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طرح مسأله :چرا بخشبندی بازار؟
تحقیقـات در زمینـه کیفیـت خدمـات مالـی در حـال افزایـش اسـت و
ایـن تحقیقـات ،بینشهـای جدیـدی را بـرای مدیـران در بخش هـای
خدمـات پیشـنهاد می کنـد تـا بداننـد کیفیـت خدمـات مالـی از نقطـه
نظـر مشـتریان چیسـت؟ تا چـه انـدازه توانایی ارائـه خدمـات را با توجه
بـه منابـع محـدود خـود خواهند داشـت؟ کدام بخـش یا گروه ،مشـتری
را انتخـاب کننـد تـا بتواننـد بـا کیفیت تریـن خدمـات را به آنـان عرضه
دارند؟
ایـن بینشهـا بـرای مدیـران در بخشهـای مالـی کـه میتوانـد پایـهای
اهمیـت فراوانـی خواهـد
بـرای تمایـز در محیـط رقابتـی امـروز باشـد،
ّ
داشـت .در محیطهـای متمایـل بـه خصوصیسـازی امـروزی ،بهویـژه
صنعـت بانکـداری ،1تقاضـای مشـتریان افزایـش یافتـه و هیـچ بانکـی
نمیتوانـد تمـام محصـوالت یـا خدماتـی را کـه در آن بهتریـن اسـت به
تمـام مشـتریان ارائـه دهـد .از آنجاييكه سـازمانها (بانکهـا) بهندرت
منابـع كافـي بـراي هدفگـذاري همـه مشـتريان در يـك بـازار معين را
دارنـد ،ناچـار بـه انتخابهـاي دشـواري ميشـوند .تمركز بـر بخشهاي
خـاص ،امـكان بهتريـن اسـتفاده از منابع در دسـترس را فراهـم ميكند.
امـروزه بانک هـا بـه این باور رسـیدهاند که مشـتريان با هم تفـاوت دارند
و خواسـتهها و رفتارهـاي خريـد متنوعـي را از خـود نشـان میدهنـد.
هـدف هـر سـازماني ،از جملـه بانک هـا ايـن اسـت كـه محصـوالت و
خدماتـي ارائـه دهنـد کـه بیشتریـن تطابـق را بـا خواسـتههاي مصرف
كننـدگان يـا بنگاههـاي مـورد هـدف داشـته باشـند .بـرای رسـیدن به
ایـن منظـور« ،بخشبنـدی» ،بهعنـوان ابـزاری اسـتراتژیک ،بـه بانک ها
كمـك ميكنـد تـا بـر اسـاس ايـن تفاوتهـا و خواسـته های گسـترده
مشـتریان عمـل كنند.
مفهوم بخشبندی بازار
ریشـه بخشبنـدی را میتـوان در کار «إی سـی پیگـو» )1904( 2و بـا
معرفـی عبـارت مـازاد رفـاه مصرفکننـدگان (تفـاوت بیـن آنچـه کـه
یـک مشـتری بـرای یـک کاال پرداخـت میکنـد و آنچـه کـه تمایـل
3
بـه پرداخـت آن دارد) مشـاهده کـرد .اما نخسـتین بار« ،آدام اسـمیت»
( )1956در علـم بازاریابـی ،اصطلاح «بخشبنـدی بـازار» را بـا ایـن
تعریـف ارائـه کـرد« :بخشبندي بازار ،شـامل ديـدن يك بـازار ناهمگن،
بهصـورت تعـدادي بـازار كوچك همگن ،در پاسـخ به ترجيحـات مختلف
محصـول در بيـن بخشهـاي مهـم بـازار اسـت».
در مـورد مدلهـای بخشبنـدی بـازار (فرآیند یا گامهـا در بخشبندی)
9. Dibb
10.Simkin
11. MacDonald
12.Dunbar

مدل هـا و گام هـای مختلفی ارائه شـده اسـت کـه از آن جملـه می توان
بـه مـدل «المـب» 4و دیگـران ،مدل «راجـر بسـت» ،5مـدل «پالمر» 6و
«میلـر» ،7مـدل «کاتلـر» ،8مدل «دیـب» 9و «سـیمکین» ، 10مدل «مک
دونالـد» 11و «دانبار» 12اشـاره نمود.
ورود بخشبندی بازار به حوزه بانکداری خرد
در حـوزه بانکـداری خرد کـه در آن بانکها بـا تعداد زیادی سـپردهگذار
و درخواسـتکننده اعتبـار مواجـه هسـتند ،با اسـتفاده از یک اسـتراتژی
بازاریابـی مناسـب طراحـی شـده ،بازار بایـد بهطور مشـخص بخشبندی
شـده ،بازارهـای هـدف ،بهد ّقت انتخـاب شـود و در مورد جایـگاه رقابتی
مـورد انتظـار بانـک بهروشـنی و صراحـت تصمیمگیـریشـود .بـر ایـن
اسـاس ،کیفیـت اسـتراتژی بازاریابـی ،مسـتلزم کیفیـت بخشبنـدی
بـازار اسـت .بـا توجـه بـه نقـش مهـم بخشبنـدی بهعنـوان پیش نیـاز
اسـتراتژی بازاریابـی ،از خروجی هـا و پیآمدهـای مهم دیگـر آن ،میتوان
بـه موارد زیـر اشـاره نمود:
˚ ایجاد نگرش نظاممند ،نسبت به بازار.
˚ شناسایی ق ّوتها و ضعفها.
˚ شناخت تفاوت مشتریان.
مهیا کردن اطالعات بهروز برای بازاریابان.
˚ ّ
˚ فراهمسازی امکان تمرکز بر منابع در بازاریابی.
˚ افزایش میزان درک نیازهای مشتریان و رفتار خرید.
˚ تسهیل انتخاب بازار هدف.
˚ طراحی مؤثرترین مفاهیم در تبلیغات.
˚ تحقق نوآوری.
˚ شکلدهی به نیازها.
˚ برقراری رابطه پایدار با مشتری.
˚ افزایش سهم از بازار.
˚ افزایش سودآوری.
امـا سـؤال کلیـدی ایـن اسـت کـه بخشبنـدی بـازار در ایـن حـوزه بـر
اسـاس چـه معیـاری انجـام میشـود تـا هـدف فـوق محقـق گـردد؟
نگاهـی بـه پژوهش هـای پیشـین صـورت گرفتـه در حـوزه بخشبنـدی
مشـتریان خدمـات مالـی نشـان میدهـد که در ایـن پژوهش هـا بیشتر
از متغیرهـا و ابعـادی چـون :جنسـیت مشـتریان ،شـرایط خانوادگـی،
درآمـد ،فرهنـگ ،مـکان جغرافیایـی و متغیرهایی از این دسـت اسـتفاده
میشـود کـه در مجموعـه چهارگانـه متغیرهـای جغرافیایـی ،جمعیـت
شـناختی بخشبندی بـازار مصرفی
شـناختی ،اقتصادی/اجتماعـی و روان
ِ
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قـرار میگیرنـد؛ در حالیکـه بـه اعتقـاد بسـیاری از صاحبنظـران،
در شـرایط کنونـی بهره گیـری از ایـن معیارهـا ،بهواسـطه عدمارتبـاط
منطقـی میـان آنهـا با رفتارهـای خرید آتی مشـتریان چنـدان اثربخش
بـه نظـر نمیآیـد و بـرای جبـران کاسـتیهای ایـن روشهـای سـنتی
بخشبنـدی ،بایـد از معیارهـای جدیدی ،همچـون :منافع مـورد انتظار
مشـتریان (در گـروه متغیرهـای رفتـاری) اسـتفاده نمود.
بسـياري از بازاريابـان عقيـده دارند ،كه متغيرهاي رفتـاري ،بهترين نقطه
شـروع بـراي بخـش بنـدي بازار اسـت کـه در ایـن میـان ،بخشبندي بر
اسـاس مزايـاي مـورد انتظار ،يك شـكل قدرتمنـد از بخش بنـدي بازار
بهشـمار مـیرود .مطالعـات «هیلـی» )1968( 13و «آسـا ِال»)1995( 14
سـودمندی بخشبنـدی بـر اسـاس مزایـای مـورد انتظـار مشـتریان
را اثبـات کـرده اسـت .آنهـا اسـتدالل میکننـد مزایایـی کـه افـراد بـه
دنبـال آن هسـتند دلیـل اصلـی بـرای خریـد اسـت و پایه مناسـب برای
بخشبنـدی بـازار محسـوب میشـود تـا آنجـا کـه کاتلـر آن را شـکل
قدرتمنـد بخشبنـدی مینامـد.
نحوه بخشبندی بازار بانکداری خرد
بـرای انجـام ایـن فرآینـد ،در گام نخسـت بایـد ابعـاد و شـاخصهای
بخشبنـدی بازار در این حوزه اسـتخراج شـود .اگر محققیـن و بازاریابان
بانکـی بـا محوریـت قـرار دادن پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه مشـتریان از
بانکهـا ،انتظـار چـه خدماتـی دارنـد و کدامیـک از ابعـاد کیفیـت ایـن
خدمـات بـرای آنها مهم تر اسـت؟ حرکت کنند ،می توانند گام نخسـت
را بهراحتـی بپیماینـد .در زمینـه معیارهای بخشبنـدی و انتخاب بانک،
پژوهش هـای مختلفـی انجام شـده اسـت .جمعبندیهای بهعمـل آماده
17
از مطالعاتـی همچـون «صیانـی» 15و «مینیوئـی»« ،)2013( 16رشـید»
(« ،)2012آلفانسـی» 18و «سـارجنت»« ،)2000( 19إچچابـی» 20و
«اُالنیئـی»« ،)2012( 21گوبتـا» 22و «دِو»« ،)2012( 23آسـمان دره
و دیگـران» (« ،)1388فوچـت» 24و دیگـران (« ،)2010نارتـه» 25و
«فریمپونـگ» )2011( 26و  ،...ابعـاد و شـاخص های فراوانـی را در زمینـه
انتخـاب یـک بانـک نشـان داد کـه خالصـه آن بدیـن صورت اسـت:
˚ کارکنان :رفتار ،صداقت ،عدالت ،دانش و . ...
˚ کیفیـت و سـهولت در ارائـه خدمـات :یکپارچگـی خدمـات در
شـعب ،سـرعت ،پایـداری و ثبـات در عرضـه خدمـات الکترونیکـی . ...
˚ فـن آوری :سـامانه های نوین بانکـداری مانند :سـاتنا ،پایا ،چکهای
رمـز دار ،خدمـات خودپـرداز و كارتخـوان ،خدمـات متنـوع بانکداری
غیرحضـوری (موبایل و تلفـن ،اینترنت).
˚ ظاهـر فیزیکی :ظاهر شـعبه (داخلی /خارجی) و کارکنـان ،امکانات
شـعبه (پارکینگ ،وسـایل آسایشـی ،رفاهی و مدرن) و . ...
˚ سـرمایهگذاری و تسـهیالت :اعطـای وام بـا شـرایط مناسـب و
مـدت و نرخ سـود مطلـوب ،ارائه مجموعـهای از محصوالت
فرآینـد کوتاه ّ
25. Narteh
26. Frimpong
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سـرمایهگذاری (سـپردهها ،اوراق مشـارکت و  ،)...نـرخ سـود سـپرده.
˚ شهرت و اعتبار :شهرت بانك ،نوع مالکیت و توان مالی بانک.
˚ راحتی :تعداد شعب و خودپردازها و نزدیکی به محل کار یا خانه.
در گام بعـدی ،ایـن هنـر بازاریابـان و محققـان بانکـی اسـت کـه پس از
طراحـی پرسـشنامه و جمـع آوری داده هـا ،بـا اسـتفاده از فنـون آماری
دقیـق و بـهروز همچون :تحلیل خوشـه ای توسـط نرم افـزار «»SPSS
و یـا شـبکه عصبـی در نـرم افـزار « »MATLABو  ...بخش هـای مورد
نظـر را اسـتخراج نماینـد .مشـخص شـدن اولویت هـا و چیدمـان نیازها
و انتظـارت مشـتریان ،بههمـراه دیگـر متغیرهـای جانبـی همچـون:
متغیرهـای جمعیت شـناختی و روانشـناختی در هـر بخـش ،می توانـد
تجزیـه و تحلیـل مسـتحکمی را از دقیقتریـن و بهروزتریـن نیازهـای
مشـتریان ،حاصـل نمایـد .همچنیـن واحـد بازاریابـی بانکـی می تواند با
تکیـه و اسـتفاده از ایـن تجزیـه و تحلیـل ،گام پیش نیاز اسـتراتژی های
بازاریابـی در فرآینـد بازاریابـی بانکـی را هرچـه محکمتـر بـردارد.
سخن آخر
از آنجـا کـه بازاريابـان بانکـی ،پـل ارتباط دهنـده محيط بيرونـي بانک
بـا محيـط درونـي آنها هسـتند ،ضـرورت ايفاي نقـش اين تعامـل براي
بانک هـا ،درک بـازار ،پيش بينـي دقيـق رفتارهـا و عکسالعملهـاي
مؤلفههـاي بـازار ،افزيـش احتمـال کشـف و آشکارسـازي فرصتهـاي
جديـد اسـت .زيـرا همـه مشـتريان احتياجات و رفتـار مشـابهي ندارند و
بـا بخشبنـدی آنهـا ،هـر يـک از بخش هـا را میتـوان بهعنـوان هـدف
انتخـاب و اسـتراتژی و آميختـه مناسـب بازاريابـي مجـزا بـراي آنهـا
تبييـن نمود.
همانطـور کـه اشـاره شـد ،بخشبنـدی بـازار بانـک ،بـر اسـاس متغیـر
مزایـای مـورد انتظـار ،بهدلیـل شـکل گیری بـر پایـه نیازهـای مـورد
جسـتوجوی مشـتری و در واقـع دلیـل اصلـی خریـد آنـان ،شـکل
قدرتمنـد بخشبنـدی بـازار نسـبت بـه روش هـای سـنتی اسـت؛ چـرا
کـه ایـن نـوع بخش بنـدی بهدنبـال یـک رابطـه علّـی در رفتـار آینـده
مشـتریان بانکـی نیـز می باشـد .اما بایـد متذکر شـد که اگرچـه انتخاب
مزایـای صحیحـی کـه بتواند انگیزههای واقعی مشـتریان را نشـان دهد،
دشـوار اسـت امـا این معیارهـا (مزایا) ،میتوانـد نقش کلیـدی در تدوین
اسـتراتژی های بازاریابـی بانـک (دیگـر مراحل فرآینـد بازاریابی) داشـته
باشـد؛ بهگونـه ای کـه اشـتباه در شناسـایی و بهکارگیـری ایـن مزایـا،
بهمعنـای انحـراف از بـازار هـدف و از دسـت دادن مشـتریان آن از یـک
سـو و تحمیـل هزینه هـای سـنگین به بانـک بـرای بازارهایی کـه بانک،
اقبـال و سـود کمتـری دارد ،از سـوی دیگـر باشـد.
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