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Abstract The aim of this research was to investigate the conceptual framework 

of personal marketing competencies of university faculty members. The research 

design was qualitative, and data were analyzed using content analysis. The 

research population included all books, references, and written and electronic 

resources related to marketing and branding. Data collection tools were receipt 

forms. Qualitative analysis and coding were used to analyze the data. The results 

of the analysis of the experts’ opinion showed that the most important 

competencies required by faculty members for personal marketing include 

knowledge competencies (e.g., creativity and innovation, finding new ideas, 

updating information, specializing in a specific field, creating a personal brand, 

having a personal vision, business intelligence, and financial intelligence), skills 

competencies (e.g., the ability to identify new opportunities and needs of the 

market and consumers, the ability and skill to target the market or target market 

selection, interpersonal skills, communication skills, the ability to do carte 

blanche, and the ability to work with social and virtual networks as well as 

advertising channels) and attitudinal & behavioral competencies (e.g., honest 

response to customer needs and interests, positive thinking, discipline, 

perseverance, responsibility, risk-taking, law-abiding, ethical and behavioral 

characteristics of social good behavior, humility, and flexibility).  

                                                                                                                                                                                                                               
Keywords: Personal marketing, Personal marketing competencies, Faculty 

member, Higher education. 
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 مقدمه

که شهرت هر فررد هره  ره تر رت ی امروز یایدر دن     

 گراارتأثیر فررد یکار یاز رزومه شتری  ن،یآفال ایو  نیآنال

زمان  ،یهیئت علم یاعضا ژهیافراد  ه و شرفتیاست، راه پ

 ی رنر  شص ر شتریهر هه   یو معرف جادیا یگااشتن  را

و  یعلمر نیاز فعال یاری ساین درحالی است که   اش . یم

 رنر .  یرنر  مر یشص ر نگیاز ن اشرتن  رنر  ،یاقت اد

 تیرم قع نی ه  هترر  نی ه فرد در رس یشص  ی رن ساز

؛ کالیرا و 2017مطالعرات جاانسر ن، . کن یکمک م یرکا

؛ 2017؛ رانگاراارران، گلررو و وانرر اویر، 2017همکرراران، 

 یاترل شرهیمنشاء و ر ( نشان می دهن ،2017وان رف رد، 

 یمر یو حرفره ا حیتر  یشص ر یا یار از ،ی رن  شص 

 .  اش 

از  یاریدر  سر اتیردر اد  یشص  یا یاگر هه مفه م  ازار

رس  که  یشناخته ش ه است،  ه نظر م تیسط ح  ه رسم

  راتیآن وار د دارد. اکررر ت   ی را یناکاف ینظر یمبنا

افرراد  رر  انیدر م یشغل یمهارت ها نهیانجام ش ه در زم

لم و شغل متمرکز شر ه اسرت.  را مر  ط  ه ع یمهارت ها

و  ره خ ر    ی ره ور ر کلر یشص  یا یحال،  ازار نیا

 یمر رد  ررسر ی یمصتلف آن هن ز  ه و ر عم یانبه ها

 نینه تنها  ه ا ی اتیت   نیقرار نگرفته است. لاا انجام هن

و آماده ش ن  افتنی ه دنبال   یاست که هگ نه اسات یمعن

خر د هسرتن  ج ره ور ر مان ن، ت سعه و حفظ شغل  ی را

 ،ها و دانر  خر د( ییمؤثر کسو و فروش مهارت ها، ت انا

 یشص  یا ی ازار نیهگ نه ا تیدرنها نکهیا نی لکه همچن

و ه لمل نر ،  یشر د جمانرا یختم م ی ه  رن شص  شانیا

 ،یشص ر یا یمعنا که ه ف و م   ل  ازار نی(.   2015

روزه  رنر  امر. از این رو؛ است یق  ی رن  شص  کی  یت ل

 ره  یا یردر  ازار نر هیفزا تیر ا اهم یهیئت علمی ح زه ا

 نیرر(. ا2010و همکرراران،  نی ا ادیجسرر  یررآ یشررمار مرر

اسرت کره  رنر  هیئرت علمری  ره رشرته  یتا ح  تیاهم

شر ه اسرت.  رنر ها از  لیتبر  یدر م افل علمر یمست ل

 ا ارزش سازمان  یها ییو راهبرد ازء دارا یل اظ اقت اد

آنهرا  یهرا یریدارا نی  ون اغررا   را ارزش ترر یها و حت

(. 2012و همکرراران،  یشرر ن  جده شررت یم سرر م مرر

ش ن و  زیمتما ی را یکار رد اریراهبرد  س کی ،ی رن ساز

 ه دست آوردن  ازار م   الت و خ مات است جاوساکل  و 

ت سرر   ی رن سرراز ،(. در  صرر  خرر مات2010 ررال گ ، 

قرار گرفته است جاراوا  ژهیم رد ت اه و یادیپژوهشگران ز

 (.2012 ت،یو کلک

(  ره  ررسری ن ر  2016ج انیرو  رنج یاعفرر ،یعیتنا

شص یت  رن   ر رفتار م رف کنن ه و ذکرر هرال  هرای 

نشران داد  شرانیمطالعه ا  ی رن سازی آسیا پرداختن . نتا

 نیاز معرروف ترر یکری ،یرقرا ت تیر ره مز  نیرسر ی را

 یگاشرته از سر  یکره در ور ل دهره  یا یر ازار میمفاه

قررار  یو  ررس قیم رد ت   یا یازارو عامالن   انیدانشگاه

شرهرت،  نیرا لیراز دال یکی رن  است.  ژهیگرفته، ارزش و

 تیر رنر  در کسرو مز ژهیرو مهم ارزش و کن   راهبرد

 یاست. هنگرام کهیئت علمی راهبرد ماتیو ت م یرقا ت

د شر  یریرانر ازه گ قیر رن   ه ور ر دق ی ژهیکه ارزش و

 ماتی لنر  مر ت ت رم راتاثر یا یارز ی را یمناسب اریمع

 خ اه    د. یا ی ازار

ترأثیر  رنر  "( در پژوه  خر د  را عنر ان 2015ج یتانع

شص ی م یران اارایی  رر ارتباورات و ادراکرات عمر می 

 ی رن  شص  جادیا یراهبرد ها "سازمان های غیر انتفاعی

کنر .  یمر یسرا  رر هیریخ یرانتفاعیغ یسازمان ها ی را

 یاز آن است که از راهبررد هرا یم اله حاک نیا یها افتهی

 امیپ ی ه اشتراک گاار یت ان  را یم یمناسو  رن  شص 

  یسرازمان و افرزا تیرارزش م ر ر در اهرت م ف  یها

 یسرازمان تیرکرار ه  نیرشهرت سازمان استفاده کرد.  ا ا

 ش د. یم تیت  

 ؤلفره هرایم شناسرائی پژوهشی  ره ( در2015تائمیانج

فرردی  هرای شایسرتگی  رر مبتنری شص ی  رن   ر مؤثر

 در فرردی هرای نتای  نشان داد کره شایسرتگی پرداخت.

 دارد. معنرادار ترأثیر نگررش و مهرارت دانر ، ح زه های

 سطح و زن گی ا عاد سبک که داد نشان یافته ها همچنین

 معناداری تأثیر مست یم، و ر  ه شص ی  رن   ر خان ادگی

 ن ارد.
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( در پرژوه  خر د  را عنر ان 2014و همکاران ج ینیحس

 ره  "ی رنر  شص ر یهرا یستگیت سعه شا یالگ  نییتب"

مؤثر  ر  رن  شص ری مبتنری  رر  یتأثیر مؤلفه ها ی ررس

فرهنگری،  یرا در قالرو مؤلفره هرا یفررد یها ستگییشا

از  حراکیپرژوه    یااتماعی و تص  ی پرداختنر . نترا

 یأثیر ا عراد مؤلفره هرا رازش مناسرو مر ل مبنری  رر تر

 رر  شرانیها رشاتهیز زیفرهنگی، ااتماعی و تص  ی و ن

در حر زه  یفررد یهرا سرتگیی رن  شص ی مبتنی  ر شا

 دان ، مهارت و نگرش   د. یها

(  ه  ررسی ع امل مؤثر در تر وین راهبررد 2013ج هیتف 

های  رن سازی دانشگاه های آم زش الکترونیکی جمطالعره 

ش عالی مهر البررز( پرداخرت. نترای  م ردی م سسه آم ز

از آن است که در ت وین راهبرد هرای  استت  یق حاکی 

 رن سررازی دانشررگاه هررای آمرر زش الکترونیکرری ع امررل 

 نگاهی/دانشررگاهی، ع امررل م یطرری خررارای، ع امررل 

م یطی داخلری و ع امرل ادراک دانشرج  ترأثیر مربرت و 

م یطرری  امررلترتیررو ع ه معنرراداری دارنرر . همچنررین  رر

داخلرری، دانشررگاهی، م یطرری خررارای و دانشررج  دارای 

  یشترین و کمترین تأثیر می  اشن .

 تیرراهم"در پرژوه  خرر د  را عنر ان  (2017اانسر ن ج

 انی: آم زش دانشج یدر شبکه ااتماع یشص  ی رن ساز

 تیر ره اهم "خر د یو هیئت علمی  رنر  شص ر جادی ه ا

ردازد. پر یافراد مر ی رن  شص  یو ارت ا یت سعه، نگه ار

مصتلرف  یاز پلتفرم ها  ی ا انینشان داد که دانشج   ینتا

  هره  برن . گرانید یشص  ی ا  رن ها یریارتباط گ ی را

 رره "عنرر ان (، در پررژوه  خرر د  ررا 2016ک هاراسررکا، ج

 ره   "یشص ر یو  رن سرازاشتراک گااری دان  ضمنی 

ی این م ض ع می پردازد که  رن  شص ی مری ت انر   ررس

ن یک عامل وبیعی  رای  ه اشتراک گااری دانر   ه عن ا

عمل کن . نتای  مطالعه وی نشان می ده  ایرن دانر  در 

کنار دان  عینی؛ ن آوری؛ ارتباوات و همکاری یک عامرل 

 مؤثر مزیت رقا تی در اقت اد شبکه ای است. 

ن رر  و "(، در پررژوه  خرر د  ررا عنرر ان 2015تررگ اتیج

 ره   "یر شرغلیاهمیت  رن سازی شص ی در ت سرعه مسر

 ررسی مفه م  رن ینگ شص ی و هگر نگی اثررات آن  رر 

افراد در زن گی شص ی شان پرداخته اسرت. نترای  نشران 

داد راهبرد های ا اگانه ای  رای هر گروه ه ف از شرکت 

ها وا د دارد.  ای   ر انبه های ویژه  رن  سازی شص ری 

 ت اه نم د. ت سعه عملیات، اقر امات ا یر  و روش هرای

 ا ی  می  ایست م رد استفاده قرار گیرد.

هر  در اساتی   ازاریا ی شص ی های مهارت ت سعه  ه نیاز 

؛ تیلر ر 2011دارد جکالرک  وا د نظری و عملی دو ح زه

؛ الیررر، سرر لی ان و هنرری 2005؛ کلرری و  ریرر از 2009

 و مر رک داشرتن شرغلی رقرا تی امرروز،  ازار (. در2013

کرافی  شرغل امنیرت ترأمین ای ر است ممکن استاد   دن

  ازاریرا ی شص ری های مهارت فرد؛ رود می انتظار. نباش 

 واقعرا کره کنر   ت انر  ثا رت ترا  اشر  نیز داشته مناسو

 ترتیرو، همرین  ره. و شایسته اسرتادی اسرت کار مناسو

 نگرانری مری ا رراز خ د شغلی های مهارت م رد در اساتی 

  ازاریررا ی اوالعررات  یشررتر در حیطرره خ اسررتار و کننرر 

و  شغلی فرتت های افزای  نگران آنها شص ی می  اشن .

(. 2015هسررتن  جمانررای و ه لمل نرر ،  م رومیررت از آن

 از ای مجم عره  را را اساتی  است ممکن  ازاریا ی شص ی

 نره ت انر  مری کره مجهز کن  رقا تی ا زارهای و ها مهارت

 تغییررات مسریر ور ل در  لکره در شغل فعلی ایشان تنها

 قررار اسرتفاده مر رد نیرز تجاری مشاغل گسترش و غلیش

  ره  ازاریا ی شص ی گاشته، دهه دو وی نتیجه، در. گیرد

 کترام انتشرار در ای گسرترده ور ر  ه م ض ع یک عن ان

 خ مات ،(2008  یلس، ،1989 ک یج خ د  ه کمک های

 زمینرره در کرره مصتلفرری هررای سررایت وم و ای مشرراوره

 گرفتره قرار   ث م رد ای حرفه ت سعه و شغل استج ی

 است. ش ه تب یل است،

کره خر د  یقشرر یم ض ع،  ررا نیپرداختن  ه ا نی نا را

 یشغل ها ارائه داده است و از  ررس گرید ی را یینظریه ها

مغف ل  یدو استا سیحرفه ت ر یها یو ت انمن  اتیم ت 

ج نا  ه استج  در پایگاه هرای علمری کره هری   مان ه ان 

این  ام ت رت نگرفته است، هی  همرای   مطالعه ای در

سمینار و یا کنفرانسی  رای درآمر زایی اسراتی  و  ررسری 
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هگ نگی  ازاریا ی در این حرفه  راساس استج  در پایگاه 

سی یلیکا و ایران اک  رگرزار نشر ه  -همای  های کش ری

 ا فرض  رخ ردار است.  یاری س تیاز ضرورت و اهماست( 

ت علمری از علرم و دانر   راالیی در  راینکه، اعضای هیئر

حیطه تص  ی خ د  رخ ردار هستن  و  ال  ه انسان های 

 یمسراله اترلت انا  ا قا لیت های ه شی  راال مری  اشرن ، 

 یشص  یا ی اش  که ع امل مؤثر در  ازار یت رت م نی  

نصبره و  یدر حضر ر رقبرا یعض  هیئت علمر کی یو  را

م ضر ع  تی اه  ه اهم ات لاا اشن ؟  یتاحو نف ذ هه م

 یشص ی و مؤلفره هرا  ازاریا ی نةیو خالء مطالعات در زم

پررژوه   ررر آن اسررت تررا  نیرراثرگرراار  ررر آن در کشرر ر، ا

 یاعضا یشص  یا ی ازار هاره م مفه می تالحیت های

و هگر نگی و ا عراد آن را مر رد  دانشرگاه هرا یهیئت علم

  ررسی قرار ده .

 روش کار

  ا که   ده کیفی ن ع از روش، اظل   ه پژوه  حاضر     

گرفرت.  انجرام اسرنادی م تر ای ت لیل روش از استفاده

اامعه پژوه  شامل کلیه کتو و مرااع و منا ع مکتر م 

و الکترونیک م ا د در زمینه  ازاریا ی و  رن  سرازی مری 

هرای فری   ررداری  اش . ا زارهای گردآوری اوالعات فرم

 لیرل کیفری و ک گرااری هرا از ت  د.  ررای ت لیرل داده

استفاده ش . ا ت ا م ادیق  ازاریا ی شص ی از درون کتو 

و مرااع و منرا ع مکتر م و الکترونیرک اسرتصرا  شر  و 

سپس مجم عه مؤلفه های استصرا  شر ه وب ره  نر ی و 

ترین مؤلفه های  ازاریا ی شص ی اعضای دسته ش  و مهم

 هیئت علمی در هاره م پیشنهادی ارائه ش .

 هاتهیاف

ا ت ا م ادیق  ازاریا ی شص ی اعضای هیئت علمی از      

 ررداری منا ع مکت م و الکترونیک  ا استفاده از فررم فی 

ت رت که تمرام عبرارات، آوری ش .   یناستصرا  و امع

کلمات و امالتی که در را طه  ا  ازاریا ی شص ری  ر د از 

 ه در شرپژوهشری، م راالت ارائه -ها، م االت علمریکتام

های علمی خارای و فارسی شناسایی و اسرتصرا  همای 

شر ه گردی ؛ که در نهایت  ر اساس ت لیرل اسرنادی انجام

گردآوری ش  که در ا ول  م  ا  34فهرستی مشتمل  ر

ایررن م ررادیق در ادامرره پررژوه  و در  ان .آورده شرر ه 1

 ه سه ح زه دانشی، مهارتی و نگرشی و رفتراری  2ا ول 

 .تفکیک ش ن 

 نظران. مصادیق بازاریابی شخصی از دید صاحب1 جدول شماره

Table 1. Examples of personal marketing from the perspective of experts 

 ردیف مصادیق نظرانصاحب

 1 فرصت ها و نیازهای بازار و مصرف کنندگان شناسایی (2006)میلر و مور، 

 2 جدیدهای  هیافتن اید (2006)میلر و مور، 

 3 برآورد تقاضای بازار و افزایش میزان رضایت مشتریان (2015( )روستا و همکاران، 2006)میلر و مور، 

 (2006)میلر و مور، 
یت فبردن کیالتصمیم گیری ها بر مبنای واقعیت و نه حدسیات و با

 و خدمات اطالعات
4 

 5 به روز بودن اطالعات (.2000)رینولدز، 

 6 برای خود برند شخصی ایجاد یک (2005 )الیر و همکاران،

 7 یا انتخاب بازار هدف هدف گیری در بازار (2009)تقی پوریان، 

 8 ویژگی های اخالقی و رفتاری نیک و پسندیده اجتماعی (2011)هورتون، 

 9 متخصص بودن در یک حوزه مشخص (2017،)دلیری، (2015 )صائمیان،

 (2006و مور، (، )میلر 2008 )هوبرت و رامپرساد،
و قوت و  ضعفتعریف هویت اصیل خود )خودشناسی و آگاهی از نقاط 

 ارزش های انگیزاننده(
10 

 11 گسترش ارتباطات شخصیارتباطی،  مهارتهای (2017(، )قاسمی، 2010)سیدجوادین و همکاران، 

 12 ارتقای اعتماد به نفس (2016)اکبرزاده، 

توانایی بازاریابی شخصی در شبکه های مجازی، استفاده مؤثر از  (2010مکاران، ، )سیدجوادین و ه(2014کاپونوویت، ) 13 
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 شبکه های اجتماعی و اینترنتی، وب بازاریابی

و  (، )مرابیل1993 ،(، )موری بریک میچل، ماوفت1980 ،)هافستد

 (.2011 ،(، )مورگان1991 ،(، )کرك پاتریک1997 ،ریچارد
 14 دی به اخالق حرفه ایپایبن خودآگاهی )مدیریت برخود(،

 (1995 بوتزیككاتیس،)(، 1959 ،(، )وایككت1973 ،)مككک کللنككد

 (2002 ،(، )شوارتز و همکاران2000، )هافستین
 15 متمایز بودن، تالش برای موفقیت انگیزه درونی )شخصی(،

(، 1997 ،، )مینتزبكر (2001 ،هی گروپ)(، 1973 ،)مک کلند

(، 2002، (، )شوابل2011 ،( )استیفن پی رابیننر2004 ،)جوسنگ

 (1986، موری بریک میچل، ماوفت)، (1980 ،هافستد)

 16 ، استقامتپیشگامی مثبت اندیشی، نظم و انضباط،

اسكتیفن )، (1983، کوراتکكو و هكاجتس)، (1973 ،مک کللند)

 (2011،رابینز
 17 پذیری، ریسک پذیری تحمل پیچیدگی، مسئولیت

 18 میزان تحصیالت سن بلوغ عقلی، تجربه کاری، (2008 ،( )اسدی فرد2009 ،یاری و همکاران، )(1980 ،هافستد)

(، 2004، (، )لن کاستر، ارلی وان1993  ،)ام سی کرت و مالهورتا

و همکكاران،  سید جكوادین)(، 2009 ،جوسنگ، )کاپالن و موری

2010) 

 19 تأثیر پذیری از دوستان و اقوام خوشنامی، خانوادگی، اصالت

 ،(، )ام سی کكرت و مالهورتكا1997 ،(، )تایلر1950 ،)مک کللند

 (2008 ،(، )رامپرسد و هوبرت1993
 20 اجتماعی، میزان کسب اعتماد عمومی قانون مداری، مشارکت

 ،، )لیر، دانیل، سولیوان، کكاتی ،ننكی و جكور (1984 ،کلب)

، (2012 ،(، )شكوابل2011 ،(، )کالرك2011 ،)مورگان ،(2005

 (2015)اورك و علی بابایی، ، (2015 )صائمیان،

 21 یخالقیت و نوآور تصمیم گیری، خود یادگیرندگی،

، (، )وتكن و کكامرون1973 ،(، )مینتزبكر 1973، )مک کللنكد

 (2012 ،(، )شوابل2011 ،(، )مورگان1993
 22 شبکه گرائی، مهارت بین فردی، کارتیمی

، مورگكان)(، 2011، (، )استیفن پكی رابینكز1950 ،)مک کللند

 (2011 ،، )دی نرناتوتی(2011
 23 ریزی شخصی رشد و توسعه فردی، مدیریت و  برنامه

(، )رامپرسد و 2011 ،(، )مورگان2005 ،، )کاتلر(1980، هافستد)

 (2008 ،هوبرت

توسعه روابط  داشتن نشم انداز شخصی، هوش تجاری، هوش مالی،

 بازاریابی
24 

(، 1995 ،یكاتیس(، )وتز1970 ،)تام پیتكرز (،1950 مک کللند،)

 (2002، (، )شوارتزو همکاران2011، )استیفن پی رابینز
 25 خوش بینی، تواضع و فروتنی

(، 2009، جوسنگ، کاپالن مكوبری)(، 2002، شوارتز و همکاران)

 (2010و همکاران،  سید جوادین)
 26 خیرخواهی، انعطاف پذیری

، بلشكوا)(، 1974 ،(، )کاتز2011، مورگان)(، 1997 ،)مینتزبر 

2012) 
 27 (، فناوری ارتباطی و اطالعاتیICDLسواد اطالعاتی، دانش کامپیوتر )

، (، )روبرتوال وارزدل بالنکو2011 ،(، )مورگان1997 ،)مینتزبر 

 (2012 ،، )آو ریلی(2001 ،شوابل)(، 2010
 28 های تبلیغاتی توانائی کار با شبکه های اجتماعی،  کانال

 29 مشتریان عالیق و نیازها به صادقانه پاسخگویی (2016)اخالصی و همکاران، 

 30 مشتریان با تعامل (2016)اخالصی و همکاران، 

 31 دیده شدن (2017)دلیری، 

 32 ایجاد آگاهی از برند شخصی در بازار (2015)روستا و همکاران، 

 33 جدید های فرصت شناسایی توانایی (1992 همکاران، و کاپن (

 34 نوین و روزمره ارتباطی ابزارهای از تفادهاس (2017)قاسمی، 
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آوری م رادیق  ازاریرا ی شص ری پس از استصرا  و امع

-گیرری از ت سریماعضای هیئت علمی، پژوهشگر  را  هرره

هررای مصتلررف و همچنررین  ررسرری و اسررتفاده از  نرر ی

م ر ا   34اتطالحات مناسرو از منرا ع مصتلرف تمرام 

ترالحیت هرای  کلی  الف( استصرا  ش ه را در سه م  له

دانشی، م( تالحیت های مهرارتی و  ( ترالحیت هرای 

نگرشی و رفتاری ادغام و دسته  ن ی کرد. در این ار ول 

سعی ش ه است که از اترطالحات کلری، شرفاف و ارامع 

استفاده ش د تا درک ترالحیت هرای مر رد نیراز اعضرای 

ترر و فهرمهیئت علمی اهرت  ازاریرا ی شص ری را قا رل 

 تر سازد.نآسا

 مقوله بندی صالحیت های مورد نیاز بازاریابی شخصی اعضای هیئت علمی .2  جدول

Table 2. Categorization of the personal marketing competencies required by faculty members 

 مقوله کلی مؤلفه ها

 های جدید هیافتن اید ی،خالقیت و نوآور

 حوزه دانشی

 اطالعاتبه روز بودن 

 متخصص بودن در یک حوزه مشخص و ایجاد برند شخصی

 و قوت و ارزش های انگیزاننده( ضعفتعریف هویت اصیل خود )آگاهی از نقاط 

 خود یادگیرندگی

 داشتن نشم انداز شخصی، هوش تجاری، هوش مالی

 (ICDLسواد اطالعاتی، دانش کامپیوتر )

 نوین و روزمره طیارتبا ابزارهای از دانش استفاده

 برآورد تقاضای بازار و رضایت مشتریان آگاهی با روش های برآورد

 و نیازهای بازار و مصرف کنندگان ی جدیدفرصت ها توانایی شناسایی

 حوزه مهارتی

 برآورد تقاضای بازار و افزایش میزان رضایت مشتریانتوانایی 

 ب بازار هدفیا انتخا هدف گیری در بازارتوانایی و مهارت 

 گسترش ارتباطات شخصیارتباطی،  مهارتهایمهارت بین فردی، 

 تیمی کارتوانایی انجام 

 های تبلیغاتی ، کانالو مجازی ی کار با شبکه های اجتماعییتوانا

 توسعه روابط بازاریابیمهارت در 

 توانایی ایجاد آگاهی عمومی از برند شخصی در بازار

 اینترنتی، وب مؤثر از بازاریابیتوانایی استفاده 

 نوین و روزمره ارتباطی ابزارهای از توانایی استفاده

 و خدمات یت اطالعاتفبردن کیالتصمیم گیری ها بر مبنای واقعیت و نه حدسیات و با

حوزه نگرشی و 

 رفتاری

 ارتقای اعتماد به نفس

 مشتریان با تعامل

 مشتریان قعالی و نیازها به صادقانه پاسخگویی

 پایبندی به اخالق حرفه ای

 متمایز بودن، تالش برای موفقیت انگیزه درونی )شخصی(،

 ، استقامتپیشگامی مثبت اندیشی، نظم و انضباط،

 پذیری، ریسک پذیری تحمل پیچیدگی، مسئولیت

 اجتماعی مشارکت قانون مداری،

 یویژگی های اخالقی و رفتاری نیک و پسندیده اجتماع

 تواضع و فروتنی
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 خیرخواهی، انعطاف پذیری

 

ت اه  ه اینکه تشریح همه مؤلفه های استصرا  ش ه در   ا

این م ال نمی گنج  تنها  ه  رخی از مهم ترین ترالحیت 

هررای مرر رد نیرراز اعضررای هیئررت علمرری اهررت  ازاریررا ی 

 شص ی می پردازیم.

مری الف: تالحیت های دانشی م رد نیاز اعضای هیئت عل

 اهت  ازاریا ی شص ی

  ه روز   دن اوالعات -

امروزه اوالعات  ه عن ان یک منبع مهم راهبردی  رای هر 

سازمانی در آم ه است. داشتن و یا دستیا ی  ره اوالعرات 

ت انر   ره عنر ان یرک مزیرت هنگام میکامل، مر  ط و  ه

رقا تی در هر  نگاه اقت ادی  اش . داشتن اوالعرات مفیر  

سازمانی ضروری است.  رای انجرام امر ر فعالیرت  رای هر 

گیری و اسرتفاده از فرترتهای های شرکت، فراین  ت میم

 ازار، نیاز  ه وا د سیستم اوالعات تجاری الزامری اسرت. 

سیستم اوالعات تجاری، اوالعات م رد نیراز را در اختیرار 

دهر  گیری قررار مریم یران  رای کمک  ه فراین  ت میم

 (.2000جرین ل ز، 

متص ص   دن در یرک حر زه مشرصص و ایجراد  رنر   -

 شص ی

نکته مهمی که در  رن سازی شص ری  ایر   ره آن ت اره 

نم د, متص ص   دن در یک ح زه مشصص می  اش . هرا 

که اگر فردی  ص اه   ررای همره افرراد همره هیرز  اشر  

نتیجه آن خ اه  ش  که  رای آنها هی  هیز نص اهر   ر د. 

یار مهم در  ازاریا ی شص ی می  اش  تص ص مفه می  س

و  ه این معنی است که یک  ص  م ر ود از میران همره 

 .مصاوبان را انتصام نمای  و پیام خ د را  ه آن ها  رسران 

 رای تأثیرگااری  یشتر  ر روی مصاوبان نسبت  ره   یره 

افرادی که همان ح زه از مصاوبان را انتصام نم ده انر  و 

ا ایفا می کنن ،  ای   ه دنبرال ایجراد  ه ن عی ن   رقیو ر

تمایز و تفاوت نسبت  ه آنها   د، هرا که تمایز تنها روشری 

است که ت س  آن  رن شص ی در ذهن افرراد ن ر  مری 

 (.2015جتائمیان ، ن د

شص ی را می ت ان ههره عمر می فررد دانسرت کره   رن 

نیازمن   ه هم تراز شر ن شص ریت درونری  را آنچره  ره 

راز می ش د، می  اشر . اگرر فررد هیئرت علمری دیگران ا 

 ت ان  هنین کاری را انجام نمای  در واقع کنترل ورز فکرر 

دیگران نسبت  ه خ د را در دست گرفته است. در ح ی ت 

 رای ایجاد یک  رن  شص ی نبای  میان زن گی خ  تری 

و واه عم می فرد تفاوتی وا د داشته  اش . هنگامی کره 

قر ت خر د را   انر ،  رنر  شص ری  فرد  زرگتررین ن راط

(. 2005جالیرر و همکراران،  متمایز و ق ی خ اهر  داشرت

هرا،  ره معنری اهمیرت دادن  ره ویژگی  رن ینگ شص ری

ها در کراری اسرت کره ها و استفاده از آنها، ارزشمهارت

 دهی .انجام می

و ق ت و  ضعفتعریف ه یت اتیل خ د جآگاهی از ن اط  -

 ه(ارزش های انگیزانن 

ارای شرروع فرآینر های ه  رای خلق یک  رن  شص ی  ر

 ازاریا ی  عن ان مرال  ص   ن ی  ازار، ه فگااری، ت لی ، 

، افراد  ایر   را تعریرف خ دشران آغراز …گااری و  قیمت

 ایسرت آنچره را کره  ررای   کنن . در ا ت ا، هر فررد مری

اهمیت دارد و آنچه که وی را من  ر  ه فرد مری سرازد را 

کرده و سپس  رن  شص ی خ د را ح ل آن سرری تعریف 

جهرر  رت و  ارزش هررایی کرره تعریررف کرررده اسررت  سررازد

 (.2008 رامپرس ،

 های ا ی  هیافتن ای  ی،خالقیت و ن آور -

شرری ه متفرراوت در اارررا، در واقررع  یررانگر ایجرراد تمررایز از 

دیگران می  اش  که نیازمن  خالقیرت و نر آوری  ر ده ترا 

 (.2015جتائمیان ، ایجاد نمای  ویژگی من  ر  ه فرد

م: تالحیت های مهارتی م رد نیاز اعضای هیئرت علمری 

 اهت  ازاریا ی شص ی

 یا انتصام  ازار ه ف ه ف گیری در  ازارت انایی  -

ه ف گیری یعنی انتصام  ازار ه ف کره عبرارت اسرت از 

های  ازار و انتصام ارزیا ی میزان ااا یت هر یک از  ص 

(. 2009پ ریران، جت ی    رای ورود  ه آنهایک یا هن   ص

فرد  ای   ازار ه ف را  ه دقت انتصام کنن . اگر گروهی از 
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ت سیمات  سیار ک هک را در نظرر گیرنر ، شرای  سر د و 

فروش الزم را  ه دست آورن . اگر قسمت هرای  سریاری را 

انتصام کنن  ممکن است از نظر  ازاریا ی  ره دلیرل خرر  

نن  س د مر رد نظرر را حاترل نماینر . در های اضافی نت ا

انتصام  ازار هر ف دو معیرار متفراوت وار د دارد: وب ره 

 ن ی  ازار  ه قسمت های ک هکتر و وب ه  نر ی اهر اف 

 (.2015جالکری، 

و نیازهرای  رازار و  ی ا یر فرتت ها ت انایی شناسایی -

 م رف کنن گان

پری  در  ازار امروز که ت اره  ره نیازهرای مشرتری و در 

گرفتن راهی  رای ارائه کاال که مشتری خ اهان آن اسرت، 

حرف اول را در م ف یت اقت ادی می زن ، شص ی سرازی 

یکی از مهم ترین  ص  هایی است که هر  نگاه اقت رادی 

می  ایست روی آن ت اه ویژه ای داشرته  اشر . شص ری 

سازی کسو و کار  ه ت رتی که  رای خری  مشتریان و  ر 

و ارقام حاتل از آن  اش   ه یرک امرر اساسری  اساس آمار

 رای م ف یت کسو و کار ها درآم ه است. در ایرن میران، 

شص ی سازی خ مات یکی از ترازه تررین انر اع شص ری 

جتررائمیان  سررازی  رررای اررام مشررتریان  ررال  ه اسررت

،2015.) 

گسررترش ارتبرراوی،  مهارتهررایمهررارت  ررین فررردی،  -

 ارتباوات شص ی

حض ر داری  و  را دیگرران ارتبراط  وهیگرهنگامی که در 

 رقرررار مرری کنیرر ، مرری ت انیرر   سرریاری از قا لیررت هررا و 

  را را حالت این.  گااری  اشتراک  ه ت انمن ی های خ د را

 و آیر  مری شرما سمت  ه شص ی که کنی  م ایسه زمانی

 ارائه را  یمه خ مات و است فالن من نام سالم“: گ ی  می

 ره  (. ارتباورات2010مکراران،جسی ا ادین و ه"دهم می

 فراینر ی اینکره نصسرت می  اش :  سیار مهم زیر دالیل

 و  رنامه ریزی  ا می ت انن  آن از  ا استفاده افراد که است

 سایرین همراسرتا  ا خ د ام ر سازمان هی نیز و هماهنگی

 می  اشر  فعالیتی ارتباوات که است آن دوم م رد ش ن ؛

 اخت ا  آن  ه را خ د ز وقتا سهم  زرگ ترین افراد که

 را افرراد وظایف نه تنها ارتباوات عالوه  ر این، می دهن .

رشته  هر در فرد که است وسیله ای  لکه تسهیل می کن ،

 می سازد؛  ره عبرارت دیگرر، مرتب  خار  م ی   ا را ای

مهرارت  و وریرق ارتباورات از که کرد تفسیر اینگ نه  ای 

 و درآم ه  از سیستم یک رتفرد  ه ت  هر ارتباوی، های

  رقرار می کن . ارتباط خ د م ی   ا

هرای  ، کانالو مجازی ت انائی کار  ا شبکه های ااتماعی -

 تبلیغاتی

 ا حض ر در دنیای مجازی، امکانات فراوانی در اختیار قرار  

و می ت ان مهارت های خر د را در شربکه هرای  گیرد می

ی مجرازی سراختاری های ااتمراعشبکه مجازی ارائه داد.

ااتماعی هستن  کره عناترر تشرکیل دهنر ه آن فررد یرا 

سازمان   ده و  رای ایجاد روا  ، اشتراک منا ع و همکاری 

ها  ر ساختار گیرن ، تمرکز این شبکهم رد استفاده قرار می

مجازی است که از وریق شربکه وم یرا در م ری  تلفرن 

 همراه نیز قا ل دسترسی است. 

ی نگرشری و رفتراری مر رد نیراز اعضرای  : تالحیت هرا

 هیئت علمی اهت  ازاریا ی شص ی

اخالقرری و رفترراری نیررک و  و شص رریتی ویژگرری هررای -

 پسن ی ه ااتماعی

داشتن یک  رن  شص ی  ا ارزش می ت ان   اعث م ف یرت 

هرای  را  فرد در ااتماع و م ی  کار گردد. هم اره انسران

ی ه ااتمراعی ویژگی های اخالقی و رفتاری نیک و پسرن 

می ت انن  تأثیرگااری مربت و مان گاری در اذهان از خ د 

 اقی گااشته و در نتیجره در فراینر های هیئرت علمری و 

 رهبرررری سرررازمانی نیرررز  ررره م ف یرررت دسرررت یا نررر 

  (.2011جه رت ن،

ویژگی های شص ی هر فررد، ت ر یر  رنر  شص ری او را  

سازن . یک  رن  شص ری  آمیزهرای از ع امرل درونری  می

ها و اه اف و نیز نمادهای  فرد مرل نظام ارزش ها و آرمان

ز ان   ن و شبکه ارتباوات است.  ه   یرونی او مرل ههره،

عبارت دیگر، هرفرد دارای  رن  شص ی من  رر  ره خر د 

هررای ظرراهری و  اسررت کرره در نررام، نشرران و  ویژگرری

راه وی  نظیر مهارت هرا و داشرته های هم دیگرخ  تیت

های حرفره ای، مصت رات شرغلی، سربک تعامرل، ظراهر، 
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ویژگیهای شص یتی، عالیق ،فعالیت ها، دوستان، خران اده 

 (.2008 جه  رت و رامپرس ، و.... او تجلی می یا  

 ارت ای اعتماد  ه نفس -

ایجاد  رن  شص ی نیازمن  این است که ا ت ا ه یت خر د 

. فراین  ساختن  رن  شص ی، ه یرت من  رر را پی ا کنی 

ا  ه فرد شما را نیز شکل می ده . هنگامی که خ د را پیر 

می کنی  و مصاوبان شما شروع  ه واکن  مربرت نسربت 

س و  ه شما می کنن ، این امر منجر  ه ایجاد اعتماد  ه نفر

عزت نفس در شما می ش د و  ه شما اارازه مری دهر  ترا 

(. در 2016جاکبررزاده، ن   یا یر خ دتان را فرردی ارزشرم

پررژوه  حاضررر همچنررین  رره  ررسرری  رخرری پیامرر های 

 مشکالت پی  روی  ازاریا ی شص ریو   ازاریا ی شص ی

 اعضای هیئت علمی پرداخته ش .

  ازاریا ی شص ی  پیام های -

افرزای  نرر  ج  راال فرروش میزان ارائه خر مات و افزای 

 (فروش

مشرتریان  یشتر رااع  ره  ه دست آوردن اوالعات  هتر و 

 خا   خ مت یا و کاال یک

تضرمین  ازگشرت دو راره ج اام مشتریان  یشتر و دائمی

 (مشتری

 تبلیغررات ه فمنرر  و نیررز کرراه  هزینرره هررای تبلیغرراتی

  (.2011جه رت ن،

 پی  روی  ازاریا ی شص ی و دش اری های مشکالت -

 رقا ت ش ی  در  ازار.

 ر رشته های مصتلف.افزای  تع اد اعضای هیئت علمی د

سه لت دسترسی  ه اوالعرات و خر ماتی کره قربال تنهرا 

 ت س  اعضای هیئت علمی ارائه می ش .

سرعت تغییرات ااتماعی و نیازهای کار ران، کره مسرتلزم 

آن است که اعضای هیئت علمی روز  ه روز خ مات خر د 

یرر را  ه روز کنن  زیرا سلی ه کرار ران دائمرا در حرال تغی

 است.

و امع آوری اوالعات در را طره  را مشرتریان  اری دردش 

 نیازها و خ استه های آن ها.

 

 
 . نارنوب مفهومی صالحیت ها، دشواری ها و پیامدهای بازاریابی شخصی اعضای هیئت علمی1نمودار 

Figure 1. Conceptual framework of competencies, difficulties, and consequences of faculty members' 

personal marketing 
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 بحث و نتیجه گیری

 ازاریا ی شص ی در و ل دهه ها ت سر  ههرره هرای      

سرشررناس در میرران هنرمنرر ان, ورزشررکاران حرفرره ای، 

م یران شرکت ها و سیاستم اران اغلو  رای کسو اعتبار 

 ازاریرا ی شص ری و نف ذ م رد استفاده قرار گرفته اسرت. 

 کره روشی. است م رن  ازاریا ی در ا ی  ای شی ه سازی

 کره فردی یا و تجارت یک امتیاز تاحو ش  خ اه   اعث

 نزدیرک خر د مصاوبان  ه است فروش و  ازاریا ی مسئ ل

 .ارد گرا آنران روی  رر  هترری ترأثیر نتیجره در و ش د تر

 ازاریا ی یعنی انت ال اوالعات درست در زمان درسرت  ره 

مررا  ازاریررا ی شص رری ا (.2016جاکبرررزاده، فرررد درسررت

مت های رفتار شناسری و  عناتری مانن : اوالعات کار ری،

اامعه شناسی  هره می گیررد ترا اوالعرات درسرت را در 

زمان مناسو  ه کار ران درست  رسان .  ازاریرا ی شص ری 

و   اعث ایجاد حس خا    دن در مشتریان ش ه می ش د

انی د در تجرارت اهراعتمرا قا رل و قر ی  سریار روشی  ه

تب یل ش ه است. این روش  ه افزای  رضایت مشرتریان و 

کنرر   مرری شررایانی کمررک فررروش نررر نیررز  رراالرفتن 

  (.2011جه رت ن،

 تمرام ش   ازاریرا ی شص ری  ررای معل م زمان، گاشت  ا

عالی و تمرام افررادی  آم زش اساتی  دانشمن ان و م یران،

دارد  که در حیطه دان  و ت لی  علم فعالیت دارن ، اهمیت

؛ 2014؛ گنرر ر 2013؛ کنررگ2017جایرر انز، همپتیرر  

(.  رره 2017؛ ک هارسررکا 2016ک هارسررکا و را روسررکی 

(، ا راز می کن  که حرفه ای های 2010گ نه ای که دوتا ج

 ازاریا ی جاعضای هیئت علمی و فعالین حرفه ای  ازار و ..( 

 رای  رن سازی شص ی خ د  ه وراحی و تر وین راهبررد 

 ی شص ی نیاز دارن . ازاریا 

در ا ت ا عض  هیئت  ،یشص  ازاریا ی  استفاده از ه منظ ر 

 یزیر اش  و  ه دنبال هه ه یم ی  ان  هه کس  ی ا یعلم

کره او را قا رل  ییهراراه افتنیر ی ررا تیو در نها گرددیم

  یر ا یشص ر  ازاریرا یتالش کنر . در  کنن ،یمشاه ه م

شرناخته شر د و  ره  ه دست آورده ش د و فررد  تیم ب  

شررناخت خرر د و کشررف آنچرره اررزء  یورر ر مرر اوم  رررا

. (2017جکالیرا  ردیرفرد است، تالش ت رت گ یهاییت انا

م ض ع  اشر  کره در  نی ه دنبال کشف ا  ستهیپ  یفرد  ا

از نب غ و رزومره  یکه همگ یهیئت علم یاعضا گرید نی 

من  رر  ره  یها یژگی رخ ردار ان ، در هه و یی اال یکار

ت انر   ره تر رت  یرا م یاست و هه خ مات زیمتما یفرد

 یژگریاز و یو هم  ه ت رت من  ر  ه فرد که ناش یعم م

دهر ؛ فاق  آن ان ، ارائره  گرانیاو است و د یتیشص  یها

کن ، هه  یم تیدر آن فعال یکه عض  هیئت علم یرشته ا

رشرته  نیراتر ان از  یهگ نه مر رد؛یگ یرا در  ر م یا عاد

؛ اسرچاو ل 2007جرین، کاتلر و شیل ز م  کرد؟ کسو درآ

 (.2015؛ ن الن 2005؛ شفرد 2009

دولت  رای  ه ثمر رسری ن ایر ه هرای اسراتی  در تمرامی 

رشته ها، شرکت های دان   نیان و مراکز رش  دانشگاهی 

را پ ی  آورده است، و  ه علت یاری رسران ن  ره آن هرا از 

اامعه نیرز عضر   گرفتن مالیات خ دداری نم ده است، در

هیئت علمی از احترام  االیی  رخ ردار می  اشن ، لاا تنهرا 

مشکل ضعف در ن  ه ارائه خ مات  ره اامعره و  ازاریرا ی 

 ه علرت نرا آشرنا  ر دن  را  یهیئت علم یاعضا می  اش .

و   ازاریا ی شص ری و ترأثیر آن  رر  رنر  شص ری میمفاه

ارنر ، از کره د یو فرهنگ یزمان یها تیمشکالت و م  ود

 یاهان تیکه  ت انن  م ب   یخ د  ه ن   ستهیشا یمعرف

در   یاسرات گرریکسو کرده و علم خ د را که گاه فراتر از د

 اسررت،  رره اشررتراک  گاارنرر ، عاازنرر . گرررید یکشرر رها

 نا راین الزم است که اسراتی  و اعضرای هیئرت علمری  را 

هگ نگی  ازاریا ی شص ی و تالحیت های مر رد نیراز آن 

 نا  اشن .آش

در این پژوه  تالحیت های مر رد نیراز اعضرای هیئرت 

علمری  رررای  ازاریررا ی شص رری از منررا ع و اسررناد علمرری 

استصرا   و در سه ح زه تالحیت های دانشی، ترالحیت 

های مهرارتی و ترالحیت هرای نگرشری و رفتراری مر رد 

 دسته  ن ی قرار گرفت.
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پژوه  شامل کلیه کتو و مرااع و منا ع مکت م و الکترونیک م ا د در زمینه  ازاریا ی و  رن  سازی می 

هرا از ت لیرل کیفری و لیرل دادههرای فری   ررداری  ر د.  ررای ت  اش . ا زارهای گردآوری اوالعات فرم

ترین ترالحیت هرای نظران نشان داد که مهمک گااری استفاده ش . نتای  حاتل از  ررسی نظرات تاحو

 ،یخالقیت و ن آورم رد نیاز اعضای هیئت علمی  رای  ازاریا ی شص ی شامل تالحیت های دانشیجمانن : 

ی،  رن  شص ر جادیح زه مشصص و ا کی  دن در  متص ص، روز   دن اوالعات  ه،  یا  یها  هیا افتنی

 ییشناسرا یت انرای(، ترالحیت هرای مهارتیجماننر : هشم ان از شص ی، ه ش تجاری، ه ش مالی داشتن

انتصام  رازار  ایدر  ازار  یریو مهارت ه ف گ ییت انا، م رف کنن گان  ازار و یازهایو ن  یا  یفرتت ها

کار  ا شربکه هرای ااتمراعی و  ت انائی، انجام کارتیمی ییت انای،اوارتب ی ین فردی، مهارتها مهارت، ه ف

و  ازهرایترادقانه  ره ن ییپاسرصگ ( و تالحیت های نگرشی و رفتاریجماننر : ، کانال های تبلیغاتییمجاز

مر اری،  قان ن، مسئ لیت پایری، ریسک پایری، ان یشی، نظم و انضباط، است امت مربت، انیمشتر قیعال

 ( می  اشن .انعطاف پایری، و فروتنی ت اضعی، ااتماع  هیو پسن  کین یو رفتار یقاخال یها یژگیو

 

 ، آم زشدانشگاه یهیئت علم عض  ی، تالحیت های  ازاریا ی شص ی،شص  یا ی ازار واژگان کلیدی:

 عالی.

 

 

 

  کلیدی: واژگان

 

 

 

 
 
 

 

 
 


