اولویتبندیشاخصهایارزیابیعملکردبازاریابیبااستفادهاز
روشدلفیفازیوتحلیلسلسلهمراتبیفازیدرنظامبانکداری
جمهوریاسالمیایران 

مهدی بنی اسدی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملكرد بازاریابی در
نظام بانكداری صورت گرفته است .نمونه آماری این مطالعه  11نفر از مدیران عامل 11
بانك دولتی و خصوصی تشكیل داده است .برای پیداکردن شاخصهای ارزیابی عملكرد
بازاریابی پژوهشگر ،بر اساس ادبیات نظری 1 ،بعد و  24شاخص را انتخاب و این شاخصها
با روش دلفی فازی تحلیل کرده است تا مهمترین آن ها شناسایی و درنهایت ،با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویتبندی آنها را مشخص شدهاست .یافتههای حاصل از
پژوهش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان میدهد که مهمترین ابعاد ارزیابی عملكرد
بازاریابی بهترتیب عبارتنداز بعد مشتری ،بعد مالی ،بعـد برنـد ،بعـد بازار و بعـد نوآوری
که در بعد مشـتری ،رضایت مشتری ،و در بعد برند،کیفیت ادراک شده و در بعد بازار،
سهم بازارو در بعد نوآوری ،بازده خدمات جدیـد و نهایتا در بعـد مالی ،میـزان فـروش،
باالتـرین سطـح اهمیت را دارا بوده است.

کلید واژهها
ارزیابی عملكرد بازاریابی ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،نظام بانكداری ،روش دلفی فازی.

mehdi.baniasadi@gmail.com
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مقدمه
نظام بانكداری در سطح دنیا یكی از صنایع گسترده ،پیچیـده و حیـاتی محسـوب
میشـود .در قرن حاضر فعالیتهای اقتصادی بهنحوی شكل گرفته که تداوم آن بدون
پشتوانه بانكها عمال امكانپذیر نیست و از این روست که نظام بانكداری بهعنوان یكی از
پایههای گران سنگ اقتصاد در هر کشوری شناخته شده است (بارویس و فارلی )2224،چرا
که پویایی ،و اثربخشی و توانمندی این صنعت ،نه تنها فضای کسب و کار را منتفع میسازد
بلكه تأثیرات بسیاری بر محیط خارجی (محیط کالن اقتصادی و بازرگانی) نیزخواهد داشت.
بانكها مانند هر سازمان انتفاعی دیگری در پی کسب سود و دستیابی به مزیتهای رقابتی
هستند .آکاماوی 1بر این عقیده است که بانكها نسبت به سود حاصل از روابط با مشتریان،
بسیار عالقمنـد هستنـد ،چـون آنهــا تحــت فشــار رقابتـی شدیـد از ســوی رقبــای
خــود قــرار دارنـد (آکاماوی )2221،ومطالعه وضعیت میزان سودآوری مشتریان بزرگ
میتواند بانكها را در این فضای رقابتی راهنمایی کند تا به بهبود وضعیت فعلی و ارتقا
فعالیتهای خود بپردازند .بهعبارتی دیگر ،شرایط موجود در بازار رقابتی امروز بهگونهای
است که بانكها نیازمند توسعه شاخصهای ارزیابی بوده و همین امر مدیران را قادر می-
سازد ،تا تصمیماتی بهتر و آگاهانهتر در حوزه بانكداری اتخاذ کنند(کوکیناکی و امبلر،
 )1333امروزه اکثر خبـرگان صنعت بانكداری به این موضـوع باور دارند که اگر بانكها
بخواهـند اهداف خود را محقـق سازنـد ،نیـاز بـه داشـتن نظام بازاریابـی اثربخـش و کـارا
هستنـد (کُرنلیز و همكاران )2223 ،درحقیقت با بخشبندی بازار ،و افزایش تنوع و افزایش
پیچیدگی محصوالت ،سطح بازگشت سرمایهگذاری کاهش یافته و تبدیل به یكی از
موضوعات بازاریابی شدهاست و از اینرو ارزیابی فعالیت بازاریابی دیگر یك کار ،تفننی و
انتخابی حساب نشده وبه یك ضرورت تبدیل شده است اهمیتی چنین موضوعی بر این
فرض است که افزایش پاسخگویی در بازاریابی خدمات بانكی ،می تواندعملكرد بانكها را
تقویت و بر اعتبار بازاریابی بخصوص در شرایط رکود چرخه اقتصادی بیفزاید .از سوی دیگر
با وجود این اهمیت ،عمال تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شدهاست که ریشه آن در نبود
فقدان پیچیدگی اثرات ریشهای کوتاهمدت نسبت به اثرات بلندمدت ،مشكل سنجش ارزش
برند و توجه بیش از حد مدیریت کسب و کار به معیارهای مالی است .ولیكن ،به دلیل
محرمانه بودن اطالعات عملكرد بازاریابی ،هیچ بنگاه اقتصادی حاضر به ارائه اطالعات خود
Akamavi
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در این زمینه نیست و از اینرو است که مطالعات قوی و معتبری اندکی در زمینه وضعیت
عملكرد بازاریابی در یك صنعت یا سازمان خاص وجود دارد .نكته حائز اهمیت این است
که شاخصهای مورد استفاده در ارزیابی عملكرد بازاریابی و نیز درجه اهمیت آنها در هر
کشور و صنعت،کامال از دیگر حوزهها متفاوت است و نمیتوان تنها به شناسایی این
شاخصها از طریق ادبیات بازاریابی اکتفا و آن را به همه صنایع در داخل کشور تعمیم داد
(چن و وانگ )2212 ،در نتیجه ،مسئله اصلی پژوهشگر که این مطالعه بهدنبال پاسخگویی به
آنها است ،این موضوع است که شاخصهای مناسب در ارزیابی عملكرد نظام بانكداری
ج.ا.اچیست و این شاخصها چگونه اولویتبندی می شود؟
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
نظامهای ارزیابی عملكرد بازاریابی از نظامهای کنترل سازمانی است که درحال حاضر
به یكی از حوزههای اصلی تمرکز محققین در انجمن رهبری بازاریابی 2در ایاالتمتحده
امریكا ،موسسـه خبـره بازاریابی 3در انگلیـس و موسسـه بازاریابی استرالیـا 4تبــدیل شده
است (نیلی و نجار )2226 ،پاسخگویی به فشارهای رقابتی و تنگناهای مالی از جمله عواملی
هستند که اندازهگیری و سنجش عملكرد بازاریابی را بهعنوان یكی از اولویتهای اصلی
تحقیقاتی تبدیل کردهاست(شِس و سایسودیا )2222 ،هدف ارزیابی عملكرد بهبود نتایج مالی
در سازمان تجاری است .با این حال ،این ارزیابی به تنهایی نمیتواند کمك مستقیمی به
تصمیمگیری برای تحقق بهبود عملكرد را فراهم سازد (وود بورن )2224 ،از این رو
سازمانها نیاز دارند تا چند عامل را اندازهگیری تا درک واقعی از سازمان پیدا کنند .امبلر و
کوکیناکی 1شاخصهای بازاریابی را به شش معیار مالی ،بازار رقابتی ،رفتار مصرف کننده،
مستقیم مشتری ،میانجی مشتری و نوآوری تقسیمبندی کرده است .البته معیارهای عملكرد
مالی به سختی منسوخ میشوند چون آنها با کاهش نتایج و ورودیهای متعدد از یك
موقعیت یكسان ،میتوانند ارزیابی کلی درعملكرد ارائه دهند .ولیكن از آنجاییكه منافع مالی
هدف بیشتر سازمانها هستند ،در نتیجه به تصمیماتی نیاز دارند که با اصطالحات مالی
مورد تایید و اعتبار قرار گیرند .امبلر استدالل میکند که شاخصهای مالی معموال اولین نوع
1
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از شاخصهایی هستند که برای ارزیابی عملكرد بازاریابی بهکار میرود (امبلر)2222 ،
معیارهای بازار رقابتی ،محدودهای را تعریف میکند که یك سازمان سهم خود را نسبت به
رقبایش کسب میکند .نوکا و مكلیتون . 1نوکا و نوکا و اهایزو 2از سهم بازار بهعنوان شاخص
عملكرد بازاریابی در ارزیابی متمرکز بر عملكرد بازاریابی سازمانهای نوشیدنی و غذایی در
نیجریه استفاده کردند .گری و همكاران 3پیشنهاد میکنند که سهم بازار میتواند عامل
تعیین کنندهای از سودآوری در متوسـط تا بلندمـدت باشـد (گری ،ماتیـر ،بوشـوف و
متسـون .)1133 ،معـیارهای رفتار مصرفکننده محدودهای را تعریف میکنند که بر
رفتارمصرفکنندگان اثر میکند تا وفاداری آنها را بهدست آورد .معیارهای میانجی مشتری
شناخت برند ،رضایت و قصد خرید را تعریف میکنند و معیار مستقیم مشتری ،سطح توزیع،
سودآوری واسطهها و کیفیت خدمات را تعریف و در نهایت ،نوآوری ،فراوانی راهاندازی
محصوالت و خدمات جدید و بازده بهدست آمده را تعریف میکند(داگاما)2211 ،
در ادبیات عملكرد بازاریابی مطالعات زیادی وجود دارد که به شناسایی و ارائه
شاخصهای سنجش عملكرد بازاریابی پرداختهاند .بررسی این مطالعات نشان می دهد که
پنج بعد ،مشتری ،برند ،بازار ،نوآوری مالی در ارزیابی عملكرد بازاریابی در نظر گرفته می
شوندکه در جدول شماره  1این ابعاد و شاخصهای آنها و نیز مطالعاتی که به این شاخصها
اشاره داشتند ،ذکر شده است.

1

Nwokah & Maclayton
Ahiauzu
3
Gray, Matear, Boshoff & Matheson
2

اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی

133

جدول شماره  :1ابعاد و شاخص های ارزیابی عملكرد بازاریابی شناسایی شده در مطالعات

مشتری و
مصرف كننده

برند

بازار و رقابت

نوآوری و
تحقیق و
توسعه

مالی

وفاداری]34 ،31 ،24 ،21 ،22 ،13 ،17 ،14 ،3 ،7 ،6 ،1 ،4[ :
رضایت]36 ،34 ،32 ،31 ،24 ،21 ،22 ،13 ،17 ،14 ،7 ،6 ،1 ،4 ،1[ :
شكایت]32 ،22 ،13 ،7 ،1 ،4[ :
تعداد کل مشتریان/مصرف کنندگان]22 ،13 ،7 ،1 ،4 ،1[ :
مشتریان/مصرف کنندگان جدید]34 ،21 ،22 ،13 ،7[ :
تعهد]32 ،4[ :
کیفیت/احترام درک شده]21 ،22 ،13 ،7 ،1 ،4 ،1[ :
تصویر/شخصیت/هویت]21 ،22 ،13 ،7 ،1[ :
آگاهی و شناسایی برند]34 ،31 ،24 ،22 ،17 ،7 ،6 ،1 ،4 ،1[ :
دانش برند/محصول]13 ،7 ،1[ :
سهم بازار]36 ،34 ،32 ،31 ،24 ،22 ،13 ،17 ،14 ،12 ،3 ،6 ،1 ،4 ،1[ :
قیمت نسبی]22 ،13 ،3 ،1 ،4 ،1[ :
تعداد رقبای کنونی]21[ :
اندازه بازار]21[ :
رشد بازار]21[ :
موقعیت بازار شرکت]21[ :
محصوالت راه اندازی شده]31 ،24 ،21 ،17 ،6 ،4[ :
تعداد محصوالت جدید]34 ،21 ،13 ،7 ،1 ،1[ :
بازده محصوالت جدید]13 ،7 ،4[ :
حاشیه سود محصوالت جدید]13 ،7[ :
توسعه محصوالت جدید]36 ،12[ :
سهم فروش محصوالت جدید]34[ :
فروش]36 ،32 ،21 ،22 ،13 ،14 ،12 ،7 ،1 ،1[ :
سود]36 ،34 ،32 ،31 ،24 ،22 ،13 ،17 ،14 ،7 ،6 ،1 ،4[ :
حاشیه سود]34 ،31 ،24 ،21 ،22 ،13 ،17 ،14 ،7 ،6 ،1[ :
جریان نقد]22 ،14[ :
نرخ بازگشت سرمایه گذاری]32[ :
هزینه بازاریابی]1 ،1[ :

با توجه به آنچه در جدول شماره  1نمایش داده شدهاست ،مفاهیم مشابه باهم ادغام شدند.
در نتیجه ،شاخصهای مورد استفاده برای انجام آزمون خبرگان به صورت جدول شماره  2است.
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جدول شماره  :2ابعاد و شاخص های ارزیابی عملكرد بازاریابی

ابعاد

مشتری

ابعاد و شاخص های عملكرد بازاریابی

برند

بازار

نوآوری

مالی



شاخص ها



وفاداری مشتریان



تعهد مشتریان



رضایت مشتریان



تعداد کل مشتریان



تعداد مشتریان جدید



شكایت مشتریان



آگاهی برند



احترام و کیفیت درک شده



تصویر برند



دانش محصول/برند



سهم بازار



قیمت نسبی



رقبا



رشد بازار



موقعیت بازار شرکت



تعداد خدمات جدید



بازده خدمات جدید



سهم فروش خدمات جدید



حاشیه سود خدمات جدید



فروش



حاشیه سود



جریان نقدی



نرخ بازگشت سرمایه گذاری



هزینه بازاریابی
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روش تحقیق
تحقیق حاضر حاضر از نوع کاربردی واز لحاظ هدف ،از نوع توصیفی است .زیرا در این
مطالعه ابتدا باید با استفاده از مرور ادبیات شاخصهای عملكرد بازاریابی شناسایی و سپس از
طریق خبرگان صنعت بانكداری مورد بررسی قرار گیرد تا شاخصهای عملكرد بازاریابی متناسب
با این صنعت شناسایی شده و در نهایت ،برای تعیین سطح اهمیت هر کدام از شاخصها و
اولویتبندی آنها در صنعت بانكداری اقدام شود .روشهای گردآوری اطالعات در این مطالعه
عبارتنداز مطالعه و مرور ادبیات نظری برای فهم و شناخت موضوع و شناسایی شاخصهای
عملكرد ارزیابی و روش دلفی فازی برای شناسایی شاخصهای عملكرد بازاریابی متناسب در
صنعت بانكداری و روش تحلیل سلسله مراتب فازی در تعیین سطح اهمیت و اولویتبندی
شاخصهای شناسایی شده است .ابزارهای مورد استفاده در جمعآوری دادهها ،مقاالت علمی،
کتاب ،منابع اینترنتی و پرسشنامه هستند .جامعه این تحقیق  11نفر از مدیران عامل نظام
بانكداری بودهاند .پژوهشگر برای انجام تحلیل دلفی فازی و اولویتبندی شاخصهای شناسایی
شده از روش مثلثی چانگ استفاده کردهاست .برای بررسی پایایی پرسشنامهها ،از آلفای کرونباخ
استفاده شد که مقدار آن  26376بهدست آمده است.
یافته ها و نتایج تحقیق
پژوهشگر در ابتدا با مرور ادبیات بازاریابی ،شاخصهای اصلی عملكرد بازاریابی را
شناسایی و این مولفهها در جدول شماره  2نمـایش داده اسـت .بهمنـظور شناسایی
شاخصهای مهمی که در نظام بانكداری جمهـوری اسالمی ایران در ارزیابی عملكرد
بازاریابی کاربرد دارد ،پرسشنامهای متناسب با روش دلفـی فـازی تهیـه و در اختـیار 11
نفـر از مدیـران عامـل بانكهای خصوصی و دولتی قرار گرفت تا به غربال مولفهها پرداخته
و اهمیت آنها شناسایی تا از این طریق شاخصهای کلیدی عملكرد بازاریابی در صنعت
بانكداری ،مشخص شوند .طیف مورد استفاده در این پرسشنامه از نوع لیكرت پنجگانه بوده
که از خیلی بی اهمیت تا خیلی با اهمیت را شامل شده و پژوهشگر برای تحلیل دادهها از
روش مثلثی فازی چانگ استفاده کرده است که در این روش ،از میانگین هندسی بهعنوان
مبنایی برای گروه تصمیم گیرنده به منظور غربال کردن عوامل نامنـاسب و اجـتناب از
تاثیــر مقادیر انتهایی استفاده شده است .تابع مثلثاتی فـازی مربوط به هـر شاخـص را از
پرسـشنامه خبـرگان و براساس فرمولهای زیر بهدست آورد:
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)Ã = (LA, MA, UA
LA = min (XAi), i = 1, 2, 3 … n
MA = (XA1 × XA2 × XA3 × … × XAn)1/n
UA = max (XAi), i = 1, 2, 3 … n

جایی که  Ãمقدار فازی اهمیت عامل تاثیرگذار A؛  MA ،LAو  UAبه ترتیب حد پایینی،
میانگین هندسی و حد باالیی مقادیر گروه تصمیمگیری برای شاخص  Aهستند؛  XAiمقدار
خبره  iام برای شاخص  Aاست.
جدول شماره  :3ارزش فازی شاخص های شناسایی شده

شاخص

LA
2

MA
36124

UA
4

تعهد مشتریان

2

26327

4

رضایت مشتریان

4

46732

1

تعداد کل مشتریان

3

36322

1

تعداد مشتریان جدید

3

36744

1

شكایت مشتریان

3

36634

4

آگاهی برند

2

36241

4

کیفیت درک شده

4

46133

1

تصویر برند

2

36263

4

دانش محصول/برند

1

26417

4

سهم بازار

4

46323

1

قیمت نسبی

1

26333

4

تعداد رقبا

1

16342

3

موقعیت شرکت در بازار

3

36762

1

رشد بازار

1

36241

4

تعداد خدمات جدید

2

36711

1

بازده خدمات جدید

1

36112

1

سهم فروش خدمات جدید

1

26433

4

حاشیه سود خدمات جدید

1

26232

4

فروش

4

46173

1

حاشیه سود

1

36124

4

جریان نقدی

2

36212

4

نرخ بازگشت سرمایه گذاری

1

16631

3

هزینه بازاریابی و تبلیغات

2

36162

1

وفاداری مشتریان
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میانگین های هندسی تابع مثلثاتی فازی برای هر شاخص ،تابع عضویت  MAرا تشكیل
میدهدو این موضوع نشان دهنده درک مشترک گروه تصمیم گیری برای این شاخص می
باشد .البته برای تصمیم گیری درباره تایید ویا عدم تایید شاخص ها از حد آستانه  Sبه
منظور غربال نمودن شاخص نامناسب استفاده شده است .در صورتی که:
الف)  ، MA≤ Sشاخص  Aرا بپذیرید.
ب)  ، MA ≥ Sشاخص  Aرا حذف کنید.
اساسا ،مقدار آستانه با استنبـاط ذهنی تصمیـم گیـرنده معیـن و مستقیما بر روی تعداد
شاخصهایی که غربال میشوند ،تاثیرگذار است .البته هیچ راه ساده ویا قانون کلی در تعیین
مقدار آستانه وجود ندارد .چن و وانگ 1در مطالعه خود عدد  3را بهعنوان مقدار  Sدر طیف
لیكرت پنجگانه تعریف کرده است .این پژوهش نیز با توجه به استفاده از طیف لیكرت
پنجگانه ،عدد  3را بهعنوان حد آستانه در نظر گرفت و شاخصهایی را که دارای میانگین
هندسی پایین تر از  3بودند ،حذف کرد.
جدول شماره  :4نتایج حاصل از تحلیل داده های پرسشنامه دلفی فازی

عامل

مقدار میانگین هندسی

آستانه

وضعیت

وفاداری مشتریان

36124

3

تایید

تعهد مشتریان

26327

3

عدم تایید

رضایت مشتریان

46732

3

تایید

تعداد کل مشتریان

36322

3

تایید

تعداد مشتریان جدید

36744

3

تایید

شكایت مشتریان

36634

3

تایید

آگاهی برند

36241

3

تایید

کیفیت درک شده

46133

3

تایید

تصویر برند

36263

3

تایید

دانش محصول/برند

26417

3

عدم تایید

سهم بازار

46323

3

تایید

قیمت نسبی

26333

3

عدم تایید

Chen & Wang

1
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تعداد رقبا

16342

3

عدم تایید

موقعیت شرکت در بازار

36762

3

تایید

رشد بازار

36241

3

تایید

تعداد خدمات جدید

36711

3

تایید

بازده خدمات جدید

36112

3

تایید

سهم فروش خدمات جدید

26433

3

عدم تایید

حاشیه سود خدمات جدید

26232

3

عدم تایید

فروش

46173

3

تایید

حاشیه سود

36124

3

تایید

جریان نقدی

36212

3

تایید

نرخ بازگشت سرمایه گذاری

16631

3

عدم تایید

هزینه بازاریابی و تبلیغات

36162

3

تایید

همانطور که در جدول شماره  4نمایش داده شده است ،براساس تحلیل دلفی فازی17 ،
شاخص تاییـد و هفـت مـورد از شاخـصهای عملـكرد بازاریابـی شامـل :تعـهد مشتـری.
دانش محصول /خدمت .قیمت نسبتی .تعـداد رقبا .سهم فروش خدمات جدید .حاشیه سود
خدمات جدید .نرخ بازگشت سرمایهگذاری ،رد شده است .شاخصهای تایید شده بهعنوان
ورودی تحلیل سلسله مراتبی فازی در نظر گرفته شده است و پرسشنامه مقایسه زوجی با
استفاده از این شاخصها طراحی شدکه در این پرسشنامه از مقیاس کالمی اعداد مثلثی ارتای و
همكاران 1استفاده و خبرگان در مطالعه دلفی فازی در این تحقیق مشارکت داشتند .دادههای این
پرسشنامه به کمك روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی چانگ مورد استفاده قرار
گرفت که هدف از این قسمت شناسایی اهمیت نسبی ابعاد و شاخصهای شناسایی شده در مرور
ادبیات و مطالعه دلفی فازی پژوهش بودهاست .تحلیل دادهها در این قسمت به کمك نرمافزار
اکسل انجام شده است که این تحلیل شامل شش بخشهایی می شود که بخش اول اختصاص
به پنج بعد ارزیابی عملكرد بازاریابی و بخشهای دیگر به شاخصهای هر بعد ارزیابی عملكرد
بازاریابی میپردازند .تحلیل سلسله مراتبی فازی ابعاد ارزیابی عملكرد بازاریابی شامل :ابعاد
ارزیابی عملكرد بازاریابی در این پژوهش و در مجموع به  1بعد شامل بعد مشتری ،بعد برند،
Ertay, Buyukozkan, Kahraman & Ruan

1
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بعد بازار ،بعد نوآوری ،بعد مالی تقسیـمبندی شـدهاست که در جدول شماره  ،1وزنهای
غیرفازی شده و وزنهای غیرفازی نرمال ارائه و رتبه هر بعد مشخص شده است.
جدول شماره  :1رتبه ابعاد ارزیابی عملكرد بازاریابی از لحاظ اهمیت

بعد مالی

بعد نوآوری

بعد بازار

بعد برند

بعد مشتری

26331

26212

26311

26341

1

وزن غیر فازی شده

26322

26232

26111

26122

26313

وزن غیر فازی نرمال

2

1

4

3

1

رتبه

تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخصهای بعد مشتری :بعد مشتری ارزیابی عملكرد
بازاریابی در این پژوهش در مجموع به  1شاخص :وفاداری مشتری ،رضایت مشتری ،تعداد
کل مشتریان ،تعداد مشتریان جدید و شكایت مشتریان تقسیم بندی شده است.
در جدول شماره  ،6وزنهای غیرفازی شده و وزنهای غیر فازی نرمال برای شاخص
های بعد مشتری ارائه شده است.
جدول شماره  :6رتبه شاخص های بعد مشتری از لحاظ اهمیت

شكایت مشتریان

تعداد مشتریان
جدید

تعداد كل
مشتریان

رضایت
مشتری

وفاداری
مشتری

26616

26673

26723

1

26621

وزن غیر فازی شده

26173

26134

26132

26273

26171

وزن غیر فازی نرمال

4

3

2

1

1

رتبه

تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخصهای بعد برند :بعد برند ارزیابی عملكرد بازاریابی در
این پژوهش در مجموع به  3شاخص طبقهبندی شدهاند:
 آگاهی برند
 کیفیت ادراک شده
 تصویر برند
در جدول شماره  ،7وزنهای غیرفازی شده و وزنهای غیرفازینرمال برای شاخصهای
بعد برند ارائه شده است.
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جدول شماره  : 7رتبه شاخص های بعد برند از لحاظ اهمیت

تصویر برند

كیفیت ادراک شده

آگاهی برند

26622

1

26613

وزن غیر فازی شده

26273

26443

26271

وزن غیر فازی نرمال

2

1

3

رتبه

تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های بعد بازار :بعد بازار ارزیابی عملكرد بازاریابی در
این پژوهش در مجموع به  3شاخص طبقهبندی شدهاند:
 سهم بازار
 موقعیت شرکت در بازار
 رشد بازار
در جدول شماره  ،3وزنهای غیر فازی شده و وزنهای غیر فازی نرمال برای
شاخصهای بعد بازار ارائه شده است.
جدول شماره  :3رتبه شاخص های بعد بازار از لحاظ اهمیت

رشد بازار

موقعیت شركت در بازار

سهم بازار

26143

26133

1

وزن غیر فازی شده

26211

26273

26466

وزن غیر فازی نرمال

3

2

1

رتبه

تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های بعد نوآوری :بعد نوآوری ارزیابی عملكرد
بازاریابی در این پژوهش در مجموع به  2شاخص طبقهبندی شدهاند:
 تعداد خدمات جدید
 بازده خدمات جدید
در جدول شماره  ،3وزنهای غیـر فـازی شده و وزنهای غیـر فـازی نرمـال برای
شاخصهای بعد نوآوری ارائه شده است.
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جدول شماره  :3رتبه شاخص های بعد نوآوری از لحاظ اهمیت

بازده خدمات جدید

تعداد خدمات جدید

1

26312

وزن غیر فازی شده

26123

26477

وزن غیر فازی نرمال

1

2

رتبه

تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخصهای بعد مالی :بعد مالی ارزیابی عملكرد بازاریابی در
این پژوهش در مجموع به  4شاخص طبقهبندی شـدهاند :فروش ،حاشـیه سود ،جریان
نقدی ،هزینه بازاریابی.
در جدول شماره  ،12وزنهای غیر فازی شده و وزنهای غیر فازی نرمال برای
شاخصهای بعد مالی ارائه شدهاست.
جدول شماره  :12رتبه شاخص های بعد مالی از لحاظ اهمیت

هزینه بازاریابی

جریان نقدی

حاشیه سود

فروش

26144

26641

26337

1

وزن غیر فازی شده

26132

26212

26277

26331

وزن غیر فازی نرمال

4

3

2

1

رتبه

نتیجه گیری
هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخصهای ارزیابی عملكرد بازاریابی در
نظام بانكداری ج.ا.ا بودهاست .برای این منظور محقق به دنبال پاسخگویی به دو سوال است.
سوال اول این است که شاخصهای مناسب در ارزیابی عملكرد بازاریابی در صنعت بانكداری
چه هستند؟ برای پاسخگویی به این سوال پژوهشگر ابتدا ادبیات ارزیابی عملكرد بازاریابی
مورد بررسی قرار داد تا ابعاد و شاخصهایی که مطالعات مختلف به آنها پرداختهاند را،
شناسایی کند .از این رو با مرور ادبیات 1 ،بعد و  24شاخص شناسایی (جدول شماره  )2که
برای مطالعه در این صنعت مورد استفاده قرار گرفته است .بههمین منظور ،پرسشنامهای بر
مبنای روش دلفی فازی و در اختیار خبرگان این صنعت قرار گرفته است که نتایج تحلیل دلفی
فازی نشان داد که از بین  24شاخص شناسایی شده تنها  17شاخص تایید و  7شاخص رد
شده است که بیانگر عدم کاربرد در این صنعت است که این  7شاخص رد شده عبارت اند از
تعهد مشتری ،دانش محصول/خدمت ،قیمت نسبی ،تعداد رقبا ،سهم فروش خدمات جدید،
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حاشیه سود خدمات جدید ،نرخ بازگشت سرمایه گذاری بوده است .یافتههای پژوهش نشان
داد که دالیل عدم تایید این  7شاخص از نظر مشارکت کنندگان نبود ،پایگاه اطالعاتی مناسب
برای آنها ،مشكالت دریافت اطالعات درباره آنها و فقدان دانش کافی درباره آنها است که
نتایج این نتیجه موافق با مطالعه حاجی حیدری و همكاران بوده است چون آنها نیز در مطالعه
خود در صنعت بانكداری با نظرخواهی از خبرگان ،شاخصهای مناسب و قابل بررسی را
استخراج کردند شاخصهای تعهد مشتری ،دانش محصول/خدمت ،قیمت نسبی ،تعداد رقبا،
سهم فروش خدمات جدید ،حاشیه سود خدمات جدید ،نرخ بازگشت سرمایه گذاری از جمله
شاخصهایی بود رد شدهاست .شاخصهای شناسایی شده در مطالعه دلفی فازی شامل وفاداری
مشتریان ،رضایت مشتریان ،تعداد کل مشتریان ،تعداد مشتریان جـدید و شكایت مشتریان (از
بعد مشتری)؛ آگاهی برند ،کیفیت ادراک شده و تصویر برند (از بعد برند)؛ سهم بازار ،رشد
بازار و موقعیت شرکت در بازار (از بعد بازار)؛ تعداد خدمات جدید و بازده خدمات جدید (از
بعد نوآوری)؛ و فروش ،حاشیه سود ،جریان نقدی و هزینه بازاریابی (از بعد مالی) هستند .این
شاخصها ،شاخصهایی هستند که محققان مختلفی در مطالعات خود به آنها پرداختند .به
عالوه اکثر این شاخصهای استخراج شده مشابه با شاخصهای استخراج شده در مطالعه
حاجی حیدری و همكاران در صنعت بانكداری است .شاخصهای پذیرفته شده در سنجش
عملكرد بازاریابی توسط خبرگان نظام بانكداری نشان میدهد .این شاخصها کامل نمیباشند و
ابعاد عملكرد بازاریابی را به خوبی پوشش نمیدهند و بطور دقیق با استفاده از این شاخصها
نمیتوان موفقیت بازاریابی را سنجید و این در حالی است که شاخصهای حذف شده توسط
این خبرگان از اهمیت باالیی برخور دارند و نقش مهم و کلیدی در موفقیت سازمان و بازاریابی
دارند .از جمله این شاخصها میتوان به حاشیه سود خدمات جدید ،سهم فروش خدمات
جدید ،رقبا و قیمت نسبی اشاره کرد .در نتیجه با توجه به این شاخصها و در نظر گرفتن آنها
در فرآیندها و فعالیتهای بازاریابی توسط بانكها میتوان باعث سبب افزایش سطح عملكرد
بازاریابی و سازمانی آنها شده و همچنین در نظر گرفتن آنها برای ارزیابی عملكرد میتواند
نقاط ضعف و قوت را بطور دقیقتری مشخص کند و با شناسایی آنها به سمت عملكرد بهتر
قدم بگـذارند .شاخـصهای شناسـایی شده از مطالعه دلفی فازی در پاسخگویی به سوال دوم
تحقیق که این شاخص ها از نظر اهمیت چگونه اولویت بندی شدند مورد استفاده قرار گرفت.
این شاخصها بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای توسعه پرسشنامه مقایسه
زوجی مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج تحلیل برای اولویتبندی ابعاد به این صورت بوده است
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که به ترتیب بعد مشتری و بعد مالی بیشترین اهمیت را داشتند و سایر ابعاد از لحاظ اهمیت
عبارت بودند از بعد برند ،بعد بازار و بعد نوآوری .به همین صورت نتایج تحلیل برای
شاخصهای هر بعد نشان می دهد که:
 برای بعد مشتری به ترتیب رضایت مشتری ،تعداد کل مشتریان ،تعداد مشتریان
جدید ،شكایت مشتری و وفاداری مشتری ،بیشترین اهمیت را دارند.
 برای بعد برند به ترتیب کیفیت ادراک شده ،تصویر برند و آگاهی از برند،
بیشترین اهمیت را دارند.
 برای بعد بازار به ترتیب سهم بازار ،موقعیت شرکت در بازار و رشد بازار،
بیشترین اهمیت را دارند.
 برای بعد نوآوری به ترتیب بازده خدمات جدید و تعداد خدمات جدید ،بیشترین
اهمیت را دارند.
 برای بعد مالی به ترتیب فروش ،حاشیه سود ،جریان نقدی و هزینه بازاریابی،
بیشترین اهمیت را دارند.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود بانكها باید پایگاه دادهای را براساس
شاخصهای ارزیابی عملكرد بازاریابی شناسایی شده ،توسعه دهند تا بتوانند به اطالعات
دقیق ،مناسب و بهروز در هر لحظهای دسترسی پیدا کرده و فرآیند ارزیابی عملكرد
بازاریابی را تسهیل کنند .عالوه بر این ،به بانـكها پیشـنهاد میشـود تا الگوها ،و مـدلها و
مـقیاسهای مخـتلف شاخصهای سنجش را بررسی کنند و ابزارهایی متناسب با مشتریان و
محیط کسب و کار خود و فرهنگ ایرانی برای رصد کردن هرکـدام از شاخـصها و ارزیابی
آنهـا توسعه دهند .با توجه به اهمیت شاخصهای غیرمالی در صنعت بانك داری پیشنهاد
میشود بانكها بخش تحقیقات بازاریابی راه اندازی کنند تا بتوانند همواره شاخصهای
غیرمالی مهم در عملكرد بازاریابی را جستجو و ارزیابی کرده و به ترفیع عملكرد بازاریابی
کمك کنند تا با توجه به اهمیت بعد نوآوری در ارزیابی عملكرد بازاریابی ،به بانكها
پیشنهاد میشود در فرآیند تحقیقات بازاریابی ،نیازسنجی و کشف نیازهای واقعی جدیتر و
مصممتر عمل کرده و به دنبال توسعه خدمات جدید و بهبود نوآوری در سازمان باشند و
عملكرد بازاریابی خود را ارتقا دهند.
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