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چکیـده
بانكها بهعنوان یك نهاد مالی ،نقشی اساسی در جمعآوری سرمایه های خرد مشتریان و
اختصاص آنها بهعنوان تسهیالت به مشتریان متقاضی را دارند .در این فرآیند جمـعآوری
منابع یکی از الزامات اساسی بانكها است که از طریق شعب بانك انجام میپـذیرد .جـذب
منابع مشتریان در شعب از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد که در این پژوهش با تبیین عوامل
عمومی موفقیت در جذب منابع ،از طریق مدلی مدون و پایا ،آسیبهـای موجـود در بانـك
انصار در این امر شناسایی شد تا با ارائه خـدمات مطلـوب بـه مشـتریان در جهـت تـامین
رضایت آن ها ،از خروج منابع و مواجهه با ریسك نقدینگی و مضرات آن جلوگیری به عمـل
آید .روش پژوهش کاربردی  -توصیفی است و برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشـنامه
استفاده میشود .اطالعات مورد نیاز پژوهش در دو مرحله و از میان جامعه خبرگـان بانـك
انصار و از طریق نمونهگیری طبقهای و در دسترس انجام پذیرفت .با توجه به توسـعه مـدل
تحقیق و تحلیل نتایج آن مشخص شد بانك انصار در توسعه شایستگیهای راهبـردی خـود،
نسبت به رقبا سرمایهگذاری نکرده است و در برخی عوامل همچون مکانیابی شـعب دارای
گلوگاه استراتژیك است.

کلید واژهها
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مقدمه
بانكها اقدام به جمعآوری منابع مالی گروهی از افراد جامعه میکنند که به دالیل نداشتن
دانش و تخصص ،ناکافی بودن سرمایه و ترس از ریسـك و سـرمایهگـذاری ،در فعالیـتهـای
اقتصادی شرکت نمیکنند و با انتقال آن بهسوی اشخاصی که برای سرمایهگذاری نیاز به منابع
مالی دارند ،بهعنوان واسطه تامین منابع مالی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشـور
ایفا میکنند .این امر در قالب جذب سپردههای مشتریان در انواع مختلف خطوط کسـب کـار
بانکی انجام میگیرد که تحت عنوان بانکداری جامع (شرکتی ،اختصاصی ،خرد) شـناخته مـی-
شود .در واقع جذب سپرده ،محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل میدهد و تداوم حیـات
بانك در ارتباط با جذب سپردههای مشتریان است (آقاجـانی ,غالمـی ,حسـن زاده و شـهبازی،
 .)1333با در نظر گرفتن نقدینگی کل کشور بهعنوان منـابعی کـه بانـك هـا بـرای در اختیـار
داشتن آن با یکدیگر به رقابت میپردازند ،در اختیار داشتن سهم بازار بیشتر کـه بـه عبـاراتی
مجموع منابعی است که از کل نقدیـنگی عاید بانـك می شود ،منجر به توســعه فعالیـتهـا و
افزایش ارزش سازمان میشود .از سویی عـدم رعایـت برخـی از معیارهـای انتخـاب بانـك و
تصمیمگیری برای دریافت خدمات ،توسط مشتریان باعث از دست دادن مشتریان فعلی بانك
خواهدشد .این امر بر بانکداران کامال مشهود است که دیگر برای تجهیز منابع مالی نمی توان از
خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری استفاده کرد و نیاز به تغییرات اساسـی در نحـوه ارائـه
محصوالت و خدمات بیش از پیش احساس میشود .در بازاریابی نوین بانکی ،متغیرهایی فراتـر
از خدمات و محصوالت میتواند بروی رفتار و نگرش مشتریان در استفاده از خدمات برای بار
اول و یا استفاده مجدد از خدمات بانك تاثیر داشتهباشد .امروزه این حقیقـت غیـر قابـل انکـار
وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی میکنـد .بـر همـین اسـاس
است که بانكها جهت حفظ بقاء و دستیابی به اهداف خود ،به جلب اعتماد و کسـب رضـایت
مشتریان نیاز دارند .لذا این سازمانها باید به عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان خود توجـه
کافی داشتهباشند .از آنجاییکه رضایت مشتری نتیجه اولیه کیفیت خدمات است ،بـا آگـاهی از
کیفیت خدمات برای مشتریان ،بانكها می توانند برنامهریزی الزم جهت توجه به این عوامل را
با هدف تامین رضایت مشتریان و درنهایت ایجاد وفاداری در آنها در دنیای پر رقابت امـروز
با موفقیت به فعالیت ادامه دهند .در این شرایط بانكها برای جـذب و حفـظ مشـتریان خـود
ناچارند تغییر نگرش جدی در زمینه بازاریابی و بازارسازی داشتهباشند؛ به این دلیل که هرچه
اهرمهای جذب مشتری قویتر باشد ،امید بهدست آوردن و نگهداری مشتری در بانك بیشتر
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است .در حال حاضر برای جذب بیشـتر مشـتریان بـه دلیـل وجـود رقابـت بـین بانـك هـا و
موسسات مالی ،تسلط بر عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است .در نتیجه
شناخت بانكها و مؤسسات مالی از تمـایالت مصـرفکننـدگان و همچنـین سـنجش جایگـاه،
عملکرد و شرایط کنونی خود در بازار رقابتی کنونی ،می تواند سهم بانكها از مشتریان و در پی
آن رشد درآمدهای بانكها را افزایش دهد .بانك انصار نیز بهعنوان یکی از بـازیگران فعـال و
تاثیرگذار در صنعت بانکداری ایران ،با لحاظ کردن سه خط کسب و کار اصلی ،بانکداری خرد،
بانکداری ویژه و بانکداری شرکتهای متوسط و کوچك ،جهتگیریهای اصلی خـود را تبیـین
کرده است و متناسب با این خطوط اهداف کالن خود را ترسیم کـردهاسـت .بانکـداری خـرد
نقشی اساسی در کسب و کار بانك دارد .این امر بدان دلیل است کـه بخـش قابـل تـوجهی از
منابع بانك از طریق سپردههای جذبشده مشتریان از طریق بانکداری خرد انجام میگیرد که
ارائه خدمات آن از طریق شبکه شعب بانك انجام میپذیرد .از آنـجایی که مهمتــرین هـدف
بانكها جذب منابع از طریق سپردههای مردمی جهت تأمین منابع الزم برای سرمایه گذاری-
های مولد و غیر مولد است ،جذب سپرده های مشتریان بهعنوان یکی از فراینـدهای اصـلی در
بانکداری خرد مطرح می شوند .از سوی دیگر این سپرده های جذب شـده زمینـه الزم بـرای
فعالیت در بانکداری شرکتهای کوچـك و متوسط را بـرای بانك انـصار فـراهم می آورد .بر
همین اساس جذب منابع جدید و حفظ سپردههای فعلی در بازار رقابتی کنونی ایران ،از اهمیت
باالیی برای بانك انصار برخوردار است و نتنها بهعنوان یکی از چالشهای اصلی بانـك انصـار
مطرح میشود ،بلکه چالش اصلی بسیاری از بانكهای کشور است .ضرورت حل این چـالش و
بهبود آن را میتوان در نوسانها و تالطمهای منابع بانك در طول برهـههـای زمـانی مختلـف
کاوش کرد .بانك انصار در میان رقبای خود دارای سهم بازاریست ،اما این سهم از نقدینگی در
برهههایی از زمان دچار نوسان و تغییر میشود که این نوسـان میتوانـد بانـك را در معـرض
ریسك نقدینگی قرار دهد .این ریسك میتواند بانك را از لحاظ نیازمندی آن به منـابع پایـدار
جهت تخصیص در تسهیالت خرد و کالن دچار چالش کند .با توجه به اینکـه بانـك انصـار از
محل اعطای تسهیالت می تواند درآمد کسب کند برای این منظور نیـاز دارد تـا سـپردههـای
مشتریان مختلف را در قالب منابع مالی کالن مورد نیاز شرکتها بهعنـوان اعتبـار تخصـیص
دهد .بر همین اساس داشتن منابع پایدار و سپردههای پایدار مـیتوانـد بـه ایـن امــر یــاری
رسـاند .در صورتـیکه بانـك انصار نتواند منابع خود را بـهواسـطه از دسـت دادن مشـتریان،
حفظ کند در روند اعطای تسهیالت با توجه به ماهیت زمانی بلند مدت آن با مشکل مواجــه
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خواهد شـد .از سوی دیگر از دسـتدادن مشتــریان مـی توانــد بـار مــالی و هزینــههـای
بازاریـابی فزاینـدهای را بروی بانـك انصار تحمیل کند بهگونهای کـه بواسـطه از دسـتدادن
مشتریان فعلی خود باید هزینههای بیشتری را بـرای جـذب مشـتریان جدیـد متحمـل شـود.
بنابراین ایجاد زمینههای الزم برای حفظ مشتریان و منابع آنها و جذب مشتریان جدید ،مـی-
تواند در دستیابی به اهداف تعیین شده بانك نقش بسزایی را ایفا کند .از سـوی دیگـر جـذب
منابع جدید در سازمان و جذب مشتریان جدیـد میتواند منجـر بـه توسـعه کسـب و کـار و
درآمدهای بانك شود .بنابراین دو مسأله اصـلی پیشروی بانك ،ایجاد زمینههـای الزم جهـت
حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید از طریق شعب است که بـازوی اصـلی بانـك در
بانکداری خرد هستند .با توجه به اینکه وفادارسازی مشتریان در گرو کسب رضایت مشـتریان
است ،ایجاد زمینههای الزم برای این امر در شعب می تواند بهدو مسـئله پـیش روی سـازمان
کمك کند .اما چگونگی کسب رضایت مشتریان و نحوه تخصیص منابع بـرای ایـن امـر بـرای
سازمان میتواند مبهم باشد .کسب رضایت مشتریان سازمان مقولهای اسـت کـه از عوامـل و
شرایط متعدد و متنوعی در درون و بیرون سازمان تأثیر میپذیرد ،که میزان اثرگـذاری آنهـا
با توجه بهنوع سازمان ،از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است .بهمنظور بهبود چالش پیش-
روی سازمان و بهبود زمینههای الزم جهت کسب رضایت مشتریان در شعب ،شناسایی عوامل
مؤثر بر جذب سپردهها و کسب رضایت مشتریان ،بهعنوان راه حل اثربخش مطرح مـیشـود.
شناخت دقیق این عوامل و تعیـین میـزان اثرگـذاری هـر یـك از آنها ،در کمك به مـدیران
جهت تصمیمگیری درست ،از اهمیت فزایندهای برخوردار است .ایـن امـر بـه مـدیران بانـك
کمك میکند تا در قبال برخی عوامل مؤثرتر جهت رفع موانع جذب سپردهها و حفظ مشتریان
برنامهریزیهای موثر را انجام دهند .با وجود اینکه بهبود تمامی عوامل موثر در کسب رضایت
مشتریان در شعب کار پسـندیـدهای اسـت ،اما ضـرورت دارد با توجه به محدود بودن منـابع
مـادی و انـسانی بانـك انـصار ،با آگاهی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل ،سرمایهگـذاری-
های الزم با توجه به جایگاه استراتژیك سازمان صورت گیرد که در این پژوهش بـا شناسـایی
عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع در بانکداری خرد و تبیین اولویتهای هر یـك ،بـا توجـه بـه
جایگاه بانك انصار در قبال رقبای خود ،استراتژیها و برنامههای اثربخشـی در راسـتای بهبـود
وضعیت بانکداری خرد در بانك انصار ارائه می شود.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
عوامل موثر بر جذب منابع بانکی را میتوان به دو دسته عوامل درون سـازمانی و بـرون
سازمانی تقسیمبندی کرد .عوامل برونسازمان شامل نـرخ تـورم ،نـرخ رشـد عرضـه پـول،
درآمد ملی ،رشد اقتصادی ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانك مرکزی و ...
میشود که تحت کنترل مدیریت بانك نیست .عوامل درون سازمانی شامل عواملی همچـون
خدماتی ،مالی ،انسانی ،برندینگ و فیزیکی تقسیم می شـود کـه از طریـق مـدیریت ارشـد و
کارکنان قابل برنامهریزی و کنترل است .در این پژوهش بهعوامل داخل سازمانی که تحـت
کنترل مدیریت سازمان است پرداخته میشود .در حوزه عوامل مذکور و بازاریابی رابطهمند
تحقیقات متعددی انجام گرفته است که در این خالصه تحقیق بـه برخـی از ایـن تحقیقـات
اشاره میشود .تحقیقات در زمینه بهکارگیری بازاریابی رابطهمنـد در صـنعت بانکـداری بـه
اوایل سال  1332مربوط میشود .تحقیقات زیادی برای اثبات مزایای بازاریـابی رابطـهمنـد
برای سازمانهای تجاری صورتگرفتهاست .بهعنوان مثال تحقیقی که ریچ هلد و ساسـر در
سال  1332انجام دادهاند ،به این نتیجه دست یافتهاند که سازمانها با حفظ پـنج درصـد از
مشتریان خود میتوانند سود خود را به میزان صد درصد افزایش دهند .همچنـین بازاریـابی
رابطهمند در زمینه سازمانهای خدماتی در سال  1333از سوی بری ارائه شد و بـه عنـوان
استراتژی جذب ،حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف شده است (بری .)1133،حقگویی
در سال  1333درتحقیقی در مورد بازاریابی رابطهمند و مدیریت ارتباط بـا مشـتری انجـام
داده است به این نتیجه دست یافته که مشتریان ماندگار عمدتاً خریدهای خود را گسـترش
میدهند و به صورت پیوسته ،سازمان را به دیگران توصیه میکنند .تحقیقـات متعـددی بـه
بررسی ارتباط رویکرد بازاریابی رابطهمند با رضایت مشتری پرداختهاست .بارنز و هاولت در
مطالعات خود در زمینه خدمات مالی به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه تعامـل احساسـی در
روابط میان بنگاه و مشتریانش حیاتی است .این چنین روابطی کمتر توسط رقبا تقلید میشده
و لذا ایجاد چنین احساسی از روابـط در میـان مشـتریان بسـیار مهـم اسـت .قاضـی زاده و
همکارانش در سال  1332به بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان با استفاده
از مدل توسعهیافته بازاریابی رابطهمند پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است کـه سـه عامـل
منافع مالی ،عوامل اجتمـاعی و پیونـدهای سـاختاری بـا تأثیرگـذاری بـر کیفیـت ارتبـاط و
احساسات و به همین صورت عامل احساسات با تأثیرگذاری بر کیفیـت ارتبـاط مـیتواننـد
منجر به وفاداری مشتری شوند .در نهایت ،میتوان نتیجهگیری کرد که بین بازاریابی رابطـه
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مند و وفاداری مشتریان رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد (قاضـی زاده ,بیگـی نیـا و
عباسپور .)1332 ,صمدی ،سعید و همکاران در سال  1333در مقالهای تحت عنوان "طراحی
الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکتهای بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریـابی
رابطهمند" با استفاده از مدل در نمودار (شکل) شماره  1بهعوامل موثر بر وفاداری مشـتری
پرداختند .در این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی انجام شد به این نتیجه رسیدند کـه
هر سه پیوند بازاریابی رابطهمند ،اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارد .پیوندهای
مالی و ساختاری ،بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان دارد ،پیوند اجتمـاعی اثـر مثبـت و
معناداری بر کیفیت خدمات دارد ،پیوند اجتماعی بیشترین تأثیر را بـر کیفیـت رابطـه دارد،
پیوند ساختاری اثر مثبت و معناداری بـر کیفیـت رابطـه و کیفیـت خـدمات دارد ،کیفیـت
خدمات اثر مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه دارد و در نهایت کیفیت رابطه اثـر مثبـت و
معناداری بر وفاداری مشتریان دارد (صمدی ,مطهری نژاد ,پوراشرف و طوالبی.)1333 ,

شکل شماره  :1مدل مفهومی (صمدی و همکاران)1333

بوهنـه و دیگـران در سـال  2213رابطه کیفیت خدمات ،رضایت مشتری ،اعتمـاد ،موانـع
جابهجایی و تعهد را بر ماندگاری مشتریان را در صنعت بانکی غنا بررسی کردند .در این میان
رابطه بین تعهد مشتـریان ،موانع جابهجایی و اعتمـاد مشتریان با ماندگاری مثبت ارزیابی شد.
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در حالی که در مورد رضایت و کیفیت خدمات رابطه معناداری با ماندگاری دیده نشد بوهنـه،
آگیاپونز و گونو  .)2213 ،بر اساس ادبیات موضوع می توان به برخی از عوامل بهعنوان عوامل
داخل سازمانی اشاره کرد که عبارتند از عوامل خدماتی همچون کیفیت و تنوع خدمات ،عوامل
مالی هم چون سود سپرده و سود تسهیالت ،عوامل انسـانی همچـون رعایـت عـدالت و رفتـار
مناسب با مشتریان ،عوامل فیزیکی همچون محل استقرار شعب و تعداد آن ،عوامـل وابسـتگی
سازمانی همچون تعلق سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ،عوامل برندینگ همچـون خوشـنامی،
تبلیغات و در نهایت عوامل بانکداری الکترونیك همچون نوآوری در خدمات و امنیت سیستم-
ها .بر این اساس هفت دسته مرتبط شناسایی شد که زیرمجموعه هر کـدام از آنهـا برخـی از
عوامل مطابق با ادبیات موضوع جای می گیرد که در مجموع این عوامل به  16عامل تاثیرگذار
در جذب سپرده از طریق شعب تاثیرگذار منتهی شد.
گام های انجام پژوهش
همانطور که در مباحث پیشین ذکر شـد در ایـن پـژوهش عـواملی بـرای بانـك انصـار
مشخص خواهدشد که با توجه به موقعیت رقـابتی خـود بتوانـد در بـازار بـه رضـایتمندی
مشتریان دست یابد .برای دستیابی به این هدف نیاز است تا فرایند و گامهایی طی شوند .بر
اساس ماهیت کمّی پژوهش می توان  1گام را در نظر گرفت .در گـام ابتـدایی بـه ادبیـات
موضوع پرداخته خواهدشد که در این گام مطالعات مـرتبط در حـوزه رضـایت مشـتریان و
وفاداری مشتریان در بانکداری خرد و شعبه محور مورد بررسی قرار مـیگیرنـد و همچنـین
سعی شدهاست با بررسی این تحقیقات ادبیات موضوع بررسی شده و عواملی کـه بـهعنـوان
عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از خدمات بانك شناسایی شدهاست ،تبیین شود .درگام
دوم سعی شده است که با توجه به گستردگی عوامل مورد نظر ،جهت غنی سازی عوامل به
منظور استفاده در مدل پژوهش ،از خبرگان بانکی در مورد عوامل ،نظرسنجی بهعمـل آیـد.
این امر به متناسبسازی عوامل با شرایط کسب و کار بانك انصار نیز کمك خواهد کرد .در
گام سوم عواملی برای بهرهبرداری در مدل پـژوهش آمـاده شـدهاسـت ،کـه نیـاز اسـت از
جنبههای مختلف مدل مورد نظرسنجی از خبرگان عملیاتی بانك قرار گیرد .در ایـن مرحلـه
نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه عوامل غنی شده ،که بهعنوان عوامـل عمومی موفقیــت در
نظـر گرفته می شود ،از نظر خبرگان ارزیابی خواهد شد .در گـام چهـارم بـر اسـاس مـدل
پژوهش و تحلیل چهار مشحصه اصلی ،جایگاه و وضـعیت اسـتراتژیك بانـك انصـار نمایـان
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خواهد شـد .در گام پنجـم سعی میشود بر اساس جایـگاه بانـك انصار جهـت گیـریهـا و
برنامههای عملیاتی آتی آن مبتنی بر نقاط قوت و فرصت های بازار شکل گیرد.
جدول شماره  :1فرآیند پژوهش
مرحل
پژوهش

کمی

گام
پژوهش

عنوان گام

ابزار گردآوری
دادهها و نتایج

خروجی گام

اول

چارچوب
نظری

مطالعات کتابخانهای

شناسایی متغیرهای تاثیرگذار

دوم

غنی سازی

پرسشنامه

عوامل عمومی موفقیت

سوم

ارزیابی

پرسشنامه

ارزیابی عوامل عمومی از نظر اهمیت،
سختیابی ،عملکرد بانك انصار و عملکرد رقبا

چهارم

جاری سازی

تحلیل بر اساس مدل

وضعیت استراتژیك بانك

پنجم

جهت سازی

جایگاه استراتژیك

جهت گیریهای آتی

جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان ستاد و شـعب بانـك انصـار در ایـران اسـت و
هدف دریافت اطالعات مورد نیاز از مدیران عالی و مدیران عملیاتی سازمان است کـه ایـن
جامعه بهدلیل وجود خبرگی مورد نیاز پژوهش انتخاب شدهاست .با توجه به اینکـه ماهیـت
پژوهش مطالعه موردی است نتایج آن برای بانك انصار قابل استفاده و بهرهبـرداری اسـت.
بهمنظور گردآوری دادههای مورد نیاز دربارۀ جامعه ،دادهها را یـا بایـد از طریـق شـمارش
کامل و یا از طریق نمونهگیری گردآوری کرد .نمونهگیری باید به نحوی انجـام پـذیرد کـه
نتایجی که از نمونه بهدست میآید را بتوان به جامعۀ آماری نسبت داد از آنجا کـه جامعـۀ
آماری این تحقیق را میتوان به دو دسته مدیریت سرپرستی ها و شعب ،و معاونین و مدیران
عالی تقسیم کرد که در بخش اول با توجه به اقتضاء و قابلیت دسترسی بـه آنهـا از طریـق
سیستم اتوماسیون ،تمامی جامعه مورد پرسش قرار میگیرد و در بخـش دوم بـا توجـه بـه
شرایط زمانی و مکانی بانك انصار ،خبرگی مورد نیاز بـرای اطالعـات مـورد نظـر ،و میـزان
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دسترسی به آن از نمونهگیری طبقهای استفاده میشود که برای این منظور ،بـا مراجعـه بـه
خبرگان بانك انصار ،افراد مورد نظر بر اساس تجربه مورد نیاز از سوی واحد مـورد بررسـی
معرفی شدند .در مرحله اول و برای پرسشنامه اول  43خبره معرفی شـد کـه بـرای تمـامی
نمـونهها پرسشنامه ایی مشتمل بر سواالت پژوهش ارسال شد و تعداد  43پرسشنامه کامـل
و بدون نقص جهت تحلیل مهیا شد و در مرحلـه دوم و بـرای پرسشـنامه دوم ،بـه تمـامی
روسای شعب و سرپرستیها مطابق با نظر استاد راهنما ارسـال شـد کـه از  112پرسشـنامه
ارسال شده ،تعداد  131پرسشنامه بدون نقص و قابل بهره بـرداری دریافـت شـد .بـر ایـن
اساس دادههای گردآوری شده آماده بهره برداری در مـدل پـژوهش اسـت کـه در بخـش
بعدی این مدل تشریح خواهد شد.
مدل پژوهش
در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از مـرور ادبیـات موضـوع و تحقیقـات مـرتبط ،عوامـل
موفقیت در بانکداری خرد شناسایی شـود و بـا شناسـایی و تشـخیص نقـاط ضـعف و کمبودهـا،
آسیبشناسی جذب منابع در بانك انصار انجام گیرد و کمبودهـای بانـك انصـار در ایـن حـوزه
نمایان شود .برای این منظور از رویکرد عوامل کلیدی موفقیت بهره گرفتهشد .این عوامل بهطـور
مستقیم به اهداف استراتژیك ،ماموریت سازمان و چشم انداز کسب و کار تازه ما بسـتگی دارنـد.
عوامل موثر بر فاکتورهای موفقیت شامل منابع ،تخصصها و یا ویژگیهای خاصی است کـه تنهـا
در اختیار سازمان است .موفقیت حرفهای سازمان در گرو پاسخ به جا و به موقع به عوامـل مـوثر
بر آن است .یك راه ساده برای کشف عوامل موثر بر موفقیت سازمان ،پاسخ به این سـوال اسـت
که "چرا مشتریان باید سازمان را انتخاب کنند"" ،چه عواملی شمـا را از سایر رقبـای مشـابهتان
جدا میکند" .راز یك کسب و کار موفق شناخت درست از نیازمندیهای مشـتریان و پاسـخ بـه
آن نیاز ها و جذب مشتری از طریق رضایتمند کردن آنها است (کردنـاییج و همکـاران .)1333
زمانی که کسب و کار سازمان بهطـور بهتـری پاسـخگوی مشـتریان باشـد و در مقابـل رقیبـان
محصولی مناسب تر از نظر کیفیت و قیمت ارائه شود ،سازمان میتواند بـه طـور مـوثر تـری در
بازار به رقابت بپردازد .قرار نیست یك سازمان در تمـامی جهـتهـا رشـد داشـته باشـد ،بلکـه
شاخص شدن در یك فعالیت اقتصادی باعث می شود تا عملکردهای سازمان بهتر شـود و بهتـر
به اهداف خود دست پیدا کند .با تمرکز روی منابعی که در دسترس سازمان قرار دارد و تقویـت
بیشتر آن ها ،بقای سازمان در دنیای اقتصاد تضمین خواهد شد .بـرای همـین منظـور بـر اسـاس
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مدلی که تشریح خواهد شد سازمان قادر خواهد بود که مزیتهای خود را شناسایی و در صورت
لزوم آن ها را تقویت کند .مدلی که در همین راسـتا اثـربخش خواهـد بـود در شـکل شـماره دو
نمایش داده شده است .هدف مدل ارائه شده این است که سازمان بر مبنای توانمندیهای خـود
و بخش هایی از بازار که در آن ها از رقبا عقب تر است فعالیتها و سرمایه گذاریهایی را انجـام
دهد .سرمایه گذاری بروی تمامی عوامل موفقیت در یك کسب و کار می تواند بسـیار پسـندیده
باشد اما محدودیتی در این بین وجود دارد و آن محدودیت منابع سازمان اسـت .بنابرایــن بایـد
با توجـه به وضعیـت رقابتـی سازمان کـه یکـی از خروجـی هـای مـدل اسـت ،اسـتراتژیهـای
تخصیص منابع و سرمایهگذاریهای الزم برای حضور در بـازار رقـابتی و کسـب مزیـت رقـابتی
انجام گیرد .در این مدل از طریق شناسایی عوامل عمومی موفقیت و طـی رونـد و فراینـد اشـاره
شده در مدل میتوان به بینشی برای مدیریت استراتژیك رسید .عوامل کلیدی موفقیت اشاره بـه
حوزه های محدودی در هر پروژه یا کسب وکار دارد که چنانچه به نتـایج مطلـوب منجـر شـوند،
مزیـت و کارایـی رقابتـی مناسبـی را بـرای سازمان تضمین خواهند کرد .بـر اسـاس ایـن مـدل
یکسری از عوامل وجـود دارنـد که بهعنوان عوامل عمومی موفقیــت تلقـی مـیشـوند .در ایـن
پژوهش میتوان اینگونه به آن اشاره کرد که بـرای موفقیـت در بانکـداری خـرد مجموعـهای از
عوامل وجود دارد که با آنها میتوان به اهداف سازمان در کسب و کار خاص خود رسید .بـرای
هر یك از این عوامل بر اساس مدل سه مشخصه اصلی در نظر گرفته می شود .در مشخصـه اول
بررسی می شود که آیا دستیابی به این عامل آسان است که بر اساس آن عوامل در یـك طیفـی
از آسان یابی تا سخت یابی تقسیم میشوند .در مشخصه بعدی این پرسش مطرح مـی شـود کـه
آیا عامل مورد نظر کلیدی است یا خیر .که این امر از طریق میزان اهمیت و ضـروری بـودن آن
عامل در کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .عوامـل کلیـدی عـواملی هسـتند کـه در
کسب و کار نقش حیاتی دارند و بنابر آن ها می توان مزیت هـای رقـابتی سـازمان را بنـا نهـاد.
مشخصه سوم بر این اساس مطرح می شود که وضعیت فعلی سازمان ما در رابطـه بـا آن عامـل
کلیدی چگونه است .سازمان یا واجد آن عامل کلیدی است و یا فاقد آن است که این اشـاره بـه
عملکرد مطلوب سازمان در آن عامل دارد .بر اساس این مشخصه ،ویژگی رقبا نیز مـدنظر قـرار
خواهد گرفت ،رقبا از این نقطه نظر مورد بررسی قرار مـیگیـرد کـه آیـا رقیبمـان نیـز عملکـرد
مطلوبی در عامل کلیدی دارد یا خیر که در صورت اتفاق افتادن هر یك از سناریوها سازمان باید
رویکردهای مختلفی را در جهت گیریهای استراتژیك خود اتخـاذ کنـد .در نهایـت یـك عامـل
عمومی موفقیت که کلیدی سختیاب است و توانایی سازمان و رقبا در مـورد آن مـورد بررسـی
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قرار میگیرد ،میتواند در چهار گزینه و یا وضعیت خالصـه شـود :شایسـتگی اسـتراتژیك ،الـزام
استراتژیك ،گلوگـاه اسـتراتژیك و پتانسـیل اسـتراتژیك .شایسـتگی اسـتراتژیك مجموعـه ای از
قابلیتهای ویژه است که سازمان را قادر می سـازد محصـوالت یـا خـدماتی منحصـربه فـرد بـه
مشتریان ارائه دهد .این ابزار سازمان با استفاده از هماهـنگی زنجــیره ارزش در ســازمان ایجـاد
میشود .شایستگی استراتژیك میتواند منجر به ایجاد مزیـت رقـابتی بـرای سـازمان مـی شـود.
استفاده از ابزار شایستگی استراتژیك به سازمان اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقـاط قـوت
خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا ایجـاد کننـد و یکپـارچگی در اسـتراتژی سراسـر سـازمان
داشته باشند .گزینه الزام استراتژیك به مواردی اشاره دارد که بهعنوان عوامل استاندارد در بـازار
رقابتی دیده میشود .این امر در حالی اتفاق می افتد که این عوامـل و ارزشهـای ایجـاد شـده از
طریق آنها برای مشتریان در بازار کمیاب و غیر ممکن نمیباشد .ایـن عوامـل منجـر بـه ایجـاد
مزیت رقابتی نخواهند شد اما فقدان آنها موجـب از دسـت دادن مشـتریان و نارضـایتی آنهـا
خواهد شد .در ادبیات مدیریتی میتوان این عوامل را نه عوامل انگیزشی بلکه عوامل بهداشتی در
نظر گرفت .از این رو به آنها الزام گفته میشود که ورود به دنیای رقابتی کسب و کـار سـازمان
بدون داشتن آن عوامل امری غیرممکن است .گلوگاه اسـتراتژیك در مـواقعی رخ مـیدهـد کـه
عواملی وجود دارند که بهعنوان عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کـار شـناخته مـیشـوند امـا
سازمان ما فاقد این عوامل است و این امر در حالی است که رقبای سازمان آن عامـل را دارنـد.
این پدیده منجر به از دست دادن مشتریان خواهدشد زیـرا رقبـای سـازمان خـدمات بهتـری را
نسبت به سازمان ما به آنها عرضه میکند .از اینرو است که این موقعیتها را بهعنوان گلوگـاه
در سازمان شناسایی می کنند که بایستی سازمان در جهت رفع آن و یـا تغییـر اسـتراتژی خـود
بکوشد .پتانسیل استراتژیك برای عواملی مطرح میشود که نه سازمان ما واجد آنها اسـت و نـه
سازمانهای رقیب .این امر پتانسیلی را ایجاد میکند کـه سـازمان در صـورت صـالحدید و دارا
بودن منابع الزم و جذاب بودن فرصت بروی آن عوامل سرمایهگذاری کند و بتوانـد نسـبت بـه
رقبایی که در آن محدوده فعالیت نمیکنند برتری پیدا کند .به قولی می توان گفـت ایـن منـاطق
اقیانوس آبی هستند که هنوز در رابطه با آنها رقابت سنگینی صورت نگرفته اسـت .ایـن مـوارد
خروجیهایی است که بر اساس مدل تحقیق و جواب به هریك از سواالت و وضعیتهای مختلف
پیـش خواهـدآمد که بـرای هر یك میتـوان استراتـژیهای متفاوتی را پیشـنهاد و اتخـاذ کـرد.
در حالت دیگر مدل نیز به این وضعیت پرداخته خواهد شد کـه سـازمان تـا چـه انـدازه بـروی
عواملی که غیر کلیدی و آسان یاب هستند تمرکز کرده اسـت کـه ایـن امـر مـیتوانـد مـانع از
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برخورداری سازمان از مزیت رقابتی و نقش آفرینی آن در بازار رقابتی بهعنوان یك عضـو تـاثیر
گذار ،هم برای مشتریان و هم برای رقبا ،شود.
عوامل عمومی موفقیت

عوامل الزم برای موفقیت چیست؟

دستیابی به کدام یك از این عوامل آسان است؟
دستیابی به آن آسان
دستیابی به آن سخت
کدامیك از این عوامل کلیدی هستند؟
عوامل غیر کلیدی
عوامل کلیدی

آیا سازمان ما واجد این عامل
است؟

آیا سازمان ما واجد این عامل است؟

داریم

نداریم

داریم

رقبا ندارند

رقبا دارند

رقبا دارند

شایستگی

الزامات

گلوگاه استراتژیك

شکل شماره  :2مدل پژوهش

رقبا ندارند
پتانسیل

نداریم
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تجزیه و تحلیل دادهها
امروزه با توجه به گسـترش رقابــت در جذب منابع مالی ،بـین گـروههـای بـانکی
دولتـی و خصوصـی موجـود ،بانـكهای خصوصـی ،مؤسـسات مالی و اعتـباری جدید و
همچنیــن گستــرش دامنه فعالیت مؤسسـات قـرض الحسـنه ،اهمیــت شناســایی و
بهکارگیـری عوامـل مؤثـر بر منابـع بانـکی بسیـار حائـز اهمیت شـده است .بانك ها
با در نظر گرفتــن عوامـل مـوثـر و بهکارگیـری آنها میتوانـند رضـایت مشتــریان
خـود را جلـب کنـند و از وفـاداری آنها بهـره گیرنـد .امروزه یـك گـرایش جهـانی
به بازاریابی وفـاداری بـهوجود آمدهاسـت (الغیســی و هگـازی .)2211،سـازمان هـای
بسیـاری در اغلـب صنـایع ،بـه مطالعــه ،ارزیـابی و اجــرای راهبردهـای وفـاداری و
برنامـههایی با هـدف پـرورش روابط قـوی با مشـتریان خـود میپردازند که بانـكهـا
نیز از این امر مســتثنی نیـستند .با در نظر گرفتـن عوامــل تاثیرگـذار بـا توجـه بـه
دستهبندی اولیه دوگانهای که پیشتـر ذکـر شــد مـی تـوان دو دســته عوامـل درون
سازمانی و برونسازمانی را مدنظر قرار داد .عوامل برونسازمانی عوامل غیر قابل کنترل
مدیریت بانك است و عواملی نظیر نرخ تورم ،نرخ رشد عرضه پول ،درآمد ملی ،رشـد
اقتصادی ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاستهای بانك مرکزی را شامل می شود .
عوامل درون سازمانی را در یك تقسیمبندی کلی بـر اسـاس ادبیـات موضـوع در ایـن
پژوهش به هفـت دسـته کلی تقسیمبندی شد که در هر یك از دستهها مجموعـهای از
عوامل جای میگیرد .براساس روش تحقیق ،عوامل در ابتدا از طریـق ادبیـات موضـوع
گردآوری شد و برای غنی سازی و بهرهگیری از نظرات و تخصص خبرگان ،در اختیـار
مجموعهای از خبرگان قرار گرفت تا عواملی که کمتر بـرای بانکـداری خـرد ضـرورت
دارند شناسایی و از مجموعه عوامل مورد بررسی در این پژوهش حذف شود تا عوامـل
موفقیت در بانکداری خرد با تمرکز بیشتر تحلیل و بررسی شود .در جـدول شـماره دو
عواملی را که در هر یك از مراحـل پـژوهش ،گــردآوری شــد بـر اسـاس دسـته آن
مشاهده میکنید.
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جدول شماره  :2عوامل عمومی موفقیت در بانکداری خرد
نام عامل عمومی موفقیت مستخرج
از ادبیات موضوع پس از نظر
خبرگان

ردیف

1

ارائه خدمات متمایز با رقبا در صنعت
بانکداری

16

تبلیغات محیطی

2

نوآوری در خدمات بانکداری خرد در
شعبه

17

تبلیغات در فضای مجازی

3

دارا بودن شرکت های زیرمجموعه
همچون صرافی و شرکت بیمه برای
ارائه خدمات تکمیلی به مشتریان
شعب

13

خوشنامی و نام بانك

سهولت در دریافت تسهیالت (از نظر
وثایق و زمان ارائه تسهیالت)

13

قابلیت ارائه خدمات از طریق موبایل بانك

تطابق میان نیازهای بازارهای هدف و
محصوالت ارائه شده توسط بانك

22

قابلیت ارائه خدمات از طریق اینترنت بانك

6

ارائه کارت اعتباری به مشتریان

21

نوآوری در خدمات بانکداری الکترونیك

7

تعداد کافی باجه و متصدی پاسخگو در
هر شعبه

22

سرعت ارائه خدمات الکترونیك (همچون
صدور آنی کارت)

3

پاسخگویی و مشاوره مسئوالنه به
مشتریان

23

تسهیالت با نرخ سود رقابتی در بازار
بانکی کشور

24

12

رعایت عدالت در ارائه خدمات

21

امنیت سیستم های بانکداری الکترونیك
بانك

11

ویژگی های ظاهری مطلوب کارکنان
(لباس و آرایش صورت)

26

پراکندگی خودپرداز

احترام و برخورد مطلوب با مشتریان

27

در دسترس بودن (بدون خرابی و قطعی)
ابزارهای بانکی همچون خودپرداز ،اینترنت
بانك ،موبایل بانك ،پیامك و ...

ردیف

4

دسته
بندی

خدماتی
شعبه
محور

1

3

12

مالی

انسانی

دسته
بندی

نام عامل عمومی موفقیت مستخرج از
ادبیات موضوع پس از نظر خبرگان

برندینگ

13

خوشرویی در ارائه خدمات

23

14

اطالع رسانی مناسب محصوالت و
خدمات به مشتریان شعبه

23

11

شفافیت دستورالعمل های ارسالی از
ستاد به شعب

32
31
32

خدمات
بانکداری
الکترونیك

وابستگی
سازمانی

کاربرپسندانه بودن و راحتی استفاده از
خدمات بانکداری الکترونیك
امنیت و محرمانه بودن اطالعات مشتریان
نزد شعب بانك

تعلق سازمانی کارکنان
رضایت شغلی کارکنان
طراحی ظاهر درون شعب

فیزیکی

طراحی ظاهر بیرون شعب
مکان بهینه شعبه
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همانطور که در جدول شماره 2مشاهده مـیشـود مجموعـه عوامـل مسـتخرج از ادبیـات
موضوع برابر با  16عامل بود که پس از اخذ نظرات خبرگان به  32عامـل عمـومی موفقیـت
تقلیل یافت که برای استفاده در مدل پژوهش آماده است .عواملی که در دسته عوامل انسـانی
قرار گرفتهاند بهصورت  122درصدی از فیلتر خبرگان و متخصصان بانك عبور کـرده و بـه-
عنوان عوامل عمومی موفقیت شناسایی شدهاند ،این امر در حالی است که عوامل مالی بیشترین
تقلیل را در گذراندن فیلتر خبرگان دارا بودند و تنها  22درصد از عوامل مسـتخرج از ادبیـات
موضوع بهعنوان عامل عمومی موفقیت شناسایی شدند .در این میان دسته وابسـتگی سـازمانی
نیز بهصورت  122درصدی همه عوامل شناسایی شده در ادبیات موضوع را از فیلتر خبرگـان
گذر داده است و عوامل آن دسته بهعنوان عامل عمومی موفقیت شناسایی شـده اسـت .بـرای
آماده سازی داده ها جهت استفاده در مدل نیاز است تا عوامل عمومی موفقیت از نظـر میـزان
اهمیت ،میزان سخت یابی و عملکرد فعلی بانك انصار ،سنجیده شوند .بر اساس نتایج حاصله و
تحلیل پرسشنامههای تکمیل شده توسط مدیریت سرپرستیها و شعب نتایج زیر بهعنوان سـه
عامل برتر و سه عامل آخر در هر مشخصه معین شد.
جدول شماره  .3سه عامل برتر در هر مشخصه
مشخصهها

سه عامل
اول

سه عامل
آخر

میزان اهمیت

میزان سخت یابی

وضعیت فعلی بانک انصار

خوشنامی و نام بانك

دارا بودن شرکت های زیرمجموعه همچون
صرافی و شرکت بیمه برای ارائه خدمات
تکمیلی به مشتریان شعب

امنیت و محرمانه بودن اطالعات
مشتریان نزد شعب بانك

احترام و برخورد مطلوب با
مشتریان

ارائه خدمات متمایز با رقبا در صنعت
بانکداری

امنیت سیستم های بانکداری
الکترونیك بانك

امنیت و محرمانه بودن اطالعات
مشتریان نزد شعب بانك

تطابق بین نیازهای مشتریان و محصوالت
ارائه شده توسط بانك

سرعت ارائه خدمات الکترونیك
(همچون صدور آنی کارت)

دارا بودن شرکت های زیرمجموعه
همچون صرافی و شرکت بیمه برای ارائه
خدمات تکمیلی به مشتریان شعب

خوشرویی در ارائه خدمات

تبلیغات در فضای مجازی

ارائه کارت اعتباری به مشتریان

احترام و برخورد مطلوب با مشتریان

ارائه کارت اعتباری به مشتریان

تبلیغات در فضای مجازی

ویژگی های ظاهری مطلوب کارکنان
(لباس و آرایش صورت)

دارا بودن شرکت های
زیرمجموعه همچون صرافی و
شرکت بیمه برای ارائه خدمات
تکمیلی به مشتریان شعب
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بر اساس تحلیل وضعیت فعلی بانك انصار ،عوامل بهصورت کلـی در وضـعیت مناسـبی
قرار ندارند ،بهطوریکه میانگین امتیازات عوامل در حد میانه طیف است .بر این اساس بانك
در حوزه عواملی هم چون امنیت و محرمانه بودن اطالعات مشتریان نزد شعب بانك ،امنیت
سیستمهای بانکداری الکترونیك ،سرعت ارائـه خـدمات بانکـداری الکترونیـك و احتـرام و
برخورد مطلوب با مشتریان دارای باالترین امتیازات در میان عوامل دیگر هسـتند کـه ایـن
عوامل در دستههای خـدمات بانکـداری الکترونیـك و انسانی قرار گرفته است و ایـن امـر
نشاندهنده آن است که بانك انصار توانسته است عملکرد خود را با تبلیغات خود بهعنـوان
بانك تمام الکترونیك ،منطبق سازد .از سوی دیگر بانك در برخی عوامـل دسـته خـدماتی و
برندینگ و وابستگی سازمـانی دچار ضعـف اسـت بـه گــونهای کـه عــوامل دارا بوــدن
شرکتهای زیرمجموعه همچون صرافی و شرکت بیمه ،ارائه کارت اعتبـاری بـه مشـتریان،
تبلیغات در فضای مجازی و رضایت شغلی کارکنان کمترین امتیازات را در ارزیابی عملکرد
خود داشتـه است .نقـاط ضعـف بانك در صـورتیکه در حوزه عوامل مهـم و کلیـدی باشد
میتواند رضایت مشتریان را دستخوش تغییرات قرار دهد ،در غیر اینصـورت اگـر عوامـل
مذکور که بانك انصار در آنها وضعیت مناسبی از نظر عملکرد ندارد عوامل مهم و کلیـدی
نباشند ،عملکرد برتر بانك در حوزه عوامل مهم میتواند این نقصان را جبران کنـد .پـس از
بررسی هر مشخصه بهصورت مجزا ،برای شفاف شدن عوامل و مشخصههای مختلف آنهـا،
تحلیلهای متقاطع انجام میشود که بر این اساس میتـوان ســه تــحلیل متقــاطع میـزان
سختیابی  -میزان اهمیت ،میزان سختیابی  -وضعیت فعلی بانك انصار و میزان اهمیت -
وضعیت فعلی بانك انصار را مورد بررسی قرار داد تا بینشی جهـتدار نسـبت بـه عملکـرد
فعلی و آتی بانك انصار حاصل شود .در تحلیل متقاطع عوامل ،در ابتدا تحلیـل دو مشخصـه
اهمیت عوامل و میزان سخت یابی عوامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این امـر دیـد
خوبی به سازمان از جهت شناسایی عوامل مهم و سخت یاب مـیدهـد .در شـکل شـماره 2
عوامل بنا بر اهمیتشان و میزان سخت یابی شان مشخص شدهاند .در این شکل میتـوان بـه
چند نکته اشاره کرد ،سه عامل احترام و برخورد مطلوب با مشتریان ،خـوشرویـی در ارائـه
خدمات و ویژگیهای ظاهری مطلوب کارکنان (لباس و آرایش صورت) جزو عواملی هستند
که دارای اهمیت نسبتا باالیی هستند ،در این حال آسانیاب است .بهعبارت دیگـر سـازمان
میتواند با صرف منابع مقتضی به آسانی به این عوامل که در بانکداری خرد دارای اهمیـت
هستند ،سرمایهگذاری کند .از سوی دیگر ،عوامل بسیار مهم و نسبتا سخت یابی وجود دارند
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که سرمایهگذاری در آنها میتواند باعث ایجاد مزیت بالقوه شود .عواملی همچون خوشنامی
و نام بانك ،امنیت سیستمهای بانکداری الکترونیك بانك ،در دسترس بودن مسـتمر (بـدون
خرابی و قطعی) ابزارهای بانکی همچون خودپرداز ،اینترنت بانك ،موبایل بانك ،پیامك و ...و
همچنین ارائه خدمات متمایز با رقبا در صنعت بانکداری از این دست عوامل هستند.

شکل شماره  :3تحلیل متقاطع

تحلیل متقاطع دوم ،تحلیل میزان اهمیت عوامل به همراه وضعیت عملکردی بانك انصار
است .در تحلیل متقاطع وضعیت فعلی بانك انصار با وضعیت عوامل از نظر اهمیت میتـوان
به این نکته پی برد که کدام عوامل مهم در بانك در وضعیت مناسبی نیستند .همـانطور که
در نمـودار تحلیـل متقاطع این دو مشخصه مشاهده میشود ،عوامل رضایت شغلی کارکنان،
ارائه خدمات متمایز با رقبا در صنعت بانکداری ،تسهیـالت با نـرخ سود رقـابتی در بــازار
بانکی کشـور ،شفافیت دستورالعملهای ارسالی از سـتاد بـه شـعب و تطـابق بـین نیازهـای
مشتریان و محصوالت ارائه شده توسط بانك از جمله عواملی هستند که با وجود دارا بـودن
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اهمیت ،در بانك انصار وضعیت مطلوبی ندارند و بانك در این عوامل ضعف دارد که نیاز به
تقویت کردن دارد .هم چنین میتوان بیان داشت عواملی وجود دارند کـه از اهمیـت نسـبتا
باالیی برخوردارند و بانك در آنها وضعیت عملکردی مطلوبی دارد که این نشاندهنده نقاط
قوت بانك در بازار بانکداری خرد است و به نوعی مزیت های بالقوه بانك انصار قلمداد می-
شود .عواملی هم چون امنیت و محرمانه بودن اطالعات مشتریان نزد شـعب بانـك ،امنیـت
سیستمهای بانکداری الکترونیك بانك و سرعت ارائه خدمات الکترونیـك (همچـون صـدور
آنی کارت) از این دست عوامل هستند .در نمای شکل میتـوان عـواملی را نیـز یافـت کـه
گرچه عملکرد بانك در آن ها ضعیف است ،اما از اهمیت چندانی نیز برخـوردار نیسـتندکه

این امر هوشمندی بانك را در تخصیص منابع خود نشان میدهد.
شکل شماره  :4تحلیل متقاطع

تحلیل متقاطع سوم ،اختصاص به تحلیل میزان سختیابی عوامل و عملکرد بانك انصـار دارد.
در تحلیل متقاطع میزان سختیابی عوامل و وضعیت فعلی بانك انصار میتوان نکاتی را در رابطه
با پتانسیل مزیت بودن توانمندیهای بانك انصار شناسایی کرد .با توجــه بـه شــکل شمــاره 4
میتوان بیان کرد بانك در برخـی از عوامـل که دارای وضعیـت مطلـوبی اســت ،دارای مزیـت
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پایـدار نمیتواند باشد .به دلیل اینکه این عوامل جزو عوامل سخت یاب نیستند و لـذا رقبـا مـی-
توانند با سرمایهگذاریهای خود بهراحتی به این عوامل دست یابند و این عوامل را بـه مشـتریان
خود ارائه کنند .این امر می تواند باعث سوئیچ مشتریان از بانك انصار به بانكهای دیگـر شـود.
این عوامل را می توان شامل عواملی هم چون سرعت ارائه خدمات الکترونیـك (همچـون صـدور
آنی کارت) ،خوشرویی در ارائه خدمات و احترام و برخورد مطلـوب بـا مشـتریان دانسـت کـه
وضعیت بانك انصار در آنها مطلوب است .فلذا سرمایهگذاری روی این عوامـل بـرای دسـتیابی
به مزیت رقابتی میان بانكهای دیگر دارای قابلیت اطمینان باالیی نیست .از سوی دیگر عـواملی
وجود دارند که دستیابی به آنها در صنعت بانکداری سختتر است و می توان با سرمایهگـذاری
بر روی آنها بین خود و رقبا تمایز ایجـاد کرد ،امـا وضــعیت بانــك در ایـن عوامـل مطلـوب
نیست .اگر بانك برنامهای برای دستیابی به مزیتهای پایدار دارد بایستی بروی عواملی سـرمایه-
گذاری کند که دستیابی به آنها به آسانی امکانپـذیر نباشــد .برخــی از عوامــل نیـز وجــود
دارنـد که با وجود آسانیاب بودن ،بانك عملکرد خوبی در آنهـا نـدارد و مطلوبیـت الزم را در
آنها کسب نکرده است .این عوامل عبارتنداز رضایت شـغلی کارکنـان ،اطـالعرسـانی مناسـب
محصوالت و خدمات بانك به مشتریان.

شکل شماره  :1تحلیل متقاطع
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تحلیل عوامل عمومی موفقیت بر اساس مدل پژوهش
پس از اینکه دادههای مورد نیاز در رابطه با عوامل عمومی موفقیت گردآوری شد ،بایـد
گامهای مدل را طی کرد تا به خروجی و وضعیت های متصور شده در مدل دست یافت .بر
اساس مدل پژوهش میتوان برای این سوال که "عوامل عمومی موفقیت در بانکداری خـرد
چیست؟" اینگونه پاسخ داد که  32عامل عمومی وجود دارد که میتواند در بانکداری خـرد
روی کسب رضایت مشتریان تاثیر گذار باشد .بر اساس مدل سه مشخصه اصلی در کسـب
نظر خبرگان وجود دارد که خروجـیهای مـدل بر اسـاس آنهـا مشــخص خواهـد شـد و
سازمان میتواند نسبت به سرمایهگـذاری در بخـشهـای مختلـف تصـمیماتی پایـا و قابـل
اطمینان بر اساس وضعیت رقبای خود ،اتخاذ کند .در گام ابتدایی مدل ،باید مشـخص کـرد
کدامیك از عوامل عمومی موفقیت مذکور ،سختیاب هستند و کدامیك آسانیاب هسـتند.
این امر در اختصاص سرمایهگذاریهای سازمان میتواند موثر و جهتدهنده باشد .با توجـه
به تحلیلهای انجام شده و دستهبندی عوامل عمومی موفقیت به دو دسته عوامل سختیاب
و عوامل آسانیاب ،میتوان به این سوال مدل "دستیابی به کدام یك از ایـن عوامـل آسـان
است؟" پاسخ داد .جهت تبیین این امر از پرسشنامه دوم بهره گرفته شد که نتایج و تحلیـل
های جامع آن در بخش قبلی ارائه شد .در گام بعدی مدل باید مشخص شود که کـدامیك
از این عوامل که سختیاب هستند ،غیر کلیدی هستند و کدامیك کلیـدی هسـتند .عوامـل
کلیدی در تصمیمات راهبردی نقـش مهـمی را ایفا مـیکنند و می توان روی آنها سرمایه-
گذاری کرد .بر این اساس عوامل سختیابی که کلیدی هستند عبارتند از:

رضایت شغلی كاركنان

مكان بهینه شعبه

امنیت سیستم های
بانكداری الكترونیک بانک

خوشنامی و نام بانک

در دسترس بودن مستمر
(بدون خرابی و قطعی)
ابزارهای بانكی

تعلق سازمانی كاركنان

تسهیالت با نرخ سود رقابتی
در بازار بانكی كشور

ارائه خدمات متمایز با رقبا
در صنعت بانكداری

شکل شماره  :6عوامل کلیدی سخت یاب
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حال زمان آن است که در گام سوم مدل و بر اساس مشخصه سوم که وضعیت عملکرد
بانك انصار است ،وضعیت بانك را از نقطه نظر هر یك از عوامل کلیدی سختیاب بسنجیم
تا مشخص شود وضعیت بانـك درکدام عوامـل مطلـوب و در کدامیـك نـامطلوب اســت.
براساس تحلیلهای انجام شده ،پس از بررسی وضعیت بانك انصار مبتنی بر عوامل کلیـدی
سختیاب میتـوان به دو عامل کلیدی سخت که سـازمان دارای عملکـرد مطلـوبی اسـت،
اشاره کرد .از سوی دیگر بانك انصار در شش عامل کلیدی سختیاب دیگر دارای عملکـرد
مطلوبی نیست.
عملكرد نامطلوب

عملكرد مطلوب

شکل شماره  :7عملکرد بانك انصار در حوزه عوامل کلیدی سخت یاب
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پس از اینکه عوامل بر اساس سه مشخصه مطرح مدل پژوهش فیلتر و گـردآوری شـدند،
حال نوبـت آن اسـت که بر اسـاس وضعیت رقبـا و جایگـاه آنهـا در هـر یــك از عوامــل
مذکور گزینههای استراتژیك سازمان برای تصـمیمگیــری و جهــتدهـی بـه مسـیر آینـده
مشخص شود .با توجهبه حوزه عملکرد بانك انصار و نظر خبرگان بانك ،رقبای متناسب بانـك
بهصورت زیر انتخاب شد -1 :بانك اقتصاد نوین  -2بانك پارسیان  -3بانك مهـر اقتصـاد -4
موسسه اعتباری کوثر .با توجه به تحـلیل رقبای بانـك انصار مـیتوان بیـان کرد ،رقبــا در 4
عامل کلیدی سختیاب زیر دارای عملکرد مطلوب هستند و از سوی دیگر چهار عامل کلیدی
سختیاب وجود دارند که رقبای بانك انصار دارای عملـکرد خـوبی در این چهار عامـل نمـی
باشند و قابلیتهای زیادی را برای بانكهای دیگر فراهم میکند.

عملكرد نامطلوب

عملكرد مطلوب

تعلق سازمانی كاركنان

مكان بهینه شعبه

رضایت شغلی كاركنان

در دسترس بودن مستمر
ابزارهای بانكی

ارائه خدمات متمایز با رقبا در
صنعت بانكداری

خوشنامی و نام بانک

تسهیالت با نرخ سود رقابتی
در بازار بانكی كشور

امنیت سیستم های بانكداری
الكترونیک بانک

شکل شماره  :3عملکرد رقبا در حوزه عوامل کلیدی سخت یاب
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تحلیل نتایج مدل
با توجه به مدل پژوهش مقتضی است که بر اساس عوامل کلیدی سـخت یـاب کـه
بانك انصار دارای عملکرد مطلوب و یا نامطلوب در آنها است و عواملی کـه رقبـا در
آنها عملکرد مطلوب دارند و یا در آنها ضعف دارند ،تصمیمات استراتژیك با روشـن
شدن وضعیت استراتژیك اتخاذ شود .همانگونـه کـه از مـدل برمـیآیـد چهـار گزینـه
راهبردی پیشروی سازمان نمایان میشود که وضعیت سازمان را مشخص میکنـد .در
نگاه اول میتوان به این نکته دست یافت که بانك انصار شایستگی استراتژیك نسبت به
رقبای خود ندارد .بنابراین نمی توان با وجـود عملکـرد مطلـوبش در برخـی از عوامـل،
مزیت رقابتی خاصی بـرای بانـك انصار نسبـت به رقبـای خــود متصــور بـود .زیـرا
حوزهایی را نمیتوان یافت که در آن بانك انصار عملکرد خوبی داشته باشد و جزو نقاط
قوت او باشد اما رقبا از آن برخوردار نباشند .این امر نشان میدهد که جهتگیریهای
بانك برای توسعه قابلیتها کمتر حس و بوی رقابتی و تمـایز را داشـته اسـت و سـعی
شدهاست بیشتر در ناحیه اقیانوس قرمز به فعالیت و توسعه کسب و کار پرداخته شود.
بنابراین در حوزههای شایستگیهای استراتژیك نمیتوان به مـوردی اشـاره گـرد .یکـی
دیگر از گزینهها الزامات استراتژیك است که نشاندهنده قابلیتهایی است که هم بانك
انصار دارد و هم رقبای آن در اختیار دارند ،بنابراین جزو الزامات بازار است .این عوامل
بسیار حساس هستند ،به دلیل اینکه با توجه به انتظارات مشتریان و ارائه ایـن عوامـل
توسط رقبا ،جزو استانداردهای بازار تلقی میشود و جزو عوامل بهداشتی است.
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شکل شماره  :3خروجی مدل

به این معنی که داشتن این عوامل موجب انگیزش مشتریان نمیشود ،لکـن عـدم ارائـه ایـن
عوامل موجب نارضایتی مشتریان خواهد شد .توانمندیهای بانك انصار که امنیـت سیسـتمهـای
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بانکداری الکترونیك و خوشنامی بانك است عواملی هسـتند کـه رقبـا نیـز حـائز آنهـا هسـتند
بنابراین دلیلی برای انتخاب مشتریان نیستند .مشتریان این تصور را خواهندداشت که بانك انصار
و رقبایش از این جهت با یکدیگر تفـاوتی نـدارند و در صورتیکه بانـك ارائـهدهــنده خــدمت
به آنها قابلیتهای مذکور را نداشته باشند ،دیگر از آن بانك خـدمتی دریافـت نخواهنـد کـرد.
بنابراین بانك در قبال الزامات راهبردی باید رویکردی مبنیبر تضمین ارائه این خدمات ،حـداقل
در سطح کیفی رقبا است .بانك انصار باید اطمینان حاصل کند ارزشهای حاصل از ایـن عوامـل
که به عنوان الزامات استراتژیك مطرح میشود به مشتریان انتقال مییابد .با توجهبه اینکـه یکـی
از خروجیهای مدل شناسایی عوامل کلیدی و سختیابی است که بهواسـطه آنهـا مـیتـوان در
بازار به مزیتهای رقابتی دست یافت ،یکی از نقاط حساس و مهم آن بخشی از مـدل اسـت کـه
بانك انصار دارای عملکرد مطلوبی در آن عوامل کلیدی نیست .این امر زمانی بیشتر مورد توجـه
مشتریان قرار میگیرد که عواملی را که بانك انصار فاقد آنها است ،رقبای او دارند و به واسـطه
آن میتوانند مشتریان را جذب خود کنند .در این حـوزه دو گزینـه مطـرح مـی شـود :پتانسـیل
راهبردی و گلوگاه راهبردی .گلوگاه راهبردی همانگونـه کـه از نـامش بـر مـیآیـد نقـاط بسـیار
حساسی هستند .یکی از دالیل ریزش مشتریان گلوگاههای راهبـردی اســت ،بـهعبـارت دیگـر،
ارزشهایی که رقبا ارائه میکنند و مـا نمـیتـوانیم .بانـك انصـار دو عامـل را بـهعنـوان گلوگـاه
استراتژیك دارد ،اول در دسترس بودن مستمر ابزارهای بانکی است و دیگری مکان بهینه شـعب.
بانك انصار در این موارد می تواند رویکردهایی را مورد نظر قرار دهد .بانك در ابتـدا مـی توانـد
بازار هدف متفاوتی را انتخاب کند ،بـازار هـدفی کـه دو عامـل مـذکور بـرای آنهـا از اهمیـت
برخوردار نباشد .این امر باعث میشود که با توجه به اینکه ارزشهای مـرتبط بـا ایـن دو عامـل
مورد انتظار مشتریان نمی باشد ،بانك صدمه ایی از لحاظ نداشتن آن ها نخورد و بتواند بصـورت
مستمر به مشتریان خود ارائه خدمات نماید .رویکرد دومی که می توان برای بانك انصار در نظـر
گرفت سرمایهگذاری برای بهبود عوامل مذکور است تا پس از بهبـود بتوانـد ایـن عوامـل را بـه
سطح الزامات استراتژیك ارتقاء دهد .آخرین وضعیت پتانسـیل اسـتراتژیك اسـت .ایـن منطقـه
اقیانوس آبی است که نه بانك انصار و نه بانك های رقیب در این حوزه فعالیت نکردهاند .در این
حوزه رویکردی را که میتوان برای بانك انصار اتخاذ کرد سرمایهگذاری انتخابی اسـت .انتخـابی
بودن آن به این دلیل است که بانك با توجه به توانمندیها و قابلیتهای خود می توانـد تصـمیم
به سرمایهگذاری در عوامل این حوزه داشته باشد .در صورتیکه در این حوزه ها سـرمایهگـذاری
نمایـد میتـواند آنها را به شایستـگیهای راهبــردی خود مبدل سازد که این امـر در صـورتی
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میتواند به شایستگیهای استراتژیك بانك تبدیل شود که بانك پیش تر از رقبا به عملیـاتیسـازی
و ترویج آن برسد .در صورتی که رقبا نیز جهتگیری مشابهی را اتخاذ کنند و سعی در دستیابی بـه
عوامل موجود در پتانسیل راهبردی داشته باشند ،همزمانی این موضوع می توانـد منجـر بـه ایجـاد
یك الزام استراتژیك گردد .بنابراین در این گزینه ضرورت زمان و مالحظات زمانی که بتواند منجـر
به پیشرو بودن بانك شود ،حائز اهمیت است.
نتیجه گیری
با توجه به خروجیهای مدل ،نمایان شد که بانك انصار نسبتبه رقبای خود هـیچ شایسـتگی
راهبردی ندارد که در صورت تصمیم برای ایجاد تمایز ،نیـاز دارد در حـوزههـای پتانسـیلهـای
راهبردی با توجه به توانمندیهای خود سرمایهگذاریهای مقتضی را انجام دهد .در حوزه عوامـل
کلیدی سختیابی که بانك انصار عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشـته اســت ،مشــاهده
میکنیم که رقبا نیز فقدانی در این عوامل ندارند و عملکرد آنها نیز مطلوب میباشد .این عوامـل
عبارتند از امنیت سیستمهای بانکداری الکترونیك و خوشنامی بانك که نیاز به تضمین و اطمینـان
دارند .بهاین معنی که بانك انصار بایستی از داشتن عملکرد مطلوب در حوزه این عوامل اطمینـان
حاصل کند .این عوامل الزامات استراتژیك بانك هستند و هرگونه فقدانی در این حوزه نارضـایتی
مشتریان را به بار خواهد آورد .در برخی از عوامل نیز بانك انصار عملکرد مطلوبی ندارد و آنهـا
را گلوگاههای استراتژیك در نظر باید گرفت .از این جهت گلوگاه است ،که ایـن عوامـل از سـوی
رقبا رعایت میشود و ارزشهای ناشی از این عوامل به مشتریان انتقال پیدا میکند در حـالیکـه
بانك انصار عملکرد مناسبی در این عوامل ندارد و این امر موجب مراجعـه مشـتریان بـه رقبـای
بانك خواهدشد .این عوامل عبارتند از ،در دسترس بودن مستمر ابزارهای بـانکی و مکـان بهینـه
شعب .در قیاس بانك انصار و رقبای بانك ،نقاطی هم وجود دارند که بانك انصار و رقبا از آنهـا
غافل مانده اند .تسهیالت با نرخ سود رقابتی در بازار بانکی کشور ،ارائه خدمات متمایز با رقبا در
صنعت بانکداری ،رضایت شغلی کارکنان و تعلق سازمانی کارکنان از جمله عـواملی هسـتند کـه
بعنوان پتانسیلهای راهبردی مطرح میشود .در صورتیکه بانك انصار با توجه به توانمنـدیهـای
خود بتواند در این عوامـل سـرمایه گـذاری نمایـد مـیتوانـد در حـوزه آنهـا حـائز شایسـتگی
استراتژیك شود زیرا رقبا از عملکرد مناسبی در این عوامل ندارند .بـا توجـه بـه اینکـه بانـك بـا
ماهیت خدماتی بودنش بسیار به کارکنانش متکی است ،بهبود تعلق سـازمانی و رضـایت شـغلی
کارکنان میتواند در تحقق اهداف متعالی سازمان اثر گذار باشد .با توجه به وضعیت بانك انصـار
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و وضعیت رقبا و خروجی های مدل استراتژیهایی برای بانك انصار تـدوین گشــته اســت کـه
میتواند در بانکداری خرد و تجهیز منابع بانك و ایجاد وفـاداری مشـتریان مـوثر واقـع شـود .از
جمله راهبد های تبیین شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیك
مدیریت اثربخش برند
توسعه زیرساخت های کسب و کار
توسعه سرمایه انسانی
بهبود بهره وری
بهره برداری از زیر ساخت های بانکداری الکترونیك
مدیریت شبکه توزیع

شکل شماره  :12استراتژی های بانك انصار

توسعه زیرساختهای بانکداری الکترونیك :با توجه به توسعه تجـارت الکترونیـك و بـه
تبع آن بانکداری الکترونیك در جهان و کشور ایران ،بانکداری الکترونیك یکی از ضـرورت-
های بانکداری نوین در ایران است که بدون آن حلقه گمشدهای در بانکداری جـامع بانـك-
های کشور مشاهده خواهدشد .با توجه به یکی از چالشهای بـزرگ بانکـداری الکترونیـك،
توسعه زیر ساختهای آن میتواند موجب توسعه امنیت سیستمهای مرتبط بـا آن و ایجـاد
اطمینان در مشتریان برای انجام تبادالت مالی امن شود.
مدیریت برند و بهبود ارزش ویژه برند :برند ماهیت بصـری و معنـوی یـك سـازمان اسـت،
امری است که بهواسطه آن مشتریان ،بانك و خدمات آن را شناسایی ،یادآوری و تــرویج مـی-
کنند .هر چه تصویر و هویـت برند بانـك در ذهـن مشتـریان و در بازار بهصورت مطلـوبتـری
نقش بسته باشد ،تمایل مشتریان برای دریافت خدمات از آن بانك بیشتر خواهدشد.
بهبود بهرهوری :یکی از نکات مغفول در سازمانهای ایرانی عـدم توجـه بـه بهـرهوری و
بعضا بهرهوری پایین سازمانها است .بهرهوری به چگونگی مصرف منابع بـرای رسـیدن بـه
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اهداف و میزان تحقق اهداف اشاره دارد .با توجه به اینکه هزینه تمام شده پول در بانك هـا
نسبتا باال بوده و نیاز است تا با بهبود بهرهوری هزینه مذکور را کمینه ساخت تا بهواسطه آن
بتوان تسهیالت را با نرخی کمتر از رقبا ،به بازار ارائه کرد.
توسعه زیرساختهای کسب و کار :با توجه به ماهیت صنعت خدمات و به خصوص خدمات
مالی و بانکی در ایران ،جنبه نوآورانه محصوالت و خدمات بانکی کوتاه است و بانـكهـا فرصـت
زیادی برای بهرهبرداری از نوآوریهای خود ندارند .بنابراین در صـنعت بانکـداری کـم و بـیش
خدمات یکسان و مشابه از سوی بانكهای کشور مشاهده میشود .در این بین برای ایجـاد تمـایز
باید زیرساختهای کسب و کار توسعه داده شـوند تـا ارزشهـای انتقـالی ،نحـوه ارائـه ارزش و
عاملهای انتقال ارزش به مشتریان متفاوت و برتر از رقبا عملکرد داشته باشند.
توسعه سرمایه انسانی :با توجه به اینکه بخش زیادی از کارکنان بانـك در شـعب و بـه
عبارت دیگر خط مقدم سازمان به فعالیت میپردازند و به مشتریان خدمترسانی میکننـد،
ارزش محصوالت و خدمات بسیار به نوع ارائه آنها توسط نیروی صف بانك بسـتگی دارد.
بنابراین افزایش رضایت شغلی و کاری آنها می تواند تا حد زیادی بر عملکرد بانـك تـاثیر
بگذارد .به همین دلیل است که مشتری مداری در بانك در شعب بسیار حائز اهمیت اسـت
و رضایت مشتریان در گرو خدمت رسانی کارکنان صف بانك خواهدبود.
بهرهبرداری از زیرساخت های بانکداری الکترونیك :بی شـك توسـعه بانکـداری الکترونیـك
یکی از الزامات بانکداری نوین است که بانكها در توسعه آن نـاگزیر هسـتند .ارائـه خـدمات از
طریق سیستمهای مبتنی بر بانکداری الکترونیك در کسب رضایت مشتریان بسیار مـوثر اسـت و
این امر بدین معنی است که ارائه ارزشهای ناشی از این خدمت بهصوت مستمر برای مشـتریان
مورد انتظار است .بنابراین بایستی با توسعه ایـن ابزارهـا و نظـامهـای نگهـداری آنهـا از بـروز
اختالالت که منجر به عدم دریافت خدمت از سوی مشتریان می شود ،جلوگیری کرد.
مدیریت شبکه توزیع بانك :بر اساس آمیخته بازاریابی یکی از ابزارهای بازاریابی کانـالهـای
توزیع است که این امر در بانكها بهطور سنتی شعب بوده و در حال حاضر سیستمهای مبتنی بر
بانکداری الکترونیك نیز اضافه شده است .جانـمایی و مکانیابـی کانالهای تـوزیع بی شك یکـی
از ارکان اصلی در نحوه ارائه خدمات به مشتریان است .این امر که تـا چـه میـزان مشـتریان در
زمان نیاز میتوانند به کانالهای دریافت ارائه خدمات دسترسی داشته باشـند و نحـوه دسترسـی
چگونه است می تواند تاثیر بهسزایی در کسب رضایتمدی مشتریان و تبدیل آنهـا بـه مشـتران
وفادار داشته باشد.
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