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 خالصه

تَجِ ثِ ًَػبًبت خي ٍ هـی ّبی التلبدی ایشاى دس ًَل دِّ ّبی اخیش ثش كبدسات ًفت هتىی ثَدُ اػت. ثب تَجِ ثِ آػیت پزیشی ّبیی وِ تذاٍم ایي ٍهؼیت ثب       

(. ػذم حوَس 1فتِ اػت)لیوت ًفت ثشای وـَس دس ثش داؿتِ ٍ داسد، لضٍم ؿٌبػبیی دػت یبثی ثِ ثبصاسّبی جذیذ ثیي الوللی هَسد تأویذ هؼئَالى ػبلی وـَس لشاس گش

ٍ هلشف وبالّبی خبسجی گشدیذُ اػت. توبیل هلشف  تَلیذ وٌٌذگبى داخلی هَجت ػمت هبًذگی آًْب ًؼجت ثِ ػبیش سلجب ٍ توبیل هلشف وٌٌذگبى ایشاًی ثِ خشیذ

ثش اػبع ایي پظٍّؾ دالیل وٌٌذگبى ایشاًی ثِ هلشف وبالّبی خبسجی سا هی تَاى ثب اػتفبدُ اص ػٌبكش آهیختِ ثبصاسیبثی )هحلَل، لیوت، تشفیغ، تَصیغ( تـشیح ًوَد. 

ى دس ػذم تَاًبیی ؿشوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ ی ایشاًی دس سلبثت ثب ػبیش تَلیذ وٌٌذگبى هحلَالت ػوذُ ػذم توبیل هلشف وٌٌذُ ایشاًی ثِ خشیذ وبالّبی هلی سا هی تَا

ذ ثِ ثمبء خَد دس ثبصاس ثیي هـبثِ خبسجی دس ػٌبكش آهیختِ ثبصاسیبثی جؼتجَ ًوَد. سلبثت فـشدُ ٍ پشؿتبة دس دًیبی تجبست اهشٍصی ثذاى هؼٌبػت وِ ؿشوتْبیی هی تَاًٌ

ِ داسای ٌذ وِ ثبصاسیبثی جْبًی سا هَسد تَجِ لشاس دٌّذ. دس ٍالغ ؿشوتی وِ فبلذ دیذگبُ جْبًی اػت وؼت ٍ وبس داخلی خَد سا دس ثشاثش سلجبیی والوللی اهیذٍاس ثبؿ

لوللی، تَاى سلبثت ثب ػبیش (. ػذم حوَس پش سًگ ؿشوت ّبی ایشاًی دس ثبصاسّبی ثیي ا1ّضیٌِ ّبی ووتش، تجبسة ثیـتش ٍ هحلَالت ثْتش ّؼتٌذ ثِ هخبًشُ هی اًذاصد )

گبم ًخؼت دس ثشًشف  سلجب سا اص آًْب ػلت ًوَدُ ٍ هلشف وٌٌذُ ی داخلی سا ثِ خشیذ هحلَالت هـبثِ اص تَلیذوٌٌذگبى خبسجی، تشغیت ٍ ّذایت هی وٌذ. ثٌبثشایي

مك ؿذى ایي اهش ٍ اهىبى سلبثت هحلَالت داخلی ثب ػبیش هحلَالت ًوَدى ایي هؼول، تغییش ًگشؽ تَلیذ وٌٌذُ داخلی ًؼجت ثِ ثبصاسیبثی جْبًی اػت ٍ  دس كَست هح

خبسجی فشاّن خَاّذ هـبثِ تَلیذ ؿذُ تَػي سلجبی خبسجی، آًگبُ اهىبى ثشسػی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل سفتبس هلشف وٌٌذُ ی ایشاًی، ًؼجت ثِ هحلَالت هـبثِ داخلی ٍ 

خشیذ ٍ هلشف هحلَالت داخلی سا ًبؿی اص ػذم تَاى سلبثت پزیشی هحلَالت داخلی دس صهیٌِ ػٌبكش ؿذ. ایي پظٍّؾ سیـِ ی ػذم توبیل هلشف وٌٌذُ ی ایشاًی ثِ 

دس پبیبى همبلِ ساّىبسّبی ػلوی ٍ ػولی دس ساػتبی  آهیختِ ثبصاسیبثی) هحلَل، لیوت، تشفیغ ٍ تَصیغ( ثب هحلَالت هـبثِ خبسجی هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس دادُ اػت.

 شوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ ی داخلی دس ثبصاسّبی ثیي الوللی اسائِ هی گشدد.پش سًگ تش ؿذى ًمؾ ؿ

 

 کلوات کلیذی: ناهنجاری رفتاری، عناصر آهیخته بازاریابی، رفتار هصرف کننذه، فرهنگ هصرف کننذه
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س هجبهغ ػلوی تجذیل ؿذُ اػت. دالیل توبیل هلشف وٌٌذگبى ایشاًی ثِ خشیذ ٍ هلشف وبالّبی خبسجی، ثِ یىی اص هـىالت هَسد ثحث د     

غ هتؼذدی دس خلَف ایي ًبٌّجبسی سفتبسی ٍجَد داسد. سّبیی اص ایي هؼول دس ٍّلِ ی ًخؼت هؼتلضم تغییش ًگشؽ سفتبس تَلیذ وٌٌذُ داخلی ٍ ػپ

ؿذ وِ ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی خبسجی، ثِ تَجِ ثِ سفتبس ٍ فشٌّگ هلشف وٌٌذُ داخلی هی ثبؿذ. تَلیذ وٌٌذُ ی داخلی هی ثبیؼت ثِ ایي هْن ٍالف ثب

ؼبلیت ؿشوت ّب اجبصُ هی دّذ تب ثب افضایؾ حجن فشٍؽ ٍ ػَد، سؿذ ًوَدُ ٍ ثب ایجبد تٌَع دس هٌبثغ دسآهذی خَد، سیؼه ّبی خَد سا وبّؾ دٌّذ. ف

سا ثشای ثبصاسّبی هختلف ػشهِ  دس ػٌح جْبًی، ؿشوت ّب سا لبدس هی ػبصد تب ایذُ ّبی جذیذی سا وـف ًوَدُ ٍ هحلَالت ٍ خذهبت جْبًی

تحلیلی، دالیل ػذم خشیذ هحلَالت ایشاًی سا ثِ ػٌبكش آهیختِ ثبصاسیبثی پیًَذ هی صًذ ٍ ػپغ ساّىبسّبی  –(. ایي همبلِ ثِ كَست تَكیفی 1ًوبیٌذ)

 ػلوی ٍ ػولی جْت ثشٍى سفت اص ایي هؼول اسائِ هی ًوبیذ.

لِ دالیل ثذیْی اػت وِ تلویوبت ٍ فؼبلیت ّبی تَلیذ وٌٌذگبى ٍ هلشف وٌٌذگبى ثِ ػٌبكش آهیختِ ی ثبصاسیبثی هشتجي هی ؿًَذ. ثٌبثشایي دس ایي همب    

َل، لیوت، تَصیغ ػذم توبیل هلشف وٌٌذگبى داخلی ثِ خشیذ وبالّبی ایشاًی سا ثب اػتفبدُ اص تـشیح ػٌبكش تـىیل دٌّذُ ی آهیختِ ی ثبصاسیبثی )هحل

یذ ٍ تشفیغ( هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس هی دّین. ثذیْی اػت وِ دالیل ػذم توبیل هلشف وٌٌذُ داخلی ثِ خشیذ هحلَالت داخلی ًبؿی اص هؼف تَل

 وبیؾ دادُ ؿذُ اػت. ً 1وٌٌذُ داخلی دس یه یب چٌذ ػٌلش اص ػٌبكش آهیختِ ثبصاسیبثی هشثَى هی ؿَد. هذل هَسد ًظش دس ایي پظٍّؾ دس ؿىل ؿوبسُ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .(1394، )فخشائیوٌٌذگبى ثِ خشیذ هحلَالت داخلی.  ػذم توبیل هلشف ػَاهل هشتجي ثب: 1ؿىل ؿوبسُ 

 

 عوامل مرتثط تا محصول: (1

اص آًجب وِ هحلَل ثٌیبدی تشیي ثخؾ آهیختِ ثبصاسیبثی اػت ٍ ؿشوت ّب ثذٍى فشٍؽ هحلَل ػَد ٍ دسآهذی ًذاسًذ، تذٍیي دلیك اػتشاتظی ّبی    

 هحلَل دس دػتیبثی ثِ اّذاف ثبصاسیبثی اهشی هشٍسی اػت. اػتشاتظی ّبی هحلَل ؿبهل تلویوبتی اص لجیل ًشح هحلَل، ثؼتِ ثٌذی، هذیشیت ًبم

(.  ػذم تَاًبیی سلبثت پزیشی هحلَالت داخلی اص جٌجِ ّبی ًشاحی هحلَل ٍ ثؼتِ ثٌذی آى، 2اػت ) –اص جولِ ًگْذاسی  –بسی، خذهبت پـتیجبًی تج

خذهبت پغ اص فشٍؽ، ػذم اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّبی ًَیي دس تَلیذ هحلَالت، ػذم تَجِ ثِ تشجیحبت هلشف وٌٌذگبى ٍ ثِ سٍص ًجَدى ایي 

دس هَاجِْ ثب ثشًذّبی هـبثِ خبسجی، هَجت ػذم توبیل هلشف وٌٌذگبى ثِ خشیذ هحلَالت داخلی هی گشدد. ثِ ًظش هی سػذ وِ ػذم  هحلَالت

هبًذُ  حوَس ؿشوت ّبی داخلی دس ثبصاسّبی هؼتجش ثیي الوللی هَجت گشدیذُ تب ایي ؿشوت ّب اص تىٌَلَطی ّبی ثشتش دس صهیٌِ ی ًشاحی ٍ تَلیذ ػمت

دالیل عذم توایل هصرف کننذگاى به خریذ 

 هحصوالت داخلی

 عواهل هرتبط با هحصول

 عواهل هرتبط با قیوت

 عواهل هرتبط با ترفیع

 عواهل هرتبط با توزیع
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ٍد ثشًذّبی هـبثِ خبسجی ثِ ثبصاسّبی داخلی ٍ همبیؼِ ای وِ هلشف وٌٌذگبى ثیي وبالی ػبخت داخل ٍ خبسج اًجبم هی دٌّذ، هَجت توبیل ثبؿٌذ. ٍس

 د.ثِ هحلَالت خبسجی وِ ثب دس ًظش گشفتي تشجیحبت هلشف وٌٌذُ ٍ  ثب اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّبی ثشتش جْبًی، ًشاحی ٍ تَلیذ ؿذُ اًذ، هی ؿَ

گشؽ وَتبُ هذت هذیشاى ؿشوت ّبی داخلی، تشع آًْب اص ٍسٍد ثِ ػشكِ ی جْبًی ثِ دلیل ًگشاًی ًبؿی اص احتوبل خبسج ؿذى وٌتشل ؿشوت اص ً     

شاى بیل  هذیحیٌِ ی ًظبست آى ّب، فمذاى ٍ یب ووجَد هْبستْبی ثبصاسیبثی ثیي الولل ًضد ایي هذیشاى ٍ هـىالت هشتجي ثب صثبى، اص ػوذُ دالیل ػذم تو

داخلی  ؿشوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ ی ایشاًی ثِ حوَس دس ثبصاسّبی ثیي الوللی هی ثبؿذ. دس ًتیجِ ایي هذیشاى ثبصاسّبی ّذف خَد سا هحذٍد ثِ هشصّبی

 وـَس ًوَدُ ٍ اص حوَس دس ثبصاسّبی خبسجی اهتٌبع هی ٍسصًذ. ایي ؿشایي هَجت ػذم اهىبى سلبثت ٍ ّوچٌیي ػذم اهىبى ػٌجؾ ٍ اسصیبثی

هحلَالت داخلی ثب ػبیش هحلَالت هـبثِ خبسجی هی گشدد، صیشا هحلَل دس ػشكِ ی ثیي الولل ثِ هحه آصهَى ػپشدُ ًوی ؿَد. حوَس دس 

ـتشن ثب ثبصاسّبی ثیي الولل هؼتلضم تؼبهل ثب ؿشوت ّبی هؼتجش ثیي الوللی اػت. تؼبهل ؿشوت ّبی داخلی ثب ؿشوت ّبی ثیي الوللی وِ دس یه حَصُ ه

اًالع فؼبلیت هی وٌٌذ، هَجت تجبدل اًالػبت، آگبّی تَلیذ وٌٌذُ ی داخلی ثب آخشیي تغییش ٍ تحَالت هشتجي ثب هحلَل دس ثبصاسّبی ثیي الوللی،  آًْب

ؿذ.  اص تىٌَلَطی ّبی هَسد اػتفبدُ تَػي سلجبی خبسجی ٍ دس ًتیجِ اهىبى تَلیذ هحلَلی ثب تَاًبیی سلبثت دس ثبصاسّبی داخلی ٍ خبسجی خَاّذ

ؿشوتی وِ فبلذ دیذگبُ جْبًی اػت وؼت ٍ وبس داخلی خَد سا دس ثشاثش سلجبیی وِ داسای "ؿشوت ّبی داخلی هی ثبیؼت ثِ ایي ًىتِ تَجِ وٌٌذ وِ

 (.2)"ّضیٌِ ّبی ووتش، تجبسة ثیـتش ٍ هحلَالت ثْتش ّؼتٌذ، ثِ هخبًشُ هی اًذاصد

بى داخلی یىی اص ًمبى هؼف ثؼیبس هْن تَلیذوٌٌذگبى داخلی اػت. تب صهبًیىِ تَلیذوٌٌذُ داخلی ًشاحی ػٌتی ثؼتِ ثٌذی هحلَالت تَلیذ وٌٌذگ        

د. ثذیْی تغییش دس ثؼتِ ثٌذی هحلَالت سا تٌْب ثِ ػٌَاى ّضیٌِ ی غیشهشٍسی هی داًذ، تالؿی دس ساػتبی ججشاى ایي ػذم هضیت ثؼیبس هْن ًخَاّذ ًوَ

بًِ اًؼبى ّب تأثیش هی گزاسًذ. ایي هحشن ّب هَجت جلت تَجِ هلشف وٌٌذُ ثِ ػوت ٍ ػَیی خبف هی اػت وِ هحشن ّبی ثیشًٍی ثش حَاع پٌچگ

ؿًَذ. ثؼتِ ثٌذی ّبی جذیذ ثب ّذف جلت تَجِ حغ ثلشی هلشف وٌٌذُ یىی اص هَاسد ثؼیبس حؼبع دس ایجبد هضیت ًؼجی  جْت فشٍؽ هحلَل ثِ 

 (.3ؿوبس هی سٍد )

 

 ب( عوامل مرتثط تا قیمت          

لیوتی  –سا  "لیوت هؼمَل"اّویت تلویوبت خَة لیوت گزاسی اص آى جْت اػت وِ، حتی دس ثْتشیي دٍساى التلبدی، اوثش هلشف وٌٌذگبى         

ػٌَاى اثشگزاستشیي ػبهل دس تؼییي هىبى ثِ ػٌَاى هْن تشیي هالحظِ دس خشیذ ٍ ثِ  –وِ هٌلفبًِ ثِ ًظش هی سػذ ٍ  هـتشی هی تَاًذ هحلَل سا ثخشد 

(. سلبثت دس ثبصاس ثیي الولل هؼتلضم ایي اهش اػت وِ هحلَل هب اص حیث لیوت داسای هضیت سلبثتی ًؼجت ثِ هحلَالت سلجب 2خشیذ، دس ًظش هی گیشًذ)

ی، داؿتي هضیت سلبثت لیوتی ًؼجت ثِ ػبیش ثبؿذ. ثٌبثشایي یىی اص هْوتشیي هضیت ّبی سلبثتی ثشای فشٍؽ هحلَل دس ثبصاسّبی داخلی ٍ خبسج

ت. هحلَالت هـبثِ هی ثبؿذ. یىی اص لَی تشیي ساّجشدّب ثشای ًفَر دس یه ثبصاس جذیذ خبسجی ػشهِ ی یه هحلَل ثب ویفیت ثشتش ٍ لیوت ووتش اػ

ذ تحت تأثیش ویفیت آى لشاس خَاٌّذ هضیت لیوتی تَجِ فَسی هـتشی سا ثِ خَد جلت خَاّذ وشد ٍ آًْبیی وِ هحلَل سا خشیذاسی هی ًوبیٌ"

(. هضیت لویتی دس ؿشایٌی یه هحلَل تَلیذ ؿذُ دس داخل سا ًؼجت ثِ ػبیش تَلیذوٌٌذگبى هتوبیض خَاّذ ًوَد، وِ حذالل ویفیتی یىؼبى ٍ 2)"گشفت

هحلَلی سا خَاّذ خشیذ وِ داسای  یب ثبالتش ًؼجت ثِ هحلَالت هـبثِ سا ثِ هلشف وٌٌذُ ی هحلَل اسائِ دّذ، دس غیش ایٌلَست هلشف وٌٌذُ

خلی، دس ویفیت ثبالتشی ثبؿذ، ّش چٌذ وِ لیوت هحلَل اًتخبة ؿذُ ثبالتش ثبؿذ. ػذم اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّبی ًَیي دس ًشاحی ٍ تَلیذ هحلَالت دا

سجی گشدیذُ اػت. ثِ گًَِ ای وِ هلشف وٌٌذُ اغلت هَاسد هٌجش ثِ اسائِ ی هحلَالتی ثب لیوت ثبالتش ٍ ویفیت پبییي تش ًؼجت ثِ هحلَالت سلجبی خب

اسد ایشاًی حبهش اػت هحلَالت هـبثِ خبسجی سا ثب لیوتی ثیـتش اص هحلَل داخلی خشیذاسی ًوبیذ. لیوت گزاسی ثذاى دلیل ثشای ؿشوت ّب اّویت د

لجتِ لیوت هحلَل هی ثبیؼت ثِ گًَِ ای ثبؿذ وِ (. ا1وِ هٌجش ثِ ػَدآٍسی ؿذُ ٍ دس تلوین خشیذاساى ثش خشیذ یب ػذم خشیذ تأثیش ثؼضایی داسد)
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(. ثشخی اص دالیل ػذم تَاًبیی سلبثت 1هـتشیبى هبیل ثِ پشداخت آى ثبؿٌذ، دس غیش ایٌلَست ّوِ ی دیگش فؼبلیت ّبی ثبصاسیبثی ثی ثوش خَاٌّذ ثَد)

 لیوتی هحلَالت داخلی ثب هحلَالت هـبثِ خبسجی ػجبستٌذ اص:

 

 کاهش تهای تمام شده محصوالت ( تحوالت تکنولوشیکی و 1

اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّب ٍ فٌبٍسی ّبی ًَیي ػَاهل ولیذی دس وبّؾ ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت یه ؿشوت هحؼَة هی ؿَد. ػذم اػتفبدُ اص         

ل اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ّبی ایي تىٌَلَطی ّب تَػي ؿشوت ّبی داخلی هَجت گشدیذُ تب ّضیٌِ ی ًْبیی وبالی تَلیذ ؿذُ دس داخل وـَس ثِ دلی

هؼتْله ٍ لذیوی ثب كشف اًشطی ثؼیبس ثبالی غیش هتؼبسف ًؼجت ثِ تىٌَلَطی ّبی ثشتش هَسد  "ػشهبیِ ثش"ٍ یب تىٌَلَطی ّبی  "وبسثش"لذیوی وِ اوثشاً 

َلیذ وٌٌذُ داخلی ثِ لحبٍ كشف ّضیٌِ ّبی ثبال، اػتفبدُ سلجبی خبسجی ّؼتٌذ، ثؼیبس ثبالتش اص هحلَالت ٍاسداتی سلیت ثبؿذ. ایي اهش ثذاى هؼٌبػت وِ ت

َجت هی ٍ دس ًتیجِ افضایؾ ثْبی توبم ؿذُ اهىبى سلبثت لیوتی ثب هحلَالت هـبثِ خبسجی سا ًذاؿتِ ثبؿذ. اص ًشف دیگش ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی جْبًی ه

ّب ثب ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی ثیي الوللی ٍ ایجبد افضایؾ تمبهب ثشای ؿَد وِ تَلیذ وٌٌذُ ی داخلی ثتَاًذ اص هضایبی تَلیذ اًجَُ ًیض ثْشُ هٌذ گشدد.ؿشوت 

هحلَالت خَد، اص كشفِ جَیی ًبؿی اص همیبع ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ؿذ. وبّؾ ثْبی توبم ؿذُ هَجت هی ؿَد تب ؿشوت دس جٌگ لیوتی سلجبی خبسجی، 

دس همیبع اًجَُ دس ثبصاسّبی داخلی حوَس داسًذ، ایي اهش دس حبلی اص هیذاى سلبثت خبسج ًـَد. دس حبل حبهش ؿشوت ّبی خبسجی ثْشُ هٌذ اص تَلیذ 

ًبؿی اص اػت وِ دس همبثل آى ّب، ؿشوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ داخلی وِ فمي ثبصاسّبی داخلی سا ّذف لشاس دادُ اًذ، ًوی تَاًٌذ اص هضایبی كشفِ جَیی 

ٌَلَطی ّوَاسُ ثبصاسّبی جزاة جذیذی سا خلك وشدُ اػت. تحَالت تىٌَلَطیىی تَلیذ دس همیبع اًجَُ ثْشُ هٌذ ؿًَذ. ػالٍُ ثش ایي تغییشات دس تى

سٍی ٍة یب اص ػالٍُ ثش خلك ثبصاسّبی جزاة جذیذ، اثشی چـوگیش ثش توبم جٌجِ ّبی فؼبلیت ّبی ثبصاسیبثی، اص جولِ استجبًبت ثبصاسیبثی)هثالً تجلیغبت 

ٍ وبالّبی خشیذ ٍ فشٍؽ ؿذُ اص ًشیك ایٌتشًت(، ثؼتِ ثٌذی )اػتفبدُ اص هَاد جذیذ(، ٍ  ًشیك پؼت الىتشًٍیىی(، فؼبلیت ّبی تَصیغ)تَصیغ وتبة

(. ػذم ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی ثیي الوللی ثِ هؼٌبی ػذم اًالع ٍ 4تحمیمبت ثبصاسیبثی)وٌتشل خشیذّبی ػَپش هبسوتی ثِ ٍػیلِ ی اػىٌشّب( گزاؿتِ اػت )

 س ًتیجِ ػذم اهىبى سلبثت ثب هحلَالت هـبثِ سلجب وِ اص ایي هضیت ّب ثْشُ هٌذ ّؼتٌذ، خَاّذ ؿذ.آگبّی اص تحَالت تىٌَلَطیىی دس ػٌح جْبى ٍ د

، یىی دیگش اص هَاسدی وِ وِ هٌجش ثِ افضایؾ ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت داخلی ٍ ػلت هضیت سلبثت لیوتی دس همبیؼِ ثب ثشًذّبی هـبثِ هی گشدد    

بی تأهیي هی ثبؿذ. ایي اهش دس حبلی اػت وِ تَلیذوٌٌذگبى هحلَالت هـبثِ دس ػبیش وـَسّب ثب ّضیٌِ ّ اخل وـَس بالی تأهیي هٌبثغ هبلی دس دّضیٌِ ی ث

ؿشوت ّبی داخلی هی ثبؿذ، وِ ایي اهش  ی اسٍپبیی، طاپي ٍ اهشیىب  ثؼیبس ووتش اص وـَسّب هٌبثغ هبلی ووتشی سٍثشٍ ّؼتٌذ. ّضیٌِ ی تأهیي هٌبثغ هبلی دس

ًؼجت تَلیذ وٌٌذگبى داخلی ٍ ایجبد هضیت سلبثت لیوتی ثشای تَلیذوٌٌذگبى خبسجی ًؼجت  ی توبم ؿذُ هحلَالت دس ػبیش وـَسّبهَجت وبّؾ ثْب

ٍ ثْجَد صیش ػبخت ّبی حول ٍ ًمل ٍ استجبًبت ثب  ءاستمبُ، ثْجَد سٍؿْبی تَلیذ جْت وبّؾ ّضیٌِ توبم ؿذ .ثِ تَلیذوٌٌذگبى داخلی گشدیذُ اػت

هذیشیت تَجِ ٍ ثىبسگیشی ؿیَُ ّبی هٌبػت ، وؼت ؿٌبخت وبفی ٍ جبهغ اص ًیبصهٌذیْبی ثبصاس ّذفف،صیبد ثشخی اص وـَسّبی ّذ تَجِ ثِ فبكلِ

، دس ػٌح ثیي الوللی تَجِ ٍیظُ ثِ استمبء ویفیت ٍ ثشًذ هحلَلٍ  اػتفبدُ اص سٍؿْبی تأهیي هٌبثغ هبلی هٌبػت ٍ ثْیٌِ جْت كبدسات، ػلوی دس ػبصهبى

 .هی ثبؿذّبی ایي پظٍّؾ دس جْت ایجبد هضیت سلبثتی ثشای تَلیذوٌٌذگبى داخلی پیـٌْبد

 

 دولت  های ( حمایت3    

ػلیشغن اّویت كبدسات ٍ ٍاسدات، ػیبػت ّبی هلی وـَسّب دس هَسد حشوت وبالّب ثیي وـَسّب ّوَاسُ هتٌبلن ثَدُ اػت. دٍلت ّب ثب ػشهِ          

ٍ ثشًبهِ ّبی پـتیجبًی ٍػیغ دٍلتی دس  ، كبدسات سا تـَیك هی وٌٌذ. حوبیت غیش هؼتمین كبدساتی ؿبهل تخفیف هبلیبتییبساًِ ٍ حوبیت ّبی غیش هؼتمین

غ جْت آهَصؽ ٍ تَػؼِ كبدسات هی ثبؿذ. ٍاسدات وبالّب هؼوَالً ثب ػیبػت ّبی هختلف هحذٍد هی ؿَد.تؼشفِ ّبی هختلف، وٌتشل ٍاسدات، ٍ هَاً
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ف تـَیك كبدسات ٍ هحذٍد وشدى هتؼذد غیش تؼشفِ ای ثشای هحذٍد وشدى ٍاسدات وبالّب ًشاحی ؿذُ اػت. ثٌبثشایي، خي هـی وـَسّبی هختل

(. دٍلت ّب، ثخؾ ّبی وؼت ٍ وبس ٍ تجبست ٍ ثِ ًَس ولی ػوَم هشدم دس ػشاػش دًیب هتَجِ ٍ آگبُ ؿذُ اًذ وِ ٍهغ همشسات 4ٍاسدات هی ثبؿذ)

(. 1ِ ؿذت افضایؾ هی دّذ )دػت ٍ پبگیش ٍ ثیؾ اص حذ، هَجت وبّؾ وبسایی هی ؿَد، ٍسٍد سلجبی جذیذ ثِ ثبصاس سا هحذٍد هی وٌذ ٍ تَسم سا ث

گًَِ  دٍلت ّب حوبیت اص كٌبیغ داخلی دس همبثل وبالّبی ٍاسداتی سا دس ؿشایٌی خبف ٍ ثشای هحلَالتی خبف اًجبم هی دٌّذ. اهب ایي حوبیت ّب ثِ

دس ٍالغ سلبثت پزیشی ؿشوت ّب  ای ًیؼت وِ هحلَالت داخلی سا ثشای ّویـِ ٍ دس ّوِ حبل اص سلبثت ثب هحلَالت هـبثِ ٍاسداتی هلَى ًگِ داسد.

ثشای  دس ػشكِ ی ثیي الوللی تٌْب سهض ثمبی آًْبػت ٍ حوبیت دٍلت ّب دس ؿشایٌی خبف ٍ ثشای هحلَالتی خبف اص ًشیك ثبال ثشدى ػٌح اػتبًذاسدّب

 هحلَالت ٍاسداتی كَست هی پزیشد. 

ؿذیذ تؼشفِ ای ٍ غیش تؼشفِ ای كَست هی پزیشد. ثِ ػٌَاى هثبل دس  ّبی  اص ًشیك اػوبل هحذٍدیت دس وـَس هب حوبیت دٍلت اص تَلیذوٌٌذگبى     

ل كٌؼت خَدسٍ ػبصی اػوبل تؼشفِ ّبی غیشهتؼبسف ثش خَدسٍّبی ٍاسداتی هَجت دٍ تب ػِ ثشاثش ؿذى لیوت خَدسٍّبی خبسجی ًؼجت ثِ لیوت ّبی لج

ثبصاس خَدسٍّبی داخلی ثِ دٍ تب ػِ ثشًذ گشدیذُ ٍ لذست اًتخبة هلشف  اص ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی داخلی گشدیذُ اػت. ایي اهش هَجت اًحلبسی ؿذى

یذوٌٌذگبى وٌٌذُ سا ثِ حذالل هوىي وبّؾ دادُ اػت. ثِ ًظش هی سػذ وِ ایي حوبیت ّب ًِ تٌْب دس ساػتبی هٌبفغ هلشف وٌٌذُ ًجَدُ، ثلىِ ثِ هشس تَل

دسٍّبی داخلی دس همبثل خَدسٍّبی خبسجی ػلت ًوَدُ اػت. تَلیذوٌٌذگبى خَدسٍّبی خَدسٍّبی داخلی ًیض ثَدُ اػت. صیشا تَاًبیی سلبثت سا اص خَ

ِ سا اص خَد داخلی ثِ دلیل ٍاسد ًـذى دس كحٌِ ی سلبثت ثؼیبس ػخت دس ثبصاسّبی ثیي الولل ًِ تٌْب دس ثبصاسّبی خبسجی اهىبى سلبثت ثب هحلَالت هـبث

توبیلی ثِ خشیذ خَدسٍّبی ػبخت داخل ًذاسًذ. ثذیْی اػت وِ چٌبًچِ تؼشفِ ثش ٍاسدات خَدسٍ ثِ ػلت ًوَدُ اًذ، ثلىِ خشیذاساى خَسدٍ داخلی ًیض 

ثشای اداهِ ی  هیضاى لبثل لجَلی دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ خَدسٍّبی خبسجی ثب لیوت ّبی ٍالؼی هَسد ًظش تَلیذوٌٌذگبى آًْب ٍاسد ثبصاس ایشاى گشدًذ، هجبلی

 ثبلی ًخَاّذ هبًذ. حیبت ٍ ثمبء خَدسٍػبصّبی داخلی 

 

 ( عدم توجه ته ترجیحات مصرف کنندگان4  

یىی اص ػَاهل ولیذی ثؼیبس هْن دس هَفمیت تَلیذ وٌٌذُ، تَجِ ثِ تشجیحبت ٍ ػالیك هلشف وٌٌذُ هی ثبؿذ. ؿشوت ّبی هَفك ثِ ایي هْن دػت      

تؼشیف ویفیت اص دیذگبُ هلشف وٌٌذُ ٍ هٌبثك ثب تشجیحبت ٍ ػالیك آًبى، یبفتِ اًذ وِ ّشگًَِ تغییش دس هحلَل ٍ خذهبت هی ثبیؼت ثب دس ًظش گشفتي 

بى كَست پزیشد. ؿشى ثمبء ؿشوت ّب دس سلبثت ثؼیبس فـشدُ ی ثیي الوللی، ّوگبهی ٍ اًٌجبق خَد ثب تغییشات ثؼیبس ػشیغ دس ػالیك هلشف وٌٌذگ

شات ًیبصهٌذ داؿتي تین ّبی تحمیمبتی ثؼیبس لَی، ّوضهبى ثب ثِ سٍص ثَدى هحلَالت ٍ خذهبت آى ّب هی ثبؿذ. پیـگبهی دس تـخیق ثوَلغ ایي تغیی

ا تىٌَلَطی ّبی هَسد ًیبص جْت ًشاحی ٍ تَلیذ هحلَالتی اػت وِ ثب ػلیمِ ٍ تشجیحبت هلشف وٌٌذگبى ّوؼَ ثبؿذ. تَلیذ وٌٌذگبًی گَی ػجمت س

ّب ٍ تشجیحبت هلشف وٌٌذگبى الذام ًوَدُ ثبؿٌذ ٍ دس ػیي حبل ثب ػیٌه هلشف اص ػبیشیي خَاٌّذ سثَد وِ ػشیغ تش اص سلجب ًؼجت ثِ ؿٌبػبیی ًیبص

 وٌٌذُ ثِ تؼشیف ویفیت هحلَل الذام ًوبیٌذ.

تشجیحبت هلشف وٌٌذُ دس هحیي داخلی ؿشوت هب لبثل ؿٌبػبیی ًیؼت. جؼتجَی ایي تشجیحبت دس وَچِ ٍ پغ وَچِ ّبی ٍاحذّبی دسًٍی     

ػشكِ ی سلبثت ثب تَلیذوٌٌذگبًی وِ وٌىبؽ، جؼتجَی هحیٌی ٍ هـبّذُ سفتبس هلشف وٌٌذُ اص ًضدیه سا ثِ ؿشوت هؼبٍی اػت ثب ؿىؼت دس 

ی هلشف ػٌَاى ساُ حل ؿٌبػبیی ًیبصّبی هلشف وٌٌذگبى اًتخبة وشدُ ثبؿٌذ. ثِ گوجب سفتي تین ّبی تحمیمبتی اهشی هشٍسی دس ؿٌبػبیی ًیبصّبی ٍالؼ

 وٌٌذُ ی ؿبسالتبى هی ثبؿذ. 
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 عوامل مرتثط تا توزیعج( 

یه ؿشوت جْبًی وِ فؼبلیت ّبیؾ اص هشصّبی هلی فشاتش هی سٍد اغلت دس "یىی اص هَاسد ثؼیبس هْن دس ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی ثیي الوللی ایي اػت وِ،     

، صیشا "(2س ثبصاسّبی جذیذ ثبؿذ)هَلؼیت ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی جذیذ لشاس هی گیشد. ًظبم تَصیغ هی تَاًذ هبًغ ػوذُ ای جْت ایجبد هَلؼیت هٌلَة د

ٍ هلشف  "ٍلت ًالػت"هلشف وٌٌذگبى اًتظبس داسًذ پغ اص ػفبسؽ هحلَل، دس ػشیغ تشیي صهبى هوىي ثِ هحلَل خشیذاسی ؿذُ دػت یبثٌذ. 

بى ًؼجت ثِ دػتیبثی ػشیغ ثِ هحلَل وٌٌذگبى پشادػب ثْبی ثؼیبس ػٌگیٌی ثشای ایي ًالی ثب ػیبس ثبال دس ًظش گشفتِ اًذ. ثْبی ػذم تَجِ ثِ اًتظبسات آً

خشیذاسی ؿذُ، اص دػت دادى ّوبى هلشف وٌٌذُ ثب ػشػتی هبفَق تلَس خَاّذ ثَد. دصدیذى هلشف وٌٌذُ دس ػشیغ تشیي صهبى هوىي، تَػي تَلیذ 

لشف وٌٌذگبى دٍ ؿشوت وٌٌذُ ی سلیت كَست هی پزیشد. ػشػت جبثجبیی هلشف وٌٌذگبى ثِ حذی اػت وِ هـبّذُ ی االولٌگ تؼبدل تؼذاد ه

 سلیت دس یه لحظِ اص صهبى، هَجت ػشگیجِ گشفتي ّش هحمك ثبصاسیبثی خَاّذ ؿذ. 

د ًظش یىی اص هضیت ّبی ًؼجی ثؼیبس هْن جْت ثمبء دس ثبصاسّبی ثیي الوللی ایجبد اهىبى دػتیبثی هلشف وٌٌذگبى ثِ هحلَل هَسد ًظش دس صهبى هَس      

وبیٌذگی ّبی فشٍؽ دس ػشتبػش وـَسّبی ثبصاسّبی ّذف دس ساػتبی حفَ ایي هضیت سلبثتی اػت. ثؼیبس ٍاهح اػت هلشف وٌٌذُ هی ثبؿذ. ایجبد ً

ٍ ثب وِ هلشف وٌٌذُ ی پشادػب، ثی ٍفب، تٌَع ًلت ٍ ثب حغ وٌجىبٍی ثؼیبس لَی دس دًیبی اهشٍصی، ّیچگبُ دس كف اًتظبس هحلَل هب ًخَاّذ ًـؼت 

 سلجب، تؼبدل االولٌگ تؼذاد هلشف وٌٌذگبى سا ثِ ًفغ سلیت ثْن خَاّذ صد.     خشیذ هحلَل دس دػتشع اص ػبیش 

دس دس دًیبی اهشٍصی وِ هلشف وٌٌذُ ثذٍى ایٌىِ صحوت سفتي ثِ ثیشٍى اص خبًِ ٍ هحل وبس سا ثِ خَد ثذّذ، ثب ػفبسؽ هحلَل دس دًیبی هجبصی،     

ِ دسة هٌضل ٍ هحل وبس خَد هی وـبًذ، تَلیذوٌٌذگبى داخلی دس تفىش خشیذاسی هىبى ّبی ػشیغ تشیي صهبى هوىي تَلیذوٌٌذُ ٍ فشٍؿٌذُ هحلَل سا ث

اص پش سفت ٍ آهذ ٍ هشاوض فشٍؽ فیضیىی ّؼتٌذ. غبفل اص ایٌىِ تشافیه هلشف وٌٌذگبى دس فشٍؿگبّْبی هجبصی اسصاى لیوت تحت ٍة، ثؼیبس ثیـتش 

 هشاوض فیضیىی فشٍؽ گشاًمیوت هی ثبؿذ. 

 

 تثط تا ترفیعد(  عوامل مر

اثضاسّبی تشفیغ یب پیـجشد ؿبهل  (1اػتشاتظی تشفیغ ػجبست اػت اص چگًَگی اػالم هٌبفغ ٍ ٍیظگی ّبی هحلَل تَػي ثبصاسیبثبى ثِ ثبصاس ّذف)      

فتبسی اص اكَل اٍلیِ تجلیغبت غیش ؿخلی، تجلیغبت پیـجشد فشٍؽ، سٍاثي ػوَهی ٍ فشٍؿٌذگی ؿخلی هی ثبؿذ. تَجِ ثِ تفبٍتْبی فشٌّگی، صثبًی ٍ س

تشفیغ هٌحٌی ػوش هحلَل، اػتشاتظی ّبی  اػتشاتظی ّبی تشفیغ هی ثبیؼت ثِ كَستی َّؿوٌذاًِ ٍ ثب دس ًظش گشفتي تشفیغ دس ثبصاسّبی ّذف هی ثبؿذ.

هب سا  ػبیش سلجب، هضیت ًؼجی هحلَل هب ٍ هتٌبػت ثب  ثبصاس ّذف اًتخبة گشدد. دس حبلی تجلیغبت هحلَالت فشٍؿگبّی ػشتبػش فوبّبی تجلیغبتی ؿْش

لی  (. لىَهَتیَ دیض3اؿغبل ًوَدُ اػت وِ ثیؾ اص دٍ ػَم تلویوبت هشثَى ثِ خشیذ هحلَالت فشٍؿگبّی دس دسٍى فشٍؿگبُ كَست هی گیشد )

ثب ػشػت ثؼیبس  پیـجشد دس داخل وـَس ٌَّص دس ایؼتگبُ اثتذایی خَد لشاس داسد، ایي دس حبلی اػت وِ لٌبسّبی ػشیغ الؼیش پیـجشد دس ثبصاسّبی ثیي الولل

ذ ّؼتٌذ. ًگشؽ ّضیٌِ صیبد دس حبل سػیذى ثِ ایؼتگبّْبی آخش یؼٌی ؿٌبػبیی ًیبصّبی هلشف وٌٌذُ لجل اص تفىش آًبى ًؼجت ثِ ًیبص ثِ هحلَالت جذی

ت ّب دس ای كشف ثِ فؼبلیتْبی پیـجشد فشٍؽ ثذٍى تَجِ ثِ ساثٌِ ی هؼتمین ثیي ایي فؼبلیت ّب ٍ هیضاى فشٍؽ هَجت ػذم ػشهبیِ گزاسی دس ایي فؼبلی

ُ تب تَلیذوٌٌذگبى داخلی وـَس هب گشدیذُ اػت. ػذم ٍجَد لَاًیي هجؼَى هشثَى ثِ حك هبلىیت هؼٌَی دس ایذُ ّبی خالق تجلیغبتی هَجت گشدیذ

 ثذٍى تَجِ ثِ تفبٍت ّبی فشٌّگی، اص ثشؽ دادى تجلیغبت ػبیش ؿشوت ّبی خبسجی دس تجلیغبت خَد اػتفبدُ ًوبیٌذ. 

یىی اص ػَاهل ولیذی وِ دس فؼبلیت ّبی پیـجشد ٍ تشفیغ هی ثبیؼت هَسد تَجِ خبف لشاس گیشد، لضٍم تَجِ ثِ تفبٍت ّبی فشٌّگی دس خشدُ       

ٍ ثب ًشاحی ثبصاّبی داخلی ٍ ّوچٌیي ؿٌبخت تفبٍتْبی فشٌّگی دس ثبصاسّبی خبسج اص وـَس تَلیذ وٌٌذُ هی ثبؿذ. تَلیذ ٍ اسائِ هحلَل ثِ كَست اًجَُ 
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لل ًگشؽ ثذٍى تَجِ ثِ ًیبصّبی هلشف وٌٌذُ هی ثبؿذ. دس ثبصاسیبثی ثیي الو "تَلیذ هحَس"یىؼبى ثشای توبم هلشف وٌٌذگبى، ّوبى ًگشؽ هٌؼَخ 

 تَلیذ هحَس ٍ هحلَل هحَس ثِ فشاهَؿی ػپشدُ ؿذُ اػت، اهب ایي ًگشؽ دس وـَس هب اص جبیگبُ هؼتحىوی ثشخَسداس اػت. 

ی  دالیل ػذم توبیل هلشف وٌٌذگبى ثِ خشیذ هحلَالت داخلی ثب ًگشؿی اًتمبدی ثِ تَلیذوٌٌذگبى داخلی ٍ ثب اػتفبدُ اص ادثیبت كشیح ثش پبیِ     

یِ ی ثبصاسیبثی هَفك كَست پزیشفتِ اػت. ًَیؼٌذُ هؼتمذ اػت وِ هْوتشیي دلیل ثحشاى ػذم توبیل هلشف وٌٌذگبى ثِ خشیذ تَلیذات داخل اكَل اٍل

ًؼجی  دس ویفیت پبییي هحلَالت داخلی،  ًبتَاًی دس سلبثت ثب هحلَالت هـبثِ سلجبی خبسجی، ػذم تَجِ ثِ فؼبلیت ّبی پیـجشد فشٍؽ، ًذاؿتي هضیت

اثؼبد هختلف ًؼجت ثِ هحلَالت هـبثِ، خذهبت پغ اص فشٍؽ كَسی، ثی تَجْی ثِ ًگشؽ هلشف وٌٌذُ هحَس، حوبیت غیشوبسؿٌبػبًِ ی ثخؾ دس 

 هی ثبؿذ. ى تجبست جْبًی ٍ غیشُ دٍلتی اص كٌبیغ هبدس ثِ ٍیظُ كٌؼت خَدسٍ، ػذم ػوَیت دس ػبصهب

ی ثِ ًیبصّبی آًْب اص ًشیك اسائِ ی ویفیت هَسد ًظش آًبى ثِ ًحَی وِ اهىبى سلبثت ثب هحلَالت تغییش دس ًگشؽ هلشف وٌٌذگبى تٌْب ثب پبػخگَی       

ؼِ ثب ًگبُ هـبثِ خبسجی سا داؿتِ ثبؿذ، اهىبى پزیش خَاّذ ثَد. دس جبهؼِ ی اهشٍصی ٍ دس فشٌّگ داخلی هب، اًتؼبة هلشف وٌٌذگبى ثِ ًجمبت هشفِ جبه

بى كَست هی گیشد ٍ هلشف وٌٌذگبى هحلَالت داخلی سا ثِ ًجمبت هتَػي ٍ پبییي جبهؼِ هٌتؼت هی وٌین. ػوك ثِ ثشًذّبی خبسجی هَسد اػتفبدُ آً

ًذ. ثؼٌَاى ثحشاى جبئی اػت وِ ًجمبت هشفِ ًیض ثب تفبٍت دس ثشًذّبی خبسجی هَسد اػتفبدُ آًبى، ثِ خشدُ ًجمبت ػٌح ثبال ٍ پبییي تمؼین ثٌذی هی ؿَ

بیی ًجمِ ی هشفِ ػٌح اٍل، تَیَتب ثشای ؿٌبػبیی ًجمبت هشفِ ػٌح دٍم، ّیًَذایی ثشای ؿٌبػبیی ًجمِ هشفِ ػٌح ػَم، هَسد هثبل خَدسٍ ثٌض ثشای ؿٌبػ

ػبیی لجَل ػبهِ ی هشدم لشاس گشفتِ اػت. ایي دس حبلی اػت وِ ًجمبت هتَػي ٍ پبییي جبهؼِ ًیض ثب خشیذ خَدسٍ ػبخت داخل، خَد سا دس هؼشم ؿٌب

دٌّذ. ایي اهش دس ػبیش هحلَالت اص لجیل لَاصم خبًگی، كَتی ٍ تلَیشی، هجلوبى ٍ حتی ثشًذ ػبػت، گَؿی هَثبیل ٍ . . . . لبثل ػبیشیي لشاس هی 

 هـبّذُ اػت.

 

 نتیجه گیری

صم ثشای جْبًی ی الفؼبلیت ّب ّش چِ ػشیغ تش ًؼجت ثِ ػبصگبسی خَد ثب سلجبی خبسجی گبم ثشداسًذ، ٍ وٌٌذُ داخلی هی ثبیؼتؿشوت ّبی تَلیذ        

هلشف وٌٌذُ گبى داخلی ٍ ّوچٌیي ػبیش  سلبثتی دس ساػتبی جلت سهبیت تایجبد هضیوِ الصهِ ی هْن  صیشثٌبیی ٍ اػتشاتظی یه ؿذى سا ثِ ػٌَاى

الت سلجب  ثِ ٍاػٌِ ی ثبصاسیبثی خَد لشاس دٌّذ. آگبّی هلشف وٌٌذگبى اص هحلَ هلشف وٌٌذگبى دس ثبصاسّبی ثیي الوللی اػت، ػشلَحِ ی اػتشاتظی 

ی داخلی اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ فٌبٍسی ّبی ًَیي اًالػبت ٍ استجبًبت، ثِ كَست چـوگیشی افضایؾ یبفتِ  اػت، ٍ ایي هَجت هی ؿَد وِ تَلیذ وٌٌذُ 

ذ وِ ل هب خَاٌّذ ؿجْت فشٍؽ هحلَل خَد وبس ثؼیبس دؿَاسی سا پیؾ سٍ داؿتِ ثبؿذ. هلشف وٌٌذگبى تٌْب دس كَستی حبهش ثِ خشیذ هحلَ

ْب ؿشى ثمبء ّش تٌ ثب تَجِ ثِ سلبثت ثؼیبس فـشدُ دس ثبصاسّبی ثیي الوللی، سا ًؼجت ثِ ػبیش سلجب ثِ آى ّب اسائِ دّین.  ثتَاًین هضیت سلبثتی هٌحلشثفشدی

 ،دًیبی هذسى اهشٍصی اػت. دس آهیختِ ثبصاسیبثی، دس ٍّلِ ی ًخؼت ػبصگبسی ثب ایي تغییشات ٍ ػپغ پیؾ گبهی دس جٌجِ ّبیی اص  ػٌبكش تَلیذوٌٌذُ ای

سهض ٍفبداس ًگِ داؿتي  تجذیل ًوَدُ اػت، "دّىذُ ی جْبًی"فٌبٍسی ّبی ًَیي اًالػبت ٍ استجبًبت، توبم ثبصاسّبی جْبًی سا ثِ دّىذُ ای ٍاحذ ثِ ًبم 

  خبسجی اػت.  داخلی ٍ ، اسائِ ی اسصؿی ثیـتش اص ػبیش سلجبیهلشف وٌٌذُ ثِ هحلَالت ّش تَلیذ وٌٌذُ ای

د اكَالً ؿشوت ّبیی وِ ٍاسد ػشكِ سلبثت ثیي الوللی هی ؿًَذ هی ثبیؼت دس اسائِ هحلَالت ٍ یب خذهبت ًؼجت ثِ ػبیش سلجب ثشای هـتشیبى خَ     

وت ووتش ًؼجت ثِ هحلَالت ایجبد اسصؽ ثیـتشی وٌٌذ دس غیش ایٌلَست جبیی دس ثبصاسّبی خبسجی ًخَاٌّذ داؿت. ایي هضیت هی تَاًذ اص لحبٍ لی

ّشگًَِ اسصؿی وِ هحلَالت ٍ خذهبت یه ؿشوت سا ثشای هـتشیبى اص ػبیش سلجب  اسائِ ی هـبثِ سلجب، ویفیت ثشتش، خذهبت پغ اص فشٍؽ ثیـتش ٍ ثْتش ٍ

 هتوبیض هی وٌذ، جلَُ ًوبیذ.
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 ت ایرانی عثارتند از:راهکارهای علمی و عملی ترای جلة نظر مصرف کنندگان داخلی ته مصرف محصوال  

 . ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ ویفیت هحَسی دس تَلیذوٌٌذگبى داخلی1

 . ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ هـتشی هحَسی دس تَلیذوٌٌذگبى داخلی2

 الوللی.. ػیبػت ّبی حوبیت دٍلتی هبًٌذ: هـَق ّبی كبدساتی ٍ تؼْیل فشآیٌذ پشداخت ّبی ثیي3

 . ػشهبیِ گزاسی هـتشن ثب تَلیذوٌٌذگبى ثشًذّبی هؼتجش دس داخل وـَس4 

 . تؼْذ ٍالؼی تَلیذوٌٌذگبى داخل ثِ سػبیت الضاهبت دس ویفیت هحلَل دس ساػتبی سلبثت ثب هحلَالت هـبثِ خبسجی.5

 هذیشاى اسؿذ ؿشوت ّبی تَلیذوٌٌذُ.. تغییش ًگشؽ تَلیذوٌٌذگبى داخل ثِ ثبصاسیبثی ٍ لشاس گشفتي وبسؿٌبػبى ثبصاسیبثی دس ػٌَح 6

 .  تخلیق ّضیٌِ هتٌبػت ثب فؼبلیت ّبی ثخؾ ثبصاسیبثی دس ؿشوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ داخلی.7

.  ثِ ٍالؼیت پیَػتي خذهبت پغ اص فشٍؽ وبالّبی داخلی دس ساػتبی جلت اػتوبد هلشف وٌٌذگبى داخلی ٍ ایجبد هضیت ًؼجی ًؼجت ثِ هحلَالت 8

 هـبثِ خبسجی.

 تالؽ دس جْت وبّؾ ّضیٌِ تأهیي هَاد اٍلیِ اص ًشیك هذیشیت صًجیشُ تأهیي .9

 . وبّؾ دس جْت تؼْیل لَاًیي ٍ همشسات هشتجي ثب كبدسات ٍ هؼبهالت ؿشوت ّب10

 الوللی ثَیظُ دس ثبصاسّبی ّذف. تالؽ دس جْت ثجبت ػیبػی وـَس ٍ دس ًتیجِ ثْجَد سٍاثي ثیي11

 ثب ؿشوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ هحلَل هـبثِ خبسجی . استمبء تَاى سلبثت لیوتی12

 ّبی تَصیغ دس خبسج اص وـَس. تالؽ دس جْت ایجبد ٍ ثْجَد وبًبل13

 ّبی اػتشاتظیه هٌٌمِ ای. تَجِ ثِ پیـجشد ّوىبسی14

 . تالؽ دس جْت وؼت داًؾ تحلیل ثبصاسّبی ّذف اص ًشیك تحمیمبت ثبصاسیبثی15

 (WTO)بى تجبست جْبًی. تشغیت دٍلت جْت ػوَیت دس ػبصه16

 . تالؽ دس جْت ؿٌبػبیی ثبصاسّبی ػوذُ فشٍؿی ٍ خشدُ فشٍؿی دس ثبصاسّبی خبسجی17

 ّبی هَفك دس صهیٌِ هحلَل. اػتفبدُ اص تجشثیبت وـَسّب ٍ ؿشوت18

 . ثْجَد ػبختبس ٍ اًذاصُ ؿشوت ّبی تَلیذ وٌٌذُ ی داخلی19

 ُ. ثْجَد سٍؿْبی تَلیذ جْت وبّؾ ّضیٌِ توبم ؿذ20

 . استمب ٍ ثْجَد صیش ػبخت ّبی حول ٍ ًمل ٍ استجبًبت ثب تَجِ ثِ فبكلِ صیبد ثشخی اص وـَسّبی ّذف21

 . وؼت ؿٌبخت وبفی ٍ جبهغ اص ًیبصهٌذیْبی ثبصاس ّذف22

 . تَجِ ٍ ثىبسگیشی ؿیَُ ّبی هٌبػت  هذیشیت ػلوی دس ػبصهبى23

 ثْیٌِ جْت كبدسات. اػتفبدُ اص سٍؿْبی تأهیي هٌبثغ هبلی هٌبػت ٍ 24

 الوللی. تَجِ ٍیظُ ثِ استمبء ویفیت هحلَل ٍ ثشًذ دس ػٌح ثیي25
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