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Abstract
The main purpose of the study is to explore the important issues and their
relations to present a pattern for design and development process of financial
services with a competitiveness approach in Iran banking industry. The study
applies mixed method as its methodology. The qualitative section approach
is based on Grounded Theory strategy. The data-collection instrument
consists of semi-structured interview with twelve research and innovation
experts and managers in banking industry selected through purposeful as
well as snowball sampling. Dimensions and components of design and
development process of financial services were extracted and compiled in a
Grounded Theory conceptual model. The main phenomenon, process design
and development services in the field of banking. Lastly, the final model
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were formulated and presented with regard to casual, intervening and
contextual conditions as well as strategies and results. In quantitative
section, the data was collected by a researcher-made questionnaire consisting
of 236 items and the descriptive-survey method was used for analysis and
explanation of proposed pattern. Finally, the findings of the study shows that
the managers and policy-makers of banking industry should consider all
casual, intervening and contextual conditions as well as strategies and
outcomes for successful development of banking modern products and
services; They also should step into the identified phases of modern service
development with a competitiveness and market-based approach.

Keywords: Smart Economy, Competitiveness, Service Design and
Development Process, Banking Industry, Grounded Theory Strategy.
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مقاله پژوهشی

مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند

چکیده
طراحی و توسعه خدمات مالی با رویکرد رقابتپذیری در صنعت بانکداری است .روش استفادهشده در
پژوهش ،روش آمیخته بوده است .رویکرد بخش کیفی ،مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است .گردآوری
دادهها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختیافته با  21نفر از کارشناسان و مدیران تحقیقات و نوآوری حوزه
بانکداری و با دو روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت .ابعاد و مؤلفههای فرآیند طراحی
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هدف اصلی این پژوهش ،کشف مقولههای مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه الگویی برای فرآیند

و توسعه خدمات مالی از مصاحبهها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید .پدیده اصلی،
راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد .در بخش کمی ،دادهها از طریق پرسشنامهای محقق ساخته
با  132گویه گردآوری و روش توصیفی -پیمایشی برای تحلیل و تبیین الگوی پیشنهادی به کار گرفته شده
است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت بانکداری برای توسعه
 نویسنده مسئولfathikiamars@yahoo.com :
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فرآیند طراحی و توسعه خدمات در حوزه بانکداری است که با توجه به شرایط علی ،مداخلهگر ،زمینهای،
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موفقیتآمیز محصوالت و خدمات بانکی جدید ،باید به همه مقولههای شرایط علی ،مداخلهگر ،زمینهای،
راهبردها و پیامدها توجه کنند؛ و با رویکرد رقابتپذیری و بازار گرا ،مراحل شناساییشده برای توسعه
خدمات جدید را طی نمایند.

کلیدواژهها :اقتصاد هوشمند ،رقابتپذیری ،طراحی و توسعه خدمت ،صنعت بانکداری ،نظریه
داده بنیاد.
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مقدمه
از ویژگیهای جهان امروز میتوان به جهانیشدن اقتصاد ،تولید انبوه و ظرفیت مازاد در
اکثر بازارها ،رقابت بر مبنای زمان ،انبوه اطالعات و کارایی ارتباطات و دانش اشاره کرد.
این بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط
فراروی سازمانها است .در چنین فضایی این سؤال قابلطرح است که راز بقا و موفقیت
سازمانها در شرایط رقابتی امروز چیست؟ در جواب باید گفت سازمانها برای مصون
ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چارهای جز کسب و
تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند .محصوالت و خدمات جدید از ضروریات شرکتهای
امروزی به شمار میروند (الئوکانن و هلیکاینن .)1122 ،2صنعت بانکداری یکی از
مهمترین و تأثیرگذارترین صنایع دنیای امروز است .این صنعت بهشدت متکی به شناسایی
نیازهای مشتریان ،برنامهریزی و ارائه راهکار برای جوابگویی مناسب به نیازهای است.
تغییرات ایجادشده در انتظارات و نیازهای مشتریان ،باعث شده است تا بانکداران به دنبال
استفاده از روشهای نوین بازاریابی برای جذب و نگهداشت مشتریان و افزایش سهم از
مشتریان باشند (الئوکانن و هلیکاینن.)1122 ،
امروزه بیشتر تولید ناخالص ملی اقتصاد کشورهای توسعهیافته را بخشهای مبتنی بر
خدمات تشکیل میدهند (آالم .)1122 ،1این سهم در چهل قدرت اقتصادی برتر دنیا به 21
درصد و در آمریکا به  21درصد رسیده است و بیشترین رشد اقتصادی و اشتغالزایی در
قرن  12در این بخش پیشبینی شده است (آالم .)1123 ،بهاینعلت ،بخشهای خدماتی
برای مدیران ،محققان و سیاستگذاران کشورهای توسعهیافته و حتی درحالتوسعه بسیار
مهم و حیاتی شده و این بخش ،به پیشران اصلی اقتصاد و رشد بهرهوری در این کشورها
تبدیل شده است .بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال  ،2332حدود  22درصد از
مجموع ارزشافزوده یا تولید ناخالص داخلی کشور در گروه خدمات بود (معاونت
1.Laukkanen & Hallikainen
2.Alam
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بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران)2333 ،؛ و این نشان میدهد ایران در بخش
خدمات ظرفیت رشد بسیار بزرگی دارد و این حوزهای است که باید موردتوجه قرار گیرد.
بااینوجود ،دانستهها در مورد نوآوری بخش خدمات (بهعنوان مهمترین بخش اقتصاد
کشور) بسیار ناچیز است؛ و نوآوری در این بخش تا حد بسیار زیادی با بیتوجهی روبهرو
شده است .یکی از راههای برونرفت از وضع موجود ،تشویق بخشهای مختلف خدماتی
به نوآوری و حرکت به سمت ارائه خدمات با فناوری پیشرفته است (حسنی پارسا و
همکاران .)2331 ،تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانالهای
موجود در موضوعات اقتصادی است .از آنجائی که توسعه مالی مستلزم توسعه همهجانبه
اجزای تشکیلدهنده آن ،بهویژه توسعه و ارتقاء سطح کارآمدی محصوالت و خدمات
بانکی است ،در نتیجه شناسایی و تبیین ابعاد ،مؤلفهها و اجزاء فرایندهای خلق و تزریق
موفق خدمات در صنعت بانکداری کشور مسئلهای مهم و اساسی است که کمتر به آن
پرداخته شده است .با توجه به این شتاب بسیار سریع ،رشد زیر ساختارها ،فنّاوریهای نوین
و تغییر قواعد بازی در نظام بانکداری بینالملل ،شاید استقبال از بانکداری باز ،همکاری با
رقبا و شرکای جدید تجاری و سرمایهگذاری هوشمندانه با اتکا به خالقیت و نوآوری قدم
خوبی برای شروع باشد .ولی سازمانهای بزرگ بهویژه دولتی مانند بانکها در ایران ،به
دلیل چندالیه بودن سلسلهمراتب سازمانی ،رفتار بوروکراتیک ،قرار گرفتن در موقعیت
غیررقابتی ،دشواری در تغییر سامانههای انگیزشی و عدم وجود سیاستهای جدی تشویقی،
در پرورش مؤلفههای خالقیت بیش از بنگاههای خصوصی دچار ضعف و کاستی میباشند.
بانکها توجه ویژهای به کیفیت خدمات بهعنوان مهمترین اصل پرداختها دارند .وجود
اسناد کاغذی و فرآیندهای سنتی در بانکها ،طوالنی بودن زمان پاسخگویی بانکها به
مشتریان ،مشکالت نظام بهینه پرداخت در کشور و رقابت غیرمنطقی بانکها در حوزه
جذب مشتری ،ازجمله چالشهای موجود در توسعه خدمات بانکی است؛ بنابراین مدیران
بانکها نگران شرایط ارائه خدمات مطلوبی که میتوانند مشتریان و ارائهدهندگان خدمات
را راضی کنند ،میباشند (عارف و همکاران.)2332 ،
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در شرایط امروز همانند گذشته ،صنعت بانکداری کشور با تغییرات تدریجی مواجه
نیست .بلکه به دلیل تغییر نیازها ،رفتار و انتظارات مشتریان ،تغییرات فناورانه ،تشدید رقابت
در بازار و تغییر مبانی هزینه یا قیمت تمامشده ارائه خدمات بانکی ،با تغییرات بنیادی که با
خود تحولی عظیم را به همراه خواهند داشت ،مواجه است (معاونت امور بانکی ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی .)2332 ،ازاینرو ،شناخت عوامل ارزشآفرین برای مشتریان و
انتظارات ایشان ،بهمنظور اتخاذ جهتگیری استراتژیک مشخص توسط بانکها در جهت
توسعه محصوالت و خدمات بانکی الزم و ضروری است.
بااینحال واکنش بانکهای ایران به تحوالت فوق ،عرضهی محصوالت و خدمات
نسبتاً مشابه بانکی در قالب خدمات اینترنت بانک و همراه بانک بوده و در عمل ،تعریف
محصوالت و خدمات جدید در صنعت بانکی ایران ،تقریباً در تمامی بانکها مشابه و بدون
تغییرات چندان قابلتوجه است (کریمی و همکاران .)2332 ،در حال حاضر بهجای آنکه
مشتریان برای بانک ها تعریف کنند به چه محصوالت و خدمات بانکی نیاز دارند ،بانکها
برای مشتریان تعریف میکنند که چه محصوالت و خدماتی در دسترس آنها قرار دارد.
این در حالی است که الزمهی تحول در صنعت بانکداری کشور ،طراحی محصوالت و
خدمات بانکداری مبتنی بر شناخت کامل از نیازها و مشکالت تکتک مشتریان بانک
است؛ بنابراین «مشتری محوری با کمک بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال در طراحی
محصوالت و خدمات بانکی نوآورانه» ،حلقهی مفقوده بانکهای ایرانی برای موفقیت در
زمینه طراحی و توسعه محصول جدید در حوزه بانکداری کشور است.
از طرف دیگر توسعه یک خدمت بانکی برای برنامهریزان دشوار است؛ زیرا تعداد و
ماهیت متغیرهای درگیر در آن زیاد است .این روند پیچیده ،وقتگیر و پرهزینه است.
تغییرات سریع فناورانه و حجم سرمایهگذاری باالی بنگاهها در توسعه محصوالت و
خدمات نوآورانه و جدید نیز باعث شده است تا هرگونه اشتباه در سرمایهگذاری و یا روش
توسعه محصوالت و خدمات جدید ،به قیمت عقب ماندن از سایر رقبا تمام شود .آنچه
ضرورت دارد یک فرآیند نظامیافته برای برنامهریزی محصول یا خدمت جدید است (پیتر
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و دونلی)1122 ،2؛ زیرا بدون وجود این فرآیند نظاممند ،ریسک شکست بیشتر خواهد شد.
برای بانکها الزم است تا بهطور کامل تمام فرآیندهای مربوطه را تجزیهوتحلیل کرده،
کارکرد نظاممند برای توسعه و پیادهسازی خدمات جدید را توسعه داده و به بسط و
گسترش روشهای کارآمد آن اقدام نمایند.
بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک الگوی فرآیندی نظامیافته برای
طراحی و توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری کشور مبتنی بر قوانین بانک مرکزی و
اصول شرعی نظام جمهوری اسالمی ایران و با تمرکز بر روندهای ایجادکننده تغییرات در
حوزه بانکداری کشور است که عالوه بر بیان فنی و عملیاتی مراحل توسعه خدمت به
عوامل ،ابعاد و مؤلفههای اساسی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه خدمات در صنعت بانکداری
نیز اهتمام داشته باشد .لذا این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالها است که :الگوی فرآیند
طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری در صنعت بانکداری ایران چگونه است؟
و اینکه چه رابطهای بین ابعاد الگوی فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت-
پذیری در صنعت بانکداری وجود دارد؟

پیشینه پژوهش
اقتصاد هوشمند
هوشمند سازی اقتصاد ،دیگر نه بهعنوان یک انتخاب ،بلکه یک الزام محسوب میشود.
پارادایم اقتصاد هوشمند برای نخستین بار بهعنوان یکی از محورهای اصلی در برنامه
وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار گرفته است
(معاونت امور بانکی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی .)2332 ،اقتصاد هوشمند به گستره
وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و توسعه کسبوکارها اشاره دارد که مبتنی بر فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی و بر بستر اینترنت باشد .سامانههای بانکی ،پیامرسانها ،محاسبات
ابری ،1کالن داده ،2فینتک 1و دیگر فناوریهای دیجیتال جدید از ابزارهای اقتصاد هوشمند
1.Peter & Donnelly
2. Cloud Computing
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هستند (جونفسون و همکاران .)2332،در شرایط کنونی ،تحول دیجیتال موجب نزدیکی
اقتصاد دیجیتال و اقتصاد متعارف شده است .مؤسسات اقتصادی و شرکتها برای تولید
ارزشافزوده ،فنّاوریهای دیجیتال را در دو حوزه بکار میگیرند .این دو حوزه عبارتاند
از :فرآیند تصمیمگیری سریعتر و بهبودیافته با استفاده از کالن داده و فنّاوریهای تحلیل
پیشرفته؛ و نوآوری در محصوالت ،خدمات و مدلهای کسبوکار (معاونت امور بانکی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی.)2332 ،
بانکها بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد ،نقش اساسی در دیجیتالی و هوشمند
سازی اقتصاد دارند .در اقتصاد هوشمند ،نیازی به حضور بانکهای بزرگی به لحاظ ابعاد
فیزیکی نیست و بانکها از طریق در دسترس قرار دادن خدمات در هرجایی و در هرزمانی
به اقتصاد و جامعه کمک می نمایند .البته این مهم ،مستلزم تحول بانکداری متناسب با رشد
فناوری است تا زمینه تحقق و توسعه اقتصاد هوشمند را فراهم سازد .بانکداری دیجیتال،
مفهوم جدیدی در بانکداری الکترونیکی است که هدف آن غنیسازی و بهبود خدمات
آنالین همراه ،با استفاده از فناوریهای نوین دیجیتالی مانند موبایل و شبکههای اجتماعی
است .ابزارهای تحلیل راهبردی مانند هوشآزمایی و دادهکاوی ،افزایش تعامالت در
شبکهها و رسانههای اجتماعی ،راهکارهای نوین حوزه پرداخت و تمرکز بر تجربه
مشتریان ،مصداقهایی در این زمینه است .در ارتباط با حوزه بانکداری ،این الگو در پی
کاهش هزینههای عملیاتی و تقلیل خطاها ،توسعه بازار و افزایش منابع درآمدی بر اساس
مدلهای نوین کسبوکار ،همراه با استفاده از نوآوری و تجاریسازی ایدهها است.
می توان اذعان نمود که نقش نظام بانکی ،با توجه به نقش محوری بانکها در تأمین مالی
بنگاههای اقتصادی ،دیجیتالی شدن بانکها از طریق کاهش هزینهها ،افزایش سرعت در
ارائه خدمات و محصوالت و همچنین امکانپذیر نمودن طراحی و ارائه نوآوریهای مالی

1. Big Data
2. Fin Tech
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و بانکی بسیار برجستهتر و متمایز از سایر حوزهها در حصول اهداف اقتصاد هوشمند
خواهد بود (معاونت امور بانکی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی.)2332 ،

رقابتپذیری
موضوع رقابتپذیری از آن دسته مباحثی است که طی سالهای اخیر بهشدت مورد توجه
پژوهشگران و محققان اقتصادی قرارگرفته است .امروزه اقتصاددانان واژه رقابتپذیری را
در معنا و ابعاد مختلف مورداستفاده قرار میدهند .پژوهشگران از واژه رقابتپذیری در
ابعاد خرد و کالن استفاده میکنند .در سطح خرد ،بنگاهها بر سر منابع با هم رقابت میکنند
تا کاالیی تولید کرده و سهمی از بازار آن کاال را به خود اختصاص دهند .در این معنا،
رقابتپذیری از طریق سهم نسبی از بازار ،نوآوری و رشد محاسبه میشود و بنگاهها به
دنبال آن هستند تا با استفاده از راهبردهای رقابتپذیری ،عملکرد کلی خود را در بازار
بهبود ببخشند (فالح و همکاران.)2331 ،
ایران از نظر سهولت انجام کسبوکار رتبه  212را در میان  231کشور دارد
(شواب)1122 ،2؛ که این امر نشاندهنده ضعف در رقابتپذیری است .اگرچه به گزارش
اقتصاد تجارت ،)1122( 1رتبه رقابتپذیری ایران از  12در سال  1121به  23در سال 1122
ارتقاء یافته است (مشکدانیان و همکاران .)2331 ،بااینحال ،همچنان در مقایسه با 231
کشور مورد مطالعه ،نیازمند تالش بیشتر در راستای بهبود رقابتپذیری است .ازاینرو،
شناسایی الگوی رفتار رقابتی در یک صنعت نهتنها به ارتقای سطح رقابت ،بهبود
رقابتپذیری و اتخاذ نگرشی سامانمند به آن کمک میکند ،بلکه باعث آمادگی رقبا در
برابر یکدیگر و اتخاذ رفتارهای اثربخش میشود .مؤسسههای مالی ،عامل اصلی رشد و
توسعه اقتصادی هستند و این سازمانها برای غلبه بر چالشهای محیطی باید دائماً خود را با
روندهای صنعت منطبق سازند (موکاسا .)1122 ،3مصاحبههای صورت گرفته با فعاالن
1.Schwab
2. Trading Economics
3.Mukasa
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حوزه بانکداری نشان میدهد با افزایش تعداد بانکهای خصوصی و بهتبع آن ،تشدید
رقابت در صنعت بانکداری ،رفتارهای غیررقابتی افزایشیافته و به معضالتی از جمله
انحالل برخی بانکها و مؤسسهها ،منجر شده است؛ بنابراین «رقابت ناسالم» از جمله
معضالتی است که صنعت بانکداری ایران با آن مواجه است .بهعالوه ،فعاالن این حوزه
معتقدند که بیشتر حرکات و اقدامات اتخاذشده مبتنی بر آزمونوخطا و بدون پشتوانه
تحلیل قوی از رقبا و محیط رقابتی صورت گرفته و آسیبهایی را به این صنعت وارد
آورده است (مشکدانیان و همکاران.)2331 ،
توسعه خدمت جدید
نوآوری میتواند با بهبود روشها و تکنیکهایی که به تولید محصوالت یا خدمات جدید
قادرند یا با بهبود روشهای موجود ،منبعی از ایجاد مزیتهای رقابتی برای شرکتها فراهم
آورد (دی فوئنتس و همکاران .)1111 ،2نوآوری خدمت پیامد جستوجوی رقابتپذیری
فناورانه و نوآوریهای بازار محور است (کاربونی.)1122 ،1
توسعه خدمت جدید بهعنوان یکی از جریانهای اصلی نوآوری ،یک مفهوم
میانرشتهای است که از چند رشته برگرفته شده است و نیازمند مشارکت حوزههای
مختلف از جمله تحقیقات و نوآوری ،بازاریابی ،مالی ،حقوقی است .بهطورکلی توسعه
خدمات جدید ،اساساً بهعنوان یک فرایند پایدار ،ایده جدید است که بهکارگیری آن
ایجاد ارزش برای سازمان را به دنبال دارد .توسعه خدمات جدید فعالیت پیچیدهای است
که دانش جدید را در جهت تحقیق اهداف تجاری به کار میگیرد و نقش تعیینکنندهای
در جذب مشتریان جدید دارد (تریشلر و لوهمان .)1122 ،3توسعه خدمات جدید یک
فرآیند سازمانی است که به مشتریان ارزش ارائه میدهد و بازاریابی و قابلیتهای عملیاتی
را برای تعریف ،طراحی و اجرای خدمات مرتبط میسازد؛ که این شامل فرآیندهای
1.De Fuentes et al.
2.Carboni
3.Trischler & Lohmann
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تکرارشونده و غیرخطی است که بهطورمعمول در ایجاد خدمات جدید بکار گرفته
میشوند (حسنی پارسا و همکاران.)2331 ،
در فرآیند توسعه خدمات جدید ،سه فعالیت اصلی توسعه مفهوم خدمت ،توسعه
سیستم خدمت و توسعه فرآیند خدمت وجود دارد .توسعه مفهوم خدمت شامل اهداف و
راهبردها ،تولید ایدهها و غربال آنها ،توسعه مفهوم و ارزیابی آن است .این فعالیت مربوط
به تعیین نیازهای مشتریان بوده و با توضیح دقیقی از نیازمندیهای مشتریان و چگونگی رفع
آنها شروع میشود .توسعه سیستم خدمت در رابطه با تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای
ارائه خدمت و منابع مورد نیاز برای ارائه آن است .این منابع شامل کارکنان مورد نیاز،
فضای فیزیکی و ابزارها است .توسعه فرآیند خدمت نیز یک فرآیند از فعالیتها را که باید
برای ارائه خدمت بهصورت مؤثر انجام شود ،تهیه و ارائه میکند.

الگوهای توسعه خدمت جدید
طبقهبندیهای مختلفی از الگوهای توسعه خدمات جدید ارائه شده است .در یک
طبقهبندی جانسون و همکاران 2سه دسته الگو را احصاء کردهاند (ساندن:)1111 ،1
الگوهای جزئی که فقط به قسمتی از کل فرآیند توسعه خدمت جدید توجه کردهاند؛
الگوهای ترجمهای که مشابه الگوی توسعه محصول جدید بوز و همکاران )2321( 3توسعه
داده شدهاند و الگوهای جامع و فراگیر که سعی در ارائه الگوی مخصوص توسعه خدمت
جدید بهصورت یکپارچه دارند .در دستهبندی دیگر که توسط مارتوف و همکاران

2

( )1122برای فرآیند توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری ارائه شده است ،این
الگوها به الگوهای مسئله محور ،فعالیت ،بازار محور و استراتژی محور طبقهبندی شدند.
تعدادی از الگوهای توسعه خدمات جدید ،بهویژه در حوزه خدمات مالی برای شناسایی

1. Johnson et al.
2.Sanden
3. Boozet al.
4. Martov et al.
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فعالیتهای کلیدی و مراحل فرآیند توسعه خدمات مالی مورد بررسی قرار گرفتند که
مراحل اصلی و کاربردهای آنها در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .0مراحل اصلی و کاربردهای انواع الگوهای توسعه خدمت جدید
عنوان الگو/

مراحل اصلی /کاربرد

نویسنده

مراحل اصلی :تدوین استراتژی و اهداف خدمت جدید؛ خلق ایده؛ غربالگری ایده؛
الگوی هنجاری فرایند

توسعه مفهوم؛ آزمون مفهوم؛ تجزیهوتحلیل تجاری؛ مجوز رسمی پروژه؛ طراحی و

توسعه خدمت جدید

آزمون خدمت؛ طراحی و آزمون سیستمها و فرآیند؛ طراحی و آزمون برنامه و

2

بازاریابی؛ آموزش کارکنان؛ راهاندازی آزمایشی و آزمون خدمت؛ آزمون بازاریابی؛

(شوینینگ و جانسون ،

معرفی و ورود به بازار در مقیاس کامل.

)2323

کاربرد :توسعه خدمت مالی جدید.
فرایند مشتریگرای
توسعه خدمت جدید
(آالم و پری)1111 ،1
مدل نوآورانه توسعه
خدمت (شکار،3

مراحل اصلی :برنامهریزی استراتژیک؛ خلق ایده؛ غربالگری ایده؛ تجزیهوتحلیل
تجاری؛ شکلدهی یک گروه چندوظیفهای؛ طراحی خدمت و طراحی فرآیند؛ آموزش
کارکنان؛ آزمون خدمت و راهاندازی آزمایشی؛ آزمون بازاریابی و تجاریسازی.
کاربرد :توسعه خدمت جدید.
غربالگری؛ خلق ایده خدمت و غربالگری؛ بررسی مفصل؛ تعریف و ارزیابی مفهوم؛
برنامه توسعه خدمت؛ بررسی شورای تجزیهوتحلیل کسبوکار؛ اجرا و آزمون خدمت و
معرفی به بازار.

)1111

کاربرد :توسعه خدمت اجتماعی جدید.
الگوی مسئله محور  :تعریف مسئله؛ ایده پردازی؛ غربالگری ایده؛ تحلیل کسبوکار؛

الگوهایی از فرآیند
توسعه خدمات جدید
در صنعت بانکداری
2

(مارتوف و همکاران ،
)1122

توسعه مفهوم خدمات؛ آزمایش کردن؛ معرفی به بازار
الگوی فعالیت  :ایده پردازی؛ غربالگری ایده؛ تعریف مسئله؛ تحلیل کسبوکار؛ توسعه
مفهوم خدمات؛ آزمایش کردن؛ معرفی به بازار
الگوی بازار محور :تحلیل کسبوکار؛ تعریف مسئله؛ ایده پردازی؛ غربالگری ایده؛
توسعه مفهوم خدمات؛ آزمایش کردن؛ معرفی به بازار
الگوی استراتژی محور :تعریف مسئله؛ تحلیل کسبوکار؛ توسعه مفهوم خدمات؛ ایده
پردازی؛ غربالگری ایده؛ آزمایش کردن؛ معرفی به بازار
کاربرد :توسعه خدمت مالی جدید.
1.Scheuning & Johnson
2.Alam & Perry
3.Shekar
4.Martov et al.
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ژائو و دیگران )1123( 2در تحقیقی به موضوع بهبود استراتژیهای نوآوری خدمات مالی
برای تقویت مزیت رقابتی صنعت بانکی چین در طول انقالب فینتک پرداختند .این مطالعه
با هدف انجام تحقیقات عمیق در مورد بخش بانکی در پاسخ به چالشهای ایجاد شده
توسط استارتاپهای فینتک انجام شد .نتایج حاصل منجر به ارائه یک الگوی شش بعدی
با  11زیر معیار شد؛ که عبارتاند از :شرکای تجاری جدید؛ مفاهیم جدید خدمات؛
نوآوری سازمانی؛ نوآوری فناوری؛ تعامل با مشتری جدید و مدلهای جدید درآمد .کوپر

1

( )1123در تحقیقی سه دسته از عوامل را بهعنوان پیشران موفقیت توسعه محصول جدید در
سازمانها معرفی کرد .دسته اول فرآیند تشریح راهبرد است .در این مرحله ابتدا چگونگی
دستیابی به موفقیت در توسعه محصول جدید از طریق جهتگیری بازار ،بهترین روش
اجرایی در جهت مدیریت ،ساخت محصول جدید با بهرهگیری از نظر مشتریان ،تشریح
جهتگیریهای جهانی پروژه و ارزیابی قابلیتهای ارزشی پروژه بررسی شد؛ دسته دوم
عوامل مؤثر در سطح کسبوکار است .عوامل سازمانی و راهبردی مؤثر بر سطح
کسبوکار نظیر استراتژی نوآوری کسبوکار ،نحوه هزینه بر روی تحقیق و توسعه در
سطح شرکت؛ دسته سوم عوامل مرتبط با فرهنگ ،زیستبوم فناوری و رهبری است.
ژانگ )1122( 3به بررسی تأثیر جهتگیری مشتری بر عملکرد محصول جدید پرداخت.
نتایج این تحقیق نشان داد تمرکز بر مشتری ،مشارکت مشتری و برقراری ارتباط با مشتریان
تأثیر قابلتوجه ی بر عملکرد مالی و غیرمالی فرآیند توسعه محصول جدید دارد .معتمدی
فرد و همکاران ( )2333در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل پویای توسعه محصول جدید در
حوزه فناوریهای مالی نظارتی» ،بیان میکنند که استراتژی توسعه محصول جدید یک
فعالیت مهم است که به شرکتها کمک میکند تا زنده بمانند و بهبودهای مستمر ایجاد
کنند .در این تحقیق در جهت شناسایی و تحلیل پویاییهای عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه
محصول جدید ،بر اساس پیشینه نظری و نظرات خبرگان ،متغیرهای کلیدی در حوزه توسعه
1. Zhao et al.
2. Cooper
3. Zhang
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محصول جدید شناسایی و روابط علت و معلولی میان این متغیرها ترسیم شد .عارف و
همکاران ( )2332در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات در بانک
گردشگری» 82 ،شاخص مؤثر بر نوآوری خدمات را در قالب  3عامل :ارتباطی،
استراتژیک ،انسانی ،بازار و مشتریان ،فنّاورانه ،سازمانی و سیستمی ،فرآیندی ،مالی و
یادگیری در سطح بانک گردشگری شناسایی کردند .کریمی و همکاران ( )2332در
تحقیقی با عنوان «استخراج متغیرهای اساسی مؤثر بر طراحی محصوالت و خدمات بانکی
در محیط عدم قطعیت» به شناسایی متغیرهای محیطی مؤثر بر طراحی محصوالت و خدمات
بانکی و تعیین روابط میان آنها در یکی از بانکهای کشور پرداختند .با توجه به یافتههای
تحقیق ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،تحریمهای آمریکا و روابط با اتحادیه اروپا ،فین-
تکها  ،کیفیت و امنیت سرویس بانکداری الکترونیک بیشترین تأثیر بر سایر متغیرها و
آمادگی زیرساخت فناوری اطالعات بانک ،انعطاف بانک مرکزی در پذیرش قوانین
حاکم بر فناوریهای جدید و منابع بانک بیشترین تأثیرپذیری از سایر متغیرها را در طراحی
محصوالت و خدمات بانکی دارند.
باید اذعان نمود ادبیات توسعه محصول و خدمت جدید در صنایع مختلف غنی است
(دیواندری و همکاران)2333 ،؛ اما همچنان که در قسمت بررسی پیشینه پژوهش آمده اکثر
تحقیقات مربوط به توسعه محصوالت و ابزارهای مالی جدید در صنعت بانکداری به بعد
فنی و عملیاتی مراحل توسعه خدمت پرداختند و فقدان یک الگوی فرآیندی جامع و
نظام یافته برای طراحی و توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری کشور که عالوه بر
تمرکز بر بعد فنی و عملیاتی مراحل توسعه خدمت به سایر عوامل ،ابعاد و مؤلفههای اساسی
تأثیرگذار بر فرآیند توسعه خدمات در صنعت بانکداری نیز اهتمام داشته باشد ،احساس
می شود .لذا در پژوهش حاضر ضمن ارائه الگو ،ابتدا سعی گردید که با مصاحبه با خبرگان
و نخبگان موضوع ،دادهها را از دل مصاحبهها استخراج و سپس با رویکرد نظریه داده بنیاد
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نسبت به تدوین الگو اقدام و در نهایت برای تحلیل روابط موجود در الگو ،از خروجیهای
اجرای الگوریتم حداقل مربعات جزئی 2استفاده شده است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت ترکیبی (کیفی  -کمی) است و از لحاظ روش اکتشافی-
پیمایشی است .هدف از این پژوهش ،کشف مقولههای مهم و تعیین روابط میان آنها
جهت ارائه الگویی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری در
صنعت بانکداری ایران است .بنابراین از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی است .در مرحله
کیفی پژوهش برای دستیابی به مدل مفهومی روش نظریه داده بنیاد مورد استفاده قرار
گرفت .بهطورکلی این استراتژی ،دادههای بهدستآمده از منابع اطالعاتی را به مجموعهای
از کدها ،کدهای مشترک را به مقولهها و گاهی مقولهها را به نظریه تبدیل میکند (کوربین
و استراوس .)1112 ،1اجرای عملی استراتژی نظریه داده بنیاد با فرایند کدگذاری آغاز
میشود .استراوس و کوربین سه فن کدگذاری را پیشنهاد دادند که عبارتاند از:
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی .جامعه آماری این بخش را
کارشناسان و مدیران حوزه تحقیقات و نوآوری صنعت بانکداری کشور تشکیل میدادند.
در نمونهگیری از دو روش هدفمند و گلوله برفی استفاده گردید .ابزار گردآوری دادهها
در بخش کیفی مصاحبههایِ نیمه ساختاریافته بوده است .مصاحبهها نیز تا اطمینان از اشباع
نظری ادامه پیدا کرد.
برای حصول اطمینان از روایی مرحله کیفی پژوهش اقدامات زیر انجام شد :بررسی
همکار :سه تن از اساتید مدیریت به بررسی یافتهها و اظهارنظر درباره پارادایم کدگذاری
محوری پرداختند .مشارکتی بودن پژوهش :بهطور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل
و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .ازآنجاکه پایایی تحقیقات کیفی همچون تحقیقات کمی
مورد وثوق نیست ،در تحقیقات کیفی بهجای پایایی از قابلیت اعتماد یافتهها استفاده
)1. Partial Least Square (PLS
2.Corbin & Strauss
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میگردد .برای بررسی اعتمادپذیری ابزار این پژوهش از چند رویکرد استفاده شد که در
جدول  1بیان شده است.
جدول  .1استراتژیهای تأمین اعتمادپذیری پژوهش
استراتژی
تکثرگرایی
نمونه گلوله برفی

شیوه تأمین

اقدامات انجامشده

دیدگاههای مشارکتکنندگان

حضور مشارکتکنندگان دارای تحصیالت و

مختلف یا منابع متفاوت دادهها

گرایشهای متفاوت و از حوزههای مختلف بانک

انتخاب مصاحبهشوندگان بعدی طبق

معرفی مصاحبهشونده بعدی پژوهش توسط

نظر مصاحبهشونده فعلی

مصاحبهشوندگان قبلی

حساسیت پژوهشگر
استراتژیهای
ممیزی پژوهش

انسجام روششناختی

تالش برای ایجاد حساسیت و برخورد باز محقق در
همه مراحل پژوهش
استفاده از روش تحقیق ،رویههای تحلیل و عناصر
متناسب با اهداف و سؤاالت پژوهش

متناسب بودن نمونه

نمونهگیری و مصاحبه تا اشباع نظری دادهها

گردآوری و تحلیل همزمان داده

تحلیل دادهها بعد از انجام هر مصاحبه

روش تحقیق بخش کمّی استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و مبتنی بر واریانس بوده
است  .جامعه آماری بخش کمّی پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان حوزه تحقیقات
و نوآوری صنعت بانکداری بوده است .در این بخش اندازه نمونه با استفاده از فرمول
کوکران برای جامعه محدود محاسبه شد .درمجموع تعداد  221نفر بهصورت هدفمند
بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشنامهای محقق ساخته
با  132گویه تدوین شد .همچنین فرایند شکلگیری پرسشنامه بدینصورت بوده که پس
از تأیید ارتباط مفاهیم استخراجشده از بخش کیفی پژوهش ،کدهای بازِ استخراجشده در
قالب پرسش مطرح شدهاند یا با مراحل بعدی کدگذار (کدگذاری محوری و انتخابی)
ترکیبشده و پرسشهای تحقیق را شکل دادهاند .برای حصول اطمینان از روایی محتوای
سنجه ،پرسش نامه برای سه تن از اساتید مدیریت ارسال گردید ،پس از دریافت بازخور از
خبرگان ،اصالحات پیشنهادی انجام و پرسشنامهی نهایی تدوین گردید.
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یافتهها
با اتکا به استراتژی نظریهی داده بنیاد ،بالفاصله پس از هر مصاحبه فرایند کدگذاری باز
شروع شد .با این روش در هر مرحله به کدهای استخراجشده از مصاحبهها ،مفاهیم و
برچسبهای مناسب داده شد .همچنین بر مبنای استراتژی نظریهی داده بنیاد ،بعد از این
مرحله فرایند کدگذاری محوری و انتخابی برای دستیابی به ابعاد و مقولههای کلیدی و
اساسی پژوهش و استخراج مدل مفهومی پژوهش انجام شد .از ترکیب نکات کلیدی و
کدهای استخراجشده و بر مبنای آنها ،شش مقولهی اصلی مدل پژوهش با در نظر گرفتن
ابعاد رویکرد رقابتپذیری استخراج شد که در شکل  2نشان داده شده است.
رویکرد

عوامل محیط خرد و سازوکارهای فنی

رقابتپذیری

(شرایط مداخلهگر)

چالشهای

تحول در

صنعت
بانکداری

فرآیند طراحی و توسعه

رویکرد راهبری و سامانمند

اکوسیستم

خدمت در صنعت

(راهبردها)

بانکداری

بانکداری جدید

(شرایط
علی)

(پیامدها)

عوامل محیط کالن و سازوکارهای کالن اقتصادی (شرایط زمینهای)

شکل  .0مدل پارادایمی پژوهش بر اساس استراتژی نظریهی داده بنیاد

پدیده اصلی :یک صورت ذهنی از پدیدهای که اساس فرایند است .در این پژوهش
فرآیند طراحی و توسعه خدمات در صنعت بانکداری ،بهعنوان پدیده اصلی در نظر گرفته
شده است .بر اساس اطالعات دریافتی از مصاحبهشوندگان ،مقولههای اصلی فرآیند
طراحی و توسعه خدمات به همراه مهمترین زیر مقولهها و مفاهیم اصلی آنها استخراج
شد .بهاینترتیب  2مقوله اصلی به همراه  21زیر مقوله و  32مفهوم بهصورت جدول 3
استخراج گردید.
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جدول  .6مقولهها و مفاهیم فرآیند طراحی و توسعه خدمات در صنعت بانکداری
مقوله
اصلی

زیر مقولهها

 .2تعیین اهداف و راهبردهای فرآیند طراحی و توسعه خدمت جدید

تعریف چشمانداز ،اهداف و
راهبردهای طراحی و توسعه
خدمات جدید

مفاهیم اصلی

فراوانی

 -استراتژیهای توسعه محصول و خدمات

2

 -ایجاد سبد خدمات

3

 -رویکرد مشتریگرایی در ارائه خدمات جدید

2

 -فشار فناوری برای طراحی و توسعه خدمات جدید

8

 -طراحی و توسعه خدمات جدید بر اساس سیاستهای بانک

21

مرکزی
 -عرضه خدمت برای نخستین بار در بازار داخلی یا بازارهای

2

خارجی
سطح نوآوری خدمت

ایده پردازی برای ارائه
خدمت جدید

 -ایجاد تغییرات جزئی در ویژگیهای سبد خدمات مالی

8

 -بومیسازی خدمات خارجی

2

 -نوآوری در فرآیند عرضه خدمت

3

 -عرضه خدمت در بر اساس عقود اسالمی

22

 -کسب ایده از سوی کارکنان بانک و مشتریان

2

 -بررسی نیازهای مشتریان

2

 -دریافت ایده از بازارهای بینالمللی

8

 -بررسی و پایش بازار و شرایط رقبا

22

 پایش نظرات مشتریان و کارکنان ارائهدهنده خدمات جدید .1مدیریت ایدهها

ارزیابی ،غربال و انتخاب  -بررسی هزینه ایده خدمت جدید از زوایای مختلف
ایدههای جدید خدمت

 توجه به پیامدها و نتایج عرضه خدمات جدید -تعیین و تبیین اهداف بازاریابی طراحی و توسعه خدمات جدید

 شناسایی و تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی درگیر درتهیه طرح تجاری خدمت

2
2
21
1

3

فرآیند طراحی و توسعه خدمات جدید
 -تأمین مالی طرحها

21

 -ارائه برنامه آینده حرکت و ترسیم نقشه راه بانک در بازار

8
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مقوله
اصلی

مفاهیم اصلی

زیر مقولهها
 -هزینه تغییر مشتری

8

 -هزینه تجاریسازی

3

بررسی و تحلیل اقتصادی  -مقیاس صرفه اقتصادی عرضه خدمات جدید
خدمت

2

 -سرمایهگذاری در منابع انسانی و فناوریهای جدید

21

 -نرخ بازگشت سرمایه

2

 -تجزیهوتحلیل سودآوری

1

 بررسی امکانپذیری ایده یا فرآیند توسعه خدمات شناسایی گروههای هدف و تقاضای بالقوه بازار .3تجزیهوتحلیل فرآیند طراحی و توسعه خدمت

تجزیهوتحلیل فنی و تجاری  -پیشبینی و تحلیل رفتار مصرفکننده خدمت
خدمت

فراوانی

 امکانسنجی فنی طرح بررسی میزان مشابهت خدمت با سبد خدمات رقبا و مزایایرقابتی خدمت جدید
 -بررسی انطباق اجزاء و ویژگیهای خدمت جدید با بخشنامه-

8
3
2
3
1
21

های داخلی بانک
 -اخذ مجوزهای الزم داخلی بانک برای طراحی و توسعه

3

خدمات جدید
کسب مجوز رسمی پروژه  -کسب مجوز از هیئتمدیره بانک

3

 -بررسی طرح خدمت جدید در شورای فقهی بانک مرکزی

21

 -اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

22

 -اخذ مجوزهای الزم از سایر نهادهای ناظر بر اجرای فرآیند

8

طراحی و توسعه خدمات

تأمین مالی

فرآیندها

 .2طراحی خدمت و

سیستم مدیریت پروژه

 -سنجش و بهبود استفاده از منابع مالی

2

 -تخصیص بودجه و منابع مالی به مراحل مختلف فرآیند

3

طراحی و توسعه خدمات
 -بهروزرسانی برنامه منابع مالی بلندمدت

2

 -تشکیل گروه چندوظیفهای طراحی و توسعه خدمات جدید

2

 -تعیین مدیر محصول

8

 -برگزاری جلسات با ادارات کل مرتبط با فرایند طراحی و

21

توسعه خدمات
 -مدیریت و هماهنگی در فرآیندهای فرا وظیفهای

2
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مقوله
اصلی

زیر مقولهها

طراحی خدمات جدید و
فرآیندها

مفاهیم اصلی

فراوانی

 -همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاهها و مشارکت سازمانی

2

 -تهیه دستورالعملها و رویههای اجرائی

2

 -طراحی خدمت با ویژگیهای متمایز

21

 -اصالح ویژگیهای خدمت و بهبود فرآیندها

21

 -طراحی متناسب با وضعیت بومی کشور

1

 -بررسی نحوه پاسخگویی خدمت به نیازهای ذینفعان

2

 -بومیسازی خدمات مطابق موازین فقه شیعه

1

 -برنامهریزی و طراحی خدمت جدید با توجه به شرایط ،منابع و

21

اولویتهای بانک
 -تعریف دقیق خدمت و شفافیت مفهوم خدمت

2

 -خودکارسازی طراحی و توسعه خدمات

1

 -طراحی صحیح فرآیندها (فرآیند گرایی)

2

 -نوآوری در فرایند خدمت

22

 -اصالح ساختار سازمانی بانک برای طراحی و توسعه خدمات

21

جدید

طراحی و توسعه کانال
توزیع خدمات
 .8توسعه تجاری خدمت

 -ابالغ مسیر عرضه خدمات جدید

1

 -تحلیل نیازهای خدماتی مشتریان

8

 -تعیین گزینههای موجود (کانالهای توزیع موجود)

2

 -تعیین وظایف توزیع

2

 -انتخاب بهترین ساختار کانال توزیع

2

 -شناسایی و انتخاب اعضای کانال توزیع

8

-انتخاب کانالهای توزیع چندگانه برای ارائه خدمات بانکی

2

جدید

معرفی و عرضه آزمایشی
خدمات

 -رونمایی از خدمات

21

 -انجام آزمونهای پایلوت در مقیاس قبل از ارائه

21

 -عرضه در شعب منتخب

2

 -دریافت گزارش از عملکرد خدمات

8

 -ارزیابی و تحلیل میزان فروش خدمات جدید

3

 -بررسی دورهای میزان انطباق خدمات با نیازهای مشتریان و

3

بازار
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مقوله
اصلی

مفاهیم اصلی

زیر مقولهها

 ارزیابی عملکرد خدمت در دوره آزمایشی شکلگیری گروه آموزشاطالعرسانی درونسازمانی
و آموزش کارکنان

 برگزاری کارگاههای آموزشی برای آموزش مستقیم کارکنانبانک و عرضهکنندگان خدمات جدید
 ایجاد مراکزی جهت پاسخگویی به ابهامات کارکنان در موردنحوه ارائه خدمت
 تولید نمونه کامل بسته خدمت -عرضه محصول و خدمت به عموم مردم

عرضه خدمت

 زمانبندی درست در عرضه خدمت برای فروش حداکثری آمادگی کامل کلیه کارکنان برای ارائه خدمت بر اساسآموزشهای ارائهشده و وظایف تعیینشده
 تعیین جامعه و بازار هدف بخشبندی بازار تبلیغات آگاهیدهنده -استفاده حداکثری از ابزارهای روابط عمومی و وبسایت

 .2مدیریت عملکرد و ارتقاء در مدت چرخه عمر خدمت

بانک
بازار سازی

 تناسب زمان عرضه محصول با شرایط بازار استفاده حداکثری از شبکههای اجتماعی بهمنظور اطالعرسانیبه مخاطبان
 حضور در نمایشگاههای تخصصی که مخاطبان هدف خدماتدر آن حضور دارند
 برگزاری گفتوگوهای تخصصی در خصوص خدمت دررسانهها
 اجرای تحقیقات بازار صحهگذاری ثانویه -تغییر اجزای خدمت

سنجش و بهبود عملکرد  -تحلیل دالیل عدم موفقیت طرح در حین اجرا
خدمت

 اصالح فرآیندها و سیستمها سنجش عملکرد خدمت نهایی بر اساس معیارهای مالی وغیرمالی

فراوانی
1
2
1
22
3
21
8
22
2
2
21
8
2
1
1
2
2
2
2
21
21
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شرایط علی :این شرایط باعث شکلگیری پدیده یا طبقه محوری میشوند .به استناد
یافتههای حاصل از مصاحبههای انجامشده  6زیر مقوله و  92مفهوم بهعنوان شرایط
علی فرآیند طراحی و توسعه خدمت با رویکرد رقابتپذیری در حوزه بانکداری
شناسایی شدند .در جدول  4این مقولهها و مفاهیم نشان داده شده است.
جدول  .0مقولهها و مفاهیم چالشهای صنعت بانکداری (شرایط علی)
مقوله
اصلی

زیر مقولهها

ورود نسل
جدیدی از رقبا

چالشهای صنعت بانکداری (شرایط علی)

شرکتهای
فناوری مالی
(فینتک ها)

اکوسیستم جدید
فعالیت و ضوابط
و مقررات جدید
حاکم بر آن

تغییر شرایط بازار

تغییرات فناورانه

مفاهیم اصلی

فراوانی

نئو بانکها

2

بازارهای غیر مولد سکه ،ارز و طال

3

صنعت خودروسازی

1

صنعت بیمه

1

شرکت بورس اوراق بهادار

8

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک

2

اوراق اسناد خزانه

8

شناخت محیط کسبوکار و دسترسی به بازارها

8

توانایی هوشمندانه استارتاپها در ارزیابی خطرها و ریسک

2

ارائه خدمت با کیفیت و با هزینه کم

21

ایجاد دیدگاهی متنوع و باثبات برای مشتریان برای بقا در بازار مالی

3

ظرفیتهای باال در پردازش و تحلیل دادههای مشتریان

2

ضوابط و مقررات جدید

2

امکانات فنّاورانه پشتیبان نظیر واسطهای برنامههای کاربردی باز

3

فشار ناشی از درک مختصات اکوسیستم جدید فعالیت

3

لزوم مدیریت مناسب اکوسیستم جدید فعالیت جهت نقشآفرینی
مناسب در طراحی و توسعه خدمت جدید

8

متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسبوکار

2

ایجاد تغییرات سریع در وضعیت رقبا

21

تغییرات در روندهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی

2

نقش پشتیبان و تسهیلگر

2

کاهش قیمت تمامشده خدمت ارائهشده

2
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مقوله
اصلی

زیر مقولهها

تغییر نیازها ،رفتار
و انتظارات
مشتریان

مفاهیم اصلی

فراوانی

قابلیت یکپارچهسازی دادههای عملیاتی در طرح سامانههای بانکی

3

زیرساخت توسعه خدمات جدید و کمک به فرآیند توسعه خدمت

1

تغییر نگاه از بازار به درون

1

درک نیازها و انتظارات مشتری

21

ضرورت تأمین نیازها و انتظارات مشتری

21

پیشبینی نیازهای آتی مشتریان

2

طراحی خدمات قابلارائه با اقتباس از نیازسنجی

21

توجه به نیازهای عاطفی مشتریان

3

شرایط مداخلهگر :شرایط زمینهای عمومی که بر راهبردها تأثیر میگذارند .به استناد
یافتههای حاصل از مصاحبههای انجامشده  8زیر مقوله مدیریت فرایند نوآوری محصول،
رهبری ،حمایت و پشتیبانی مؤثر مدیریت ارشد ،هماهنگی و ارتباطات درونسازمانی،
فرآیند مدیریت تغییر و پرورش کارکنان خالق ،به همراه  12مفهوم بهعنوان شرایط
مداخلهگر فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری در صنعت بانکداری
شناسایی شدند.
شرایط زمینهای :شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند .بر اساس یافتههای
حاصل از مصاحبههای انجامشده  8زیر مقولهی سیستم بانکی در دنیا ،شرایط خاص کشور،
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ،تدوین و تنظیم مقررات نظام بانکی توسط بانک
مرکزی ،شرکتهای غیر سنتی با نام مستعار فینتک ،به همراه  11مفهوم بهعنوان شرایط
زمینهای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری در صنعت بانکداری
شناسایی شدند.
راهبردها :کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدیده اصلی منتج میشود .بر اساس
یافتههای حاصل از مصاحبههای انجامشده  1زیر مقوله بهرهگیری از شرکای تجاری و
زنجیره تأمین پیامدها ،حرکت به سمت بانکداری چابک ،تمرکز بر بانکداری دیجیتال،
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حرکت به سمت فناوری شناختی ،بهکارگیری کارکنان آموزشدیده و متفاوت ،استفاده از
فناوریهای نوین از سایر صنایع برای بانکها ،شناسایی انتظارات مشتریان بانک و 31
مفهوم بهعنوان راهبردهای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری در
صنعت بانکداری شناسایی شدند.
پیامدها :دستاوردهای حاصل از بهکارگیری راهبردها .بر اساس یافتههای حاصل از
مصاحبههای انجامشده  2زیر مقوله ایجاد بهبود در تجربه مشتری ،افزایش سهم بازار ،تغییر
اکوسیستم صنعت بانکداری ،سودآوری و  11مفهوم بهعنوان پیامدهای فرآیند طراحی و
توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری در صنعت بانکداری شناسایی شدند .شکل 1
یافتههای این مطالعه را در قالب مدل پیشنهادی مستخرج از پژوهش نشان میدهد.
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شکل  .1مدل فرآیند طراحی و توسعه خدمت با رویکرد رقابتپذیری در صنعت بانکداری
(مرحله کدگذاری محوری)
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سنجش مدل پژوهش
بررسی و سنجش مدل مستخرج از پژوهش به کمک روش مدلسازی مسیری ساختاری در
نرمافزار "اسمارت پی آل اس" انجام گرفت .برای تحلیل کلیهی روابط موجود در مدل از
خروجیهای اجرای الگوریتم حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .پس از بررسی
روایی محتواییِ مؤلفههای شناساییشده ،پرسشنامهای  132گویه طراحی شد و تعداد 221
نفر تحلیل شدند .اطالعات این پرسشنامه وارد نرمافزار  SPSS 3شد و تجزیهوتحلیل
دادهها با نرمافزار" اسمارت پی آل اس" انجام گرفت که مدلسازی مسیری ساختاری
پژوهش طراحی و روابط بین متغیرها بررسی و آزمون شد.

روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش
پایایی یا قابلیت اعتماد ،یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .این مفهوم با این
موضوع سروکار دارد که ابزارها در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست
میدهند (سرمد و همکاران .)2331 ،در روش حداقل مربعات جزئی برای ارزیابی پایایی
سازهها بهطورمعمول از سه ابزار استفاده میشود :ضرایب بارهای عاملی ،2آلفای کرونباخ

1

و پایایی ترکیبی( 3داوری و رضازاده .)2333 ،در این پژوهش برای اطمینان از پایایی
پرسشنامه ،از معیارهای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است .حداقل مقدار
قابلقبول برای دو شاخص آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی مقدار  1/1است
(داوری و رضازاده .)2333 ،در جدول 8اطالعات مربوط به مقادیر آلفای کرونباخ و
ضریب پایایی ترکیبی گزارش شده است .طبق خروجیها ،پایایی پرسشنامه تأیید شده
است.

1. Loadings
2. Cronbach's Alpha
)3. Composite Reliability (CR
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جدول  .5پایایی (ضرایب آلفای کرونباخ و پایاییترکیبی متغیرها)
پایایی ترکیبی

نام متغیر

آلفای کرونباخ

چالشهای صنعت بانکداری

1/132

1/131

فرایند طراحی و توسعه خدمات جدید

1/212

1/233

عوامل محیط خرد و سازوکارهای فنی

1/112

1/131

عوامل محیط کالن و سازوکارهای اقتصادی

1/132

1/123

رویکرد راهبردی سامانمند

1/222

1/218

تحول در اکوسیستم بانکداری

1/122

1/123

رقابتپذیری

1/132

1/121

مفهوم روایی به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مدنظر را
میسنجد (سرمد و همکاران .)2331 ،در این پژوهش برای ارزیابی روایی از روایی همگرا
استفاده شده است .در روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی روایی همگرا از معیار
میانگین واریانس استخراجشده 2و پایایی ترکیبی استفاده میشود .روایی همگرا دارای دو
شرط همزمان  CR > AVEو  AVE1>/8است (داوری و رضازاده .)2333 ،در جدول 2
اطالعات مربوط به روایی همگرا گزارش شده است.
جدول  .3روایی همگرائی
AVE

CR

وضعیت

چالشهای صنعت بانکداری

1/232

1/132

تائید روایی همگرائی

فرایند طراحی و توسعه خدمات جدید

1/222

1/212

تائید روایی همگرائی

عوامل محیط خرد

1/223

1/112

تائید روایی همگرائی

عوامل محیط کالن

1/223

1/132

تائید روایی همگرائی

رویکرد راهبردی سامانمند

1/222

1/222

تائید روایی همگرائی

تحول در اکوسیستم بانکداری

1/812

1/122

تائید روایی همگرائی

1/888

1/132

تائید روایی همگرائی

نام متغیر

رقابتپذیری

)1. Average Variance Extracted(AVE
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تعیین روابط بین متغیرها
در این بخش مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد ،شکل  3و نیز در حالت
ضرایب معناداری ،شکل  2ارائه شده است.
شکل  .6سنجش مدل بر اساس ضرایب استاندارد
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شکل  .0سنجش مدل بر اساس ضرایب معناداری T
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نتایج بهدستآمده نشان میدهد بین مقولهها و ابعاد اصلی مدل ساختاری روابط قابلقبولی
وجود دارد و تأثیرگذاری ابعاد بر یکدیگر با توجه به مسیرهای تعریفشده شایان توجه
است .در جدول  1نتایج حاصل از تائید روابط بین متغیرهای مدل نشان داده شده است.
جدول  .1نتایج حاصل از اجرای مدل روابط بین متغیرها
ضریب
Beta

آماره
t

معنیداری
P

نتیجه

فرایند طراحی و توسعه خدمات

1/122

8/31

1/121

تائید

رویکرد راهبردی سامانمند

1/311

1/31

1/131

تائید

رویکرد راهبردی سامانمند

1/332

2/33

1/121

تائید

رویکرد راهبردی سامانمند

1/332

8/11

1/121

تائید

تحول در اکوسیستم بانکداری

1/223

8/32

1/121

تائید

تحول در اکوسیستم بانکداری

1/322

21/12

1/112

تائید

1/331

8/21

1/121

تائید

1/238

2/12

1/121

تائید

ارتباط بین متغیر مستقل  -متغیر وابسته
چالشهای صنعت بانکداری
فرایند طراحی و توسعه
خدمات جدید
عوامل محیط کالن و
سازوکارهای اقتصادی
عوامل محیط خرد و
سازوکارهای فنی
رویکرد راهبردی سامانمند
عوامل محیط خرد و
سازوکارهای فنی
رقابتپذیری
رقابتپذیری

عوامل محیط خرد و سازوکارهای
فنی
رویکرد راهبردی سامانمند

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش با بهکارگیری رویکرد ترکیبی (آمیخته) و با اتکا به استراتژی داده بنیاد،
مدل مفهومی نوآورانهای برای حوزه بانکداری کشور در راستای پیادهسازی فرآیند
طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابتپذیری ارائه شد .نتایج برای مسیرهای اصلی
مدل ساختاری پژوهش و نیز مؤلفهها و ابعاد فرعی آنها بیانگر قدرت و قابلیت اجزا در
تبیین مدل نهایی است .مجموعهی عواملی که میتواند این مدل را در بانکهای کشور
محقق کند ،در قالب یک مدل جامع با  2بعد اساسی یا کلیدی و  21مؤلفه و  132شاخص
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معرفی و ارائه شد .طبق نتایج مصاحبههای کیفی با بهکارگیری استراتژی داده بنیاد ،فرآیند
طراحی و توسعه خدمت در صنعت بانکداری با  2مقوله اصلی و  21زیر مقوله (جدول )2
بهعنوان پدیده اصلی شناسایی شد .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات ژانگ
( ،)1122مارتوف و همکاران ( ،)1122کاستا و جانگن ،)1122( 2روکا و همکاران

1

( ،)1122کچوئی و صدیق عادلی ،)1128( 3عارف و همکاران ( )2332همراستا است.
از مقایسه الگوی فرایندی طراحی و توسعه خدمات در صنعت بانکداری ایران با سایر
مدلهای توضیح داده شده در مبانی نظری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یافتههای تحقیق مبین این است که مؤلفههایی نظیر کسب مجوز رسمی پروژه،
طراحی و توسعه کانال توزیع خدمات و ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت ،بندرت و یا با
بسامد کمتری در ادبیات موضوع تحقیق ،مورد توجه قرارگرفتهاند .درحالیکه بر اساس
نظر خبرگان و متخصصان مصاحبهشونده ،این مؤلفهها بهعنوان مؤلفههای اصلی طراحی و
توسعه خدمات مالی شناسایی شدند.
تفاوت دیگر یافتههای تحقیق با یافتههای تحقیقات پیشین در این است که در
هیچیک از تحقیقات پیشین به مؤلفه کسب مجوزهای مرتبط با تطابق خدمت جدید با
شریعت اشاره نشده است .درحالیکه یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد بررسی طرح
خدمت جدید در شورای فقهی بانک مرکزی اهمیت به سزایی در توسعه خدمات مالی
جدید دارد.
مهمترین تفاوت الگوی فرآیندی نظامیافته در این پژوهش با یافتههای پیشین در این
است که این الگو عالوه بر بیان بعد فنی و عملیاتی مراحل توسعه خدمت ،سایر عوامل،
ابعاد و مؤلفههای اساسی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه خدمات در صنعت بانکداری شامل
چالشهای صنعت بانکداری ،عوامل محیط خرد و سازوکارهای فنی ،عوامل محیط کالن
و سازوکارهای کالن اقتصادی ،راهبردها و پیامدها را نیز مدنظر قرار داده است.
1. Costa & Jongen
2. Rocca et al.
3. Kachouie & Sedighadeli
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چالشهای صنعت بانکداری (شرایط علی) بهعنوان مقولهی مهم دیگری از مدل
مستخرج ،گویای این است که علت پیادهسازی فرآیندی برای طراحی و توسعه خدمات
در حوزه بانکداری ،وجود عللی است که امروزه بانکهای کشور را با چالش روبرو
ساختند (جدول  .)3نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات بهانداری ( ،)1123لی و
شین ( )1122و داسی و همکاران )1128( 2همراستا است .ضوابط حاکم بر بازار بهتبع
تأثیرپذیری از تغییرات فناورانه و تغییر انتظارات و رفتار مشتریان ،تغییر یافته است.
مشارکتکنندگان در پژوهش معتقدند امروزه بسیاری از مشتریان کلیدی بانکها ایرانی،
افرادی در بازه سنی  12تا  28سال هستند که انتظارات و ترجیحات بسیار متفاوتی نسبت به
نسل گذشته خود از محصوالت و خدمات بانکی دارند .نتایج تحقیق نشان میدهد که
مشتریان ترجیح میدهند بسیاری از خدمات بانکی مانند پرداخت ،انتقال وجه،
گزارشگیری و بررسی ماندهحساب را بهجای شعب فیزیکی از کانالهای دیجیتال دریافت
کنند .زمان ی که مشتریان تجربه خوبی از دریافت خدمات و محصوالت مناسب و
شخصیسازیشده با بیشترین سرعت و سادهترین روش ممکن با امکان دسترسی به بانک،
در یک بانک دیجیتال داشته باشند ،وفاداری آنها نسبت به یک بانک کالسیک که هیچ
طراحی دیجیتالی ندارد بیشتر میشود؛ بنابراین طراحی و توسعه خدمات نوین در حوزه
رفتار مشتری ،بر تعهد پیوسته و وفاداری به بانک اثرگذار است.
رویکرد راهبردی و سامانمند بخش دیگری از الگوی یکپارچه ارائهشده ،با اتکا به
استراتژی داده بنیاد است .یکی از راهبردها حرکت به سمت بانکداری چابک است .چراکه
مشارکتکنندگان معتقدند بانک چابک میتواند با سرعت باال خدمات جدیدی را برای
پاسخگویی به نیازهای هر مشتری ارائه نماید .امروزه تغییرات سریع در فناوریهای نوین
بانکی ،وجود ساختارهای سازمانی متعدد در بانکها ،تغییرات سریع در نیازهای بانکی
مشتریان و کاهش هزینههای رویگردانی مشتریان موجب شده تا حرکت به سمت
بانکداری چابک به یک الزام تبدیل شود .یکی دیگر از راهبردها برای طراحی و توسعه
1. Dosi et al.
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خدمات جدید ،تمرکز بر بانکداری دیجیتال است ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که
درواقع بانکداری دیجیتال فرصت بزرگی برای بانکهاست و وسیلهای برای آنها فراهم
میکند تا دامنه وسیعی از محصوالت و خدمات جدیدی را چه از طریق خود و چه از
طریق اشخاص ثالث به مشتری ارائه دهند .همچنین نباید از نظر دور داشت که کارکنان
بانک قلب فرآیندهای توسعه خدمات هستند که باید در کنار نحوی ارائه خدمت بدان
توجه داشت .بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نیاز به سرمایهگذاری در افراد و مجموعه
مهارتهایی دارند که نسبت به آنچه درگذشته مورد نیاز بود متفاوت است .نتایج این
بخش از پژوهش با نتایج مطالعات ژائو و همکاران ( ،)1123خوشلحن و ستاری اردبیلی
( ،)1122مؤمنی و همکاران ( )2331همراستا است.
پرتکرارترین مفهوم در بین تمامی مفاهیم استخراجشده در بخش شرایط مداخلهگر،
مربوط به رهبری ،حمایت و پشتیبانی مؤثر مدیریت ارشد در فرآیند طراحی و توسعه
خدمات جدید بانکی بود .نتایج پژوهش نشان میدهد که این مدیریت بانک است که باید
با ایجاد ساختاری مناسب ،فرایندهای نوآوری را در بانک شکل داده و به سمت تحقق
اهداف هدایت نموده و محیط کاری مناسب را برای پشتیبانی از نوآوری در محصوالت
بانکی فراهم نماید .همچنین مدیریت فرایند نوآوری خدمت ،هماهنگی و ارتباطات
درونسازمانی ،فرآیند مدیریت تغییر و پرورش کارکنان خالق بهعنوان مؤلفههای
سازوکارهای فنی (شرایط مداخلهگر) با نتایج مطالعه ال-علی و همکاران )1121( 2که بر
نقش مدیریت تغییر در سازمانها پرداخته است و نیز لین و همکاران )1128( 1که نقش
حمایتی مدیریت ارشد در گروهها و همکاری بین واحدها را عامل مؤثر بر روند
تجاریسازی دانسته است ،همراستا است.
سیستم بانکی در دنیا ،شرایط خاص کشور ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات،
شرکتهای غیر سنتی با نام مستعار فینتک بهعنوان شرایط زمینهای شناسایی شدند .نتایج
این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات ال-علی و همکاران ( ،)1121فرتاش و همکاران
1. Al-Ali et al.
2. Lin et al.
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( ،)2333کریمی و همکاران ( )2332همراستا است .شرایط خاص کشور مانند تحریمهای
ظالمانه ،عدم ارتباط با سیستم جهانی و مشکالت اقتصادی بر عملکرد و ساختار شبکه
بانکی مؤثر بوده است .آنچه از نتایج پژوهش برمیآید این است که ارتقای وضعیت
موجود بانکداری در داخل و همچنین منطقی ساختن آن با رویههای موجود بانکداری
جهانی بهویژه در شرایط خاص کشور ایجاب میکند که فرآیندهای بانکی موجود
موردبازنگری اساسی قرار گیرد .بدین منظور ایجاد زیرساخت الزم برای ارائه خدمات
بانکداری چابک و هوشمند در حداقل زمان و هزینه با کارایی و اثربخشی باال ،ارائه دید
جامعنگر در زمان طراحی فرآیندها ،سهولت در تطبیق فعالیتهای بانکی با قوانین ،مقررات
و دستورالعملها ضروری به نظر میرسد.
بخش انتهایی مدل مستخرج از پژوهش با عنوان پیامدها ،به دستاوردهای حاصل از
پیادهسازی جامع و کامل این مدل پرداخته است .مشارکتکنندگان در پژوهش معتقدند
تغییراتی شگرف و دگرگونیهای غیرقابلتصور در حوزه طراحی و توسعه خدمت در
صنعت بانکداری رخ داده و نباید انتظار داشته باشیم که بانکداری مانند گذشته تنها از
مشتری و تعداد شعب و کارکنان تشکیل شود ،بلکه پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک،
انواع خدمات ،بانکداری الکترونیک ،سوپرمارکتهای مالی شامل ارز ،بورس ،اوراق،
صندوقهای سرمایهگذاری و… را در کنار خدمات سنتی بانکها شاهد باشیم .با توجه به
تحوالت روزافزون حوزه فناوری و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند ،سرعت تغییر در
مدلهای کسبوکاری سازمان ها شتاب بیشتری به خود گرفته است .پیامد این تحوالت در
حوزههای مالی و اقتصادی نیز بسیار چشمگیر بوده و بهتبع آن اکوسیستم بانکداری را نیز
تحت تأثیر قرار داده است .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات لی و شین ()1122
و مورالی )1122( 2همراستا است.

1. Murali et al.
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از میان نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر برای فرآیند طراحی و توسعه
خدمت در حوزه بانکداری بر اساس شرایط علی ،مداخلهگر ،زمینهای ،راهبردها و
پیامدهای مدل پژوهش استخراج میشوند:
با توجه به نقش محوری بانکها در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ،بهکارگیری
راهبردهای بانکداری دیجیتال و تبدیلشدن بانکها به بانکهای دیجیتالی از طریق افزایش
سرعت در ارائه خدمات و محصوالت و همچنین امکانپذیر نمودن طراحی و ارائه
نوآوریهای مالی و بانکی نقش قابلتوجهی در حصول اهداف اقتصاد هوشمند خواهد
داشت.
توانمندسازی و ارتقاء نگرش و دانش حرفهای مدیران بانکی در حوزه فناوری
اطالعات :همکاری بانک با استارتاپهای کالن داده ،باعث میشود بانک اطالعات
گستردهای در مورد مشتریان پیدا کند و منجر میشود که بانک قدرت بازدارندگی و
پدافندی داشته باشد .بهعنوان پیشنهاد نظری میتوان توصیه کرد که با توجه به بنیادی بودن
پژوهش حاضر و قابلیت بررسی و تحلیلهای دقیقتر ،به محققان آتی پیشنهاد میشود هر
یک از بخشهای مدل پیشنهادی را در قالب مطالعات کاربردی ارزیابی کنند و نتایج
عملی آن را برای صنعت بانکداری کشور پیشنهاد دهند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که یافتن متخصصینی
که هم در حوزه تحقیقات و نوآوری و هم در حوزه صنعت بانکداری تبحر داشته باشند
کار دشواری بوده و به همین علت تالش گردید مصاحبهها از خبرگان علمی و کارشناسان
و مدیران باتجربه بانکی در این حوزه صورت پذیرد .
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