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  سردبير ةنام

  هاي بازاريابي: بايدها و نبايدها پژوهش
هاي بازاريابي و بازرگـاني   شده و منتشر شده در مجله هاي ارائه هاي بازاريابي كه نمود آن در مقاله پژوهش

  تواند بر چهار حوزة زير متمركز شود: شود، مي مشاهده مي
 هاي كشور؛ حل مسائل و مشكالت بنگاه .1

 وكار كشور؛ هاي كسب پيش روي بنگاههاي  شناسايي فرصت .2

 ارائة ادبيات بازاريابي و بازرگاني جديد دنيا به جامعة علمي كشور؛ .3

 گسترش مرزهاي دانش بازاريابي و بازرگاني. .4

دهد در سه حوزة اول، مطالعات  شده به نشرية مديريت بازرگاني، نشان مي هاي ارسال مروري بر مقاله
هـاي يادشـده، اقـدامات و     تـر بـه حـوز    بـراي دسـتيابي بيشـتر و كامـل    است.  كشور انجام شدهخوبي در 

  شود: هايي بايد صورت پذيرد كه به آنها اشاره مي تالش
 شده حاصل كار يك يـا چنـد نفـر در رشـته يـا گـروه        بيشتر مقاالت ارسال اي: رشته مطالعات بين

شود.  كمتر مشاهده مي ،باشداي يا حتي بين گروهي  رشته يكسان است و مقاالتي كه حاصل كار بين
افزايـي ايجـاد    رسـند و هـم   گرفتن از يكديگر به رشد و بالندگي مـي  علوم با كمك ،در دنياي كنوني

هـاي   در رشـته  محققـان همكاري بـا   برايكنند. محققان و پژوهشگران مديريتي در كشور بايد  مي
 تـا تحقيقـات آنهـا نـوآوري و     شناسي و اقتصاد و... اهميت بيشتري قائـل شـوند   شناسي، جامعه روان

 كاربردهاي بيشتري داشته باشد.

 :پردازند،  پژوهشگران بازاريابي در ايران در چندين حوزه به تحقيق مي نبود برند بين پژوهشگران
هـاي   كاهـد. از ضـرورت   هـا نيـز مـي    از عمـق پـژوهش   ،اين كار ضمن كـاهش بـازدهي محققـان   

 كه پژوهشگران بر برندسازي خود نيز تكيه كنند.هاي بازاريابي در كشور، اين است  پژوهش

 هاي  ها يكي از روش دهد در بيشتر پژوهش شده نشان مي نگاهي به مقاالت ارسالروش:  غلبة يك
هـاي اخيـر روش معـادالت     كار برده شده است و تنوع روش وجود نـدارد. در سـال   كمي يا كيفي به

هاي كيفـي، سـهم شـايان تـوجهي      ين روشو روش گراندد تئوري ب ،هاي كمي ساختاري بين روش
هـاي   هـايي ماننـد روش   انـد. ضـروري اسـت در تحقيقـات تنـوع روش ايجـاد شـود و روش        داشته

كار گرفته شود تا با اطمينان بيشتري  هاي كيفي نيز به آزمايشگاهي و ساير روش آزمايشگاهي و شبه
نيز بيشتر مبتني بر پرسشنامه است، در  ها آوري داده آمده بهره برد. روش جمع دست بتوان از نتايج به

هـاي اجتمـاعي،    هاي موجود در رسـانه  حالي كه با تحوالت تكنولوژيكي، استفاده از بيگ ديتا و داده



توانـد غنـاي بيشـتري بـه      هاي حاصل از آزمايش، مي هاي مبتني بر تجزيه و تحليل مغز و داده داده
 بهتر تبيين نمايد. و دنياي واقعي را بخشيدههاي بازاريابي  پژوهش

   :از ظرفيـت محققـان ايرانـي خـارج از كشـور مثـل       جاي خالي محققان ايراني خارج از كشـور
تالش شود. بايد  استادان ايراني و دانشجويان دكتري خارج از كشور براي تحقيقات كمتر استفاده مي

ايجاد ارتباط با ايـن  . تشويق شونداين گروه براي ارسال نتايج تحقيقات خود به مجالت داخلي  كرد
انـد، در قالـب    هـاي داخـل گذرانـده    گروه كه بيشتر آنها مقاطعي از تحصـيالت خـود را در دانشـگاه   

 ة خودشـان نام هايي از پايان هاي تحقيقاتي مشترك و تشويق دانشجويان دكتري به ارائة بخش طرح
ي بازاريابي كشـور كمـك   ها تواند در دستيابي به اهداف پژوهش براي انتشار در مجالت داخلي، مي

  نمايد.

 هـاي   هاي خارجي با آمار تعداي از تحقيقات بازاريابي همان مدلكرده مطالعات خارجيان:  ايرانيزه
ترين تحقيق اين باشـد كـه    ايراني است كه بين دانشجويان به مقالة بيس معروف است. شايد آسان

هاي ايرانـي آن را بـرآورد كنـيم.     ده از آمارمدل يكي از تحقيقات خارجي را الگو قرار داده و با استفا
شـدة   اي و تخصصي رشته هاي بين تغيير اين روش مستلزم مطالعات كيفي بيشتر و افزايش همكاري

 هاست. محققان در پژوهش

 :كامـل   ةشده براي انتشار در نشريه، داراي قالب مقال همة مقاالت ارائه استفاده از يك قالب مقاله
ل مقالة كوتاه، مقالـة مـروري، نقـد كتـاب، گـزارش مـوردي، اظهـار نظـر در         است و قالب ديگر مث

 شود. خصوص مقاالت منتشر شده و... براي انتشار به مجله ارسال نمي

 :به برخي موضوعات مانند برند، توجه خاصي شـده و مقـاالت زيـادي در     تمركز بر مباحثي خاص
تغييرات سريع ادبيات بازاريابي در دنيا و در اين موضوع دريافت شده است. ضروري است با توجه به 

ها و انتشارات بازاريابي در كانون توجه قـرار گيـرد.    نظرگرفتن مشكالت كنوني كشور، تنوع پژوهش
هـاي كشـور در    ها از مشـكالت بنگـاه   براي مثال، در حالي كه مشكالتي مانند تورم، ركود و تحريم

وكـار   زاريابي در دوران ركود و تورم يا مديريت تداوم كسبهاي اخير بودند، مقاالتي در زمينة با سال
 به مجله ارسال نشده است.

واريم ياد است و اميدزباال بسيار  شده در بيان اطمينان داريم كه توان محققان كشور براي انجام نكات
  ادبيات بازاريابي كشور مفيد واقع شود. ها و مدي پژوهشآدر غنا و كار اين نكات،يادآوري 
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