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 چکیده
 یمکاندادهاز اهمیت بسیاری برخوردار است، استفاده از زیرساخت   هادادهدر دنیای امروز که پویایی  

(SDI)  آورد. جـایگیی  نمـودن  وجودبـهمکـانی  یهـادادهبستری را برای به اشتراک گذاری    تواندیم
SDI  یجابه  GIS   در ژئومارکتینگ فصل جدیدی از بازاریابی الکترونیکی بر مبنای اطالعات مکـانی را
اطالعـات  یهاهیالبودن  هنگامبهعدم    یهاضعفنقایص و    SDI. ژئومارکتینگ مبتنی بر  دینمایمایجاد  

. در ای  پژوهش مدل جدیـدی از بازاریـابی سازدیمرا برطرف    GISمکانی در ژئومارکتینگ مبتنی بر  
بـر  در ای  راسـتا .ردیگیممکانی بهره  یهادادهارائه شده که برای اولی  بار از زیرساخت   محورمکان

تقسـی  شـده  حوزه آماری یـا منققـه شـهری  139مکانی موجود ابتدا شهر سمنان به    یهادادهاساس  
 یمکـانداده رسـاختیزاجرایی متولی در بسـتر  یهادستگاهداده  یهاگاهیپابا به اشتراک گذاری است.  

 یهـاروشانتخاب گردید. از طریق   هابانک  بازاریابی  مرتبط با  جمعیتی و اقتصادی  اصلی  یهاشاخص
محاسـبه  بـانکیمؤثر بـر تعـداد شـعب  یهاشاخصآماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره 

در هر  هابانکثیر را در تعداد شعب أتری  تبیش 0.598شاخص تعداد کسب و کار با ضریب .  ه استشد
 و اشارهمورد  جمعیتی، اقتصادی و جغرافیایی یهاشاخصاز   منققه داشته است. در نهایت با استفاده

 یبنـدتیاولو هـابانکبازاریابی  یهاشاخصمناطق شهر سمنان از لحاظ  ،تاپسیسروش  از  یریگبهره
یـک   عنوانبـه  چندشاخصـه  یریگ یتصـمنتایج مـدل    .باشدیمدارای اولویت نخست    ،70که منققه  شد

 ه است.لحاظ گردید SDIمکانی وابسته در مدل ژئومارکتینگ مبتنی بر متغیر 
 .شهر سمنان س، ی، تاپسهابانک(، SDI) یمکانداده  رساختیز نگ،یژئومارکت: هاکلیدواژه

 
گیریهای نوین در تصمیمپژوهش   

25-1، صص 1401، بهار 1، شماره 7دوره   
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 مقدمه  -1

  بازار  محققان.  یافته است  افیایش  مکانی  یهاشاخص   اهمیت  بازار،  توسعه   و  رشد  امروزه با
 یییربرنامه  و وکارکسب یک توسعه  ولی پردازندیم رفتارشناسی به  بیشتر خود تحقیقات در

 .[1] است یمکان یهال یتحلوتجییه  به  وابسته  آن توسعه  و رشد جهت
ند  اعبارت   هامؤلفه  ای    .را معرفی کرد  P4 بندی مشهور به طبقه   1960در سال    1کارتیمک

محصول  قیمت 2از  مکان3،  ترویج  4،  طراح [2]  5و    نیاز   ه ک  یشکل  به   محصول  تولید  و  ی. 
  مشتری   سود،  تضمی   بر  عالوه   ه ک  ییعنی قیمت  یواقع  قیمت  ند؛ تعیی ک  رفع  را  نندهکمصرف

در   را  محصول  بتوانند  انیمشتر  که  مناسب  مکان  در  محصوالت  عرضه   دارد؛  نگه   یراض  را
کنند خریداری  مکان  نهایت  آن  در  تبلیغات  و  و   دیخر  به   انیمشتر  قیتشو  برای  ترویج 

  .[3]  است  مشابه   هاسازمان  همه   در  یبندطبقه    یا  دهنده  تشکیل  اجیای.  است  محصول
نیاز  یهاداده درصد    80  از  بیش  که   است  آن  یایگو  مقالعات   ، یریگ  یتصم  امور  در  مورد 

و   ا ماهیتی بوده یمکان ذاتاً روزمره عملیات یحت و اجرا ،یییربرنامه ت، یریمد ،یساز یتصم
مناسبیز  کی  وجود  لذا.  دارند  یمکان  یهای ژگیو  تداوم   یبرا  یمکان  یهاداده  از  رساخت 

  تولید   در   یمکان  یهاداده   گاهیجا،  1شکل    مقابق    [.4]  است  یالیام   ک جامعه ی  ی آبادان  و  توسعه 
  توسعه و رشد به در رسیدن تینها در و اجرا و ریتیمد ،یریگ  یتصم یبرا دانش اطالعات و

  .[5] شودی م داده  نشان جامعه  امور یتمام در
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 به رشد و توسعه  دنیدر رس ی مکان یهاگاه داده یجا  .1شکل

 
  بهنگام   اطالعات  به   دسترسی  امکان   ایجاد  بر  )ژئومارکتینگ( عالوه  6محورمکان  بازاریابی

  و   خرید  برای   مناسبی  یهافرصت   تواندی م  آن،   بر  مؤثر  عوامل کلیه   برای  بازار  دقیق  تحلیل  و
 جایگاه  و  نقش  امروزه.  آورد  وجوده ب  مؤثر  رقابتی  مییت  همچنی   و  خدمات  و  کاال  فروش
  از (  GIS)7جغرافیایی  اطالعات  سیست   یک  داشت   و  نیست  پوشیده  کسی  بر  مکانی  اطالعات
  و   سؤاالت  از  بسیاری  ژئومارکتینگ  ساده  بیان  یک  در.  [6]  است  برخوردار  زیادی  اهمیت
  .دهد یم پاسخ وضوح به  را اصلی یهاچالش

 :  مانند سواالتی مثال برای
 هستند؟ کجا م  یهای مشتر   •
 دارند؟ قرار کجا م  اهداف   •
  [7] ؟چیست م  وکارکسب قوت و ضعف نقاط   •

زیر از  استفاده  مکانیمییت  داده  با    (SDI)8ساخت  مقایسه  که     GISدر  است  با  ای  
از  و    بارکیفقط    هاداده  SDI استفاده  نتیجه  شوندی م   یآورجمع تولید  در  از    یکاری مواز، 
تولید   موجود    یهاداده تولید دوباره    یبرا  ینه اضافیحذف شده و هی  یمکان  یهادادهروند 
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مچون تسهیل در تبادل، ادغام و ه یه مواردب ، SDIی ریکارگبه  یایر میایسا. شودینمصرف 
مکان  یکارگیربه  افیایاطالعات  اقتصادی ،  منافع  اجتماعیش  به    ی،   هاداده  یگذاراشتراکبا 
  . [8]د باشیم

ای    به  پاسخ  دنبال  به  مقاله  ای   ژئومارکتینگ     یباشی م  سؤاالتدر  از  استفاده  آیا  که 
دارد؟ آیا   GISمبتنی بر    محورمکان مییتی نسبت به بازاریابی    یمکانداده مبتنی بر زیرساخت 

شهر    یهابانک در بازاریابی    مؤثرمکانی    یهاداده   یگذاراشتراک در یک مدل کاربردی با به  
 کرد؟  یبندت یاولومناطق بهینه را  توانیم چندشاخصه  یریگ  یتصماستفاده از مدل و سمنان 

 

 تحقیق  مبانی نظریپیشینه و  -2
 بازاریابی   واقع   دانند. در می  مکانی  اقتصاد  از  خاصی  کاربرد  را  ژئومارکتتینگ  محققان  بعضی
  طورکلی به . است آماری توابع برخی بررسی و یسینوبرنامه  یهاک یتکن از ترکیبی محورمکان

  یک   توسعه   و  استراتژیک  تصمیمات  در  ه   و  طرح  فنی  اجرای  در روند  ه   مکانی  یهاشاخص
 و  توزیع  سیست   به   مربوط  مسائل  بررسی  با  ژئومارکتینگ  .[9]  است  مؤثر  وکارکسب

با  و  فروشندگان  مکان  دقیق  و  صحیح  تشخیص   ما   اختیار  در  که   GIS  از  استفاده   مشتریان 
و  مشخص  را  بالفعل  و  بالقوه  مشتریان  ،دهدی م  قرار   موقعیت   اساس  بر  را  آنها  نموده 

  رونق  به   منجر  عمالً  آنها  به   برجسته   و  ویژه  خدمات  عرضه   با  و  کندی م  یبندطبقه   جغرافیایی
اطالعات جغرافیایی .[10]  گرددی م  تجارت از(GIS)  سیست    که   است  قدرتمندی  ابیار  جمله   ، 
را   هاسازمان و    دهدی م  قرار  هاسازمان  اختیار  در  را  جغرافیایی  اطالعات  تحلیلوتجییه   امکان
 . [11]  دهند  انجام  ییانه یبه  یریگ  یتصم  مناطق مناسب   در  استقرار  مورد  در  تا  سازدی م  قادر

در  اطالعات  سیست   کاربرد  ظهور  به   منجر  بازاریابی  به   مربوط  یهاتیفعال  جغرافیایی 
است (ژئومارکتینگ)  جغرافیایی  بازاریابی  عنوان   تحت  مفهومی  به   ژئومارکتینگ  .شده 
  دهند   قرار  موقعیتی  در  را  خود   مکانی،  گرفت  متغیرهای  نظر  در  با  تا  کندی م  کمک  هاسازمان

از[12]   نمایند  کسب  را  سود  بیشتری   که    و   جغرافیایی  یهاداده   به   کافی   توجه   عدم  طرفی  . 
در  حلقه   عنوانبه   فضایی،  –مکانی ویژه  بازرگانی  بخش  مفقوده   بازاریابی   یهاتیفعال  به 

ترکیب[13]  دیآیم  شماربه  دستاوردهای   یها ست  یس  با مکانی   اطالعات  سیست   .   بازاریابی 
ای  باشدیم  تولیدکنندگان  و  مشتریان  نیاز  پاسخگوی  که   دارد  پی   در  را  بسیاری   هاست  یس  . 

  سیست    و  کشف   را  مناطق  پتانسیل   مکانی،  موقعیت  از  استفاده   با  بازاریابان  تا  است  یحلراه
 خواهد  هیینه کاهش و فروش افیایش موجب نهایت در و  سازند را بهینه  خود توزیع و فروش
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 استفاده  آنها  از  و  مدیریت  را  اطالعات  از  دنیایی  باید  وکارها. بدیهی  است که کسب[14]  شد
یک  موقعیت  یک  شامل  اطالعات  ای .  کنند  منققه   و  محدوده  یک  آدرس،  جغرافیایی، 
  دیده  یک نقشه  در بتواند که  باشدی م تحویل مسیرهای و فروش برای ییهامحل  ،یدهس یسرو
. از  گرددی ماز کاربردها استفاده    یدر حوزه محدود  یمحل  GIS کی.  [15]گردد  تحلیل  و  شده

عدم امکان به (  1اشاره نمود؛    توانی م   یمواردای   به    ،دارد  یمحل GIS کیکه    یبیجمله معا
گر، یکدیاستفاده از اطالعات    یو اطالعات متفاوت بی  مراکی مختلف برا  هاداده  یگذاراشتراک 

اطالعات   از نظر سیست  مختصات، مقیاس، تعداد  یناهماهنگ بودن  بی  مراکی مختلف  کسان 
  کهی طوربه دلخواه  یهامکانن اطالعات در قابل دسترس نبود( 2، نام فیلدها یتوصیف یفیلدها

دشوار  (3  .قابل دسترس نیستند  آنهافقط در مرکی موجود بوده و خارج از    هاداده اطالعات و  
ز  ینگهدار  روزبه بودن   مراکی  تمام  در  اطالعات  یاطالعات  در  تغییر  با  که  بایرا  مرکی  د  یک 

خود را    یها  یتصمد  ی آنها نیی با اطالعات جدگر فرستاده شود و  یثیرات آن به تمام مراکی دأت
نما زیرساخت  .[16]   دنیاخذ    جریان   در  که   است  پویایی  ماهیت  دارای  مکانی  هایداده   اما 
ای     .[17]  یابدمی  انعکاس  ها  داده   کاربران  و  تولیدکنندگان  بی   اطالعات  تبادل  گسترده

 هایداده   مورد  در   رسانیاطالع  و  اطالعات  یگذاراشتراک به   نه یزم  آوردن  فراه   با  زیرساخت
 یهاسازمان  کاریموازی  ها،داده   به   دسترسی  برای  هاروش   یترمناسب  ارائه   و  مکانی
  از   استفاده  و  مکانی  هایداده   هماهنگ  مدیریت  برای  محیقی  و  داده  کاهش  را  مختلف
 اهمیت   . امروزه[18]  آورد می  فراه   را  سازمانی  اهداف  به   دستیابی   مرتبط جهت  یهایفناور
 مکان   اطالعات  تبادل  و  نگهداری  آوری،جمع   در  تسهیل  جهت  SDI  یهاست  یس  اندازیراه

مرتبطداده   و   مرجع پیش  های  از  توجه   بیش  ایجاد  شده  واقع  مورد    محیقی   چنی   است. 
در    سهولت  ایجاد  سبب  که   است  کارهاییسازو  از  نگهداری  و  سازیپیاده   طراحی،  مستلیم
شکل  می  مکانی  هایداده   از  استفاده  و  دسترسی  گذاری،اشتراک  در    زیرساخت   2شود. 

دسترسی،شبکه   استانداردها،  ها،سیاست  از  ایمجموعه   عنوانبه   ،یمکانداده   ها، فناوری  های 
داده  انسانی  نیروی  و  هاسازمان  مکانی،  هایداده   و   تولید  مختلف  امور  که   است  شده  نشان 
 .  [19] سازدمی هماهنگ و تسهیل را مکانی هایداده  از بهینه  استفاده دسترسی و آوری،جمع 
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 SDIاجیاء . 2شکل

 
ـاهش کــ یبــرا 9ارهیعچنــدم یریگ یتصــم یهـاروش 1960  بــار در دهــه ینخســت یبـرا
در  هـادادهاز اطالعـات و  یادیـر زیردن مقـادکـو اجـرا    اق نظرات مختلـفبالت در انقکمشـ
ــد یآفر ــمن ــپد یریگ یتص ـــدی ــاروش .ـد آمدن ــم یه ــدمع یریگ یتص ــروه  ارهیچن ــه دو گ ب

کـی از بهتـری  ی 21تاپسیس مدل. شودیم  یتقس 11چنـدشاخصه و  10چندهدفـه  یـریگ یتصـم
گیینـه ای  مفهـوم اسـتوار اسـت کـه   چند شاخصه است. ای  تکنیک بر  یریگ یتصم  یهامدل

و بیشتری  فاصله  (بهتری  حالت ممک )مثبت    آلدهیا  حلراهفاصله را با    انتخابی، باید کمتری 
یکـی  نیی 31روش آنتروپی شانون  .دشداشته با  (بدتری  حالت ممک )منفی    آلدهیا  حلراهرا با  
ه ک یهنگام .[20] باشدیمچند شاخصه برای محاسبه وزن معیارها  یریگ یتصم  یهاروشاز 

، شــوندیمق یــتلف ییایــســت  اطالعــات جغرافیچنــد شاخصــه بــا س یریگ یتصــم یهــاروش
ده، جهــت یــچیپ یریگ یتصــممختلــف عناصــر متنــوع در مســائل  یهاجنبــه را از  یچــارچوب
روابط عناصـر مختلـف در  یو بررس  یمراتبسلسله عناصر گوناگون در ساختار    یسازمانده

 [.21] آوردیمگوناگون از مسائل را فراه    یهامؤلفه   یب
مـدل کـاربردی جدیـدی از  GIS یهاتیمحـدودای  پـژوهش در نظـر دارد بـا توجـه بـه 

در حـوزه بازاریـابی بـانکی ارائـه نمایـد. ایـ  پـژوهش از نظـر   SDIژئومارکتینگ مبتنی بـر  
انجام شده مشخص گردیـد در حـوزه بازاریـابی   یهایبررسو طبق    باشدیمنوآوری، جدید  

تاکنون مدلی ارائه نشـده اسـت. امـا در بحـر کـاربرد زیرسـاخت   SDIمبتنی بر    محورمکان
و  و کاربردهـای آن GISو همچنی  ژئومارکتینگ مبتنی بر  هابانکمکانی، بازاریابی   یهاداده
صورت جداگانه مقالعاتی صـورت هر یک به   آماری  یهاروشبا    یریگ یتصم  یهامدلتلفیق  

 :گرددیم گرفته که برخی از آنها به شرح ذیل ارائه 
بنـدی عوامـل شناسـایی و اولویت پژوهشی به   یامقاله [ در  7سبیعلی یمقانی و همکاران ]

 فروشـی بـا اسـتفاده از ژئومارکتینـگای خردههای زنجیرهفروشگاه  نه یبهیابی  مؤثر بر مکان
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عوامل اصلی  از مکانی دیگر  یهاشاخصو برخی    ساختار جمعیتنشان دادند که    پرداختند و
 قاسـ  نیـا عربـی و همکـاران. باشـدیم فروشیهای خردهبهینه فروشگاه یابیبرمکان مؤثرو  
در  ارهیچنـدمع یریگ یتصـم یهامـدل یریکارگبـه رویکردی نـوی  از   پژوهش خوددر  [  22]

 C-TOPSISاستفاده نمودند و بر اساس رویکـرد جدیـد  هابانکمشتریان اعتباری   یبندطبقه 
و روش کالسیک رگرسیون لجستیک عملکرد مدل را در تشخیص وضعیت اعتباری مشتریان 

 یریگ یتصـمبـه ارائـه رویکـرد تلفیقـی [ 23] رسـولی و همکـاران بانک سینا بررسی نمودند.
نـوری  می  پرداختند.أو مونتاژ در زنجیره ت کننده یتأمبرای انتخاب   چندهدفه و    چندشاخصه 
رضـایت مشـتری در بانـک توسـعه صـادرات ایـران بـا  یریگانـدازهمنظور به   [24]و فتاحی  

خقی و تعیی  اهمیـت هـر یـک از ابعـاد رضـایت بـا اسـتفاده از   یییربرنامه استفاده از مدل  
منظـور ارزیـابی بـه [ 25] رسـتمی و همکـاران رگرسیون ترتیبی مـدلی تلفیقـی ارائـه نمودنـد.

بـی    یاسـه یمقا  یامقالعـه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    یهاشرکتدرماندگی  
دادند و به بررسی کارایی اسـتفاده از هـر  و رگرسیون لجستیک انجام  هادادهتحلیل پوششی  

بـر  مـؤثرعوامـل  ،[ بـا اسـتفاده از تحلیـل شـبکه 62]  و همکاران  41وئون  یک از آنها پرداختند.
استقرار شعب بانکی را در کشور کره جنوبی بررسی کردند. نتایج ای  مقالعه حاکی است که 

کارهای مستقر و تعـداد محـل کـار بـر وسقح درآمد، سقح مخارج، تعداد کسبعواملی مانند  
گرفتـه  صـورت مقالعات  مقابق  2009   سال  در  [27]  ثیر دارند. تومانیانأاندازه بازار بانکی ت

 یبنـدطبقـه  را نه دسته،  (NSDIملی )  یمکانداده  رساختیز  یابیارز  یکردهایرو  دهه،   یا  در
[ در سـال 82] 15مولچفسـکی. کنـدیم اشـاره یمکـاندادهرسـاخت یز  مختلف  ابعاد  بر  که   نمود
پرداخته  GISمبتنی بر  ارهیچندمع یریگ یتصمتحلیل وساله تجییه  15به بررسی روند   2006
  است.
 

 شناسی پژوهش روش  -3
 قیـتحق  یـاز ا یاز نظـر اجـرا، بخشـ و باشـدیمی    پژوهش از نظر هدف، از نوع کـاربردیا
گذشــته  قــاتیتحق نه یشــیو پ ینظــر یبــا اســتفاده از مبــان یو اســناد یاصــورت کتابخانــه به 

اطالعات از مراجع  یآورجمع قیو از طر یصورت تجرببه   گرید  یو بخش  شودیم  یآورجمع
مختلـف داده بـر   یهـاگاهیپامکـانی از    یهـادادهثبتی مبنا انجام شده اسـت. اشـتراک    یآمار

 روش گردآوری اطالعات در ای  پـژوهش اسـت. در  SDIاساس مدل ژئومارکتینگ مبتنی بر  
 آخــری   یبنــدحوزهمــدل کــاربردی محــدوده مــورد مقالعــه شــهر ســمنان بــر اســاس  ایــ 
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به  ،انجام شد مرکی آمار ایراناز سوی   1395سال  که در  ی نفوس و مسک   سرشماری عموم
شـاخص مکـانی   150بـا بررسـی اولیـه  شـده اسـت.    یبند یتقسحوزه یا منققه آماری    139
مرتبط با شاخص مکانی  متغیر اصلی 9تعداد  اجرایی    یهادستگاهداده    یهاگاهیپادر    مبنایثبت

صله حوزه تا مرکی شهر، از نرخ باسوادی، بعد خانوار، چگالی جمعیت، فا  نداعبارتکه   هابانک
کارهای مه  در هر حوزه، دهک درآمدی، تعداد آپارتمان، تعداد مدارس و تعـداد وتعداد کسب

در هر منققه برای تحقیق در نظر گرفته شده است. سپس ضریب همبستگی بـی  تعـداد   ؛بانک
شد و برای بررسی عوامـل مـؤثر بـر محـل اسـتقرار   متغیرهای اصلی بررسیسایر  شعب و  

نتـایج حاصـل از رگرسـیون بـه کـار گرفتـه شـده اسـت.    رهیچنـدمتغشعب بانک، رگرسیون  
اصـلی در تعـداد شـعب بـانکی هـر  یرهایمتغنشان دهنده ضریب تأثیر هر یک از   رهیچندمتغ
با ها  مؤثر در بازاریابی بانک یهاشاخصمناطق بهینه شهری از لحاظ در نهایت  .  استمنققه  

با اسـتفاده منظور ای   به  .  شوندیم  یبندرتبه   چندشاخصه   یریگ یتصم  یهاروشاستفاده از  
 11 بـر اسـاس هـابانکگانـه شـهر سـمنان در حـوزه بازاریـابی  139مناطق از مدل تاپسیس 

 یبندپارسـلنتایج حاصل از ای  محاسبات در نقشـه   .گرددیم  یبندرتبه ،  دارتیاولوشاخص  
شده شهر سمنان نمایش داده شده تا پراکندگی و موقعیت دقیق مناطق هدف مشخص گـردد. 

کیـد أمـورد ت یمکـاندادهباید توجه داشت که پویایی ای  مدل به دلیل اسـتفاده از زیرسـاخت 
نتـایج ایـ  یک دستگاه اجرایـی  یمکاندادهر مقدار یک شاخص در پایگاه یبا تغی  زیرا  ؛باشدیم

 .دینمایمتغییر  یالحظه و مدل به صورت برخط 
 

 قمعرفی مدل تحقی -3-1
اجیاء   P4به    Pمفهوم ژئومارکتینگ را بر اساس اضافه نمودن یک    1991در سال    16نتوبیوم

مدل   و  نمود  مقرح  بازاریابی  کرد.    منظوربه را    5Pاصلی  معرفی  بازاریابی  دانش  توسعه 
با  (Processing by GIS)پنج   Pدر مدل بیومنت  شودیممشاهده  3که در شکل  گونه همان

 [. 29] مقرح شده است   GISاستفاده از کاربرد 
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 . GIS – 5Pیکپارچه شدن عوامل بازاریابی با   .3شکل 

 
از   دن  GISاستفاده  ن  یایدر  که   ،باشدیم  یمکان  یهاداده  یالحظه   ییایپو  ازمندیامروز 

 ؛باشدیمقابل برطرف شدن    SDIبا استفاده از    هات ی محدود   یا  ؛است   ییهاتی محدود  یدارا 
-ه اطالعات مکانی ب ،است GISبر اساس  محورمکانعبارتی در مدل بیومونت که بازاریابی به 

مکانی در ای  مدل   یهاداده  یروزرسانبه یعنی برای    ،شودی مصورت میرا در مدل استفاده  
در مدل توسط    جدید  مکانی  یهاداده باید    مجدداً  ،شودیممالحظه    3که در شکل    گونه همان

زمانی مورد نیاز بارها و بارها تکرار    یهادورهدر  باید  یک اوپراتور ذخیره گردد و ای  عمل  
مدل اصالح شده   نمود اما درخواهد    برزمانو    برنه یهیشود که ققعاً استفاده از ای  مدل را  

بار  که   اولی   معرفی    دربرای  پژوهش  زیرساخت    ،گردد یمای   از  استفاده  به    یمکانداده با 
تا همیشه   گرددی ممکانی اقدام  یهادادهمختلف  یهاگاهیپااز  مبنایثبتمکانی  یهاداده اشتراک 

اطالعات   از  زمان  هر  در  پویا    روزبه و  مدل  ای   ساختار  شود.  شکل  استفاده  ارائه    4در 
 . گرددیم



ـ  وزاده رضا عبداله                   ـ همکاران ــــــــــــــ  ... هامحور بانک مکان  ی ابیبازارــــــــ  ـــــــــــ

10 

 
 1400نگارندگان،  . منبع : SDIمبتنی بر  محورمکانمدل اصالح شده بازاریابی   .4شکل

 

 مورد مطالعه محدوده -3-2
سمنان   سمنان  شهر  استان  در  و  سمنان  شهرستان  در  ایباشدیمواقع  جنوب     .  در  شهر، 

ج یه نتایبر پا  قرار دارد.  تهران  یلومتر یک  216در فاصله   ر،یرشته کوه البرز و شمال دشت کو
هیار و   185برابر با    1395نفوس و مسک ، جمعیت شهر سمنان در سال    یعموم  یسرشمار

 . [30] م شده استالنفر اع 129
 

  تحقیق یهاافتهیبرآورد مدل و  -3-3
اجرایی متولی    یهادستگاهموجود در    یمبنا  یثبت  یهاداده یک مدل کاربردی ابتدا    ارائه برای  

  150ثبتی، تعداد    یهاداده . طبق آخری  وضعیت موجود در پایگاه  ردیگی ممورد بررسی قرار  
بانکی در دسترس   بازاریابی  با حوزه  اقتصادی مرتبط  ای    .باشدی مشاخص جمعیتی و  در 

مورد    یهاشاخص شهر سمنان با استفاده از    یهابانک منظور بررسی مکان شعب  پژوهش به 
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مکانی استفاده شده   یهادادهاز مدلی کاربردی مبتنی بر زیرساخت  محورمکاننظر بازاریابی 
استان    یییربرنامه موجود در سازمان مدیریت و    SDIاست. در ای  مدل کاربردی از سامانه  

.  شودی مداده و اطالعات مکانی در چهار دستگاه اجرایی استفاده  یهاگاهیپاسمنان و همچنی  
مختلف وجود دارد. با   یهاگاهیپااطالعاتی از    یهاه یال   یگذاراشتراک در ای  سامانه امکان به  
گذاشت    اشتراک  سامانه    یهاه یالبه  در  مکانی  اجرایی    یهادستگاهتوسط    SDIاطالعات 

پ مدل  از  برخورداری  امکان  بر زیرساخت  متولی،  مبتنی  ژئومارکتینگ  مکانی   یهاداده ویای 
 : باشدی ماطالعات مکانی ای  مدل به شرح ذیل  یهاه یال. شودی مایجاد 

درآمـدی از سـامانه   یهـادهکجمعیتـی و    یهاشـاخص  اطالعاتی مربوط به   یهاه یال •
اسـتان  یییربرنامـه سـازمان مـدیریت و   فرابر )پایگاه جامع آمار و اطالعات استان سـمنان(

 سمنان.

استان از سامانه فرابر )پایگـاه جـامع آمـار و اطالعـات   یهابانکالیه اطالعات مکانی   •
 استان سمنان. یییربرنامه سازمان مدیریت و   استان سمنان(

سقح سواد و تعـداد مـدارس شـهر سـمنان از سـامانه اداره کـل   الیه اطالعات مکانی •
 تجهیی و نوسازی مدارس استان.

کارهای مهـ  شـهر سـمنان از سـامانه اداره کـل صـنعت، والیه اطالعات مکانی کسب •
 معدن و تجارت استان سمنان.

و   هـاآپارتمان، تعـداد  هـانگیپارکالیه اطالعات مکانی مه  شهر سمنان ماننـد معـابر،   •
 غیره از سامانه شهرداری سمنان.

بر   مبتنی  ژئومارکتینگ  مدل  محل شعب  به   SDIالگوی  بررسی  شهر   هابانکمنظور  در 
 : گرددی مصورت زیر ارائه مورد نظر به  یهاشاخصسمنان بر اساس 
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 ( پژوهش یهاافتهیدر شهر سمنان )منبع:  SDIالگوی مدل ژئومارکتینگ مبتنی بر  .5شکل 

 
سرشماری عمومی نفوس و    یبندحوزهبر اساس  در ای  مدل کاربردی ابتدا شهر سمنان  

شده است. علت   یبند یتقسحوزه یا منققه آماری  139به مرکی آمار ایران  1395مسک  سال 
آماری  یهاحوزهجمعیتی به تفکیک ای   یهاشاخصوجود آمارهای ثبتی  یبند یتقسای  نوع 

از  باشدیم برخی  خروجی  ادامه  در  شده    یهاه یال.  ارائه  کاربردی  مدل  ای   مکانی  اطالعات 
فاص  هاه یالای   است.   خانوار،  بعد  درآمدی، کسبشامل وضعیت  دهک  مرکی شهر،  از  -و له 

 ( 5)منبع: خروجی مدل شکل .  باشدی مکارهای مه ، تعداد مدارس و تعداد شعب بانک 
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 شهر سمنان یهاحوزه خروجی بعد خانوار  .6 شکل

 

 
 خروجی فاصله از مرکی شهر  .7 شکل

 



ـ  وزاده رضا عبداله                   ـ همکاران ــــــــــــــ  ... هامحور بانک مکان  ی ابیبازارــــــــ  ـــــــــــ

14 

   
 شهر سمنان یهاحوزه در  خروجی دهک درآمدی .8 شکل

 

 
 شهر سمنان  یهاحوزه در  کارهای مه وکسب تعداد خروجی  .9 شکل
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 شهر سمنان یهاحوزه در  مدارس تعداد خروجی   .10 شکل

 

 
 سمنانشهر  یهاحوزه در  هابانک تعداد شعب خروجی   .11 شکل

 
 
 
 



ـ  وزاده رضا عبداله                   ـ همکاران ــــــــــــــ  ... هامحور بانک مکان  ی ابیبازارــــــــ  ـــــــــــ

16 

   پژوهشکمی  یها افتهی -4
در   پژوهش  اصلی  متغیرهای  حداکثر(  و  حداقل  معیار،  انحراف  )میانگی ،  توصیفی  آمارهای 

موجود  جمعیتی و اقتصادی  شاخص    150از بی  حدود    رهایمتغارائه شده است. ای     1جدول  
که    هادستگاهثبتی    یهاداده   یهاگاهیپادر   مرتبط  نهادهای  واحد و  کارشناسی  نظر  طبق 

ت  هابانک بازاریابی   منققه    منققی  ثیرأبیشتری   هر  شعب  تعداد  در  و  اندداشته را  استخراج   ،
انتخاب   در  است.  شده  همبستگی    یهاشاخص انتخاب  ضریب  آماری  محاسبات  از  اصلی 

 شاخص مورد نظر با شاخص تعداد شعب بانکی در هر حوزه استفاده شده است. 
 

 (5شکل   پژوهش بر اساس مدل یهاافته یمنبع: ) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش .1جدول 

 میانگین  متغیر  ردیف 
انحراف  

 معیار 
 حداکثر  حداقل 

 99.29 35.48 11.13 89.16 نرخ باسوادی  1
 12.82 2.68 1.85 3.84 بعد خانوار  2
 471.35 0.12 72.51 93.07 چگالی جمعیت  3
  دانی)م فاصله حوزه تا مرکی شهر 4

 ( یسعد 
1950.21 904.34 305 5734 

 6 0 0.92 0.42 کار مه  در حوزه و تعداد کسب 5
 10 4 1.93 7.59 یدهک درآمد 6
 910 9 146.78 351.65 تعداد آپارتمان  7
 4 0 1.05302 0.611511 تعداد مدارس  8

 10 0 1.62 0.68 تعداد بانک در هر منققه  9

  
ارائه شده   2در جدول  ضریب همبستگی بی  تعداد شعب در هر منققه و متغیرهای اصلی  

کار مه  در حوزه باالتری  ضریب همبستگی را و ایج حاکی از آن است که تعداد کسبنت  است.
با تعداد شعب در هر منققه دارد و متغیر فاصله حوزه تا مرکی شهر ه  با ضریب همبستگی 

ت  -45/0 تثیر  أبیشتری   با  را  دارد. متغیمنفی  رهای تعداد مدارس و  عداد شعب در هر منققه 
آنها را در مدل   توانیمبنابرای     ؛چگالی جمعیت همبستگی کمی با متغیر اصلی پژوهش دارد 

 نادیده گرفت.  
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 های پژوهش( )منبع: یافته  پژوهش و تعداد شعب هر منققه یرها یمتغ  ی ب  یهمبستگ بی ضر .2جدول
 ضریب همبستگی  متغیر  ردیف 

 0.14 باسوادی نرخ  1
 0.27 بعد خانوار  2
 0.02 چگالی جمعیت  3
 -0.45 ( یسعد   دانی)م فاصله حوزه تا مرکی شهر 4
 0.58 کار مه  در حوزه و تعداد کسب 5
 0.22 یدهک درآمد 6
 0.40 تعداد آپارتمان  7
 0.06 تعداد مدارس  8

 
م عوامل  بررسی  استقرار  ؤبرای  محل  بر  چند  یهاشعبه ثر  رگرسیون  از   متغیرهبانک 

اقتصادی   و  مکانی  متغیرهای جمعیتی،  از  منظور  بدی   است.  قدر   2جدول  استفاده شده  که 
بهره گرفته شده و نتایج الگوی برآورد شده در جدول دارند،  ضریب همبستگی باالتری مقلق  

بعد خانوار، فاصله حوزه تا   آمده متغیرهای  دستبه شده است. بر اساس نتایج    نمایش داده  3
کسبم تعداد  سعدی(،  )میدان  شهر  تعداد  ورکی  و  درآمدی  دهک  حوزه،  در  مه   کارهای 

منققه   یداریمعنثیر  أت  هاآپارتمان هر  در  شعب  تعداد  تع  بر  کسبدارند.  در وداد  مه   کار 
با ضریب   ت  598/0حوزه  بأبیشتری   دارد و  بانک در هر منققه  در تعداد شعب  طور  ه ثیر را 

واحد بیشتر    598/0کار مه  در حوزه، تعداد بانک  وسط با افیایش یک واحدی تعداد کسبمتو
ثیر منفی بر تعداد شعب بانک است و با  أ. فاصله حوزه تا مرکی، تنها متغیر دارای تشودیم

تعداد    -0006/0ضریب   از  شهر  مرکی  از  متری  یک  افیایش  با  که  است  ای     ها بانک بیانگر 
پیدا    0006/0 کاهش  متکندی م واحد  تعداد کسب.  از  بعد  خانوار  بعد  در حوزه، وغیر  مه   کار 

از آن دهک درآمؤدومی  متغیر م  بانکی است و بعد  بر تعداد شعب  دی خانوارها و تعداد  ثر 
برآورد شده است که بیانگر توضیح    52/0. ضریب تعیی  الگو عدد  رندیگیمقرار    هاآپارتمان
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای تصریح شده در الگو است. همچنی    52دادن  
کل    یداری معنبوده و حاکی از    داری معناست که در سقح یک درصد    86/23برابر    Fآماره  

 رگرسیون است. 
 
 
 



ـ  وزاده رضا عبداله                   ـ همکاران ــــــــــــــ  ... هامحور بانک مکان  ی ابیبازارــــــــ  ـــــــــــ

18 

  ثر بر تعداد شعب  بانک در هر منققهؤنتایج رگرسیون چندگانه برای عوامل م .3جدول 
 های پژوهش(یافته )منبع: 

 ضریب  متغیر 
انحراف  

 معیار 
سطح 

 ی داری معن

X1  0.10 0.010 0.01 نرخ با سوادی 

X2  0.001 0.056 0.185 بعد خانوار 

X3 0.00 0.0001 -0.0006 ( یسعد دانی)م فاصله حوزه تا مرکی شهر 

X4 0.00 0.122 0.598 کار مه  در حوزه و تعداد کسب 

X5 0.09 0.056 0.098 یدهک درآمد 

X6  0.00 0.0007 0.002 تعداد آپارتمان 

intercept  0.38 0.956 0.836 مبدأ عرض از 

R2 0.52    

F 23.86 0.00   

 
 تاپسیس  چندشاخصه بر تعداد شعب بانکی با استفاده از رهیافت تحلیل    مؤثردر ادامه عوامل  

متغیر برتر   11بندی،  اند. به جهت کثرت متغیرهای مورد استفاده برای اولویت بندی شده رتبه 
تعداد  همراه با دو شاخص مکانی    1اقتصادی جدول    -جمعیتی  یهاشاخصکه  در ای  روش  

مه  تا  فاصله  و  بیرگ سمنان(و تری  کسبپارکینگ  )بازار  بررسی شده  ،  باشدیم  کار شهر 
 .  اندشده گیارش  4است و نتایج در جدول 

 

  هابانک هببر محل استقرار شع یتیو جمع ی مکان یرهایمتغ یبندت ی اولو جی نتا .4جدول 
 های پژوهش(یافته )منبع: 

 مشخصه  ردیف 
مقدار شاخص  

 ترکیبی 
 اولویت اهمیت 

 1 0/ 99 چگالی جعیت  1

2 
 تری  کسب و کار شهر فاصله حوزه تا مه  

 )بازار بیرگ()متر( 
86/0 2 

 3 0/ 78 )میدان سعدی()متر(  فاصله حوزه تا مرکی شهر 3
 4 44/0 تعداد کل خانوار  4
 5 44/0 تعداد آپارتمان  5
 6 0/ 19 نرخ باسوادی  6
 7 0/ 02 دهک درآمدی 7



 1401، بهار 1، شماره 7گیری  ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره های نوین در تصمیم پژوهش              `

19 

 مشخصه  ردیف 
مقدار شاخص  

 ترکیبی 
 اولویت اهمیت 

 8 0/ 01 بعد خانوار  8
 9 0/ 01 کار مه  در حوزه و تعداد کسب 9
 10 0/ 00 ها در حوزهتعداد پارکینگ  10
 11 0/ 00 تعداد مدارس در حوزه 11

 
ای   وزنی  میانگی   مراتبی،  تحلیل سلسله  در روش  استفاده شده  از شاخص  استفاده  با 

ها ماهیت . ابتدا با توجه به اینکه ای  شاخصشودی مها در هر یک از مناطق محاسبه  شاخص
و سپس با  شوندیمسازی نرمال  MIN-MAXدارند، با استفاده از روش گریده متفاوتی از 

و در    شودی م یک وزن اختصاص داده    هاآن استفاده از روش آنتروپی شانون به هر کدام از  
محاسبه  مناطق  از  یک  هر  برای  ترکیبی  شاخص  وزنی،  میانگی   روش  از  استفاده  با  نهایت 

با استفاده از روش آنتروپی شانون    هاشاخص وزن هر یک از    12شود. در نمودار شکل  می
ا پارکینگ، تعداد کسب خص ست. بر اساس ای  رهیافت شاگیارش شده  کار مه   وهای تعداد 

 . اندداده در حوزه و تعداد مدارس بیشتری  وزن را به خود اختصاص 
 

 
 پژوهش( یهاافته ی)منبع : هااز شاخص  کیوزن هر نمودار  .12شکل 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
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   . باشدی مدارای اولویت نخست    70منققه    از روش تاپسیس  آمده  دستبه بر اساس نتایج  
متغیر مکانی وابسته در مدل ژئومارکتینگ   عنوانبه   چندشاخصه   یریگ  یتصمنتایج ای  مدل  

بر   بر    دارت یاولومنققه    10  توانی م   13در شکل    .شودی ملحاظ    SDIمبتنی  را  شهر سمنان 
 مشاهده نمود.  SDIروی نقشه حاصل از مدل ژئومارکتینگ مبتنی بر 

 
از لحاظ شاخص   مناطق شهر سمنان یبندت ی اولو یبرا یبیشاخص ترکخروجی نهایی   .13شکل 

 پژوهش( یهاافته یبازاریابی بانکی )منبع: 

 

 و پیشنهادات یریگجهینت -5
الکترونیکی   شکلی    روشیپ  یهافرصت بازاریابی  به  را  بازار  محیط  به   ترمقلوب در  نسبت 
. ژئومارکتینگ نوعی از بازاریابی الکترونیکی ست که بر اساس  دهدیمبازاریابی سنتی ارائه  
اقتضایی را   یهای ریگ یتصمو امکان    سازدی مها و تهدیدات را نمایان  اطالعات مکانی فرصت

امروز  سازدیمفراه    دنیای  در  اما  قدرت   یریگبهره.  بهنگام  و  پویا  اطالعات  از 
ه  در بعد رقابتی و   تواندی مو ای  برتری اطالعاتی    دهدیمآنی را افیایش    یهای ریگ یتصم

زیرساخت  بر  مبتنی  ژئومارکتینگ  مدل  در  نماید.  ایجاد  نسبی  برتری  بازار  تحلیل  در  ه  
 شودیماز اطالعات پویا نیی استفاده  محورمکانمکانی عالوه بر استفاده از اطالعات  یهاداده 
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مییت اصلی ای     .گرددیمدر ای  مدل برطرف    GISو ضعف بیرگ ژئومارکتینگ مبتنی بر  
به   نسبت  و    یهامدل مدل  ثبت  برای  اوپراتور  به  نیاز  عدم  اطالعات  پویایی  بر  عالوه  قبلی 

تولید    یسازره یذخ و  متناوب   یهادوره در    محورمکاناطالعات    یهاه یالاطالعات  زمانی 
گذاشت   باشدیم اشتراک  به  از  استفاده  با  مدل  ای   در  بستر    یهاه یال .  در  مکانی  اطالعات 

ح  یهاداده زیرساخت   بر  عالوه  اطالعات  مکانی  معنوی  مالکیت  از   توانی مفظ  استفاده  با 
مبنا  یهاداده  یافت.  ثبتی  دست  پویا  مدلی  جدید    به  مفهومی  مدل  ارائه  به  پژوهش  ای   در 

بر مبتنی  به   SDI  ژئومارکتینگ  و  شد  بازاریابی  پرداخته  حوزه  در  نیی  کاربردی  صورت 
کارشناسی   یهای بررسشهر سمنان از ای  مدل استفاده گردید. بر ای  اساس طبق    یهابانک
مد نظر قرار گرفت و با استفاده از به    هابانکدر حوزه بازاریابی    مؤثر  یهاشاخصآماری    و

گذاشت    از    یهاشاخصاطالعاتی    یهاه یالاشتراک  نظر    4مکانی    یهاداده   یهاگاهی پامورد 
اجرا بازاریابی مکانیی شهر سدستگاه  مکانی   یهاداده محور مبتنی بر زیرساخت  منان مدل 

مناطق   مدل  ای   از  استفاده  با  گردید.  لحاظ    139ایجاد  از  سمنان  شهر    یهاشاخصگانه 
کار مه  با ور گرفت و مشخص شد شاخص تعداد کسب مورد ارزیابی قرا  هابانک بازاریابی  
در هر منققه دارد در ادامه با  هابانک  د شعبتعداثیر را در شاخص أبیشتری  ت 598/0ضریب 

گردید    یبندرتبه بازاریابی بانکی    یهاشاخص استفاده از روش تاپسیس مناطق هدف از لحاظ  
توجه به نتایج ای  پژوهش پیشنهاداتی   با  به عنوان اولویت نخست معرفی گردید.  70و منققه  
و  برای   معضالت  کنونیرفع  شرایط  شدن  مواجه    یهاپژوهشکه    بهتر  آن  با  ققعاً  مشابه 

 : گرددیمبه شرح ذیل ارائه  خواهند شد،
بستر. 1 و  سازوکار  آمارهای  ایجاد  از  استفاده  برای  مناسب  فرهنگی    مبنایثبتسازی 
 ضروری است.  یریگ یتصم یهاحوزهپویا در همه  یهامدل از  یریگبهره منظوربه 

 ثبتی مبنا   یریگ یتصمعنوان یک مدل  به   یمکانداده زیرساخت    یسازی کاربردمنظور  به . 2
ساز و کارهای دقیق و قانونی از و    هادستورالعمل   ،اقتصادی و بازرگانی   یهابخش در سایر  

 ، مصوب و ابالغ گردد. امر سوی دولت و مجریان

اجرایی یکی    یهادستگاهاطالعاتی    یهاداده   یهاگاهیپااقالم آماری در    یاستانداردساز . 3
 . باشدیم یییربرنامه در نظام  SDIمقدمات اجرایی شدن   یتری ضروراز 
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