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 روش زا استفاده با بانکداری صنعت در رقابتی جذابیت به مفهومی نگاهی

تئوری ددگران  

 
 

 ر احمد روستاواستاد: جناب آقای پروفس

 نگارنده: حمیدرضا پورمیرزا 

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی 

 مقدمه:

ب ه رد د  ی ابیدس تجه ت  اییلهوس  عنوانبهیک موضوع محوری در سطح دنیا است . که از آن  یریپذرقابتامروزه 

اس ت.  یریپذرقابتموفق برخورداری از قدرت  وکارکسبیک  هاییژگیو. یکی از  دودیماقتصادی و توسعه پایدار یاد 

( در 9002(  ک دیا و فلیا ان س ال 1ویژگی بارز یک کسب کار ناموفق عدم برخورداری از این قدرت اس ت  حالیندرع

 یشاف اای ا  المللیینبسهم خود در بازار  دادتننگهتوانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت  عنوانبه یریپذرقابتنگاهی دیگر 

در  یریپ ذرقابتدر راستای افاایش  ترییچیدهپگذدته مفاهیم  یهاسالاز این  در   .دودیم یفتعرسهم خود در بازار 

ب ه  تری قدقبه جذابیت رقابتی اداره ک رد. در نگ اهی  توانیماست به که عنوان مثال  ددهیانبمختلف  یهاوکارکسب

د ود به مشتریان عرضه می تجاری یهابنگاهخدماتی که این روزها توسط اغلب  گفت   توانیمرقابتی   یتجذابمفهوم 

کنند از طریق تبلیغات گسترده خود سعی می تجاری یهابنگاهدود. پس محسوب نمی هاآنو دیگر مایت رقابتی برای 

های بصری روی ذائقه مشتریان های مختلفی به مشتریان نشان دهند تا داید جلوهخدمات مشترک را با تصاویر و آگهی

 یچی دهپاما این مثال بخ ش ک ویکی از مفه وم  تبدیل کند. تجاری یهابنگاه را به مشتریان بالقوه اهآنبگذارد و  یرتأث

 عنوانب هو  یردبربگرا در  بازاریابی آمیختهمختلفی از  یهابخش تواندیمو این مفهوم   آیدیم حساببهجذابیت رقابتی 

در این پژوهش سعی خواهد دد تا با نگاهی ب ه  روینازابادد.  یرگذارتأث وکارکسب یهابخشبر تمامی  نگریکلیک دید 

آزمون  ورطهاز مدیران کسب کار به  یادر جامعهساس این مدل را  پرداخت به ارائه مدل  ینهزممفاهیم موجود در این 

 قرار خواهیم داد.

 

 جذابیت رقابتی، صنعت بانکداریواژگان کلیدی : 
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:یدناسواژه  

 ای ن مطالع ه در دو س طح س اختار آوای ی درون ی ازآنجاک هی س اختار درون ی واژگ ان اس ت، و دناسی مطالع هواژه

tructure Shonological P ی تغیی ر همگ ام دناسی مطالعهتوانیم بگوییم واژهگیرد، میها صورت میو معنای واژه

 یه ازبانو  ه افرهنگدر  یتجذابدر ادامه به بررسی معانی متصور برای واژه صورت و معنا است.  ازنظرها واژه مندنظام

 (9 فرهنگ لغات جهان خواهیم پرداخت. ینمعتبرتراستفاده از متنوع با 

 بستر ودر فرهنگ لغات  جذابیت

ATTRACTION 

Webster dictionary 

 

 something interesting or enjoyable that people want to visit, see, or do 

 a performer who people want to see 

 a feeling that makes someone romantically or sexually interested in another 

person 

 

 فارسیدر فرهنگ لغات  جذابیت

 فرهنگ فارسی معین 

 دلربایی ، زیبایی . 

 عمید لغت فرهنگ 

  دلربایی گیرایی؛( مصدر اسم. 

 متضاد و مترادف واژگان فرهنگ 

 ،مالحت گیرایی، دلربایی 

 سره فارسی هایواژه فرهنگ 

 ،گیرای گیرایش 

روانشناسی دیدگاه از جذابیت  

 به را فردی بین جاذبه اصطالح دیگران، به نسبت منفی یا مثبت هایاحساس درجه به اداره برای اجتماعی روانشناسان

 (3 .کن دمی تبی ین را عش ق و د هوت، صمیمیت، ، دادتن دوست مانند اجتماعی هایتجربه انواع جاذبه. برندمی کار

 "؟گیردمی دکل یگونه جذابیت "گیردمیدر ذهن نگارنده دکل  سؤالاین  روازاین

 جذابیت بر اثرگذار عوامل

 پ یش تص ادفی صورتبه افراد برخوردهای اغلب. دودمی دروع جاذبه کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با افراد کههنگامی

 ی ا کنیممی زندگی خاص محلی در یون. مشترک خانه در یا و درس کالس در کار، محل کویه، آسانسور، مانند آیدمی
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 ج واریهم اغل ب. داد ت خ واهیم برخورد دیگران از بیش افراد از برخی با نایاربه کارداریم به ادتغال خاصی محل در

 .کنیممی بررسی را دارند تأثیر جاذبه در که را مهمی عوامل اینجا در. است دیگران به نسبت جاذبه در گام نخستین

 

   جواریهم -۱

 باع ث درنهای ت ک ه د ده ف ردی ب ین ارتباط باعث و دودمی مکرر ارتباط موجب مکانی نادیکی و مجاورت

 تص ادفی تم اس نوع این کنند مالقات را همدیگر راهرو در هرروز غربیه دو کههنگامی مثالً. دودمی جذابیت

 و کنن د ص حبت وهواآب مورد در است ممکن افراد این بعد روز در. دد خواهد متقابل رابطه و آدنایی باعث

 ارزی ابی موجب فراوان تماس یا محرک مکرر ارائه که است معتقد زایونگ. دودمی بیشتر روابطشان رفتهرفته

 از بع د زی را. انتخاب ات ن اماد یا تبلیغ یک مانند بادد خواهدمی هریه محرک و دودمی محرک آن ترمثبت

 احس اس ک ه اس ت خ اطر هم ین ب ه. یاب دمی ک اهش آن به نسبت اضطراب و نگرانی احساس ددن، تکرار

 غریب ه ابتدا در که همکالسی افراد مثال طوربه کنیممی نشیندمی ما کنار که غریبه فرد به نسبت ایدوستانه

 مالق ات ک ه است داده نشان تحقیقات. بادند نشسته هاآن مجاور که دوندمی دوست باکسانی بیشتر هستند

 ارائ ه براب ر در م ا نخس تین واک نش اگ ر که است مهم نیا نکته این ولی. دودمی جاذبه افاایش باعث مکرر

 خود مان ف ردی از اول نگاه در اگر مثالً کندنمی ایجاد مثبت تأثیر ما در مجدد ارائه بادد خودایندنا محرک

 .دد نخواهد جاذبه باعث مکرر حضور نیاز

 برخورد هنگام مثبت عواطف ابراز -۲

 منف ی ارزی ابی ب ه منف ی عواط ف و دیگران از مثبت ارزیابی به مثبت عواطف که است داده نشان تحقیقات 

 م ا در ک ه کن دمی ک اری دیگ ر د خ  اینک ه اول. گذاردمی تأثیر جاذبه بر طریق دو از عواطف. انجامدمی

 دوس ت کنند ایجاد مطبوع احساس ما در که را افرادی که مایلیم ما و گیرد دکل نامطبوع یا مطبوع احساس

 روز س اعات نخس تین از ک ه را کس ی مثالً. نداریم دوست را کنند ایجاد بدی احساس که افرادی ولی بداریم

 کمت رین و پ ادا  بیش ترین ک ه دارم دوس ت را ماکسی زیرا داریم دوست کندمی صادقانه تمجید و تعریف

 نق ش منف ی و مثب ت عواط ف برانگیختگ ی هنگام به دخ  یا وجوددی دوم. بادد دادته ما برای را هاینه

 را دیگ ران هس تیم داد تنیدوست فیلم یک منتظر کهوقتی مثالً. دارد آن به نسبت ما عالقه پیامد در مهمی

 .کنیممی ارزیابی رویممی پادک مطب به کههنگامی از ترمثبت

  جویی پیوند به نیاز -۳

 قرار انتقال نقطه یک در کنند تجربه را خودایندی عاطفی واکنش و بگیرند تماس باهم نفر دو کههنگامی

 هم برای ببینند را یکدیگر وقت هر یعنی. بمانند باقی سطحی آدنایی همین حد در هاآن است ممکن. دارند

 هاینام کنند، گفتن سخن به دروع است ممکن کنند حس را جویی پیوند به نیاز اگر اما دهند تکان سر

. هستند ضعیف جویی پیوند به نیاز در افراد برخی. آورند دست به را اطالعاتی هم از و بگویند را یکدیگر

 دارند دوست افراد از بعضی ولی. بمانند تنها دارند دوست دارند ضعیفی جویی پیوند به نیاز که کسانی

. بادد مؤثر نیاز این قدرت در تواندمی نیا ویژه هایموقعیت فردی، هایتفاوت بر عالوه. دود بیشتر تعاملشان

 . …و طوفان و سیل هنگام در موقت صورتبه جویی پیوند به نیاز مانند
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 ظاهری ویژگی -۴

 دخ  آن درباره که است مبتنی دواهدی بر احتماالً ما واکنش کنیممی مشاهده را ایغریبه کههنگامی 

 را او قبالً که بادد کسی مثل غریبه اگر مثالً. است داده ما به خاصی اطالعات و ایمکرده مشاهده

 تحت کامالً ما ارزیابی و دهیم تعمیم دخ  آن به را او منفی و مثبت ویژگی داریم تمایل ایمدناختهمی

 دلیل. گیردمی صورت خودایند ظاهر و قیافه زیبایی اساس بر بیشتر افراد واکنش. است تداعی این تأثیر

 در مهمی عامل عاطفه و انگیاندبرمی را مثبت عاطفه زیبا افراد که است این انجامدمی جاذبه به زیبایی اینکه

 نیا زیبایی و است ددهآموخته قالبی تصورات اساس بر عموماً  مشاهدهقابل مشخصات به واکنش. است جاذبه

 از بیش را زیبا وزنان مردان دارند تمایل افراد که دهدمی نشان هاپژوهش. نیست مستثنای مورد این از

 اجتماعی هایمهارت دارای یافته، ساز  ،دادتنیدوست مهیج، مستقل، جالب، موقر، نیستند زیبا که کسانی

 بیشتر لذا. است خوب است زیبا آنچه کنندمی تصور مردم که اندکرده کشف روانشناسان. بدانند موفق و

 است داده نشان تحقیقات ظاهری هایویژگی مورد در. است نادرست ظاهری قیافه بر مبتنی قالبی تصورات

. دهندمی ترجیح زیبا غیر افراد بر هاآن سن یا نژاد، جنس، به توجه بدون را زیبا ساالنبارگ کودکان، که

 زن یا و هستند مادی و مغرور زیبا زنان. دارد وجود زیبا افراد به نسبت منفی اسنادهای از برخی باوجوداین

 .نیست موفق کار  در و سیاست در زیبا

  نگرش در مشابهت -۵

 ک ه اس ت داده نش ان تحقیقات. است نگر  در مشابهت بعدی گام فوق مراحل نمودن طی و آدنایی از بعد

 رابط ه ای ن تداوم و دوندنمی دوست ندارند توافق که هاییآن و دوندمی دوست دارند، توافق باهم که افرادی

 ام ری عالیق، و هاارز  باورها، و هانگر  در هازوج و دوستان تشابه. است هاآن نگر  در مشابهت اساس بر

 یعن ی. اس ت ب وده ازدواج اول ه ایروز هم ان از نگر  در مشابهت که کندمی بیان هایافته. نیست تصادفی

 ک هاین دلی ل. اندداد ته اولی ه مالق ات زم ان در ک ه است هایینگر  بر مبتنی حدی تا نفر دو میان جاذبه

. آی دمی پیش متنوعی موضوعات گیردمی دکل تعامل وقتی که است این دارد تأثیر جاذبه بر مشابهت یگونه

 در مش ابهت نسبت اساس بر را وی بعدی تعامل در و کندمی بیان را هاموضوع آن به عالقه میاان فردی هر و

 تأیی د ب رای م ا کن دمی بی ان فستینگر. دود توجه موضوعات تعداد به کهآن بدون کند،می ارزیابی هانگر 

 و ه و  نشانه است بوده درست ما نظر که دویممی متوجه کهوقتی زیرا آوریممی روی دیگران به خود آرای

 .است بخشلذت ما برای این و است ما باالی درک

 هانیاز بودن مکمل -۶

: دارد وج ود نی ا دیگ ری عقی ده اما. کنندمی جذب بهتر را یکدیگر مشابه، افراد که دهدمی نشان تحقیقات 

 مکمل فرضیه. بادند دادته مشابهی غیر و مکمل خصوصیات که دوندمی یکدیگر جذب رابطه یک در افرادی

 برآورده را هاآن هاینیاز که گردندمی کسی دنبال ازدواج در افراد. کرد مطرح وینچ بار نخستین برای را بودن

 آغاز در که رسیدند نتیجه این به هازوج روی بر تحقیقی در دیوس و هف. کنند تکمیل را تمایالتشان و کرده

 ه اینگر  س اس زیب ایی، و مک انی مجاورت مشابه، اجتماعی هایزمینه قبیل از سطحی خصوصیات رابطه

 نقش مکمل، دخصی نیازهای درگیری، و رابطه افاایش با همراه که است مرحله ازاینپس و دارد تأثیر مشابه

 .گیرندمی عهده بر را اصلی
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 مثبت شخصی خصوصیات و شایستگی -۷

 در د ما ک ه اس ت ای ن آن دلیل. گیرندمی قرار موردعالقه بیشتر ترالیق و تردایسته افراد یکسان درایط در

 ممک ن باد ند دایس ته خیل ی اف راد اگر. دادت خواهید باالیی نفس حرمت و احترام احساس افراد این کنار

 م ا. هس تند ترداد تنیدوست باد ند نواقص ی دارای اگ ر ول ی کنن د ایج اد ف رد در حق ارت احساس است

 ب اهو ، افراد مثالً. دهیممی پادا  ندادتندوست با را بد خصوصیات و دادتن دوست با را خوب خصوصیات

 .نداریم دوست را پستند خود و ریاکار ،رحمبی افراد ولی داریم دوست بیشتر را صمیمی و گرم

 بازاریابیاز نگاه  جذابیت

 (4کرد  بندیتقسیمرقابتی را در بازاریابی به سه دسته عامل  جذابیت توانمیاز دیدگاهی 

 ظاهر کارکنان بانک و غیره  هادستگاهمانند دکل و ییدمان دعب دکل  باددمیدامل اعالئم ظاهری :نمادی 

  ،ونه ادی انس انی  هایخص لتانسانی ، و مجموع ه  هایارز ،اصالت ، متانتنهادی: دامل دخصیت، اخالق 

 است. رفتاری

 ازکه در هر بنگاه کسب کاری وجود دارد ک ه آد کار نیس ت و پ س از اس تفاده  هایینادناختهدامل  :نهانی 

 مانند : رفتار کارکنان با مشتریان، دودمیبرای مشتریان آدکار  خدمات

 

 انواع جذابیت

 (5به سه دسته کلی تقسیم نمود:    توانمیرا  بازاریابیانواع جذابیت در 

 ( جذابیت رقابتی۱ 

برای مثال در ی ک س ایت ن وع طراح ی و  .دودمیباعث جذب مشتریان  مدتکوتاهکه در  دودمیدامل کلیه مواردی 

 .بندی و در یک فرد نوع رفتار اولیه و ظاهر او جذابیت رقابتی استگرافیک، در یک محصول نوع بسته

 ( جذابیت بالفعل)مزیت( ۲ 

را مای ت رق ابتی گوین د ک ه ن وعی ج ذابیت  دودمیاز بقیه  هاآنقبا که باعث جدا ددن  سایر ونقطه تمایا بین دما 

جذابیت ب ه وج ود آم ده ب ا محص ول ی ا  بایستمیکه  گیردمی، این مرحله پس از جذب اولیه صورت باددمی فعلبال

 خدمت دما مطابقت دادته بادد.

 ( استمرار جذابیت و مزیت۳

 تج اری هاینش انب رای  (Position) که باعث منال ت ( بالفعل جذابیت و جذابیت الذکر استرکن فوق دوپیوستگی 

 .دودمینشان تجاری یاد  دود که از آن به محبوبیتمی

 جذابیت فاکتورهای
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 :انجام داد  راحتیبهزمانی که بتوان عمل پرداز  را  دهدمیمطالعات نشان  سهولت پردازش 

  م وارداین بدین معنی است ک ه انس ان  بینندمی ترجذابآدنا را  اتفاقات وافراد موارد  :جذابیت وآشنایی 

. ب ر اس اس تحقیق ات ،مغ ا در پ رداز  از تص اویری ک ه بیش تر مش اهده ک رده دانن دمی ترجذابآدنا را 

 را ه اآن، زیرا دما اکثر اوقات بیندمیرا استاندارد زیبایی  تلویایونیمدهای  ناآگاهانه طوربهبرد و  میمندبهره

 .کنیدمیتمادا 

 :د انظاهری هایویژگیکه  دوندمیجذب کسانی دیگر، دباهت است.افراد  تأثیرگذارعامل  تشابه جذابیت 

 عشق قبلشان است. یا ویکی از والدینشان است،  یا ودبیه خوددان 

  ک ه ص فات غی ر جس مانی همچ ون  ان ددریافتهروانشناسان  بر جذابیت: تأثیرگذارصفات غیر جسمانی

. گ ذاردمی ت أثیربیت و یا اعتقاد به نفس تا ح د زی ادی ب ر تص ویر و ادراک ج ذا طبعیدوخدجاعت، حس 

 .بینیممی ترجذاب را اوکه با دناخت بیشتر یک فرد ،  انددادهتحقیقات نشان 

  مث ال در  طورب هاس ت .  تأثیرگ ذارفرهنگ نیا بر درک جذابیت تا حد زی ادی  جذابیت: ادراک وفرهنگ

 .دوندمیدیده  اندامباریکاز زنان  ترجذابزنان یاق بسیار  هافرهنگبرخی از 

 :ت ا ب ا  کنن دمیبعضی از مردم نیاز به توجه و دیده ددن دارند.  به این دلیل این اف راد س عی  نیاز به توجه

 .کنندمیدر فرهنگی که بلند بودن مو زیاد رواج ندارد، موی خود را بلند  مثالًانجام کاری به یشم بیایند. 

پژوهش:  رو   

 د دهانتخاب هدفمن د ص ورتبه آم اری هاینمون ه. است پایه تئوری نوع از استقرایی و  کیفی تحقیق یک مطالعه این

 و اطالعات آوریجمع و تحقیق اجرای زمان و باددمی خصوصی کشور هایبانک میانی مدیر 34 دامل نمونه این. است

 بیش ترین ب ودن دارا ها،نمون ه انتخ اب ب رای مرک ای متغیر و معیار ترینمهم. است بوده 1325ها نیمه اول سال داده

 فهرس ت  اس ت ب وده 1324 ت ا 1320 هایس ال در کش ور نظام بانکی در بانکیحاصله از ارده خدمات  میانگین سود

 هایداده و اطالعات(. است ددهارائه 1 جدول در آماری نمونه عنوانبهبا رعایت محرمانگی  ددهگرفته نظر در هایبانک

 ن وع ای ن در. آم د دس ت ب ه آم اری نمونه از(  Semi structured   ساختاریافته نیمه مصاحبه از استفاده با تحقیق

 از نی ا دیگ ری هایس ال کندمی ارائه دوندهمصاحبه که هاییپاسخ تناسببه اما اندددهتنظیم قبل از هاسؤال مصاحبه

 کیفی هایپژوهش مناسب بودن، عمیق و پذیریانعطاف دلیل به مصاحبه نوع این. گرددمی مطرح کنندهمصاحبه سوی

 یک ی از مش کالت و سود حاصله از فعالیت اقتصادی است افاایشبانک  هدف که نکته این به توجه با ترتیباینبه. است

در  تأثیرگ ذارعامل  عنوانبهجذابیت  میاان بودن پایین ،هست دبکه بانکی مفهوم جذابیت رقابتی در اصلی معضالت یا

متوان به ارائه خدمات یکسان  خصوصاین  در مشکل ترینمهم دیگر، سوی از. است ددهگرفته نظر در صنعت بانکداری

 معیار و کلیدی سؤال بنابراین،. باددمی انیمحصوالت برای مشتر جذابیتنظام بانکداری و عدم  هایمحدودیتبا توجه 

 :گردید ارائه صورتبدین مصاحبه در پژوهش( هدف کنندهتنظیم 

 

 «ییست؟ کنندگانمصرف داز دی جذابیتعدم  دالیل ترینمهم دما، متبوع سازمان در»
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 (۶)۱۴/۴/5۵خصوصی کشور بر اساس اعالم بانک مرکزی در تاریخ  هایبانکاسامی  فهرست -۱جدول

 نام بانک خصوصی ردیف نام بانک خصوصی ردیف

 بانک انصار 11 انک اقتصاد نوینب 1

 تجارتبانک  19 بانک کارآفرین 9

 بانک گرددگری 13 نبانک ساما 3

 بانک صادرات ایران 14 بانک پارسیان 4

 بانک ملت 15 بانک دهر 5

 بانک حکمت ایرانیان 16 بانک پاسارگاد 6

 بانک خاورمیانه 17 بانک سرمایه 7

 بانک ایران زمین 18 بانک سینا 8

 بانک قوامین 12 بانک رفاه کارگران 2

   بانک دی 10

 

اع الم  آخ رینطب ق  ایران در موجودبانک خصوصی  12 از گفت، توانمی تردقیق طوربه گیرینمونه نحوه با ارتباط در

 ب رای ام ا. گردیدند انتخاب آماری جامعه عنوانبه هاآن میانی مدیران بودن دسترس در دلیل به بانک 6 ،بانک مرکای 

 اطالع ات دیگ ر ک ه ج ایی  ه اداده اد باع کیفی، تحقیقات گیرینمونه در راهنما اصل ازآنجاکه آماری، نمونه انتخاب

. یاف ت ادامه( نفر 19 تعداد  ادباع به رسیدن تا گیرینمونه مطالعه این در اساس این بر.  است( نیاید دست به جدیدی

 رض ایت و قبل ی هم اهنگی ب ا هامکالم ه و د دهداده اط الع کنندهد رکت فرد به قبل از مصاحبه احتمالی زمانمدت

 ه ایداده عنوانب ه و د د پی اده کاغ ذ روی بر کلمه به کلمه اول ساعت 94 در بالفاصله و ضبط روی کنندگاندرکت

. ب ود متف اوت بار 3تا1 از  هامصاحبه تعداد و دقیقه 30تا15 هامصاحبه زمانمدت. گرفت قرار وتحلیلتجایه مورد اصلی

. اس ت د ده رعای ت اخالقی تعهدات و دلخواه زمان در گیریکناره حق اطالعات، بودن محرمانه مکالمات، در همچنین

 اص لی سؤال بر عالوه کاری، تجربه و سابقه میاان تحصیلی، مدرک و ردته تحصیالت، سطح سن، یون، فردی اطالعات

 .  دد مطرح

 طبق ات، ی ا هامص احبه ک دها، م رور ح ین هرگاه اساس این بر. گردید استفاده نیا نویسی یادآور از مصاحبه، بر عالوه

 تحقی ق، رون د ادام ه در محق ق ب ه یادآوره ا. د دمی یادداد ت ی ادآور عن وان تحت رسیدمی محقق ذهن به ایایده

 .نمود کمک ددهبیان مطالب بر بیشتر تعمق و تئوری گیرینمونه ها،مصاحبه به دهیجهت

هاداده وتحلیلتجایه  

 ه اداده تم ام ب ا همام ان جدی د ه ایداده. اس ت اطالعات آوریجمع با همراه تئوری گرانید در هاداده وتحلیلتجایه

 و اس تراوس   (7 رو  از اس تفاده ب ا ه اداده وتحلیلتجای ه بنابراین. گردد آدکار مطلوب محوریت تا دودمی مقایسه

 کدگ ذاری. دد انجام است، محوری کدگذاری و انتخابی کدگذاری و باز کدگذاری مرحله سه دامل که( 1228 کاربین،

 بن دیطبقه و مف اهیم پ رداز  باهدف مجاا هایقسمت به هاداده دکستن فرایند پایه، تئوری تحلیل مرحله اولین باز،
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 خ ط پژوهشگر. گردید بازخوانی و مرور بار یندین و دد پیاده دقتبه نوارها متن ابتدا کدگذاری این در 95. است هاآن

 به و نمود مشخ  را پاراگراف یا خط هر در موجود اصلی مفاهیم و جمالت و بازنگری را هاداده کلمه به کلمه و خط به

 ص ورتبه ی ا کنندهد رکت توس ط مورداستفاده هایکلمه از استفاده با کدگذاری. دد داده اختصاص کد یک جمله هر

. گردی د انج ام کار این نیا یادآورها مورد در. دد انجام ساخت،می هادرداده موجود مفاهیم طبق پژوهشگر که استداللی

 ق رار ه م کن ار ابعاد و هاویژگی اساس بر مشابه کدهای و دد انجام کدها از ایاولیه بندیدسته باز کدگذاری مرحله در

 ب اهم ب از کدگ ذاری اولی ه هایدسته و کدها. گردید انجام هاداده محوری کدگذاری ابتدایی مراحل ساس 95. گرفتند

 و د دند کدبندی هاداده همه کههنگامی. ددند ادغام هم در بودند مشابه باهم مفهومی ازنظر که کدهایی دده، مقایسه

 مرک ای طبق ه نیا و اصلی متغیرهای درنهایت. گردید بررسی ادباع ازنظر طبقه هر دد، حاصل توافق هاطبقه مورد در

 .   دد انتخاب دارد، محوریت هاآن بین در که

هاداده اعتبار و پایایی  

 کدگ ذاری از بع د است، کمی هایپژوهش در هاداده پایایی و اعتبار مشاهده که هاداده پذیری عینیت بررسی منظوربه

 هاید باهت و ه اتفاوت م ورد در پژوهش گر. قراردادن د مجدد موردبررسی را کدها پژوهشگر، و کنندگاندرکت اولیه،

 ه ایداده وج ود ازنظ ر طبقات ،مجدداً. قرارداد مقایسه مورد اولیه توافق به رسیدن تا را هاطبقه کرده، بحث کدگذاری

 برگ اار ح وزه ای ن متخصصین و تحقیق تیم با مقایسه و مباحثه متعدد هایجلسه و بررسی کننده رد یا کنندهحمایت

 مختل ف هایزمان و هاجلسه طی کنندگاندرکت مشاهده و مصاحبه ها،داده آوریجمع برای کافی زمان اختصاص. دد

 .رفت کار به اعتبار افاایش برای نیا کنندگاندرکت با مداوم درگیری و

هامقوله و مفاهیم گیریدکل  

 دیگ ر، سوی از. دودمی کدها از مفاهیم گیریدکل به منجر مشترک، محور یافتن برای یکدیگر، با کدها مقایسه فرآیند

.  گی ردمی خود به مقوله عنوان که دودمی یافت دیگری مشترک محورهای دیگر، مفاهیم با مفهوم هر مقایسه طریق از

 constant  ی ا «مس تمر تطبیق ی د یوه» را یکدیگر با مفاهیم مقایسه مستمر دیوه این ،1228(8  سال در گولدین

comparative method  )بادندمی 9 جدول درح به مدنظر، تحقیق در هامقوله و مفاهیم این. نامید: 
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 های حاصل از مصاحبه با  مدیرانها از مفاهیم در دادهظهور مقوله -۲جدول 

ردیف 

 اصلی

مفهوم 

 اصلی

ردیف 

 فرعی

بر اساس  دهندهفاکتور دکل

 جذابیت

 بازاریابی

1 

جذابیت 

نشان 

 تجاری

 نمادی طراحی مناسب نشان تجاری 1

 نمادی استفاده از هارمونی رنگ مناسب 9

 نهادی بودن نشان تجاری فردمنحصربه 3

 نمادی استفاده از تکنولوژی روز در نمایش نشان تجاری 4

9 
جذابیت 

 قیمت

استفاده از رویکرد تخفیفات کارمادی در خدمات ب انکی  مانن د ع دم  1

 اخذ کارماد(

 نهادی

 نهادی سارده درازایارائه محصوالت جانبی رایگان مانند صندوق امانات  9

توس ط مش تری  د دهاستفادهارائه تخفیف بر اساس سبد محص والت  3

 و تخفیف در نرخ سود تسهیالت الحسنهقرضمانند وجود حساب 

 نهانی

3 
جذابیت 

 تبلیغات

 نمادی ارائه در زمان و مکان درست 1

باد د مانن د خ دمات  ارائ هقابلبر مبنای واقعیت موجود در خ دمات  9

 بر پایه کارت هیبریدی غیرواقعی

 نهادی

 نمادی  روزبهو  درکقابلاستفاده از کلمات  3

ب ه دارن دگان  امتی ازاتو ی ا س ایر  کش یقرعه بن ای برمارائه جایاه  4

 ایبیمهخدمات  ئهمانند ارا هاحساب

 نهانی

 نمادی بالفعل و بالقوهارائه تبلیغات هدفمند بر اساس جامعه مشتریان  5

مانند  ارائهقابلبر اساس خدمات  فردمنحصربهارائه تبلیغات متفاوت و  6

 ساعته 94با  غیرحضوریخدمات 

 نهادی

 نهادی استفاده از تبلیغات مجازی  7

 نمادی استفاده از خالقیت در تبلیغات 8

4 
جذابیت 

 محصوالت

 نهانی ددهارائهمیاان تخصصی بودن خدمات  1

 نهادی اساس نیاز روز بازار سرمایهارائه محصول بر  9

ارائه سرویس با تنوع بیشتر در یک محصول مشخ  تنوع در رن گ و  3

 (بانکیکارتدکل 

 نمادی

ارائه نمونه رایگان محصوالت به جامعه هدف مانند ارائه رایگان ک ارت  4

 به دانش آموزان هیبریدی

 نمادی

 

 

مفهومی: مدل  

کند که به متن و درون است. مدل همچنین به ما کمک می ددهگرفتهاندازه  یبه معنا Modus دل، از ریشه التینیم

ها را ببینیم هدایت دویم.مدل جائی کویک یا بازسازی کویکی از یک دیء آن یماًمستقتوانیم هایی که نمیپدیده

رابطه بین طرح (. مدل 33، ص 1388گرجی،( 2 کارکرد با دیء واقعی یکسان است ازلحاظبارگ است که 
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و عالئم  هانشانهدامل  هامدل.در علوم اجتماعی باددیماطالعات  وتحلیلیهتجاو  یآورجمع و کارنظری تئوری(

منطقی از طریق مفاهیم مرتبط  طوربه( هاآنتجربی  دامل اجاا و ارتباط  هاییدهپدهستند یعنی خصوصیات بعضی از 

 مسئلهمعینی از دنیای واقعی را که با  یهاجنبهواقعیت است و  کنندهمنعکس.بنابراین مدل دودیم یانب یکدیگربا 

امکان  سرانجام کندیممابور رودن  یهاجنبه.روابط عمده را در میان سازدیمتحت بررسی ارتباط دارند مجسم 

تری از بعضی از .بعد از آزمایش مدل درک بهکندیم  آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم

 هایهفرضکه مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم،  خالصه باید گفت طوربه.دودیمواقعی حاصل  یایدن یهاقسمت

را تسهیل  هایهفرضبرای آزمون  یازموردناطالعات  یآورجمعو   که کار انتخاب هاداخ و 

گاار بر جذابیت  یرتأث یرهایمتغپس از مطالعات صورت گرفته و بررسی  روینازا(. 50،ص 1377،نژادیرانا (10 کندیم

 را نمایش داد. هاآندر مدل مفهومی ذیل روابط بین  توانیم

 

 

 

 

 ایهای مصاحبهاستخراجی از داده هایمفاهیم و مقولهرقابتی،  جذابیت تئوری -۱شکل 

 

 

 

 

 

 

  
 

پیشنهادها و گیرینتیجه  

اصلی و  مؤلفهبوده که به یندین  اییچیدهپرقابتی مقوله  یتجذابگفت که  توانیمبر اساس پژوهش صورت گرفته 

 توانیمصورت گرفته که حاصل تحقیق بنیادی در این خصوص بوده  یسازمدل،پس از دودیمکلی تقسیم  یفاکتورها

رقابتی یک  یتجذاببر  یاگستردهو مستمر  طوربهگفت یهار عامل جذابیت نشان تجاری ، محصوالت،تبلیغات و قیمت 

بر  توانیماست بنابراین  ددهادارهآن  یهامؤلفهزیر  یتمامبه 9هستند که در جدول دماره  یرگذارتأثگاه اقتصادی نب

یل جهت بهبود جذابیت رقابتی در صنعت بانکی ارائه نمود که از اهمیت باالیی ذبه درح  هاییشنهادپ 09آن اساس 

 بوده و بسیار کاربردی است.  برخوردار

 حوزه تبلیغات 

  جایگاه قرار گرفتن تبلیغات .1

اما بهتر است قبل از هر ییای ی ک  دودیمبرای درج تبلیغات در فضای آنالین استفاده  هاتیساوباغلب از 

برای تبلیغات خود انتخاب کنید. جایی که بیشتر از همه تبلیغات بتوان د توج ه  تیساوبفضای مناسب را در 

ت وی بیش تر را به خود جلب کند. در برخی از صفحات بای د از ن وار کن اری ب رای دی دن مح دکنندگانیبازد

سعی کنید تبلیغات خ ود را در  حاًیترجصفحه نیا مورد بازدید قرار بگیرد  ترنییپا یهاقسمتاستفاده کرد تا 

 معم والًو کاربران  رندیگیمپایینی کمتر مورد بازدید قرار  یهاقسمتاول صفحه قرار دهید یون  یهاقسمت

جذابیت 

 رقابتی

 جذابیت نشان تجاری

 جذابیت تبلیغات محصوالتجذابیت 

 جذابیت قیمت
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 یهاقس مت. در اکثر مواقع تبلیغ اتی ک ه در دهندیمابتدایی را مورد بازدید و مطالعه قرار  یهاقسمتهمان 

 .بیشتری دادتند دکنندگانیبازدباالتر قرار گرفتند 

  از کلمات کلیدی استفاده کنید .9

یک محصول کمک کنند. برای تبلیغات سعی کنید که کمت ر  یوجوجستبه  توانندیمکلمات کلیدی زودتر 

را ب رای  کنندیمکلماتی را که رقبای دما در تبلیغات خود استفاده  مخصوصاًاز کلمات تکراری استفاده کنید 

دما یا ن ام  خدماتکه  دودیمباعث  فردمنحصربهتبلیغات خودتان استفاده نکنید. استفاده از کلمات جدید و 

 .قرار بگیرد موردتوجهبیشتر برند دما 

  را بیشتر کنیدتبلیغات خود خالقیت  .3

تبلیغ ات آنالی ن بیش تر بازدی د می اان  خص وصبهکه میاان خالقی ت و ج ذابیت ب رای تبلیغ ات  هریقدر

از محتوی تبلیغات دما هم بیشتر خواهد بود. در توضیح و توصیف محصوالت خود از نهای ت  دکنندگانیبازد

اس تفاده کنی د. خالقی ت  دهدیمنشان  دمارابودن برند  فردمنحصربهخالقیت و کلمات متفاوت و جدید که 

محت وی  یهاتیج ذابو با طراحی زیبا هم ب ه  تیفیباکتنها در استفاده از محتوی جذاب نیست بلکه تصاویر 

 .دیافاایمتبلیغات دما 

 

 کندمی طلب را بیشتری رقابتی جذابیت تکراری، خدمات .۴

 اس ت؛ آورده هیج ان ب ه ه م را رقبا مابقی تبلیغات عرصه در هابانک برخی گسترده حضور اخیر، روزهای در

 ک ه اس ت ه اییبانک ازجمل ه د هر بانک. ددندمی دیده محیطی هایرسانه در کمتر این از قبل که رقبایی

 گذاد ته نم ایش ب ه د هرهاکالن س طح در را ایگس ترده تبلیغات روزها این بانک حوزه فعاالن مابقی مانند

 توس ط د ده ارائهقابل الکترونیک خدماتو  نت دهر هایپیشخوان مورد در بانک این محیطی تبلیغات. است

 عنوانب ه و نش ده ارائ همشتریان  به دیگر هایبانک توسط روزها این که خدماتی است؛ مشتریان به بانک این

 خ ود گس ترده تبلیغ ات طریق از کنندمی سعی هابانک پس. دودمی محسوب بانک دهر برای رقابتی مایت

 روی بص ری ه ایجلوه د اید ت ا دهن د نشان مشتریان به مختلفی هایآگهی و تصاویر با را مشترک خدمات

 .  کند تبدیل خود بانک بالقوه مشتریان به را هاآن و بگذارد تأثیر مشتریان ذائقه

 دارند بصری جذابیت به نیاز هابانک .۵

 مش تریان به ی رایکسان نسبتاً خدمات هابانکدر نظام بانکی  باالدستی هایمحدودیتبه علت  حاضر حال در 

 بت وان که بانک دهر( نت دهرمواردی اندک  جابه ندارد وجود هاآن میان رقابتی مایت عمالً و کنندمی ارائه

 تبلیغ اتی ه ایآگهی در باید حاضر حال در ی کشورهابانک آنچه پس. کرد استفاده آن از هاآگهی طراحی در

 مخاط ب ک ه د د خواه د باع ث رق ابتی ج ذابیت. اس ت رق ابتی ج ذابیت دادن نش ان کنن د، توجه آن به

 رق ابتی ج ذابیت ب ا را خ دمات ک ه ب رود بانکی سراغ بیند،نمی بانک دو میان رقابتی مایت که حالیدرعین

 اتفاق تواندمی نیاصنایع دیگر  برندهای تبلیغاتی هایآگهی از بسیاری در موضوع این. است داده نشان بهتری

 .بیفتد

س انی قابلی ت یک ک ه کنن دمی تولید را مشابه هاییتلفن دو هر تلفن همراه حوزه در فعال برند دو مثال برای

بدون در نظ ر . دد خواهد مشتریان توسط هاآن خرید باعث برندها این رقابتی جذابیت دادن نشان ولی دارند

، سایر دودمیخصوصی کشور لحاظ  هایبانکبارگی برای کی از  رقابتیگرفتن پیشخوان دهر نت که مایتی 
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 هم ه عم الً و دهندمی ارائه دهر نت( هایپیشخوان جابهمشابه ای   نسبتاً الکترونیک خدمات همگی هابانک

 میان این در پس ، دهندمییک سانی ارائه  نسبتاً هایسرویسبا  بانکموبایل و بانک اینترنت ،بانکتلفن هاآن

 و دهن د نش ان بهت ری رق ابتی ج ذابیت با را خدمات این که کرد خواهند خود جذب را مشتریان هاییبانک

 به هابانک اکثر عاطفی ارتباط این ایجاد برای البته. کنند برقرار مشتریان با ترینادیک عاطفی ارتباط نوعیبه

 س ویبهبانکی  دعارهای اکثراً. مواجه دده است مشکل با ایشان تبلیغات ملموس بودن خدمات در عدم دلیل

 مشتریان احساسات و عواطف رودمیکه گمان ، اندآوردهروی  خود دعارهای در تراحساسی کلمات استفاده از

 تص اویر طریق از باید عاطفی ارتباط است ددهمشاهدهدر پژوهش صورت گرفته . کرد خواهند درگیر راحت را

 .بادند ارتباط این ایجاد محرک نوعیبه تصاویر یعنی دود تداعی مشتریان ذهن در تبلیغاتی

   شرح بدون تبلیغاتاستفاده از  .۶

 تبلیغات در. کرد بندیتقسیم درح با تبلیغات و درح بدون تبلیغات دودسته به توانمی را تبلیغات طورکلیبه

 ایجمل ه ک ردن اض افه ب ا د رح ب ا تبلیغات در و دودمی گذادته مشتریان عهده به رماگشایی درح، بدون

 بیش تری توض یح اگر نگارنده  به البته. که نوعی جذابیت نهانی است کنیممی تفسیر مخاطبان برای را تصویر

 . گرفتمی صورت ترراحت مشتری توسط آن درک دد،می داده مخاطب به تصویر همراه به

 

 .هستند هم از جدا اما مرتبط مقوله دو تبلیغات و بازاریابی .۷

 بازاری ابی ؛دو مقول ه ج دا از ه م هس تند  تبلیغ ات و بازاری ابیابتدا الزم است این مه م آد کار د ود ک ه  

 Marketing )تبلیغات و  Advertising )تص میم بانک یک اینکه. هستند هم از جدا اما مرتبط مقوله دو 

 اس تراتژی کن د، معرف ی روز ه ایفناوری ب ر متک ی و نوین خدمات دهندهارائه و پیشرو بانکی را خود بگیرد

 تبلیغ اتی مج ری کم ک ب ا ی ا کارفرم ا جانب از مستقیماً باید و است( Marketing Strategy  بازاریابی

 اس تراتژی اس اس بر تبلیغاتی، آژانس توسط( Advertising Strategy  تبلیغاتی استراتژی اما دود تعیین

 خ دمات از اس تفاده: باد د ییاه ایی ین ین تواندمی تبلیغاتی استراتژی مثال طوربه. دودمی خلق بازاریابی

 الکترونی ک بانک داری خ دمات از استفاده با دود،می دهریدرون سفرهای کاهش باعث الکترونیک بانکداری

 برخ وردار ب االیی امنی ت از م ا الکترونی ک بانکداری خدمات دارید، کارهایتان بقیه انجام برای بیشتری وقت

 ...  و است

 ب رایش جدی د تبلیغ اتی استراتژی هااران دودمی باز بادد، تکراری و ایکلیشه بازاریابی استراتژی اگر حتی

 کار آغاز تازه این و کنید خلق ایکنندهدوکه هایاستراتژی توانیدمی بادید باجرئت کمی اگر حتی. کرد پیدا

. د ودمی دروع ازاینجا تازه پیام طراحی برای پردازیایده بلکه نیستند، تبلیغاتی دعار هنوز باال جمالت. است

 انجام استراتژی تعیین از بعد که است کارهایی آن، خالقانه ارائه نحوه و مفهوم انتقال برای مناسب ایده یافتن

 ک ه کنیم فرامو  نباید اما کند ترآسان بسیار را کار است ممکن جدید بازاریابی استراتژی یک البته. دودمی

 .دارد احتیاج کافی جسارت و قدرت به آب جهت خالف در کردن دنا

 ترکارانهمحافظه بازاریابی هایاستراتژی .8

 هایاس تراتژی دهن دمی ترجیح هاآن اوالً که است این دده دبیه هم به قدراین هابانک تبلیغات اینکه دلیل

 ب ه دس ت تبلیغ ات مجریان ثانیاً. اندداده پس را امتحانشان قبالً که کنند انتخاب تریکارانهمحافظه بازاریابی
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 از دیگ ری ن وع ه مآن البت ه ک ه زنن دنمی جدی د پ ردازی ایده هایتکنیک و تبلیغاتی هایاستراتژی خلق

 رس اندن ب رای یی ا دو ترکی ب ان دازهبه هن وز پ ردازی ای ده هایتکنیک الباقی کهیرا است، کاریمحافظه

 د دهدناخته مخاط ب و کارفرم ا ب رای( اس ت تبلیغ ات در خالقی ت ه ایرو  از یکی که  جدید مفهومی

 ین ین اگر» یعنی( Omission&Suggestion  «پیشنهاد و حذف» خالقیت تکنیک مثال طوربه. نیستند

 اس تفاده ه اتکنیک گونهازاین تبلیغات در بار نخستین برای نفر یک باید. «افتاد؟می اتفاقی یه نبود خدماتی

 تنه ا و اص ولیغیر رو  ب ا تبلیغ ات کههنگامی تا رویه این! کنند پیدا را دانبردن کار به جرات بقیه تا کند

 کم ک ب ا ک ه اس ت آن ص حیح رو . داد ت خواه د ادام ه د ودمی انجام خطا و سعی و تجربه بر مبتنی

 هایرو  با که هاییدرکت بانید؛ نوآوری به دست ساس و بسنجید اول را ییاهمه بازار تحقیق هایدرکت

 ای ن غیر در. دهندمی ارائه کارآمدی آماری نتایج... و Focus Groupبرگااری میدانی، تحقیقات مانند دقیق

 آی ا ک ه پرس دمی او از و زندمی صدا مجاور اتاق از را کارمندی موسسه یک بازاریابی مدیر کهوقتی تا صورت،

 هم ین وض ع ن ه، یا دودمی متوجه است میا روی و ددهطراحی دانبری که را جدیدی تبلیغاتی طرح ایده

 !بود خواهد

 

 

 

 تکراری و ایکلیشه بازاریابی استراتژی .5

 :  کرد اداره نکات این به توانمی کشور هایبانک کماین مورد دربا بررسی که 

 کاربردهب ه کنن دمی اس تفاده هابانک مابقی که را تکراری و ایکلیشه بازاریابی استراتژی همان بانک -10-1

 ارائ ه الکترونیک ی خ دمات دیگ ر ه ایبانک هم ه مثل هم ما بانک: گفته مشتریان به هابانکبرخی از . است

 .  دهدمی

 ای ن تبلیغ ات گون هاین در. ن دارد واض حی پی ام و تبلیغ اتی اس تراتژی ، هابانکبرخی از  هایآگهی -10-9

 ب ا ی ا( جدی د هود مند هایتلفن با هم و قدیمی هایتلفن با هم  بانید تلفن توانیدمی پول با که ددهعنوان

 ب ه کیبوردت ان ف یش ک ه دارد ای ن به بستگی استفاده این البته که کنید استفاده کامایوتر از توانیدمی پول

 و جایی ات هم ین ب ه توجه ا وظیفه تبلیغاتی پروژه یک در هنری مدیریت نه، یا بادد دده وصل کامایوتر

 . است مفاهیمشان

 یعن ی «الکترونی ک تمام»  مثالعنوانبه :دارد ادتباهی معنایی بار  هاکماین برخی از تبلیغاتی دعار -10-3

 بعی د. ن دارد وجود برایش امکان این کند استفاده الکترونیک غیر خدمات از بخواهد و برود بانک به کسی اگر

 از اس تفاده ام ا باد د دادته تصوری ینین (نت دهرپیشخوان  جابهکشور   هایبانک مورد در کسی دانممی

 بای د کن یم مط رح را محکم ی و قطع ی ینیناین ادعایی خواهیممی اگر. است مهم ما تصور از بیش کلمات

 .  باور مستدلی وجود دادته بادد دلیل برایش

 ترکیب با باید تکنیک این در. است ناصحیح( Mixing & Matching  کاررفتهبه خالقیت تکنیک -10-4

  .  کرد خلق جدید مفهومی ییا، دو

 حوزه محصوالت 
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  خدمات بودن تخصصی میزان .۱1

بیشتری را ارائه  تریتخصصبه سمتی حرکت کنند که بتوانند خدمات  بایستیم هابانک ددهارائهخدمات 

 تر بادد. فردمنحصربهکنند که 

 بازار روز نیاز اساس بر محصول ارائه .۱۱

محیطی نیازهای روز جامعه را بیشتر درک نموده و به  یشو پوبتوانند با پایش  بایستیم هابانک سرمایه 

 بر همان اساس اقدام کنند هایسسروارائه 

 مشخص محصول یک در بیشتر تنوع با سرویس ارائه .۱۲

 و رنگ در تنوعنمایند مانند  ارائه یترمتنوعید و دج یهاغالبیک خدمت خاص را در  توانندیم هابانک 

 بانکی هدیه کارت دکل

 هدف جامعه به محصوالت رایگان نمونه ارائه .۱۳

 آموزان دانش به یبریدیه کارت رایگان ارائه مانند 

 تجاری حوزه نشان 

 تجاری نشان مناسب طراحی .14

 دهندیمماهیت سازمانی خدماتی که ارائه  بر اساسنگاهی به طراحی مجدد نشان تجاری خود  بایستیم هابانک 

 دادته بادند.

 

 

  مناسب رنگ هارمونی از استفاده .۱۵

 مشتریان نگر  بهتری را نسبت به محیط و سازمان دما دادته بادند دودیماستفاده از هامونی باعث 

 تجاری نشان بودن فردمنحصربه .۱۶

مانند  کشورهامطرح سایر  یهابانکبه همان بانک بادد نه ترجمه از نام  منحصرته باید رف تجاری بکار یهانشان 

Future Bank : 

 تجاری نشان نمایش در روز تکنولوژی از استفاده .۱۷

 بادد ثمربخشمتواند  یبعدسه هاییهنمامتحرک و  یغاتتبلاستفاده از  

 حوزه قیمت 

  کارمزدی فیتخف رویکرد از استفاده .۱8

به گروه  کارماد اخذ عدم مانند بانکی خدمات دراستفاده از رویکرد تخفیف گروهی مانند بادگاه مشتریان 

 خاصی از مشتریان

 رایگان جانبی محصوالت ارائه .۱5

 سارده یدرازا امانات صندوق مانند رایگان جانبی محصوالت ارائه

 محصوالت سبد اساس بر تخفیف ارائه .۲1

 و الحسنهقرض حساب وجود مانند مشتری توسط ددهاستفادهمحصوالت  سبد اساس بر تخفیف ارائه 

 از مشتری اخذدده تسهیالت سود نرخ در تخفیف
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