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هاي تولیدي، طبقات اجتماعی ثروتمند و متوسط در آن گسترش  شرکتصنعتی کشوري که در کنار رشد ) نظام(در ساختار  . 1
  کند، این ساختار اقتصادي چه نام دارد؟ اقدام به خریدهاي خارجی میهاي طبقۀ ثروتمند  یابد، براي تأمین خواسته می

    شدن صنعتی اقتصاد در حال) 2    اقتصاد صادرکننده مواد خام) 1
  شده اقتصاد صنعتی) 4      اقتصاد زیستی               ) 3

  )کتاب بازاریابی 433صفحه (     ç                                      .درست است 2گزینه  :پاسخ
 

  :د ازکرد که عبارتن زیاز هم متما توان یممختلف چهار نوع ساختار صنعتی را  يکشورها انیدرم
زیادي از محصوالت  مقدارِ. اقتصادي است که در آن بیشتر مردم به امور کشاورزي ساده اشتغال دارند :یگذران زیست اقتصاد

  . کنند کشاورزي را به مصرف رسانیده، مابقی را به صورت پایاپاي با محصوالت و خدمات ساده مبادله می
اقتصادي است که از لحاظ داشتن یک یا چند منبع طبیعی مواد خام، غنی ولی در موارد دیگر  :صادرکننده مواد خام اقتصاد

  .توزیعی هستند نقلیه سنگین و تجهیزات استخراج معادن، وسایط آالت این کشورها بازار خوبی براي وسایل و ماشین. ضعیف هستند
درصد تولیدي  20تا  10اقتصادي است که در آن تولیدات صنعتی در حال افزایش است و احتماالً  :در حال صنعتی شدن اقتصاد
در حال افزایش ایجاد همراه با صنعتی شدن، یک طبقه جدید ثروتمند و یک طبقه متوسط . دهد ملی را تشکیل می ناخالصِ

  نیآید بنابرا ها فقط از طریق واردات به دست می کنند که بعضی از آن جدیدي نیاز پیدا می این دو طبقه به محصوالت. شود می
  .اند کشورهایی مانند هند و برزیل و ایران از این گروه. توان به این کشورها صادر کرد محصوالت بسیاري را می

شده را  کشورهاي مذکور محصوالت ساخته. باشند ادي است که صادرکننده محصوالت تولیدي و سرمایه میاقتص :صنعتی اقتصاد
کنند و در مقابل، مواد خام یا  صادر می) با وضعیت مختلف اقتصادي(ها را به دیگر کشورها  بین خود مبادله کرده، بخشی از آن

  .اي عرضه انواع مختلف محصوالت هستندبازار خوبی بر ورهااین کش. خرند ساخته می محصوالت نیم
 

ساختار  و تعداد فروشندگان زیاد است کدامطبق دیدگاه کالسیک از ساختار رقابتی صنعت، زمانی که محصوالت متمایز بوده  . 2
  حاکم است؟

  انحصارچند جانبه خالص) 2                                           انحصار کامل) 1
  رقابت کامل) 4                                           رقابت انحصاري) 3

  )کتاب بازاریابی  276صفحه ( ç                                              .درست است 3گزینه  :پاسخ

   ! در یک نگاه بازارها
  

  .استتعداد فروشندگان زیاد  و رقابت انحصاري رقابت کاملدر 
  کاال همگن و در رقابت انحصاري کاال متمایز رقابت کاملدر 
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در صورتی که یک شرکت فرضی، خط محصول جدیدي را به خطوط محصول قبلی اضافه کند، بر آمیخته محصول کدام بعد  . 3
  افزوده خواهد شد؟

  عرض) 4  دامنه) 3  عمق) 2  طول) 1

  )کتاب بازاریابی  221صفحه (  ç                                                        .درست است 4گزینه  :پاسخ

نامیده ) جورِ کاال(، ترکیبِ محصول شود یفروش عرضه م يشرکت که برا يدیتول مجموعه محصوالت ):، جور کاالکاال ترکیبِ(ل خته محصویآم
  .است سازگاريو  مقع، طول، عرضشود؛ و داراي چهار ویژگی مشخص  می
³ هنا(رض عنشان :خته محصولیآم )وسعت یا پ زمانی که یک شرکت، بنابراین .شده به بازار است محصوالت عرضه دهنده تعداد خطوط خط 

  .عد عرض آمیخته محصول افزوده استبر ب محصول جدیدي اضافه کند،

 
کنند، چه نام  فروشی که تحت مالکیت مرکزي و مدیریت و کنترل خطوط مشابه محصول عمل می گروهی از بازارهاي خرده . 4

  دارند؟
  اي شبکه) 4  توزیعی) 3  اي زنجیره) 2  فروشگاهی) 1

  ) کتاب بازاریابی  306صفحه ( ç                                         .درست است 2گزینه  :پاسخ
  .بندي کرد طبقه روش عملو  کل مالکیتش، محل جغرافیایی، سعت ردهو، اندازه فروشگاهتوان بر اساس  ها را می فروش خرده

  :شوند گروه تقسیم می به دوفروشی،  بندي مؤسسات خرده در این طبقه :شکل مالکیت
. شامل دو یا چند فروشگاه با مالکیت و مدیریت مرکزي است و رده محصوالت مشابهی را در تشکیالت توزیعی خود دارند :اي هاي زنجیره فروشگاه /

مکانِ استفاده بیشتر از ، اي مستقلها فروشگاهاز  تر نییپایمت فروش ، قزایایی نظیر، مدباش یمي بزرگ ها یفروش ابه خردهمش ها فروشگاهاین  مزایاي
دبینی عمومی و قوانین ، بشکالت نیروي انسانی، مپذیري عدم انعطاف: نیز عبارتند از ها فروشگاهرقابتی این  معایب. تبلیغات و توانایی گسترشِ ریسک

اي ي زنجیرهها فروشگاه ضد  .  
کنترل موجودي و حسابداري  يها ستمیسخرید فعالیت داشته و از  از کارایی زیادي برخوردار بوده و تا حد امکان در مراکزِ :هاي مستقل فروشگاه /

 . رندیگ یممناسب بهره 
 
  هاي بازاریابی الکترونیکی است؟ کدام مورد از قابلیت . 5
  سازي عمومی) 4  بازاریابی همگرا) 3  بازاریابی تعاملی) 2  دسترسی آسان) 1

  ) کتاب بازاریابی  393صفحه ( ç                                               .درست است 2گزینه  :پاسخ
  : هاي بازاریابی الکترونیکی عبارتند از قابلیت

  .عبارت است از امکان دستیابی هر فردي به اینترنت در هر کجاي جهان: دسترسی جهانی. 1
  .عبارت است از تولید محصوالت مطابق با خصوصیات و نیاز مشتري :(Personalization)سازي  شخصی. 2
ارتباط خریدار و فروشنده که در آن مشتري، مقدار و نوع اطالعات دریافتی از بازاریاب را از : (Interactive Marketing)بازاریابی تعاملی . 3

  .کند هاي واقعی مجازي کنترل می هایی مثل اینترنت و کیوسک طریق کانال
  .عبارت است از تولید محصول مورد نیاز در وقت مقرر :بازاریابی در زمان درست. 4
هاي تبلیغاتی در جهت تولید پیام تبلیغاتی  عبارت است از همگامی و تناسب تمامی فعالیت :(Integrated Marketing)پارچه بازاریابی یک. 5

  .مرتبط و مورد نظر مشتري
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شوند  مت، کیفیت و شکل مقایسه میبعد از اینکه با سایر محصوالت رقیب از نظر قیکدام نوع از محصوالت فقط  . 6
  گردند؟ خریداري می

  ویژه) 4  فروشگاهی) 3  راحتی) 2  بادوام) 1
  )کتاب بازاریابی 218صفحه ( ç       .درست است 3گزینه  :پاسخ
کاالهایی هستند که مشتري، عواملی نظیر مناسبت،  :)Shopping products( یا فروشگاهی بازاري، اي مغازه، اي ي مقایسههاکاال

کاالهایی نظیر مبلمان و اثاثیه، پوشاك، اتومبیل دست دوم و ابزار و . کند کیفیت، قیمت و شکل را در فرآیند انتخاب و خریدشان لحاظ می
  .اي هستند وسایل اساسی جزء کاالهاي مقایسه

  

کدام مورد جزو . نمایند» پذیر محسوس«یک خدمت را توانند  کنندگان خدمات می تعدادي روش وجود دارد که ارائه  . 7
 ؟نیستها  این روش

  مکان) 4  افراد) 3  قیمت) 2  ها قوانین و رویه) 1
  ) کتاب بازاریابی 276صفحه ( ç                    .درست است 1 گزینه:پاسخ

  
  )4I( یخدماتامور  های ویژگی

  .اند فناپذیريو  ناپذیري فکیکت، تغییرپذیري، ناملموس بودنژگى یچهار ومشتمل بر ، یرانتفاعیا غیانتفاعى  ، وا خصوصىیعمومى  خدماتتمام 

، یا حس لمس د،یدشود خدمات را  ینم خدمات دیش از خریپاند؛ یعنی،  ناملموس ماتخد 1)غیر عینی بودن- ننامحسوس بود(ن ناملموس بود
شامل فیزیکی که ، محصولی است غیردمتخ .دهد را نشان شان اربردکا نفع ی د،نکقابل لمس اي  به گونهخدمات را موظف است، خدمات  یابیبازار. کرد

   .رآیددتملک تحت  تواند نمیعملکرد یا تالشی است که  فعالیت،

   (7P) آمیخته بازاریابی خدمات
و  ،)فرآیند( 3مدیریت عملیات ،)افراد( 2کارکنانبر  لمشتم بازاریابی محصوالت فیزیکیمربوط به  4P، سه آمیخته دیگر به بازاریابی خدماتبراي 

 .افزوده شده است )مستندات فیزیکی( 4هاي فیزیکی امکانات و دارایی

کند و مالکیت چیزي را نیز به دنبال  نشدنی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می عتی نامحسوس و لمسخدمت فعالیت یا منف : خدمات) 1( 
  . تولید خدمت ممکن است به کاالي فیزیکی وابسته باشد یا نباشد. ندارد

در  .شوند مند بهرهمشتریان از قیمت بیش از پیش به عنوان شاخص کیفیت  شود میباعث  ،خدماتناملموس  ماهیت: خدمات گذاري قیمت )2(
  :کنیم میکه به دو روش متداول و مهم اشاره  شود میگوناگونی تعیین  هاي روشزمینه محصوالت خدماتی، قیمت با 

   کارکنان) 5(                                                      ترفیع در خدمات) 4(                                 توزیع یا مکان در خدمات) 3(
  مدیریت عملیات یا فرآیند) 7(                           هاي فیزیکی امکانات و دارایی) 6(

هاي استراتژي در زمینه هاي ذیل  ندمی توان موضع خودراي ملموس کردن بشرکت هاي خدماتی  عنوان شده است که ر نیز در کتاب کاتل :تذکر
  قیمت سمبل ها، خدمات،ارائه دهندگان خدمات،تجیزات،ابزارهاي ارتباطی،محل ارائه  :نمود ذاتخامختلفی را 

                                                           
1. Intangibility 

2. People 

3. Process 

4. physical evidence 
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ها از چه نوعی  ندارند، تقاضاي آن، نسبت به استفاده از محصوالت ساخت داخل کشور تمایلی اینکه برخی از ایرانیان . 8
  است؟

  یمنف) 4  عدم تقاضا) 3  تنزلی) 2  پنهان) 1
           .درست است 4گزینه:پاسخ
براي اجتناب از آن حتی و  ل ندارندیتما تیمهم بازار بالقوه، به محصول یا خدم يها بخش تر شیبباً یه در آن تقرکاست  یتیوضع :ینفم يتقاضا
  .هستند مبلغبه پرداخت  حاضر
شان  رفعد و براي را بشناس زمانمقاومت بازار در برابر محصوالت و خدمات ساهاي  ها و دلیل تعلباید  در وضعیت تقاضاي منفیبازاریابی مدیر  :نکته

  .هستندهزینه و  احساسات، ها ارزشهاي مهم مقاومت مشتمل بر  عامل. تالش کند

مثال هایی که می توان براي تقاضاي  .دقت داشته باشید صرف کلمه عدم تمایل نمی توان در مورد صفر یا منفی بودن تقاضا اظهار نظر کرد :تذکر
؛به عبارتی در تقاضاي ....کیسه صفرا و منفی زد عبارتند از خدمت سربازي، رفتن افراد متخصص به مناطق محروم،مراجعه به داندان پزشک،جراحی 

  .ي رهایی از محصول هزینه می کنندامنفی وضعیتی از افراد بر
ل برخی افراد نیز با قبول هزینه کاالي خارجی را جایگیزین محصوالت حتی با کیفیت می کنند که اینجا برخی عامل هاي اساسی تقاضاي منفی مث

  .ارزش ها و احساسات بی تآثیر نخواهد بود
  
  
ها و استراتژي  منظور توسعۀ عملیات روزانه، تاکتیک آوري اطالعات، بررسی و تحلیل آن به فرآیندي که شامل جمع . 9

  وکار است، چه نام دارد؟ کسب
    هوش رقابتی) 2                      دوین استراتژيت) 1
  هوش تجاري) 4    سیستم اطالعات بازاریابی) 3

  )کتاب بازاریابی 118صفحه ( ç         .درست است 4گزینه:پاسخ
گذاري، ترفیع و راهبردهاي  بندي و هدف هایی براي بهبود اثربخشی بخش سازد که از اطالعات پایگاه داده در راه بازاریاب را قادر می ،5کاوي داده

و  هاي آماري توانند از تجزیه و تحلیل مدیران بازاریابی هم اکنون می. اي استفاده کند بازاریابی مستقیم همانند توسعه راهبردهاي بازاریابی رابطه
  .کاوي استفاده نمایند سازي براي جستجوي الگوهاي مهم علت و معلولی در بانک اطالعاتی از طریق داده هاي مدل تکنیک

ها و  ي عملیات روزانه، تاکتیک آوري اطالعات، بررسی و تحلیل آن به منظور توسعه فرآیندي شامل جمع (Business intelligence)هوش تجاري 
بنابراین . پردازند آوري اطالعات از درون و یا بیرون سازمان می افزاري پیشرفته به جمع گیري از ابزارهاي نرم بازاریابان با بهره. باشد استراتژي تجارت می

  . گیرد یا رقباي مهم شرکت به چه مواردي وابسته هستند د بگوید که عملیات فروش در یک شرکت چگونه شکل میتوان هوش تجاري می
اي از تجارت هوشمند است که بر یافتن اطالعات در مورد رقبا با استفاده از منابع منتشر شده،  گونه (competitive intelligence)هوش رقابتی 

هدف . هاي عمومی و سایر منابع ثانویه مانند اینترنت تمرکز دارد کنندگان کاالي آن صنایع، مراکز دولتی، فایل ن و تأمینها، مشاهدات بازاریابا مصاحبه
  .هاي خاصی است که یک رقیب براي خود حفظ نموده است اصلی آن آشکار کردن و کشف مزیت

بندي، تجزیه و تحلیل و  ، طبقهآوري یافته که طی آن اطالعات جمع است از مراحلی سازمانت عبار MIS(6( هاي اطالعاتی بازاریابی سیستم :تذکر
اطالعات  یک سیستمِ با توجه به دیدگاه کاتلر و کلر به عبارتی. گیرد مورد استفاده قرار میشود و در داخل و خارج از شرکت به طور منظم  تنظیم می
بندي، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و توزیع به موقع اطالعات صحیح براي  آوري، دسته هایی براي جمع شامل افراد، تجهیزات و روش (MIS)بازاریابی 
اطالعات حاصل از تحقیقات  .بازاریابی است اطالعاتی بازاریابی، فراتر از تحقیقات دهد که سیستمِ این تعریف نشان می. گیرندگان بازاریابی است تصمیم

 گیري مدیرِ توانایی تصمیم بهبوداطالعات بازاریابی  هدف کلی سیستمِ. رود اطالعاتی بازاریابی به شمار می بازاریابی داده بسیار مهمی براي سیستمِ
  .است بازاریابی

                                                           
5. Data Mining 

6. Marketing Information System 
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یک موثرترین  یک از منابع بیشترین و کدام گیري خرید،  کدام کنندگان در فرآیند تصمیم از میان منابع اطالعاتی مصرف . 10

  کنند؟ ارائه میاطالعات را 
    منابع تجربی - منابع عمومی) 2    منابع محلی -اي منابع رسانه) 1
  هاي اجتماعی رسانه -منابع تبلیغاتی) 4    منابع شخصی - منابع بازرگانی) 3

  )کتاب بازاریابی 137صفحه ( ç                                                .درست است 3گزینه :پاسخ
 .کند شان را فراهم می یا حداقل امکان ارزیابی مشروعمنابع شخصی، کاال را براي خریدار . هستند منابع شخصیمنبعِ اطالعات،  مؤثرترین :نکته

 .کنند نابع تبلیغاتی، معموالً خریدار را مطلع میم. دآور به دست می منابع تبلیغاتیخود را از  ازیموردن اطالعات قسمت اعظمِکننده  مصرف :نکته

  
 

  فرافکنی فروش آتی بر اساس الگوهاي فروش قبلی چه نام دارد؟ . 11
    رگرسیون) 2                                            میانگین متحرك) 1
  تحلیل روند) 4  تجزیه و تحلیل اطالعات              ) 3

  ) کتاب بازاریابی  210صفحه ( ç         .درست است 1گزینه :پاسخ
 

هاي کمی روش  

 ماهیت نوع روش

هاي زمانی سري  

آید اي براي توصیف رفتار آینده به دست می بر اساس اطالعات فروش قبلی معادله تحلیل روند  

.گردد تغییرات فصلی و تغییرات نامنظم مجزا می  اي، اثر روند، تغییرات دوره تجزیه اطالعات  

هاي متحرك میانگین  فرافکنی فروش آتی بر اساس الگوهاي فروش قبلی 

هاي گذشته دار فروش میانگین متحرك وزن هموارسازي نمایی  

سازي ریاضی با استفاده از چندین روش مدل مدل باکس جنکینز  

  

  

  

  



    
   جرّو ـم استاد    |  ٩٧ ارشد ابیـازاریـبل تشریحی ـح                

  

در صورتی که تقاضا براي خودرو کاهش یابد، در نتیجۀ آن تقاضا براي فوالد که از مواد اولیه ساخت خودرو است نیز کاهش «عبارت  . 12
  بیانگر کدام ویژگی بازاریابی سازمانی است؟» .یابد می

  نوسان زیاد) 4  پر کشش) 3  تقاضاي انتقالی) 2  فاقد کشش) 1

  ) بازاریابی کتاب142ِصفحه ( ç         .درست است 2گزینه :پاسخ
 

. تاس مشتق یا انتقالی تقاضايِسازمانی از نوع  تقاضايِ  
.شود یمتجاري از تقاضا براي کاالي مصرفی ناشی  براي کااليِتقاضا  :مشتقتقاضا   

 مقایسه بازارهاي سازمانی و مصرفی

 ساختار بازار و تقاضا

  .و جود دارد يتر بزرگ اما خریدهايِ تري خریدار تعداد کم سازمانیدر بازار  *
  .متمرکزندجغرافیایی بسیار  ازنظربازارهاي سازمانی  *
  )شود یمبراي کاالي تجاري از تقاضا براي کاالي مصرفی ناشی  تقاضا. (تاس مشتق یا انتقالی تقاضايِسازمانی از نوع  تقاضايِ *

  )داثر زیادي ندار مدت کوتاهتغییر قیمت در ( .است کشش فاقدتقاضا در بسیاري از بازارهاي سازمانی * 
  .است يتر یشبنوسانات داراي تقاضا در بازارهاي سازمانی  *

 

  با کدام مورد تطابق دارد؟عدم قبول استانداردهاي محصوالت کشور صادرکننده از طرف بعضی از کشورها  . 13
    تعرفه گمرکی) 2                                            سهمیه گمرکی) 1
  محدودیت بازرگانی) 4    اي هلی غیرتعرفه محدودیت) 3

  ) بازاریابی کتابِ  430صفحه ( ç         .درست است 3گزینه :پاسخ
  ها محدودیت

   :اند از ها عبارت ترین آن هاي بازرگانی متعددي مواجه خواهد شد که مهم حدودیتخارجی بفروشد با م يکشور ی بهخواهد محصول که می یشرکت
 .کند یمکشور خارجی بر واردات کاالهاي خاصی وضع  است که دولت تیمالیابه زبان ساده تعرفه  :تعرفه گمرکي /

  . کند محدود می) معموالً یک سال(در دوره زمانی خاصی  از نظر مقداردر اینجا دولت خارجی واردات برخی از محصوالت را  :سهمیه /
  مقررات ارزي خاص  هاي خارجی، از طریق وضعِ در این روش، دولت :محدودیت بازرگاني از طریق کنترل ارز خارجي /
 المللی با آن مواجه شوند، ها ممکن است در بازار بین شرکتاي که  غیر تعرفه هاي برخی از محدودیت :اي هاي غیر تعرفه محدودیت /

صادرکننده از طرف بعضی  هاي محصوالت کشورِاستاندارد قبولِ عدمِیا  خارجی هاي مناقصهممنوعیت مشارکت در بعضی   :اند از عبارت
  .ها هاي دولتی آن از کشورها، با توجه به مقررات خاص سازمان

      مناقصه، عدم قبول استاندارد :محدودیت غیر تعرفه اي کلید واژه .... 
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هاي تحقیق و توسعه مؤثر  گذاري، براي یک محصول کامالً جدید جهت پوشش دادن به هزینه کدام روش قیمت . 14
  است؟

    تثبیت بازار) 2                                            نفوذي) 1
  پرمایه و گران) 4    گذاري رقبا پیروي از قیمت) 3

  ) کتاب بازاریابی  276صفحه ( ç         .درست است 4گزینه :پاسخ
باال  یمتیآن ق ين است براکشود مم یم یبه بازار معرف يدیمحصول جد یوقت :)Skimming Pricing( ، گزافه و گرانیرماپ يگذار متیق

سب که و گران هدف یرماپ يگذار متیقدر روش . باشد یر بودن محصول مینظ یا بی ينوآورن ه و گرایرماپ يمت باالیعلت ق. رفته شوددر نظر گ
رقبا قرار  يها متیافته، در سطح قیاهش کها  متیش سهم بازار قیا افزایحفظ  يو با ورود رقبا برا باشد یوتاه مک يا دوره ياد برایسود ز

 و د به بازاریمحصوالت جد ید و معرفیش از تولیالن پک يها يگذار هیجبران سرما ياست برا یفرصت واقع در يگذار متین روش قیا. ردیگ یم
  .نندکخود را جبران  يها نهیوتاه هزک یدهد تا در مدت یان را مکن امیها ا تکبه شر

  در کدام مرحلۀ عمر کاال، توزیع محدود است؟ . 15
  بلوغ و اشباع) 4  افول) 3  رشد) 2  معرفی) 1

  ) بازاریابی کتابِ  228صفحه ( ç         .درست است 1گزینه :پاسخ
  :هاي مختلف مراحل گوناگون منحنی عمر محصول در جدول زیر خالصه شده است نیز ویژگی مدیریت بازاریابی سه استاددر کتاب 

  معرفی  رشد  بلوغ و اشباع  افول
  مراحل عمر محصول    

  
  ویژگی     

کاهش هزینه، عقد قرارداد تولید با 
تر، حذف  تولیدکنندگان کوچک

  محصول از خط تولید

حفظ وفاداري به مارك 
  اهداف بازاریابی  افزایش آگاهی  تأکید بر تمایز  محصول

  رقابت  هیچ  در حال رشد  زیاد  یابد کاهش می
  محصول  یک عدد  تر تنوع بیش  خط تولید کامل محصول  مانند فقط محصوالت پرفروش باقی می

  قیمت  باال یا پایین  در حال کاهش  شده تثبیت  )باال یا پایین(وري حفظ سودآ

به خاطر آورنده و   حداقل تبلیغ و ترفیع
  تبلیغ و ترفیع  سازي، آموزش دادن آگاه  تأکید بر مزایاي رقابتی  دهنده جهت

  توزیع  محدود  تر هاي بیش فروشی خرده  ها فروشی حداکثر خرده  تر هاي کم فروشی خرده
  

  

  

               با آرزوی موفقیت شما            
 


