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  05/02/89: تاریخ دریافت مقاله                  هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 
  22/08/90: تاریخ پذیرش مقاله                                .74-96، صص 5، شماره )1390بهار و تابستان ( سومسال 

  
  خودپردازهاي  تبیین الگوي استقرار ماشین

  
  2رحیم فوکردي، 1لعیا الفت

  طباطبائی  دانشگاه عالمه دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداري 1
  استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم 4و3و2

  
  

  چکیده
هاي خودپرداز یکی از مباحث مهم در صنعت  انتخاب جایگاه مناسب براي استقرار ماشین

هاي حاصل از پیمایش  کارگیري داده این مقاله با به .آید بانکداري الکترونیکی به حساب می
هاي دولتی ایران و با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، به  مدیران شعب یکی از بانک

ي تحقیق حکایت از تنوع و  هر چند پیشینه. پردازد ها میتبیین الگوي استقرار این نوع ماشین
ها دارد، نتایج تحقیق حاضر  تقرار این نوع ماشینتعدد باالي معیارهاي مؤثر بر الگوي اس

هاي خودپرداز،  نشان دهندة آن است که مدیران هنگام اخذ تصمیم دربارة محلّ نصب ماشین
که در میان معیارهاي مورد توجه، برخی  کنند، ضمن آن لزوماً به تمام این معیارها توجه نمی

در این خصوص، . ري برخوردار هستندت معیارها در مقایسه با برخی دیگر از اهمیت بیش
نزدیکی به «، »تحصیالت مشتریان«، »شغل مشتریان«، »تراکم جمعیت«مدیران شش معیار 

هاي  فاصله تا ماشین«، و »فاصله تا شعب خودي«، »ها و میادین اصلی شهرچهارراه
 مجاورت با«ترین معیارها و سه معیار  را به عنوان مهم» هاي رقیبخودپرداز بانک

را به عنوان » طرفه یا دوطرفه هاي یکقرار گرفتن در خیابان«، و »ها نشانی آتش«، »ها ورزشگاه
هاي خودپرداز اعالم  ترین معیارهاي دخیل در فرایند اخذ تصمیمات مکانی ماشیناهمیت کم

 .اند کرده

  
اي یابی، تحلیل سلسله مراتبی، معیارهبانک، ماشین خودپرداز، مکان :هاي کلیدي واژه

   .مشتري
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  مقدمه -1
ي بانکـداري الکترونیـک اختـراع     هـاي رخ داده در حـوزه   تـرین نـوآوري   یکی از بـزرگ 

افـزار   هاي خودپرداز مشـهورترین سـخت   امروزه، ماشین. هاي خودپرداز است ماشین
انـد در میـان انـواع     آیند که توانسـته  الکترونیکی در صنعت خدمات بانکی به حساب می

ي بـازار   مطالعه. افزارهاي الکترونیکی، از بیشترین میزان رشد برخوردار شوند سخت
از هـا اسـتفاده    هاي مختلف گویاي آن است که در بیشتر مواقع، مشتریان بانـک  کشور
آذر، عـادل و  (دهنـد   هاي خودپرداز را بر مراجعه به کارکنان بانـک تـرجیح مـی    ماشین

  ). 1381زاده، علی  رجب
هاي تخصصـی و خصوصـی کشـور بـه      هاي تجاري و برخی بانک امروزه، تمام بانک
ها در تالشند تـا بـا ارتقـاي     این بانک. اند هاي خودپرداز روي آورده استفاده از ماشین

هاي خودپرداز و انجام تبلیغات وسیع، مشـتریان بیشـتري را بـه     فی دستگاهکمی و کی
اي  گیري و گسترش طرح شـتاب، ابعـاد ویـژه    در این میان، شکل. سوي خود جلب کنند

  .به این رقابت داده است
تحـت ایـن شـرایط، دور از ذهـن نیسـت کـه انتخـاب جایگـاه مناسـب بـراي اســتقرار            

ـ  ماشین ت ماشـین   هاي خودپرداز نقش مهم هـاي خـودپرداز نـزد     ی در افـزایش مقبولیـ
هاي خودپرداز نتایج پـولی   مناسب بودن جایگاه استقرار ماشین. مشتریان داشته باشد

به عنوان مثال، ایـن موضـوع موجـب    . ها در پی دارد و غیرپولی بسیاري را براي بانک
ریان، افـزایش  رسـانی بهتـر بـه مشـت     ها، خدمت ي فعالیت افزایش توان بانک در توسعه

در عـین  ). Parks, G.M. 1982(شود  ي خدمت می هاي ارائه سودآوري، و کاهش هزینه
هـاي خـودپرداز، تصـمیمات     کـارگیري ماشـین   ي بـه  ي باال بودن هزینه حال به واسطه

 ,.Craig, C. S(کنـد   هـا مـی   نادرست مکانی خسارات مالی قابل توجهی را متوجه بانک

Ghosh, A., McLofferty, S. 1984 .(  
آوري آنـان بـه    هـاي خـودپرداز، روي   رغم استقبال چشمگیر مشتریان از دسـتگاه  علی

بـه عنـوان مثـال، تعـدد     . ها اغلب با موانعی رو به رو بوده اسـت  استفاده از این ماشین
باعث شـده تـا    )1( هاي خودپرداز عوامل مؤثّر بر تمایل مشتریان به استفاده از دستگاه

هـاي خـودپرداز اطمینـان کامـل      ي ماشـین  ي شبکه هاي توسعه طرح مدیران به موفقیت
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 1تحت این شرایط، جایگـاه مناسـب  ). 1381زاده، علی  آذر، عادل و رجب(نداشته باشند 
هـاي خـودپرداز    همواره به عنوان یکی از عوامل مهم جذب مشتري بـه سـوي ماشـین   

  مطرح بوده است 
، (Rugimbana, R. and Iversen, P, 1994)، )1381زاده، علـی   آذر، عـادل و رجـب  (

(Rugimbana, R. 1995) ،(Almossawi, M. 2001).  
هاي است هاي خودپرداز از جمله موضوع انتخاب جایگاه مناسب براي استقرار ماشین

اخذ تصمیمات مکانی با جسـتجو  . کند ، عینیت پیدا می2که در حین اخذ تصمیمات مکانی
هاي سازمانی سـر و کـار دارد    ي جغرافیایی فعالیت براي استقرار، جابجایی، یا توسعه

(Yang, J. and Lee. H. 1997) .گویی به  اساساً، اخذ این نوع تصمیمات، مستلزم پاسخ
کـانی، پاسـخ بـه دو    بـا ایـن همـه، در هنگـام اخـذ تصـمیمات م      . سؤاالت بسیاري است

  :تري برخوردار است پرسش اصلی از اهمیت بیش
  هنگام اخذ تصمیمات مکانی، چه معیارها و عواملی را باید مورد توجه قرار داد؟) 1
توان این معیارها را در جهت اخذ تصـمیمات بهینـه و مطلـوب مکـانی بـا      چگونه می) 2

  یکدیگر تلفیق کرد؟
حل مسائل نهفته در این نوع تصمیمات،  اهمیت تصمیمات مکانی و جذّابیت

گویی به سؤال دوم به خود معطوف داشته است،  هاي بسیاري را براي پاسخ کوشش
ها و  ي وسیعی از روش به طوري که در حوزة مدیریت عملیات، امروزه شاهد دامنه

 (.Klose, A. and Drexl, A به عنوان مثال، نگاه کنید به(یابی هستیم  هاي مکان مدل

(2004  ،Nwogugu, M. 2006)( ،Ndiaye, M. and Alfares, H. 2008)(-  در حالی که
 ,Ndiaye(ي محققّین صنعتی براي پاسخ به سؤال نخست  رغم کوشش گسترده علی

M. and Alfares, H. 2008( ،(Mazzarol, T. and Choo, S. 2003)، Mc. Carthy, 

B.L. and) Atthirawong, W. 2003 (،( Badri, M. A. Davis D.L and Davis, D. 

 Berman, B. and) ایم تر شاهد چنین تالشی در بستر خدمات بوده ، کم  (1995

Evans, J. R. 2001) (Schmenner, R.W. 1994) ، .( Levy, M. and Weitz, B. 
2004)   

هاي موجود در اخذ این نوع تصمیمات، تحقیق  نظر به اهمیت تصمیمات مکانی و چالش
                                                             
1- right place 
2- location decisions 
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کوشد تا با اتّکا بر پیشینۀ تحقیقات صـورت گرفتـه و پیـروي از رویکـردي      میحاضر 
هاي خودپرداز به عنوان یکی از مشهورترین پیمایشی، به تبیین الگوي استقرار ماشین

در ایـن خصـوص، تـالش    . کننـدة خـدمات در منـاطق شـهري بپـردازد     تسهیالت ارائـه 
هـاي خـودپرداز، اهمیـت     بی ماشینشود تا ضمن شناسایی معیارهاي مؤثّر بر جایا می

  .نسبی این معیارها نیز مشخص گردد
  
  بیان نظري موضوع -2
  مدیران در هنگام اخذ تصمیمات مکانی 1الگوي رفتاري -2-1

یابی تسهیالت، مستلزم توجه بـه اصـول و    اساساً، شناسایی معیارهاي مرتبط با مکان
طبـق تعریـف،   . خدماتی اسـت هاي  مفروضات حاکم بر الگوي رفتاري مدیران سازمان

ي  الگوي رفتاري مجموعه روابط رفتاري است که طی آن، یک مـدیر تصـمیم بـه ارائـه    
زنـد   ي خدمت در محلّی خاص سر، بـاز مـی   گیرد یا از ارائهخدمت در محلّی خاص می

Jeaxi, L. 2003) .(     چـرا  «آگاهی از این الگو مستلزم پاسخ بـه سـؤاالت مختلفـی نظیـر
عالقـه نشـان    2ي خـدمات  دهنده حی خاصی براي استقرار تسهیالت ارائهمدیران به نوا

، و »آینـد؟ هاي مشابه در نـواحی یکسـانی گـرد هـم مـی      چرا برخی فعالیت«، »دهند؟ می
یـابی از چـه اصـولی پیـروي      ها در حین اخذ تصمیمات مکـان  اساساً، مدیران سازمان«

  .است »کنند؟ می
هـاي انتفـاعی ـ هنگـام      ها ـ به ویژه سازمان  سازمانیکی از اصول مورد توجه مدیران 

طبـق ایـن اصـل، نخسـتین هـدف      . اسـت  3یابی، اصل هزینه ـ سود  اخذ تصمیمات مکان
. هاسـت  مدیران از اخذ تصمیمات مکانی، حداکثر کـردن سـود و حـداقل کـردن هزینـه     

هـاي بسـط   اهمیت تحقق اصل مذکور باعث شده تا معیار قـراردادي بسـیاري از مـدل   
 .Jeaxi, L  یـابی، حـداکثر کـردن سـود خـالص کـل باشـد       یافته براي حل مسائل مکان

2003).(    
 4یکی دیگر از مبانی فکري مدیران در اخذ تصمیمات مکـانی مفهـوم قابلیـت دسترسـی    

                                                             
1 -behavioral pattern 
2-service facilities 
3- Cost-profit principle 
4- accessibility 
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شود، بر مواردي چون این مفهوم که معموالً با معیار فاصله مترادف دانسته می. است
ي  مقـدار فاصـله  «، »مقدار پول و زمان صـرف شـده  «، »سهولت در طی کردن فواصل«

  )Jeaxi, L. 2003).()2داللت دارد...و» میزان دسترسی به سیستم حمل ونقل«، »طی شده
به طور کلی، چهار اصل زیربنـایی کـه بـر قابلیـت دسترسـی تأکیـد داشـته و هنگـام          

س معیار گیرد، بر اسا سنجش مطلوبیت یک مکان از سوي مدیران مورد توجه قرار می
  :این چهار اصل عبارتند از. اند ریزي شده فاصله پایه

این اصل بر حداقل کردن مجموع فواصل بین یک تسهیل و مشتریان آن : اصل اول
  داللت دارد؛

» حـداکثر فاصـلۀ مجـاز   «توانند در یک  طبق این اصل، تمام مشتریان می: اصل دوم
ناپـذیر در قابلیـت    انعطـاف ایـن اصـل یکـی از اصـول     . خود را به تسـهیل برسـانند  

هاي موجـود در منطقـه بـه عنـوان      طبق این اصل، بخشی از گزینه. دسترسی است
هـاي بیشـتر را از    هاي غیر قابل دسترس شناسایی شـده و شـانس ارزیـابی    گزینه

 دهند؛ دست می

. این اصل بر حداکثرسازي سـطح اسـتفاده از یـک تسـهیل داللـت دارد     : اصل سوم
ه قـرار      طور همکه تعدادي تسهیل بهی نگاماصل سوم، بویژه، ه زمـان، مـورد توجـ

مطـرح باشـد، کـاربرد      گیرند و رقابت به عنوان یکی از معیارهاي مهم در ارزیـابی 
 زیادي دارد؛

تواننـد در محـدودة    این اصل بر بیشینه کردن تعداد مشتریانی که می: اصل چهارم
طبق ایـن اصـل،   . د، داللت داردي مجاز خود را به تسهیل برسانن یک حداکثر فاصله

اي است که بتواند بیشترین مشتري را از دورترین فاصـله بـه   بهترین مکان، گزینه
این اصل یکی از اصول کامالً منعطف قابلیت دسترسی است . سوي خود جذب کند
از . هاي بیشـتري قائـل شـد    را براي گزینهی توان احتمال ارزیاب و بر اساس آن، می

خــی منــاطق، امکــان دسترســی بــه بســیاري از تســهیالت بخــش   آنجــا کــه در بر
خصوصی وجود ندارد، اصل مذکور اغلب در هنگام انتخاب جایگاه تسهیالت ارائـه  

 .(Jeaxi, L. 2003)گیرد  ي خدمات دولتی، مورد توجه قرار می دهنده

هـاي   در تحقیقی که به منظـور شناسـائی فراینـد اتخـاذ تصـمیمات مکـانی در شـرکت       
، مشخّص شد که مدیران اغلـب از  (Schmenner, R.W. 1994)صورت گـرفت  خدماتی
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بـر ایـن اسـاس،    . کننـد  اي براي اخـذ تصـمیمات مکـانی پیـروي مـی      هفرایندي دو مرحل
براي استقرار تسـهیالت   1اي عمومی ي نخست اقدام به انتخاب منطقه مدیران در مرحله

براي اسـتقرار تسـهیالت در    2هایی خاص ي بعد به گزینش جایگاه کنند و در مرحله می
  )2(.ورزند ي عمومی مبادرت می این منطقه

، بررسـی معیارهـاي   (Schmenner, R.W. 1994)هـاي تحقیـق مزبـور     بر اساس یافتـه 
نـادار بـین نگـرش مـدیران     ي عمومی حکایت از نبود تفاوتی مع اثرگذار در سطح ناحیه

ت     . اي دارد هـاي چنـد شـعبه    اي و شـرکت  هاي تک شـعبه  شرکت یـبـر ایـن اسـاس، اهم
عواملی چون دسترسی به امکانات حمل و نقل، مجاورت بـا مشـتریان، فروشـندگان و    

ي نیروي کار، کیفت زندگی، نرخ پـایین مالیـات،    کنندگان، مجاورت با رقبا، هزینه تأمین
ي  اي بـا حیطـه   تمان، و قوانین و مقرّرات دولتی براي شرکتی تک شعبههاي ساخ هزینه

ي فعالیتی در  اي با حیطه اي از شهر و شرکتی چند شعبه فعالیتی در حد شهر یا گوشه
هـایی کـه    بـا ایـن حـال، بـراي شـرکت     . تقریباً یکسـان اسـت  ) ایالت(حد شهر یا استان 

شود، اغلب، معیـار   اي از یک شهر محدود می ي فعالیت آنها به یک شهر یا گوشه حیطه
  .نزدیکی به مشتریان از اهمیت بیشتري برخوردار است

هاي تحقیق در خصوص بررسی معیارهاي اثرگذار در سطح جایگـاه خـاص نیـز     یافته
تـرین عامـل بـراي آن دسـته از      حکایت از آن دارد که دسترسی به پارکینگ تقریباً مهم

ي فعالیـت خـود را در یـک محـدودة محلّـی انتخـاب        اً، حیطههایی است که عمدت شرکت
  .اند و نسبت به سایر کسب و کارهاي خدماتی ساعات بیشتري را باز هستند کرده

هایی که تعامل باالیی بـا مشـتریان دارنـد، از     نماي ساختمان براي آن دسته از شرکت
بـراي  ...) اختمان، وي نیروي کار، سـ  نظیر هزینه(ه هزین. اهمیت زیادي برخوردار است

هاي خدماتی که نیازمند تعداد زیادي نیروي  کسب و کارهاي کوچک خدماتی و فعالیت
  .انسانی هستند از اهمیت زیادي برخوردار است

اي که سـاعات زیـادي در طـول هفتـه      هاي چند شعبه بعالوه، براي آن دسته از شرکت
تري با مراکز  کنند، روابط قويتري ارائه  باز هستند، خدمات خود را در محدودة وسیع

ت           تجاري محلـی و تعامـل بیشـتري بـا مشـتریان دارنـد، منـاطق پرترافیـک از مطلوبیـ

                                                             
1- general area  
2- particular site 
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ها، در اختیار داشتن جایگاهی ویـژه و   تبراي این قبیل شرک. بیشتري برخوردار است
تمایل به مجاورت بـا رقبـا نیـز تقریبـاً     . کیفیت مناطق مجاور اهمیت بسیار زیادي دارد

  .تأثیر همین عامل قرار دارد تحت
، بـراي آن دسـته   ...)بنـدي و  نظیـر طـرح ترافیـک، منطقـه    (هـاي دولـت    نهایتـاً، سیاسـت  

هایی که ساعات زیادي در هفته باز هستند، از روابط تجاري محکمی بـا مراکـز    فعالیت
ي خـدمات،   ویـژه بـراي ارائـه   ی تجاري محلی برخوردارند، در اختیار داشـتن جایگـاه  

یشتري دارد، و در مناطق شهري مستقر هستند، از اهمیـت زیـادي برخـوردار    اهمیت ب
 .(Schmenner, R.W. 1994)است 

بـه  . در برخی مطالعات، به ابعاد دیگري از الگوي رفتـاري مـدیران اشـاره شـده اسـت     
هاي تولیدي براي ایجاد تعادل بـین دو عامـل نزدیکـی     عنوان مثال، در حالی که شرکت

هـاي   کننـد، شـرکت   کنندگان تـالش مـی   و نزدیکی به تأمین] مشتریان[به بازار مصرف 
هـاي   فروش اغلب، بر حداکثر کردن منافع حاصل از فروش و حداقل کردن هزینه خرده

 .Cohen, N) ، (McCarthy,B.L.and Atthirawong,W.2003)نقل تمرکز دارنـد  ول حم

هـایی کـه ضـمن     رکتکار باعث شده تـا شـ  ب و سرانجام الزامات فرهنگی کس. (2000
هـاي احـداث، خریـد یـا      اجبار به داشتن روابط رو در رو با مشتریان، نسبت به هزینـه 

اجاره ساختمان نیز حساس باشند، شهرهاي نسبتاً متوسط، نواحی ییالقی حومۀ شهر 
  . )(Cohen, N. 2000یا مناطق در حال توسعۀ شهري را براي فعالیت انتخاب کنند 

  
  هاي خودپرداز تقاضا براي ماشین 1هاي مشخصه - 2-2

هـاي خـودپرداز و رشـد مسـتمر و قابـل انتظـار ایـن         به دلیل عالقۀ همگانی به ماشین
هـا در   ي رفتـار مشـتریان بانـک    ها در آینده، تحقیقات متعددي با هـدف مطالعـه   ماشین

تقریبـاً، در تمـام ایـن مطالعـات،     . هاي خودپرداز انجـام گرفتـه اسـت    مواجهه با ماشین
هـاي   آوري مشـتریان بـه اسـتفاده از ماشـین    حقّقان آگاهی از علت و چگـونگی روي م

  . اند ها دانسته خودپرداز را کلید راهبردهاي مؤثر بازاریابی براي این ماشین
-هاي تقاضا بـراي ماشـین  طور کلی، مطالعات صورت گرفته در خصوص مشخّصهبه

ي  در حـالی کـه محقّقـان دسـته    . توان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد     هاي خودپرداز را می
                                                             
1- Attributes 
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هـاي خـودپرداز همـت     هـاي جمعیتـی کـاربران ماشـین     نخست به توصـیف مشخّصـه  
ي دوم اغلب بر تعیین عوامل مؤثّر بر رشد و تقویـت   اند، کوشش محققین دسته گمارده

  . استه ها تمرکز داشت استفاده و مقبولیت این ماشین
هـاي خـودپرداز    ربران ماشـین هـاي جمعیـت شناختــی متعــددي بـراي کــا       مشخّصه

هـاي خـودپرداز در کشـور     در تحقیقی که روي مشتریان ماشین. شناسایی شده است
هـا اتبـاع    درصد کاربران ایـن ماشـین   70کویت صورت گرفت، مشخص شد که حدود 

سـال بـوده    50تـا   30بعالوه، محدودة سنّی کاربران اغلب بین . ها هستند سایر کشور
آذر، (انـد  داراي فرزنـد و از درآمـدي متوسـط برخـوردار بـوده     ها متأهـل و  آن. است

  ).1381زاده، علی  عادل و رجب
تـا   18(هاي خودپرداز اغلب جوان  سایر تحقیقات حاکی از آن است که کاربران ماشین

 ،(Parks,G.M.1982) ،)1381زاده، علـی  آذر، عـادل و رجـب  (کرده ، تحصیل)ســال 34
(Rugimbana, R. 1995) ،(Adam, P. 1991)  زاده، علـی   آذر، عادل و رجـب (، کارمنـد

1381( ،(Block, V. 1994)،(Adam, P. 1991) ،(Parks, G.M. 1982)    از طبقـات
 .Sweinyard,) W.Rمتوسط یا باالي جامعه، امروزي، و به احتمال زیاد، مذکّر هستند

and Ghee, L.G. 1987) .)3(  
ت ماشـین    هـاي خـودپرداز    کوشش محقّقان در شناسایی عوامل مؤثّر بر رشـد مقبولیـ

هاي خودپرداز، افـزایش خـدمات قابـل ارائـه      عواملی متعدد چون افزایش تعداد ماشین
هـاي خـودپرداز، تعـویض     کشـی بـراي حسـاب    هـا، برگـزاري قرعـه    توسط این ماشین

هـا و مشـتریان، و    یش امنیـت ماشـین  هاي خارج از رده و غیر قابل اعتماد، افزا ماشین
  ).1381زاده، علی  آذر، عادل و رجب(کند  آموزش کارکنان را بر ما آشکار می

  
  هاي خودپرداز مشخصات مکانی براي استقرار ماشین - 2-3

هـاي خـودپرداز اغلـب در     مرور تحقیقات پیشین، مؤید آن است که تقاضا براي ماشین
ي نخسـت، تعـدد    در درجـه : هایی وجود دارد که از دو ویژگی عمده برخوردارند مکان

شود تا  این موضوع باعث می. ناپذیر است ها امري اجتناب باالي فروشگاه در این مکان
. Block, V.) (1994ریان، بشـدت افـزایش یابـد    احتمال بروز رفتار خرید توسـط مشـت  

هـاي جمعیتـی    کننـد عمـدتاً، از مشخّصـه    ها آمد و شد مـی  دوم، افرادي که به این مکان
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هـایی کـه شـغل     بدین ترتیب، در مکان. (Adam, P. 1991)الذکر برخوردار هستند  فوق
هسـتند، احتمـال    افراد اغلب آزاد بوده و یا از میانگین سـنّی نسـبتاً، بـاالیی برخـوردار    

  .هاي خودپرداز، کم است تقاضا براي ماشین
تـر شـدن زنـدگی     ها همواره به دنبال چیزهائی هستند کـه باعـث آسـان    مشتریان بانک

هـاي ورزشـی،    از این رو، برخی نواحی خاص نظیـر کازینوهـا، اسـتادیوم   . شود ها  آن
آیـد کـه مشـتریان     مـی ها از جمله نقاطی بـه حسـاب    ها، سینماها و شهربازي تفریحگاه

تـر   هاي خودپرداز، حاضر بـه پرداخـت انـدکی پـول بـیش      براي دریافت خدمات ماشین
 هـاي خـودپرداز هسـتند    رار ماشـین هاي مناسبی بـراي اسـتق   این نقاط محل. )4(دهستن

(Sweinyard, W.R. and Ghee, L.G. 1987) ، (Block, V. 1994).  
ساله تمایل بیشتري بـه اسـتفاده از    18-34ن که پیش از این، اشاره شد، مشتریا  چنان

ترتیب، در مناطق شهري تازه توسعه یافته که اغلـب   بدین. هاي خودپرداز دارند ماشین
هـاي خـودپرداز بـا اقبـال بیشـتري       هاي جوان در آن سـکونت دارنـد، ماشـین    خانواده

هـاي   هـا، ایسـتگاه   هـا، رسـتوران   بنـزین  پمـپ . (Block, V. 1994)مواجـه خواهنـد بـود    
هاي پررفـت و   هاي مترو، مکان ها و ایستگاه ها، دانشگاه راهی، بیمارستان ناستراحت بی

هـا در آن بیشـتر    بانکن آمد درون شهري که احتمال بروز رفتار خرید توسط مشتریا
اي، و مراکـز خریـد نیـز از     هاي زنجیره ها، فروشگاه است، نظیر پاساژها، سوپرمارکت

تحقیقـات  . آینـد  هاي خودپرداز بـه حسـاب مـی    ستقرار ماشیندیگر نقاط مناسب براي ا
پـذیرد    هزار تراکنش در ماه انجام می 5دهد که در این نقاط، به طور متوسط،  مین نشا

 ، (Wilson, C. 1999) ، (Keyter, M. 2004) ، )1381زاده، علـی   آذر، عـادل و رجـب  (
(Block, V 1994).  
هاي خودپرداز، مناطقی اسـت کـه    ستقرار ماشینهاي مناسب براي ا یکی دیگر از مکان

ها حکایت از تمایل  از زمانی که بررسی. کارمندان زیادي در آن مشغول به کار هستند
انـد، حضـور    هاي کاري داشته اغلب مردم به انجام امور مالی و تجاري خود در محیط

معیارهـاي  هـاي مهـم بـراي     بنـدي  تعداد زیاد کارمندان در یک مکـان بـه یکـی از طبقـه    
  .(Adam, P., 1991)هاي خودپرداز تبدیل شده است  یابی ماشین اثرگذار در مکان

کننـد، چگونـه در اطـراف و درون منـاطق      هـایی زنـدگی مـی    این که مردم در چه محـل 
کدام است، یکی دیگـر از   ها آنشوند و مسیرهاي اصلی رفت و آمد  جا می شهري جابه
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هـاي خـودپرداز    ي استقرار ماشـین  ل توجهی بر نحوهتواند اثر قاب مواردي است که می
هـاي   یـابی ماشـین   شناخت مناسب الگوهاي ترافیک، موفّقیت پروژة مکـان . داشته باشد

بـدین ترتیـب، آگـاهی از    . (Adam, P. 1991)کنـد   خودپرداز را در بلندمدت تضمین می
طرفـه   هاي یک ها، خیابان هاي اصلی، بزرگرا ها، میادین، خیابان موقعیت مکانی چهارراه

آذر، عـادل  (هاي خودپرداز، مؤثّر باشد  تواند بر تصمیمات مکانی ماشین و دوطرفه می
  .(Adam, P. 1991) ، (Block, V. 1994)،)1381زاده، علی  و رجب
هـا، بـه    توانند به عنوان مکملی مناسـب در کنـار شـعب بانـک     ز میهاي خودپردا ماشین

هـا ـ اعـم از شـعب      بر این اساس، موقعیت مکانی شـعب بانـک  . ي خدمت بپردازند ارائه
هـا   تواند بر نحوة گـزینش جایگـاه اسـتقرار ایـن ماشـین      میي ـ  هاي رقیب و خود بانک

هاي رقیب نباید از نظر دور  هاي خودپرداز بانک در عین حال، نقش ماشین. مؤثّر باشد
  ).1381زاده، علی  آذر، عادل و رجب(بماند 

 .هاي خودپرداز رشدي چشـمگیر داشـته اسـت    هاي مربوط به دستگاهاخیراً، نرخ جرم
هاي خودپرداز  هنگام اخذ تصمیمات مکانی توجه به امنیت مشتریان و ماشین ،بنابراین

، الزم اسـت تـا عـالوه بـر انتخـاب      در ایـن خصـوص  . (Adam, P. 1991)الزامی است 
هــاي بــاز و اســتفاده از  هــا در محــیط هــاي پررفــت و آمــد، اســتقرار ماشــین  محــیط
ربـط، نظیـر نیـروي انتظـامی،      هـاي ذي  هـا و ارگـان   هاي مداربسته، با سازمان دوربین

  .الزم صورت بگیرد  هماهنگی
  
  معیارها 1گیري اهمیت نسبی هاي اندازهروش - 2-4

اي از معیارهـاي   ي گسـترده نگام اخـذ تصـمیمات مکـانی، اغلـب بـا دامنـه      از آنجا که ه
متفاوت و بعضاً متناقض مواجـه هسـتیم، دانسـتن میـزان اهمیـت معیارهـا نسـبت بـه         

ت نسـبی        . رسد یکدیگر امري ضروري به نظر می یـبـه طـور کلّـی، بـراي محاسـبۀ اهم
وان بـه نظرخـواهی از   تـ  هاي مختلفی وجـود دارد کـه از آن جملـه، مـی     معیارها، روش

، 2، روش لینمـپ )1381زاده، علـی   آذر، عـادل و رجـب  (خبرگان با اجـراي روش دلفـی   
ــات  ــداقل مربع ــاریتمی 3روش ح ــات لگ ــداقل مربع ــژه 1، روش ح ــردار وی و  2، روش ب

                                                             
1- Relative importance 
2- Linear Programming for Multi Dimensional Analysis of Preference - LINMAP 
3 -Least Square Method 
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پـور سیدحسـن    قدسـی ) (1377اصـغرپور محمـدجواد   (اشاره کرد  3هاي تقریبی روش
گیـري را در دامنـۀ   هاي مذکور اغلب قابلیت استفاده از متـدهاي تصـمیم   روش). 1381

به عنـوان مثـال، روش بـردار ویـژه در بسـیاري مواقـع، مبنـاي روش        . متنوعی دارند
 5ستین بار توسط سـاعتی این فرایند که نخ. گیرد قرار می 4مراتبیفرایند تحلیل سلسله 

مطرح شده است، از کاربردهـاي فراوانـی در حـل مسـائل مـدیریتی،       1980و در سال 
  .اقتصادي، و اجتماعی برخوردار است

، در تحقیقات پیشین، مورد  مبانی نظري و کاربردهاي این روش به شکلی گسترده
 .Zahedi, F) , (Chan, F. T. S., and Kumar, N. 2007)اشاره قرار گرفته است 

1986)  ,(Dagdeviren, M., and Yuksel, I. 2008) (Kulak, O., and Kahraman, C. 
2005) ،(Kahraman, C., Ruan, D., and Dog˘an, I. 2003) . فرایند تحلیل
هاي  زمان با معیارهاي کیفی و کمی، از قابلیت ي هم مراتبی هنگام مواجهه سلسله

لی کارآ، از نظریات خبرگان و کارشناسان براي اي برخوردار است و به شک ویژه
پور سیدحسن  قدسی(کند تعیین اهمیت نسبی این معیارها در قبال یکدیگر استفاده می

گیرنده در فرآیند  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در صورت وجود چندین تصمیم). 1381
مورد استفاده قرار گیرندگان را  زمان، نظریات گروهی تصمیم تواند هم اخذ تصمیم، می

پذیرد و اصطالحاً،  در این حالت، فرآیند تحلیل به صورت گروهی انجام می. دهد می
  .شود نامیده می 6مراتبی گروهی فرآیند تحلیل سلسله

  
  قطرح تحقی -3

هاي خـودپرداز   در این پژوهش، به منظور شناسایی معیارهاي مؤثّر بر جایابی ماشین
اي از معیارهـاي   با اتّکـا بـه پیشـینۀ تحقیـق، دامنـۀ گسـترده      و اهمیت نسبی آنها، ابتدا، 

سپس، با . هاي خودپرداز استخراج شد یابی ماشینمورد تّوجه در اخذ تصمیمات مکان
و  »هـاي خـودپرداز   سـنجش معیارهـاي جایـابی ماشـین    «ي  استفاده از دو پرسشـنامه 

هـاي   ینسنجش اهمیت نسبی معیارهاي دخیـل در تصـمیمات مربـوط بـه محـل ماشـ      «
                                                                                                                                               
1- Logarithmic Least Square Method 
2 -Eigen Vector Method 
3- Approximation Methods 
4- Analytical Hierarchy Process - AHP 
5- Saaty 
6- Group Analytical Hierarchy Process - GAHP 
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  .اقدام به اجراي پیمایش شد »خودپرداز
هـاي   ، مدیران شعب یکـی از بانـک   براي پاسخ به سؤاالت مندرج در این دو پرسشنامه 

ي  سـابقه : با اتّکا به دو عامـل . دولتی ایران به عنوان جامعۀ نظري تحقیق انتخاب شدند
کننـدگان در   رکتنفر از جامعۀ مزبور به عنوان ش 22خدمت و سطح تحصیالت، تعداد 

  .انتخاب شدند) خبرگان(تحقیق 
هاي خودپرداز بـراي تعیـین مهمتـرین     از پرسشنامۀ سنجش معیارهاي جایابی ماشین

به منظور اطمینان از پایایی . معیارهاي شناسایی شده در تحقیقات پیشین استفاده شد
. گردیـد دهندگان ارسـال   نسخه از آن براي پاسخ 10پرسشنامه، به صورت آزمایشی، 

حـاکی از   1سا .سا .یپـ  .افـزار اس  ضریب آلفاي کرونباخ محاسـبه شـده توسـط نـرم    
حـدود  (دهنـدگان بـود    پایایی مناسب پرسشنامه و غیرتصادفی بـودن اظهـارات پاسـخ   

سپس، پرسشنامۀ مذکور در اختیار خبرگان قرار گرفت و به صورت حضـوري  ). 9/0
  .ها شد اقدام به تکمیل آن

از افراد خواسته شد تا بسته به اهمیت معیارهاي شناسـایی شـده،    در این پرسشنامه،
به آنها اختصاص  10تا  1به طور مستقل و بدون توجه به معیارهاي دیگر، امتیازي از 

افـزار   ي نخسـت، از نـرم   هاي حاصل از پرسشنامه به منظور تجزیه و تحلیل داده. دهند
ز روایی پرسشنامه، تالش شد تـا ضـمن   براي اطمینان ا. س استفاده شدا .سا .یپ .اس

خودداري از پر حجم شدن پرسشنامه، تا حد امکان از کـاربرد عبـارات و اصـطالحات    
ضمن آن که تالش شد تـا  . هاي منفی و متناقض خودداري شود پیچیده و طرح پرسش

  .نظران و کارشناسان مربوط بهره گرفته شود حد امکان از دیدگاههاي صاحب
هـاي   جش اهمیت نسبی معیارهاي دخیل در تصمیمات مکانی ماشـین از پرسشنامۀ سن

هـاي   خودپرداز، براي تعیین اهمیت نسبی معیارهـاي مـورد توجـه در جایـابی ماشـین     
بـراي ایـن منظـور، ابتـدا     . اسـتفاده شـد  ) ي نخسـت  حاصـل از پرسشـنامه  (خودپرداز 

. ی گردیـد ي نخست طراحـ  ساختاري سلسله مراتبی از معیارهاي حاصل از پرسشنامه
  .بخش جداگانه تنظیم شد 5سپس، پرسشنامۀ دوم با اتکا به این ساختار و در 

دهندگان خواسته شده تا در مورد اهمیت نسبی معیارهـا و   در این پرسشنامه از پاسخ
چارچوب استاندارد پرسشـنامه  . مراتبی اظهار نظر کننده زیرمعیارهاي ساختار سلسل

                                                             
1- SPSS  
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هاي داده شده به سؤاالت، مبناي روایی و پایـایی آن  و امکان کنترل ناسازگاري پاسخ
ت نسـبی معیارهـا و      به منظور محاسبۀ نرخ ناسازگاري و هـم . قرار گرفت یـچنـین اهم

  .استفاده شد 1چویس افزار اکسپرت زیرمعیارها از نرم
  
 هاي تحقیق یافته -4
  هاي خودپرداز معیارهاي اصلی دخیل در تصمیمات مکانی دستگاه - 4-1

یابی تسـهیالت ارائـه کننـدة     ي تحقیقات صورت گرفتۀ پیشین در حوزه مکان مطالعهبا 
هاي خودپرداز به طور خاص، و با توجه  خدمات شهري به طور عام، و جایابی ماشین

معیـار مـورد    29هـاي خـدماتی مختلـف،    هاي موجود در فعالیت ها و تفاوت به شباهت
سپس، این معیارها در . داز شناسایی شدهاي خودپر توجه در تصمیمات مکانی ماشین

هاي خودپرداز مورد پیمـایش قـرار    قالب پرسشنامۀ سنجش معیارهاي جایابی ماشین
ي توزیع شده به تمام سؤاالت پاسـخ داده شـده    پرسشنامه 22خوشبختانه، در . گرفت

  .بود
قـات  معیـار اسـتخراج شـده از تحقی    29ي مدیران حاکی از آن بود کـه از   پیمایش اولیه

معیار از نقشـی   9، ) 7با میانگین امتیازات باالتر از (معیار از نقشی پر رنگ  16پیشین 
بـا میـانگین   (رنـگ   معیـار از نقشـی کـم    4، و )7و  4با میانگین امتیازات بـین  (متوسط 

. هـاي خـودپرداز برخـوردار هسـتند     در تصمیمات مکانی ماشـین ) 4تر از  امتیازات کم
ي ســنجش  پیمــایش مــدیران را بــا اســتفاده از پرسشــنامه نتــایج حاصــل از 1جــدول 

  .دهد هاي خودپرداز نشان می معیارهاي جایابی ماشین
  
هـاي   اهمیت نسبی معیارهاي اصـلی دخیـل در تصـمیمات مکـانی دسـتگاه      -4-2

  خودپرداز
هـاي   به منظور تعیـین اهمیـت نسـبی معیارهـاي دخیـل در تصـمیمات مکـانی ماشـین        

بـدین منظـور، ابتـدا،    . اسـتفاده شـد   7یـار داراي امتیـاز بـاالتر از    مع 16خودپرداز، از 
  .طراحی شد 2ساختاري سلسله مراتبی از معیارهاي مزبور به شرح جدول 

  
                                                             
1- Expert Choice. 
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  هاي خودپرداز معیارهاي دخیل در تصمیمات مکانی ماشین: 1جدول 
  داراي نقش    میانگین  معیار  ردیف

  متوسط    3/6  سن مشتریان  1
  پر رنگ    4/7  شغل مشتریان  2
  پر رنگ   7/7  درآمد مشتریان  3
  پر رنگ   4/8  تراکم جمعیت  4
  پر رنگ    7/7  سطح تحصیالت مشتریان  5
  کم رنگ    8/2  هاي ورزشی استادیوم  6
  متوسط    8/4  ها پارك  7
  متوسط    8/4  ها سینما  8
  متوسط    6  ها شهربازي  9
  متوسط    8/4  ها پمپ بنزین  10
  پر رنگ    8/7  ها بیمارستان  11
  پر رنگ    8/7  ها دانشگاه  12
  متوسط    3/6  هاي مترو ایستگاه  13
  متوسط    9/6  شهري هاي بین پایانه  14
  پر رنگ    5/7  هاي دولتی و خصوصی ادارات و شرکت  15
  پر رنگ    8/7  ها ها و رستوران هتل  16
  پر رنگ    1/7  اي هاي زنجیره فروشگاه  17
  رنگپر     9/7  بار میادین تره  18
  پر رنگ    2/7  پاساژها و مراکز خرید  19
  پر رنگ    9/7  هاي اصلی چهارراه  20
  پر رنگ    2/7  هاي اصلی میدان  21
  متوسط    2/5  ها بزرگراه  22
  کم رنگ    8/3  طرفه هاي یک خیابان  23
  کم رنگ    8/3  هاي دوطرفه خیابان  24
  پر رنگ    1/7  هاي رقیب شعب بانک  25
  پر رنگ    6/7  خودي   هاي شعب بانک  26
  پر رنگ    3/7  هاي خودپرداز سایر ماشین  27
  متوسط    6/4  هاي نیروي انتظامی ها و پاسگاه کالنتري  28
  کم رنگ    1/3  ها نشانی آتش  29

  
ســپس، پرسشــنامۀ ســنجش اهمیــت نســبی معیارهــاي دخیــل در تصــمیمات مکــانی   

در ایـن  . تنظیم گردید 2مراتبی جدول ه هاي خودپرداز بر اساس ساختار سلسل ماشین
تـرین جایگـاه    دهندگان خواسته شد تا به منظـور انتخـاب مناسـب    پرسشنامه، از پاسخ

ي دو به دوي معیارهاي اصلی دخیـل   براي استقرار ماشین خودپرداز، ابتدا به مقایسه
ا ي زیرمعیارهاي مترتب بر هر کدام از ایـن معیارهـ   در این تصمیم و سپس به مقایسه



  .پنجم، شماره )1390بهار و تابستان (ــــــــــــــــ سال سوم ــــــــــــــــــــــــــــــنشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

88  

هـاي بعـدي قابـل     مـورد بـراي تحلیـل    18ي توزیـع شـده،    پرسشـنامه  22از . بپردازند
 18هـاي تصـمیم ناسـازگار در ایـن      پایین بـودن تعـداد مـاتریس   . استفاده ارزیابی شد

ها خـودداري   ي پرسشنامه باعث شد تا از توزیع دوباره) درصد 16حدود (پرسشنامه 
هـاي سـازگار    تحلیل، به اسـتفاده از مـاتریس  ها از فرایند  شود و با حذف این ماتریس

معیار اصـلی دخیـل    16ها اهمیت نسبی  با استفاده از این ماتریس. باقیمانده اکتفا گردد
  .محاسبه شد 3هاي خودپرداز، به شرح جدول در تصمیمان مکانی ماشین

  
  خودپردازهاي  ساختار سلسله مراتبی معیارهاي اصلی دخیل در تصمیمات مکانی ماشین: 2جدول 

  زیرمعیارها  معیارهاي اصلی  هدف اصلی

ترین جایگاه استقرار  انتخاب مناسب
  براي ماشن خودپرداز

  نظام ترافیک
  میادین اصلی

  هاي اصلی چهاراه

  شناختی هاي جمعیت مشخصه

  تراکم جمعیت
  سطح تحصیالت

  درآمد
  شغل

  رقابت
  جایگاه شعب بانک خودي

  رقیب  جایگاه شعب بانک
  هاي خودپرداز سایر ماشین

دسترسی به سایر تسهیالت 
  ي خدمات شهري ي دهنده ارائه

  هاي دولتی ادارات و شرکت
  ها ها و رستوران هتل

  پاساژها و مراکز خرید
  ها دانشگاه

  بار میادین تره
  ها بیمارستان

  اي هاي زنجیره فروشگاه
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  هاي خودپرداز و زیرمعیارهاي مربوطدخیل در تصمیمات مکانی ماشین  ينسبی معیارهاي عمدهاهمیت : 3جدول 

  

4/1   2/3   6/2   0/1  
0/1   2/1   0/1   4/0  
6/0   0/1   8/0   3/0  
0/1   7/1   0/1   7/0  

425/0  

190/0  
143/0  
242/0  

 معیارهاي عمده
 

 اهمیت نسبی در تحقق هدف اصلی

 ماتریس مقایسات دو به دو

هاي جمعیتی مشخصه
رقابت

نظام ترافیک
دسترسی به تسهیالت

 

ج.م  
ق.ر  
ت.ن  
ت.د  

ج.م  
ق.ر  
ت.ن  
ت.د  

ت.ت   د.ق   ن.ج   ر.م  

)ج.م(هاي جمعیتی  مشخصه  

ج.اهمیت نسبی در تحقق معیار م ماتریس مقایسات دو به دو  
 

4/1   2/3   6/2   0/1  
0/1   2/1   0/1   4/0  
6/0   0/1   8/0   3/0  
0/1   7/1   0/1   7/0  

ج.ت  
غ.ش  
ر.د  
ح.ت  

 

ح.ر   ت.غ   د.ج   ش.ت  

425/0  
190/0  
143/0  
242/0  

ج.ت  
غ.ش  
ر.د  
ح.ت  

 

 =425/0 *  
 

114/0  
092/0  
144/0  
080/0  

تراکم جمعیت
شغل

درآمد
تحصیالت

 

)ت.د(خدمات شهري   دهنده تسهیالت ارائهدسترسی به سایر   

5/0  6/0  /0  7/0  7/0  9/0  0/1  
4/0  4/0  4/0  6/0  5/0  0/1  1/1  
5/0  7/0  7/0  0/1  0/1  0/2  4/1  
6/0  7/0  7/0  0/1  0/1  7/1  4/1  
0/1  1/1  0/1  4/1  4/1  5/2  7/1  
0/1  0/1  9/0  4/1  4/1  5/2  7/1  
0/1  0/1  0/1  7/1  0/2  5/2  0/2  

 

 ماتریس مقایسات دو به دو

 اهمیت نسبی در تحقق هدف اصلی

ي.ب  
ا.د  
ت.م  
ر.ه  
ز.ف  
ش.ا  

ا.پ  

ا.ش  پ.ز  ا.ر  ف.ت  ه.ا  م.ي  د.ب  

095/0  
078/0  
129/0  
129/0  
185/0  
180/0  
203/0  
 
 

ي.ب  
ا.د  
ت.م  
ر.ه  
ز.ف  
ش.ا  

ا.پ  

 =242/0 *  
 

023/0  
019/0  
030/0  
030/0  
044/0  
043/0  
049/0  
 
 

بیمارستان
دانشگاه

بار  میدان تره
هتل و رستوران
اي فروشگاه زنجیره
ها  ادارات و شرکت

پاساژ و مرکز خرید
 

ت.اهمیت نسبی در تحقق معیار د  
 

 اهمیت نسبی در تحقق هدف اصلی

 اهمیت نسبی در تحقق هدف اصلی

رقیبهاي  شعب بانک
خودي  شعب بانک

هاي خودپرداز دیگر ماشین
 

ر.ب.ش  
خ.ب.ش  

د.خ.م  
 

5/0       7/0       0/1  
1/1       0/1       4/1  
0/1       9/0       0/2  

د.خ.خ    م.ب.ر    ش.ب.ش  
 

ر.ب.ش  
خ.ب.ش  

د.خ.م  
 

043/0  
073/0  
074/0  

=190/0 *  
 

228/0  
383/0  
389/0  

)ق.ر( رقابت  

)ت.ن(نظام ترافیک   

 ماتریس مقایسات دو به دو

)ق.ر(اهمیت نسبی در تحقق معیار  ماتریس مقایسات دو به دو  
 

 اهمیت نسبی در تحقق هدف اصلی

9/0     0/1  
0/1     1/1  

ا.م  
ا.چ  

 
ا.ا       چ.م  

 

ا.م  
ا.چ  

 

524/0  
476/0  

 

 =143/0 *  
 

075/0  
068/0  

 

هاي اصلی میدان
هاي اصلی چهار راه

 

)ق.ر(اهمیت نسبی در تحقق معیار   
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  بحث
هاي خودپرداز  اوزان نسبی نهایی را براي معیارهاي مؤثّر بر جایابی ماشین 4جدول 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطّالعات حاکی از آن بود که در میان . دهد نشان می
، هاي خودپرداز چهار زیرگروه برخوردار از نقش پر رنگ در جایابی ماشین

دهنده  ، دسترسی به تسهیالت ارائه)425/0به میزان (هاي جمعیتی مشتریان  مشخّصه
به میزان (، و نظام ترافیک )19/0به میزان (، رقابت )242/0به میزان (خدمات شهري 

به دلیل کم (هاي خودپرداز دخالت دارند  ، در اخذ تصمیمات مکانی ماشین)143/0
  ).نظر شد رسی اهمیت این زیرگروه صرفارتباط بودن زیرگروه امنیت، از بر

  
  هاي خودپرداز اوزان نسبی نهایی براي معیارهاي موثر بر جایابی ماشین: 4جدول 

  )A*B(اوزان نهایی   )B(وزن   ها شاخص  )A (وزن   معیارهاي اصلی
ــه ــاي  مشخصـــ هـــ

  جمعیتی
  114/0  264/0  شغل مشتریان  425/0

  092/0  210/0  درآمد مشتریان
  144/0  339/0  جمعیتتراکم 

  080/0  187/0  سطح تحصیالت مشتریان
دسترســی بــه ســایر 

  دهنـده  تسهیالت ارائه
  خدمات شهري

  023/0  095/0  ها بیمارستان  242/0
  019/0  078/0  ها دانشگاه

  030/0  129/0  هاي دولتی و خصوصی ادارات و شرکت
  030/0  129/0  ها ها و رستوران هتل

  044/0  185/0  اي زنجیرههاي  فروشگاه
  043/0  180/0  بار میادین تره

  049/0  203/0  پاساژها و مراکز خرید
  075/0  524/0  هاي اصلی چهارراه  143/0  نظام ترافیک

  068/0  476/0  هاي اصلی میدان
  043/0  228/0  هاي رقیب شعب بانک  190/0  رقابت

  073/0  383/0  خودي  شعب بانک
  074/0  389/0  خودپرداز هاي سایر ماشین

  
بـه طـوري   . ها از اهمیت بیشتري برخوردار بودنـد  در هر زیرگروه نیز برخی شاخص

هاي جمعیتی، شاخص تراکم جمعیت، در زیرگروه دسترسی  که در زیرگروه مشخصه
به تسـهیالت، شـاخص مجـاورت بـا پاسـاژها و مراکـز خریـد، در زیرگـروه رقابـت،          

اختالفـی بـا شـاخص     بـا انـدك  (هاي خـودپرداز رقیـب    شاخص موقعیت مکانی ماشین
، و در زیرگروه نظام ترافیک، شاخص قرار گـرفتن  )موقعیت مکانی شعب بانک خودي
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ــاطع ــد      در تق ــت بیشــتري برخــوردار بودن بعــالوه، از نظــر  . هــاي اصــلی، از اهمی
دهندگان، اهمیـت دوري یـا نزدیکـی نسـبت بـه رقبـا تفـاوت چنـدانی بـا یکـدیگر            پاسخ

  .نداشتند
بررسی نتایج تحقیقات پیشین نیز از برخی جهات مؤید نتایج تحقیق حاضر هسـت؛ بـه   

نیـز بـر اهمیـت تـراکم       (Schmenner, R.W. 1994)هـاي پیشـین    عنوان مثال، بررسی
جمعیت و نزدیکی به مشتریان از دید مدیران، به عنوان عـاملی در موفقیـت تسـهیالتی    

اي  ه رسـانی در محـدود   ساعات روز، خدمات که داشتن شعب متعدد، باز بودن در اکثر
آید، صـحه   ي آنان به حساب می وسیع، و داشتن تعامالت باال با مشتریان از مشخصه

در این خصـوص، نزدیکـی بـه مشـتریان و تـراکم جمعیـت بـراي مـدیران         . اند گذاشته
ترین عامل درآمدزا پـس از نمـاي ظـاهري     تسهیالتی با چنین مشخصات به عنوان مهم

  .(Mc. Carthy, B.L. and Atthirawong, W. 2003)شود  ی میتلق
هاي خودپرداز در کشور آفریقاي جنوبی نیـز   بررسی میدانی جایگاه استقرار دستگاه 

هاي تجاري با در اختیـار داشـتن بیشـترین     حکایت از آن دارد که مراکز خرید و مکان
خـودپرداز را در خـود   هـاي   درصـد دسـتگاه   75سهم در مقایسه با سایر نقاط، حدود 

هر چند در بیشتر منـابع بررسـی شـده بـر اهمیـت      . (Keyter, M. 2004)اند  جاي داده
هـاي خـودپرداز    هاي استقرار دسـتگاه  نظام ترافیک، به عنوان عاملی در انتخاب جایگاه

 ,El-Haddad, Awad, B. Almahmeed,Mohammad),(Jeaxi, L. 2003) تأکیـد شـده  

A.1992), (Bach, L. 1980) .    توانـد   اهمیت پایین عامل مـذکور در تحقیـق حاضـر مـی
ناشی از این موضوع باشد که در مطالعات مزبور، اهمیت شناخت نظام ترافیکی عمدتاً 

هاي خودپرداز، توسط راکبین وسـایط نقلیـه مـورد توجـه قـرار       هنگام جایابی ماشین
  )5(.تگرفته اس

نهایتاً، در حالی که تحقیق حاضر حکایت از اهمیت پایین عامل مجاورت با رقبا از نظـر  
در . کنـد  هاي پیشین نیز تا حدي این موضـوع را تأییـد مـی    مدیران دارد، نتایج بررسی

ترین عامل و پـس از عـواملی چـون     اهمیت این خصوص، مجاورت با رقبا به عنوان کم
ساختمان، و حضـور در منـاطق پـر ترافیـک قـرار       دسترسی به پارکینگ، نماي زیباي

  .(Schmenner, R.W. 1994)گرفته است 
یکی از نکات جالب توجه در تحقیق حاضـر نقـش کـم رنـگ زیرگـروه امنیـت در اخـذ        
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دهنـدگان بـه    تواند از دیـد بازاریـابی پاسـخ    این مسأله می. تصمیمات مکانی بوده است
دهندگان، مدعی بودند کـه حضـور در    سخموضوع نشأت گرفته باشد، چنانکه برخی پا

هـاي ایمـن اهمیـت بیشـتري      هاي داراي مشتري، در مقایسه با حضـور در مکـان   مکان
کننـده در امنیـت آن مکـان    تواند نقشی تعیین مضافاً این که، شلوغی یک مکان می. دارد

  .داشته باشد
کنـد؛ بـه    تأیید میمرور پیشینۀ تحقیق نیز تا حدي پیروي مدیران از چنین رویکردي را 
دسـتگاه  ) 1276(عنوان مثال، بررسـی میـدانی روي هـزار و دویسـت و هفتـادو شـش      

حـدود  (دهد که تنها یک دستگاه  خودپرداز مستقر در کشور آفریقاي جنوبی، نشان می
  .(Keyter,M. 2004)هاي پلیس قرار داشته است در مجاورت ایستگاه) درصد 1/0
  
  گیري و پیشنهادهانتیجه -6

هاي خودپرداز همواره به عنوان یکی از عوامـل کلیـدي اثرگـذار    قعیت مکانی ماشینمو
هاي از این رو، یکی از راه. ها بوده استآوري مشتریان به این ماشیندر افزایش روي

تر در خصـوص  ها، اخذ تصمیمات مکانی صحیحافزایش جذب مشتریان به این ماشین
  .ستها آن

رغـم تنـوع بـاالي معیارهـاي دخیـل در      دهد که علـی  ن میهاي تحقیق حاضر نشایافته
ها لزوماً به تمـامی   هاي خودپرداز، مدیران بانکیابی ماشینتصمیمات مربوط به مکان

کـه در میـان    و ضـمناً آن . کننـد  این معیارها در هنگام اخـذ ایـن تصـمیمات توجـه نمـی     
برخـی دیگـر از اهمیـت    معیارهاي مورد توجه آنان نیز برخی معیارها در مقایسـه بـا   

  . بیشتري برخوردارند
شناختی مشـتریان، نظیرتـراکم   هاي جمعیتبه طور واضح، معیارهاي مبتنی بر ویژگی

ترین معیارهاي مورد توجه مدیران در جمعیت، شغل و میزان تحصیالت مشتریان مهم
، بعـالوه . است هاي خودپرداز بودههنگام اخذ تصمیمات مربوط به محل نصب ماشین

ها و میادین اصـلی شـهر، فاصـله تـا شـعب خـودي، و فاصـله تـا         نزدیکی به چهارراه
هاي رقیب از دیگـر معیارهـاي مهـم مـورد توجـه مـدیران       هاي خودپرداز بانک ماشین

ها، و قرار گـرفتن  نشانیهاي ورزشی، آتشدر همین حال، مجاورت با استادیوم. است
تـرین معیارهـاي دخیـل در اخـذ     اهمیـت ن کمهاي یکطرفه یا دوطرفه به عنوادر خیابان
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  .است هاي خودپرداز از دید مدیران بوده تصمیمات مکانی ماشین
تواند مبناي آن دسـته از تحقیقـاتی قـرار گیـرد  کـه بـه دنبـال         نتایج تحقیق حاضر می

. صورتبندي الگویی براي تلفیق مطلوب معیارهاي دخیل در تصـمیمات مکـانی هسـتند   
تـر در   چنین، دیدگاه مناسبی را براي اخذ تصـمیمات مکـانی مطلـوب    تحقیق حاضر، هم

  .دهد اختیار مدیران و فعاالن صنعت بانکداري کشور قرار می
از جملـه، اتّکـا بـه    .  هایی رو به رو بـوده اسـت   این تحقیق از برخی جهات با محدودیت

ی مواجـه  هـای  پذیري آماري نتایج ایـن تحقیـق را بـا محـدودیت     خبره، تعمیم 22نظرات 
ي بزرگتر نتایج  و با اتّکا به یک جامعه  تر اجراي این تحقیق در قلمروي گسترده. کند می

بعالوه، از آنجا که در تحقیق حاضر، تنها با . دهد قابل اعتمادتري را در اختیار قرار می
بندي شده در هـر   ي تحقیق، شرط عدم وابستگی بین زیرمعیارهاي طبقه اتّکا به پیشینه

هـاي   عدم بررسی فنی این موضـوع یکـی دیگـر از محـدودیت    . احراز شده است گروه،
هاي جدیـدي را بـراي    ها فرصت شک، این محدودیت بی. آید اصلی تحقیق به حساب می

  .محقّقان دیگر فراهم خواهد ساخت
  
  ها نوشت پی -7
راحتی، قابلیـت   آسایش و: برخی از این عوامل که عمدتاً، ماهیتی ادراکی دارند، عبارتند از) 1(

  .3، و کاربري آسان2، سازگاري با شیوة زندگی1اطمینان
در مقابــل مفهــوم قابلیــت دسترســی، بســیاري از محققــین روابــط فضــایی منفــی را بــین ) 2(

هاي اخیر، عالقۀ زیادي به در دهه. اند تسهیالت جدید و تسهیالت موجود مورد توجه قرار داده
و نقـل و اثـرات محیطـی ناشـی از تسـهیالتی نظیـر مراکـز        هاي حمـل   زمان به هزینه توجه هم

افراد در مواجهه با . ها به وجود آمده است بر زندگی انسان... هاي دفن زباله، و آالینده، جایگاه
را تا حد امکان بهتر از نزدیکی با  ها آندهند و دوري از این تسهیالت، واکنشی منفی نشان می

  .دانندمی ها آن
هـایی کـه حیطـۀ     تـر، بـراي شـرکت    به بیـان واضـح  . ومی مفهومی نسبی استي عممنطقه) 2(

اي از  توانـد شـهر یـا گوشـه     ي محلی است، منطقۀ عمومی مـی  در یک محدوده آنهاهاي  فعالیت
تـر، منطقـۀ    هاي داراي حیطـۀ فعالیـت جغرافیـایی وسـیع     شهر باشد، در حالی که براي شرکت

                                                             
1 -Reliability 
2- Compatibility 
3 -Ease of use 
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 .تان در نظر گرفتتوان در حد شهر یا حتّی اس عمومی را می

هاي جمعیت شناختی، عوامل ادراکی متعددي نیز وجـود دارد کـه نقـش     در کنار مشخّصه) 3(
. هاي خـودپرداز دارنـد   ها به استفاده از ماشین قابل توجهی در گرایش و تمایل مشتریان بانک

خی آسایش و راحتی، قابلیت اطمینان، سازگاري با سبک زندگی مشتریان، و کاربري آسان بر
با این حال، بجز عامل آسایش و راحتی که با قابلیت دسترسی، . این عوامل هستند نیتر مهماز 

یـابی  تواند مفروضات مناسبی را هنگام اخذ تصمیمات مکان همبستگی قابل توجهی دارد و می
هاي خودپرداز در اختیار قرار دهد، سایر عوامـل ادراکـی عمـالً، از حمایـت کـاربردي       ماشین

هـاي ادراکـی مشـتریان توانـایی      به بیان دیگر، در حالی که ویژگـی . ی برخوردار نیستندچندان
هاي خودپرداز را بـه عنـوان    ها ماشین چرا و چگونه مشتریان بانک«پاسخ به این سؤال را که 

توانند به این سؤال که  ها نمی دارند، این ویژگی »پذیرند ابزاري براي انجام امور بانکی خود می
  .پاسخ دهند »هاي خودپرداز چه کسانی هستند ان ماشینمشتری«
هاي خودپرداز مستلزم  امروزه، در بسیاري از کشورهاي دنیا، استفاده از خدمات دستگاه) 4(

رسد، با تحقق سیاست بانـک مرکـزي مبنـی     به نظر می. پرداخت مبلغی به عنوان کارمزد است
هـاي   ونیکـی، اجبـار کـاربران دسـتگاه    آوري مـردم بـه بانکـداري الکتر    بر ارتقاي سـطح روي 

  .ي نزدیک، چندان دور از انتظار نباشد خودپرداز کشور به پرداخت چنین کارمزدي، در آینده
  .شود گفته می Drive-up ATMهاي خودپرداز  اصطالحاً، به این نوع ماشین) 5(
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