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  چكيده

. پژوهش حاضر صنعت اسباب بازي كشور را به عنوان يك بازار بكر و مناسب براي ورود كارآفرينان مورد مطالعه قرار داده است

يـك رويكـرد علمـي در     گـرفتن شـكل  در زمينه اين صنعت، پژوهشگر انجام تحقيقي براي  كارآفرينيبا توجه به فقر تحقيقات 

هاي ساختار نيافته  زمينه اين صنعت را ضروري دانست و در تالش براي به دست آوردن اطالعات اوليه، اقدام به اجراي مصاحبه

بازار اسباب بازي را به سه بخش طراحـي، سـاخت و    محقق. اندركاران و مصرف كنندگان اين بازار نمود با جمع كثيري از دست

هـاي روز در   سـاخت و غافـل مانـدن از نـوآوري    بخش اندركاران اسباب بازي به  يابي تقسيم بندي كرد و توجه صرف دستبازار

  . هاي طراحي و بازاريابي را از جمله داليل عدم توسعه اين صنعت دريافت بخش

و روشـهاي   گرفـت د مطالعه قـرار  اندركاران اين بازار مور ساختار علمي و دانش دست ،هاي جامعه عرضه كننده با بررسي ويژگي

با توجه بـه اطالعـات بـه دسـت      .دانسته شدتوليد سنتي و دور ماندن از فن آوريهاي جديد توليد سبب ناكارآمدي اين صنعت 

آمده و تلفيق آن با يافته هاي ادبيات تحقيق و شناختي كه از بازار جهاني اسباب بازي حاصل شد، اقدام بـه ارائـه راهبردهـايي    

  . گرديدتزريق كارآفريني به بدنه اين صنعت و شناسايي فرصتهاي مناسب براي ايجاد ارزش در اين صنعت براي 

هاي ياد شده، از روش شناسايي فرصت آنتوني اولويك نيز استفاده شد و بر اساس  اين پژوهش عالوه بر انجام مصاحبهدر انجام 

و مبنـايي  شـد  هاي مورد نظر مصرف كنندگان ارزيابي  ، ويژگي»موجود رضايت از وضع«و » اهميت«آن با استفاده از از دو بعد 

  .گرفتبراي شناسايي فرصتها در زمينه اين صنعت و نتيجه گيري نهايي قرار 

   



 ج 
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  مقدمه-1-1

كودكان به عنوان . ها و جوامع است هاي حكومت ترين دغدغه نوجوان يكي از اساسي پرورش كودك و

كنند و به همين جهت چگونگي تربيت آنها  شكل دهندگان جامعه بزرگترين نقش را در آينده كشور ايفاء مي

ز دو ركن آموزش و ها و جوامع ا نده دولتبراي تربيت نسل آي. باشد ترين مسائل يك جامعه مي از كليدي

. كنند اند و از ملزوماتي به هم وابسته استفاده مي اين دو ركن به شدت در هم تنيده. جويند پرورش بهره مي

شود و  اسباب بازي اولين وسيله پرورشي است كه كودك از ابتداي شكل گيري شخصيتش با آن مواجه مي

به همين دليل در . آيد ك اسباب بازي به شكل پارادايم براي كودك در مياولين مفاهيم دنياي واقعي با كم

ها به شكل بسيار  ذهني كودك، دولت رشدبسياري از كشورها به دليل اهميت بسيار زياد اسباب بازي در 

كشور ما نيز از اين مسئله مستثني نيست و دولت در . ندنك جدي بر توليد و فروش اسباب بازي نظارت مي

از ابعاد  اسباب بازي دست اندر كاران بازارما همواره نقش ناظر قدرتمندي را بازي كرده است كه كشور 

  .گوناگون با آن مواجه هستند

هاي  گردشي در فروشگاه. از طرف ديگر نگاهي به آمارهاي توليد و عرضه اسباب بازي هشدار دهنده است

توليدات بيگانه در بازار كشور ماست كه در قالب دهنده حجم انبوه  اسباب بازي در سطح شهر تهران نشان

عروسكها و شخصيتهاي كارتوني، اسباب بازيهاي خشن، و انواع گوناگون ديگر در دسترس كودكان ايراني 

د اتعداين  .سازند مورد انتظار طراحان خود آماده ميرند و ذهن آنها را براي پذيرش مفاهيم يگ قرار مي

بازيهاي توليد داخل نشان دهنده  عمده فروش آنها در قياس با اسبابجم اي وارداتي و حاسباب بازيه

سابقه تمدني دراز و فرهنگ باور ما به به ويژه اينكه با . پذيري زياد كشور ما از نظر فرهنگي است آسيب

به همين جهت اهميت توجه خاص به مسئله . اصأل اين موضوع در شأن كشور نيست ايرانمتعالي تاريخي 

  .شود بازي آشكار مياسباب 
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  بيان مسئله-1-2

ين امر مسلمي است كه پژوهشهاي كاربردي مسئله مدار هستند، بدين معني كه تمام فرايند پژوهش از ا

بنابراين . بايد حول محور يك يا چند مسئله دور بزند گيري مي هاي مشاهده تا آخرين مراحل نتيجهاولين گام

اگر . ترين و اولين گامهاي پژوهش است اربردي يكي از ضروريروشن كردن مسئله در يك تحقيق علمي ك

آوري اطالعات و  ز جمله جمعمسئله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق ا

د شد كه ناشي از خود آن مراحل نيست، بلكه ناشي از روشن نگيري دچار اشكاالت و نواقصي خواه نتيجه

بنابراين شايد اغراق نباشد كه بعضي محققان معتقدند كه خوب و . ه استنبودن و بيان نادرست مسئل

  )5،ص1371ميرزايي اهرنجاني، . (درست روشن كردن مسئله معادل نيمي از فعاليتهاي پژوهشي است

مدار كاربردي است كه درصدد شناسايي فرصتهاي كارآفرينانه براي  اين پژوهش نيز يك تحقيق مسئله

ت، مسئوالن، اقرار دولبا توجه به . در زمينه صنعت اسباب بازي كشور ايران است استفاده كارآفرينان

كاران صنعت اسباب بازي مبني بر ناكارآمدي كشور در زمينه اين صنعت مهم و اندر ها و دست رسانه

ها از حجم سنگين واردات كشور در زمينه اسباب بازي و ناتواني صنعت  مسئوالن و رسانه آمارهاي مكرر

باب بازي كشور در رويارويي با آن، و نيز تأكيد مكرر مسئوالن تربيتي بر تأثيرگذاري شگرف اسباب بازي اس

اي  بر تربيت و جهان بيني كودكان، پژوهشگر درصدد بررسي اين مسئله برآمد كه چه فرصتهاي كارآفرينانه

  ي استفاده كنند؟ در اين صنعت وجود دارد كه كارآفرينان بتوانند از آنها براي ارزش آفرين

ت كه مطابق آن ابعاد مسئله ما عبار شده استبراي حل اين مسئله از مدل تشخيص فرصت اولويك استفاده 

مصاحبه ساختار ونگي حل مسئله ما استفاده از چگ. هاي يك اسباب بازياست از اهميت و رضايت از ويژگي

بندي  مصاحبه و مشاهده براي رتبه پرسشنامه،براي يافتن ويژگيهاي اسباب بازيهاي مطلوب بازار و  نيافته

  .خواهد بوداين ويژگيها 
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  اهميت موضوع-1-3

هاي اسباب بازي فروشي از كاالهاي وارداتي كه متأسفانه اكثر آنها بسيار نامرغوب و  فروشگاهانباشته شدن 

و بومي ما بسيار اند كه با فرهنگ ملي  اي طراحي و ساخته شده هنگ بيگانهكيفيت هستند و برپايه فر بي

فاصله دارد، يكي از مهمترين مشكالتي است كه پدر و مادران و در كل جامعه تربيتي كشور با آن مواجه 

هاي  ساختار سنتي توليد اسباب بازي در كشور و محدوديت شديد توليدكنندگان چه از نظر هزينه .است

اين در حالي است كه چه در سطح . ست، سبب كيفيت نازل اسباب بازيها شده ادانشتوليد و چه از نظر 

تقاضاي شديدي در كشور براي اسباب بازي وجود  ها مهد كودكها و مدارس ابتدايي و چه در سطح خانواده

رسد كه شناسايي فرصتهاي كارآفرينانه براي ورود به اين صنعت بازاري  با اين شرايط به نظر مي. دارد

هاي رايج در  ز ساختارهاي جديد توليد و نوآوريبا استفاده ادهد كه  مناسب را به كارآفرينان نشان مي

بازارهاي جهاني راهي به اين بازار پر سود باز كنند و عالوه بر ايجاد ارزش براي جامعه، خود نيز از منافع 

  .آن استفاده كنند

  اهداف تحقيق-1-4

زمينه صنعت اسباب بازي براي رود كه فرصتهاي كارآفرينانه جديد در  پس از انجام تحقيق فوق انتظار مي

  .كارآفرينان مشخص گردد كه با بهره برداري از آنها خود و جامعه را منتفع كنند

  قلمروي تحقيق-1-5

شود كه  شناسايي فرصتهاي ورود كارآفرينان به صنعت اسباب بازي مياين پژوهش قلمروي موضوعي 

همچنين به دليل طيف . باشد شهر تهران مي و قلمرو مكاني انجام تحقيق نيز 1387قلمرو زماني آن سال 

سال و داراي خانواده از نظر  6تا  4گسترده كودكان از لحاظ سني و نيز طبقه اجتماعي، گروه سني بين 
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به عنوان قلمرو تحقيق ) تا يك ميليون تومان در ماه 600داراي درآمد بين (اجتماعي و اقتصادي متوسط 

  .شوند انتخاب مي

  قيقسئوالهاي تح-1-6

محقق درصدد شناسايي فرصتهاي كارآفرينانه در صنعت اسباب بازي ايران، به دنبال پاسخ به سئوالهاي زير 

  :است

  براي كارآفرين ايراني وجود دارد؟ اي فرصتهاي كارآفرينانهچه در طراحي اسباب بازي 

  د؟اي براي كارآفرين ايراني وجود دار در ساخت اسباب بازي چه فرصتهاي كارآفرينانه

  اي براي كارآفرين ايراني وجود دارد؟ در بازاريابي اسباب بازي چه فرصتهاي كارآفرينانه

  هاي تحقيق اهيم و واژهفتعريف م-1-7

وي  .باشد طبق نظر ژوزف شومپيتر كارآفرين نيروي محركه و موتور توسعه اقتصادي مي :كارآفريني

از نظر وي نوآوري در . دنام ي را تخريب خالق ميداند و فرايند كارآفرين مشخصه كارآفرين را نوآوري مي

ارائه كاالهاي جديد، ارائه روشي جديد در فرايند توليد، : شود ميتلقي هاي زير كارآفريني  هر يك از زمينه

  .تن منابع جديد، ايجاد هرگونه تشكيالت جديد در صنعتفگشايش بازاري تازه، يا

فرايند كشف، يافتن و د شناسايي فرصت عبارت است از مطابق تعريف برينگر و آيرلن :شناسايي فرصت

دار بودن،  هاي بهنگام بودن، مدتشود كه داراي ويژگي بازار كشف ميايجاد فرصت كه از طريق آن نيازي در 

  .باشد خالقيت داشتن و خلق ارزش براي مصرف كننده مي
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رد نشده است و كارآفرينان با بخشهايي از بازار كه هنوز كسي به آن وا :(Niche Market)بازار بكر 

يافتن بازارهاي بكر پايه و اساس فعاليت . كنند ن به نيازهاي نهفته بازار ميشناسايي آنها اقدام به پاسخ داد

  .كارآفريني است

دانيم  صنعت اسباب بازي را شامل شركتهايي مي«آمريكا  بازرگانيمطابق تعريف اتاق : صنعت اسباب بازي

، لباس و اجزاي عروسكها، شخصيتهاي اكشن و اسباب بازيهاي يكپارچه فعاليت كه در ساخت عروسكها

شود كه بازيها و مجموعه بازيهايي براي بزرگساالن و كودكان و نيز  همچنين شامل شركتهايي مي. دارند

زار سازندگان بازيهاي كامپيوتري و ويدئويي شامل اين با. سازند اسباب بازيهاي مكانيكي و غير مكانيكي مي

طراحي، ساخت و بازاريابي  بخشهايما در اين تحقيق همچنين صنعت اسباب بازي را شامل  1».نيستند

شود و گاه حتي  دانيم كه معموأل از بدو تولد تا سنين نوجواني از آنها استفاده مي وسايل و لوازم بازي مي

  .كنند بزرگساالن هم از آن براي سرگرمي استفاده مي

يله بازي براي كودكان، نوجوانان و يا حتي بزرگساالن كه به قصد بازي و سرگرمي هر وس :اسباب بازي

كننده اسباب بازي در اختيار عموم قرار گذاشته  ايجاد شده باشد و در بازار توسط كانالهاي توزيع عرضه

   .كشور اعالم شده است جاي بگيردهمچنين بايد در يكي از طبقات اسباب بازي كه توسط مراجع  .شود

اندركاران براي رسيدن به تعريفي براي  پس از بررسيهاي متعدد و گفتگو با دست :اسباب بازي ايراني 

هاي طراحي، فراينديكي از كه بخشي از   هر وسيله بازي«اسباب بازي ايراني اين تعريف به دست آمد كه 

د اسباب بازي ايراني بندي، تحقيق و توسعه، مفهوم سازي آن در ايران صورت گرفته باش ساخت، بسته

                                                            
1 U.S. Department of Commerce Industry Outlook: Dolls, Toys, Games, and Children’s Vehicles 
NAICS Code 33993 



٧ 
 

ايجاد ارزش افزوده در هر يك از مشاركت ايران در اين تعريف به اين معني است كه  ».شود محسوب مي

  .را در آن اسباب بازي سهيم بدانيم كافي است كشوربخشهاي اسباب بازي به تنهايي، براي اينكه 

دازي، تعيين بازار هدف، و شامل ساخت مفهوم براي اسباب بازي، شخصيت پر: طراحي اسباب بازي

  .شود طراحي اوليه و مالحظه نكات طراحي در اسباب بازي مي

اي كه پس از طراحي توسط ماشين آالت و يا هر شيوه ديگر  فرايند توليد كارخانه: ساخت اسباب بازي

  .كند گيرد و در واقع اسباب بازي را از يك مفهوم ذهني به يك حالت فيزيكي تبديل مي توليد صورت مي

شود و تا مرحله پس از توليد و  كل فرايند بازاريابي كه از پيش از طراحي شروع مي: بازاريابي اسباب بازي

اي  در صنعت اسباب بازي اين مرحله با مرحله طراحي به شكل در هم تنيده. گيرد پس از فروش را در بر مي

  .دياب تداخل مي

شود، به اين  برگان در اين تحقيق شامل چه كساني ميپس از بحث و بررسي در اين زمينه كه خ :خبرگان

كساني كه به  ، اين واژه را به با توجه به تعداد محدود خبرگان در صنعت اسباب بازيتعريف رسيديم كه 

هاي طراحي، توليد، تحقيق، فروش يا واردات اسباب بازي فعاليت  سال در يكي از زمينهدو مدت حداقل 

همچنين چنانكه در طول تحقيق . اطالق كنيميتها درآمد كسب كرده باشد كرده باشد و از اين فعال

كه اين زمينه پژوهش معتبري انجام داده باشند نيز در شمار خبرگان محسوب  ندوپژوهشگراني يافت ش

  .خواهند شد



  

  : دوم فصل
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  كارآفريني در زمينه ادبيات تحقيق  -2-2

نشانه تفاوت گذاشتن ميان فرصتهاي  كند كارآفرينانه بودن فرصتها ميعنوان اين پايان نامه كه تأكيد بر 

براي درك اينكه فرصتهاي كارآفرينانه با . كارآفرينانه با فرصتهاي گذري و موقتي و ساير انواع فرصتها است

تعريفهاي زير از كارآفريني تمامأ از  .فرصتها چه تفاوتي دارند ابتدا نياز به درك فرايند كارآفريني استساير 

  :ي احمدپور دارياني گرفته شده استنوشته آقا» كارآفريني؛ تعاريف، نظريات، الگوها«كتاب 

اين ثروت را . است معتقد است كه كارآفريني فرايند پوياي ايجاد ثروت بيشتر) 1985( 1روبرت رونشتات 

كنند كه مخاطره بزرگ را برحسب سرمايه، زمان و تعهد شغلي در قبال تعيين ارزش كاال يا  افرادي ايجاد مي

كارآفرين با تأمين كردن و تخصيص دادن مهارتها و منابع ضروري بايد به طريقي اين . پذيرند خدمات مي

  . ارزش را در كاالها يا خدمات ايجاد كند

كنندگي براي تشريح كارآفريني  داند و از ويژگي تسريع كارآفريني را يك متغير ميانجي مي) 1992( 2ويلكن 

كارآفريني به عنوان يك تسريع كننده، جرقه رشد و  وي معتقد است كه. كند در توسعه اقتصادي استفاده مي

  :شمارد يني مهم مياو چهار دسته از عوامل را براي ظهور كارآفر .اورد توسعه اقتصادي را فراهم مي

 مزيتهاي بازار، فراهم بودن سرمايه: عوامل اقتصادي -

، تحركات اجتماعي، امنيت و عواملي )از نظر فرهنگي(مقبوليت كارآفريني : ير اقتصاديغعوامل  -

 همچون طبقه اجتماعي، قدرت و كنترل

 پذيري ها و مخاطره نياز به توفيق، انگيزه: عوامل روانشناختي -

                                                            
1 Robert Ronstadt 

2 Wilken 
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  به منظور ايجاد تغيير در توليد محصوالت و خدمات: ليدتركيب عوامل تو -

داند كه شركتهاي جديدي را كه سبب ايجاد و رونق شغلهاي  كارآفرينان را افرادي مي) 1994( 1كرشهوف 

برداري  بنابراين كارآفرينان به وضوح مدير مالكاني هستند كه به منظور بهره. دهند شوند، شكل مي جديد مي

آنها فعاليت خود را با دارايي شخصي خيلي . كنند اندازي مي كتهاي جديد و مستقلي را راهاز نوآوريها، شر

  . كنند كم و با آرزوي به دست آوردن ثروت هنگفت براي خودشان آغاز مي

  :در خصوص كارآفرين به نتايج زير دست يافت )1971( 2آلبرو مارتين

كند، ضرورتأ  كار را صادر ميفردي كه صاحب يك مؤسسه است و يا دستورات مربوط به  -

 . باشد كارآفرين نمي

گيرد ضرورتأ يك كارآفرين نيست، بلكه فقط يك  فردي كه مخاطره سرمايه خود را برعهده مي -

اما فردي كه شهرت حيثيت و آبرو يا بخشي از يك سازمان بزرگ را در نتيجه . گذار است سرمايه

خطر بيندازد، بعضي از پيش شرطهاي كارآفريني نوآوري خود كه از طريق آن شناخته شده است به 

 .باشد را دارا مي

كارآفرين از طريق فكرهاي . باشد يك فرد خالق در معناي هنري يا ادبي ضرورتأ كارآفرين نمي -

گيري از آنها چيزهاي  كند، بلكه از طريق شناختن ارزش فكرها و بهره خالق اقدام به نوآوري نمي

 .كند نو را خلق مي

                                                            
1 Kirchhoff 

2 Albro Martin 
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دارند ) يا سازمانها(هايي كه ديگران  كفايتي داند كه با اجتناب از بي كسي را كارآفرين مي) 1968( 1ين ليبنشتا

ورزد در دنياي واقعيات، كاميابي  ويژگي عمده ديدگاه وي آن است كه تأكيد مي. يابد به كاميابي دست مي

يكي از فعاليتهاي زير را انجام از نظر او كارآفرين كسي است كه  .باشد استثناء است و شكست قاعده مي

  :دهد

 .بازارها را يكپارچه و مرتبط سازد -

 .خالءها و شكافهاي بازار را پر نمايد -

 .با صرف وقت، خود را درگير تغييرات ساختاري و سازماني نمايد -

 .كليه عوامل را براي توليد و بازاريابي يك محصول مهيا نمايد -

اين وظايف عبارتند . براي همه كارآفرينان موفق تعيين كرده استسه وظيفه اساسي را ) 1979( 2يرلوف  كي

، )آوري جديد را شناسايي كند كارآفرين بايد فرصتهاي تجاري ناشي از تغييرات در تقاضا و فن(از نوآوري 

 و مديريت) توانايي و تمايل به يافتن و فراهم كردن سرمايه مخاطره آميز براي يك شركت(سرمايه گذاري 

  ).كه شركت تأسيس شده است هنگامي(

داند و  كارآفريني را فرايند معرفي رقباي مستقل كوچك و بزرگ به شركتهاي فعلي مي) 1981(وسپر 

او به . طلبد برد و شركتهاي موجود را به مبارزه مي كند كه رقابت را باال مي كارآفرين را فردي معرفي مي

هاي جديد و اجراي آنها  آوري، ارائه ايده زار، انتقال فندنبال شكافهاي بازار و نيازهاي ارضاء شده در با

  .كند يب و مشاغل جديد را ايجاد ميتگذاري را تر او سرمايه. باشد مي

                                                            
1 Leibenstein 

2 Kierluff 
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كند و سرمايه الزم  كسي كه فرصت بازار را درك مي: كند كارآفرين را چنين تعريف مي) 1982(1اليوسي 

  .نمايد برداري را يكپارچه مي براي بهره

كارآفريني فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به ) 1985(2ستيونسون و گامپرت از نظر ا

از آنجا كه كارآفرين هيچگاه بر تمامي منابع الزم . باشد مي گيري از فرصتها بع به منظور بهرهفردي از منا

ايند نيز به نوبه خود اين فر. خواهد بود »پر كردن شكاف منابع«تسلط ندارد، دنيال كردن فرصت، مستلزم 

بايست به نحوي اتخاذ گردد تا هم به لحاظ دروني با بازار  مستلزم يك رشته انتخابهايي است كه مي

  .همخواني داشته و هم به لحاظ بروني با آن متناسب باشد

معتقد است كه كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه ) 1985(پيتر دراكر 

  .نمايد ود شروع ميخ

از نظر او سه عامل . مدلي را براي كارآفريني پيشنهاد داد كه مدل رويدادي فراي معروف شد) 1993(فراي 

يرهاي پيشينه، غاين سه عامل عبارتند از مت. در انگيزه كارآفرين براي تأسيس يك شركت نوپا دخالت دارند

گروه از اين متغيرها به عنوان نيروي انگيزشي در هر سه . متغيرهاي تسريع كننده و متغيرهاي توانبخش

  .تصميم گيري كارآفرين دخالت دارند

                                                            
1 Livesa 

2 Stevenson & Gumpert 
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همچنين او پنج جزء اصلي در فرايند كارآفريني شامل كارآفرين، فرصت، ساختار، منابع و استراتژي را الزم 

  :رددانست و بر همين اساس مدل خود را به صورت ذيل در تصوير زير ارائه ك و ضروري مي

  

  )موقعيت(فرصت -1

 منابع -2

  از دست دادن شغل -1

  ابداع يا فكر نو -2

 پيشنهاد شراكت -3

  خالقيت-1

  زمينه  -2

  شخصيت -3

  تجربه گذشته -4

 تحصيالت -5

  احتمال تأسيس شركت نوپا=    عامل نيروبخش          xعامل تسريع كننده               xعامل پيشينه     

x x=

  معادله كارآفريني:2شكل

 .گيرد تا كار جديدي را آغاز كند فردي تصميمي آگاهانه مي

 .گيرد فرصتهاي بازار شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 .گيرد به طور فردي يا تضامني يا شركت سهامي كار را آغاز كند كارآفرين تصميم مي

 .شود گذاران جلب مي گيرد و حمايت سرمايه يمنابع مورد شناسايي قرار م

 .شود هاي تفصيلي اجرا و معين مي هدفهاي كلي كار، استراتژيها و برنامه

 كارآفرين

 فرصت

 ساختار

 منابع

 استراتژي

  فرايند كارآفريني:3شكل
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با توجه به تعاريف گفته شده و شناختي كه از مفهوم كارآفريني پيدا كرديم، اكنون به شناسايي فرصت 

  .پردازيم تا خواننده با مفهوم شناسايي فرصت كارآفرينانه آشنا شود مي

  

  شناسايي فرصتدر زمينه ادبيات تحقيق  -2-3

فرصت نيز به عنوان نقطه تمركز كارآفريني مورد ايي شناسدر ساليان اخير و با گسترش تحقيقات كارآفريني، 

ا فرايند كارآفريني آن را از بشك شناسايي فرصت بدون ارتباط يافتن  بي .توجه پژوهشگران قرار گرفت

توانيم ارتباط غيرقابل گسست آن را با كارآفريني در  به همين دليل مي. كند قالب مورد نظر ما خارج مي

ت تا به آنجا پيش صتأكيد بر توجه به فرصت و شناسايي فر. ناسايي فرصت ببينيمتعاريف انجام شده از ش

  ).89ص :2004مقيمي،( ناميدندرفت كه شناسايي فرصت را قلب كارآفريني 

معتقد است كه اهميت كارآفريني در توسعه اقتصادي كشورها و افزايش منابع، آن را به ) 2004( 1هولت

هاي  اين فرايند در محيط. ل به يكي از چهار نهاده اصلي اقتصادي كرده استهمراه كار، زمين و سرمايه تبدي

آفريني  دهد كه فرصتهاي اقتصادي براي ارزش رادي روي ميفقتصادي متفاوت توسط اامتفاوت و نظامهاي 

  )همان منبع( يابند براي افراد و جامعه را در مي

شود  ر و ايجاد تركيبي از منابع براي استفاده از آنها مينر، كارآفريني شامل شناسايي فرصتهاي بازازبه باور كر

  )همان منبع(

                                                            
1 Holt 
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در دنياي . قلب كارآفريني تمايل به ديدن و استفاده از منابع فرصت است«معتقد است ) 1998( 1كروگر

شديدأ در حال تغيير، سازمانها نياز دارند كه دائمأ فرصتهاي جديد را فراتر از شرايط موجود خود شناسايي 

  .»خواهند زنده بمانند، پس ناچارند بطور استراتژيك بر شناسايي فرصتهاي جديد تمركز كنند اگر مي. نندك

داند براي ايجاد ارزش از طريق تشخيص فرصتهاي كسب و  كارآفريني را تالشي مي) 8ص: 2003( 2كانكا

راي جذب مواد اوليه و كار، پذيرفتن ريسك اجراي فرصت، و استفاده از مهارتهاي ارتباطي و مديريتي ب

  . منابع انساني و مالي براي به ثمر رساندن آن پروژه

هر جامعه و هر شركت موفقي افراد كليدي «: گويد درباره ويژگي كارآفرينان مي) 28ص:1998( 3هانسمارك

زم را ال) اقتصادي، مالي و انساني(به نام كارآفرين دارد كه توانايي تشخيص فرصت و توانايي دستيابي منابع 

  )همان منبع( »دارند كه نيازهاي جديد را برآورده سازند و نيازهاي موجود را نيز بهتر برآورده سازند

شناسايي و انتخاب فرصتهاي صحيح براي كسب و كار جديد از استيونسون و همكارانش معتقدند كه 

نيز ) 1997( 5كاتارامانوان )42003آرديشويلي و همكاران، (. مهمترين توانايي يك كارآفرين موفق است

   ).همان منبع(را تشكيل داده است توسعه فرصت بخش مهمي از تحقيقات كارآفريني دريافت كه 

غم عليربا اين حال يا توسعه آن در سالهاي اخير ارائه شده است /مدلهاي بيشماري از شناسايي فرصت و

است   نتوانسته گوناگون ارائه شده، تمام تالشهاي صورت گرفته، هيچيك از مدلهايي كه توسط پژوهشگران

يكي از داليل آن اين ). 2003آرديشويلي و همكاران،(درك جامعي از فرايند شناسايي فرصت ارائه دهد 
                                                            

1 Krueger 

2 Khanka 

3 Hansemark 

4 Stevenson et al 

5 Vankataraman  
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اين تمركز بر يك جنبه سبب . اند ها باز مانده اند و از ساير جنبه است كه هركدام فقط به يك جنبه پرداخته

كه به همان  صورت گرفته است يه در ازاي آن غفلت از ساير عواملعمق مطالعه بر آن جنبه گشته است ك

تر ساختن مرور خود از  كند كه با گسترده ولي اين عمق به دست آمده به ما كمك مي. ندهست اندازه مهم

  .هاي بيشتري از آن ببريم ادبيات شناسايي فرصت، پي به جنبه

دهد كه اين ادبيات شامل چندين مفاهيم مرتبط  مي نشاندر زمينه شناسايي فرصت مروري بر ادبيات تحقيق 

اين مفاهيم . توسعه فرصت، شناسايي فرصت و ارزيابي فرصت جملهاند، از  است كه اغلب با هم درآميخته

ساختاردهي دوباره هنگام گيري يا  فعاليتهاي اصلي هستند كه براي يك كسب و كار قبل از شكلدر حقيقت 

تواند تحليل و شرح را آسانتر كند، در عمل اين سه  اسازي اين سه فرايند ميدر حاليكه جد. دهند روي مي

براي مثال بعضي فعاليتهاي توسعه فرصت ممكن است قبل از . گذارند همپوشاني دارند و بر هم اثر مي

رود كه شناسايي  شناسايي فرصت صورت گيرد در حاليكه به توسعه اوليه ربطي نداشته و منطقأ انتظار مي

 فرصتها نيز ممكن است چندين بار در طول فرايند توسعه ارزيابي شوند. از توسعه رخ دهد پيش

  ).2003آرديشويلي و همكاران،(

يك فرصت . براي شناخت بهتر موضوع بهتر است به فرايند شناسايي فرصت از ديد ادبيات تحقيق بپردازيم

از طريق يك تركيب خالق منابع ) عالقه يا يك خواست يا يك(عبارت است از بخت اينكه يك نياز بازار 

ساختار به صورت هايي هستند كه  يك طيف از پديده» فرصتها«اما  ،براي ارائه ارزش بيشتر برآورده شود

  .ديابن شوند و در طول زمان توسعه مي نيافته آغاز مي

نياز بازار دقيقأ « شود به عنوان يك مي خواندهوان فرصت بعدأ به عنكه ، آنچه خود ترين شكل در ابتدايي

آوريهاي جديد،  در گامهاي بعد فن .شود پديدار مي» ا منابع و ظرفيتهاي استفاده نشدهتعريف شده، ي

دمات نيز شامل اين هايي براي محصوالت و خ اختراعاتي كه هنوز بازاري برايشان تعريف نشده، يا ايده
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مشتريان آينده ممكن است نتوانند نيازها، كه  اين استاي كه بايد به آن توجه داشت  نكته. شوند تعريف مي

توانند ارزش  آنها هنوز مي در اين صورت نيزاما حتي  .عاليق يا مشكالت خود را به تفصيل تشريح كنند

همان (اركرد و منافع آن را تشخيص دهند شود را ارزيابي كنند و ك چيزهاي جديدي كه به آنها ارائه مي

  .)منبع

از ديدگاه سود و ارزشي كه خريدار به دنيال آن است دقيقتر تعريف شوند، و منابع از هر چه نيازهاي بازار 

كند و  پيشرفت ميبيشتر از شكل ابتدايي خود » فرصت«ديدگاه استفاده بالقوه دقيقتر تعريف شوند، فرايند 

ي بازار بايد اين مفهوم شامل اين نكته كليدي است كه چگونه نيازها. شود پديدار مي» مفهوم كسب و كار«

يابد،  هنگامي كه اين مفهوم كسب و كار توسعه مي. برآورده شوند و چگونه منابع مورد استفاده قرار گيرند

به چه كسي ارائه (مفهوم بازار ، )چه چيزي ارائه مي شود(محصول / شود و مفهوم خدمت ميتر  پيچيده

را نيز در ) محصول به بازار ارائه شود/دمتچگونه خ(عمليات / بازاريابي / ، مفهوم زنجيره عرضه )شود مي

  ).1همان منبع به نقل از 1986كاردوزو،(گيرد  بر مي

توانيم به سه جزئي بپردازيم كه اكثر پژوهشگران  از مفهوم فرصت به دست آورديم، ميحال با شناختي كه 

يابي فرصت و شناسايي اند، يعني توسعه فرصت، ارز دهندگان فرصت شناسايي كرده تشكيلبه عنوان را آنها 

  .فرصت

شوند كه هرچه كارآفرين آنها را بيشتر توسعه  فرصتها به عنوان يك مفهوم ساده آغاز مي. توسعه فرصت

توسعه محصول جديد است، اما فرايند  مثلد شامل تالشهاي پيشدستانه نياين فرا. شوند مي دقيقتردهد،  مي

همان  به نقل از 1991پاويا،( نه فقط يك محصول راشود  توسعه در اينجا كل كسب و كار را شامل مي

                                                            
1 Cardozo,1986 
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كه شناسايي فرصت را عمدتأ فرصت اكتشاف چيزي كه قبأل تصورات پيشين از اينجا موقعيت ما از  ).1منبع

ما فرايند توسعه فرصت را به عنوان يك فرايند مداوم، پيشدستانه . شود دانست، جدا مي شكل يافته است مي

  .دانيم به كسب و كار ميضروري براي شكل دهي و 

هاي ابتدايي براي شكل گرفتن طرح كسب و  يابند، ايده ه ميفرصتهايي كه به تنهايي توسع. شناسايي فرصت

اما فرايند توسعه فرصت به طور مفهومي از شناسايي يا تشخيص فرصت متمايز . كنند كار كامل را ايجاد مي

احساس يا ) 1: اند داراي سه فاز متمايز است شناخته» تشناسايي فرص«آنچه كه بيشتر ادبيات تحقيق . است

بين نيازهاي مشخص بازار » تناسب«شناسايي يا كشف يك ) 2يا منابع استفاده نشده، /درك نيازهاي بازار و

، به اند ه پيش از اين از هم جدا بودهنيازهايي كمنابع يا جديد بين » تناسب«ايجاد يك ) 3و نيازهاي خاص و 

اين فرايندها به ترتيب  .)همان منبع به نقل از 3،1999دكونينگ ؛2،1995هيلز( وم كسب و كارشكل يك مفه

كانوي و  ؛4،1989كريستينسن و همكاران( »تشخيص«شامل درك، اكتشاف و ايجاد هستند نه فقط به سادگي 

  )همان منبعبه نقل از  6،1999سين و همكاران ؛5،1986مك گينس

شوند، اگرچه ارزيابي ممكن است غير  ر مرحله از توسعه خود ارزيابي ميفرصتها در ه. ارزيابي فرصت

افراد ممكن است بطور غيررسمي بررسي مفروضات خود درباره نيازهاي بازار يا . رسمي يا حتي كلي باشد

را انجام دهند تا وقتي كه به اين نتيجه برسند كه چيز ديگري براي مالحظه كردن يا ابداعات جديد منابع 

                                                            
1 Pavia,1991 in Ardichvili,2003 

2 Hills 

3 De Koning 

4   Christensen et al 

5 Conway and McGuinness 

6 Singh et al 
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اين ارزيابي ممكن است با ديگران در . سنجي مناسب است تر امكان ي نمانده است، يا اينكه بررسي رسميباق

  .ميان گذاشته نشود تا زماني كه نياز به منابعي براي بررسيهاي بيشتر پيش بيايد

منافع در  دهند تا براي صاحيان كنند كه كارآفرينان فرصتهاي كسب و كار را توسعه مي مباحث اوليه بيان مي

شوند، فرصتها ساخته مي شوند، يافت  درحاليكه عناصر فرصت تشخيص داده مي. شركتها ارزش ايجاد كنند

اند  برداري بهينه قرار نگرفته هاي بازار و منابعي كه مورد بهرهبررسي دقيق و تحليل حساسيت نياز .شوند نمي

اندازي يك كسب و  منجر به راهچه (صت كند به توسعه يك فر اقدامتوانند به كارآفرين كمك كنند كه  مي

. توسعه فرصت شامل وارد كردن خالقيت توسط كارآفرين نيز هستفرايند ، اما )نشودو چه كار بشود 

نياز يا منابع . باشد» شناسايي فرصت«تواند يك واژه دقيقتر براي فرايند  مي» توسعه فرصت«بنابراين 

  .تبديل به يك كسب و كار معتبر شود» وسعهت«تواند بدون اين  تشخيص داده شده نمي

فرصت، شناسايي فرصت، توسعه : را معرفي كنيم قرار دارنداي كه در نظريه ما  توانيم مفاهيم عمده اكنون مي

  .فرصت و ارزيابي فرصت

  شناسايي فرصت عوامل تأثيرگذار در . 2-3-1

  :رار مي دهند عبارتند ازعوامل اصلي كه اين فرايند تشخيص و توسعه فرصت را تحت تأثير ق

 هوشياري كارآفرينانه .1

 دسترسي اطالعاتي و دانش پيشين .2

 تحقيق اكتشافي در برابر تحقيق هدفمند .3

 هاي اجتماعي شبكه .4
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 بيني و خودكفايي، خالقيت پذيري، خوش ويژگيهاي شخصيتي، شامل مخاطره .5

. شدفرصت كارآفرينانه استفاده  براي بيان تشخيصبار اين واژه توسط كرزنر اولين . هوشياري كارآفرينانه

نوعي بر اين اعتقادند كه هر نوع تشخيص فرصت توسط يك كارآفرين بر پايه ) 1996(ري و كاردوزو 

آنها اين حالت را آگاهي كارآفرينانه خواندند و آن را  .است كه توسط اطالعات تقويت شده استهوشياري 

دادها و الگوهاي رفتاري اطالعات درباره اهداف، رويتوجه و حساس بودن به «: اين شكل تعريف كردندبه 

برآورده نشده و تركيبهاي  ي، نيازهاگانكنند مصرفو  توليد كنندگانمشكالت در محيط و توجه خاص به 

فرصت را تشخيص كه هوشياري افزايش يافته احتمال به اين نكته نيز تأكيد شد  .»موجود منابعاز تازه 

  .دهد افزايش مي

افراد تمايل دارند كه به اطالعاتي معتقد است كه ) 1994(فان هيپل . اطالعات و دانش پيشيندسترسي به 

اين نظر را مطرح  )1999( ينش رپايه همين اعتقاد او ب .مرتبط استپيشينشان توجه كنند كه به اطالعاتي 

رزش اطالعات جديد كنند زيرا دانش قبليشان آنها را در تشخيص ا كه كارآفرينان فرصتها را كشف مي كرد

. بط باشدكند كه به دانش پيشين او مرت هر كارآفرين تنها فرصتهايي را شناسايي ميبه باور او .كند كمك مي

قرار تأييد مورد شماري از فرضيات را آزمود و او اي از فرايند تشخيص فرصت،  در اين مطالعه سه مرحله

  :اند كه به شرح زير خالصه شدهداد 

اصل عقالئي كه تمام مردم (ينانه براي تمام كارآفرينان بالقوه آشكار نيست هر فرصت كارآفر •

  .)عات مشابه را همزمان دارا نيستنداطال

دهد فرصتهاي خاصي  كند كه به او اجازه مي ايجاد مي» داالن دانش«هر فرد يك دانش پيشين خاص  •

  .يابند را شناسايي كند كه ديگران نمي
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دانش پيشين از بازارها، : راي فرايند اكتشاف كارآفرينانه اهميت دارندسه بعد عمده دانش پيشين ب •

 .رساني به بازار، و دانش پيشين از مشكالت مشتريان دانش پيشين از شيوه خدمت

بخش بزرگي از ادبيات تحقيق پيشين در كارآفريني تلويحأ فرض . كشف تصادفي در برابر جستجوي منظم

در . جوي منظم براي فرصتهاي در دسترس را در پشت سر خود داردكند كه شناسايي فرصت يك جست مي

كه افراد فرصتها  كنند اين باور را مطرح مياند و  محققين اين رويكرد را تغيير دادهسالهاي اخير، بسياري از 

. دهند آورند را تشخيص مي كنند، بلكه در عوض ارزش اطالعات جديدي كه به دست مي را جستجو نمي

از جستجوي ) مرتبط با فرصتهاي سودآور تاكنون ناشناخته(آنچه كشف را : كند كه بيان مي) 1997(كرزنر 

اين است كه اولي كند  متمايز مي) داند ديگري ندارد مرتبط با اطالعات يا اطالعاتي كه شخص مي(موفق 

 1كولر. ولي وجود داشت ديد آنها را نميشامل غافلگيري از روبه رو شدن با واقعيتي است كه شخص 

گزارش داد كه بيشتر كارآفرينان بيشتر از اينكه در جستجوي فرصت براي كسب و كار خود باشند، ) 1998(

هاي  كه شركتهايي كه برپايه ايده نددريافت) 1989( 2تيچ و همكاران. دهند تشخيص ميبه طور تصادفي آن را 

فرصت استفاده نكردند سريعتر به نقطه  ساييشناهاي رسمي  و از شيوه اند بنا شده» تصادفي«مبني بر اكتشاف 

  . سر به سر رسيدند تا آنهايي كه از جستجويهاي رسمي استفاده كردند

هاي كارآفرينان در تشخيص فرصت مهم  نشان دادند كه شبكه) 1997( 3هيلز و همكاران. شبكه اجتماعي

هاي قوي و ضعيف  ار دادند بر گرهقر) 1973( 4آنها بحث خود را بر مبناي مقاله كالسيك گرانووتر. هستند

هستند به منابع اطالعاتي كه » پلهايي«) هاي اتفاقي از جمله آشنايي(هاي ضعيف  قرار دادند كه باور دارد گره

                                                            
1 Koller 

2 Teach et al. 

3 Hills et al. 

4 Granovetter 
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). از جمله دوستان و بستگان(هاي قوي فرد وجود نداشته باشد  ممكن است در شبكه ارتباطات گره

هاي اتفاقي به احتمال بيشتر اطالعات منحصر به فردي ارائه  اييبر اين باور بود كه آشن) 1973(گرانووتر 

يك آزمون اين . فراد گره هاي ضعيف بيشتري نسبت به گره هاي قوي دارنداكنند تا دوستان، زيرا بيشتر  مي

هاي  عا كنند كه كارآفريناني كه شبكهاي است كه به هيلز و همكاران اجازه داد تا اد فرضيه، مطالعه

هيلز و . كنند فرصتهاي بااهميت بيشتري را شناسايي مينسبت به كارآفرينهاي منزوي دارند  يتر گسترده

تواند ساير ويژگيها، از قبيل هوشياري و  همكاران اين فرضيه را در نظر گرفتند كه كيفيت شبكه تماسها مي

  .خالقيت را تحت تأثير قرار دهد

چهارچوب او نشان . كرد ارائهشخيص فرصت را يك چهارچوب ادراك اجتماعي از ت) 1999( 1دكونينگ

جمع آوري اطالعات، تفكر از طريق گفتگو، و سنجش (داد كه كارآفرينان فرصتها را با سه فعاليت ادراكي 

اين شبكه چرخه دروني كارآفرينان . كنند ك شبكه گسترده از افراد متحول مياز طريق تعامل با ي) منابع

، گروه عمل )و شريك او هم نيستند ا آنها روابط بلند مدت و پايدار داردمجموعه افرادي كه كارآفرين ب(

اعضاي (، شركاء )اند تا منابع ضروري براي فرصت را فراهم كنند افرادي كه توسط كارآفرين استخدام شده(

شبكه استفاده شده براي جمع آوري اطالعات عمومي كه (و يك شبكه از گره هاي ضعيف ) تيم مؤسس

  .شود را شامل مي) منجر به شناسايي يك فرصت يا پاسحگويي به يك سئوال عمومي شودتواند  مي

ويژگي شخصيتي در ارتباط با تشخيص فرصت موفقيت آميز مرتبط دانسته شده دو . ويژگيهاي شخصيتي

. اولي، ارتباط بين خوش بيني و تشخيص فرصت باالتر توسط بسياري از محققين ديده شده است. است

دهد كه  نشان مي) 1994( 3و كروگر و برازيل) 1994( 2انجام شده توسط كروگر و ديكسونمطالعات 

                                                            
1 De Koning 

2 Krueger and Dickson 

3 Krueger and Brazeal 
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بيني درباره توانايي يك  كه خوش شايان ذكر است. بيني كارآفرينانه با باورهاي خود اتكا مرتبط است خوش

ري بيشتر بيني در زمينه خطرپذي ربطي به خوش) خود اتكايي(دشوار  فرد در دستيابي به اهداف ويژه و

 (inside view)» نگاه به داخل«بيني كارآفرينانه يك  دريافتند كه خوش) 1991( 1گوث و همكاران. ندارد

هنگامي كه . به موفقيت بالقوه بنگاه است كه عمدتأ به ارزيابي كارآفرينان از تواناييها و دانششان مبتني است

تر  بين شوند در قضاوت براي نتايج احتمالي واقع مي (Outside view)كارآفرينان مجبور به نگاه به بيرون 

بيني و  هاي سازماني همچنين نشان داد كه خوداتكايي منجر به خوش تحقيقات در محيط. كنند عمل مي

  ).1996و2،1992نك و مانز. (شود تمايل بيشتر براي ديدن فرصتها به جاي تهديدات در شرايط خاص مي

اولين كسي بود كه اين نكته را شناسايي كرد كه ) 1934(ومپيتر ش. دومين ويژگي شخصيتي خالقيت است

اين مفهوم را   )1993(وينسلو و سولومون . بينند كند كه ديگران نمي كارآفرين موفق فرصتهايي را كشف مي

نتيجه گرفت كه عوامل ) 1986(كي . مطرح كردند كه خالقيت و كارآفريني اگر يكي نباشند، مشابه هستند

 90دريافتند كه ) 1997(هيلز و همكاران . كنند گيري كارآفرينانه ايفا مي زرگي را در تصميمخالق نقش ب

اين نكته را در با اين حال . درصد از بررسيهايشان خالقيت را در شناسايي فرصت بسيار مهم يافته است

خود را خالقتر ي كارآفرينان منزو. بسيار مهمتر ديدند ،نسبت به كارآفرينان سرياليمنزوي كارآفرينان 

منابع داراي  اران نتيجه گرفتند كه كارآفرينانهيلز و همك. كنند بينند و زمان بيشتري را صرف خالقيت مي مي

  .نيستند، اي قوي ندارند ارتباط شبكهخالق بودن به اندازه آنهايي كه  مند، نيازاي شبكه اتارتباطدر فرصت 

شود كه  سبب شناخت فرصتها در آن زمينه به شكلي مي داشتن دانش پيشين در زمينه خاص .دانش پيشين

اين امر را برينگر و آيرلند به عنوان داالن فرصت شناسايي كردند و بر اين . براي ديگران قابل ديدن نيست

                                                            
1 Guth et al. 

2 Neck and Manz 
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توانند  بينند كه افراد ديگر نمي افرادي كه داراي دانش پيشين هستند فرصتهايي را ميامر مبتني است كه 

  .متوجه شوند

  

  مدل شناسايي فرصت آنتوني اورويك. 2-3-2

اري از شركتها در شناسايي پس از بررسيهاي گسترده در زمينه داليل ناكامي تالشهاي بسي 1آنتوني اولويك

هاي تشخيص فرصت، اقدام  م ارتباطات بسيار با مشتريان و استفاده از انواع شيوهغآميز فرصت، علير موفقيت

در اين شريه وال استريت ژورنال چاپ شد به نام الگوريتم فرصت چاپ شد و به ابداع فرمولي كرد كه در ن

  .يمخوان مي »مدل شناسايي فرصت اولويك«نام آن را به پژوهش 

دانند محصول مورد  خواهند، اما مي دانند دقيقأ چه محصولي مي بسياري اوقات نميدر او پي برد كه مشتريان 

با اين حال ويژگيهاي مورد نظر آنها نيز ممكن است بسيار . اشدب هنظرشان چه ويژگيهايي را بايد داشت

هاي فرصت در ميان فهرست طوالني  انتخاب بهترين زمينهبنابراين . گسترده و غير قابل برآورده كردن باشد

تواند  تأمين نيازهاي نه چندان مهم مي زيرا تالش برايدلخواه مشتريان امر بسيار مهمي است ويژگيهاي 

را ارائه داد كه با استفاده از آن » محاسبه فرصت«يك فرمول رياضي موسوم به او . به هدر دهد منابع را

ارزش  )=رضايت –اهميت + (اهميت {فرمول به باور او . هاي فرصت را شناسايي كرد توان بهترين زمينه مي

 10تا  1در يك مقياس خواهند كه  شركتها از مشتريان خود مي. به نتيجه دقيقي منجر شودتواند  مي} فرصت

مورد نظرشان تا چه ميزان تأمين  ويژگيمطلوب خود را اولويت داده و مشخص كنند كه  ويژگياهميت 

است گفتني . شود حاصل مي» امتياز فرصت«شود و سپس  اين رتبه بندي در فرمول قرار داده مي. شده است
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 .توانند منفي باشند داخل پرانتز نمي، ارقام }فرصتارزش )= رضايت –اهميت + (اهميت {كه در فرمول 

  :گامهاي اين روش به شرح زير است

به اين  ويژگيهاي مبتني بر  موفقيت مصاحبه :با مشتريان ويژگيهاي مبتني بر  ريزي مصاحبه برنامه ،گام اول

يه بستگي دارد كه فرايند يا فعاليتي كه محصول يا خدمت مورد نظر در آن كاربرد دارد، قدم به قدم تجز

. شوندها شركت كنند، با دقت انتخاب  يند، مشترياني كه بايد در مصاحبهبعد از تعريف فرا. شود

هاي خاصي از افراد انتخاب شوند كه مستقيمأ با محصول مورد نظر سرو كار  شوندگان بايد از گروه مصاحبه

، باشنديز در آن دخيل ن م در ارتباط با موضوعوافراد دسته دگسترش حيطه مصاحبه به نحوي كه . دارند

نكته مهم . كند كند و محقق را گمراه مي يچيده ميدهد، تحقيق را پ حجم اطالعات خارجي را افزايش مي

هر قدر گروه از تنوع بيشتري برخوردار باشد، . ديگر اين است كه افراد متنوعي در هر گروه انتخاب شوند

  .فردتري خواهد بود اطالعات حاصله كاملتر و دربرگيرنده نتايج منحصر به

را از  ويژگيهابايد بتواند  پژوهشگربه منظور استخراج نتايج مورد نظر، : استخراج نتايج مورد نظر ،م دومگا

 پژوهشگر. مورد را حذف كند سرايي و ديگر اظهار نظرهاي بي گويي، داستان حلها تشخيص دهد و كلي راه

را تصريح و تشريح كرده و اطمينان حاصل كند كه شركت  گوينده نفوذ كرده، عبارات هاي گفتهبايد به عمق 

. اند كنندگان كليه جوانب فرايند يا فعاليت را به هنگام استفاده از محصول يا خدمت مورد نظر در نظر گرفته

پردازد كه به راه حل شباهت دارند، هماهنگ كننده بايد وي را به  هنگامي كه مشتري به اظهار نظرهايي مي

  .متمركز شودو ويژگيها كند كه بر فرايند كار  نحوي هدايت

اين عبارات . شود ها با بيان عبارات و صفات كلي در قالب اظهار نظرها يا راه حلها آغاز مي اغلب مصاحبه

 پژوهشگربعد از دريافت نظرات به صورت عبارات و صفات، . سازد هموار مي ويژگيهاراه را براي استخراج 

) كاهش، افزايش(مطلوب بيانگر اصالح مورد نياز  ويژگي. كند ه بازگو ميدلخوا يويژگهر يك را در قالب 
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است به نحوي كه بتوان از آن در مقايسه، تحليل رقابتي و ارزيابي ) زمان، تعداد، فراواني(و واحد مقياس 

دأ به نحوي كند و آنها را مجد اظهار نظرها را يك به يك بررسي مي پژوهشگر. مفاهيم استفاده به عمل آورد

تفسير خود را به تأييد شركت  پژوهشگرپس س. دارد كه عاري از هرگونه راه حل يا ايهام باشد بيان مي

  .ورزد رساند و بدين طريق از حدس و گمانه زني بعد از جلسات مصاحبه اجتناب مي كنندگان مي

به دست  ويژگيهايعي از فهرست جام پژوهشگرها،  بعد از تكميل مصاحبه: ويژگيهاسازماندهي  ،سوم گام

بندي  ناظر با هر مرحله از فرايند گروهرا مت ويژگيها سپس. كند ميتهيه و موارد تكراري را حذف  آمده را

  .كند مي

، بايد ويژگيهابندي فهرست  هبعد از طبق: بر حسب اهميت و رضايت ها ويژگيبندي  رتبه ،چهارم گام

. مختلف مشتريان به عمل آوردهاي  رد نظر بر حسب گروهمو ويژگيهايبندي  اي كمي براي رتبه مطالعه

به (شود  مشخص مي ويژگيهاگيرند و جذابيت نسبي هر يك از  ها در يك فرمول رياضي قرار ميديبن رتبه

  )الگوريتم فرصت مراجعه شود

در ارتباط هاي فرصت  ها براي روشن ساختن زمينه آخرين قدم استفاده از داده: به كار گيري نتايج ،م پنجمگا

  . با توسعه كاال، تقسيم بازار و تحليل رقابتي بهتر است
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  صنعت اسباب بازيدر زمينه  ادبيات تحقيق -2-4

رسيم  در اين بخش و پس از بررسي ادبيات تحقيق تشخيص فرصت، به بخش دوم ادبيات تحقيق خود مي

  .كه عبارت است از ادبيات تحقيق در حوزه اسباب بازي

  تحقيق اسباب بازي در ايران ادبيات -2-4-1

. ختم شد شماري كمبررسي پيشينه پژوهشهاي انجام شده در صنعت اسباب بازي در ايران به پژوهشهاي 

هاي  نامه فهرست پايان. كز مرتبط مراجعه شدبراي به دست آوردن فهرستي جامع از اين پژوهشها، به مرا

نكته اينجاست كه به جز . ه در اين زمينه دريافت شدانجام شده در مورد اسباب بازي و تحقيقات انجام شد

، ساير تحقيقات و )هاي جهانبررسي وضعيت توليد اسباب بازي در ايران و برخي از كشور(يك منبع 

ها صرفأ به موضوع اسباب بازي از ديد روانشناسي و تربيتي پرداخته بودند و در حقيقت پژوهشي  نامه پايان

ات قها و تحقي فهرست پايان نامه( .بازي باشد به جز همان منبع ذكر شده يافت نشدكه در زمينه بازار اسباب 

  .)انجام يافته در اين زمينه در پيوست اين پژوهش آمده است

و توسط  1375در سال » بررسي وضعيت توليد اسباب بازي در ايران و برخي از كشورهاي جهان«پژوهش 

نوجوان صورت گرفت و هدف آن شناسايي وضعيت توليد معاونت پژوهشي كانون پرورش فكري كودك و 

توليد كننده ايراني صورت گرفته است استقبال  34اين پژوهش كه از . اسباب بازي در كشور بوده است

مردم ايران را از اسباب بازيهاي عروسكي و ماشينها و سپس اسباب بازيهاي فكري بيش از طبقات ديگر 

  . اسباب بازي ارزيابي كرده است
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زيبايي و ظاهر اسباب : همچنين ويژگيهاي مورد نظر خريداران را به ترتيب به اين شرح تشخيص داده است

رفيق . (بازي، بسته بندي، كارايي، استاندارد بودن، تبليغات، اندازه مناسب، شهرت ، فرهنگ خانواده و قيمت

  )1375 مرند و همكاران،

نداشتن تشكل صنفي مثل ) 1: به شرح زير بيان كرده استاين پژوهش همچنين مشكالت توليد كنندگان را 

) 4مشكالت اقتصادي و نداشتن امكانات كافي براي تبليغات ) 3عدم حمايت دولت ) 2سنديكا و اتحاديه 

وجود قوانين دست و پاگير وزارت ارشاد، صنايع بازرگاني، دارايي، كار، بيمه، گمرك، صدا و سيما در زمينه 

گراني ارز و مشكل برگشت ) 5... ماليات، شركت در نمايشگاه و  ،سهميه ،درات، وامفروش، تبليغات، صا

حمل و نقل كاال  همسئل) 6سرمايه در زمينه صادرات و نرخ گذاري و طوالني بودن مراحل اداري صادرات 

يقه اعمال سل) 8ايجاد ارتباط با شهروندان ) 7از توليد به توزيع و عدم وجود يك شركت گسترده توزيع 

كيفيت نامناسب ) 10توليد كنندگان غير مجاز ) 9مراكز پخش و ايجاد رقابت كاذب از طريق مراكز پخش 

نداشتن ) 14هاي باالي تبليغات  هزينه) 13هاي باالي توليد  هزينه) 12گراني و نوسان قيمت مواد )11مواد 

) 16مشكل رقابت با جنس خارجي )15سرمايه كافي و مكان توليد و نيز انبار براي نگهداري توليد انبوه 

عدم نظارت كارشناسانه افراد متخصص و نداشتن مركزيتي براي ) 17نبود ضابطه و استاندارد در زمينه توليد 

  .اين كار

علت گرايش خريداران به خريد اسباب بازيهاي خارجي را در ظاهر زيبا، كيفيت باالتر،  تحقيق نامبرده

ه، كارايي و استحكام بهتر، متحرك هاي خارجي از نظر خانواده و سوژبازياسباب  استاندارد باالتر، تنوع

  .داند انگيز بودن اسباب بازي خارجي مي بودن، موزيك پخش كردن، سخنگو بودن و هيجان، خودكار ودنب
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ها و بچه ها به انواع خاصي از اسباب بازي خارجي كه معادل داخلي ندارند نيز علت  همچنين عالقه خانواده

درصد خريداران 30ن است كه حدود يآمار كمي اين نظريات حاكي از ا. ن گرايش توصيف شده استاي

  ).همان منبع(دهند  را ترجيح ميدرصد خارجي  70اسباب بازي داخلي و 

  : هاي مختلف خريدار اسباب بازي به شرح زير است از جمله يافته هاي اين پژوهش رتبه بندي گروه

 هاي اسباب بازي هاي مراجعه كننده به فروشگاه رتبه بندي گروه: 1 جدول

  رتبه بندي گروههاي مختلف مراجعه كننده به فروشگاه هاي اسباب بازي از ديد فروشندگان

  رتبه و نسبت موقعيت اقتصادي مراجعه كنندگان .1

  متوسط

  مرفه

  كم درآمد

  بيش از نيمي از مراجعه كنندگان:اول

  دوم 

  سوم

 درصد  جنسيت .2

  خانمها

  آقايان

70 

30  

 درصد مقطع سني مراجعه كنندگان .3

  كودك و نوجوان

  بزرگساالن

60 

40  

  و نسبترتبه اجتماعي مراجعه كنندگان-موقعيت فرهنگي .4

  تحصيالت عالي

  تحصيالت متوسطه

  تحصيالت ابتدايي

  كم سواد

داراي تحصيالت عالي  نيمي از مراجعه كنندگان(:اول

  )بودند

  دوم

  سوم

  چهارم
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  :است شدهگيري ديگري، عوامل مورد توجه خريداران اسباب بازي را به شرح زير جمع بندي  در نتيجه

 عوامل مورد توجه خريداران: 2 جدول

  اقتصادي-اجتماعي- گروه هاي سني يا طبقات فرهنگي  عوامل مورد توجه خريداران
  با تحصيالت عالي خانمها از طبقه مرفه  بسته بندي

  درآمد و افراد كم) دختر و پسر(كودكان و نوجوانان   اندازه
  خانمها و آقايان كم درآمد و متوسط اقتصادي با تحصيالت متوسطه  قيمت
  و آقايان با تحصيالت عالي) دختر و پسر(كودكان و نوجوانان   كاربرد
  عالي و متوسطه خانمها و آقايان از طبقه متوسط اقتصادي با تحصيالت  دوام

  و خانمها و آقايان از طبقه مرفه) دختر و پسر(كودكان و نوجوانان   شهرت و تبليغات
  و خانمها از طبقه مرفه) دختر و پسر(كودكان و نوجوانان   زيبايي ظاهر

  خانمها و آقايان با تحصيالت عالي  بهداشت و ايمني
  

وي كودكان انجام شده است و بيشتر به مطالعه مسائل ساير تحقيقات انجام شده درباره بازي و اثرات آن ر

ه، اين تحقيقات عليرغم عدم تنوع حوزه مورد مطالع. پردازد در كودكان مي... روانشناسي، تربيتي، حركتي و 

اما به دليل حوزه مورد . كنند مندان به پژوهش در اسباب بازي فراهم مي پيشينه پژوهش خوبي براي عالقه

قرار داده هدف ه شناسايي فرصت در اين صنعت و در نتيجه فرايندهاي كسب و كار را توجه پژوهش ما ك

مندان  با اين حال از عالقه .است، از بيان آنها به دليل عدم ارتباط با حوزه مورد بررسي صرف نظر شد

  .شود پژوهشهاي انجام شده را كه در پيوست آمده است مطالعه كنند دعوت مي

  اسباب بازي در سطح جهان ادبيات تحقيق -2-4-2

برخالف تحقيقات اندكي كه در كشور صورت گرفته است، در سطح جهاني مطالعات زيادي روي صنعت 

درك از اهميت اين صنعت و سودآوري باالي اين صنعت براي شركتهاي . اسباب بازي صورت گرفته است
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ن موضوع توجه زيادي داشته اندركار آن سبب شده است تا كشورهاي صاحب نام اين حوزه به اي دست

   .باشند

ادبيات تحقيق اسباب بازي در سطح جهاني را در سه بخش پيشينه پژوهش در زمينه طراحي اسباب بازي، 

عرضه اسباب بازي  وپيشينه پژوهش در زمينه ساخت اسباب بازي و پيشينه پژوهش در زمينه بازاريابي 

  .مكني بررسي مي

  اسباب بازيادبيات تحقيق طراحي  -2-4-2-1

اين امر تا بدانجا پيش . اهميت طراحي در صنعت اسباب بازي با گذر زمان بيشتر خود را نمايان كرده است

اندركاران اين صنعت شده  رفته است كه اين بخش خود به تنهايي تبديل به مشغله ذهني بسياري از دست

  .ميت آن استپژوهشهاي زيادي كه در اين زمينه صورت گرفته است نشانه اه. است

. يكي از مسائل مهم در زمينه طراحي اسباب بازي، طراحي اسباب بازي برپايه جنسيت مخاطب است

قدري كامأل پسرانه، : بندي كردند اسباب بازيها را در پنج طبقه جنسيتي دسته) 2005( 1زكمور و سنتريبل

ويژگيهاي اسباب بازيهاي پسران «عنوان  آنها در تحقيقي كه با. دخترانه و كامأل دخترانهقدري پسرانه، خنثي، 

گي جذابيت ظاهري، مهرباني و دريافتند كه اسباب بازيهاي دخترانه داراي ويژ ،انجام دادند» 2و دختران

داري است، در حاليكه اسباب بازيهاي پسران با خشونت، رقابت، هيجان و گاهي خطرپذيري پيوسته  خانه

دهند غالبأ  هاي بدني، ادراكي، هنري و ساير مهارتها را پرورش مياسباب بازيهاي آموزشي كه مهارت .است

همچنين اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه اسباب بازيهاي كامأل  .پسرانه تشخيص داده شدندقدري خنثي يا 

                                                            
1 Blakemore & Centers 

2  Charactristics of Boys' and Girls' Toys 
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وابسته به جنسيت، نسبت به اسباب بازي خنثي يا قدري وابسته به جنسيت، كمتر مورد توسعه و بهبود قرار 

  .رندگي مي

» 2تازه ت، زنده باد محصوالندا تازه مرده هاياسباب بازي«اي پربار با عنوان  ، در مقاله)2005( 1كريستوفر بيرنه

به تغييرات در روانشناسي محصول از ديد كودكان عصر ما پرداخته و با توجه به تغييرات در وسايلي كه 

نيز بايد با ساير  رسيده است كه اسباب بازينتيجه  كودك در زندگي خود با آنها سر و كار دارد به اين

بازي  ر اين باور است كه نگاه به اسباباو ب. آوريهاي اطراف ما همگام باشد تا بتواند كودك را جذب كند فن

توجه . آوريهاي نوين تغيير كند اي براي آماده ساختن كودكان براي استفاده از فن بايد به سمت نگاه به وسيله

تواند در زمينه  پذيرش جهاني و فرافرهنگي دارند مثل اسباب بازيهاي موبايل و ماشين ميبه محصوالتي كه 

فرهنگ طراح و منعكس كننده اسباب بازيها  ،به اعتقاد اين پژوهشگر .طراحي اسباب بازي راهگشا باشد

لي طراحي آنها را به شكدهد كه  اين مسئله كليدي به دست ما مي .هستنداند  زماني كه طراحي شدهدوره 

كنيم كه كودك آماده زماني شود كه خود بايد به عنوان بزرگسال پاي به جامعه بگذارد، نه اينكه اسباب بازي 

، يعني دنيايي كه هنگام بزرگسالي او به تاريخ پيوسته است دنياي امروز ما به عنوان بزرگسال را به او بنمايد

قاله همچنين به تأثير كانالهاي توزيع روي طراحي اسباب اين م .و مهارتهاي الزم براي او تغيير يافته است

و تبليغات تلويزيوني را داراي نقش مهمي در  Ebayبازي نيز اذعان دارد و سايتهاي فروش اينترنتي مثل 

تواند كودك را به  ه ميداند ك داند و آنها را داراي تأثيرات فرافرهنگي مي ذهن تصميم گيرندگان خريد مي

  .سازند هدايت كند يهايي كه او را به سوي فرداي خود رهنمون ميباز سوي اسباب

                                                            
1  Christopher Byrne 

2 Hot Toys are dead, Long live Hot products 
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، دو پژوهشگر از دو 1يكي از جالبترين تحقيقات در زمينه طراحي اسباب بازي توسط فونسباخ و اندرسون

صورت گرفت كه فرايند طراحي  2005در سال  (Advance)و ادونس  (LEGO)شركت معتبر لگو 

اين دو كه نتيجه تحقيق خود را با . پا و مشهور مثل لگو را بررسي كردندبازيهاي جديد توسط شركتي دير

به منتشر كردند » 2چگونه شركت لگو داستان تعريف كرد و اسباب بازي فروخت: قصه فروشي«عنوان 

در  .چگونگي طراحي اسباب بازي جديد شركت لگو، براي رودر رو شدن با بازار در حال تغيير پرداختند

سال را به  12- 7، طيف سني كودكان بين 1990خوانيم كه شركت لگو كه در اواسط دهه  اين پژوهش مي

عنوان بازار هدف انتخاب كرده بود، با ويژگي تمركز كامل بر عنصر سازندگي در اسباب بازيها شناخته شده 

دو تا سه اين محصوالت از نظر فني پيچيده بودند و بين ). هاي مشهور لگو همثل خانه سازي و آجر(بود 

هاي سازنده  بازار هدف اين محصوالت پسراني بودند كه از جنبه. گرفتند ساعت براي ساخته شدن وقت مي

اين گروه هدف خاص از پسران، . بردند لذت مي (Role Play)هاي شخصيتي  بازي كردن، بيشتر از جنبه

مشكلي كه شركت . ركز كنندتوجه بااليي دارند و قادرند مدت زمان زيادي بر يك بازي مشخص تمدامنه 

بر  پسران كمتري به بازيهاي زمان. لگو با آن مواجه شد اين بود كه اندازه بازار هدف آن در حال كاهش بود

بخشيدند، مثل  اي به دنبال محصوالتي بودند كه رضايت فوري مي مند بودند و برعكس شمار فزاينده عالقه

به اين معنا كه . حضور دارد» ها بازار زمان پسربچه«رو شد كه در  هلگو با اين واقعيت روب. بازيهاي كامپيوتري

  .لگو بايد با هرچيزي از بازيهاي كامپيوتري گرفته تا تماشاي فيلم تا ورزش كردن رقابت كند

اندازي كرد تا امكان توسعه  اي را راه ، اين شركت با همكاري تيمي از شركت ادونس يك تيم پروژه1997در 

مندند، جذاب باشد ضمن  هاي بدني بيشتر عالقهند كه براي پسرهايي كه به فعاليترا بسنجمحصولي جديد 

هدف . تري باشند و زمان كمتري را براي بازي كردن بطلبد اينكه از نظر زماني هم داراي گستره توجه كوتاه
                                                            

1 Fonnesbaek & Melbye Andersen 

2 Story Selling: How Lego told a story and sold a toy 
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ماني بود كه ها بود و در نهايت بيشتر كردن ز اين محصوالت جديد پوشش دادن طيف وسيعتري از پسربچه

: نتيجه اين فرايند توسعه، طبقه كامالً جديدي از اسباب بازيها بود. گذراندند ها با برند لگو وقت مي بچه

آنها . ندبا شخصيتهاي اكشن در يك محصول جديد تركيب شد (Constructive) اي بازيهاي سازه اسباب

آن به عنوان شخصيتهاي اصلي ايفاي دار طراحي كردند كه محصوالت لگو در  يك داستان حماسي دنباله

آمد به عنوان فصلي جديد براي پشتيباني از  هر نكارش جديد از اين اسباب بازي كه بيرون مي. نقش كردند

  .شد راه اندازي محصوالت جديد معرفي مي

پيوستگي بازاريابي با طراحي محصول تكيه دارد و معتقد است كه فرايند  هم بهبر اين تحقيق همچنين 

توان اميدي به موفقيت  ول طراحي شده است كه بدون آن نميازاريابي هم به عنوان خدمات پشتيبان محصب

توان از آن اطالعات  محصول داشت و هم هدايتگر فرايند طراحي براي اسباب بازيهاي بعدي است كه مي

شركت لگو زاريابي اين مقاله يك مدل به عنوان موزاييك با. الزم براي طراحي محصول بعدي را كسب كرد

  :بينيم زير مي جدولارائه كرده است كه در 

  سي دي هاي محصول  تلويزيون  بسته بندي  موسيقي پاپ

  بروشور  داستانهاي مصور  جشنها  تبليغات محيطي

  اينترنت  سينما  تبليغات چاپي  پست مستقيم

  )و ملبي اندرسنفونسباخ : منبع( موزاييك بازايابي شركت لگو: 4 شكل

مطابق اين جدول شركت لگو براي بازاريابي موفق محصول خود از ابتداي مرحله طراحي اين موزاييك 

بازاريابي را طراحي كرد تا شخصيتهاي طراحي شده كه به تدريج و در نگارشها و داستانهاي مختلف اين 

  .شوند در ذهن كودكان و مصرف كنندگان جاي بگيرند بازي وارد مي

  



٣۶ 
 

  ادبيات تحقيق ساخت اسباب بازي -2-4-2-2

عوامل حياتي موفقيت در توسعه محصول جديد در صنعت «اي با عنوان  در مقاله) 2005( 1سان و وينگ

به نقش عميق هنگ كنگ در صنعت اسباب بازي چين پرداختند و تالش كردند » 2اسباب بازي هنگ كنگ

كي از كاراترين توليد كنندگان اسباب بازي و نيز عواملي كه سبب شدند توليدكنندگان هنگ كنگي به ي

در اين مقاله بيان شده است كه تمام توان . بزرگترين صادركننده آن در جهان تبديل شوند را تشريح كنند

ق و توسعه در اين منطقه آوري ساخت نهفته شده است اما هيچ تالش جدي در زمينه تحقي اين منطقه در فن

ن مسئله نيز عدم توليد اسباب بازيهاي جديد، يا عدم اشتغال در طراحي اسباب شاهد اي. گيرد صورت نمي

اين مقاله با اشاره به افزايش رقابت جهاني در توليد، حتي در سرزمين اصلي چين و كشورهاي . بازي است

داشتن  است عالوه بر باال نگه كنگ براي حفظ جايگاه خود ناچار كند كه هنگ مجاور، اين عقيده را بيان مي

  .آوريهاي ساخت خود، سرمايه گذاري بيشتري روي بخشهايي مثل تحقيق و توسعه صورت دهد فن

اين مقاله همچنين با تحققيات وسيع عوامل حياتي موفقيت را كه تا كنون در توسعه صنعت اسباب بازي 

هاد كرده هنگ كنگ نقش داشته است را به تفصيل بررسي كرده است و چهارچوبي براي بهبود آن پيشن

  .است

به ) 2003( 3در پژوهش ديگري كه در زمينه صنعت اسباب بازي چين صورت گرفته است الو و چان

فرصتي كه چين در اختيار توليدكنندگان اسباب بازي براي استقرار در خاك اين كشور فراهم كرده است 

آن . فرصت را تشريح كردندپرداختند و چگونگي استفاده توليدكنندگان اسباب بازي در هنگ كنگ از اين 

                                                            
1 Sun & Wing 

2 Critical Success Factors for New product development in Hong kong o industry 

3 Law & Chan 
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به الزامات تغيير مكان توليد براي » 1انداز طراحي و توسعه اسباب بازي در هنگ كنگ چشم«دو در مقاله 

يابي، استقرار، چينش كادرهاي  در چين پرداختند و نظام هاي مكاناستفاده از شرايط مناسب پيش آمده 

  .ا مورد بررسي قرار دادندمديريتي و عملياتي، انتقال مشاغل به مكان جديد ر

هاي عملياتي پايينتر و امكان توليد  ست درهاي باز چين همراه با هزينهاين مقاله بر اين باور است كه سيا

مالكان . ها به چين را فراهم آورده است دليل مناسب براي انتقال كارخانه سر پايينتر يك بيشتر با نقطه سربه

اكنون نيز بيشتر  كارخانه در سرزمين چين احداث كردند و هم 3000بيش از  1990هنگ كنگي از سال 

همچنين . هاي اسباب بازي هنگ كنگ در حال انتقال فعاليتهاي توليدي خود به سرزمين چين هستند كارخانه

هنگ كنگ در كنار شهرت خود به عنوان يك توليد كننده، تالش دارد كه در زمينه هاي طراحي و بازاريابي 

سبب شود تا قابليتهاي موجود  تواند قدرت بزرگي شود، به همين دليل انتقال به چين مي نيز تبديل به

ها مثل مهارتهاي ارتباطي خوب با مشتريان اروپايي و آمريكايي، آگاهي مناسب از ملزومات  كنگي هنگ

ادي صنعت اسباب بازي مهندسان خوب آموزش ديده و مهارتهاي مناسب حل مسئله در كنار مزيتهاي اقتص

  .چين فرصت مناسبي را براي بهبود فعاليت شركتهاي هنگ كنگي فراهم كند

  ادبيات تحقيق بازاريابي اسباب بازي -2-4-2-3

كه به بحث بازاريابي اسباب بازي پرداخته است توسط سه تن از محققان مركز توليدات  هاييپژوهشيكي از 

در ) 2005( 2وونگ، آرلبيون و يوهانسون. تصنعتي دانمارك و دانشگاه جنوب دانمارك صورت گرفته اس

با انتشار يافت، » 3هاي مديريت زنجيره عرضه در زنجيره عرضه اسباب بازي شيوه«اين مقاله كه با عنوان 

                                                            
1 Panorama of toys design and development in Hong Kong 

2 Wong,, Arlbjorn, Johansen 

3 Supply Change Management practices in to supply Chains 
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توجه به مشكل از مد افتادن سريع بعضي اسباب بازيهاي جديد و لزوم يافتن راههايي براي ارائه سريعتر 

  .ام به پژوهشي درباره مديريت زنجيره عرضه در صنعت اسباب بازي كردندتوليدات تازه به بازارها، اقد

. بينند اي را پيش روي خود مي در اين مقاله ذكر شده است كه محصوالت جديد معموأل تقاضاي غيرمنتظره

در كنار اين ). مثل اسباب بازيهاي كريسمس(به ويژه اگر اين اسباب بازيها به شكلي فصلي نيز باشند 

كند و انبارها از اين اسباب بازيهاي  ل باال ناگهان با سپري شدن دوره آنها، تقاضا افت شديدي مياستقبا

تواند مؤثر باشد؟  مي عرضههايي از مديريت زنجيره  در چنين شرايطي چه شيوه. شود مي مشتري پر بي

ه شيوه مديريت خرده فروشان س مديريت سفارشبراي در حال حاضر هاي اين تحقيق نشان داد كه  يافته

و براي توليدكنندگان اسباب بازي ) خاموش، درست به هنگام، و مدل آميخته-شيوه روشن( عرضهزنجيره 

اين رويه هاي سنتي و كم اثر تنها به دليل سرعت كم انتقال . وجود دارد) توليد انبوه سنتي(يك شيوه فقط 

يز هنوز به آن كمال نرسيده است كه قادر ن عرضهدانش به صنعت اسباب بازي نيست، بلكه مديريت زنجيره 

  .به مديريت چنين تقاضاهاي فصلي و يا تقاضاهاي يكباره ناگهاني باشد

با توجه به مقررات . اي براي اسباب بازيها نيز پژوهشهاي مناسبي يافت شد رسانهدرباره نحوه تبليغات 

گذاري تبليغات بر روي خريدار، همواره سخت اتحاديه اروپا براي تبليغات تلويزيوني و نيز نياز به تأثير

. هاي مناسب تأثيرگذاري روي مخاطب مورد توجه توليدكنندگان اين تبليغات قرار داشته است يافتن شيوه

، به مسئله »2اي اسباب بازي در اروپا تبليغات رسانه«اي با عنوان  ، در مقاله)2004( 1دلوليو و داهمن يارين

آنها در پايان به اين نتيجه رسيدند . اي اسباب بازي پرداختند ات رسانهغي تبليجهاني شدن و تأثير آن بر رو

اين تحقيق  .كه عليرم جهاني شدن، استفاده از هويتهاي ملي براي نفوذ در ذهن خريداران هنوز مهم است

                                                            
1 De Lulio & Dahmen-Jarrin 

2 Toy Commercial Across Europe 
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ق دهد كه مجموعه راهبردهايي يكساني وجود دارد كه مرزهاي فرهنگي سه كشور نمونه اين تحقي نشان مي

با اين حال اين راهبردهاي يكسان . كند گيرد و در آنها رسوخ مي ه مييعني آلمان، فرانسه و ايتاليا را ناديد

حتي محصوالت يكسان . كنند براي رسوخ در خريداران از نماها، ارزشها و نقش و نگارهاي ملي استفاده مي

ا خريداران با آنها احساس نزديكي شوند ت در كشورهاي متفاوت با نامهاي كشورهاي مقصد نامگذاري مي

. اي براي محصوالت جهاني، به قالبهاي ريز ملي در آيد شود كه تبليغات رسانه اين امر سبب مي. كنند

اجتماعي غيرقابل اجتناب هستند و عليرغم استاندارد سازي محصوالت براي -محدوديتهاي فرهنگي

اي كه  نظريه .با مصرف كنندگان ملي سازگار كنند كودكان، شركتها ناچارند در تبليغات خود محصوالت را

دي همچون جزئيات شود اين است كه با حداقل تغييرات در موار اي پيروي مي امروزه در تبليغات رسانه

به مصرف كنندگان مختلف اين پيام را ... شود و  هاي متفاوت، نوع پيامي كه منتقل مي اهميت، ترجمه كم

كند، اگر چه در حقيقت  د بازي ميبين رها ميوتي نسبت به آنچه در ساير كشبرسانيم كه با محصول متفاو

  .تمام آن محصوالت يكي هستند

  طبقه بندي اسباب بازيها -2-4-3

اي كه هر مرجع براي  در حقيقت شيوه. براي اسباب بازيها طبقه بنديهاي گوناگوني پيشنهاد شده است

ه به نياز و كاربردي است كه از دسته بندي خود انتظار دارد و گيرد بست بندي اسباب بازيها در پيش مي طبقه

بندي جهاني مورد توافقي در زمينه اسباب  از همين روي هيچ طبقه. نگرد ي مياي كه به اسباب باز از جنبه

  :با اين حال به شيوه هاي مختلف طبقه بندي اشاره مي شود. بازي شكل نگرفته است
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  : آمريكا ازرگانيطبقه بندي اتاق ب  -2-4-3-1

   :اسباب بازيها را به شكل زير طبقه بندي كرده است 1اتاق بازرگاني آمريكا

  (infant & PreSchool)اسباب بازيهاي خردساالن و پيش دبستاني  )1

  (Dolls)عروسكها  )2

  (Outdoor and Sports)خارج از خانه و ورزشي  )3

  (Arts & Crafts)هنري و مهارتي  )4

   (Games & Puzzles) بازي و معما  )5

  (Vehicles)وسيله نقليه  )6

  (Action Figures and Accessories)شخصيتهاي اكشن و تجهيزات مربوط به آنها  )٧

  (Plush)تجملي  )8

  (Building Sets)سازه اي  )9

  (Learning and Exploration)آموزشي و اكتشافي  )10

بندي به دست آمده  اين طبقه تمام آمار آمريكا و اروپا كه در صفحات آينده با آنها آشنا خواهيم شد مطابق

  . شود بندي محسوب مي است و معتبرترين طبقه

                                                            
1 U.S. Department of Commerce Industry Outlook: Dolls, Toys, Games, and Children’s Vehicles NAICS Code 
33993, 2006 
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  : طبقه بندي شوراي اسباب بازي -2-4-3-2

تشكيل شد و مرجع ثبت ابداع و ابتكار و نيز مجوز دهنده واردات  1381شوراي اسباب بازي كه در سال 

  :كند اسباب بازي در كشور است از طبقه بندي زير استفاده مي

اسباب بازيهايي كه موجب فعاليت و تحرك كودك و نوجوان  ):ورزشي(ه حركتي مهارتي گرو )1

  .ن پرورش و هماهنگي قواي جسمي استمي گردد و هدف آ

اسباب بازيهايي كه كودك و نوجوان را با علوم و تكنولوژي  :گروه آموزشي و كمك آموزشي )2

ارتقاء هدف اين اسباب بازيها . نمايد تر او از علوم كمك ميخاصي آشنا ساخته و به يادگيري بيش

  . دانش و مهارتهاي عملي است

 كودك و نوجوان از قبيل دقت، نظم، اسباب بازيهايي كه موجب پرورش قواي فكري :گروه فكري )3

  .پرورش هوش و حس كنجكاوي است ،قدرت تحليل ،منطق

، عقيده و ايدئولوژي هنگكودك و نوجوان را با فر ،اين گروه از اسباب بازيها :گروه فرهنگي هنري )4

  . دهد ا به طور غير مستقيم انتقال ميكند و هنجارهاي فرهنگي و اعتقادي را به آنه خاصي آشنا مي

ناني است كه داراي نقص اين گروه اسباب بازيها مخصوص كودكان و نوجوا :گروه كمك درماني )5

ان و هماهنگي بين اندامها و باشند و از اين اسباب بازيها در باز پروري و افزايش تو جسماني مي

  .نمايند يت بهبود آنها استفاده مياعضاء بدن و درنها

ديگري نيز به نام خانواده اسباب  گروهعالوه بر اين طبقه بندي كه به آن گروه اسباب بازي گفته شده است، 

  :در طبقه بندي شوراي اسباب بازي پيش بيني شده است كه به شرح زير استنيز بازي 
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ي حيواني و يا تخيلي كه به عنوان اسباب بازي يا  سرگرمي طراح - انواع اشكال انساني :اعروسكه )1

  . شده و جنبة تزييني نداشته باشد

تفاده در زندگي طراحي اسباب بازيهايي كه بر اساس وسايل مورد اس :مدلهايي از مصنوعات بشري )2

  . كار از جملة آنها استزل و ابزار لوازم من, قطار , هواپيما , اتومبيل . شده  باشند

روي صفحة  ها بر يي كه بر اساس دستور العمل مشخصي حركت مهرهسرگرميها :مهره و صفحه )3

  . بازي پيش بيني شده است

شوند و اشكال  مجموعه قطعاتي كه به وسيلة اتصاالت و يا بدون آن به يكديگر وصل مي :ها سازه )4

  . آورند دي و يا سه بعدي را پديد ميمختلف دو بع

قطعات مرتبط به يكديگر كه از كنار هم قرار دادن آنها شكل كلي به دست  ):پازل( ها جورچين )5

  .   اشد و يا به صورت حجمي ارائه شوديك تصوير يا محدوده اي مشخص بتواند  كه ميآيد  مي

 از آنها ميسر بوده... ساچمه و  ،مسيرهاي پيچ در پيچ كه عبور قطعات كوچك نظير ميخ :ها مارپيچ )6

به صورت حجمي نيز  اين نمونه سرگرمي. كردن راه خروج براي آن قطعه است و هدف آن پيدا

  . ارائه شده است

مجموعه كارتهايي كه به همراه دستور العملي مشخص طراحي شده و كسب امتياز  :ها كارت بازي )7

  . از طريق بازي كردن با آنها صورت مي پذيرد

نمايد كه جنبة  وجوان را درگير با سرگرميهايي ميكودك و نمجموعة كتابهايي كه  :كتاب سرگرميها )8

  . كاردستي دارند
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  اي  انواع بازيها و سرگرميهاي ويدئويي و رايانه :اي بازيهاي رايانه )9

  :طبقه بندي پيشنهادي پژوهشگر -2-4-3-3

يط كسب و كار ه محاند، اما با توجه ب بنديهاي ذكر شده از منابع قابل اعتمادي برگرفته شده اگر چه طبقه

بندي،  آمد كه با تجديد نظر در اين طبقهاندركاران صنعت، به نظر  هاي انجام شده با دست ايران و مصاحبه

  .هاي خريدار ايراني ابداع شود بندي جديد مناسب با شرايط فرهنگي و سليقه يك طبقه

توجه بنديهاي پيشين با  طبقهبندي زير از دل  اندركاران و متخصصين، طبقه بنابراين پس از مشورت با دست

توجه شود كه تمام اين طبقات در طبقه بنديهاي . صنعت اسباب بازي ايران بيرون كشيده شدبه تناسب با 

پيشين نيز وجود دارد و تنها بسته به اهميت آنها در فضاي تجاري و كسب و كار ايران، جاي آنها عوض 

  .شده است

 بندي پيشنهادي پژوهشگر طبقه: 3 جدول

  نمونه  طبقه

  شخصيتهاي ملي، كارتوني، عروسكهاي معمولي  عروسكي/اسباب بازيهاي شخصيتي

  .اسباب بازيهاي معماگونه، جورچين، و هر نوع ديگر كه پايه فكري داشته باشد  اسباب بازيهاي فكري

   ...، توپ و مارپيچ و قه بسكتبالمثل فوتبال دستي، حل ورزشي هاي نمونه  مهارتي/اسباب بازيهاي ورزشي

  ... جنگي، مذهبي، ملي، قوميتهاي ايراني و اسباب بازيهاي   اسباب بازيهاي ويژه

  ...و  دار و قابل كنترل با اهرم، ماشينهاي كوچك قطار ريلي، ماشينهاي باتري  اسباب بازيهاي مكانيكي

  ...گ ليزري، هواپيماي پرنده و اسباب بازيهاي پيشرفته مثل تفن  آورانه اسباب بازيهاي فن

  سال 3اسباب بازي مناسب كودكان زير   اسباب بازيهاي خردساالن
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  شناخت بازارهاي اسباب بازي  -2-4-4

در اين بخش بازارهاي آمريكا، . پردازيم اينك بر وضعيت صنعت اسباب بازي در بازارهاي مهم دنيا مي

  .دهيم رار مياتحاديه اروپا، چين و ايران را مورد بررسي ق

  اسباب بازي جهاني بازار  -2-4-4-1

در مطابق آمار مجمع بين المللي صنايع اسباب بازي ميانگين هزينه اسباب بازي براي هر كودك در جهان 

نمودار زير نشان دهنده پراكندگي هزينه سرانه خريد اسباب بازي در مناطق . دالر بوده است 26، 2001سال 

  . مختلف جهان است

 )2001(هزينه سرانه خريد اسباب بازي در جهان : 4 جدول

 كل حجم بازار اسباب بازي منطقه

 )به ميليون دالر(

به ميليون (  تعداد كودك

 )نفر

سرانه مخارج اسباب بازي 

  )دالر( براي هر كودك

  328 67 30949  آمريكاي شمالي

  100 126 16059  اروپا

  13 1038 16942 آسيا

  15 165 2768 آمريكاي التين

  243 3 972 خاور ميانه

 187 6 1370  اقيانوسيه

 2 253 433 آفريقا

 328 1658 69493  كل جهان

  2001مجمع بين المللي صنايع اسباب بازي، گزارش بازار جهاني اسباب بازي، : منبع
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  بازار اسباب بازي آمريكا -2-4-4-2

اين موقعيت از طريق تركيب فعاليتهاي . يدات سرگرمي در جهان استصنعت اسباب بازي آمريكا پيشتاز تول

افزوده از قبيل طراحي محصول، مهندسي، بازاريابي راهبردي با برون سپاري توليد   داخلي ايجاد كننده ارزش

دو شركت بزرگ اسباب بازي آمريكا عبارتند از شركتهاي متل . به خارج از كشور به دست آمده است

(Mattel)  هسبرو و(Hasbro) . شركت متل با به بازار فرستادن پيشتازترين اسباب بازيها از جمله باربي و

بزرگترين توليد و محصوالت مشهور ديگر  (Hot Wheels)، هات ويلز (Fisher Price)فيشر پريس

ون شركت هسبرو نيز با توليد اسباب بازيهاي مشهور جهاني مثل ميلت .كننده اسباب بازي در جهان است

(Milton) برادلي ،(Bradley)برادران پاركر ،(Parker Brothers)  مدرسه بازي ،(Playschool)  و

اين . از مهمترين توليد كنندگان جهاني اسباب بازي است (Wizards of the Coast)جادوگران ساحل 

ميليارد  3.087ر و ميليارد دال 5.179به ترتيب فروشي برابر با  2005دو شركت سهامي عام هستند و در سال 

  .اند دالر داشته

شوند و توليد در مقياس انبوه  شود، در آمريكا طراحي مي عمده اسباب بازيهايي كه در بازار آمريكا عرضه مي

به همين دليل مجموع اشتغال در . گيرد صورت مي...) از جمله چين و ويتنام و (آنها در كشورهاي ديگر 

نفر در  17400به  1993نفر در سال  42300و سرگرمي در آمريكا از صنعت اسباب بازي و عروسك سازي 

  .تنزل داشته است 2005

شايان توجه است كه اگر چه بخش بزرگ توليدات اسباب بازي آمريكا در خارج از اين كشور ساخته 

و  طراحي محصول، بازاريابي، تحقيق و توسعه،شود، اما بخش عمده ارزش آفريني آنها هنوز در قالب  مي

عالوه بر اين شركتهاي آمريكايي عالوه . گيرد در داخل كشور آمريكا صورت مي فعاليتهاي پشتيباني محصول

اي شامل طراحان و مبتكرين مستقل  هاي گسترده بر اينكه بخشهاي توسعه محصول خود را دارند، از شبكه
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ه نشده است اما بخش بزرگي از اين شغلها در آمار اشتغال دولتي محاسب. گيرند اسباب بازي نيز بهره مي

  .هاي فردي منتقل شده است ان رسمي به اين شبكهاشتغال در صنعت، از كاركن

زماني شهر نيويورك . ميليارد دالر رسيد 3.541تقريبأ به  2004در اسباب بازي آمريكا توليد داخلي صنعت 

اب بازي در آمريكا در ده ايالت پايتخت توليد اسباب بازي در آمريكا بود، اما امروزه عمده توليد اسب

كاليفرنيا، نيويورك، پنسيلوانيا، اوهايو، ايلينويز، فلوريدا، كلورادو، ميشيگان، ميسوري و مريلند صورت 

  .اند غال را در خود جاي دادهدرصد اشت 42درصد شركتهاي اسباب بازي و  36گيرد كه پنج ايالت اول  مي

چند شركت بزرگ و تعداد زيادي شركت كوچك است كه نشانه  از سوي ديگر اين صنعت در آمريكا شامل

ه شركت توليد كنند 139از . باشد مي در اين صنعت (SMEs)وسعت فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط 

  . نفر پرسنل داشتند 20درصد آنها فقط  80، 2002عروسك در آمريكا در 

  :حجم بازار اين كشور براساس طبقه بندي اسباب بازيها به شرح جدول زير است

  حجم بازار آمريكا : 5 جدول

  حجم بازار  گروه

 ميليارد دالر 3.1  نوزاد و پيش دبستاني

  ميليارد دالر 2.7  عروسك

 ميليارد دالر 2.7 ورزشي و فضاي باز

  رميليارد دال 2.5   سايرين

 ميليارد دالر 2.4  هنري و صنايع دستي

  ميليارد دالر 2.4   بازيها و جورچينها

  ميليارد دالر 1.8  وسايل نقليه

  ميليارد دالر 1.3 عروسكها و شخصيتهاي كارتوني و لوازم جانبي
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  ميليارد دالر 1.3  اسباب بازيهاي تجملي

 ميليون دالر 695   ها سازه

  ليون دالرمي 392 اكتشافي آموزشي و 

  

، بيش از نيمي از فروش 2005در سال  1مطابق گزارش ساالنه اتحاديه صنعت اسباب بازي: كانالهاي توزيع

است و  مارت صورت گرفته اي بزرگ آمريكا مانند وال اسباب بازي در آمريكا از طريق فروشگاه هاي زنجيره

  . در مكان دوم قرار دارند درصد از كل حجم فروش 20هاي اسباب بازي با كمتر از  فروشگاه

 

  )2005(سهم كانالهاي توزيع از بازار خرده فروشي آمريكا : 5 شكل

  

                                                            
1 Toy Industry Associa on 2005 Annual Report 
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سهم كانالهاي توزيع از بازار خرده فروشي آمريكا

فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي

اسباب بازي فروشيها

ساير

اينترنت

داروخانه ها و سوپرماركتها

غرفه هاي فروشگاهي
33993گزارش اتاق بازرگاني آمريكا شماره : منبع
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  بازار اسباب بازي اروپا -2-4-4-3

اتحاديه  2004سال در : براي درك شرايط بازار اروپا بهتر است نگاهي به آمارهاي جمعيتي اين قاره بيندازيم

بندي  كه به شرح جدول زير طبقهردند ك سال زندگي مي 14ميليون كودك زير  74.8ي، كشور 25اروپاي 

  :شوند سني مي

  آمار جمعيت كودكان در اتحاديه اروپا: 6 جدول

 2004 2003 گروه سني

 23.7 23.6  سال 5كمتر از 

 24.3 24.5 سال 5-9

 26.8 27.3 سال 10-14

 74.8 75.4 جمع

  2006گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جوالي: بعمن

  :توان به شرح زير ديد اين تفكيك را بر حسب كشور مي

 درصد كودكان ساكن در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا: 7 جدول

  درصد  كشور  درصد كشور

 14.9 فرانسه 16.3 آلمان

  10.9 ايتاليا 14.6  يربريتانياي كب

  4.0  هلند 8.2  اسپانيا

 22.4  ساير اعضاي اتحاديه اروپا 8.7 لهستان

  2006گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جوالي: منبع
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 2000شود كه اين حجم توليد توسط  ميليارد يورو برآورد مي 5حجم بازار اسباب بازي اروپا در مجموع 

درصد اين حجم توليد در فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا و بريتانياي  80همچنين . گيرد يد كننده صورت ميتول

  . شود كبير انجام مي

نفر را در سراسر اتحاديه اروپا مشغول به كار كرده است كه نيمي از آنها مستقيمأ در هزار صداين صنعت 

الت اهمچون اي. بي، فروش، توزيع و ساير خدمات فعالندتوليد و نيم ديگر در تحقيق و توسعه، بازاريا

متحده آمريكا، در اروپا نيز بخش عمده شركتهاي فعال در صنعت اسباب بازي را شركتهاي كوچك و 

كارمند دارند و  50درصد از شركتها كمتر از  85مطابق آمار اين اتحاديه . دهند تشكيل مي (SMEs)متوسط 

ميليون يورو در  4اروپايي شاغل در اين صنعت داراي گردش مالي بيش از  درصد از كل شركتهاي 4تنها 

  .سال هستند

ميليارد يورو اسباب بازي بوده است كه اسباب بازيهاي  1.125صادرات اتحاديه اروپا به ساير كشورها 

ب بازيهاي سنتي، طبق تعريف ما درصد آن را تشكيل داده است و باقي آن اسبا 8.2كامپيوتري فقط 

درصد از كل صادرات اروپا، بزرگترين مشتري  20.3در همين حال اياالت متحده آمريكا با خريد . باشد مي

ميليارد يورو  10.271از سوي ديگر اين اتحاديه در برابر صادرات ذكر شده، . اين اتحاديه در جهان است

بزرگترين صادر كننده به .  دهد درصد آن را بازيهاي كامپيوتري تشكيل مي 17.2كند كه  اسباب بازي وارد مي

  .شود درصد واردات اروپا از آن كشور تأمين مي 94.6اين اتحاديه كشور چين است كه 

ميليارد يورو  13.294برابر با  2005مجموع بازار اسباب بازي سنتي اروپا در سال : 2005حجم مصرف در 

شخصيتهاي . دهد رصد رشد نشان ميد 2.9ليارد يورو مي 12.916با  2004بوده است كه نسبت به سال 

تفكيك اين بازار را همراه   .كارتوني برپايه كارتونها و فيلمهاي موفق يك عامل كليدي در اين رشد بوده اند

  :بينيم مي 8جدول با سهم بازار هر يك از كشورهاي مهم اين اتحاديه در 
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 از بازار اسباب بازي قاره درصد هر يك از كشورهاي اروپايي: 8 جدول

  2006درصد از سهم بازار  2004درصد از سهم بازار  كشور

  24 22.8  بريتانيا

 19.6 19.6 فرانسه

  17 18.1  آلمان

 7.9 8 ايتاليا

 6.5 6.3  اسپانيا

  2 2 لهستان

 0.6 0.6 مجارستان

 0.5 0.5 جمهوري چك

 21.9 22.1 ساير اعضاي اتحاديه اروپا

  100  100  جمع

  2006گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جوالي: منبع

  

كه نشانه  مشاهده كرد 9جدول توان در  بندي را مي در همين حال حجم خريد اسباب بازي بر حسب طبقه

  :تفاوتهاي فاحش در زمينه اسباب بازيهاي خردساالن و پيش دبستاني در قياس با آمريكا است
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  حجم خريد اسباب بازي بر حسب طبقه بندي: 9 دولج

  2006درصد بازار در  2004درصد بازار در   طبقه بندي اسباب بازيها

  19.6  17.2 نوزاد و پيش دبستاني

  14.5  13.8  بازي و جورچين

  12.5 13.9  عروسك

 9.4 11.4  وسايل نقليه

  10.6 10.4  ورزشي و فضاي باز

  7.2  6.4  ها سازه

  5.8  5.7  هنري و صنايع دستي

  5.7  5.6 تجملي

 4.7 4.2  شخصيتها و لوازم جانبي

  1.7  1.7  يادگيري و اكتشافي

  8.3  9.7  ساير

  100  100  جمع

  2006گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جوالي: منبع

  

بينيم كه  شوند اما  مي فروشيها كانال توزيع نخست محسوب مي در اروپا هنوز اسباب بازي: كانالهاي توزيع

نسبت به سال پيش از آن كمي كاهش يافته و در عوض سطح خريد از  2005ميزان خريد از آنها در سال 

در رفتار  ميزان اختالفنشانه توجه به اين تفاوتها . سوپرماركتهاي زنجيره اي اندكي افزايش يافته است

  .اروپا و آمريكا است مصرف كننده ميان
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 سهم بازار كانالهاي توزيع در اتحاديه اروپا: 10 جدول

 2005 2004 كانال خريد

 36.2 37  اسباب بازي فروشي

  24 23.6 اي فروشگاه هاي زنجيره

 13.2 12.9 سوپر ماركتها

 6.5 6.6  هاي بخشي فروشگاه

 3.9 4.5  سفارش پستي

 16.2 15.4 ساير

 100 100 جمع

  2006گزارش صنعت اسباب بازي اروپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جوالي: منبع

آلمان بينيم كه در اسپانيا، فرانسه و  با اين حال اين رفتار در همه جاي اروپا مشابه نيست و براي مثال مي

هاي  ن آمريكا فروشگاهانگليس همچودر در شرايطي كه كنند،  فروشيها خريد مي بازي مردم بيشتر از اسباب

  .گيرند مورد استقبال قرار مي تراي بيش زنجيره

  سهم بازار كانالهاي توزيع در اروپا بر حسب كشورهاي اتحاديه: 11 جدول

  مجموع  بريتانيا  ايتاليا  اسپانيا  آلمان  فرانسه كانال خريد

  36.2  26.9  34 46 40.8 44.3 اسباب بازي فروشي

  24  10.6  39 30.8 14.2 42.9 اي فروشگاه هاي زنجيره

  13.2  27  13.2 5.8 5.5 3.3  سوپر ماركتها

  6.5 3.3  7.6 11.8 15.7 1.9 هاي بخشي فروشگاه

  3.9  3.5    6.7 3.5  سفارش پستي
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  16.2  28.7  6.2 5.6 17.1 4.1 ساير

  100  100  100  100  100 100 جمع

  2006روپا، گزارش بازار اسباب بازي اروپا؛ جواليگزارش صنعت اسباب بازي ا

  چينبازار اسباب بازي  -2-4-4-4

قابل ذكر است كه اين رتبه . چين به عنوان بزرگترين صادر كننده اسباب بازي در جهان شناخته شده است

 ساخت است، به شكلي كه بيشتر فن آوريمديون پيشرفت اين كشور در بيش از هرچيز ديگر چين  يبرتر

فارشات شركتهاي بزرگ اروپايي و آمريكايي است كه طراحي محصول سصادرات اسباب بازي اين كشور 

همچنين پيوستن هنگ . در كشورهاي مبدأ صورت گرفته و تنها سفارش ساخت به چين داده شده است

سبب  )2005سان و همكاران،(خصص در ساخت اسباب بازي بوده است كنگ به چين كه بزرگترين مت

  .ود بيشتر اين كشور در اين صنعت شده استبهب

به عنوان  1997براي شناخت بهتر بازار اسباب بازي كشور چين ناگزيريم به نقش هنگ كنگ كه از تير 

  . بخشي از كشور چين به شمار آمد بيشتر توجه كنيم

كننده اسباب  توليدكنندگان هنگ كنگ يكي از كاراترين توليدكنندگان اسباب بازي و نيز بزرگترين صادر

بازي در جهان هستند با اين حال صنعت اسباب بازي هنگ كنگ در واقع بر اساس مهندسي اوليه توليد 

(OEM)  بنا شده است و در زمينه فعاليتهاي تحقيق و توسعه مثل طراحي اسباب بازي جديد و ساخت

  ).2005ان،و همكار1سان ( اي صورت نداده است گذاري عمده اسباب بازيهاي جديد سرمايه

                                                            
1 Sun et al 
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مهارتهاي بهتر براي ارائه و عرضه به مشتريان اروپايي و آمريكايي، آگاهي بهتر از ملزومات صنعت اسباب 

براي حل مشكل مزيتهاي مهندسي  تر و ابتكارات بيشتر بازي، آموزشهاي تخصصي گسترده

. )2003همكاران،و  1الو(هاست كه هنوز كسي در سرزمين اصلي چين به آن دست نيافته است  كنگي هنگ

متخصص شده است و در حقيقت به اين دانش مجهز  (OEM)هنگ كنگ در زمينه مهندسي اوليه توليد 

دولت چين . شده است كه بتواند هر نوع سفارشي را از شركتهاي طراح تويل بگيرد و به توليد انبوه برساند

زمين چين نيز منتقل كند كه تا كنون تالش زيادي كرده است كه اين دانش را از هنگ كنگ به ساير نقاط سر

پيشرفت كار كند بوده است با اين حال با توجه به اينكه خود هنگ كنگي ها هم براي ارزانتر شدن توليد 

  .تر ببينيم چين آورده اند به زودي اين مهارت را در سراسر چين گسترده اصلي روي به سرزمين

روپا را در انحصار خود گرفته كل واردات اسباب بازي ا درصد از 94.6به هر روي چين امروزه به تنهايي 

همين امر نشانه قدرت برتر اين كشور در . شركتهاي اروپايي و آمريكايي است هاياست كه اغلب آن سفارش

هاي  طبقهدر زير آمار صادرات چين را بر اساس . باشد ه در مقياس انبوه ميفارزان و به صر اي كارخانهتوليد 

  )بندي متفاوت اين كشور توجه شود به طبقه( :بينيم بازي ميمختلف اسباب 

 2006 سال در چين كشور بازي اسباب صادرات و واردات آمار: 12 جدول

  )به دالر(حجم واردات   )به دالر(حجم صادرات    طبقه

  17122 260999221 اينچ20- 18-16هاي  دوچرخه

  64672 214011194 اينچ 16هاي زير  دوچرخه

  9806131 66350087 كالسكه، وسايل حمل بچه و تجهيزات

  1450369 28690084 هاي موسيقي و ابزارهاي جانبي جعبه

  943052 355774372 اسباب بازيهاي چرخدار و كالسكه عروسك

                                                            
1 Law et al 
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  13382616 389714240 لباس عروسك، با لباس و بي

  3436787 72254540 پوشاك و تجهيزات عروسك

  13195698 37706999 اير قطعات و تجهيزات عروسكس

  1066407 39582741 قطارهاي و ماشينهاي برقي همراه با تجهيزات

  3871976 45886660 كيتهاي الكترونيكي قابل مونتاژ

  255553 12243909 هاي سازه اي اسباب بازيها و مجموعه

  8671145  1741967639 از جانورانايو غيرپارچهاي پارچهاسباب بازيهاي 

  704982 75767193 ابزار و لوازم اسباب بازيهاي موزيكال

  10541972 397326556  جورچين و معما

  4501503 307838064 ايساير اسباب بازيهاي مجموعه

  11116661 724520854 اسباب بازيهاي موتور دار

  51001271  2855080436  ساير اسباب بازيها

  2592939  1151238737  لوازم كريسمس

  2729764 163916886 لوازم جشنها و فضاي باز

  :بينيم جدول زير مي در 2006سال  همچنين مقاصد اصلي صادرات چين را در

 مقاصد اصلي صادرات چين: 13 جدول

  ارزش دالري صادرات  مقصد  رتبه صادراتدالريارزش  مقصد  رتبه

  230893819  سهفران 6 6553321398  آمريكا 1

  216180371  روسيه 7 1499936169  آلمان 2

  213071333  استراليا 8 1055340703  هلند 3

  175738727  اسپانيا 9 1040271120  انگلستان 4

  139905563  اروپاي شرقي 10 718578989  ژاپن 5
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  بازار اسباب بازي خاور ميانه-2-4-4-5

ايران كه در رتبه سوم قرار : زي جهان در اين منطقه هستنددو كشور از بزرگترين وارد كنندگان اسباب با

توضيح اينكه ( .دارد و امارات متحده عربي كه رتبه هشتم واردات اسباب بازي دنيا را در اختيار خود دارد

درصد از كل واردات  11ايران با وارد كردن  )كشور عمده وارد كننده دنيا در پيوست آمده است 10جدول 

قلم اسباب بازي بوده است  10854طبقه مختلف اسباب بازي و مجموع  320بازي كه شامل جهاني اسباب 

طبقه  70دو درصد كل واردات دنيا را با ورود امارات متحده عربي . رتبه سوم را از آن خود كرده است

ره براي دانستن ميزان اختالف به صدر اين جدول اشا. قلم از آن خود كرده است 14111اسباب بازي و 

 17گيرد،  طبقه مختلف جاي مي 500قلم اسباب بازي كه در  32466كنيم كه اياالت متحده آمريكا با  مي

  )2008خبرنامه نمايشگاه اسباب بازي خاورميانه، . (درصد كل واردات دنيا را از آن خود كرده است

درصد رشد را تجربه  11.8 شود كه ساالنه ميليارد دالر برآورد مي 1.5يانه ارزش بازار اسباب بازي خاورم

، ) 2008دالر در  327، 2001دالر در  243( اين ارزش بازار همراه با سرانه خريد اسباب بازي . كند مي

رشد سرانه . نظير براي شركتهاي فعال در اين صنعت درآورده است منطقه را به عنوان يك بازار مصرف بي

   .شمالي به بزرگترين بازار مصرف تبديل كرده استخريد اسباب بازي، اين منطقه را بعد از آمريكاي 

  : مقايسه بازارهاي اسباب بازي -2-4-4-6

ترين بازارهاي اين صنعت در سطح جهان را انجام داديم، زمان آن است كه  اكنون كه بررسي اجمالي عمده

ضعف آنها را در در راستاي اهداف تحقيقمان اقدام به يك مقايسه ميان اين بازارها كنيم و نقاط قوت و 

چنين تطبيقي نه به . توان در هر يك از آنها داشت بيرون كشيد برابر هم بگذاريم و فرصتهايي كه را مي

به دست  برايپوشي از فرصتها و تهديدات داخلي است، بلكه  خيالي در زمينه صادرات و چشم معناي خوش
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نعت است تا با اين شناخت به دركي بندي شده از بازارهاي جهاني ص يك شناخت مناسب و طبقه آوردن

ريزي منطقي براي  ان در بازار داخلي، و سپس برنامهبهتر از صنعت در سطح جهان برسيم و تالشهاي خودم

  .دهي كنيم حضور در سطح جهاني را، با درك درست از وضعيت صنعت در سطح جهان جهت

كه حاصل آن است به شرح  14جدول . استفاده كرد SWOTمشهور ماتريس از مي توان براي اين منظور 

  :شود زير ارائه مي

 بازارهاي عمده اسباب بازي جهان SWOTماتريس : 14 جدول

  تهديد  ضعف  فرصت  قوت  نام بازار

، شخصيتهايطراحي قدرت  آمريكا

محبوب كودكان غالبأ آمريكايي 

بازار  .هستند» آمريكايي شده«يا 

يد باال، با قدرت خر گسترده

  .برندهاي مشهور

حفظ تسلط بر بازار شخصيتهاي

هاي  ، نفوذ در بازياسباب بازي

اي و تبليغات كودك و  رايانه

  .نوجوان

بازار اين كشور در اختيار 

ها و شخصيتهاي نوپاي  چيني

  .گيرد چيني و شرقي قرار مي

از دست دادن تسلط بر بازار 

  .ها جهاني در برابر چيني

سابقه طوالني در صنعت اسباب  اروپااتحاديه 

بازي، برندهاي مشهور، بازار 

  .گسترده و قدرت خريد باال

بازار جديد كشورهاي متقاضي

عضويت در اتحاديه، تنوع 

فرهنگي زياد قاره و پتانسيل باال 

  .براي طراحي

از دست دادن تسلط بر بازار   .افول تدريجي برندهاي اروپايي

  .ها جهاني در برابر چيني

، قيمت پايينمهارت در ساخت  چين

توليدات، استفاده از مهارتهاي 

توسعه محصول جديد 

  .كنگ هنگ

ورود به بازارهاي جديد با

استفاده از تقويت بخشهاي 

هاي  طراحي و استفاده از شبكه

قوي صادراتي خود براي تقويت 

  .بخش بازاريابي

بازار گسترده ولي فقير، عدم 

توانايي در طراحي و نداشتن 

  .دهاي مشهوربرن

افزايش تدريجي قيمت عوامل 

توليد سبب از دست دادن 

تدريجي صرفه در توليد 

  .شود مي

بازار گستردهپتانسيل بسيار باال،  خاور ميانه

  .قدرت خريد باالبا 

عدم دسترسي به فن آوري  .بازار بكر و آماده نفوذ

گذاري در  عدم سرمايه ،ساخت

   .بخش طراحي

تهاي ملي به مخاطره افتادن هوي

، حضور قوي براي نسلهاي آينده

  .دولتها در بازار و دخالت آنها



  :صل سومف

  

  

  روش تحقيق

  

   



۵٩ 
 

  مقدمه. 3-1

به منظور آگاهي از مسائل و مشكالت دنياي . تمام علوم شناخت و درك دنياي پيرامون ماست فهد

سبب شده است كه  ا و حركتهااين رونده. اند اي پيدا كرده اجتماعي روشهاي علمي تغييرات قابل مالحظه

يهاي مطالعه علمي كه از جمله ويژگ. هاي مختلف بشري از روش علمي استفاده شود براي بررسي رشته

اكنون تحقيق در علوم انساني روش . باشد يابي است استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي هدفش حقيقت

نگرد و آنها را با روشهاي مخصوص و از  ديد ميعلمي است كه به بسياري از مسائل و رويدادها به ديده تر

كند تا به علت آنها پي ببرد و راهكار يا الگويي جديد جهت بهبود  هاي گوناگون بررسي مي ابعاد و جنبه

قيق و امكانات اجرايي انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها ماهيت و موضوع مورد تح. شرايط ارائه نمايد

  ).1385سخدري،(بستگي دارد

مند به منظور دست يافتن به پاسخ يك پرسش يا راه حلي براي يك مسئله  ر تحقيق تالشي است نظامه

پايه چگونگي اين  توان بر ماهيتهاي گوناگوني دارند لذا مي ها با توجه به اينكه پرسشها و مسئله. است

كتابها از آن تحت نوع جهتگيري پژوهشي كه در برخي . ها تحقيقات را طبقه بندي كرد پرسشها و مسئله

ز بر ، قبل از هر چي)1380سرمد و ديگران، (شود  بندي تحقيقات بر حسب هدف نام برده مي عنوان طبقه

كليه پژوهشها در . توجه دارد» ها و درجه تعميم پذيري آنها در شرايط ديگر ميزان كاربرد مستقيم يافته«

حل يك مشكل متداول و معمول در محيط  گاهي هدف تحقيق. كنند حقيقت سه هدف متفاوت را دنبال مي

كسب و كار است و گاهي هدف تحقيق افزودن به مجموعه كلي دانش در يك حوزه خاص است و گاهي 

وقتي پژوهشي به قصد كاربرد عملي . اوقات هدف تحقيق بررسي اثرات پيشنهادي تحقيقات كاربردي است

خاص متداول درون سازمان ش براي حل مشكالت هاي يا به قصد كاربرد نتايج يافته) همان منبع(دانش 

اما زماني كه پژوهش براي افزايش دانش و . شود شود، چنين تحقيقي پژوهش كاربردي ناميده مي انجام مي
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شود پژوهش بنيادي  افتد انجام مي درك ما از مشكالت خاص كه عمومأ در محيطهاي سازماني اتفاق مي

ها از طريق  تر پديدهانجام اين پژوهش، ايجاد دانش بيشتر و درك بهشود و در واقع هدف عمدتأ  ناميده مي

اي كه بر اساس  به گونه) همان منبع(باشد  ا ميهاي مختلف و سپس تأييد، تعديل يا رد آنه بررسي نظريه

ها در  چنين تئوريهايي بعدأ به صورت مبنايي براي بررسي آتي پديده .شوند نتايج تحقيق تئوريهاي جديد بنا 

هاي  شود كه براي بررسي اثرات توصيه هش، پژوهش ارزيابي ناميده ميسومين نوع جهتگيري پژو. آيند يم

نوع تحقيقات از اين تحقيق از نظر ماهيت ). 1383دانايي فرد و ديگران، (شود  تحقيقات كاربردي انجام مي

ات قيم به افزايش اطالعبه صورت غير مستشود و  ميكار كاربردي است، زيرا موجب بهبود شرايط انجام 

  .انجامد مربوط به پژوهش نيز مي

 (Discourse Analysis)همچنين روش تحقيق استفاده شده در اين پژوهش، روش تحليل گفتمان 

ها و اطالعات به  اندركاران اقدام به تفسير گفته در اين روش محقق با گفتگوي مستقيم با دست. باشد مي

همچنين روش  .كند نتايج حاصله به عنوان اطالعات اوليه استفاده مي كند و از دست آمده از آنها مي

  .باشد هاي عميق و نيمه ساخت يافته مي هها مصاحب آوري داده جمع

  تحقيق نقشه عملي -3-2

اي دقيق،  نشان دهنده برنامه ريزي عملي پژوهشگر براي انجام تحقيق به شيوه (Action Map)نقشه عملي 

به همين دليل توصيه شده است كه پيش از شرح روش تحقيق ابتدا با ارائه . است علمي و سازمان يافته

  .نقشه عملي انجام تحقيق و سپس تدوين مدل مفهومي تحقيق، جشم انداز روشني براي خواننده ترسيم شود
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نقشه عمل: 6 ل
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اجرايمدل :7 ل
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يك بخش جامعه عرضه كننده كه . شدپژوهش به دو جامعه تقسيم  جامعه آماريبراي اين كار . قرار دهد

شامل توليد كنندگان، وارد كنندگان و فروشندگان اسباب بازي است و ديگري جامعه مصرف كننده كه 

ير گذار بر انتخاب ثشامل والدين كودك، خود كودك، مربيان مهدكودكها و مشاورين تربيتي به عنوان افراد تأ

  .اسباب بازي است

ابتدا براي شناسايي بازار اسباب بازي كشور . قرار داد بررسيرا مورد  هپس از اين تقسيم بندي هر دو جامع

هايي با والدين  سپس به جامعه مصرف كننده توجه شد و مصاحبه. با جامعه عرضه كنندگان مصاحبه كرد

با . آوري شد عات جمعكودكان صورت گرفت و از خود كودكان با مصاحبه هاي كوتاه و مشاهده اطال

هايي صورت گرفت تا جامعه مصرف كننده نيز مورد  نيز مصاحبه كارشناسان تربيتيمربيان مهد كودكها و 

  .بررسي قرار بگيرد و ويژگيهاي مورد نظر آنها نيز شناخته شوند

اي دريافت اي بر ها بيرون كشيده شد و همچنين پرسشنامه هاي حاصل از مصاحبه يافتهدر پايان اين مرحله 

  . بندي شوند ميزان اهميت و رضايت از ويژگيها طراحي شد تا ويژگيهاي به دست آمده رتبه

  روشهاي گردآوري اطالعات -3-5

 :شوند ها از چهار شيوه استفاده شده است كه به اختصار شرح داده مي در اين پژوهش براي گردآوري داده

پاسخگو، : ر است كه بر يكديگر تأثير متقابل دارندمصاحبه شامل سه متغي :هاي ساخت نيافته مصاحبه )1

توانند بر  هر يك از اين متغيرها و نيز شرايط مصاحبه مي. مصاحبه كننده و صورت سئوالهاي مصاحبه

گر ماهر انجام  مهمترين ويژگي مصاحبه، اگر توسط يك مصاحبه .اي بگذارند نتايج مصاحبه تأثير عمده

تواند اين اطمينان را به دست آورد كه پاسخ دهنده، سئوال  گر مي احبهمص. ود، انعطاف پذيري آن استش

توان خواست كه براي پاسخهاي خاص  از مصاحبه كننده مي. و منظور تحقيق را دريافته است
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تواند نحوه رفتار، مبلمان محل زندگي پاسخگو و  همچنين پرسشگر مي. توضيحات بيشتري بدهد

تواند به ايجاد و حفظ رابطه بپردازد، يعني آن  گر مي همچنين مصاحبه. كند مطالبي از اين قبيل را ارزيابي

  )43ص :1369اوپنهايم،( .مند و متوجه نگه دارد نيرويي كه پاسخگو را تا پايان مصاحبه عالقه

از آنجا كه . آيد اطالعاتي است كه به دست مي رديگر امتياز غير قابل انكار مصاحبه، كيفيت غني و بك

كند  ايد، محقق احساس اطمينان و امنيت بيشتري مي مصاحبه در شرايط رودررو فراهم مياطالعات 

گران مرتكب  البته بايد توجه داشت كه برخي از مصاحبه. حتي اگر گهگاه خطايي صورت گرفته باشد

كنند كه اين اشتباهات در  خي ديگر به طور تصادفي اشتباه مياما بر. شوند خطاي سيستماتيك مي

هايي كه تنها توسط مصاحبه به دست  ني دادهغبه علت ماهيت . شوند اثر مي مصاحبه حذف و بي مجموع

  )44ص 1369اوپنهايم، ( .كنند پذيرند و به عبارتي خطر مي يد پژوهشگران احتمال خطا را ميآ مي

خت مصاحبه انواع گوناگون دارد كه مهمترين آن عبارت است از ساخت يافته، نيمه ساخت يافته و سا

ند كه دا گر دقيقأ مي اند و مصاحبه در مصاحبه ساخت يافته سؤااالت پژوهش از پيش طراحي شده. نيافته

به  ،در اين مصاحبه در صورت به حاشيه كشيده شدن مصاحبه. خواهد پاسخ به سئواالت خاص را مي

چهارچوب  در مصاحبه ساخت نيافته پژوهشگر از. شود اقدام به جهتدهي دوباره مصاحبه ميسرعت 

آيد  گذارد تا هر چه در ذهنش مي يابد و مصاحبه شونده را كامأل آزاد مي تنگ ساخت يافته رهايي مي

  . كشد كند و از آنها اطالعات را بيرون مي بگويد و سپس آنها را خود پااليش مي

، پژوهشگر در اين پژوهش با توجه به عدم وجود اطالعات اوليه و نياز به دريافت اطالعات بكر و تازه

 .شيوه گردآوري داده برگزيدمناسبترين روش مصاحبه و به ويژه مصاحبه ساخت نيافته را به عنوان 

توانست  هاي معتبر و مربوط كه مي كليه كتابخانهدر اين روش  .اي و جستجو در اينترنت روش كتابخانه )2

لي، كتابخانه تخصصي منابع در خوري را شامل باشد مورد بررسي قرار گرفت كه شامل كتابخانه م
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كانون پرورش فكري كودك و نوجوان، دبيرخانه شوراي اسباب بازي، كتابخانه دانشكده مديريت و 

كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، مركز اسناد و بايگاني معاونت پژوهشي كانون پرورش فكري كودك و 

و پژوهشها در زمينه صنعت اسباب ها و كتابها  نامه در نتيجه اين جستجوها تمام پايان. نوجوان بودند

همچنين با توجه به  .بازي مورد بررسي قرار گرفت تا اطالعات مفيد در زمينه پژوهش به دست آيد

محتوا بودن بسياري از آنها، جستجوي اينترنتي براي دريافت اطالعات و  كمبود منابع يافت شده يا كم

ژوهشگر قرار گرفت كه اطالعات به دست آمده آمار مربوط به صنعت اسباب بازي بسيار مورد توجه پ

مقاالت موجود در  .پس از اطمينان از صحت و اعتبار علمي و قابليت استناد مورد استفاده قرار گرفت

 .هاي اينترنتي مورد استناد قرار گرفته است تبار در خور بيشتر از ساير يافتهپايگاه هاي علمي به دليل اع

آوري داده مطرح  پرسشنامه به عنوان يكي از محبوبترين ابزارهاي جمع با توجه به اينكه :پرسشنامه )3

آوري امتيازات مربوط به ارزش ويژگيهاي مورد عالقه خريدار  از اين ابزار براي جمعاست، لذا 

به هر ترتيب اين پژوهش تأكيد اصلي خود را بر مصاحبه به عنوان ابزار اصلي . استفاده شد

هاي كمي مورد استفاده قرار  آوري داده و پرسشنامه صرفأ براي جمع آوري داده متمركز كرد جمع

 .گرفت

گيرندگان اساسي خريد اسباب بازي شناخته  به دليل اينكه كودكان به عنوان يكي از تصميم :مشاهده )4

شدند، ناگزير هر نوع اطالعات كه بدون مشاركت آنها به دست بيايد ناقص خواهد بود و يكي از 

بنابراين پژوهشگر تصميم گرفت كه از خود كودكان . گيرنده را شامل نخواهد شد ماركان مهم تصمي

كه در قلمروي تحقيق اين پژوهش قرار  هسال 6تا  4كودكان . نيز اقدام به جمع آوري اطالعات كند

هاي كوتاه قرار گرفتند اما با توجه به عدم اطمينان از روايي ابزار مصاحبه،  گرفتند مورد مصاحبه
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گيري كودكان استفاده كرد  شگر از روش مشاهده براي جمع آوري اطالعات مربوط به تصميمپژوه

 .و با ياري والدين اقدام به بيرون كشيدن ويژگيهاي مورد نظر كودكان كرد

  حجم نمونه -3-6

اي كه تمام جامعه آماري را  بهترين حجم نمونه بزرگترين حجم ممكن است، يعني در صورت امكان نمونه

با توجه به اينكه استفاده از تمام جامعه آماري دست اندركاران صنعت اسباب بازي در محدوده . بگيرددر 

  .شود گيري مي ذكر شده مقدور نيست، پس ناچار اقدام به نمونه

دهيم كه حجم نمونه در طي فرايند تحقيق و براساس حصول  ها تا آنجايي ادامه مي فايت دادهبنا بر اصل ك

ها از پيش  به اين معني كه حجم هيچ يك از نمونه .تعيين خواهد شد 1نظري/ اع اطالعاتيكفايت يا اشب

يابد كه  گيري تا زماني ادامه مي نمونه فرايندتعيين شده نيست و در مورد هريك از جوامع مورد بررسي، 

به . وهش نگذارنداي به دست ندهند يا تاثيري در توسعه مدل يا نظريه پژ هاي جديد، اطالعات تازه آزمودني

گائوري، گرونهاگ و ( اي نظريه و يا اطالعات صفر باشد يا حاشيه 2عبارتي تاثير آنها در در بهبود نهايي

  )1385دانايي فر،  به نقل از 3،2007؛ هير، ماني و همكاران1995همكاران، 

يابد كه  دامه ميگيران خريد تا زماني ا كنندگان و تصميم ال نظرخواهي از نمونه منتخب مصرفبراي مث

اطالعات جديد يا بهبود قابل توجه در مدل پژوهش ايجاد نكند؛ و يا ديگر نظرخواهي از افراد جديد، 

دار در فهم موضوع  هاي معني اطّالعات جديد و بهبودي كه هاي دولتي تا زمان بررسي و تحليل اسناد دستگاه

  .شود ف نميمتوقگيرد،  صورت مي

                                                            
1 Data and Theoretical Saturation 

2 Marginal Improvement 

3 Ghauri, Gronhaug et al. 1995; Joseph F. Hair, Money et al. 2007 
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  نمونهجامعه  -3-7

وارد  يد كنندگان، فروشندگان وجامعه ارائه كننده كه شامل تول) 1: نمونه ما شامل دو جامعه استجامعه 

جامعه مصرف كننده كه شامل والدين، مربيان مهد كودكها، روانشناسان ) 2. كنندگان اسباب بازي است

  .تربيتي و خود كودكان است

از گروه دوم به فراخور  .ه جمع آوري داده شداز گروه اول به صورت مصاحبه هاي ساختار نيافته اقدام ب

  .شرايط از طريق مصاحبه، پرسشنامه و حتي مشاهده اقدام به جمع آوري صورت گرفت

  روش تجزيه و تحليل -3-8

مطابق اين الگو فرايند . دهد اين تحقيق مدل شناسايي فرصت اولويك را به عنوان بنيان پژوهش قرار مي

  :زير است هاي شناسايي فرصت شامل گام

اندركاران و سپس خود  دستدر اين مرحله با  :هاي مبتني بر نتيجه ريزي مصاحبه گام نخست، برنامه

توان از آنها استفاده  گيرد تا ويژگيهاي مهم اسباب بازي كه مي كنندگان مصاحبه صورت مي مصرف

  .شوند پرسشنامه طراحي ميها سئوالهاي  هاي اين مصاحبه سپس از يافته. كارآفرينانه كرد، شناخته شوند

هاي صورت گرفته در گام پيش،  هاي مصاحبه در اين مرحله از يافته :گام دوم، استخراج نتايج مورد نظر

شود كه از طريق آن نظر مصرف كنندگان از دو بعد اهميت و رضايت نسبت به  اي طراحي مي پرسشنامه

اي بين  هر يك از ويژگيهاي به دست آمده نمرهبه اين ترتيب كه براي . شود ويژگي مطرح شده سنجيده مي

از جهت رضايت از برآورده شدن بازار در بازار جاري از ديد  10تا  1از جهت اهميت و بين  10تا  1

  .آيد مصرف كنندگان به دست مي
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نمرات به دست آمده براي هر يك از عوامل اهميت و رضايت براي هر  :گام سوم، سازماندهي نتايج

نمره نهايي به هر ويژگي داده )) رضايت -اهميت+ (اهميت (شوند و از طريق فرمول  ت ميويژگي فهرس

  .شود مي

سپس نمره به دست آمده براي هر ويژگي را با  :بندي نتايج بر اساس اهميت و رضايت گام چهارم، رتبه

  .دهيم مي كنيم و رتبه بندي فرصتها را بر اساس اين نمرات انجام نمره ساير ويژگيها مقايسه مي

با استفاده از فرصتهاي شناسايي شده و با استفاده از دانشي كه پژوهشگر در  :گام پنجم، به كارگيري نتايج

  .شود طول انجام پژوهش به دست آورده است از نتايج تحقيق پيشنهاداتي براي استفاده كارآفرينان ارائه مي

هاي مهم براي  ويژگي ،دست اندر كارانبا خبرگان و  بنابراين در اين تحقيق ما ابتدا با استفاده از مصاحبه

كنيم و سپس با پرسش از  ها را شناسايي مي كنندگان براي اسباب بازي ها و تقاضاي مصرف اسباب بازي

ها، وضع موجود درباره هر يك از ويژگيها و رضايت از  كنندگان براي اهميت هر يك از ويژگي مصرف

هاي  ي پربار شدن اين تحقيق، از يافتهدر راستا. كنيم بندي مي يي و رتبههاي كارآفرينانه را شناسا فرصت

هاي گيريم تا بتوانيم فرصت هاي بازارهاي جهاني نيز كمك مي يعلمي روز در صنعت اسباب بازي و نوآور

  نوظهور و بالقوه در زمينه اسباب بازي را شناسايي كنيم



  

  

 فصل چهارم

  

  هاي تحقيق يافته
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  مقدمه  -4-1

مطابق طرح تحقيق ارائه شده در فصل سوم، دو جامعه نمونه را به طور جدا براي به دست آوردن داده مورد 

  .ها به شرح زير است مشروح يافته. بررسي قرار داديم

  بررسي جامعه نمونه عرضه كنندگان -4-2

كنندگان توليد) 1 :باشد اسباب بازي مي عرضهاين جامعه شامل سه گروه اصلي دست اندركار تهيه و 

فروشندگان ) 3و ) بازيهاي خارجي اسباب(بازي  واردكنندگان اسباب) 2،  )بازيهاي ايراني اسباب(بازي   اسباب

  ). تماس مستقيم با مصرف كنندگانداراي (

توليدكننده  43براي انتخاب نمونه ابتدا فهرست توليد كنندگان از دبيرخانه شوراي اسباب بازي دريافت شد، 

توليد كننده اضافه بر اين فهرست را نيز يافت و كل جامعه  5پژوهشگر تعداد . فهرست وجود داشتدر اين 

 19پژوهشگر اقدام به برقراري ارتباط با تمام اين جامعه كرد كه در مجموع . توليد كننده رساند 48را به 

وهشگر را براي مصاحبه درخواست پژ) كه همگي داراي سابقه فعاليت بيشتر از يكسال بودند(توليد كننده 

  .تالش شد تا با مدير عامل هر توليدكننده مصاحبه صورت گيرد. پذيرفتند

  :به شرح زير استاز نظر سابقه فعاليت هاي نمونه توليد كنندگان  ويژگي

 سابقه فعاليت توليد كنندگان در صنعت اسباب بازي: 15 جدول

  بيش از پنج سال  دو سال تا پنج سال يكسال تا دو سال يد كنندهسابقه فعاليت به عنوان تول

  7 10 2  تعداد

  37 53 10  درصد
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  بازي اسباب صنعت در كنندگان توليد فعاليت سابقه:8 شكل

در از آنجا كه ميزان تحصيالت نقش مهمي را . سپس از نقطه نظر ميزان تحصيالت مورد بررسي قرار گرفتند

كند بنابراين درك از ميزان تحصيالت افراد  درك و دريافت فرد از دانش روز و نحوه استفاده از آن ايفاء مي

اين ويژگي به شكل زير در نمونه وجود . به عنوان شاخصي براي بررسي دانش آنها مورد توجه قرار گرفت

  :داشت

 گانميزان تحصيالت توليد كنند: 16 جدول

  كارشناسي ارشد و باالتر  كارشناسي ديپلم زير ديپلم 

  1  5 10 3  تعداد

  5  26 53 16  درصد
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  ميزان تحصيالت توليد كنندگان: 9 شكل

  

دليل به دست آوردن اين آمار . در بررسي تعداد كاركنان شاغل در كارگاه توليدي آمار زير به دست آمد

جم اشتغال در اين حوزه  و اطمينان از وجود نيروي كار كافي و با دانش براي پياده سازي تقريبي حدريافت 

  .ملزومات در شركت توليد كننده است

 كاركنان تعداد: 17 جدول

  نفر 20باالتر از   نفر 20تا  0بين   نفر 10زير   

  2  9  8  تعداد

  10  48  42  درصد
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  كاركنان تعداد:  10 شكل

فصل يكي ديگر از ويژگيهاي توليد كنندگان اسباب بازي فصلي بودن گروهي از آنها است كه معموأل براي 

همچنين براي . پردازند كنند و فصل ديگر به توليد محصوالت ديگر مي تابستان اسباب بازي توليد مي

حصوالت است و به توليد محصوالت ديگري هم گروهي از توليد كنندگان اسباب بازي تنها يكي از م

براي درك بهتر از اختصاصي بودن توليد كننده از چگونگي محصوالت پرسش شد كه طبق آن . پردازند مي

. توليد كنندگان به دو دسته توليد كننده اختصاصي اسباب بازي و توليد كننده غير اختصاصي طبقه بندي شد

  :نتايج به شرح زير است

 توليد كنندگان اختصاصي اسباب بازي: 18 جدول

  توليد كننده غير اختصاصي  توليد كننده اختصاصي  توليد كننده

  11  8  تعداد

  58  42  درصد
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  توليد كنندگان اختصاصي اسباب بازي: 11 شكل

  :پردازيم نمونه فروشندگان ميپس از بررسي ويژگي نمونه توليد كنندگان به بررسي جامعه 

با توجه به گستردگي جامعه فروشندگان از نظر جغراقيايي و وسعت، فروشگاه هاي محدوده مركزي شهر 

اين محدوده از . تهران كه معموأل قشر متوسط مورد تعريف در آن زندگي مي كنند مورد بررسي قرار گرفتند

امام حسين و از ميدان وليعصر تا بازار بزرگ تهران تعيين نظر جغرافيايي شامل فلكه دوم صادقيه تا ميدان 

  . شد

نفر بودند كه به ويژگيهاي آنها به  25تعداد فروشندگان مورد بررسي كه دعوت به مصاحبه را پذيرفتند تعداد 

  :باشد شرح زير مي

 سابقه فعاليت فروشندگان:  19 جدول

  بيشتر از پنج سال  و تا پنج سالبين د  بين يكسال تا دوسال  

  9  12  4  تعداد

  36  48  16  درصد
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  فروشندگان فعاليت سابقه:  : 12 شكل

  

  :نمونه فروشندگان از نظر ميزان تحصيالت مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد

 ميزان تحصيالت فروشندگان: 19 جدول

  كارشناسي ارشد و باالتر  ناسيكارش ديپلم زير ديپلم 

  0  8  13  4  تعداد

  0  32  52  16  درصد

  



٧۶ 
 

 

  ميزان تحصيالت فروشندگان:  13 شكل

  :به عنوان آخرين بخش از جامعه عرضه كنندگان، وارد كنندگان مورد بررسي قرار گرفتند

مرك مراجعه شد و تعدادي از وارد كنندگان براي به دست آوردن تعداد وارد كنندگان اسباب بازي به آمار گ

كه داراي سابقه وارد كردن اسباب بازي بيش از يكسال بودند براي مصاحبه مورد توجه قرار گرفتند كه از 

  . نفر پاسخ مساعد دادند 8آنها تنها 

  :شود ويژگيهاي اين جامعه نمونه مورد بررسي قرار گرفت كه به شكل زير ارائه مي

  :اسباب بازي اتوارداشتغال در از نظر سابقه 

 سابقه در واردات اسباب بازي: 20 جدول

  بيشتر از پنج سال  بين دو تا پنج سال  بين يك تا دو سال  

  1  5  2  تعداد

  12  63  25  درصد
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  سابقه در واردات اسباب بازي:  14 شكل

  :حصيالت وارد كنندگان بودسئوال بعد درباره ميزان ت

  

 ميزان تحصيالت وارد كنندگان:  21 جدول

  باالتر وكارشناسي ارشد   كارشناسي ديپلم زير ديپلم 

  1  2  5  0  تعداد

  12  25  63  0  درصد
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  ميزان تحصيالت وارد كنندگان:  15 شكل

  كنندگانها از جامعه عرضه  يافته -4-3

باشد كه بر خالف  هاي تحقيق درگير شدن توليد كنندگان ايراني با فرايندهاي ساخت مي يكي از يافته

همتايانشان در شركتهاي جهاني كه عمده توان و تخصص خود را در زمينه هاي طراحي و بازاريابي به كار 

مواد مرغوب و ساير فرايندهاي  افتنبا قطعه ساز و خريد قالب و ي مي گيرند، تمام انرژي خود را در تعامل

بنابراين پژوهشگر در بررسي خود از آنها خواست كه اهميت سه بخش . گذراند مربوط به ساخت مي

  :نتايج زير به دست آمد. بيان كنند 3تا  1دهي از  طراحي، ساخت، بازاريابي را به شكل رتبه

 ز فعاليتهادرك از اهميت هر يك ا:  22 جدول

  بازاريابي  ساخت  طراحي  اهميتدرجه 

  2  9  8  مهمترين

  6  3  10  مهماي  تا اندازه

  11  7  1  كمترين اهميت



٧٩ 
 

  

 

  درك از اهميت هر يك از فعاليتها:  16 شكل

مطرح است بينيم براي بيشتر توليد كنندگان اسباب بازي كشور ساخت به عنوان اولويت اول  همانطور كه مي

 8تعداد . توان در صنعت اسباب بازي پيشرفت كرد و معتقدند كه با يافتن مزيت در فرايندهاي ساخت مي

نفر نيز طراحي اسباب بازي را به عنوان اولويت نخست انتخاب كردند و بر اين باورند كه توجه به طراحي 

بازاريابي را در اهميت نخست جاي  نفر فرايندهاي 2همچنين تنها . بيشتر از دو بخش ديگر اهميت دارد

توجه به اين جدول كه بيانگر درك توليد كنندگان از اهميت هر يك از سه بخش طراحي، ساخت و . دادند

بازاريابي است ما را به بررسي بعدي در زمينه نسبت زماني كه آنها صرف هر يك از اين فرايندها مي كنند 

  :بينيد مينتايج آن را در جدول زير . رهنمون ساخت
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 زمان صرف شده توسط توليد كنندگان در هر يك از فعاليتها: 23 جدول

  بازاريابي  ساخت  طراحي  فعاليت

  28  54  18  درصد زمان صرف شده

  

 

  فعاليتها از يك هر در كنندگان توليد توسط شده صرف زمان : 17 شكل

بينيم كه عليرغم اينكه بيشتر توليد كنندگان به اهميت طراحي محصول واقفند،  باال ميبا بررسي دو جدول 

 28شود،  درصد از زمان توليد كنندگان به طور ميانگين صرف توجه به طراحي محصول مي 18اما تنها 

شود و بيش از نيمي از زمان آنها صرف درگير شدن در  درصد زمان آنها صرف بازاريابي و فروش مي

نكته جالب تأييد ضمني بيشتر آنها بر نداشتن مزيت نسبي توليد در كشور، به ويژه به دليل . شود اخت ميس

  . گران بودن مواد اوليه و عدم دسترسي به سهميه مواد پتروشيمي است

  :پاسخها به شكل زير بود. از طرف ديگر محقق از آنها درباره داشتن بخش طراحي سئوال كرد
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 توليد كنندگان داراي بخش طراحي: 24 جدول

  بدون بخش طراحي  داراي بخش طراحي  

  16  3  تعداد

  84  16  درصد

درباره حاشيه سود اسباب بازي تقريبأ تمام عرضه كنندگان بر اين باور بودند كه حاشيه سود اسباب بازي به 

رسد كه اين حاشيه سود  درصد هم ميدرصد فراتر مي رود و در معدود محصوالتي به سي  20ندرت از 

  .رود پايين اسباب بازي از نقاط ضعف اين صنعت به شمار مي

ه از فعاليت شركتهاي جهاني ها و با توجه به پيشينه پژوهش و شناختي ك محقق پس از اين بررسي

د كنندگان كننده اسباب بازي به دست آورده بود، به اين پرسش كليدي توجه كرد كه تا چه حد تولي توليد

با توجه به اينكه توليد كنندگان جهاني . بازي در ايران با مفاهيم مدرن كسب و كار آشنا هستند اسباب

گيرند، آشنا بودن با اين روشهاي مدرن  همچون صنايع ديگر جهاني از تكنيكهاي روز مديريت بهره مي

توجه به اين فرض پژوهشگر درباره با . تواند به كارآفرينان در عبور از موانع كمك كند كسب و كار مي

  :آشنايي توليد كنندگان با مفاهيم كسب و كار به شرح جدول زير كرد

 ميزان آشنايي توليد كنندگان با مفاهيم نوين كسب و كار: 25 جدول

  ناآشنا  كمي آشنا  آشنا  

  17  2  0  خوشه صنعتي

  13  5  1  زنجيره عرضه

  11  5  3  تژيكريزي استرا برنامه

  3  10  6  برونسپاري توليد 
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  كار و كسب نوين مفاهيم با كنندگان توليد آشنايي ميزان: 18 شكل

هاي  با بررسي پاسخهاي داده شده محقق به اين نتيجه رسيد كه تعداد زيادي از توليد كنندگان ايراني از شيوه

رو شدن با بازارهاي پر رقابت استفاده  هاي سنتي براي روبه شيوهخبرند و هنوز از  روز كسب و كار بي

  . كنند مي

در . پرسش بعدي پژوهشگر با توجه به تمام اين مسائل و موانع، دليل ورود به صنعت اسباب بازي بود

  :پاسخ به اين پرسش كه به چه دليل به اين صنعت وارد شديد جدول زير به دست آمد

 دليل وارد شدن به صنعت اسباب بازي: 26 جدول

  سودآوري  عالقه  به ارث رسيدن  

  0  16  3  تعداد

  0  84  16  درصد
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  بازي اسباب صنعت به شدن وارد دليل: 19 شكل

  :باشد از نظر اين جامعه عوامل مورد توجه مصرف كنندگان بيشتر به شرح زير مي

مدت زماني كه كودك را  -4قيمت،  - 3زيبايي ظاهري اسباب بازي،  - 2بازي،  شهرت شخصيت اسباب - 1

شهرت  - 10، استاندارد بودن -9كارايي،  -8اندازه،  - 7بسته بندي،  -6يمني داشتن، ا-5، كند سرگرم مي

  .توليد كننده

عالوه بر آن . رداشت شدكنندگان ب اين عوامل به عنوان ويژگيهاي مورد نياز مصرف كنندگان از ديد عرضه

تواند مورد نياز باشد اما به دليل عدم موجود بودن  هاي انجام شده درباره ويژگيهايي كه مي در مصاحبه

  :شود، نتايج زير به دست آمد شود اما توليد نمي گيرد يا اينكه تقاضا مي چندان مورد تقاضا قرار نمي

، عروسكهاي داراي )نمازخوان عروسك(، عروسكهاي مذهبي )مثل رستم(عروسكهاي شخصيتهاي ملي 

چيپ كه داستانهاي ايراني را تعريف كنند يا موسيقي ايراني براي كودك بنوازند، عروسكهاي داراي هويت 
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مثل سيا (و نيز خالء وجود يك شخصيت ايراني كه نماد كودكان ايراني شود) مثل اقوام ايراني(قومي 

  .)ساكتي

  بررسي جامعه نمونه مصرف كنندگان -4-4

ررسي جامعه مصرف كنندگان با تأكيد زياد بر والدين به عنوان تصميم گيرندگان اصلي خريد صورت ب

نفر  6نفر مربي مهدكودك و  5، )سال 6تا  4داراي فرزند (نفر از والدين  40در اين پژوهش تعداد . گرفت

تحقيق نيز مورد  كودك در طيف قلمرو 18كارشناس تربيتي مورد بررسي قرار گرفتند، ضمن اينكه حدود 

  .بررسي از طريق مصاحبه كوتاه و مشاهده قرار گرفتند

 كنندگان مصرف نمونه جامعه جنسيتي بررسي: 27 جدول

  زن  مرد  نمونه  

  27  13  40  والدين

  5  0  5  مربي مهدكودك

  3  3  6  مشاوران تربيتي

  

 كنندگان مصرف نمونه جامعهميزان تحصيالت : 28 جدول

  ارشد و باالتر  كارشناسي  ديپلم  زير ديپلم  

  3  17  14  6  والدين

  1  3  1  0  مربي مهدكودك

  4  2  0  0  مشاوران تربيتي
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بندي يك تا پنج  سپس از والدين خواسته شد كه عامل اصلي در انتخاب اسباب بازي را با استفاده از رتبه

  :نتايج به شرح زير است. يي تصميم گيرندگان اصلي خريد استهدف از اين پرسش شناسا. شرح دهند

 تصميم گيرندگان اصلي خريد: 29 جدول

  مشاور تربيتي  پيشنهاد فروشنده  تبليغات انتخاب خود من خود كودك 

  4  6  6  10  14  تعداد

  10  15  15  25  35  درصد

  

نتخاب خود والدين، پسند خود كودك و سپس پيشنهاد رسيم كه ا با بررسي پاسخها به اين نتيجه مي

بنابراين شناخت ويژگيهاي مورد .گيري براي خريد اسباب بازي دارند فروشنده بيشترين تأثير را در تصميم

  باشد ها بسيار مهم مي عالقه اين گروه

  :ويژگيهاي مورد عالقه جامعه مصرف كننده عبارت بود از

پرورش مهارتهاي حركتي  -4قيمت مناسب،  -3دن و پرورش خالقيت، آموزشي بو -2زيبايي ظاهر،  - 1

   استاندارد بودن - 8كيفيت ساخت مناسب،  - 7دوام  - 6داشتن فرهنگ ايراني، - 5

  هاي ناشي از پرسشنامه يافته -4-5

اي كه در پيوست اين پژوهش آمده است با استفاده از يافته هاي حاصل از بررسي دو جامعه نمونه  پرسشنامه

نفر از مراجعه كنندگان به اسباب بازي فروشيها كه  40به تعداد . به شكلي كه شرح داده شد، طراحي شد

ن تا ابين ششصد هزار توم(ساله بودند و مچنين از نظر درآمد در طيف مورد نظر  6تا  4داراي فرزند بين 

پاسخ داده شده را معتبر دانست  31ارائه شد كه پس از بررسيهاي پژوهشگر تعداد ) ن در ماهايك ميليون توم
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خوشبختانه مربيان مهد كودك و روانشناسان كودك مورد مصاحبه . و از آنها اقدام به استخراج نتيجه كرد

پاسخنامه قابل قبول در اختيار  42قرار گرفته همگي اقدام به پاسخ دادن به پرسشنامه كردند كه در پايان 

  :آمدنتايج زير به دست . پژوهشگر قرار گرفت

پرسشنامه اهميت آن و  1اين ويژگي كه سئوال : ويژگي وجود شخصيت ايراني در اسباب بازي )1

 2.5براي اهميت آن و ميانگين نمرات  7.8سنجيد، ميانگين نمرات  رضايت از آن را مي 15سئوال 

نمره نهايي به دست آمده براي ويژگي شخصيت ايراني در اسباب . براي رضايت از آن به دست آمد

  :بازي عبارت خواهد بود از

  13.1) = 2.5-7.8+ ( 7.8= ارزش ويژگي شخصيت ايراني در اسباب بازي 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي شخصيت ايراني

  13.1  2.5  7.8  نمره

  

 16پرسشنامه اهميت آن و سئوال  2اين ويژگي كه سئوال : ويژگي مشهور بودن برند توليد كننده )2

براي  4.6براي اهميت آن و ميانگين نمرات  7.2سنجيد، ميانگين نمرات  مي رضايت از آن را

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. رضايت از آن به دست آمد

  9.8)= 4.6- 7.2+ ( 7.2= ارزش ويژگي برند 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي برند توليد كننده

  9.8  4.6  7.2  نمره
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رضايت از آن را  17پرسشنامه اهميت آن و سئوال  3اين ويژگي كه سئوال : ويژگي بسته بندي )3

براي رضايت از آن به دست  5.1براي اهميت آن و ميانگين نمرات  6.5سنجيد، ميانگين نمرات  مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. آمد

  7.9)= 5.1 – 6.5+ ( 6.5= ارزش ويژگي بسته بندي 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي بسته بندي

  7.9  5.1  6.5  نمره

  

سنجيد،  رضايت از آن را مي 18پرسشنامه اهميت آن و سئوال  4اين ويژگي كه سئوال : ويژگي دوام )4

نمره . براي رضايت از آن به دست آمد 5براي اهميت آن و ميانگين نمرات  6.8ميانگين نمرات 

  :به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از نهايي

  8.6)= 5.0 – 6.8+ ( 6.8= ارزش ويژگي دوام

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي دوام

  8.6  5.0  6.8  نمره

  

رضايت از آن را  19پرسشنامه اهميت آن و سئوال  5اين ويژگي كه سئوال : ويژگي آموزشي بودن )5

براي رضايت از آن به دست  6اي اهميت آن و ميانگين نمرات بر 7.8سنجيد، ميانگين نمرات  مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. آمد

  10.4)= 6.0 – 8.2+ ( 8.2= ارزش ويژگي آموزشي بودن
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  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي آموزشي بودن

  10.4  6.0  8.2  نمره

  

رضايت از آن را  20پرسشنامه اهميت آن و سئوال  6سئوال  اين ويژگي كه: ويژگي فكري بودن )6

براي رضايت از آن به دست  6.9براي اهميت آن و ميانگين نمرات  7.9سنجيد، ميانگين نمرات  مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. آمد

  8.9)= 6.9 – 7.9+ ( 7.9= ارزش ويژگي فكري بودن

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي فكري بودن

  8.9  6.9  7.9  نمره

  

رضايت از آن را  21پرسشنامه اهميت آن و سئوال  7اين ويژگي كه سئوال : ويژگي استاندارد بودن )7

براي رضايت از آن به دست  5.2براي اهميت آن و ميانگين نمرات  6.4سنجيد، ميانگين نمرات  مي

  :اين ويژگي عبارت است ازنمره نهايي به دست آمده براي . آمد

  7.6)= 5.2 – 6.4+ ( 6.4= ارزش ويژگي استاندارد بودن

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي استاندارد بودن

  7.6  5.2  6.4  نمره
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پرسشنامه اهميت آن و  22اين ويژگي كه سئوال : ويژگي وجود باورهاي مذهبي در اسباب بازي )8

 3.1براي اهميت آن و ميانگين نمرات  7.2يد، ميانگين نمرات سنج رضايت از آن را مي 20سئوال 

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. براي رضايت از آن به دست آمد

  11.3)=3.1 – 7.2+ ( 7.2=  ارزش ويژگي وجود باورهاي مذهبي در اسباب بازي 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي باورهاي مذهبي

  11.3  3.1  7.2  نمره

  

 23پرسشنامه اهميت آن و سئوال  9اين ويژگي كه سئوال : اي بودن اسباب بازي ويژگي چند رسانه )9

براي رضايت  4.2براي اهميت آن و ميانگين نمرات  5سنجيد، ميانگين نمرات  رضايت از آن را مي

  :ست ازنمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت ا. از آن به دست آمد

  5.8)=4.2 – 5+ ( 5=  ارزش ويژگي چند رسانه اي بودن اسباب بازي 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  اي ويژگي چند رسانه

  5.8  4.2  5  نمره

  

پرسشنامه اهميت آن و سئوال  10اين ويژگي كه سئوال : ويژگي قابليت برنامه ريزي اسباب بازي )10

براي  2.1براي اهميت آن و ميانگين نمرات  5.4مرات سنجيد، ميانگين ن رضايت از آن را مي 24

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. رضايت از آن به دست آمد

   8.7)=2.1 – 5.4+ ( 5.4=  ارزش ويژگي قابليت برنامه ريزي اسباب بازي 
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  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ريزي قابليت برنامه

  8.7  2.1  5.4  نمره

  

 25پرسشنامه اهميت آن و سئوال  11اين ويژگي كه سئوال : ويژگي عروسك با هويت قومي )11

براي رضايت  2براي اهميت آن و ميانگين نمرات  7.5سنجيد، ميانگين نمرات  رضايت از آن را مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. از آن به دست آمد

   10)= 2 – 6+ ( 6=  هويت قومي ارزش ويژگي عروسك با 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت ويژگي هويت قومي

  10  2  6  نمره

  

رضايت از آن  26پرسشنامه اهميت آن و سئوال  12اين ويژگي كه سئوال : افق زماني بازيويژگي  )12

ه دست براي رضايت از آن ب 4براي اهميت آن و ميانگين نمرات  5.7سنجيد، ميانگين نمرات  را مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. آمد

  9)= 4 – 6.5+ ( 6.5=  افق زماني بازيارزش ويژگي 

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  افق زماني بازيويژگي 

  9  4  6.5  نمره
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آن را رضايت از  27پرسشنامه اهميت آن و سئوال  13اين ويژگي كه سئوال : ويژگي ايمني داشتن  )13

براي رضايت از آن به دست  5.8براي اهميت آن و ميانگين نمرات  7سنجيد، ميانگين نمرات  مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. آمد

  8.2)= 5.8 – 7+ ( 7=  ارزش ويژگي ايمني داشتن

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت  ويژگي ايمني داشتن

  8.2  5.8  7  نمره

  

رضايت از آن را  28پرسشنامه اهميت آن و سئوال  14اين ويژگي كه سئوال : ويژگي قيمت مناسب )14

براي رضايت از آن به دست  6براي اهميت آن و ميانگين نمرات   8.1سنجيد، ميانگين نمرات  مي

  :نمره نهايي به دست آمده براي اين ويژگي عبارت است از. آمد

   10.2)=  6 – 8.1(+  8.1=  ارزش ويژگي قيمت مناسب

  نمره نهايي وپژگي  رضايت  اهميت ويژگي ايمني داشتن

  10.2  6  8.1  نمره

  

  :كنيم با استفاده از نمرات به دست آمده، نتايج را مرتب مي ويژگيها رتبه بنديحال براي 

  نمره نهايي  نام ويژگي  رتبه

  13.1  شخصيت ايراني در اسباب بازي  1
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  11.3  اب بازيوجود باورهاي مذهبي در اسب  2

  10.2  قيمت مناسب  3

  10.4  آموزشي بودن  4

  10  عروسك با هويت قومي  5

  9.8  برند  6

  9  افق زماني بازي  7

  8.9  فكري بودن  8

   8.7  قابليت برنامه ريزي اسباب بازي  9

  8.6  دوام  10

  8.2  ايمني داشتن  11

  7.9  بسته بندي  12

  7.6  استاندارد بودن  13

  5.8  ودنچند رسانه اي ب  14

  

شايان ذكر است كه پژوهشگر . به عنوان نتيجه نهايي ببينيم 20توانيم در شكل  بندي نتايج را مي كه اين رتبه

سخت بر اين باور است كه به دست آوردن ويژگيهاي مورد توجه به صورت كاملتر و جامعتر در تحقيقات 

هاي بهتر براي تحقيقات مفصلتر و  پايه آتي بهتر امكان پذير است و اين پژوهش گامي است در جهت ايجا

تري كه نمونه بزرگتري را در بر بگيرد و از روشهاي  شك تحقيقات پر دامنه از اين رو بي. بهتر در آينده

توااند ويژگيها را بهتر مورد توجه قرار دهد و حتي ويژگيهاي  جديدتر پژوهش در اين زمينه استفاده كند، مي
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اند، يا اينكه در آينده به ويژگيهاي مورد عالقه  ين پژوهش مورد غفلت قرار گرفتهجديدي را كه احتماأل در ا

  . مصرف كننده اضافه مي شوند  را شناسايي كند

 

  رتبه بندي نهايي ويژگيها:  20 شكل
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  فصل پنجم

  

  گيري و ارائه پيشنهادات نتيجه
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  نتايج تحقيق -5-1

گيري و ارائه پيشنهاداتي براي  اي تحقيق كه در فصل گذشته ارائه شد در اين فصل به نتيجهه با توجه به يافته

  .شوند دست اندركاران اسباب بازي و كارآفريناني كه قصد ورود به اين صنعت را دارند، پرداخته مي

  :بينيم كند را در شكل زير مي ابتدا تصوير اصلي كه پژوهش براي خواننده منتقل مي

  

  

فرصتهاي  در پي يافتن، پژوهشگر توجه به شكل باال كه سئواالت اصلي اين تحقيق را نيز شكل داده است با

با . بوده استكارآفرينانه در صنعت اسباب بازي با شناخت مزيتهاي كشور در هر يك از اين زير بخشها 

موانع صنعت به شرح زير  استفاده از مصاحبه هاي انجام شده با دو جامعه نمونه به شرح فصل سوم، ابتدا

  :به دست آمد

 هاي جديد كسب و كار دانش ضعيف توليد كنندگان ايراني از شيوه .1

 طراحي ساخت بازاريابي

 تحقيق و توسعه

 سباب بازيصنعت ا

 بندي صنعت اسباب بازيبخش:21شكل
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 توجه به اسباب بازيهاي سنتي و عدم توجه به اسباب بازيهاي جديد .2

 پرورش نيافتن طراح ماهر اسباب بازي در نظام آموزشي كشور .3

 اوجود نداشتن كانال مناسب توزيع به ويژه در شهرستانه .4

 حجم پايين توليد و در نتيجه عدم صرفه جويي ناشي از توليد در مقياس انبوه .5

 حاشيه سود پايين .6

 قدرت خريد پايين بخش عمده خريداران .7

 عدم دسترسي به مواد مرغوب .8

 نبود دانش ساخت و اصوأل عدم مزيت ساخت كشور .9

 واردات عمده اسباب بازي .10

 ه اين صنعتعدم عالقه مراكز پژوهشي، صنعتي و سياستگزاري ب .11

و در كنار اين موانع مزيتهاي خاص صنعت اسباب بازي كشور نيز مورد بررسي قرار گرفت كه مزيتهاي زير 

  :اي از اين ويژگيهاست گوشه

 جمعيت زياد بازار هدف .1

 هاي زياد فرهنگي كشور به دليل ادبيات غني، شخصيتهاي ملي و اسطورهپتانسيل باالي  .2

 تنوع قومي و جمعيتي كشور .3
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اي يعني كشورهاي اسالمي به دليل نزديكي ديني و  كي فرهنگي به دو بازار بزرگ منطقهنزدي .4

 كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به دليل نزديكي فرهنگي 

 خالء رقابت عمده در بازار اسباب بازي  .5

ور به دست آمد، با بررسيهاي اين موانع و مزيتها كه از ديد دست اندر كاران صنعت اسباب بازي كش

اند تركيب شد و ويژگيهايي كه مصرف كنندگان در  كنندگان كه عمده آنها والدين كودكان بوده صرفم

تواند ارزش نهايي ويژگي را  با استفاده از فرمولي كه مي سپس .به دست آمد جستجو مي كننداسباب بازي 

 نتيجه نهاييدي شدند كه و در نتيجه فرصت كارآفرينانه حاصل از آن را به دست آورد، اين ويژگيها رتبه بن

  .هاي تحقيق بيان كرديم يعني يافته 4فصل را در 

اي از شخصيت بومي و توانا براي الگو  رسيم كه آميخته با بررسي و تحليل نتايج تحقيق به اين نتيجه مي

چند (اي و تبليغاتي كافي و مداوم  سازي، همراه با قيمت مناسب و لوازم جانبي كافي كه از پشتيباني رسانه

تواند عالوه بر كسب سود و دستيابي به  ريزي راهبردي باشد، مي برخوردار باشد و داراي يك برنامه) ساله

سهم بازار بزرگ براي كارآفرين، بازار اسباب بازي و در مقياس بزرگتر بازار كودك كشور را تكان بدهد و 

ابزار بسيار بزرگي به دست كارآفرينان ه و نيز خلق ارزش افزودكودكان ايراني پرورش براي تأثيرگذاري بر 

  .آن بدهد

  پيشنهادات -5-2

اكنون بر اساس تجزيه و تحليلها و كنار هم گذاشتن نظرات ارائه دهندگان و مصرف كنندگان، مدلي را براي 

  .دهيم استفاده از فرصتهاي به دست آمده براي صنعت اسباب بازي ارائه مي
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كند و بر اين باور است كه اين مدل  ارائه ميباال را مدل راهبردي  ،اي تحقيقه با توجه به يافته پژوهشگر

تواند راهگشاي بازار اسباب بازي كشور  هاي مربوط به بازار كودك مي راهبردي در كنار تعامل با ساير حوزه

  :باشد

قرار اولين ضرورت اين صنعت كه مورد تأكيد تمام دست اندركاران : تشكيل اتحاديه اسباب بازي .1

با تشكيل اين اتحاديه، فعاالن صنعت . گرفته است تشكيل اتحاديه توليد كنندگان اسباب بازي است

شوند و اقداماتي از جمله توان ارتباط با بدنه قانونگذاري و  داراي جايگاه اوليه يك صنعتگر مي

پتروشيمي را پيدا  وزارت صنايع و ساير توليد كنندگان مواد اوليه از جملهبه ويژه مسئولين مربوطه 

  . كنند مي

خوشه را به اين شكل ) يونيدو(سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل : خوشه صنعتي اسباب بازي .2

فعاليتهاي توليدي كه طيفي از محصوالت ) اقتصادي(تمركز جغرافيايي و بخشي «: كند تعريف مي

  شناسايي فرصتها  -
  دانش كسب و كار  -
ارتباط با دانشگاه و   -

  پژوهشگران
  تربيت طراح  -
  تربيت بازارياب  -
همكاري با توليد   -

  كنندگان جهاني
 شركت تشكيل اتحاديه  -

 شركت

 تشرك

 شركت

 شركت

 شركت

 شركت

 شركت شركت

 شركت

 طراحي

 شركت بازاريابي
 شركت

 برند ايراني

 بازارهاي جهاني  -
  سودآوري  -
  ارزش آفريني  -
  اشتغال  -
ايجاد مزيت براي  -

  كشور
-  ...  
  

 ساخت

 مدل پيشنهادي پژوهشگر براي صنعت اسباب بازي كشور:22شكل
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. دفرصتهاي مشترك دارنرسانند و از اين رو مشكالت و  مرتبط و مكمل را توليد و به فروش مي

گيري عرضه تخصصي مواد  قتصادي از قبيل ضرورت شكلهاي ا تمركز ياد شده سبب ايجاد صرفه

خام و قطعات و يا رشد حجم عظيمي از نيروي كار متخصص در يك بخش توليدي خاص شده و 

  .»كند فني، مديريتي و مالي را تسريع ميتوسعه خدمات تخصص 

ريك مساعي فعالين يك صنعت است بـه شـكلي كـه هـر يـك از آنهـا در       خوشه صنعتي به عبارتي تش

گيـرد و   شود و تمام تخصص و تالش خود را در آن جهت به كار مي بخشي از كل فرايند متخصص مي

پژوهشگر بر اين بـاور اسـت كـه عـدم     . گذارد ساير بخشهاي فرايند را به عهده ساير اعضاي خوشه مي

گان اسباب بازي سبب پراكندگي فعاليتها و عدم انسـجام توليـدات شـده    وجود ارتباطات بين توليد كنند

دليـل در   شود، بلكه سـبب رقابتهـاي بـي    است و اين امر نه تنها مانع از هم افزايي ميان توليد كندگان مي

شود كه چنانچه با توافق توليد كنندگان براي برنامه ريزي شود، بازار جـاي خـالي بـراي     محصوالتي مي

تواند به برنامه ريـزي و ايجـاد راهبـرد مشـترك در      تشكيل خوشه صنعتي مي. ر آنها را هم داردچند براب

  .صنعت اسباب بازي ايران منجر شود و سبب پيشبرد فعاليتهاي آنان شود

مايه پيشنهادات اين پايان نامه جلب توجه  جان: ازاريابي و برونسپاري توليدتمركز بر طراحي و ب .3

. سمت رها كردن ساخت و توجه به فرايندهاي طراحي و بازاريابي استفعاالن اين صنعت به 

فعاالن اين حوزه در كشمكش براي ساخت  فت كه بخش بزرگي از تالش و انرژيپژوهشگر دريا

شود، در حاليكه كمترين تالشها صرف طراحي  و تهيه مواد و يافتن قطعه سازان مناسب صرف مي

از سوي ديگر به دليل كانالهاي توزيع بسيار . شود ازار مياصولي و ارائه محصوالت پرارزش به ب

رسد و بسياري از  سنتي و ناكارا، محصوالت توليد شده به دست مخاطب واقعي خود نمي

ها به دور از دسترس مخاطبان حقيقي خود  محصوالت توليد شده در انبارها و پستوهاي فروشگاه
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دن فرصتهاي موجود در زمينه طراحي اسباب بازي تمركز اين تحقيق بر نشان دا. شوند فرسوده مي

برونسپاري . و بازاريابي اسباب بازي به فعاالن اين صنعت است) به ويژه ساخت شخصيت(

توليدات به مناطق خاص اين امر مثل چين نه تنها سبب برداشته شدن بار بزرگ فرايند ساخت از 

آنها براي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نيز شود، بلكه سبب آزاد شدن انرژي  دوش توليد كنندگان مي

 .شود تر و با قيمت مناسبتر محصوالت آنها مي توليد باكيفيت

  

  

تواند يك مزيت رقابتي  سرمايه گذاري روي يك برند قوي مي: گذاري روي آن ايجاد برند و سرمايه .4

با اسباب بازي و امور  در حال حاضر تنها برند معتبر در كشور كه. قوي براي دارنده آن ايجاد كند

مربوط به كودك و نوجوان مرتبط است مرغك كانون پرورش فكري كودك و نوجوان است كه به 

با توجه به اينكه كانون پرورش فكري يك سازمان دولتي . دليل قدمت آن شناخته شده است

رند شود، در حقيقت هيچيك از شركتهاي توليد كننده اسباب بازي ما داراي يك ب محسوب مي

 طراحي

 بازاريابي

ساخت و توليد 
 ايكارخانه

بازار مصرف منطقه 
 بازار داخلي ايران و جهان

 كشورهاي همسايه

 ايران چين و كشورهاي متخصص ساخت

 برونسپاري ساخت به خارج از كشورتمركز فعاليتهاي طراحي و بازاريابي در ايران و : 23 شكل
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يكي از داليل آن محدود بودن فعاليتهاي شركتها . قدرتمند و شناخته شده براي كودكان نيست

يكي از پيشنهادات اين تحقيق براي كارآفرينان تمركز بر اعتباربخشي بر برند است، به اين . است

يژه ارائه شكل كه با الگو گرفتن از فعاليتهاي پشتيباني و حمايتي اسباب بازي سازان جهاني و به و

خدمات پس از فروش و تبليغ روي آن، برند خود را براي مصرف كنندگان داخلي آشنا كرده و پس 

  .از آن براي تقويت حضور خود در سبد خريد آنها تالش كند

با توجه به عدم : تأسيس رشته دانشگاهي در زمينه طراحي اسباب بازي و تربيت طراح اسباب بازي .5

اي به نام طراحي اسباب بازي  ه اسباب بازي و اينكه اصوأل رشتهينوجود طراحان متخصص در زم

در نظام دانشگاهي كشور وجود ندارد، ايجاد رشته طراحي اسباب بازي كامأل ضروري به نظر 

با توجه به بنيه بسيار ضعيف كشور در صنعت اسباب بازي، تقويت همزمان طراحان . رسد مي

تواند گشايشي  هاي توليد كننده اسباب بازي مي ي اداره بنگاهاسباب بازي و پرورش مديران قابل برا

  .كليدي در اين صنعت باشد

يكي از مهمترين پيشنهادات اين پايان نامه : جانبه روي آنها ايجاد شخصيتهاي ملي و تبليغ همه .6

اگرچه كانون پرورش فكري پيشتر تالش كرد كه با عرضه . طراحي و توليد شخصيتهاي ملي است

» عدم استفاده از دانش بازار«سارا اين خالء را پر كند اما به داليل متعددي كه نگارنده آن را دارا و 

نامد شكست خورد و با وجود تبليغات گسترده هنوز كشور ما از داشتن يك نماد ملي براي  مي

تالش براي تهيه چنين شخصيتي همراه با پشتيباني همه جانبه محصول به . بهره است كودكان بي

تواند مزيت رقابتي بزرگي براي  رح موزاييك حمايتي شرح داده شده در همين فصل ميش

  .كارآفرينان شاغل در اين صنعت باشد
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مشكالت : توجه به بازارهاي كشورهاي منطقه و مطالعه روي نيازهاي برآورده نشده بازار آنها .7

ارهاي بالقوه و پرسود افل ماندن توليد كنندگان ما از بازغساختاري بازار اسباب بازي سبب 

آسياي مركزي، قفقاز و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و نيز ساير . شده استكشورهاي منطقه 

توانند براي كارآفرينان ايراني بازارهاي بسيار بسيار  كشورهاي اسالمي مناطقي هستند كه مي

 .مساعدي باشند

هشهاي دانشگاهي با صنعت و كسب و بديهي است كه اين پژوهش صرفأ تالشي است براي ارتباط پژو

كارهاي كشور كه به قصد درك و شناخت از بازار اسباب بازي كشور ايران، در قلمرويي محدود و توسط 

ن پژوهش دانشگاهي هايي از بازاري را نمايان كرد كه تاكنو صورت پذيرفت و صرفأ گوشهاي محدود  نمونه

پژوهشگر گسترده شدن اين . ورت نگرفته استهاي مناسب كسب و كار در آن ص براي كشف زمينه

عوامل «هايي مثل  داند و به ويژه در زمينه روري ميپژوهشها توسط دانشجويان و محققين ديگر را بسيار ض

و ابعاد  »شناخت موانع ورود كارآفرينان به صنعت اسباب بازي«، »حياتي موفقيت در صنعت اسباب بازي

بديهي است كه معطوف  .كند پژوهشگران را دعوت به انجام تحقيق ميديگر مرتبط به صنعت اسباب بازي، 

تواند سبب  آفريني به بازارهاي جاري كشور ميكردن پژوهشهاي علمي و دانشگاهي به ويژه پژوهشهاي كار

اندركاران و تزريق دانش به اين صنايع و نيز ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت و كسب و  بهبود شناخت دست

  .كار گردد

  تحقيق مشكالت انجام -5-3

كه در انجام اين تحقيق با آنها درگير بوده است  يداند به مشكالت پژوهشگر الزم مي پژوهشدر پايان اين 

  . اشاره كند
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با توجه به اينكه هيچ زيربناي تحقيقاتي قابل . اولين مشكل پيش روي پژوهشگر، كيفي بودن اين تحقيق بود

توانست از اطالعات ثانويه استفاده كند، ناگزير  نداشت و پژوهشگر نمياستنادي براي اين پژوهش وجود 

و پردردسر مصاحبه انجام  زمانبرآوري اطالعات اوليه بود كه ناچارأ تمام آنها را به شيوه بسيار  نيازمند جمع

ندهي تواند راهي براي كسب و ساما زيرا متوجه شد كه تنها با مواجه رودررو با دست اندركاران مي. داد

اي كه به اندازه كافي قانع كننده باشد، صالحيت و  از طرف ديگر يافتن حجم نمونه. اطالعات مورد نياز بيابد

ضمن اينكه آمارهاي هيچ . اي نبود دانش كافي داشته باشد و ضمنأ حاضر به همكاري هم باشد كار ساده

آمارهاي مختلف و گاه متضادي دريافت  ارگاني نيز كامل نبود و پژوهشگر با مراجعه به سازمانهاي مختلف،

  .مي كرد

كاران  اندر مورد تشكيك گروهي از دست گاهياز طرف ديگر آمارهاي به دست آمده از منابع مختلف نيز 

گرفت، براي مثال مسئوالن كانون پرورش فكري به شدت آمارهاي مربوط به واردات اسباب بازي  قرار مي

يا آمارهاي مربوط . كند بعضي منابع معتبر آن را تأييد مياطالعات كه  كشور را تكذيب مي كردند، در حالي

  .متضاد و متناقض بود... به توليد، توليدكنندگان، صادرات و 

شد، به  از طرف ديگر حتي عقايد متفاوت توليدكنندگان و دست اندركاران نيز گاهي سبب سردرگمي مي

مند بودند، گروهي ديگر  ليدات داخلي گاليهنحوي كه برخالف تعداد كثيري كه از ضعف كيفي تو

در چنين شرايطي پژوهشگر  .دانستند نعتگران داخلي را بسيار باقابليت و كيفيت توليدات آنها را باال ميص

براي ساماندهي اين تناقضات و به نتيجه صحيح رساندن ناچار به تكرار مصاحبه از زاويه ديدهاي متفاوت 

اوت موفق به كشف اطالعات واقعي فراتر از تعصبات و عقايد مصاحبه شونده شد و تالش كرد با بيان متف

  .شود
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عدم دسترسي به مرجعي مشخص براي دسترسي به اطالعات و  اين تحقيقاز مهمترين مشكالت ديگر يكي 

اصوأل در كشور تنها مرجع مسئول در زمينه اسباب بازي . آمار كليه دست اندر كاران اسباب بازي كشور بود

آوري اطالعات و آمار  تشكيل شده است و اين شورا هم جمع 1381وراي اسباب بازي است كه از سال ش

كند و صرفأ به  از توليد كنندگان، وارد كنندگان و فروشندگان اسباب بازي را به عنوان وظيفه خود تلقي نمي

از سوي ديگر عدم وجود  .كند باب بازي يا وظايف شورا بسنده ميارائه آماري مثل ميزان ثبت سفارش اس

اتحاديه و سنديكا و اصوأل تشكل صنفي براي دست اندر كاران اين صنعت سبب ابهام در شناخت مناسب 

  .حجم بازار و فعاليتهاي بازار اسباب بازي ايران است

حيرت برانگيز است كه . باعث تأسف استهمچنين حجم اندك تحقيقات انجام شده در زمينه اين صنعت 

در كشور ما مهجور مانده است كه  اي تا اندازهعتي با اين حجم بازار جهاني و درآمد كالن، چگونه صن

اين حجم اندك . هاي ناشناخته دانشگاهي نيز كمتر است انجام شده در آن از بسياري رشته تحقيقات

  .تحقيق شدتحقيقات سبب عدم توانايي پژوهشگر در استفاده از دانش پيشين به عنوان سكويي براي پيشبرد 

رسد و نشانه  ها به دست فروشندگان مي از سوي ديگر حجم باالي اسباب بازي وارداتي كه از طريق واسطه

و ناكارايي نظام توزيع است سبب شده است تا بسياري از فروشندگان شناختي از توليدكنندگان ايراني 

باشند و برعكس ساير صنايع كه  كاران اسباب بازي كشور نداشتهاندر عوامل اصلي واردات و اصوأل دست

آشنايي نسبي بين عوامل بازار وجود دارد، در اين بازار متأسفانه فاصله ارتباطي بزرگي ميان فعاالن صنعت 

شود كه سبب فعاليتهاي پراكنده از سوي هر شركت و توليد كننده شده است و انسجامي ميان  مشاهده مي

ر درك پژوهشگر از كليت بازار اسباب بازي كشور و روابط همين امر د. فعاالن اين صنعت وجود ندارد

  .حاكم بر آن مشكل زيادي ايجاد كرد



  

  :فصل ششم

  

  

  منابع و مأخذ
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  م شده در زمينه اسباب بازيتحقيقات انجا: 2پيوست 

  :ها در مقطع كارشناسي ارشد پايان نامه) الف

  سال  دانشگاه  رشته پژوهشگر  عنوان 

ساله در پارك شهر12تا5بررسي فضاي بازي كودكان 1

  1383كرمانشاه در سال 

  84  عالمه طباطبايي  روانشناسي نسرين قنبري

ي در درسبررسي تأثير بازيهاي گروهي بر پيشرفت تحصيل 2

  زبان آموزي دانش آموزان پايه دوم ابتدايي

آموزش و پرورش پيش  نسرين محدث

  از دبستان

  84-85  عالمه طباطبايي

بررسي تأثير اسباب بازيهاي آموزشي بر يادگيري برخي از 3

  مانده ذهني مفاهيم رياضي روي دانش آموزان دختر عقب

آموزش و پرورش قبل  عاطفه دبيري

  از دبستان

  84-85  مه طباطباييعال

اي بر افزايش تجسمبررسي تأثير بازيهاي پازلي رايانه 4

  فضايي دانشجويان دوره كارشناسي

  82  عالمه طباطبايي تكنولوژي آموزشي هانيه كالنتري

  81  عالمه طباطبايي  جامعه شناسي اصغر احمدي بررسي تأثير خانواده بر نگرش جنسيتي فرزندان 5

شناختي رفتاري به شيوه گروهي -انياثربخشي بازي درم 6

  بر كاهش پرخاشگري

  81  عالمه طباطبايي  مشاوره رضا امجدي فر

تأثير فعاليتهاي هنري در پرورش خالقيت كودكان مقطع 7

  پيش دبستاني

زهرا ميار

  صادقي

  82  عالمه طباطبايي تكنولوژي آموزشي

بررسي كارآمدي درماني شناختي بر پرخاشگري كودكان 8

   به اختالل سلوكمبتال

  80  دانشگاه شاهد روانشناسي باليني نيلوفر قادري

معصومه پور عوامل اجتماعي مؤثر بر تفكر خالق در كودكان دبستاني 9

  طاهريان

تهران : آزاد  

  شمال

81  
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  ها در مقطع كارشناسي پايان نامه) ب

  سال  دانشگاه  رشته پژوهشگر  عنوان 

5تا3ي كودكانطراحي اسباب بازي موزيكال برا 1

  سال به منظور تقويت ادراك شنيداري

  85  آزاد تهران مركزي  :طراحي صنعتي زهرا يوسفي

آموزشي براي-اسباب بازيهاي فكري فكري 2

  كودكان

 80-81  علم و صنعت  : طراحي صنعتي پرديس بهمني

  77  دانشگاه تهران  : طراحي صنعتي امير آبرواني  اسباب بازي و فرهنگ 3

  78-77  آزاد تهران مركزي  : طراحي صنعتي مريم طهيري  بازي براي بزرگساالناسباب 4

  78-77  الزهرا  :طراحي صنعتي آزاده مدني  خانه عروسكها 5

پژوهشي در بررسي نياز در طراحي وسايل بازي 6

  ساله 6-3كودكان 

  78-79  آزاد تهران مركزي  : طراحي صنعتي احساني اردكانياميرحسين

ل مؤثر در بازيها و اسباب بازيهايبررسي عوام 7

تا  7طراحي اسباب بازي براي كودكان بين : سنتي

  سال 10

  78-77  هنرهاي تجسمي و كاربردي  : طراحي صنعتي مير صفي انديكاليي

تا4طراحي وسائل بازي و سرگرمي براي كودكان 8

  سال در فضاي آزاد 6

  79-80  تهران مركز: آزاد  طراحي صنعتي محمود آگنج

  

    



١١٢ 
 

  پرسشنامه: 3پيوست 

  پاسخگوي محترم؛

كنيد از شما خواهشمندم كه پاسخ هر  با سپاس از اينكه وقت خود را صرف پاسخ به اين پرسشنامه مي

به اين ترتيب كه اگر ويژگي مورد اشاره براي . سئوال را با انتخاب يك رقم بين صفر تا ده مشخص كنيد

و اگر كامأل بدون اهميت  10آن را با ) كامأل جلب كرده است يا رضايت شما را(شما اهميت بسيار دارد 

با صفر و در غير اينصورت آن را با ) يا هيچ رضايتي از آن در كاالهاي ايراني موجود در بازار نداريد(است 

  .عددي كه ارزش مورد انتظار شما است مشخص فرماييد

باشند و اسباب بازيهاي  موجود در بازار ميتوضيح ضروري اينكه پرسشها در مورد اسباب بازيهاي ايراني 

  .خارجي مورد نظر نيستند

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وجود شخصيتهاي ايراني چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 1  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برند شركت توليد كننده چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 2  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بسته بندي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 3  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دوام اسباب بازي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 4  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آموزشي بودن اسباب بازي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 5  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فكري بودن اسباب بازي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 6  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ندارد بودن اسباب بازي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟استا 7  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ارتباط اسباب بازي با باورهاي مذهبي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 8  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 استفاده از صدا و موسيقي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ 9  



١١٣ 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ريزي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ ليت برنامهداشتن قاب10  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وجود عروسكهايي با هويت قومي شما چقدر در خريد شما اهميت دارد؟11  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ كند مدت زماني كه كودك را سرگرم مي12  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 داشتن اسباب بازي چقدر در خريد شما اهميت دارد؟ايمني 13  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قيمت پايين چقدر در خيرد شما اهميت دارد؟14  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از وجود شخصيتهاي ايراني در اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟15  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايراني توليدكننده اسباب بازي رضايت داريد؟چقدر از برندهاي شركتهاي 16  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از بسته بندي اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟17  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از دوام اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟18  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اي موجود رضايت داريد؟چقدر از آموزشي بودن بودن اسباب بازيه19  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از فكري بودن اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟20  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از ايمني و استاندارد بودن اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟21  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زيهاي موحود رضايت داريد؟چقدر از وجود باورهاي مذهبي در اسباب با22  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از صدا و موسيقي به كار رفته در اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟23  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ريزي اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟ چقدر از قابليت برنامه24  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ي با هويت قومي شما رضايت داريد؟چقدر از وجود عروسكهاي25  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 در اسباب بازيهاي موجود راضي هستيد؟  كنندگي بلندمدت سرگرمچقدر از 26  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چقدر از ايمني اسباب بازيهاي موجود رضايت داريد؟27  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ازيهاي موجود راضي هستيد؟چقدر از مناسب بودن قيمت اسباب ب28  
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  :مشخص كنيد 5تا  1لطفأ تصميم گيرنده اصلي خريد را با استفاده از رتبه  -29

 5 4 3 2 1  خود كودك

 5 4 3 2 1  متشخيص خود

 5 4 3 2 1  تبليغات

 5 4 3 2 1  پيشنهاد فروشنده

 5 4 3 2 1  پيشنهاد مشاوران تربيتي

  

.زماني كه براي پاسخ به اين پرسشنامه صرف كرديدبا سپاس از   


