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چکیده
مکانيابي ،مهمترين اقدام اساسي در فرآيند بازاريابي شعب بانکهاست .انتخاب درست مکان تأثیر مستقیمي بر کارايي بانکها در
حوزه بازاريابي دارد .بازاريابي مکانمحور ،ترکیبي از قدرت تجسم و تجزيه و تحلیل جغرافیايي با تکنیکها و بینش بازاريابي براي رسیدن
به اهداف است .بازاريابي مبتني بر سیستمهاي اطالعات مکاني از چابکي بیشتري در تصمیمگیريهاي استراتژيک برخوردارند .در اين عصر
که پويايي دادهها اهمیت بسیاري دارد ،استفاده از زيرساخت داده مکاني ( )SDIميتواند بستري را براي به اشتراکگذاري دادههاي مکاني
بهوجود آورد .ژئومارکتینگ مبتني بر  SDIنقايص و ضعفهاي موجود در مدلهاي قبلي را برطرف ميسازد .بر همین اساس در اين
پژوهش مدل جديدي از بازاريابي مکانمحور ارائه شده که براي اولین بار از زيرساخت دادههاي مکاني بهره ميگیرد .در اين راستا با به
اشتراکگذاري دادههاي مکاني موجود ،شهر سمنان به  139منطقه شهري يا حوزه آماري تقسیم شده است .با بررسي حدود  150شاخص
جمعیتي و اقتصادي موجود در پايگاههاي داده و بررسي ضريب همبستگي آنها با تعداد شعب بانکي مشخص گرديد که شاخصهاي نرخ
باسوادي ،بعد خانوار ،چگالي جمعیت ،فاصله از مرکز شهر ،تعداد کسب و کار مهم ،دهک درآمدي ،تعداد آپارتمان و تعداد مدارس بیشترين
ارتباط را با تعداد شعب بانکي در هر منطقه دارند .سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره مدلي برآوردي ارائه گرديد .در اين مدل
شاخص تعداد کسب و کار با ضريب  0.598بیشترين تأثیر را در تعداد شعب بانکها داشته است .طبق نتايج اين مدل منطقه شماره 62
شهر سمنان مطلوبترين شرايط را از لحاظ شاخصهاي مکانيابي بانکي دارا ميباشد.
واژگان کلیدی :مکانيابي ،ژئومارکتینگ ،زيرساخت داده مکاني ) ،(SDIرگرسیون چند متغیره ،بانکها ،شهر سمنان
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بررسی شاخصهای مؤثر در مکانیابی بانکها با استفاده از مدل جدید

مقاله پژوهشي  -طراحي مدل جديد ژئومارکتینگ مبتني بر زيرساخت داده مکاني )(SDI

 -1مقدمه
امروزه با رشد و توسعه بازار ،اهمیت شاخصهاي
مکاني افزايش يافته است .محققان بازار در تحقیقات خود
بیشتر به رفتارشناسي ميپردازند ولي توسعه يک کسب و
کار و برنامهريزي جهت رشد و توسعه آن وابسته به تجزيه
و تحلیلهاي مکاني است[.]1
مککارتي در سال  1960طبقهبندي مشهور به  4Pرا
معرفي کرد .اين مؤلفه ها عبارتند از محصول ،1قیمت،2
مکان 3و ترويج  . ]2[ 4طراحي و تولید محصول به شکلي
که نیاز مصرف کننده را رفع کند؛ تعیین قیمت واقعي
يعني قیمتي که عالوه بر تضمین سود ،مشتري را راضي
نگه دارد؛ عرضه محصوالت در مکان مناسب که مشتريان
بتوانند محصول را در آن مکان خريداري کنند و در نهايت
ترويج و تبلیغات براي تشويق مشتريان به خريد محصول
است .اجزاي تشکیل دهنده اين طبقه بندي در همه
سازمانها مشابه است[.]3
مطالعات گوياي آن است که بیش از  80درصد داده-
هاي مورد نیاز در امور تصمیمگیري ،تصمیمسازي،
مديريت ،برنامهريزي ،اجرا و حتي عملیات روزمره ذاتا
مکاني بوده يا ماهیت و ويژگيهاي مکاني دارند .لذا وجود
يک زيرساخت مناسب از دادههاي مکاني براي تداوم
توسعه و آباداني يک جامعه الزامي است[.]4
بازاريابي مکانمحور( 5ژئومارکتینگ) عالوه بر ايجاد
امکان دسترسي به اطالعات بهنگام و تحلیل دقیق بازار
براي کلیه عوامل موثر بر آن ،ميتواند فرصتهاي مناسبي
براي خريد و فروش کاال و خدمات و همچنین مزيت
رقابتي موثر بوجود آورد .امروزه نقش و جايگاه اطالعات
مکاني بر کسي پوشیده نیست و داشتن يک سیستم
اطالعات مکاني ( )GISاز اهمیت زيادي برخوردار است[.]5
توسعه جهاني زيرساخت داده مکاني) 6(SDIدر حال
افزايش ميباشد و در حال حاضر به طور گسترده براي يافتن،
دسترسي و به اشتراکگذاري داده از آن استفاده ميشود[.]6
از آنجا که بخشهاي دولتي و خصوصي آمار و اطالعات مورد
1 Product
2 Price
3 Place
4 Promotion
5 Geomarketing
6 Spatial Data Infrastructure
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نیاز را به صورت مجزا تولید ميکنند حجم عظیمي از
اطالعات ناهمگون تولید ميشود که بازخواني ،تلفیق و به
اشتراکگذاري آنها مهمترين چالش ميباشد .زيرساخت
داده مکاني) (SDIبا ايجاد يک محیط مشارکتي مناسب،
اولین گام را در جهت حل اين مشکل برداشته است[.]7
يکي از مزيتهاي مهم استفاده از زير ساخت داده-
مکاني) (SDIاين است که دادهها فقط يکبار تولید و جمع-
آوري ميشوند ،در نتیجه موازيکاري از روند تولید دادههاي
مکاني حذف شده و هزينه اضافي براي تولید دوباره دادههاي
موجود صرف نميشود .ساير مزاياي بکارگیري  ، SDIبه
مواردي همچون تسهیل در تبادل ،ادغام و به کارگیري
اطالعات مکاني ،افزايش منافع اقتصادي ،اجتماعي با به
اشتراک گذاري دادهها ميباشد [.]8
در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سواالت ميباشیم
که استفاده از ژئومارکتینگ مبتني بر زيرساخت داده
مکاني چه مزيتهايي دارد؟ آيا در يک مدل کاربردي با
استفاده از به اشتراکگذاري دادههاي مکاني در بازاريابي
بانکهاي شهر سمنان و محاسبات آماري رگرسیون چند
متغیره ميتوان شاخصهاي مؤثر را اولويتبندي کرد؟

 -2پیشینه و مبانی نظری تحقیق
بعضي محققان ژئومارکتتینگ را کاربرد خاصي از
اقتصاد مکاني ميدانند .در واقع بازاريابي مکانمحور
ترکیبي از تکنیکهاي برنامه نويسي و بررسي برخي توابع
آماري است .به طور کلي شاخصهاي مکاني هم در روند
اجراي فني طرح و هم در تصمیمات استراتژيک و توسعه
يک کسب و کار مؤثر است[.]9
ژئومارکتینگ با بررسي مسائل مربوط به سیستم
توزيع و تشخیص صحیح و دقیق مکان فروشندگان و
مشتريان با استفاده از  GISکه در اختیار ما قرار ميدهد،
مشتريان بالقوه و بالفعل را مشخص نموده و آنها را بر
اساس موقعیت جغرافیايي طبقهبندي ميکند و با عرضه
خدمات ويژه و برجسته به آنها عمال منجر به رونق
تجارت ميگردد [ .]10سیستم اطالعات جغرافیايي (،(GIS
از جمله ابزار قدرتمندي است که امکان تجزيه و تحلیل
اطالعات جغرافیايي را در اختیار سازمانها قرار ميدهد و
سازمانها را قادر ميسازد تا در مورد استقرار در مناطق
مناسب تصمیمگیري بهینهايي انجام دهند[ .]11کاربرد

اس

شکل  -1يکپارچه شدن عوامل بازاريابي با

يک  GISمحلي در حوزه محدودي از کاربردها استفاده
ميگردد .از جمله معايبي که يک  GISمحلي دارد به اين
مواردي ميتوان اشاره نمود؛  )1عدم امکان به اشتراک -
گذاري دادهها و اطالعات متفاوت بین مراکز مختلف براي
استفاده از اطالعات يکديگر ،ناهماهنگ بودن اطالعات
يکسان بین مراکز مختلف از نظر سیستم مختصات ،مقیاس،

5P – GIS

اطالعات در مکانهاي دلخواه بطوريکه اطالعات و دادهها
فقط در مرکز موجود بوده و خارج از آنها قابل دسترس
نیستند)3 .دشوار بودن بهروز نگهداري اطالعات در تمام
مراکز زيرا که با تغییر در اطالعات يک مرکز بايد تأثیرات آن
به تمام مراکز ديگر فرستاده شود و آنها نیز با اطالعات
جديد تصمیمهاي خود را اخذ نمايند[.]19

تعداد فیلدهاي توصیفي ،نام فیلدها  )2قابل دسترس نبودن
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سیستم اطالعات جغرافیايي در فعالیتهاي مربوط به
بازاريابي منجر به ظهور مفهومي تحت عنوان بازاريابي
جغرافیايي (ژئومارکتینگ) شده است [ .]12ژئومارکتینگ
به سازمانها کمک ميکند تا با در نظر گرفتن متغیرهاي
مکاني ،خود را در موقعیتي قرار دهند که بیشترين سود را
کسب نمايند[ .]13از طرفي عدم توجه کافي به دادههاي
جغرافیايي و مکاني – فضايي ،بهعنوان حلقه مفقوده در
بخش بازرگاني به ويژه فعالیتهاي بازاريابي بهشمار مي-
آيد[ .]14ترکیب سیستم اطالعات مکاني با سیستمهاي
بازاريابي دستاوردهاي بسیاري را در پي دارد که
پاسخگوي نیاز مشتريان و تولیدکنندگان ميباشد .اين
سیستمها راه حلي است تا بازاريابان با استفاده از موقعیت
مکاني ،پتانسیل مناطق را کشف و سیستم فروش و توزيع
خود را بهینه سازند و در نهايت موجب افزايش فروش و
کاهش هزينه خواهد شد[.]15
بديهي است که کسب و کارها بايد دنیايي از اطالعات را
مديريت و از آنها استفاده کنند .اين اطالعات شامل يک

موقعیت جغرافیايي ،يک آدرس ،يک محدوده و منطقه
سرويسدهي ،محلهايي براي فروش و مسیرهاي تحويل مي-
باشد که بتواند در يک نقشه ديده شده و تحلیل گردد[.]16
سیستم اطالعات جغرافیايي با کمک توابع توانمندي که دارد
ميتواند با انتخاب مکان بهینه فعالیت تجاري ،باعث تصمیم-
گیريهاي دقیق و مديريت بهینه منابع و رفتارها شود.
ارزشمندي فناوري اطالعات و سیستمهاي اطالعات
جغرافیايي در کسب و کارها و صنعت بازاريابي هیچگاه بیشتر
و چشمگیرتر از امروز نبوده است[.]17
بیومنت در سال  1991مفهوم ژئومارکتینگ را بر
اساس اضافه نمودن يک  Pبه  4Pاجزاء اصلي بازاريابي
مطرح نمود و مدل  5Pرا به منظور توسعه دانش بازاريابي
معرفي کرد .همانگونه که در شکل  1مشاهده ميشود در
مدل بیومنت  Pپنجم ) (Processing by GISبا استفاده از
کاربرد  GISمطرح شده است[.]18
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اما زيرساخت دادههاي مکاني) (SDIداراي ماهیت
پويايي است که در جريان گستردۀ تبادل اطالعات بین
تولیدکنندگان و کاربران دادهها انعکاس مييابد[ .]20اين
زيرساخت با فراهم آوردن زمینۀ به اشتراکگذاري اطالعات
و اطالعرساني در مورد دادههاي مکاني و ارائه مناسبترين
روشها براي دسترسي به دادهها ،موازيکاري سازمانهاي
مختلف را کاهش داده و محیطي براي مديريت هماهنگ
دادههاي مکاني و استفاده از فناوريهاي مرتبط جهت
دستیابي به اهداف سازماني را فراهم ميآورد[ .]21امروزه
اهمیت راهاندازي سیستمهاي  SDIجهت تسهیل در
جمعآوري ،نگهداري و تبادل اطالعات مکان مرجع و
دادههاي مرتبط بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.
ايجاد چنین محیطي مستلزم طراحي ،پیادهسازي و
نگهداري از ساز و کارهايي است که سبب ايجاد سهولت در
اشتراکگذاري ،دسترسي و استفاده از دادههاي مکاني مي
شود .همانگونه که در شکل  2مالحظه ميشود زيرساخت
داده مکاني ،به عنوان مجموعهاي از سیاستها ،استانداردها،
شبکههاي دسترسي ،فناوريها ،دادههاي مکاني ،سازمانها و
نیروي انساني تعريف شده است که امور مختلف تولید و
جمعآوري ،دسترسي و استفادۀ بهینه از دادههاي مکاني را
تسهیل و هماهنگ ميسازد [.]22

شکل-2اجزاء

SDI

اين پژوهش از نظر نوآوري ،جديد ميباشد .طبق
بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد در حوزه بازاريابي
مکانمحور مبتني بر  SDIتاکنون مدلي ارائه نشده است.
اما در بحث کاربرد زيرساخت دادههاي مکاني ،بازاريابي
بانکها و همچنین ژئومارکتینگ مبتني بر  GISو
کاربردهاي آن ،هر يک به صورت جداگانه مطالعاتي صورت
گرفته که برخي از آنها به شرح ذيل ارائه ميگردد:
حبیب پور و همکاران [ ]23در مقالهاي تحت عنوان
کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان-
محور فروشگاه زنجیرهاي منطقۀ 2شهر تبريز با استفاده از
مدل  Fuzzy-ANPنشان دادند که استفاده از تحلیلهاي
 GISبراي مطالعات بازاريابي مکانمحور از اهمیت زيادي
برخوردار ميباشد .میرابي و همکاران [ ]24در مقالهاي تحت
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عنوان ارائه الگوي ژئومارکتینگ مبتني بر توسعه زيرساخت-
هاي گردشگري شهري تهران ،با استفاده از ابزار سیستمهاي
اطالعات جغرافیايي(ژئومارکتینگ) به مکانيابي هدفمند و
جانمايي مناسب و ايجاد و توسعه زيرساختهاي گردشگري
شهر تهران پرداختند .سالجقه و همکاران[ ]25در تحقیق
خود با عنوان توسعه يک سیستم مبتني بر وب با تلفیق VGI
و  SDIبراي مديريت امالک ،محیطي براي کاربران مختلف
بهمنظور استفاده از يک سیستم تحت وب با به اشتراک
گذاشتن اطالعات امالک و بازاريابي آن ايجاد نمودند .حسن
پور و همکاران [ ]26به سنجش آمادگي و امکانسنجي
پیادهسازي زيرساخت دادههاي مکاني در سازمان جهاد
کشاورزي استان آذربايجان غربي پرداختند و معضالت و
چالشهاي پیشرو را ارزيابي نمودند .بالوگان و آگبید[ ]27در
مطالعهاي با عنوان « چشمانداز تحوالت بانکهاي تجاري در
شهر بنین» با استفاده از محیط  GISنشان دادند مديريت
بانکها تمايل دارند در نزديکي مراکز بازار و ترافیک باالي
عابران پیاده واقع شوند .ارگان و همکاران[ ]28بر اساس
ويژگيهاي جغرافیايي-جمعیتي ،بخشبندي بازار را در سطح
خانوار و با روش تحلیل مولفههاي اصلي ( )PCAو تحلیل
خوشهاي سلسلهمراتبي با کمک  SPSSانجام دادند .سپس
تحت بستر  GISمناطق شهري را نقشهبندي کردند.
راماداني[ ]29در مطالعهاي با عنوان « تأثیر بازاريابي مکان-
محور و عوامل تعیینکننده بر توسعه تجارت و تصمیمگیري»
به بررسي تأثیر بازاريابي مکانمحور در توسعه تجارت و روند
تصمیمگیري در مشاغل با بهرهگیري از مدل اقتصادسنجي
مانند معادالت ساختاري ( )SEMدر مقدونیه غربي
پرداختهاند .در اين مطالعه با دادههاي پرسشنامه نشان دادهاند
که اطالعات ژئومارکتینگ بر توسعه کسب و کار تأثیر مثبت
دارد .باويرا-پويگ و همکاران [ ]30در مطالعهاي با عنوان
«مدلهاي بازاريابي مکانمحور در استراتژي مکان
سوپرمارکتها» ،با استفاده از دادههاي فروشگاه که متعلق به
سه شرکت خرده فروشي در بخش مواد غذايي در اسپانیا با
بهرهگیري از روش  OLSتأثیر متغیرهاي جغرافیايي و
جمعیتي مختلف بر انتخاب فروشگاه را بررسي ميکنند و يک
مدل بازاريابي مکانمحور ميسازند .وئون و همکاران[ ]31با
استفاده از تحلیل شبکه عوامل موثر بر استقرار شعب بانکي را
در کشور کره جنوبي بررسي کردند .نتايج اين مطالعه حاکي
است که عواملي مانند سطح درآمد ،سطح مخارج ،تعداد
کسب و کارهاي مستقر و تعداد محل کار بر اندازه بازار بانکي

اس

اين پژوهش از نظر هدف ،از نوع کاربردي ميباشد و از
نظر اجرا ،بخشي از اين تحقیق به صورت کتابخانهاي و
اسنادي و بخشي ديگر به صورت تجربي و از طريق به
اشتراکگذاري اطالعات از مراجع آماري ثبتي مبنا انجام
شده است .فرآيند کلي اين پژوهش طبق الگوريتم شکل
شماره  4ميباشد:

 -3مواد و روش تحقیق
 -1-3منطقه مورد مطالعه
شهر سمنان به عنوان مرکز استان سمنان داراي جنبه-
هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مهمي ميباشد .اين شهر،
در طول جغرافیايي  53درجه و  23دقیقه و عرض جغرافیايي
 35درجه و  34دقیقه ،واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح
دريا 1130 ،متر است .بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس
و مسکن ،جمعیت شهر سمنان در سال  1395برابر با
185هزار و  129نفر اعالم شده است[.]35

شکل-4الگوريتم پژوهش

 -3-3مواد و معیارهای تحقیق

شکل -3موقعیت شهر سمنان

طبق آخرين وضعیت موجود در پايگاه داده هاي ثبتي،
تعداد  150شاخص جمعیتي و اقتصادي مرتبط با حوزه
بازاريابي بانکي در دسترس مي باشد .به منظور بررسي
مکان شعب بانکهاي شهر سمنان با استفاده از شاخص-
هاي مورد نظر بازاريابي مکانمحور از مدلي کاربردي
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تأثیر دارند .هدف مطالعه پريش[ ]32تعیین ارزش ترکیب
مجموعه دادههاي رفتاري مصرف کننده در انتخاب سايت
سنتي و مدلهاي مکانيابي براي بانـکهاي جامعه بوده
است .در اين مطالعه اطالعات الزم تقسـیم بازار و سبک
زندگي مشتري نیز با استفاده از  GISتهیه شده است .نتايج
نشان داد که مجموعه دادههاي رفتاري مصرفکننده در
پیشبیني نفوذ در بازار قابل توجه است .نفوذ در بازار يکي از
عناصر مهم ارزيابي قدرت يک شرکت است .بنابراين مجموعه
دادههاي رفتاري مصـرفکننده در تحلیل بازار و انتخاب
سايت براي بانکهاي جامعه ارزشمند است .تومانیان[ ]33در
سال  2009مطابق مطالعات صورت گرفته در اين دهه،
رويکـردهاي ارزيابي زيرساخت داده مکاني ملي ( )NSDIرا به
نـه دسته ،طبقهبندي نمود که بر ابعاد مختلف زيرساخت داده
مکاني اشاره ميکند .موسیوکا و همکاران [ ]34در مطالعه
خود يـک نقشه ديجیتالي از منطقه مورد مطالعه ايجـاد
کردهاند که مناطق مختلف بازار از آن مشخص شده و سپس
با استفاده از يک مدل رگرسیون چندگانه براي پیشبیني
فروش محصوالت نوشابه نشان دادهاند که  GISميتواند در
حمايت از بازاريابي و فروش ،تدارکات و پشتیباني عملیاتي و
همچنین بهبود ارائه خدمات نقش ايفا کند.

 -2-3روش شناسی تحقیق

مقاله پژوهشي  -طراحي مدل جديد ژئومارکتینگ مبتني بر زيرساخت داده مکاني )(SDI

مبتني بر زيرساخت داده هاي مکاني استفاده شده است.
در اين مدل کاربردي از سامانه  SDIموجود در سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و همچنین پايگاه
هاي داده و اطالعات مکاني در چهار دستگاه اجرايي
استفاده ميشود .در اين سامانه امکان به اشتراک گذاري
اليه هاي اطالعاتي از پايگاه هاي مختلف وجود دارد .با به
اشتراک گذاشتن اليه هاي اطالعات مکاني در سامانه SDI
توسط دستگاه هاي اجرايي متولي ،امکان برخورداري از
مدل پوياي ژئومارکتینگ مبتني بر زيرساخت داده هاي
مکاني ايجاد ميشود .اليه هاي اطالعات مکاني اين مدل به
شرح ذيل ميباشد:
 اليه هاي شاخص هاي جمعیتي و دهکهاي درآمدي از
سـامانه فرابــر (پايگــاه جــامع آمــار و اطالعــات اســتان
سمنان)سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان.
 اليه اطالعات مکـاني بانکهـاي اسـتان از سـامانه فرابـر

(پايگاه جامع آمار و اطالعـات اسـتان سمنان)سـازمان
مديريت و برنامه ريزي استان سمنان.
 اليه اطالعات مکاني سـطح سـواد و تعـداد مـدارس شـهر
سمنان از سامانه اداره کل تجهیز و نوسازي مدارس استان.
 اليه اطالعات مکاني کسب و کارهاي مهم شهر سـمنان از
سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان.
 اليه اطالعات مکاني مهـم شـهر سـمنان ماننـد معـابر،
پارکینگها ،تعداد آپارتمانها و غیره از سامانه شـهرداري
سمنان.

 -4ارائه مدل
الگوي مدل ژئومارکتینگ مبتني بر  SDIبه منظور
بررسي شاخصهاي بازاريابي مکانمحور بانکها در شهر
سمنان به صورت زير ارائه ميگردد:

شکل  -5الگوي مدل ژئومارکتینگ مبتني بر  SDIدر شهر سمنان (منبع :مدل ارائه شده در پژوهش توسط نگارندگان)

 -1-4نقشههای خروجی مدل
در اين مدل کاربردي ابتدا شهر سمنان به  139حوزه
يا منطقه آماري بر اساس حوزهبندي سرشماري عمومي
نفوس و مسکن سال  1395مرکز آمار ايران تقسیمبندي
شده است .علت اين نوع تقسیمبندي وجود آمارهاي ثبتي
شاخصهاي جمعیتي به تفکیک اين حوزههاي آماري مي-
باشد .در ادامه خروجي برخي از اليههاي اطالعات مکاني
اين مدل کاربردي ارائه شده است.
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شکل -6خروجي بعد خانوار حوزههاي شهر سمنان

اس

نقشههاي فوق حاصل از بهکارگیري دادههاي مکاني
مدل ارائه شده پس از پیادهسازي کاتالوگ سرويسها در
ژئوپورتال سازمان مديريت و برنامهريزي استان سمنان مي-
باشد .ژئوپورتال زيرساخت داده مکاني استان سمنان مستقر
در اين سازمان بستري مناسب براي به اشتراکگذاري داده-
هاي مکاني دستگاههاي اجرايي ارائه نموده است.

 -2-4محاسبات کمی مدل
شکل-8خروجي دهک درآمدي در حوزههاي شهر سمنان

شکل -9خروجي تعداد کسب و کارهاي مهم در حوزههاي شهر سمنان

آمارهاي توصیفي (میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و
حداکثر) متغیرهاي اصلي پژوهش در جدول  1ارائه شده
است .اين متغیرها از بین حدود  150شاخص موجود در
پايگاههاي دادههاي ثبتي دستگاهها و نهادهاي مرتبط که
بیشترين ارتباط را با تعداد شعب بانکي (متغیر وابسته
مدل) هر منطقه داشتهاند ،استخراج و انتخاب شده است.
در انتخاب شاخصهاي اصلي از محاسبات آماري ضريب
همبستگي شاخص مورد نظر با شاخص تعداد شعب بانکي
در هر حوزه استفاده شده است.
در ادامه ضريب همبستگي بین تعداد شعب در هر
منطقه و متغیرهاي اصلي بررسي شده است .نتايج حاکي
از آن است که تعداد کسب و کار مهم در حوزه باالترين
ضريب همبستگي را با تعداد شعب در هر منطقه دارد و
متغیر فاصله حوزه تا مرکز شهر هم با ضريب همبستگي
 -0/45بیشترين تأثیر منفي را با تعداد شعب در هر
منطقه دارد .متغیرهاي تعداد مدارس و چگالي جمعیت
همبستگي کمي با متغیر اصلي پژوهش دارد بنابراين
مي¬توان آن¬ها را در مدل ناديده گرفت.

شکل -10خروجي تعداد مدارس در حوزههاي شهر سمنان
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شکل-7خروجي فاصله از مرکز شهر

شکل -11خروجي تعداد شعب بانکها در حوزههاي شهر سمنان

مقاله پژوهشي  -طراحي مدل جديد ژئومارکتینگ مبتني بر زيرساخت داده مکاني )(SDI

جدول-1آمار توصیفي متغیرهاي اصلي پژوهش
ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

1

نرخ باسوادي

89.16

11.13

35.48

99.29

2

بعد خانوار

3.84

1.85

2.68

12.82

3

چگالي جمعیت

93.07

72.51

0.12

471.35

4

فاصله حوزه تا مرکز شهر (میدان سعدي)

1950.21

904.34

305

5734

5

تعداد کسب و کار مهم در حوزه

0.42

0.92

0

6

6

دهک درآمدي

7.59

1.93

4

10

7

تعداد آپارتمان

351.65

146.78

9

910

8

تعداد مدارس

0.611511

1.05302

0

4

9

تعداد بانک در هر منطقه

0.68

1.62

0

10

منبع :يافته هاي پژوهش بر اساس مدل شکل 5
جدول - 2ضريب همبستگي بین متغیرهاي پژوهش و تعداد شعب هر منطقه
ردیف

متغیر

ضریب همبستگی

1

نرخ باسوادي

0.14

2

بعد خانوار

0.27

3

چگالي جمعیت

0.02

4

فاصله حوزه تا مرکز شهر (میدان سعدي)

-0.45

5

تعداد کسب و کار مهم در حوزه

0.58

6

دهک درآمدي

0.22

7

تعداد آپارتمان

0.40

8

تعداد مدارس

0.16

منبع :يافته هاي پژوهش

براي برآورد و بررسي عوامل موثر بر محل استقرار شعبه-
هاي بانک از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .بدين
منظور از متغیرهاي جمعیتي ،مکاني و اقتصادي که بیشترين
رابطه را با فعالیتهاي بانکي در هر منطقه دارند بهره گرفته
شد و نتايج الگوي برآورد شده در جدول  3آورده شده است.
بر اساس نتايج بدست آمده متغیرهاي بعد خانوار ،فاصله
حوزه تا مرکز شهر (میدان سعدي) ،تعداد کسب و کارهاي
مهم در حوزه ،دهک درآمدي و تعداد آپارتمانها تاثیر معني-
داري بر تعداد شعب در هر منطقه را دارند .تعداد کسب و کار
مهم در حوزه با ضريب  0/598بیشترين تاثیر را در تعداد
شعب بانک در هر منطقه دارد و بطور متوسط با افزايش يک
واحدي تعداد کسب و کار مهم در حوزه ،تعداد بانک 0/598
واحد بیشتر ميشود .فاصله حوزه تا مرکز ،تنها متغیر داراي
تاثیر منفي بر تعداد شعب بانک است و با ضريب -0/0006
بیانگر اين است که با افزايش يک متري از مرکز شهر از تعداد
بانکها  0/0006واحد کاهش پیدا ميکند .متغیر بعد خانوار
بعد از تعداد کسب و کار مهم در حوزه ،دومین متغیر موثر بر
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تعداد شعب بانکي است و بعد از آن دهک درآمدي خانوارها و
تعداد آپارتمانها قرار ميگیرند .ضريب تعیین الگو عدد 0/52
برآورد شده است که بیانگر توضیح دادن  52درصد تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیرهاي تصريح شده در الگو است.
همچنین آماره  Fبرابر  23/86است که در سطح يک درصد
معنيدار بوده و حاکي از معنيداري کل رگرسیون است.

 -5ارزیابی مدل
با استفاده از مدل بازاريابي مکانمحور مبتني
زيرساخت دادهمکاني مشخص شد که از میان  139منطقه
شهر سمنان منطقه  62داراي بهترين شرايط از لحاظ
شاخصهاي مکانيابي سیستم بانکي شهر سمنان مي-
باشد .همچنین اولويتهاي بعدي نیز در نمودار شکل
شماره  12قابل رؤيت ميباشد .بر اساس برآورد اين مدل
مي توان اين پیشنهاد را ارائه نمود که سیستم بانکي
فعالیتهاي بازاريابي خود را چه از طريق ايجاد شعبه
جديد در مناطق هدف و يا جذب مشتريان بیشتر با ارائه

اس

جدول -3نتايج رگرسیون چند متغیره براي عوامل مؤثر بر تعداد شعب بانک در هر منطقه
ضریب

انحراف معیار

سطح معنیداری

متغیر
X1

نرخ با سوادي

0.01

0.010

0.10

X2

بعد خانوار

0.186

0.056

0.001

X3
X4

فاصله حوزه تا مرکز شهر (میدان سعدي)
تعداد کسب و کار مهم در حوزه

-0.0006
0.598

0.0001
0.122

0.00
0.00

X5

دهک درآمدي

0.098

0.056

0.09

X6

تعداد آپارتمان

0.002

0.0007

0.00

intercept

عرض از مبدا

0.836

0.956

0.38

R2
F

0.52
23.86
منبع :يافته هاي پژوهش
9
8
7
6
5
4

3
2
1
0
1-

شکل -12نمودار نتیجه مدل برآوردي براي مناطق  139گانه شهر سمنان

شکل - 13خروجي مدل رگرسیون چند متغیره مبتني بر زيرساخت دادهمکاني براي مکانيابي بانکهاي شهر سمنان

189

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

خدمات بانکي به کسب و کارهاي مهم آن مناطق مثل
ارائه دستگاه پوز و يا خدمات انگیزشي ديگر براي جلب

اعتماد آنان و جذب سپردههاي بانکي بیشتر از طريق ساير
فعالیتهاي بانکي اقدام نمايد.

مقاله پژوهشي  -طراحي مدل جديد ژئومارکتینگ مبتني بر زيرساخت داده مکاني )(SDI

همانگونه که در شکل شماره  13نیز مالحظه ميشود
مناطق شهر سمنان بر اساس مدل برآوردي رگرسیون
چندمتغیره از لحاظ مکانيابي بانکها اولويتبندي شد.
خروجي نهايي که حاصل نمايش مقدار متغیر وابسته بر
روي ژئوپورتال زيرساخت دادهمکاني شهر سمنان ميباشد
بر اولويت مکانيابي بانکها در مناطق  48 ، 62و 34
تأکید دارد (رنگ آبي) .ساير اولويتها با طیف رنگي قابل
مشاده است.

 -6بحث و نتیجه گیری
بازاريابي الکترونیکي فرصتهاي پیش رو در محیط بازار
را به شکلي مطلوبتر نسبت به بازاريابي سنتي ارائه ميدهد.
ژئومارکتینگ نوعي از بازاريابي الکترونیکيست که بر
اساس اطالعات مکاني فرصتها و تهديدات را نمايان مي-
سازد و امکان تصمیمگیريهاي اقتضايي را فراهم ميسازد.
اما در دنیاي امروز بهرهگیري از اطالعات پويا و بههنگام
قدرت تصمیمگیريهاي آني را افزايش ميدهد و اين

برتري اطالعاتي ميتواند هم در بعد رقابتي و هم در
تحلیل بازار برتري نسبي ايجاد نمايد .در مدل ارائه شده
توسط بیومنت که در شکل شماره  1ارائه گرديد،
ژئومارکتینگ بر مبناي  GISميباشد .همانگونه که
مشاهده ميشود اين مدل داراي محدوديتهايي از جمله
عدم اطالع از وجود دادههاي مورد نظر ،چگونگي قابل
استفاده بودن آنها ،میزان دسترسي به آنها ،نحوه جمع-
آوري دادهها از منابع مختلف و عمدتا با استانداردهاي
متفاوت ،استفاده از اوپراتور براي جمعبندي و ثبت
اطالعات مکاني ،موازي کاري و هدر رفت منابع و غیره
ميباشد .استفاده از زيرساخت دادهمکاني  SDIدر بازاريابي
مکانمحور عالوه بر کاهش هزينهها و پرهیز از موازيکاري
و هدر رفت منابع همواره از اطالعات پويا و بههنگام
استفاده مينمايد و بهعبارتي ضعف بزرگ مدل قبلي
برطرف ميگردد .بنابراين مدل اصالح شده بازاريابي مکان-
محور مبتني بر  SDIبه شکل زير ارائه ميگردد:

شکل -14مدل اصالح شده بازاريابي مکانمحور مبتني بر ( SDIمنبع :يافته هاي پژوهش)

مزيت اصلي اين مدل نسبت به مدلهاي قبلي عالوه بر
پويايي اطالعات عدم نیاز به ثبت و ذخیرهسازي دستي
اطالعات و تولید اليههاي اطالعات مکانمحور در دورههاي
زماني متناوب ميباشد .در اين مدل با استفاده از به اشتراک

هاي مکاني عالوه بر حفظ مالکیت معنوي اطالعات ميتوان با
استفاده از اطالعات پويا به مدلي پويا دست يافت .در اين
پژوهش با استفاده از ژئوپورتال و پیادهسازي کاتالوگ
سرويسها به ارائه مفهومي جديد ژئومارکتینگ مبتني بر

گذاشتن اليههاي اطالعات مکاني در بستر زيرساخت داده-

 SDIپرداخته شد و به صورت کاربردي نیز در حوزه بازاريابي
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- ايده62 در کلیه مناطق و مقايسه آنها مشخص شد منطقه
-آلترين منطقه از لحاظ شاخصهاي مؤثر در بازاريابي بانک
.هاي شهر سمنان ميباشد

سپاسگزاری
از کلیه کارشناسان معاونت آمار و اطالعات سازمان
مديريت و برنامهريزي استان سمنان علي الخصوص گروه
،نقشه و اطالعات مکاني و همچنین گروه آمارهاي ثبتي
فرابري و پردازش دادههاي اين معاونت که ما را در اين
.پژوهش ياري نمودند تشکر و قدرداني ميگردد

.مکانمحور بانکهاي شهر سمنان از اين مدل استفاده گرديد
بر اين اساس طبق بررسيهاي آماري شاخصهاي مؤثر در
حوزه بازاريابي مکانمحور بانکها مد نظر قرار گرفت و با
استفاده از به اشتراک گذاشتن اليههاي اطالعاتي شاخصهاي
 دستگاه اجرايي شهر4 مورد نظر از پايگاههاي دادههاي مکاني
-سمنان مدل بازاريابي مکانمحور مبتني بر زيرساخت داده
 گانه139  با استفاده از اين مدل مناطق.مکاني ايجاد گرديد
-شهر سمنان از لحاظ شاخصهاي مؤثر در بازاريابي مکان
محور بانکها مورد ارزيابي قرار گرفت و در ادامه با استفاده از
روش رگرسیون چند متغیره مشخص گرديد که شاخص
 بیشترين تأثیر را در0/598 تعداد کسب و کار مهم با ضريب
 با برآورد مدل.شاخص مکانيابي بانکها در هر منطقه دارد
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