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  آموزش و پژوهش بازاريابي در چهار نسل بازاريابان ايران
اند، گروهـي بـر اسـاس سـن،      هاي مختلفي تعريف كرده را به صورت» نسل« ةواژشناسان  جامعه

در  كرده وف سال را يك نسل تعري 25يا  20دانند و هر  نسل را تفاوت سن والدين و فرزندان مي
داننـد كـه    گروهـي ديگـر نسـل را افـرادي مـي     . كننـد  كم سه نسل را تفكيك مي هر دوره دست

توجه به تحوالت اقتصادي و اجتماعي كشور تعريف دوم و با  تكيه بربا . هاي مشترك دارند تجربه
هـر  توان چهار نسل را تشـخيص داد كـه    دورة آموزش و اشتغال بازاريابان كشور، مي در و جهان

هـاي خـود در بازاريـابي كشـور،      هاي متفاوتي را در دورة آموزش و اشتغال و پژوهش يك واقعيت
هاي كلي هر نسل است، بـديهي   شده براي هر نسل، ويژگي هاي بيان البته ويژگي. اند تجربه كرده

هـايي هـم    ها، همپوشـاني  همچنين اين نسل. تواند وجود داشته باشد است كه استثناهايي هم مي
بنا نداريم كه نامي بر هر نسل بگـذاريم  . هر نسل در هر دوره است رويكرد غالبدارند، اما منظور 

. هر نسل در ظرف زمـاني خـود، عملكـرد قابـل تقـديري داشـته اسـت        ؛يا نسلي را مقصر بدانيم
  .كنيم ياد مي 4و  3 ،2 ،1عنوان فصل  بنابراين از آنها به
  :هاي هر نسل به چند واقعيت بايد توجه كنيم ويژگي قبل از تشريح

وجـوي واژة   طي بررسي در سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران و جست. 1
توانـد   كتابخانة اين سازمان كـه مـي  ...) نامه و اعم از مقاله و كتاب و پايان(بازاريابي در همة اسناد 

هـاي   د كه تعداد ركود ثبت شده در واژة بازاريابي در سـال شو نمودي از واقعيت باشد، مشاهده مي
  :صورت زير بوده است گذشته به
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علي محمـد   ةويليام جان شولتز با ترجم بازاريابياولين كتاب ثبت شده در اين سازمان، كتاب 
دومين كتاب، . است كه توسط مؤسسه عالي حسابداري به چاپ رسيده است 1346اربابي در سال 

حسن پيروزي از انتشارات بنگـاه ترجمـه و    ةبا ترجم .آر. هارلر سي ة، نوشتكشت و بازاريابي چاي
پرويـز   بازاريـابي و مـديريت بـازار   ، زني اولين كتاب تأليفيعنوان . است 1347نشر كتاب در سال 

  .است 1349زارعي در سال 
علـوم اداري و   ةنظيـر مؤسسـ   هـايي  ههاي بازاريابي با تأسـيس مؤسسـ   پژوهشآموزش و . 2

مديريت دانشـگاه تهـران تغييـر نـام داد و      ةكه بعدها به دانشكد) 1334(بازرگاني دانشگاه تهران 
همراه بـا چنـد    كه بعدها) 1347(عالي بازرگاني تهران و مدرسه ) 1343(عالي حسابداري  ةمؤسس

عـالي بازرگـاني رشـت     ةو مدرسـ  شكل دادنـد مديريت دانشگاه عالمه را  ةدانشكد ،ديگر ةسسؤم
دانشـگاه   ديگـر  ةسسؤبا ادغام چند م كه بعدها) 1349(عالي مديريت الهيجان  ةو مدرس) 1346(

مـديريت و علـوم اداري در    ةتعداد زيادي دانشكدتا اكنون كه  و شد آغازگيالن را تشكيل دادند، 
در اين زمينـه  هاي غيرانتفاعي در بخش خصوصي  و دانشگاه ها ؤسسهم هاي دولتي و آزاد دانشگاه
 .كنند، ادامه دارد ميفعاليت 

و فضـاي   بازاريابـان كشـور   چهـار نسـل   هاي آموزشـي و پژوهشـي   فعاليت اكنون به بررسي
  .پردازيم مي ،اند و اشتغال داشته  آموزش ديده اقتصادي كه در آن و اجتماعي

  نسل اول
اشتغال  ةدور ،60و 50 ،40هاي  و دههاند  ديدهآموزش  30و  20 ةاين نسل عمدتاً در دهبازاريابان 

هـاي   تحصيلي بعضي از آنها حتي رشـته  ةاند و زمين از قشرهاي خاص جامعه بوده. آنها بوده است
با توجه به اينكه هنوز بازار ايـران رقـابتي و صـنعتي نشـده بـود، در      . ديگر مثل اقتصاد بوده است

ها فعال نبودند و اگر در خارج از دانشگاه نيز فعاليتي داشتند، بيشـتر در   هاي بازاريابي بنگاه فعاليت
و بـا  بودنـد  خـارج از ايـران    ةكرد آنها تحصيل ةعمد. است هاي دولتي بوده  ها و سازمان وزارتخانه

ند علم در آن دوران و ارتباط آنها با خـارج از كشـور، در مرزهـاي دانـش فعاليـت      توجه به رشد كُ
هـايي   ادبيات بازاريابي خـارجي و تـأليف كتـاب    ةو تأليفات آنها بيشتر ترجم ها پژوهش. كردند مي

هـاي مختلـف علـوم مـديريت قلـم       معموالً در زمينـه . ه استبازاريابي بود ةهرچند اندك در حوز
  .مديريت نداشتند ةزدند و برند خاصي در حوز مي

 نسل دوم
اشتغال آنهـا عمـدتاً    دورة اند و ديدهآموزش  60 ةو اوايل ده 50و  40 ةاين نسل در دهبازاريابان 

كردگان داخـل و   تحصيل از طبقات مختلف جامعه و تركيبي ازنسل اين . بعد از انقالب بوده است



به دليل گسترش آموزش عالي بعد از انقالب اسالمي و كمبود مديران اجرايي، بيشتر . بودندخارج 
ولي هنـوز   ،شدند  كار گرفته هاي دولتي به اي نيز در سازمان به آموزش دانشگاهي پرداختند و عده

بازاريابي در بخش بنگاهي، نمـودي  هاي  به فعاليت ينياز بيها در ايران و  به دليل عدم رشد بنگاه
  .شود ها توسط اين نسل ديده نمي هاي بازاريابي بنگاه از فعاليت

 ،تدريس زياد و داشتن كار اجرايـي  ،خارجي بعد از انقالبارتباطات اين گروه به دليل كاهش 
ـ    از دانش روز بازاريابي تا حدي فاصله گرفته بودند و فعاليت ليف أهاي پژوهشي آنان بيشـتر بـه ت

هاي متنوع مـديريت   هنوز اين گروه در زمينه. شد بازاريابي محدود  ةهاي پاي كتاب ةكتاب و ترجم
تعدادي از افراد ايـن  . ليف نداشتندأآنها برند خاصي براي خود در پژوهش و تاغلب زدند و  قلم مي
  .كردند تالش ميمديريت اسالمي  ئةبراي ارا نيز، نسل

  نسل سوم
از  70و   60هـاي   آموزش دانشگاهي را در دهه .ندداخل كشور بود ةكرد حصيلاين گروه عمدتاً ت

با توجه به پايان جنگ . وارد بازار كار شدند  80 ةاز ده آنهانسل دو گرفته بودند و بيشتر استادان 
هـاي   دانشـگاه   و رونق اقتصادي و حضور بخش خصوصي، بازار كار خوبي هم در بخش آمـوزش 

هاي دولتي براي اين  هاي دولتي و خصوصي و وزارتخانه نور و هم در سطح بنگاه پيام ، آزاد،دولتي
تقاضاي زياد كار براي اين گروه، عدم گسترش اينترنت، ارتباط ضعيف با دنياي . وجود آمد بهنسل 

نسـل دومـي، فاصـله    استادان علمي خارج از كشور و ضعف زبان انگليسي اين گروه و آموزش از 
ـ   .كردرزهاي دانش و پژوهش دنيا، بيشتر اين گروه را با م كـاري   ةالبته اين نسل به لحـاظ تجرب

بـه دليـل گسـترش اينترنـت و تسـلط      . هاي خـود دارنـد   و درك بهتري از آموخته ندتر بسيار غني
هاي جديد  دانشجويان به زبان و ارتباط با دنياي خارج، اين گروه به ضرورت ارتباط و كسب دانش

ها و  شدن پژوهش  هايي از تخصصي كم نشانه در اين نسل كم. ددادنهايي انجام  و تالش ندپي برد
ـ  پژوهش طوري كه اكنون ؛ بهشدپژوهش مشاهده  ةبرندسازي در حوز خصـوص در   ههاي زيادي ب

  .در اين نسل شاهد هستيمرا تأليف كتاب و مقاله  ةحوز

  نسل چهارم
شـغل   نبـود . وارد بـازار كـار شـدند   كردگان  تحصيلو آغاز شد  70آموزش اين گروه از اواخر دهة 

تالش زياد اين نسل شده موجب  ،تضمين شده براي اين گروه، گسترش اينترنت و دنياي مجازي
رشـد  ، رقابتي شدن بازار بعضـي صـنايع و خـدمات    ،هاي دانشگاهي با توجه به اشباع شغل. است

تعداد زيادي از اين گروه جـذب بـازار    نياز به بازاريابي در بخش غيردانشگاهي، بخش خصوصي و
  .كار غيردانشگاهي شدند



تر  رشد اينترنت و ارتباط با دنياي خارج، اين نسل را به مرزهاي دانش بازاريابي جهاني نزديك
هـاي پژوهشـي    هاي اجرايـي بخـش خصوصـي بـه فعاليـت      توجه به اشتغال در فعاليت انمود و ب

ايرانـي   ةجامع ،ها پژوهش است با توجه به كاربردي بودناين نسل، مجبور . دندركاربردي روي آو
ضمن ورود ادبيات جديد بازاريـابي دنيـا    نمايندتالش نسل سوم،  استادان كمك هو برا درك كنند 

   .كنندتوجه  نيز به بومي كردن اين دانش ،به كشور
هاي قبل و رقابتي شدن  نسبت به نسل بيشتر نفراتباور داريم كه نسل سوم و چهارم با توجه 

در  اند ها، توانسته كمك اينترنت و تخصصي شدن فعاليت  هبازارهاي ايران و ارتباط با دنياي خارج ب
  .ندنمرزهاي دانش بازاريابي دنيا حركت ك

ـ (اي  اين دو نسل بايد با اسـتفاده از ارتباطـات بـين رشـته      شناسـي و   خصـوص بـا جامعـه    هب
هاي بازاريابي خود بـا توجـه بـه     هاي كيفي، به عمق بخشيدن به پژوهش پژوهشو ) شناسي روان
ايراني ادامه دهد تا اثربخشي اين رشته و جايگاه آن را در نظام دانشگاهي و اجرايي كشـور   ةجامع

  .ارتقا يابد
 ةكننـد  هاي موجود استفاده كرده و از مصرف به باور خود ايمان داريم كه نسل جديد از فرصت

اين دانش تبديل خواهد شد و جايگاه بازاريان ايرانـي   ةكنند دانش بازاريابي خارجي به توليدصرف 
  .المللي ارتقا خواهد داد هاي بين را در پژوهش
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