علی عیاری ،داراي مدرك كارشناســي ارشد مديريت اجرایی است .ايشــان پس از دو دهه فعالیت اجرایی در حال
حاضر به فعالیتهای مشاوره و تدریس مشغول میباشند.

بازاریابی در سازمانهای ایراني:

تحوالت گذشته و چشمانداز آینده
 نوشته علی عیاری

دهــه هفتاد؛ بازخوانی کتاب خوانده نشــده
بازاریابی دهه پنجاه
برای شــناخت موقعیــت بازاریابــی در دهه هفتاد
شمسی باید دو دهه به عقب برگردیم .دهه هفتاد در
واقع دهه آشــتی مجدد جامعه صنعتی کشور با علم
مدیریت است .آشــتی که پس از یک دهه دوری از
علم مدیریت دنیا در دهه شــصت رخ داد که آن نیز
در پی آشنایی مدیران بنگاههای ایرانی با این علم در
دهه پنجاه بود.
در دهه شصت شمسی علم مدیریت پیشرفتهای
چشــمگیری در جهان داشــت ولی کشــور بهدلیل
اضطرارهای ناشــی از جنگ از کوران آن دور مانده
بود .در دهه هفتاد و پس از پایان جنگ شاهد عطش
سیریناپذیر برای رشــد و جبران صدمات ناشی از
جنگ در کشــور در تمامی صنایع کشورمان بودیم.

همین امرنیز سبب شــد تا مراکز علمی ،آموزشی و
شرکتها درهای خود را بهسوی جهان مدیریت باز
کنند.
بازاریابی در دهه هفتاد به نســبت ســایر علوم
مدیریتی فاصله بیشتری با مدیران کشــور داشت.
شــاید بتوان ریشه آن را نه فقط در شرایط جنگی در
دهه شصت ،بلکه در دهه پنجاه شمسی جستجو کرد.
در دهه پنجاه شمســی بهدلیل ســرازیر شــدن
ناگهانی دالرهای نفتی شاهد رشد سریع درآمد سرانه
و باال رفتن حجم سرمایهگذاری دولت و رشد بخش
خصوصی در صنعت و اقتصاد شــدیم .اقتصاد ایران
که تا آن سالها رشــدی متعارف و متناسبی داشت
ناگهان از یک جامعه نهچندان صنعتی وارد یک شوک
صنعتی شد.
شرکتهای تازه تاســیس با تکنولوژی وارداتی
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از آنجا که
مدیران کشور
همواره تعریفی
چندان درست
و جامع از
بازاریابی و
نقش کلیدی آن
در سرنوشت
شرکتها
نداشتند ،لذا
بازاریابی
نه تنها در
دهههای گذشته
هیچگاه جایگاه
خود را در
شرکتهای
ایرانی پیدا
نکرد ،بلکه در
شرایط بحران
نیز بهعنوان
یک ابزار
حیاتی برای
کمک به بقای
شرکتها در
نظر گرفته نشد
و مدیران آن را
غیرضروری،
لوکس و مرکز
هزینه تلقی
کردند.

اقدام بــه تولید و عرضــه محصوالت
خود در بازار کردند .مالکین سنتی این
شرکتها برای مدیریت شرکتهایشان
نیازمند دانش فنی تولید و دانش مدیریت
بودند که گاه هر دو توسط خارجیها به
آنها داده شــدند .البته دانش فنی تولید
بیش از مدیریت در شــرکتها رسوخ
کرد.
مشــکالت پیــش آمــده بــرای
شــرکتهای تازه تاســیس سبب شد
تا ســرفصلهاي رايــج مدیریت نظیر
ســازماندهی و مدیریت منابع انسانی،
مالی ،حســابداری ،فروش و تولید در
شــرکتهای ایرانی رســوخ کنند اما
علــم بازاریابی در ایــن جمع حضور
نداشــت .البته تنها بخــش کوچکي از
علم بازاریابی آن هم تبلیغات و پیشبرد
فــروش بهعنوان مکمل فــروش وارد
بوکار کشور شــد .زیرا
فضای کســ 
فروش متکی به تجار سنتی بازار ،دیگر
جوابگوی حجم باالی تولید شرکتها
نبود .لذا ضرورت داشت تا شرکتها با
کمک روشهای نوین در فضای جدید
رقابت فعالیت کنند .ظهور شرکتهای
پخش و فروشــگاههای زنجیرهای در
کنار اســتفاده روزافزون از تبلیغات و
روشهای پیشبرد فروش نمونههایی از
این تغییر رویکرد به فروش بود.
اما چــرا بازاریابــی در دهه پنجاه
جایگاه واقعی خود را در شــرکتهای
ایرانی پیدا نکرد؟ شــاید وفور سرمایه
در بین ســرمایهداران داخلــی در کنار
بــاال رفتن قدرت خرید خانوارها و نیز
تشــنگی بازار در داشــتن محصوالت
جدید و همچنین باال بودن فرصتهای
فروش در بازار ایران برای شرکتهای
ت بهدست هم دادند
خارجی همگی دس 
تا ضرورت بازارسنجی قبل از انتخاب

تکنولــوژی و محصول کــه اولین قدم
اساسی در بازاریابی است را از اولویت
کارآفرینان و واردکنندگان خارج كنند.
در ادامــه بســیاری از مراحل مدیریت
بازاریابی نظیر نیازســنجی مشــتریان،
تدوین اســتراتژیهای بازار و ســایر
تاکتیکهای بازاریابی عمال منتفی شدند.
لذا در این سالها به جرات میتوان
گفت که حتا نســیم بازاریابی (غیر از
روشهای پیشــبرد فروش و تبلیغات)
به شــرکتهای ایرانی نخورده بود .در
نتیجه شاهد تولید محصوالتی بودیم که
گاه حتا زمانبندی ورود آنها به بازار با
نیازها و واقعیتهای بازار نیز همخوانی
نداشت.
حال ممکن اســت این سوال پیش
بیاید که چرا ایــن محصوالت در ادامه
موفق شــدند؟ شــاید دالیل عمده این
موفقیــت را باید در بــاال بودن قدرت
خرید خانوارها و تشنگی بازار جستجو
کرد .ضمن اینکه شــرکتها برای باال
بردن شانس موفقیت محصوالت خود
در بــازار از اهرم فــروش ،تبلیغات و
پیشــبرد فروش بهجای علم بازاریابی
استفاده کردند.
اگرچه نمونههای موفق نیز به چشم
میخورد ولی نمونههای زیر شواهدي
است برای اثبات این ادعا:
 ورود تلویزیــون رنگــی پــارس
گروندیــگ در حالی که تولید و پخش
برنامههــا در تلویزیون ملی ایران هنوز
سیاه و سفید بود.
 معرفی فریزر بــرای خانوارهایی که
زندگی ماشــینی به ســبک کشورهای
صنعتی نداشته و به «تازه خوری» عادت
داشتند.
 معرفی پودرهای مخصوص ماشــین
لباسشویی قبل از رواج استفاده از ماشین
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لباسشویی در بین خانوادههای ایرانی.
به هر حال در دهه پنجاه دانشگاهها
و مراکز آموزشــی نیز بهعلت ســرعت
تغییرات محیطی نتوانستند قدم موثری
بــرای تربیــت نیروهــای متخصص
بازاریابی بردارند.
در دهه شــصت بهدلیــل جنگ و
رشد تفکر اجرای سیاستهای اقتصادی
و تجــاری متمرکز دولتــی نهتنها علم
بازاریابی گســترش نیافــت بلکه حتا
ضرورت بهکارگیری روشهای فروش،
پیشبرد فروش و تبلیغات نیز زیر سوال
رفت .تا جایی که حتا تبلیغات در کشور
ممنوع اعالم شد.
دهه هفتاد از نظر موقعیت بازاریابی
در شــرکتهای ایرانی بسیار شبیه دهه
پنجاه است .شرکتها در این دهه بهعلت
گشایش اقتصادی ناشی از خاتمه جنگ
بوکار
و سیاست گشــايش فضای کس 
اقدام به بازسازی درونی خود و اقدام به
خرید خطوط جدید تولید و تکنولوژی
نمودنــد .ضمــن اینکه شــرکتهای
تازهنفس هم در اکثریت صنایع شروع به
فعالیت کردند که همه این موارد به معنی
افزایش رقابت بود .در این دهه هم نظیر
دهه پنجاه باز شرکتها با تعریف خود
از نیاز بازار اقــدام به خرید تکنولوژی
و خطوط تولید نمودند و جامعه هم به
علت به روز نبــودن محصوالت قبلی
به بســیاری از محصوالت جدید روی
خوش نشان دادند.
در ابتــدای این دهه شــرکتها بر
بازســازی و نوسازی عملیات فروش و
اســتفاده از روشهای تبلیغاتی متمرکز
شــدند و ســایر کاربردهای بازاریابی
نظیــر تدوین اســتراتژیهای بازاریابی
و رقابت ،شــناخت بازارهای هدف و
تطبیق محصــوالت جاری یــا معرفی
محصــوالت جدید برمبنای شــناخت
نیازها و خواستههای بازار مورد استفاده

قرار نگرفت.
جامعه مدیران کشــور نیز کمکم با
مفاهیم پایه بازاریابی از طریق مدرسین،
موسسات و کتب آموزشی آشنا شدند.
اما دانشگاهها هنوز دانشآموختگان این
رشته را به بازار کار عرضه نکرده بودند.
در اواســط این دهه برخی از ابزار
بازاریابی مانند تحقیقات بازار و مفاهیم
بازاریابی اســتراتژیک وارد شرکتهای
ایرانی شــدند .بعضــی از افراد بهعنوان
مشاور این ابزار و مفاهیم را در شرکتها
پیاده کردند.
در اثر ایــن تحــوالت واحدهای
بازاریابی رفتهرفته در شــرکتها آغاز
بــهکار کردند .اما نقــش واقعی خود را
در اداره امور بازار ایفا نکردند .زیرا هم
نیرویانســانی متخصص به اندازه کافی
در اختیــار صنایع نبود و هــم مدیران
ارشــد هنوز برداشتی درست از مفاهیم
و نقش آن در شرکتهای خود نداشتند.
در نتیجــه بازاریابی در عمل در خدمت
واحــد فروش قــرار گرفــت .یعنی به
درخواست واحد فروش و برای کمک
به افزایش فروش محصوالت تولید شده
به فعالیتهایی مانند جمعآوری و تحلیل
اطالعات بازار یا فعالیتهای ترویجی و
تبلیغاتی پرداخت.
دهه هشــتاد؛ بــار دیگــر کتاب
سرنوشت برعکس ورق میخورد
تغییرات شــدید اقتصــادی در این دهه
نظیــر افزایــش نقدینگی ،رشــد نرخ
تورم ،تغییــر نرخ برابری ریال در مقابل
ارزهــای معتبر جهانی ،رکــود تورمی
در اقتصاد ،افت نرخ رشــد اقتصادی و
افزایش فاصلــه طبقاتی در کنار افزایش
نجومی درآمدهای نفتی و رشد واردات
و مداخله دولــت در اقتصاد و تجارت
موجب شــدند تا این دهــه خاطرات
خوبی را برای بســیاری از شرکتهای

تا زمانی که
دولت بهدلیل
داشتن قدرت
بتواند برای
حفظ منافع
شرکتهای
خود این
شرایط یک
طرفه را تداوم
بخشد ،سایر
شرکتها
بهدنبال یافتن
میانبرها رفته
و به ضرورت
مدیریت بازار
و استفاده از
علم بازاریابی
برای
شرکتهای
خود پي
نخواهند برد.
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دهه نود؛ دروازه قرن جدید و امید
به پایانی خوش
همانگونــه کــه قبــا نیز گفته شــد
سرنوشت بازاریابی در شرکتها بسیار
به شرایط محیطی حاکم بر آنها ،نگرش
مدیران ارشد نسبت به نقش بازاریابی در
سرنوشــت شرکتشان و دانش آنها از
بازاریابی بستگی دارد.
دهــه نــود ترکیبی از اشــکها و
لبخندهــای اقتصــادی اســت .کاهش
چشــمگیر تورم در کنار تــداوم رکود،
کاهش بخشــی از تحریمهــا و ظهور
نشــانههایی از رشــد اقتصادی در کنار
عدم تمایل شــرکتها به سرمایهگذاری
علیرغم کاهش ســود بانکی ،تصویري
چندگانه و گاه ضدونقیضی را بر بنگاهها
حاکم کرد.
همه این عوامــل میتواند به معنی
تداوم بالتکلیفی مدیران و عدم استفاده
از پتانســیلهاي بازاریابــی در تعییــن
سرنوشت شرکتهایشان در بازار باشد.
بهراســتی چرا بازاریابــی بهعنوان ابزار
کمکــی و گاه لوکــس و فانتزی تلقی
میشود؟
به نظر میرسد در صورت تداوم یک
یا تعدادی از شرایط زیر نتوان در آینده
به احیای نقش بازاریابی در شرکتهای
کشورمان چندان امیدوار بود
 به علت نبود بازیگران بزرگ جهانی
در بازار ،حاکمیــت دولت بر اقتصاد و
فعالیــت بنگاههای دولتــی و نهادهای
بوکار کشــور
نیمهدولتی فضای کســ 
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ضعف دیدگاه
بلندمدت در
بین مدیران
ارشد و اعتقاد
به اینکه
برنامهریزی
بلندمدت در
کشور اصوال
امکانپذیر
نیست سبب
میشود
تصمیمهای
شرکتها
کوتاهمدت
شده و بیشتر
«فروشزده»
شوند.

داخلی بهجا نگذارد و اکثریت شرکتها
دغدغه بقا پیدا کنند .در نتیجه بازاریابی
باردیگر نقش نه چندان پررنگ خود را
در شرکتهای ایرانی از دست داد.
اگرچه در آن روی ســکه شــاهد
ورود دانشآموختــگان تــازه نفس در
زمینه بازاریابی به بــازار کار بودیم .اما
آنها بهدلیل نداشتن تجربه کاری و نیز
بحرانــی که شــرکتها در آن غوطهور
بودند ،نتوانســتند از فرصتهای شغلی
زیادی بهرهمند شوند.
در ضمن موضوعات جدیدی نظیر
برندینــگ ،بازاریابی آنالین ،باشــگاه
مشــتریان ،مدیریت ارتباطات مشتریان
و نظایــر اینهــا در کنــار موضوعات
قبلی از سوی متخصصین و مدرسان به
شرکتها معرفی شدند .اما شرکتها با
افزایش مشکالت محیطی ترجیح دادند
این موضوعات را کنار گذاشته و به فکر
بقای خود باشــند .در این مرحله نیز بار
دیگر موضوعات مدیریت فروش مورد
توجه شــرکتها قرارگرفت .مشکالت
محیطی حتا سبب شد جریان اطالعات
علمی کــه قبال از ســوی متخصصین
خارجی به مدیران ایرانی منتقل میشد
نیز تحتالشعاع قرار گیرند.
خالصه اینکه بار دیگر بازاریابی که
در دنیا با ظهور و رشــد فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی دچار تحوالت
عظیمی شــده بود ،در کشورمان دچار
رکود شد .تنها عامل مثبت اضافه شدن
دانشآموختــگان این رشــته در مقاطع
کارشناسی ارشد بود که بهدالیل از پیش
گفته شده نتوانستند در اعتالی بازاریابی
در کشور نقشآفريني کنند.
این شرایط را باید به گونه دیگر نیز
تفســیر کرد .از آنجا که مدیران کشور
همواره تعریفیچندان درست و جامع از
بازاریابی و نقش کلیدی آن در سرنوشت
شرکتها نداشتند ،لذا بازاریابی نه تنها

در دهههای گذشته هیچگاه جایگاه خود
را در شرکتهای ایرانی پیدا نکرد ،بلکه
در شــرایط بحران نیز بهعنوان یک ابزار
حیاتــی برای کمک به بقای شــرکتها
در نظــر گرفته نشــد و مدیــران آن را
غیرضروری ،لوکس و مرکز هزینه تلقی
کردند.
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چندان رقابتی نیست .این شرایط سبب
میشــود اوال شرکتهای خصوصی و
دولتی در شرایط نابرابر قرار گیرند و ثانیا
شــرکتهای کوچکتر در نبود فضای
رقابتی به همزیستی مســالمتآمیز با
شرکتهای وابسته به دولت تندهند.
تا زمانی که دولت بهدلیل داشتن قدرت
بتواند برای حفظ منافع شــرکتهای
خود ،این شــرایط یک طرفه را تداوم
بخشد ،سایر شــرکتها بهدنبال یافتن
میانبرهــا رفته و به ضرورت مدیریت
بازار و اســتفاده از علم بازاریابی برای
شرکتهای خود پي نخواهند برد.
 ضعــف دیدگاه بلندمــدت در بین
مدیــران ارشــد و اعتقاد بــه اینکه
برنامهریزی بلندمدت در کشور اصوال
امکانپذیر نیســت ســبب میشــود
تصمیمهای شرکتها کوتاهمدت شده
و بیشتر «فروشزده» شــوند .اینکه
دالیل این تفکر چیســت نیاز به بحثی
مســتقل دارد ولی بیشک این مدیران
به اشــتباه فکر میکنند که برنامهریزی
فقط در شــرایط قطعیــت امکانپذیر

اســت و به همین دلیل معتقدند که در
ایران نمیتوان دیدگاه سیســتماتیک و
بوکار داشت .از آنجا
بلندمدت به کس 
که بازاریابــی منطق بلندمدت دارد لذا
یکی دیگر از دالیل عدم رشد بازاریابی
در کشــور همین دیــدگاه کوتاهمدت
مدیران ارشد است.
 علیرغم گذشــت چند دهه ،هنوز
آگاهی و دانش مدیران شــرکتها از
علم بازاریابی و نقشــی کــه میتواند
در شــرکتها ایفا نماید چندان كافي
نیست .شاید بتوان نوک پیکان ایراد را
به جامعه علمی نشانه رفت که بهدلیل
نداشتن ارتباط سیستماتیک با صنعت
و معرفی محدود برخــی از جنبههای
بازاریابــی نظیر برندینگ و تبلیغات به
مدیران برداشــت آنها را در این زمینه
کامل نکردهاند.
 کمبود نیروهای متخصص بازاریابی
(اعم از مدیر ،کارشناس و مشاور) که
عالوه بر تحصیالت دانشگاهي دارای
تجربه کافی برای پیادهسازی بازاریابی
باشند نیز عاملي دیگر است .در اینجا

نهال بازاریابی
برای ثمردادن
نیاز به
مراقبت از
سوی افراد
حرفهای
دارد تا میوه
شیرین خود
را به جامعه
صنعتی
کشور هدیه
دهد.
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ظهور
شرکتهای
پخش و
فروشگاههای
زنجیرهای در
کنار استفاده
روزافزون
از تبلیغات
و روشهای
پیشبرد
فروش
نمونههایی
از این تغییر
رویکرد به
فروش بود.

الزم به تاکید اســت که این افراد باید
بتواننــد خروجیهای قابل اندازهگیری
و مشــخص ارائه دهند .کار این افراد
با توجه به شــرایطی که در سطور باال
تشریح شد چندان آسان نیست زیرا باید
بتوانند با تدبیر خود مقاومت ،بدبینی و
عدم اعتقاد شرکتها را بشکنند.
متـاسـفـــانه ایـن بدبینـی نسـبت
به تـــوان و نـقـــش بــازاریـابـی در
شـــرکتها بهدلیل عملکرد نهچندان
خــوب برخی از افراد فعــال در زمینه
بازاریابــی نیز هســت .آنهــا بهدلیل
نداشــتن تجربه کافی و عدم اشراف به
شرایط شرکتهای ایرانی گاه موجب
بروز نتایج منفی شدهاند.
حال ســوال اینجاست تا آن زمان
چه بایــد کرد؟ بهنظر ميرســد تداوم
آموزش صحیح مدیــران بنگاهها قدم
اول اســت .اما ناچار بــه تاکید براین
واقعیت تلخ هستم که آموزش واقعی و
متکی بر اصول علمی و توجه به نحوه
پیادهسازی آن در کشور و نه برگزاری
سمینارها و گردهماییهایی با عناوین
هالیوودی و نمایشی.
در ســالهای اخیر متاسفانه تعداد
گردهماییهای آموزشی که توسط افراد
نهچندان حرفهای به اجــرا درمیآیند
زیاد شــده و مطالب آنها نه بر مبنای
اصول علمی و کاربردهای تجربی بلکه
بر مبنای برداشتهای شخصی و کلی
از مفاهیم بازاریابی است که رنگولعاب
علمی به آنها داده شده است.
متاســفانه کار این افراد که بیشتر
اهداف اقتصــادی و درآمدی را دنبال
میکنند موجب ایجاد بدبینی مخاطبین
به اصول علمی بازاریابی و کاربردهای
آنها در شــرکتها شــده است .زیرا
بســیار مشــاهده کردهايم که افراد در
این ســمینارها هیجانزده و مشعوف
ميشــوند ولی پس از پایان گردهمایی

با یک ســوال بیپاســخ تنها میمانند
«خــب ،چگونــه؟» و چون پاســخی
دریافت نمیکنند به این جمعبندی تلخ
میرســند که اصول بازاریابی در ایران
کاربرد نداشته و قابل اجرا نیستند.
وظیفه برداشــتن قدم دوم بر عهده
مدیران ،کارشناسان و مشاوران حرفهای
اســت که بازاریابی را با کمک دانش و
تجربه خود بهتدریج به شرکتها تزریق
کنند .این کار باید با تدبیر و بهگونهای
انجام شود که امور جاری شرکت نهتنها
با اختالل مواجه نشوند بلکه نتایج مثبت
و مشخص هم مشــاهده شوند .من به
این کار «تعویض الســتیک خودرو در
حال حرکت» میگویم.
قــدم ســوم ،ایجــاد انجمنهاي
تخصصي و شبکههای متشکل از افراد
حرفهای در زمینه بازاریابی است که با
همکاری یکدیگر و پرهیز از رقابتهای
ناســالم گام در حل مشــکالت بزرگ
صنایع بردارند تــا جایگاه بازاریابی به
تدریج در کشــور تثبیت شود .در این
راســتا همکاری با افــراد و نهادهای
حرفهای خارج از کشور بسیار ضروری
است.
قدم چهارم بهروزبودن متخصصین
و بومی کردن دانش روز دنیا است .این
کار نیز از طریق ارتباط با مراکز حرفهای
دنیــا و تبادل تجربه بیــن انجمنها و
شــبکههای حرفهای داخلی و ارتباط با
صنعت امکانپذیر خواهد بود.
و باالخره صبر و شــکیبایی .زیرا
نهــال بازاریابی برای ثمــردادن نیاز به
مراقبت از ســوی افــراد حرفهای دارد
تا میوه شــیرین خــود را بــه جامعه
صنعتی کشــور هدیه دهد .در این بین
تغییر رویکرد دولتمردان به اقتصاد و
تجارت و کاهــش تصدیگری نیز در
ایجاد جایگاه بهتر برای بازاریابی بهطور
يقين موثر خواهد بود.

