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 دستيابي به مزيت رقابتي پايدار منابع  شناسايي  وجايگاه يابي استراتژيك
 ) دولتي بانكداريدر بخشنام هاي تجاري   استراتژيكجايگاه يابي: مطالعه موردي(

 منيره صالح نيا
 دانشكده علوم ادراي و اقتصاد، گروه مديريت، دانشگاه فردوسي مشهدت، دانشجوي دكتراي مديري

 salehnia_monir@yahoo.com 
  
 
 

 چكيده
آن زمان از مزيت رقابتي برخوردار مي شوند كه بتوانند با ارائه ارزشي برتر جايگاه خود را در بازار مورد  هابانك

مي خدمت ندگان درباره ويژگي هاي مهم اين جايگاه بيانگر شيوه اي است كه مصرف كن. نظر تثبيت كنند
.  در ذهن مصرف كننده در مقايسه با محصوالت رقيب داردخدمت آن  كه است جايگاهييا به عبارتي. انديشند

دستيابي به شناسايي منابع  يابي استراتژيك به عنوان ابزاري جهت جايگاهپژوهش حاضر نيز با در نظر گرفتن 
ي در  يابجايگاهند فرآي. مي دهدمورد توجه قرار  را زمينه بانكداريهاي تجاري در  يابي نامجايگاهمزيت رقابتي، 

 گام مورد بررسي قرار گرفته است و براساس اطالعات گردآوري شده از طريق مصاحبه و 7پژوهش حاضر در 
براساس ويژگي هاي تعيين كننده از ديد   مورد بررسيهاي تجاري، در نهايت نقشه ادراكي براي نامپرسشنامه
ارائه ار براساس دو ويژگي مورد بررسي بخش هاي باز  و در اين زمينهوقعيت برتر همراه با ارائه ممشتريان، 

 . گرديده است
 

 ، بخش هاي بازار يابي استراتژيك، نقشه ادراكيجايگاهمزيت رقابتي، : هاي كليدي واژه
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 ه  مقدم-1
 مصرف كننده  جهت انتخاب روبرو هستند اصوالًدر بازارهاي بسيار رقابتي امروز مصرف كنندگان با گزينه هاي بسياري

برآوردن  شناخت سلسله نياز هاي مصرف كننده و. خدماتي را انتخاب مي كند كه به او بيشترين ارزش را بدهدمحصوالت يا 
حياتي ترين معيار براي بقاي شركت ها در بازار  رقابت، ها به گونه اي دقيق و همچنين آگاهي از موقعيت شركت در عرصهآن

  ].1[ شود رقابتي قلمداد مي
ازار هدف خاص به اين مسئله ب عرضه شده به يك خدمت/محصول معتقدند كه موفقيت يك ]2[ )1383(واكر و همكارانش 

 . چقدر خوب درآن بخش بازار جا بيافتدخدمت/محصولبستگي دارد كه آن 
 آن  هاشركت. شركتها بايد بتوانند نظر مشتريان را به خود جلب كنند و بهتر از رقبا نيازها و فرآيندهاي خريد را درك كنند

اين . زمان از مزيت رقابتي برخوردار مي شوند كه بتوانند با ارائه ارزشي برتر جايگاه خود را در بازار مورد نظر تثبيت كنند
يعني جايگاهي كه آن .  مي انديشندخدمت/محصولجايگاه بيانگر شيوه اي است كه مصرف كنندگان درباره ويژگي هاي مهم 

 در سايه وجود خدمت/محصول موضع و جايگاه .]3[ يسه با محصوالت رقيب دارد در ذهن مصرف كننده در مقاخدمت/محصول
  و نسبت به خدمت/محصولمجموعه پيچيده اي از احساسات، عواطف، پنداشت ها يا برداشت هايي كه مصرف كننده درباره 

 .محصوالت ديگر دارد تعيين مي شود
، به شكل مطلوبي در يك بازار خاص جاي دهد، مي تواند به  خود را نسبت به رقبا خدمت/محصولاگر يك سازمان بتواند 

فشارهاي رقابتي و لزوم كسب سود ، سازمان ها را ملزم ساخته است كه به صورت فزاينده اي . سودآوري بااليي دست يابد
 . نسبت به درخواست ها و نيازهاي بازار، پاسخگو باشند

هماهنگ نمودن فعاليت ها و منابع بازاريابي به منظور تامين كانون اصلي استراتژي بازاريابي، تخصيص مناسب و 
  ].2[محصول خاص مي باشد -اهداف عملياتي شركت از حيث يك بازار

 مفهوم 1980در طول دهه .  بر مشتري گرايي بود1970 تا اواخر دهه 1950تأكيد بازارياب ها از ميانه هاي دهه 
 1980سرانجام در اواخر دهه . مين رضايت مشتري انجام مي دادند توسعه داده شدبازاريابي با توجه به آنچه كه رقبا براي تأ

بازارياب ها،فعاليتهاي يكپارچه بازاريابي را در داخل شركت به عنوان يك كل، آغاز كردند كه فعاليت هايي مثل مديريت كيفيت 
 .فراگير، توليد بهنگام و تغيير فرآيندهاي سازماني از آن جمله بود

در . براي طراحي استراتژي كسب و كار ارائه شده است) 1983(، يكي از مفاهيمي است كه توسط اهمي Cسه مفهوم 
و با پذيرش اين چارچوب پس از سال ها از ) 1شكل( را به عنوان چارچوب بازار گرايي پذيرفتند C بازاريابان سه 1980دهه 

 . حالت يك بعدي نگري خارج شدند

 
 ]4[بازاريابي  استراتژي Cسه : 1شكل 
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بيشتر مدل هايي كه تا كنون در مورد مديريت عملياتي استراتژيك ارائه شده است، توجه به اين ابعاد را هدف بررسي 
. به محيط رقابتي كه بنگاه با آن مواجه مي باشد بسيار توجه نموده است) 1980 (1به عنوان مثال پورتر. هاي خود قرار داده اند

ات استراتژيك شركت حاصل انتخاب بازار يا كمك مالي نيروي بازار مي باشد كه بوسيله رقبا، براساس اين مدل تصميم
تئوري مبتني بر منابع بنگاه، رويكردي درون گرا در خصوص تفكر . مشتريان، عرضه كنندگان يا خريداران عرضه مي شود

تصميمات استراتژيك شركت . نگاه تأكيد مي كنداستراتژيك مي باشد كه بر محتوا و تركيب دارايي هاي ملموس و نا ملموس ب
 نيز يك Mit٩٠مدل . بر اساس اين ديدگاه به اينكه كداميك از دارايي ها و چه تركيبي از دارايي ها انتخاب شود، بستگي دارد

يط خود مدل متناسب با محيط مي باشد براساس اين مدل شركتي موفق تر است كه سازمان آن مطابقت بيشتري با بازار و مح
داشته باشد و بر همين اساس تصميمات استراتژيك بنگاه برآيند نقاط قوت و ضعف عملياتي يا چگونگي تغيير شرايط محيطي 

 .]4[. آن مي باشد
تئوري سازماني صنعتي، تئوري منبع مدار و تئوري : مشخصا، سه تئوري عمده درباره مزيت رقابتي وجود دارد

ر رفتارهاي يك صنعت جذاب، ديدگاه منبع مدار روي گروه منابع جذاب و رفتار آن ها، و روش سازمان صنعتي ب. شومپترين
بدين ترتيب، هر يك از اين . تئوري شومپترين بر وجود عدم اطمينان و لزوم نوآوري پيوسته به كمك بنگاه متمركز شده اند

 تئوري هاي مزيت رقابتي سبب جهت گيري به هر حال، كاستي هاي. تئوري ها داراي ويژگي ها و شرايط خاص خود هستند
هاي جديد شده است، به طوري كه در حال حاضر، تئوري مزيت رقابتي به تركيب ديدگاه ها و توجه به هر دو عنصر دروني و 

 .بيروني براي موفقيت بنگاه تاكيد مي كنند
 

ت تدوين استراتژي بازاريابي و دستيابي به  يابي استراتژيك به عنوان ابزاري جهجايگاهپژوهش حاضر نيز با در نظر گرفتن 
و ) 7 تا 1گام هاي ( بازار را مورد توجه قرار مي دهد مزيت رقابتي، بيش از همه ابعاد، بعد رقابت و توجه به نيازهاي مشتريان در

 . ائه مي دهداررا جهت تدوين استراتژي بازاريابي ) 7گام ( يابي جايگاهدر نهايت با توجه به خود شركت، گزارش نهايي 
د از موارد زير آگاهي يابي صحيحي اتخاذ كنيم، باي جايگاهاعتقاد دارند، اگر قصد داشته باشيم تصميمات ) 1991(اوربان و استار 

 : مداشته باشي
 دهند؟ مشتريان چه ابعادي را براي ارزيابي بازاريابي رقابتي مورد استفاده قرار مي .1
 گيري چه ميزان اهميت دارند؟ مهر يك از اين ابعاد در فرايند تصمي .2
 مشتريان چگونه ما و رقبا را بر مبناي اين ابعاد مقايسه مي كنند؟ .3
 .]5[دهند؟  مصرف كنندگان چگونه بر مبناي اطالعات، انتخاب خويش را انجام مي .4

) خش دولتيدر نظر گرفتن ب(نام هاي تجاري ارائه دهنده خدمات بانكي  يابي استراتژيك جايگاهپژوهش حاضر با هدف 
 )1383(واكر و همكارانش يابي استراتژيك معرفي شده توسط جايگاه انجام پذيرفته است و در اين راستا فرايند 1387در سال 

   .مورد استفاده قرار گرفته است ]2[
 

  يابي استراتژيكجايگاه -2
تعريف مي ونگي عملكرد در كنار رقبا چگ، با توجه به ا نحوه انتخاب بخشي از بازار هدف يابي رجايگاه استراتژي 2دويل
 .]6[ مشترياني با خواسته هاي متفاوت وجود دارنداين بخش كند كه در 

                                                            
١ - Porter 
٢ - Doyle 
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 جايگاه يابي طراحي كاال و تصوير ذهني شركت است به گونه اي كه اين دو در اذهان مشتريان هدف از جايگاهاز ديد كاتلر 
 يابي را تفكر مشتري در رابطه با مارك هاي جايگاه،1999ارتي در سال مك ك ].7[ رقابتي برجسته و نماياني برخوردار گردند

 .]8[ پيشنهادي در بازار قلمداد مي كندموجود و يا 
 يابي را به عنوان ابزاري ارتباطي در جهت دستيابي به مشتريان هدف در محيط بازاري جايگاه) 1986( 1رايز و تروت

در اين دهه، مجموعه اي از .  ميالدي برمي گردد1970تبر از اين اصطالح به دهه استفاده منظم و مع .ت توصيف مي كننديبرجمع
به چاپ رسيد و اين خود، سرآغازي بر "3 يابيجايگاهعصر "تحت عنوان 2مقاالت تكان دهنده در مجله فراخوان عصر تبليغات

 ذكر 1929 در سال 4ا انتشار مقاله هاتلينگ آغاز مطرح شدن آن را مقارن ب نيز گروهي از محققين.]9[ مصطلح شدن اين واژه بود
 در محيطي با ويژگي ها و رجحان مكاني خدمت/محصولاو طي تحقيقات خود دريافته بود رقابتي كه ناشي از موقعيت . مي كنند

وي اعتقاد داشت كه رقابت مبتني بر جايگاه . مشترك است مي تواند بازار را به سمت خلق محيطي رقابتي سوق دهد
 .]10[ گاه اول بر جايگاه دوم تفوق دارد نهايتاً منجر به نوعي دسته بندي جايگاه ها مي شود كه در آن جايخدمت/محصول

 را خدمت/محصولكاتلر، جايگاه يك . جايگاه يك كاال، بر طبق صفات برجسته آن از ديدگاه مصرف كنندگان تعريف مي شود
ذهان مصرف كنندگان اشغال مي ه آن كاال در مقايسه با كاالهاي رقيب در اجايگاه يك كاال مكاني است ك": چنين تعريف مي كند

د  نيز جايگاه يابي را وارد شدن به ذهن و حيطه نگاه مصرف كننده از طريق اتخاذ تركيبي مناسب از سب5دارلينگ. ]11["كند
 آغاز مي شود بنابراين ، خدمت/محصولك  يابي همزمان با خلق يجايگاهرايز و تروت نيز معتقدند . ]12[ ارزشي بازار مي خواند

 يابي جايگاه. ]9[  از آغاز در ذهن مشتري به خود اختصاص مي دهدخدمت/محصول يابي عبارت است از جايگاهي كه يك جايگاه
ان  بايد از آغاز به آن پا بگذارد و شايد مهمترين دليل آن نيز اين باشد كه امروزه مصرف كنندگخدمت/محصولراهي است كه هر 

 .در معرض هجوم تندبادي از اطالعات و تبليغات قرار گرفته اند
در تحقيقي كه در زمينه شناسايي متغيرهاي رضايت مندي مصرف كننده و جايگاه  ]13[) 1994 (6لئو و همكارانش

د كه در جدولي متغيرهايي يافتن. انجام دادند QFD٧ وAHP با استفاده از روشي ابتكاري ناشي از تلفيق روشهاي خدمت/محصول
 عامل مهم از نظر آنها خدمات اساسي، 4شد كه  مشاهدهدر نهايت . ه آنها آورده شده استبه همراه وزن هاي تخصيص داده شده ب
 . قيمت ،اطمينان بخشي و كيفيت است

. پرداخت در تحقيقي ميداني به شناسايي و بررسي اولويت هاي رقابتي در تعيين استراتژي شركت ]14[ )1380(شيرازي 
) 2كيفيت طراحي محصول ) 1وي نمونه اي شامل هشتاد و پنج شركت صنعتي را انتخاب و از طريق پرسشنامه، پنج عامل 

افراد، % 65در اين تحقيق . نمودانعطاف پذيري محصول را استخراج ) 5هزينه  )4زمان تحويل ) 3انعطاف پذيري حجم محصول 
 . نسته اندمشتري پسند بودن محصول را امري مهم دا

نيز اقدام به تحقيقي در خصوص استراتژي فروش و بازاريابي شركت هاي نوشابه فروشي به همراه  ]15[) 1381(حيدري 
او هدف خود از اين تحقيق را شناسايي ميزان سهم بازار شركت هاي نوشابه سازي، . پروژه طرح آمارگيري جامع از بازار كرد
 و تأكيد نمودمعرفي ... رخورد نيروي فروش با مشتريان، رضايت مصرف كننده از محصول وبررسي نحوه سرويس دهي شركت ها، ب

 .ريابي قرار داداساسي خود را بر عوامل آميخته بازا
نيز در پژوهشي با هدف تعيين جايگاه رقابتي محصول، به بررسي جايگاه محصوالت يك  ]1[) 1386(ناظمي و وصال 

  يابي در پژوهش آنها نيز از عوامل آميخته بازاريابيجايگاهعوامل مورد استفاده در .  پرداختندشركت توليدي در مقايسه با رقبا
                                                            

١ - Rise & Trout 
٢ - Advertising Age Called 
٣ - The Era positioning 
٤ - Hotelling 
٥ - Darling 
٦ - Lu et al 
٧ - Quality Function Deployment 
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در نهايت آنها پس از تعيين عوامل، وزن هر عامل را محاسبه و سپس با استفاده از مدل تصميم گيري به . استخراج شده است
 .رتبه بندي شركت هاي مورد بررسي پرداختند

ه جايگاه يابي مد نظر قرار گيرد اين است كه هر چند عوامل بسياري مي تواند در انتخاب خدمت از آنچه بايد در زمين
در . سوي مشتريان مورد توجه قرار گيرد، اما ممكن است بين برآوردن اين عوامل بين رقبا تفاوت چنداني وجود نداشته باشد

عاملي در ايجاد مزيت رقابتي تاثير گذار است كه . بتي نماينداين صورت اين عوامل نمي توانند براي سازمان ايجاد مزيت رقا
 : داراي ويژگي هاي زير باشدVRIOچارچوب براساس 

 .مند باشدارزش -1
 . باشدكمياب -2
 .به آساني قابل تقليد نباشد -3
 .سازماني باشدحمايت برخوردار از  -4

ر نظر گرفت كه عالوه بر داشتن اهميت باال از سوي بنابراين در جايگاه يابي نام هاي تجاري موجود در بازار بايد عواملي را د
 .دراي تفاوت باشد) نام هاي تجاري مورد بررسي(مشتريان، در بين رقبا 

به عنوان مثال، در زمينه خدمات مالي، ميزان ارائه تسهيالت يا ميزان پرداخت سود مي تواند يكي از مهمترين و تاثيرگذارترين 
 اما اگر بين نام هاي تجاري ارائه دهنده خدمات مالي از اين نظر تفاوتي وجود نداشته باشد، عوامل در انتخاب مشتريان باشد

 .نمي توان اين عوامل را تعيين كننده در فرآيند جايگاه يابي در نظر گرفت
 

 روش پژوهش -3
جامعه . ي باشدپيمايشي م-پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش مورد استفاده در انجام پژوهش توصيفي

آماري تحقيق كليه شعب بانك هاي دولتي در شهر اصفهان مي باشند و براساس هدف پژوهش واحد آماري آن نيز مشتريان 
 .استفاده شده است زير براي تعيين حجم نمونه آماري از فرمول .شعب فوق مي باشند

P= ٠/٥٠ d=٠/٠٥ 
Za/١/٩٦ =٢ n : ٢ هحجم نمون

٢

٢
)١(*)(*

d

ppz
n

−
=

α 

اين كه در اين تحقيق هدف  با توجه به. باشد) انتخاب(از اين فرمول زماني استفاده مي شود كه در هدف برآورد نسبت موفقيت 
برآورد نسبت اتنخاب يا عدم انتخاب نام تجاري مورد بررسي مي باشد لذا از فرمول فوق جهت تعيين حجم نمونه آماري 

 احتمال موفقيت  p است ،96/1 درصد برابر 95اره توزيع استاندارد كه در سطح اطمينان  آمzاستفاده گرديده است ، كه در آن 
 ،qاحتمال شكست و  εميزان خطاي استاندارد است .p  وq  زيرا سبب مي شود نمونه به حد ( در اين تحقيق از روش احتياطي

 دسترسي پيدا كند، استفاده مي شود كه pي از كافي بزرگ باشد روش احتياطي زماني كه پژوهشگر قادر نيست به برآورد بهتر
 ). ماكزيمم خواهد شدq در pدر آن حاصل ضرب 

 : ، براساس فرمول زير محاسبه شده است% 95با جايگذاري در فرمول فوق تعداد نمونه نهايي با اطمينان 

٣٨٥١٦/٣٨٤
)٠٥/٠(

)٩٦/١(*)٥/٠(*)٥/٠(
٢

٢

≅==n
 
عـدم  (زم مي باشند با در نظـر گـرفتن احتمـال ريـزش              به دليل اينكه اين حجم نمونه هاي محاسبه شده حداقل حجم ال           

نحوه توزيع پرسـشنامه هـا بـه صـورت     .  پرسشنامه توزيع گرديد400) برگشت پرسشنامه يا برگشت پرسشنامه به صورت ناقص 
بـه   پرسـشنامه  50تعداد  ) بانك8(طبقه اي و تصادفي بوده است؛ بدين ترتيب كه براي هر يك از نام هاي تجاري مورد بررسي         

 .صورت تصادفي بين مشتريان در شعب مختلف بانك در مناطق مختلف شهر توزيع گرديد
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استفاده شده است كه ] 2[) 1383( يابي استراتژيك ارائه شده توسط واكر و همكارانش جايگاهبراي انجام پژوهش مدل 
 :شامل گام هاي زير مي باشد

 شناسايي مجموعه اي روا از محصوالت رقابتي: گام اول
 شناسايي ويژگي هاي تعيين كننده: گام دوم
 جمع آوري اطالعات مربوط به نظرات مشتريان درباره محصوالت موجود در محيط رقابتي: گام سوم

 تجزيه و تحليل موقعيت فعلي محصوالت در محيط رقابت: گام چهارم
 تعيين برترين تركيب ويژگي ها از نظر مشتريان: گام پنجم
 ط ميان برتري هاي بخش هاي بازار با موقعيت فعلي محصوالت بررسي ارتبا:گام ششم
  تهيه گزارش جامع به منظور كمك به فرآيند طراحي استراتژي بازاريابي:گام هفتم

كليه نام هاي تجاري فعال در زمينه ارائه خدمات بانكي در بخش دولتي به عنوان در پژوهش حاضر جهت انجام گام اول 
معرفي شده از سوي )  گويه47( عامل 7جهت انجام گام دوم، ابتدا . ر اين زمينه درنظر گرفته شدندمجموعه اي روا از رقبا د

 پرسشنامه جهت تعيين ويژگي 2،  و مديران بانكيبا اساتيد محترم دانشگاهمصاحبه انتخاب و پس از  ]16[) 1387(عسگري 
 از ديدگاه مشتريان و عواملياس جهت اندازه گيري اهميت  پرسشنامه با دو مق2اين . هاي تعيين كننده تدوين و توزيع گرديد

پرسشنامه هاي . شده استاز ديدگاه مشتريان استفاده عوامل در نام هاي تجاري مورد بررسي اندازه گيري ميزان دارا بودن 
 . جمع آوري گرديدند)  تايي7( بوده و پاسخ ها براساس طيف ليكرت "بسته"مورد استفاده 

 يابي استراتژيك، عوامل بايد داراي جايگاهت كه تنها اهميت عوامل مورد نظر نبوده و براساس فلسفه الزم به ذكر اس
 . باشند به همين علت در گام دوم هر دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است"تعيين كنندگي"ويژگي 
 

 عواملجهت شناسايي اهميت  1پرسشنامه شماره  : 1جدول
  دريافت خدمات بانكي، هر يك از عوامل زير تا چه ميزان در انتخاب شما تاثير گذار مي باشد؟براي انتخاب بانك جهت

 

 گوش دادن و اهميت دادن به پرسش هاي مشتريان

 پراكندگي عوامل در بين رقبا و موقعيت فعلي آنانجهت شناسايي  2پرسشنامه شماره  : 2جدول
 كي كه هم اكنون از آن خدمات دريافت مي كنيد، هر يك از عوامل زير را تا چه ميزان دارا مي باشد؟به نظر شما بان

 

 گوش دادن و اهميت دادن به پرسش هاي مشتريان

 
 . شده استاستفاده 2شماره پرسشنامه تنها وم پژوهش نيز،  انجام گام سجهت جمع آوري داده هاي مورد نياز براي

كه با توجه به اينكه براي  محاسبه شد SPSS نرم افزارضريب آلفاي كرونباخ به كمك واريانس آزمون كه به كمك
.   قابل قبول است لذا مي توان پايايي پرسشنامه مذكور را خوب ارزيابي كرد7/0تحقيقات علوم انساني ضريب آلفاي باالتر از 

 .نشان داده شده است 3 لو در جد در دو پرسشنامهاز دسته عوامل مورد بررسيمقدار آلفاي كرونباخ براي هر كدام 
 اجزاي آن و 2 و 1شماره  هاي مقادير آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه: 3جدول 

 2پرسشنامه  1پرسشنامه  تعداد گويه هاي مورد بررسي اهداف تحقيق
 764/0 810/0  گويه47 كل پرسشنامه

 714/0 865/0  گويه12  كاركنانطرز رفتار و نحوه برخورد
 735/0 810/0  گويه9 )پاسخگويي(جوابگويي 
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 860/0 798/0  گويه4 سود و تسهيالت
 795/0 801/0  گويه7 سرعت در كار

 714/0 796/0  گويه6 كيفيت ارائه خدمات
 742/0 768/0  گويه6 موقعيت مكاني شعبه
 812/0 712/0  گويه3 كيفيت ارسال حواله

 
 فته هاي پژوهش يا-4

 گانه و گويه 7 مستقل، معناداري تاثير هر يك از عوامل tپس از جمع آروي داده هاي پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون 
 درصد، 95نتايج آزمون آماري نشان داد كه كليه عوامل مورد بررسي در سطح معناداري .  گانه مورد بررسي قرار گرفت47هاي 

 مربوط "حواله هاي تلفني" گويه مورد بررسي نيز تنها گويه 47از بين .  مشتريان تاثير گذار مي باشددر انتخاب بانك از سوي
تشخيص داده نشد بر انتخاب بانك از سوي مشتريان )  درصد95در سطح (به عامل كيفيت ارسال حواله، داراي تاثير معناداري 

)053/0=p .( يابي، جايگاهگام هاي فرآيند ، براساس  اساتيد و مديران بانكي، شده از مشتريانداده هاي جمع آوريدر ادامه 
 :نتايج به صورت زير مي باشد.  قرار گرفتندمورد بررسي و تجزيه و تحليل

 
  روا از محصوالت رقابتيي مجموعه اييشناسا -4-1

سطح شركت، سطح : ودك استفاده نمي استراتژيابي جايگاه يل هايه و تحلي توان از تجزي مياريدر سطوح مختلف و بس
ا نام يدر سطوح محصول .  خاصيا سطح نام تجاري از محصوالت يده خاصت، سطح طبقه محصول، سطح خانوايواحد فعال

ن يان استفاده نمود همچني نزد مشتري تجاري نام هايل جذاب بودن برخي درك بهتر دلي توان براي ميابي جايگاه، از يتجار
ز يد ني جدي رقابتي فرصت هايي موجود، و شناساي تجاريا نام هايگاه محصوالت ي جايارتقاا يد ي جدي تجارينه نام هايزم

 ملت، ملي، صادرات، سپه، ي تجاري پژوهش حاضر نام هابانكداري، موجود در ي تجاريبا توجه به نام ها. كاربرد دارد
 در خدمات بانكداري در بخش دولتينه ي در زمي تجاري روا از نام هايرا به عنوان مجموعه اكشاورزي، مسكن، تجارت و رفاه 

 .نظر گرفته است
 

  ن كنندهيي تعي هايژگي وييشناسا -4-2
 بر يشتر مبتني بيكيزي في هايژگيو.  انجام داديو ادراك) يكيزيف (ي فني هايژگي توان براساس انواع وي را ميابي جايگاه
 ي هايژگي ويي شناسايپژوهش حاضر در راستا. ه دارديات بازار تك بر اطالعي ادراكي هايژگي كه وي است در حالياطالعات فن

 از سوي اساتيد ]16[ )1387(پس از تاييد عوامل معرفي شده در مطالعات عسگري ، خدمات بانكين كننده در انتخاب ييتع
عالوه بر هستند كه  يي هايژگيو ن كنندهيي تعي هايژگيواز آنجا كه . دانشگاه و مديران بانكي، پرسشنامه ها تهيه گرديد

 شاخص تعيين كنندگي براي هر يك از عوامل به صورت زير دن باشي تفاوت مين رقبا دارايند انتخاب، بيت باال در فرآياهم
 :محاسبه گرديد

  i: شماره هر گويه براي عامل مربوطه  mi: در فرآيند انتخاب  iاهميت گويه 
=∑  j: ورد بررسي عامل م vi:  در بين رقبا iميزان تفاوت گويه 

×=
n

i iij vmd
١

 
  dj: شاخص تعيين كنندگي عامل در فرآيند انتخاب 

 ، و ميزان تفاوت آنها با استفاده از 1اهميت گويه ها با استفاده از ميانگين پاسخ هاي جمع آوري شده از پرسشنامه شماره 
 .محاسبه واريانس پاسخ ها براي بانك هاي مختلف محاسبه گرديد
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به تنهايي باعث انتخاب دو عامل سود و ) 1ميانگين پاسخ ها به پرسشنامه شماره ( در نظر گرفتن اهميت عوامل 
واريانس پاسخ ها (تسهيالت و كيفيت ارائه خدمات مي گرديد اما همانطور كه گفته شد بايد مقدار تفاوت عامل در بين رقبا 

بر اين اساس عواملي كه بيشترين . توجه قرار گيرد عوامل مورد ين كنندگييتعنيز جهت ) 2براي هر بانك در پرسشنامه شماره 
 .  را به خود اختصاص دهند، عوامل تعيين كنده مي باشندdjمقدار 
 مورد ي تجارين نام هايدر ب) dj(ن عوامل ي ايانس بدست آمده براين عوامل مهم و واريانگيق ميج حاصل از تلفينتا 
عامل طرز رفتار و نحوه برخورد كاركنان با مشتريان را به عنوان دو عامل تعيين كننده در فرآيند جوابگويي و  عامل ،يبررس

 . مي باشد49/3 و براي عامل بعدي برابر با 09/3مقدار شاخص براي عامل جوابگويي برابر با .  يابي شناسايي نمودجايگاه
 

  يط رقابتيوالت موجود در محان درباره محصي اطالعات مربوط به نظرات مشتريجمع آور -4-3
 بازار هدف درباره ين كننده برايي تعي هايژگيست وي باي، مي رقابتخدمات/ محصوالتيك سريپس از انتخاب 

ازات يد اطالعات مربوط به امتيسپس با.  ها مشخص گردديژگي با توجه به ويط رقابتيمحصوالت مختلف در مح
ان ي از مشترينه با استفاده از نظرسنجين زميگردد كه پژوهش حاضر در ا ها مشخص يژگين ويث اي از حخدمات/محصوالت

 ي تجاريان درباره نام هاينظرات مشتر 2شماره ن منظور با استفاده از پرسشنامه يبد.  اطالعات نموده استياقدام به جمع آور
 . دي گردين كننده جمع آوريي تعي هايژگيث دارا بودن وي از حيمورد بررس

 
  ط رقابتي محصوالت در محيت فعليل موقعيه و تحليتجز -4-4
ا نقشه ي  1يابي جايگاه انتخاب شده، شبكه ي محصوالت رقابتيابي جايگاه از يجاد درك روشني ايد برايك ابزار مفي
ط ي مختلف در محي تجاريا نام هاي محصوالت يت هاي از موقعيش و ارائه بصري نمايابيت يشبكه موقع.  باشديم 2يادراك

 يرد از شبكه هاي مورد توجه قرار گيژگيش از دو وي كه بيزمان ]1[ آورد ين كننده فراهم ميي تعيژگيقابت با توجه به دو ور
تهيه نقشه ادراكي مشتريان به مديران بازاربابي امكان مي دهد كه بتواند از يك .  گرددينه استفاده مين زمي در ايچند بعد

با توجه به اطالعات حاصل از . ]17[ و توسعه موقعيت محصول در بازار استفاده كنند تكنيك مناسب و كاربردي براي سنجش
ن كننده يي تعي هايژگي و وي مورد بررسي تجاري را براساس نام هاي توان نقشه ادراكي پرسشنامه پژوهش، مي داده هايبررس

 . ش دادي نما2در نظر گرفته شده به صورت شكل 

                                                            
١ - positioning grid 
٢ - Perceptual map 
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 )بخش دولتي(زمينه خدمات بانكداري  هاي تجاري مورد بررسي در  نقشه ادراكي نام:2شكل 
همانطور كه در شكل نيز نشان داده شده اند در بين بانك هاي مورد بررسي بانك صادرات از وضعيت چندان مناسبي برخوردار 

پاسخگويي در نه عامل بانك كشاورزي از حيث رفتار و نحوه برخورد كاركنان ر جايگاه خوبي قرار دارد اما در زمي. نيست
بانك ملي در زمينه عامل پاسخگويي جايگاه بهتري نسبت به . وضعيت چندان مناسبي نسبت به ساير بانك ها قرار ندارد

موقعيت . سايرين دارد اما در زمينه عامل طرز رفتار و برخورد كاركنان بايد تدابير الزم را در جهت بهبود جايگاه اتخاذ نمايد
بانك رفاه د جايگاهي متوسط در هر دو حيث نسبت به .  مسكن نيز تقريباً مشابه موقعيت بانك ملي مي باشدبانك هاي ملت و

در اينجا الزم است ذكر گردد كه نتايج نشان داده شده صرفاً محدود به شعب در شهر اصفهان مي باشد و . رقبا قرار گرفته است
 توان چنين بيان نمود كه از آنجا كه هر دو عامل مورد بررسي از جمله هر چند مي. تعميم آن به كل كشور جاي احتياط دارد

عواملي است كه بيش از هر چيز تحت تاثير خط مشي هاي منابع انساني بانك ها قرار مي گيرند و اين خط مشي ها عموماً در 
يتي براي ساير شهر ها نيز دور از شعب مشابه بوده و اكثراً توسط مركز برنامه ريزي و ابالغ مي گردند، پيش بيني چنين وضع

 . انتظار نيست
 

 انيها از نظر مشتر يژگيب وين تركين برترييتع -4-5
.  استفاده كرديل رقابتيه و تحلي نموده و از آن در تجزيابي را ارزي مشتري هاي توان برتري مختلف ميبه روش ها

گين دو عامل تعيين كننده براساس پاسخ هاي گردآوري ميزان ميانان يت جذاب از نظر مشترين موقعييپژوهش حاضر جهت تع
 يان را مياز نظر مشتر) موقعيت برتر(گاه مطلوب يب جاين ترتيبد.  مورد استفاده قرار گرفته است1شده از پرسشنامه شماره 

 نموده  مشخصيان را در نقشه ادراكيت جذاب از نظر مشتري موقع3شكل .  اضافه نمودخدمت/محصول يتوان به نقشه فضا
 .است
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 ، با نمايش موقعيت برتر)بخش دولتي(خدمات بانكي  نقشه ادراكي نام هاي تجاري مورد بررسي در :3شكل 
 

دولتي همانطور كه انتظار مي رفت، موقعيت برتر از نظر مشتريان جايي بسيار فراتر از جايگاهي است كه هم اكنون بانك هاي 
، با استفاده از يك سوال باز از مشتريان خواسته شد از بين نام هاي 1پرسشنامه شماره در انتهاي . به خود اختصاص داده اند

نام تجاري را كه گمان مي ) تمامي موسسات مالي اعم از دولتي و خصوصي(تجاري موجود در زمينه خدمات مالي در ايران 
 73پاسخ ها نشان داد كه بيش از . ويسندكنند نزديك ترين موقعيت را به وضعيت دلخواهشان بري هر عامل داشته باشد بن

را در دارا بودن عامل طرز رفتار و نحوه برخورد با مشتريان ) از جمله پاسارگاد و پارسيان(درصد مشتريان بانك هاي خصوصي 
 هاي از سويي پاسخ مشتريان در زمينه عامل پاسخگويي نيز حاكي از برتر بودن بانك. موفق تر از بانك هاي دولتي مي دانند

 ) درصد بانك هاي خصوصي را نام برده بودند61. (خصوصي به بانك هاي دولتي بودند
 

  بررسي ارتباط ميان برتري هاي بخش هاي بازار با موقعيت فعلي محصوالت- 4-6
بدين . در اين گام نقاط ايده آل مشتريان در دو يا چند محل روي نقشه ادراكي متمركز شده و كنار يكديگر قرار مي گيرند

در اينجا با توجه به نمودار حاصل از . ترتيب تحليل گر مي تواند هر مجموعه را يك بخش بازار برجسته و مشخص قلمداد كند
پراكندگي نقاط حاصل از پاسخ مشتريان به سواالت پرسشنامه، هر خوشه يا مجموعه اي كه بيشترين نقاط را در خود جاي 

 نقشه ادراكي بانك ها را به 4شكل شماره . مشخص مي گردد)  تعداد مشتريان مي باشداساسبراندازه دايره (داده است با دايره 
 . همراه بخش هاي مبتني بر نقاط ايده آل نشان مي دهد
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 ، با نمايش موقعيت برتر و بخش هاي بازار)بخش دولتي( نقشه ادراكي نام هاي تجاري مورد بررسي در خدمات بانكي :4شكل 
 

 ارش جامع به منظور كمك به فرآيند طراحي استراتژي بازاريابيتهيه گز -4-7
 را در عرصه رقابت معرفي نموده و منافع منحصر به خدمت/محصولگزارش موقعيت يابي بايد بازار هدف تعيين شده براي 

 .  را بيان داردخدمت/محصولفرد ارائه شده از سوي اين 
موقعيت يابي مناسب مبنايي را نشان دهد كه شركت به اتكاي آن قصد اعتقاد دارد كه گزارش  )1383(واكر و همكاران 

 خود از محصوالت رقبا دست يابد و بايد موارد زير را در خود خدمت/محصولدن  رقابتي پايدار از طريق متمايز كردارد به مزيت
 :جاي دهد

 بازار هدف •
 .]1 [)نه منافع ارائه نشده(منافع ارائه شده  •
لذا از آنجا .  ها و ضعف هاي آن بايد مد نظر قرار گيرد يابي استراتژيك توجه به شركت و تواناييجايگاهيي براي تهيه گزارش نها

پژوهش حاضر براي شركت يا نام تجاري خاصي انجام نشده است، و هدف آن ارائه نمونه اي كاربردي از فرايند موقعيت يابي كه 
ريابي مي باشد به همين علت گزارش موقعيت يابي براي نام تجاري خاص و توجه به اهميت آن در تدوين استراتژي هاي بازا

 )به علت عدم دسترسي به اطالعات داخلي بانك ها و برنامه هاي آن ها(. تهيه نگرديده است
 

 گيري نتيجه-5
زيت رقابتي يابي به عنوان ابزاري براي متمايز كردن و ايجاد م جايگاهبر اهميت استراتــژي محققان در تحقيقات خود 

در يك بازار رقابتي، جايگاه، انعكاس دهنده اين نكته است كه مصرف كنندگان چگونه عملكرد سازمان يا . اند تأكيد كرده
بنابراين سازمان ها بايد ادراك مشتريان .  را بر مبناي ويژگيهاي خاصي نسبت به رقباي آن ادراك مي كنندخدمت/محصول

كند، چــرا كه  يــابي نقشي كليدي در استراتژي بازاريابي ايفا مي جايگاه.  يا اصالح كنندنسبت به محصوالت خويش را تقويت
يابي  جايگاهبه طـــور خالصه واژه  . يابي با تجزيه و تحليل بــازار، بخــش هاي مختلف بازار و تحليل رقبا سرو كـار دارد جايگاه

 . شود ونه در يك بخش بازار ديده مي، چگخدمت/محصول به اين اشاره دارد كه يك خدمت/محصول
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 موجود خدمت/محصول جديد يا موقعيت يابي مجدد در يك خدمت/محصولتصميم نهايي درباره محل مناسب عرضه يك 
موقعيت انتخاب شده بايد با برتري هاي يك بخش خاص از بازار . مي بايد بر پايه تجزيه و تحليل هدف گيري بازار، مبتني باشد

 .ته باشد و موقعيت هاي فعلي نام هاي تجاري در حال رقابت با يكديگر را نيز مورد توجه قرار داده باشدهم خواني داش
در اين راستا نياز به بررسي نقاط قوت و ضعف رقبا، بررسي توانايي ها و ضعف شركت براي ايجاد موقعيت جديد يا تثبيت 

 . موقعيت فعلي نيز مي باشد
هدف استفاده براي شركت يا موسسه اي خاص انجام گيرد، با هدف ارائه نمونه اي كاربردي از پژوهش حاضر بيش از آنكه با 

بر اين طريق ز تا ا.  و بازاريابان صورت گرفته است يابي استراتژيك به صورت عملي براي ساير محققينجايگاهانجام فرآيند 
وين استراتژي بازاريابي براي محصوالت جديد و هم در تداساسي هم  يابي استراتژيك به عنوان پيش نيازي جايگاهاهميت 

 از جمله محدوديت هاي .جهت كنترل استراتژيك و اصالح استراتژي هاي بازاريابي موجود براي محصوالت فعلي تاكيد گردد
نكه از سوي ديگر به علت اي. پژوهش حاضر بايد به محدود بودن دامنه بررسي به شهر اصفهان و بانك هاي دولتي مي باشد

 يابي استراتژيك جايگاهپژوهش صرفاً با هدف ارائه نمونه اي كاربردي جهت آشنايي مديران و برنامه ريزان امور بانكي با فرايند 
مواجه با محدوديت در ارائه گزارش نهايي هر چند انجام شده است و بانك خاصي حمايت از پژوهش را بر عهده نگرفته است 

زيت را براي انجام پژوهش ايجاد نموده است كه جايگاه نام هاي تجاري صرفاً براساس اطالعات شديم اما از سوي ديگر اين م
سازمان هايي كه استراتژي تمايز را به عنوان استراتژي برتر خود در عرصه بازار برمي . بازار و دور از غرض ورزي ارائه شده است

زم جهت تثبيت موقعيت فعلي يا ايجاد موقعيتي جديد را اجرا نمايند  يابي استراتژيك برنامه ريزي الجايگاهگزينند بايد پس از 
 .تا از اين طريق به مزيت رقابتي پايدار دست يابند

نتايج حاصل نشان مي دهد عامل انساني نقشي بسيار اساسي در موفقيت بانك ها دارد و مديران بانك ها بايد در فرايندهاي 
بانك ها بايد در زمينه استخدام، آموزش، پرورش و نگهداري و .  گذاري را به عمل آورندمنابع انساني خود نهايت دقت و سرمايه

 .  كاركنان، تقويت مهارت هاي ارتباطي و رعايت اصول اخالقي در انجام كار را هدف قرار دهندپرداخت مناسب به
ان در انجام خدمات بانكي از عوامل ، شخصيت آنها و مهارتش»تحويلداران«آراستگي و طرز برخورد كاركنان شعبه به خصوص 

مهم در جذب مشتري مي باشد، مشتريان به خاطر انس و عالقه متقابل به كاركنان شعبه و يا به آن علت كه هميشه از آنها با 
 ]18 [احترام و تبسم استقبال مي شود به مشترياني دائمي و خوش حساب براي شعبه تبديل مي شوند

 برداشت مشتريان در زمينه بانك مطلوبشان به نظر مي رسد كه بانك هاي خصوصي در زمينه عامل با توجه به نتايج حاصل از
در نهايت با توجه به افزايش رقابت در عرصه بانكداري، بر بانك ها الزم است . انساني موفق تر از بانك هاي دولتي عمل كرده اند

 بازار و دستيابي به مزيت رقابتي پايدار، توجه به عامل انساني را در كه در زمينه ايجاد جايگاه مناسب يا تثبيت جايگاه خود در
 .راس برنامه هاي خود قرار دهند

به شرح پرداخت  باتوجه به چهاراصل اساسي مهم گزينش و آموزش و حمايت وپژوهش هاي گذشته برخي از اين برنامه ها را 
 ]20[و ]19[ :ارائه نموده اندزير 
يك كارمند . توان استفاده كرد نمي از هر كارمندي  يي كه مستلزم تماس زياد با مشتريان است،ها در شغل :گزينش -الف

بودن كيفيت كار و  كاري، پايين هاي گزاف آموزشي، كم هزينه. مختل سازد اي را نامناسب ممكن است ساختار بنيادي پرهزينه
به عالوه، ورود هر . است رويه ي از انتخاب ناصحيح و بيبودن سطح كارايي هر مؤسسه يا سازمان تا حدي ناش پايين باالخره

رفتار ساير كاركنان و به طور كلي، در رفتار سازمان اثر  هاي خلقي و تربيتي خاص، در كارمند جديد به سازمان با ويژگي
 . راه موفقيت استمهمتريناستخدام افراد با طرز فكر درست  بنابراين،  .مستقيم خواهد داشت

هاي  ريزي توانند تحت نظام و برنامه ها مي توانايي هاي بالقوه نامحدود كه اين انسان موجوديست تغييرپذير با توانايي: آموزش -ب
بايد مورد تاكيد قرار گيرد، همانا نتايج  ها  آنچه در نظام آموزشي سازمان. فعل درآيند آموزشي و پرورشي صحيح به تدريج به

حتي اگر با   دهند، كاركناني كه خدمت ارايه مي. و يا آمار ساعت آموزشي نجام آموزش ا حاصل از آموزش است و نه صرفاً
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  در هميشه رفتاري خوشايند داشته باشند و كارا، حساس و خالق باشند،ياد بگيرند كه بايد   شوند، مي مشتريان عصباني مواجه
 .گذاري بر روي منابع انساني است  آموزش، نوعي سرمايه واقع،

هاي سنتي مديريتي صرفنظر  بعضي كنترل بايد از خواهند به مشتريان خدمات ارايه دهند،  هايي كه مي شركت: تيحما  -پ
به عبارت ديگر، بايد براي حل مشكالت به . كارمندان خط اول اختياراتي بدهند حل به گيري و ارايه راه كنند و براي تصميم

 . تر است، به آنها قدرت و اختيار بدهند ناسبكنند براي مشتريان م كارمندان فكر مي طريقي كه
هايي كه مستلزم تماس  ويژه در شغل  به  پاداش است، بهترين راه براي كسب باالترين سطح عملكرد،: پرداخت  سيستم-ت

خت كنند، بايد از سيستم پردا را تحمل مي براي ايجاد انگيزه در كارمنداني كه فشار زيادي. مستقيم با عموم مردم هستند
  مثل معرفينمادينهاي   پاداش و يك مسافرت و بازديد از جاهاي ديدني ارزشمند، مثالً هاي خاصي، از جمله پول و پاداش

 . استفاده كرد هاي او كارمند نمونه و برشمردن خدمات و ارزش
افزايش تعهد آنها، رضايت تمامي آنچه گفته شد تنها گوشه اي از برنامه هايي است كه مي تواند در بهبود روحيه كاركنان، 

مديران منابع انساني با تعامل با . شغلي آنان و نتيجتاً بهبود طرز رفتار و برخورد آنان با مشتريان مورد استفاده قرار گيرد
 .مديران بازاريابي مي توانند بسياري از راهكارهاي خالقانه ديگر در اين زمينه را كشف و به كار بندند

مشتريان ارائه نمايند كه بهتر از رقبا  كنند، براي موفقيت بايد خدماتي را به وم بازاريابي عمل ميبانكهايي كه تحت مفه
مشي هاي بازاريابي بايد، نه فقط نيازهاي مشتريان هدف، بلكه خط مشي هاي رقبا  بنابراين خط. نيازهاي آنان را برآورده سازند

واكنشي خود را مورد ارزيابي   نقاط قوت و ضعف، خط مشي ها و الگوهايهمچنين بانكها بايداهداف،. نظر داشته باشند را مد
تعيين خط مشي هاي بازاريابي بانك و تعيين جايگاه بازاريابي در  قرار دهند و ارزيابي تصوير ذهني مردم از شعب بانك و

 ].21[ اولويتهاي اوليه كاري خود تنظيم نمايند ساختار تشكيالتي در
ه اين عامل ضروري است كه مزيت رقابتي از ديدگاه بانكها در نتيجه كسب برتري مكرر در ارائه خدمات گفتني است كه توجه ب

در مقايسه با ساير بانكها حاصل مي شود و در اين راستا بايد مديران، شناخت خود را نسبت به مشتريان كالن و خرد كامل 
از طرف ديگر نيز افتراقات آنها را نيز در . ات رساني گزينش كنندكرده، با تعيين وجوه اشتراك آنها، بهترين شيوه را در خدم

از اين رو اصلي ترين گام براي رسيدن به . جهت تقسيم بازار و سرويس دهي، با توجه به نوع مشتريان مورد بررسي قرار دهد
 .نواع خدمات مورد نياز وي استتمامي اين هدفها و كسب رضايت گروههاي متفاوت مشتريان ، وفاداركردن مشتري از راه ارائه ا

 :در پايان به سخن كيلهر اشاره مي شود كه در بيان رمز موفقيت خود و منبع مزيت رقابتي پايدار سازمان خود چنين مي گويد
شايد برخي بتوانند هزينه را مساوي كنند، ممكن است برخي بتوانند كيفيت خدمات را همسان سازند و به همراه آن، ارزش  "

توجهي به وجود آورند، اما چيزي كه همسان كردن آن را ناممكن خواهند يافت، روحيه كاركنان ما و نگرش آنهاست كه قابل 
 ].22["شود در برخوردشان با مشتريان متجلي مي
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، استراتژي هاي بازاريابي در بازارهاي اينترنتي، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و )1385(اسفيداني و همكاران  .4
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