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 مقدمه
 تیفعالتوسعه و تداوم  منظور بهو  هیسرما به تیفعالو شروع  یانداز راه منظور به یهر واحد تجار

 دشو یم نیتأم یمنابع مال قیاز طر یواحد تجار ازی. هر دو ندارد ازین دیجد یگذار هیسرما بهخود 

از  یکیو  ها شرکت تیمهم در موفق عواملاز  یکی یبه منابع مال ی. دسترس(1384 گدلو،ی)ب

 هک یزمان. (1390 ،همکاران و فری)خن استه آن ها در مراحل مختلف عمر مهم شرکت یها دغدغه

 هامروز که یدرحال ،شود یم ادی ها بانکاز  یسنت طور به ،شود یممطرح  ارک و کسب کی یمال نیتأم

ها و  بانک یمال نیتأمراه  تنها ن،یبنابرا ؛ندارند ریخطرپذ یگذار هیسرمابه  یلیمعموالً تما ها بانک

 رانیمداغلب  ن،یهمچن .وجود دارند یاز محصوالت مال یعیوس فیط. ستندین یاعتبار مؤسسات

از منابع مرسوم  یمال نیتأم منظور به یو اعتبارات کاف قیوثاو رشد،  یانداز راهدر مراحل  ژهیو به

خود  یمال نیتأمجمله  از یمال نیتأم یبرا یابیبازار متنوع یاز ابزارها دیبا ها آن ،رو نیا از .ندندار

داوطلبان عضو  ،زیآم مخاطره گذار هیسرما یها شرکت ان،یمشتر یسو از یمال نیتأم ،انداز راه

صدور اوراق قرضه،  ،یشخص انداز پس ،یداخل یمال نیتأمفروشندگان، دوستان،  ،نیتأم رةیزنج

 ,Muñoz-Leiva et al., 2012; Inderst & Müller, 2009 (Kotler) دننک استفاده و.... یبانک یها وام

 یابیبازار فنونبه  است،شده  یادیتوجه ز یابیبازار دانشگذشته به  یها دههدر  هرچند. ;2004

 طهیح نیدر ا دهد یممطالعات گذشته نشان  یبررس. است شدهتوجه کمتر  یمال نیتأم یبرا

 به که ینحو به ،Muñoz-Leiva et al., 2012)است ) صورت نگرفته یکامل جامع و قاتیتحق

 که یحالدر ،است شده منجر عیصنا شتریبدر  هیمؤثر در جذب سرما یها راهاز  یکی گرفتن دهیناد

 یها بنگاه ازیو انتظارات و ن هندهد التیتسه یها بنگاه یمنابع مال بودنمحدود لیدل به

 یدیکل یعامل ،یابیبازار یو ابزارها ها کیاز تکن ختهیآم ومناسب   راهبرد نیتدو رنده،یگ التیتسه

 ؛1392 و همکاران، دفریمؤ ؛Wells & Wint, 2001شود ) یممحسوب  کارهاو کسب تیموفق یبرا

بر  ریتأث نیتر بزرگ (1390) یرینص( و 1392) یرودپشت یراهنما نظر به (.1390 ،یابوجعفر

مراحل عمر  ،(2004کاتلر ) یها افتهی طبق .شرکت استعمر  ةمرحل یمال نیتأم یابزارها انتخاب

و  یمال نیتأممراحل ابزار  نیاز ا هرکدامکه در  استرشد، بلوغ و افول  ،یانداز راه شرکت شامل

 شکست یباال زانیمبا توجه به . متفاوت است گذار هیسرماجذب  یبرا یابیبازار  راهبرد

 نیتأم نبودو  (1393وزارت صنعت، معدن و تجارت،  گزارشاترشد ) ةمرحل یکارهاو کسب
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 یها  راهبرد ییشناسا ،(1389 ،یغالم و یآراست) شکست لیاز دال یکی عنوان به موقع به یمال

مورد  صنعت .)Ooghe, & Balcaen 2006( ستراهگشا هحلمر نیدر ا یمال نیتأم یبرا یابیبازار

 ریتأث و است یصنعت یها گروه نیتر مهمجمله  ازه ک است ییغذا صنعتپژوهش،  نیا مطالعة

کند  یم فایا کشور یاقتصاد توسعةدر  ینقش کارآمد واشتغال کشور دارد  و  GDP بر یاریبس

از ده  شیب ،(1393تجارت )وزارت صنعت، معدن و  گزارش مطابق .(1386 ،پور یذوقو  یترکمان)

 یها شرکتفعاالنه در بازار حضور دارند و  صورت بهدر استان تهران  ییهزار شرکت صنعت غذا

توجه به آمار  با ن،یهمچن. (1391 قدس،کنند ) یم تیفعال ییغذا عیصنا ةنیزمدر  یادیز نانةیکارآفر

 ،است ادیز صنعت نیا در کارهاو کسب شکست زانیم(، 1393تجارت )وزارت صنعت، معدن و 

 شرکت 2459استان تهران منحل و  ییشرکت صنعت غذا 4383 ر،یسال اخ پنج در که یطور به

 فعاالن ةیسرمادر جذب  یابیبازار یها مهارتکمبود  به توجهبا  ،رو نیا از. اند شده الفعریغ

 ییغذا عیصنا یها شرکتدر  یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  راهبرد یبررس ،ادشدهی یها بنگاه

 یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  راهبرد نیو تدو ییشناسا قیتحق یاصل هدف جه،یدرنت .دارد تیاهم

 .است استان تهران ییغذا عتصن رشد ةمرحل در یها شرکت

 

 قیتحق ةنیشیو پ ینظر یمبانبر  یمرور
 نانهیکارآفر یمال نیتأم

 یمیکراست ) یاقتصاد یها طرحدر  یگذار هیسرما منظور به ازیمورد ن ةیسرما نیتأم ،یمال نیتأم

 هیسرما بهخود  تیفعال ادامةشروع و  یبرا یاقتصاد یها بنگاهاحبان ص .(1392 ،یبوذرجمهر و

با  هامروز. رسند ینم تیبه موفق هرگز نوپا یکارهاو کسب ،یکاف یمال نیتأمو بدون  نددار ازین

 یآورسود شیافزا یمناسب برا یمال نیتأمروش  انتخاب و ییشناسابازار رقابت،  طیتوجه به شرا

 (.1390 ،ی)سوده است یضرور یامر ها شرکت اتیحادامة و 

 
 یمال نیتأمو  یابیوجه اشتراک بازار ؛یمال نیتأم یابیبازار

 وجود نهیزم نیدر ا یمحدود ینظر یمبان ،یمال نیتأم یابیبازارمفهوم  بودن نوظهور لیدل به
 .است شده آورده نیشیپ مطالعات از مفهوم نیا مورددر یتوجه انیشاموارد  ،حالنیا بادارد. 
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و  یمال یها رشته یها آموزهو حاصل تعامل  یمال یعلم بازارشناس ،یمال نیتأم یابیبازار
ابزارها و  صیو تخص یبنگاه اقتصاد یازهاین ییشناسااست و عبارت است از  یابیبازار

با  یمال نیتأم. (1392 ،یرودپشت ی)راهنما کارهاو کسب یمال نیتأمور منظبه یمال یبازارها
است  ینگیو نقد هیسرما جذب یبرا یابیبازار اتریتأث نیتر مهماز  یکی یابیبازار کردیرو

 ییشناسا یابیبازار اتموضوع از یکی که یطور به ،( Brady et al., 2011؛1388 ،یخانقاسم)
 یابیبازار از یریگ بهره ،شک یبتحقق اهداف شرکت است.  یدر راستا یمال یها روش

 .(Yu et al., 2014) دارد یمال نیتأم اتیبر عملکرد عمل یریچشمگات ریتأث

 
 یمال نیتأم یابیبازار  راهبرد

 در ارزش ایجاد چگونگی زمینة در ها گزینش از ای یکپارچه جموعةم بازاریابی  راهبرد
 بازاریابی  راهبرد. است رقابتی های موقعیت به سازمان پاسخگویی برای ای وسیله و بلندمدت

 است بازاریابی های  راهبرد از متأثر ،ها شرکت بازاریابی اقدامات تمام و دارد ای گسترده ابعاد
 2010 تا 1961 های سال در که مالی تأمین بازاریابی حوزة مطالعات نتایج طبق. (1391 شافعی،)
 اطالعات فناوری نقش ،بانک صنعت مالی، بازارهای مطالعات از زیادی بخش ،گرفت جامان

 ،پژوهش این در. است کرده بررسی را ...و مالی تأمین بازاریابی های  راهبرد ،مالی بیبازاریا در
 تدوین و شناسایی ها  راهبرد این بازاریابی، رویکرد با مالی تأمین های  راهبرد اهمیت به توجه با

 . Markham, 2015)&.(Muñoz-Leiva et al., 2012; Lee  شود می
 

 رشد مرحلة

 ،یپشترود یراهنمااست )عمر  یمنحن، توجه به  راهبرد نیتدو یها مؤلفهاز  یکی یابیبازار متوندر 
 یمال نیتأم یبرا یابیبازار یابزارهاو  یمال نیتأم منابعتفاوت  لیدل به زین یمال تیریو در مد (1392

 در .شود یمتوجه  یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبرد نیتدو منظور به مؤلفه نیبه ا ،عمر مراحل در
 دارند ازین یفعل یها تیفعالو حفظ  دیجد یها تیفعال ةتوسع یبرا هیسرما به ها شرکت ،رشد ةمرحل

و  ابدی یمضرورت  دیجد یمال یورود به بازارها رشد مرحلةدر  ،اساسنیابر .(1390 ،یسودده)
 یها  راهبرد خلق جه،یدرنت .ابدی یم تیاهم زین دیجد یابزار مال د،یجد یمال یحضور در بازارها تبع به

  .(1392 ،یپشترود ینما)راه ابدی یمضرورت  رشد مرحلةدر  یمال نیتأم یابیبازار ندیفرادر  دیجد
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 پژوهش یمفهوم یالگو
 .شوند می تدوین مالی تأمین بازاریابی های مؤلفه اساسبر مالی تأمین بازاریابی های  راهبرد

 تأمین برای بازاریابی های  راهبرد و ها مؤلفه دنکیم کمک (2004) کاتلر مفهومی ارچوبچ

 یعنی تر، عیوس های قالب در و شود شناسایی هدفمندتر طور به ،شود درک مند نظام طور به مالی

 مالی تأمین بازاریابی های مؤلفه پژوهش این .شود نییتب یعل روابط از تر عیوس ةکشب یک در

 چارچوب از برگرفته که را تمایز و بازاریابی آمیخته ،هدف بازار انتخاب و بندی بخش مانند

 . (Kotler, 2004: 173) است برده ارک به ،است کاتلر مفهومی

 یجوو جست یبرا شرکت کردنتوانا موجب :عیکانال توز( الف :یابیبازار ختهیآم. 1

هدف  گذاران هیسرما بیترغو  یآگاه یبرا یارتباط یابزارها :غیتبلب(  ؛شود یم گذار هیسرما

: فروش از اند عبارت یمال یبازارها فعاالنتفادة اس مورد یقیتشو یابزارها جمله است. از

 نیتأم نةیهز( ج. (Lee & Markham, 2015) گذاران هیسرماروابط با  ،یروابط عموم ،یحضور

منابع  نیمستلزم تأم امر نیا و است شتریو سود ب ترکم نةیهز مدت،دراز در تیموفق الزمة :یمال

و جذب  یمال نی(. تأم1392 ،یجمهربوذر و یمی)کر است مناسب و معقول نةیهزبا  یمال

 ابزار نوع به توجه با یگاهکه  است پنهان و آشکار صورت به ییها نهیهز مستلزم گذار هیسرما

 .دارد ریپذ هیتوجریو غ ریپذ هیتوج ةنیهز ،یبررس مورد صنعت نوع زین و شدهگرفتهکار هب

 یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفهاز  یکیاست که  یهمان اوراق بهادار مال محصول :محصول( د

 .(Kotler, 2004) دشو یممحسوب 

 نیتأم یابیبازار یها  دراهبر نیبهتر یاجرا یبرا و انتخاب بازار هدف: یبند بخش. 2

. شود یم یبند بخشبازار  ،نیبنابرا ؛بازار تمرکز کرد یها بخشتمام بر  توان ینم یمال

مختلف  یها گروه نیب زیتما جادیا یاست که برا لیو تحل هیتجز ینوع یبند بخش

به  و شود یم یطراح متفاوت یو رفتارها حاتیادراکات، ترج ازها،ین یدارا گذاران هیسرما

را متناسب با  یموفق یابیبازار  راهبردتا  دهد یم ییمبنا ریپذ هیسرما یابیبازار یها تیالفع ریسا

 احتمالکند که  یریگ هدف یگذاران هیسرماخود را به سمت  یابیبازار ختهیآن بنا کند و آم

 (. 1388 ،یاضیف و پور)جعفر است شتریبها  آن یمند عالقه
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 و کند می کمک گذاران سرمایه جذب برای درست جایگاه کسب به تمایز :زیتما. 3

در  یبامعن یها تفاوتاز  یا مجموعه یطراح به که شود یم یرقابت تیمز کسب موجب

 .(Kotler, 2004)دد گر یبرمشرکت  یشنهادهایپ

دهد تاکنون داخل کشور تحقیق مرتبط و مشابهی با موضوع  بررسی پیشینة پژوهش نشان می

( مطالعاتی کلی انجام داده 2004این پژوهش انجام نگرفته است. در خارج از کشور نیز کاتلر )

 ه درنظر گرفته نشدهاست و سایر تحقیقات در فاز ابتدایی قرار دارند یا هنوز بیشتر ابعاد این مسئل

های بازاریابی تأمین مالی بوده  بر مؤلفه 1همچنین، تأکید محققان یادشده در جدول  است.

. شود های تأمین مالی بررسی می  ها و راهبرد در پژوهش حاضر سایر مؤلفهترتیب،  . بدیناست

 شود: های زیر بررسی می براساس هدف این تحقیق، پاسخ پرسش

 اند؟ بی تأمین مالی کدامهای بازاریا مؤلفه .1

 اند؟ های بازاریابی برای تأمین مالی در مرحلة رشد کدام  راهبرد .2

 
 سندگانینو از نظر یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفه. 1 جدول
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 قیتحق روش
 است. یتیاز نوع روا یفیک ها، داده یگردآور روش برحسب و یکاربردهدف،  نظرپژوهش از  نیا

 ةنیشیابتدا پ ،منظورنیا هب است. یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  راهبرد ییپژوهش شناسا هدف

 نیتدو یبرا سپس ،شده است ییشناسا یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفه و یپژوهش بررس
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 ینشگرک سطح در 1یتیارو ةمصاحب و یفیک کردیاز رو یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  راهبرد

 یانیدنبال آن پاکننده و بهمداخله یها کنشاز  یا مجموعهآغاز،  کی ها تیوار .استفاده شده است

کامل  یافتگی سازمان نبودتوجه به  با شده است.حادث یقبل یها کنشه ند که منوط بدار

 یو با همکار ارشد ریمد ةرشد به عهد ةدر مرحل یمال نیأمت یاصل ةفیوظ ،نوظهور یکارهاو کسب

پژوهش  نیمورد نظر ا یآمار جامعة جه،یدرنت .(Kotler, 2004) است یو مال یابیبازار رانیمد

مانند  ؛دارند قراررشد  ةمرحل درکه  هستند ییغذا عیصنا لافع یها شرکتارشد  رانیمد

 فی. با توجه به تعر و... روشن سحر مرغ افق، نیآفر نان ،مهر طعام وکین ،یخوارزم قند یها تشرک

GEM، رشد مرحلة یها شرکتگذشته،  ها آن سیاز زمان تأس سال سه از شیکه ب ییها شرکت 

 ریاخ سال پنج در( 1393) تجارت و معدن صنعت، وزارت آمار اساسبر(. GEM, 2013) هستند

در  فعاالنه صورت بهو  اند گرفتهخود را  تیشرکت مجوز فعال 527، 1393تا سال  1388 سال از یعنی

 گزارشاترشد وجود دارد ) ةمرحل در ییغذا عیصنا الشرکت فع 527 ،نیبنابرا ؛درنبازار حضور دا

و  اند شدهرشد  ةمرحل وارد تازه ها شرکت نیاز ا ی( که بعض1393صنعت، معدن و تجارت،  وزارت

 الشرکت فع 527 رانیمد ،یآمار ةجامع فیتعر به توجه با. اند گذشتهاز آن مرحله  زین یتعداد

 یریگ نمونه یط .دهند یم لیتشک راپژوهش مورد نظر  یآمار ةجامع ،استان تهران ییصنعت غذا

راکد و  ها شرکت نیا درصد 40 از شیب ،گرفتاستان تهران انجام  فعالشرکت  ها دهکه از  یتصادف

 یکارهاو کسبتجربه در  نیچند رانیمد نیاز ا یبودند. تعداد یفعال واقع ها آناز  یکم صددر

توجه به بزرگ بودن  با .گذراندند یم را خود یکار ةتجرب نیاول رانیاز مد یاما برخ ،داشتند گرید

روش  ،در سطح استان تهران ییغذا عیصنا یها شرکت بودن پراکنده نیو همچن یآمار جامعة

 دیبا یآمار نمونة انتخابها،  داده تیاصل کفا بنابر که است بوده دسترسدر صورت به یریگ نمونه

 نییتع یا دادهاشباع  ای تیحصول کفا اساسبر و قیتحق ندیفراحجم نمونه در  که ابدیادامه  ییجاتا 

 نه تینهادراز خبرگان و  نفر سهبا  یا مصاحبه شیپ ابتدا جه،یدرنت(. 1390 و همکاران، ی)الوان شود

فعال صنعت  یها شرکتارشد  رانیمد شوندگان مصاحبه. گرفتارشد انجام  رانیبا مد مصاحبه

 سه در مصاحبه یها پرسش .داشتند تیریمد سال کی حداقل تجربةکه  دندبو استان تهران ییغذا

از  استفادهبا  شدند. میتنظ یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  راهبردو  ها مؤلفه ،یمال نیتأممنابع  ةدست

                                                           
1. Narrative Research Method 
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 و یمال نیتأم یبرااستفاده  مورد یابیبازار یها لفهمؤ شد خواسته رانیمد از افته،یساختار مهین مصاحبة

 یها مؤلفه ،یبند دستهو  ییمحتوا لیپس از تحل .کنند خصمش ها مؤلفه اساسبررا  ها  راهبرد نیهمچن

 اساسبر سپس و شد ییشناسا ییصنعت غذا رشد مرحلة یها شرکت یمال نیتأم یابیبازار

 وریشهرپژوهش از  یاجرا یقلمرو زمان شد. نیو تدو ییشناسا ها  راهبرد شده ییشناسا یها مؤلفه

از  یعنی ریپنج سال اخ به ها داده یقلمرو زمان و ردیگ یدربرم را 1394 سال نیتا فرورد 1393 سال

 .است طمربو 1393تا  1388سال 

 ییپژوهش شناسا ةمسئل :مسئله فیتعر ،اول مرحلة اجرا شده است: مرحلهحاضر در پنج  قیتحق

مرتبط با  اتیادب یگردآور یبرا یعیوس یجوو است. جست یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبرد

 مورد نةیزم داشتننظرو با در رفتیصورت پذ یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  بردراهو  ها مؤلفه

 نیتأم یابیبازار یها  راهبرد ییشناسا یمناسب برا یپرداز و مفهوم شد یبند جمع یرظن یمبان، مطالعه

 و است یفیپژوهش ک نیا: اطالعات یگردآور ابزار و قیتحق شرو ،ومد مرحلة .شدانتخاب  یمال

 یها پرسش یطراح ،سوم مرحلة .است هگرفتانجام  افتهیساختار مهین یها مصاحبهاز  دهااستف با

  راهبرد نیوتد یها مؤلفهمصاحبه،  یها پرسشاستخراج  یبرا :روش یسنجاعتبار و مصاحبه

 را یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبردخواسته شد  رانیمدو از  گرفتقرار  مبنا( 2004)کاتلر  یابیبازار

 یبرا ها، پرسش یاز طراح بعد کنند. حیتشر کیبه تفک یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفه اساسبر

 یرونفر از خبرگان قرار گرفت تا اصالحات الزم  سه اریدر اخت ها شپرس ،ییاز وجود روا نانیاطم

 به دوبارهاعمال شد و  یریگ اصالحات الزم در روش و ابزار اندازه ،ادامهدر .ردیصورت پذ ها آن

 رةدربابرداشت خود را خواسته شد  فرد از مصاحبه هنگام در نیو همچن دیرس خبرگان یینها دییتأ

 یجواب وتا  دنکآن را مطرح  پرسشصورت وجود هرگونه و در کند انیب شده مطرح پرسش

 یهاندیفرا ییایپا از نانیاطم یبرا .باشد یریگ مورد اندازه یژگیومطابق با اهداف پژوهش و 

 گریکدیبا  یمواز وجداگانه  صورت بهبا دو نفر  حداقل. شد استفاده همگرا مصاحبةاز  افتهی ساخت

و  فرد یها از گفته یا خالصه ،پرسشهر  انیدر پا شد. سهیبا هم مقا ها آن یها افتهیشد و  مصاحبه

 ای دنک دییمطالب را تأ آنشد  یمخواسته  واو از  شد یمبه فرد گفته  یو یها برداشت محقق از گفته

و  قیدق شمنظورتا  دنکآن را اصالح گرفته است،  صورت یو یها از گفته یاگر برداشت اشتباه

 یگردآور ،چهارم مرحلة .ضبط شد ها آن ةافراد با اجاز یصدا ،نیهمچن .دشوثبت  یدرست به
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 ها آن باو  شد برگزار یفرد صورتبه یجلسات شوندگان، مصاحبه شدنپس از مشخص :ها داده

 قیخود را از طر یتا ساخت ذهنشد  فراهم طیشرا نیتر راحت و شدبرقرار  کینزد یا رابطه

 یها  راهبردو  یمال نیتأم یابیبازار یها همؤلف مورددر ییها داده ،تینهادر .بازگو کنند ها تیروا

 ،یتیروا یها مصاحبهاز  بعد :ها داده لیتحل ،پنجم ةمرحل .شد یگردآور یمال نیتأم یبرا یابیبازار

که  -خاموش اطالعات وشد  فیتوص ینیع صورت بهافراد  اطالعات و شد ادهیپ ها مصاحبهمتن 

 تینقل روا ندیفرادر  افراد رایز ،شد ریو تفس ییشناسا -کردند انیب گونه تیروا آن، تیماه لیدل به

به روش  ها داده ریو تفس فیتوص ،ها  راهبردبه  یابیدست یبرا .شدن داشتنددهیخود، احساس د

اول: استخراج شواهد  گام. گرفتانجام  ریز وةیش به Atlas ti 5افزار  نرم قیاز طر و یکدگذار

 ییدوم: شناسا گام .ها مصاحبهاز متن  ها  راهبردو  ها مؤلفهاز  کیهر با مرتبط ةیاول یکدها ای یگفتار

 یابیبازار یها  راهبردبه  یابیدست یبرا رمرتبطیغ میمرتبط و حذف مفاه میمفاه ادغام ،هیثانو یکدها

 ییسوم: شناسا گام .(هیثانو یکدها) یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفهاز  کیهر اساسبر یمال نیتأم

 ریتفس ها لیحلحاصل از ت یها افتهی ،ادامهدر .یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبرد و ها مؤلفه ،ها مقوله

 .شود یم سهیمقا قاتیتحق ریسا جینتا با و شود یم
 

 یشناخت تیجمع فیتوص
مصاحبه  ییغذا تعصن رشد مرحلة یها شرکتارشد  رانیاز مد نفر دوازدهبا  ،پژوهش نیا در

 یبرا دوازده و ازدهی مصاحبةد و حاصل ش یبه بعد اشباع نظر ده مصاحبةاز  هک گرفتانجام 

حداقل  و یدانشگاه التیتحص شوندگان مصاحبه تمام .گرفتانجام  ها داده تیاز کفا نانیاطم

 سن سال 60 تا 35 نیب و بودندنفر مرد  دوازدهکار داشتند. هر  و کسب تیریمد سابقةسال  کی

 .بودسال  60تا  40 نیب نفر 3 و سال 40تا  30 نیب نفر 7 ،سال 30 ریزنفر  2 سن .داشتند
 

 ها افتهی
به  یابیدست یبرا .شد استفاده یتیروا مصاحبةاز  یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبرد ییشناسا یبرا

 بیترغکه هدف  دشآغاز  مولد یها پرسش با یتیروا یها مصاحبه ،مهم یدادهایرو ةهم

سپس در  اطالعات بود. ةصورت مستمر و با ذکر همهب یاصل تیروا انیشونده به بمصاحبه

مطرح  شتریب یساز مستدلو  فیبا هدف توص یشتریب یانتزاع یها پرسشموازنه  جادیا ةمرحل
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، دنشروع ک یا نقطهرا از  تی، روافرد که شد میتنظ یا گونه هب ها پرسش ،وهیش نیا در .شد

 کیعنوان به را خود ةجربت شوندگان مصاحبه برسد. ینیفرونش کی به تینهاسپس به اوج و در

کردند  یتجارب را بازساز یوو رامخاطبان که یا گونهبهاشتراک گذاشتند،  به ندیفراو  جهینت

انجام  یکدگذارنوشته شد و  ها مصاحبهکامل  تنم .آمد دست بهاز آن  یفهم مشترک جهینتو در

 .دهد یمنشان  را ها پرسشاز  یا نمونه 2 جدول .گرفت
 

 شوندگان مصاحبه از یکی اب مصاحبه از بخشی .2 جدول

62:سن مدیریتدکتری:تحصیالت مرد:جنسیت نفر45:کارکنانتعداد  p3:شوندهمصاحبهکد

 آبادعباسیصنعتکشهردشت،کپا:آدرس قرمزگوشتومرغبندیبستهوانجماد سال12:عمرسال

  ؟اید دهکر استفاده گذاران سرمایه به خود شناساندن و تبلیغ برای هایی روش چه از
  ؟است گرفته صورت گذاران سرمایه بیشتر جلب و رقبا از شدنمتمایز برای اقداماتی

  ابد؟ی کاهش گذاران سرمایه برای ریسک تا است پذیرفته صورت تجاری نام کردن قوی برای هایی فعالیت چه
  ؟اید کرده تمرکز گذاران سرمایه تمام بر یا اید کرده انتخاب را ای ویژه گذار سرمایه

  چرا؟ اید؟ کرده انتخاب را گذاران سرمایه از دسته کدام
؟است چگونه مالی تأمین روش انتخاب بر متفاوت های موقعیت تأثیر
 

 یکدگذارمختلف  مراحل در .شد استفاده میتعم و باانتخ ،ذفح ةقاعد از ،ادامهدر

  .گرفت صورتمباحث مهم  ریسا لیتحلو  نامربوط حذف شد یها بخش

 شواهدمورد از  110و  دش یبررس مصاحبه ةشد ادهیپ متون: هیاول یکدگذار ،اول مرحلة

 .شد استخراج ها مصاحبه متن از یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبردو  ها مؤلفهمرتبط با  یگفتار

 شونده مصاحبهستون اول جدول به هر فرد  در .دهد یمرا نشان  یاز شواهد گفتار یبخش 3جدول 

 شده آورده لیتفض به یکالم یها گزارهو در ستون دوم  هشد داده اختصاص p12 تا P1از  یکد

 آورده شده است. یکالم یها گزارهاز  کیهر یگفتار شواهد سوم ستون در و
 

 اولیه کدهای ةنمون. 3 جدول

خته
آمی

 
بی

ریا
ازا

ب


ول
ص

مح


 کد کالمیگزارة گفتاریشواهد

 اوراق قرضه
 به بهادار قرضة اوراق و اسناد ارائة طریق از را مالی تأمین

 .دادیم انجام گذاران سرمایه
9 

 ممتاز سهام
 سهام انتشار با داشتیم نیاز فوری گذاری سرمایه به که هایی زمان در

 .کردیم می جبران را پول کمبود ،گذار سرمایه برای مزیت ایجاد و ممتاز
1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
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 یاز شواهد گفتار یتر منسجم یبند دسته ،مرحله نیا در: هیثانو یکدگذار ،دوم مرحلة

 ییها مؤلفهدر قالب  ندداشت یمشترک یژگیوکه  یاز شواهد گفتار گروه. هر گرفتانجام 

از  یبخش 4 جدول ف و ادغام شدند.حذ یتکرار یشواهد گفتار و ندشد یبند دستهمنسجم 

 .دهد یمبخش را نشان  نیا یها تیفعال
 

 دوم ةمرحلدر  هیثانو یکدگذار نمونة. 4جدول 
هامؤلفهگفتاریشواهدمرتبطمواردکد

ایز
تم



 10و6و4و3و2و1
 پرداخت ،حسابی خوش ،گذار سرمایه صداقت ،گذاران سرمایه اطمینان

 روابط ،فعالیت به نسبت هایی بررسی ،خود کردن قوی ،موقعبه
 اطمینان

 اطالعات شده بندی دسته یاه گزارش ،اطالعات ارائة ،تحقیقات دادن انجام 9و8و4و2و1
 

منسجم به نام  یها گروهدر قالب  شدهییشناسا ةمؤلف 25 ،مرحله نیا در: سوم مرحلة

مشخص  یمال نیتأم یابیبازارو منبع هر عنصر  دش یبند دسته یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفه

 یها مصاحبه لیپس از تحل ،تینهادر پژوهش(. ةنیشیپ ای شوندگان مصاحبه)پاسخ  شد

  ،Atlas ti افزاربا نرم اطالعات لیتحلو  یبند دسته و قیتحق اتیبا توجه به ادب ،افتهی ساخت مهین

 .شد ییشناسا 1شکل  صورتبه یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفهاز  یا مجموعه

 
 یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفه. 1 شکل

 

 یها مؤلفه کدام میبدان دیابتدا با یمال نیتأم یبرا یابیبازار  راهبرد نیو تدو ییشناسا یبرا

 در(. Kotler, 2004) کنند می کمک سرمایه جذب و مالی تأمین در ها شرکت به بازاریابی

 عناصر بازاریابی مالی

 بخش بندی بازار سرمایه

تمرکز بر تمام 
 سرمایه گذاران

تمرکز بر بخشی از 
سرمایهگذاران

 تمایز

شفافیت 
 اطالعات

 شرایط پیشنهادی

 سود

 غیرسود

 شبکة ارتباطی

 اطمینان اعتبار

 برند

 بازاریابی برند

 اطالعات
 دفاتر نمایندگی

 آمیخته بازاریابی

 محصول

 هزینه

 تبلیغ  

 کانال
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 شده آورده مالی تأمین بازاریابی های مؤلفه ،است Atlas ti افزار نرم خروجی که 1 شکل

 برای بازاریابی های  راهبرد حال. ندا هشد شناسایی تحقیق خبرگان با مصاحبه از بعد که است

 و تحلیل و تجزیه، مالی تأمین بازاریابی اهداف تدوین: شود می تدوین و شناسایی مالی تأمین

 و بازار بندی شبخ اطالعات تدوین و تحلیل و تجزیه، مالی تأمین منابع اطالعات تدوین

 تدوین و تحلیل و تجزیه، بازاریابی آمیخته اطالعات تدوین و تحلیل و تجزیه، هدف بازار

 .مالی تأمین برای بازاریابی های  راهبرد تدوین و شناسایی، تمایز اطالعات

 به توجه با بازاریابی اقدامات شامل  ردراهب هر .دهد می نشان را ها  راهبرد از تعدادی 5 جدول

 و رقبا صنعت، وضعیت به ها  راهبرد این بردنکار به در ها شرکت موفقیت. شود می ها مؤلفه

 .دارد بستگی ها  راهبرد این کارگیری به در شرکت توانایی
 

شده های مشخص  ها و راهبرد . نمونة مؤلفه5جدول 
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هامؤلفه
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حفظ
 گذارانسرمایه
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انگذارسرمایه

مالیتأمینبرایبازاریابیاقدامات
ش

بخ
 

ی
ند

ب
 

زار
با

 
 و داخلی گذاران سرمایه انبوه بازار در نفوذ -

 .مالی تأمین منابع انواع بردنکار به و خارجی

 رهبه بازار از نشده استفاده های بخش از شرکت -
 آن در ،نیفتد رقبا دست کهاین برای و گیرد می
 طور به شرکت که شود می فعالیت ای گونه به

 .کند می رقابت رقیب های شرکت با مستقیم

 قبالًکه  گذاری یهسرما یها بنگاه انتخاب -
 اند دادهمشابه را انجام  یها شرکت یمال ینتأم
 بهکه  ییاه بنگاه یوقت برا نکردن صرفو 

 .ندمند عالقه یگرد یها بخش
 ،محصول فروش بازار فراگیربودن درصورت -

 داشته بیشتری توجه گذاران سرمایه به است بهتر
 .خاص بخش یک گذاران سرمایه به فقط نه ،باشیم

 به توجه -
 فعلی گذاران سرمایه

 گذاران هسرمای یا
 بردنکاربه که ویژه

 آن در ها آن ةسرمای
 یفرصت زمانی مقطع
 .باشد

شرکت به چند  -
بخش کوچک بازار 

و  کندتوجه 
 ینتأم های یتفعال
آنجا  درخود را  یمال

 .متمرکز کند

 یک از استفاده -
 در مالی تأمین منبع

 ویژه شرایط
 به نشدندارو -

 سیارب که هایی بخش
 زیرا ،است رقابتی
 خیلی گذار سرمایه
 شدنوارد به تمایلی

 .ندارد ها بخش آن در
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خته
آمی


بی
ریا

ازا
ب



ول
ص

مح
 

خود را  های یتفعالکه  یطیشرا در شرکت
 نیازمجدد  گذاری یهسرما به ،دهد یمتوسعه 

 یرز یها روشاز  کیهراست  ممکن و دارد
 سهام: دشو استفاده ییغذاوسعه زمان ت در

 .قرضه اوراق عادی، سهام ممتاز،

 محصوالت از استفاده
 که زمانی در فعلی

 ای توسعه ةبرنام شرکت
 حفظ هدف و ندارد

 موجود گذاران سرمایه
 .است

 از نکردن استفاده
 نظر از که اوراقی

 صرفه به مالی ینتأم
 .نیست

ت
یم

ق
 (

ینة
هز

 
ین

تأم
 

لی
ما

) 

 اثربخشی و کمتر هزینة که مالی منابع از -
 .دشو می استفاده بیشتر ،دارند تری مدت کوتاه

 سرمایه جذب برای رقبا هزینة میزان به -
 .دشو توجه

 هایی یتمحدود اساسبر بهادار اوراق -
.شود گذاری یمتق

 ینههز بیشترین
 یزسازیصرف متما

از  یریجلوگ یبرا
 گذاران یهسرماخروج 

 .شود فعلی

 گذاشتنکنار
 به که هایی بخش

 تمایل گذاری سرمایه
 توانایی اما ،دارند

 .ندارند

یع
وز

ت
 

 بورس و گذاری سرمایه های شرکت و بانک -
 و شرکت بین ارتباطی ایه کانال ترین مهم

 .است گذار سرمایه

 با ارتباط کانال توانند می فروشان عمده
 .شوند گذار سرمایه

 کانال توانند می غذایی مواد عمدة خریداران -
 .شوند گذار سرمایه با ارتباط

موفق به اخذ  بهنوش شرکت نکهیا از پس -
 مانند گذار هیماسر نیاشد،  یمنبع مال نیاول
 دور طرفحرکت به  یبرا عیکانال توز کی

 .دکرعمل  ،یمال نیتأم یبعد
 عنوانبه وکار کسب یها شبکهاز  استفاده -

 گذاران هیسرماخود به  یمعرف یبرا ییها کانال
 ریخطرپذ یقیحق

یغ
تبل

 

 که دارد نیاز ای ویژه ابزارهای به گذاران سرمایه جذب برای تبلیغاتی های فعالیت دادن جامان -
 داشتن ،ها نمایشگاه در شرکت مانند عمومی ابزارهای از غذایی صنایع فعال های شرکت در

 .اند هکرد استفاده فعالیت به مربوط مجوزهای گرفتن مانند خصوصی ابزارهای و... و غرفه

 .شود استفاده ها آن یحس کنجکاو یکو تحر یانمشتر یو آگاه یرسان اطالع برای فروش پیشبرد از -

 روابط حضوری، فروش: از اند عبارت که شود استفاده ترغیبی و تشویقی ابزارهای از -
 .گذارانسرمایه با روابط عمومی،

 داشتن با و یابد افزایش او آگاهی تا کنید تعریف گذار سرمایه برای را رکا و کسب -
 .یابد کاهش گذاری سرمایه ریسک عاتاطال

 .شود مراجعه مستقیم طور به وکار کسب در مجدد گذاری سرمایه برای قبلی راناگذ سرمایه به -
 .شود استفاده گذاران سرمایه به خود شناساندن و تبلیغات در فناوری از -
 عنوان به مشتریان به و شود ارائه محصول بندی بسته قالب در سرمایه جذب فراخوان -

   .شود توجه بالقوه گذاران سرمایه
 .گیرد صورت تبلیغ مجازی و اجتماعی های شبکه طریق از -
 .شود میشرکت ما  یبرا تبلیغ موجببا سهامداران  یمارتباط مستق هستید،خاص  یسهام اگر -

 ادامة
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ایز
تم

 

ند
بر

 

به برند، انتظارات  یوفادار یبرا -
حالت،  ینشود و در بهتر ینتأم گذاران یهسرما

 .فراتر رود ها آناز انتظار 
ارائة اساس هدف بر یبازارها گذاران یهسرما یبرا -

 گذار یهسرماهر  یفرد یازهایخدمات منطبق با ن
 با یجانیو ه یروابط عاطفو شود  یجادارزش ا
فروش،  یشبردپ ی،روابط عموم یغات،تبل از استفاده

، یبند بسته ی،فروش شخص یم،مستق یابیبازار
 .شود ایجاد یمات مشترخدو  گری یحام

 ،یفعل گذاران هیسرماحفظ  یبرا -
 ورا مشخص  ها آنو انتظارات  ها خواسته

 و دیکن انیبنسبت به رقبا  راخود  یبرتر
 ةکنند فیتوصکوتاه که  یا هیانیب تینهادر

 .دیبرند است ارائه کن یهدف اصل
و  انیمشتر قیاز طر یشخص یرندسازب -

 .ردیصورت گ کارکنان شرکت

ت
العا

اط
 

 ؛رو به رشد شرکت یروندهااطالعات از  ارائه -
 یها نامهبرو  یآت یزهایتمااطالعات از  ارائه -
 ؛یندهآ

 ؛یندهآ های برنامهاطالعات از گذشته و  ارائه -

 درصورت گذاران سرمایه به توسعه دلیل گفتن -
 طریق از توسعه مثالً ؛سرمایه توسعة به نیاز

 ؛توزیع سیستم کردنقوی و تولید خط تکمیل

 .گذاران سرمایه برای ضعف دالیل کردنمطرح -

 گذاران یهسرما به
توسعه گفته  یلدل

 ،لامث برای ؛شود
 یک در نوآوری
 مازاد تولید بخش،

 ظرفیت افزایش یا و

 اطالعات ارائة به
 زیرا ،نیست نیازی
 به گذاران یهسرما
 مایلیت سهام خرید
 .ندارند

ت
طا

تبا
ار

 

 ؛ها آن با ارتباط برقراری برای ریزی برنامه و کلیدی گذاران سرمایه شناسایی -

 ؛حضوری و مجازی ارتباطات کارگیری به -
 اطمینان، حس ایجاد قبیل از هایی فعالیت تر قوی ارتباطی های شبکه داشتن برای -

 شفافیت ،ها آن کردن برآورده و گذاران سرمایه خاص هاینیاز و انتظارات شناخت ،اعتمادسازی
 .هستند مؤثری های روش... و گذاران سرمایه برای بیشتر خدمات دادن انجام اطالعات،

ا
ان

مین
ط

 

 چگونه دهید توضیح مندان عالقه و مشتریان به
 .کنید می برطرف رقیبان از بهتر را ها آن نیازهای

 گذار سرمایه به نوآوری تقلیدپذیری میزان بیان
 (رقبا سوی از نوآوری تقلید ریسک)

ط
رای

ش
 

ی
هاد

شن
پی

 

 اول اولویت سود که گذارانی سرمایه به. گذار سرمایه های اولویت و نیازها شناسایی -
 .هستند... و اطمینان مالکیت، دنبالبه نیز برخی .دهید پیشنهاد را باالتر نرخ هاست، آن

 .دکنی وادار مجدد گذاری سرمایه به را گذاران سرمایه خود، های قوت به اتکا با -

 باشد ای گونه به گذاران سرمایه به معرفی رفتار -
 .کنیم جذب خود سمت به را ها آن که
 در که است مهمی عامل پیشنهاد ارائة زمان -

 .دارد تأثیر گذاری سرمایه بودنبخش نتیجه
 پیشنهاد او به گذار سرمایه به دادن اطمینان برای -

 وکار کسب در را کوتاهی مدت دهیم

 یدر مجامع عموم یسهامداران فعل -
 یا یسهم حق دو رأ یکهر یبرا یعاد

 .داشته باشند یشترب
 موجب شرکت یتوضع از کامل آگاهی -

 .شود می رقبا به نسبت تمایز
 و ماهانه نقدی جریان مقایسة امکان -

 ادامة

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
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انگذارسرمایه
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 کار ندرو و پیشرفت شاهد و کند گذاری سرمایه

 مجدد گذاری سرمایه رضایت صورتدر و باشد
 .دهد انجام

 ةارائ ةشیو و( تمایز ملموس بخش) محتوی -
 به( تمایز ملموسغیر بخش) ارزش آن

 .است مهم گذار سرمایه

 شرکت به ماندنوفادار برای رقبا با ساالنه
 .شود فراهم

 ها، خواسته نیازها، ترین رایج از فهرستی -
 .شود تهیه مشتریان های فعالیت و اهداف

بع
منا

 
ین

تأم
 

لی
ما

 

 اعتبار مانند مالی تأمین منابع انواع از استفاده -
  ؛قطعات و اولیه مواد تهیة برای تجاری

 مانند ؛دارند پایینی نرخ که دولتی تسهیالت -
 ؛معادن و صنایع وزارت یا کشاورزی بانک تسهیالت

به که شرکت  یزمانسهام ممتاز در  انتشار -
 یعاد یطر شراو ددارد  یاجاحت یهسرما یشافزا
 ؛نباشد سهام یدحاضر به خر یکس
 ایرانی هایی هزنجیر های فروشگاه برای تولید -
  .رفاه و شهروند نوشیدنی مانند خارجی و

 ریحداکث استفادة -
 مالی تأمین منابع از

 ؛فعلی گذاران سرمایه

 قرارداد از استفاده -
  .آتی

 منابعی از استفاده -
 آن به دسترسی که

 و است راحت
 یمنابع گذاشتنکنار
 آن به دسترسی که

 .است دشوار

رد
اهب

ر
ها

 
 حفظ  راهبرد گذاری سرمایه توسعة  راهبرد

 دفاع یا گذاران سرمایه
 مالی تأمین موقعیت از

 نشینی عقب  راهبرد
 گذاری سرمایه در

 

 یریگ جهینتو  حثب
 رسیبر جداگانه صورتبه مالی تأمین برای بازاریابی های  راهبرد و ها مؤلفه ،شپژوه این در

. است مدیران و ها شرکت مهم های دغدغه از یکی مالی تأمین شد، ذکر کهطور همان. شد
 ها یافته. است اقتصادی واحد هر حیات ةادام و دوام ضامن مناسب مالی تأمین منابع شناسایی

 ،یخارج ،یبده بر یمبتن ه،یسرما بریمبتن منابع :از اند عبارت مالی تأمین منابع ترین مهم داد نشان
 و پشتیرود راهنمای .دارد مطابقت( 1392) کریمی تحقیق با ها یافته این. یداخلو  یخصوص

 زیع،تو مالی تأمین برای بازاریابی یها مؤلفه دادند نشان خود پژوهش در (1392) همکاران

 و گرفتند نظردر را بازاریابی آمیخته قطف ها آن دیگر، عبارتبه ؛هستند تبلیغ و محصول قیمت،
 شرایط سرمایه، بازار بندی بخش جمله از مالی تأمین برای بازاریابی یها مؤلفه سایر به

 ادامة

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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 در ای رابطه بازاریابی اهمیت به( 2015) مارخام و لی. نداشتند ای اشاره برند و تمایز پیشنهادی،
 یمال نیتأم یبرا یابیبازار عنوان با خود کتاب در( 2004) کاتلر .ندا هکرد اشاره سرمایه افزایش
 توجه ها آن به باید مالی تأمین برای که کرد اشاره بازاریابی های مؤلفه از برخی به کارهاو کسب

 مهم های مؤلفه از یکی انوعنبه «یشنهادیپ طیشرا» عنصر اهمیت به ،پژوهش نتایج در. شود

از  یکی .بود نشده مطرح پیشین های پژوهش در که درحالی ،شد اشاره مالی تأمین بازاریابی
کاتلر  .است یمال نیتأم یبرا یابیبازار یها  راهبرد نگرفتننظردر یمطالعات قبل یها یکاست

 یها  راهبرداما  ،داشت اشاره یمال نیتأمو  هیدر جذب سرما یابیبازار تیاهم به( 2004)
ورود   راهبرد (1392) یرودپشت یهنماار پژوهش در. نکرد نیتدو یمال نیتأم یبرا را یابیبازار

 یمعرف دیجد غاتیتبل  راهبردو  یمال نیتأممختلف  یاستفاده از ابزارها  راهبرد د،یبه بازار جد

 یها  راهبرد ،پژوهش نیا در .نشد یتوجه ها شرکتمورد استفادة  یها  راهبرد ریسا بهو  شد
 وهشژپ یها افتهی. است هشد ییشناسا یمال نیتأم یابیبازار یها مؤلفه طبق یمال نیتأم یابیبازار

 .است (1384) یداریق یریو نص (2004کاتلر )(، 1392) یرودپشت یهنماار پژوهش مطابق
صورت  نهیزم نیدر ا یادیز یها پژوهش ،دارد یادیز تیاهم یمال نیتأمدر  یابیبازار هرچند

 یمال نیتأم یبرا را یابیربازا تیشفاف نقش و اهم طوربه یپژوهش چیه ن،یهمچن .است گرفتهن

 از حاصل های یافته اساسبر است. نکرده مشخص یمال نیتأم یابیبازار یها  راهبردو  ها مؤلفهو 
 آتی های پژوهش در شود یم شنهادیپ یآمار ةو جامع ها تیمحدود ق،یتحق روش ،تحقیق

 برای .شود بررسی مختلف های صنعت در تفصیلی صورت به مالی تأمین بازاریابی های مؤلفه
 فقط پژوهش این .کرد استفاده نوین افزارهای نرم و تحقیق روش از باید نتایج بهتر کاربرد
 سایر بازاریابی های  راهبرد آتی های پژوهش در توان می است، کرده بررسی را رشد مرحلة

 ادامه به که گرفت انجام کیفی شیوة به پژوهش این .کرد شناسایی را کار و کسب عمر مراحل
 .است نیاز کمی روش به آن تکمیل و

 

 کاربردی یاهپیشنهاد

 ؛ندا هکرد شارها هیسرما جذب و یمال نیتأم یاصول دانش به رانیمد ژوهش،پ جینتا طبق 
 یبرا یابیبازار یها راهبرد نیتدو یچگونگ و یمال نیتأم یها روش آموزش ن،یبنابرا

 .کند یم کمک یمال نیتأم یبرا یابیبازار تفکر داشتن یبرا رانیمد به یمال نیتأم
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 پژوهش جینتا طبق. هاست تیفعال یاثربخش و ییکارا یارتقا ،رانیمد اهداف از یکی 
 .دور کاربه هدف نیا به یابیدست یبرا پژوهش نیا یدستاوردها شود یم شنهادیپ

 روزتر به و دتریجد اطالعات و تجارب به ،شوندگان مصاحبه یها گفته لیتحل براساس 
 و تجربه به ها راهبرد یساز ادهیپ و درک ن،یهمچن. است ازین گذاران هیسرما جذب یبرا

 اب ها راهبرد و اطالعات شود یم شنهادیپ ن،یبنابرا دارد؛ ازین اطالعات یروزرسان به
 .شوند روز به یآت یها پژوهش

 یها بخش ،نییتع را یابیبازار فاهدا رانیمد شود یم شنهادیپ پژوهش، دوم پرسش طبق 
 .کنند تمرکز هیسرما جذب یبرا ژهیو یبخش رب و ییشناسا را گذاران هیسرما مختلف

 «شامل عنصر نیا. شود یم هیسرما جذب در رقبا از شدنزیمتما موجب «یشنهادیپ طیشرا 

 اول پرسش طبق. شود یم فیتعر گذاران هیسرما یازهاین ییشناسا با که است یاقدامات
 یازهاین «یشنهادیپ طیشرا» اقدامات فیتعر یبرا رانیمد شود یم شنهادیپ پژوهش،

 .کنند ییشناسا را خود گذاران هیسرما

 شنهادیپ .ندا هداشت ارهاش هیسرما جذب یتخصص یها کارگروه وجود به شوندگان مصاحبه 
 یتخصص یها کارگروه ،یمال نیتأم و هیسرما جذب ندیفرا مؤثرتر دادن انجام یبرا شود یم

 .شود ییشناسا هیسرما جذب یبرا یابیبازار یها راهبرد نیتر مهم تا شود لیتشک

 شود نیتدو ها راهبرد یاجرا یبرا ییها برنامه شود یم شنهادیپ ها راهبرد ییشناسا از بعد. 

از اطالعات  یادیبه بخش ز یابیدست برای یادزمان ز به نیازپژوهش  های یتمحدودجمله  از
 برعالوه یق،از مراحل تحق یاریبود. در بس شوندگان مصاحبهبا  یقتلف ،یگر. مشکل داست بوده

امکان  ،یطیشرا یندر چن .گرفت می صورتمشارکت  نیز وی های یتفعالر رفتار فرد، د ةمشاهد

از  یریجلوگ یوجود داشت که برا عوامل یگراز د پذیرفتنیرتأثو  یقهدف تحق شدن فراموش
 هدةمشا ،کیفی پژوهش در .شد یم یجادا یفرد هماهنگ های یتفعالخود و  یانم یری،گونه سوگهر

محقق و  یسو از اغلبمشاهده  ینا و پذیرد می صورت یقاتتحق یراز سا یشبنادر  موضوعات
را  هایی پرسش کننده مشاهده یک یها گزارشاعتماد به  .دگیر یمآن انجام  یاییپا یبدون بررس

  .(1387 ی،)خداورد کند یممطرح  شده یآور جمعو اعتبار اطالعات  ایییپا ةدربار
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