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اگر شایستگي نبود و »خبرگي« شكل نمي گرفت، 
هیچ بازاري وجود نداشت و داد و ستدي رخ نمي داد 
و كاالي تولید شــده در بند صنعت اســیر مي ماند. 
صنعتي كه مصرف كننده میل چنداني به آن ندارد. 
چــرا كه فقط یك »ذوق كاذب« در چنین تولیدي 

نهفته است و نه یك ثروت و فرصت. 
خبرگان باید در حد شایســته اي تولید كنند و از 
طریق تولید بر ذوق كاذب عمومي مسلط شوند و از 
این طریق چارچوب قابل قبولي براي تولید كنندگان 
طراحي كنند. وجود خبرگان مشخص كنندة مرحله اي 
فرهنگي اســت كه در آن، حمایت از »اثر«، مستقل 

از كاركردي ســودمند، به ثروت آفریني مي انجامد، 
فرصــت معامله پدید مي آورد و مصرف كنندة دائمي 
آن كاال را شــكل مي دهد. این مرحله آزمون سختي 

است براي شایستگي و خبرگي. 
اگر كاالي تولید شــده در فرایند شایستگي نتواند 
در گوشــه اي از بازار بزرگ جهاني یا بازار منطقه اي 
و محلي مكاني مناســب براي خود پیدا كند، نشان 
از عدم كفایت شایســتگي دارد. لذا اگر زماني شعار 
آموزش همراه با تولیــد را مد نظر قرار داده ایم، اكنون 
باید »تولیــد همراه با فــروش« را به آن اضافه 
 كنیم كه میزان فروش، قدر خبرگي را نشــان 
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در مقایســه با دالیل بازاریابــي جهاني براي فروش 
محصوالت مشابه به منظور كاهش قیمت محصول، 
شرح داده است. ســؤال هایي از قبیل: چه كاالهایي 
باید تولید شــوند؟ باید وارد كدام بازار شد؟ چگونه 
باید وارد بازار شــد؟ و مهم ترین سؤال آنكه: چگونه 
در آنجا عمل كرد، ماندگار شــد و رشد یافت؟ این ها 
سؤال هایي هستند كه همة هنرآموزان و هنرجویان 
رشته هاي فني وحرفه اي و كاردانش مي باید در ذهن 
داشته باشند و از طریق پاسخ گویي به آن ها، موجبات 

تولید و رشد كاالي ایراني را فراهم آورند. 

مي  دهد و كاالي ایراني را شــكل مي دهد و 
»ذوق حقیقي« به وجود مي آورد.

با توجه به مطالب فوق، عالوه به پرداختن به همة 
اولویت هاي موجود در ایــن زمینه، مقالة »بازاریابي 
جهاني« را در دو شــمارة پاییز و زمســتان تقدیم 
همــكاران مي كنیم تــا توجه آنان را بــه دورنماي 
آموزش مهارت و شایستگي فني وحرفه اي و كاردانش 
جلب كنیم و حركت و نقش برنامة درسي را در روند 
توسعة اقتصادي نشان دهیم. نویسنده در این مقاله، 
پس از توضیح فلســفة بازاریابي محلي یا منطقه اي، 
تفاوت نیازهاي مشــتریان و تولیــدات منطقه اي را 
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