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Introduction: In the present situation, private banks are facing dynamics and 

challenges such as: insecurity, poor financial instruments, technological and digital 

problems and so on. However, in order for these banks need a dynamic strategy to 

interact and cope with these challenges (Plan the right stance and action, bank level 

strategy and marketing strategy), to ensures the effectiveness of the bank's 

performance in the long run. Because private banks, without a clear plan, cannot 

activity compete in new markets and improve their effectiveness and operational 

capacity. Performance and strategy are two important patterns and capabilities in the 

growth of activities and presence of companies in competitive markets. The content 

of the strategy should be designed in such a way that while enumerating the key 

factors, it predicts the success of private banks; In addition, it leads banks to be more 

efficient in competing with other banks and ultimately, to develop their business.  

Methodology: The purpose of this study, considering the nature and expression of the 

research problem, is to investigate the effect of company level strategy and marketing 

strategy through the content strategy (mediator role) on the performance of private 

banks in Afghanistan. The statistical population of the study includes the managers of 

seven private banks in Kabul and based on Cochran’s formula, 264 people have been 

selected as the sample size of the research according to the due to the size of the 

population .In addition, this research is applied in terms of purpose and descriptive - 

survey in terms of method. The tool for collecting research data, is a questionnaire 

and the questions of the questionnaire include two parts: general and specialized 

questions .General questions are related to demographic questions. Specialized 

questions including 47 questions, based on the Likert scale to examine and measure 

the indicators of four variables (bank level strategy, marketing strategy, content 

strategy and bank performance), are also presented in the form of a research 

questionnaire. Most of the 264 questionnaires were returned from the statistical 

sample and analyzed through structural equivalence and Sobel test.  

Accordingly, data analysis was performed at two levels of descriptive and inferential 

statistics, in the analysis of descriptive statistics section, descriptive statistical 

methods, tables and graphs were used. In the inferential statistics section, in this 

research, 5 hypotheses were proposed and tested by examining the research model, 

based on statistical methods using SPSS23 and LISREL8.80 software. Finally, all 

hypotheses were confirmed. The reliability of the research was calculated by 

Cronband´s LISREL8.80 alpha using SPSS software and its validity was analyzed and 

confirmed based on content validity and factor analysis. 
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Results and Discussion: The total average of the marketing strategy variable (3.98) 

and, among the variable dimensions, the differentiation strategy dimension has the 

highest average (3.99) and the focus strategy dimension has the lowest average (3.96), 

which is more than the average of 3. Therefore, it can be concluded that the overall 

status of the marketing strategy variable is relatively at a favorable level. The total 

average of the bank level strategy variable is (3.40) and, among the variable 

dimensions, the supervision strategy dimension has the highest average (3.45) and the 

guiding strategy dimension has the lowest average (3.40), which is more than the 

average of 3. Therefore, it can be concluded that the general situation of bank level 

strategy variables is at a favorable level. The total average of the bank performance 

variable is (3.25). Among the variable performance indicators, the non-financial 

performance dimension of the bank has the highest average (3.277) and the financial 

performance dimension of the bank has the lowest average (3.24), which is more than 

the average of 3. . Therefore, it can be concluded that the general situation of the 

bank's performance variable is at a favorable level. The research findings of the 

hypothesis test indicate that the research hypotheses are confirmed.  In fact, the bank 

- level strategy has a significant impact on the performance of private banks in 

Afghanistan. Also, marketing strategy has a significant impact on the performance of 

private banks in Afghanistan. On the other hand, the content strategy has a mediating 

role in the relationship between bank level strategy and the performance of private 

banks in Afghanistan. Similarly, the content strategy has a mediating role in the 

relationship between marketing strategy and the performance of private banks in 

Afghanistan. Finally, there is a significant relationship between bank level strategy 

and marketing strategy. 

Conclusion: Private Banks should adopt and implement strategies that have good 

influence, initiative and monitor their operations in the form of market resources. Then 

its opportunities, challenges are responsible for achieving the strategic goals of those 

banks. On the other hand, the performance effectiveness of these banks is optimized 

and increased within the framework of strategies (bank level strategy and marketing 

strategy). Bank level strategy has a general approach that strives to create and 

maximize value for the bank and customers on long-term investment. The dimensions 

of this strategy include (guidance strategy, portfolio and supervision), which are 

planned and implemented according to the model and mission of private banks, which 

maintain the overall performance and success of the bank. Based on this, it controls 

and improves financial and non-financial performance in the form of strategic goals 

and market opportunities. The marketing strategy coordinates the capabilities and 

capabilities of private banks with opportunities, changing environmental variables and 

its performance are focused on gaining and creating a sustainable competitive 

advantage. The main goal of this strategy is to compete in new markets and take 

advantage of market growth opportunities to maintain and achieve optimal 

performance. 

Keywords. Bank level Strategy, Marketing Strategy, Content Strategy, Strategic 

Stance, Strategic Action and Bank´s Performance.   
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 چکیده

تأثیر استراتژی سطح شرکت و استراتژی موضوع )هدف از پژوهش حاضر، با توجه به 

 و بیان مسئلۀ تحقیق، بررسی( ها با نقش میانجی محتوای استراتژیبازاریابی بر عملکرد بانک

تأثیر استراتژی سطح بانک و بازاریابی از طریق محتوای استراتژی )نقش میانجی( بر عملکرد 

 رازنظهدف، کاربردی و  نظر از، این تحقیق عالوهبه. باشدیمر افغانستان ی خصوصی دهابانک

های پژوهش، پرسشنامه است که اغلب داده یآورجمعپیمایشی است. ابزار  -روش، توصیفی 

پرسشنامه از نمونه آماری برگشت و از طریق معادالت ساختاری و آزمون سوبل تحلیل  560

افزار آماری به کمک نرم هایبر اساس روش ها،داده لیوتحلهیتجزاین اساس،  گردید. بر

SPSS23  وLISREL8.80،  .لفای آپایایی تحقیق، توسط مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت

و روایی آن بر اساس روایی محتوا و تحلیل عاملی، تحلیل و  spss افزارنرمکرونباخ به کمک 

های ها، حاکی از تأیید فرضیهآزمون فرضیهبر اساس پژوهش  یهاافتهیمورد تأیید قرار گرفت. 

استراتژی سطح بانک و استراتژی بازاریابی بر عملکرد ، استنباط شد که درواقعپژوهش است. 

تأثیر معناداری دارد. از طرفی محتوای استراتژی رابطه بین استراتژی سطح بانک و  هابانک

، بین استراتژی سطح بانک و تیدرنها. کندیمتعدیل  هابانکاستراتژی بازاریابی را با عملکرد 

 استراتژی بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد. 
   .استراتژی سطح بانک، استراتژی بازاریابی، محتوای استراتژی و عملکرد بانک: یدیکلمات کل
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 مقدمه 

ها آن ،نامطمئنیی را اتخاذ کنند که در شرایط بسیار متغیر و هایاستراتژباید  هاشرکت

 فیتعری هایاستراتژها با طراحی و اعمال برساند؛ یعنی شرکت نظر موردرا به اهداف 

ی و جهت نیبشیپکالن اقتصادی را  و شرایط بازار و محیط خرد دنتوانیم، شده

اساس، مدیران  این (. بر1897کورمندی و لیپ، ی خود را در آینده تعیین کنند )هاتیفعال

 که در نداشتالی از استراتژی و مدیریت استراتژیک، در برداربهرهتجاری با ی واحدها

 نیا بهبرابر تهدیدات نابهنگام محیطی ایستادگی کنند و به فعالیت خود ادامه دهند. 

ی داخلی شرکت، با توجه هایستگیشاو تقویت ارزش منابع و  حفظ، باید برای بیترت

این  ،حال نیا با(. 0، ص1284آرایی،محیطی، اقداماتی انجام دهند )ملک اثرگذاربه عوامل 

و عملیات سازمان را در  هاتیفعالزمانی دارای نفوذ و ابتکار هستند که  هایاستراتژ

، عالوهبهی خارجی اداره و هماهنگ کنند؛ هافرصتو  هاچالشقالب منابع، عوامل داخلی، 

داشته باشند و مسئول دستیابی به اهداف راهبردی  باید بر فرایند کاری رقبا نفوذ

  .(0، ص 1287)دشتابی و همکاران، شرکت باشند 

دو الگو و قابلیت مهم در رشد محدودۀ  ،نکتۀ مهم این است که عملکرد و استراتژی

، 5411و همکاران،  1)جانسون ی رقابتی هستندبازارهادر  هاشرکتو حضور  هاتیفعال

سطح واحد تجاری بر کسب مزیت  یاستراتژ همۀ عملیات ،دیگرجنبه  از(. 65ص 

شرکت بر کسب اهداف  سطح یاستراتژرقابتی متمرکز است، اما بیشترین تالش 

 .(1285و همکاران،  )گولد خلق و ارائۀ ارزش برای آن است راهبردی شرکت مادر و

ها کبان انیم رقابت ریشدت تحت تأثبه افغانستان یصنعت بانکدار ،حاضرشرایط در 

مداوم  ریی، تغیناامناز  یت ناشمشکال ،یفناور عیسر راتییتغ ،یمال مؤسسات و

 ی ودولت یهابانک ۀچندگان رقابت. است جامعه یازهاین و انیمشتر یهادرخواست

بزرگ  یهاچالش ،یتالیجید یهایفناور ظهور ی وخصوص یو مؤسسات مال یردولتیغ

، هابانک ،حالنیباا ؛کنندیم دیکشور را تهد مذکور  صنعتهستند که  اییطیمح

صورتی دارای عملکرد بهتر و برنده خواهند بود  ی خصوصی، درهابانک خصوصبه

و تمایالت مشتریان هدف را زودتر از رقبا تأمین  ازهاینکه در فضایی کامالً رقابتی، 

و  هاییکه توانا قادر هستند ها، بانکتیوضع نیادر  رای(. ز1286 ،یی)رضا کنند

 بازار همسو و همگام سازند. یایو پو ریمتغ طیخود را با شرا یرقابت یهاتیمز

                                                 
1. Johnson 
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وکار، کسب طیمح در یریگمیتصم یدگیچیپ و یطیمح مداوم راتیی، تغرونیازا

 . ستا کرده لیتبد ریناپذاجتناب یضرورت را به ی استراتژیک و محتوای آنزیربرنامه

 ی،دیضمن برشمردن عوامل کل کرد که یطراح یاگونهبه دیبا رامحتوای استراتژی 

بازدهی سمت به ها رابانک ،عالوهبه ی کند؛نیبشیپ رای خصوص یهابانک تیموفق

را توسعه  هاآنوکار کسب، تینها درو  دکنرهنمون  هابانک ریسا بارقابت در  شتریب

ا و ب کندیم نییرا تع تیبه موفق دنیرس ریمس یاستراتژ یمحتوابه این معنا، دهد. 

را تضمین  ی مزبورهابانک اتیح ۀادام تواندیم ی،طیمح پرشتاب راتییبه تغ ینگاه

 زاجاک) دارد ازیراه ن ۀبه نقش مودنیدرست را پ ریو مس ریمس مودنیدرست پ اما کند؛

محتوای استراتژی در  میانجینقش  ه، این پژوهش بحال نیا با(. 1898، 1و شورتل

ی خصوصی )افغانستان(، از رویکرد هابانکخصوص بهبود عملکرد و جایگاه رقابتی 

بنابراین، مسئلۀ اساسی . پرداخته استاستراتژی سطح شرکت و استراتژی بازاریابی 

ی خصوصی با توجه به محیط پویا و هابانکدر پژوهش حاضر این است که چگونه 

به طرح برنامۀ استراتژیک پویا بپردازند. در این راستا، در تحقیق  ها،تالطم نابهنگام آن

ی استراتژیک )سطح شرکت و هابرنامهشده است که از طریق بررسی  تالشحاضر 

ی خصوصی در هابانکبرای ارتقای عملکرد  یمؤثری راهکارهاو  هاروشبازاریابی(، 

ی تجاری هاحوزهطی در های محیها به پیچیدگیکسب مزیت رقابتی و پاسخگویی آن

، به سؤال، چگونه استراتژی سطح شرکت تینها درو بازاریابی افغانستان ارائه شود. 

د؟ گذارمی ریتأثی خصوصی در افغانستان هابانکو استراتژی بازاریابی بر عملکرد 

  داد.  میخواه پاسخ

 

 مبانی و چارچوب نظری تحقیق

 استراتژی سطح بانک 

از حیث طرح، برای تعیین اهداف راهبردی بانک تالش کرده و مسیر عملکرد استراتژی 

، و همکاران 5)ناگ کندیمرا مشخص  نظر موردو منابع اقتصادی برای تحقق اهداف 

 یادار مدیرعامل و مدیران ۀرندیدربرگمعموالً  شرکت سطح سازمان/ یاستراتژ(. 5442

ی تالش رمالیغو  عملکرد مالیدر راستای بهبود  هانیاست. ا رهیمدئتیهی اعضاو 

                                                 
1. Zajac & Shortell 
2. Nag 
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 ذهنی تصویرو  اجتماعی مسئولیتی، همچون رمالیغکنند و برای رسیدن به اهداف می

، این استراتژی برای کسب رضایت حالنیباا(. 2188، 1)هالگینشرکت، پاسخگو هستند 

ت، شده اس پرداخته و بلندمدت ساختهی در گذارهیسرماافزایش  منظوربهنفعان تمام ذی

، 5)کاتوتنفعان و شرکت شود طوری که موجب افزایش سودآوری و ارزش برای ذیبه

استراتژی سطح شرکت، روشی مایل به متمایز عمل کردن از رقبا بوده  واقع، در (.5445

(. 5446، 2نفعان است )کمپبیشینه کردن ارزش، برای سازمان و ذی ایبردر تالش و 

ۀ و نحو وکارکسبی متفاوت هاگروهو  واحدهاۀ بین دهندارتباطتراتژی ، این اسعالوهبه

 (. 5411و همکاران،  0)جانسونایجاد بها و ارزش از طرف شرکت مادر است 

ی هاتیقابلشرکت، انداز و مأموریت چشمدر اتخاذ استراتژی سطح شرکت/ بنگاه، باید 

قرار گیرد. از سوی دیگر، مطابق آن،  توجه موردخارجی  رگذاریتأثداخلی و عوامل 

تعیین شود و این استراتژی طوری انتخاب و ارزیابی گردد که موفقیت  بلندمدتاهداف 

سطح ، در استراتژی انداز و مأموریتچشمهمراه داشته باشد. کلی شرکت را به

 نیز با توجه به عوامل داخلی و خارجی و نکات ی،افهیسطح وظو استراتژی وکار کسب

موفقیت سطح دیگر، اتخاذ و اجرا شود که سرانجام منجر به  یهایاستراتژمثبت 

و  اعرابیسطح شرکت مادر گردد )استراتژیک  یافهیوظی سطح تجاری و واحدها

در این سطح، هدف استراتژی تخصیص بهینۀ منابع و حمایت سازمان (. 1287، هوشنگ

بر این اساس، استراتژی سطح شرکت با توجه به  .در استفادۀ بهینه از این منابع است

 است. این استراتژی رگذاریتأثمحدوده وسیع آن بر میزان تنوع و گستره کلی شرکت، 

، تعیین مأموریت، تعیین اهداف بلندمدت، اندازچشممراحل تعیین  رندهیدربرگ

 دتمکوتاه، تعیین اهداف هایاستراتژنقاط قوت و ضعف، منسجم نمودن  لیوتحلهیتجز

شرکت،  /ی سطح سازمانهایاستراتژ(. 1880، 2)بیلاست ی عملیاتی هابرنامهو تعیین 

 :  باشدیمکه قرار زیر  گرددیمبه سه گروه کلی تقسیم 

ای دارند که جامع و گسترده روندی هدایت یهایاستراتژ ی.هدايت یهایاستراتژ

سازمان را  بلندمدتی دستیابی به اهداف هاو گام اندسازمانی هاتیفعالپشتیبان اکثر 

از یک  باید خدماتی یا تولیدی واحد هر کهز آنجا ا(. 2218 ،6آنسوف) دنکنیمتعیین 

                                                 
1.  Halgin 
2. Cathoth 
3. Kemp 
4. Johnson 
5. Bell 
6. Ansoff 
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هر  ،اش را تحکیم بخشدسازمان پیروی کند تا موقعیت رقابتیاستراتژی در سطح 

 بگیرد:تصمیم  ،خواهد رشد کند یا خیرمورد اینکه می شرکت باید در

 ؟مپیش ببری رااقدامات خود  ،رییتغ بدون یا م،یتوسعه یاب ،شویم کوچکباید  آیا ما .1

 از طریق ورود به یدیا با میمتمرکز کن مانیامروزشغل  بر را هاتیفعال بایدآیا ما  .5

 ؟مکنی ناهمگونرا  دیگر، آن یهاصنعت

 ی دیگرخریدار یا با میزنب دستبه توسعه  داخل ازدنبال رشد هستیم، بهاگر  .2

 پیش هابا آن یهمکاربا مختلط یا های ها، تشکیل شرکتادغام با آن ، از طریقهاشرکت

  ؟برویم

درک شده و ، «کاهش»و  «رشد»، «ثبات» یی همچونهادر قالب واژه یهدایت یاستراتژ

 سه از ی هدایتیاستراتژ ،درواقع(. 56، ص 1282 لن،یهانگر و و دیوی)د دابییممطلوبیت 

یی شناسا «یاصلی هایاستراتژ»سمت رشد )در اصطالح به نام  گیری کلی بهجهت

   (.1285 فرهمند، ی) فقه ردیگیمشکل  ،(شده

وکاره که دارای سیستم باز و چندکسبهای سازمان. استراتژی پرتفولیو

گذاری یا تولید خطوط مختلف محصوالت، باید پذیرند، قبل از شروع سرمایهانعطاف

ها و وتحلیل کنند؛ یعنی نکات قوّت، ظرفیتشرایط و عوامل داخلی سازمان را تجزیه

رد کنند. ها و تهدیدهای سازمان مزبور را تحلیل و برآوها و نقاط ضعف، ناامنیقابلیت

حال، واحدهای تجاری مرکزی مسئولیت لحاظ شود؛ بااینی درست زیربرنامه، واقع در

 هگذاری روی آن را بریزی چگونگی تولید و سرمایهوتحلیل پرتفولیو و برنامهتجزیه

ها، نقش دارند. در این موقعیت، مدیران عالی و عملیاتی در خروجی این فعالیتعهده 

 کنند.ایفا میانتظار را  قابل

های اند از روشصورت کلی، دو الگوی مهم و تأثیرگذار وجود دارد که عبارتبه

الکتریک و ماتریس رشد بازار و سهم بازار گروه مشاورهای بوستون که بر جنرال

اساس، استراتژی تحلیل  این اند. برمفهوم منحنی یادگیری و دورۀ عمر محصول متکی

مبنای متغیر نرخ رشد و  کند که محصوالت خود را برقادر میها را پرتفولیو سازمان

سهم نسبی بازار و جایگاه آن و میزان تقاضا مشخص کنند. از سوی دیگر، منافع و 

  مزایا و همچنین معایب و نکات منفی آن را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی و تعیین کنند
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گذاری روی استراتژی، سرمایهبنابراین، تمرکز اصلی این (. 155، ص 1886، 1)تیلز

 است که با بیشترین بازده همراه باشند. ییهاییدارا

ها را با توجه به های سرپرستی سازماناستراتژی .سرپرستی یهایاستراتژ

های ها و مزیتها در ایجاد ارزشسنجش آن ها و تمایزات قابلها، مزیتشایستگی

دهد. انگیزه می به آنها نند وتشویق میرقابتی، در پرتوِ اهداف و فرهنگ سازمان 

استفادۀ آن در ایجاد ارزش و های قابلهمچنین، شرکت را از حیث منابع و توانمندی

اساس نظر کمپل گولد و  دهند. برتوجه قرار می نظر مدیران، مورد افزایی موردهم

هایی که دارای چندین واحد تجاری هستند، همواره درپی الکساندر، سازمان

های مختلف برای به دست آوردن سود بیشترند. تأکید گذاری در بخشسرمایه

های اصلی و کاربردی شرکت مادر و چگونگی استراتژی سرپرستی بر شایستگی

وکارهای جدید، با توجه به نقش عملی این کارگیری آن، برای ایجاد و مدیریت کسببه

های تجاری و گسترده با شرکت واقع، هدف این استراتژی ارتباط استراتژی است. در

، 1882، 5)اسکندر و همکاراننفعان اصلی آن است ها و ذیخلق ارزش برای این شرکت

شرکت مادری که در مرکز واحدهای تجاری قرار دارد، کنترل و مدیریت ویژه(. 12ص 

 ایجاددنبال  های مادر بهرو، شرکتها دارد. ازاینعملیات دیگر شرکت ها وبر فعالیتای 

 . (5411،  2آنسوف)هستند  فرصت و ارزش، از طریق واحدهای تجاری در سطح شرکت

 

 استراتژی بازاريابی

های های سطح شرکت و استراتژیبا استراتژیباالیی  استراتژی بازاریابی تناظر 

های رقابتی نیز در ارتباط است؛ زیرا ترتیب، با استراتژیاین ای دارد و به وظیفه

های بازاریابی به متمایز بودن و منحصر بودن محصوالت در بازارهای جدید استراتژی

ها در مقایسه با رقبا تأکید دارند. کاتلر بر این عقیده است که بیشتر تالش این استراتژی

(. 10 ،1222 ،ینوروز وی سردار)  بر کسب و ایجاد مزیت رقابتی پایدار متمرکز است

ها و اهداف گر فعالیتحد چندبعدی و چندجانبه است که هدایتاستراتژی یک برنامۀ وا

، 1281،  و همکاران براین کویین) کلی سازمان در قالب یک طرح واحد یکپارچه است

واقع،  عملکرد بازاریابی تأثیری گسترده بر روند عملیات سازمان دارد. در(. 2

                                                 
1. Tilles 
2. Alexander 
3. Ansoff 
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 شود ومی عنوان یک مسئلۀ مدیریت عملکردی، شروعگیری عملکرد بازاریابی بهجهت

تا نقش استراتژیک بازاریابی در قالب عملکرد استراتژی کلی سازمان، ادامه دارد 

برای مثال، این گستردگی مفهوم بازاریابی دربرگیرندۀ تصمیمات ؛ (1882، 1)سودارشان

پوشانی بازاریابی و مدیریت استراتژیک که موجب همشود ای میاستراتژیک و عملیاتی

 (. 5445، 5)زو و کاووسگیل شده است

 1888، 2صورت نگرفته )منون استراتژی بازاریابیی اثربخش زیادی بر طراحی کارها

 رندهیدربرگ ادیزاحتمالبهی که صورت گرفته هاتیفعالاین و ( 5446، 0و  نیل و رز

 توجه به اهمیت  با(. 5414، 2)وارادارجان اندبودهنمحتوای بازاریابی استراتژیک 

روی  شدهانجام( مطالعات 5446و همکاران،  6)ماتسون بازاریابی در بازارها یهاشرکت

به شکل  ی آنهاجنبهاستراتژی بازاریابی، یک چالش بزرگ است که همه ابعاد و 

مناسب بین مبانی محتوای استراتژی و  طوربه هاشکافمرز و  وتکامل نیافته  یمناسب

؛ (1888، 7فرایند مربوط به آن تعیین و مشخص نشده است )شاشیتال و ویلمون

عالوه، استراتژی بازاریابی با بسط یک طرح جامع بازاریابی در ارتباط است که از به

، و همکاران 9ون)اولس کندها در بازار هدف حمایت و پشتیبانی میتحقق اهداف شرکت

اصول اساسی استراتژی بازاریابی اختصاص و تنظیم منابع برای بنابراین، (. 5442

، 8پورتر) دستیابی به اهداف شرکت دربارۀ محصول مشخص در بازار هدف است

1824). 

ا در هکانون استراتژی تمایز، متمایز عمل کردن در مقایسه با رقباست و شرکت. تمايز

های موردنیاز بازاریابی، تحقیق و توسعه و نظایر آن، برخوردار این باره باید از مهارت

اساس، مدیران استراتژی تمایز را در حوزۀ محصوالت  این بر(. 5412 ،14)شرودرباشند 

برند؛ ولی برخی شواهد نشان مثال آن به کار میخاصی همچون ساعت، خودرو و ا

ات جهای مختلف دیگر، مانند گندم، ادویهتوان در صنعتدهند که این استراتژی را میمی

                                                 
1. Sudharshan 
2. Zou and Cavusgil 
3.  Menon 
4. Neil & Rose 
5. Varadarjan 
6. Mattsson 
7. Shashittal & Wilemon  
8. Olson 
9. Porter 
10. Schroder 
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هدف راهبرد تمایز، افزایش سهم (. 511، ص 5415، 1)گریفین و نظایر آن نیز به کار برد

است.  نظر موردو کسب وفاداری مشتریان به محصوالت  بازارهابازار و بقا در این 

ایز ، متمفردمنحصربهی استراتژی تمایز، تولید و عرضه محصوالت ریگاندازهمقیاس 

در  هانهیهزعمل نمودن نسبت به رقبا و غیره است. کاربرد این مقیاس برای کاهش 

، 5)ایرلند و وب ردیگیمقرار  استفاده مورد هاشرکتدر همه  اتیو عملفرآیند تولید 

کنند، به مشتریانی هایی که از استراتژی تمایز استفاده میحال، شرکتبااین(. 5448

دنبال محصوالت متمایز و خاص هستند، نه محصوالت کنند که بهتوجه می

ای است که در اختیار بنابراین، تمایز وسیله(. 1822، 3)دی و ونسالی پذیرغیرانعطاف

 )ابل کنندها از آن برای ایجاد بازدهی بیشتر استفاده میدارد و شرکتها قرار شرکت

 (. 1878، 4و هاموند

کانون فعالیت این استراتژی کسب مزیت رقابتی از طریق به حداقل . رهبری هزينه

ها در شرکت است. تأکید استراتژی رهبری هزینه کنترل و پایین نگه رساندن هزینه

(. برای 2544، 2گیامپا و آکوا -آمواکو)وکار است احدهای کسبها در کلیۀ وداشتن هزینه

ها و تدارکات مناسب نیاز دارد و عمل کردن اثربخشی هزینه، شرکت به برخی عملیات

های تحقیق و های جاری اضافی و هزینهها و هزینهتواند از مخارجطریق می از این

 پذیر استها امکانمؤثر هزینهتوسعه جلوگیری کند. این امر فقط از طریق مدیریت 
هدف از این استراتژی ایجاد مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار (. 24، ص 1286)پورتر، 

به  تواندها میها به کمترین حد ممکن است که اغلب، شرکت با این هزینهو کنترل هزینه

، ص 1282 )کاتلر و کلر،بهترین تولیدکننده از حیث کنترل هزینه در بازار تبدیل شود 

94.) 

کارگیری استراتژی رهبری هزینه دربارۀ محصوالت متمایز یا از طرف دیگر، به

، 5445، 6دوهایم)ها باشد، کارایی نخواهد داشت ها فقط تمایز آنمحصوالتی که مزیت آن

  (.108ص 

                                                 
1. Griffin 
2. Ireland & Webb   
3. Day & Wensaly 
4. Abbell & Hammond 
5. Amoako-Gyampah & Acquah 
6. Duhaime 
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برداری از این استراتژی هنگامی اثربخش و حائز اهمیت است که قلمرو بهرهتمرکز. 

و مقیاس از ارزش خاصی برخوردار باشد و وجه تمایز محصوالت و خدمات اقتصادی 

بر نیازهای گروهی از  و (120 -125، 5442، 1)سالمون و آش چندان مطرح نباشد

تواند همیشه برندۀ مشتریان خاص متمرکز باشد. شرکت در شرایط رقابتی امروز نمی

د فرهای متنوع و منحصربهرقابت باشد؛ زیرا متمایز عمل کردن از رقبا، به ابزار و راه

یابد که تقاضای مشتریان دربارۀ نیاز دارد. اثربخشی این استراتژی هنگامی افزایش می

های رقیب هم نتوانند وارد حصوالت و خدمات متمایز باشد و از جهت دیگر، شرکتم

های هدف اساسی از این استراتژی متمرکز کردن فعالیت(. 5442پورتر، ) این بازار شوند

اساس، انادیس در سال  این شرکت بر بخش کوچکی )گروه خاص( از بازار است. بر

های مطالعۀ او حاکی از ار را بررسی کرد. یافتهبندی بازهای اساسی طبقهویژگی 5440

مورد بازارهایی  های مهم و کاربردی دراین است که استراتژی تمرکز یکی از استراتژی

به اعتقاد پورتر، ، نیبنابرا(. 1888 دیوید،)ها زیاد باشد بندی در آناست که توانایی تقسیم

د. هستن« در گلِ گیرکرده»های شده ندارند، شرکتهای تعریفهایی که استراتژیشرکت

و همکاران،  5کمپبل)ها در آینده ضعیف عمل خواهند کرد او معتقد است که این شرکت

5445 .) 

 

 محتوای استراتژی

محتوای  ها در بخش عمومی است وکنندۀ اساسی عملکرد شرکتتعیین ،استراتژی

و همکاران،  3)مایرابزاری برای نحوۀ تعامل سازمان با محیط خارجی است  ،استراتژی

انداز شود: موضع استراتژیک )میزان چشممحتوای استراتژی شامل دو بُعد می(. 5446

گر( و اقدامات استراتژیک )تأکید نسبی بر تغییر در بازارها، سازمان، مدافع یا واکنش

روابط خارجی و خصوصیات داخلی(. یکی از وظایف اصلی مدیریتی، خدمات، درآمد، 

تواند در الگوهای ارائۀ خدمات انتخاب و شکل دادن به محتوای استراتژی است که می

؛ 5440، 0)بویین و واکر اجرا شود. این کار بر عملکرد خدمات عمومی تأثیر اساسی دارد

حال، هیچ مدرک تجربی معتبری بااین(.  2218، 6و وکسلر و بک آف1899، 2بوشکن

                                                 
1. Salamon & Asch 
2. Campbell 
3. Meier 
4. Boye & Walker 
5. Boschken 
6. Wechsler & Backoff 
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های درمورد اعتبار این مطلب وجود ندارد. بسیاری از مطالعات دربارۀ سازمان

و همکاران،  1)کچین دهند که محتوای استراتژی بااهمیت استنشان می خصوصی

( مدلی را 5440بوین و واکر )(.  5444، 2و سالتر و السون 2218، 5؛ مایلز و اسنو1886

داد: سطح که محتوای استراتژی را در بخش عمومی در دو سطح نشان می ارائه دادند

اش را توضیح ای است که سازمان وضع فعلیراه گسترده ،«موضع استراتژیک»اول، 

دنبال حفظ یا بهبود عملکرد خود است. این سطح استراتژی نسبتاً پایدار  دهد و بهمی

سطح (. 1828زاجاک و شورتل، )است  مدت کمدر کوتاهآن است و امکان تغییر اساسی 

های اساسی و خاصی است که یک سازمان برای ، شامل گام«اقدام استراتژیک»دوم، 

مدت گیرد. احتمال تغییر در اقدامات استراتژیک در کوتاهاجرای موضع خود به کار می

 (.58، ص 2188و همکاران،  0ولفگرام-فاکس)زیاد است 

دهندۀ محتوای استراتژی هر سازمان استراتژیک تشکیل اساس، موضع و اقدام این بر

دهد، برعکس ها را شرح مییا شرکت است. محتوای استراتژی چگونگی رفتار سازمان

ای هشوند. پژوهشگونۀ واقعی عملی نمیهایی که صرفاً لفظی هستند و بهاستراتژی

نکه خبرنگاران پیشین دربارۀ محتوای استراتژی با دو مشکل مواجه بودند: اول ای

های متمایز، های استراتژیبندیشدند که از بین دستهنظرسنجی معموالً مجبور می

 نظر خود را انتخاب کنند و سازمان خود را در یک جعبه قرار دهند های مورداستراتژی

خوانی ندارد این روش با شواهد هم  (.5444و سالتر و السون،  4218، 2اسنو و هربیینیاک)

 کنندها را انتخاب میزمان ترکیبی از استراتژیها همدهد که سازمانمیو نشان 
دوم اینکه تقریباً تمام تحقیقات (. 2188، 7و آمبروزینی و بومن 1888و همکاران،  6ویتینگتون)

بی های تجرقبلی به خبرچینان منفرد )معموالً مدیر ارشد اجرایی( متکی هستند. پژوهش

های واقعی، جای استراتژیدهند که مدیران ارشد اجرایی تمایل دارند بهنشان می

 (.1882آمبروزینی و بومن، )های استراتژیک ارائه دهند اطالعاتی دربارۀ آرمان

ایلز شناسی مبندی نوعگیری استراتژیک براساس طبقهبعد موضعموضع استراتژيک. 

نگران، مدافعان و واکنشگران است. این سه موضع (، شامل آینده1879و اسنو )

                                                 
1. Ketchen 
2. Miles & snow 
3. Slater & Olson 
4. Fox-Wolfgramm 
5. Snow & Hrebiniak 
6. Whittington 
7. Ambrosini & Bowman 
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دهند. ها را در شرایط احتمالی جدید نشان میاستراتژی چگونگی پاسخگویی سازمان

ام( یا منتظران یک دستورالعمل )واکنشگر(، وجوگران(، مدافعان )ادغنگران )جستآینده

های بازارند. از طور مداوم درپی فرصتهایی هستند که همواره و بهدنبال سازمانبه

های بالقوه و روندهای نوظهور محیط، طور منظم با پاسخها را بهطرف دیگر، آن

ویژۀ خود را بر  ( اعتقاد دارند که مدافعان توجه1879کنند. مایلز و اسنو )ارزیابی می

(. 58، ص 1822مایلز و اسنو، )خواهند داد  های موجود اختصاصبهبود کارایی فعالیت

نگران و مدافعان ( بر این است که عملکرد آینده1879تأکید مدل استراتژی مایلز و اسنو )

 کنندهای خصوصی از این عملکرد پشتیبانی میتر از واکنشگران است. شرکتاثربخش
 (.1888و همکاران،  5و ودسایت 1884و همکاران،  1موکوا)

های متفاوتی مطرح شده دربارۀ چگونگی کاربرد مدل استراتژی مایلز و اسنو دیدگاه

های خصوصی در شرایط توان برای پشتیبانی از عملکرد شرکتاست. از این الگو می

نگام ها هه شرکتطور متفاوت استفاده کرد. مایلز و اسنو معتقدند کنامطمئن محیطی به

های خود دقت کامل گیریهای نامطمئن محیطی، باید در تصمیمشدن با نیرویمواجه 

 ها با شناختنبه خرج دهند و الگوی مناسبی را برای مقابله با آن انتخاب کنند. شرکت

های خوب را برگزینند. باید گفت توانند استراتژیدرست عوامل و متغیرهای محیطی، می

، 2سایمون)ها به شرایط داخلی و پویایی خارج از سازمان بستگی دارند ینکه همۀ ا

ویر ، تمایل به تصکنندیماستفاده  نگرندهیاستراتژیک آی که از موضع هاشرکت(. 5442

ان از تحلیلگر، برعکسرا در آینده دارند.  هاآنساختار و موضع استراتژیک  یدنکش

در پیشینه کار آنها را و  کرده استراتژی استفادهی هر دو موضع هانهیگزویژگی و 

ی منسجم و پایدار هایاستراتژ، دارای موضع استراتژیک واکنشگرهند. دیم قرارخود 

استراتژیک، عملکرد بهتر و خوبی ندارد )پرنل  ی نسبت به دیگر موضع طورکلبهنبوده و 

 (. 5442، 0و هرشی

د شوطور کلی شامل پنج نوع اقدام خاص میسطح دوم استراتژی بهاقدام استراتژيک. 

زیاد برای عملیاتی کردن موضع استراتژیک خود استفاده احتمال  ها بهکه سازمان

کنند. این اقدامات مربوط به تغییر در بازارها، خدمات، درآمد، سازمان خارجی و می

ی پورتر شناسی محتوای استراتژشوند. سه اقدام اول بیانگر نوعسازمان داخلی می

                                                 
1. Mokwa 
2. Woodside 
3. Simon 
4.Parnell & Hershy  
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اند هایی توسعه یافتهمنظور مقابله با محدودیت( هستند. این سطح استراتژی به1894)

تعدادی زیادی از مدیران  رو شود. چالشها روبهبا آن که ممکن است سازمان

منظور ارائۀ خدمات بهتر در یک بازار های مؤثر بههای خصوصی، یافتن راهشرکت

مکن است استراتژی با توجه به عوامل تأثیرگذار داخلی و ثابت با درآمد کمتر است. م

نشده باشد. از این رو، طور متناسب برای ارائۀ خدمات بهتر تدوین و تنظیم خارجی، به

، 5و  واکر و ژانز2188، 1آزبورن) شودها محسوب مییک چالش بزرگ فراروی شرکت این

5441 .) 

شرایط داخلی شرکت، با نقش متغیرهایی  عالوه، اقدامات استراتژیک با تمرکز بربه

مانند ساختار، فرایندها، فرهنگ، رهبری و معیارهای مختلف برای بهبود عملکرد شرکت، 

و  5441و همکاران،  2؛ جولنز1880، 0؛ بری2188و همکاران، 2)وستفال شونداجرا می

منظور اجرای اقدام استراتژیک معموالً توسط مدیران عالی به (. 5445، 6بویین و داهیا

واقع، این سطح استراتژی در بلندمدت پایدار  گیرد. درموضع استراتژیک صورت می

موضع  های سطح شرکت بهمدت دارد. گرایش استراتژینیست و رویکردی کوتاه

ه کاند؛ درحالیاستراتژیک بوده و مدیران برای به حداکثر رساندن کارایی آن در تالش

واقع، این استراتژی  وکار به اقدام استراتژیک است. درکسبگرایش استراتژی سطح 

دنبال تأمین نیازها و تقاضای بازارها و چگونگی رقابت در آن بازارها، برای گسترش به

)پرنل، های تولیدی و خدماتی، ایجاد ارزش و بهبود عملکرد شرکت خود است فعالیت

5442  .) 

 عملکرد بانک 

های متفاوت تجاری فعالیت دهند و در بخشلفی ارائه میها خدمات متنوع و مختبانک

های خصوصی در بازارهای مالی، قلمرو فعالیت موازات روی کار آمدن بانککنند. بهمی

های متفاوت خدمات، گسترش یافت. از سوی دیگر، با افزایش ارائۀ ها در بخشبانک

ها، یافت. بهبود عملکرد بانک ها نیز افزایشها، تقاضای بازار برای آنخدمات این بانک

ترین هدف مدیران این ترین و مشکلهای خصوصی، یکی از مهمخصوص بانکبه

توانند سهم بازار خود را حفظ کنند ها با بهبود عملکرد خود، میهاست؛ چون بانکبانک

                                                 
1. Osborne 
2. Walker and Jeanes 
3. Westphal 
4. Berry 
5. Julnes 
6. Boyne, & Dahya 
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از این حیث، (. 5448و همکاران،  1)کهرامان یا افزایش دهند و مشتریان جدیدی جلب کنند

های عملکرد بانک زمانی دارای معنی و مفهوم است که در اتخاذ و اقدامات استراتژی

های مالی و غیرمالی ها اغلب مزیتتجاری، کارایی و اثربخشی داشته باشد. و این بانک

و  0و هومبورک 2218، 2؛ واکر و  روکر6218، 5گالبرایت و کازانجیان)را درپی داشته باشند 

 (. 1888همکاران، 

یابد ق میتحق گونهافزایی هستند. این کار ایندنبال همها بهدر شرایط فعلی، بیشتر بانک

وکار با آخرین امکانات و منابع مشهود و نامشهودشان، باهم زیر که واحدهای کسب

عملکرد عبارت ، عالوهبه(. 142، ص 5442واکر و همکاران، )یک چتر مرتبط فعالیت کنند 

های تأمین آن را مقدار عملیات تولید فردا را تعیین کرده و راهاز الگویی است که 

از جنبۀ دیگر، ارزیابی عملکرد یکی از (. 5411و همکاران،  2)کارول کندبینی میپیش

ا کند. بشود که به بهبود و کارایی عملیات سازمان کمک میهای مهمی تلقی میفعالیت

ها را کشف و اصالح ها و انحرافات آناستیتوان کها میارزیابی و بررسی عملکرد بانک

ها بر رشد و توسعۀ بازارهای مالی کشور تأثیر دارند؟ برای پاسخ به کرد. چرا بانک

ای است که در ارائۀ خدمات متنوع و توان گفت که بانک همان نهاد مالیاین سؤال، می

ها بانکبدین مفهوم، (. 1882، 6)لینچ و کراستوجهی دارد  ف در جامعه نقش قابلمختل

دارای رویکرد بلندمدت هستند و بیشتر از دو دهه است که به صنعتی جهانی مبدل 

المللی، ظهور های تأثیرگذار بر این رویکرد، الزامات قانونی بیناند. محرکشده

 (. 5410و همکاران،  7)فو های جدید و غیره استفناوری

شان هایاثربخشی و کارایی کارکردها و فعالیتها روش تأیید طور کلی، عملکرد بانکبه

 زمان مشخص استنظر آن در یک برای تأمین و رسیدن به اهداف مطلوب و مورد

ها در قالب سه مقوله این اساس، عملکرد بانک بر(. 1228 ،ت و ادواردگیلبر واستونر )

ری اند از: عملکرد مالی، عملکرد بازار و عملکرد مشتشود که عبارتمطرح می

  (.1220و خائف الهی،  یآباددولت)

 

                                                 
1. Kahraman 
2. Galbraith & Kazanjian 
3. Walker & Ruekert 
4. Homburg 
5. Carroll 
6. Lynch & Cross 
7.  Fu 
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 تحقیق نهیشیپ

رابطه بین استراتژی شرکت، رهبری »(، به بررسی 5418) 1موخزاکوله و تفرا

استراتژیک و عملکرد سازمانی پایدار: پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای آفریقای 

راتژی  روابط بین است کنندهانیبپرداختند. نتیجه این تحقیق،  «جنوبی صنعت هواپیمایی

عزیزی (. 5418موخزاکوله و تفرا، ) شرکت و رهبری استراتژیک و  پایدار عملکرد است

ی نوآوری در خدمات مالی در هایاستراتژی سازادهیپ» هب(، پژوهشی 1282و مالیی )

شان تحقیق ن هایپرداختند. یافته «ی شهر تهران(هابانک: موردمطالعهسیستم بانکداری )

نوآوری در ایجاد مفهوم خدمت جدید،  یهایسیستم بانکداری در اجرای استراتژداد، 

درآمدی جدید تا  یهانوآوری در تعامل با مشتری جدید، شرکای تجاری جدید و مدل

نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه نیازمند  یهایحدی موفق بوده اما در استراتژ

رابطه »(، به مطالعه 1282) زادهیمصطف(. 1282مالیی،  و عزیزی) توجه بیشتر است

پژوهش تأیید نتایج پرداخت و  «انداز و استراتژی با عملکرد خدمات در بانک ملتچشم

معناداری وجود مثبت و عملکرد خدمات رابطه با انداز و استراتژی که بین چشمکرد 

 شوندیکرد خدمات محسوب معمل کنندهنییانداز و استراتژی از عوامل تبچشم دارد.

تأثیر استراتژی شرکت بر »تحقیقی در (، 5410) 5الدین(.  اول2128، زادهیمصطف)

که  دهدیمی پژوهش نشان هاافته. یداد قراری بررس موردرا  «عملکرد سازمان

 الدین،ی عملکرد سازمان دارد )اولسازنهیبهی بر توجهقابلاستراتژی شرکت تأثیر 

تحلیل محتوای » (، پژوهشی1281) میرزمانی زمانی قلعهو  فتحی، لباف (.5410

 هاافتهیرا بررسی کردند.  «هاتجاری و اثرات آن بر عملکرد سازمان یهایاستراتژ

 .داردها عملکرد سازمانرابطه نزدیکی با محتوای استراتژی این است که  کنندهانیب

 نگردهنیرابطه معکوس با موضع آو رشد سهم بازار رابطه مستقیم با موضع مدافع  یعنی

 بهتحقیقی در ، (2544) 2ازگل کوکسال و (.1281)لباف، فتحی و قلعه میرزمانی،  دارد

 «یعملکرد شرکت در زمان بحران اقتصاد بازاریابی و یرابطه میان استراتژ»بررسی 

صورت مناسب که به ییهاشرکت، دهدینشان م ،نتایج این تحقیق .ندپرداخت

 توانندیم ،دهندیتغییر م یران اقتصادحشرایط ب را در بازاریابی خود یهایاستراتژ

                                                 
1. Mukhezakule & Tefera 
2. Awaluddin  
3. Koksal & Ozgul 
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 و همکاران 1اندروز (.2544، ازگل )کوکسال و ا بهبود ببخشندیفظ کنند حعملکرد خود را 

 لیوتحلهیتجزمحتوای استراتژی و عملکرد سازمانی: »را با عنوان  (، پژوهشی5446)

ع ، مدافنگرندهیموضع استراتژیک آی دولتی با هاشرکت مطالعه موردتجربی با جامعه 

انجام دادند و به این نتیجه رسید، محتوای استراتژی نقش محوری در  «و واکنشگر

 اندروزت عمومی دارد )خدما دهندگانارائهموفقیت یا عدم موفقیت  عیتوزپردازی و ایده

 (. 5446، و همکاران
 

 شناسی تحقیقروش

تصویری از واقعیت موضوع تحقیق را در چارچوب های تحقیق، مفهومی و فرضیهمدل 

دهد تا بتوان روابط میان متغیرها و اجزای موضوع متغیرهای سازندۀ موضوع ارائه می

چهار متغیر اصلی )استراتژی  تحقیق را مشاهده و تعبیر کرد. بنابراین، در این مدل،

. شده استسطح بانک، استراتژی بازاریابی، عملکرد بانک و محتوای استراتژی(، مطرح 

در مدل پژوهش حاضر، محتوای استراتژی در تأثیرگذاری استراتژی سطح بانک و 

 ها نقش میانجی دارد.استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

                                             
 تحقیق عملیاتیمدل -6شکل 

                                                 
1. Andrews 

 

 

عملکرد 

 هابانک

محتوای 

 استراتژی

 بانک استراتژی سطح              

 استراتژی هدایتی .1

 استراتژی سرپرستی .2

 استراتژی های رشد .3

 
 

 استراتژی بازاريابی

 استراتژی رهبری هزینه -1

 استراتژی تمایز  -6

 استراتژی تمرکز  -2

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
H3 

H4 



 
 1441 پايیز، نهمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  624

 معناداری ریتأثی خصوصی در افغانستان هابانکاستراتژی سطح بانک بر عملکرد  1

 دارد. 

 معناداری ریتأثی خصوصی در افغانستان هابانکاستراتژی بازاریابی بر عملکرد  6

 دارد. 

های خصوصی در استراتژی سطح بانک و عملکرد بانک محتوای استراتژی در رابطۀ 2

 .افغانستان، نقش میانجی دارد

ی خصوصی در هابانکعملکرد و بازاریابی محتوای استراتژی در رابطۀ استراتژی  4

 .نقش میانجی داردافغانستان 

 بین استراتژی سطح بانک و استراتژی بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد.   5

روش،  نظر ازو، کمی و از حیث هدف کاربردی هادادهنوع  نظر ازپژوهش حاضر   

یافتن  یا مسئلهی این تحقیق اطالعاتی جهت حل یک هاافتهپیمایشی است. ی -توصیفی

 یهابانکبرای حفظ و بهبود عملکرد  ی رایهاگامفراهم و  هاچالشبرای حل  ییهاراه

ی این تحقیق برای افزایش درک مدیران هاافته، یواقع در. کندیمخصوصی مشخص 

، هدف این بیترت نیا به(. 5441، 1تحقیق حائز اهمیت است )جنکس مسائلبه نسبت 

 های خصوصی و حیطه مدیریت آنهابانکدر خصوص  مسئلهپژوهش، افزایش درک 

است و نتایج این تحقیق علمی بوده و  مسئلهحل  منظوربه ییهاحلراهپیدا نمودن  و

ی مزبور دارای ارزش اعتباری است جامعه آماری پژوهش شامل هابانکبرای مدیران 

که از فرمول کوکران با در نظر گرفتن  هستمدیران هفت بانک خصوصی شهر کابل 

نمونه در نظر نفر حجم  290حداقل و نسبت حداکثر احتیاطی  نامحدود بودن جامعه

در گیری دهندگان از روش نمونهتعیین پاسخ منظوربهاست. همچنین  شدهگرفته

پرسشنامه  560پرسشنامه در سطح جامعه،  044استفاده شد. پس از توزیع  دسترس

 کامل بازگشت داده  صورتبه

 یریآمارگهمچون  ییهاروشدر این تحقیق از  هاداده یآورجمعبراین اساس، برای 

ای و تحقیقات میدانی )از ابزار استاندارد پرسشنامه برای ای(، مطالعه کتابخانهنمونه

حضوری  صورتبه تحقیق، نهایی هایاستفاده شد و پرسشنامه هادادهآوری جمع

، عالوهبه. استفاده شد گردید( توزیع آماری نمونه بین توسط مسئول شرکت

ل در تحلی. استنباطی صورت گرفت و توصیفی آمار سطح دو در ها،داده لیوتحلهیتجز

                                                 
1. Jennings 
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های مدل و همچنین داده یشناخت تیجمعهای و داده رهایمتغ،  یآمارتوصیف بخش 

 یهاروشتوصیفی استفاده شد. تحلیل آمار استنباطی، بر اساس  یهاروشتحقیق، از 

، صورت گرفت. بنابراین، پایایی LISREL8.80و  SPSS23افزار آماری به کمک نرم

محاسبه گردید و روایی آن بر  spss افزارنرملفای کرونباخ به کمک آبا  پرسشنامه، 

 اساس روایی محتوا و تحلیل عاملی، تحلیل و مورد تأیید قرار گرفت.
 

     مقادير آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -1جدول 

 دهندهتعداد پاسخ ضريب آلفای کرونباخ تعداد سواالت ابعاد       متغیر       

 استراتژی بازاریابی

 214/4 2 تمایز

 نفر 24

 202/4 2 رهبری هزینه

 252/4 2 تمرکز

 228/4 12 کل

 استراتژی سطح بانک

 200/4 2 هدایتی

 208/4 2 رتفلیووپ

 222/4 0 سرپرستی

 858/4 10 کل

 عملکرد بانک
 220/4 6 عملکرد مالی

 211/4 2 عملکرد غیرمالی

 842/4 8 کل

 

، هست 7/4شود، ضریب پایایی تمامی متغیرها بیشتر از طور که مشاهده میهمان

 بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تأیید است. 

 
 توزيع متغیرهای )ابعاد( مدل تحقیق جهت آزمون فرضیات -6جدول 

 شماره سوال تعداد سوال منبع ابعاد متغیر

 استراتژی         بازاریابی

 تمایز

 رهبری هزینه

 تمرکز

 (5412)لی و همکاران، 

2 

 2 12تا  1

2 

 استراتژی         سطح بانک

 هدایتی
 (1286)واکر و همکاران، 

 

2 

 رتفلیووپ 10تا    1

 سرپرستی

2 

0 

 عملکرد

 بانک

 عملکرد مالی
 (5448)عزیزی و همکاران، 

6 
 8تا  1

 2 عملکرد غیرمالی

 8تا  1 8 (1298)زمانی،  محتوای استراتژی



 
 1441 پايیز، نهمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  626

 
 های پژوهشها و يافتهتحلیل داده

 عبارتند از:های توصیفی پژوهش یافته

 درصد( از  9/22نفر معادل ) 105نفر،  560دهندگان از میان جنسیت پاسخ بر اساس

تشکیل دهندگان را زنان درصد( از پاسخ 5/06نفر ) 155دهندگان را مردان و پاسخ

 دهند.دهند. بنابراین حجم زیادی از نمونه آماری را مردان تشکیل میمی

 درصد( در بازه سنی  2/62نفر ) 162نفر،  560دهندگان از میان سن پاسخ بر اساس

درصد( در  2/2نفر ) 12سال،  24-04درصد( در بازه سنی  5/58نفر ) 22سال،  24زیر

سال بودند.  24-64درصد( در بازه سنی باالی  2/4نفر ) 5و سال  04-24بازه سنی 

، هستسال  24بنابراین، برای پاسخگویان بیشترین فراوانی گروه سنی، در بازه کمتر 

 باشد.پژوهش می مطالعه موردجوان بودن جامعه  دهندهنشانکه 

 درصد( دارای مدرک  0/10نفر )  22نفر،  560میزان تحصیالت از میان  بر اساس

درصد( کارشناسی ارشد بودند.  6/2نفر ) 14درصد( کارشناسی و  22نفر )  542دیپلم، 

توان باشد و میدهندگان دارای مدرک کارشناسی میبنابراین، درصد باالیی از پاسخ

، به حالنیدرع ونسبتاً باالست  مطالعه مورداستنباط نمود که سطح علمی جامعه 

دهندگان از درک موضوع ها و آگاهی پاسخیب باالی دقت در تکمیل پرسشنامهضر

 تحقیق اطمینان داشت.

 های درصد( بین سال 5/58نفر ) 22نفر،  560میزان سابقه کار از میان  بر اساس

 2/00نفر ) 112و  5416تا  5412های درصد( بین سال 2/56نفر )  24،  5415تا  5448

های خصوصی شهر کابل )افغانستان( در بانک 5451تا  5412های درصد( بین سال

(، 5412-5454سال اخیر ) 2. بنابراین، درصد باالیی از مدیران در اندکردهشروع به کار 

 . کردند کاربه استخدام بانک مزبور درآمده و آغاز به 

 درصد( در بانک  2/1نفر ) 0نفر،  560بزرگی بانک )تعداد مدیران( از میان  بر اساس

ها دارای تعداد مدیران درصد( در بانک 0/11نفر ) 24نفر،  144دارای تعداد مدیران زیر 

تا  244های دارای تعداد مدیران درصد( در بانک 1/22نفر ) 524نفر و  244تا  144

، مدیر مشغول به 1444تا  244بین  هابانکبیشتر  نفر مشغول بودند. بنابراین، 1444

 مزبور است.  یهابانکبزرگی  دهندهنشانکه این  اندداشتهکار 

بُعد استراتژی تمایز  ،از بین ابعاد متغیر و (82/2میانگین کل متغیر استراتژی بازاریابی )

که  را دارند (86/2( و بُعد استراتژی تمرکز کمترین میانگین )88/2) بیشترین میانگین
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توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی متغیر شده است. بنابراین، می 2بیشتر از متوسط 

 استراتژی بازاریابی، نسبتاً در سطح مطلوبی قرار دارد.    

بُعد استراتژی  ،از بین ابعاد متغیر بوده و (04/2میانگین کل متغیر استراتژی سطح بانک )

را ( 04/2و بُعد استراتژی هدایتی کمترین میانگین ) (02/2سرپرستی بیشترین میانگین )

توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی شده است. بنابراین، می 2که بیشتر از متوسط دارد 

 متغیر استراتژی سطح بانک، در سطح مطلوبی قرار دارد. 

های متغیر عملکرد بُعد از بین شاخص است. (52/2میانگین کل متغیر عملکرد بانک )

( و بُعد عملکرد مالی بانک کمترین 522/2) د غیرمالی بانک بیشترین میانگینعملکر

توان نتیجه گرفت شده است. بنابراین، می 2که بیشتر از متوسط را دارد ( 50/2میانگین )

 که وضعیت کلی متغیر عملکرد بانک در سطح مطلوبی قرار دارد.

لموگروف واز آزمون ک ها،نرمال بودن توزیع داده در این تحقیق، جهت بررسی

های پژوهش، از مدلسازی معادالت ساختاری اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه

  استفاده شد.

(، مقدار سطح 18-0با توجه به نتایج جدول ). هابررسی نرمال بودن توزيع داده

ها توزیع پاسخ جهیدرنتاست،  42/4 یداری برای تمام متغیرها بزرگتر از مقدار خطامعنا

  است.نرمال  غیرهای مدل تحقیقبه مت
 آزمون نرمال بودن توزيع نظرات -2جدول 

 های آماریشاخص                    

 متغیر
 گیرینتیجه مقدار خطا سطح معناداری

 نرمال  42/4 41/4 استراتژی سطح بانک

 نرمال  42/4 42/4 استراتژی بازاریابی

 نرمال  42/4 41/4 محتوای استراتژی

 نرمال  42/4 45/4 بانکعملکرد 

 

های خصوصی در استراتژی سطح بانک بر عملکرد بانک. فرضیه اول پژوهش

 تأثیر معناداری دارد. افغانستان 
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 ومعناداری  مدل فرضیه اول در حالت استاندارد -1نمودار

 

از معادالت ساختاری استفاده شد و با توجه به اول پاسخگویی به فرضیه  منظوربه

برابر با   tو مقدار ضریب  2/4بزرگتر از  = β 08/4، ضریب مسیر آمدهدستبهنتایج 

توان نتیجه گرفت که می . بنابرایتباشدمی 82/1که بزرگتر از  شدهگزارش 22/6

معناداری  ریتأث های خصوصی در افغانستاناستراتژی سطح بانک بر عملکرد بانک

های عملکرد بانکعامل مهمی در افزایش استراتژی سطح بانک دارد. بنابراین، 

نتایج این پژوهش، با مطالعات مالوتا گردد. میمحسوب  خصوصی در افغانستان

زاده در سال (، حسین مصطفی5418موخزاکوله و دکتر ارتدو کس تفرا در سال )

 ( همخوانی دارد.  1284زهرا دهقانی در سال ) و (5410الدین در سال )(، محمد اول1282)

های خصوصی در استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک .فرضیه دوم پژوهش

  تأثیر معناداری دارد. افغانستان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل فرضیه دوم در حالت استاندارد -6نمودار 
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 مدل فرضیه دوم در حالت معناداری - 2نمودار 

 

از معادالت ساختاری استفاده شد و با توجه  دومپاسخگویی به فرضیه  منظوربه

برابر با  tو مقدار ضریب  2/4بزرگتر از  = β 22/4، ضریب مسیر آمدهدستبهبه نتایج 

توان نتیجه گرفت که می . بنابراینباشدمی 86/1که بزرگتر از  شدهگزارش 62/0

رد. معناداری دا ریتأثهای خصوصی در افغانستان استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک

ویایی و پ هاتیقابلی رقابتی است که هااستیسو  هابرنامهاستراتژی بازاریابی، یکی از 

. کندیمی خصوصی را با عوامل و تغییرات پرشتاب محیط، سازگار و هماهنگ هابانک

(، حمید اعتمادی در سال 1282مطالعات رضا احمدی در سال )نتایج این پژوهش، با 

همخوانی   (5442کاکسال وازگل در سال ) و (1284(، زهرا دهقانی در سال )1286)

  دارد.

استراتژی سطح بانک از طریق محتوای استراتژی )نقش . پژوهش سوم فرضیه

 دارد. های خصوصی در افغانستان تأثیر معناداری( بر عملکرد بانکمیانجی

     
 آزمون سوبل -4  نمودار

  

و سطح  22/5با توجه به نتایج آزمون سوبل، مقدار آماره آزمون سوبل برابر 

سطح بانک،  شده است. بنابراین، متغیر مستقل استراتژی 44/4معناداری آزمون برابر 

نماید. متغیر وابسته عملکرد بانک را با متغیر محتوای استراتژی تعدیل میرابطه بین 
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محتوای استراتژی در رابطۀ استراتژی سطح بانک  اینکه نتیجه فرضیه سوم مبنی بر در

نتایج گردد. می های خصوصی در افغانستان، نقش میانجی دارد، تأییدو عملکرد بانک

عید فتحی، سمیه زمانی قلعه میرزمانی در سال های حسن لباف، سبا یافتهاین پژوهش، 

 ( همخوانی دارد. 1281)

( یمیانج استراتژی بازاریابی از طریق محتوای استراتژی )نقش. پژوهش چهارم فرضیه

 های خصوصی در افغانستان تأثیر معناداری دارد.بر عملکرد بانک

 

 

 

 

 

 
 

 آزمون سوبل - 5 نمودار

 

و سطح  22/5با توجه به نتایج آزمون سوبل، مقدار آماره آزمون سوبل برابر 

بازاریابی،  شده است. بنابراین، متغیر مستقل استراتژی 44/4معناداری آزمون برابر 

جه درنتینماید. متغیر وابسته عملکرد بانک را با متغیر محتوای استراتژی تعدیل می

انجی( میبی از طریق محتوای استراتژی )نقش اریافرضیه چهارم مبنی بر استراتژی باز

تایج نگردد. می های خصوصی در افغانستان تأثیر معناداری دارد، تأییدبر عملکرد بانک

(، حسن لباف، سعید فتحی، 1286های حمید اعتمادی در سال )این پژوهش، با یافته

همخوانی  (،1228)(،  سمیه زمانی در سال 1281سمیه زمانی قلعه میرزمانی در سال )

 دارد. 

بین استراتژی سطح بانک و استراتژی بازاریابی رابطه  فرضیه پنجم پژوهش.

 معناداری وجود دارد.
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مدل فرضیه پنجم در حالت استاندارد -2  نمودار  

 

 

 
    مدل فرضیه پنجم در حالت معناداری -2 نمودار 

 

از معادالت ساختاری و آزمون پیرسون  پنجمپاسخگویی به فرضیه  منظوربه

بزرگتر از  = β 22/4، مقدار ضریب مسیر آمدهدستبهاستفاده شد و با توجه به نتایج 

باشد، همچنین می 86/1که بزرگتر از  شدهگزارش  02/2برابر با  tو مقدار ضریب  2/4

اتژی با توجه به اینکه سطح معناداری رابطه میان استراتژی سطح بانک و استر

توان نتیجه گرفت بین استراتژی است، می 444/4و برابر با  42/4بازاریابی کمتر از 

تأیید  مورد سطح بانک و استراتژی بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه

ی منابع و بازخورد عملکرد سازنهیبهدر است. یکپارچگی این دو نوع استراتژی 

یک مجموعه، الگویی مشخص را  عنوانبهی خصوصی نقش مطلوب داشته و هابانک

های . نتایج این پژوهش، با یافتهدهدیمارائه  هابانکبرای ارتقا و اثربخشی عملکرد این 

 (  همخوانی دارد. 1284زهرا دهقانی در سال )
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 آزمون نیکويی برازش مدل پژوهش
 

 های برازش مدل پژوهششاخص -4جدول 

 

 عنوان آماری شاخص

 آزمون نتیجه موردقبولدامنه  مدل اصلی

/df2X 28/1 χ2 / df < 3 تأیید مدل 

P-value 40444 402 P < تأیید مدل 

RMSEA 40406 4048 RMSEA < تأیید مدل 

RMR 40420 4048 RMR < تأیید مدل 

GFI 4082 408 GFI > تأیید مدل 

AGFI 4085 408 AGFI > تأیید مدل 

CFI 4084 408 CFI > تأیید مدل 

NFI 4084 408 NFI > تأیید مدل 

NNFI 4081 408 NNFI > تأیید مدل 

      

میزان پایین و نسبتاً  5χ مقدارو صفر  خطا برابر(، مقدار 56-0نتایج جدول ) بر اساس 

مقدار مناسب و  5χباشد، میزان  2کوچکتر از  dfبه  5χمناسبی است )چنانچه نسبت 

است(. در مدل تحقیق،  ترمناسبپایینی است و مدل از تناسب نسبی برخوردار است و 

 سایر مدل است. مناسب برازش دهندهنشانو باشد می 28/1این نسبت در حدود 

 قبول موردنیز همه در دامنه   RMR ،GFI ،AGFI ،CFI ،NFI،NNFIمدل  برازش یهاشاخص

 باشند.می
 

 
 مدل تحقیق در حالت معناداری  2 مدل -2نمودار 

 

 بنابراین مدل پژوهش، تأیید گردید.  
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 تحقیق  یریگجهینت

را اتخاذ و عملی کنند که از  نفوذ و ابتکار عمل  ییهایاستراتژخصوصی، باید  یهابانک

بازار  یهاچالشو  هافرصترا در قالب منابع و خود  اتیعملخوبی برخوردار باشند و 

باشند. از جانب دیگر،  هابانکول دستیابی اهداف راهبردی این ئو مس کرده نظارت

)استراتژی سطح بانک و  هایاستراتژها، در چارچوب اثربخشی عملکرد این بانک

 یاستراتژی سطح بانک، رویکرد. ابندییمو افزایش  یسازنهیبهاستراتژی بازاریابی( 

خلق و بیشینه کردن ارزش برای بانک و مشتریان روی  منظوربهکلی دارد که 

در تالش است. ابعاد این استراتژی، شامل استراتژی هدایتی،  بلندمدتدر  یگذارهیسرما

 و شدهطرحخصوصی،  یهابانکپرتفلیو و سرپرستی است که طبق الگو و رسالت 

این اساس، عملکرد  حفظ عملکرد و موفقیت کلی بانک را به همراه دارد. بر هاآناجرای 

بازار کنترل و بهبود  یهافرصترا در قالب اهداف راهبردی و  یرمالیغمالی و 

 با خصوصی را یهابانک یهاییتواناو  هاتیقابلاستراتژی بازاریابی . بخشدیم

ی در حال تغییر محیطی، هماهنگ کرده و عملکرد آن بر کسب و رهایمتغو  هافرصت

 یهابازارایجاد مزیت رقابتی پایدار، متمرکز است. هدف اصلی این استراتژی، رقابت در 

، برای حفظ و دستیابی به عملکرد رشد بازار یهافرصت مناسب از یبرداربهرهجدید و 

 . باشدیممطلوب 

 با که تمرکزند و تمایز ،رهبری هزینه ازاریابی شامل، ابعاد استراتژی بحال نیا با

پایدار و عملکرد  رقابتی مزیت به تواندیمها، بانک استراتژی ماهرانه این یریکارگبه

ی سطح بانک و هایاستراتژمحتوای استراتژی در اتخاذ و اجرای  یابد. بهتر دست

ی در حال تغییر محیطی نقش کاربردی دارد. رهایمتغبه  با توجهاستراتژی بازاریابی، 

ی هابانکی عملی و اقتضایی را جهت تعامل و همسویی عملکرد هاحلراه، حال نیع در

، این امر منجر به واقع در. دهدیمی تجاری پیش روی آن ارائه هاچالشخصوصی با 

. گرددیم هابانکی بیشتر عملکرد بخشتنوعموجب  تینها درو  بلندمدتثبات و پایداری 

و  هستند، دو استراتژی مهم و کاربردی هابانکاستراتژی بازاریابی و استراتژی سطح 

، یکپارچگی این دو استراتژی، توان رقابتی و ظرفیت بانک را در راستای حال نیع در

این عمل،  تینها در. دهدیمارائه خدمات و تأمین نیازهای مشتریان بالقوه افزایش 

 . دهدیمی خصوصی را در شرایط رقابتی، افزایش هابانکملکرد اثربخشی ع
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که مدل مفهومی و فرضیات پژوهش با توجه به  چنین استنباط گردید نجایازابنابراین، 

(، مورد LISREL8.80و  SPSS23افزار بررسی و تحلیل توصیفی و استنباطی آماری )نرم

 تأیید است. 
 

 پیشنهادها

یی هاشنهادیپتان های خصوصی افغانسبانکدر این بخش به مسئولین و مدیران 

است. مبنی بر تأیید فرضیه اول )تأثیر معناداری استراتژی سطح بانک بر  شدهارائه

 ها: شناسایی و تحلیل چالشگرددیماین پیشنهادات ارائه های خصوصی(، عملکرد بانک

بهبود عملکرد بانک؛  تطبیق درست استراتژی سطح  منظوربههای محیطی فرصت و

افزایش  تأمین اهداف راهبردی بانک، توان بانک را در ایجاد وجه تمایز خدمات جهت

طبق تأیید فرضیه دوم )تأثیر معناداری استراتژی بازاریابی بر عملکرد . دهدیم

 و تحقیق بخش بیشتر تشویق :گرددیمزیر ارائه  یهاشنهادیپهای خصوصی(، بانک

از  توانندیم هابانک ؛تقاضای بازار مطابق جدید خدمات طراحی منظوربه توسعه

 و پویایی های با استانداردهاشرایط بانک را کارگیری درست استراتژی بازاریابی، هب

 کنند؛  همسوبازار، هماهنگ و 

وای محتمبنی بر تأیید فرضیه سوم )تأثیر معناداری استراتژی سطح بانک از طریق 

: ددگریمارائه  هاهیتوصهای خصوصی(، این ( بر عملکرد بانکمیانجی استراتژی )نقش

تعیین ؛ را دارند یا خیر های سطح بانک توان آفرینش ارزشبررسی اینکه استراتژی

 هایمنظور حفظ و بهبود عملکرد بانک؛ اتخاذ استراتژی دقیق محتوای استراتژی به

د مطابق تأییهای بازار، براساس محتوای استراتژی. و فرصت سطح بانک در قالب منابع

 فرضیه چهارم )تأثیر معناداری استراتژی بازاریابی از طریق محتوای استراتژی )نقش

 دریافت :گرددیمهای خصوصی(، پیشنهادات زیر ارائه ( بر عملکرد بانکمیانجی

در نظر گرفتن محتوای  خدمات؛ استاندارد افزایش منظوربه دنیا روز استانداردهای

بندی اقدامات بانک برای تحلیل بازار؛ استراتژی در اتخاذ موضع راهبردی و اولویت

های بانک، در شرایط اقتضایی، برای استفاده از محتوای استراتژی در قالب سیاست

طبق تأیید فرضیه پنجم )رابطه معناداری بین محیطی.  های ناطمئنتعامل با موقعیت

 مدیران: گرددیمارائه  هاشنهادیپسطح بانک و استراتژی بازاریابی(، این استراتژی 

های بازاریابی موفق را از دل تحقیقات های سطح بانک و استراتژیبانک استراتژی
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ها باید از تناظر استراتژی سطح بانک و استراتژی بازاریابی بازاریابی ترسیم کنند؛ بانک

 حوه تعامل با آن استفاده کنند.بینی پویایی بازار و نبرای پیش

هر تحقیق در مسیر خود از تحقیقات پیشین بهره جسته و خود نیز راهنمای تحقیقات 

. بدین منظور، در اینجا سعی شده است نکاتی که برای تحقیقات بعدی مناسب بعدی است

ت سطح شرک بررسی نقش سایر الگوهای موجود در زمینۀ استراتژی هستند، ذکر شود:

گر، بررسی تأثیر متغیرهای مداخله همچنین بازاریابی بر عملکرد بانک؛ استراتژیو 

در نظر گرفتن . از سوی دیگر، مانند ساختار، فرهنگ و سبک رهبری، در مطالعات آتی

ها( برای تحقیق بهتر )باتوجه به پویایی محیط و بانکگسترۀ زمانی و مکانی وسیع

    بیشتر. یبیرون ییروا پویایی ومنظور دستیابی به 
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