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Abstract
Objectives
The recent shift, from merely traditional approach providing only financial services to the
new trend implying banks can be considered as business partners meeting their whole
financial needs and creating a win-win relationship, in customers’ opinion towards banks
has made banks try to apply banking marketing strategies to help attract more customers
and respond to their needs. Hence, it is necessary for executive directors in banking
industry and more specifically marketing managers to provide a comprehensive and
practical definition of all the aspects of the banking and monetary marketing. They should
also be able to act in line with marketing maturity level – the most optimum scenario
helping banks seek their objectives and be accounted as pioneers in this field -. Therefore,
this study aims at identifying Iran banking marketing processes and evaluating their
importance in Iran financial industry in order to identify and prioritize the activities based
on each maturity level.
Methodology
This descriptive study is practical in nature and cross-sectional exploratory in terms of
data collection. A questionnaire was used to collect data from 27 experts and
academicians in banking industry. The sample was selected based on non-random
purposeful sampling. Shannon entropy approach was applied to classify and rank the
processes.
Findings
The results of Shannon algorithm showed that banking services management (0.1433),
customer service management, advertisement and banking marketing integrated

communications (0.1224), pricing and providing banking products and services (0.1042),
banking services distribution channels (0.0953), Banking marketing analysis and studies
(0.0899) are among the most important banking marketing processes which approves the
mixed nature of banking marketing.
Conclusions
Banks can classify and constantly evaluate their products based on their profit margin
(spread). They can also apply regular and explicit strategies to remove some products or
introduce new products and monitor their products based on their life cycle. Banks are
also asked to put their maximum effort on prolonging their products maturity period. In
so doing, there is a clear relationship between the products/services policies and
organizational strategies and services beyond the customers’ expectations and their
competitors’ performance, covering their objectives and marketing strategies. Aiming at
managing relationships with the customer, banks can plan to identify marketing processes
and develop a list of their key customers as an important process in marketing. In
addition, banks can promote their technical knowledge of the products and use
advertisement to increase their products sale and provide services to the customers
through better sale management in line with bank strategies regarding customer
classification. Pertinent to pricing of the products and services, banks should always
consider the possibility of discounts for their elite customers such as golden and key
customers. To do so, the banks should evaluate the pricing system of their competitors in
order to present a clear list of their expenses and prices and finally to reflect on pricing
and profitability as the basis to ensure their financial profitability objectives and their
instance worldwide. Considering the size, objectives, structure and values of the existing
sale channels can help banks manage their banking services sales. Banks can also work
on appropriate estimations; specifying selling methods based on their customers and
identifying the customers’ decision-making strategies in order to affect their purchasing
behaviors; modeling the pioneers in banking industry, constant investigation of the
customers’ purchasing behaviors and the sale team. They can also highlight increasing
their employees’ knowledge and capabilities to promote their share of the market and
profitability.
It is recommended that banks determine the key features of the distributing channels,
size, structure, and values as well as to determine some specific distributing products for
special customers, model strategies in the distributing channels based on their opponents.
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چکیده
هدف :اغلب مدیران بازاریابی فعال در حوزه بانکداری و مالی ،درک کاملی از فرایندهای تأثیرگذار بازاریابی ندارند و این مفهوم را فقط برای
جذب منابع یا توزیع مصارف بانکی بهکار میبرند .در واقع آنها دید جامع و مؤثری ندارند و شناخت آنها فقط به حوزه خاصی از بازاریابی
محدود میشود و پیامد این محدوداندیشی به شکست تالشهای دپارتمان بازاریابی میانجامد .بنابراین ،شناسایی فرایندهای کلیدی بازاریابی
در این صنعت میتواند دید مناسبی برای برنامهریزی در این حوزه در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهد .پژوهش حاضر بهدنبال این است که
از طریق مطالعات و نظرسنجی از خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری ،مهمترین فرایندهای بازاریابی بانکی در صنعت بانکداری ایران را
شناسایی و رتبهبندی کند.
روش :در این پژوهش برای شناسایی فرایندهای بازاریابی ،از  72خبره صنعت بانکداری و دانشگاه درباره میزان اهمیت هر یک از فرایندهای
شناسایی شده از طریق پرسشنامه نظرسنجی به عمل آمد .این خبرگان به روش نمونهگیری غیرتصادفی و بر اساس ویژگیهای فردی و
تخصصی انتخاب شدند .نظرهای جمعآوری شده با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبهبندی شدند.
یافتهها :بر اساس تحلیلهای صورت گرفته ،مدیریت سبد محصوالت بانکی ،مدیریت ارتباط با مشتری ،تبلیغات و ارتباطات یکپارچه
بازاریابی بانکی ،قیمتگذاری و فروش محصوالت و خدمات بانکی ،مدیریت کانالهای توزیع خدمات بانکی ،تحلیل بازار بانک و تحقیقات
بازاریابی بانکی ،مهمترین فرایندهای بازاریابی بانکی شناسایی شدند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش و مشخص شدن مهمترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکی بر اساس نظر خبرگان بانکی،
تصمیمگیرندگان این حوزه میتوانند در سنجش ،ارزیابی و هدفگذاری فعالیتهای بازاریابی ،به این فرایندها بر اساس اهمیت و اولویت آنها
توجه کنند.
کلیدواژهها :فرایندهای بازاریابی ،آنتروپی شانون ،صنعت بانکداری.
استناد :بحری نژاد ،ریحانه؛ خانلری ،امیر؛ حسنقلیپور یاسوری ،طهمورث؛ حسینی ،سید محمود ( .)8931شناسایی مهمترین فرایندهای
بازاریابی در صنعت بانکداری ایران بهمنظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی .فصلنامه مدیریت بازرگانی.184 -237 ،)4(81 ،
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مقدمه

شکی نیست که امروزه ،حوزه خدمات مالی یکی از موفقترین و تأثیرگذارترین حوزههای فعالیت در دنیا شناخته شده است و
توجه به حوزههای بازاریابی در خدمات مالی ،به بهرهوری و سودآوری بیشتر بانکها منجر خواهد شد (ماال و جان.)7184 ،8

امروزه دیدگاه مشتریان به بانکها ،از دیدگاه سنتی صرفاً ارائهدهنده خدمات مالی به دیدگاه شریک تجاری با هدف برآوردهکردن
کلیه نیازهای مالی مشتریان و ایجاد رابطه برد ـ برد تغییر کرده است .این تغییر رویکرد ،بانکها را ملزم میکند که با بهکارگیری
شیوههای بازاریابی بانکی ،برای جذب هرچه بیشتر مشتری و تأمین دغدغههای او بیش از پیش تالش کنند (ساندرارجان و
همکاران .)7188 ،7اما مسئله اصلی اینجاست که قبل از هر اقدامی باید مدیران ارشد صنعت بانکداری و بهویژه مدیران حوزه
بازاریابی ،بتوانند از تمام ابعاد بازاریابی در عرصه پولی و بانکی ،تعریف عملیاتی و کاملی داشته باشند و مفهوم بازاریابی را به
یک مجموعه کامل و دربسته که در تالش سنتی برای جذب منابع ،صرف تسهیالت و جایگاه رقابتی بانک است؛ خالصه
نکنند .در واقع باید این فرهنگ ایجاد شود که بازاریابی بانکی ،مؤلفهها و ابعاد متفاوت و تأثیرگذاری دارد که با توجه به رویکرد
تکاملی سازمان در هر مقطع زمانی ،متناسب با جایگاه سازمان ،ویژگی و تعاریف خاصی میپذیرد .به این ترتیب که مؤلفههای
تأثیرگذار بازاریابی در یک بانک نابالغ با یک بانک بالغ (از نظر ابعاد بازاریابی) میتواند بهطور کامل متفاوت باشد و این مهم
که بانک بایستی رفتارهای بازاریابی خاص آن مقطع بلوغ را دنبال کند ،نباید نادیده گرفته شود .منظور از سطح بالغ بازاریابی
در بانک ،بهینهترین حالت ممکن است که بهطور قطع بتواند از آن بستر ،اهداف خود را دنبال کرده و با عنوان بانکی پیشرو در
این حوزه معرفی شود .اما نباید فراموش کرد با این تعبیر و حسب جایگاه و شرایط بانک ،بهطور مسلم باید دستهای از فعالیتها
در هر مقطعی از بلوغ ،شناسایی و اولویتبندی شود و برای موفقیت در این حوزه ،باید همواره توجه به فرایندهای پرتأثیر
بازاریابی مد نظر قرار گیرد .در پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به پرسشهای زیر هستیم:
 .8فرایندهای بازاریابی خدمات بانکی ایران کداماند؟
 .7کدام فرایند بازاریابی در صنعت خدمات مالی ایران اهمیت بیشتری دارد؟
پیشینه پژوهش

هرچند صنعت بانکداری در حال تغییر است ،بهطور قطع این تغییرات بهواسطه تغییرات فناوری ،افزایش رقابت میان تازهواردان،
جهانیشدن و ...به اندازه تغییرات قبل از  8311نیست .این تغییرات در بانکها باید از طریق خدمات سریع ،کارا و اثربخش،
بهطور مستمر مدیریت شود و کارکنان بهطور مداوم آموزش داده شوند تا فرهنگ کار تیمی برای ارتقای سطح رضایت مشتریان
و رفاه کارکنان ،ترویج یابد .حتی کارکنان پرتالش و مؤثر این حوزه باید به شکل مناسب تقدیر شوند؛ چرا که آنان کانال
اثربخشی برای تحقق بازاریابی بانک محسوب میشوند (ایکپفان.)7189 ،9
کوهن )7189( 4معتقد است که آینده صنعت بانکداری بهطور شگفتانگیزی با این مسئله دست و پنجه نرم میکند که
مدیران ارشد بانکها چگونه میتوانند مشکالت خود را با بهرهگیری از دانش بازاریابی که در قالب وظیفه سازمانی و مجموعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Ikpefan
4. Cohen

1. Mala & John
2. Sundararajan and et al.
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فرایندهای مبادلهای ،نیازمند به کار و مهارت زیاد بوده و به معنای مبادله گروهها بهمنظور رسیدن به توافق درباره مصادیق
مشترک است (کاتلر و کلر ،)7187 ،8رفع کنند.
در فضای کسبوکار امروزی ،عواملی همچون جهانیشدن ،پیشرفت سریع علم و فناوری ،افزایش رقبا و مقرراتزدایی،
در محیط سنتی شرایط متفاوتی را برای بانکها بهوجود آورده است؛ بنابراین بانکها برای بقا ،حفظ و گسترش سهم بازار خود
به استراتژیهای جدید در تمام بخشها نیاز دارند (احمدیان.)8939 ،
آسیبشناسی بازاریابی خدمات بانکی در ایران

در نظام بانکی ایران ،مفهوم واقعی بازاریابی کمابیش فراموش شده و سرگردان است و به توجه جدی و فوری در سطح
خرد و کالن نیاز دارد .بازاریابی در نظام بانکی ایران هنگامی معنا ،ارزش و جایگاه خود را پیدا میکند که صاحب و مدیر
هر بانکی در کشور ،اهداف ،وظایف و دستاوردهای آن را باور کند و بازاریابی را جزئی از ذات همه فعالیتها و خدمات بانکی
دانسته و آن را بیابد (سلیمانی بشلی.)8938 ،
بانکها و مؤسسههای مالی به نوعی از رویکردهای پیدا و پنهان بازاریابی تأثیر میپذیرند و برای موفقشدن در اهداف
خود و پیشیگرفتن از رقبا به این رویکردها نیاز دارند .به نظر میرسد بازاریابی سنتی بهدلیل بیارتباط بودن با فرایندها و
اهداف بانکداری مدرن ،برای این هدف چندان کارساز نبوده است .از این رو ،مدیران ارشد بانکهایی که برای ارتقای
سودآوری و سهم بازار خود ،بر پایه بانکداری مدرن و خالق عمل میکنند ،خدمات و امکاناتی را ارائه میدهند که بتواند
بهتر از رقبا ،نیازهای مشتریان را برآورده کنند .به بیان دیگر ،در بانکداری مدرن عالوه بر تجزیه و تحلیل اهداف و ضعفها
و قوتهای آن ،خطمشیها ،الگوهای واکنشی و نیازهای مشتریان ،باید الگوها و روشهای رقبا نیز بهطور جدی تحلیل و
بررسی شود .بانکداری امروز برای کسب موفقیت و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی ،به فراگیری شیوههای نو در بازاریابی
و مشتری مداری ،درک رفتار مشتری ،قوانین حاکم بر بازار خدمات بانکی و چگونگی یافتن خألهای موجود در بازار نیاز
دارد و هر مدیر بانکی که در این امور موفقتر عمل کند ،از یک سو در بازار رقابتی موجود سهم خود را در بازار کسب و
حفظ میکند و از سوی دیگر ،پایبندی خود را به انجام رسالت واقعی صنعت بانکداری که ایفای نقش مؤثر در شکوفایی
اقتصاد ملی است ،به اثبات میرساند (احمدیان.)8939 ،
چشمانداز بازاریابی در بانکها باید دربردارنده ساختار مناسب و متناسبی با شرایط محیطی بانک بوده و در راستای
جذب مشتری ،ایجاد واحد بازاریابی منسجم ،ریشهکن کردن دالالن مالی و توجه بیشتر به استراتژیهای بازاریابی برای
ارتقای فروش خدمات در عرصه رقابت بانکی باشد.
انگ و جونز )7113( 7دغدغههای بازاریابی بانکها را توسعه فناوری ،ساختارهای هزینه و خدمات و ماهیت و مالکیت
بخشها میداند .برخی بانکها توسط مراجع دولتی و سیاسی (قدرت) که بخش عمدهای از سهام بانکها را در اختیار دارند،
کنترل میشوند و بهواسطه جایگاه و سهامی که در بانک دارند ،مدیر بانک را مجاب میکنند مطابق با انتظارات و منافع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kotler & Keller
2. Eng & Jones
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آنها عمل کند .مشکل دیگر مربوط به خأل ارتباطی درون و بیرون بانک است؛ هر کارمندی در بانک ممکن است با
مشکالتی دسته و پنجه نرم کند که بهدلیل نداشتن اطالعات کافی برای معرفی خدمات و محصوالت جدید و تأخیر در
انجام تعهدات و انتظارات مشتریان ،توانایی حل مشکالت بازار و مشتریان را بهطور مؤثر نداشته باشد (عسگری.)8912 ،
امروزه برای تحقق نقش بازاریابی در صنعت بانکداری ایران ،جهش بزرگی در حال شکل گرفتن است که به فراخور
توان و ساختار بانکها از طراحی و تدوین واحد بازاریابی ،بهرهمندی از کمک مشاوران خبره داخلی و خارجی ،تور بازدید از
بانکهای خارجی ،تهیه بهترین نرمافزار  ،CRMبازنگری در ساختار روابط عمومی و ...گرفته تا پرداختن به مفاهیم نوین
عرصه بانکداری دنیا همچون بانکداری جامع ،8بسته به شرایط سازمان متفاوت است .با وجود این تالشهای قابل ستایش،
بازاریابی خدمات بانکی ایران به دو دلیل زیر هنوز نتوانسته است جایگاه و ارزش واقعی خود را در نظام بانکی کشور بیابد:
 .8تصور غلط که شامل بدفهمی ،دیرفهمی یا درک ناقص ،سطحی و غیرواقعی بازاریابی است.
 .7مدیریت غلط که شامل مدیریت ناتوان ،ناوارد و گاهی سوء مدیریت بازاریابی است.

به بیان دیگر ،نتیجه تصور و درک نادرست و مدیریت غلط و ناتوان نسبت به هر نوع پدیده از جمله بازاریابی خدمات
بانکی ،انتظارات کاذب از آن پدیده و اقدامات نامناسب ،ناکارایی ،نداشتن بازدهی و کاهش بهرهوری است .بازاریابی در نظام
بانکی ایران وقتی معنا ،ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا میکند که صاحب و مدیر هر بانکی در کشور ،بازاریابی ،اهداف،
وظایف و دستاوردهای آن را باور کرده و آن را در ذات همه فعالیتها و خدمات بانکی دانسته و آن را بیابد (دعائی و آراسته،
.)8934
از آنجا که تمام فرایندهای جهتگیری بازار بر عملکرد مالی و عملکرد بازار بانکها تأثیر مثبت و معناداری میگذارند،
شکی نیست که مدیران ارشد بانکها باید توجه داشته باشند که فقط بر یک بعد جهتگیری بازار تمرکز نکنند ،بلکه ترکیب
بهینهای از فرایندهای مختلف جهتگیری بازار را در راستای بیشینهکردن عملکردهای مالی و بازار و ایجاد مزیت رقابتی
انتخاب کنند و برنامههای بازاریابی را به شیوهای طراحی کرده و به اجرا درآورند که همزمان خالقیت در بازاریابی بانک و
اثربخشی در اجرای برنامه بازاریابی امکانپذیر باشد (ترابی و پرهیزی.)8939 ،
امروزه بهطور عمده مفهوم رقابت در بانکها به تدوین سند مکتوب استراتژیک ،تبلیغات متنوع (تلویزیونی ،جراید و
اخیراً فضاهای شهری و محیط اینترنتی) ،کاهش مطالبات معوق و جذب منابع بیشتر خالصه شده است .در خوشبینانهترین
حالت ممکن ،ایجاد ساختار سازمانی بازاریابی ،مدیریت بازاریابی و توسعه بازار ،دستاوردهای نوین این سازمانها محسوب
میشوند که بهواسطه نداشتن اشراف کامل به ماهیت فرایندهای بازاریابی متناسب با جایگاه سازمانی (عمر سازمانی ،پتانسیل
سازمان ،رقابتپذیری و انتظارات) و مهمتر از آن ،عدم سیر تکاملی بازاریابی در این سازمانها ،انتظارات از بازاریابی به
خوبی برآورده نمیشود .از این رو ،نخستین گام برای بهرهمندی از مزیتهای علم بازاریابی در صنعت بانکداری ،شناسایی
و تعریف بهینه فرایندهای بازاریابی خدمات بانکی بهمنزله اجزای تشکیلدهنده و الزم برای رشد بانکها در این عرصه
است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Comprehensive banking
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فرایندهای بازاریابی

شناسایی فرایندهای بازاریابی و نقش آنها در موفقیت فرایند بازاریابی متناسب با حوزههای فعالیت هر سازمان ،از سازمانهای
تولیدی تا خدماتی متنوع است .در سازمانها تالش میشود که متناسب با میزان بهرهمندی از دانش بازاریابی ،فرایندهای
مربوط به آن استخراج شده و بهکار گرفته شود .در ادامه به توضیح کوتاهی درباره هر یک از این فرایندها پرداخته میشود.
در جدول  8نیز به نمونه مطالعاتی که در آنها از این فرایندها استفاده شده ،اشاره شده است.
 .8استراتژی بازاریابی :به تعریف و ارائه اولویتها پرداخته و رویکرد سازگار و یکپارچهای برای کلیه عناصر اساسی بازاریابی
و فروش مشخص میکند (اعرابی و رضوانی8911 ،؛ اندرسون8939 ،8؛ عسکری و جمشیدپور.)8911 ،
 .7تحقیقات بازاریابی :منبع قابل اعتماد توسعه استراتژی بازاریابی بهشمار میرود و سازمان را قادر میسازد نیازهای بازار
را برآورد کند (انگ و جونز7113 ،؛ دیویس.)8937 ،7
 .9برنامهریزی بازاریابی :وظایف کلیدی و مسئولیتهای الزم برای ساختن برنامه مؤثر بازاریابی و فروش مبتنی بر
استراتژی بازاریابی را مشخص میکند .فرایند برنامهریزی بازاریابی ،استراتژی بازاریابی را در تمام عناصر بازاریابی و
فروش ،نهادینه میکند (قاسمی و آیتی.)8938 ،
 .4رهبری بازاریابی و قابلیتهای کارکنان :اطمینان از وجود قابلیت ساختار ذهنی کارمندان بخش فروش و بازاریابی و
عملکرد الزم برای دستیابی به کالس جهانی در این بخش بررسی میشود .کیفیت فرایند بازاریابی و فروش به کیفیت
کاربران آن وابسته است .بازاریابان و فروشندگان حرفهای برای رسیدن به کالس جهانی دارای انگیزه بوده و میتوانند
برای رسیدن به رشد سودآور سازمان ،فرهنگ رهبری الزم را ایجاد کنند (ای .اف .کیو .ام9؛ .)7181
 .7جایگاهیابی نام و نشان :ایجاد جایگاه نام و نشان تجاری این اطمینان را میدهد که در آینده تصور بانک در اذهان
نسبت به رقبا بهتر است .به بیان سادهتر ،چیزی است که مایلیم وقتی ذینفعان نام بانک را میشنوند ،از محصوالتش
استفاده کرده یا با آن دادوستد میکنند ،در ذهنشان بهوجود آید (تن ،یی ـ وای و ویلیام.)7188 ،4
 .1مدیریت سبد محصول :تبدیل ورودیهای بازار به محصوالت و خدمات موردنیاز آینده و اصالح محصوالت فعلی سبد
محصول ،بر اساس درک ارزشهایی که آن محصول برای کسبوکار ایجاد میکند .در نتیجه این مدیریت ،باید
بانکها دارای رقابتیترین سبد محصول باشند؛ به بهترین شکل نیازهای مصرفکننده نهایی را فراهم کنند و نتایج
آن در کسبوکار مشخص شود (کای ،جیان ،یانگبو ،زیائولین و گانگ.)7189 ،7
 .2ارتباطات بازاریابی :ارتباطات ،سازمان را قادر میسازد که عملها و پیامهای مهم را به مشتریان هدف ،مصرفکنندگان
و مشتریان احتمالی انتقال دهد .این نخستین گام برای ایجاد وفاداری و کمک به مشتریان بهمنظور دستیابی به اهداف
بازاریابی است .استراتژی ارتباطات که شامل تبلیغات و ترفیع میشود ،ابزاری برای متقاعد کردن خریداران و تشویق
دیگران به خرید از بانک ماست (میک و ریچارد.)8913 ،1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Tan, Yee-Wai & William
5. CAI, Jian, Yongbo, Xiaolin, & Gang
6. Mik & Richard
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3. European Foundation for Quality Management
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شناسایی مهمترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران بهمنظور ...

 .1قیمتگذاری :قیمتگذاری باید بر اساس زمینه رقابت برای دستیابی به فروش و سودآوری مدیریت شود (قالیباف اصل
و بابالویان.)8939 ،
 .3کانالهای توزیع و فروش :هدف این زیرفرایند ،توزیع و فروش کارا و مؤثر محصوالت به مشتری نهایی و ذینفعان
در زنجیرهای از بهترین بازارهای انتخاب شده است (انگ و جونز.)7113 ،
 .81مدیریت فروش :مجموعه فرایندهایی است که بر تکنیکهای علمی مدیریت فروش و مدیریت عملیات فروش بانک
تمرکز دارد .در این فرایند تالش میشود فروش خدمات بانکی ،به سودآوری بانک بینجامد و شامل قیمتگذاری
خدمات بانکی ،مدیریت کانالهای فروش و پیشبینی فروش میشود (فدریکسون و آندرا.)7184 ،8
 .88مدیریت مشتریان کلیدی :معموالً بخش عمده فروش متعلق به بخش اندکی از مشتریان است که آنان را مشتریان
کلیدی مینامند .مشتریان کلیدی از ویژگیهایی همچون حجم خرید باال ،سودآوری بسیار و وفاداری زیاد به سازمان
برخوردارند .بنابراین باید برای مشتریان کلیدی برنامههای ویژهای طراحی شود (انگ و جونز.)7113 ،
 .87خلق و اشاعه دانش در بازاریابی :دانش به شکلهای گوناگونی در سیستم بازاریابی نقش دارد و عامل مهمی در تولید
و خدمات است .فرایندهای دوگانه خلق و اشاعه دانش ،در زنجیره ارزش و فروش تأثیر میگذارد .از این رو مدیریت
دانش در خردهسیستم بازاریابی ،قابلیت تعاملی باالیی نسبت سایر فرایندهای جاری در سیستم کلی کسبوکار ایجاد
میکند .همچنین چرخه دانش در سیستم بازاریابی یکی مؤلفههای مهم در اثربخشی این سیستم است (غضنفری،
فتحیان و رئیس سفری8931 ،؛ رزمی8939 ،؛ متیک و کاپوالس.)7187 ،7
 .89نوآوری در بازاریابی :معنای ایجاد تغییر ،ابتکار و خالقیت در همه فرایندهای سیستم بازاریابی است .از دیدگاه بازاریابی،
آن دسته از سازمانهای خدمات مالی که در نوآوری و معرفی خدمات جدید پیشرو هستند ،این شانس را دارند که
نسبت به سایر خدمات مشابهی که بعدها وارد بازار میشود ،ترجیح داده شوند و این ،از مزیتهای راهبردی پیشرو
بودن در ارائه خدمات جدید به شمار میرود (سید جوادین و کیماسی8914 ،؛ بچاری صالحی و کاظمی و خوراکیان،
8937؛ حسنقلیپور و سید جوادین و روستا و خانلری8911 ،؛ گاما7188 ،9؛ بچاری صالحی و کاظمی و خوراکیان و
همکاران.)8937 ،
 .84ارزیابی عملکرد بازاریابی :ارزیابی عملکرد از قدیمیترین مباحث و اصلیترین فرایندِ بازاریابی است .ارزیابی عملکرد
بازاریابی به سنجش ورودی نسبت به خروجی در سیستم بازاریابی میپردازد .کمبود مستندات تجربی در خصوص
عملکرد بازاریابی سازمانها ،نبود ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد بازاریابی ،محرمانه بودن اطالعات بازاریابی و
تمایل نداشتن مدیران به انتشار وضعیت عملکردی سازمان ،سبب شده است که فرایند ارزیابی عملکرد بازاریابی در
سازمانهای ایران با ضعفهای زیادی مواجه شود (احمدی زاده ،اخوان حجازی ،صبور نیت و همایونفر8931 ،؛ وکیلی،
8917؛ حاجی حیدری و عموئی8939 ،؛ کومار.)7187 ،4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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717

فصلنامه مدیریت بازرگانی ،7996 ،دوره  ،71شماره 4

جدول  .7انواع فرایندهای بازاریابی در مطالعات پیشین
فرایندهای بازاریابی

مطالعات

تصمیمگیری بازاریابی

اگبادو و عبدالهی ()7189؛ بارویس و فارلی ()7114

تحقیقات بازاریابی

انگ و جونز ()7113؛ احمدی زاده و همکاران ()8931؛ ســـیروس و صـــبورنیت و همایونفر ()8911؛
دیویس ()8937

نفوذ در بازار

عاملی و ایوبی مبرهن ()8913؛ لیونیچ ،روسانا و تیم)7117( 9

جایگاهیابی نام و نشان

کفاشپور و نیاکان ()8931؛ شریعتی ،نوری و شیرخدایی ()8939؛ تن و همکاران ()7188

تبلیغات بازاریابی

شهرکی ،مالشاهی و چاه خانی ()8911

مدیریت سبد محصول

مدرس یزدی ،یدالهی فارسی ،جعفرزاده و جمالی ()8917؛ جعفرنژاد و محسنی ()8934؛ کای و همکاران
()7189

ارزیابی عملکرد بازاریابی

حاجی حیدری  ،کیماسی و عموئی ()8939؛ سیروس و همکاران ()8911؛ کومار ()7187

ارتباطات بازاریابی

باشکوه و شکستهبند ()8938؛ خانمحمدی ()8931؛ میک و ریچارد ()8913

اعتباریابی بازاریابی

عسگری ()8937

مدیریت فروش

صفری ،اعتضادی و مرادی مقدم ()8939؛ فدریکسون و آندرا ()7184

عارضهیابی و آسیبشناسی

کوتاری ()8934؛ میک و ریچارد ()8913

نوآوری بازاریابی

بچاری صالحی و همکاران ()8937؛ حسنقلیپور و عابدی جعفری و خطیبیان ()8911

کارآفرینی بازاریابی

درویش ،صالحی صدقیانی و عباسزاده ()8931؛ ابویی اردکان ،عظیمی و طالبی ()8939؛ گاما ()7188

چرخه دانش و اشــتراک اطالعات
بازاریابی

غضنفری و همکاران ()8931؛ اقدسی و رنجبرفرد ()8911؛ رزمی ()8939؛ متیک و کاپوالس ()7187

قیمتگذاری

قالیباف اصل و بابالویان ()8939؛ نارنجی ،شوقی و صفری ()8939

برنامهریزی بازاریابی

قاسمی و آیتی ()8938؛ احمدی ()8931؛ انگ و جونز ()7113

بازخورد بازاریابی

سهرابی ،موسی خانی و خانلری ()8911؛ لیونیچ و همکاران ()7117

رهبری و قابلیتهای کارکنان

میرسپاسی ()8937؛ صفری و همکاران ( ،)8939ای .اف .کیو .ام ()7181

مشتریمداری

بندریان ()8911؛ بارویس و فارلی ()7114

8

7

مدیریت مشتریان کلیدی

شریفی ،م سعودی و سید جوادین ()8938؛ دبیرخانه کارگروه تحوالت اقت صادی ()8912؛ انگ و جونز
()7113
حسنقلیپور و همکاران ()8938؛ محرابی و بابای اهری و طاعتی ()8913؛ ای .اف .کیو .ام ()7181

طراحی و توسعه محصول

بندریان ()8911؛ کوهن ()7189

بخشبندی بازار

اگبادو و عبدالهی ()7189

بستهبندی محصول و خدمات

حسنی ،نجفی شهرضا و مرادی ()8934؛ والش و لیپینسکی)7113( 4

خلق ارزش و ارزشآفرینی

حسنی و همکاران ()8934؛ والش و لیپینسکی ()7113

نیازسنجی و گونهشناسی مشتری

محمودیه ()8939؛ انگ وجونز ()7113

شبکهسازی بازاریابی

حاجی حیدری و عموئی ()8939

مهندسی بازاریابی

فروزنده ()8931؛ کوهن ()7189

بهینهسازی سیستم بازاریابی

اگبادو و عبدالهی ()7189؛ سامپایو ،سیمو ،پرین و المیدا)7188( 7

استراتژی بازاریابی

اعرابی و رضوانی ()8937؛ عسکری و جمشیدپور ()8911؛ اندرسون ()8939

کانالهای توزیع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Walsh & Lipinski
5. Sampaio, Simões, Perin & Almeida

1. Ogbadu & Abdullahi
2. Barwise & Farley
3. Llonch, Rossano &Tim
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با توجه به جدول  ،8این گونه استنباط میشود که شاخصهایی مثل تحقیقات بازاریابی ،جایگاهیابی نام و نشان تجاری،
مدیریت سبد محصول ،ارزیابی عملکرد بازاریابی ،چرخه دانش و اشتراک اطالعات بازاریابی و مدیریت مشتریان کلیدی،
شاخصهایی هستند که در ادبیات موضوع بیشتر تکرار شدهاند و شاخصهایی مانند اعتباریابی بازاریابی ،بخشبندی بازاریابی
و شبکهسازی بازاریابی با توجه به ارجاع کمتر ،به نظر میرسد اهمیت کمتری داشتهاند .در این پژوهش تالش شده است که
مهمترین شاخصهای بازاریابی از جنبه عملیاتی شدن در صنعت بانکداری شناسایی شوند.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه هدف ،از دسته پژوهشهای کاربردی بهشمار میرود؛ نحوه گردآوری دادهها به روش توصیفی از نوع
پیمایشی بوده و به روش مقطعی اجرا شده است؛ به این مفهوم که دادههای الزم برای فرایندهای بازاریابی در یک مقطع
زمانی ،بهصورت تصادفی و از طریق نمونهگیری گردآوری شدهاند (سرمد ،بازرگان و حجازی .)8911 ،برای شناسایی فرایندهای
بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است؛ به این ترتیب که در خصوص میزان اهمیت هریک از فرایندهای شناسایی شده
از  72خبره صنعت بانکداری و دانشگاهی نظرسنجی به عمل آمد .این خبرگان که در حوزه بازاریابی صنعت بانکداری و حوزه
دانشگاهی ،تحصیالت مرتبط یا تجربه کاری مؤثری داشتند ،به روش نمونهگیری جامعه نامحدود و غیرتصادفی بر اساس
ویژگیهای فردی و تخصصی انتخاب شدند .برای رتبهبندی نظرهای جمعآوری شده در مرحله بعد ،از روش آنتروپی

شانون8

استفاده شد .مشخصات خبرگان در جدول  7درج شده است.
جدول  .8مشخصات خبرگان
نوع بانک

دولتی

خصوصی

تعداد

84

89

جنسیت
تعداد

زن
1

مرد
83

مقطع تحصیلی
تعداد

فوق لیسانس
88

دکتری
81

رده سازمانی
تعداد

تخصصی
87

مدیریتی
87

در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از روشهای زیر استفاده شده است:
مرحله اول :ابتدا با انجام مطالعات کتابخانهای و جستوجو در منابع مختلف داخلی و خارجی و اسناد و مدارک 91 ،فرایند
بازاریابی مهمی که در صنایع مختلف از جمله بانکداری استفاده شده بود (در جدول  8نیز به نمونههایی از این مطالعات اشاره
شده است) ،شناسایی شدند ،اما از آنجا که برخی فرایندها از نظر مفهومی با یکدیگر همپوشانی داشتند ،طبقهبندی و تجمیع
فرایندها بهگونهای انجام گرفت که جامعترین آنها به عنوان فرایند اصلی و دربردارنده مفهوم انتخاب شود .به این ترتیب تعداد
فرایندها به  89فرایند کلی به شرح جدول  9تقلیل یافت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shannon entropy
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مرحله دوم :برای تعیین وزن این شاخصها از  72خبره نظرسنجی صورت گرفت و از آنها درخواست شد به هر بعد از
فرایندهای شناسایی شده در مرحله قبل با توجه به مدل بومی کشور و صنعت بانکداری ،نمرهای از  8تا  7اختصاص دهند.
نتایجی که از خبرگان بهدست آمد ،برای نظرسنجی از مشتریان در پرسشنامه قرار گرفت.
یافتههای پژوهش

پس از شناسایی فرایندهای بازاریابی در مرحله اول ،با بهرهمندی از نظر خبرگان ،به هر یک از این فرایندها بر اساس اهمیت
در صنعت بانکداری ،نمرهای از  8تا  7اختصاص یافت ،سپس برای وزندهی به این شاخصها ،از الگوریتم آنتروپی شانون
استفاده شد.
در مسائل تصمیمگیری چند معیاره و بهخصوص مسائل تصمیمگیری چند شاخصه ،داشتن و دانستن وزن نسبی
شاخصهای موجود ،الزم بوده و گام مؤثری در فرایند حل مسئله است .از جمله روشهای تعیین وزن شاخصها ،میتوان به
روش آنتروپی شانون اشاره کرد که یکی از معروفترین روشهای محاسبه وزن شاخص بوده و در این پژوهش نیز از این
روش استفاده شده است .آنتروپی در تئوری اطالعات معیاری است برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال
گسسته ( 𝑖𝑃) ،بهگونهای که این عدم اطمینان ،در صوت تخت بودن توزیع ،بیشتر از هنگامی است که توزیع فراوانی تیزتر
باشد .این عدم اطمینان در رابطه  8تشریح شده است.
𝑛

» 𝑚 𝐸𝑗 = 𝑆( 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑛 ) = −𝐾 ∑ 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖 « 𝑖 = 1, 2, … ,

رابطه )8

𝑖=1

در این رابطه  kیک مقدار ثابت و مثبت است .از آنجا که رابطه  8در محاسبات آماری استفاده میشود ،به نام آنتروپی
توزیع احتمال 𝑖𝑃 معروف است (اصغرپور.)8913 ،
برای استفاده از الگوریتم آنتروپی شانون ابتدا همانند جدول  9هر خبره به هر یک از فرایندها به تناسب اهمیت آن در
فرایندهای بازاریابی صنعت بانکداری ،نمرهای از  8تا  7اختصاص میدهد.
جدول  .9الگوی کلی پاسخ خبرگان بر اساس الگوریتم آنتروپی شانون
فرایند

𝟏𝐱

𝟐𝐱

....

𝐧𝐱

8
7
..

F88

F87

...

F8n

F78

F77

...

F7n

..

...

...

...

m

Fm8

Fm7

...

Fmn

پاسخگو

در این جدول  Fijها نمرههای اختصاص داده شده هر خبره به فرایندهای بازاریابی است .در ادامه ،مراحل استفاده از این
الگوریتم شرح داده میشود:
مرحله اول :بیمقیاس کردن (بهنجار کردن) ماتریس بهدست آمده با استفاده از نُرم ساعتی .از آنجا که ممکن است
شاخصها جنس متفاوتی داشته باشند ،برای اجرای عملیات روی آنها باید همگن بیمقیاس شوند .برای این کار باید از
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روشهای بیمقیاسسازی استفاده شود .در روش آنتروپی شانون از نُرم ساعتی استفاده میشود؛ به این صورت که ستون
مربوط به هر معیار را با هم جمع کرده ،سپس هر یک از اعداد ستون را بر مجموع آن ستون تقسیم میکنیم (منگ ،وان ،کیو
و شانگ.)7181 ،8
»𝑛 = «𝑖 = 1,2, … , 𝑚», «𝑗 = 1,2, … ,

رابطه )7

𝑗𝑖𝐹
𝑚
𝑗𝑖𝐹 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑃

در جدول  4دادههای نرمال شده (بیمقیاس شده) مشاهده میشود.
جدول  .4دادههای بیمقیاس شده
CRM

V CH

DIS

PM

HRM

P

MA

BM

MP

MA& MR

KM

NET

I& E

0/04
0/04
0/05
0/04
0/05
0/03
0/03
0/01
0/04
0/03
0/03
0/01
0/03
0/04
0/05
0/05
0/04
0/04
0/03
0/05
0/04
0/03
0/02
0/02
0/02
0/01
0/05

0/04
0/04
0/06
0/04
0/06
0/02
0/02
0/04
0/03
0/03
0/03
0/01
0/03
0/03
0/04
0/04
0/03
0/03
0/04
0/04
0/04
0/02
0/02
0/03
0/03
0/03
0/06

0/04
0/03
0/05
0/03
0/05
0/02
0/02
0/04
0/03
0/02
0/02
0/05
0/04
0/04
0/05
0/04
0/03
0/03
0/03
0/05
0/05
0/04
0/03
0/02
0/01
0/05
0/03

0/03
0/03
0/05
0/03
0/07
0/04
0/04
0/05
0/03
0/01
0/01
0/01
0/03
0/03
0/07
0/07
0/03
0/03
0/03
0/05
0/05
0/03
0/04
0/04
0/04
0/05
0/04

0/04
0/05
0/05
0/05
0/05
0/03
0/03
0/04
0/03
0/03
0/04
0/05
0/02
0/02
0/03
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/05
0/02
0/05
0/04
0/04
0/05
0/04

0/05
0/04
0/04
0/05
0/05
0/01
0/02
0/02
0/05
0/04
0/04
0/01
0/02
0/03
0/05
0/04
0/04
0/04
0/03
0/05
0/05
0/03
0/04
0/04
0/02
0/04
0/04

0/03
0/03
0/05
0/03
0/05
0/02
0/02
0/04
0/04
0/02
0/02
0/02
0/02
0/03
0/05
0/04
0/04
0/04
0/03
0/05
0/05
0/03
0/05
0/03
0/04
0/05
0/03

0/04
0/04
0/04
0/04
0/05
0/03
0/03
0/03
0/05
0/04
0/04
0/03
0/03
0/05
0/05
0/05
0/04
0/04
0/02
0/05
0/05
0/05
0/03
0/03
0/03
0/04
0/04

0/04
0/05
0/05
0/04
0/05
0/03
0/03
0/03
0/05
0/02
0/03
0/04
0/02
0/04
0/05
0/04
0/04
0/04
0/05
0/05
0/05
0/02
0/01
0/02
0/04
0/05
0/04

0/04
0/04
0/05
0/03
0/05
0/03
0/03
0/05
0/03
0/02
0/02
0/02
0/02
0/03
0/04
0/05
0/03
0/03
0/05
0/04
0/04
0/02
0/02
0/02
0/02
0/05
0/04

0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/04
0/04
0/05
0/05
0/04
0/04
0/05
0/02
0/03
0/05
0/05
0/04
0/04
0/03
0/05
0/05
0/04
0/03
0/03
0/02
0/03
0/03

0/04
0/04
0/05
0/03
0/05
0/03
0/03
0/05
0/05
0/04
0/04
0/03
0/02
0/04
0/05
0/04
0/04
0/04
0/05
0/05
0/05
0/04
0/03
0/03
0/03
0/05
0/04

0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/03
0/03
0/04
0/04
0/04
0/03
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/03
0/03
0/03
0/04
0/04

B M= brand management A= marketing audit= Pricing

IE= Innovation and Entrepreneurship bank marketing

HRM=Human Resource Management

NET=networking

PM= Portfolio management

KM=Cycle management OF knowledge bank marketing

DIS=Distribution CH= value chain management

MA& MR=Market analysis and market research of banking

CRM = customer relation management

M P = Marketing strategic planning

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meng, Wan, Qiu & Shang
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مرحله دوم :با استفاده از رابطه  9مقدار عدم اطمینان حاصل از هر مقوله ( 𝑗𝐸) محاسبه میشود .که در آن N ،تعداد
8

گزینهها و  Kبرابر است با 𝑁 𝑘 = ln؛ بر این اساس مقدار  Kبرابر است با.𝑘 = 8⁄ln 𝑁 = 8⁄𝑙𝑛72 = 1/919489 :
𝑚

𝑗𝑖𝑃 𝐸𝑗 = −𝐾 ∑ 𝑃𝑖𝑗 ln

رابطه )9

𝑖=1

مرحله سوم :محاسبه درجه انحراف ( 𝑗𝑑( که بیان میکند شاخص مربوطه ( )jچه میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری
در اختیار تصمیمگیرنده قرار میدهد .هر چه مقادیر اندازهگیری شده شاخصی به هم نزدیک باشد ،نشان میدهد که گزینههای
رقیب از نظر آن شاخص تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند؛ از این رو ،نقش آن شاخص در تصمیمگیری باید به همان اندازه
کاهش یابد.
𝑗𝐸 𝑑𝑗 = 1 −

رابطه )4
مرحله چهارم :محاسبه وزن شاخصها که از رابطه  7بهدست میآید:
» 𝑛 « 𝑗 = 1, 2, … ,

رابطه )7

𝑗𝑑
𝑛
𝑗𝑑 ∑𝑖=1

= 𝑗𝑤

جدول  .8وزن هریک از فرایندهای شناسایی شده براساس الگوری آنتروپی شانون
ردیف
8
7
9
4
7
1
2
1
3
81
88
87
89

فرایند
مدیریت سبد محصوالت بانکی
مدیریت ارتباط با مشتری ،تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بانکی
قیمتگذاری و فروش محصوالت و خدمات بانکی
مدیریت کانالهای توزیع خدمات بانکی
تحلیل بازار بانک و تحقیقات بازاریابی بانکی
برنامهریزی و مدیریت استراتژیک بازاریابی بانکی
ارزیابی عملکرد بازاریابی بانکی
مدیریت زنجیره بازاریابی بانکی
رهبری سرمایههای انسانی حوزه بازاریابی بانکی
مدیریت چرخه دانش بازاریابی بانکی
مدیریت برند و نشان تجاری بانک
شبکهسازی بازاریابی بانکی
نوآوری و کارآفرینی بازاریابی بانکی
جمع

𝐣𝑬

𝐣𝑫

𝒋𝑾

1/329
1/322
1/311
1/317
1/319
1/314
1/317
1/311
1/331
1/338
1/339
1/339
1/337

1/172
1/179
1/171
1/181
1/182
1/181
1/187
1/184
1/181
1/113
1/112
1/112
1/117
1/838

1/8499
1/8774
1/8147
1/1379
1/1133
1/1177
1/1231
1/1241
1/1781
1/1434
1/1937
1/1914
1/1721
8

وزن هریک از فرایندها بر اساس گامهای مدل آنتروپی شانون در جدول  7درج شده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،بر اساس محاسبات انجام شده با استفاده از الگوریتم شانون ،مدیریت سبد محصوالت بانکی با وزن  ،1/8499مدیریت
ارتباط با مشتری ،تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بانکی با وزن  ،1/8774قیمتگذاری و فروش محصوالت و خدمات
بانکی با وزن  ،1/8147مدیریت کانالهای توزیع خدمات بانکی با وزن  1/1379و تحلیل بازار بانک و تحقیقات بازاریابی
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بانکی با وزن  ،1/1133مهمترین فرایندهای بازاریابی بانک هستند که به نوعی آمیخته بازاریابی بانکی را تأیید میکنند و
شایسته است که هنگام سنجش ،ارزیابی و هدفگذاری فعالیتهای بازاریابی در سازمانها و بهویژه صنعت بانکداری به آنها
توجه شود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در فضای کسبوکار امروزی عواملی همچون جهانی شدن ،پیشرفت سریع علم و فناوری ،افزایش رقبا و مقرراتزدایی ،شرایط
متفاوتی از محیط سنتی را برای شرکتها بهوجود آورده است .بنابراین سازمانها برای بقا ،حفظ و گسترش سهم بازار خود ،در
تمام بخشها به استراتژیهای جدید نیاز دارند .امروزه مدیران ارشد سازمانهای موفق دریافتهاند که پیمودن مسیر تعالی
سازمان ،جز با جذب و حفظ مشتریان امکانپذیر نخواهد بود .در این میان نقش بازاریابی در ارائه محصوالت برتر و راضی نگه
داشتن مشتریان در دوره بلندمدت ،برجسته و ممتاز است.
در وضعیت فعلی چالش اساسی مدیران ،تغییر مستمر انتظارها و نیازهای مشتریان است .بنابراین آنها همواره باید این
موضوع را در نظر داشته باشند که تفکرات سنتی بازاریابی دیگر پاسخگو نیست و باید روشهای نوینی جایگزین آنها شود.
بازاریابی سنتی تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و شاخص موفقیت ،سهم بازار معرفی میشد؛ در حالی که در بازاریابی نوین،
دانش و هنر یافتن و نگهداری مشتری مطرح است و سهم از مشتری ،شاخص موفقیت محسوب میشود .بدین ترتیب،
سازمانهایی موفق محسوب میشوند که فرایندهای کلیدی بازاریابی در صنعت یا حوزه فعالیت آنها به درستی شناسایی شده
و اقدامات متناسب با شرایط سازمان در آن حوزه به اجرا درآمده است.
نتایج پژوهش اهمیت زیاد مدیریت سبد محصوالت بانکی؛ مدیریت ارتباط با مشتری ،تبلیغات و ارتباطات یکپارچه
بازاریابی بانکی؛ قیمتگذاری و فروش محصوالت و خدمات بانکی؛ مدیریت کانالهای توزیع خدمات بانکی؛ تحلیل بازار بانک
و تحقیقات بازاریابی بانکی در فرایندهای بازاریابی بانکی را نشان میدهد ،بنابراین شایسته است مدیران برای سنجش ،ارزیابی
و هدفگذاری فعالیتهای بازاریابی ،بهویژه در صنعت بانکداری به آنها توجه کنند .بر این اساس پیشنهادهایی به شرح زیر
ارائه میشود.
در حوزه مدیریت سبد محصوالت ،میتوان در بانکها ،طبقهبندی و ارزیابی مستمر محصوالت را بر اساس حاشیه سود
در دستور کار قرار داد؛ استراتژی منظم و شفافی برای حذف یا معرفی محصوالت جدید تدوین کرد؛ متناسب با چرخه عمر
محصوالت بر آنها نظارت نمود و برای طوالنیتر شدن دوره بلوغ خدمات تا حد امکان تالش کرد .این مهم در بانکهای
مطرح دنیا از جمله  HSBCو RBCکامالً مشهود است و به عنوان مفهوم زیربنایی و الزم برای توسعه خدمات جدید بانک
دنبال میشود.
در این میان ،وجود ارتباط شفاف میان خطمشی سبد محصول /خدمات و استراتژیهای سازمان و تدوین سبد محصوالت
و خدمات فراتر از انتظارات مشتریان ،عملکرد رقبا ،پوشش اهداف و استراتژی بازاریابی از طریق مجموعه خدمات قابل ارائه،
باید در دستور کار قرار گیرد (کای و همکاران.)7189 ،
مدیران با هدف مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرایند مهم در بازاریابی ،میتوانند شناسایی فرایندهای فروش و تهیه
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فهرستی از مشتریان کلیدی بانک را در دستور کار قرار داده و ضمن آموزش دانش فنی محصول و استفاده از تبلیغات برای
فروش بیشتر محصوالت و خدمات به کارکنان ،برای مدیریت بهتر فروش و همراستایی با استراتژیهای بانک نسبت به
بخشبندی مشتریان اقدام کنند (انگ و جونز.)7113 ،
در حوزه قیمتگذاری محصوالت و خدمات بانکی ،باید همواره امکان ارائه تخفیف به گروههای خاصی از مشتریان،
منجمله مشتریان طالیی و کلیدی را مد نظر قرار داد .در این حوزه ،نظارت بر قیمتگذاری رقبا و توجه به آن در قیمتگذاری
خدمات خود ،تهیه فهرست شفاف از بهای خدمات دریافت شده و توجه به عنصر قیمتگذاری و درآمدزایی بهمنزله مبنایی
برای تحقق اهداف سودآوری مالی و مطرح بودن بانک در مدیریت قیمتگذاری در سطح کالس جهانی ،راهکارهای مناسبی
هستند .در بانکهای مطرح دنیا نیز تالش میشود درآمدهای مشاع و غیرمشاع از یکدیگر جدا شده و سهم بانک از درآمدهای
مشاع ،منبع درآمد اختصاصی بانک در نظر گرفته شود.
در بحث مدیریت فروش خدمات بانکی ،توجه به اندازه ،اهداف ،ساختار و ارزش کانالهای موجود برای فروش خدمات؛
پیشبینیهای مناسب؛ تعیین روشهای فروش متناسب با هر گروه مشتری؛ پی بردن به ساختار تصمیمگیری مشتری برای
تأثیرگذاری در رفتار خرید؛ الگوبرداری از پیشروهای صنعت در حوزه بانکی؛ تحقیقات مستمر در حوزه بازبینی رفتار خرید
مصرفکنندگان و مشتریان هدف و عملکرد تیم فروش بانک و همچنین ،استفاده از رویکردهای دانشافزایی و توانمندی
کارکنان برای ارتقای سهم بازار و سودآوری بانک را میتوان در دستور کار قرار داد (شریفی و همکاران.)8938 ،
در حوزه مدیریت کانالهای توزیع خدمات بانکی ،تعیین ویژگیهای کلیدی هر کانال توزیع در بانک؛ شناخت اندازه،
ساختار و ارزش کانالهای توزیع؛ تدوین استراتژی کلی کانالهای توزیع متناسب با ویژگیهای هر گروه از مشتریان؛ تعیین
محصوالت توزیعی مختص هر کانال توزیع و الگوبرداری از رقبا در حوزه تدوین استراتژی کانالهای توزیع ،به عنوان
راهکارهای اجرایی توصیه میشود (انگ و جونز .)7113 ،برجستهترین بانکهای دنیا نیز کانالهای ارائه خدمات حضوری،
غیرحضوری و ترکیبی را بهطور مناسبی از یکدیگر تفکیک میکنند؛ به این ترتیب که در سطوح اولیه بلوغ بازاریابی ،بیشتر بر
کانالهای حضوری تمرکز میشود و متناسب با حرکت سازمان روی منحنی بلوغ بازاریابی ،کانالهای غیرحضوری مد نظر
قرار میگیرد و در حالت بهینه ،از ترکیب مناسب این دو رویکرد با تعیین اهداف مشخص بهرهبرداری میشود.
با توجه به مطالب بیان شده ،پیشنهاد میشود محققان در پژوهشهای آینده به شناسایی سایر فرایندهای بازاریابی صنعت
بانک اقدام کرده و اجزای تشکیلدهنده هر فرایند را بهصورت مشخص تعریف و هدفگذاری کنند .همچنین ،شناسایی جایگاه
سازمانهای مالی و بانکها در هر یک از فرایندهای کلیدی بازاریابی و هدفگذاری در هر گام ،میتواند مبنایی برای
پژوهشهای بعدی عالقهمندان قرار گیرد.
از مهمترین محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به محدودیت در گردآوری دادهها و تعمیم نتایج اشاره کرد .بهدلیل
دسترسی محدود به استادان و متخصصان صنعت مالی ،زمان زیادی برای مصاحبه با برخی استادان و کارشناسان و نظرسنجی
از آنان صرف شد .از سوی دیگر ،بررسی نظرهای  72نفر به تنهایی کافی نیست .محقق تمایل داشت با استادان ،مدیران و
کارشناسان صنعت مالی و بهویژه متخصصان بازاریابی بیشتری مصاحبه کند که این امکان فراهم نشد.
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صفری ،حسین؛ مرادیمقدم ،محسن ( .)8939بلوغ فرایندهای کسبوکار .تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.
عاملی ،محمد؛ ایوبی مبرهن ،حمیدرضا ( .)8913کانال توزیع بانک بیمه در بازار خدمات مالی جهانی و بررسی عملکرد آن در فروش
بیمههای عمر .دومین کنفرانس بینالمللی بازاریابی خدمات مالی .تهران :مرکز بازاریابی خدمات مالی.
عسکری ،محمد؛ جمشیدپور ،جواد ( .)8911استراتژی و سازمان یادگیرنده ،مدل بلوغ .نشریه تدبیر.)711( ،
عسگری ،محسن ( .)8912بازاریابی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری .تهران :پنجره سبز.
غضنفری ،مهدی؛ فتحیان ،محمد؛ رئیس صفری ،مجتبی ( .)8931اندازهگیری بلوغ حاکمیت فناوری اطالعات درصنعت خدمات مالی
ایران مقایسه بانکهای بخش (خصوصی و دولتی) با استفاده از چارچوب  .COBITمدیریت فناوری اطالعات-19 ،)1( 9 .
.11
قاسمی ،سید احمد؛ آیتی ،حمید ( .)8938استراتژی بازارشناسی و تحقیقات بازار .تهران :دانشنگار.
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قالیباف اصل ،حسن؛ بابالویان ،شهرام ( .)893بررسی مدلهای ارزشگذاری در بانکها .فصلنامه روند.821 -878 ،)11( 78 ،
کاوه محمد ،سیروس؛ صبوطینت ،امیرحسین؛ همایونفر ،هاله ( .)8911معرفی چارچوبی برای عارضهیابی فرایند بازاریابی واحدهای
کسبوکار مبتنی بر مدل بلوغ فرایند بازاریابی ،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،تهران ،گروه پژوهشی آریانا.
کفاش پور ،آذر؛ نیاکان ،سیدرضا ( .)8931شناخت عوامل مؤثّر و تعیینکننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند
ارزشمند .کاوشهای مدیریت بازرگانی.882 -32 ،9 ،
کوتاری ،اس .پی ،)8934( .تحقیقات بازار سرمایه در حسابداری( .مترجمان :کاوه مهرانی ،سیدمجتبی شفیعپور ،سلمان بیکبشرویه).
تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.
محرابی ،جواد؛ مهدی ،بابای اهری؛ طاعتی ،مریم ( .)8913ارائه الگوی یکپارچه پیادهسازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک
ملت .مجله مدیریت توسعه و تحول.28-18 ،4 ،
محمودیه ،محمدرضا ( .)8939نقش و تأثیر بازاریابی در محیط رقابتی بانکها در کشور .ماهنامه ماه نوین بانک اقتصاد نوین،13 ،
.94 -91
مدرس یزدی ،محمد؛ یدالهی فارسی ،جهانگیر؛ جعفرنژاد ،احمد؛ جمالی ،غالمرضا ( .)8917طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه
عمر محصول .دانش مدیریت.821 -843 ،)27( 83 ،
میرسپاسی ،ناصر ( .)8937مدل ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی .تهران :راد نو اندیش.
میک ،هلن؛ میک ،ریچارد ( .)8913مدیریت استراتژیک بازاریابی (برنامهریزی و کنترل)( .مترجمان :سیدمحمد اعرابی ،سعیده امیدی).
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
نارنجی ،مسعود؛ شوقی ،محمد؛ صفری ،جلیل ( .)8939بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی
در بانک انصار .فصلنامه توسعة مدیریت پولی و بانکی.)7( 7 ،
وکیلی ،داوود ( .)8917ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری .پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشکده امور بانکی.
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