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بسمه تعالی

راهبرد اثربخش نظام بانکی کشوردرارتقاي توان رقابتی وجهانی
کارشناس بانک رفاه، سودابه طاهري

چکیده
دررقابتگرفتنشدتندازاچشم.استايگستردهتحوالتبهشدننزدیکحالدرایرانبانکداريصنعت

چنداننهآیندهدرالمللیبینزارهايبابهشدننزدیکواقتصاديآزادسازيسويبهحرکتصنعت،این
.استیافتهویژهاهمیتیهابانکبراياستراتژیکریزيبرنامهآندرکهاستآوردهپدیدراشرایطیدور،

.استنمودهتحلیلراجهانوایراندربانکداريصنعتتحوالتپورترمدلازاستفادهباابتدانوشتهاین
بانکداريصنعتدرراووارگاسمیترزواسنو،ومایلزپورتر،استراتژيدپرکاربرمدلسهمعنايسپس

شدهارایهیکهرضعفوقوتنقاطومقایسهیکدیگربامدلسهاینبعدمرحلهدر.استگردیدهبررسی
همچنینواندپرداختهبانکداريصنعتدراستراتژيهايمدلبررسیبهکهمطالعاتیوجودبا.است

برقراريبهايمطالعههنوزاند،دادهقرارتوجهموردراصنعتایندرکلیديهايتوانمنديکههاییبررسی
برداشتنهدفبامقاله،ایندر.استنپرداختهآناستراتژيوبانکیکمنابعیعنیمقولهدواینبینارتباطی

وگردیدهارایهآناستراتژيوانکبمنابعبینارتباطبررسیبرايمدلینقیصهاینرفعجهتدرگامی
.استشدهارایهبیشترتحقیقبراينیزفرضیاتی

کلیديهايهواژ
ياستراتژمنابع،برمبتنیتئوريکلیدي،یهايتوانمندپورتر،رقابتینیروهايبانکداري،صنعتاستراتژي،

پورترهاي
مقدمه

برنامههمچنینوبازاربهخصوصیهايبانکورود.کندمیتجربهراجدیديشرایطایرانبانکداريصنعت
ينیروصنعتایندیگرسوياز.انددمیدهعرصهاینبهرارقابتروحدولتیبانکهاياصالحیهاي

خودرکوددوراناکنونبهاداراوراقبورسبازارچندهر.کندمیحسرقیبصنایعسويازراقدرتمندي
این.تپیوسخواهدوقوعبهنزدیکآیندهدرکه–بازاراینبهبینیشخوبازگشتبااماکندمیسپريرا

هابنگاهبهتسهیالتاعطايوهادربانکگذاريسپردهبرايقدرتمنديرقیبدنیا،نقاطسایرهمانندبازار
هايبنگاهبیندراعتبارسنجیبرايايگستردهتقاضايکهاستسالدودیگرحدودسوياز.شدخواهد
قرضهاوراقانتشاروالمللیبینبازارهايطریقازمالیتامینمقدمهکهفرآینداین.استگرفتهشکلایرانی
بهنیزالمللیبینرقیبانویافتخواهدادامهدیگرباررونداینایران،اندازشمچu1670تغییربااما.است

.نهادخواهندگامایراندراعتبارتامینعرصه
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بانکداريخدماتبرايراجدیديحلهايهرااطالعاتتکنولوژيهاستمدتاینکهوجودبادیگرسوياز
بانکداريعرصهبهایرانیهايبانکبرخیورودباوتاخیرباتحوالتاینتاثیرامااستساختهممکن

:یعنیتحوالتسیراین.استایرانبهورودحالدراینترنتی
وبانکدارينعتصدررقابتگرفتنشدت-1
باهمراهایرانبانکداريبرتکنولوژیکتحوالتتاثیرگذاريآغاز-2
بازارهايطریقازمالیتامینوبهاداراوراقبازارهايجملهازجایگزینکاالهاياوقوعقریبتهدید-3

خاصاهمیتیازکنونیشرایطدربانکداريصنعتدراستراتژيبحثتاگردیدهباعثالمللیبین
.باشدرخوردارب

منحصرویژگیهاي.استبنگاهفعالیتحوزهبهوابستهبنگاه،هردراستراتژيمفهومهمچنینوتدویننحوه
بهویژهمعناییوبخشندمیخاصمفهومیومعناآندرمختلفهايپدیدهبهصنعتهربافتاريفردبه

نسبتهايجملهازآنخاصکامالهايویژگیهبتوجهبابانکداريصنعتدرجنبهاین.دهندمیاستراتژي
.استترپررنگکشور،اقتصادبرآنگستردهتاثیروصنعتبودنخدماتیها،کبانباالياهرمی

بانکداريدرپورتررقابتینیروهايبررسی
داز.رودمی شماربهصنعتتحلیلارهايابزترینیجراازیکی( 1979 )پورتررقابتینیروهايالگوي
بهآنضعفوقوتنقاطباتعاملدروشوندمی واردبنگاهیکبهکهرقابتینیروهايتماممدلینایدگاه

یدتهد،صنعتدررقابتشدت:نمودخالصهگروه5درتوانمی راشوندمی منجربنگاهياستراتژ
از.واردینتازهیدتهدوکنندگاننمیتازنیچانهقدرتیداران،خرزنیچانهقدرتیگزین،جايکاالها
وقانونیجمعیتی،فرهنگی،تغییراتجملهازدهدمی رخبنگاهمحیطدرکهتغییراتیتمامپورترمدلدیدگاه

.کنندمی واردنیروبنگاهبهاهرمپنجاینموردازچندیایکینایقطرازیکیتکنولوژ
بررسیمحیطینادریدبایروهاننیاینبنابراواستیراناينکدارباصنعتنوشتهیناکزتمرچندهر

بانکداريصنعتآیندهمورددرراخوبیهايایدهتواندمینیزبانکداريجهانیمحیطبررسیاماشوند
وتمتفاسطحدودررابانکداريصنعتدرپورتررقابتینیروهايینبنابرا.دهدقرارمااختیاردرایران
آمریکاآمارهايازعمدتاجهانیمحیطبررسیبراي.کنیممیبررسیایرانداخلیسطحوجهانیسطحیعنی

شماربهاسالمیبانکداريدرروپیشکشوريدومیودنیابانکداريدرروپیشکشورياولیکهمالزيو
.استشدهنمودهاستفادهرودمی

جایگزینمحصوالتوکاالها
کارکردهاي( 1999 )هوگان.دارندمختلفیخدماتومحصوالتآنتبعبهومختلفکردهايکارهابانک
انتقالکردن،تقسیموکردنیکجاتسویه،وانتقالونقل:کندمی بررسیاصلیمحورششدرراهابانک
ترینعمدهعنوانبهراتسهیالتوههاسپردبخشایندرتکمیلاطالعات،،ریسکمدیریت،منابع

.دهیممی قراربررسیموردبانکیمحصوالت

جهانیمحیطدرسپرده
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درگذاريهسپردبرايقدرتمنديهايجایگزینگرفتنشکلشاهددنیابانکدارياخیرهايسالطولدر
اخیرهايسالدرکههستند"مشاعهايصندوق"هاجایگزیناینمهمترینازیکی.استبودههابانک

صندوقهايداراییسهم،70دههاوایلدرکهحالیدرمثالبراي.اندکردهتجربهراتوجهیقابلوسعهت
.استرسیده11 %بهاکنونهمسهماینبود،1 %ازکمترمتحدهایاالتمالیهايداراییکلازمشاعهاي

هايصندوقآنکهبهتوجهبا.استشدهمشاهدهمشابهیروند80و70دههطولدرنیزدنیانقاطسایردر
سپردهبازارتردیدبیآنهاتوسعهشوند،میمحسوبهابانکدرگذاريسپردهبرايکاملجایگزینیمشاع
عبارتند از:از جمله این موارد.استدادهقرارتاثیرتحترابانکیهاي

هابانکدارایی.1
هاسپرده.2
تسهیالت.3
موجودرقابت.4
باالثابتيههاهزینصنعترشد.5
محصوالتبینتمایزههابنگاظرفیتاضافه.6
کردنسویچهايهزینه.7
رقباتنوعصنعتازخروجموانع.8
اطالعاتیپیچیدگیموازنهوتمرکز.9

جایگزینمحصوالتوکاالهانیروي.10
جایگزینمحصوالتنسبیقیمت.11
جایگزینمحصوالتنسبیکارایی.12
کردنسوییچهزینه.13
سوییچبهخریدارتمایل.14
کنندگانتامینزنیچانه.15
یهاوروددرتمایزسطح.16
بنگاهوکنندهتامینبرايسوییچهايهزینه.17
یهاورودنیجایگزکاالهايوجود.18
کنندگانتامینتمرکز.19
کنندهتامینبرايحجماهمیت.20
محصولتمایزیاهزینهمیزاندریهاوروداهمیت.21
کنندهتامینسويازجلوبهرویکپارچگیتهدید.22
خریدارانزنیچانهتقدر.23
صنعتههايبنگاتمرکزبامقایسهدرخریدارانتمرکز.24
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خریدحجم.25
بنگاهسوییچهزینهبامقایسهدرخریدارسویچهزینه.26
میزان.27
عقببهرویکپارچگیبرايمشتريتوانایی.28
محصوالتتمایزجایگزینمحصوالت.29
کارایی/کیفیتدرکاالاهمیتبرنداهمیت.30
ینواردتازهتهدید.31
اهمیتمقیاسبهصرفه.32
سرمایهبهنیازکردنسویچهايهزینه.33
یادگیريمنحنیتوزیعهايلکانابهدسترسی.34
رقباسويازالعملعکسانتظاردولتهايست   سیا.35

جایگزینتوانمی نیزرا"مالیبازارهاي"کلیطوربهو"بهاداراوراق"بازارهايدرگذاريسرمایه
قابلگسترشدنیامختلفنقاطدرنیزبورسبازارهاي.هادانستبانکدرگذاريدهسپردیگرقدرتمند
کاالهاياینیافتنوقدرتگسترش.آنهاستبهسرمایهتزریقدهندهنشانکهاندبودهشاهدراتوجهی

وسعهتوظهورنتیجهدرمثالبراي.استداشتههابانکدرگذاريسپردهبرتوجهیقابلتاثیرجایگزین
بانکاعطاییتسهیالتمیزان1994ازکهجاییتا.استدهنهاافولبهروهابانکگیريروندسپردهآنها،

جهتالزممالیمنابعتامینبرايهابانکروندایننتیجهدر.استگرفتهپیشیآنهاهايسپردهمیزانازها
بهسپردهازاستفادهجايبهتدریجبهرودمیشماربهآنهادیگرمحصولکهتسهیالتتقاضايارضاي

سپردهجایگزینکاالهايتهدیدقدرتمند،جایگزیندواینبهتوجهبا.هاندآوردروي10استقراضیوجوه
.شودمی ارزیابیقدرتمندکلیطوربهدنیابانکداريبازاردر

ایرانمحیط
سپريوجودبا.کردارزیابیجديمدتاهکوتدرتواننمیرانخستتهدیدایرانمحیطکنونیشرایطدر

ایراندرهنوزهاشرکتنوعایندنیا،درمشاعهايصندوقرواجوگسترشازتوجهیقابلزمانشدن
نیزوضعیتاینسریعتغییربراياندازيچشم.ندارندهاداراییکنندهمدیریتعنوانبهتوجهیقابلجایگاه
بهنیزهاصندوقنوعاینجهانی،اقتصادزنجیرهبهایرانپیوستنباوبلندمدتدرالبته.نداردوجود

.شدخواهندتبدیلبانکهادرگذاريهسپردبرايتهدیدي
کمیجایگزینیقابلیتحاضرحالدردادهنشانخودازکهباالییریسکبهتوجهبانیزهرانتسبوربازار
ازدیگرينوعبرايبازاراینکهشودمیباعثبازاراینيباالریسک.داردبانکدرگذاريسپردهبراي

افقدراما.باشدداشتهجایگزینیقابلیتداردریسکپذیرشبهتريبیشتمایلکهگذاريهیسرماتقاضاي
رادولتیقرضهاوراقاما.بودخواهدبانکدرگذاريسپردهبرايتوجهقابلتهدیدينیزسبوربلندمدت

وجودعدمبهتوجهباالبته.کردتلقیهابانکدرگذاريسپردهايبرجایگزینیحاضرحالدربتوانشاید
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نفتقیمتبودنباالهمچنینوباشندداشتهراآندرحضورامکانهاشرکتتمامکهجديقدرتمندبازاریک
.نداردچندانیتحركحاضرحالدرنیزبخشاینکردهنیازبیمالیتامینازراایراندولتیاقتصادکه

بهتواندنمیریسکهمچنینوپایینشوندگینقدعلتبهپولبازيسفتهتقاضايکهبرسدنظربهشاید
نوعاینبرايکنونتاکهایرانبازارشرایطاما.باشدمطرحگذاريسپردهبرايمهمیجایگزینعنوان
باالییریسکتحملمستلزماغلبکهآنهابااليبازدهیوهگذاردنمایشبهراقطعیتقریبابازدهیهافعالیت
هايمثال.کنیمیادهابانکدرگذاريسپردهرقیبترینجديعنوانبهازتاشودمیباعثنیست

تلفننامثبتجملهازدربردارندراباالییبازدهیوپایینریسککهدارندوجودبازيسفتهازمتعددي
.مستغالتریدخواتومبیلهمراه،
جهانیمحیط

جایگزینکاالهايسويازرافشارهاییبازارهايسگمنتبرخیدرکمابیشنیزهابانکتسهیالتچندهر
درمثالبراي.نیستجديهاسپردهاندازهبهتسهیالتمورددرجایگزینکاالهايتهدیداماکنندمیحس

میتعلقهابنگاهوحقیقیاشخاصیعنیمشتریانازاصلیگروهدوبهبانکیتسهیالت80 %ازبیشمالزي
هابنگاهاما.استنگرفتهشکلبانکیتسهیالتبرايقدرتمنديجایگزینهنوزحقیقیاشخاصبیندر.گیرد

بیناز.دارنداختیاردرراجایگزینهايروشطریقازشانمالینیازهايتامینبرايخوبیهايفرصت
مالیبازارهايکههاییمحیطدر.نموداشارهسهامانتشاروقرضهاوراقانتشاربهتوانمیهاروشاین
در.کنندمی حسراروزافزونیفشارسگمنتایندرهابانکتسهیالتدارندتريپیشرفتهضعیتوآنهادر

بودههابانکبهاآنهبدهیمجموعبرابرسهحدودمتحدهایاالتهايبنگاهقرضهاوراقمیزان2003سال
.استداشتهصعوديسیرارههموکنونتا94سالازنسبتاینواست
اعطاییتسهیالتسهمتاشدهباعثحقیقیاشخاصبیندرهابانکتسهیالتبرايموثرجایگزینوجودعدم
بههاانکبتسهیالت% 45حدود2005سالدر.باشدداشتهصعوديسهمیمرتبابازاراینبههابانک
تسهیالتکلازمسکنتسهیالتافزایشبهروسهمنیز.استداشتهاختصاصاتومبیلومسکنخرید

اعطاییتسهیالت50 %حدود2002سالدرکهجاییتااستدادهنمایشرامتحدهایاالتهايبانکاعطایی
.استداشتهاختصاصمسکنخریدبهبانکها

حقیقیاشخاصوههابنگامتفاوتبازارنوعدوباتسهیالتبخشدررسدمی ظرنبهگفتیمنچهآبهتوجهبا
محصولدوممورددرامادارندوجودقدرتمنديهايجایگزینکاالياولمورددرکههستیمروروبه

.نداردوجودموثريجایگزین
قرضهاوراقطریقازمالیتامینعرصهواردموثريشکلبههنوزایرانیهايشرکتکنونیشرایطدر

چنداستالمللیبینقرضهاوراقانتشارمقدمهکهسنجیرتبهبرايتقاضاگسترشبهروروندامااندنشده
ملیشرکتجملهازایراناقتصادبزرگانازبرخیراستاایندر.استگرفتهشکلایراندرکهاستسالی

چهارازیکیکهفیچشرکتازراخوداعتباريرتبهاتصادرتوسعهبانکومعدنوصنعتبانکایران،نفت
هايغولاززیاديتعداد.اندهکرددریافترود،میشماربهالمللیبینعرصهدرسنجیرتبهمعتیرشرکت
گذاريسرمایهسایپا،خودرو،ایرانایدرو،ایرانصنایعنوسازيوگسترشسازمانجملهازایرانصنعتی

خوزستان،فارسسیمانهپکو،اراك،سازيماشینتبریز،تراکتورسازيرنا،اريگذسرمایهغدیر،
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اینبهتوجهباده اند. بوسنجیرتبهفرآیندمراحلطیحالدرنیزبهشهرصنایعتوسعهواراكپتروشیمی
بهسنجیرتبهشرکتهايدوبارههمکاريوایراناندازچشمتغییرکهرسدمینظربهگستردهتقاضاي

کهاستمدتیدیگرسوياز.بودخواهدایرانبهاعتبارتامینعرصهالمللیبینرقیبانورودمعنايبهکشور
اهمیتکمسببکهرکودياستشدهمواجهرکودبامسایلیعلتبهنیزتهرانبهاداراوراقبورسبازار
اندازچشمتغییربانیزبخشنایاما.استشدههابانکتسهیالتبرايجایگزینیعنوانبهسهامشدن

برايقدرتمندجایگزینیبهوگشتبازخواهدخودجایگاهبهبازاربهبینیخوشگشتبازوکشورصنعتی
بهقدرتمندچندانجایگزینکاالهاينیرويمدتکوتاهدرچندهربنابراین.شدخواهدتبدیلبانکیتسهیالت

واردبانکیتسهیالتبازاربرجانشینکاالهايسويازمنديقدرتنیرويدرازمدتدرامارسدنمینظر
.شدخواهد
جهانیمحیطدرکنندگانتامینزنیهنچاقدرت
مسایلمتخصصینوانسانینیرويازغیربهبانکیمحصوالتوخدماتدهندگانارایهپیشمدتیتاشاید
کمتهدیديصنعتایندرکنندگانتامینزنیچانهقدرتونبودندنیازمندکمیابیمحیطیمنابعبهبانکی
تکنولوژيبهبانکیخدماتروزافزونشدنوابستهواطالعاتتکنوژيظهوربااما.شدمیتلقیاهمیت

بهطریقازهابانک.شدقائلبانکداريصنعتدرتهدیداینبرايبیشتراهمیتیتوانمیامروزهاطالعات،
چهوبانکفرآیندهايوهاسهپرومدیریتدرچهاطالعاتتکنولوژيخاصطوربهوتکنولوژيکارگیري

شارماوزرنیکگوپتا،.یابنددسترقابتیمزیتبهتوانندمیمشتریانبابهتروموثرترارتباطبرقراريدر
رارقابتیمزیتبهدستیابیجهتاطالعاتتکنولوژيازهابانکاستفادهنحوهازکاملیبررسی( 2001 )

بانکداريمختلفبخشهايبراطالعاتتکنولوژيتاثیرواهمیترسیبربرايمناسبیمرجعکهنمودندارایه
.رودمیشماربه
درکهبخشیشاملانسانینیروي-1 :کنندمیدریافتمحیطازرااصلیمنبعنوعسههابانککلیطوربه

توسعهومالیهايتحلیلچونبانکتخصصبهنیامندهايفعالیتکهبخشیوکنندمیفعالیتشعب
والکترونیکبانکداريدرکهافزارينرمATM،هايسیستم-2 .دارندعهدهبرراغیرهوجدیدمحصوالت

سایروزمینکامپیوتر،چونافزاريسختهايسیستم-3و.روندمیکاربهمشتريباروابطمدیریتدر
.شعبهدرنیازموردابزار

قابلزنیچانهقدرتکنندگانتامینکاالها،بودناستانداردبهتوجهباافزاريسختهايسیستمموردرد
تامینسويازتوجهیقابلفشارافزارينرمهايسیستموانسانینیرويزمینهدراما.ندارندتوجهی

نیرويجدیدتر،خدماتومحصوالتارایهزمینهدرجديرقابتبهتوجهبا.شودمیمشاهدهکنندگان
راانسانینیرويالمللیبینبزرگهايبانکوداردبانکداريصنعتدربیشترياهمیتروزهرانسانی
هايفرصتازامروزهمالیمدیریترشتهتحصیالنفارغروندایننتیجهدر.دانندمیخوداصلیسرمایه

مدیریتدکترايالتحصیالنفارغازبسیاريمثاليبرا.هستندبرخوردارعالیسطحدردرآمدهاییوشغلی
دالرهزاردویستحدوددرايساالنه8درآمدباراخودکاريفعالیتمتحدهایاالتهايدانشگاهدرمالی
حدودمشابهوضعیتیبااقتصادرشتهالتحصیالنفارغآغازیندرآمدکهحالیدرکنندمیآغاز
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نیازمنديگفتیمپیشترکههمانگونهنیزافزارينرمهايسیستممورددر.استسالدردالرهزارشصت
2001شارما،وزرنیکگوپتا،بانکبرايرقابتیمزیتخلقدرهامتسیسایننقشهمچنینوهابانکباالي

باارتباطمدیریتبرايافزارينرمهايسیستمکنندگانتامیناختیاردرتوجهیقابلزنیچانهقدرت،
کنندگانتامینزنیچانهقدرتفوقمطالببهتوجهبا.دهدمیقراربانکعملیاتمدیریتهمچنینوريمشت

.شودمی بیارزیامتوسطبانکداريصنعتبر
صنعتپارادایمدنیانقاطاغلبدرهاستمدتالکترونیکبانکداريوتکنولوژیکتحوالتاینکهوجودبا

باعثاینترنتیبانکداريگیريشکلمختلفبسترهاينبودنآمادهایراندراماانددادهتغییررابانکداري
هايسیستمتاثیرگذارياصلیبخش.باشدسطحیکنونتابانکداريبراطالعاتتکنولوژيتاثیرتاشده

رسانیاطالعحوزهدرحدوديتاوهابانکعملیاتوداخلیفرآیندهايحوزهدرکنونتاایراندراطالعاتی
کشدمیانتظاررااساسیتغییراتایرانبانکداريوصفاینبا.استداشتهقرارسهامدارانومشتریانبه
وصفاینبا.بودخواهدآنهادراساسیتغییراتوهابانککاروکسبمدلبهتکنولوژيتزریقحاصلکه
هايسیستمکنندگانتامینسويازراقدرتمندينیرويمدتهکوتادرایرانیهايكبانمدتهکوتادر

.شدخواهددگرگونکامالوضعیتایندرازمدتدرچندهرکنندنمیاحساسافزارينرم
شدهفراهماکنونهمازمحیطیمنبعاینیافتناهمیتبسترکهآیدمینظربهانسانینیرويزمینهدراما

افزایشراانمندتومتخصصنیرويبهآنهانیازتدریجبهایرانیخصوصیهايبانکبینکنونیرقابت.است
بانکیبازاردررامناسبیزنیچانهقدرتمدتکوتاهافقدرکنندگانتامینازگروهاینلذاودادخواهد
شدتایرانبهالمللیبینهايبانکورودباودرازمدتدررونداین.داشتخواهنداختیاردرایران

درایرانبانکداريصنعتدرکنندگانتامینزنیچانهقدرتشدگفتهانچهبهتوجهاب.گرفتخواهدبیشتري
.شودمیارزیابیمتوسطبلندمدتدروپایینمدتکوتاه

و محیط ایرانجهانیمحیط
ارتباطاتوسوییچهزینه-3آنها،شعبشبکه-2بازار،درفعالهايبانکشهرت-1ازبانکداريادبیاتدر

نامتقارناطالعات-4ورودمیشماربهارزشمنديسرمایهبنگاهبرايکهبنگاهوبانکبینشدهبرقرار
مهمترینوجوداینبا. استشدهبردهنامرقابتعرصهبههابانکسایرورودموانععنوانبهنیزهابانک
موجبا.دانستهابانکادارهوتاسیسبرحاکمقوانینومقرراتبتوانشایدرابانکیصنعتبهورودمانع

کمبسیاردنیاکشورهاياغلبدرمانعاینامروزهداد،رويبانکداريعرصهدر70دههدرکهآزادسازي
واقتصاديتولیدحجمبانکداريصنعتدربازاربهوروداصلیموانعازدیگریکی.استشدهقبلازرنگ

دربازاربهورودبرايالزمگذاريسرمایهشودمیاعثبکهاستتولیديمحصوالتاقتصاديقلمرو
کردنجداامکان:ازعبارتندبانکداريصنعتدرمقیاساقتصاديهايصرفه.باشدداشتهقرارباالییسطح

شدنسرشکنوتکنولوژيخریدبهمربوطمقیاسهايصرفهصحنه،پشتهايفعالیتکردنمهندسیو
رااجازهاینهمچنینسازمانبهبزرگاندازه.گذاريسرمایهبانکداريدرعاتاطالآوريجمعهايهزینه

بازاریابیهزینهباسازمانکهمعنابدینکنداستفادهنیزمحصولقلمروبهمربوطهايصرفهازتادهدمی
صوالتیمحخودفعلیشبکهوتجهیزاتازاستفادهباومشتريباخودفعلیروابطازگیريبهرهوثابت
هزینهبانکداريصنعتدرتولیداقتصاديحجمبودنباالبهتوجهبا.دهدقرارمشتریاندراختیارراجدید
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سويازواستترمشکلبازاربهورودسویکازنتیجهدر.کردارزیابیباالبسیارصنعتاینبهورود
.استبیشتريریسکتحملمستلزمورودایندیگر

وشهرتباال،سوییچهزینهمحصول،قلمرواقتصاديهايصرفهمقیاس،اقتصاديهايفهصربهتوجهبا
سپردهبیمهشرکتآمارمثالبراي.شودنمیتلقیجديبانکداريصنعتدرواردینتازهتهدیدشعب،شبکه
داشتهلینزوسیريسومهزارهاوایلدربازاربهورودمیزانکهدهدمینشانمتحدهایاالتبانکیهاي

ت.اس
تازگیبهایرانبانکداريدرآزادسازيروند.هستیمروروبهمتفاوتیشرایطباایرانبانکیبازاردراما

رسیدهحديبههنوزآنهااندازهنهواندنگرفتهشکلهنوزبانکداريعرصهبزرگبازیگران.استشدهآغاز
قوامودوامازحديبهمشتریانباآنهاارتباطنهوباشدنایافتنیدستآنهامقیاسبهصرفهکهاست

بیشترآزادسازيسولبهکهنیزقانونیروند.باشدباالییسوییچهزینهمستلزمآنهاتغییرکهاسترسیده
.شودمی ارزیابیقدرتمندایرانبانکیبازاردرواردینهتازتهدیدبنابراین.استحرکتدر

المللیبینمحیط
هايکنندهتعیینکردنسوییچهزینهوبازاردرموجودرقبايتعدادبانکی،محصوالتجایگزینمحصوالت

سخنتفضیلبهپیشترکهنخستمورددومورددر.روندمیشماربهمشتریانزنیچانهقدرتاصلی
قرارانمشتریزنیچانهقدرتمحدودهدرمشخصاکهرسیدهکردنسوئیچهزینهبهنوبتاکنونوگفتیم

توانمیمثالبراي.هستندمشتركسپردهبازارهايتمامیدرکردنسوییچهايهزینهازبرخی.گیردمی
انتقالجدید،حسابافتتاحجهتزمانصرفجدید،بانکیکبرايجستجوهنگاممشتريکههاییهزینهاز

نسبتبهکههاهزینهگونهنای.بردنامشود،میمتحملپیشینحساببستنوجدیدحساببهوجوه
داشتنخواهدآنبرتاثیريمشتریانوهابانکرفتاروشوندمیمحسوبخارجیمشتري،-بانکسیستم

ازبرخی.کندحفظراخودفعلیگذارانسپردهتريپایینبهرهنرخبابتواندبانککهشوندمیباعث
پدیدهاینبرتواندمی نیزحساببستنبودنبرینههزمثالبرايمشتري–بانکسیستمدرونیمتغیرهاي

.باشدداشتهتاثیر
کهاستآننیزامراینعلت.شوندمیمطرحتريجديشکلبهکردنسوئیچهايهزینهتسهیالتبازاردر

یاطالعاتسوئیچهزینهبامشتريکردیماشارهآنبههاسپردهبازارمورددرکهثابتیهايهزینهبرعالوه
انجامهايبازپرداختوويکیفیتمورددرکاملتريسابقهويکنونیبانککهمعنابدین.روستروبهنیز

نرخنتیجهدر.دربرداردکمتريریسکويبرايمشتريلذاودارداختیاردرويتوسطشده
هايهزینهاین.بودخواهدکمترجدیدبانکنسبتبهکندمیطلبويازمشتريکنونیبانککهايبهره

بهرهنرختسهیالتمشتریاناولیهجذببرايهابانکرقابتیکمترهايمحیطدرتاشوندمیباعثسوئیچ
نرخبایدمشتريریسککاهشباکهحالیدربعدهاوکنندطلبآنهاازرامشتريیسکرنسبتبهپایینی
.کنندراجبرانخودابتداییهزینهتسهیالت،بهرهنرخداشتننگاهثابتتقریبابایابد،کاهشبهره
ممکنسابقهنداشتناختیاردروجودبادیگرهايبانککهاستحديبهرقابتشدتکههاییمحیطدرالبته
توانمینتیجهدر.شوندنمیریسکیچنینمتحملاغلبهابانکبربایند،رامشتريکمتربهرهنرخبااست

هايهزینهکمرقابتباهايمحیطدرواقعدر.دادنسبتصنعتدررقابتشدتهبعموماراسوییچهزینه

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


9

اثباتبرايمختلفیهايروش.استکمترینههزاینباالرقابتباهايمحیطدروبیشترمشتریانسوئیچ
.استشدهارایهبانکداريصنعتدرکردنسوئیچهزینهاندازهبرموثرعواملواندازهوجود،

بازاردرآنقیمتافزایشباتسهیالتدریافتبرايبانکبابنگاهتوافقکهدادنشان1987جیمزمثالايبر
بنگاهبرايبنگاه–بانکرابطهارزشبرشاهديتواندمیکهموضوعید،دارمعناداريمستقیمرابطهسهام
انجامبارنخستینبرايکهتوافقاتینهاآ.کردندترکاملرابررسیاین( 1989 )کونلمکورومر.باشد

لحاظبهسهامقیمتبرنخستبارتوافقاتاثرکهکردندمشاهدهونمودندجداهاتوافقتجدیدازراشدمی
تاثیربازپرداختعدمریسکواندازهوام،نوعازمستقلتوافقاتتجدیدکهحالیدرنیستمعنادارآماري

بنگابهراکهابانبارابطهبرقراريارزشکههايپدید.داردبنگاهسهامقیمتشافزایبرمعناداريمستقیم
تاثیر( 1993 )پولونچکوسوشکااسالمین،دیگرنوآورانهروشیکازمثالیعنوانبه.دهدمینشانهها

رابودندهکردبرقرارمناسبیرابطهآنباکههاییشرکتبررانویزایلیکانتیننتالبانکورشکستگی
برشدیدبسیارتاثیريروزهدوبازهیکدربانکاینورشکستگیاعالمکهدادندنشانآنها.نمودندبررسی
بسیارتاثیرنیزدادرويبعدروزچندکهآننجاتاعالمکهحالیدرداشتهابنگاهاینسهامقیمتکاهش

رابطهارزشدیگرنوعیبهکهايپدیده.استتهداشهابنگاهاینسهامقیمتافزایشعکسجهتدرشدیدي
رابطهارايدهايبنگاهازکهشدهجديحديبهپدیدهاین.دهدمینمایشراهابنگاهبرايهابنگاهوبانک

.برندمینامبانکذینفععنوانبهبانکبامناسب
بازارمورددر.هستیمرووبهرمتفاوتیهايوضعیتبامختلفمحصولدومورددرگفتیمآنچهبنابر

رابطهتسهیالتبازاردرکهحالیدر.باالستمشتریانزنیچانهقدرتوپایینسوییچهزینهها،سپرده
تسهیالتبازاردربنابراین.باالستسوییچهزینهواستبرخورداربنگاهبرايباالییارزشازبانکوبنگاه

.استبرخوردارپایینیهزنیچانقدرتازکبانبارابطهبرقراريازپسمشتري
وباالستمشتریانزنیچانهقدرت.هستیمروروبهجهانیمحیطمشابهوضعیتیایرانسپردهبازاردر

باتسهیالتدربازار.دارندمشتریانداشتننگهراضیوجذبدرسعیگوناگونهايروشانواعبابانکها
کهاستباالحديبهدهندهارایههايبانکتعدادبامقایسهدرتسهیالتيتقاضامیزانهنوزاینکهبهتوجه
اعتبارسنجیمراکزوجودعدمهمچنینواندنکردهآغازرایکدیگرمشتریانربودنبرايتالشهابانک

ینادويهرتدریجیتغییربادرازمدتدرلبتهاکهشودمی ارزیابیپایینتسهیالتمشتریانزنیهنچاقدرت
عبارتند از:بانکداريصنعتدرپورتررقابتینیروهاي.شدخواهدبیشترمشتریانزنیچانهقدرتعوامل

 موجودرقابتعوامل
بانکداريصنعتخاصهايگیویژ.1
اثربخشیوکاراییبررقابتاثر.2
باالاهرمینسبتهاي.3
مقیاساقتصاديهايصرفه.4
محصوالتقلمرواقتصاديهايصرفه.5
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جایگزینمحصوالتوهاکاالنیروي.6
سپرده:

مشاعقهايصندو.1
قرضهاوراقخریداري.2
سهامخریداري.3
ایراندربازيهتسف.4

تسهیالت:
ههابنگا.1
قرضهاوراقانتشار.2
سهامانتشار.3

حقیقیاشخاص:
قدرتمندجایگزیننبود.1
کنندگانتامینزنیچانه.2
انسانینیروي.3
افزارينرممهايسیست.4
ريسختافزاسیستمهايوشعبه.5
مشتریانزنیهنچا.6

سپرده:
جستجوهايهزینه.1
وجوهانتقالوحساببستنوافتتاحهزینهوزمان.2

تسهیالت:
اطالعاتیسوئیچهايهنهزی.1
تواناییازعالمتیبنگاهبرايبانکبارابطهارزش.2
مدتهکوتادیونبازپرداختدربنگاه.3
واردینتازهتهدید.4
قانونیموانع.5
تولیداقتصاديحجم.6
بانکباشدهبرقرارارتباطارزش.7
شهرتوشعبشبکه.8

بانکداريوپورتررقابتیهايياستراتژ
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بهمحصولتمایزوهاهزینهبودنپایینشدمنتشر1985و1980درکهتاثیرگذارشمقالهدودرپورتر
بهگیردبرمیدرنیزرامرتبطعواملتمامیوفروشازپسخدماتتوزیع،نحوهخدمات،کهعاممفهوم
دیگريبعدنمودناضافهبااو.کندمیمعرفیرقابتیمزیتبهدستیابیبراياصلیهايگیريجهتعنوان

استراتژيسهبیندمیمتعهدآنهاکردنراضیبهراخودسازمانکهمشتریانیيمعنابهتعهدسطحنامبه
:کندمیمعرفیراکلی

تمرکزوتمایزقیمت،دررهبري
مگرآنها،ازهمزماناستفادهکهداندمیناسازگارومختلفگیريجهتدوراتمایزوقیمتدررهبرياو
یکی( 1996 )جدیدترشهاينوشتهازیکیدراو.شودمی منجرسازمانضعیفعملکردبهنادر،موارددر
منحنیازدوربسیارايقطهندرراخودفعالیتسازمان"کهداندمیشرایطیرانادرشرایطایناز

اوالبته."باشدمیمبداازشدندورحالدرمنحنیاینکههنگامییااستکردهآغازوريبهرهامکانپذیري
در.داندمیمتفاوتاستراتژيدرموفقیتباراآنوداندمیعملیاتیاثربخشیبهبودراهمزمانبهبوداین

هايروشوکنندمیگوشزدرا"میانهدرافتادنگیر"عنوانباخطريپورتررقابتیهاياستراتژيمجموع
راهدفبازارماهرانهنتخابایامحصولخاصهايویژگیپایین،قیمتپایهبررقابترامیانهاینازدوري

.داندمی
گرايمنابعايهتئوريداده،قرارتزلزلمعرضدرراپورترهاياستراتژياخیردههطیدرکهدیگريموج

نسبتآنفردبهمنحصرمنابعمجموعهبهراسازمانپایداررقابتیمزیتهاتئورياین.هستنداستراتژي
گیویژ،سازمانیهايپروسه،آنخاصهايقابلیت،سازمانهايداراییتمامدیدگاهایندر.دهندمی

یهاياستراتژسازيپیادهوطراحیبادهداجازهنسازمابهکهچیزيهروآندانشواطالعات،بنگاههاي
تئوريفرضیاتپذیرفتن.شوندمی محسوبسازمانمنابعدهند،افزایشراخوداثربخشیوکاراییمختلف

یکتواندمیمناسبمنابعداشتناختیاردرباسازمانهرکهاستاینمعنايبهاستراتژي،گرايمنابعهاي
درشدنگرفتار"مناسبمنابعداشتناختیاردرصورتدروبرگزیندرادوجهیچناستراتژیکرویکرد

.نداردمعنایی"میانه
بانکداريدرپورترکلییهاياستراتژبررسی

توسط،استپرداختهبانکداريصنعتدرپورتررقابتیهاياستراتژيبررسیبهکهمطالعاتیجملهاز
ازهاییبانکمدیرانبامصاحبه16طیآنها.استشدهانجامکنگهنگبانکیبازاردروونگوچان

باکهنمودندشناساییرارقابتیروش12بودند،فعالیتبهمشغولکنگهنگدرکهمختلفکشورهاي
.شدندنهاییوتسویهمدیرانوبانکداريحوزهبنظرانصاحازنفر20ازنظرخواهی

بودشدهراحیطu1591رقابتیشهايوراینازبانکهااستفادهمیزانبررسیبرايکهايپرسشنامهسپس
درصد31 %هندهدخپاسبانک71بیناز.شدفرستادهکنگهنگدرفعالبانک182تماممدیرانبراي

.بودندکشورهاسایربهمتعلق10 %وکنگیهنگ11 %چینی،11 %امریکایی،17 %ژاپنی،20 %اروپایی،
1بیناينمرهرقابتیروش12اینازیکهرازخودبانکاستفادهمیزانبهبانک71ارشدمدیرانعواقدر
.دادنداختصاص5تا
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تحلیلباکردندتالشوونگوچانfactor loadingهايروشاینازاستفادهبهمنجرکهرویکردهایی
متغیر12اینکهدادنشانآنهابررسینتایج.کنندشناساییراشودمیرقابتیروشازاستفادهباپاسخها

رویکردهايراآنهاتوانمیواقعدرکههستنداصلیعاملسهبهوابستهواقعدررقابتیهايروش
نحويبهگروهسهایندررقابتیهايروشقرارگیريشکل.دانستسازماناستفادهمورداستراتژیک

.کردمتناظرپورترکلییهاياستراتژزایکیباراگروههرتوانمی کهاست
بانکیهايحرفخدمات

المللیبینارتباطاتوشبکه
المللیبیناعتباروشهرت
محصولنوآوريتوانایی
بااستعدادوتوانمندکارکنان
محدودقلمرودرتمایز

کنگهنگدرطوالنیسابقه
عملیاتیپذیريفانعطا

فرهنگیقرابت
خردبازاریابیدرتوانایی

قیمترهبري
مالیتامینپایینهزینه

توانمندهلدینگیامادرشرکتسويازپشتیبانی
مختلفرقابتیهايرویکرددراستفادهموردرقابتیشهايرو

سويازپشتیبانی،"مازادسرمایهتوجهیقابلمقادیربهدسترسی"سومگروهدرگرفتهقرارهايروش
رهبرياستراتژيدرکههستندموضوعاتی"مالیتامینپایینهزینه"و"توانمندهلدینگیامادرشرکتیک

متناظرپورترقیمترهبرياستراتژيبارقابتیشهايروازگروهاینبنابراین.یابندمی اهمیتپورترقیمت
.اندهشد

بهمستقیما"المللیبینشبکهیکازهفادستاوایجاد،"جهانیاعتباروشهرت"مانندرقابتیهايمکانیزم
ییتواناوبانکیايحرفهخدمات.شوندمی مربوطالمللیبینبانکداريصحنهدربانکتاریخچهوسابقه

می مربوطمالیپیشرفتهابزارهايزمینهدرآندانشوبانکالمللیبینتجربهبهنیزمحصولدرنوآوري
کارکنان،خدماتجبرانهمچنینوآموزشبرايهابانکگونهاینبااليانمنديوتبهتوجهبانهایتاو.شوند

.باشدرویکردایندررقابتیشهايروازیکی"بااستعدادوتوانمندکارکنان"ازاستفادهکهاستطبیعی
بانکداريواسنوومایلزیهاياستراتژ
اسنوومایلزکلییهاياستراتژ

هاسازمانمختلفهاياستراتژيکهکردنداستداللکردندمنتشر1978سالدرکهیکتابدراسنوومایلز
.سازمانساختاريمسایلوعملیاتکارآفرینی،:گیردمیریشهاساسیزمینهسهدرآنهارویکردتفاوتاز
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گردد،زمیباجدیدبازارهايبهورودوبازارسهممدیریتباسازمانمواجههنحوهبهکارآفرینیمساله
دربرمیراکارآفرینیزمینهدرشدهانتخابرویکردسازيپیادهنحوهدرسازمانرویکردعملیاتمساله
اتخاذهايحلراهسازيهپیادبرايسازمانکهپردازدمیموضوعاینبهساختاريمسالهنهایتاوگیرد
هايحلراهازاستممکنهازمانساچندهر.کندمیسازماندهیراخودچگونهقبلیمراحلدرشده

تفاوتایناوالاسنوومایلزاماکنند،استفادهکارآفرینیزمینهدرخودرویکردسازيپیادهبرايرامتفاوتی
می استفادهمشابهیحلهايراهازنهاسازمااغلبکهدارنداعتقادثانیاوشمرندمی ثانویهمسالهیکراها

وبازارسهممدیریتکارآفرینیزمینهدرهاسازمانرویکردبهتوجهبااسنوویلزمامقدماتاینبا.کنند
.کنندمی تعریفنهاسازمابراياستراتژيگونهچهارتوسعهورشد
جستجوگرانه1-
لگرانهیتحل2-
دفاعی3-
واکنشی4-
وجودعدمبیانگرواقعدروکردمحسوباستراتژيیکتواننمیراواکنشعنییمچهارموردالبتهکه

بهراخودمحصولوکاالهاوشودجدیدبازارهايواردکندمیتالشاغلبجستجوگر.استاستراتژي
درخصوصبهراهاهزینهدرجوییصرفهحداکثرکندمیتالشگرتحلیل.دهدتطبیقشرایطباموقع

استبنگاهیدومینهموارهودادهقرارهدفرایکارایدهد،انجامریسکباهمراهونوآورانههايفعالیت
.استپایداربازارهايدرشدهتجربهوقدیمیهايفعالیتادارهخبره.شودمیواردجدیدبازارهايبهکه

ونیستمشخصیاستراتژيدارايواکنشگریکباالخره.استامنوپایدارمحیطدرکاراوکلیدياصول
.داردواکنشیرویکرديواقعدروکردمشاهدهويرفتارهايدرراالگوییتواننمی

محیطکند،فعالیتبازارهاومحصوالتازوسیعیگسترهدرکندمیسعیجستجوگریک،جستجوگرانه
جستجوگر.کندشناساییراخودپیرامونهايفرصتبتواندتاکندمانیتوردقتبهراخودکاروکسب

ونامطمئنبازارشرایطکهصورتیدرحتیباشداولینتازهبازارهايبهرودوودرکشفکهاستمشتاق
واکنششودمی حساقتصاديمتغیرهايازکههاییسیگنالبهسریعاجستجوگر.باشدریسکباتوام

موقعیتاوقاتازبسیاريدرجستجوگریکالبته.دهدمیوفقآنباراخودرقابتیبرنامهودهدمی نشان
.دهدمی دستازشدهواردآنهابهبازیگراولینعنوانبهکهبازارهاییدرراخودقابتیر

بهورودازقبل.نمایدارایهخدماتومحصولمحدوديتعدادکندمیسعیمعموالتحلیگریک،تحلیلگرانه
کهباشدنگاهیباولیناستممکناوقاتگاهی.دهدمیانجامدقیقیوکاملارزیابیجدید،بازاریک

ورقبابامقایسهدرکمنسبیقیمتباراآنبتواندکهصورتیدرتنهاولیکندمیارایهراجدیديمحصول
هايزمینهوبازارهابهکههستندشرکتیسومینیادومینمعموالتحلیلگران.کندتولیدکارانسبتاًشکلبه

سهمکنندمیسعیگستردهبازاریابیوجدیدمحصولیکلیدتقبامعموالگرهاتحلیل.شوندمیواردجدید
تحلیلگرهاينسازمادرفعالیتهايمهمینقشتحقیقوتولیدنهايدپارتمامعموال.آورنددستبهرابازار
.دارند
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تمرکزدارد،پایداربازارهايدرشدهتجربههايفعالیتانجامدرکهمنابعیبرمعموالمدافعیک،دفاعی
مدافعnicheخودبازارسهمحفظبرايمعموالاو.کندحفظثابتیمحصوالتبرايرابازارشیک.کندمی

پیشرفتوتغییراتبهمعموالمدافع.کندمیارایهکمتريقیمتبارابیشترکیفیتباخدماتیکندمیتالش
کاروکسبازمحدوديینهزمدرجارياموربربیشترراخودهايتالشواستتوجهبیصنعتهاي

.پیشتازبهشدنتبدیلبرتاکندمی متمرکز
وضعکهکندمیتالشنهاو.کندنمیتعقیبکاروکسبدرراخاصیمسیرگر،واکنشیکواکنشی

واکنشگریک.پذیردمیراجدیدبازارهايبهورودریسکرقیبان،سایرمانندنهوکندحفظرافعلیرقابتی
طوربه.داردخوبیعملکردندرتبهمعموالًدلیلهمینبهونداردکاروکسبدرخاصیاستراتژيمعموال

.کندمی اتخاذمحیطیفشارهايتاثیرتحتراخودتصمیماتونداردمشخصیاستراتژيگرواکنشکلی
بانکداريدراسنوومایلزیهاياستراتژ

ایاالتبرتربانک1000بینازکهبانک530مدیرانازاهینظرخوباکردندتالش( 2006 )مهراوري
دربانکیهايگیرجهتازهايمجموعشکلبهرااسنوومایلزیهايبودند،استراتژشدهانتخابمتحده
سازمانانتخابهايازهايمجموعواقعدربانکعملیاتییهاياستراتژ.کنندتبیینبازاریابیوعملیاتیزمینه

تاثیرتحتراسازمانفیزیکیحضورساختاريبهايانتخا.هستندزیرساختیوساختاريهاينهزمیدر
موثردارند،حضورفیزیکیمجموعهایندرکهافراديوهاسیستمبرزیرساختیبهايانتخاودهندمی قرار

انتخاب16سرویس،تیریدموبانکداريزمینهدرشدهانجامپیشینمطالعاتبررسیبامهراوري.هستند
7وساختاريانتخاب9نمودندشناساییفروشهخردبانکیکبرايراعملیاتیزمینهدراستراتژیک

باکهگیرندمیریشهاصلیفاکتور4ازواقعدرآیتم12اینکهشدمشخصپاسخها.(زیرساختیانتخاب
ترتیببهنویسندگانتوسطبانکداريادبیاتهمچنینازپسfactor analysisوطبیعتشانبهتوجه

) .اندگرفتهنام"تجهیزاتمدیریت"و"ظرفیتمدیریت"،"عملیاتیسازيیکپارچه"،"برخوردمدیریت"
بانکیعملیاتاستراتژیکمتغیرهايبنديجمعوخراجتاس

برخوردمدیریت
کارکنانحفظوآموزش.1
کیفیتکنترل.2
مشتريآموزش.3
مالیهايقمشوافزایش.4
تیمیکارفضايبرقراري.5
شغلیگسترش.6
کارکنانشهايآموزگسترشوبهبود.7
عملیاتیسازيیکپارچه
افزارهامنرکنندگاننیتامبانزدیکهمکاري.1
اطالعاتیهايمتسیسمدیریت.2
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اطالعاتیهايسیستمزمینهدرفعالکارکنانتعدادافزایش.3
home-bankingزمینهدرگذاريسرمایه.4

دهندهسرویسشعباتکاهشتظرفیمدیریت
تقاضامدیریت.1
تجهیزاتمدیریت
خودپردازهادرگذاريهیسرماافزایش.2
کاملخدماتدهندهارایهشعباتافزایش.3
شعباتنوسازي.4

واگرازومیترزیهاياستراتژ
باتماسمدت"نسبتبهتوجهباراخدماتیصنایعکهکنندمیاشارهتاثیرگذارکاربهابتداواگرازومیترز

باشدکوچکترنسبتاینچههرکهگویدمیونمایدمیبنديطبقه"سرویسخلقزمانکل"به"مشتري
مشتريوجودبهنیازچههرکهاستآنامراینعلت.داردوجودفرآیندکردنکارابرايبیشتريپتانسیل

هايفعالیتمشابهونمودهتفکیکراندارندمشتريحضوربهنیازيکهتهایییفعالتوانمی باشدکمتر
بهرهمقیاساقتصاديهايصرفهازفرآیندمهندسیهايروشازاستفادهوآنهاکردنمتمرکزباتولیدي،

هاییفعالیتوصحنهجلويهايفعالیترااستمشتريحضورنیازمندآنانجامکهکارازبخشیآنها.برد
وهافعالیتاینکردنجدا.نامندمیصحنهپشتهايفعالیترانداردمشتريحضوربهنیازيآنهاانجامکه

آنهااعتقادبه.استشدهنامیدهتفکیکمختلفهايمکاندروازکارکنانمختلفیهايگروهتوسطآنهاانجام
:استگرفتهشکلاستراتژیکجهتدوخدماتیصنایعدرشداشارهآنبهباالدرکهنگرشیتاثیرتحت

واستقیمتدررهبريوهاهزینهکاهشبامتناظرکهصحنهجلويوصحنهپشتهايفعالیتکیکتف
گویندمیوارگاسومیترز.استباالخدماتارایهبامتناظرکههافعالیتگروهدواینداشتننگهیکپارچه

می بنديطبقهآنهادرفکیکتپذیريامکانبهتوجهباخدماتیصنایعکهاستاینمتوندرغالبرویکردکه
دربرتراستراتژياینگفتیمآنچهبهتوجهبا.شودمیمعرفیبرتراستراتژيیکصنعتهربرايوشوند

.استبیشترخدماتسويبهحرکتصنایعسایردروقیمترهبريباال،پذیريتفکیکباصنایع
هزینهکاهشاستراتژيمتناظرراتفکیککهيپرشمارمطالعاتوجودباکهگویندمیوارگاسومیترزاما

بهحرکتمعنايبهالزامایکپارچگیوهزینهکاهشاستراتژيازاستفادهمعنايبهالزاماتفکیکاند،دانسته
بهتوانندمیاستراتژیکهايگیريجهتایندويهردرآنهابیانبه.نیستمتمایزخدماتارایهسمت
میزانواستراتژیکگیريجهتیعنیمتغیردواینازگیريبهرهباآنها.شوندجرمنیکپارچگییاوتفکیک
هاییمثالازهااستراتژيایندقیقشرحبرايوکنندمیارایهمختلطخدماتدراستراتژیکتمچهارتفکیک

.کنندمی استفادهمتحدهایاالتبازاردرفعالبانکهايمشخصطوربهبانکداريصنعتاز
هزینهبرتاکیدباهمراهقیمترهبريستراتژيا

ترسادهکارچندبهچندوجهیوپیچیدهکارهايکاراستانداردسازيهايروشازاستفادهبااستراتژياین
ازکهمقیاسبهصرفههمچنینوتکنولوژيازگیريبهرهباکندمی سعیوکندمیکیتفکاستانداردو
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نحوهقیمتدرپیشروبانکهاياصلیمسایلازیکی.دهدکاهشراهاهزینهشده،حاصلفعالیتهاتمرکز
زاهزینهکهشخصیسهايتماداشتننگهپایینعیندرالزماطالعاتانتقالومشتريباارتباطبرقراري

کهنشودمطلعاستکندممکنمیمراجعهبانکبهحسابافتتاحبرايکهمشتريمثالبراي.باشدمی هستند
اتوماتیکپرداختیاواعتبارازبیشکردنخرجازبانکپشتیبانیمانندجانبیخدماتازتواندمی 

ازبانککهشودباعثتواندمی عاملاین.کنداستفادهبانکمطلوبمحصوالتسایرحتییاهاصورتحساب
.ننمایداستفادهتوجهیقابلسودآوريفرصتهاي

AmSouthرد.استکاملنمونهیکAmSouthاینازایالت متحدهنشویلهايبانکاربانکچهار
بهشودمی انجامبانکشعبخطوطکلیهباکهتلفنیسهايتماآنهابینازکهنمایندمیاستفادهاستراتژي

کامالنیزتسهیالتپرداختپروسهنمونهیکعنوانبه.شودمیهدایتآلبامادرمرکزيبهاتوماتیکصورت
مرکزیکبهراتسهیالتهاينامهتقاضامتحدهایاالتمختلفنقاطدربانکشعبه250تمامی.استزمتمرک

وارزیابیسفارشها،دادهثبت.هستندخاصشدتبهکارهانیزمرکزایندر.کنندمی فکسمرکزيخدمات
اينمونهکامالصحنهپشتيهافعالیتدرهزینهرهبريرویکردسازيپیادهدرهاییلمثاتقاضاها،تایید

AmSouthراهبردها:موارد .هستندمرکزایندرشغلیعناویناز
شخصیخدمات

.هستندبندپايکیفیتازباالییسطحبههمهواستسازمانیکخودبرايشعبههر
Green Hillsبانک

Regionsبانک

SunTrustبانک

تخصصیتمرکز
صحنهجلويبخشتادهدمیانجامرامشتريباتماسازنیازیبهايفعالیتتمامصحنهپشتبخش
د.کنتمرکزفروشبربتواند
کیوسک
پوششازناشیاحتیرپایهبررقابت

بانک(شودحداقلصحنهجلويپرسنلبیکاريتاشوندنمیتفکیکصحنهپشتفعالیتهاي.بهترجغرافیایی
)نشویلتجارت

هزینهبرتاکیدباههمرایکپارچگی:کیوسکاستراتژي
هماندقیقاتفکیکعدمایناماشوندمیحفظصحنهجلويدرصحنهپشتهايفعالیتاستراتژيایندر

کاهش:بودآنبهدستیابیصدددرهافعالیتتفکیکباقیمترهبرياستراتژيکهکندمیدنبالراهدفی
دروبهترجغرافیاییپوششکوچک،خدماتیاحدهايوزیاديتعدادکارگیريبهبااستراتژيایندر.هزینه
مهارتکارهاتمامدربایدپرسنلاینکهبهتوجهبااما.شودمیفراهممشتريبرايبیشتريراحتینتیجه
بانکهاییازیکینشویلتجارتبانک.شودمی محدودبانکتوسطارایهقابلمحصوالتاجباراباشندداشته
قرارخواروبارفروشیهاوهاسوپرمارکتدربانکاینشعباغلب.کندمیاستفادهژياستراتاینازکهاست
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حدودمشتریانبیشترراحتیبرايشعباین.هستندکاربهمشغولآنهادرپرسنلنفرسهتادوواندگرفته
تنهابانکاینشعباغلبدراما.کنندمی کارمنطقههايبانکسایرازبیشتر30 %هفتهدرساعت51

نهاسازمامطلوبمحصوالتمثالبرايمحصوالتسایروهستنددسترسیقابلخردبانکداريمحصوالت
.شوندمی ارایهمحدوديشعبدر
سایرواستشدهمتمرکزوتفکیکتسهیالتاعطايفرآیندازبخشیتنهابانک،فرآیندهايازمثالیعنوانبه

پیشفرآیندهايوامهااغلبمورددر.شوندمیانجامصحنهجلويايفعالیتهباپیوستهشکلبهقسمتها
پیوستهشعبهصحنهجلويفرآیندهايبادرآمدصحتومتقاضیاشتغالاعتبار،بررسیجملهازپردازش

پردازشبازوبیمهکردنروزآمددار،مسالهمهايوابازپرداختمثالبرايکارازکوچکیبخشتنها.هستند
دردیگرينقطهدرمتمرکزشکلبهوشدهتفکیکصحنهجلويتهايفعالیازتسهیالت،بازپرداختخاتمه/

.شودمی انجام
طیفانجامتواناییبایدکارکنانازیکهراستراتژي،ایندرپرسنلتعدادبودنکمترضرورتبهتوجهبا

ایندرفعالههايبنگا.کندمی مشکلارمتنوعمحصوالتارایهاینوباشدداشتهرافعالیتهاازوسیعی
سیستمهاياستراتژيایندر.نمایندتمرکزمحصوالتکاهشوفعالیتهاکردناستانداردبربایدمحدوده

.هستندبرخوردارخاصیاهمیتازدهندمی سرویسصحنهجلويکارکنانبهکهاطالعاتی
رهبرياستراتژيمانندنیزجاایندر.استانسانیعمنابمدیریتنحوهاستراتژياینچالشهايازدیگریکی

می انجامرایکسانیفعالیتسازماندرزیاديافراداینکهبهتوجهبا.استمعنابیکمیسیونیساختارقیمت،
.استکیفیتحفظاستراتژيایندیگرچالشدهند،

خدماتبرتاکیدباهمراهتفکیک:تخصصیتمرکزاستراتژي
اماشوندمیتفکیکمشتريباتماسبدونومشتريباتماسدرهايفعالیتنیزاستراتژيینادرچندهر

تمایندر.هاهزینهکنترلنهواستآنهابهدادنعمقوصحنهجلويفعالیتهايازپشتیبانیاصلیهدف
پایهبرفعالیتهاشدنتخصصیبا.شوندمی تقسیمافرادتواناییهايوشخصیتنوعبهتوجهباهافعالیت

درعمومیروابطوشخصیبینهايمهارتدارايافرادحضورآننتیجهکهکارکنانشخصیتوتهامهار
مشتریانباموثرتريشکلبهصحنهپشتکارکنانپشتیبانیباصحنهجلويکارکناناست،صحنهجلوي
.کنندمی برقرارارتباط

پرداختبانکایندر.آوردشماربهتخصصیتمرکزاستراتژيايبرمثالیتوانمی راپلنترزیونیونبانک
وداردبستگیآنهاتوسطموفقاعطاییتسهیالتمیزانبهمستقیماتسهیالتاعطايدردرگیرکارکنانبه

صحنهپشتکارهاي.دهندمیاختصاصمشتریانجذببهشعبازخارجدرراوقتشاناز25 %حدودآنها
30تا20ازايمنطقهمراکزاینازیکهروهاندشدمتمرکزهايمنطقمرکزچنددرشعباتبهمربوط
اینکهبرايوشودمی پاسخگوییمرکزاینتوسطشعباینکاريسهايماتتمامکنندمی پشتیبانیشعبه

.استیافتهاختصاصخاصیشعببهفردهرنبینندمواجهمتفاوتیافرادباراخودشعبهکارکنان
بانکداريدروارگاسومیترزیهاياستراتژ

شخصیماتخد
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کاالهاينیازمندکهشوندمی تفکیککارهاییتنها.کیفیتافزایشبرايتفکیکازاجتنابویکپارچگیحفظ
مشتريباتماسدرکهکارکنانی.گستردهبسیارضربدريشهايآموز.هستندباالظرفیتباهايسرماي

ارتباطبهبودبرايتکنولوژيازاستفاده.گیرندمیپاداشفعالیتواحدهردرعملکردشانهپایبردارندقرار
خدماتکیفیتطریقازمشتريجذب.محصوالتگستردهقلمرومشتريبا

تخصصیتمرکز
وپشتتعامالتافزایشمنظوربهصحنهپشتمدیریتکارکنانهايتخصصازبرداريهبهربرايتفکیک
بهکمیسیونیپرداختدوهرنهاماصحنه،جلويوصحنهپشتفرآیندهايتمامبرايآموزشصحنهجلوي

ذهنیکیفیهايمولفهپایهبرمشتريباکمتماسدارايکارکنانبهپرداختومشتريباتماسدرکارکنان
محدودهحنهصجلويوصحنهپشتهايفعالیتتعامالتوبازاریابیتقویتبرايتکنولوژيازاستفاده
صحنهجلويپرسنلتالشطریقازمشتريجذب.محصوالتگسترده
کیوسک

پشتهايفعالیت،پیچیدههايبخشکردنمهندسی/کردنمتمرکز،بیکاريزمانکاهشبرايیکپارچگیحفظ
عالوهبهثابتحقوقپایهبرمشتريباتماسدرکارکنانبهپرداخت،.گستردهضربدريشهايآموز،صحنه

ازمشتريجذب.محدودمحصوالتارایه،کارپیچیدگیکاهشبرايتکنولوژيازاستفاده،اندكمیسیونک
راحتیطریق

قیمترهبري
برايتنهاآموزش، صحنهپشتهايفعالیتتمامکردنمهندسی/کردنمتمرکز، قیمتکاهشبرايتفکیک

واندكکمیسیونعالوهبه، ثابتحقوقپایهبرمشتريباتماسدرکارکنانبهپرداخت،مشخصوظیفهیک
نیرويجایگزینیبرايتکنولوژيازاستفاده، کاراییپایهبرمشتريباکم،تماسدرکارکنانبهپرداخت
یاپایینهايقیمت،طریقازمشتریانجذب.محدودمحصوالتارایه،هافعالیتکردنواستانداردانسانی
.بزرگشبکه

شدهبررسیياستراتژلهايمدمقایسه
آنکهبرايبهاچارچوایندويهر.کنیممی آغازپورترواسنوومایلزچارچوبدومقایسهبارادوخکار
ازیکهر.اندشدهارایهکلیبسیارشکلیبهباشنداستفادهقابلنهاسازماوصنایعازايگستردهطیفدر
پورترچارچوب.اندهدادقرارتوجهیبیموردراهاسازمانرقابتیهايروشازبخشیاستراتژيدواین

رابپردازندسایرینبارقابتبهنومحصوالتوجدیدبازارهايبهورودباکنندمی سعیکهنهاییسازما
بهقیمتطریقازکهگرانیتحلیلومدافعانبیناسنوومایلزچارچوبواستدادهقرارتوجهیبیمورد

ازاستفادهبا1989سیگو.استنشدهقایلتفاوتیپردازند،می محصولدرتمایزبهایپردازندمیرقابت
می رااستراتژيچارچوبدوکهدادنشاناو.نمودمقایسهیکدیگرباراچارچوبدواستراتژیکمتغیر31
گونهسهچوبچاردوترکیببااو.کردترکیبیکدیگربا20فعاالنهرویکردنامبهمحوريطولدرتوان

.تحلیلگرانهنوآوريوتحلیگرانهیادفاعیتمایزتحلیلگرانه،یادفاعیقیمترهبري:کندمی تعریفاستراتژي
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محور.استمقایسهقابلپورترچارچوببابسیاريجهاتازوارگاسومیترزیهاياستراتژچارچوب
رهبريوتمایزیهايگیرجهتمشابهامالکمفهومیازچارچوبایندرقیمتیاسرویساستراتژیکتمرکز
درلذاونگرفنهقرارتوجهمورداستراتژيایندرپورترتعهدسطحبعدالبته.استبرخوردارپورترقیمت

اینکهرسدمی نظربهوجوداینبا.نداردوجودپورترتمرکزاستراتژيبامتناظرمفهومیچارچوباین
نمودهحرکتسازمانمنابعبهتوجهسمتبهونهادهفراترگامیقبلیوبچارچدوبامقایسهدرچارچوب

وروندمی شماربهسازمانمنابعازبخشیسازمانفرآیندهاياستراتژي،گرايمنابعیهايتئوردر.است
زیر است:هايفعالیتتفکیکمیزاندرمدلایندرآنهابهتوجه
قیمتدررهبري.1
متمرکز.2
متمرکزتمایز.3
قیمتدربريره.4
تمایز.5
جستجوگرانه.6
دفاعیتحلیگرانهجستجوگرانه.7

پیشنهاديمدل
دادهنشاناستراتژياصلیشالودهعنوانبهسازمانمنابعبهتوجهیقابلتوجهمحققاناخیردههطولدر
مانسازرقابتیمزیتودانندمی نامحسوسومحسوسمنابعازهايمجموعرانهاسازماتئوریهااین.اند
یها،توانمندها،ییداراتمامیسازمانمنابعدیدگاهایندر.دهندمی نسبتآنمنابعفردمنحصربهترکیببهرا

سازدمی قادررابنگاهکهگیردمی دربرراآنچهتمامواطالهاتدانش،بنگاه،ویژگیهايسازمانی،فرآیندهاي
تمامیبارنی1983).دفت،(بخشدبهبودراخودشیاثربخوکاراییاستراتژيسازيپیادهوطراحیباتا

سرمایهوانسانیهايسرمایهفیزیکی،هايسرمایه:نمایدمی بنديطبقهگروهسهدررانهاسازمامنابع
.سازمانیهاي

مکابنگاه،تجهیزاتوآالتماشینآن،استفادهموردفیزیکیتکنولوژيبنگاه،فیزیکیهايسرمایه1991
انسانیهايهیسرما.گیرندمی دربرراقبیلاینازعواملیومحیطیمنابعبهدسترسیآن،جغرافیایینهاي

.گرددمی بازمدیرانوازکارکنانیکهردیدوارتباطاتهوشمندي،تشخیص،قدرتتجربه،آموزش،به
وکنترلیزي،ربرنامهغیررسمیورسمیهايپروسهدهی،شگزارساختاربهنیزسازمانیسرمایه

وu1608سازمانبینوسازمانیندروههايگروبینموجودغیررسمیورسمیرواابطوهماهنگی
.شودمی اطالقمحیط

رقابتیمزیتخلقبهتوانندمی کهمنابعیبراياصلیخصوصیتچهاراستراتژيگرايمنابعادبیاتدر
:استشدهاشارهشوندمنجربنگاهبرايپایدار
محیطیتهدیدیکسازيیاخنثیفرصتیکازاستفادهبهبتواندآنازرهگیريبهکهمعنابدین،منديارزش
.باشندداشتهدسترسیآنبهبالقوهرقبايوکنونیرقبايازاندکیتعدادکهمعنابدین،کمیابی.شودمنجر
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بهسازمانکهزمانیچارچوبیعنیخیتاریشرایط-1بهتوجهباکهمعنابدیننبودنکاملتقلیدقابل
وعلیابهامکرده،منبعبهدستیابیبهقادرراسازمانکهاجتماعدرآنویژهجایگاهویافتهدستمنبع

یعنیاجتماعیپیچیدگیوآنرقابتیمزیتوسازمانمنبعبینارتباطنبودنکاملفهمقابلیعنیمعلولی
رقابتی،مزیتبهدستیابیدراجتماعدرآنتاثیرگذاريومدیریتقدرتبازمانسامنابعویژهترکیباهمیت

.نباشدتقلیدقابلبالقوهوفعلیرقبايتوسطراحتیبه
جایگزینیقابلتقلیدقابلکامالیاکمیابغیرمنبعیکبادرازمدتدرکهمعنابدین،نبودنجایگزینقابل

گرفتهصورتجامعیمطالعاتکنونتابانکداريصنعتدرهابنگاهلیديکیهايتوانمندمورددر.نباشد
زمینهدرموجودادبیاتمرورازپسشودمی محسوبجامعمطالعاتاینازیکیکه( 1999 )چن.است

.کرداستخراجراموفقیتکلیديعامل25بانکداري،دررفابتیمزیتخالقکلیديعوامل
بانکداريصنعتموفقیتکلیديعواملمدل 

مردممیاندرمثبتتصوروبانکخوشنامی
شدوپرآمدوتجاريهايمکانباهمجواريبانک،مکان
بانکشعباتتعداد
خدماتمحتوايوتنوع
کارمزدهاوبهرهنرخ
بانککمریسکوایمنی
بانکپرسنلمهربانانهومودبانهبرخورد
،مراجعینکاربهرسیدگیسرعت
کاريزمینهدررسنلپاطالعات
مشتريبابلندمدتارتباط
بانکمدیرمدیریتیهايتوانایی
هابدهیوهاداراییمدیریتتوانایی
داخلیکنترلوممیزيدرتوانمندي
کارهاکردنکامپیوتريتوانایی
مناسبکاروکسبهايسیستم
سپردهآوريجمع
جدیدتجاريمناطقدربودنفعال
ارضانشدهنیازهايبهپاسخبرايیدجدمحصوالتتوسعه
شخصیبازاریابیوبازارکردنتقسیم
فروشترویجهايبرنامهاجراي
کارکنانبهکافیهايمشوقارایه
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هابانکسایرهايفعالیتدرك
بانکداريآیندهدقیقبینیپیش
بهاداراوراقوسهامبازارخوبدورنماي
دولتآزادسازيهايست سیا

فاکتورتحلیلایننتیجه
اصلیقابلیتشده،شناساییاصلیقابلیتهايبیندراست. بودههاپاسخبیندراصلیقابلیت4شناسایی

ومودبانهبرخورد:گیرندمی قراربانکداخلیمدیریتحولهمگیکهاستشدهتشکیلعامل6ازنخست
تواناییمراجعین،کاربهرسیدگیسرعتبانک،مدیرانمدیریتیهايتواناییبانک،پرسنلمهربانانه

.هابدهیوهاداراییمدیریتتواناییوداخلیکنترلوممیزيدرتوانمنديکارها،کردنکامپیوتري
.دانست"عملیاتمدیریتدربانکتوانایی"عنوانباقابلیتیکتوانمیراعواملاینمجموعه

بانکداريصنعتدرچنپیشنهاديیهاينمندتوامدل ، دهندهتشکیلفاکتورهايتوانمندي
عملیاتمدیریتتوانایی
بانکپرسنلمهربانانهومودبانهبرخورد

بانکمدیرمدیریتییهايتواناي
مراجعینکاربهرسیدگیسرعت
کارهاکردنکامپیوتريتوانایی
هابدهیوهاداراییمدیریتتوانایی

داخلیکنترلوممیزيدرتوانمندي
بازاریابیاییتوان

مشتریانبابلندمدتارتباط
سپردهآوريجمع

بانکهاسایرهايفعالیتشناسایی
کارکنانبهکافیهايمشوقارایه

برندایجادتوانایی
مردممیاندرمثبتتصوروبانکخوشنامی

شدوپرآمدوتجاريهايمکانباهمجواريوبانکمکان
بانکشعباتتعداد

مالیبازارهايمدیریتتوانایی
خدماتمحتوايوتنوع

دولتآزادسازيهايسیاست
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بهاداراوراقوسهامبازارخوبدورنماي
نتیجه گیري

ونمودهتحلیلرایرانايبانکدارصنعتیطشراپورترنیروییپنجمدلازاستفادهباابتدامقالهینادر
سپس.یمکردخاطرنشانراپرشتابتغییراتیباهمواجهآغازمقطعدریکاستراتژریزيبرنامهضرورت
صنعتدرراوارگاسوترزمی واسنوویلزما،پورتریعنی،استراتژيپرکاربردمدلسهاثربخشی
پسبهتوجهاهمیتوگرامنابعیهايتئورروزافزونکاربردبهاشارهبا.دادیمقراربررسیموردبانکداري

الزم یهاتئوراینازاستفادهبهبانکداريصنعتدراستراتژيتوضیحيبراژياستراتگیريشکلزمینه
.یمآورروياست به استفاده واقعی از این راهبردها 
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