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ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت
مسعود کیماسی ،1نرگس صارمی
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 -9استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 -5دانشجوی دکتری بازاریابی بینالملل دانشگاه الزهراء

چکیده
یکی از دالیل عملکرد ضعیف برخی از شعبههای بانکی ،بازاریابی ضعیف آنهاست .از یکسو نیز ابزار مشخصی برای
سنجش میزان توسعة فعالیتهای بازاریابی در شعب ،بهویژه موضوعاتی کهه در اختیهار خهود شهعب اسهت ،و هود نهدارد؛
ازاینرو مفهومی با عنوان «بازاریابی محلی» تعریف شده تا بررسی شود که شعبهها تها چههمیهزان در برابهر محهیط هوشهمند
هستند و اقدامات بازاریابی متناسب با حوزة اختیارات خود را با چه کیفیتی انجام میدهنهد .ههد

ایهن پهژوهش شناسهایی

مؤلفههای بازاریابی محلی شعبهها و ارائه ابزاری برای سنجش کیفیت اقدامات بازاریهابی در شهعب بانهک ملهت اسهت .در
راستای این هد  ،محقق با روش تحلیل عاملی ،عوامل «هوشمندی محیطی و ذب مشتری»« ،توسعة کانالههای ارتبها ی
با مشتری»« ،ارائه خدمات سفارشی» و «فرایندهای مشتریمداری شعبه» را شناسایی کرده است.
واژههاي کلیدي :بازاریابی محلی ،کیفیت خدمات ،سفارشیسازی.

* نویسنده مسؤول

narges.sarami24@gmail.com
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مقدمه
ماندگاری بانک در صهورت هرگونهه کهمکوشهی و

بانک هستند و بهترین و ه تمهایز یهک بانهک نسهبتبهه

کههمتههو هی نیروهههای آن بههه اصههول کلهی بازاریهابی بهها

سههایر بانههکههها در شههرایط مشههابه و حتههی متفههاوت،

مرکزیت مشتری ،به خطر مهیافتهد .امهروزه بانهک ههای

برخورداری از مدیران و کارکنانی متعصب و عالقه منهد

پیشرو میکوشهند کهه از ریهق بهرآوردن خواسهتهههای

و آگاه بهه اههدا

سهازمانی اسهت ،زیهرا ارتبها اصهلی

پراهمیت مشتریان به بهتهرین روش ،سهودآوری خهود را

بانکها و درحقیقت معرّ

افزایش دهند .این نکته کلیدیترین پایة موفقیت آنهها و

مشتری و تأمین نیازها و خدماترسانی به آنهان از ریهق

بر استراتژی حفظ مشتری اسهتوار اسهت؛ امها بسهیاری از

شعبه شکل میگیرد (فاتحی و شرفی.)9318،

اصلی هر بانک برای ذب

بانکها از روشهای کاربردی بازاریابی خهدمات خهود

بانکها نیز همانند سهایر سهازمانهها در ایهران بهرای

غافل شدهاند و نمیداننهد کهه اصهوالب بههچهه ریهق بایهد

خدمترسانی متنهوعتهر ،سهریعتهر و مهدرنتهر و امکهان

مشتریان خود را بازاریابی کنند.

رقابههت و مانههدگاری در مههو گسههتردة ا ههالعرسههانی و

انحصاریبودن خهدمات بهانکی ایهران در سهالههای
والنی ناگزیری مشتریان برای پذیرش آنچهه بانهکهها

توسههعة خههدمات ویهژه بههانکی ،نیازمنههد ارزیهابی مسههتمر
عملکرد شعبة خود هسهتند .براسها

شهواهد و مهدار

ارائه میدهند ،شرایطی را بهو ود آورده است که آن را

مسههتند روشهههای مو ههود ،ارزیههابی عملکههرد شههعب

بازار فروشنده مینامیم .در این شرایط ،معموالب بانهکهها

بانکها اغلب تجربی و بدون پشتوانة محکم علمی بهوده

خدمات خود را به مشتری تحمیل میکننهد و بسهیاری از

و بهدلیل استانداردنبودن ایهن روشهها ،در بیشهتر مهوارد

ابزارها و رفتارهای رقابتی نادیده گرفته میشهوند؛ امها بها

صرفاب خرو ی بانهک را مهال

ارزیهابی عملکهرد قهرار

تغییراتی که در نظام بانکی ایجاد شد و همچنین پیدایش

دادهاند و در بیشتر موارد صرفاب خرو ی بانک را مهال

بانکهای خصوصی بهتدریج مشهتریان قهدرت انتخهاب

ارزیابی عملکهرد قهرار دادهانهد و میهزان خرو هیهها در

بیشتری پیدا کردند و خدمات متنوعتر ،رفتارهای بهتهر و

مقایسه با ورودیهای شعب مطالعه نشده است (صهالحی

آمادگی بهرای تحهول و رقابهت افهزایش یافهت و «بهازار

و همکاران.)9318،

خرید» ایگزین «بهازار فروشهنده» شهد .در ایهن تغییهر و

نکتة حائز اهمیت در این زمینه آن است که بانکهها

دگرگونیها نوع نگرش و رویکرد بانکداران کشهور تها

حتی در شرایط مشابه با سرمایهگذاری روی سیستمهها و

حدی عوض شد و بههتهدریج واژههها و مفهاهیمی ماننهد

سرمایة انسانی خود مهیتواننهد مزیهت رقهابتی در مقابهل

رقابت ،بازارگرایی ،مشتریمهداری و بازاریهابی متهداول

رقبای خود ایجهاد کننهد .در بازاریهابی هزینهة بههدسهت-

شد (روستا.)9306 ،

آوردن یک مشتری دید میتواند تها پهنج برابهر هزینهه

شعبههای بانک ،واسطهههای اصهلی در ارتبها میهان

حفظ یک مشهتری کنهونی باشهد (حهقشهنا

کاشهانی،

مشتریان و شبکة بانکی نقهش بسهزایی دارنهد و موفقیهت

 .)9305بانک ها اغلب برای موفقیت در خدمترسهانی-

یهک بانههک تهها حههدزیادی در گههرو عملکههرد شههعب آن

های خهود ،بازاریهابی مهیکننهد؛ ولهی متاسهفانه بههدلیهل

است ،موفقیهت شهعب نیهز مرههون عملکهرد مهدیریت و

ناآشنایی با بازاریهابی بهانکی ،فقهط از روشههای سهنتی

کارکنان آن است .مدیران و کارکنانی که سرمایة اصلی

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و 09 / ...

بازاریابی بهصورت کامالب پراکنده و بیارتبا بها ههد

نمودار شمارة 9عوامل مختلفی را نشان میدهد کهه بایهد

اصلی بانک ،استفاده میکنند (هیل.)9302 ،

برای پیشبینی رفتار مشتری ارزیابی شوند .عوامل سمت

به نظر می رسد که شهعبه یکهی از کانهالههای اصهلی

چهه

(فرهنگههی ،اقتصههادی ،تکنولههوژیکی و سیاسههی)

حفظ و توسعة روابط با مشتریان تجاری بهشمار میرود.

عوامل خار ی مهمی هستند که زمینة کلهی کهه فهرد در

بخش بازاریابی در عمل گویای اهمیت شهعبه در هذب

آن تصهمیم خریههد را مههیگیهرد ،مشههخص کههرده اسههت.

و نگهههداری مشههتریان اسههت .امههروزه ،بانههکههها تههالش

تمامی این عوامل دانهش کلهی فهرد از محهیط کشهور را

می کنند تا در پرتو مفاهیم دید بازاریابی ،فعالیهتههای

نشان میدهد.

خههود را سههازماندهههی کننههد؛ چراکههه فاصههلهگههرفتن از

در قسههمت میههانی نمههودار ،عوامههل روانشههناختی،

رویکردهای سنتی نظیهر تولیهد و فهروش و حرکهت بهه-

معیتشناختی و ا تماعی فهرد نشهان داده شهده اسهت.

سمت بازارگرایی از الزامات موفقیت در فضهای رقهابتی

ویژگیهای خریدار مانند شخصیت ،سن ،وضعیت تابهل

کنونی است (مقیمی ،کیماسی.)9318،

و مرحله چرخه زنهدگی عوامهل داخلهی مشهخصکننهدة

یک هی از دالی هل عملکههرد ضههعیف برخ هی از شههعب

رفتار هسهتند و بهرای بخهشبنهدی بهازار محلهی مناسهب

بانکها نیز بازاریابی ضعیف آنهاست .از رفی هم ابزار

هستند .فرایند تصمیمگیهری خریهدار نیهز بههروشهی کهه

مشخصههی بههرای سههنجش میههزان توسههعة فعالیههتهههای

خریدار ا العات را پردازش میکند و تصمیم خریهد را

بازاریابی در شعب ،بهویهژه درزمینهة موضهوعاتی کهه در

میگیرد ،داللت دارد .فراینهد تصهمیمگیهری خریهدار از

اختیار خود شعب است ،و ود ندارد؛ ازایهنرو مفههومی

عوامههل بسههیار مهههم بههرای بازاریابههان محلههی اسههت .ایههن

با عنوان «بازاریابی محلی» تعریف شده تا بتهوان بررسهی

مرحله ،مرحلهای است که تالشهای بازاریابی میتوانهد

کرد که شهعب تها چهه میهزان در برابهر محهیط هوشهمند

تفاوت را ایجاد کند.

هستند و اقدامات بازاریابی متناسهب بها حهوزة اختیهارات

درنهای هت ،زمههانیکههه تصههمیم خریههد گرفتههه ش هود،

خود را با چه کیفیتی انجام میدهند .باتو ههبهه ایهن کهه

عوامل بازاریابی کنترلشدنی شرکت ( راحی محصول،

کوشش برای توسهعة مفههوم بازاریهابی در شهعب بانهک

قیمههت ،پیشههبرد و توزیههع) روی گزینهههای کههه مشههتری

انگیههزة ایههن مقالههه اسههت ،از قبههل نم هیتههوان بههرای آن

انتخاب میکند ،بسیار تأثیرگذارند.

فرضیهای تعریف کرد بلکه با سؤال زیر موا ه هستیم:
با اسهتفاده از چهه ابعهاد و مؤلفههههایی مهیتهوان کیفیهت
اقدامات بازاریابی شعب را سنجید؟
پیشینة پژوهش
وهانسون ،)5880( 9بیان میکنهد کهه در بازاریهابی
محلی ،محصوالت و خدمات مناسب با شهرایط اسهتفاده
محلی و با داشتن مزیت رقهابتی محلهی ارائهه مهیشهوند.
Johny K. Johansson, 2008
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عوامل تاثیرگذار خارجی

گزینههای خریدار

فرهنگی
اقتصادی
تکنولوژیکی
سیاسی

محصول
برند
فروشگاه
تامینکننده

 ویژگیهای خریدار -فرآیندتصمیمگیری خریدار

تالشهای بازاریابی
محلی

نمودار  -1عوامل اصلی تاًثیرگذار بر رفتار خریداران محلی
( وهانسون)5880 ،

کههاتلر ( ،)5885ایگههاه بازاریههابی محلههی را در میههان

 -انتقهههال بازاریهههابی در سهههط ملّهههی بهههه نیازههههای

گسترهای از بازاریابی انبوه تا بازاریهابی فهردی مهیدانهد.

مصر کنندگان محلی

در بازاریههابی انبههوه ،آمیختههة بازاریههابی بههرای تمههامی

 -برآمده از خواستة فروشهندگانی کهه خواههان متمهایز-

مصر کنندگان یکسهان اسهت؛ درحهالیکهه بازاریهابی

بودن از رقیبان خود هستند و اقهدامات سفارشهیشهده را

فردی بر محصول و برنامههای بازاریابی درخور نیازهها و

انجام میدهند.

تر یحههات تههکتههک مشههتریان داللههت دارد .بازاریههابی

 -استفاده از ابزارهای تاکتیکی مانند بقهبندی ،آمهایش

محلههی میههان ایههن دو قههرار دارد و در بخههشبنههدی بههازار

و پیشبرد در سط فروشگاه

سطوح محلی انتخاب میشوند.

رینارتز و کومار ( ،)9111نشهان دادهانهد کهه فروشهگاه،

بازاریابی محلی ،نام تجهاری و برنامههههای پیشهبرد را بها

بههازار (رقبهها) و مصههر کننههده متغیرهههایی هسههتند کههه

خواسههتههههای گههروههههای مشههتریان محلههی ،شهههرها،

عملکرد فروشگاه را تعیین میکنند؛ درنتیجه این متغیرها

همسایهها و حتی فروشگاههای مشخص مرتبط میسازد.

را نیز در تعریف خود گنجاندهاند:

کههاتلر( )5885بازاریههابی محلههی و بازاریههابی فههردی را

«بازاریههابی محلههی ،سفارشههیسههازی متغیرهههای آمیختههه

قسمتی از بازاریابی خرد 9میداند.

بازاریابی در سط فروشگاه براسا

سایر تعاریف بازاریابی محلی به موارد زیر اشاره دارد:

و ویژگیهای فروشگاه است».

 -تطبیق محصهوالت فروشهگاه هها براسها

فاکتورههای

محلی

بنابراین ،میتوان بازاریابی محلی را در شعبهههای بهانکی
بهصورت زیر تعریف کرد:

.Micromarketing

1

مصر کننده ،رقبها

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و 03 / ...

«مجموعه اقداماتی که یک شعبه برای شناسایی ،هذب،

 )Payment Associationانجههام داده اسههت ،پهها از

حفظ و توسعة روابط ارزشزا با مشتریان انجام میدهد».

مصهاحبه بها 92رئههیا شهعبه59 ،متغیههر عملکهردی بههرای

ما توسعة مفهوم دیدی اسهت ،بهه-

شناسههایی نقههش مههدیران شههعب در بازاریههابی شناسههایی

ور مشخص نمیتوان بهه پهژوهشههای پیشهین در ایهن

و همکههاران .)9111 ،ههدول  9ایههن

ازآنجاییکه هد

حوزه اشاره کهرد؛ امها مطالعهات زیهر ،ب ایهن موضهوع

کههردهانههد (دنهه

متغیرها را نشان میدهد.

مرتبط هستند:
در پههژوهشهههایی کههه سههال  9111مههدیریت انجمههن
پرداخههت کانههادا ( Bank Directory of Canadian

جدول  .1نقشهاي مدیران شعب در بازاریابی (دنگ و همکاران)1111 ،
ردیف

نام متغیر

ردیف

9

کنترل شعبه

95

5

پژوهشهای بازاریابی

93

تواناییهای فروش

3

کسبوکارهای دید

94

سودآوری شعبه

4

انگیزة کارکنان

92

سهم بازار محلی

2

آموزش کارکنان

96

قدرت تصمیمگیری و اختیار رئیا شعبه

6

مدیریت بهروز

99

کیفیت خدمات

9

ارتبا با مشتری

90

رح و فضای شعبه

0

ارزیابی رقبا

91

ارتقای شعبه در بازارهای محلی

1

آموزش مدیریت

58

حداقلسازی ریسک مالی

98

اتوماسیون

59

توسعة محصوالت دید

99

برنامههای بلندمدت شعبه

این موارد بهخوبی نشان می دهند که مدیران شعبهها باید
بر سه حوزه تمرکز کنند:
 مدیریت منهابع انسهانی و رفتهار سهازمانی بهرای ایجهادانگیزه در کارکنان شعب بههمراه برنامههای آموزشی
 سیاسههتهههای مههدیریت ارتبهها بهها مشههتری و ارتقههایکیفیت خدمات
 -تمایل مدیریت به گسترش کسبوکار برای شعبه

نام متغیر
مشارکت در اهدا

و سیاستهای سازمان

باتو هبه اهمیتیافتن روزافزون خدمات مالی در هان،
بازاریابی کارا و مؤثر خدمات در سط شعبه ضهروری
است .همهان ورکهه رؤسهای شهعب ازمنظهر سهودآوری
ارزیههابی مههیشههوند ،بایههد از لحهها روابههط داخلههی و
خار ی ،ظاهر شعبه ،شهیوة خهدمترسهانی بهه مشهتری،
روابط عمومی و  ...نیز ارزیابی میشوند .هر اشهتباهی در
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سط شعب تأثیر معناداری بر موفقیت بازاریابی و حیات

همکاری خود را با آنها تداوم بخشد .شناسایی مهمترین

کل سازمان دارد.

عوامههل نارضههایتی کههه مو ههب ازدسههتدادن مشههتریان

اگر مدیران و کارمندان شهعبهههای بهانکی بهرای توسهعة

میشود به ما کمک خواهد کهرد کهه بها بهبهود شهرایط،

استراتژی های بازاریابی شعبة خود تالش کنند ،بازاریابی

احتمال ازدسترفتن مشتریان را بهحداقل برسانیم.

سودآورتری بهدست میآورند .در ایهن صهورت ،مهدیر

 -محور سوم :ذب مشتریان دید

شعبه میتواند بهترین خهدمات را بهه مشهتریان برسهاند و

میتوان با شناسایی این عوامل راهکارهایی مناسب برای

نیازها و خواستهههای آنهها را بهرآورده سهازد .اگرشهعب

ذب مشهتری دیهد تعریهف و ارائهه داد .ایهن عوامهل

بانک رویکرد بازاریهابی را بههصهورت فرهنه

نهادینهه

همان عوامل کلیدی موفقیت ( (C.S.Fهستند.

سازند ،از مزایای رقابتی مسهتمر بههرهمنهد خواهنهد شهد.
برای این ههد  ،مهدیران شهعب بایهد نیازههای در حهال

روششناسی پژوهش

تغییر مشتریان خود را پیگیری و بر نیازهای آنها تمرکز

در این پژوهش ،از ترکیب روش پژوهش کیفهی-کمهی

کنند .همچنین ،برای ایجاد مزیت رقهابتی بایهد اقهدامات

استفاده شده و برای روش آمیختة اکتشافی به کار گرفته

زیر در شعبه انجام شود:

شده است .پژوهشگر بها اسهتفاده از روشههای پهژوهش

 -نظارت بر سهم بازار و نفوذ در سایر بخشها

کمی میتواند نبههای مشهاهدهپهذیر و سهنجششهدنی

 -توسعة اقدامات بازاریابی مدیران شعبه

یک پدیده را بررسی میکند؛ چنانچه پژوهشگر بخواهد

 -شناسایی مشتری و نیازهای وی

به نبههای نهفتة یک پدیده و در

هادیان همدانی و احمدپور ( ،)9300عوامهل تهأثیرگهذار

علههوم انسههانی ،ا تمههاعی و رفتههاری بپههردازد ،اسههتفاده از

در حفظ و ذب مشتریان یک بانک تجاری را بررسهی

روشهای کمی چندان او را به نتایج ملموسهی رهنمهون

کردهاند .آنها پا از بررسیهای پیشین و مرور تجهارب

نم هیکنههد (بازرگههان .)9309،در حالههت کل هی دادههههای

بانکهای موفق ،این عوامل را در سهمحور اصلی زیهر و

کمی و کیفی به سه ریق با یکدیگر ترکیب میشوند:

با اهدا

مشخص و متمایز دنبال کردهاند و در هربخش

رویکردهایی را بهشرح زیر بهکارگرفتهاند:
 محور اول :حفظ و تقویت مشتریان کنونیدر این بخش هد

اصلی «وفادارسازی و افزایش سههم

مشتری بانک» مدنظر است.
 -محور دوم :احیای مشتریان ازدسترفته

آن در حهوزهههای

 ادغام دو مجموعهداده در یکزمان ارتبا دادن دومجموعه داده بهصهورت سهاخت یکهیبراسا

دیگری

 مندر کردن دادهها درون یکدیگردر ایههن پههژوهش ،از نههوع دوم یعنههی ارتبهها دادن دو
مجموعهداده بهصورت ساخت یکهی بهراسها

دیگهری

اصلی شهناخت راهکارههایی اسهت

اسههتفاده شههده اسههت؛ بههه ای هن شههکل کههه ابتههدا بعههد از

برای بازگردانی و ذب مشتریانی است کهه بانهک بهه-

معآوری عوامل الزم بها مطالعهة پیشهینه ،بها اسهتفاده از

نههوعی آنههان را از دسههت داده و مههیکوشههد کههه دوبههاره

روش کیفی مصاحبه ،ابعاد و مؤلفههایی کهه مهیتهوان از

در این محور ،هد

ریق آنها بازاریابی شعب را اندازهگیری کرد ،شناسایی

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و 02 / ...

مصاحبهها استفاده شده است؛ همچنین ،تکنیهک تحلیهل

کرده سپا بها اسهتفاده از روش کمهی پرسشهنامه ،مهدل

محتوا بهرای تحلیهل و تفسهیر دادههها بههکارگرفتهه شهده

راحی میشود.
این پژوهش برمبنای هد

است.

از نوع کهاربردی -توسهعهای

نتهایج مصهاحبههها ،را

است و از منظهر روش گهردآوری دادههها نیهز توصهیفی

پرسشنامههای تدوینشده براسا

است.

314نفر از رؤسا و کارکنان شهعب بانهک ملهت در شههر

در این پژوهش ،در بخش کیفی58 ،مصاحبه بها رؤسهای

تهران تکمیل کردهاند.

شههعب بانههک ملههت در شهههر تهههران انجههام شههده اسههت.

برای آزمون پایایی پرسشنامه ،از آزمون آلفای کرونبها

مطابقبا دول شمارة  ،5فهرسهت عوامهل تأثیرگهذار بهر

استفاده شده و باتو هبه آلفا  ،8.1پایایی پرسشنامه تأییهد

کیفیهههت بازاریهههابی شهههعب بهها عنهههوان برگههةراهنما در

شده است.

جدول  .2عوامل تأثیرگذار بر کیفیت بازاریابی شعب
ردیف

عوامل تأثیرگذار

ردیف

عوامل تأثیرگذار

9

رق شناسایی مشتریان

99

ارتبا ات دوسویه با مشتریان

5

رق ذب مشتریان

95

تسهیلسازی فرایند ارائه خدمت

3

رق حفظ و نگهداری مشتریان

93

تقلبل ریسک و انعطا پذیری در قوانین

4

بررسی محیط غرافیایی شعبه

94

فروش شخصی

2

امکانات شعبه

92

بازاریابی مستقیم

6

در ة شخصیسازی خدمات

96

تبلیغات

9

ویژگیهای ظاهری کارکنان

99

پیشبرد

0

تخفیفات

90

مهارت کارکنان

1

آموزش کارکنان

91

کانالهای ارتبا ی

98

تکریم مشتری

58

رفتار و برخورد کارکنان

یافتههاي پژوهش
 -1تحلیل عاملی

 -2بررسی کفایت نمونهگیري

در ایهن پهژوهش بهرای راحهی مهدل و عوامهل سههازندة

در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا بایهد از ایهن مسه له مطمه ن

شههاخصهههای عملکههردی ،از تحلیههل عههاملیاکتشههافی

شد کهه مهیتهوان دادهههای مو هود را بهرای تحلیهل بهه

استفاده شده است که درادامه تحلیهل آن بهه دسهت داده

کاربست؛ به عبارت دیگر ،آیا تعداد دادههای مهوردنظهر

میشود:

برای تحلیهل مناسهبند یها خیهر .بهدین منظهور از شهاخص
 KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود.
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جدول  .3نتایج حاصل از آزمون بارتلت و شاخص KMO

شاخص  KMOبرای کفایت نمونهگیری

.016
4268.362

Approx. Chi-Square

523

Df.

.888

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

شاخص ،KMOشاخصی از کفایهت نمونههگیهری اسهت

معناست که ساختار مناسب است که باتو هبه هدول،2

که کوچکبهودن همبسهتگی زئهی بهین شهاخصهها را

ساختار تحلیل عاملی مناسب ارزیابی شده است.

بررسی می کند و از ایهن ریهق مشهخص مهیسهازد آیها

در دول 4بهترتیب ،اشتراکات اولیه و استخرا ی نشان
یههک شههاخص برابههر مربههع

واریانا سؤاالت پهژوهش ،متهأثر ز واریهانا مشهتر

داده شههدهاسههت .اشههترا

برخی عامهل ههای پنههانی و اساسهی اسهت یها خیهر .ایهن

همبستگی چندگانه برای شاخصهای مربو ه با اسهتفاده

شاخص در دامنهة صهفر تها یهک قهرار دارد .اگهر مقهدار

از عاملها (پیشبینیکنندههها) اسهت .بهه ایهن دلیهل کهه

شاخص نزدیکبه یک باشد ،دادههای موردنظر (انهدازة

سههتون اشههترا

نمونه) برای تحلیل عاملی مناسهبند و در غیهراینصهورت

عوامل بیان میکند ،تمامی اشهترا ههای اولیهه برابهر بها

(معموالب کمتر از  )8/6نتایج تحلیل عهاملی بهرای دادههها

یک هستند .هرچه مقادیر اسهتخرا ی بهزر تهر باشهند،

چندان مناسب نیست .این شاخص در این پژوهش برابهر

عامههلهههای اسههتخرا شههده شههاخصههها را بهتههر نمههایش

با  8/016شده است که مقدار مناسبی است.

می دهند .در این پژوهش ،برای باالبودن مقادیر اشترا

آزمون بارتلت نیز بررسی میکند که آیها تحلیهل عهاملی

اسههتخرا ی (بههزر تههر از  )8/2هههیش شاخصههی حههذ

برای شناسایی سهاختار (مهدل عهاملی) مناسهب اسهت یها

نشدهاند.

خیر .اگر عدد معنیداری از 2درصد کمتر باشد ،بهه ایهن

اولیههه ،اشههترا ههها را قبههل از اسههتخرا

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و 09 / ...

جدول  .4نتایج مربوط به اشتراکات اولیه و استخراجی
مقادیر استخراجی

اشتراکات اولیه

گویه

8209

9.888

Q1

8.283

9.888

Q2

8.669

9.888

Q3

8.204

9.888

Q4

8.225

9.888

Q5

8.999

9.888

Q6

8.668

9.888

Q7

8.944

9.888

Q8

8.634

9.888

Q9

8.615

9.888

Q10

8.615

9.888

Q11

8.201

9.888

Q12

8.604

9.888

Q13

8.963

9.888

Q14

8.991

9.888

Q15

8.993

9.888

Q16

8.953

9.888

Q17

8.616

9.888

Q18

8.286

9.888

Q19

8.613

9.888

Q20

8.929

9.888

Q21

8.605

9.888

Q22

8.969

9.888

Q23

دول  2حاوی سه قسمت است ،قسهمت اول از سهمت

آنها باعث تبیین بیشتر واریهانا نمهیشهود .قسهمت دوم

مقادیر ویژه را دربر دارد و تعیینکننده عامهلههایی

مربو به مقادیر ویژة عوامل استخرا ی بدون چهرخش

است که در تحلیل باقی می ماند؛ زیراکهه عامهل ههایی بها

اسهت و قسههمت سههوم نشههاندهنههدة مقههدار ویههژه عوامههل

مقدار ویژة کمتهر از یهک ،از تحلیهل خهار مهیشهوند.

استخرا ی با چرخش است.

چ

عوامل خار شده از تحلیل ،عواملی هسهتند کهه حضهور
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جدول  .5کل واریانس تبیینشده
Rotation Sums of Squared
Loadings

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues

مؤلفهها

واریانا

درصد

ارزش

واریانا

درصد

ارزش

واریانا

درصد

ارزش

تجمعی

واریانا

ویژه

تجمعی

واریانا

ویژه

تجمعی

واریانا

ویژه

33.824

33.824

9.685

30.599

30.599

0.900

30.599

30.599

0.900

9

41.293

96.291

3.911

22.642

99.434

4.898

22.642

99.434

4.898

5

20.009

1.394

5.945

69.513

2.640

9.511

69.513

2.640

9.511

3

66.395

9.406

9.955

66.395

2.891

9.960

66.395

2.891

9.960

4

99.996

4.084

9.982

2

94.092

3.611

..029

6

90.866

3.918

.934

9

08.620

5.215

.216

0

03.929

5.413

.293

1

02.392

5.553

.299

98

09.554

9.028

.452

99

00.198

9.606

.300

95

18.454

9.294

.340

93

19.056

9.485

.353

94

13.814

9.560

.515

92

14.391

9.554

.505

96

12.436

9.990

.529

99

16.281

9.893

.549

90

19.401

.191

.552

91

10.599

.905

.908

58

10.126

.602

.920

59

11.684

.640

.941

55

988.888

.316

.819

53

در این پژوهش عوامل اول تها چههارم دارای مقهادیر

دول 6ماتریا چرخیده شده ا زا را نشان می دههد

ویژة بزر تر از یک هستند و در تحلیل باقی میماننهد.

که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در عامل ههای

ایههن چهههار عامههل تقریبههاب 66درصههد از تغییههرپههذیری

باقیمانده پا از چهرخش اسهت .هرچقهدر مقهدار قهدر

(واریانا) شاخصها را توضی میدهند.

مطلههق ایههن ضههرایب بیشههتر باشههد ،عامههل مربو ههه نقههش

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و 01 / ...

دارد.

بیشتری در کل تغییهرات (واریهانا) شهاخص مهوردنظر

جدول  .6نتایج حاصل مربوط به ماتریس چرخیدهشده اجزا
Initial Eigenvalues

مؤلفهها

4

3

5

9

.861

-.862

.959

.692

Q1

.963

-.854

.950

.690

Q2

.830

.891

.391

.990

Q3

-.868

.610

.851

.382

Q4

.832

.995

.933

-.839

Q5

-.532

.564

.960

.849

Q6

.545

-.803

.998

.844

Q7

.565

.849

.994

-.593

Q8

-.981

.900

.923

.522

Q9

-.849

.524

.895

.919

Q10

.539

.516

.623

-.325

Q11

-.815

.609

.593

.582

Q12

.951

.938

.906

.396

Q13

.695

.284

-.890

.384

Q14

.933

.009

-.999

.931

Q15

.944

.053

-.905

.582

Q16

.983

.911

.906

.595

Q17

.203

.685

.929

.495

Q18

.302

.294

.826

.286

Q19

.966

.349

-.950

.561

Q20

.919

.585

-.589

.919

Q21

.984

.589

-.588

.369

Q22

.066

.950

-.895

.544

Q23

در ماتریا چرخیدهشده ( هدول  ،)6شهاخصههای
زیرمجموعظ هر عامل نیز مشخص هستند.

باتو هههبههه اعمههال تحلیههل عههاملی روی 53شههاخص
عملکردی ،چهار عامل شناسایی شدهاند کهه بههصهورت
زیر نامگذاری میشوند:
 -هوشمندی محیطی و ذب مشتری
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سؤال :با استفاده از چه ابعاد و مؤلفههایی مهیتهوان

 توسعة کانالهای ارتبا ی با مشتری -رساندن خدمات سفارشی

بازاریابی محلی شعبههای بانکی را اندازهگیری کرد؟

 -فرایندهای مشتریمداری شعبه

برمبنای ادبیات نظهری و مصهاحبه بها رؤسهای شهعب
ممتاز ،پرسشنامه راحی شده است و رؤسها و کارکنهان

نتیجهگیري و پیشنهادها
در این بخش نتایج بهدستآمده براسا

شعب آن را تکمیل کردهاند .با اسهتفاده از روش تحلیهل
سهؤالههای

پژوهش و مبانی نظری تحلیل و معبندی میشوند.

عاملی ابعاد و مؤلفههای بازاریابی محلی اسهتخرا شهده
است .شکل  9این ابعاد را نشان میدهد:

شکل  .1ابعاد بازاریابی محلی

مؤلفههای هریک از ابعاد شناساییشده بهشرح دول 9است.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی ،ارزش ادرا شده و 19 / ...

جدول  .7مؤلفههاي ابعاد بازاریابی محلی
مؤلفهها

ابعاد

 -9میزان شناسایی مشتریان بالقوه در محدودة غرافیایی شعبه و مرا عه حضوری به آنها
هوشمندی محیطی و
ذب مشتری

 -5میزان اقدامات برای ذب مشتریان معرفیشده از سوی دیگران (کارکنان ،مشتریان و )...
 -3مرا عة حضوری به مشتریان مو ود برای توسعه فعالیتهایشان با شعبه
 -4تالش برای ذب مجدد مشتریانی که شعبه را تر

کردهاند.

-9

ارسال پیامک با موبایل شخصی برای ا العرسانی به مشتریان

-5

ارسال پیامک با موبایل شخصی در مناسبتهای مختلف برای مشتریان

توسعه کانالهای

-3

ارسال بروشورهای دریافتی از ادارة کل روابط عمومی برای مشتریان

ارتبا ی با مشتری

-4

راحی بروشور و ارسال آن برای مشتری

-2

تما های تلفنی دورهای با مشتریان

-6

ارسال هدیه یرای مشتریان در مناسبتهای مختلف

-9

مرا عه به مشتری برای انجام امور بانکیشان در صورت ناتوانایی مرا عة مشتری به شعبه

-5

ارائة مشاورة مالی و سرمایهگذاری به مشتریان

-3

امکان برقراری ارتبا از انب مشتریان با همکاران شعبه ،خار از ساعت اداری

ارائه خدمات

-4

سفارشی

-2

ارائة خدمات ویژه به افراد معرفیشدة مشتریان ارزنده (مانند ارائه تسهیالت)

-6

داشتن با ة ویژه مشتریان ارزنده

-9

پذیرایی از مشتریان ارزنده در شعبه

-0

انعطا پذیری در خدمترسانی بانکی به مشتریان ارزنده (مانند تغییر در ترکیب وثائق دریافتی)

-9

پیگیری کار مشتریان از سایر واحدهای مرتبط بانک بهصورت ویژه

-5

برگزاری لسات درونشعبهای برای راهنمایی درخصوص تکریم مشتری

-3

عمل به تعهدات و وعدهها در موعدد مقرر به مشتریان

فرایندهای
مشتریمداری شعبه

لب رضایت رابطین مشتریان ارزنده (مدیر مالی ،تحصیلدار و )...

لوگیری از دوبارهکاریها در خدمات

-4

پیگیری و رصد مستمر حجم فعالیت مشتریان با شعبه

-2

پیشنهادها
اجراي طرح بازاریابی محلی :شعب باید ههم-
زمان با اینکهه بهه مشهتریان بهزر

تو هه داشهته باشهند،

تو هه ویهژهای نیهز بههه حفهظ و هذب مشهتریان خههرد و
متوسط شامل شخصیتهای حقیقی (نظیر اصهنا

و )...

 ذب مشتری دید حفظ مشتریان مو ود ارتقای مشتریان مو ود -بازگردانی مشتریان از دسترفته

یها حقهوقی (بهه هور مشهخص شهرکتههای کوچهک و

برای ا رای این رح ،ضروری است شرح وظهایف

متوسط) داشته باشند و رح بازاریهابی محلهی در شهعب

شعب بانک بازنگری شود و مفاهیم بازاریهابی محلهی در

زیهر بهرای کارکنهان صهف

شههرح وظههایف آنههها مطالعههه و بررسههی شههوند .همچنههین

بانک ملت با تعیهین اههدا
ا را شود:
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گنجاندن مفاهیم بازاریابی محلی در دورههای آموزشهی
مدیریت شعب پیشنهاد بجایی است.

 -3روسهههتا ،احمهههد « .)9306( .ایگهههاه بازاریهههابی در
خدمات بانکی» ،ماهنامة اقتصاد ایران ،شمارة .984

ارتقاي فعالیتهاي بازاری ابی :تعیهین یکهی از

 -4فههاتحی ،زمههانعلی .شههرفی ،فههائزه« .)9318( .نقههش

نیروهای شعبه در نقش بازاریاب و صهدور کهارت بهرای

مدیریت شهعب در تحقهق اههدا

بانهکهها» ،ادارة

وی .وظایف بازاریاب شعبه موارد زیر را دربرمیگیرد:

پژوهشهای و کنترل ریسک بانک سپه

 شناسایی مشتریان بالقوه در حیطة غرافیایی شهعبهو مرا عه به آنها برای ذب به شعبه
 مرا عه به پزشکان ،استادان و دریافت کارت آنههاو راحی بروشور رح متخصصین بههمهراه توضهیحات
کامل به نام پزشک یا استاد
 -پیگیری پیشرفتهای ناحیه تحت پوشش شعبه

 -2مقیمی ،محمد .کیماسی ،مسعود.)9318( .
«بازاریابی خدمات بانکی» .انتشارات دانشگاه
تهران.

 -6مهههؤمنی ،منصهههور .فعهههال قیهههوم ،علهههی.)9309( .
«تحلیلهای آمهاری بها اسهتفاده از »  ،SPSSتههران،
کتاب نو.

 -9هادیان همدانی ،علیرضا .احمدپور ،هادی.)9300( .
پیشنهاد براي پژوهشهاي بعدي
 تعمیم پذیری و کاربرد یافتهههای ایهن پهژوهش درحیطة وسیعتری از مکان و زمان و صنعت بررسی شود.
 ضهههروری اسهههت مهههدل ارائههههشهههده در سهههطگستردهتری ارزیابی شود.
 در هة اهمیههت مؤلّفهههههها یکسههان نیسههت ،درنتیجهههضروری است در ة اهمیت آنها نیز تحلیل شود.
 در راسههتای ا ههرای وظههایف در شههعب بانههک،الزامات و زیرساختهایی الزم است .بایسهته اسهت ایهن
الزامات و زیرساختها بررسی شوند.
منابع
 -9بازرگان ،عبا «.)9390( .مقدمهه ای بهر روش ههای
پههژوهش کیفههی و آمیختههه؛ رویکردهههای متههداول
درعلوم رفتاری» ،چاپ اول ،تهران ،نشر دیدار.
 -5حقشنا

کاشهانی ،فریهده« .)9305( .نقهش اعمهال

مدیریت مؤثر بازاریابی بانکها در هذب و حفهظ
مشتری» ،فصلنامة پژوهشنامه اقتصادی.99 -10 ،

«بررسههی عوامههل تأثیرگهههذار در حفههظ و هههذب
مشههتریان یههک بانههک تجههاری» ،اولههین کنفههرانا
بینالمللی بازاریابی خدمات بانکی.
 -0هیه هل ،نیگهههل« .)9302( .انهههدازهگیه هری رضهههایت
مشههتری» ،تر مههة محمدرضهها اسههکندری و منیههره
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An Assessment Model of Local marketing in Mellat Bank Branches
Masoud Keymasi1
Narges Saremi2

Abstract
One reason for the poor performance of some branches is their weak marketing. On the other
hand, there is not a specific tool to measure the development of marketing activities in the
branches. The concept of "local marketing" is defined, to examine how well branches do their
marketing activities. The aim of this study is to identify the components of local marketing in
the branches and offer a tool for measuring the quality of local marketing in Mellat bank. In
order to achieve this goal, “environmental intelligence and customer attraction”, “developing
communication channels with customer”, “custom services” and “customer oriented
processes of branch” were identified as the main factors through this research using factor
analysis.
Keywords: Local Marketing, Service Quality, Customization.

1. Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2. Ph.D. Student, International Marketing, Alzahra University, Tehran, Iran

