دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ درﮔﺬﺷﺖ

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان ،ﭘﺲ از
ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻣﺮوز  ۲۰آذرﻣﺎه دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،دﮐﺘﺮ
اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۲۷و
در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .وی ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را از
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮادﻓﻮرد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﻣﯿﻼدی اﺧﺬ ﻧﻤﻮد.
وی دارای  ۳۴ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺻﺎدرات  ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮد و دارای
ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ » ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ « ﮐﻨﮑﺎش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﺎم دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺎن
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ روﺳﺘﺎ ﻣﺪرس دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮد.
او ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ:
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺰ دﻻﻟﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای
راﻫﮑﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ زﯾﺎن ده ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار آدﻣﯽ ﮐﻪ » ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎر « واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان وﺟﻮد دارد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ در دوران
روﻧﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ دوره ای ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮدش را
دارد .اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﻂ دﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎﯾﯽ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
و روی ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻧﻤﺪی ای ﮐﻪ
ﻧﺰد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺳﻄﻪ و دﻻﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻋﺪه
ای ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ » ﺑﺴﺎز ﺑﻔﺮوش « ﺑﻮد .آﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺑﺎزار ،اﻗﺘﺼﺎد
را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮان
ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد؟
ﻗﻄﻌﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ واﺳﻄﻪ
ﮔﺮی ﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﮕﺎه
ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮐﺎری را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ
روﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮا ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎد و ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
و ﺿﺮﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارم در ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ
رﻓﺖ؟
در اﯾﺮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔـﺬر و ﮔـﺬار از ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ آﻣـﺎﺗﻮری ،ﺳـﻨﺘﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دارد
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺧﯿﻠﯽ از
اﺑﺰار ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺣﺘﯽ از اﺑﺰار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :آﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮان را
ﮐﻨﺪ روﺑﻪ ﻣﺰاج ،اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج « .اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ؛ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ.
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻣﻦ واژه اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدم .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ و
ﯾﺎ ﻣﺘﺪاول .در درون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ اﻣﺮوز ﺑﺤﺜﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
« وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ » ﻋﺎﻃﻔﻪ « را ﺟﺰﯾﯽ از داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﺎدی و ﯾﺎ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﻮرس ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را درﺳﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺎز ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ
رﻓﻊ ﻧﯿﺎز و داد و ﺳﺘﺪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ،ﺧﺪﻣﺖ ،ﺳﻬﺎم ،ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ
ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮرس ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺳﻬﺎم رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ وﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارﯾﻢ .ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزار را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ را درﺳﺖ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر در زﻣﺎن روﻧﻖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر درآﻣﺪ زاﯾﯽ دوران روﻧﻖ را
ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮدﺗﺎن را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رﮐﻦ اﺳﺖ:
» ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎزار ﺳﺎزی و ﺑﺎزار داری « .ﮐﺪام ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺪﻣﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﭼﻪ دوران
روﻧﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ دوران رﮐﻮد؛ اﻣﺎ اﺑﺰار ﻫﺎی آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ در دوران رﮐﻮد
داﯾﺮه اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ دارﯾﻢ؟ در دوره روﻧﻖ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارﯾﻢ اﻣﺎ
در دوران رﮐﻮد داﻣﻨﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﯿﺰه

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮل ،ﻗﯿﻤﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺪام ﮐﺎﺳﺐ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،آﻣﯿﺰه آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورد و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﻦ اﻻن در دوران رﮐﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ .ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻦ در
دوران رﮐﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوران رﮐﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺷﯿﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﻤﺎ در دوران رﮐﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در دوران
روﻧﻖ ﺗﻔﺎوت دارد » .ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ « ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰار اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در
دوران رﮐﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎدﯾﻦ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﻪ در دوره روﻧﻖ و ﭼﻪ در دوره رﮐﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن در ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه
ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد؟
در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ در دوران روﻧﻖ
و ﭼﻪ در دوران رﮐﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ روی ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐﻪ از ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺣﺮف ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﺪ .اﺻﻼ واژه ﻣﺰﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﯾﺎ از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر از ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺰﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،دل
ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎ را از ﻣﺮزﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم
داد .ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ و
ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﯾﯽ در آن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺻﺮﻓﺎ واردات رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد؟ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد در ﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم از اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺪه و ﺑﺎزار اﯾﺮان را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ ﮐﺎﻻی
داﺧﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﺘﯽ در دوران رﮐﻮد ﮐﺎﻻی ﺧﻮدش را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دوره
رﮐﻮد ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا؟
ﭼﺮا ﮐﻪ در دوران رﮐﻮد واردات ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران روﻧﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ وارد ﮐﻨﺪ .در دوران رﮐﻮد
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪی و ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
وارد ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﻣﻘﺪارش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدن
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﯾﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر آن را دارﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ آﺷﺘﯽ داد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ و
ﻣﺮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻻ اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺑﺎزار ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ روز ﺳﺎزﮔﺎری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎراﻧﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ

ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺰی از ﮔﺎراﻧﺘﯽ و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ داده اﺳﺖ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ » دم « ﺑﺮای آﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﻬﺪات را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ » اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی «
اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﯿﺪ ﺣﺘﯽ در دوران رﮐﻮد آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه را رﻫﺎ
ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﯿﺪ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ و
ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺘﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .اﺻﻮﻻ در ﺑﺎزار ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺮدم از ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ و در آن راﺑﻄﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﮐﺎﻻ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و رﻓﺘﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ آن را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
آز آﺛﺎر دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ )ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دﮐﺘـﺮ داور وﻧـﻮس و دﮐﺘـﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ(
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ)ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی()ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﮐﺘﺮ داور وﻧﻮس
و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ(
رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﺮوش
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﻧﯿﺎ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
از روﯾﺎ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ذﻫﻦ و ان ال ﭘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺮﯾﺰی
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻓﺮوش
اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺰدی ﻫﺎ
ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
راﻫﮕﺸﺎی ﻓﺮوش
ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺳﺒﺰ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺼﺒﯽ

ﭘﺎﯾﮕــــﺎه ﺧــــﺒﺮی ﺻــــﻨﻌﺖ ﻏــــﺬا و
ﮐﺸـﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،اﯾـﻦ ﺿـﺎﯾﻌﻪ را ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ.

