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  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
ـتخوش تغییـرات و پیشـرفت    ايقابـل مالحظـه  هاي علمی که در چند سال گذشته بـه طـور   یکی از حوزه هـاي  دس

ـته  که تحقیقات بازاریابی ماهیت میـان یی از آنجادانش تحقیقات بازاریابی است.  ،چشمگیر شده است بـه   ،دارد اي رش

به عنوان ابزارهاي عمل بهره  آنهاهاي دانش را اقتباس کند و از هاي فناوري و دیگر حوزهخوبی توانسته است پیشرفت

حسـگرها،   ، واقعیـت مجـازي، نـانو   ها دادههاي گردآوري داده، هوش مصنوعی، کالنهایی که در روش بگیرد. پیشرفت

ـ  این است کـه پـژوهش  بیانگر همه  ،خوانی مشتریان اتفاق افتاده استذهنابزارهاي فرافکنی و هاي تکنیک ی کـه  گران

ـبت بـه کارکردهـاي     ها پیشرفتاین  به موازاتباید  ،انفعالی عمل نکنند کنونی پویاي محیطدر  تمایل دارند،  آنهـا نس

  . آگاهی پیدا کنند

اغلـب ترجمـه یـا ترجمـه/تغییرهایی از      ها کتاباین  ،شویم میتحقیقات بازاریابی متوجه فعلی  هاي کتاببا نگاهی به 

ـتفاده    ،خـارجی تحقیقات بازاریـابی   هاي کتابغربی هستند. از نظر من ترجمه یا اقتباس علنی از  هاي کتاب بـراي اس

 پژوهشـگران و دانشـجویان  گمراهـی در   یـا موجب سـردرگمی   آنهاخواندن بلکه  ندارد؛کاربرد کردن در ایران نه تنها 

اي خواننـدگان ایرانـی نامـانوس    بر ها کتاباین  هاي مثالبراي این گفته چند دلیل دارم؛ نخست اینکه بیشتر  .شود می

کشـورهاي خودشـان را    موجود در هاي نمونه هاي خود کتاب هاي مثالدر نگارش بیشتر زیرا نویسندگان غربی ؛ است

مستلزم این است که خواننده در  ها مثالدرك اغلب این  دارند.به دنیا جانبه  و به ندرت نگاه همه دهند میمدنظر قرار 

خارجی در بازار و جامعه ایران موضوعیت  هاي کتاببعضی از مطالب دوم، زندگی کرده باشد.  فضا و فرهنگ آن کشور

. شود میمشاهده  ،ندارند سنخیت که در ایرانخارجی بعضاً بیش از صد صفحه محتواي نامتناسب  هاي کتابدر ندارد. 

 درست در جایی که باید محتـوایی را بـراي فهـم خواننـده     ،خارجی هاي کتابپردازي و جمله توضیحاتسوم، گاهی 

مخاطبـان  کاربردي و ارزنده بـراي   واقعاً یک کتاب که تصمیم گرفتمدچار ضعف است. بنابراین  ،بیشتر پردازش کنند

علمی خودم را کـه طـی    هاي دانستهکه براي نگارش این کتاب سعی من بر این بود فهیم ایرانی به قلم تحریر درآورم. 

با تجربیات عملی که از اجـراي   ،ام کردههاي مختلف بازاریابی کسب در حوزه و سال تحصیل و تدریس در دانشگاه 11

ـین این،  پیوند بزنم. عالوه بر ،مختلف تحقیقات بازاریابی دارم هاي پروژه در حـوزه   المللـی تعداد زیادي از منابع معتبر ب



 9  اي بر تحقیقات بازاریابی / مقدمه 1فصل                                                 

 

  

ـتفاده   نگـارش ایـن کتـاب   بـراي   موجود منابع علمی ترین ارزندهروزترین و از بو  بررسی کردمتحقیقات بازاریابی را  اس

. بنـابراین در  باشـد  کـاربردي واقعـاً  کتابی بنویسم که هم ارزش تئوریک داشته باشد و هـم   ،این بود من هدفکردم. 

توضیحات دقیق و واضحی اینکه تالش کردم عالوه بر  ،دادمارائه را  موضوعیفصل کتاب هر جا که مطلب و  9سراسر 

ـتفاده کـردم    هاي مثالاز  ،ارائه دهمدرباره آن مطلب قابل فهم را با بیانی  کـه  عملی و ملموس نیز درباره آن مطلب اس

همان لحظه بدون اینکه سردرگم شود به کاربردهاي آن در عرصه عمـل نیـز پـی     ،خواننده پس از مطالعه هر موضوع

ناقص و توضیحات غـامض   تفاسیررو، تمام سعی من بر این بود که در هیچ یک از مطالب این کتاب با ارائه  ببرد. از این

ـنم درباره آن شفاف ،تا آنجا که نیاز است در ارائه هر مطلبیخواننده را به حال خود رها نکنم و  و کاربردهـاي   سازي ک

  توضیح دهم. با مثال آن در عمل را نیز 

و هر کسی که براي کسب و کار  مشاورانها، بازاریابان، آپاستارتگذاران بنیان، ها شرکتخواندن این کتاب به مدیران 

کسـب دانـش   بـه  منـد   عالقهیا نیاز دارد براي انجام مراحل مختلف تحقیقات بازاریابی  ،یک راهنماي کاربرديبه خود 

  .  شود میتوصیه  ،درباره تحقیقات بازاریابی است

 در مقـاطع کارشناسـی   ،درس تحقیقـات بازاریـابی   هاي سرفصلاین کتاب به طور کامل تمام آنجایی که از همچنین 

توسط اساتید  تواند می ،دهد میرا پوشش  کار و کسب بازرگانی و مدیریت مدیریت ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناسی

   استفاده شود.درس تحقیقات بازاریابی و دانشگاهیان به عنوان منبع 

ـنهاداتی دارنـد   در پایان از تمام  پژوهشگران، استادان، دانشجویان و فرهیختگانی که درباره مطالب کتاب نظرات و پیش

  صمیمانه خواهشمندم که با من در میان بگذارند.

p.parvari@atu.ac.ir 

peymanparvari@yahoo.com  
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