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  ایران در تراز جهان بازاریابی الگوی تبیین و طراحی
  

  *3عابدی حسین، 2زهره دهدشتی ،1قاسمی حسن

  
  ایران ـ تهران ،طباطبایی عالمه دانشگاه مدیریت و حسابداری دانشکده استادیار -1
  ، تهران ـ ایرانطباطبایی عالمه دانشگاه مدیریت و داریحساب دانشکده استادیار -2

  ایران ـ تهران ،طباطبایی عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت یدکترا دانشجوی -3
  

    )89/ 3/ 9 :تصویب تاریخ ، 88/ 11/ 7 :دریافت تاریخ(

  چکیده
 و بیسـت  قـرن  هـای  لشچـا  بـا  مواجه در تراز جهان یها سازمان ،است داده نشان گوناگون های پژوهش نتایج
  ویژگـی  این باید نیز ایرانی یها سازمان رو این از .است بیشتر ها آن بقای احتمال و داشته بهتری عملکرد یکم
 مسـئله  ینتـر  مهـم  ،تـرازی  جهـان  بـه  رسـیدن  برای معتقدند صاحبنظران از بسیاری .دهند پرورش خود در را

 و قـرارداده  ارزیـابی  مـورد تراز جهـان  بازاریـابی  با رابطه در را خود است ناگزیر سازمانی هر و بوده بازاریابی
 الگـوی  که دارد سؤال این به پاسخ ارایه در سعی حاضر پژوهش اساس این بر .کند مشخص را خود جایگاه
 و بـوده  کاربردی ماهیت نظر از حاضر پژوهش چیست؟ ایرانی یها سازمان برای تراز جهان بازاریابی مناسب

 میـان  همبسـتگی  روابـط  تعیین و ایرانی یها سازمان مناسب تراز جهان بازاریابی الگوی تبیین( تبیینی هدف با
 و تـرازی  جهـان  نظـری  مبـانی  تطبیقـی  ی مطالعـه  بـه  اقـدام  ابتـدا  منظـور  بـدین  .است شده انجام )الگو عناصر

   .است شده تراز جهان سازمان فاقد و دارنده کشورهای در محیطی های زمینه شناسایی
 روی بر اولیه الگوی اجزای زمینه در پیمایشی ،میدانی صورت هب ،کیفی پژوهش از استفاده با دوم مرحله در 

 t آمـاری  هـای  آزمـون  و دلفـی  روش ،مصـاحبه  طریـق  از و گرفت صورت ایران ی جامعه خبرگان از نفر 52
ه دشـ  تبیین ایرانی یها مانساز مناسب تراز جهان بازاریابی یینها الگوی کرامر فای و ویتنی من U ،استیودنت

   .است

  

   .تراز جهان بازاریابی ،تراز جهان  سازمان :کلیدی های واژه

   Email: Hossein_abedi123@yahoo.com     مسئول نویسنده *
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  مقدمه
 دیگـری  نوظهـور  رقبای ،موجود تراز جهان یها سازمان بر عالوه رقابتی بازارهای در امروزه

 از بزرگـی  بخـش  ،انـد  توانسـته  شـرقی  جنـوب  و شـرقی  یایآس توسعه درحال کشورهای از
 شـده  باعـث  تـرازی  جهـان  سـمت  به حرکت این .بگیرند خود اختیار در را جهانی بازارهای

 تـراز  جهـان  یهـا  سـازمان  سـوی  از جـدی  بسـیار  تهدیـدات  بـا  ایرانـی  هـای  ن سـازما  تا است
 و طـرف  یـک  از جهـانی  قدرتمنـد  و ])17[ جهـان  سطح در عملکرد بهترین با ییها سازمان(

 بـه  هـا  سازمان این نگاه هنوز که درحالی .شوند مواجه دیگر طرف از ییآسیا نوظهور رقبای
 داخلـی  مصرف و نیازها برآوردن حد در محصوالت به و جهانی نه و ملی صورت به بازارها

 نــاتوانی باعــث ،تــرازی جهــان مســیر در نکــردن حرکــت .اســت "جهــانی ســطح در" نــه و
 .]8[ ]6[شـد  خواهـد  داخلـی  بازارهای در شکست و جهانی بازارهای در ایرانی یها سازمان
 عرصـه  در کشـور  قدرتمنـد  حضـور  بـه  ایـران  در تـراز  جهان سازمان چندین وجود همچنین
 رشد ساز زمینه و کرده کمک جهانی و المللی بین های اتحادیه و معاهدات خصوصاً ،جهانی

   .]10[بود خواهد کشور توسعه و
 نظـام  یـک  هـای  ویژگـی  ،]15[ دونالـد  مـک  و ]11[ کاتلر نظیر بازاریابی احبنظرانص برخی
 در هـا  سـازمان  تمامی برای را آن و مطرح را "تراز جهان بازاریابی" عنوان با بازاریابی خاص
 هـا  فعالیـت  از ای مجموعـه  ،تـراز  جهان بازاریابی از ها آن تعریف .دانند می الزم جهان سراسر
 ابعـاد  ترین مهم که بوده جهان سطح در بازاریابی عملکردهای بهترین یهارا موجب که است
  :از عبارتست آن
 و تنـوع  ماننـد  جهـان  سـطح  در رقبـا  با مقایسه در شکل بهترین به بازاریابی های آمیخته ارایه

ــه در ســرعت ــت ،محصــوالت ارای ــوآوری / خالقی ــداوم ن ــدها /محصــوالت در م  و فرآین
 تصـویر  ارایـه  و عمومی روابط ،کیفیت باالترین با محصوالت ارایه ،بازاریابی های استراتژی

 بـا  ارتبـاط  مـدیریت  داشـتن  ،آن محصـوالت  و تجـاری  نشـان  ــ  نـام  / شرکت از قوی بسیار
 ،]15[ دونالد مک ،]14[ لَنگ ،]11[ کاتلر(جهانی قوی بازاریابی اطالعات سیستم و مشتریان

   .])19[ تونگ ،]18[ دتا ،]17[ پاپین ،]16[ دیگران و دونالد مک
 .شوند مجهزتراز جهان بازاریابی اصول به زودتر هرچه ایرانی یها سازمان است الزم بنابراین
 تـراز  جهـان  بازاریابی با رابطه در ای رساله یا نامه پایان گونه هیچ ،شده انجام های بررسی طبق
 داخـل  در شـده  مانجا های پژوهش همچنین .ه استدشن مشاهده کشور از خارج و داخل در
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 و بـوده  خـود  مناسـب  ترازی جهان الگوهای فاقد ایرانی یها سازمان ،است داده نشان کشور
 اهمیـت  ،انـد  شـده  ارایه ها سازمان ترازی جهان زمینه در که موجود خارجی الگوهای عناصر
   .]10[ ندارند شدن تراز جهان سمت به ها آن هدایت جهت ایرانی یها سازمان برای یکسان

 و بازاریـابی  عـد ب دو از را خـود  بایـد  ایرانی یها سازمان که است آن بیانگر فوق های شچال
 بـه  توجـه  بـا  بنـابراین  .دهنـد  قـرار  آزمون مورد )تراز جهان بازاریابی عبارتی به(ترازی جهان
 تـراز  جهـان  بازاریـابی  مفهـومی  الگـوی  تبیـین  جهـت  پژوهشـی  انجام ضرورت ،فوق لیدال

 نـوع  ،خدمات و کاالها ،امکانات و منابع نظر از که ایرانی طیشرا دواج یها سازمان مناسب
 و بهتـرین  بـا  رقابـت  و جهـانی  های صحنه در قدرتمند حضور امکان . . . و فعالیت و صنعت
 اسـاس  بـر  ،باشـند  داشـته  را شـدن  هـا  سازمان بهترین جزء و جهانی های شرکت ترین بزرگ
   .است محسوس زیر سؤال

  پژوهش اصلی سؤال
 کـه  ایـن  از اسـت  عبـارت  دارد را آن بـه  ییگـو  پاسـخ  قصـد  حاضر پژوهش که اصلی السؤ
   ."چیست؟ ایرانی طشرای واجد یها سازمان برای تراز جهان بازاریابی مناسب الگوی"

  پژوهش نظری مبانی
 ی پیشـینه  ابتـدا  ،بـود  الزم پژوهش اصلی هدف به دستیابی و فوق سؤال به ییگو پاسخ برای
 مفهـوم  بـا  رابطـه  در موجـود  ادبیـات  منظـور  بـدین  .گیـرد  قرار بررسی ردمو پژوهش نظری
 19 تعـداد  .گرفتنـد  قـرار  مطالعه مورد تراز جهان بازاریابی و تراز جهان سازمان ،ترازی جهان

 مـورد  هـا  آن بازاریـابی  خصوصـیات  و انتخـاب  1 شـماره  نگـاره  شـرح  بهتراز  جهان سازمان
 سـطح  درترازی  جهان ایجاد های زمینه و بسترها ییشناسا جهت همچنین .قرارگرفت مطالعه
 ایـران  جملـه  ازتراز  جهان یها سازمان فاقد و دارنده کشورهای های ویژگی از برخی ،کالن
 مطالعـه  مورد متغیرهای ،فوق مطالب تطبیقی مطالعه انجام و اساس این بر .ه استدش بررسی
   .]19-14][11-8][6][4[]1[شدند ییشناسا زیر شرح به اصلی طبقه سه در پژوهش

  تراز جهان بازاریابی فرآیند -1
 است زیر شرح به خود خاص مشخصات دارای بازاریابی فرآیند ،تراز جهان یها سازمان در
   .ندهست آن فاقد ها سازمان سایر که
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 ذینفعــان تمــامی دیــدگاه از ســازمان مأموریــت تعریــف شــامل : گــذاری هــدف )الــف -1
 طشـرای  با اهداف و ها مأموریت مستمر وتطبیق جهان سطح در ) . . .و ،داران سهام ،مشتریان(

 ،سـازمان  اهـداف  و مأموریـت  تـدوین  نمسئوال میان در ترازی جهان باور بودن دارا ،جهانی
   .جهانی سطح در وکار کسب اخالقی اصول تدوین

 از بهینـه  اسـتفاده  و )3بند( محیطی گانه عناصرسه مستمر تحلیل :محیط تحلیل و تجزیه )ب -1
   .نسازما رقابتی های مزیت

 استفاده ،بازارها در تنوع ،بازارها ترین جذاب انتخاب :ریزی  برنامه و بازار بندی تقسیم )ج-1
 نـام  ایجـاد  ،سازمان های سیستم خرده ،راهبردها بین کامل وجودهماهنگی ،ها ییازتوانا بهینه
 بازاریـابی  عناصرآمیخته مرمحتویمست تطبیق ،بسیارقوی عمومی روابط ،قوی تجاری ونشان

  .میزبان کشور و محلی توزیع های شبکه از بهینه استفاده ،جهانیشرایط  با
 ارایــه در ســرعت اســاس بــر عملکــرد عــالی اســتانداردهای تــدوین :نظــارت واجــرا  )د -1

 اسـتقرار  ،خـدمات  و محصـوالت  ارایـه  در پـذیری  انعطاف و نوآوری / کیفیت ،محصوالت
 سیســتم وجــود ،مســتمر ارزیــابی هــای سیســتم برقــراری ،پیشــگیرانه کنتــرل و یارزیــاب نظـام 

ــ و کامــل ،بــاز ارتباطــات ،قــوی بازاریــابی اطالعــات  برقــراری ،جهــان سراســر در موقــع هب
   .گروهی پاداش و انگیزش های سیستم

 تراز جهان بازاریابی نظام کننده متمایز های ویژگی -2
 بـه  یـا  بـوده  آن فاقـد  تـراز  جهـان  غیـر  یها سازمان کهتراز جهان بازاریابی خاص ویژگی سه

  :عبارتنداز ،کنند می اعمال را ها آن ضعیفی نسبت
 با رابطه در تراز جهان یها سازمان مداوم تحلیل بر مبتنی الگوبرداری :الگوبرداری )الف -2

  .بازاریابی های آمیخته ،راهبردها ،فرآیندها ،ها فناوری
 فرآینــد از ســازمان بازاریــابی فرآینــد بــین شــکاف تحلیــل و تجزیــه :خودارزیــابی )ب -2

  .تقویتی خود و خودکنترلی سیستم برقراری ،تراز جهان یها سازمان بازاریابی
 یـادگیری  ،فرآینـدها  مسـتمر  روزرسـانی  هب / بازسازی و مجدد مهندسی :مستمر بهبود )ج-2

  .وری بهره در مداوم بهبود ،بازاریابی های شکست و ها اشتباه از تجربه کسب و مداوم
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  تراز جهان بازاریابی نظام بر گذارتأثیر محیطی عوامل -3

 رقبـای  از بهتـر  ،محیطـی  عوامل با برخورد ،تحلیل و تجزیه ،شناخت در تراز جهان بازاریاب
 ایـن  از دسـته  هـر  در تـرازی  جهـان  جهـت  اصـلی  کلیـدی  یها شاخص .نماید می عمل خود

   :عبارتند عوامل
 ،قـانونی  /سیاسـی  ،اجتمـاعی  /فرهنگـی  عناصـر  برگیرنده در :جهانی عمومی محیط )الف-3

 تـرازی  جهـان  جهـت  عوامـل  ایـن  اثرگذار عناصر ینتر مهم .دشو می یزآمو فن و اقتصادی
 در مناسـب  آمـوزش  نظـام  وجود ،کشور سطح در تالش و کار حداکثر فرهنگ :از عبارتند
 در کـار  و کسـب  فضـای  نمـودن  رقـابتی  و جهانی تجارت رهنگف بودن دارا ،کشور سطح
 عرصـه  در شخصـی  منـافع  جـای  هبـ  ملـی  منـافع  بـه  دادن اولویـت  روحیـه  وجود ،ملی سطح
 ،تجـارت  ازآزادسازی حمایت جهت مقررات و قوانین اجرای و تصویب /تدوین ،ها رقابت
   .یپژوهش های پارک وجود ،توسعه و تحقیق در کالن گذاری سرمایه

 کنندگان عرضه ،رقبا :از عبارتند محیط این عناصر ترین عمده :جهانی صنعت محیط )ب -3
 سـازمان  شـدن  تراز جهان جهت دبای رابطه این در که مشتریان ،ها واسطه و کنندگان توزیعـ 
 عملکـرد  سـطح  یارتقا طریق از متقابل منافع تأمین ،رقبا با راهبردی ائتالفات و مشارکت به

 بـا  بازاریـابی  هـای  آمیخته ارایه و جهانی مشتریان شناخت ،کنندگان توزیع/ کنندگان عرضه
   .داشت توجه رقبا به نسبت ها آن برای ارزش بیشترین

 ،ساختار ،کارکنان ،رهبری ،ها سیستم خرده ،سازمان فرهنگ( :سازمان داخلی محیط )ج-3
 وجـود  شـدن  هـانی ج تفکر فرهنگ و مداری جهان نگرش دبای سازمان داخل در .)راهبردها
 خـرده  و کارکنـان  ،متعـالی  رهبـران  ،پـذیر  انعطـاف  سـازمانی  هایساختار از سازمان و داشته
   .باشد برخوردار عملکرد بهترین با یهای سیستم

  پژوهش روش
   :است پژوهش روش دونوع دارای پژوهش این
 ی ینهپیشـ  و ادبیـات  مطالعـه  اسـاس  بـر  روش این در .است تطبیقی پژوهش اول مرحله )الف
 1 شـماره  نگـاره  در که گونه همان ،تطبیقی مطالعات از بهینه استفاده جهت و پژوهش نظری

ه دشـ  مذکور نگاره عناصر تطبیق و مقایسه سپس و بندی طبقه به اقدام ابتدا ،دشو می مشاهده
  .]3[ است
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 ،تطبیقـی  پـژوهش  هـای  یافتـه  اسـاس  بـر  کـه  است کیفی پژوهش از استفاده دوم مرحله )ب

 بـا  و میـدانی  مطالعـه  صورت به ،ایرانی یها سازمان مناسب تراز جهان بازاریابی یینها یالگو
   .]12][7[]5[ه استدش  تبیین دلفی روش و مصاحبه از استفاده

  اطالعات گردآوری ابزارهای
 در .اسـت   گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مورد ها داده و اطالعات گردآوری برای مختلفی های روش
 .قرارگرفـت  اسـتفاده  مورد ای کتابخانه مطالعات ،اولیه نظری های داده وریآ جمع برای ابتدا
 اخـتالف  مـوارد  و مشـترک  موضـوعات  به مربوط اطالعات ،تطبیقی مطالعه طریق از سپس
 اولیـه  الگـوی  متغیرهـای  و عناصـر  ،مشـخص  )1 شـماره  نگاره فهرست( اولیه های داده میان

   .ندا شده معلومپژوهش 

  تراز جهان بازاریابی نظام تطبیقی ی طالعهم الگوی .1 نگاره
  ها سیستم /نظران صاحب/نویسندگان تطبیقومقایسهموردهایمتغیر طبقات

 ،ویکـی  و پاورز ،همکارانش و بالنچارد ،خانعدالت،ایزابری،آگراوال ترازجهانیهاسازمانهایویژگی درباره ها دیدگاه
ــل ــنر جوئ ــتنلی و ویس ــداروت ،فاوســت اس ــاپمن ،آل ــیم ،چ ــای  ،ک  ،سه
 ،وان ادسـوم  ،سـی  کیـو  پی ای مرکز ،پاپین ،هریسون ،کالرک ،ویلرایت
 ،بـورچر  ،تاد جیم ،همکارانش و موتوای ،تی .آی .دی متخصصین گراتز
   عسگری علی و نوری ،ییصفا ،ومیرقادری فارسیجانی،فارسیجانیُدرّی

  ایزابری،چان،تدِرُممک،کاتلر ترازجهان،سنتییهاسازمان خصوصیات 
  ایزابری ،سیل ،گیفی ،روت،راس،راسل،اُکلندترازجهانسازمانبه دستیابی الگوهای
هـایمحـرکوفرآیندها،خصوصیات ،عناصر ،عوامل
 ترازجهان بازاریابی کلیدی

 ،پارکینسـون  ،دونالـد مـک  ،وهمکـارانش  بورت،بیرمن،کاتلر،آگراوال
 جین،لَنگ

 ،ایزابریوآگراوال ترازجهانوسنتیبازاریابی خصوصیات
ــیآی منتخبترازجهانسازمان19بازاریابی نظام خصوصیات ــونی،دل،امب ــت،س ــارد هیول ــی اچ( پاک ــنایع،)پ ــی ص  الکتریک

   ،) . . . .و پاناسونیک ،ناسیونال( ماتسوشیتا
 ،فــورد ،الکتریـک  جنــرال ،الکتریـک  سامسـونگ  ،تویوتــا ،مـارت ــ   وال

 ،سفیلیـپ  ،سانیو ،زیراکس ،موتورال ،زیمنس ،هوندا ،اینتل ،مایکروسافت
 موتورزجنرال

دارندهدرکشورهایترازیجهانبسترهای خصوصیات
  آن فاقد و

  ایـران ،توسعه درحال کشورهای ،صنعتیوپیشرفتهکشورهای

 مناسـب  تراز جهان بازاریابی یینها الگوی به دستیابی جهت کیفی پژوهش اجرای مرحله در
 از اولیـه  نظـری  الگـوی  متغیرهای و عناصر مورد در متخصصان یاهنظر ،ایرانی یها زمانسا
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 دو در پرسشـنامه  .]7][5[ ه اسـت دشـ  آوری جمـع  )پرسشـنامه ( دلفی روش و مصاحبه طریق
 بسته سؤال 55 اول مرحله در که گرفت قرار خبرگان اختیار در زمانی مقطع دو در و مرحله

 الگـوی  گانـه  سـه  متغیرهـای  سـنجش  بـرای  بسـته  سـؤال  63 دوم مرحله در و باز سؤال دو و
 بـا  هـا  گویـه  همه .گرفت قرار استفاده مورد ایرانی یها سازمان جهت پژوهش اولیه مفهومی
 )3( متوسط اهمیت )4( اهمیت با )5( اهمیت با کامالً صورت به لیکرت ای گزینه پنج مقیاس

 را اولیـه  الگـوی  عناصـر  اهمیـت  میـزان  تـا  شدند طراحی )1( اهمیت بی کامالً )2( اهمیت بی
   .کنند مشخص ایرانی یها سازمان برای

   نمونه حجم ،گیری نمونه روش ،آماری ی جامعه 
 آمـاری  ی جامعـه  ،تـراز  جهـان  یهـا  سـازمان  بازاریـابی  خصوصـیات  تطبیقـی  ی مطالعه برای

 و فورچـون  جلهم در مندرج دنیا منتخب برتر شرکت 500 از انتخابی یها سازمان از متشکل
 طـور  بـه  و هـا  آن اطالعـات  بـه  دسترسـی  میـزان  اساس بر که ندهست تخصصی مجالت سایر

 .گرفتنـد  قـرار  مطالعـه  مورد و انتخاب -1 شماره نگاره شرح به ـ سازمان 19 تعداد ،قضاوتی
 هـای  نگـاره  شـرح  بـه  خبرگـان  اعضـای  از نظـر  مـورد  های نمونه ،کیفی پژوهش انجام برای
 و خبرگـان  اعضـای  همکـاری  میـزان  اسـاس  بـر  هـا  نمونـه  ایـن  .ندا شده خابانت 3و2 شماره

 روش از اسـتفاده  یعنی خبرگان اعضای دیگر معرفی و قضاوتی صورت به ها آن به دسترسی
 و نفر 52 تعداد ،مصاحبه و دلفی روش اجرای اول درمرحله .]7[ اند شده انتخاب برفی گلوله
   .گرفتند قرار نظرخواهی و مصاحبه مورد اول دور نفرِ 52از نفر 45 تعداد دوم مرحله در

  دلفی تکنیک از استفاده با کیفی پژوهش انجام جهت خبرگان اعضای مشخصات .2 نگاره
 ها فعالیتوها سمت،شغلیعناوین تحصیالت

نفر4=دیپلم و قدیم نظام -1
  نفر 12 = کارشناسی -2
  نفر 22 = ارشد کارشناسی -3
  نفر 13 = ادکتر -4
  نفر1 = ادکتر فوق -5
  

نفر17=علمیعضوهیئت-1
  نفر 27 = )مدیره هیئت عضو ،وزیر معاون ،سییر ،مدیرکل ،عامل مدیر ،وزیر(عالی مدیر - 2
 نفر 11 =ها اتحادیه / ها انجمن عضو و مؤسس - 3
  نفر 20 = گذار سیاست و ریز برنامه مجامع ،شوراها سایر و بازرگانی اتاق عضو - 4
  نفر 1 = مجلس نماینده - 5
 نفر13 )=سازی جهانی و بازاریابی زمینه در ویژه به ( ها سازمان و ها وزارتخانه مشاور - 6
  نفر 5 = )علمی هیئت از غیر ( دانشگاه مدرس - 7
 نفر18 = بازاریابی واحد مدیر - 8
  نفر 4 =ترازی جهان مورددرمقاله،نامهپایان،رساله،کتابنگارنده -9

  نفر 52 = جمع
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  اه داده تحلیل و تجزیه روش 

 دهشـ  تقسـیم  زیـر  کلـی  نوع دو به نیز ها داده تحلیل و تجزیه روش ،پژوهش روش بر اساس
   :است
  تطبیقی پژوهش )الف
 اساس بر ،است شده داده نشان 1 شماره نگاره در شده ارایه تطبیق الگوی در که گونه همان
 در منـدرج  مـوارد  مقایسـه  سـپس  و بنـدی  طبقه به اقدام ابتدا ،پژوهش نظری ی پیشینه مطالعه
   .]3[ شوند ییشناساتراز جهان بازاریابی نظام افتراق و اشتراک وجوه تا دشمذکور نگاره

  دلفی تکنیک از استفاده با کیفی پژوهش انجامبرای  آماریی  نمونه / جامعه مشخصات .3 نگاره

 ی جامعه تعداد  آماری ی معه جا مشخصات
  آماری

  آماری ی نمونه
 های پرسشنامه تعداد (

  )شده یعتوز

 های پاسخ تعداد
  شده دریافت

  12  20 20  دانشگاهان دااست
  14  26 61 معادنوصنایع،بازرگانی اتاق یاعضا

  3  5 45 1387سالنمونهصادرکنندههای شرکت مدیران
،تولیدکنندگاناتحادیهاعضای /صادرکنندگان
  7  15  235 فرش صادرکنندگان

  1  3 40 ایراندرخارجیهایشرکتنمایندگان مدیران
  7  9 11 ایرانتجارتوتوسعهسازمان ارشد مدیران
ایرانیبرترشرکتیکصدنامعاون و ارشد مدیران
  1  4  10 سازمانیوری بهرهملیجوایز دریافت به موفق

  1  1 1 دستیصنایع سازمان مدیرکل
  6  14 14 فوقاعضایتوسط معرفیـ  سایرین
  52  97 437  جمع

  فیکی پژوهش )ب
 از حاصل )مصاحبه از غیر به( پرسشنامه های داده تحلیل با رابطه در دلفی روش از استفاده با

 )1ـ   ب :اسـت  شـده  اسـتفاده  زیـر  فنـون  از SPSS آماری افزار نرم از استفاده با ،دلفی روش
 اعضـای  هـای  پرسشـنامه  بـه  مربـوط  تسـؤاال  هـای  پاسـخ  میـانگین  ابتدا در :موزون میانگین
 بازاریـابی  نظـام  متغیرهـای  عناصـر  از یـک  هـر  با رابطه در دلفی روش اول دورِ در خبرگان
 از پـس  .ه استدش اعالن ها آن به دوم مرحله در نظرخواهی برای و آمده دست هب تراز جهان
 عناصـر  ،شـده  محاسـبه  آنـان  هـای  پاسـخ  میـانگین  دوباره ،دوم مرحله های پاسخ آوری جمع
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ــابی نظــام کلیــدی ــرایتراز جهــان بازاری ــه ایرانــی یهــا ســازمان ب  5 شــماره نگــاره شــرح ب
 توزیـع  نبـودن  نرمـال  احتمـال  دلیـل  بـه  :اسـتیودنت  t آزمـون  )2ـ   ب .دانـ  شـده  بندی اولویت
 جهـت  .رسـید  نظر هب مناسب t پارامتریک توزیع از استفاده ،ها نمونه تعداد و آماریی  جامعه
 بـا  رابطـه  در خبرگـان  اعضـای  هـای  پاسـخ  در جمعی توافق وجود به نسبت اطمینان حصول
 یهـا  سـازمان  بـرای  تـراز  جهان بازاریابی نظام یها شاخص و عناصر از یک هر اهمیت میزان
 استفاده با مرحله دو در آنان های پاسخ های میانگین ،دلفی روش از مرحله دو طی در ایرانی

 ادیرمقـ  تمـامی  چـون  کـه  گرفـت  قـرار  بررسـی  مـورد  %95 اطمینـان  سطح در توزیع این از
 فـرض  ،بوده درصد 5 خطای سطح از تر بزرگ آزمون این داریامعن سطح در آمده دست هب

 و اول دور در آمـده  دسـت  بـه  هـای  پاسخ میانگین تمامی ،شده تأیید ها میانگین بودن تساوی
   .]2[بود شده حاصل جمعی توافق ،نداشته داری امعن تفاوت دلفی دوم
 عـدم  دلیـل  هب( ناپارامتریک  آزمون t آزمون همانند :U آزمون یا ویتنی ـ  من آزمون )3ـ   ب

 آزمـون  مانند نتیجه .ه استدش استفاده نیز )خبرگان جامعه با رابطه در خاص فرضی رعایت
t اطمینـان  سـطح  در دلفـی  مرحلـه  دو های پاسخ میانگین در دار امعن تفاوت نبود دهنده نشان 

 وجـود  بـر  مبنـی  فـوق  شـرح  بـه  ویتنـی  من وt  آزمون دو نتایج اساس بر .]2[ بود درصد 95
 .یافـت  خاتمـه  دلفی تکنیک باالتر و سوم مراحل اجرای ،خبرگان یاهنظر در جمعی توافق
 ایـن  تطبیقـی  پـژوهش  و نظـری  ادبیات مطالعه در که این دلیل به :کرامر فای بیضرا )4ـ   ب

 و ،داشـته  تعامـل  همـدیگر  بـا  تـراز  جهـان  بازاریابی نظام متغیرهای که بود شده حاصل نتیجه
 خـوانی  هـم  روابـط  کرامـر  فـای  ضـرایب  از اسـتفاده  بـا  ،متغیرها این نوع بودن اسمی دلیل هب
 شد محاسبه )دو هدوب( زوجی صورت به ایرانی یها سازمان مورد در متغیرها بین )همبستگی(
   .]13[)6 شماره نگاره(

  پژوهش نتایج
 بازاریـابی  متغیرهای از یک هر اهمیت مورد در دلفی دوم مرحله در خبرگان پاسخ میانگین
 هـای  ویژگـی  ،)4.18( بازاریـابی  فرآیند :از عبارتست ایرانی یها سازمان مورد در تراز جهان
 اولویـت  ،خبرگان توسط همچنین .)3.95( گذارتأثیر محیطی عوامل و )4.02( کننده متمایز

 بـرای تراز جهـان  یبازاریـاب  نظـام  اسـتقرار  جهـت  متغیرهـا  این درون یها شاخص از یک هر
 اسـاس  بـر ( آن کلیـدی  عناصر ینتر مهم رابطه این در که شدند مشخص ایرانی یها سازمان
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 5 شـماره  نگـاره  شـرح  بـه  اولویت ترتیب به )لیکرت های مقیاس 5 ـ 4 بین های پاسخ میانگین

 ربسیا عملکرد ،عناصر عمده در ایرانی یها سازمان ،داد نشان پژوهش این های یافته .ندهستن
 منظـور  بـه  .نیسـت  مسـاعد  هـا  آن تـرازی  جهـان  جهـت  نیز محیطی های زمینه و داشته ضعیفی
 کرونبـاخ  آلفـای  روش طبـق  بـر  ییپایا آزمون ،ها پرسشنامه ییپایا مورد در اطمینان حصول
 مـورد  یـک  جـز  هب نتایج ،شود می مشاهده 4 شماره نگاره در که گونه همان .گرفت صورت
   .]13[ است داده ارایه را قبولی قابل ییایاپ و درصد 70باالی مقادیر

  ایرانی یها سازماندرتراز جهان بازاریابی نظام الگوی ییپایا آزمون نتایج . 4 نگاره
 متغیرها

  گذارتأثیر محیطی عوامل  کننده متمایز های ویژگی  بازاریابی فرآیند دلفی مراحل

   .954 .807 .955 اول
   .938 .671 .941 دوم

   

 میانگین بر اساس ایرانی یها سازمان برای تراز جهان بازاریابی نظام کلیدی عناصر ینتر مهم . 5هنگار
  خبرگان پاسخ موزون

  ها پاسخ میانگین  تراز جهان بازاریابی نظام کلیدی عناصر  رتبه
  4.49 محصوالتبرایقویتجارینشانونام ایجاد  1
  4.40  هاسیستم/راهبردبینکاملگیهماهنمحیط،مستمرتحلیلکارکنان،بهسازی  2

 تبادالت در عمل سرعتوسازیروان/هاآنبهمربوطخدماتومحصوالتارایهدرسرعت   3
  4.36  قوی بازاریابی اطالعاتسیستمکیفیت،باالترینبامحصوالتعرضهاقتصادی،امورکلیه بین

  4.33  جهاندرنفعانذییدگاهدازسازمانمأموریتتعریفقوی،بسیارعمومی روابط  4
  4.30 ایراندروکارکسبفضاینمودنرقابتیوتجارتفرهنگگسترش  5
  4.29 رقبابهنسبتمشتریانبرایارزشبیشترینبابازاریابیهایآمیخته ارایه  6
  4.27 محیطیشرایطبااهدافوهامأموریتمستمر تطبیق  7
  4.23 ایراندرثابتبازرگانییهاسیاست،مقرراتوقوانین وجود  8
  4.22 جهاناقتصادیهایچرخهبهمناسبهایواکنشدادن نشان  9

  4.20 مستمربهبودویادگیریجهان،سطحدربازارهاترینجذاب انتخاب  10
  4.18 اهدافومأموریتتدوینمسئولیندرترازیجهانباوربودن دارا  11

، مدیریت عمر شدنبلندمدتومتعالیرهبروجودپیشگیرانه،ترلوکنارزیابینظام استقرار  12
  4.13 سازمانهاینگرشوراهبردها،هاریزی برنامه

  4.04 کشورسطحدروتوسعهتحقیقدرکالنگذاری سرمایه  13
  4.00 خودارزیابیجهانی،سطحدروکارکسباخالقیاصول تدوین  14
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 ایرانی یها سازمان درتراز جهان بازاریابی الگوی اصلی متغیرهای )یهمبستگ( خوانی هم روابط :6 نگاره
  کرامر فای ضرایب از استفاده با
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 .184 مستمربهبود
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   .041  جهانی صنعتمحیط
   .691  گذاریهدف .537 نیجهاعمومیمحیط
   .177  جهانی عمومیمحیط .447 نظارتواجرا

   .470  نظارتواجرا .546 جهانیصنعتمحیط
 .101 الگوبرداری

یط
مح

 
عت

صن
 

انی
جه

  
   .493  جهانی عمومیمحیط

   .033  الگوبرداری .622 محیطتحلیل
   .339  نظارتواجرا .720 داخلیمحیط
   .616  داخلیمحیط .124 ارزیابیخود

 .156 الگوبرداری

ری
ردا

گوب
ال

  

   .173  مستمربهبود
   .123  گذاریهدف .120 گذاریهدف

   .199  محیطتحلیل .117 خودارزیابی
   .147  جهانی عمومیمحیط .534 نظارتواجرا

   .308  نظارتوااجر .354 جهانیعمومیمحیط
   .637  ارزیابیخود .172 مستمربهبود

 همبستگی روابط دارای متغیرها این اکثر ،داد نشان 6 شماره نگاره در مندرجپژوهش  نتایج
 هـم  از مسـتقل  طـور  هبـ  ،بـوده )درصد50کمتراز فای ضریب مقادیر( ضعیف بسیار و ضعیف
 گـرفتن  نادیـده  بـا  .کنند می عمل ایرانی یها سازمان بازاریابی نظام شدن تراز جهان درجهت

 1 شـماره  نمـودار  شرح به پژوهش شده آزمون الگوی ،قوی روابط دادن نشان و روابط این
   .است شده ارایه
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  ایرانی یها سازمان تراز جهان بازاریابی نهایی مفهومی الگوی .1 نمودار

  اهپیشنهاد
 یهـا  سـازمان  کـه  بهتراسـت  پژوهش نتایج بخش در شده ارایه خبرگان های پاسخ اساس بر 

 فرآینـد  یهـا  شـاخص  کـارگیری  هبـ  موضوع به اول درجه در ،شدن تراز جهان جهت ایرانی
 و متمایزکننده های ویژگی یها شاخص اجرای و توجه به سپس ،نموده توجه خود بازاریابی
ــد گــذارتأثیر محیطــی عوامــل ــر .بپردازن ــه عناصــر تمــامی 5 شــماره نگــاره اســاس ب  مرحل
 .اسـت  شـده  ترازمحسـوب  جهان بازاریابی نظام لیدیک عناصر ینتر مهم جزء گذاری هدف

 در بازاریـابی  هـای  آمیختـه  بـه  توجه ،محیط تحلیل مرحله در محیط مستمر تحلیل ،همچنین
 /پیشـگیرانه  کنتـرل  نظـام  اسـتقرار  ،جهـان  سطح در بازارها بندی تقسیم و ریزی برنامه مرحله
 هـای  شـاخص  ینتـر  مهـم  زءجـ  نظـارت  و کنتـرل  مرحله در قوی بازاریابی اطالعات سیستم
 از یـک  هـر  در هـا  شـاخص  ایـن  بـه  ایرانی یها سازمان خاص توجه مستلزم که بوده کلیدی
 بهبـود  عناصر ،کننده متمایز های ویژگی میان از .است خود سازمان بازاریابی فرآیند مراحل
 .منظوراسـت  بـدین  ایرانـی  یهـا  سـازمان  تأکیـد  بیشـترین  نیازمنـد  نیـز  خودارزیابی و مستمر

 عوامـل  روی هبـ  گـذار تأثیر محیطی عوامل بحث در خبرگان تأکید بیشترین که این خاطر هب
 عمـل  سـرعت  و سازی روان عوامل ،گذارتأثیر محیطی عوامل میان از و بوده عمومی محیط
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 قـوانین  وجـود  /وکـار  کسـب  فضـای  نمـودن  رقابتی ،اقتصادی امور ی کلیه بین تبادالت در

 باالترین ،کشور سطح در توسعه و تحقیق در کالن گذاری رمایهس ،ایران در ثابت بازرگانی
 سـطح  در انگـذار  قانون و دولت دوش بر اصلی وظیفه بنابراین ،اند نموده کسب را امتیازات
 فـراهم  شـدن  تـراز  جهـان  جهـت  ایرانـی  یهـا  سازمان برای را الزم بسترهای که است کالن
 بازاریـابی  نظـام  عناصـر  میـان  قـوی  یهمخـوان  و همبسـتگی  روابـط  بـه  دبای همچنین .سازند
 یهـا  شـاخص  اجـرای  مثـال  عنـوان  بـه  .داشـت  توجـه  ایرانـی  یها سازمان میان در تراز جهان

 آن مسـتمر  بهبـود  بر زیادی تأثیر تواند می سازمان بازاریابی نظام در گذاری هدف پیشنهادی
 بـه  زیـادی  میـزان  بـه  دتوانـ  می مستمر بهبود عنصر ،داشت اظهار توان می متقابالً .باشد داشته
 کمک تراز جهان بازاریابی نظام ایجاد جهت گذاری هدف یها شاخص شدن اجرا و تدوین
 ایـن  مخاطبـان  و نفـع  ذی حقـوقی  و حقیقـی  افـراد  تمـامی  کـه  اسـت  شایسـته  بنابراین .نماید

 ،کشـور  یـی اجرا و یگذار قانون نمسئوال ،اول درجه در ایرانی یها سازمان قبیل از پژوهش
 این به خود های گیری تصمیم و ها ریزی برنامه /مطالعات در آینده پژوهشگران و جویاندانش

 میان درتراز جهان بازاریابی نظام کلیدی یها شاخص شدن ییاجرا .باشند داشته توجه روابط
 خود توسط اول درجه در عملی التزام که است آن مستلزم ،ایرانیشرایط  واجد یها سازمان
 مراکز ایجاد ،سازمان کارکنان ی همه به ترازی جهان اصول آموزش .آید ودوج هب ها سازمان
 نظـام  و اطالعـات  وریافنـ  قـوی  های تیم استقرار ،ها سازمان توسط تخصصی عالی آموزش
 ،هـا  واسـطه  بـه  محصـوالت  موقـع  هبـ  تحویل ،سازمان هر در مشتریان با ارتباط مدیریت جامع

 نمـودن  فـراهم  ،بازاریـابی  و توسـعه  /تحقیق های یتفعال به ها سازمان بودجه بیشتر تخصیص
 جهت جهانی سمینارها ،ها مستمرنمایشگاه ییبرپا ،قیمت ارزان مالی منابع به دسترسی امکان
 تشــکیل ،هــا آن محصــوالت و ایرانــی یهــا ســازمان تجــاری نشــان و نــام جهــانی ییشناســا

 حمـل  ناوگان / تجاری نینقوا وضع تصحیح ،ها سازمان میان المنافع مشترک های کنسرسیوم
 سـرعت  و سـازی  روان جهت در موجود خارجی های سرمایه جذب به مربوط قوانین /نقل و 

 و علـم  هـای  پـارک  گسـترش  ،دانشـگاهی  دروس یامحتـو  / هـا  رشته بازنگری ،ها آن عمل
 هـای  فعالیـت  فهرسـت  زمـره  در هـا  سـازمان  تـرازی  جهان های برنامه نمودن ضمیمه ،وریافن

 ریاست نهاد به وابسته شدن جهانی مطالعات ملی مرکز مانند شدن جهانی متولی یها سازمان
   .است رابطه این در پیشنهادی ییاجرا راهکارهای جمله از جمهوری
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