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Aligned with achieving the general policies of the administrative system, this study focuses on the aspects of organizational entrepreneurship in the banking system so that it
could provide an appropriate model for the system and execute the related policies in the
administrative system. The research method is qualitative-quantitative. The purpose is
practical-developmental. The population of the research consists of 23 intellectuals in
the entrepreneurship and banking areas who were interviewed, the data of which was
analyzed through Delphi method, and the effective factors of organizational entrepreneurship in new banking were extracted. The findings suggested that the identified factors
expressed by the intellectuals were overlapping with clauses 10, 12, 17, and 26 of the
general policies of the administrative system. In the quantitative analysis, 191 experts
were selected through the sample power software. The effective factors were categorized
into four groups of entrepreneurship, entrepreneur organization, new banking, and values.
A questionnaire was designed and administered to the sample. The data was analyzed via
LISREL software. The findings indicated that there was a positive significant relationship
after using the parametric tests of Pearson correlation, and structured equation modelling.
JEL Classification: G2, L2.
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پژوهــش حاضــر در راســتای تحقــق سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری بــه شناســایی ابعــاد و
مؤلفههــای کارآفرینــی ســازمانی در سیســتم بانکــداری نویــن پرداختــه اســت تــا ضمــن ارائــۀ
مــدل مناســبی از کارآفرینــی ســازمانی در سیســتم بانکــداری نویــن ،کاربــرد ایــن سیاسـتها
کمــی اســت و از نظــر هــدف ،در
را در نظــام اداری مســجل نمایــد .روش پژوهــش کیفــی ـ ّ
شــمار تحقیقــات کاربــردی ـ توســعهای قــرار میگیــرد .جامعــۀ آمــاری در بخــش کیفــی
شــامل  23نفــر از خبــرگان حــوزۀ کارآفرینــی و بانکــداری اســت کــه بــا اســتفاده از مصاحبــه
و انجــام فــن دلفــی ،عوامــل اثرگــذار بــر کارآفرینــی ســازمانی در بانکــداری نویــن را تعییــن
کردنــد .بــا مطالعــات انجامشــده مشــخص شــد عوامــل شناساييشــده توســط خبــرگان بــا
بندهــاي  17 ،12 ،10و  26سياســتهاي كلــي نظــام اداري همپوشــاني دارد .در بخــش
کمــی 191 ،نفــر از کارشناســان و خبــرگان بــا اســتفاده از نرمافــزار ســمپل پــاور ،بهعنــوان
ّ
نمونــه انتخــاب شــدند .عوامــل مؤثــر در چهــار گــروه اصلــی (کارآفرینــی ،ســازمان کارآفریــن،
بانکــداری نویــن و ارزشهــا) طبقهبنــدی و مــدل پژوهــش تدویــن شــد .ســپس پرس ـشنامه
بــا اســتفاده از عوامــل شناساییشــده طراحــی و بیــن جامعــه آمــاری توزیــع شــد .دادههــا بــا
اســتفاده از نرمافــزار لیــزرل تجزیهوتحلیــل گردیــد .نتایــج بهدســتآمده از آزمــون
فرضیــات بــا اســتفاده از آزمونهــای پارامتریــک همبســتگی پیرســون و مدلســازی
معــادالت ســاختاری نشــان میدهــد عوامــل چهارگانــه رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بــا
کارآفرینی سازمانی دارد.
طبقهبندی .L2 ،G2 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه

ســازمانها جهــت تضمیــن حیــات خــود در عرصــۀ رقابــت جهانــی نیازمنــد یافتــن راهحلهــای نویــن
هســتند تــا در لــوای آن بتواننــد بــه نــوآوری ،خلــق محصــول و عرضــۀ خدمــات باکیفیــت بپردازنــد.
ایــن مهــم در سیاس ـتهای کلــی ابالغشــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری مــورد توجــه ویــژه قــرار
گرفتــه اســت .بندهــای  17 ،12 ،10و  26سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری کــه در ســال  1389ابــاغ
شــد ،بــه چابکســازی ،انعطافپذیــری ،خدماترســانی بهتــر و نویــن ،حمایــت از روحیــۀ نــوآوری و
ارتقــای پویایــی نظــام اداری پرداختــه اســت.
افزونبــر ایــن ،بنــد  1سیاسـتهای کلــی امنیــت اقتصــادی ( ،)1379بندهــای  1و  2سیاسـتهای
کلــی اشــتغال ( ،)1390بنــد  12سیاســتهای کلــی تولیــد ملــی ،حمایــت از ســرمایه و کار ایرانــی
( )1390و بنــد  1سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ( )1392بــر حمایــت و توســعۀ کارآفرینــی،
ترویــج و تقویــت فرهنــگ کار ،افزایــش انگیــزه ،توانمندســازی و ارتقــای بهــرهوری مهــارت و خالقیــت
نیــروی کار تأکیــد کردهانــد.
بانکهــا از ســازمانهایی اســت کــه رقابــت در آ نهــا افزای ـش یافتــه و هــر روز بــر تســهیل
و ســرعت فراینــد خدماتدهــی و عرضــۀ خدمــات نویــن افــزوده میشــود؛ بنابرایــن بانکــداری
ســنتی دیگــر جوا بگــوی نیازهــای درحــال تغییــر مشــتریان بانکهــا نیســت .بانکهــا
نیــز ،ماننــد ســایر ســازمانها ،بــرای ایجــاد فضــای رقابتــی و همچنیــن رهایــی از مشــکالت
ذکرشــده ،ناگزیــر از حرکــت شــتابان بهســمت کارآفرینــی ســازمانی و بهرهگیــری از ایدههــا
و فناور یهــای نویــن هســتند .در ایــن راســتا ،شــناخت ســازمان و توجــه آن بــه کارآفرینــی
و عوامــل مؤثــر بــر آن از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت تــا بتــوان بــا تقویــت نــوآور بــودن،
ریســکپذیری و ابتــکار عمــل شــرايط ورود اثربخــش ســازمانها ،بهويــژه بانكهــا ،بــه
فراينــد كارآفرينــي فراهــم شــود.
نیــاز ســازمان بــه اندیشــهها و افــکار تــازه و اجرایــی کــردن آنهــا از طریــق اجــرای فراینــد
کارآفرینــی ،بــه ایجــاد ســازمانآفرین میانجامــد .حــال چنانچــه ســازمانی بتوانــد فراینــد کارآفرینــی
را در انجــام امــور خــود بـهکار بنــدد ،چهــرۀ نوظهــوری از خــود بــروز داده اســت کــه میتوانــد بســیار
کارآمدتــر از ســایر ســازمانها باشــد .در ایــن پژوهــش ،چگونگــی ایجــاد ایــن چهــرۀ نوظهــور ســازمانی
در صنعــت بانکــداری بررســی شــده اســت .مســئلۀ اصلــی تحقیــق طراحــی الگــوی کارآفرینی ســازمانی
ت اســت از :شناســایی شــاخصها
در صنعــت بانکــداری نویــن اســت .لــذا اهــداف ایــن تحقیــق عبــار 
و مؤلفههــای مؤثــر بــر کارآفرینــی ســازمانی در سیســتم بانکــداری نویــن ،ارائــۀ الگــوی مفهومــی و
بیــان روابــط حاکــم بــر متغیرهــا و آزمــون الگــوی کارآفرینــی ســازمانی در سیســتم بانکــداری نویــن
بهمنظــور بومیســازی آن.
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 .2پیشینۀ تحقیق

الوانــی ،محمــدی الیاســی ،خنیفــر ،جندقــی و وکیلــی ( )1397مــدل اســتراتژي گرایــش بــه کارآفرینــی
در نظــام بانکــی ایــران را بررســی کردنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد در اســتراتژي گرایــش
بــه کارآفرینــی ،عوامــل فرهنگــی و در میــان عوامــل ســازمانی حمایــت مدیریــت عالــی و برقــراري
روابــط ســازنده بیــن واحــد ســازمانی از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت؛ همچنیــن سیســتم پــاداش
نامناســب و وجــود تعــارض ســازمانی وضعیــت مطلوبــی نــدارد.
رضوانــی و اصالحــی ( )1398در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه ضعــف مدلهــای بانکــداری ســنتی
و عــدم پشــتیبانی آنهــا ،آشــنایی بــا فناوریهــای نویــن ،پذیــرش بانکــداری الکترونیــک ،انتخــاب مدل
کسـبوکار الکترونیــک ،بانکــداری مجــازی ،خودخدمتــی برخــط ،بهبــود عملکــرد آینــده ،ویژگیهــای
فــردی ،عوامــل ســازمانی ،واســطههای مالــی و بیمهگــذاران بــر فراینــد و ارزش ارائهشــدۀ جدیــد در
بانکــداری الکترونیــک مؤثــر اســت.
اختیــاری و کســائی ( )1399در پژوهشــی بــه شناســایي و اولویتبنــدی ریســکهای کارآفرینــي
در نظــام بانکــداری پرداختنــد .نتایــج بهدس ـتآمده از ایــن پژوهــش بيانگــر آن اســت كــه ناکارآمــدی
مدیــران و كاركنــان اساس ـیترین ریســک كارآفرینــي در صندوقهــای قرضالحســنه بهشــمار میآیــد.
نتایــج پژوهــش جیهــا و بهویــان )2018( 1نشــان داد اصالحــات انجامشــده در زمینــۀ اعتبــار،
کنترلهــای اعتبــاری ،نظــارت بانکــی و ســرمایههای بینالمللــی بــه فعالیتهــای کارآفرینــی منجــر
شــده اســت .اصالحــات در بخــش اعتبــاری و نظــارت بانکــی بیــش از ســایر بخشهــا اهمیــت دارد.
همچنیــن مطالعــات ایــن تحقیــق نشــان میدهــد خصوصیســازی بانکهــا در اقتصادهــای درحــال
توســعه بیشــتر بــه کارآفرینــی میانجامــد.
راوجــی و مامابلــو )2019( 2در پژوهشــی تأثیــر کارآفرینــی ســازمانی بــر نــوآوری خدمــات در
مؤسســات بانکــی را واکاوی کردنــد و دریافتنــد کــه رســمیت ،نــوآوری ،پــاداش ،حمایــت مدیــران
و ســاختار ســازمان و محیــط از مهمتریــن ابعــاد کارآفرینــی ســازمانی در بانکهاســت؛ همچنیــن
قوانیــن و مقــررات را عامــل بازدارنــدهای کــه بــه دلســردی و بیتوجهــی کارکنــان بــه خالقیــت منجــر
میشــود ،معرفــی کردنــد.

 .3چارچوب نظری

بهمنظــور درک موضــوع پژوهــش ،بــه تعاریــف حــوزۀ کارآفرینــی ســازمانی و بانکــداری نویــن پرداختــه
میشــود.
1. Jha & Bhuyan
2. Ravjee & Mamabolo
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3ـ .1کارآفرینی سازمانی
کارآفرینــی ســازمانی بــه فراینــدی اطــاق میشــود کــه در آن ،ســازمانها فرصتهــای توســعه
و رشــد را شناســایی میکننــد و بــا نــوآوری و تشــخیص مجــدد منابــع ،باعــث ایجــاد ارزشهــای
جدیــد بــرای مشــتری میشــوند (یداللهــی ،1384 ،بــه نقــل از باقریریــزی .)1400 ،در کارآفرینــی
ســازمانی ،نیــاز اســت تــا شــرکتها در فعالیتهایــی ماننــد نــوآوری و ســرمایهگذاری تعامــل داشــته
باشــند؛ بهعبارتــی کارآفرینــی ســازمانی از دو فراینــد ایجــاد کســبوکارهای نــو در ســازمانها و
ایجــاد تغییــرات در آنهــا از طریــق نوســازی یــا نــوآوری تشــکیلشــده اســت (پیرایــش ،امیــری،
جعفــری و ایمانــی برنــدق .)1399 ،درمجمــوع ابعــاد کارآفرینــی ســازمانی دارای هشــت مفهــوم
کلــی اســت :ســرمایهگذاری جدیــد ،کس ـبوکارهای تــازه ،نــوآوری در زمینــة محصــول و خدمــات،
نــوآوری در فراینــد تولیــد ،تجدیــد ســاختار ســازمانی ،ریســکپذیری ،داشــتن ابتــکار عمــل و
رقابـ�ت تهاجمـ�ی ( .)Hornsby, Kuratko, Holt & Wales, 2020نــوآوری ،پــاداش ،رســمیت ،حمایــت
مدیــران و ســاختار و محیــط ســازمان از مهمتریــن ابعــاد کارآفرینــی ســازمانی در بانکهاســت
(.)Ravjee & Mamabolo, 2019
3ـ .2بانکداری نوین
بانکــداری نویــن بهمعنــای یکپارچهســازی بهینــۀ تمــام فعالیتهــای بانــک از طریــق بهکارگیــری
فنــاوری نویــن اطالعــات ،مبتنــی بــر فراینــد بانکــی منطبــق بــر ســاختار ســازمانی بانکهاســت کــه
امــکان در اختیــار گذاشــتن تمــام خدمــات مــورد نیــاز مشــتریان را فراهــم میکنــد (ونــوس و مختــاران،
بــه نقــل از نــادری و قاســمینژاد .)1393 ،توســعۀ صنعــت بانکــداری مــدرن نیازمنــد بهکارگیــری
نیــروی انســانی بامهــارت اســت و کیفیــت خدمــات را افزایــش میدهــد (حســنی ،ســلطانی و ضرابیــه،
 .)1397بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات بــرای ایجــاد بانکــداری نویــن از آنجــا اهمیــت دارد کــه باعــث
عرضـ�ۀ خدمـ�ات متنـ�وع یمیشــود و درنتیجــه رضایتمنــدی مشــتری را بههمــراه دارد (�Muraleed
 .)haran, 2019بــرای ایجــاد صنعــت بانکــداری مــدرن ابتــدا بایــد زیرســاختهای الزم فراهــم گــردد؛
ســپس بــا بهکارگیــری نیــروی انســانی ماهــر ،تنــوع و کیفیــت خدمــات افزایــش یابــد کــه درمجمــوع
ایــن عوامــل رضایتمنــدی مشــتری را بههمــراه دارد (.)Buchak, Matvos, Piskorski & Seru, 2018
بــرای ایجــاد صنعــت بانکــداری نویــن بهکارگیــری مؤثــر و درســت فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی
بســیار حائــز اهمیــت اســت و بــرای اجــرای درســت آن بایــد ابتــدا زیرســاختهای آیتــی (پهنــای
بانـ�د ،شـ�بکههای ماهـ�وارهای و  )...فراهـ�م گـ�ردد (.)Lee & Shin Yong, 2018
بــا اســتفاده از دادههــا و اطالعــات کتابخانـهای و از واکاوی مجــات تخصصــی التیــن و پایگاههــای
اطالعاتــی داخلــی و خارجــی ،ابعــاد و مؤلفههــای مؤثــر بــر ایجــاد یــک ســازمان کارآفریــن شناســايي
گردیـ�د کـ�ه در جــدول  1نشــان دادهشــده اســت.
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جدول  .1ابعاد و مؤلفههاي کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین مستخرج از پیشینه و مبانی نظری
مؤلفه
ایدۀ کارآفرینی
ریسکپذیری
کارآفرینی

)Dellaberaka, 2002; Antionic & Hisrich, 2003; Lumpkin & Dess,
(2005; Jaworski & Kohli, 1993

پیشگامی
نوآوری

;)Antionic & Hisrich, 2003; Lumpkin & Dess, 2005
(Jaworski & Kohli, 1993

رقابتپذیریتهاجمی

()Dellaberaka, 2002; Carrier, 2015; Wiklund & Shephered, 2005
()Lumpkin & Dess, 2005

فرهنگسازمانی

()Covin & Slevin, 1991; Zahra, 2020; Lumpkin & Dess, 2005

حمايت مديريت

()Lumpkin & Dess, 2005; Kuratko & Hodgetts, 2001; Zahra, 2020

اهداف و
استراتژیها
اندازۀ سازمان

()Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 2005
()Lumpkin & Dess, 2005; Kuratko & Hodgetts, 2001

محیط

()Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 2005

ساختار

;)Kuratko & Hodgetts, 2001; Covin & Slevin, 1991; Zahra, 2020
(Lumpkin & Dess, 2005

فناوری اطالعات
مهارت نیروی انسانی
بانکداری
نوین

()Carrier, 2015; Dellaberaka, 2002

()Antionic & Hisrich, 2003; Lumpkin & Dess, 2005

فرصتطلبی

کارآفرینی
سازمانی

منابع

تنوع خدمات

()Muraleedharan, 2019; Machiraju, 2008
(حسنی و دیگران)Buckak et al., 2018;1387 ،
()Muraleedharan, 2019; Machiraju, 2008; Buckak et al., 2018

کیفیت خدمات

(حسنی و دیگران)Buckak et al., 2018;1387 ،

رضایت مشتری

()Buckak et al., 2018; Muraleedharan, 2019

زیرساخت

(حسنی و دیگران)Buckak et al., 2018;1387 ،

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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ش تحقیق
 .4رو 

كمــي) اســت كــه بــراي كشــف ،توصيــف و
پژوهــش حاضــر از نــوع آميختــۀ اكتشــافي (كيفــي ـ ّ
مدلســازی ،از روش كيفــي (تكنيــك دلفــي) بهــره گرفتــه و مؤلفههــای اثرگــذار بــر كارآفرينــي
كمــي براســاس پارادايــم اثباتگرایــی
ســازماني در سيســتم بانكــداري شناســایی شــده اســت .بــا روش ّ
هــم بــه تعييــن روابــط و ميــزان اثرگــذاري مؤلفههــا بــر بانكــداري نويــن پرداختــه شــده اســت.
بهمنظــور تأییــد نظــري یافتههــای حاصــل از مطالعــات پيشــين و همچنيــن نظريــات مطرحشــده
و مــدل مفهومــي اولیــه ،بــه کمــک روش دلفــی ،از  23نفــر از خبــرگان نظرخواهــی شــد .نمونــۀ پژوهش
در ايــن بخــش 23 ،نفــر خبــره و آشــنا بــه مســائل ســازمانی ،مدیریــت و کارآفرینــی بــود كــه بـهروش
گلولهبرفــي انتخــاب شــدند .ايــن خبــرگان داراي مــدرك دانشــگاهي مديريــت و كارآفرينــي بــا ســابقۀ
خدمــت در حــوزۀ معاونــت و مديريــت شــعب بانکهــای دولتــي اســتان البــرز هســتند .در قســمت
تحليــل ميدانــي ،براســاس اطالعــات استخراجشــده از مطالعــات پيشــين و همچنيــن بانــك اطالعاتــي
موجــود در شــبكۀ بانكــي ،ســؤاالت مصاحبــه اســتخراج شــد و بــا مراجعــۀ حضــوري ،پرســشنامۀ
كمــي نيــز ،بــرای تعییــن حجــم نمونــه از
محققســاخته بــه خبــرگان تحويــل داده شــد .در قســمت ّ
نرمافــزار ســمپل پــاور اســتفاده گردیــد و  191نفــر بهعنــوان حجــم نمونــه محاســبه شــد.
بــراي جم ـعآوري اطالعــات مــورد نيــاز بهمنظــور تدويــن ســؤاالت مصاحبــه ،بــا اســتفاده از روش
كتابخان ـهاي ،مطالعــات پيشــين و همچنيــن نظريــات مطرحشــده در ایــن زمینــه ،ابعــاد و مؤلفههــاي
اثرگــذار بــر كارآفرينــي ســازماني شناســايي شــد .بــرای تأییــد و ارزيابــي ايــن یافتههــا ،از نظرســنجي
خبــرگان براســاس روش دلفــي ،بــا تکیــه بــر مصاحبــۀ نيمهســاختاريافته و پرســشنامه اســتفاده
گرديــد .در ادامــه بهمنظــور تأییــد مــدل مفهومــي ،پرســشنامۀ محققســاخته بــهکار آمــد .ایــن
پرســشنامه شــامل  81گويــه و براســاس طيــف پنجارزشــي ليكــرت اســت .روايــي بخــش كيفــي
پژوهــش از طريــق ضريــب نســبي روايــي محتــوا ( )CVRو مــرور و اصــاح یافتههــا توســط پانــل
خبــرگان بهدســت آمــد .پايايــي ايــن بخــش نيــز از طريــق مستندســازی كنتــرل گرديــد .بــراي
پرســشنامۀ محققســاخته نيــز از ســه روش اعتبــار محتوایــی (بــا روش اعتبــار صــوری) و روایــی
ســازه (بــا روش تحلیــل عاملــی تأییــدی) و روایــی همگــرا اســتفادهشــد .بــراي نمونهگیــری در بخــش
كمــي نيــز ،روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــد .روش دلفــي در چهــار مرحلــه انجــام شــد
ّ
كـ�ه مراحـ�ل آن در شــکل  1آمــده اســت.
در مرحلــۀ اول دلفــی ،ایــن فهرســت بــرای تعییــن میــزان اهمیــت در اختیــار اعضــا قــرار گرفــت و
همچنیــن از آنهــا خواســته شــد تــا نظــرات خــود را درمــورد عواملــی که در فهرســت وجــود نــدارد ،بیان
کننــد .در مرحلــۀ دوم دلفــی ،عوامــل انتخــاب یــا پیشــنهاد شــده از ســوی اعضــا بههمــراه نمرههــای
مرحلــۀ اول ،مجــدد در اختیــار اعضــا قــرار داده شــد .در مرحلــۀ ســوم دلفــی ،نظــر اعضــا دربــارۀ عواملــی
کــه در مراحــل قبلــی مهــم تشــخیص داد ه شــده بــود ،دوبــاره دریافــت شــد .روش دلفــی پــس از انجــام
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مرحلــۀ چهــارم و دســت یافتــن بـ ه اتفــاق آرا براســاس مقیــاس کنــدال پایــان پذیرفــت .بــا بهکارگیــری
ضریــب هماهنگــی کنــدال میتــوان درجــۀ هماهنگــی و موافقــت چندیــن دســته رتبــۀ مربــوط بــه N
فــرد یــا شـیء را تعییــن کــرد .بــهبیــاندیگــر ،بــا اســتفاده از ایــن مقیــاس ،همبســتگی رتبـهای بیــن
 Kمجموعــه رتبــه را میتــوان یافــت (فرمانــی ،باباشــاهی ،عربــی و آللــی .)1399 ،نتایــج ضریــب کنــدال
بــرای مراحــل دوم تــا چهــارم بهترتیــب برابــر اســت بــا  0/829 ،0/648و  0/879و چــون ایــن مقادیــر
ی دارد ،دلفــی در مرحلــۀ
در مراحــل ســوم و چهــارم از  7بیشــتر اســت و نتایــج ایــن دو مرحلــه هماننــد 
چهــارم پایــان یافــت .پــس از انجــام دلفــي و تدويــن مــدل اوليــۀ پژوهــش ،پرس ـشنامۀ محققســاخته
براســاس یافتههــای بهدس ـتآمده تدويــن شــد و دادههــای مــورد نیــاز جهــت آزمــون مــدل مفهومــي
كمــي بــا اســتفاده از روش تجزیهوتحلیــل آمــاري و بــا تأکیــد بــر
كمــي گــرد آمــد .دادههــای ّ
بهصــورت ّ
فراوانــي و ميانگيــن طبقهبنــدی و تحليــل شــد .تجزیهوتحلیــل دادههــای بهدســتآمده از تحقيقــات
ميدانــي بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاري و بــا بهکارگیــری نرمافــزار اسپ ـیاساس( 3نســخۀ
 )22و نرمافــزار لیــزرل( 4نســخۀ  )8.80انجــام شــد.

شكل  .1مراحل مختلف پانل دلفی در پژوهش
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3. SPSS 22
4. LISREL 8.80
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در مرحلــۀ اول دلفــی ،ایــن فهرســت بــرای تعییــن میــزان اهمیــت در اختیــار اعضــا قــرار
گرفــت و همچنیــن از آنهــا خواســته شــد تــا نظــرات خــود را درمــورد عواملــی کــه در فهرســت
وجــود نــدارد ،بیــان کننــد .در مرحلــۀ دوم دلفــی ،عوامــل انتخــاب یــا پیشــنهاد شــده از ســوی
اعضــا بههمــراه نمر ههــای مرحلــۀ اول ،مجــدد در اختیــار اعضــا قــرار داده شــد .در مرحلــۀ
ســوم دلفــی ،نظــر اعضــا دربــارۀ عواملــی کــه در مراحــل قبلــی مهــم تشــخیص داده شــده بــود،
دوبــاره دریافــت شــد .روش دلفــی پــس از انجــام مرحلــۀ چهــارم و دســت یافتــن ب ـه اتفــاق آرا
براســاس مقیــاس کنــدال پایــان پذیرفــت .بــا بهکارگیــری ضریــب هماهنگــی کنــدال میتــوان
درجــۀ هماهنگــی و موافقــت چندیــن دســته رتبــۀ مربــوط بــه  Nفــرد یــا شــیء را تعییــن
کــرد .بــه بیــان دیگــر ،بــا اســتفاده از ایــن مقیــاس ،همبســتگی رتبــهای بیــن  Kمجموعــه
رتبــه را میتــوان یافــت (فرمانــی ،باباشــاهی ،عربــی و آللــی .)1399 ،نتایــج ضریــب کنــدال
بــرای مراحــل دوم تــا چهــارم بهترتیــب برابــر اســت بــا  0/829 ،0/648و  0/879و چــون ایــن
مقادیــر در مراحــل ســوم و چهــارم از  7بیشــتر اســت و نتایــج ایــن دو مرحلــه هماننــدی دارد،
دلفــی در مرحلــۀ چهــارم پایــان یافــت .پــس از انجــام دلفــي و تدويــن مــدل اوليــۀ پژوهــش،
پرســشنامۀ محققســاخته براســاس یافتههــای بهدســتآمده تدويــن شــد و دادههــای مــورد
كمــي بــا اســتفاده
كمــي گــرد آمــد .داد ههــای ّ
نیــاز جهــت آزمــون مــدل مفهومــي بهصــورت ّ
از روش تجزیهوتحلیــل آمــاري و بــا تأکیــد بــر فراوانــي و ميانگيــن طبقهبنــدی و تحليــل شــد.
تجزیهوتحلیــل داد ههــای بهدســتآمده از تحقيقــات ميدانــي بــا اســتفاده از مــدل معــادالت
ســاختاري و بــا بهکارگیــری نر مافــزار ا سپــیا ساس (نســخۀ  )22و نرمافــزار لیــزرل (نســخۀ
 )8.80انجــام شــد.

 .5یافتههای تحقیق

مؤلفههــای استخراجشــده از چارچــوب نظــری بــا اســتفاده از روش دلفــي آزمــوده شــد .در
مرحلــۀ اول دلفــي ،بــا بهکارگیــری پرســشنامۀ بــاز و بســته 18 ،مؤلفــه در قالــب  5بُعــد
مــورد ارزيابــي خبــرگان قــرار گرفــت .در ايــن مرحلــه ،دو مؤلفــه جديــد از ســوی خبــرگان
شناســايي شــد .در دور دوم ،دو عامــل جدیــد (ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه و ارزشهــای حاکــم
بــر ســازمان) بــه فهرســت اضافــه شــد و مجــدد مــورد بررســی خبــرگان قــرار گرفــت همچنيــن
از خبــرگان درخواســت شــد کــه میــزان اهمیــت هریــک از مؤلفههــا را بهترتیــب بــا اختصــاص
عــدد  ۱بهعنــوان بیشــترین اهمیــت تــا عــدد  ۶بهعنــوان کمتریــن اهمیــت مشــخص کننــد .در
دور ســوم پانــل دلفــي ،مؤلفههایــی کــه بــا اجمــاع خبــرگان در دورهــای اول و دوم بــا وزن  4بــه
بــاال مشــخص شــده بــود ،بــراي اعضــاي پانــل ارســال و از آنــان خواســته شــد عالوهبــر مشــخص
كــردن ترتيــب اهميــت هريــك از عوامــل ،نظــر خــود را دربــارۀ میــزان تأثیــر ایــن عوامــل نيــز در
قالــب طيــف ليكــرت (از بســیار کــم تــا بســیار زیــاد) ابــراز کننــد .دور چهــارم درحقیقــت تکــرار
دور ســوم بــود کــه بــا هــدف دســتیابی بـه اتفاقنظــر اعضــای پانــل دربــارۀ میــزان اهمیــت عوامــل
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و مؤلفههــای انتخابشــده و نیــز ترتيــب اهمیــت آنهــا انجــام شــد .ضریــب هماهنگــی کنــدال
در ایــن دور بــرای مؤلفههــای کارآفرینــی ،کارآفرینــی ســازمانی ،بانکــداری نویــن و ارزشهــا
بهترتیــب  0.761 ،0.914 ،0.949و  0.892بهدســت آمــد.
جدول  .2مقایسۀ میزان تأثیر عوامل کلیدی و مؤثر بر کارآفرینی ،کارآفرینی سازمانی و نظام بانکداری نوین و
ارزشها در چهار دور پانل دلفی
پانل اول

پانل سوم

ردیف

پانل دوم

پانل چهارم

مؤلفه

1

خلق ایده

4/82

2

اجرای ایده

-

-

3

بهرهبرداری از ايده

-

-

4/80

4

فناوری اطالعات

4/82

3/79

-

-

5

مهارت نیروی
انسانی

-

-

0/500

0

4/80

6

تنوع خدمات

-

-

4/85

0/349

4/85

0/349

7

افراد

-

-

4/85

0/349

4/85

0/349

4/91

8

نوآوری

-

-

4/80

0/392

4/95

0/213

4/95

0/213

9

اهداف

4/78

0/412

-

-

4/80

0/499

4/81

0/499

10

ساختار

4/86

0/336

-

-

4/50

0/500

4/60

0/490

11

محیط

4/69

0/460

-

-

4/42

0/583

4/52

0/587

12

ارزشهاي حاكم بر
سازمان

-

-

4/66

0/642

4/57

0/583

4/62

0/575

13

ارزشهاي حاكم بر
جامعه

-

-

4/71

0/547

4/71

0/452

4/81

0/393

میانگین انحراف
معیار

-

0/393

-

0/431

-

0/415

-

0/382

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

0/379

-

-

4/90

0/293

4/95

0/213

4/85

0/349

4/85

0/349

4/91

0/294

0/392

4/80

0/392

4/86

0/350

4/71

0/451

4/76

0/429

0/392

4/86

0/353

4/91

0/294
0/294
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براســاس نتایــج تحلیــل نظــرات ،بیشــترین میــزان موافقــت و رتبهبنــدی خبــرگان در چهارمیــن
نظرســنجی در بُعــد کارآفرینــی بهترتیــب مربــوط بــه خلــق ،اجــرا و بهرهبــرداری از ایــده؛ در بُعــد
کارآفرینــی ســازمانی نــوآوری ،افــراد ،اهــداف ،ســاختار و محیــط؛ در بُعــد بانکــداری نویــن تنــوع
خدمــات ،مهــارت نیــروی انســانی و فنــاوری اطالعــات؛ و در بُعــد ارزشهــا ارزشهــای حاکــم بــر
ســازمان و ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه بــوده اســت .پاســخگو بــودن ،رعایــت انصــاف و عدالــت،
اطمينــان و امانــتداری ،تعامــل و رفتــار صميمانــه و پرهيــز از کاغذبــازی را میتــوان از ارزشهــای
حاكــم بــر جامعــه و مشــتريمداري ،و حفــظ كرامــت انســاني ،داشــتن دقــت ،ســرعت ،ســهولت و
كيفيــت در عرضــۀ خدمــات را از ارزشهــای حاكــم بــر نظــام بانکــداری بهشــمار آورد کــه بــرای
داشــتن نظــام بانکــداری کارآفریــن ضــروری اســت.
پــس از تأییــد مؤلفههــای مربــوط بــه ابعــاد چهارگانــۀ مــدل ،پرس ـشنامۀ محققســاخته طراحــي
و روايــي محتوايــي آن مــورد تأییــد ده نفــر از خبــرگان قــرار گرفــت .بــراي روايــي ســازه نيــز ،از روش
تحليــل عاملــي تأییــدی اســتفاده شــد و ســپس نيكويــي بــرازش براســاس كاي دو بــه درجــۀ آزادي و
همچنيــن شــاخصهای  CFI8 ،NFI7 ،AGFI6 ،GFI5و  RMSEA9ارزيابــي شــد .درنهایــت بــراي مــدل
تأییدشــده روايــي همگــرا از شــاخص متوســط واريانــس ،روايــي واگــرا از بررســي كوواريانــس بيــن
متغيرهــاي مســتقل ،پايايــي تركيبــي و پايايــي درونــي بــا اســتفاده از ضريــب آلفــاي كرونبــاخ محاســبه
شــد.
جدول  .3شاخصهای نيكويي برازش مدل تحليل عاملي
شاخصهای نيكويي برازش

df/χ2

ميزان مطلوب

>3

<0/90

كارآفريني

1/04

0/98

کارآفرینی سازمانی

1/50

0/96

بانکداری نوین

1/68

0/95

0/92

ارزشها

1/04

0/94

0/91

0/92

ارزشآفرینی

2/01

0/95

0/94

0/93

 .5شاخص نیکویی برازش.
 .6شاخص نیکویی برازش تعدیلشده.
 .7شاخص برازش هنجارشده.
 .8شاخص برازش تطبیقی.
 .9ریشۀ میانگین مربعات خطای تقریب.
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GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

<0/90

<0/90

<0/90

>0/08

0/96

0/95

0/94

0/045

0/94

0/97

0/98

0/046

0/94

0/93

0/056

0/94

0/077

0/92

0/047
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بــرای بــرازش مــدل ســاختاری ،بايــد ميــزان شــاخصهای نکویــی بــرازش بيشــتر از  ،0/90كاي دو
کوچکتــر از  3و ريشــۀ معــدل مربعــات خطــای بــرآورد نیــز کمتــر از  0/08باشــد کــه در جــدول  3نتايــج
مالحظــه میگــردد تمــام مــوارد تأییــد میشــود؛ لــذا بــا توجــه بــه شــاخصهای بــرازش میتــوان
گفــت دادههــای جمعآوریشــده بهخوبــی مــدل مفهومــی را مــورد حمایــت قــرار میدهــد و بــه
بیــان دیگــر ،میتــوان اذعــان کــرد مــدل تحقیــق از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت .پــس از بــرازش
مــدل ســاختاری ،10میتــوان پایایــی ســازه (متغیرهــای مفهومــی) را محاســبه کــرد .پایایــی ســازه را
میتــوان براســاس پایایــی مر ّکــب ( )CRو میــزان واریانــس استخراجشــده ( )AVEمحاســبه کــرد.
ی کــه پايايــي تركيبــي متغیرهــای ســازه بيــش از  0/7باشــد ،میتــوان گفــت پايايــي خــوب
هنگام ـ 
اســت .درنهایــت پــس از انجــام آزمونهــای تحليــل عاملــي تأییــدی مرتبــۀ دوم و پايايــي تركيبــي
مشــخص شــد در بُعــد كارآفرينــي ،بــا توجــه بــه اطالعــات جمعآوریشــده ،ســه عامــل خلــق ايــده،
اجــراي ايــده و بهرهبــرداری از ايــده از روايــي و پايايــي مطلوبــي برخــوردار اســت و در مــدل نهايــي
بهعنــوان «كارآفرينــي» درنظــر گرفتــه شــد .نتايــج ايــن محاســبات در جــدول  4آمــده اســت.
جدول  .4شاخصهای مربوط به بار عاملی ،پايايي مر ّكب ،واريانس استخراجشده و آلفاي كرونباخ در كارآفريني
گویه

بار
عاملی

خلق ايده

CR
0/89

اتخاذ سياست جذب ،استخدام و نگهداري كاركنان خالق و نوآور

0/94

حمايت ،تشويق و اعطاي پاداش به كاركنان ریسکپذیر و نوآور

0/94

استفاده از تكنيكهاي خلق ايده در بانك

0/94

اعتماد و استقبال كاركنان از نظام پیشنهادها با ارائۀ پيشنهادهاي كاربردي

0/93

همراستا بودن ايدههاي ارائهشده با اهداف ،استراتژيها و مأموریت بانك

0/93

همراستا بودن ايدههاي ارائهشده با نيازهاي درحال تغيير مشتريان

0/60

اعتقاد مديران به نهادينه كردن تغيير و نوآوري در فرايندها ،روشهاي
اجرايي و خدمات

0/63

درك شرايط محيط داخلي و خارجي بانك توسط كاركنان به هنگام ارائۀ
پيشنهادهاي جديد

0/60

 AVEآلفاي
كرونباخ
0/81

0/87

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

10. SEM

زهرا حقروستا و همکاران .طراحي مدل سازمان كارآفرين در نظام بانكي كشور جهت تحقق سیاستهای كلي نظام اداري.

257

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

گویه

بار
عاملی

اجراي ايده

CR
0/86

ارزيابي سريع و كارشناسي ايدهها و پيشنهادهاي جديد و ارائۀ بازخورد به
پیشنهاددهنده

0/61

امکانسنجی اجراي ايدههاي جديد (با توجه به اهداف ،تحليل شرايط
محيطي ،رقبا و)...

0/58

طراحي خدمات جديد مبتني بر ايدههاي خالقانه بهجای تقليد از رقبا

0/92

طراحي خدمات جديد مبتني بر نيازها و خواستههاي درحال تغيير مشتريان
بهجای طراحي خدمات مبتني بر نيازهاي بانك

0/93

تشويق كاركنان به ريسكپذيري معقول جهت بهکارگیری ايدههاي جديد

0/93

تشويق كاركنان به استفاده از روشهاي جديد و متفاوت با گذشته در انجام كارها

0/91

اختصاص سريع و آسان منابع مورد نیاز جهت اجراي طرحهاي نوآورانه

0/89

اجراي آزمايشي طرحهاي جديد و انجام اقدامات اصالحي

0/44

اطالعرسانی سريع و صحيح به كاركنان و مشتريان دربارۀ خدمات جديد بانك

0/52
0/80

بهرهبرداری از ايده
ارزيابي ميزان رضايت ذينفعان (سهامدار ،كاركنان و مشتريان) از نوآوريها
و خدمات جديد بانك

0/49

سنجش ميزان افزايش انواع بهرهوری حاصل از نوآوريها و خدمات جديد
بانك

0/48

سنجش ميزان افزايش سهم بازار و سودآوري حاصل از نوآوريها و خدمات
جديد بانك

0/88

 AVEآلفاي
كرونباخ
0/74

0/61

0/84

0/79

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در بُعــد كارآفرينــي ســازماني ،پــس از انجــام آزمونهــای تحليــل عاملــي تأییــدی مرتبــۀ دوم و
پايايــي تركيبــي مشــخص شــد در بُعــد كارآفرينــي ســازماني بــا توجــه بــه اطالعــات جمعآوریشــده
پنــج عامــل افــراد ،اهــداف ،فنــاوري ،ســاختار و محيــط از روايــي و پايايــي مطلوبــي برخــوردار اســت
و در مــدل نهايــي بهعنــوان «كارآفرينــي ســازماني» درنظــر گرفتــه شــد .نتايــج ايــن محاســبات در
جــدول  5ذکــر شــده اســت.
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جدول  .5شاخصهای مربوط به بار عاملي ،پايايي مر ّكب ،واريانس استخراجشده و آلفاي كرونباخ در كارآفريني سازماني
بار عاملی

گویه
افراد

CR
0/78

حمايت مديران ارشد از افراد خالق و نوآور در حوزههای آیتی

0/92

رعايت شایستهساالری در انتخاب مديران (سپردن پستهای كليدي به
افراد خالق و نوآور)

0/93

ايجاد احساس عدالت سازماني بهواسطۀ منصفانه بودن سيستم ارتقا،
انتصاب ،پرداختيها

0/94

عالقۀ مديران و كاركنان به انجام كارهاي كام ً
ال مشخص و تعریفشده و
پرهيز از كار در شرايط چالشي و پرابهام

0/91

اجتناب از هرگونه انتقاد يا مخالفت با نظرات مسئوالن باالتر بهدليل ترس

0/89

استقبال مديران از وجود اختالفسلیقه و تضارب افكار در بانك

0/43

پرهيز از نكوهش و انتقاد از كاركنان بهدليل اشتباهات هنگام نوآوري و
انجام كارهاي جديد

0/52

ميزان رضايت كاركنان دانشي از منزلت شغلي ،سطح پرداختها و نحوۀ
جبران خدمات

0/48

اهداف

0/85

داشتن بيانيۀ مأموريت و چشمانداز مشترك مد ّون ،واضح ،آیندهنگر و
مشوق تغيير و نوآوري

0/47

سازگاري و همسو بودن اهداف و راهبردهاي همۀ واحدهاي بانك با
چشمانداز مشترك

0/89

همجهت بودن اهداف شخصي كاركنان و مديران با اهداف بانك

0/93

داشتن نگرش سيستمي و هدفمند در همۀ برنامهها و فعالیتها

0/89

تالش درجهت ارائۀ خدمات متمايز و نوآورانۀ مبتني بر اهداف مشترك
همۀ واحدهاي بانك

0/88

فناوري

0/84

ارتباط مؤثر با مجامع صنعتي ،علمي و دانشگاهي بهمنظور شناسايي و
جذب فناوریهای نوين ارتباطي و اطالعاتي

 AVEآلفايكرونباخ
0/75

0/81

0/83

0/76

0/80

0/84

0/68

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

زهرا حقروستا و همکاران .طراحي مدل سازمان كارآفرين در نظام بانكي كشور جهت تحقق سیاستهای كلي نظام اداري.
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تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

بار عاملی

گویه
استفاده از دانش و نظرات كارشناسانۀ مشاوران متخصص در حوزههای
كارآفريني و فناوري

0/91

تدوين نظام جامع فناوري اطالعات بانك

0/92

ساختار

CR

0/79

حذف گامبهگام ساختار فيزيكي و حركت بهسمت ساختارهاي شبکهای
و مجازي

0/92

افزايش ارتباطات سازماني غیررسمی ،افقي و از پايين به باال با استفاده
از فناوري ارتباطي و اطالعاتي

0/92

تأكيد بر تحقق اهداف بهجای الزام به رعايت حداكثري قوانين و مقررات
و دستورالعملها

0/91

تدوين مقررات ،آییننامهها و دستورالعملها در راستاي تشويق و ترويج
نوآوري و ريسكپذيري

0/94

پرداخت مزايا و پاداشها برمبناي ارزيابي عملكرد

0/95

محيط

0/77

داشتن تعامل مؤثر و مبتني بر رابطه برد ـ برد با ذينفعان بهمنظور
جلب حمايت از فعاليتهاي نوآورانۀ بانك

0/72

حصول اطمينان از ميزان ثبات سیاستهای پولي و بانكي دولت در
طراحي خدمات جديد

0/70

توجه به ميزان حمايت خطمشیگذاران ،دولت از توسعۀ خدمات نوين
بانكها

0/91

توجه به ميزان توسعۀ شبکههای مخابراتي و اينترنتي در سراسر كشور

0/91

استفاده از فرصتهای ایجادشده توسط آیتی در محیط بازار

0/92

تحليل دائمي رقبا و تالش جهت ارائۀ خدمات متمايز نسبت به آنها

0/89

 AVEآلفايكرونباخ

0/92

0/84

0/77

0/75

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در بُعــد بانكــداري نويــن ،پــس از انجــام آزمونهــای تحليــل عاملــي تأییــدی مرتبــۀ دوم و پايايــي
تركيبــي ،مشــخص شــد در ايــن بُعــد با توجــه بــه اطالعات جمعآوریشــده ســه عامــل فنــاوري اطالعات،
مهــارت نيــروي انســاني و تنــوع خدمــات از روايــي و پايايــي مطلوبــي برخــوردار اســت و در مــدل نهايــي
بهعنــوان «بانكــداري نويــن» درنظــر گرفتــه شــد .نتايــج ايــن محاســبات در جــدول  6آمــده اســت.
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جدول  .6شاخصهای مربوط به بار عاملي ،پايايي مر ّكب ،واريانس استخراجشده و آلفاي كرونباخ در بانكداري نوين
بار عاملی

گویه
فناوري اطالعات

CR
0/75

کاربرد آیتی در فرایندها و انجام وظایف واحدهای مختلف بانک

0/92

استفاده از آیتی در ارائۀ انواع خدمات نوین بانکی

0/89

استفاده از آیتی در مدیریت ارتباط با مشتری

0/89

طراحی ساختار سازمانی بانک حول محور اطالعات و ارتباطات بهجای
سلسلهمراتب

0/88
0/79

مهارت نيروي انساني
انجام سریع امور بانکی با کیفیت باال و با توجه به جزئیات توسط
کارکنان

0/91

گوش دادن و اهمیت دادن به پرسشها و مشکالت مشتریان

0/92

داشتن دانش شغلی و مهارت حرفهای

0/93

اطالعرسانی و راهنمایی کارکنان بانک درمورد خدمات قبلی و جدید

0/92

تنوع خدمات

0/83

انواع سپردهها یا طرحهای سپردهگذاری

0/90

بانکداری مبتنی بر نمابر

0/93

انواع تسهیالت برای اقشار مختلف جامعه

0/94

بانکداری اینترنتی و تلفنی

0/93

بانکداری مبتنی بر شعبههای الکترونیک

0/91

 AVEآلفايكرونباخ
0/90

0/92

0/92

0/72

0/78

0/81

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در بُعــد ارزشهــا ،پــس از انجــام آزمونهــای تحليــل عاملــي تأییــدی مرتبــۀ دوم و پايايــي
تركيبــي ،مشــخص شــد در ايــن بُعــد بــا توجــه بــه اطالعــات جمعآوریشــده دو عامــل ارزشهــای
حاكــم بــر ســازمان و ارزشهــاي حاكــم بــر جامعــه روايــي و پايايــي مطلوبــي دارد و در مــدل نهايــي
بهعنــوان «ارزشهــا» درنظــر گرفتــه شــد .نتايــج ايــن محاســبات در جــدول  7قابــلمشــاهده اســت.
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تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

جدول  .7شاخصهای مربوط به بار عاملي ،پايايي مر ّكب ،واريانس استخراجشده و آلفاي كرونباخ در بُعد ارزشها
بار
عاملی

گویه
ارزشهاي حاكم بر سازمان
كسب سود از راه ارائۀ خدمات متنوع بانكي جهت ارضا نيازها و تقاضاهاي
مشتريان

0/91

ايجاد اطمينان و تقويت باور نسبت به منافع و مزاياي كاربرد بانكداري نوين در
مشتريان

0/93

حاكم بودن فرهنگ مشتريمداري و لزوم جلب رضايت مشتريان

0/91

جلب اعتماد و اطمينان تمام ذینفعان بانك از طريق برقراري روابط پايدار برد ـ
برد

0/93

توجه به اعتماد مشتريان به امنيت محيط و محرمانه ماندن اطالعات

0/91

اعتقاد مديران و كاركنان به ارتقای كيفيت خدمات بانك ،داشتن مزيت رقابتي و
پيشگام بودن نسبت به رقبا

0/57

وجود حس همكاري و تشریکمساعی در همۀ شعب ،دواير و واحدهاي صف و
ستادي بانك نسبت به ارائۀ خدمات نوين به مشتريان

0/61

0/82

0/82

0/79

0/90

ارزشهاي حاكم بر جامعه
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CR

AVE

آلفاي
كرونباخ

الزام و تعهد به صحت ،سرعت ،سهولت و دقت در ارائۀ خدمات بانكي به مشتريان

0/93

گسترش اخالق حرفهای و رعايت ارزشهاي اخالقي و معنوي در بانك

0/91

توسعۀ سرمايۀ انساني و توجه دائمي به كيفيت زندگي كاري كاركنان

0/89

توجه به سطح سواد الكترونيك و ميزان دسترسي آحاد جامعه به آیتی

0/44

اجراي بانكداري بدون ربا و حركت بهسمت بانكداري اسالمي

0/53

رعايت عدالت و انصاف در ارائۀ خدمات بانكي به طبقات و افراد مختلف جامعه

0/48

توجه به كاهش هزینههای پرداختي مشتريان هنگام استفاده از خدمات بانكي

0/45

انجام رسالت اجتماعي بانك و مشاركت در امور عامالمنفعه

0/79

0/67

0/88
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در بُعــد ارزشآفرینــی ،پــس از انجــام آزمونهــای تحليــل عاملــي تأییــدی مرتبــۀ دوم و پايايــي
تركيبــي ،مشــخص شــد در بُعــد ارزشآفرینــی بــا توجــه بــه اطالعــات جمعآوریشــده دو عامــل ارائــۀ
محصــول جديــد و ایجــاد ارزش ســازمانی از روايــي و پايايــي مطلوبــي برخــوردار اســت و در مــدل نهايــي
بهعنــوان «ارزشآفرینــی» درنظــر گرفتــه شــد .نتايــج ايــن محاســبات در جــدول  8بیــان شــده اســت.
جدول  .8شاخصهای مربوط به بار عاملي ،پايايي مر ّكب ،واريانس استخراجشده و آلفاي كرونباخ در بُعد ارزشآفرینی
گویه

بار
عاملی

عرضۀ محصول جديد
مشاــركت دادن مش�تـريان در فراين��د طراح��ي و تولي��د انــواع خدمـ�ات
جدي��د بانكــي و دادن ح��ق انتخـ�اب و امــكان گزين��ش ب��ه مشــتري

0/65

ارائ��ۀ انــواع خدمـ�ات بانك��ي مش��اورهای و كارمــزدي (بانکــداری اختصاصــی،
شرکتی و)...

0/59

طراحــي ،توليـ�د و ارائـ�ۀ انوــاع خدمــات نويـ�ن بانكـ�ي در حوزههــای تجهيـ�ز
و تخصي��ص مناب��ع مبتن��ي ب��ر رفت��ار مصرفکننـ�دگان و مشــتريان

0/70

CR

AVE

آلفاي
كرونباخ

0/87

0/64

0/81

0/89

ايجاد ارزش سازماني
افزاي��ش وفاــداري و كس��ب رضاي��ت مشتــريان از طري��ق فراه��م کـ�ردن
ام�كـان دسترس��ي آسـ�ان ،سـ�ريع و ارزان ب��ه اطالع��ات مرب��وط ب��ه انـ�واع
خدماــت بانكــي

0/60

افزاي��ش مناب��ع بان��ك از طري��ق ايج��اد بازارهـ�اي نوي��ن جه��ت تســهيل
تعامــات و دادوســتد

0/58

طراحي ،توليد و ارائه انواع خدمات نوين مبتني بر دانش

0/52

0/56

0/87

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مــدل مفهومــي پژوهــش پــس از انجــام تحليــل عاملــي تأییــدی و بررســي پايايــي و روايــي بــا
بهکارگیــری مــدل معــادالت ســاختاري و بــا اســتفاده از نرمافــزار ليــزرل جهــت بررســي ضريــب تأثیــر
متغیرهـ�ا مـ�ورد آزمـ�ون قـ�رار گرفـ�ت كـ�ه نتايـ�ج آن در شــكل  3نمایــش داده شــده اســت.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شكل  .2مدل آزمونشدۀ عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی

بــا توجــه بــه اینکــه متغیرهــای مســتقل (كارآفرينــي ،كارآفرينــي ســازماني ،بانكــداري نويــن،
ارزشهــاي حاكــم بــر ســازمان و ارزشهــاي حاكــم بــر جامعــه) بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر
ارزشآفرینــی اثــر میگــذارد ،در مرحلــۀ بعــد بــه بررســی نتایــج تحلیــل مســیر پرداختــه شــد.
جدول  .9نتایج تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اثرگذار بر ارزشآفرینی
اثر مستقيم

اثر غیرمستقیم

کل اثر

متغیر اثرگذار

متغیر وابسته

0.340

()0.33( × )0.47( × )0.45( = )0.069
()0.48( × )0.39( × )0.45( = )0.084
()0.23( × )0.23( = )0.052

0.545

0.300

()0.43( × )0.47( × )0.45( = )0.090
()0.51( × )0.39( × )0.45( = )0.089

0.479

-

()0.47( × )0.45( = )0.211

0.211

سازمان کارآفرین

-

()0.39( × )0.45( = )0.175

0.175

کارآفرینی

0.450

-

0.450

ارزشهای حاکم بر جامعه
بانکداری نوین
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نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه همــۀ متغیرهــای مســتقل اثــر افزاینــده بــر ارزشآفرینــی دارد .در
میــان متغیرهــای مســتقل ،متغیرهــای «ارزشهــای حاکــم بــر صنعــت و ارزشهــای حاکــم بــر جامعه»
بــه بیشــترین میــزان بــر ارزشآفرینــی تأثیــر میگــذارد و درمقابــل متغیرهــای «ســازمان کارآفریــن و
بانکــداری نویــن» بــه کمتریــن میــزان بــر ارزشآفرینــی تأثیــر میگــذارد .مــدل تأییدشــده و نهايــي
در شــکل  3نشــان دادهشــده اســت.

شكل  .3مدل مفهومی پژوهش

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .6بحث و نتيجهگيري

بانکــداری نویــن ضمــن عرضــۀ خدمــات جامــع بانکــی ،بهدنبــال توســعه و تحــول بــا هــدف جلــب
رضایــت مشــتری اســت و بــرای افزایــش درآمــد از طریــق عرضــۀ خدماتــی کــه در قبــال آنهــا کارمــزد
میگیــرد ،سیاســتگذاری میکنــد .بنابرایــن در بانکــداری نویــن هرچنــد کاهــش هزینههــای
بانکــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،اصلیتریــن هــدف ،رشــد درآمــد بانــک از راه عرضــۀ خدمــات
متنــوع اســت کــه در بنــد  17سیاســتهای کلــی نظــام اداری بــا عنــوان «خدماترســانی برتــر،
نویــن و کیفــی بهمنظــور ارتقــای ســطح رضایتمنــدی و اعتمــاد مــردم» بــه آن اشــاره شــده اســت.
مشــتريمداري و حفــظ كرامــت انســاني ،توجــه بــه ســرمایههای انســانی ،و ســرعت ،ســهولت و
كيفيــت در عرضــۀ خدمــات ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه معرف ـی شــد ه کــه در بنــد  1سیاس ـتهای
کلــی نظــام اداری ،بــا عنــوان «نهادینهســازی فرهنــگســازمانی مبتنــی بــر ارزشهــای اســامی و
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کرامــت انســانی و ارج نهــادن بــه ســرمایههای انســانی و اجتماعــی» مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
نــوآوری ،توجــه بــه بهبــود مســتمر ،اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای انســانی ســازمان و توجــه بــه
کارایــی و اثربخشــی در ســازمان نیــز بــا عنــوان «ارزشهــای حاکــم بــر صنعــت» شناســایی شــده
اســت .ارتبــاط ایــن مؤلفههــا بــا بندهایــی از سیاســتهای کلــی نظــام اداری بهروشــنی مشــخص
اســت .در ادامــه بــه بندهــای  12 ،10و  26اشــاره میشــود:
ـ چابکســازی ،متناسبســازی و منطقــی ســاختن تشــکیالت نظــام اداری در راســتای تحقــق
اهــداف چشــمانداز؛
ـ توجــه بــه اثربخشــی و کارایــی در فرایندهــا و روشهــای اداری بهمنظــور تســریع و تســهیل در
ت کشــوری؛
عرضــۀ خدمــا 
ـ حمایت از روحیۀ نوآوری و ابتکار و اشاعۀ فرهنگ و بهبود مستمر بهمنظور پویایی نظام اداری.
بنابرایــن ،همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،تمــام ایــن اهــداف بــا سیاســتهای کلــی نظــام
اداری همراســتا اســت .تومــاس ،پایبنــی و بارتــون )2013( 11الگــوی فرهنــگســازمانی در نظــام
بانکــداری را بررســی کردنــد .نتایــج تحقیقــات آنــان نشــان داد کارآفرینــی ســازمانی بــا محصــوالت
ابتــکاری ،نــوآوری ،خدمــات باکیفیــت و تنــوع خدمــات بانکهــا موجــب مزیــت رقابتــی در ســازمان
میگــردد .بنابرایــن پژوهــش حاضــر یافتههــای ایــن محققــان را نیــز تأییــد میکنــد .در بانکــداری
ســنتی ،خدمــات بــهشــکلی خــاص و مبتنــی بــر نیــروی انســانی و کاغــذ بــود؛ درحالــیکــه از مطالعات
انجامشــده دریافتیــم بــرای ایجــاد بانکــداری نویــن کــه بــه راهانــدازی ســازمان کارآفریــن میانجامــد،
عرضــۀ خدمــات بایــد براســاس نیــاز و ســفارش مشــتری و همچنیــن ســاختار مبتنــی بــر رایانــه
باشــد تــا بتوانــد باعــث کاهــش کاغذبــازی و عرضــۀ خدمــات مطلوبتــر بــه مشــتری شــود .بنابرایــن
میتــوان نتیجــه گرفــت پاس ـخگو بــودن ،رعایــت انصــاف و عدالــت ،اطمينــان و امان ـتداری ،تعامــل
و رفتــار صميمانــه و پرهيــز از کاغذبــازی کــه از مؤلفههــای ارزشهــای حاكــم بــر جامعــه اســت ،بــا
بانکــداری نویــن و ایجــاد ســازمان کارآفریــن رابطــه دارد .بهدلیــل تحــوالت گســتردۀ جهانــی ،پیشــرفت
فنــاوری و عبــور از جامعــۀ ســنتی بــه جامعــۀ اطالعاتــی ،صنعــت بانکــداری ســنتی دیگــر جوابگــوی
نیازهــای مشــتریان نیســت و بانکهــا بــرای بقــا نیازمنــد اســتفاده از فرصتهــا و ارزشهــای جدیــد
و درنتیجــه حرکــت بهســمت بانکــداری نویــن هســتند .مؤثرتریــن روش بــرای ایجــاد نظــام بانکــداری
نویــن بهکارگیــری مقولههــای کارآفرینــی اســت؛ بنابرایــن یکــی از راهبردهــای جدیــد در ســازمانها
گرایــش بــه کارآفرینــی اســت .باورهــا ،ارزشهــای جامعــه و فرهنــگ بهعنــوان بســتر نــوآوري و توســعۀ
كارآفرينــي ايفــاي نقــش میکننــد .ارزشهــا ســاختارهاي انگيزشــي هســتند كــه بــر انتخــاب اهــداف
و اعمــال مــردم تأثیــر میگذارنــد .نظــام ارزشــي كارآفرينــان عامــل مهمــي در پذيــرش و بــاور نســبت
11. Thomas, Painbéni & Barton
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بــه مفیــد و مؤثــر بــودن کارآفرینــی ســازمانی در صنعــت بانکــداری نویــن اســت .لــذا ميــزان اســتفاده از
فناوریهــای جديــد در فعالیتهــای كارآفرينانــه بــه نگــرش مثبــت كارآفرينــان بــه ايــن امــر بســتگي
دارد .چنانچــه نگرشهــای مثبــت در جامعــۀ کنونــی و در بیــن مدیــران صنعــت بانکــداری وجــود
داشــته باشــد و فعالیتــی ارزشــمند تلقــی شــود ،ایجــاد ســازمان کارآفریــن در صنعــت بانکــداری نویــن
تســهیل میگــردد و امــكان رشــد و پيشــرفت فعالیتهــای بانکــداری بــا اســتفاده از ایجــاد کارآفرینــی
ســازمانی بيشــتر خواهــد بــود .ســازمانهایی کــه در آنهــا راهبــرد گرایــش بــه کارآفرینــی وجــود
دارد ،داراي ویژگیهایــی همچــون نــوآوري در بــازار و محصــول ،ابتکارعمــل و ریس ـکپذیری هســتند.
بنابرایــن خلــق ارزش کلیدیتریــن و مهمتریــن پدیــدهای اســت كــه در بقــاي ســازمانها نقــش دارد
و اگــر ســازماني ارزش جديــدي را بــراي عرضــه بــه بــازار نداشــته باشــد ،ايجــاد و يــا حضــور آن در
محيــط تجــاري توجیهپذیــر نيســت .بــهعبــارتدیگــر ،غايــت فعالیتهــای كارآفرينانــۀ ســازمانها،
خلــق ارزش اســت كــه مــواردي همچــون خالقيــت و نــوآوري ،تشــخيص فرصــت و بهرهبــرداری از
فرصــت را شــامل میشــود و توليــد و عرضــۀ محصــوالت جديــد ،كســب ثــروت ،اشــتغالآفريني مولــد،
افزايــش ارزش و جايــگاه ســازمانها در نــزد مشــتريان و ...را درپــي دارد.
ازنظــر زهــرا ( ،)2020عوامــل ســازمانی داراي اثــر پیشبرنــده و یــا بازدارنــده بــر گرایــش بــه
کارآفرینــی اســت و عوامــل متعــددی همچــون ســاختار ســازمانی ،سیســتمهای کنترلــی ســازمان،
حمایتهــای مدیــران و فرهنــگ ســازمان از عوامــل ســازمانی مؤثــر محســوب میشــود .درواقــع
راه رســیدن بــه توســعۀســازمانی از مســیر کارآفرینــی میگــذرد .بنابرایــن بــرای ایجــاد کارآفرینــی
ســازمانی ،ابتــدا بایــد بــه مؤلفههــای کارآفرینــی توجــه کــرد .مؤلفههــای کارآفرینــی ســازمانها بــرای
رشــد و توســعه نیازمنــد بهکارگیــری فرهنــگ کارآفرینانــه اســت .ایــن فرهنــگ شــامل مجموع ـهای
از هنجارهــا ،نگرشهــا ،ارزشهــا و رفتارهایــی اســت کــه کارآفرینــان را تشــکیل میدهــد .وجــود
چنیــن فرهنگــی در ســازمان باعــث حمایــت مدیــران از ایدههــای جدیــد ،نــوآوری ،ریســکپذیری،
فرصتطلبــی و رقابتپذیــری میشــود .درنتیجــه ســاختار و راهبردهــای ســازمان برپایــۀ مؤلفههــای
کارآفرینـ�ی طرحریـ�زی میشـ�ود .راوجــی و مامابلــو ( )2019کــه در تحقیــق خــود تأثیــر کارآفرینــی
ســازمانی بــر نــوآوری خدمــات در مؤسســات بانکــی را بررســی کردنــد ،نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه نــوآوری ،پــاداش ،رســمیت ،ســاختار ســازمان ،حمایــت مدیــران و محیــط از مهمتریــن ابعــاد
کارآفرینــی در ســازمان اســت.

 .7پیشنهادها

بــرای اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام اداری در ســازمانهای دولتــی پیشــنهاد میشــود افزونبــر
تخصیــص بودجــۀ پژوهشــی بــه ســازمانها جهــت انجــام امــور پژوهشــی همســو بــا سیاســتهای
کلــی نظــام اداری ،برنامههــای ویــژه و کاربــردی نیــز بهمنظــور حصــول اطمینــان از اجــرای نتایــج
پژوهشهــا تدویــن شــود .همچنیــن بــرای بهکارگیــری مــدل کارآفرینــی ســازمانی در صنعــت
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بانکــداری نویــن مــوارد ذیــل پیشــنهاد میشــود:
ـ مدیریت عوامل ساختاری در سازمان و ایجاد شرایط محیطی برای بروز رفتار کارآفرینی؛
ـ فراهم کردن منابع و امکانات الزم جهت ایدهپردازی و رشد خالقیت سازمانی؛
ـ بهکارگیری از ظرفیت و مهارتهای نیروی انسانی؛
ـ حمایت از ایدههای برتر و هماهنگی دوایر سازمان جهت اجرای ایده؛
ـ استفاده از دانش و فناوری جهت ایجاد تنوع و کیفیت در خدمات.
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