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مروری برعوامل تاثیر گذار بازاریابی مویرگی بر گسترش
و توسعه بانکداری الکترونیکی بانک ها
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مروری برعوامل تاثیر گذار بازاریابی مویرگی بر گسترش و توسعه
بانکداری الکترونیکی بانکها می باشد .در این پژوهش فرایند تحقیق مورد بررسی قرار گرفته
و سپس تعریفی از بازاریابی مویرگی و پس از آن شبکه های توضیع فروش با داشتن معایب
و مزایای مربوط به خود توضیح داده شده است و در آخر این مقوله فرایندهای مدیریت
فروش مویرگی به اتمام خواهد رسید.
در قسمت بانکداری الکترونیکی از تعاریف بانکداری الکترونیکی نمونه هایی بحث خواهد
شد سپس با انواع مختلف بانکداری الکترونیکی آشنا شده و مزایا و معایب آنها با چالشهای
بوجود آمده مطالب را پیش برده و با این نوع بانکداری در ایران کار خود را در این مقوله به
پایان می بریم.
کلیدواژه ها :بازاریابی مویرگی ،گسترش و توسعه بانکداری الکترونیک
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مقدمه

بدون تردید در عصر حاضر اقتصاد و حوزههای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رقابتی بوده و رقابت موجود صرفاً در راستای سهم بری
بیشتر از بازار نیست ،بلکه کسب یا عدم کسب مزیتهای رقابتی ،به دغدغه ((تنازع بقا)) ی بنگاههای اقتصادی دامن زده استت .چته بستیار
مؤسسات اقتصادی که یکشبه و قارچ گونه سر برمیآورند و چه بسیار که به همان سرعت نیز ستربهزیتر متیآورنتد و مجتالی بترای ((بقتا))
نمییابند.در چنین شرایطی آنچه حرف اول را میزند ،شناخت درست نیازهای مخاطب ،تدوین استراتژیهای اصولی برای پاسخگویی به این
نیازها ،بررسی میزان اجرایی بودن و موفق عمل کردن هر یک از این استراتژیها و سترانجام اجترای آنهاستت.بازاریتابی و استتراتژیهتای
بازاریابی از اصول اساسی مدیریت بانکها و مؤسسات مالی در بازارهای رقابتی امروز است ،بنابراین برای کارایی بیشتر ،باید نحوه طراحتی و
اجرای برنامههای بازاریابی را همه مسئوالن و کارکنان بانکها بیاموزند و به نحو اثربخشی اجرا نمایند .
هر سازمانی ،اعم از کوچک یا بزرگ ،انتفاعی یا غیرانتفاعی ،ملی یا جهانی و  ...بدون داشتن یک بازاریابی سالم ،به موفقیت دست
نخواهد یافت .بازاریابی در مقایسه با سایر فعالیتهای تجاری ،بیشتر با مشتری سروکار دارد .تأمین رضایت مشتری و ایجاد ارزش برای او
محور اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد .امروزه ،همه مردم درباره بازاریابی ،اطالعات زیادی دارند .زیرا ،درهمه جا در هرمحل آثار
زیادی از بازاریابی را مشاهده میکنند .همه این آثار بهمنظور جلب نظر مشتری در دنیای پر از رقابت کنونی و تشویق مردم به خرید صورت
میگیرد.
موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در
بازارهای بین المللی ایجاب می کندکه ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد .تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و
کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقالل طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب
ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد .طبق تحقیقات بهعملآمده ،با رقابتیتر شدن کسبوکارها ،اهمیت ارتباط مؤثر بامشتریان نیز بیشتر
میشود در این فضا از بین شیوههای مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات ،روابط عمومی ،فروش شخصی ،پیشبرد فروش و بازاریابی ،
شیوههای ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مؤثرتر خواهند بود و علت آنهم تعامل دوطرفهای است که بین بنگاه اقتصادی و
مشتریان صورت میگیرد .دراینارتباط ،عالوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تالش میکند تا بتواند تقاضای او را به
سمت بنگاه سوق دهد ،فرصتی فراهم میشود تا صدای مشتری را نیز بشنودکه نتایج آن برای رقبا و گسترش کسبوکار حائز اهمیت است
بهطوریکه بنگاه میتواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای کسب رضایت مشتری با نگرش برد دوجانبه حرکت کند.
در کشورما علیرغم بستر به وجود آمده درزمینه شفافیت عمل سیستم بانکی در دوران معاصر و استقرار نظام بانکداری اسالمی و حذف
بهره و برقراری کارمزد و حقالوکاله که استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار ،بهویژه حفظ
ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت بازرگانی وارائهی خدماتی که طبق قانون بر عهدهی بانکها محول شده،
شاهد افزایش و رشد درآمدهای بانکی از بابت دریافت کارمزد از خدمات ارائهشده میباشیم .بانکها با افزایش خدمات دولت الکترونیکی و
خدمات بانکداری الکترونیکی که انقالبی نو در راستای در مبادالت مالی و خدمات میباشد نیازمند شبکهای از ارتباطات است که توانایی
دریافت و انتقال اطالعات مالی از مشتری به بانک هارا داشته باشد.
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از تاکتیکهای مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت ،پیوسته روبه افزایش است ،
ترویج 2است که خود از پنج ابزار تبلیغات ،پیشبرد فروش ،روابط عمومی ،فروش شخصی و بازاریابی تشکیل میشود(توماس و اندرو .)2002،
بازاریابی مویرگی برای مشتری هم فوایدی دارد :از دید مشتری خرید در محل کار ،راحت و بدون دردسر است .خریدار میتواند در وقت
صرفهجویی کرده ،فروشنده نیز میتواند کاالهای بیشتری به مشتری معرفی کند .خریدار میتواند با خواندن کاتالوگها و خدماتی که از راه
شبکه ارائه میشود ،قیمتها و محصوالت را باهم مقایسه کند ،سپس برای خود یا برای دیگری کاالیی را سفارش دهد (کاتلر.)۰00 :۳ ۳ ،
2 . PROMOTION
3 . Thomas &Andrew

584

www.SID.ir

Archive of SID

نخستین فایدهای که از مزایای بازاریابی مویرگی به ذهن میرسد .کسب سود باالتر به علت حذف واسطههاست .جریان فروش خدمت در
بازاریابی مویرگی ،بهگونهای بین شما و مشتری جریان دارد و این جریان با سرعت خیلی باالیی صورت میگیرد ،بهطوریکه در بازاریابی
حضوری ،برخی امکانات کنترل بازاریابی را به شما میدهد (برنارد و اوکیر )2002،ارائه خدمات مختلف در بازار الکترونیکی و سهولت
دستیابی به اطالعات موردنیاز ،زمینهساز اصلی بانکداری الکترونیک بوده است(دامار)2002،2در ضمن بررسی بانکداری الکترونیک و شناخت
تأثیرات آن،به چالشهایی که بانکها در هنگام پیادهسازی بانکداری الکترونیک با آن مواجه میشود ونیز در پذیرش بانکداری الکترونیک،
پرداختهشده است .نوآوریهای تکنولوژیکی ،مهمترین منبع برای رشد اقتصادی میباشند .توسعه سریع درتکنولوژی ،اگر بهطور مناسب
وبهموقع باشد،به توسعه اقتصاد یک کشور کمک میکند (حسنزاده و صادقی)۳ ۳۳ ،کشوری که در استفاده از تکنولوژیهای جدید ،شکست
میخورد ویاحتی در پیادهسازی آنها تأخیر میکند ،درپشت سردیگران قرار میگیرد.اقتصادجدید تحتتأثیر انقالب الکترونیکی ،کامپیوترها،
شبکههای کامپیوتری وتوسعه اینترنت قرار گرفته است.
نقش اساسی بازاریابی مویرگی در توزیع کاالها و رساندن آنها به دست مشتریان بر هیچکس پوشیده نیست .امروزه با پیشرفت تکنولوژی
بدون شک شرکتهایی در دنیای تجارت موفق خواهند بود که از سرعت عمل ،دقت و کیفیت مناسبی در ارائه خدمات ممتاز خود برخوردار
باشند.با توجه به اهمیتی که بازاریابی مویرگی در سیستم بانکی پیداکرده چراکه برای تحقق اهداف بانکداری الکترونیکی نیازمند یک
شبکهای با توزیع و گستره ارائه خدمات قوی نیاز است تا بتوان خدمات مطلوب و فراگیر در سطح جامعه ارائه داد.
حال به تعریف و مفهوم برخی عبارات اشاره شده در این مقاله می پردازیم:
بانکداری الکترونیکی :عبارت از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در
محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بینبانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با
استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک ،در هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان
عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند(حمیدی زاده .)۳ ۳۰ ،
بازاریابی :بازاریابی بهعنوان فرآیندی مدیریتی -اجتماعی تعریف میشود که بهوسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله کاال با
یکدیگر  ،به امر تأمین نیازها و خواستههای خود اقدام میکنند(میرابی.)۳ ۳۳ ،
بازاریابی مویرگی :بازاریابی مویرگی شامل توزیع مویرگی رساندن محصوالت تا آخرین فروشنده است .مویرگها ،رگهای کوچکی
هستند که وظیفهی رساندن خون به سلولها را به عهدهدارند و با این استعاره ،نظام توزیع مویرگی شکلگرفته است(قنبرپور.)۳ 22 ،
 -3ادبیات تحقیق بازاریابی
 -3فرآیند بازاریابی
بازاریابی مفهومی است که عموم مردم درباره آن اظهارنظر میکنند .اما باکمی دقت متوجه میشویم که غالب آنان در ذهن خود درك
کامل یا درستی از آن ندارند معموالً ،تلقی آنان از بازاریابی  ،معادل فروش یا تبلیغات تجاری است که باعث افزایش فروش میشود .امروزه
دیگر بازاریابی به معنای فروش و تبلیغ نیست .معادل انگلیسی بازاریابی ،واژه  Marketingاست .در مفهوم نیز به عملیاتی گفته میشود که
در فاصله بین تولیدکننده( ارائهدهنده خدمت ) تا مصرفکننده ( دریافتکننده خدمت )رخ میدهد.
مفهوم نوین بازاریابی ،یعنی برآورده ساختن نیازهای مشتری.عامل اصلی در بازاریابی پیدا کردن نیازهای بالقوه مشتریان و سپس رفع این
نیازها است که رفع این نیازها برای موسسه سود ایجاد میکند.اگر بازاریاب بخواهد محصوالت موردنظر وی بهراحتی به فروش برود؛ باید به
نکات زیر جامه عمل بپوشاند:


نیازهای مشتری را درك کند.



محصوالتی را تولید و ارائه نماید که دارای باالترین ارزش باشد .

. Bernard & Auker, 2005
. Damar, 2009
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قیمتگذاری ،توزیع ،ترویج و تبلیغ را به روشی کارساز انجام دهد.بنابراین؛ فروش و تبلیغ تنها بخشی از آمیزه بازاریابی بهحساب

میآید(اسماعیلپور)۳ ۳2،
با توجه به مطالب بیانشده ،بازاریابی را میتوان چنین تعریف کرد:
بازاریابی ،فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که توسط آن ،افراد میتوانند از طریق تولید ،ایجاد و مبادالت محصوالت و ارزشها با
دیگران ،نیازها و خواستهای خود را برآورده سازند(فروزنده .)۳ 20،

 2-3تعریف بازاریابی مویرگی
بازاریابی مویرگی شامل توزیع مویرگی رساندن محصوالت تا آخرین فروشنده است .مویرگها ،رگهای کوچکی هستند که وظیفهی
رساندن خون به سلولها را به عهدهدارند و با این استعاره ،نظام توزیع مویرگی شکلگرفته است .توزیع مویرگی رساندن محصوالت تا آخرین
فروشنده است .توزیع مویرگی با الهام از سیستم توزیع گردش خون در بدن موجودات زنده بنیان نهاده شده است .یعنی با شبیهسازی که از
سیستم گردش خون بدن شد جریانی از خون تازه و گرم در تمام اوقات شبانهروز و سالیان متمادی در شریانهای بدن از شاهرگ تا ریزترین
مویرگهای بدن دائماً فرستاده میشود و البته مقداری از آن توسط سیاهرگ بازگشت داده میشود ،میتوان بیان کرد توزیع مویرگی
شیوهای است که میباید از یک مرکز که میتواند شرکت یا هر یک از نمایندگیهای آن باشد به توزیع کاال و خدمات بپردازد و جریانی
مستمر و دائمی و بدون وقفه را شروع نماید( .قنبرپور)۳ 22،
توزیع مویرگی نظام و تفکری است که میبایست در تمام بنگاههای اقتصادی موردتوجه جتدی قترار گیترد .توزیتع متویرگی فقتط ختاص
شرکتهای عرضهکننده ی محصوالت صنایع غذایی و بهداشتی و آرایشی نیست.امتروزه متیتتوان از ایتن روش بترای مؤسستات ارائتهدهنتده
خدمات مالی و بانکها  ،مؤسسات مالی ،و ...میتوانند با پیادهسازی مدیریت توزیع مویرگی از مزایای فراوان آن خودشان را بهترهمنتد ستازند.
نکتهی مهم طراحی درست این نظام و تعهد و حمایت مدیران ارشد برای اجرای آن است(اسکندری.)۳ 2 ،
بازاریابی مستقیم بهعنوان بهکارگیری کانالهای مستقیم ارتباط با مصرفکنندگان بهمنظور یافتن مشتری و تحویل محصول و خدمت بته
مشتری بدون نیاز به استفاده از واسطههای بازاریابی تعریفشده است بازاریابی مستقیم به بازاریاب اجازه متیدهتد کته پاست هتای مستتقیم
بیشتری از مشتری دریافت کرده بازار هدف را بهگونهای بهتر نشانهگیری کند و محصتول را بتدون قرارگرفتته در فراینتد عتری و طویتل و
پرهزینه کانالهای سنتی به فروش رساند(کاتلر ۳ ۳ ،به نقل کوزهگر ،مکارم و تزانگی)20۳ ،
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بازاریابی مویرگی  ،لزوماً شامل فعالیتهای کوتاهمدت و پاس مدار نیست .بازاریابی به دنبال توسعه روابط مستتمر بتا مشتتریان استت،
چراکه اکثر بازاریابان براین باورند که هزینه جذب مشتریان جدید ،پنج برابر حفظ مشتریان فعلی است .براین استاس فعالیتتهتای بازاریتابی
،بهعنوان ابزاری برای رضایتمند نگهداشتن مشتریان و تشویق او به هزینه کردن خواهد بود .زمانی که مشتری جذب شد ،فرصت فروش ستایر
محصوالت بنگاه به او ،به وجود میآید(پیتر ۳222،۰به نقل از اسکندری.)۳ 2 ،
 3-3توزیع کاال از طریق شبکه های توزیع عمدهفروشی
محاسن
-۳
-2

هزینههای توزیع در این روش پایینتر است و قیمت تمامشده کاال را کاهش داده و یا حاشیه سود خردهفروش را افزایش میدهد.
تعداد زیادی از شرکتها و مراکز پخش کوچک از طریق شبکههای توزیع عمدهفروشی تأمین میشوند (درگی )۳ ۳۰،

معایب
 -1به دلیل شیوههای خاص نقد و نسیه در بازار ،کاالها معموالً بسیار پایینتر از قیمت واقعی خود به فروش میروند و استتراتژیهتای
قیمتگذاری کاال را در کل بازار تحتالشعاع قرار میدهند و بهاصطالح ،کاال ذلیل میشود.
 -2شرکتها هیچ کنترلی بر شیوههای توزیع بازار ندارند.
 -3ریسک بازپرداخت وجه کاالی فروختهشده افزایش مییابد.
 -5شبکه توزیع شرکت بهصورت شبه انحصاری در اختیار بنکداران قرار میگیترد کته در بلندمتدت بترای شترکت خطرنتاك استت و
شرکت عمالً از مکانیسم توزیع کاال هیچ اطالعی ندارد.
 -4شبکه توزیع عمدهفروشی هیچ فشاری برای فروش کاالهای شرکت به خود وارد نمیسازد و در صورت ضعیف بتودن کتاال بته هتر
دلیل ،کاال را پس میزند(درگی )۳ ۳۰،
 4-3توزیع کاال از طریق شبکه شرکتهای پخش توزیع مویرگی
اساساً به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی میتواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همانطورکه درکشور ،بهویژه
در شهرهای بزرگ مانند تهران بهوضوح شاهد آن هستیم) ،تعداد زیادی شرکتهای پخش کوچک درجاهای مختلف مشاهده میشود که
ریسک فعالیت با این شرکتها چه ازنظر بازپرداخت وجه کاالهای فروختهشده وچه ازنظر کنترل نحوه فعالیت آنها به حدی باالست که عمالً
فعالیت با این سیستمها را فاقد هرگونه توجیه میکند(میرابی )۳ ۳۳،
 -4-3مزیتهای توزیع کاال از طریق شبکه شرکتهای پخش توزیع مویرگی
 -۳ریسک بازگشت وجه کاالی فروختهشده نسبتاً در مقایسه با روش اول پایین است.
 -2به دلیل وجود تجربه نسبتاً خوب در امر توزیع مویرگی و وجود اطالعات بهروز در این سیستمها ،کنترل شبکه توزیع ومسیر
کاالی فروختهشده آسان است(.البته اگر اطالعات در اختیار شرکت تولید کننده قرار داده شود)
 سرعت انتقال کاال به بازار نسبتاً خوب است(.البته نه در همه موارد) به دلیل متمرکز بودن سیستم سفارش دهی و بازپرداخت وجه کاالی فروختهشده ،مشکالت تعدد مشتری و مراکز سفارش وجودندارد و طرف حساب یک نفر است(نظری .)۳ 20،
 2-4-3معایب توزیع کاال از طریق شبکه شرکتهای پخش توزیع مویرگی
-۳
-2
خواهد شد.

شرکت تولیدکننده هیچ کنترلی بر شیوههای توزیع کاال ندارد.
به دلیل واحد بودن کانال توزیع ،درصورتیکه به هر دلیل ،شرکت توزیعکننده ،توزیع کاال را انجام ندهد ،شرکت تولیدکننده فلج

. peter
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 سیستم تأمین مالی شرکت ،منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد میشود .درصورتیکه به هر دلیل پرداخت پول از طرفشرکت توزیعکننده قطع شود ،سیستم تولیدکننده با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد شد.
 درصورتیکه عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولیدکننده نباشد ،شرکت تولیدکننده نمیتواند عکسالعمل مناسب و سریع ازخود نشان دهد.
 -2در بلندمدت ،شرکت توزیعکننده عمالً تعیینکننده خطمشی تولیدکننده خواهد بود و تولیدکننده باید تابع تصمیمات توزیعکننده
باشد.
 -۰دوره بازپرداخت وجه فروختهشده به شرکتهای پخش بزرگ بسیار طوالنی بوده و هزینه فرصت ازدسترفته سرمایه برای
شرکتهای تولیدکننده باال خواهد بود(نظری.)۳ 20،
 5-3کیفیت ،رضایت و ارزش
معموالً مشتری با مجموعهای از محصوالت و خدمات مختلف مواجه است که میتواند توسط آنها نیازهای شناختهشده خود را ارضا
نماید .اما ،از بین این انواع مختلف ،او کدام را انتخاب میکند؟ در پاس باید گفت که با توجه به برداشت خود از ارزش محصوالت و خدمات
عرضهشده ،محصول یا خدمت خود را انتخاب خواهد نمود.
 -5-3ارزش
ارزش برای مشتری؛ یعنی تفاوت بین ارزش حاصل از داشتن و به مصرف رسانیدن یک محصول و هزینههایی را که باید برای کسب آن
بپردازد .بهطور مثال؛ برای مشتری حمل سریع و قابلاطمینان بستههای پستی یک ارزش است .هنگامیکه مشتری تصمیم می گیردکه آیا
محمولهای را از طریق پست اکسپرس (سریع و قابلاطمینان) بفرستد یا خیر؛ میزان پول ،تالش و هزینههای روانی را که باید در این راه به
مصرف برساند تا به ارزشهای مورد انتظار خود دست یابد ،باهم مقایسه میکند.
 2-5-3رضایت
رضایت مشتری به دو عامل زیر بستگی دارد :
کیفیت محصول
.۳
عملکرد محصول در ارائه ارزش موردنظر مشتری
.2
 3-5-3کیفیت
رضایت مشتری باکیفیت محصول و خدمات ،رابطهای تنگاتنگ دارد .بسیاری از شرکتها برنامههایی را به نام ((مدیریت کیفیت جامع))
اجرا درمیآورند .هدف آنها بهبود بخشیدن کیفیت محصوالت ،خدمات و فرایندهای بازاریابی است(درگی.)۳ ۳۰،
 6-3فرایند مدیریت فروش مویرگی
بهطورکلی فرایند مدیریت فروش مویرگی شامل  2مرحله زیر است:
-۳تعریف و ایجاد پایگاه اطالعاتی بهمنظور جمعآوری اطالعات مربوط به فروش
در این گام بامطالعه دادههای مربوط به فروش محصوالت مختلف شرکت ،پایگاه اطالعاتی تعریف و ایجاد میشود .در این پایگاه کلیه
اطالعات الزم جمعآوری میشود.
-2تحلیل اطالعات و به دست آوردن روندهای مختلف
در این مرحله با انجام تحلیلهای مختلف بر رویدادههای فروش روندهای مختلف به دست میآید .در این گام از تکنیک های مختلف
آماری جهت تحلیل اطالعات استفاده می شود.
پیش بینی فروش های آتی براساس روندهای قبلیدر اینجا بر اساس روندهای قبلی ،میزان فروشهای آتی تخمین زده میشود .اهداف بازاریابی شرکت نیز در تعیین این میزان دخیل
میباشند.
تعیین سهمیه و مناطق فروش544
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در این گام بازار هدف شرکت به مناطق مختلف تقسیمشده و بر اساس این مناطق سهمیه فروش تعیین خواهد شد.
 -2تعیین تعداد فروشندگان و عاملین فروش
در مرحله پایانی تعداد فروشندگان و عاملین فروش بر اساس سهمیههای فروش تعیین میشوند.
توزیع ،رساندن محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب ،به مشتریان هدف است .توزیع یکی از ارکان اساسی تاکتیکهای
بازاریابی است که به همراه دیگر عوامل همچون محصول ،قیمت ،و پیشبرد(ترویج) ،برای متقاعد ساختن مشتریان به کار گرفته میشود.
توزیع مؤثر میتواند مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی نسبت به رقبای خودش باشد(.جاروس و همکاران)2002،2
یک سیستم توزیع و فروش مویرگی باید  2دستهی اصلی از وظایف را به انجام رساند که عبارتاند از:
 ذخیرهسازی و انبار کاال برای توزیع دریافت سفارش از مشتریان تحویل کاال به مشتریان وصول مطالبات کنترل و دریافت اطالعات از بازارتصمیم درباره کانال توزیع و فروش کاال ،ازجمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد.
تصمیم درباره توزیع کاال بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر میگذارد .نب یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است ،اما با همه
این شرایط اغلب شرکتها به کانالهای توزیع کاالهای خود توجه کافی ندارند و این امرگاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در
مقابل ،بسیاری از شرکتها با استفاده از سیستمهای توزیع خالق ،به مزیت رقابتی دستیافتهاند(هایدو  ،هودگز و رولند .)200۳،۳
 -4تعریف بانکداری الکترونیکی
در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارائهشده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:بانکداری الکترونیکی
اصطالحی است برای پوشش دادن فرایندی که در آن مشتری ممکن است تعامالت بانکی را بهصورت الکترونیکی انجام دهد بهطوریکه نیاز
به موسسه با مکان فیزیکی و ساختمان و کارکنان عری و طویل نباشد (مینی جون .)200۳،2
فراهم آوردن امکانات دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی این عوامل موجب
شکست نرم افزارهای بانکی خارجی در سیستم بانکی ایران نبوده است،تنها نکتهای که در این مسیر رعایت نشده،طراحی و اجرای یک شبکه
وdata centerاستاندارد و سیستم جامع است.بانک باید بستری را ایجاد کند تا نرمافزار بتواند در آن بستر ارتباطات خود را برقرار کند و
اجرایی شود و ما چنین بستری را در بسیاری از موارد فراهم نکردهایم.از سوی دیگر ،اجرای نرمافزار ،پیادهسازی و بومیسازی آن نیز از دیگر
نکات بسیار مهم در استقرار ب انکداری الکترونیکی است که به این موارد نیز کمتر توجه شده و جذب مدیران توانمند و مسلط بانکداری
هیچوقت توجه نشده است (حسن زاده و صادقی .)۳ ۳۳،
بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکهها و مخابرات شبکهها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم
بانکداری معرفی نمود.بسیاری از وسایل ارتباطی و الکترونیکی ازجمله موبایل ،تلفن ثابت،کامپیوترهای شخصی،لب تاپها ،دستگاههای خود
پردازوپایانه های فروش در تکمیل پروسه بانکداری به این سبک ازجمله اطالعرسانی،ارتباطات و تراکنش دادهها نقش مهمی را ایفا میکنند
(شیخانی .)۳ ۳2 ،
 ۳انواع مختلف بانکداری الکترونیکی-۳
-2
-

بانکداری مبتنی بر تلفن همراه
تلفنبانک
اینترنت بانک
7

. B. Gas, M. Jaros et al
. Haydu ,John J., W. Hodges. Alan, and W. Ward Ronald
9 . Minijoon
8
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-2
-۰

بانکداری مبتنی بر دستگاههای خودپرداز
بانکداری مبتنی بر پایانههای فروش
بانکداری مبتنی بر شعبههای الکترونیکی(گوی آبادی .)۳ ۳2 ،

 - -4مزایای بانکداری الکترونیک
ازآنجاکه ارگانهای که با بانک بهصورت در ارتباط هستند به دودسته ازجمله مؤسسات مالی و مشتریان هستند پس از دید این دو ،مزایا
از دید مؤسسات مالی:ایجاد و افزایش شهرت بانکها در افزایش نوآوری،حفظ مشتریان کنونی بانک،جذب مشتریان جدید ،گسترش محدوده
جغرافیایی،ارائه خدمات بیشتر به مشتریان کنونی،افزایش امکان رقابت ،کاهش هزینه .از دید مشتریان :صرفهجویی در زمان،دسترسی به
کانالهای متعدد،صرفهجویی در هزینهها (مینجون و شوآهان )200۳،
بانکداری الکترونیک به بانکها اجازه توسعه فعالیتهایشان را (جهت ایجاد محصوالت و خدمات جدید) میدهد وسبب ایجاد موفقیت
رقابتی قوی جهت ارائه خدمات بانکی میگردد.توسعه مستمر بانکداری الکترونیک به بهبود کارآئی و سیستم پرداخت کمک میکندوسبب
کاهش هزینههای مربوط به تعامالت درسطح ملی و بینالمللی میگردد ،که نتیجه آن رسیدن به بهرهوری و بهبود در اقتصاد است.بانکداری
الکترونیک برخالف پرداختهای سنتی وسیستمهای پردازش اطالعات ،از کانالهای متفاوتی برای ارائه خدمات استفاده مینماید و کارآئی و
قدرت رقابت را بهبود میبخشد .تأثیرات و سریع بانکداری الکترونیک بر روی روابط مشتری با بانک ،سبب افزایش سرعت وکارآئی و کاهش
هزینههای بانکداری میگردد(جلیلی و آبادی ۳ ۳2،به نقل ازگوی ابادی  )۳ ۳2،تأثیر بلندمدت آن ،ایجاد اعتماد در مشتری و همچنین
تعهد و رضایتمندی میباشد .رضایت ،هم بر روی اعتماد وهم بر روی تعهد ،تأثیرگذار است که هر دو اینها بر روی استفاده از بانکداری
الکترونیک تأثیر میگذارند.
بر اساس تحقیقات دیتا مانیتور ،مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت است از:
 تمرکز بر کانالهای توزیع جدید
 ارائه خدمات جدید به مشتریان
 استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک
 یکپارچهسازی کانالهای مختلف
 مدیریت اطالعات
 هدایت مشتریان بهسوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب کاهش هزینهها
بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاء است و بهطور بنیادین در حال تغییر صنعت بانکداری در کل جهان میباشد (کهزادی،
.)۳ ۳۳
امروزه ،با کلیک بر روی موس ،خدمات بانکداری در کمترین هزینه به مشتریان پیشنهاد میشود و همچنین مشتریان قادر به انتخاب
فروشندگان مختلف برای رفع نیازهای مالی میباشند.با رشد سریع در سیستمهای از راه دور و تکنولوژی دیجیتالی ،بانکداری الکترونیک به
یک اسلحه استراتژیک برای بانکها تبدیلشده است (ونوس و مختاران.)۳ ۳2،
 2- -4چالشهای بانکداری الکترونیک:
چالشی که بسیاری از بانکها با آن مواجه هستند ،اطمینان از این مورد است که صرفهجویی ناشی از استفاده از تکنولوژی بانکداری
الکترونیک بیشتر از هزینهها و ریسکهای مربوط به این تغییرات باشد.بانکداری الکترونیک میتواند دسترسی به سیستمهای درونی بانک را
از طریق شبکههای عمومی افزایش دهد و این سیستمها ممکن است که با خطر حمله هکرها و ویروسها مواجه شوند.بانکداری الکترونیک
میتواند وابستگی بانک را تأمین کنندگان خدمت و فروشندگان نرمافزار که سیستمهای الکترونیکی را طراحی و پیادهسازی مینمایند،
افزایش دهد.وابستگی به تأمینکنندگان خدمت و فروشندگان نرمافزار ،نیازمند مدیریت ریسک میباشد (تسولی )۳ ۳2،شناسایی و
تجزیهوتحلیل ریسک میبایست که بانک را درجهت پذیرش نگرش مناسب ،عمل کردن به رویهها و سیاستها و برنامههای اقتصادی مناسب
هدایت نماید برای بانکها همانند مشتریان ،تهدید امنیت ،شاید جدیترین تهدید باشد .امنیت یک بحث عمده در بانکداری الکترونیک
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میباشد.اما بیشتر از امنیت ،قوانین و مقررات مثل قوانین مربوط به مالیات و یا قوانین مربوط به جابهجایی محصول ،تهدید جدیتری برای
رشد بانکداری الکترونیک در میان کشورها محسوب میشوند .در دنیای بانکداری الکترونیک توسعه مقررات به میزان توسعه موارد دیگر
نیست ،بسیاری از سازمانها هنوز به چارچوب مقررات برای ایجاد بانکداری الکترونیک اطمینان ندارند(اس بی ورما ،گیوپا و شارما .)2002،۳0
ازآنجاکه ارگانهای که با بانک بهصورت در ارتباط هستند به دودسته ازجمله مؤسسات مالی و مشتریان هستند پس از دید این دو،
مزایا را موردبررسی قرار دادهایم.
الف ) از دید مؤسسات مالی:
 -۳ایجاد و افزایش شهرت بانکها در افزایش نوآوری
 -2حفظ مشتریان کنونی بانک
 جذب مشتریان جدید گسترش محدوده جغرافیایی -2ارائه خدمات بیشتر به مشتریان کنونی
 -۰افزایش امکان رقابت
 -2کاهش هزینه
ب ) از دید مشتریان:
 -۳صرفهجویی در زمان
 -2دسترسی به کانالهای متعدد
 صرفهجویی در هزینهها(شیخانی)۳ ۳2، 3- -4معایب بانکداری الکترونیک
مشکالتی که در برابر توسعهی بانکداری الکترونیک در جمهوری اسالمی ایران وجود دارند عبارتاند از
 عدم وجود تجهیزات منسجم بینبانکی -2حاکمیت سیستمهای بانکداری سنتی بر بانکهای کشور
 -3گران بودن سیستمهای بانکداری الکترونیکی
 کمبود نیروهای متخصص و مراکز تحقیق و توسعه در بانکهای کشور -2عدم وجود تحقیقات کاربردی درزمینهی بررسی میزان نیاز جامعه به اینگونه خدمات و بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه
در پذیرش آن(شیخانی)۳ ۳2،
 2-4بانکداری الکترونیک در ایران
برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و ورود به بازارهای جهانی ،داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار میآید .بنابراین،
استفاده از فن آوری ارتباطات و اطالعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است(ونوس و
مختاران)۳ ۳2،
اگرچه طی سالها برخی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر ،ماشینهای خودپرداز و کارتهای بدهی ،در نظام بانکی
کشور مورداستفاده قرار می گیرد ،اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته درزمینه بانکداری الکترونیک راهی طوالنی در پیش
است .درهرحال ایجادوتوسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است .اهم این
زیرساختها عبارت است از :شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب ،امنیت تبادل اطالعات ،زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب و آمادگی
فرهنگی جامعه و بنگاهای اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی.بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری
الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور باید نسبت به ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی ،امنیت در تبادل اطالعات ،تدوین قوانین و
. S.B.Verma and S.K. Gupta, M.K. Sharma
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مقررات حقوقی م ناسب ،بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی بهطورجدی اهتمام
ورزید( گوی آبادی .)۳ ۳2،
 - 5پیشنهادها
 .۳با استقرار و بومی سازی سیستم مکانیزه برنامه ریزی منابع سازمان به منظور استفاده یکپارچه و  onlineبتوان سبب توسعه
بانکداری الکترونیک شد.
 .2به مدیران ارشد اجرایی بانک تا با طراحی سیستم های نرم افزاری و گزارشات مرتبط برای استفاده واحدها مختلط بانکی سبب
پیاده شدن و سرعت گرفتن بانکداری الکترونیک شود
 .به مدیران ارشد اجرایی تا با ایجاد فضای مناسب و تدوین وتهیه امکانات مدرن به منظور تسهیل خدمات به مشتریان سبب توسعه
بانکداری الکترونیک در بانک ملت شود
 .بانک ها ابتدا نسبت به تبلیغ برندخود پرداخته تا برند خود شناخته شده چون شهرت برند و میزان شناختگی برند در توسعه
بانکداری الکترونیک و سرعت پذیرفتگی بانکداری الکترونیک تاثیر مثبت دارد.
 .2با بکارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات تا حد زیادی در توسعه بانکداری الکترونیک بانک و همچنین
بازاریابی مویرگی موثر واقع شد.
مدیران بانک ملت با شفافسازی کلیه پروندههای موضوع مطالبات معوق از حیث اطالعات تسهیالتی سبب گسترس بازاریابی
.۰
مویرگی در سیستم بانکی و همچنین گسرتش بانکداری الکترونیک شوند.
 .2ایجاد شعب بانک های در مکان های مناسب و با مکان یابی مناسب و کارشناسی شده سبب گسترس بازاریابی مویرگی.
 .۳هدف قرار دادن طیف مشتری در سطوح مختلف و جمع آوری منابع خرد با استفاده از اصول بازاریابی های جدید ،اصول و فنون
مذاکره و ..با بهره مندی از کارکنان توانمند سبب گسترس بازاریابی مویرگی در سطح جامعه و همچنین بانکداری الکترونیک.
 -5پیشنهاد برای محققان آتی
 .۳بررسی رابطه بین بهبود روش های عملیاتی گسترش بانکداری الکترونیک با فرهنگ سازمانی
 .2باتوجه به اینکه در تحقیق حاضر متغیر بازاریابی مویرگی طبق عمیدی و قنبرپور ( )۳ 22تعریف و عملیاتی گردیده است ،لذا به
محققان آتی پیشنهاد می گردد این متغیرها را براساس نظریات دیگر مورد بررسی قرار دهند.
 .بررسی رابطه چالش درآمدهای سازمان از طریق گسترش بانکداری الکترونیک و سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان
 6نتیجه گیری
بازاریابی مویرگی بهشرط زمینهسازی و پیادهسازی درست آن در مرحلهی تدوین استراتژی و همخوانی آن با سایر تاکتیکها نظیر
ارتباطات ،قیمتگذاری و ...و از همه مهمتر جذب و آموزش صحیح منابع انسانی شایسته ،مزایای فراوانی خواهد داشت که عبارتاند از :
 جمعآوری اطالعات دقیقتر و بروزتر از بازار پوشش بیشتر بازار ارتباطات گستردهتر با مشتریان کاهش ریسک از دست دادن مشتری کاهش سوختی پول افزایش قدرت چانهزنی شرکت کاهش احتمال شکلگیری رقبای جدید کاهش امکان زیرفروشی جریان دائم نقدینگی545
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 امکان تفوی اختیار بیشتر به شعبات گسترش سهم بازار در بین عامالن فروش بیشتر و یاوران بیشتر در بازار افزایش چابکی سازمان و امکان سریعتر پیاده شدن تفکرات شرکت در بازار پیشینهسازی فروش با بهکارگیری نیروهای شایسته و آموزش مناسب آنها ارائهی خدمات بهتر و بیشتر به مشتریان با سرعت مناسب افزایش انعطافپذیری در برابر تغییرات احتمالی بازار کنترل بیشتر بر هویت برند(محمودخانی)۳ 2 ،در بخش بانکداری الکترونیک و فنآوری اطالعات ،نوآوریهای جدید مانند پول الکترونیکی ،پایانههای انتقال و دریافت وپرداخت
اتوماتیک ،بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظهای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کردهاند و باعث ارتقای کارایی ،بهرهوری،
سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینههای عملیاتی برای بانکها شدهاند .لذا بانکها برای کسب مزیت رقابتی در عرصههای بازارهای
مالی برای جذب منابع مالی و مشتریان بیشتر ،استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و فنّاوری مربوطه احساس میشود.در ایران مهمترین
چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست ،نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی میباشد .هنوز
اطالعرسانی و فرهنگسازی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بهطور صحیح و اصولی انجامنشده است و بانکها بیشتر به تبلیغ
برای جذب سپرده میپردازند تا تبلیغ برای ارائه خدمات نوین .لذا الزم است دراین زمینه در بودجههای سنواتی ،مبالغی برای تبلیغ ،توسعه و
گسترش فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی گنجانده شود.
علیرغم تمامی دستاوردهای ذکرشده بابت ایجاد بانکداری الکترونیکی در کشور ،ما با یک واقعیت تل روبهرو هستیم وان این است که
هنوز نتوانستهایم همگام با رشد وگسترش این صنعت (بانکداری الکترونیکی) در دنیا و حتی کشورهای منطقه ،گام برداریم که این امر ناشی
از نقصانها و کاستیهایی است که برخی از آنها ناشی از بی توجهی و کوتاهی خودمان و برخی دیگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده
است
بانکها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان میبایست به محیطهای کاری مناسب که دارای شاخصهای محیط کاری ازنظر فیزیکی،
روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند .با توجه به افزایش و شدت رقابت ،ارائه خدمات در مکان و محلهای مورد نظرمشتریان عاملی
تعیینکننده در جذب و نگهداری مشتریان است.
منابع
 -۳آذین پور ،محمد")۳ 2۳(،معرفی استاندارهای سیستم مدیریت یکپارچه فناوری اطالعات و تبیین نقشه راه واحد های ITبر
مبنای مدل بلوغ گارتنر ،استاندارهای سیستم مدیریت یکپارچه فن آوری اطالعات  ،سال دوم  ،آبان ماه.ص .۰-۳
 -2اسکندری ،پیمان؛(  )۳ 2شناسایی میزان رابطه بین توزیع مویرگی و کارائی کانال توزیع و پخش (مطالعه موردی کارخانه مواد
لبنی پرشنگ) کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و سامانه های مالی .
 اشعفی،محمد صادق وشیخانی ،سعید («)۳ ۳2کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسالمی ایران» تهران ،ناشرموسسه تحقیقات پولی و بانکی  ،پاییز.
 ایری ,جعفر و اسماعیل قرنجیک ،۳ 2۳ ،بررسی رابطه بین عوامل موثر در استفاده از بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریاندر شعب بانک رفاه استان گلستان ،نخستین همایش ساالنه علوم مدیریت نوین ،گرگان.
 -2ایری ،جعفر؛ قرنجیک ،اسماعیل ؛()۳ 2۳بررسی رابطه بین عوامل موثر در استفاده از بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان
در شعب بانک رفاه استان گلستان ،نخستین همایش ساالنه علوم مدیریت نوین ،گرگان.
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 کیفیت، تصویر نام تجاری،) بررسی رابطه تصویر سازمان۳ 22( حسین؛، سماواتیان، حسین، ابوالقاسم؛ مولوی، لیال؛ نوری، برهانی-۰
، پژوهشی پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری سال چهارم-  مجله علمی،خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری
.۳ 2  )بهار و تابستان۰(  پیاپی،شماره اول

-2
 دانشکده مدیریت،مدیریت بازرگانی،) تأثیر محیطهای خدماتی بر هیجان مشتری و خروجیهای خدمات۳ 2 ( یاسان اله؛، پوراشرف-۳
.۳0 تا۳۳  صص. شمارة چهارم، سال هفتم، فصلنامه پیک نور،) اعتماد و اعتماد سازی در سازمان۳ ۳2(بالل،پناهی

. ۳0- ۰ ، تابستان2 شماره2  دوره،دانشگاه تهران
.  پاییز،  ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی،)« بانکداری الکترونیک و راهبرهای آن در ایران» تهران۳ ۳2(سعید، شیخانی

-2
-۳0

 ناشر بانک، نگاهی منطبق با آمار و تکنولوژی، ) «بانکداری الکترونیک یک انتخاب یایک الزام۳ ۳2( علی اکبر، گوی آبادی
. تیرماه، توسعه صادرات ایران
 بانکداری الکترونیک و نقش آن در توسعه نظام بانکی کشور (موانع و عوامل موثر)؛ اولین کنفرانس بین،۳ ۳ ، تورج,صادقی
-۳۳
. سالن اجالس سران کشورهای اسالمی، تهران،المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
.۰۳  و۰2  شماره ی،  مدیریت،)بانکداری الکترونیک وضرورت توسعه ی آن درایران۳ ۳2(  ماهرخ، داور؛مختاران،ونوس

-۳2
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