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Abstract 

The close linkage between competitive strategy and functional strategic activities is asserted to be a 
precondition to the achievement of optimal business performance. This study explores how the 
relationship between (and among) operations, marketing, and competitive strategies affects 
organizational performance in the banking industry. Our findings show that: (a) competitive strategy 
moderates the relationship between operations and marketing strategic activities, and organizational 
performance, (b) certain integrated strategic decisions of operations and marketing functions have a 
significant impact on organizational performance, and (c) the performance of retail banks within a 
strategic group differs depending on the quality of the strategic fit. 
The efficiency of a service organization is usually dependent on well-managed operations, while its 
effectiveness depends on well-administered marketing. 
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 چکیده 

سب و کعملکردهاي  براي موفقیتارتباط نزدیک بین استراتژي هاي رقابتی و استراتژي هاي ساختاري به عنوان پیش شرطی 
کرد هاي رقابتی بر روي عملفعالیت ها و استراتژي که چگونه ارتباط بین تحقیق نشان می دهد این  به شمار می آید. مطلوب کار

ارتباط  اعتدال اي رقابتی باعث) استراتژي هaیافته هاي ما نشان می دهد که  تاثیر گذار می باشد. صنعت بانکداريدر سازمانی را 
در خاص یکپارچه  ديراهبر) تصمیمات b، و عملکردهاي سازمانی می گرددبازاریابی  ملکرد ها و فعالیت هاي استراتژیکبین ع

در  ) عملکرد بانک هاي محلیcو  می باشد،قابل توجهی بر روي عملکرد سازمانی مورد عملکردها و فعالیت بازاریابی داراي تاثیر 
 دارد. راهبردي تناسببستگی به کیفیت که  میان گروه هاي استراتژیک متفاوت بوده

 هاي بازاریابی استراتژي، راهبردي، تناسب افزایش عملکرد سازمان :گانکلیدواژ

 مقدمه  -1

نزدیک بین استراتژي هاي رقابتی و عملکردها براي سازماندهی  راهبرديارتباط  ،خدمات راهبرديدر مطالعات مربوط به مدیریت 
براي بدست آوردن رقابت هاي در سطح جهانی  راهبرديعالوه بر این چنین ارتباطات  خدمات داراي اهمیت زیادي می باشد.

ند زاري ایجاد می کعالوه بر این استراتژي هاي بازاریابی که سازگاري را بین بازاریابی و استراتژي هاي با میت می باشد.حائز اه
تا ارتباط بین بازاریابی و استراتژي از این رو چنین فرایندي ضروري می باشد  سازمان ها حائز اهمیت می باشد.براي عملکرد 

تاثیري بر روي عملکرد سازمان ها  راهبرديرتباطات ارسی این موضوع بپردازیم که چگونه هاي رقابتی را درك کنیم و به بر
  دارند.

ر این عالوه ب بستگی به عملکردها دارد در حالی که اثر بخش آن بستگی به بازاریابی مناسب آن دارد.کارایی خدمات سازمانی 
 نین مشارکت فعال مشتریان در فرایند تولید وجود دارد.خاصی از خدمات همانند تولید و مصرف همزمان و همچ جنبه هاي

 تژي بازاریابی و عملکردياي خدماتی یکپارچکی را بین استراچنین ویژگی هایی از خدمات نیازمند این می باشد که سازمان ه
 ر این مقاله ما به بررسید راین تطبیق عملکردها و بازاریابی در موفقیت سازمان ها داراي اهمیت می باشند.ببنا به وجود آورند.

 و استراتژي هاي رقابتی از جنبه هاي کلی می پردازیم.بازاریابی  ،عملکرد استراتژي هاي موثر

ه ما به طور سازگاران ،به طور کلی جانبه مورد بررسی قرار می گیرد. تاثیر عملکرد استراتژي ها از طریق روش هاي تحلیل چند
 اب ابزارهاي تحلیلی براي سنجش می پردازیم.اي به بررسی مفاهیم و انتخ

بخش  فرضیه هاي مربوطه در به توصیف پیشینه نظري می پردازد. 2بخش  می گردد. بخش بنديالباقی این مقاله به صورت زیر 
ر مد نظر قرار می گیرد. نتایج تجربی و کاربرد آن از نظر مدیریت د 4روش شناسی در بخش  مورد بررسی قرار می گیرد. 3

 صورت می پذیرد.  6و نتیجه گیري نهایی در بخش  5بخش 
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 پیشینه هاي نظري : -2

 : بانک هاي محلی در مدیریت راهبرديموضوعات  2.1

 ريفناوظهور چنین  شده است. بانک هاي محلی و ارتباطی باعث ایجاد انقالبی در فناوري اطالعاتغیر دولتی کردن و توسعه 
 ملی و جهانی ارائه دهند. ،به وجود آورده است تا خدمات خود را در سطح داخلی بانک هاي محلیهایی این امکان را براي این 

عالوه بر این چنین تغییراتی اگرچه ممکن است  چنین تغییراتی تسهیالت زمانی و مکانی را براي مشتریان به وجود آورده است.
بانک هاي این فرایند  ي مشتریان خاص ایجاد کرده است.گردد ولی خدماتی را برا بانک هاي محلیباعث کاهش در آمد این 

را ملزم می کند تا باعث ایجاد درآمدزایی براي گروه خاصی از مشتریان گردد تا باعث توسعه روابط و وظیفه شناسی  محلی
را  تا مقرراتی چنین تغییراتی بانک ها را مجبور می سازد ،همان طور که توسط روس و وندرولد بیان شده است مشتریان گردد.

 ی زود بازده تنظیم کنند.بانک هاي محلیبراي 

ایست به این ترتیب بانک ها می ب  مدیریت موثر و کارآمد این بنگاهها نیازمند یکپارچگی بانکها در حوزه هاي بازاریابی می باشد. 
ان در در مسیر تغییر نیازهاي مشتری چنین یکپارچگی هایی می بایست استراتژي هایی را بین عملکرد و بازاریابی ایجاد کنند.

بررسی هاي ما  د توجیه پذیر می باشد.ندر بخش هاي بازاري یک فرای راهبردياز این رو فرایندهاي  هاي فعال انجام گیرد.ارباز
ن  برددر بازارها می پردازد و به تحقیق در ارتباط با استراتژي هاي مورد نیاز براي باال راهبرديبه یکپارچگی فعالیت هاي 

 عملکردهاي تجاري اقدام می ورزد.

  در ارتباط با عملکردها و بازاریابی : راهبرديموضوعات  2.2

ا تنه بین عملکردها و فرایندهاي رقابتی در ارتباط با کارایی شرکت ها داراي اهمیت زیادي می باشد. راهبرديسازگاري هاي 
اي به بررسی روابط بین استراتژي ه و همکارانشبراي نمونه ویلیام  اند.داخته از تحقیقات به بررسی این موضوع پرتعدادي کمی 

با  در ارتباط راهبردياسمیت و ریس به بررسی تاثیر عملکردها  عملکردي و استراتژي هاي رقابتی در این مورد پرداخته است.
محدودي بازسازي شده و روابط کلی به هر حال مفاهیم مربوط به چنین استراتژي هایی به صورت  عملکرد خدمات می پردازند.

 رقابت و استراتژي هاي کاربردي نشان می دهد. ،را در میان عملکرد

در مورد بازارها تمرکزش را بر روي این موضوع قرار می دهد که چگونه روابط بین بازار و عملکرد سازمان  راهبرديبررسی هاي 
مطالعه در سطح بازار تمرکز خود  ،بررسی در مطالعه مربوط به عملکردهمانند  ها توسط استراتژي هاي رقابتی کنترل می گردد.

 را بر روي عملکردهاي کلی در میان بازار و استراتژي هاي رقابتی قرار می دهد.

 چارچوب مفهومی استراتژي ها :  2.3

 ،نبه هابا توجه به این نوع از ج سطوح رقابتی و عملکردي استراتژي ها از طریق روابط باال به پایین به یکدیگر مرتبط می باشد.
براي  استراتژي هاي عملکردي به طور موثري از این استراتژي ها حمایت می کند و در عملکردهاي مربوطه مشارکت دارد.

ن براي عالوه برایدند.بایست نقش بیشتري را عهده دار گرفعالیت ها و بازاریابی ها می   ،رضایت مشتریان و توسعه استراتژي ها
 به هم مرتبط باشند. راهبرديدات موجود در این زمینه این دو بخش می بایست به صورت تعه

 به دنبال استراتژي هاي رقابتی موجود در سازمان ها که در بخش اول توضیح داده شده است ،راهبرديدر ارتباط با زنجیره هاي 
اسنو  ،بین این دو استراتژي مورد نظر که توسط مایلزیرد. استراتژي هاي سازمانی و استراتژي هاي مربوط به بازاریابی قرار می گ

و پورتر بیان شده است ما انواع قدیمی آن را انتخاب می کنیم زیرا این نوع از استراتژي ها از چنین سبک هایی به طور موفقیت 
ورد الوه بر این نمونه هاي مععالوه براین سبک هاي مورد نظرتاکیدي بر روي تغییرات محیطی می کنند. آمیزي استفاد می کند.

نظر میل و اسنو یک چارچوب نظري موثري می باشد که به تجزیه و تحلیل توانایی بانک ها مطابق با قانون و مقررات و تغییرات 
ر طبقه امیل و اسنو واحد هاي تجاري را به چه فنی می پردازند که براي رفاه و بقاي شرکت ها امري مهم به شمار می آید.

ارد که این فرض نیز وجود د می کنند که بر پایه توانایی آن شرکت در مسیر انتخاب تولیدات و بازار مورد نظر می باشد. تقسیم
 اهبرديراما نوع واکنشی آن داراي نقایص  تحلیلی و اکتشافی داراي اهمیت یکسانی می باشند. ،این سه استراتژي یعنی دفاعی

که  کارایی استراتژي هاي اجرایی که عامل تعیین کننده اي در ارتباط با عملکرد اقتصادي آن ها بر این عقیده هستند  می باشد.
 شرکت ها می باشد بین استراتژي هاي تجاري و کاربردي قرار دارد.

استراتژي هاي عملکردي از طریق استفاده موثر از مدیریت داد و ستد ها که استراتژي رقابتی یک سازمان را مورد حمایت قرار 
 مختلفی به عنوان استراتژي هاي ترکیبی استفاده می کنند. راهبرديمحققان مختلف از ابزارهاي اجرا می باشد. لقاب ی دهدم

زودبازده ما تحقیقات روس و واندر ولد را مد نظر قرار  بانک هاي محلیدر مورد  راهبرديبراي ارائه تعریف مناسبی از متغیر هاي 
 می دهیم.
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به این ترتیب مطالعات ما بر روي  در بازارها مد نظر قرار می گیرد. راهبرديمحتواي  ،در بازار راهبرديغیرهاي متبراي تعیین 
 می باشد. بانک هاي محلییک سري از استراتژي هاي کلیدي در 

ت یابی به موفقیبازاریابی و استراتژي هاي رقابتی براي دست  ،در میان این فعالیت ها راهبرديسازگاري هاي  ،به طور خالصه
فعالیت ها در بخش هاي مدیریتی در ارتباط با استراتژي هاي رقابتی می باشد که به عنوان  بنابراین ایجاد حائز اهمیت می باشد.

ما هم اکنون با فرضیه خاصی روبرو هستیم تا به بررسی سطوح بین استراتژي ها رقابتی یک محدوده مورد توجه به شمار می آید.
 پردازیم.و عملیاتی ب

 . فرضیه هاي تحقیقی :3

 بازاریابی و استراتژي هاي رقابتی : ،بین عملیات راهبرديسازگاري هاي  3.1

آن با  ارتباط و فعالیت متقابل ،یک استراتژي رقابتی نمی تواند به تنهایی تاثیر مهمی بر روي عملکرد داشته باشد. به هر حال
به عبارت دیگر استراتژي هاي رقابتی نمی تواند به تنها یی  ردي مهمی می باشد.استراتژي هاي ساختاري داراي تاثیرات عملک

به این ترتیب مشارکت فعالیت  بر روي عملکرد سازمان ها اهمیت زیادي دارد. راهبردياما کیفیت روابط  داراي اهمیت باشد
ارایی شان با استراتژي هاي تگی به میزان کملکرد سازمان ها بسدر ارتباط با عملکردها و بازاریابی در مسیر ع راهبرديهاي 

 سوق می دهد که تاثیر عوامل میانجی را در این استراتژي ها نشان می دهد. 1این فرایند ما را به سمت فرضیه  رقابتی دارد.

 و عملکردهاي سازمانی می باشند. راهبردي: استراتژي هاي رقابتی به عنوان یک میانجی بین فعالیت هاي  1aفرضیه  

 بازار و عملکردهاي سازمانی می باشند.  راهبردي: استراتژي هاي رقابتی به عنوان یک میانجی بین فعالیت هاي 1bفرضیه 

 بازاري و عملکردي : راهبردي. تاثیر متقابل فعالیت هاي  3.2

متاسفانه این دو فاکتور  و کارآمدي عملکردها در موفقیت خدمات مربوط له یک شرمت حائز اهمیت می باشد.کارایی بازاریابی 
اند در مسیرهاي مختلفی گام بردارد. بنابراین براي رضایت مشتریان و افزایش میزان فروش یک شرکت می همچنین می تو

کپارچه مدیریت ی بایست از طریق یکپارچگی عملکردها و فعالیت هاي بازاري تعادلی را بین کارایی بازار و عملکردها ایجاد کند.
می  محور -به بخش هاي مدیریتی مختلفی دارند که کارازیرا آن ها نیاز  د ممکن است به آسانی به دست نیایداین دو عملکر

عملکردهاي بازاري معموال مربوط به اولویت ارائه کاالها براي  باشد در حالی که بازاریابی  مشتري محور و بازار محور می باشد.
ملکردي تاکیدي بر روي توانایی بهبود خدمات دارد و بازدهی به عنوان یک نقش هاي ع دستیابی به فروش بیشتر می باشد.

بین عملکرد ها  راهبرديبه هر حال همانطور که روس و وندرولد تاکید می کنند ارتباط  مهمی به شمار می آید. راهبرديمتغیر 
لکرد رسی اینکه بفهمیم چگونه یکپارچگی عمبنابراین براي بر و بازاریابی براي موفقیت شرکت ها ي خدماتی مورد نیاز می باشد.

 و بازار عملکردهاي تجاري را تحت تاثیر قرار می دهند ما تحقیقات خود را به صورت فرضیه مطرح می کنیم.

بازار وجود دارد که بر روي عملکرد سازمان ها نیز تاثیر گذار  راهبردي: ارتباطات مهمی بین عملکردها و فعالیت هاي 2aفرضیه 
 شد.می با

کلی و فلور این موضوع را مطرح می کنند که ارتباط بین یکپارچگی عملکردها و بازاریابی  –در مورد عملکردهاي صنعتی اولري 
در سازمان هاي خدماتی یکپارچگی عملکردها  ،به طور مشابه و عملکردهاي سازمانی توسط استراتژي هاي رقابتی اداره می گردد.

که به صورت  را نشان می دهد. b 2بنابریا چنین بررسی هایی فرضیه  هاي رقابتی اداره می گردد.و بازاریابی توسط استراتژي 
 زیر می باشد.

 بازار در سازمان دهی خدمات توسط استراتژي هاي رقابتی اداره می گردد. راهبردي: تاثیر یکپارچگی فعالیت هاي b 2فرضیه 

 ده .استراتژي هاي کلی و عملکردهاي سازماندهی ش  3.3

تراتژي بازار و اس ،تجزیه و تحلیل هاي دو منظوره نمی تواند به عنوان یک ابزار موثر براي بررسی الگوهاي کلی در میان فعالیت ها
 در این موارد سیستم هایی که از تحلیل م می باشد.ل وجود ناسازگاري ها در نتیجه ترکبه شمار بیاید و این به دلی هاي رقابتی

 استفاده می کنند می توانند براي غلبه بر این محدودیت ها به کار روند.ري یهاي چند متغ
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تاثیر  گویی برايفایل خاص تعریف می کنند و از تحلیل هاي الورا را به عنوان یک عامل مرتبط به پاین سیستم ها استراتژي ه
 يراهبردر تحلیل مناسب با جنبه هاي این نوع تجزیه و تحلیل ها به عنوان یک ابزااستفاده می کنند.  راهبرديعملکردهاي 

به ویژه اینکه فرضیه مربوط به این نوع تجزیه و تحلیل ها این می باشد که اکثر سازمان ها از یک  کامل در نظر گرفته می شوند.
 پروفایل ایده ال استفاده می کنند .

ه ب ،براي حمایت از واحد هاي تجاري به کار روندمربوط به عملکردها و بازاریابی به صورت سازگارانه اي  راهبردياگر تاثیرات 
 باعث الاین اعتقاد وجود دارد که استراتژي هایی با کیفیت با در سطح باالیی حاصل می گردد. راهبردياین ترتیب یک ارتباط 

زمانی که  بنابراین چنین نظریه اي وجود دارد که که در نهایت باعث بهبود عملکردها می شود.تقویت مکمل ها می گردند 
بازاریابی و استراتژي هاي رقابتی باالتر می رود عملکردهاي تجاري باالتري مد نظر قرار می  ،در میان عملکرد راهبرديسطوح 

 به صورت کلی بیان می گردد : 3فرضیه  ،به طور کلی راهبرديبراي بررسی عملکردهاي  گیرد.

 ژي هاي رقابتی بر روي عملکردهاي سازمانی تاثیر مثبتی دارد.بازاریابی و استرات ،انطباق کلی عملکرد ها:  3فرضیه 

 نمونه برداري و جمع آوري اطالعات :

بانک می باشد که نام  530نمونه از آن ها مورد بررسی قرار گرفت این نمونه ها شامل  1000یک سري از بانک ها اطالعاتی از 
ز بعد ا یک از این بانک ها به عنوان یک منبع خبري کلیدي به شمار می آیند.مدیران هر  و عنوان مدیران نیز در آن وجود دارد.

بعد از دو  بسته تحقیقی براي آن ها اماده شد 530ایجاد وتنظیم پرسشنامه آن از طریق پست الکترونیک به آن ها ارسال شد . 

اگرچه این پاسخ ها  درصد می باشد. 15.6 نمونه از آن ها پاسخ دریافت کردیم که نرخ آن 81با رتالش در این زمینه ما از 
ارینگتون بنا به گفته المبرت و ه نرخ واکنش هاي تحقیقات قبلی قابل مقایسه می باشد اما این میزان نسبتا پایین می باشد.ربا

سه که از طریق مقایما بررسی هایی را انجام داده ایم  ،براي ارزیابی این مورد که واکنش هاي غیر اصولی در این زمینه ایجاد نشود
فرضیه مورد نظر ما فرضیه هاي صفر مربوط به این از مدیران باشد. دیگر بر اساس اندازه و عنوان هریکنمونه ها با نمونه هاي 

دون بقرار می دهد این فرایند این امکان را براي ما به وجود می آورد تا به بانکهاي بزرگتر در امریکا  0.10موارد را در سطح 
 ري نگاه کنیم.جانبدا

 استراتژي هاي رقابتی : 4.2.11

ن بر ای استراتژي هاي رقابتی با استفاده از ساختارهاي خودساخته در نمونه هاي مربوط به مایلز و اسنو سازماندهی می گردد.
این  ار نمونه ازچه ی زودبازده قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.بانک هاي محلیاساس چنین فرایندهاي خودساخته اي در 

ی و تحلیل ،دفاعی ،این نمونه ها به ترتیب به نام اکتشافیها به توصیف مشخصه هاي هر یک از این استراتژي ها می پردازد.
 و این موارد همچنین به شمار می آیند. راهبردياین فرایندها به عنوان یک روش مناسب در انجام تحقیقات  کنشگر می باشند.

 قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. يراهبرددر تحقیقات 

 استراتژي هاي عملکردي و بازاریابی : 4.2.2

ساختارهاي مربوط به  محتواي مربوط به استراتژي هاي عملکردي شامل استراتژي هاي ساختاري و غیر ساختاري می باشد.
بوط به استراتژي هاي غیر ساختاري مربوط مل تصمیم گیري هاي سنتی می باشد در حالی که عناصر مراش راهبرديساختارهاي 

انک ببراي ایجاد استراتژي هاي عملکردي در  به تصمیم گیري هایی می باشد که سیستم ها و افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
 اشد.انتخاب غیر ساختاري می ب 7انتخاب ساختاري و  9را مد نظر قرار می دهیم که شامل  راهبرديفعالیت  16ما  هاي محلی
ی زود بازده و بخش هاي مربوط به مدیریت بانک هاي محلیتحقیقات قبلی مربوط به  ،ا توسعه این ابزارهاي سنجشیبدر ارتباط 

گفته هاي مربوط به راس و وندرولد زمانی که به انتخاب چنین استراتژي هایی می  خدمات به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
 د.پردازیم واقعا کمک کننده بوده ان

 ها در یک بازار متغیر و تدارك تولیدات مناسب برايتعیین فرصت و تهدید  راهبرديبازاریابی معموال در ارتباط با موضوعات 
 براي تجزیه و تحلیل بکارگیري در بازار در شرایط مربوط به چرخه هاي سازمانی که به عنوان تولیدات بازاري است می باشد.

 از مطالعات قبلی در نظر گرفته شده است. راهبرديمورد مربوط به فعالیت هاي  12 ،راهبردياین موارد در مدیریت 

بر اساس اطالعات انتشار  مقیاس مورد نظر لینکرت می باشد که از پایین به باال مشخص شده است. 7تمام این موارد بر مبناي 
هاي بانکی در ارتباط با عملیات و بازاریابی رقبایشان  ارتباط با هزینه پاسخ دهنده ها خواسته شده بود درداده شده از رقبا  از 

 توضیحاتی را ارائه کنند.
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 عملکردي و بازاریابی : راهبرديتغیرهاي سنجشی در ارتباط با م –ارزیابی هاي روانی  4.2.3

اریابی  ات مربوط به بازهمان طور که قبال ذکر شد ما بر روي عملکردهاي خدماتی بانکداري و تحقیق ،براي باال بردن اعتبار محتوي
ز این ا متاسفانه تحقیقات قبلی ابزارهاي سنجشی را مورد بررسی قرار نداده است. تکیه می کنیم. راهبرديبراي انتخاب فعالیت 

 بررسی ها ما تحلیل توجیهی را در ارتباط با ارزیابی هاي ساختاري ارائه ،رو بنا بر توصیه چرچیل در ارتباط با پاالیش و اعتبار
 می دهد.

هار نمونه چ براي ارزیابی کارایی عملکرد خدمات و بازاریابی این مقاله از بررسی هاي انجام شده توسط کرونباچ استفاده می کند.
نشان داده  2و  1مربوط به بازاریابی در جدول شماره  راهبرديمربوط به خدمات و سه نمونه از متغیرهاي  راهبردياز متغیرهاي 

 شده است.

تمام  و این استراتژي هاي مربوط به خدمات و بازاریابی در ارتباط با فاکتورهایی می باشند که داراي ارزش باال می باشندتمام 
زیرا ضریب آلفا در هر  به صورت موثقی می باشند راهبرديعالوه بر این چنین متغیرهاي می باشند. 0.60آن ها تقریبا باالتر از 

 می باشد. 0.60یک از این موارد باالتر از 

  عملکردهاي تجاري : 4.2.4

کاربردي و رقابتی در آن مهار شده می  راهبرديعیاري می باشد که متغیرهاي هاي مربوط به عملکرد به عنوان م سنجش
رشد و رشد منافع می  ،که شامل فروش معموال عملکردهاي تجاري از طریق سه شاخص عملکردي نشان داده می شوند.باشند.
 -3درآمد  -2سود خالص  -1شاخص نشان می دهند. 4ژه که این بررسی ها عملکرد واحدهاي زودبازده را از طریق به ویباشد.

 بازگشت مایملک. -4بازگشت سرمایه و 

 

 

 1جدول شماره 

 ستون اول : 

 مدیریت تسهیالت. -4مدیریت ظرفیت  -3یکپارچگی عملکرد  -2روبرو شدن با مدیریت  -1فاکتورها : 
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 ستون دوم :

 -غلیگسترش ش -ایجاد کار تیمی -افزایش انگیزه هاي مالی -سطح علمی مشتري -کنترل کیفیت -کارمندان تحصیل کرده
ه ایسرم -افزایش اندازه کارکنان -اتیسیستم مدیریت اطالع -همکاري با فروشنده هاي نرم افزاري-افزایش آموزش کارمندان

گسترش  -ATMافزایش در سرمایه گذاري  -تقاضاي بخش مدیریت -سرویس هاي محدود -هاي داخلی فناوريگذاري در 
 نوسازي شعبه ها. -خدمات به طور کل

 

 2جدول شماره 

 ستون اول :

 توزیع خدمات -3ت ارتقاع خدما -2مدیریت کاال و تولیدات  -1

 ستون دوم :

-تحقیق و توسعه در ارتباط با بهبود تولیدات -تجزیه و تحلیل قیمت تولیدات -توسعه محصوالت جدید -فرمایشی کردن خدمات
 -ه فروشمربوط ب فناوري -تبلیغات رسانه اي -تبلیغ پست مستقیم -تحقیقات بازاري -سیستم اطالعات مربوط به مشتریان

 تسهیالت مربوط به محل. -ط به مرکز فروششعبه هاي مربو

بانک هاي ی زود بازده از طریق درخواست مستقیم مدیران اجرایی براي ارزیابی عملکرد بانک هاي محلیعملکردهاي تجاري 
وح طاز مدیران این بنگاها درخواست می شود تا سدر مقایسه با عملکرد رقباي بنگاههاي دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد. محلی

 موفقیت خود را نشان دهند که از کم به زیاد می باشد.

نشان  3همان طور که در جدول  ارزیابی اعتبار عملکردها ما یک تجزیه و تحلیل تفسیري را در این ورد انجام می دهیم. براي
اراي بستگی داشته که دتمام این عوامل به یک فاکتور یکسان  داده شده است هر چهار معیار به یک فاکتور تبدیل می گردند.

 0.78به عالوه چنین مواردي منطقی به نظر رسیده زیرا مقیاس آلفا داراي اعباري برالبر با  می باشند. 0.89تا  0.62مقیاسی از 
 می باشد.
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 مدل هاي سنجشی و ابزارهاي تحلیلی : 4.3

نی روش هاي اکسایشی و روش یعتواند به وجود بیاید.بر روي عملکرد ها از دو طریق مختلف می  راهبرديتاثیر سازگاري هاي 
ش این رومختلف آشکار می کند. راهبرديرا با توجه به متغیرهاي  راهبرديروش هاي اکسایشی نوعی از فعالیت هاي  هاي کلی.

ی روش هاي کلبه هر حال  گیري تجزیه و تحلیل هاي فرعی تر و تجزیه و تحلیل هاي رگرسیونی اجرا می گردد.ها از طریق بکار
ن از این رو زمانی که ای تر نوعی از فعالیت هاي سیستماتیکی بین استراتژي هاي رقابتی و استراتژي بازار به وجود می آورد.

آن می بایست از طریق تجزیه و تحلیل الگوها مد نظر قرار سازگاري ها از طریق جنبه هاي کلی به صورت مفهومی در می آید 
 گیرد.

 میانه و عملکردها : راهبردي جنبه هاي 4.3.1

هدف این بررسی ها این می باشد که  نشان دهد چگونه ارتباط بین استراتژي هاي عملکردي و بازاري و همچنین عملکردهاي 
استراتژي عملکردي و بازاري به عنوان  ،در مدل میانه ي رقابتی بازار قرار گیرد.اسازمانی می تواند تحت تاثیر استراتژي ه

هاي رقابتی به عنوان متغیر هاي میانجی و عملکردهاي سازمانی به عنوان متغیرهاي معیاري استراتژ ،ي پیش بینی کنندهمتغیرها
 مشابه بپردازند. راهبرديدیگران نیز از این مدل میانجی استفاده می کنند تا به بررسی روابط  در نظر گرفته می شوند.

 عیین توانت براي شکال ارتباطی بین متغیرهاي پیش بینی کننده و معیارها دارند.متغیر هاي میانجی تاثیري بر روي توان یا ا
رار می گیرد. سه مرحله در تجزیه و تحلیل استفاده قبه طور موثري مورد تجزیه و تحلیل هاي فرعی مورد  ،یک عنصر میانجی

وم د مورد محاسبه قرار می گیرد. ربوط به عملکردارتباط بین استراتژي هاي عملکردي و متغیرهاي م ،این موارد وجود دارد. ابتدا
ی از آمارگیري مورد استفاده قرر می گیرد تا به تعیین این فرایند بپردازد که آیا ارتباط ضرایب در این سه گروه مد نوع ،اینکه

ین این ترتیب رابطه ب وجود داشته باشد به راهبردياگر تفاوت مهمی بین این گروهاي  ،سوم اینکه نظر قرار می گیرند یا خیر.
 به شمار می آیند. راهبرديبه عنوان توان  راهبرديمتغیرهاي 

مورد بررسی را  راهبردياستفاده می کنند تا اشکال ارتباطی بین متغیرهاي  MRAاز  و همکارانشگاوین دارجان و کوین  ،گاپتا
 در سه معادله رگرسیونی واقع می گردند. ،پیش بینی کننده و متغیرهاي فرضی میانجی ،متغیرهاي معیاري قرار دهند.

  

متغیرهاي مختلف را در عملکرد سازمان ها نشان  3عملکردها و بازار در معادله  راهبرديبین فعالیت هاي  راهبرديسازگاري 
 می دهد.

 جنبه هاي کلی مربوط به استراتژي عملکرد : 4.3.2

ه عنوان یک ابزار موثر براي ارزیابی انحراف در ابعاد چندگانه مورد استفاده که ب ،این موارد با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوها
تغیر انحراف از متجزیه و تحلیل الگوها بر مبناي این فرضیه قرار دارد که  قرار گرفته و اهمیت هر یک از ابعاد را مشخص می کند.

نمونه هاي درجه  ،اساس توصیه بعضی از محققان بر منجر به عملکرد پایین تري می گردد. راهبرديهاي مربوط به الگوهاي 
عالوه بر این الگوهاي  تشکیل ششده است بر مبناي عملکرد تجاري انتخاب می شوند. RBUدرصد  10بندي شده که از 

 به شمار می آید. راهبرديبه کار برده شده در این منابع در نمونه هاي مورد نظر به عنوان یک منحنی  راهبردي

عملکردي  راهبردياین مقیاس ها از طریق محاسبه الگوهاي ها از طریق سنجش هاي غیر مشخص تعیین می گردد.این انحراف 
 انتخاب شده با استفاده از مسافت هاي متري ایجاد می گردند. راهبرديو الگوهاي 
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عملکرد واحد هاي تجاري را از   ،تجزیه و تحلیل هاي بعدي این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه استراتژي ها
 ونکاترمن و پرسکات مورد بررسی قرار می دهند.طریق مدل هاي اصالح شده 

 . تجزیه و تحلیل و کاربرد :5

 ارتباط بین عملکرد و فعالیت بازار. 5.1

ط یان شده توساین موضوع را بیان می کند که تاثیر عناصر میانجی همان طور که توسط بسیاري از محققان ب b  و 1aفرضیه 
 نشان داده شده است. 4نتایج حاصل از این بررسی در جدول  تجزیه و تحلیل هاي فرعی مورد بررسی قرار گیرد.

 

به استثناي آمارهایی مورد استفاده قرار می گیرد. ،فرعی راهبرديبراي بررسی کردن همگنی ضرایب ارتباطی در گروه هاي 
بین متغیرهاي عملکردي و فعالیت هاي مختلف و  اختالفات مهمی در ارتباط مقیاس این موارد ،امکانات و فعالیت هاي تشویقی

تفاوت ها در این ضرایب نشان می دهد که تاثیر عملکرد این  وجود دارد. راهبردياستراتژي هاي بازاریابی در میان این سه گروه 
 توجه داشته باشید که فرضیه هاي ابتی مد نظر قرار می گیرد.بازاري توسط استراتژي هاي رق راهبرديفعالیت ها و فعالیت هاي 

1a  وb  نشان می دهد که استراتژي هاي رقابتی باعث ارتباط بینa و عملکردهاي تجاري و  راهبردي) عملکردهايb استراتژي (
 از این رو چنین فرضیه هایی رد نمی شود. بازاریابی و عملکرد تجاري خواهد شد.

  عملکرد و بازار بر روي عملکردهاي تجاري : تاثیر متقابل 5.2

 نتایج مربوطه که درمورد بررسی قرار گرفته بر مبناي پیشنهاد بعضی از محققان می باشد. MRAکه با استفاده از  2aفرضیه 
از آن ها نمونه  9 ،فرایند مربوط به فعلیت هاي بازاري و عملکردي 12نشان داده شده است نشان می دهد که از میان  5جدول 

مورد  2Aبنابراین ما به این نتیجه گیري می رسیم که فرضیه  می باشند. 0.01در ارتباط با عملکردهاي تجاري در سطح 
 حمایت می باشد.

انجام شده است این موضوع را بیان می کند که استراتژي هاي  2Bتجزیه و تحلیل هاي زیرگروهی که براي ارزیابی فرضیه 
نشان می  5نتیج حاصل از جدول میانجی در ارتباط با تاثیر عملکرد فعالیت هاي مورد نظر به شمار می آید.رقابتی به عنوان یک 

گروه  دارد. راهبرديدهد که واکنش هاي مربوط به فعالیت هاي عملکردي و بازاري داراي تاثیر متفاوتی بر روي هر سه گروه 
بازاریابی می باشند تاثیري را بر روي عملکردهاي سازمانی نشان می  نمونه از روابط عملکردي و 12هاي مورد نظر که داراي 

در حاي که در مورد گروه هاي دفاعی دو نمونه را نمونه خواهد بود. 6در ارتباط با گروه هاي تحلیلی این موارد شامل  دهند.
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تی ایجادش ده و در این مورد فرضیه این یافته ها نشان می دهد که تاثیرات متقابل توسط استراتژي هاي رقاب شد. شامل خواهد
2B .مورد حمایت قرار می گیرد 

 استراتژي هاي کلی و عملکردهاي سازمانی : 5.3

که نشان دهنده سازگاري استراتژي ها در میان  3 فرضیه  ،براي بررسی کردن عملکرد استراتژي هاي مورد نظر به صورت کلی
به طور مثبتی در ارتباط با عملکرد واحدهاي بنگاهی می باشد با استفاده از تجزیه بازار و استراتژي هاي رقابتی بوده و  ،عملکرد

قدان فکه از سنجش هاي ماریک استفاده کرده اند  به دنبال گفته هاي بعضی از محققان و تحلیل الگوهی مد نظر قرار می گیرد.
LOF .مقیاس  مورد بررسی قرار گرفته استLOF  بین عملکردها و فعالیت هاي بازاري و  يراهبردنشان دهنده اختالفات

در ارتباط با متغیرهاي عملکردي از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون هاي  LOF ،عالوه بر این استراتژي هاي رقابتی می باشند.
و عملکردها در هر سه گروه به صورت  LOFنتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که ارتباط بین  می باشد.

و. عملکردهاي این  LOFاین عوامل نشان دهنده این است که یک ارتباط مهم و متناسبی بین  منفی ولی با اهمیت می باشد.
 توسط نتایج مورد نظر این تجزیه و تحلیل ها مورد حمایت می باشد. 3بنابراین فرضیه  وجود دارد. راهبرديسه گروه 

 

ي هاي سازگار استفاده می کنیم تا در ارتباط با یکپارچگی استراتژي ها در مورد مدیریت در این بررسی ها ما از مفهوم استراتژ
با  عملکرد ها و فعالیت هاي بازاري ،تاثیر عملکرد یکپارچگی استراتژي ها بین استراتژي هاي رقابتی  باشیم. بانک هاي محلی

یج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که استراتژي نتا انجام می شود. MRAاستفاده از تجزیه و تحلیل هاي زیرگروهی و 
این فرایند نشان می دهد که  هاي رقابتی  تاثیر مهمی بر روي فعالیت هاي عملکردي و بازاریابی در عملکردهاي تجاري دارد.

 ی باشد.فعالیت ها ماستراتژي هاي رقابتی به طور غیر مستقیمی بر روي عملکردهاي تجاري تاثیر دارد و این به دلیل تغییر در 
 یک سري از کاربردهاي مدیریتی می تواند از طریق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هاي زیر گروهی ایجاد گردد.

ي آن براي گروه هامشتریانی که با بخش مدیریت سروکار دارند در ارتباط با گروه هاي محقق حائز اهمیت می باشد ولی اهمیت 
ریت مدی در ارتباط با تحلیل کننده ها براي رسیدن به یک عملکرد باال داراي اهمیت می باشد. دفاعی کمتر است و این موارد

وان انعطاف پذیري و کیفیت می توانند به عنمی باشد. بانک هاي محلیهاي مورد نظر در ارتباط با انعطاف پذیري و ابعاد کیفیتی 
ث ایحاد تغییراتی در بازار می گردد به شمار بیاید و از این رو در گروه هایی که باع بانک هاي محلیفاکتورهاي موثري براي 

به درآمد هاي حاصل از حق الزحمه زمانی که چنین روابطی اجرا می گردد افزایش می یابد. باعث افزایش درآمدها می گردند.
 ،نگردد رر به مشتریان تسلیمزمان مق ردد و خدماتی با کیفیت باال دراگر مشکالت مربوط به مشتریان بر طرف نگ  ،این ترتیب

 روابط بنگاهها موفقیت آمیز نخواهد بود.

ي مربوط به مدیریت تولید و بازازیابی را در ارتباط با گروهاي محقق می دهد که مدیران ارشد فعالیت هابررسی هاي ما نشان 
م اهنیت تر از نوع قبلی هاي دفاعی کدر ارتباط با گروه هاي دفاعی داراي اهمیت کمتر و در مورد گروه  ،داراي اهمیت بیشت

تحقیقی تولیدات و خدمات ابتکاري را معرفی می کنند که می تواند  یبانک هاي محلی ،تالش براي بردن رقابتدر  د.می دانن
داه  راز این رو چنین گروه هایی می بایست به دقت روند دینامیکی بازار را مورد بررسی قرا واکنشی به تغییر شرایط بازار باشد.

انک هاي بچنین بررسی هایی همچنین نشان میدهد که  .و به سرعت چنین روندهایی را براي توسعه مفاهیم جدید ترکیب کنند
سرمایه گذاري را به صورت مدیریت توزیعی می بینند که داراي تاثیري بر روي عملکرد گروهها بوده اما باعث ایجاد تاثیر  محلی

 رها می شود.منفی بر روي عملکرد انالیزرو
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گروه هاي مدافع تمایل دارند تا عملکردشان  عالوه بر این چنین نتایجی داراي ویژگی ها متفاوتی براي هر یک از گروه ها می باشد.
در  دهاي حاصله بهبود بخشند.ي موجود در بازار و نگه داشتن سورا از طریق به حداقل رساندن سرمایه گذاري ود فعالیت ها

ي محقق سرمایه گذاري زیادي را انجام می دهند تا درآمد و سهام خود را در بازار از طریق باال بردن کارایی حالی که گروه ها
  ود می آورند.و تاثیر بخشی بازار بوج بازار افزایش دهند در حالی که انالیزرورها تعادلی را بین کارایی

و فعالیت هاي بازاري داراي تاثیر مهمی بر روي عملکرد نشان می دهد که روابط متقابل عملکردي  MRAیافته هاي حاصل از 
که براي ما کاربردهاي  یک عامل قابل توجه در این موارد شامل مدیریت امکانات با فعالیت بازار می باشد سازمان ها می باشند.

هاي محیط  می دهد. چنین فعالیت هایی تالش بنگاهها را در بدست آوردن توان فروش نشان مدیریتی را به وجود می آورد.
ق شدن براي موف آن باید حساب ها را در نظر بگیرد نه سفارشات را. ،اینکه یک بنگاه موفق باشد رقابتی نشان می دهد که براي

مکان ا در این زمینه یک بنگاه باید یک تاجر مناسب البته با استفاده از شعبه ها و کانال هاي خود براي فروش بیشتر نیز باشد.
ر به این فرایند منجعث باال بردن تماس مشتریان از طریق ایجاد شرایط بهتر در یک منطقه می باشد.سترده کاال باتحویل گ

 فروش کاالهاي مختلف در منطق مختلف می گردد.

رتباط با ا در راهبرديعملکرد روابط متقابل نشان می دهد که  یکپارچگی تصمیمات  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در رابطه با
 ،در گروه هاي تحقیقی می باشد. راهبرديعملکردها و بازاریابی داراي تاثیرات متفاوتی بر روي عملکرد سازمان ها در هر سه گروه 

یکی از توضیحات  یکپارچگی فعالیت هاي مربوط به این استراتژي ها داراي تاثیرات مهمی بر روي عملکرد سازمان ها دارد.
موفقیت این گروه ها می باشد که  جدید به عنوان یک امر ضروري براي توانایی هاي مربوط به تولیداتممکن این می باشد که 

ثیر تا ،به هر حال در نقطه مقابل تالشی را براي بردن این رقابت ها از طریق واکنش سریع به محرك هاي بازاري انجام می دهند.
 براي این گروه ها تنها مدیریت متقابل و مدیریت فع نسبتا ضعیف می باشد.رتباط با گروه هاي مداایکپارچگی عملکرد و بازار در 

 ر تمرکز سرمایه بر رويدو براي چنین گروه هایی اولویت نمی بایست  تولیدات بازاري داراي تاثیر عملکردي مهمی می باشد.
 قرار گیرد. راهبرديیکپارچگی تصمیم گیري هاي 

نین چ دیریت تولید داراي تاثیر مهمی بر روي عملکرد استراتژي هاي این سه گروه دارد.یکپارچگی مربوط به م ،در نقطه مقابل
 ،با ایجاد یک ارتباط دقیق بین نیازهاي بازار و ارائه خدمات سرویسی یافته هایی کاربرد مدیریتی مهمی را ایجاد می کند.

یکپارچگی در مورد مدیریت  ،بنابراینمی باشد. سفارشات براي رضایت مشتریان و پیروزي در رقابت ها داراي اهمیت زیادي
ک نیاز عنوان یبررسی نیازها و انتظارات مشتریان و توسعه سریع تولیدات جدید به  ،مدیریت کیفیت خدمات ،تماس مشتریان

 رقابت به شمار می آید. براي بانک هاي محلیبراي 

ابتی و استراتژي رق ،بازار ،عملکرد ،هایی که در بین فعالیت هابراي کامل کردن تجزیه و تحلیل ها ما به ارتباط بین استراتژي 
به صورت  LOFنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این الگوه ها نشان می دهد که  عملکرد سازمانی موجود می باشد می پردازیم.

نیم که در آن مسیرهاي کلی ما این یافته ها را به عنوان مدرکی می دا منفی بر روي عملکردهاي سازمانی تاثیرگذار می باشد.
بنابراین اگر یک بنگاه می خواهد به  بازار و استراتژي هاي رقابتی براي عملکرد سازمان ها نقش مهمی دارند. ،در میان عملکرد

 قابت.ر ،بازاریابی ،یعنی عملکرد عملکردي دست پیدا کند آن می بایست به حفظ استراتژي ها بین این سه گروه بپردازد.

 ه گیري :. نتیج6

 با استفاده از اطالعات زودبازده نشان می دهد. بانک هاي محلیدر  راهبردياین بررسی ارزیابی تجربی را در ارتباط با موضوعات 
تژي بازار و استرا ،بین عملکرد راهبرديیافته هاي ما نشان می دهد که سازگاري  ،ی زود بازده در امریکابانک هاي محلیمربوط به 

 ما این ،در میان تحقیقات ما عملکرد سازمان ها حائز اهمیت می باشد. قایسه با فعالیت هاي عملیاتی براير مهاي رقابتی د
به ویژه  در این موارد داراي تاثیر مهمی بر روي عملکرد سازمان ها می باشد. راهبرديموضوع را در می یابیم که سازگاري هاي 

 و استراتژي ها به عنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد گروه ها می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که این ،اینکه
ی عملکرد آن بنگاه باالتر م ،بیشتر باشد بانک هاي محلیاین استراتژي بیان می گردد که هر چه میزان این سازگاري ها براي 

 رود.

 ،ژهبه وی خواهد شد. راهبردياز عملکرد گروه هاي  این تحقیقات منجر به درك بهتري ،از طریق بررسی عملکرد این استراتژي ها
که به عنوان یک سري از برنامه هاي مهم  ،دنبال می کنیم راهبرديما خالء ها را در ارتباط با متغیرهاي عملکردي گروه هاي 

ي بررسی عملکردهاي مایل و اسنو برا راهبردياین بررسی ها از نظریه هاي  ،عالوه بر این می باشد. راهبرديدر زمینه مدیریت 
 مربوط به استراتژي هاي رقابتی و بازاري استفاده می کند.
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چنین چارچوبی ویژگی ها و الگوهاي  بنگاه می باشد. 1000مدل هاي مورد بررسی قرار گرفته شاما  ،همان طور که قبال ذکر شد
ه هر ب بنگاههاي کوچکتر را بازگو نمی کند. یژگی هاي مربوط بهاما ورا نشان می دهد. در سطح بزرگتر استراتژي هاي مدیریتی

 حال چنین نمونه هایی داراي مزایایی می باشد که به کنترل بیشتر واکنش ها پرداخته که در ارتباط با اندازه نمونه ها می باشد.

ی رسی  احتیاط ممطالعات ما نیز داراي محدودیت هایی می باشد.به دلیل نرخ پایین واکنش ها در بر ،همانند بررسی هاي دیگر
ن این شرایط امکا ،بانک هاي محلیدر ارتباط با ادغام هاي اخیر و کسب سود در بایست در عمومی کردن این نتایج رعایت گردد.

همچنین این موضوع می بایست یادآوري  پذیر می باشد که رقابت هاي مختلف منجر به ایجاد استراتژي هاي مختلف می گردد.
 بانکو عملکردي ممکن است در  راهبرديالگوهاي زودبازده می باشد . بانک هاي محلیی ما محدود به گردد که حوزه تحقیقات

منافعی نیز در تکرار مطالعات کنونی وجود دارد. افراد می بایست این موضوع  ،به طور خاص دیگر بسیار متفاوت باشد. هاي محلی
آوري اطالعات مشابه می باشد . براي نمونه از مخاطبان درخواست را نیز مد نظر قرار دهند که این تحقیقات بر مبناي جمع 

ما امیدواریم تحقیقات بعدي یافته هاي مورد نظر در این مقاله را  نشده تا اطالعات خود را در یک دوره زمانی خاص ارائه کنند.
 دیگر نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد. بانک هاي محلیدر ارتباط با 
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