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چکید
از یک طرف حضور ایرا بعنوا عضو نارر در سازما تجارت جهگانی و از طگرف دیگگر رشگد بانکهگای
خاوصی منجر به مواجهه بانکهای ایرا با محیط رقابتی شد اند .بقا در چنین محیطی سازونارها و استراتژیهگای
خا

خود را میطلبد .از جمله این اب ارها میتوا به برنامه بازاریابی جهت رسید به یک م یت رقابتی پایدار اشار

نرد .در این تحقیق بمنظور آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایرا از مدل سهشگاخگی شگامل ابعگاد
ساختاری زمینهای و محتوایی استفاد میشود .در این ارتباط پرسشنامهای بر اساس الگوی سهشگاخگی تهیگه میشگود
نه روایی و پایایی آ به ترتیب از طریق خبرگا و آلفای نرونبا سنجید میشود .نتگایج تحقیگق نشگا میدهگد نگه
بانک توسعه صادرات ایرا در هر سه م لفه وضعیت نامناسبی دارد.
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مقدمه
یک شرنت یا سازما جهت تحقق اهداف نال و اهداف بازاریابی خگود نیگاز بگه
برنامه بازاریابی دارد نه یکی از ستاد های مهم این فرآیند تدوین استراتژیهای بازاریابی
است .اجرای درست استراتژیهای بازاریابی بصم نهایی و ضامن موفقیت شرنت در امر
بازاریابی است (اسالا  .)1325نتایج پژوهمهای مصتلگف در زمینگه مگدیریت اسگتراتژیک
نشا میدهد شرنتهایی نه از رویکردهای مدیریتی جهت رسید به یک م یت رقگابتی
پایدار استفاد میننند اغلب از عدا وجود برنامه بازاریابی یا اجرای برنامههگای بازاریگابی
در سطوح مصتلف سازمانی با مشکل مواجه میشوند .امگروز نشگور مگا بگرای پیوسگتن بگه
سازما تجارت جهانی گااهای اساسی از جمله حیف تدریجی انحاگار تگرویج رویکگرد
رقابتی در بازار و ناهم تادیگری دولت را پیم رو دارد .ایگن فرآینگدها شگرنتهگا و
سازما های ایرانی و بصاو

بانکها را با محیط رقابتی مواجه ساخته است .بقا در چنگین

محیطی سازونارها اب ارها و استراتژیهای خا

خود را میطلبد .از جملگه ایگن اب ارهگا

میتوا به آسیبشناسی برنامه بازاریابی جهت رسید به یک م یگت رقگابتی پایگدار اشگار
نرد .بدین منظور ترنیبی از نیروهای داخلگی و خگارجی فرآینگد جمگعآوری داد هگا و
اطالعات را شرو مینننگد نگه شگامل شگگردهای متفگاوت و مصتلفگی از جملگه ماگاحبه
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غیرساختاری پرسشنامه و  ...است .نتایج بدست آمگد بگه اعضگای سگازما بگازخورد داد
میشود تا فعالیتهای درست و صحیح از سوی آ ها اتصاذ شد و به مرحله اجرا درآیند.
روند عمومی در بانک توسعه صادرات ایرا م ید این مطلب است نه شرایط حانم
بر این سازما یا بطور خا

واحد بازاریابی نظاامند نیدت .به نظگر مگیرسگد نگه یکگی از

مهمترین دالیل نانارآمدی آ وجود برنامه بازاریابی نامناسب و عگدا اجگرای نظاامنگد آ
است .از این رو در این مطالعه بگه آسیبشناسگی برنامگه بازاریگابی بانگک توسگعه صگادرات
پرداخته میشود.
در ادامه این مقاله ابتدا به مرور ادبیات روشهای مصتلف آسیبشناسی بگا تمرنگ بگر
روش سهشاخگی پرداخته میشود .در بصم تعریگف مدگشله مدگشله مگورد نظگر بگه تفاگیل
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توضیح داد میشود .در ادامه شگاخصها بگرای بررسگی عملکگرد بازاریگابی بانگک توسگعه
صادرات طبگق نظگر متصااگین اسگتصراج شگد اسگت .سگپس بصمهگای روش شناسگی و
فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند .در نهایت نتیجگهگیری الزا صگورت گرفتگه
است.

پیشینه پژوهم
از بازاریابی همانند بدیاری از واژ های نلیگدی دیگگر در علگوا اجتمگاعی تعگاریف و
برداشتهای گوناگونی ارائه شد است .هر یک از صاحبنظرا به فراخور حال و زمانه خود
تعریفی از بازاریابی ارائه نرد اند .ناتلر ( )2007بازاریابی را فرآیندی اجتماعی و مگدیریتی
تلقی نرد است نه از طریق آ افراد یا گرو ها از طریق تولید و مبادله ناال بگا هگم بگه امگر
تکمین نیازها و خواستههای خود اقداا میننند .مکدونالد ( )1442یک الگگوی برنامگهری ی
اسگگتراتژیک بازاریگگابی شگگامل گااهگگای  -1هدفگگگیاری  -2ارزیگگابی وضگگعیت  -3تنظگگیم
استراتژی  -4تصایص منابع و نظارت ارائه نگرد .نتلگر و آرا اسگتران

( )2013مگدلی در

جهت ایجاد و حفظ تعادل استراتژیک بین اهداف منابع و فرصتهای در حال تغییر سازما
در حوز بازاریابی پیشنهاد دادنگد .اسگتانتو ( )1442فراینگد تگدوین اهگداف و اسگتراتژیها
توسط مدیرا مالی و مدیرا بازاریابی را برای اجرای فعالیتهای بازاریابی مورد توجه قرار

تقاضای بازار  -5طراحی آمیصته استراتژیک بازاریابی را ارائگه دادنگد .اسگائل ( )1440یگک
برنامه جامع و بلندمدت نه مدیر بازاریابی سازما را در طول  3یگا  5سگال آینگد مشگصص
میسازد مورد توجه قرار داد .فرل و همکارا ( )2005چارچوبی نلی شگامل مگوارد زیگر را
برای یک برنامه بازاریابی ارائه میدهند -1 .تعیین رسالت و اهداف نلی بر اسگاس ارزیگابی
از منابع و فرصتهای سازمانی  -2تعیین اهداف بازاریابی  -3تعیین اسگتراتژی بازاریگابی -4
توسعه برنامه عملیاتی بازاریابی و اجرا ننترل طرحهای عملیاتی .برانتگا و همکگارا ()2005
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داد نه بدین منظور یک الگوی  5مرحلهای شگامل  -1انجگاا تحلیگل وضگعیت  -2توسگعه
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به اهمیت توجه به بازاریابی داخلی و گرایم بازار در یک سیدتم بگانکی پرداختنگد .لگین و
همکارا ( )2013یک الگوی بازاریابی جدید بر مبنای دو رویکرد ( 4Cمشگتری ه ینگه بگه
مشتری تدهیالت و ارتباطگات) و ( 5Pمحاگول قیمگت مکگا تگرویج و مگردا) پیشگنهاد
دادند .ایشگا بمنظگور نمگایم تکثیرپگییری رویکگرد پیشگنهادی از بانکهگا بعنگوا مطالعگه
مگگوردی اسگگتفاد نردنگگد .ورهگگیس و همکگگارا ( )2011بگگه ارائگگه رویکگگردی بگگرای بهبگگود
تواناییهای بازاریابی مبتنی بر مشتری مدیریت برند و مدیریت ارتباط با مشتری پرداختنگد.
عالقمندا به مطالعه بیشتر اسگتراتژیهای بازاریگابی موجگود در ادبیگات میتواننگد بگه مقالگه
آربور و والدانی ( )2013رجو ننند.
اجرای هر یک از مدلهای بازاریابی موجود ممکن است در عمل مقاصگد سگازما را
برآورد نکند نگه خگود بیگانگر وجگود مشگکالتی در پیاد سگازی الگگوی بازاریگابی اسگت.
بنابراین در این شرایط باید به دنبال آسیبشناسگی سیدگتم باشگیم .بگدین منظگور الگوهگای
آسیبشناسی مصتلفی بگا توجگه بگه تحقیقگات صگورت گرفتگه مطگرح شگد اسگت (ورلگی و
توماس  .)2005الگوها اغلب در ابتدا متغیرهای حیاتی سازمانی را شناسایی میننند .سپس
ماهیت روابط میا این متغیرها (تکثیر یک متغیگر سگازمانی بگر دیگگر) را نمگایم مگیدهنگد.
بعبارت دیگر یک الگوی مناسب عوامل مهم در دسترس را بگرای تج یگه و تحلیگل مهیگا
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مینند .الگوهای مصتلفی در مقاالت ونتابها برای آسیبشناسی مطرح شد است نگه از
جمله مهمترین آ ها میتوا به تحلیل میدا – نیرو مدل لویت تحلیل سیدگتمی لیکگرت
مگگدل شگگم جعبگگهای مگگدل سگگازگاری بگگرای تحلیگگل سگگازما

چهگگارچوب 7S

مکین گ ی

چهارچوب  TPCتینی برنامهری ی عملکرد آسیبشناسی رفتگار فگردی و گروهگی مگدل
علی بورک و لیتوین مدل ستار گالبرید مدل تریکورد اشار نرد.
رویکردهای آسیبشناسی ذنر شگد عمگدتاً بگر عوامگل رفتگاری در سگازما تکنیگد
دارند .بدین معنی نه این مدلها به عوامل مربوط به نیروی اندانی از جمله انگی ش روحیه
نار و رضایت شغلی میپردازند و از عوامل ساختاری و زمینگهای غفلگت مینننگد .بمنظگور
رفع مشکل مگینور میرزایگی اهرنجگانی یگک رویکگرد آسیبشناسگی تحگت عنگوا "سگه
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شاخگی" ارائه نرد .در این رویکرد منظور از عوامل رفتاری نلیه عوامل مربوط به نیگروی
اندانی است نه محتوای سازما را تشکیل میدهد؛ عوامل ساختاری در برگیرند مجموعگه
روابط منظم حانم بر اج ای داخلی سازما نه بدنه آ را میسازند مانند ساختار سازمانی
قوانین و مقررات و سرانجاا عوامل زمینهای شامل محیط و شرایط بیرونی است نگه مدگبب
عوامل رفتاری و ساختاری هدتند (جوادین .)1323
در مدل سه شاخهای ارتباط بین عوامل ساختاری رفتاری و زمینهای به گونهای اسگت
نه هیچ پدید یا رویداد سازمانی نمیتواند خارج از تعامگل ایگن سگهشگاخه صگورت گیگرد.
بعبگگارت دیگگگر رابطگگه بگگین ایگگن سگگهشگگاخه یگگک رابطگگه تنگاتنگ

بگگود و در عمگگل از هگگم

جداییناپییر هدتند .در واقع نو روابط موجود بین ایگن سگه شگاخه از نگو الزا و ملگ وا
بود و به مثابه سه شاخه رویید از تنه واحد حیات سازما هدتند.
با توجه بگه مطالگب ذنگر شگد مگدل سهشگاخگی بگه علگت جامعیگت در تحقیقگات و
مقالههای مصتلف آسیبشناسی مورد استفاد قرار گرفته اسگت .در ایگن ارتبگاط جنیگدی و
محبتی( )1327و میرزائی اهرنجانی( )1321به ترتیب بمنظگور بهبگود و توسگعه منگابع اندگانی
بانک ملت و دانشگا علوا پ شکی تهرا از مدل سهشاخگی استفاد نرد انگد .فرهنگگی و
همکارا ( )1374برای توسعه یک طگرح تفاگیلی بمنظگور شگناخت و آسگیبشناسگی آب
منطقهای غرب از مدل سهشاخهای الگوبرداری نردند .ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر

عوامل رفتاری ساختاری و زمینهای است و هیچ پدید یا رویداد سازمانی نمیتواند خگارج
از تعامل این سهشاخه صورت گیرد این رویکرد جهت آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک
توسعه صادرات پیشنهاد میشود.
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دیدگا اماا علی( ) با استفاد از مدل مفهومی سهشاخگی( )1324صورت پییرفت.
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تعریف مدشله
مدشله چی ی است نه توا سازما را در رسید به هدف به خطر میاندازد یا به بیا
دیگر وضعیتی است نه سازما را از ندب یک یا چند هدفم باز دارد (رضائیا .)1320
هر سازمانی در طول حیات خود با مدائل مصتلفی مواجه مگیشگود .ایگن مدگائل بگر حدگب
شدت تکثیر و ساختار تفاوتهایی با یکدیگر دارند .برخی مشگکالت سگاد هدگتند .هگدف
تامیمگیری روشن است مشکل آشناست .چنین شرایطی را مشکالت بگا سگاختار خگوب
مینامند .این نو از مشکالت تهدید ننند حیات سازما نیدتند .با ایگن حگال بدگیاری از
شرایطی نه مدیرا با آ روبرو هدتند مشکالتی با ساختارهای بد هدتند .اطالعات دربار
چنین مشکالتی مبهم و ناقص است .آسیبهگای سگازمانی مشگکالتی بگا سگاختار بدگیار بگد
هدتند نه اگر به موقع درما نشوند سگازما را بگه ورطگه نگابودی مگینشگند .در حقیقگت
آسیبهای سازمانی به آ دسته از مشکالت اساسی اطگال مگیشگوند نگه بطگور مگداوا و
فراگیر سازما را در معرض بحرا قرارداد و موجب بازماند سازما از رشگد متناسگب و
سالم میشوند .آسیب شناسی سازمانی تعبیر و تفدیر علمی و منطقی انوا و اقداا عالئگم و
اطالعاتی است نه با پژوهمهای علمی مشاهد و جمگعآوری میشگوند و ایگن اطالعگات
حانی از اوضا و احوال ناسالم یگا نامتعگادل سگازمانی اسگت (محمگدزاد  .)1323یکگی از
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مشکالت با ساختار بد نارسایی برنامه بازاریابی سازما است .از این رو در این تحقیگق بگه
آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات خواهیم پرداخت.
آسیبشناسی فن استفاد از داد های جاری سازما و نی ارتباط آ باچگونگی نار
و عملکرد در وضعیت فعلی است .آسیبشناسی میتواند حالت دفاعی بنگا هگا را از میگا
بردارد و اب اری برای یادگیری الگوهای جدید رفتاری باشد (برودر  .)2002در داخل یک
سازما فرآیند آسیبشناسی پییرش درستی وجود مشکالت یا نیاز به وجود مدیر درست
توسط مدیریت عالی سگازما را تدگهیل مگیننگد (مگان ینی  .)1442در نهایگت در داخگل
فرایند آسیبشناسی سازمانی نتایج جمعآوری داد ها به اعضای سگازمانی بمنظگور شگرو
فرایند تغییر سازمانی بازخورد داد میشود (فالتا .)2002
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برودیر ضگمن بررسگی ویژگگیهگای یگک آسگیبشناسگی مناسگب چهگار مرحلگه بگرای
آسیبشناسی پیشنهاد می نند .آسیبشناسی زمانی آغاز میشود نه گروهی (معموالً مدیریت)
پی میبرند نه سازما مشکل دارد و این مشکل نیاز به شناسایی (از نظگر نقطگه وقگو ) و تغییگر
دارد ترنیبی از نیروهای داخلی و خارجی فرآیند جمع آوری داد هگا و اطالعگات را شگرو
میننند نه شامل شگردهای متفاوت و مصتلفی میتوانگد باشگد (مثگل ماگاحبه غیرسگاختاری
پرسشنامه )...فرآیند جمعآوری داد ها بدوی داد هایی سو داد میشود نه احداس میشود
اعتبار و صحت دارند (مالک اعتبار) نتگایج بدسگت آمگد بگه اعضگای سگازما بگازخورد داد
میشود تا فعالیتهای درست و صحیح از سوی آ هگا اتصگاذ شگد و بگه مرحلگه اجگرا درآیگد»
(برودر  .)2002بطور نلی چهار مرحله فو در همه فرایندهای آسیبشناسی صد مینند.
در اولین ننفرانس اروپایی 1با توجه بگه وجگود تغییگرات در سگطح جهگانی و تفگاوت
تجارت در قر  20با قر  21چهارچوبی برای آسیبشناسی ارائه شد نه ضمن تکنید بر
مدیریت استراتژیک در سطح سازما از آ برای بررسی وضعیت فعلی چگونگی نیگل بگه
اهداف بلندمدت و در نهایت رسید به نتگایج مطلگوب از دیگدگا تمگامی ذینفعگا اسگتفاد
میشود .این چهارچوب قابل تعمیم به درو سازما ورایف بصمها یا چند سطح مشابه
درو سازما است .رویکردهای مصتلفی برای آسیبشناسی در ادبیات ارائگه شگد اسگت.
اما انثر این رویکردها عمدتاً عوامل رفتاری را مورد آسیبشناسی قگرار میدهنگد .از آنجگا

عوامل زمینهای و محتگوایی را نیگ مگورد بررسگی قگرار میدهگد .از ایگن رو در ادامگه بطگور
مصتار مدل تحلیل سهشاخگی شرح داد میشود.

1 ICF
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صادرات هدتیم مدل تحلیل سهشگاخگی اسگتفاد میشگود نگه عگالو بگر عوامگل رفتگاری

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

نه در این تحقیق به دنبال بررسی هر چه جامعتر آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه
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مدل تحلیل سهشاخگی
آسیبهای سازمانی علل عوامل و مشکالت اساسی و پایهای هدتند نه سازما را در
معرض بحرا قرار داد و موجب میشوند نه سگازما از رشگد متناسگب و سگالم خگود بگاز
بماند .پدید سازما و مدیریت را میتوا بر حدب سه دسته عوامگل رفتگاری سگاختاری و
زمینهای بررسی و تج یه و تحلیل نرد (شکل  .)1منظور از عوامل رفتاری (محتوایی) نلیگه
عوامل مربوط به نیگروی اندگانی ماننگد انگیگ ش روحیگه نگار و رضگایت شگغلی اسگت نگه
محتوای سازما را تشکیل میدهند .عوامل ساختاری در برگیرنگد مجموعگه روابگط مگنظم
حانم بر اج ای داخلی سازما مانند ساختار سازمانی قوانین و مقررات است نگه بدنگه آ
را میسازند و سرانجاا عوامل زمینهای شامل محیط و شگرایط بیرونگی اسگت نگه سگببسگاز
عوامل رفتاری و ساختاری هدتند (میرزایی .)1377
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شکل  .1اج ای مدل سه شاخگی

علت نامگیاری این مدل به سهشاخگی این است نه ارتبگاط بگین عوامگل سگاختاری
رفتاری و زمینهای بهگونهای است نه هیچ پدید یگا رویگداد سگازمانی نمگیتوانگد خگارج از
تعامل این سهشاخه صورت گیگرد .بعبگارت دیگگر رابطگه بگین ایگن سگه شگاخه یگک رابطگه
تنگاتن

بود و در عمل از هم جداییناپییرند .در واقع نو روابگط موجگود بگین ایگن سگه

شاخه از نو الزا و مل وا بود و به مثابگه سگه شگاخه روییگد از تنگه واحگد حیگات سگازما

آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایرا با استفاد از مدل سهشاخگی 34 ///

هدتند .در ادامه سه شاخه مینور به تفایل شرح داد شد و مدل مفهگومی آ در شگکل 2
نمایم داد شد است.
شاخه ساختاری :علل و عواملی نه سگاختارهای سگازما را در معگرض بحگرا قگرار
میدهند آسیبهای ساختاری نامیگد میشگوند .سگاختارهای سگازمانی مدگیرها نانالهگا و
رروفی هدتند نه فرآیندها وعملیات سازمانی در آ ها جاری میشوند .شاخه ساختاری در
برگیرند همه عناصر عوامل و شرایط فی یکی و غیراندانی سازما است نه با نظم قاعد
و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فی یکی و مادی سازما را میسازند.
شاخه محتوا یگا رفتگار :همگانطور نگه اشگار شگد سگاختار بگه مثابگه رگرف فعالیتهگا
وحرنات سازمانی است .محتوا یا ماد هایی نه درررف سگازما میریگ د همگا نگار یگا
رفتگار اندا هاسگت .بنگابراین محتگوای اصگلی سگازما را رفتگار اندگانی تشگکیل میدهگد و
فعالیتها و رفتارهای اندا نیگ بگرای نیگل بگه اهگداف از قبگل تعیگین شگد سگازمانی انجگاا
میپییرند .برآیند نار و انگرژی اندگا و اهگداف و سگاختارهای سگازما در نارنردهگا یگا
ورایف اصلی سازما تبلور پیدا مینند .در شناخت آسیبهای رفتاری نگانو توجگه بگه
نارنردهگا و عملکردهاسگت و بایگد آ دسگته از عگواملی بررسگی شگود نگه نارنردهگای
سازمانی را مصتل یا عملکرد اندا ها را از حالت طبیعی منحرف نرد و به اثربصشی آ هگا
به قدری صدمه میزنند نه در سازما ایجاد بحرا نرد و سازما را بطگور نلگی از رشگد

جایگا خاصی دارد .اوالً مهمترین ویژگی اهمیت وسعت و قگدمت ایگن شگاخه ندگبت بگه
شاخههای ساختار و محتوا است .در اهمیت زمینه و محیط همین بگس نگه دو شگاخه دیگگر
وجود و پیدا شد خود را وابدته بگه شگاخه محگیط میداننگد .مفهگوا زمینگه نگه در تشگوری
سیدتمی معادل و مترادف مفهوا محیط است به قدری مهم است نگه از سگطح مفهگوا بگه
سطح تشوری ارتقاء یافته و امروز محققین و تشوری پردازا نظریههای سازمانی تشوریهای
مهمی دربار محیط ارائه داد اند .اصلیترین نگار عوامگل زمینگه یگا محیطگی تنظگیم روابگط
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سالم باز میدارند.
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سازما با سیدتمهای باالتر از خود است چو هگر سیدگتم یگا سگازمانی در جایگگا خگا
خودش هموار باسیدتمهای باالتر از خودش در ننم و واننم دائمی اسگت و ندگبت بگه
سیدتمهای باالتر سیدتم فرعی محدوب میشود .بنابراین همه علل و عواملی نه موجبگات
برقراری تنظیم و واننم به موقع و مناسب سازما ندبت به سیدتمهای اصگلیتر را فگراهم
میآورنگد زمینگه یگا محگیط نامیگد میشگوند .بنگابراین آسگیبهای زمینگهای یگا محیطگی
آسیبهایی هدتند نه رابطه و تعامل مناسب و درست و یگا بعبگارت سیدگتمی وانگنم بگه
موقع و درست سازما را با سیدتمهای همجگوار محیطگیاش بگر هگم زد و در ایگن روابگط
ایجاد بحرا مینند (میرزائی اهرنجانی .)1321

شکل  .2مدل مفهومی پیشنهادی (میرزایی )1377
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چارچوب تحقیق
در این بصم به معرفی شاخصهای مورد بررسی برای هر یک از عوامگل سگاختاری
زمینگگهای و محتگگوایی میپگگردازیم .شگگاخصهای مگگورد اسگگتفاد از نظگگر خبرگگگا اسگگتصراج
شد اند .جهت تهیه پرسشنامه به ازای هگر شگاخص یگک سگوال طراحگی شگد نگه از نتگایج
حاصل از آ ها به بررسی عملکگرد برنامگه بازاریگابی بانگک توسگعه صگادرات در سگه زمینگه
ساختاری زمینهای و محتوایی پرداخته شد است .از آنجا نه شگاخصها نیفگی هدگتند از
طیف لیکرت برای نمّیسازی آ ها بمنظور انجاا آزمو های فرضیه استفاد شد است .در
ادامه شاخصهای استصراج شد برای هر یک از عوامل به شرح زیر آورد شد است:
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عوامل ساختاری
 می ا اگاهی افراد از نقم خود در فرایندهای برنامهری ی استراتژیک بازاریابی
 وجود رویهها و مکانی اهای ننترلی الزا برای برخورد بگا عگدا تحقگق اهگداف تگدوین
شد
 می ا تصایص منابع نافی برای برنامه بازاریابی
 می ا اطالعات نافی برای بنیا گیاری یک برنامه بازاریابی
 می ا اشتیا به فعالیتهای گروهی و تیمی در واحدهای سازما
 می ا طراحی و پیاد سازی مکانی اهای الزا بمنظور تدهیل نار گروهی در سازما
 می ا آموزش نارننا و مدیرا فعلی برای درک چگونگی اجرای فرایندها
 می ا توجه سازما به فرصتهای پیم رو برای ندب سود
 می ا عملی و ناربردی بود سیدتم اطالعات بازاریابی سازما
 می ا هماهنگی و جوابگویی به موضوعات نال پیم روی سازما

عوامل زمینه ای
 می ا نظارت مدیرا ندبت به برنامههای بازاریابی
 می ا احداس مدشولیت نارننا ندبت به اجرای برنامهری ی بازاریابی موجود

 می ا فرهن

سازی الزا جهت پیشبرد اهداف بازاریابی

 می ا توجه برنامهری ی بازاریابی سازما به موضو پاداش نارننا
 می ا تکنید برنامهری ی بازاریابی به فرصتهای بازار

عوامل محتوایی
 می ا انگی ش در جهت اجرای برنامههای بازاریابی
 می ا احداس رضایت در سازما ندبت به برنامه بازاریابی
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 صحت روابط موجود در اجرای برنامه بازاریابی
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 می ا تعهد مدیرا ندبت به اجرای برنامهری ی بازاریابی موجود
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 می ا توجه به افکار نو و جدید در برنامه بازاریابی
 می ا شفافیت مدشولیتها و اختیارات برای مجریا در برنامه بازاریابی
 می ا هماهنگی نیروی فروش و ارائه خدمات با برنامه بازاریابی
 می ا عالقهمندی مدیرا ارشد و رؤسای سازما به برنامه بازاریابی
 می ا توجه رؤسا و مدیرا سازما در اتصاذ تامیمات نلیدی به برنامهری ی بازاریابی
 می ا توجیه مدیرا به نیاز به برنامهری ی بازاریابی
 می ا باور مدیرا صفی به مفید بود برنامهری ی بازاریابی
 می ا درک روشن از واژ های متداول برنامهری ی بازاریابی در سازما
 می ا مشارنت متصااین وریفهای در فرایند بازاریابی

روششناسی پژوهم
این تحقیق از نظر شیو گردآوری داد ها توصیفی از نو پیمایشی است .با اسگتفاد
از تحقیقگگات مصتلگگف صگگورت گرفتگگه بگگرای بررسگگی وضگگعیت موجگگود برنامگگه بازاریگگابی
پرسشنامهای با  30سوال اصلی در مقیاس  5گ ینگهای لیکگرت و تعگدادی پرسگم جمعیگت
شناختی طراحگی شگد .جامعگه آمگاری ایگن تحقیگق نارشناسگا و مگدیرا سگتادی رؤسگا و
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معاونین شعب بانک توسعه صادرات ایرا در سطح نشور بود نه بالغ بر  170نفر شناسگایی
شدند .با توجگه بگه محگدودیت جامعگه آمگاری بگا اسگتفاد از روش سرشگماری تعگداد 170
پرسشنامه توزیع شد نه تعداد مورد قبول  123پرسشنامه بود نه نشانگر نگر بازگشگت 72
درصد است .در این پژوهم برای این نه پرسشنامه از پایایی مناسگبی برخگوردار باشگد از
یک نمونه مقدماتی نی استفاد شد است .بدین ترتیب نه پس از طراحی پرسشنامة اولیگه
تعداد  30پرسشنامه باورت آزمایشی توزیع شد و سپس با استفاد از داد های بدست آمد
از این پرسشنامهها و به نمک نرااف ار آماری  SPSSمی ا ضگریب اعتمگاد بگا روش آلفگای
نرونبا محاسبه شد نه برای نل سشواالت عدد  0/45درصد بدسگت آمگد و بگرای عوامگل
ساختاری زمینهای و محتوایی محاسبه شد .ایگن اعگداد نشگاندهند آ اسگت نگه پرسشگنامه
مورد استفاد از قابلیت اعتماد یا بعبارت دیگر از پایایی باالیی برخوردار است.
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ضریب آلفای نرونبا محاسبه شد برای پرسشگنامه تحقیگق حاضگر بگرای هریگک از
عوامل در زیر آمد است .تنهگا در م لفگه سگاختاری بگه خگاطر پگایین بگود ضگریب آلفگای
نرونبا ( )0/144مجبور شدیم برای اف ایم همدانی درونی دو سگوال  10و  11را حگیف
ننیم .پس از حیف دو سوال مقدار ضریب آلفای نرونبا به مقدار قابگل قبگولی افگ ایم
یافت .این مقادیر نشا دهند قابلیت اعتماد (پایایی) باالی این پرسشنامه است .دامنه ضریب
قابلیت اعتماد از صفر تا یک است .آلفای نرونبا بگا اسگتفاد از نگرا افگ ار  SPSSمحاسگبه
شد و ج ئیات آ در جدول  1ارائه شد است.
جدول .1ضریب آلفای نرونبا

م لفه

ضریب آلفای نرونبا

ساختاری

0/442

زمینهای

0/744

محتوایی

0/733

نل سواالت

0/45

فرضیههای تحقیق
تماا مطالعات تحقیقی بر یک چارچوب مفهومی استوار است نه متغیرهای مورد نظر
و روابط میا آ ها را مشصص مینند .از آنجا نه هر پژوهم میگدانی و پیمایشگی نیازمنگد

میرزایی برای شگناخت مدگائل سگازمانی و آسگیبشناسگی طراحگی نگرد انگد بعنگوا مگدل
مفهومی استفاد شگد اسگت .ایگن ابگ ار تحلیلگی دارای سگه شگاخه اساسگی اسگت (میرزایگی
 .)1377بر این اساس فرضیههای تحقیق به شکل زیر تعریف شد اند:
 .1برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایرا در بُعد عوامل ساختاری مناسب است.
 .2برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایرا در بُعد عوامل رفتاری مناسب است.
 .3برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایرا در بُعد عوامل زمینهای مناسب است.
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نقشه ذهنی و مدل مفهومی است نه در قالب اب ار تحلیلگی مناسگب متغیرهگا و روابگط بگین
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یافتههای پژوهم
در این بصم برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات از سه جنبه ساختاری زمینگهای و
محتوایی مورد آزمو قرار میگیرد.
فرضیه شمار یک :م لفه ساختاری

بمنظور بررسی و پاسخ به این سوال از آزمو میگانگین یگک جامعگه اسگتفاد شگد .بگا
استناد به نمرات بدست آمد از نمونه و انجاا آمار  tیک نمونهای نتایج تحلیل در جگدول
 2نشا داد شد است .همانطور نه مشگاهد میشگود مقگدار  0.000 p-valueاسگت نگه از
مقدار  α=0/05نوچکتر شد است .لیا میتوا گفت میانگین پاسگخها برابگر بگا  3نیدگت.
منفی بود حد باال و پایین این فاصله نی بیانگر این نکته است نه میانگین م لفگه سگاختاری
نمتر از عدد  3است .لیا اگر ما با توجه به میانگین ایگن متغیگر نمگر نمتگر از  3را وضگعیت
نامناسب ن دیک به  3را وضعیت متوسط و بیشتر از  3را وضعیت مناسگب در نظگر بگیگریم
نتیجه نلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود نه از نظر وضگعیت م لفگههای سگاختاری بگا
توجه به میانگین جامعه ( )2/12در وضعیت نامناسب قرار دارد .همننا نه در جدول پائین
مشصص است مقدار آمار ( )tبرابگر بگا  -2/421اسگت نگه  -1/41نوچگکتر اسگت و در
ناحیه بحرانی آزمو قرار ندارد و به بیا دیگر اختالف میانگین از عدد  3معنیدار است.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمو تی تک نمونهای جهت بررسی م لفه ساختاری
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م لفه

آمار ()t

درجه آزادی

-pمقدار

میانگین

حد پایین

حد باال

میانگین واقعی

ساختاری

-2/421

123

0/000

-0/374

-0/413

-0/2452

2/12

نتیجه نلی بدین صورت است نه از نظر وضعیت شاخه ساختاری با توجه به میانگین
جامعه ( )2/12در وضعیت نامناسگب قگرار دارد .بگدین معنگی نگه عگواملی نگه میتوانگد در
موفقیت بکارگیری برنامه بازاریابی بانک توسگعه صگادرات در عامگل سگاختاری تکثیرگگیار
باشد بصوبی بکار گرفته نمیشود نه ایگن خگود میتوانگد از عوامگل پگایین بگود وضگعیت
ساختاری باشد .در نتیجه برای بهبود برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات بر اساس نتگایج
بدست آمد برای آزمو های فرضیه زیرم لفههای ساختاری پیشنهاداتی به شرح زیگر ارائگه
می شود:

آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایرا با استفاد از مدل سهشاخگی 45 ///

 .1اف ایم آگاهی افراد از نقم خود در فرایندهای برنامهری ی استراتژیک بازاریابی
 .2مشصص نرد رویهها و مکانی اهای ننترلی الزا برای برخورد با عدا تحقق احتمگالی
اهداف تدوین شد در سازما با تدوین و ترسیم و ابالغ آ ها
 .3تصایص منابع نافی برای اجرای برنامه بازاریابی
 .4در دسترس قرار داد اطالعات نافی و شفاف برای بنیانگیاری برنامه بازاریابی
 .5ایجاد سیدتم اطالعاتی بازاریابی
فرضیه شمار دو :م لفه زمینهای

تج یه وتحلیل داد ها مطابق جدول  3نشا داد مقدار آمار  tبدسگت آمگد از گگرو
نمونه ( )-5/724است و سگطح خطگای مشگاهد شگد نوچگکتر از  0/05اسگت .بنگابراین
میتوا پییرفت عوامل زمینهای همننا نه در جدول  3مشصص است مقدار آمار ( )tاز
 -1/41نوچکتر است و در ناحیه بحرانی آزمگو قگرار نگدارد و بگه بیگا دیگگر اخگتالف
میانگین از عدد  3معنیدار است .از نظر وضعیت نی با توجه بگه میگانگین جامعگه ( )2/14در
وضعیت نامناسب قرار دارد.
جدول  .3نتایج حاصل از آزمو تی تک نمونهای جهت بررسی م لفه زمینهای
م لفه

آمار ()t

درجه آزادی

-pمقدار

میانگین

حد پایین

حد باال

میانگین واقعی

زمینهای

-5/724

123

0/000

-0/352

-0/473

-0/230

2/14

پایین بود وضعیت زمینگهای باشگد در نتیجگه بگرای بهبگود برنامگه بازاریگابی بانگک توسگعه
صادرات در م لفه زمینهای پیشنهاداتی بگه شگرح زیگر بگر اسگاس نتگایج بدسگت آمگد بگرای
آزمو های فرضیه زیرم لفهها ارائه میشود:
 .1برنامهری ی برای نظارت و دریافت بازخورد دربار برنامه بازاریابی صورت گیرد.
 .2نحو خودنظارتی مدیرا ندبت به برنامههای بازاریابی آموزش داد شود.
 .3احداس مدشولیت نارننا را از طریق ایجگاد تعهگد ندگبت بگه اجگرای برنامگه بازاریگابی
اف ایم داد.
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عواملی نه میتواند در موفقیت بکارگیری برنامه بازاریابی بانک توسعه صگادرات در
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فرضیه شمار سه :م لفه محتوایی

جدول  4نشا میدهد نه در سطح اطمینا  %45و درجه آزادی  123م لفه محتگوایی
اختالف میانگین از عدد  3معنیدار است .تج یه و تحلیل داد ها مطابق جگدول  4نشگا داد
نه مقدار  tبدست آمد از گرو نمونه ( )-1/214است و لیا سگطح خطگای مشگاهد شگد
نوچکتر از  0/05است .از نظر وضعیت نی با توجه به میانگین جامعه ( )2/52در وضگعیت
نامناسب قرار دارد .بگدین معنگی نگه عگواملی نگه میتوانگد در موفقیگت بکگارگیری برنامگه
بازاریابی بانک توسعه صگادرات در عامگل محتگوایی تکثیرگگیار باشگد بصگوبی بکگار گرفتگه
نمیشود نه این خود میتواند از عوامل پایین بود وضعیت محتوائی باشد.
جدول  .4نتایج حاصل از آزمو تی تک نمونهای جهت بررسی م لفه محتوایی
م لفه

آمار ()t

درجه آزادی

-pمقدار

میانگین

حد پایین

حد باال

میانگین واقعی

محتوایی

-1/214

123

0/000

-0/414

-0/5352

-0/2442

2/52

در نتیجه برای بهبود برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات در م لفه محتوایی پیشنهاداتی بگه
شرح زیر و بر اساس نتایج بدست آمد برای آزمو های فرضیه زیر م لفهها ارائه میشود:
 .1شناسایی نیازهای مشتریا و توسعه خدمات بر اساس آ نیازها
 .2سهولت و وجود نداشتن گیر و بندهای اداری و ناهم پینیگدگیهای تاگمیمگیری

دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

در اجرای برنامه بازاریابی
 .3تهیه اطالعات ساختاری در بُعد تجگارت داخلگی و خگارجی هگر اسگتا بصاگو

در

بصمهای صنعت تجارت نشاورزی و درصد سهم استا از صادرات غیرنفتی

نتیجهگیری و پیشنهادها
روند عمومی در بانک توسعه صادرات ایرا م ید این مطلب است نه شرایط حانم بر این
سازما یا بطور خا

واحد بازاریابی غیرنظاامنگد اسگت .بنظگر میرسگد نگه یکگی از مهمتگرین

دالیل نانارآمدی آ وجود برنامه بازاریابی نامناسب و عدا اجرای نظاامند آ اسگت .از ایگن رو
در این مطالعه به آسیبشناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات پرداخته شد.
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الگوهای مصتلفی در مقاالت و نتابها برای آسیبشناسی مطرح شد اسگت .عمگد
رویکردهای موجود عمدتاً بر عوامل رفتاری در سازما تکنید دارند .بگدین معنگی نگه ایگن
مدلها صرفاً به عوامل مربوط به نیروی اندانی توجه دارند .از این رو در این مطالعه رویکرد
آسیبشناسی سهشاخگی مورد استفاد قرار گرفت .در مدل سهشاخهای ارتباط بین عوامگل
ساختاری رفتاری و زمینهای به گونهای است نه هیچ پدید یا رویداد سگازمانی نمگیتوانگد
خارج از تعامل این سهشاخه صورت گیرد.
متناسب با مدل سهشاخگی برنامه بازاریابی بانک توسگعه صگادرات در هگر سگه جنبگه
ساختاری رفتاری و زمینهای مورد آزمو قرار گرفت .نتایج حاصل از سگه آزمگو فرضگیه
نشا میدهد نه برنامه بازاریابی در هر سه مورد عملکرد مناسبی نگدارد .نهایتگاً بگرای بهبگود
عملکرد برنامه بازاریابی بر اساس نتایج بدست آمد از آزمو های فرضیه هگر یگک از زیگر
م لفههای ساختاری محتوایی و زمینهای پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه شد:
ابالغ برنامههای بازاریابی در ابتدای هر سال دریافت بازخورد از برنامه بازاریگابی هگر
یک از شعب برگ اری دور های آموزشگی و بگازآموزی بگرای مگدیرا و نارننگا واحگد
بازاریابی ایجگاد عالقگه و آمگادگی مگدیرا و پرسگنل سگازما بگه شگرنت در فعالیتهگای
گروهی و تیمی با فرهن

سازی نظگارت و بروزرسگانی برنامگه بازاریگابی مهندسگی مجگدد

فراینگگدهای بازاریگگابی بگگرای نگگارایی بگگاالتر بررسگگی فرآینگگدهای مربگگوط بگگه طراحگگی
یکپارچهسازی و تعامالت سیدتمی شناسایی نیازهای مشگتریا و توسگعه خگدمات براسگاس
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اطالعات ساختاری برای طرحری ی عملیاتی بازاریابی.
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آ نیازهگگا اطگگال رسگگانی مناسگگب دربگگار برنامگگه بازاریگگابی از سگگوی سگگتاد و شگگعب بانگگک
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