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چکیده
امروزه فضای رقابتي موجود در صنعت بانکداری ،بانک ها را به سمتي مي برد تا از ابزارها و شیوه های مختلفي برای
توسعه بازار خود بهره ببرند .بانک ها بايد راه هايي بیابند که بتوانند استراتژیهای متمايزی را نسبت به رقبايشان برای
ارائه خدمات به مشتريان اتخاذ کنند .از آنجايیکه ارائه خدمات پرداخت همراه 3در کشور ما چنديست بسیار مورد توجه
بانک ها ،موسسات مالي ،اپراتورهای تلفن همراه و ساير بازيگران اين حوزه واقع شده ،در اين مقاله میزان اثرگذاری و ارائه
5
اينگونه خدمات برای دستیابي به مزيت رقابتي 4مورد بررسي قرار ميگیرد .برای اين منظور ابتدا عوامل کلیدی موفقیت
صنعت بانکي ،مستخرج از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان صنعت ،جمع آوری گرديده و پس از آن پرسشنامه
ای مشتمل بر دو بخش تهیه و در بین  55نفر از متخصصان و مديران بانکي در حوزه خدمات پرداخت همراه توزيع شد.
در بخش اول اين پرسشنامه تاثیرگذاری ارائه خدمات پرداخت همراه بر روی عوامل بحراني موفقیت بانک ها مورد توجه
قرار گرفته و در بخش دوم پرسشنامه ،با استفاده از مدل  VRIO6بارني 1در خصوص جايگاه رقابت پذيری ارائه اين
خدمات تحقیق و بررسي به عمل آمده است .نتايج بدست آمده حاصل از تجزيه و تحلیل داده ها نشان داد که اگرچه
حوزه خدمات پرداخت همراه ،بر روی تعدادی از فاکتورهای بحراني موفقیت بانک ها اثر گذار مي باشد؛ و ارزشمندیهايي
را نیز برای بانک ها به ارمغان مي آورد ولیکن از آنجايیکه اين خدمات هم اينک در شبکه بانکي کمیاب و منحصر به فرد
نیست و به راحتي قابل تقلید و کپي برداری مي باشد لذا نمي تواند به عنوان يک مزيت رقابتي برای بانک ها منظور
گردد.
واژگان کلیدی :پرداخت همراه ،مزيت رقابتي ،ديدگاه منبع محور ،عوامل کلیدی موفقیت ،مدل  VRIOبارني
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 -1مقدمه
امروزه استفاده از فناوری های پیشرفته در کلیه صنايع کمک قابل توجهي به کاهش هزينه ها و باال بردن کیفیت
محصوالت و خدمات کرده است .يکي از اين فناوریها که با پیشرفت های اخیر توجه زيادی را به خود جلب کرده است فناوری
يکپارچه کننده سیستمهای مالي و سیستمهای موبايل ميباشد.
هم اکنون گوشيهای تلفن همراه به مولفههای مهمي در تجارت الکترونیک مبدل شدهاند .تراکنشهای مالي به سرعت از
مکانهای ثابت برای هر شخصي در هر جايي که باشد و در هر زماني قابل انتقال ميباشند .بهرهگیری از تکنولوژیهای جديد
برای تلفن همراه که امکان تبديل گوشي های تلفن همراه را از يک وسیله ارتباطي ساده به دستگاه پرداختي کارآمد فرآهم مي-
آورد ،باعث تحت تأثیر قراردادن بازارهای تجاری با سرعت باال شده است ].[1
پرداخت همراه روش جديد پرداخت است که در آن به جای استفاده از پول نقد و کارتهای اعتباری ،از تلفن همراه
استفاده ميشود .به عبارتي دقیقتر پرداخت همراه به پرداختي گفته ميشود که از طريق يک وسیله دستي همراه (نظیر تلفن
همراه) صورت پذيرد .پرداخت ،دربرگیرنده انتقال مستقیم يا غیر مستقیم ارزش پولي میان استفاده کنندگان است.
امروزه بانک ها در هر کشوری به عنوان يکي از حلقه های مهم زنجیره امور مالي ،جايگاه با اهمیتي در اقتصاد دارند.
فضای رقابتي در اقتصاد جهاني ،بانک ها را به سمتي مي برد تا از ابزارها و شیوه های مختلفي برای توسعه کمي و کیفي بازار
خود بهره بب رند .بانک ها مي بايست راه هايي بیابند که بتوانند استراتژی متمايزی را نسبت به ديگران برای ارائه خدمات به
مشتريان اتخاذ کنند .يک روش مهم و کلیدی برای ايجاد تمايز و يک جايگاه رقابتي ،تحقق مزيت رقابتي مي باشد .يکي از
ضروريات کلیدی برای موفقیت بانک ها در محیط ر قابتي ،شناسايي اين نکته است که چگونه مي توان فوايد و مزايای رقابتي را
همیشگي کرد؟ برای توسعه و بکار گیری يک مزيت رقابتي ،بانک ها بايستي بتوانند در ايجاد منابع غیر قابل تقلید ،با ارزش،
کمیاب و غیر قابل جايگزني اقدام نمايند .آنچه مهم است بانک ها بايد عوامل ايجاد مزيت رقابتي را شناسايي کنند .امروزه
مزيت رقابتي به ويژه در کسب و کارها و ارائه خدمات مالي ،اهمیت روزافزوني يافته است] .[2شايان توجه است که برخالف
توجه بسیار در حوزه عملي ،تحقیقات دانشگاهي در اين حوزه و در داخل ايران بسیار محدود مي باشد.
با توجه به اهمیت موضوع توسعه خدمات پرداخت همراه در صنعت بانکي کشور ،در اين پژوهش به بررسي نقش مزيت
رقابتي آن برای بانک ها به عنوان يکي از بازيگران اصلي ارائه اين خدمات پرداخته ميشود .رويکرد اين تحقیق بر مبنای
شناسايي  CSFهای صنعت بانکي کشور و ديدگاه منبع محور بارني مي باشد؛ که بر اساس آن ابتدا در خصوص اثرگذاری
خدمات پرداخت همراه بر روی  CSFهای صنعت بانکي بررسي مي شود ،پس از آن با استفاده از  4پرسش اصلي مدل
VRIOبارني ،جايگاه رقابت پذيری اين نوع خدمات برای بانک ها شناسايي و تبیین مي گردد.

 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2پرداخت همراه
امروزه اکثر فعالیتهای زندگي شهروندی به سمت الکترونیکي شدن پیش ميروند .يکي از مهمترين چالشها در اين
فعالیتهای الکترونیکي ،نحوه انجام مبادالت بانکي ميباشد .به همین دلیل تالشهايي جدی بر روی نسخه الکترونیکي
فعالیتهای بانکي با هدف ايجاد پرداخت الکترونیک انجام شده و به بهره نشسته است.
همچنین امروزه تلفن همراه به يک وسیله کارآمد ،جهت انجام امور روزانه افراد تبديل شده است .فراگیری و در دسترس
بودن تلفن همراه ،به صورت مستقل از مکان و امکان تبادل صوت و ديتا در يک شبکه امن ،از جمله ويژگيهايي است که
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تلفنهمراه را به ابزاری مناسب جهت انجام امور مختلف از قبیل پرداخت قبوض ،انتقال وجه بین حسابهای بانکي ،استفاده
جهت خريد بلیط سینما و ...مناسب ساخته است].[3
اين پیشرفت ها به حدی است که تفاوت بین تلفن همراه و کامپیوتر به حد قابل توجهي کاهش يافته است .بسیاری از
سازمان های تجاری و نیز بخش های صنعتي به سرعت به ضرورت استفاده از اين تکنولوژی پي برده اند و به صورت استراتژيک
از کانال های تلفن همراه به عنوان به عنوان يکي از روش های کلیدی تجارت الکترونیک استفاده مي کنند و فروش ها ،خدمات
و بازاريابي خود را بر اساس آن برنامه ريزی مي کنند .بنابراين همزمان با رشد تکنولوژی تلفن همراه ،تکنولوژی پرداخت نیز
رشد کرده و انعطاف پذيری خوبي را برای مشتريان به وجود مي آورد؛ به طوريکه آنها را قادر مي سازد در هر زمان ،در هر
مکان و به هر شیوه دلخواه ،پرداخت های خود را انجام دهند ].[1
انجام عملیات پرداخت از طريق ابزارهای پذيرش مجازی با توجه به سرعت و امنیت آن در مبادالت تجاری ،بخشي از
ضرورت جامعه الکترونیکي امروز را تشکیل مي دهد .عالوه بر سرعت و امنیت ،سهولت انجام خريدهای مجازی ،پرداخت آسان
بدون حضور فیزيکي در فروشگاهها،کاهش هزينهها  ،تسريع در گردش پول و ارايه خدمات سريع و امن ،از جذابیت های
پرداخت الکترونیک مي باشند .پرداخت همراه ،در حقیقت جايگزيني مناسب در اغلب روشهای پرداخت مانند پرداخت نقدی،
چک و حتي انواع روش های پرداخت به کمک کارت های بانکي ميباشد].[4

 -2-2انواع مدل های پرداخت موبایلی از نظر تکنولوژی
به طور خالصه ميتوان انواع مدل های پرداخت موبايلي از نظر تکنولوژی در موارد زير بیان نمود.


پرداخت از طريق SMS1



پرداخت مستقیم از طريق



پرداخت تحت وب يا WAP3

صورتحساب2



پرداخت مبتني بر تکنولوژی USSD



پرداخت های غیرتماسي از طريق تکنولوژی NFC5
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 -3-2رقابت و رقابت پذیری
در اقتصاد متکي بر بازار ،سازمان ها همواره به منظور جذب مشتری بیشتر با يکديگر رقابت مي کنند و از اين رو دائما
رفتارهای يکديگر را زير نظر گرفته و استراتژی های متنوعي برای کسب موفقیت اتخاذ مي نمايند .بنابراين رقابت موجب مي
شود تا سازمان ها به بهترين شکل عمل نمايند؛ کاالهايي را با بهترين کیفیت تولید نمايند و خدماتي را با پايین ترين هزينه
ارائه دهند .در شرايط ايده آل ،سازمان ها ،در در برابر تقاضای متغیر بازار و ورود بي وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب
واکنش نشان مي دهند .اين د ر حالي است که توان و سرعت انطباق سازمان ها ،سنجه هايي برای تعیین میزان کارايي آن ها به
طور خاص و رقابت پذيری شان بطور عام محسوب مي شود .بدين گونه که رقابت ،مهمترين عامل پیش برنده رقابت پذيری مي
شود .بر اين اساس و در تعريف کلي رقابت پذيری به معنای توانايي سازمان ها در مواجهه با يک شرايط رقابتي پايدار تعبیر مي
شود .در مفهومي وسیع تر مي توان گفت ،رقابت بر "بقای شايسته ترين ها" داللت مي کند ].[5
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 -4-2مفهوم مزیت رقابتی
ابتدا به بیان چند تعريف ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزيت رقابتي پرداخته ميشود.



مزيت رقابتي عبارت است از میزان فزوني جذابیت پیشنهاد های شرکت در مقايسه با رقبا از نظر مشتريان
مزيت رقابتي تمايز در ويژگي ها يا ابعاد هر شرکتي مي باشد که آن را قادر به ارائه خدماتي بهتر از رقبا به
مشتريان مي کند.



مزيت رقابتي ارزش های قابل ارائه شرکت به مش تريانش مي باشد به نحوی که اين ارزش ها از هزينه های
مشتری باالتر مي باشد.



مزيت رقابتي ارزشي است که سازمان به مشتريان خود عرضه مي کند ،به نحوی که در آن زمان اين ارزش
توسط رقبا عرضه نمي شود ].[6

 مزيت رقابتي عامل يا ترکیبي از عواملي است که در يک محیط رقابتي سازمان را بسیار موفق تر از ساير
سازمان ها مي نمايد و رقبا نمي توانند به راحتي از آن تقلید کنند ].[2
بنابراين برای دستیابي به مزيت رقابتي ،يک سازمان هم بايد به موقعیت خارجي خود توجه کند و هم توانمندی های
داخلي را مورد توجه قرار دهد .در مسیر ايجاد مزيت رقابتي دو نکته مهم قابل تعمق مي باشد :نخست ،اين مسیر فرايند دنباله
داری است که به عملکرد عالي و رقابت پذيری سازمان منجر مي شود .يعني اينکه در صورتي که سازمان بتواند به واسطه
شايستگي های خود ،مزيت رقابتي پايداری خلق نمايد که برای مشتريان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد ،در واقع
عملکردی شايسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذيری را به ارمغان آورده است ] .[2دوم ،بخاطر افزايش پیچیدگي های
محیطي و شدت رقابت ،مزيت رقابتي يا به راحتي توسط رقبا تقلید مي شود يا از نظر مشتريان به زودی رنگ مي بازد و
بايستي با مزيت های جديدی جايگزين شوند ] .[3بر اين اساس سازمان بايد به فکر پیدا نمودن مزيت های رقابتي خود باشد.

 -5-2نگرش های موجود در خصوص مزیت رقابتی
ادبیات استراتژی در باب مزيت رقابتي بر مبنای دو ديدگاه کلي مطرح مي باشد؛ ديدگاه اول که بر اساس تئوری سازمان
صنعتي در انديشه های مايکل پورتر در دهه  58میالدی به عنوان يک ديدگاه غالب مطرح شده است ،کسب مزيت رقابتي را
ناشي از فرصت های محیطي مي داند .ابزارهای مورد استفاده در اين ديدگاه ،تحلیل زنجیره ارزش سازمان ،تحلیل نیروهای
رقابتي ،استراتژی های عمومي (رهبری هزينه ،تمايز و تمرکز) ،رقابت پذيری ،خوشه ها ،مزيت رقابتي ملت ها هستند.
ديدگاه ديگر ،ديدگاه منبع محور نامیده مي شود که توسط آقای ورنر فلت ( )1854مطرح گرديد .اين ديدگاه توسط
متخصصان ديگر بررسي و تکمیل گرديد .و مدل های آن مورد آزمون در سازمان ها قرار گرفت .يکي از مدل های مطرح شده در
اين پارادايم ،مدل  VRIOاست که توسط پرفسور جي بارني ارائه گرديده که برای شناخت و کسب مزيت رقابتي پايدار در
سازمان ها ،به شناخت منبعي که اين مزيت را ايجاد مي کند ،مي پردازد ].[7

 -6-2مدل  VRIOبارنی بر اساس تئوری مبتنی بر منابع داخلی سازمان
در اين مدل ب یان مي شود که ساختار صنعت نمي تواند تنها عامل تعیین کننده استراتژی رقابتي و عملکرد رقابتي باشد.
بلکه برخورداری از مواهب متمايز منابع استراتژيک ،نهايي ترين عامل تعیین کننده استراتژی و عملکرد مي باشد .در اينجا بیان
مي شود موفقیت دراز مدت يک سازمان به آنچه که مي داند و مي فهمد وابسته است .به همین دلیل رقبا به قابلیت ها و
صالحیت ها به عنوان کلیدی برای موفقیت در برابر رقبای خود نگاه مي کنند.
بر اساس اين ديدگاه ،دارايي های مشهود ،دارايي های نامشهود و قابلیت ها شناسايي مي شوند .در اين ديدگاه مقصود از
منابع ،آورده های انساني ،فیزيکي ،سرمايه ای و ساختاری موثر در روند تولید است .مجموعه ای از منابع ،هنگامي که به منظور
يک فعالیت خاص با يکديگر ترکیب و تجمیع مي شوند" توانمندی" نام مي گیرند.
4

توانمندی ها نیز به نوبه خود سبب ايجاد قابلیت هايي مي گردند که نهايتا منبع مزيت وسیعي از منابع و توانمندی ها
مي شوند .پژوهش های دو دهه اخیر نشان داده اند مزيت های مبتني بر قابلیت های دروني سازمان ها بهتر از فرصت های
محیطي مي توانند موقعیت رقابتي سازمان ها را تعیین کنند و مبنای مطمئن تری برای منشاء مزيت رقابتي هستند ،از اين رو
در اين پژوهش رويکرد مبتني بر منابع پذيرفته و مبنای تحلیل و بررسي اين تحقیق قرار گرفته است.

 -7-2چارچوب مدل VRIO
چارچوب  VRIOمي تواند برای تجزيه و تحلیل منابع سازمان مورد استفاده قرار گیرد .سازمان ها به کمک اين
چارچوب مي کوشند منابع خود را به عنوان منبع قابلیت های محوری توسعه دهند .در اين مدل منابع سازمان از جهت میزان
ارزشمندی منابع ( ،)Vکمیابي ( ،)Rمیزان تقلید پذيری( )Iو حمايت و استفاده شرکت و سازمان از آن منابع ( )Oبررسي مي
گردد .شکل زير نشان مي دهد که چگونه چارچوب  VRIOبرای تجزيه و تحلیل توانايي منابع سازمان برای نقطه بدون مزيت،
تا حدی رقابتي ،قابلیت های محوری موقت و قابلیت های محوری پايدار استفاده مي شود.

شکل -1ترسیمی از مدل  VRIOبارنی][2

طبق اين چارچوب ،آن جنبه های منابع که ارزشي تولید نمي کنند ،تنها مي توانند منشاء نقطه ضعف رقابتي باشند .اين
منابع يا فعالیت ها ،آنهايي هستند که مديران بايد از بکارگیری آن صرف نظر کنند.
جنبه هايي از منابع که ارزش ايجاد مي کنند اما کمیاب نیستند ،منشاء برابری رقابتي هستند .اين منابع نبايد بي فايده
انگاشته شوند؛ نداشتن آنها منشاء نقطه ضعف رقابتي است اما چون ساير سازمان ها نیز از آنها برخوردارند ،نمي توانند در عرصه
رقابت ،مزيتي فراهم آورند.
قابلیت های محوری موقت از منابعي سرچشمه مي گیرند که تولید ارزش مي کنند و کمیاب هم هستند ،اما به سادگي
تقلید مي شوند .اگر اين منبع ،منشاء قابلیت های محوری باشد ،ساير رقبا به زودی از آن الگوبرداری کرده و به برابری رقابتي
منجر خواهد شد .اما در همان برهه زماني کوتاه مي تواند مزيتي هرچند موقتي برای سازمان ايجاد کند.
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جنبه هايي از منابع که با ارزش ،کمیاب و به سختي تقلیدپذير باشند ،مي توانند منشاء قابلیت های محوری پايدار باشند،
اما تنها زماني که سازم ان به گونه ای سازماندهي شده باشد که بر اين منابع سرمايه گذاری کند و از آن استفاده نمايد ،حمايت
سازمان از آن منبع به اين معنا مي باشد.
کارکرد منابع چه به صورت مستقیم و چه از طريق تاثیر بر ويژگي های منابع در سازمان ،به طور آشکار نقشي مهم در
ايجاد و حفظ قابل یت های محوری يک سازمان ايفا مي کند .برای اينکه منابع واقعا منشاء قابلیت های محوری را ايجاد و حفظ
کنند ،مديران بايد بر فعالیت هايي متمرکز شوند که در جهت آن جنبه هايي از منابع باشد که چنین مزيتي را فراهم مي
آورند].[7

 -8-2انواع مزیت رقابتی
با توجه به موارد مطرح شده به طور کلي مي توان مزيت رقابتي را به پنج نوع کلي زير تقسیم نمود :


مزيت موقعیتي در مقابل مزيت جنبشي (پويا)



مزيت متجانس در مقابل مزيت نامتجانس



مزيت مشهود در مقابل مزيت نامشهود



مزيت ساده در مقابل مزيت مرکب



مزيت موقتي در مقابل مزيت پايدار ].[6

 -9-2عوامل بحرانی موفقیت ()CSF
مفاهیم فاکتورهای بحراني موفقیت در مسائل کسب و کار ,تحول جديدی نیست .اين مفاهیم در دهه  68توسط رونالد
دنیل 1مطرح گرديد .لیکن امروزه ,مفاهیم و رويکردهای  CSFبسیار قویتر شده است.
در اواخر دهه  1878و اوايل دهه  ,1858سازمانها خود را در بستر تحوالت و انقالب اطالعاتي يافتند .رشد سیستمهای
اطالعاتي در سازمان ها باعث پیدايش حجم وسیعي از اطالعاتي شد که بايستي تحلیل شده و در تصمیمگیری از آنها استفاده
شود .لیکن علي رغم در دسترس بودن حجم زياد اطالعات ،تحقیقات نشان داد که مديران ارشد ،کماکان اطالعات ضروری
تصمیمگیری های الزمه را ندارند .لذا ،تالش شد تا رويکردی توسعه يابد که به مديران کمک کند تا به طور شفاف ،نیازهای
اطالعاتي خود را مشخص سازند ].[5
هر سازمان ،ماموريتي دارد که دلیل وجودی و مسیر و جهت آن را مشخص ميکند .ماموريت ,انعکاسي از ارزشهای
منحصر به فرد و چشم انداز سازمان است .رسیدن به ماموريت نیازمند مشارکت کل سازمان است .اهداف بلندمدت ( )Goalو
کیفي ( ) Objectiveبايد در جهت ماموريت باشد .لیکن نیل به اهداف کیفي و بلندمدت ،کافي نیست .سازمان بايد در چند
سطح کلیدی به خوبي عمل کند تا به ماموريت خود نائل آيد .اين سطوح کلیدی "که منحصر به سازمان و صنعتي است که
سازمان در آن رقابت ميکند" را ميتوان فاکتورهای بحراني موفقیت ( )CSFسازمان نامید ].[5
هر سازمان در انجام موفقیت آمیز اهداف خود ،نیاز به بررسي ،تعیین و تعريف عوامل بحراني موفقیت ( )CSFدارد .اين
عوامل که از پیش برای اجرای اهداف تعیین مي گردند را  CSFمي گوئیم؛ که عدم وجود آنها سبب مي شود تا هیچ هدفي به
تعالي نرسد.

.Ronald Daniel
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 -3تحقیقات انجام شده در خصوص شناسایی  CSFهای صنعت بانکداری
بررسي پژوهش های انجام شده نشان مي دهد که طیف گسترده و متنوعي از مطالعات در حوزه شناسايي عوامل بحراني
موفقیت در صنايع مختلف صورت گرفته است از جمله در صنعت بانکداری .پژوهش ها و مقاالتي که در اين خصوص مورد
بازبیني و بررسي قرار گرفته اند عبارتند از:
جدول  -1مقاالت بررسی شده در خصوص شناسایی  CSFهای صنعت بانکداری
ردیف
1

 CSFهای شناسایی شده صنعت بانکداری
-1توانايي مديريت عملکرد بانک
-2توانايي بازاريابي بانک
-3توانايي توسعه و ايجاد عالمت تجاری بانک

-4توانايي مديريت بازار پولي ][4
2

-1مديريت
 -2منابع انساني
-3تجهیزات و تسهیالت
-4هزينه خدمات

 - 5ارزش آفريني ][5
3

-1تکنولوژی
-2بهترين نرخ ها
-3ابداع خدمات جديد
-4کیفیت
-5تصوير نشان تجاری
-6اندازه بانک
-7مکان و تسهیالت ][6

4

-1تدبیر و دورانديشي
-2بازاريابي
-3شیوه های بانکي
-4طرح کسب و کار
-5تبلیغات
-6همگام بودن
-7پیشرفت های فناوری
-5امنیت
-8محرمانگي
-18مديريت
-11منابع انساني
-12تجهیزات و تسهیالت
-13هزينه های تولید و عملیات
-14قیمت و نرخ بهره ][7

5

-1اعتماد
-2هزينه
-3امنیت
-4مخفي نگه داشتن اطالعات مشتری ][8
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-4متدولوژی تحقیق
از اين جهت که در اين تحقیق وضعیت خدمات پرداخت همراه در ايران و نقش مزيت رقابتي آن برای بانک ها مورد
بررسي قرار گرفته است ،اين تحقیق از نوع توصیفي و با توجه به اينکه نتايج اين تحقیق مي تواند مورد استفاده سیستم بانکي
کشور قرار گیرد ،از نظر هدف ،تحقیقي کاربردی است.
فرآيند جمع آوری داده ها بصورت مطالعه غیر میداني و هنگام استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه ،بصورت مطالعه
میداني مي باشد که هنگام شناسايي عوامل بحراني موفقیت ابتدا  28فاکتور ضمن مطالعات کتابخانه ای و بررسي تحقیقات از
پیش انجام شده در اين حوزه شناسايي گرديده ،پس از آن ضمن مصاحبه با خیرگان صنعت ،غربالگری روی اين فاکتورها
صورت گرفته و تعديالتي نیز در آنها انجام شده تا نهايتا  17فاکتور به عنوان عوامل بحراني موفقیت که در جدول شماره 2
نمايش داده شده است ،شناسايي گرديده است.
پس از آن به منظور بررسي و تعیین جايگاه رقابت پذيری خدمات پرداخت همراه ،پرسشنامه ای مشتمل بر  2بخش
آماده گرديد که بخش ا ول آن به بررسي تاثیر گذاری خدمات پرداخت همراه بر روی  CSFهای صنعت بانکي تخصیص داده
شد؛ بخش دوم آن برگرفته از  4پرسش اصلي مدل  VRIOبارني ،به منظور تعیین جايگاه رقابت پذيری خدمات پرداخت
همراه تهیه شد که برای طراحي آن از طیف پنج گزينه ای لیکرت استفاده گرديد.
پس از آن برای تعیین روايي پرسشنامه با تعدادی از صاحب نظران و اساتید دانشگاهي مصاحبه شد و روايي محتوای آن
تايید گرديد  ،سپس میزان پايايي ابزار سنجش (کل پرسشنامه) با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه شده است که اين میزان
باالتر از  8,7بدست آمد که بیانگر پايايي باال و مورد قبول آن مي باشد .پس از آن پرسشنامه مذکور بین  55نفر از متخصصین
و کارشناسان صنعت بانکي کشور که جامعه آماری اين تحقیق را تشکیل مي دهند توزيع و جمع آوری گرديد .الزم بذکر است
با توجه به محدود بودن دامنه انتخاب از بین کارشناسان و متخصصین صنعت بانکي که نیاز مي بود در خصوص خدمات
پرداخت همراه نیز آشنايي داشته باشند ،از روش نمونهگیری در دسترس جهت تکمیل پرسشنامه و جمعآوری دادههای
پژوهش استفاده شده است .به منظور تحلیل نتايج حاصل از اطالعات جمع آوری شده ،تجزيه و تحلیل داده ها با روشهای
استداللي و آمار استنباطي انجام گرديد که در بخش آمار استنباطي با استفاده از نرم افزار  SPSSاين مهم صورت گرفته است
که در ادامه نتايج آن به تفصیل آورده مي شود.
جدول  CSF -2های شناسایی شده در صنعت بانکداری پس از مصاحبه با خبرگان صنعت و غربالگری آن ها
عوامل بحرانی موفقیت

ردیف

عوامل بحرانی موفقیت

ردیف

1

بازاريابي موفق

18

توجه به نیازمنديهای مشتريان –سرعت باالی ارائه خدمات

2

توسعه و ارتقاء جايگاه نشان تجاری

11

توجه به نیازمنديهای مشتريان –سهولت دسترسي

3

ارتقاء کیفیت خدمات

12

توجه به نیازمنديهای مشتريان –قابل حمل بودن

4

جلب رضايت مشتريان

13

ايجاد ارزش برای مشتريان

5

تبلیغات مناسب

14

رعايت استاندارد ها و قوانین وضع شده

6

نوآوری و ارائه خدمات نوين

15

کاهش هزينه های عملیاتي

7

سرعت تطابق با تغییرات و فناوری های جديد

16

جذب مشتريان جديد

5

ايجاد اطمینان و کسب اعتماد مشتريان

17

کاهش نرخ ارائه خدمات و نرخ بهره

8

وفادار سازی مشتريان

8

-5یافته های تحقیق
الف) نتایج حاصل از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف :به منظور انتخاب آزمون استنباطي درست جهت پاسخ به سوال
اصلي تحقیق ،بر اساس نتايج آزمون  KSبررسي به عمل آمد .با توجه به اين آزمون وضعیت توزيع آماری متغیرها مشخص
شد (نرمال بودن يا نبودن) .اين نتايج در جدول شماره  3نمايش داده شده است.
جدول  -3اطالعات آماری مربوط به آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف یک بعدی
توزیع آماری

متغیر

سطح معنی داری

بازاريابي موفق

0.000

توسعه و ارتقاء جايگاه نشان تجاری

0.000

ارتقاء کیفیت خدمات

0.000

جلب رضايت مشتريان

0.000

تبلیغات مناسب

0.000

نوآوری و ارائه خدمات نوين

0.000

سرعت تطابق با تغییرات و فناوری های جديد

0.000

ايجاد اطمینان و کسب اعتماد مشتريان

0.001

وفادار سازی مشتريان

0.000

توجه به نیازمنديهای مشتريان –سرعت باالی ارائه خدمات

0.000

توجه به نیازمنديهای مشتريان –سهولت دسترسي

0.000

توجه به نیازمنديهای مشتريان –قابل حمل بودن

0.000

ايجاد ارزش برای مشتريان

0.000

رعايت استاندارد ها و قوانین وضع شده

0.000

کاهش هزينه های عملیاتي

0.000

جذب مشتريان جديد

0.000

غیرنرمال

کاهش نرخ ارائه خدمات و نرخ بهره

0.000

غیرنرمال

کمیابي

0.000

غیرنرمال

ارزشمندی

0.055

نرمال

تقلیدپذيری

0.004

غیرنرمال

استفاده و حمايت سازمان

0.099

نرمال

غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال
غیرنرمال

چنانچه در جدول شماره  3نیز نمايان است ،به غیر از متغیر های ارزشمندی و استفاده و حمايت سازمان ،توزيع تمامي
متغیرها غیرنرمال ميباشد.
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ب) نتایج حاصل از آزمون  :Tاز آزمون  Tجهت بررسي میانگین استنباطي متغیرها استفاده شد .بر اين اساس ،چنانچه
میانگین استنباطي حدود وسط مقیاس اندازهگیری به دست آيد(عدد  ،)3نتیجه گرفته ميشود میزان متغیر متوسط است.
چنانچه اين میزان باالتر باشد ،باال بودن متغیر در نظر گرفته ميشود و در غیر اينصورت پايین بودن میزان متغیر استنباط
ميشود .نتايج اين آزمون را مي توان در جدول شماره  4مشاهده کرد.
جدول  -4نتایج آزمون  Tبرای متغیرهای پژوهشی (متغیرهای نرمال)
متغیر

حد پایین

حد باال
.6714
.1014

ارزشمندی

سطح معنیداری
.000

.3522

استفاده و حمايت سازمان

.523

-.1978

چنانچه مشاهده ميشود ،میزان متغیر استفاده و حمايت سازمان متوسط (سطح معني داری بیشتر از  5درصد) و میزان
متغیر ارزشمندی باالست (سطح معني داری کمتر از  5درصد و هر دو حد باال و پايین مثبت).
در مورد متغیرهايي که مربوط به مدل بارني هستند يعني ارزشمندی و استفاده و حمايت سازمان ،ميتوان گفت که اگر
اين متغیرها میزان بااليي داشته باشند ،ميتوانند به عنوان فاکتورهای ايجاد مزيت رقابتي که صنعت پرداخت همراه ميتواند
ايجاد کند تلقي شوند .اين حالت فقط برای ارزشمندی رخ داده است.
ج) نتایج حاصل از آزمون دو جمله ای :نتايج اين آزمون در جدول شماره  5نمايش داده شده است.
جدول  -5نتایج آزمون دوجملهای برای متغیرهای پژوهشی (متغیرهای غیرنرمال)
متغیر

گروه

بازاريابي موفق

<= 3
>3

توسعه و ارتقاء جايگاه نشان تجاری

<= 3
>3

ارتقاء کیفیت خدمات

<= 3
>3

جلب رضايت مشتريان

<= 3
>3

تبلیغات مناسب

<= 3
>3

نوآوری و ارائه خدمات نوين

<= 3
>3

سرعت تطابق با تغییرات و فناوری های <= 3
>3
جديد
ايجاد اطمینان و کسب اعتماد مشتريان <= 3
>3
وفادار سازی مشتريان

<= 3
>3

تعداد مشاهده شده درصد مشاهده شده سطح معنی داری
.0
1.0
1.0
.1
.9
1.0
.1
.9
1.0
.1
.9
1.0
.2
.8
1.0
.1
.9
1.0
.0
1.0
1.0
.6
.4
1.0
.6
.4

4
79
83
12
71
83
12
73
85
6
77
83
14
71
85
5
80
85
4
81
85
47
38
85
52
33
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.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.218a,b

پايین

.459b

پايین

توجه به نیازمنديهای مشتريان –سرعت <= 3
>3
باالی ارائه خدمات
توجه به نیازمنديهای مشتريان –
سهولت دسترسي

<= 3
>3

توجه به نیازمنديهای مشتريان –قابل
حمل بودن

<= 3
>3

ايجاد ارزش برای مشتريان

<= 3
>3

رعايت استاندارد ها و قوانین وضع شده <= 3
>3
کاهش هزينه های عملیاتي

<= 3
>3

جذب مشتريان جديد

<= 3
>3

کاهش نرخ ارائه خدمات و نرخ بهره

<= 3
>3

کمیابي

<= 3
>3

تقلیدپذيری

<= 3
>3

1.0
.0
1.0
1.0
.0
1.0
1.0
.2
.8
1.0
.3
.7
1.0
.6
.4
1.0
.2
.8
1.0
.3
.7
1.0
.6
.4
1.0
.5
.5
1.0
.3
.7
1.0

85
4
81
85
4
81
85
16
69
85
28
57
85
47
36
83
19
64
83
22
63
85
49
34
83
44
38
82
23
62
85

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.000a,b

باال

.301a,b
پايین
.000a,b

باال

.000a,b

باال

.470a,b

پايین

.145a,b

پايین

.000a,b

باال

در آزمون دوجملهای که معادل ناپارامتری آزمون  Tاست ،چنانچه استنباط شود که درصد پاسخهای مقادير باالتر از حد
وسط مقیاس ،بیشتر از  58درصد است ،نتیجه گرفته ميشود که میزان متغیر باالست .اين حالت زماني رخ مي دهد که سطح
معنيداری کوچکتر از سطح خطا (معموال 5درصد) و احتمال مشاهده شده گروه باالتر از  3بیشتر از احتمال مشاهده شده گروه
پايین تر از  3باشد  .همچنین چنانچه درصد مورد نظر کوچکتر يا  58درصد باشد پايین بودن متغیر استنباط ميگردد .در اين
حالت سطح معنيداری کوچکتر از سطح خطا (معموال  5درصد) و احتمال مشاهده شده گروه باالتر از  3کمتر از احتمال
مشاهده شده گروه پايین تر از  3خواهد بود .در غیر اينصورت (درصد مقادير باالی عدد  3حدود  )%58متوسط بودن متغیر
منتج مي گردد .چنانچه جدول باال به نمايش ميگذارد ،بجز متغیرهای ايجاد اطمینان و کسب اعتماد مشتريان ،وفادار سازی
مشتريان ،رعايت استاندارد ها و قوانین وضع شده ،کاهش نرخ ارائه خدمات ،نرخ بهره و کمیابي میزان مابقي متغیرها باالست.
با توجه به آنچه که در قسمت  -7-2چارچوب مدل بارني ،مورد بررسي قرار گرفت و در شکل شماره 1مشاهده مي
فرمايید ،مي توان از آزمون های باال چنین استنباط نمود که از آنجايیکه خدمات پرداخت همراه (طبق پاسخ های جمع آوری
شده و نتايج حاصل از آن) ارزشمند است ،کمیاب نیست (سطح پايین متغیر) ،تقلید پذيری آن باالست (سطح باالی متغیر) و
استفاده و حمايت سازمان از آن در سطح متوسط مي باشد(سطح متوسط متغیر)  .بنابراين مي توان نتیجه گرفت که ارائه
خدمات پرداخت همراه توسط بانک ها نمي تواند به عنوان يک مزيت رقابتي برای بانک ها منظور گردد .بلکه صرفا يک محدوده
رقابت پذيری را برای آن به ارمغان مي آورد.
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نتیجه گیری
بر اساس يافته های حاصل از اين پژوهش مبتني بر بررسي انجام شده با ابزار پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت
بانکي کشور ،همچنین مبني بر تجزيه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون های انجام شده مي توان نتیجه گرفت که ارائه خدمات
پرداخ ت همراه منجر به مزيت رقابتي برای بانک ها نمي شود .ولیکن برابری رقابتي را در اين حوزه برای بانک ها به همراه
خواهد داشت.
از آنجايیکه طي بررسي های انجام شده بر اساس مدل بارني بدست آمد ،خدمات پرداخت همراه در ايران کمیاب نیستند
و تقريبا تمام بانک ها در حوزه  USSDفعالیت خود را از چندی پیش آغاز کرده اند و ارائه اين خدمات با توجه به وجود شدت
رقابت باالی بین بانک های کشور ،به سرعت مورد تقلید و کپي برداری واقع مي گردد ،از اينرو مي توان نتیجه گرفت اگرچه
ارائه خدمات پرداخت همراه هم اينک بسیار مورد توجه بان ک های کشور مي باشد و هر کدام سرمايه گذاری های زيادی در اين
حوزه کرده اند ولیکن از آنجايیکه اين خدمات به سرعت مورد تقلید و کپي برداری رقبا واقع مي گردد و ديگر کمیاب و منحصر
به فرد نمي باشد ،لذا منجر به مزيت رقابتي برای بانک ها نمي گردد .از اينرو مي توان گفت بانک ها مي بايست به جد در
جهت سیاست گذاری های استراتژيک و چشم اندازهای خود مبني بر تحکیم بازار ارائه خدماتشان و رسیدن به مزيت رقابتي در
اين حوزه قدم بردارند.
بانک ها مي بايست در جستجوی بهترين رويکردها با در نظر گرفتن محیط بیروني و فعالیت ها و ابتکارات استراتژيک،
رويکرد واقع بینانه ای در جهت ايجاد مزيت رقابتي و تحکیم بازار خدماتشان را اتخاذ نمايند .مي بايست تالش کنند خدمات
خود را تا حد ممکن منحصر به فرد و غیر قابل کپي برداری ،نمايند؛ يا به عبارتي امکان کپي برداری و تقلید توسط رقبا را تا
حد ممکن پیچیده و دشوار نمايند.

 -6پیشنهادهای حاصل از این پژوهش
 بر مبنای نتايج تحقیق ،مشخص شد که خدمات پرداخت همراه تقلیدپذير مي باشد و به صورت واحد ،قابلیت ايجاد
مزيت رقابتي را ندارد؛ بسیاری از داليلي که موجب قرار گرفتن بانک ها در وضعیت برابری رقابتي در ارائه خدمات
پرداخت همراه شده است از عدم توجه به شیوه ارائه خدمات ،ناشي مي شود .لذا پیشنهاد مي گردد برنامه های کوتاه
مدت و میان مدت خود را مبتني بر استراتژی تمايز (که يکي از استراتژی های سه گانه پیشتازی در بازار است:
استراتژی رهبری هزينه ،استراتژی تمايز و استراتژی تمرکز) نمايد تا بدين وسیله امکان کمیاب و منحصر به فرد بودن
خدماتشان را به وجود آورند.
 در اين پژوهش مشخص شد که خدمات پرداخت همراه کمیاب نیستند و نمي توان آن ها را به تنهايي به عنوان
عوامل ايجادکننده مزيت رقابتي برشمرد ،لذا پیشنهاد مي گردد جهت ايجاد مزيت رقابتي آن را با خدماتي ديگر در
بسته های خدماتي متنوع ارائه نمايند .برای نمونه عالوه بر استفاده از خدمات مبتني بر ، USSDبه سمت ارائه
خدمات مبتني بر کیف پول الکترونیکي و  NFCنیز حفظ و تقويت گردد و تنوع خدمات ،در اين حوزه ها نیز مورد
توجه ويژه قرار گیرد .سرنوشت و آينده خدمات پرداخت همراه در ايجاد مزيت رقابتي تا حد بسیار زيادی به ايده
پردازی های خالقانه و تنوع خدمات در راستای ارائه خدماتي بهتر و به روزتر بستگي دارد .بنابراين مي توان نتیجه
گرفت که مي بايست استراتژی بانک در راستای تنوع و ارتقای نوآورانه ارائه اين خدمات با بهره گیری از زيرساخت های
الزم باشد .
 در اين پژوهش مشخص شد ارزشمندی خدمات پرداخت همراه بسیار باالست .با توجه به بررسي موجود در فصل دوم
مشخص شد تسهیل کننده ،سرعت دهنده و ايمن بودن فرآيند پرداخت همراه از عوامل مهم در ارزشمندی پرداخت
همراه است .پیشنهاد مي گردد تمرکز استراتژی های بانک در عرصه خدمات پرداخت همراه ،با در نظر گرفتن عامل
تسهیل کننده ،سرعت دهنده و ايمن بودن فرآيند اين خدمات برای استفاده توسط مشتريان باشد .
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 همچنین پیشنهاد مي گردد با توجه به عدم وجود مزيت رقابتي ارائه خدمات پرداخت همراه ،بانک ها بازبیني مجددی
در سیاست گذاری های استراتژيک خود مبني بر سرمايه گذاری های کالني که در اين حوزه مي شود داشته باشند.
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