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  مديريت بازرگاني ةدر فصلنام  راهنماي تدوين مقاله

ل مـديريتي  ئدانش مديريت در كشور، شناسايي مساة پژوهشي كه با رسالت توسعـاي است با رويكرد علميهنشري،بازرگانيمديريت ةنشري
هـاي   مقالـه . كنـد مـي مـديريت مبـادرت    ةتحليلـي در حـوز  ـ   هاي پژوهشي و مـروري  براي آن، به انتشار مقاله كارهاي ايران و راه سازمان
بـا  شـود   تقاضا مـي  استادان و پژوهشگران گرامي  از. دنرس ت تحريريه، به چاپ ميئتخصصي و در صورت تأييد هيشده پس از داوري  ارسال

موقع مقاله،  براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به. دننام و مقاله خود را ارسال كن ثبت) www.jibm.ir(مراجعه به آدرس الكترونيكي 
  .لطفاً به نكات زير توجه فرماييد

  :راهنماي تدوين
مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبالً در نشرية ديگري اعم از داخلـي   شود،پژوهشي دريافت ميـ   علمي هاي هفقط مقال .1

 .ديگري ارسال نشده باشد ةزمان براي نشري نشده يا هم يا خارجي يا مجموعه مقاالت سمينارها و مجامع علمي چاپ
) مشروط به ذكر مشخصات كامل مرجع(شده در مجامع علمي كه صرفاً خالصة آنها چاپ شده باشد  هاي ارائه لهآن دسته از مقا .1 ةتبصر

  .قابل بررسي است
  .شودو ترجمه پذيرفته نمي) Review Article(مروري  ةمقال .2 ةتبصر

 .مقاله بايد داراي انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد .2
 .است صفحه 20ها  ها، نمودارها و جدول مقاله شامل متن، شكل حداكثر حجم .3
 :مقاله بايد داراي ساختار زير باشد .4

مسـئول   ةنـام نويسـند  (له به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان بـه فارسـي و انگليسـي    عنوان كامل مقا :صفحة اول -
مسـئول   ةبه فارسي و انگليسـي؛ نشـاني كامـل نويسـند    ) آخرين مدرك تحصيلي(علمي  ة؛ مرتب)مكاتبات با ستاره مشخص شود

  .به فارسي و انگليسي) الكترونيك پست (نگار  دورنگار، نشاني پيام ةتلفن، شمار ةمكاتبات شامل آدرس پستي، شمار
 150كلمـه و حـداقل    175هـر كـدام حـداكثر    (فارسي و انگليسي  ةعنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ چكيد :صفحه دوم -

  ). ترتيب حروف الفبا به واژه 5حداكثر (واژگان فارسي  ؛ كليد)كلمه
هـاي  روش پـژوهش، يافتـه   ة پـژوهش، پيشين، بيان مسئلهمقدمه، : شامل اين تيترها باشدطور دقيق  به :صفحات بعدي -

 .گزاري، منابع گيري و پيشنهادها، سپاس پژوهش، نتيجه

  .جز در صفحه اول، نبايد در هيچ قسمت ديگري از مقاله ذكر شود نويسندگان به/ مشخصات نويسنده  :1 ةتبصر
كار رفته در مـتن، بـه    هاي اختصاري به هاي دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارت معادلاصطالحات خارجي با  :2 ةتبصر

  .زيرنويس ارجاع شوند
  .صورت سياه و سفيد و با كاركرد محتوايي مناسب تهيه شود نمودارها، اشكال و جداول به :3 ةتبصر

متـر از   سـانتي  35/5متر در هر طرف و فاصله  سانتي 5/4ة و با رعايت حاشي Word (2003, 2007) ةچيني مقاله بايد در برنام حروف .5
 11و در متن التين از قلم تايمز ) B Mitra( 13الزم است در متن فارسي از قلم ميترا نازك . صورت گيرد A4 ةباال و پايين در صفح

هاي ارسالي را فقط در محـيط   مقاله وز فراگير نيست، لطفاًهن Word 2010ي  توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامه. (استفاده شود
Word 2007  ياWord 2003 ذخيره و ارسال فرماييد.( 

يـا   wordافـزار كـار از نـرم   وري و راحتـي در ايـن   توان براي افـزايش بهـره   مي. استفاده كنيد APAدهي از روش استاندارد  منبع براي .6
Endnote شكل ذيل آورده شونددر ضمن منابع به استفاده كرد :  

   .نام ناشر: محل انتشار). ويرايش(نوبت چاپ ). ايتاليك(عنوان كتاب ). سال انتشار(. نام نويسندهاول  ،نام خانوادگي :كتاب
  .استفاده شود) ؛( نقطه اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول .1 ةنكت
 شـده  نفر اول نوشتهنام ولي اگر بيش از چهار نفر باشند،  ؛آنها نوشته شودة نويسندگان تا چهار نفر باشند، بايد نام هم اگر تعداد .2 ةنكت

  .استفاده شود) و همكاران ـ و ديگران( از واژة هو براي بقي
  .سمتانتشارات : تهران. چاپ اول. گذاري پيشرفته مديريت سرمايه ).1383( .ا ،تلنگي ؛.ر ،راعي: مثال

  . هاصفحهة شمار: )شماره مجله(دوره  ،)ايتاليك(نام مجله . عنوان مقاله. )سال انتشار( نويسنده ناماول  ،نام خانوادگي :مقاله
  . 35-50 :)7( 2 ،مديريت فناوري اطالعات... . مدلي نوين  ئةارا ).1388( .؛ قنبري آ.ج ،رزمي: مثال

Example (1): Henman, P. (2010). Governing Electronically. Palgrave macmillan. 
Example (2): Henry, C. T., Ruth, J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model 

of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97. 
 .از بازگرداندن مقاالت دريافتي معذور استو  دارد اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ مي .7
گونه مسئوليتي در اين زمينه  آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچ ةشده پس از يك ماه از مجموع مقاالت رد يا انصراف داده   .8

 .نخواهد داشت



  سردبير ةنام
  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 وسال را يك نسل تعريف  25يا  20دانند و هر  نسل را تفاوت سن والدين و فرزندان مي
داننـد كـه    گروهـي ديگـر نسـل را افـرادي مـي     . كننـد  سه نسل را تفكيك ميكم  دستهر دوره 

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

هـاي خـود در بازاريـابي كشـور،      آموزش و اشتغال و پژوهش ةمتفاوتي را در دور هاي تواقعي يك
هاي كلي هر نسل است، بـديهي   شده براي هر نسل، ويژگي هاي بيان البته ويژگي. اند كردهتجربه 

هـايي هـم    ها، همپوشـاني  اين نسل همچنين. تواند وجود داشته باشد هايي هم مياست كه استثنا
بنا نداريم كه نامي بر هر نسل بگـذاريم  . استهر نسل در هر دوره  رويكرد غالبمنظور  ، امادارند

. هر نسل در ظرف زمـاني خـود، عملكـرد قابـل تقـديري داشـته اسـت        ؛يا نسلي را مقصر بدانيم
  .كنيم ياد مي 4و  3 ،2 ،1عنوان فصل  هبنابراين از آنها ب

  :د واقعيت بايد توجه كنيمهاي هر نسل به چن قبل از تشريح ويژگي
 ةواژ وجـوي  جست ملي جمهوري اسالمي ايران و ةسازمان اسناد و كتابخان بررسي در طي. 1

توانـد   كـه مـي  اين سازمان  ةكتابخان...) نامه و اعم از مقاله و كتاب و پايان(اسناد  ةبازاريابي در هم
هـاي   بازاريابي در سـال  ةشود كه تعداد ركود ثبت شده در واژ مشاهده مي ،نمودي از واقعيت باشد

  :صورت زير بوده است گذشته به
  

  1390-1396  1380-1389  1370-1379  1360-1369  1350-1359  1340-1349  1330-1339  سال

  5753  2695  247  22  51  19  8  تعداد ركود
  

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   ، نيز 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(و مدرسه عالي بازرگاني تهران ) 1343(عالي حسابداري  ةمؤسس
عـالي بازرگـاني رشـت     ةو مدرسـ  شكل دادندمديريت 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    ةتا اكنون كه تعداد زيادي دانشكد و شد آغازگيالن را تشكيل دادند، 
در اين زمينـه  هاي غيرانتفاعي در بخش خصوصي  و دانشگاه ها ؤسسهم هاي دولتي و آزاد دانشگاه
 .، ادامه داردكنند ميفعاليت 

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

  نسل اول
اشتغال  ةدور ،60و 50 ،40هاي  و دهه اند ديدهآموزش  30و  20 ةعمدتاً در دهاين نسل بازاريابان 

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

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

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 . بازاريابي بوده است ةچند اندك در حوزهر
  .مديريت نداشتند ةزدند و برند خاصي در حوز مي

 نسل دوم
اشتغال آنهـا عمـدتاً    دورة ند وا ديدهآموزش  60 ةو اوايل ده 50و  40 ةدر دهاين نسل بازاريابان 

كردگان داخـل و   و تركيبي از تحصيلاز طبقات مختلف جامعه نسل اين . بوده است بعد از انقالب
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 عدهبه آموزش دانشگاهي پرداختند و 
هاي بازاريابي در بخش بنگاهي، نمـودي   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 انقالب ارتباطاتاين 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  ةئبراي ارا ،نيز نسل

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

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

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

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

و  ها شدن پژوهش  هايي از تخصصي كم نشانه در اين نسل كم. ددادنانجام  هايي و تالش ندپي برد
ـ ها پژوهش طوري كه اكنون ؛ بهشدمشاهده پژوهش  ةبرندسازي در حوز خصـوص در   هي زيادي ب

  .در اين نسل شاهد هستيمرا تأليف كتاب و مقاله  ةحوز

  نسل چهارم
شـغل   نبـود . ندوارد بـازار كـار شـد   كردگان  تحصيلآغاز شد و  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

بـازار  نياز به بازاريابي در بخش غيردانشگاهي، تعداد زيادي از اين گروه جـذب   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 به كاربردي بودن مجبور است با توجهاين نسل، . نددروكاربردي روي آ



ضمن ورود ادبيات جديد بازاريـابي دنيـا    نمايندتالش نسل سوم،  استادان كمك هو ب كنند را درك
   .كنندتوجه  نيز به بومي كردن اين دانش ،به كشور

و رقـابتي   هـاي قبـل   نسبت بـه نسـل   بيشتر نفراتنسل سوم و چهارم با توجه باور داريم كه 
ـ  ، هـا  اينترنـت و تخصصـي شـدن فعاليـت     كمـك   هشدن بازارهاي ايران و ارتباط با دنياي خارج ب

  .ندندر مرزهاي دانش بازاريابي دنيا حركت ك اند توانسته
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 و پژوهش) 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

تبديل خواهد شد و جايگاه بازاريان ايرانـي   اين دانش ةكنند صرف دانش بازاريابي خارجي به توليد
  .د دادالمللي ارتقا خواه هاي بين را در پژوهش
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