز تضاد را تا حد زیادي از بین می

دوجانبه، در نظر گرفتن درآمدهاي اضافه براي اعضايِ موجود شبکه با هدف کاهش اثرات اضافه شدن یک  منظور ما از جبران. جبران دوجانبه) 2
  .باشد شبکۀ جدید می

این . رسند هاي بلندمدت و برتر به توافق می هاي بازاریابی بر سرِ اتخاذ و پیگیري هدف در این روش، اعضاي شبکه .هاي برتر اتخاذ هدف) 3
شود که کل  این روش بیشتر موقعی اتخاذ می. بقاء در بازار، افزایش سهم بازار، افزایش کیفیت یا افزایش رضایت مشتریان باشدها ممکن است  هدف

  .شبکه با یک تهدید خارجی مثل ورود یک شبکۀ رقیب و جدید، افزایش فشارهاي قانونی و تغییر رفتارهاي خرید مشتریان، مواجه شده است
هاي مجاز فعالیت  اي، مدتی را در نمایندگی به عنوان مثال، طبق یک سنت دیرینه، مدیران جنرال موتورز به صورت دوره .مبادلۀ کارمندان) 4

هاي اعضاي شبکه به  هدف اصلیِ این روش، نزدیکیِ دیدگاه. گذرانند ها نیز مدتی را در واحدهاي مختلف شرکت می کنند و مدیران نمایندگی می
  .یکدیگر است

به عنوان مثال، انجمنِ صنفیِ تولیدکنندگانِ محصوالت و موادغذایی آمریکا رابطۀ . هاي بازاریابی هاي صنفی شبکه در انجمنعضویت ) 5
ها و  اي و رستوران هاي زنجیره فروشی در این نهاد اکثر خرده. (نزدیکی با اتحادیۀ نهادهاي بازاریابی و فروش موادغذایی آمریکا برقرار کرده است

کنند که مشکالت و تضادهاي احتمالی بین تولیدکنندگان و فروشندگان مواد و محصوالت  این دو انجمن سعی می). ها عضو هستند وشیفر اغذیه
  .غذایی را مدیریت کنند

ت و هاي مشابه، حمای هاي مشترك و تشکل کند که با تشکیل شوراهاي مشورتی، هیأت مدیره چه کسی از اعضا سعی می .هاي مشترك انتخاب) 6
هاي بازاریابی،  دهد که همۀ اعضاي شبکه این روش، زمانی به خوبی جواب می. همکاري رهبران عالی سایر اعضاي شبکۀ بازاریابی را جلب کند

سرِ  هایی نیازمند توافق بر عالوه بر این، ایجاد چنین گروه. هاي آنها عمل کنند هاي مشترك را جدي بگیرند و به ایده ها و انتخاب نظرات گروه
  .هاي کاري گروه است ها و برنامه سیاست

هاي  شوند، اعضاي شبکه رسند یا بسیار طوالنی و مزمن می زمانی که تضادها به مرحلۀ حاد و بحرانی می. دیپلماسی، میانجیگري و حکمیت) 7
گیرد براي  شود که یک طرف تصمیم می ذ میروش دیپلماسی زمانی اتخا. کنند هاي دیپلماسی، میانجیگري و حکمیت استفاده می بازاریابی از روش

میانجیگري به معنی تعیین طرف سوم . حلِ مشکالت و تضادهاي موجود، فرد یا گروهی را براي مذاکره با مقامات طرف دیگر معین و ارسال کند
گیرند توضیحات و  ه دو طرف تصمیم میافتد ک حکمیت زمانی اتفاق می. طرفی براي حل مشکالت و تضادهاي بین دو عضو شبکۀ بازاریابی است بی

  . دالیل خود را به طرف سوم ارائه دهند و تصمیمِ طرف سوم را بپذیرند
هاي باال مفید واقع نشوند، اعضاي شبکه ممکن است تصمیم بگیرند که دادخواستی  در نهایت این که، اگر هیچ کدام از روش. مراجع قانونی) 8

  .قانونی را مطرح کنند
  
  

  ی بهترین ها برای شمابا آرزو
  مروجعلیرضا 

  


