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چکیده
امروزه محیط رقابتی بانک ها ،به ویژه در بخش خدمات بانکداری الکترونیک ،به شدت در حال تغییر است و نوآوری در خدمات برای
بنگاههای خدماتی بسیار مهم و حیاتی شده است تا منابع و قابلیتهای پویای سازمانی خود را در راستای افزایش نوآوری در
خدمات بانکی افزایش دهند .به رغم این اهمیت ،مطالعات کافی در مورد نوآوری در برخی از صنایع خدماتی کشور (مانند صنعت
بانکداری الکترونیک) انجام نشده است .هدف از پژوهش شناسایی شاخصها و زیرشاخصهای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر
اساس قابلیتهای پویا در بانک و تعیین ارتباطات و میزان اثربخشی آنها میباشد .در این راستا ،براساس بررسیهای اسنادی و مطالعه
عمیق ادبیات موضوع و به کمک روش دلفی فازی و نظر  20نفر از خبرگان ،حوزههای خدمات بانکداری الکترونیک ،از 01
زیرشاخص شناسایی شده ،به  21زیرشاخص برای نوآوری خدمات و  21زیرشاخص برای قابلیتهای پویا تقلیل یافت .شاخصهای
نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا بر اساس مبانی نظری ،در  22شاخص اصلی دستهبندی شده و در قالب مفهوم کلی وارد تحلیل
مدلسازی ساختاری تفسیری /میکمک فازی شدند و با توسعه مدل یکپارچه نسبت به میزان اثربخشی شاخصها اقدام گردید.
نتایج نشان داد که میزان اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینههای فناورانه» از سایر شاخصها بهتر و بالعکس میزان
اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل خدمات  -جزء فناورانه» از شاخصهای دیگر ضعیفتر میباشد.
واژههای کلیدی :نوآوری خدمات ،قابلیتهای پویا ،بانکداری الکترونیک ،میکمک فازی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
بخش خدمات ،یک نیروی محرک مهم در رشد اقتصادی
کشورهای در حال توسعه محسوب میشود (ولف.)1001 ،2
تحقیقات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 1نشان
میدهد که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ،باید بر
بخش خدمات تأکید گردد (سازمان همکاریهای اقتصادی و
1 .Wölfl
2 .Organization for Economic Cooperation and
)Development (OECD

توسعه .)1021 ،ارائه خدمات با تولید محصوالت و توسعه
فناوریها تفاوتهای ماهوی دارد؛ بنابراین نوآوری در
خدمات با نوآوری در دنیای محصوالت و فناوریها تفاوت
دارد (حسنی پارسا و همکاران.)2131 ،
تجارت نوین ،نیازمند ابزارها و زیرساختهای مناسبی برای
گسترش خدمات اقتصادی است .یکی از مهمترین شاخصها
در مراودات تجاری ،بانکها هستند .بانکها با برقراری
ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم ،نقشی کلیدی را در ارائه
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خدمات مالی بازی میکنند و به همین دلیل ،همیشه در
تالش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان ،خدمات خود را
در ابعاد کمّی و کیفی گسترش دهند .ورود بانکها به عرصه
بزرگ فناوری اطالعات ،این امکان را برای آنها فراهم آورد تا
جهشهای چشمگیری برای ارایه و گسترش خدمات خود
داشته باشند .آنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی،
هر روز شیوههای جدیدتری را به مشتریان خود معرفی می
کنند تا مشتری سریعتر و بهتر از گذشته خدمات موردنیازش
را دریافت کند .در واقع ورود فناوری اطالعات ،تغییرات
ساختاری در نظام بانکداری پدید آورده که موجب روی آوردن
به نظامهای بانکداری نوین شده است .مسیرهای متعددی
برای ارائه خدمات به مشتریان باز شده است که پر
استفادهترین مسیرهای بانکداری الکترونیک به ترتیب عبارتند
از خودپردازها ،اینترنت بانک ،تلفن بانک و تلفن همراه بانک
(حسنی و دیگران.)2131 ،
بررسیها نشان میدهد که تا پایان فروردین سال  2002در کل
کشور  12هزار و  218دستگاه خودپرداز نصب شده و همچنین بر
اساس این اطالعات ،تعداد کل کارتهای صادر شده در شبکه
بانکی معادل  022میلیون و  811هزار و  811فقره است .تعداد
پایانههای فروش تراکنشدار از حدود  1میلیون و هفتصد هزار در
فروردین  ،2000به حدود  1میلیون و  100هزار در فروردین
 2002رسیده است و تعداد پایانههای موبایل به حدود  100عدد و
درگاه پرداخت اینترنتی به حدود  10هزار و  100عدد رسیده
است .تعداد تراکنشهای کارتی برای خرید ،مانده گیری و پرداخت
قبض در فروردین  2002حدود سه میلیارد و  100میلیون
تراکنش بوده است(.بانک مرکزی.)2002 ،
توجه روزافزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعهیافته و
کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق
کانالهای الکترونیکی ،موجب معطوف شدن نگاه آنها به
مقوله نوآوری ،به عنوان مهمترین محرک دستیابی به
موفقیت تبدیل شدهاست (نایت .)1000 ،1با توجه به سرعت
و شتاب باالی ظهور فناوریهای نوین ،نوآوریهای فناورانه،
یک راهکار مناسب برای بانکها است تا بتوانند با استفاده از
0
فناوریهای نوین ،اقدام به نوآوری در خدمات نمایند .داس

و همکاران ( )1021در تحقیق خود نشان دادند که مهمترین
مانع سازمانهای مالی در نوآوری خدمات ،عدم دریافت و
بکارگیری ایدههای جدید در سازمان است.
امروزه محیط رقابتی بانکها ،به ویژه در بخش خدمات
بانکداری الکترونیک ،به شدت در حال تغییر است که این
تغییر در پرداختهای الکترونیک از طریق دستگاههای پایانه
فروشگاهی ،دستگاههای خودپرداز ،درگاه پرداخت اینترنتی
و ...کامالً مشهود بوده و بسیار متنوع است .تغییرات مختلف
در محیط برای بانکها ،مانند تغییر در نیازهای مشتریان و
پیشرفتهای فناورانه ،محصول و خدمات موجود را تهدید
میکند و از طرفی فرصتهای جدیدی را برای نوآوری
خدمات جدید بانکی بوجود میآورد .بانکها با هدف دوری
گزیدن از این تهدیدها و همچنین استفاده از فرصتهای
پیش رو ،ضروری است تا منابع و قابلیتهای پویای سازمانی
خود را در راستای افزایش نوآوری در خدمات بانکی افزایش
دهند .یکی از چالشهای اصلی بانکها در محیط رقابتی
امروز ،مدیریت «قابلیتهای پویای» مورد نیاز برای نوآوری
خدماتی است .این قابلیتها ،تحول و نوسازی فرایندهای
فعلی بنگاه را تسهیل کرده و انواع نوآوری را برای کسب
تناسب بهتر با محیط ارتقاء میدهند(مکونن 1و همکاران،
.)1020
با توجه به بررسی و مصاحبههای صورت گرفته ،مدیران
بانکی درک واحدی از نوآوری خدمات نداشته و فرایند و
قابلیتهای الزم برای نوآوری در بخش خدمات بانکداری
الکترونیک را در قالب نوآوری بخش تولیدی در نظر
میگیرند .با توجه به بررسی و مصاحبههای صورت گرفته با
مدیران بانکی ،بانکها برای جذب و پیادهسازی و ایدهها در
نهایت به ثمر نشستن نوآوری خدمات با مشکالت فراوانی
مواجه هستند.
ادبیات و تحقیقات قابلیتهای پویا و نوآوری (داخلی و
خارجی) ،اغلب در بخش تولیدی و صنعت انجام شده است
که به زیرشاخصهای آن ،بصورت یکجا و نظاممند پرداخته
نشده است (اسکری و رانداوا .)1021 ،1با وجود اینکه حوزه
بانکداری الکترونیک یکی از بخشهای مهم خدمات

3 .Knight
4 .Das

5 .Makkonen
6 .Randhaw & Scerri
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بانکداری است ،تحقیقی در خصوص موضوع شاخصها و
ابعاد نوآوری و قابلیتهای پویا در این حوزه انجام نشدهاست.
بنابراین هدف تحقیق حاضر شناسایی هر یک از شاخصهای اصلی
و زیرشاخصهای قابلیتهای پویا و نوآوری خدمات بطور مستقل و
نظاممند در حوزه بانکداری الکترونیک بوده و سپس با استفاده از
رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری /میک مک فازی و توسعه
مدل یکپارچه نسبت به نظم بخشیدن و جهت دادن به پیچیدگی
روابط بین زیرشاخصها و شناسایی مهمترین عوامل مرتبط با
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا اقدام
گردید.
در تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به این چالش ،به
صورت جامع و نظاممند تمامی شاخصهای مرتبط با نوآوری
خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا که در
صنعت بانکداری تأثیرگذار هستند با استفاده از روش دلفی
فازی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با
استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری /میکمک
فازی و توسعه مدل یکپارچه نسبت به نظم بخشیدن و جهت
دادن به پیچیدگی روابط بین زیرشاخصها و شناسایی
مهمترین عوامل مرتبط با نوآوری خدمات بانکداری
الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا اقدام گردید.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -2-1نوآوری در خدمات
با وجود اهمیت نوآوری برای همه سازمانها ،اغلب تحقیقات،
در صنایع دارای فناوری برتر ،و به ویژه در صنایع تولیدی
متمرکز شده است .در واقع اهمیت نوآوری در خدمات به
نسبت نوآوری در بخش تولید مورد توجه کافی قرار
نگرفتهاست (اوکی .)1001 ،این کم توجهی ،احتماالً به دلیل
این واقعیت است که نوآوری در بخش خدمات ملموس نیست.
با این حال ،در ادبیات مدیریت خدمات به تازگی این نتیجه
حاصل شدهاست که نوآوری ،بخش مهمی از خدمات بوده و
شامل جنبههای مختلف سازمانی ،مانند فناوری ،فرهنگ و
ساختار با مفهوم خدمات میشود (خاکسار .)1021 ،نوآوری
در خدمات ،یک پدیده جدید است که منجر به ایجاد و معرفی
سیستمهای ارائه یا تحویل خدمت جدید به مشتریان میشود
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(دیجونگ 1و همکاران .)1001 ،عالوه بر این ،با تعامالت
پیوسته بین مشتری و ارائه دهنده خدمات ،کیفیت خدمات با
همکاری شرکای تجاری افزایش مییابد (آگاروال و سلن ،
.)1003
از آنجائی که نوآوری در خدمات بستگی به توانایی ایجاد ارزش
از تعامالت مشتری و تامینکنندگان دارد ،لذا در ادبیات
مدیریت خدمات باید روابط بین نوآوری و خدمات ،تبدیل به
استراتژیهای سازمانی گردد .بنابراین ،ضرورت توجه به
نوآوریهای خدماتی به عنوان یک مکتب جدید فکری میتواند
به ابهامات رابطه بین خدمات و نوآوری پاسخ دهد (خاکسار،
.)1021
مدیریت خدمات و مدیریت نوآوری ،به دلیل ایجاد ارزش از
طریق فناوریهای جدید ،اهمیت پیدا کردهاست .این ارزش
زمانی ایجاد میشود که نوآوری منجر به ایجاد محصوالت
جدید برای مشتریان شده و برای دیگر ذینفعان ،مانند ارائه
دهندگان خدمات ،کارکنان و مدیران ،و همچنین شرکایی که
در روند نوآوری شرکت داشته اند ،ارزشمند باشد (خاکسار،
 .)1021مدیریت خدمات ،به ویژه توسعه خدمات ،نه تنها از
رویکردهای صنعتی برای ایجاد خدمات جدید و افزایش تقاضا
محسوب میشوند ،بلکه بهعنوان راهکاری برای اطمینان از
موفقیت تجاری در محیط رقابتی ناپایدار قلمداد میشوند .هر
شرکتها به طور فعال به دنبال فرصتهای جدید برای

چند
کسب سهم بیشتر بازار در محیط پیشرفته فناورانه هستند ،با
این حال ،مفاهیم نوآوری خدمات به طور گستردهای جایگزین
رویکردهای دیگر مانند نوآوری تولید ،توسعه خدمت جدید 3و
توسعه محصول 20جدید شده است (الم.)1001 ،22
نوآوری خدمات ،به عنوان یک پدیده جدید و مفید برای
محیطهای پیچیده در نظر گرفته میشود (سلن و آگاروال،
 .)1003این مفهوم میتواند شامل فعالیتهای متنوعی مانند
مدل کسب و کار و بهبود فرایند نوآوری از طریق تسهیل
جریان دانش فردی و سازمانی در یک زمینه فنی باشد .در
نتیجه ،الزمه دستیابی به نوآوری خدمات این است که تمام
7 .De Jong
8 .Selen & Agarwal
)9 .New Service Development (NSD
)10 .New Product Development(NPD
11 .Alam
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اجزای درگیر میباید به درستی در چارچوب فناوری
مشخص سازماندهی شوند .نوآوری خدمات دارای ماهیت
چند رشتهای است و بر اکتشاف نیازهای جدید مشتریان با
همکاری شرکا و سایر سهامداران تمرکز دارد (خاکسار،
.)1021
نوآوری خدماتی ،پدیدهای چند بعدی است .این نشان
میدهد که نوآوری خدماتی میتواند شکلهای مختلفی به
خود بگیرد و با بخشهای مختلف فرایند ایجاد ارزش
خدمات یک شرکت ،در ارتباط باشد .نوآوری های خدمات
حداقل شامل یکی از ابعاد است :مفهوم خدمات جدید،
تعامل با مشتریان ،سیستم ارائه خدمات فن آوری و/یا
سازمانی ،شرکای تجاری .و مدل درآمد .به این معنی که
تغییرات در یک یا چند بعد با هم منجر به یک یا چند
نوآوری خدمات می شود (پیالوا 21و همکاران.)1011 ،
در ادبیات موجود ،توافقی پیرامون تعریف نوآوری خدماتی
وجود ندارد ،آن چنان که اسکاتا 21و همکاران ( )1021در
مقاله خود بیان میکنند ،از آنجا که اصطالح «نوآوری
خدماتی» نشاندهنده یک مفهوم گسترده است ،هیچ نشانی
از درک مشترک در مورد آنچه نوآوری در خدمات است،
حتی در میان کارشناسان وجود ندارد.
محققان از مفاهیمی مانند نوآوری خدمات ،نوآوری در خدمات
یا نوآوری شرکتهای خدماتی ،خدمات جدید و توسعه یا ایجاد
خدمات جدید به منظور تعریف نوآوری در بخش خدمات
استفاده کردهاند .با این وجود ،مایلز )1003( 20معتقد به یکی
شدن این مفاهیم بوده و از طرفی هر مفهوم میباید به صورت
جداگانه ،به عنوان یک عنصر نوآوری خدمات تعریف شود.
 -2-2قابلیتهای پویا برای نوآوری خدمات
این سؤال که «شرکتها چگونه میتوانند مزیت رقابتی را به
دست آورده و آن را حفظ کنند؟» ،به یکی از قویترین
جریانها در ادبیات تحقیقات مدیریت استراتژیک منجر شده
است .دیدگاه منبع محور نیز در خالل این جریان ادبیاتی،
در دهههای  80و  30به وجود آمد .این دیدگاه الهام گرفته

12 .Pilawa

13 .Sakata
14 .Miles

از کار پنروز )2313( 21است که مسیرهای رشد شرکتها را
مورد مطالعه قرار دادهاست.
21
دیدگاه منبع محور برای اولین بار توسط ورنرفلت در سال
 2380مطرح شد و سپس بارنی )2332( 21آن را به طور
گسترده توسعه داد .برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که
رویکرد منبع محور ،میتواند مدیران را در حفظ مزیتهای
رقابتی کمک نماید .با ظهور رویکرد منبع محور ،توضیح
بنیادی برای متفاوت بودن مزیت رقابتی بنگاهها به وجود
آمد .این رویکرد ،دلیل مزیت رقابتی متفاوت بنگاهها را در
منابع و داراییهای منحصربه فرد آنها میداند .این داراییها
و منابع منحصربه فرد ،از قابلیتها و داراییهای آنها
استخراج میشوند که الزاماً همه این داراییها قابل

خریداری کردن نیستند (تیس 28و همکاران،
 .)2331این رویکرد ،ویژگیهایی مانند ارزشمند
بودن ،کمیاب بودن ،غیرقابل تقلید بودن و غیرقابل
جایگزین بودن را برای منابع در نظر میگیرد
(بارنی .)2332 ،بر خالف رویکرد مبتنی بر منابع ،که از
منابع و قابلیتها در یک بافت ایستا صحبت میکند،
تهای پویا ،عناصر پویایی مثل یادگیری را
چارچوب قابلی 
یکند .تیس و همکاران برای اولین بار به منظور
معرفی م 
پاسخگویی به نیاز مدیران استراتژی ،مفهوم قابلیتهای
پویا را ارائه کردند تا اهمیت نقش قابلیتهای پویا را در
ساخت ،یکپارچه سازی و پیکرهبندی مجدد منابع برای
مقابله با محیطهای بسیار پویا نشان دهند (تیس و
همکاران .)2331 ،به نظر بسیاری از پژوهشگران ،در شرایطی
که محیطهای صنعتی و تجاری به شدت در حال تغییر بوده و از
پویایی باالیی برخوردار هستند ،رویکرد قابلیتهای پویا ،رفتار
رقابتی بنگاهها را بهتر از رویکرد منبع محور نشان میدهد (تیس و
همکاران2331،؛ آیزنهارت و مارتین1000 ،23؛ زهرا و جورج،
1001؛ لین و وو.)1008 ،
15 .Penrose
16. Wernerfelt
17 .Barney
18 .Teece
19 .Eisenhardt & Martin
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مفهوم قابلیتهای پویا به عنوان رهیافتی برای درک تغییرات
استراتژیک مطرح شدهاست تا اهمیت ایجاد ،یکپارچهسازی و
پیکربندی مجدد منابع برای پاسخ به محیط های بسیار پویا
را نشان دهد (رضوانی و همکاران .)2000 ،دیدگاه قابلیت
های پویا چارچوب مفهومی را برای توسعه قابلیت های
سازمانی فراهم می کند .فرآیندهای سازمانی ،متشکل از
روالها ،واقعیتها و بازیگران ،قابلیتهای نوآوری مورد نیاز
(یعنی پویا) را در عمل پیادهسازی میکنند (بلوم.)1011 ،10
به گفته تیس و همکاران ،قابلیتهای پویا عبارت است از
توانایی شرکت در یکپارچهسازی ،ایجاد و بازآرایی
شایستگیهای داخلی و خارجی جهت رویارویی با
محیطهای متغیر (تیس و همکاران.)2331 ،
همانگونه که از تعاریف فوق برمیآید ،دربارة ماهیت
قابلیتهای پویا توافقی کلی وجـود دارد .قابلیـتهـای پویا

ماهیت فرایندی دارد که نقش آن تغییر پایگاه منابع سازمان
است .این قابلیتهـا باید در درون سازمان ایجاد شوند و
نمیتوان آنها را خریداری کرد (آیزنهارت و مارتین1000 ،؛

12
دنیلز .)1001 ،
ادبیات موضوع قابلیتهای پویا حول دو مقالة اصلی تیس و
همکاران ،و آیزنهـارت و مارتین توسـعه یافتـه است (پیتراف

11

و همکاران .) 1021 ،طبق چارچوب تیس و همکارانش،
قابلیتهای پویا مفهـومی اسـت کـه نحـوة دستیابی سازمانها

به مزیت رقابتی پایدار را توضیح میدهد (تیس و همکاران،
 .)2331از سوی دیگر ،آیزنهارت و مارتین اعتقاد دارند که
قابلیتهای پویا نه فقط در وضعیت تحول محیطی بسیار زیاد

و سریع ،بلکه در شرایطی که پیشبینی آیندة صنعت به
راحتی امکانپذیر نیست ،سـودمند اسـت (آیزنهارت و مارتین،
.)1000
زیتکین 11و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که ساختار نوآوری خدمات چند بعدی است و انواع مختلفی
از قابلیتهای پویا با هر مطالعه موردی که انجام شدهاست،
20 .Blum
21 .Danneels
22 .Peteraf
23 .Žitkienė
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معرفی میشوند .در سطح کالن ،قابلیتهای پویا بین
شرکتها و بخشها مشترک هستند ،اما در سطح فردی
دارای ویژگیهای متمایزی هستند .در این تحقیق پنج بعد
متمایز قابلیتهای پویا شناسایی شده است که بر قابلیتهای
نوآوری خدمات پویا تاثیر میگذارند :استراتژی ،مشتری،
دانش ،شبکه و فناوری (جانسن 10و همکاران.)1021 ،
قابلیتهای پویای نوآوری خدماتی چیزی است که انتقال و
تقلید از آن قابلیتها بسیار مشکل است و شرکتها از آن به
منظور توسعه( ،دوباره) شکل دهی( ،غیر) یکپارچهسازی و
(دوباره) پیکربندی منابع موجود و یا جدید و قابلیتهای
عملیاتی استفاده میکنند (دن هرتوگ 11و همکاران،
.)1020
 -3پیشینه پژوهش
کایونگو )1010( 11در پژوهشی با عنوان «قابلیتهای پویا در
نوآوری منابع مالی خرد :مطالعه موردی بانک گرامین ،»11به
چگونگی نوآوری محصوالت ،خدمات و فرایندها در
سازمانهای مالی خرد ،پرداختهاست .محصوالت ،خدمات و
تهای
فرآیندهایی که بانک گرامین ،بر اساس نظریه قابلی 
پویا (تیس .)1001 ،از طریق سه مفهوم ادراک 18قاپیدن
12
(تصرف) 13و تبدیل کردن 10ایجاد شده است .تسو و چن
( )1010در تحقیق خود ،بر تاثیر قابلیتهای پویا بر نوآوری
خدمات متمرکز شدهاند و تاثیرات عام و خاص سرمایههای
انسانی را در رابطه بین نوآوری خدمات بررسی میکند .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل ،با استفاده از حداقل مربعات
جزئی 11نشان دادند که قابلیتهای پویا ،تاثیر مثبتی بر
نوآوری خدمات و سرمایههای انسانی عام و خاص نیز به عنوان
متغیرهای میانی دارد .مهدوی مزده و همکاران ( )2138در
تحقیق خود به شناسایی خُردبنیانهای توانمندیهای پویا در
نوآوری خدماتیِ بنگاههای تولیدی پرداختهاند و با استفاده از
24 .Janssen
25 .Den Hertog
26 .Kayongo
27 .Grameen
28 .Sensing
29 .Seizing
30 .Transforming
31 .Tsou & Chen
32 .PLS
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بعاد

اصلی

ابعاد فرعی
ا

فناورانه()C1

ادراک نیازهای کاربر و گزینههای

توانایی شرکت در تمیز دادن گروههای
کاربران و بخشهای مختلف بازار
به روز ماندن با خدمات و فناوری های جدید

استفاده از منابع اطالعاتی مختلف به منظور
شناسایی فرصتهای خدمات جدید

دنبال کردن فناورهای مورد استفاده رقبا
مفهوم سازی خدمات()C2
دسته (جدا)کردن()C3
سازماندهی()C4

33 Fallon-Byrne & Harney
34 Microfoundations

تجزیه و تحلیل استفاده واقعی از خدمات
شرکت

تولید ایده برای مفاهیم خدمات جدید
بصورت خالقانه
واقف بودن بر مشکالت و موانعی که
جهت نحقق ایدههای خام به خدمات
آزمایش مفاهیم جدید خدمات
همسو نمودن عرضه خدمات جدید با
کسب و کار و فرایندهای فعلی
طراحی راهحلها و خدمات جدید با
ترکیب عناصر خدمات موجود
دستهبندی (جدا) کردن فعالیتهای
خدمات با هدف ایجاد یک ارزش جدید
به مشتری
شخصی سازی سرویسهای موجود با
توجه به طیف مختلف مشتریان

تولید

مرور پیشینه پژوهش مبین آن است که بیشتر پژوهشهای
مشابه قبلی در خارج از کشور انجام شدهاند و از سوی دیگر در
اغلب آنها به بررسی و شناسایی ابعاد نوآوری خدمات و
قابلیتهای پویا پرداختهاند و کمتر به بررسی تأثیر آنها بر

محقق

پایش و ارزیابی نظاممند نیازهای مشتریان

شناسایی موانع شروع و حفظ مشارکت و
همکاری
همکاری با سازمانهایی که سازمان را در
بهبود و معرفی خدمات جدید کمک می
کنند

و

 -3-1جمعبندی مبانی نظری

جدول  .1شاخصها و زیرشاخصهای قابلیتهای پویا

مشترک

تکنیک دیمتل فازی تعامالت فیمابین این خُردبنیانها در
بستر یک بنگاه تولیدی ایرانی (شرکت خودروسازی سایپا) را
مورد بررسی قراردادهاند .فالون و هارنی )1021( 11در تحقیق
خود با عنوان «خردهبنیانهایی از قابلیتهای پویا برای
نوآوری :بررسی و تحقیق» ،یک مدل مفهومی از
خردهبنیانهای 10قابلیتهای پویا برای نوآوری را تدوین
کردهاند .ارزیابی انتقادی از نظریه قابلیتهای پویا ،طبیعت
متضاد و محدودیتهای قابل توجهی را در کاربرد آن نشان
میدهد .این مقاله برای مقابله با این کمبودها ،بر ادبیات
مدیریت منابع انسانی و مدیریت نوآوری ،به منظور ردیابی
خردهبنیادهای قابلیتهای پویا برای نوآوری متکی است.
جانسن و همکاران ( )1021در مقاله خود با عنوان
«قابلیتهای پویا برای نوآوری خدمات :مفهومسازی و
اندازهگیری» ،مجموعهای از قابلیتهای نوآوری خدمات
خشها و صنایع مختلف مرتبط است را
نوآوری را که به ب 
عملیاتیسازی کرده اند .چارچوب انتخاب شده برای تثبیت
کارهای قبلی در مورد ویژگیهای نوآوری خدماتی ،در
برگیرنده طیف گسترده ای از راه حلهای جدید است .در این
مقاله ،با یک مقیاس معتبر برای قابلیتهای نوآوری خدمات
سهای در
نوآوری تکمیلی ،راهی برای تجزیه و تحلیل مقای 
مورد قابلیتهای شرکت برای ایجاد خدمات جدید باز شده
است .دن هرتوگ و همکاران ( )1020در تحقیق خود با
عنوان « قابلیتهای مدیریت نوآوری خدمات :به سمت یک
چارچوب مفهومی» ،مجموعهای از قابلیتهای پویا را برای
مدیریت نوآوری خدمات شناسایی کردند .در این تحقیق ،یک
چارچوب مفهومی برای مدیریت نوآوری خدمات بر اساس
شش شاخص قابلیت پویا ارائه شده است .این چارچوب بر
اساس مدلی است که نوآوری خدمات را در شش بعد در نظر
گرفته است.

یکدیگر پرداخته شدهاست .بر این اساس ،نوآوری و هدف
اصلی این مقاله ،شناسایی و بومی سازی شاخصهای نوآوری
خدمات و قابلیتهای پویا در حوزه بانکداری الکترونیک و
همچنین بررسی تأثیر هر یک از قابلیتهای پویا بر ابعاد
نوآوری خدمات است .ابعاد نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا
حاصل از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش در جدول  2و
 1آورده شده است:

توانایی سازمان در هماهنگی فعالیتهای
نوآوری خدماتی بین شرکتها و

تیس( ،)1001الونن ،جانتونن
و کویواالینن ،)1003( 11پاولو
و ال ساوی،)1022( 11
آدنیران،)1022( 11
کیندستروم 18و همکاران
( ،)1021الواندوسکی
( ،)1021جانسن 13و همکاران.
( ،)1028داروونگ)1028( 00

تیس ( ،)1001الونن ،جانتونن
و کویواالینن ( ،)1003وانگ و
02
احمد ( ،)1001پریدا
( ،)1008آدنیران (،)1022
جانسن ،و همکاران ()1028

تیس ( ،)2331آیزنهارت و
مارتین ،)1000( 01الونن ،جانتونن
و کویواالینن ( ،)1003کیندستروم
و همکاران ( ،)1021الواندوسکی
( ،)1021جانسن و همکاران
( ،)1028رودریگز 01و همکاران
()1010

تیس ( ،)2331آیزنهارت و
مارتین ( ،)1000ورونا و
راواسی ،)1001( 00پریدا
( ،)1008آدنیران (،)1022
الواندوسکی ( ،)1021جانسن،
و همکاران ( ،)1028داروونگ
( ،)1028رودریگز ،و همکاران

35 Ellonen, Jantunen and Kuivalainen
36 Pavlou and El Sawy
37 Adeniran
38 Kindström
39 Janssen
40 Darawong
41 Parida
42 Eisenhardt and Martin
43 Rodrigues

44 .Verona and Ravasi
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تغییر ساختار سازمانی(متحول کردن
شرکت) به منظور تولید خدمات جدید

()1010

شناسایی همافزایی در میان وظایف،
فعالیتها و منابع

ارتقای فرهنگ سازمانی براساس
ارزشهای مشترک با مشتریان و استفاده
از بانکداری مدرن

توانمندی در انتشار و بسط یک خدمت جدید
در سراسر سازمان

بازاریابی
درگیر بودن فعاالنه شرکت در ترویج خدمات
جدید
واقف بودن به دشواری های توسعه در مقیاس

فناورانه()C10

مقیاس دهی و بسط ()C5

معرفی خدمات جدید با پیروی از برنامه

جانسن ،و همکاران (،)1028
داروونگ ( ،)1028رودریگز ،و
همکاران ()1010

بزرگ خدمت جدید

بازتاب دادن رویکرد نوآوری

جدول .2شاخصها و زیرشاخصهای نوآوریهای خدمات
ابعاد اصلی

ابعاد فرعی
پایش و ارزیابی نظاممند نیازهای مشتریان

مفهوم جدید خدمت ()C7

تجزیه و تحلیل استفاده واقعی از خدمات
شرکت
توانایی شرکت در تمیز دادن گروههای کاربران
و بخشهای مختلف بازار
به روز ماندن با خدمات و فناوری های جدید
استفاده از منابع اطالعاتی مختلف به منظور
شناسایی فرصتهای خدمات جدید

محقق
گدری 01و همکاران (،)2331
01
هرتوگ ( ،)1000آولونیتیس
01
و همکاران ( ،)1002سوندبو
و همکاران ،)1001( .هرتوگ
( ،)1020بارت 08و همکاران.
( ،)1021میلبراتز 03و
همکاران ()1010

دنبال کردن فناورهای مورد استفاده رقبا

یک روش تعاملی جدید بین مشتریان و
ارائه دهنده خدمت
تعامل جدید با مشتری()C8

ایجاد و استفاده گسترده از مراکز تماس و
مشاوره مالی بر مبنای بخشبندی مشتریان

افزایش آموزش شغلی برای برخورد
مناسب با مشتری
تعریف مشتریان بانک ،خوشه بندی
کردن آنها و برآورده کردن نیازها و
رفتارهای مشتریان هر خوشه

10

هرتوگ ( ،)1000دی وریس
( ،)1001هرتوگ (،)1020
بارت و همکاران،)1021( .
میلبراتز و همکاران ()1010

نظرسنجی از مشتریان در زمینه نحوه
تعامل با مشتری دو بار در سال و انجام
تحقیقات بازار این زمینه
نی (

)C9

جزء

سازما

ت-

یل

خدما

تحو

تم

جدید

سیس

بهینهسازی قابلیتهای فردی در
مهارتهای تیمی و آموزشی

هرتوگ ( ،)1000آولونیتیس و
همکاران ( ،)1002دی وریس

45 .Gadrey
46 .Avlonitis
47 .Sundbu
48 .Barrett
49 .Milbratz
50 .De Vries

جدید()C11

ارائه بازخورد داخلی درباره فعالیتهای
مربوط به نوآوری

مدلهای درآمدی

یادگیری و انطباق ()C6

ارزیابی اثرات نوآوری

تیس ( ،)2331ورونا و راواسی
( ،)1001وانگ و احمد
( ،)1001پریدا (،)1008
جانسن و همکاران (،)1028
داروونگ ( ،)1028رودریگز و
همکاران ()1010

سیستم جدید تحویل خدمات  -جزء

نقش استراتژی نام تجاری(برند) در توسعه
خدمات جدید

توسعه سیستمهای جدید مبتنی بر
فناوری اطالعات مانند سیستمهای
جدید پرداخت ،بانکداری اینترنتی
داشتن اطالعات دقیق از مشتریان به
منظور ارائه خدمات جدید به آنها
مطابق با نیازهای آنها
درگیر کردن سهامداران اصلی و شرکای
کسبوکار در طرف زنجیره ارزش

( ،)1001هرتوگ (،)1020
بارت و همکاران،)1021( .
میلبراتز و همکاران ()1010

هرتوگ ( ،)1000آولونیتیس و
همکاران ( ،)1002دی وریس
( ،)1001هرتوگ (،)1020
بارت و همکاران،)1021( .
میلبراتز و همکاران ()1010

برآورده کردن انتظارات ذینفعان سازمان
و شرکای تجاری در نوآوری خدمات
توزیع مناسب درآمد و هزینهها و ارزیابی
امکانپذیری اقتصادی مدلهای درآمد
جدید
استفاده از مدل جدید درآمدی و
خدمات مبتنی بر توسعه فناوری
الکترونیک

هرتوگ ( ،)1000هرتوگ
( ،)1020بارت و همکاران.
( ،)1021میلبراتز و همکاران
()1010

 -4روش شناسی و تحلیل دادههای پژوهش
روششناسی تحقیق به هدف ،ماهیت موضوع تحقیق و
ابزارهای پیادهسازی آن میپردازد .این تحقیق از لحاظ هدف
یا جهتگیری ،توسعهای کاربردی و برای گردآوری اطالعات
از سه روش مطالعه اسنادی ،دلفی فازی و پیمایشی استفاده
شده است.
در این تحقیق جهت درک وابستگی و ارتباطات بین
شاخصها از مدل ساختاری تفسیری استفاده شده است .چرا
که به دلیل عدم استقالل بسیاری از فرآیندهای پیچیده
سازمان از یکدیگر ،نیاز است که آنها را با توجه به تأثیراتی
که بر عملکرد و توسعه یکدیگر خواهند گذاشت در نظر
گرفت .مزیت این روش نسبت به روشهای دیگر اهمیت
دهی ،در همین مقوله است که شاخصها را مستقل از
یکدیگر فرض نمیکند و در حرکت در سطوح اهمیت ،از
اهمیت کم به سمت اهمیت بسیار ،از میزان وابستگی و
استقالل آنان کاسته خواهد شد و به مراتب تأثیرگذاری آنان
به شاخصهای دیگر بیشتر خواهد گشت و به منظور تعیین
میزان استقالل و وابستگی و خوشهبندی شاخصها از تحلیل
میک مک فازی استفاده شده است .اهداف این تحقیق عبارتند
از .2 :شناسایی شاخصها و زیرشاخصهای نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا در بانک و تعیین
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آنها،
ارتباطات
 .1تعیین قدرت نفوذ و وابستگی شاخصها و خوشه بندی آنها،
 .1توسعه مدل یکپارچه .شکل  2فرآیند این تحقیق را نشان
میدهد.

شکل  .1فرآیند تحقیق (منبع :نگارندگان تحقیق)

 -4-1تکنیک دلفی فازی
تکنیک دلفی فازی روشی نظاممند به منظور جمعآوری و
هماهنگی قضاوتهای آگاهانه گروهی از متخصصان درباره
سؤال یا موضوعی خاصی است (هسو و سندفورد .)1001 ،12
برای سنجش اهمیت شاخصها از دیدگاه خبرگان استفاده
شده است .استفاده از مجموعههای فازی ،سازگاری بیشتری
با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر
است که با استفاده از مجموعههای فازی (بکارگیری اعداد
فازی) به پیشبینی بلند مدت و تصمیمگیری در دنیای
واقعی پرداخت (قهرمان .)1008 ،در این مطالعه نیز برای
فازی سازی دیدگاه خبرگان ،از اعداد فازی مثلثی استفاده
شده و دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخصها
با طیف فازی  1درجه گردآوری شده است.

51. Hsu & Sandford

در پرسشنامة این پژوهش که با هدف کسب نظر خبرگان
درباره شاخصهای نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا طراحی
شده است 11 ،زیرشاخص برای قابلیتهای پویا و 10
زیرشاخص برای نوآوری خدمات شناسایی شد .این
زیرشاخصها به عنوان زیرمولفههای ابعاد اصلی نوآوری
خدمات و قابلیتهای پویا هستند که از بررسی ادبیات و
پیشینه تحقیق شناسایی شدهاند .به منظور بررسی روایی
محتوا و روایی ظاهری ،پرسشنامة اولیه در اختیار جمعی از
خبرگان قرار داده شد .در ادامه مرحله شناخت جهت تکمیل
اطالعات و غنای مبانی نظری و همچنین توجه به شرایط
بومی بانک تجارت ،جلسات مصاحبه با خبرگان برگزار شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل  20نفر از خبرگان
دانشگاهی و کارشناسان خبره بانک (حداقل تجربه  10سال
کاری و حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته و
گرایشهای مدیریت فناوری اطالعات به صورت توأم)
میباشند .به منظور پاالیش و حصول اطمینان از اهمیت
شاخصهای شناسایی شده و انتخاب شاخصهای نهایی در
بانک از روش دلفی فازی استفاده گردید و هر یک از
خبرگان نظر خود را درباره میزان اهمیت شاخصهای
شناسایی شده در بانک تجارت در طیف هفت گانه فازی از
طریق متغیرهای کالمی (از خیلی بی اهمیت تا خیلی با
اهمیت) ابراز کردند .سپس پس از انجام مراحل فازی سازی
پنل خبرگان ،محاسبه میانگین فازی و غربالگری فازی و
مقایسه میانگین فازی زدایی شده پس از سه راند ،در بخش
قابلیتهای پویا از بین  11زیرشاخص 3 ،شاخص رد شده و
در نهایت  21شاخص پذیرش شدند .همچنین از بین 10
زیرشاخص نوآوری خدمات ،پس از سه راند  1زیرشاخص رد
شده و  21زیرشاخص پذیرش شدند.
-4-2مدلسازی ساختاری تفسیری
مدلسازی تفسیری ساختاری 11یکی از ابزارهای مدیریت
تعاملی است که برای نظم بخشیدن و جهت دادن به
پیچیدگی روابط بین شاخصها عمل میکند (ژیندال و
سانگوان .)1021 ،11این رویکرد مبتنی بر کامپیوتر و فرآیند
یادگیری تعاملی است که افراد و یا گروه ها را قادر میسازد روابط
)52 .Interpretative Structural Modeling (ISM
53.Jindal & Sangwan
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پیچیده ما بین عناصر یک سیستم را بررسی و آن را در قالب یک
مدل سیستماتیک جامع ساختاردهی کنند (وارفایلد..)2310 ،10
از این مدل به منظور شناسایی و نشان دادن روابط بین عوامل
مختلف که روابط پیچیدهای دارند مورد استفاده قرار میگیرد
(قادری فر و همکاران .)2000 ،مدلسازی تفسیری ساختاری
براساس تصمیم و قضاوت گروهی ارتباط میان شاخصها و
چگونگی ارتباطات را نشان میدهد (الفت .)2131 ،محققان در
حوزههای مختلف سازمان ،مدیریت و صنایع ،از مدلسازی
تفسیری ساختاری استفاده بسیار کردهاند .این مدل عالوه بر
سادگی ساختار و قابل درک بودن برای کاربران ،گزینه مناسبی
برای مقابله با موضوعات پیچیده ،به خصوص در زمان
بهرهگیری از تفکر سیستماتیک و منطقی میباشد .به منظور
پیادهسازی مدلسازی تفسیری ساختاری مطابق با فرآیند زیر
عمل میشود(بختاریان و همکاران :1021 ،11کانان و
همکاران:)1003 ،11
در این تحقیق جهت درک وابستگی و ارتباطات بین شاخصها
از مدل ساختاری تفسیری استفاده شده است .چرا که به دلیل
عدم استقالل بسیاری از فرآیندهای پیچیده سازمان از یکدیگر،
نیاز است که آنها را با توجه به تأثیراتی که بر عملکرد و توسعه
یکدیگر خواهند گذاشت در نظر گرفت .مزیت این روش نسبت
به روشهای دیگر اهمیت دهی ،در همین مقوله است که
شاخصها را مستقل از یکدیگر فرض نمیکند و در حرکت در
سطوح اهمیت ،از اهمیت کم به سمت اهمیت بسیار ،از میزان
وابستگی و استقالل آنان کاسته خواهد شد و به مراتب
تأثیرگذاری آنان به شاخصهای دیگر بیشتر خواهد گشت و به
منظور تعیین میزان استقالل و وابستگی و خوشهبندی
شاخصها از تحلیل میک مک فازی استفاده شده است .اهداف
این تحقیق عبارتند از .2 :شناسایی شاخصها و زیرشاخصهای
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا
در بانک و تعیین ارتباطات آنها .1 ،تعیین قدرت نفوذ و
وابستگی شاخصها و خوشه بندی آنها.
گام اول :شناسایی شاخصهای تحقیق
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در این تحقیق با توجه به جدول  2و  ،1از طریق بررسی
ادبیات موضوع و مصاحبه با  20نفر از خبرگان 22 ،شاخص
مرتبط با نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک و قابلیتهای
پویا شناسایی شد.
گام دوم :جمع آوری دادهها و تشکیل ماتریس خود
تعاملی ساختاری
در این مرحله ،خبرگان شاخصهای تحقیق را از طریق
مقایسات زوجی مورد بررسی قرار میدهند و با استفاده از
عالمتهای زیر به تعیین روابط بین شاخصها میپردازند.
 :Vار تباط یک طرفه از  iبه  j؛  :Aار تباط یک طرفه از  jبه
 i؛  :Xار تباط دو طرفه از  iبه  jو بالعکس؛  :Oارتباطی بین i
و jوجود ندارد.
در این راستا ،خبرگان تحقیق با توجه به عالئم فوق ارتباط
بین شاخصهای تحقیق را در پرسشنامه مشخص نمودند که
خروجی آن در جدول 1نشان داده شده است.
جدول .3ماتریس خودتعاملی ساختاری  C1تا C11

گام سوم :تشکیل ماتریس دسترسی اولیه
ماتریس دسترسی اولیه ،ماتریس  2 -0خود تعاملی ساختاری
میباشد که از طریق تبدیل عالمتهای  X ،A ،Vو  Oبدین
صورت است که چنانچه رابطه بین شاخصها به صورت V
باشد 2=(i,j) ،و (j,i)=0؛ اگر رابطه به صورت  Aباشد
) 0=(i,jو (j,i)=2؛ چنانچه رابطه بین شاخصها به صورت
 Xباشد2=(j,i) =(i,j) ،؛ و اگر چنانچه رابطه بین شاخصها
به صورت  Oباشد 0=(j,i) =(i,j) ،خواهد بود (در صورتی که
 i = jباشد در وروی ماتریس یک قرار داده میشود).
گام چهارم :تشکیل ماتریس دسترسی نهایی

54.Warfield
55.Beikkhakhian et al
56.Kannan et al

با وارد نمودن انتقال پذیری در روابط بین شاخصها الزم است
که ماتریس دسترسی اولیه سازگار شود .انتقال پذیری بدین
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صورت است که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jگردیده و
شاخص  jنیز منجر به شاخص  kگردد ،آنگاه شاخص  iنیز
منجر به شاخص  kخواهد شد .روش به دست آوردن ماتریس
دسترسی با استفاده از نظریه اویلر است که در آن ماتریس
مجاورت را به ماتریس واحد اضافه میکنیم و سپس این
ماتریس را در صورت تغییر نکردن درایههای ماتریس به توان
nمیرسانیم .فرمول زیر روش تعیین ماتریس دسترسی را با
استفاده از ماتریس مجاورت نشان میدهد:
A+I
(1
M = (A+I) n (2
که ماتریس  Aماتریس دسترسی اولیه I ،ماتریس همانی و
Mماتریس دسترسی نهایی است .عملیات به توان رساندن
ماتریس باید طبق قاعده بولین باشد یعنی  2=2×2و.2=2+2
نتیجه در جدول 0نشان داده شده است (در این جدول
اعدادی که عالمت * گرفتهاند ،نشان میدهند که در ماتریس
دسترسی اولیه صفر بوده و پس از سازگاری عدد  2گرفتهاند).
جدول .4ماتریس دسترسی نهایی  C1تا C11

مشابه باشند ،در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری
تفسیری قرار می گیرند .به منظور یافتن اجزای تشکیلدهنده
سطح بعدی سیستم اجزای باالترین سطح آن در محاسبات
ریاضی جدول مربوط حذف میشود و عملیات مربوط به تعیین
اجزای سطح بعدی مانند روش تعیین اجزای باالترین سطح
انجام میشود .به دلیل حجم قابل توجه محاسبات ،نتیجه
نهایی سطح بندی شاخصها مطابق با جدول  1ارائه میگردد.
جدول .5تعیین سطوح شاخصها

2

2،1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

2

2

VII

1

1،1،1،8،3،20

2،1،1،0،1،3،20

1،3

IV

1

1،1،0،1،1،8،3،20

2،1،0،1،22

1،0

V

0

1،1،0،1،1،8،3،20

2،1،0،1،22

1،0

V

1

1،1،8،20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،22

1،1

III

1

1،1،8،20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،22

1،1

III

1

1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

2،1،22

1،22

VI

8

8،20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،22

8

II

3

1،1،1،8،3،20

2،1،1،0،1،3،22

1،3

II

20

20

2،1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

20

I

22

1،1،0،1،1،1،8،3،20،22

2،1،22

1,22

VI

باتوجه به جدول  1میتوان پی برد که هرچه فرآیندهای
سطح پایینتر با دقت بیشتری تحقق یابد ،دسترسی به
فرآیندهای سطوح باالتر آسانتر و امکان پذیرتر میشود.
گام ششم :ترسیم مدل
گام پنجم :بخش بندی سطوح شاخصها
در این گام ،ماتریس دسترسی نهایی به سطوح مختلف
دستهبندی میشود .بطوریکه مجموعه خروجی و ورودی برای
هر شاخص به دست میآید .مجموعه ورودی شامل خود
شاخص و مجموعه شاخصهایی میباشند که بر آن تأثیر
میگذارد (تعداد 2های هر ستون) و همچنین مجموعه خروجی
شامل خود شاخص و شاخصهایی میباشند که از آن تأثیر
میگیرند (تعداد 2های هر سطر) .سپس نیاز به تهیه لیست
مجموعه اشتراکی است که شامل اشتراک شاخصهایی هستند
که در مجموعه ورودی و خروجی بطور مشترک حضور می
یابند .شاخصهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها کامالً

با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی
مدلسازی تفسیری ساختاری ترسیم میگردد .به عبارت
دیگر ،با تلفیق روابط بین شاخصها میتوان نمودار شبکه
تعامالت آنها را ترسیم نمود .این مدل بیانگر سلسله مراتب
قرار گرفتن عوامل نسبت به هم و روابط میان آنهاست .به
گونهای که شاخصهای مراتب باالتر از شاخصهای پایینتر
خود تأثیر بپذیرند .در واقع مدل ترسیم شده همان نمایش
گرافیکی جداول محاسبه شده مراحل ماقبل است .به همین
منظور ابتدا شاخصها بر حسب سطح آنها از پایین به باال
تنظیم میشوند .در تحقیق حاضر شاخصها در  1سطح قرار
گرفتهاند که در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل .2مدل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک

براساس شکل ،1شاخص " ادراک نیازهای کاربر و گزینههای
فناورانه( ،")C1شاخصی مهم و حیاتی است که به عنوان مبنا
و پایه ساختار نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس
قابلیتهای پویا محسوب میگردد .بعد از آن ،شاخصهای
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7و «مدلهای درآمدی
جدید( »)C11به عنوان مهمترین شاخص نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک در نظر گرفته میشوند.
-4-3تجزیه و تحلیل میکمک  5فازی
جوهره و اساس میک مک یکی از زیربخشهای مدلسازی
ساختاری تفسیری است که بر پایه ضرب ماتریسها میباشد
(دیابات و گویندان .)1022 ،18هدف از تجزیه و تحلیل
میکمک ارزیابی قدرت نفوذ و وابستگی شاخصها میباشد در
تجزیه و تحلیل میکمک به صورت دقیق مشخص نیست که
تأثیر یا وابستگی یک شاخص به شاخصهای دیگر تا چه
میزان قوی یا ضعیف است .به عبارت دیگر ،خبرگان تنها به
رابطه میان دو متغیر ،امتیازهای ثابت میدهند در حالی که
در عالم واقع تأثیرات شاخصها بر یکدیگر تا این اندازه دقیق و

57.Fuzzy MICMAC
58.Diabat & Govindan
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کامل نیست .با استفاده از اعداد دقیق ،عدم قطعیت و ابهامی
که در ذات سنجش کیفی تأثیرات شاخصها وجود دارد ،از
بین میرود (دابی و علی :1020 ،13راوی و شانکار.)1001 ،10
مشکل دیگر این است که در مرحله ارائه نتایج یافتهها
نمیتوان درباره مجموع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم به
راحتی قضاوت کرد .در روش میکمک ،شاخصهایی که
مجموع تأثیرات آنها از نصف بزرگترین عدد تأثیرات بیشتر
باشد ،وابسته و بقیه شاخصها مستقل هستند .بنابراین روش
میکمک فازی برای حل این مشکل طراحی شده است .روش
میک مک برای تحلیل ساختاری یکی از انواع روشهای تحلیل
اثرات متقابل است که از جداول روابط متقابل استفاده میکند
اما بر خالف روشهای دیگر ،احتمالی نیست .بنابراین ،این
روش احتمال تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را محاسبه نمی
کند اما شدت و وجود رابطة میان دو متغیر را به دست می
دهد .وجود و شدت رابطة میان دو متغیر در مرحلة تفکر
جمعی مبتنی بر نظرات جمعی کارشناسان و خبرگان است و
مراحل تحلیلی تنها به منظور جمعبندی و ارائة نتایج طراحی
و مدون شده است(فلکی کلوری و همکاران .)2000 ،مراحل
12
روش میکمک فازی مطابق با گامهای زیر میباشد(قریشی
و همکاران:)1008 ،
گام اول :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم
ماتریس ارتباط مستقیم براساس جایگزین نمودن اعداد صفر
بر روی قطر ماتریس دسترسی و همچنین در نظر نگرفتن
خاصیت انتقال پذیری( )2*→0تشکیل میشود.
گام دوم :تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم فازی
ماتریس ارتباط مستقیم فازی براساس مقایسات زوجی
خبرگان برای شاخصها توسعه پیدا میکند بطوریکه در این
مقایسهها صفر به مفهوم "بدون تاثیر" 0.2 ،یعنی "خیلی
ضعیف" 0.1 ،یعنی "ضعیف" 0.1 ،یعنی "متوسط"0.1 ،
یعنی "زیاد" 0.3 ،یعنی "خیلی زیاد" و  2به مفهوم "کامالً
مؤثر" میباشد.
گام سوم :محاسبه ماتریس تثبیت 2شده فازی
59.Dubey & Ali
60.Ravi & Shankar
61 .Qureshi
62. Stabilized
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ماتریس تثبیت شده فازی از تکرار ضرب ماتریس ارتباط
مستقیم فازی حاصل میگردد تا جایی که ارزشهای قدرت
نفوذ و وابستگی تثبیت میشوند و براساس قاعدههای زیر
میباشد:
C = A, B = max k [min (aik, bkj)] (3
]A = [aik] and B = [bkj
(4
در این تحقیق ماتریس تثبیت شـده فـازی براسـاس  1مـین
تکرار حاصل شده که در جدول  1ارائه شـده اسـت در ضـمن
قدرت نفوذ و وابستگی به ترتیب از حاصل جمع مقادیر سطر و
ستون شاخصها محاسبه میگردد.
جدول  .ماتریس تثبیت شده فازی

گام چهارم :خوشه بندی شاخصها با استفاده از تجزیه و
تحلیل میکمک فازی
در تجزیه و تحلیل میکمک فازی شاخصها بر حسب قدرت
نفوذ و وابستگی به چهار دسته زیر تقسیم میشوند:
ناحیه خودمختار(خوشه  :)2متغیرهای خودمختار میزان
وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند این معیارها عموماً از
سیستم جدا میشوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف با سیستم
هستند .تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم
نمیشود .باتوجه به شکل فوق ،خبرگان تعیین نمودند که
هیچکدام از شاخصهای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک
بر اساس قابلیتهای پویا در خوشه اول قرار ندارند به عبارت
دیگر ،براساس نظر خبرگان ،تمامی شاخصها از میزان
وابستگی و قدرت نفوذ نسبتاً باالیی برخوردار هستند.
وابسته(خوشه  :)1متغیرهای وابسته دارای وابستگی قوی و
هدایت ضعیف هستند این متغیرها اصوال تاثیرپذیری باال و

تاثیرگذاری کمی روی سیستم دارند .شاخصهایی ،C6 ،C5
 C8و  C10که در ناحیه دوم قرار گرفتهاند شاخصهایی
هستند که میزان وابستگی باالیی برخوردارند و کمترین تأثیر
را بر شاخصهای دیگر دارند.
مستقل(خوشه  :)1متغیرهای مستقل دارای وابستگی کم و
هدایت باال میباشند به عبارتی دیگر تاثیرگذاری باال و
تاثیرپذیری کم از ویژگیهای این متغیرها است .در این
تحقیق شاخصهایی  C7 ،C1و  C11در خوشه  1قرار
گرفتهاند تأثیرگذاری باال و وابستگی کمی هستند.
پیوندی(خوشه  :)0متغیرهای رابط یا پیوندی از وابستگی باال
و قدرت هدایت باال برخوردارند به عبارتی تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری این معیارها بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر
روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می شود.
شاخصهایی  C7 ،C4 ،C3و  C9که در ناحیه چهارم قرار
گرفتهاند شاخصهای کلیدی سیستم هستند که از قدرت
نفوذ باالیی برخوردارند و بیشترین تأثیر را بر شاخصهای
دیگر دارند .شکل  ،1تحلیل میکمک فازی شاخصهای
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا
را نشان میدهد.
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باتوجه به جدول  ،1شاخصهایی که میزان اثربخشی آنها
مثبتتر میباشد دارای رتبه بهتر و بالعکس شاخصهایی که
منفیتر میباشند دارای رتبه بدتری هستند .بنابراین میزان
اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینههای
فناورانه(« ،»)C1مدلهای درآمدی جدید( »)C11و
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7از سایر شاخصها بهتر و
بالعکس میزان اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل
خدمات  -جزء فناورانه( « ،»)C10تعامل جدید با
مشتری( »)C8و « مقیاس دهی و بسط ( »)C5از شاخص-
های دیگر ضعیفتر میباشد.
 .4بحث و نتیجهگیری
شکل .3نمودار میکمک فازی جهت خوشهبندی
شاخصهای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس
قابلیتهای پویا

گام پنجم :توسعه مدل یکپارچه
مدل یکپارچه براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی در
ماتریس تثبیت شده فازی حاصل میگردد .بطوریکه میزان
اثربخشی هر شاخص از کسر نمودن میزان وابستگی از قدرت
نفوذ حاصل میگردد نتایج در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .میزان اثربخشی و رتبعبندی شاخصهای نوآوری
خدمات بانکداری الکترونیک براساس قابلیتهای پویا

توجه روزافزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و
کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانالهای
الکترونیکی ،موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است.
از طرفی نوآوری دربسیاری از صنایع ،ازجمله در بخش خدمات
بانکداری الکترونیک ،به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت
تبدیل شده است (نایت .)1000 ،بانکها نیز مانند سایر سازمانها
برای بقای خود ،کسب سود ،جذب مشتریان بیشتر و تأمین
رضایت سهامداران میباید بطور پیوسته محصوالت و خدمات
جدید و با کیفیت باالیی ارائه نمایند (گو 11و همکاران .)1008 ،در
حال حاضر اضافه کردن شعب فیزیکی مزیت رقابتی بهحساب
نمیآید و در عمل باضرر و زیان نیز همراه است .بالطبع ،بانکها
میتوانند با هزینه کمتر نسبت به ایجاد شعبه و تخصیص بودجه
توجه روزافزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و
کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانالهای
الکترونیکی ،موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است.
از طرفی نوآوری دربسیاری از صنایع ،ازجمله در بخش خدمات
بانکداری الکترونیک ،به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت
تبدیل شده است (نایت .)1000 ،بانکها نیز مانند سایر سازمانها
برای بقای خود ،کسب سود ،جذب مشتریان بیشتر و تأمین
رضایت سهامداران میباید بطور پیوسته محصوالت و خدمات
جدید و با کیفیت باالیی ارائه نمایند (گو 10و همکاران .)1008 ،در
حال حاضر اضافه کردن شعب فیزیکی مزیت رقابتی بهحساب

63 .Guo
64 .Guo
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نمیآید و در عمل باضرر و زیان نیز همراه است .بالطبع ،بانکها
میتوانند با هزینه کمتر نسبت به ایجاد شعبه و تخصیص بودجه
آن ،به پروسه ایجاد نوآوری در ارائه خدمات به حاشیه سود قابل
توجهی در مقابل رقبا دست پیدا کنند .با توجه به سرعت و شتاب
باالی ظهور فناوریهای نوین ،نوآوریهای فناورانه یک راه کار
مناسب برای بانکها است تا بتوانند با استفاده از فناوریهای نوین،
اقدام به نوآوری در خدمات نمایند .به عبارت دیگر ،تغییرات مختلف
در محیط برای بانکها ،مانند تغییر در نیازهای مشتریان و
پیشرفتهای فناورانه ،محصول و خدمات موجود را تهدید میکند و
از طرفی فرصتهای جدیدی را برای نوآوری خدمات جدید بانکی
بوجود میآورد .بانکها با هدف دوری گزیدن از این تهدیدها و
همچنین استفاده از فرصتهای پیش رو ،ضروری است تا منابع و
قابلیتهای پویای سازمانی خود را در راستای افزایش نوآوری در
خدمات بانکی افزایش دهند .یکی از چالشهای اصلی بانکها در
محیط رقابتی امروز ،مدیریت «قابلیتهای پویای» مورد نیاز برای
نوآوری خدماتی است .این قابلیتها ،تحول و نوسازی فرایندهای
فعلی بنگاه را تسهیل کرده و انواع نوآوری را برای کسب تناسب
بهتر با محیط ارتقاء میدهند .در تحقیق حاضر در راستای
پاسخگویی به این چالش ،به صورت جامع و نظاممند تمامی
شاخصهای مرتبط با نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر
اساس قابلیتهای پویا که در صنعت بانکداری تأثیرگذار هستند با
استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند و چون روابط چندگانه بین شاخصهای نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای پویا در یک شرایط
پیچیده قرار دارد و روابط بین آنها مشخص نمیباشد با استفاده از
رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری و تحلیل میکمک فازی
نسبت به ساختاردهی به روابط بین شاخصها و خوشه بندی آنها
اقدام گردید .براین اساس ،نوآوری تحقیق حاضر شناسایی و بومی
سازی شاخصهای نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا در حوزه
بانکداری الکترونیک و همچنین بررسی ارتباط هر یک از شاخصها
و ارزیابی اثربخشی آنها با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
بوده است .به نحوی که با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات تجربی
انجام گرفته در حوزه نوآوری و قابلیتهای پویا 01 ،زیرشاخص این
دو حوزه استخراج شد .برای غربالگری و حصول اطمینان از اهمیت
زیرشاخصهای شناسایی شده و انتخاب نهایی آنها و بومی سازی
آن در حوزه بانکداری الکترونیک ،از روش دلفی فازی استفاده

گردید .برای سنجش اهمیت زیرشاخصها از دیدگاه خبرگان
استفاده شد .در این مطالعه نیز برای فازیسازی دیدگاه خبرگان ،از
اعداد فازی مثلثی استفاده شدهاست .دیدگاه خبرگان پیرامون
اهمیت هر یک از زیرشاخصها در سه مرحله دلفی فازی با طیف
فازی  1درجه گردآوری شده است .نتایج دلفی فازی در نهایت به
شناسایی 21زیر شاخص برای نوآوری خدمات و  21زیرشاخص
برای قابلیتهای پویا منجر گردید.
با توجه رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری شاخص
"ادراک نیازهای کاربر و گزینههای فناورانه" ،شاخصی مهم و
حیاتی است که به عنوان مبنا و پایه ساختار شاخصهای
نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیتهای
پویا در بانک محسوب میگردد .بعد از آن ،شاخصهای
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7و «مدلهای درآمدی
جدید( »)C11به عنوان مهمترین شاخص نوآوری خدمات
بانکداری الکترونیک در نظر گرفته میشوند.
همچنین در تجزیه و تحلیل میک مک فازی مشخص گردید
تمامی شاخصها از میزان وابستگی و قدرت نفوذ نسبتاً باالیی
برخوردار هستند شاخصهایی که میزان اثربخشی آنها
مثبتتر میباشد دارای رتبه بهتر و بالعکس شاخصهایی که
منفیتر میباشند دارای رتبه بدتری هستند .بنابراین میزان
اثربخشی شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینههای
فناورانه(« ،»)C1مدلهای درآمدی جدید( »)C11و
«مفهوم جدید خدمت ( »)C7از سایر شاخصها بهتر و
بالعکس میزان اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل
خدمات  -جزء فناورانه( « ،»)C10تعامل جدید با
مشتری( »)C8و « مقیاس دهی و بسط ( »)C5از
شاخصهای دیگر ضعیفتر میباشد.
شاخصهای دسته (جدا)کردن( ،)C3تولید مشترک و
سازماندهی( ،)C4مفهوم جدید خدمت ( )C7و سیستم
جدید تحویل خدمات  -جزء سازمانی( )C9شاخصهای
کلیدی سیستم هستند که از قدرت نفوذ باالیی برخوردارند و
بیشترین تأثیر را بر شاخصهای دیگر دارند.
بیشتر پژوهشگران ،عوامل موثر در پروژههای نوآوری
محصول را مورد توجه قرار دادهاند و کمتر به فرآیندها و
توانمندیهای مستقر درسازمانها پرداخته شدهاست.
همچنین عامل تغییرات سریع محیطی و فناورانه و اثرهای
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آن بر فرآیندهای تسهیل کننده نوآوری محصول ،چندان
مورد توجه نبوده است .با این وجود در برخی از مقالهها به
صورت اجمالی به بعضی از عاملها و فرآیندهای سازمانی
اشاره شده است .در بیشتر مقالههای مرتبط با موضوع
افزایش توانایی نوآوری محصول ،به قابلیتهای سازمانی و
همچنین نگرشهای مدیریت آن نسبت به پویایی و تغییرات
محیطی توجه نشده است (کیندستروم 11و دیگران.)1021 ،
ژائو 11و همکاران ( )1023در بررسی بخش بانکداری در
پاسخ به چالشهای مطرحشده توسط شرکتهای نوپای
فناوری مالی براساس نظریه نوآوری خدمات ،اولویتهای
بهبود استراتژیهای نوآوری خدمات مالی را شامل شرکای
تجاری جدید ،مفاهیم جدید خدمات ،نوآوری سازمانی،
نوآوری فناورانه؛ تعامالت جدید با مشتریان و مدلهای
جدید درآمدی عنوان کردند .این یافته با بخشی از نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارد.
کایونگو ( )1010با مطالعه قابلیتهای پویا در نوآوری منابع مالی
بانکها ،به این نتیجه رسید درک چگونگی نوآوری سازمانهای
مالی خرد ،در محصوالت ،خدمات و فرایندها در بکارگیری نظریه
قابلیت پویا از طریق سه مفهوم ادراک ،قاپیدن (تصرف) ،و تبدیل
کردن ایجاد کرده است ،برجسته شده است .تسو و چن ()1010
نیز به این نتیجه رسیدند که قابلیتهای پویا ،تاثیر مثبتی بر
نوآوری خدمات دارد .این یافته هم با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی دارد.
هر پژوهشی در کنار بدیع بودن و داشتن نقاط قوت ،دارای
برخی محدودیت های روش شناختی است .البته باید توجه
داشت که محدودیت های پژوهش به معنی نارسایی پژوهش
در مراحل تدوین ،اجرا ،تحلیل و تبیین نتایج نیست .در
پژوهش حاضر هم برخی محدودیتها به شرح زیر وجود
داشت:
 با توجه به اینکه بانکها ،با توجه فقدان زیرساختهایمناسب نرمافزاری همچنین محدودیتها و قوانین حاکم بر
آنها برای اجرا و یا تقویت برخی از شاخصها و
زیرشاخصهای نوآوری خدمات و قابلیتهای پویا (برای مثال
مدل جدید درآمدی یا تولید مشترک و سازماندهی) با
65 .Kindström
66 .Zhao
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محدودیت مواجه هستند لذا درک درستی از این شاخصها
برای مدیران و کارشناسان خبره وجود نداشت.
 با توجه به اینکه بخش زیادی از این تحقیق در شرایطبیماری کرونا انجام شده است ،عدم دسترسی آسان به منابع
کتابخانهای و همچنین هماهنگی با خبرگان برای انجام
دلفی فازی در سه مرحله ،باعث زمانبر شدن تحقیق شد.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،ابعاد قابلیتهای پویای سازمانی با
ابعاد نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک ،ارتباط علّی و معلولی
درهم تنیدهای دارند که وجود هر کدام را به دیگری وابسته
کردهاست .لذا با توجه به نتایج میکمک فازی به مدیران
بانکها پیشنهاد میگردد:
 -2مفهومسازی خدمت مهمترین بعد قابلیتهای پویا است.
هدف از این شاخص ایجاد ارزش جدید است که برای مشتریان
جذاب است .با توجه به ماهیت نامشهود خدمات ،از شیوههای
مفهوم سازی مانند طراحی ،نمونهسازی و تست مفاهیم خدمت
جدید در کنار تولیده ایده استفاده گردد.
-1با توجه به اهمیت «تولید مشترک و سازماندهی» و
«یادگیری و انطباق» به بانکها پیشنهاد میگردد با شرکتهای
فناوری مالی ،شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت 11و سایر
شرکتها نسبت به طراحی و ایجاد خدمات بانکی اقدام نمایند.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد از سایر تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی فازی،18
تاپسیس فازی ،13الکتره فازی یا  )...برای وزن دهی شاخصها
استفاده گردد .همچنین از آنجائیکه در بانکها و خیلی از
شرکتهای خدماتی ،موضوع «توسعه خدمات» در کنار نوآوری
خدمات از اهمیت باالیی برخوردار است لذا برای تحقیقات آتی
پیشنهاد میگردد تأثیر قابلیتهای پویای سازمانی برای «توسعه
خدمات» نیز مورد بررسی قرار گیرد.

67. payment service provider
)68 .Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP
69. Fuzzy TOPSIS
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