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Abstract
The implementation of the organizational entrepreneurship process in the banking 
system creates added value or customers and creates innovative services. This study 
identifies dimensions and factors affecting the organizational entrepreneurship in the 
modern banking system. The research is applied in terms of purpose and descriptive 
in terms of method. Data is obtained from two methods of  document study and 
Delphi technique. First, 30 experts in the field of study were identified based on 
their field and degree, and finally 23 were selected using sampling method. With 
using Delphi method in four stages, their views were extracted and refined.  Based 
on the output of the analysis, the effective components on organizational 
entrepreneurship in the country’s banking system include 4 dimentions of 
entrepreneurship, modern banking, organizational entrepreneurship and values, and 
13 components. The findings show that the highest level of experts’ agreement is in 
the dimention of entrepreneurship: creation, implementation and exploitation of 
ideas, in the dimention of organizational entrepreneurship: people, innovation, goals 
and the environment, in the dimention of modern banking: information technology, 
skills of human resources, diversity of services and in the dimention of Values: the 
values that govern society and the organization.  The identified components are able 
to provide the field of entrepreneurship in the modern banking system and improve 
their performance, and enables banks to evaluate their position in the organizational 
entrepreneurship process.

Key Words: Banking, Organizational Entrepreneurship, Innovation, Delphi-Fuzzy 
Technique.
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هاي کارآفرینی سازمانیِ تأثیرگذار بر  شناسایی ابعاد و مؤلفه

  نظام بانکداري نوین

  زهرا حق روستا
  دانشگاهمرکزي،تهرانکارآفرینی واحدمدیریتدکتريدانشجوي

  .ایرانتهران،اسالمی،آزاد

  .ایرانتهران،تهران،کارآفرینی دانشگاهاستادیار  *آیت اله ممیز

  .ایرانتهران،اسالمی،آزاددانشگاهمرکزي،تهرانمدیریت واحداستادیار  جالل حقیقت منفرد

  

  چکیده

افزوده براي مشتریان و خلق  داري سبب ایجاد ارزشسازي فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانک پیاده

پژوهش حاضر باهدف اجراي فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري، به . شود خدمات نوآورانه می

پژوهش . پردازد هاي اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري نوین می ها و شاخص شناسایی مؤلفه

اطالعات از دو روش مطالعه اسنادي . زنظر نوع روش پژوهش، توصیفی استبرحسب هدف، کاربردي و ا

نفر از خبرگان حوزه مورد مطالعه بر اساس رشته و مدرك  30ابتدا . آمده است دست و تکنیک دلفی به

گیري غیر احتمالی انتخاب و با استفاده  نفر با استفاده از روش نمونه 23تحصیلی شناسایی شدند که درنهایت 

بر اساس . ها استخراج و مورد پاالیش قرار گرفت هاي آن روش دلفی فازي در چهار مرحله دیدگاهاز 

بعد کارآفرینی،  4هاي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري کشور، شامل  خروجی تحلیل، مؤلفه

دهد بیـشترین میزان  ها نشان می یافته. مؤلفه است 13ها و  بانکداري نوین، کارآفرینی سازمانی و ارزش

افراد، : برداري از ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی خلق، اجرا و بهره: موافقت خبرگان در بعد کارآفرینی

فناوري اطالعات، مهارت نیروي انسانی، تنوع : نوآوري، اهداف، ساختار و محیط، در بعد بانکداري نوین

شده قادر  هاي شناسایی مؤلفه. باشند ه و سازمان میهاي حاکم بر جامع ارزش: ها خدمات و در بعد ارزش

ها را بهبود ببخشد؛ و  است زمینۀ کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري نوین را فراهم نموده، عملکرد آن

.ها را قادر سازد تا موقعیت خود را در فرایند کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قرار دهند بانک

  .فازي- اري، کارآفرینی سازمانی، نوآوري، تکنیک دلفیبانکد:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

با افزایش سریع تحوالت جهانی و گذر از جامعه سنتی به جامعه اطالعاتی، توجه به 

هاي جدید، نظام بانکی را  ها و ارزش منظور استفاده بهینه از فرصت راهبردهاي جدید به

عنوان یکی از  ش به کارآفرینی بهامروزه گرای. ازپیش ملزم به تحول نموده است بیش

در این راستا، شناخت وضعیت گرایش به . شود ها محسوب می راهبردهاي جدید در سازمان

کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت باالیی برخوردار است تا با تقویت نوآور بودن، 

ها فراهم  انکپذیري شرایط ورود مؤثر به فرایند کارآفرینی توسط ب ابتکار عمل و ریسک

  .شود

وجود مشکالت و معضالت متعدد نظام بانکداري نظیر ناتوانی در جلب رضایت   

هاي رونق اقتصادي، افزایش مطالبات معوق، پایین  مشتریان، ناکارآمدي در اجراي سیاست

وري، نداشتن مزیت رقابتی و مشابه بودن خدمات و تأثیر مستقیم و  بودن سطح بهره

سو و ظهور مؤسسات غیر  کارآمدي بر ابعاد مختلف زندگی مردم از یکغیرمستقیم این نا

هاي دیجیتالی بدون پشتوانه نظیر بیت  دهنده خدمات بانکی و انتشار سریع پول پولی ارائه

از سوي دیگر ضرورت حرکت نظام بانکی به سمت تغییر و تحول ... کوین، اتریوم، ریپل و

  .بنیادي را فراهم نموده است

حلی است که  سازي فرآیند کارآفرینی سازمانی در نظام بانکی راه رسد پیاده یبه نظر م

وکارهاي جدید، بدون  سازد با تبدیل خدمات نوآورانه خود به کسب ها را قادر می بانک

افزوده ایجاد نموده و از این  هاي زمانی و مکانی، براي مشتریان ارزش توجه به محدودیت

براي انجام این مهم، طراحی الگوي بومی . نائل شوندطریق به اهداف سازمانی خود 

بر اساس این الگو، . آید کارآفرینی سازمانی در نظام بانکی کشور ضروري به نظر می

شوند تا در چارچوب بانکداري  کارکنان خالق و نوآور شبکه بانکی شناسایی و ترغیب می

از مشتریان بالقوه و  اي بدون ربا خدمات جدیدي را طراحی نموده و به طیف گسترده

وکار موجب جلب و افزایش  گستره و سهولت این نوع کسب. بالفعل خود ارائه نمایند

شود  ها می ها به خرید مجدد و درنتیجه باعث سودآوري بانک رضایت مشتري و ترغیب آن
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گام اول در طراحی . که درنهایت رشد و توسعه اقتصادي کشور را به همراه خواهد داشت

هاي اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري کشور  ومی، شناسایی مؤلفهالگوي ب

  .است

توانند از این واقعیت غافل باشند که دریک بازار  ها در ایران نمی نهادهاي مالی و بانک

ها  بنابراین نهادهاي مالی و بانک. دسترسی نیست راحتی قابل رقابتی جهانی منابع مالی به

ملیات بانکی بر طبق استانداردهاي جهانی نیاز به ایجاد اصالحات اساسی در براي انجام ع

  .ساختار خود دارند و این امر مستلزم ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در سازمان است

سازي کارآفرینی سازمانی در نظام  با توجه به فقدان پژوهشی جامع درزمینه پیاده 

گسترش ادبیات و توسعه دانش و نیز بانکداري کشور، اهمیت اصلی این پژوهش در 

این امر، مدیران ارشد را به فراهم . شناسایی و بومی کردن متغیرهاي مؤثر بر این حوزه است

ها و الزامات استقرار کارآفرینی سازمانی در نظام بانکی جلب نموده و  نمودن زیرساخت

رو، این مقاله قصد  ینازا. آورد موجبات تحول و ارتقاي نظام بانکداري کشور را فراهم می

دارد عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی را شناسایی کند و به دنبال پاسخ این پرسش است 

  اند؟ هاي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري کدم که ابعاد و مؤلفه

شود؛  براي پاسخ به پرسش یادشده، ابتدا به مبانی نظري و پیشینه پژوهش پرداخته می

پس از شناسایی . گردد فازي است ارائه می-روش پژوهش که مبتنی بر تکنیک دلفیسپس 

هاي تکنیک  هاي اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري بر اساس گام مؤلفه

  .شود گیري مطرح می بندي و نتیجه فازي، جمع-دلفی

  

  پیشینه پژوهش

ابتکار عمل و مخاطره پذیري  هاي کارآفرینی نظیر نوآوري، درباره ابعاد و مؤلفه

ویژه شناسایی  ها به شده است اما عوامل کارآفرینی در سازمان هاي متعددي انجام پژوهش

در . ها کمتر موردتوجه قرارگرفته است ویژه بانک ها و ابعاد آن در بخش دولتی و به مؤلفه

.شود ادامه به تعدادي از این مطالعات اشاره می
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بررسی کارآفرینی سازمانی کارکنان «ر پژوهشی با عنوان د) 1393(سیدي و نکوئی 

به بررسی کارآفرینی سازمانی در میان » )شعب بانک ملی شهر کرمان: مطالعه موردي(

ها نشان داد که از بین  تحلیل استنباطی داده. کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان پرداختند

ان و در دسترس بودن زمان کارکنان هاي کارآفرینی سازمانی حمایت مدیر از کارکن مؤلفه

  ).1393: 176سیدي و نکوئی، (اند  ها به دست آورده بیشترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه

هاي  عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک) 1390(درویش و همکاران  

مایت دهد که ح نتایج این پژوهش نشان می. اند خصوصی ایران را موردپژوهش قرار داده

مدیریت عالی و نظام پاداش کارآمد بیشترین نقش را در توسعه گرایش به کارآفرینی در 

نظام بانکی کشور داشته و عواملی نظیر برقراري روابط سازنده بین سازمانی، عدم تمرکز و 

تواند گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور را تقویت  رسمیت در مرحله بعدي می

  ).1390: 79همکاران، درویش و (نماید 

توسعه : هاي بانکداري سبز استراتژي«اي با عنوان  در مقاله) 2013(2و مالهترا 1هاردواج

تنها به سبز  بانکداري سبز نه. بانکداري سبز را معرفی نمودند» پایدار کارآفرینی سازمانی

ف از این هد. کند کند، بلکه بهبود کیفیت دارایی را نیز تسهیل می کردن صنایع کمک می

باشد که هند اتخاذ نموده  هاي بانکداري سبز می مقاله مطالعه الگوهاي مختلف فعالیت

طلبی و  پذیري، فرصت هاي کارآفرینی ایده پردازي، ریسک در این پژوهش مؤلفه. است

سازمانی، حمایت مدیران اهداف و  پیشگامی معرفی شدند همچنین عوامل فرهنگ

عنوان عوامل مهم در ایجاد کارآفرینی سازمانی  زه سازمان بههاي سازمان و اندا استراتژي

  ).Bhardwaj & Malhotra, 2013: 180(اند  شده بیان

سازمانی در نظام بانکداري را موردبررسی  الگوي فرهنگ) 2013(3توماس و همکاران

 ها در صنعت، الزم است که ها معتقدند باوجود رقابت شدید بین بانک آن. اند قرار داده

                                                  
1. Bhardwaj
2. Malhotra
3. Thomas & et al
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اند تا از ابتکاراتی مانند کنترل  ها تالش کرده بانک. ها عملکرد باالتري داشته باشند آن

ها ستون  حال، بانک بااین. کیفیت جامع، شش سیگما و کارت امتیازي متوازن استفاده کنند

فقرات هر اقتصادي هستند و رابطه قوي بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانکی وجود 

ن، کارآفرینی سازمانی با محصوالت ابتکاري، نوسازي استراتژیک، خدمات دارد؛ بنابرای

ها  ها را با مزایاي رقابتی در سازمان تأمین خواهد کرد و آن باکیفیت و تنوع خدمات بانک

وکار خود و بقا در بازار با عملکرد بیشتر حفظ خواهد کرد  هاي کسب را در چالش

)Thomas & et al, 2013: 6.(  

هاي  بندي ریسک در پژوهشی به شناسایی و اولویت) 1394(و کسائی اختیاري 

آمده از این پژوهش بیانگر آن است  دست نتایج به. کارآفرینی در نظام بانکداري پرداختند

هاي  ترین ریسک کارآفرینی در صندوق عنوان مهم که ناکارآمدي مدیران و کارکنان به

  ).1394: 27ائی، اختیاري و کس(آید  الحسنه به شمار می قرض

کارآفرینی شرکتی و عملکرد «پژوهشی با عنوان ) 2018(1عمرانی و همکاران

انجام » هاي منتخب در پاکستان سازمانی در بانک کننده فرهنگ نقش تعدیل: وکار کسب

هدف این پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ در سازمان بود که از . دادند

ي انجام پذیرفت و نتایج آن وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر را روش معادالت ساختار

باشد،  نتایج این پژوهش که داراي اهمیت عملی بالقوه براي مدیران بانک می. تائید نمود

نشان داد اگر همه کارکنان فرهنگ را به اشتراك بگذارند همکاري و یکپارچگی، توسعه 

یافته و این امر منجر به ایجاد مزیت رقابتی و  ها افزایش قابلیت و کار گروهی در بانک

  ).Umrani & et al, 2018: 59(گردد  عملکرد بهتر سازمان می

در پژوهشی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر نوآوري خدمات ) 2019(2مامابلو و راوجی

نتایج این پژوهش نشان داد نوآوري، پاداش، . دادنددر مؤسسات بانکی را موردبررسی قرار

ترین ابعاد کارآفرینی سازمانی  سمیت، حمایت مدیران و محیط و ساختار سازمان از مهمر

                                                  
1. Umrani & et al
2. Mamabolo & Ravjee
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عنوان عامل بازدارنده که منجر به  همچنین قوانین و مقررات را به. باشد ها می در بانک

 & Mamabolo(باشد معرفی نمودند  دلسردي و عدم توجه کارکنان به خالقیت می

Ravjee, 2019: 15.(  

هاي پژوهشگران در حوزه توسعه کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري  تهخالصه یاف

  .شده است خالصه 1نوین در جدول 

  

  ها هاي پژوهشگران در زمینۀ توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک خالصه دیدگاه -1جدول 

  ها یافته  سال  محقق

بیشترین نقش را در توسعه حمایت مدیریت عالی و نظام پاداش کارآمد،   1390  درویش و همکاران

  .گرایش به کارآفرینی دارد

ترین  حمایت مدیر از کارکنان و در دسترس بودن زمان کارکنان از مهم  1393  سیدي و نکویی

  .باشد ها می عوامل توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک

هاي  صندوق ترین ریسک کارآفرینی در ناکارآمدي مدیران و کارکنان مهم  1394  اختیاري و کسایی

  .باشد الحسنه می قرض

طلبی و پیشگامی  پذیري، فرصت هاي کارآفرینی ایده پردازي، ریسک مؤلفه  2013  هاردواج و مالهترا

سازمانی، حمایت مدیران اهداف و  معرفی شدند همچنین عوامل فرهنگ

عنوان عوامل مهم در ایجاد  هاي سازمان و اندازه سازمان به استراتژي

  .زمانی بیان شدندکارآفرینی سا

کارآفرینی سازمانی با محصوالت ابتکاري، نوسازي استراتژیک، خدمات   2013  توماس و همکاران

ها را با مزایاي رقابتی در سازمان تأمین  باکیفیت و تنوع خدمات بانک

  .خواهد کرد

نجر به ها م همکاري و یکپارچگی، توسعه قابلیت و کار گروهی در بانک  2018  عمرانی و همکاران

  .گردد ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می

نوآوري، پاداش، رسمیت، حمایت مدیران و محیط و ساختار سازمان از   2019  مامابلو و راوجی

  .باشد ها می ترین ابعاد کارآفرینی سازمانی در بانک مهم
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از  گردد که نقش مدیریت و حمایت آنان بر اساس مطالعات پیشین مالحظه می

همچنین . رود ترین عوامل در توسعه کارآفرینی سازمانی به شمار می کارکنان از مهم

  .گردد نوآوري و محیط کاري نیز موجب ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در سازمان می

  

  چارچوب نظري

هاي حوزه کارآفرینی، کارآفرینی  منظور درك موضوع پژوهش، به تعاریف و نظریه به

  .شود نوین پرداخته می سازمانی و بانکداري

  کارآفرینی

تاکنون تعریف واحدي که موردپذیرش غالب اندیشمندان حوزه کارآفرینی باشد 

به اعتقاد . مطرح کرد 1947در سال  1اولین تعریف کارآفرینی را شومپیتر. ارائه نشده است

ي هاي جدید برا است و شامل انجام کارهاي جدید با روش» تخریب خالق«او کارآفرینی 

ترکیبات جدید . شود شده است، در نظر گرفته می اي جدید انجام کارهایی که قبالً به شیوه

) 4(افتتاح یک بازار جدید، ) 3(روش جدید تولید، ) 2(معرفی کاالي جدید، ) 1(شامل 

  ). Schumpeter, 1947: 149(هاي جدید هستند  سازمان) 5(منبع جدید عرضه و 

ترین ویژگی  پذیري و نوآوري را از مهم کریس) 1993(2جورسکی و کوهلی

) 2005(3ویکلند و شفرد). Jaworski & Kohli, 1993: 53(دانند  کارآفرینان می

دانند که نسبت به محیط هوشیارند و توانایی کشف  طلبی می کارآفرینان را افراد فرصت

) 2005(4یر کري). Wiklund & Shephered, 2005: 71(ها را دارا هستند  فرصت

هاي جدید و خالقانه  ها ایده دانند که عالوه بر شناسایی فرصت کارآفرینان را افرادي می

پا را ) 2006(6و سپینلی 5تیمونز). Carrier, 2005: 136(دهند  براي انجام امور ارائه می

                                                  
1. Schumpeter
2. Jaworski & Kohli
3. Wiklund & Shephered
4. Carrier
5. Timmons
6. Spinelli
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 & Timmons(داند  فراتر گذاشته و کارآفرینی را یک شیوه تفکر، استدالل و عمل می

Spinelli, 2006: 230.(  

تعاریفی که بر : بندي نمود توان سه گروه طبقه طورکلی تعاریف کارآفرینی را می به

دارند؛ » کارآفرینان«کند که ظاهراً  هاي شخصیتی تأکید می خصوصیات و یا ویژگی

کنند و تعاریفی که متمرکز بر  تعاریفی که بر فرآیند کارآفرینی و نتایج آن تأکید می

.)Kaufman & Dant, 1999: 36(دهند کارآفرینان انجام می هایی هستند که فعالیت

توان مفاهیمی را یافت که در اکثر  شده در این حوزه، میهاي انجام با مطالعه پژوهش

آفرینی،  نوآوري، ارزش: اند از این مفاهیم عبارت. این تعاریف مشترك هستند

طلبی و توفیق طلبی و  استقاللزایی،  وکار، خالقیت، اشتغال اندازي کسب طلبی، راه فرصت

  .نیاز به موفقیت

  

  کارآفرینی سازمانی

هاي افراد  ها درزمینه کارآفرینی بر اقدامات یا ویژگی پژوهش 1970تا اوایل دهه 

ها نیز اقدام به  متمرکز بود؛ اما کمی بعدتر، محققان تشخیص دادند که خود سازمان

. گیري ایده کارآفرینی سازمانی شد عث شکلاین امر با. کنند هاي کارآفرینانه می فعالیت

کارآفرینی سازمانی مفهومی است که بر سازمان و فرایندهاي سازمانی متمرکز است

)Elbaz et al, 2000: 142(.  کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوري در

تقال از یافته، در حال ان ها در اکثر کشورهاي توسعه هاي امروزي بوده و سازمان سازمان

  .)Spender, 2008: 48(حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی سازمانی هستند

سپس . استفاده کردند 2از واژه کارآفرینی اداري) 1970(1در ابتدا کالینز و مور  

 1، کارآفرینی جمعی4، کارآفرینی داخلی3محققان، واژگانی چون کارآفرینی درون شرکتی

                                                  
1. Collins & Moore
2. Administrative entrepreneurship
3. Intra-corporate entrepreneurship
4. Internal Entrepreneurship
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کارآفرینی . )Collins & Moore, 1970: 198(طرح کردندرا م 2و کارآفرینی سازمانی

مدت سازمان و توسط سازمان  منظور بقاي طوالنی سازمانی فعالیتی است ضروري که به

.)Wood et al, 2008: 7(شود صورت فرایندي مستمر انجام می به

  وکار مشخصی است که نیاز  هاي کسب کارآفرینی سازمانی شامل بازسازي پروژه

هاي کارآفرینی سازمانی  فعالیت. هاي پیشرو دارد برداري از فرصت شناخت و بهرهبه 

هاي رقابتی است  سازي و افزایش منافع سازمانی از مزیت عنوان یک کاتالیزور در غنی به

)Adebiyi et al, 2018: 5.( کننده یک واحد  طور خالصه، کارآفرین سازمانی فعال به

منظور دستیابی به سود و دستاوردهاي شخصی یا  وکار بهو کسب) غیراقتصادي(اقتصادي 

  .)1391: 86احمد پور داریانی، (اجتماعی است 

اغلب . شده استهاي مختلفی ارائه هاي کارآفرینی سازمانی نظریه در رابطه با مؤلفه

پردازان ساختار سازمانی را ازجمله عوامل مهم براي ایجاد سازمان کارآفرین به شمار  نظریه

به مؤلفه حمایت مدیران و اندازه سازمان اشاره) 2001(3کوراتکو و هاجتس. اند ردهآو

فرهنگ حاکم ) 1991(4کووین و اسلوین). Kuratko & Hodgetts, 2001: 195(اند کرده 

شده و شرایط محیطی را ازجمله عواملی  هاي تعریف بر سازمان، اهداف و استراتژي

 & Covin(براي ایجاد کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیم دارددانند که با میزان اشتیاق  می

Slevin, 1991: 7(. 5دس و المپکین)نیز معتقدند براي ایجاد کارآفرینی سازمانی ) 2005

عنوان بررسی قرار گیرند؛ بهراستا با یکدیگر مورد شده باید همسو و هم همه عوامل مطرح

پذیر نیست نه در سازمان بدون حمایت مدیران امکانمثال ایجاد فرهنگ و ساختار کارآفرینا

)Dess & Lumpkin, 2005: 147(.

                                                                                                                       
1. Internal Entrepreneurship
2. Organizational Entrepreneurship
3. Kuratko and Hodgetts
4. Covin and Slevin
5. Dess and Lumpkin
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هاي سنتی و کارآفرین را با یکدیگر مورد  هاي سازمان توان ویژگی بر این اساس می

هاي کارآفرین به  شده است سازمان نشان داده 2طور که در جدول  همان. مقایسه قرار داد

ید اقتصادي و حفظ موقعیت از طریق سازگاري با محیط هاي جد گذاري دنبال سرمایه

هاي سازمانی و  ها ساختارهاي غیررسمی و ارتباطات افقی بر فعالیت در این سازمان. هستند

گیرد و  عنوان یک عنصر مهم موردتوجه قرار می همچنین خالقیت به. اقتصادي چیره هستند

  .شود براي تقویت آن تالش می

  هاي سازمانی سنتی و کارآفرین مقایسه ویژگی -2جدول 

5: 1390الوانی و همکاران، : منبع

  هاي کارآفرین سازمان  هاي سنتی سازمان  هاي سازمانی ویژگی

  استراتژي

حفظ شرایط موجود اولین : دفاعی

تنوع از . موضوع مورد نگرانی است

  طریق اکتساب یا ادغام

هاي جدید  گذاري فعاالنه به دنبال سرمایه

اقتصادي، حفظ موقعیت از طریق سازگاري با 

  است محیط

  کارایی و کنترل

عنوان تهدید،  ارزیابی تغییرات به

ارزیابی محیط بیرونی براي شناخت 

  خطرات

ارزیابی محیط . عنوان فرصت ارزیابی تغییرات به

هاي جدید  داخلی و محیطی براي یافتن فرصت

  اقتصادي

  ارزیابی عملکرد
معیارهاي عملکرد (مدت  تمرکز کوتاه

  )ماهه و ساالنه سه
  )انطباق و بقا(ندمدت تمرکز بل

  چیزي که باید به حداقل برسد  ریسک
اگر با اطالعات درست پردازش شود، کلید 

  رشد، انطباق و بقا خواهد بود

  سازمانی فرهنگ
شرایط عینی، تحلیل و فرهنگی موجود 

  کند را حفظ می

فرهنگ، انطباق و . عناصر کارآمد نیز مهم هستند

  کند نوآوري را تقویت می

  و ارتباطاتساختار 
هاي رسمی ارتباطات  مراجع و کانال

  مهم هستند

ساختارهاي غیررسمی و ارتباطات افقی بر 

  هاي سازمانی و اقتصادي چیرگی دارند فعالیت

  گیري تصمیم

مدیریت ارشد یا پارامترهاي سازمان را 

ممکن است امکان ارائه . کند تعیین می

اطالعات از زیردستان را فراهم کند و 

  ت آن را فراهم نکندممکن اس

استفاده از . کند مدیریت ارشد هدف را تعیین می

  .شود اطالعات زیردستان ترغیب و تشویق می

  کارکنان
راحتی  عنوان منبعی فنی که به به

  .شود جایگزین می

شده و با  یک منبع کلیدي که باید حفظ

  ترین شکل ممکن از آن استفاده شود کامل

  تحمل کرد چیزي که باید آن را  خالقیت
چیزي که باید آن را تقویت و ترغیب کرد و آن 

  را توسعه داد
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  بانکداري نوین

ها،  هایی نظیر استفاده گسترده از فنّاوري در اقتصاد جهانی، اهمیت فزاینده نوآوري

بانکداري  وکار در که دورنماي کسب طوري وکار بانکی را تغییر داده؛ به گستره کسب

هاي  ها و توسعه اطالعاتی و فنّاوري نوآوري. صورت چشمگیري دچار تحول شده است به

تر در بانکداري را افزایش داده  هاي نوآورانه حل مالی ضرورت تالش براي جستجوي راه

ها در مواجهه با رقابت فزاینده از سوي مؤسسات غیرمالی، رقابتی فراتر  امروزه بانک. است

ازنظر متخصصان . )Alt & Puschmann, 2012: 27(اند مالی را شروع کرده از خدماتی

ها، استفاده مؤثر از فناوري اطالعات، توجه به  حوزه بانکداري توجه به زیرساخت

باشند که براي  هاي نیروي انسانی عواملی می رضایتمندي مشتري و استفاده مؤثر از مهارت

هاي بانکداري سنتی  نکداري نوین را جایگزین روشها مزیت رقابتی ایجاد کرده و با بانک

  .نماید می

هاي مدرن از فهم بهتري نسبت به مفاهیم کاربردي، دسترسی  آنان معتقدند بانک  

 ,Gai et al(بیشتر به سرمایه و وسعت مشتري موردنیاز براي رسیدن به موفقیت برخوردارند

ارائه به  کار گیري خدمات نوین قابلهاي جدید و ب بنابراین، ظهور فنّاوري؛ )61 :2018

. تر نموده است تر و دسترسی به آن را آسان روز متنوع ها را روزبه مشتریان، فعالیت بانک

وکار در دنیاي رقابتی جایگزین نمودن صنعت  رو است که براي حفظ کسب ازاین

  .ناپذیر است هاي سنتی امري اجتناب بانکداري نوین بجاي روش

شده و با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی و اهمیت نظام بانکداري  م ارائهبر مبناي مفاهی

طور ویژه کارآفرینِی سازمانی ازجمله  رسد که باید مفاهیم کارآفرینی و به نوین، به نظر می

را وارد نظام بانکداري نمود و از ... سازمانی و  آفرینی، فرهنگ خالقیت، نوآوري، ارزش

پردازان،  نظریه. نه موجبات تحول در بانکداري را ایجاد نمودهاي نوآورا حل طریق راه

هاي مختلفی را براي گذار از بانکداري سنتی به نوین ارائه  تعاریف گوناگون و مؤلفه

  .شده است اشاره 3ها در جدول  اند که به تعدادي از آن نموده
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  پردازان مختلف تعاریف بانکداري نوین از دیدگاه نظریه -3جدول 

  تعریف  سندهنوی

  حسنی و همکاران 

)36 :1387(  

کارگیري نیروي انسانی بامهارت بوده  توسعه صنعت بانکداري مدرن نیازمند به

  .دهد و کیفیت خدمات را افزایش می

  )2009: 174(1مورالیدهاران

کارگیري فناوري اطالعات براي ایجاد بانکداري نوین ازآنجا اهمیت دارد که  به

متنوع شده و درنتیجه رضایتمندي مشتري را به همراه  باعث ارائه خدمات

  .دارد

  )2018: 35(2یونگ لی و شین

هاي  کارگیري مؤثر و درست از فناوري براي ایجاد صنعت بانکداري نوین به

اطالعاتی و ارتباطی بسیار حائز اهمیت است و براي اجراي درست آن باید 

فراهم ...) اي و  هاي ماهواره پهناي باند، شبکه(تی  هاي آي ابتدا زیرساخت

  .گردد

  و همکاران  3بوچاك

)453 :2018(  

هاي الزم فراهم گردد  براي ایجاد صنعت بانکداري مدرن ابتدا باید زیرساخت

کارگیري نیروي انسانی ماهر تنوع و کیفیت خدمات افزایش میابد  سپس با به

  .که درمجموع این عوامل رضایتمندي مشتري را به همراه دارد

  )2019: 15(مامابلو و راوجی 
نوآوري، پاداش، رسمیت، حمایت مدیران و محیط و ساختار سازمان از 

  .باشد ها می ترین ابعاد کارآفرینی سازمانی در بانک مهم

  

هاي فناوري اطالعات، ارائه  شود، زیرساخت مشاهده می 3طور که در جدول  همان

ترین عوامل توسعه بانکداري نوین  ماهر از مهمخدمات متنوع به مشتریان و نیروي انسانی 

  .هستند

  

  روش پژوهش

هاي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در  که پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و مؤلفه ازآنجایی

پردازد و به دنبال کاربست کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري  نظام بانکداري مدرن می

                                                  
1. Muraleedharan
2. Lee & Shin Yong
3. Buchak
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گیرد و از روش پژوهش  اي کاربردي قرار میه است؛ بر اساس هدف در دسته پژوهش

ها و  ترتیب که در مرحله اول با استفاده از داده این به. کند کیفی و تکنیک دلفی استفاده می

هاي اطالعاتی داخلی و  اي و از واکاوي مجالت تخصصی التین و پایگاه اطالعات کتابخانه

نه پژوهش اشاره شد، به ها در بخش مبانی نظري و پیشی خارجی که به بخشی از آن

سپس . شود هاي مؤثر بر ایجاد یک سازمان کارآفرین پرداخته می گردآوري ابعاد و مؤلفه

هاي کارآفرینی  هاي مرحله اول و با استفاده از تکنیک دلفی، ابعاد و مؤلفه بر اساس یافته

  .شوند سازمانی در نظام بانکداري تبیین می

ن حوزه کارآفرینی و بانکداري، جامعه آماري با توجه به محدودیت تعداد متخصصا

گیري غیر احتمالی  نفر از خبرگان این حوزه است بر اساس نمونه 23پژوهش که شامل 

نظران و  نفر از صاحب 30شود که در اولین قدم تعداد  یادآوري می. اند شده برگزیده

مختلف و هاي  هاي مدیریت، کارآفرینی و علوم بانکی از دانشگاه متخصصان رشته

نفر بر اساس  25هاي دولتی شناسایی شدند و پس از ارائه توضیحات درباره موضوع  بانک

هاي  شده و اعالم آمادگی نمودند که از مجموع پاسخ گیري هدفمند انتخاب روش نمونه

  .پرسشنامه قابل استناد بود که مورد تحلیل قرار گرفت 23دریافت شده 

  

  تکنیک دلفی فازي

. ابداع شد) 1991(1میالدي توسـط کـافمن و گوپتا 1980ازي در دهه تکنیک دلفی ف

گیري و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترهـا  منظور تصمیم کاربرد این روش به

ویژگی مهم ایـن روش، . شود صراحت مشخص نیستند، منجـر بـه نتـایج بـسیار ارزنـده می به

سیاري از موانـع مربـوط بـه عـدم دقـت و پذیر است که بـ ارائـه چـارچوبی انعطاف

بسیاري از  .(Kaufman & Gupta, 1991: 209)دهد  صراحت را تحت پوشش قرار می

همچنین . ها مربـوط بـه اطالعـات نـاقص و نـادقیق است گیري مشکالت در تصمیم

                                                  
1. Kaufman & Gupta
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. شدت ذهنی است شده خبرگـان بر اساس صالحیت فردي آنان و بههاي اتخاذ تصمیم

مراحل . جاي اعداد قطعی با اعداد فازي نمایش داده شوند ها به براین بهتـر است دادهبنا

ها بـر روي  اجرایی روش دلفی فازي درواقع ترکیبـی از اجراي روش دلفـی و انجـام تحلیل

  .اي فازي است اطالعـات بـا استفاده از تعاریف نظریه مجموعه

دلفی در ایـن است که در تکنیک  هاي روش دلفی فازي با روش ترین تفاوت مهم

دهند،  دلفی فازي معموًال خبرگـان نظریـات خود را در قالب متغیرهاي کالمی ارائه می

نظر هر فرد خبره از میانگین  و میـزان اختالف) شده اعداد ارائه(سـپس میانگین نظر خبرگان 

در . شود ـال میمحاسبه و آنگاه این اطالعات براي اخذ نظریات جدید به خبرگـان ارس

مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطالعات حاصل از مرحله قبل، نظر جدیدي را ارائه 

یابد کـه  این فراینـد تـا زمـانی ادامـه می. کند دهد یـا نظـر قبلـی خـود را اصالح می می

یه اساس و پا). 1387: 112آذر و فرجی، (اندازه کافی باثبات شود  میانگین اعداد فازي به

بینی  روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی در مورد پیش

هاي پژوهش پیمایشی، اعتبار روش  ترین نظر است، بنابراین برخالف روش آینده صائب

کننده  کنندگان در پژوهش که به اعتبار علمی متخصصان شرکت دلفی نه به شمار شرکت

,Gene & George(بستگی دارد  2012: 148.(  

  

  هاي پژوهش یافته

  کنندگان هاي مشارکت ویژگی

در راستاي انتخاب نمونه براي استفاده از روش دلفی، از خبرگان حوزه کارآفرینی، 

و حسابداري درخواست شد تا در تحقیق ) ویژه در حوزه مدیریت بانکی به(مدیریت 

ه کارآفرینی و با توجه به محدودیت تعداد متخصصان حوز. مشارکت داشته باشند

هاي مدیریت،  نظران و متخصصان رشته نفر از صاحب 30بانکداري در اولین قدم تعداد 

نفر اعالم آمادگی نمودند و  25کارآفرینی و حسابداري شناسایی شدند؛ از این تعداد 
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، مشخصات 4جدول . هاي ارسالی، پاسخ قابل استناد دادند خبره به پرسشنامه 23درنهایت 

  .ان را به تفکیک سن، جنس، مدرك و رشته تحصیلی ارائه کرده استدهندگ پاسخ

  

  کننده در پژوهش اطالعات جمعیت شناختی افراد مشارکت -4جدول 

زن  مرد جنسیت

)درصد 8/34(8 )درصد 2/65(15

و باالتر 57 سال 56تا  46 سال 45تا  35 میزان سن

)درصد 4/17(4 )درصد 4/30(7 )درصد 2/52(12

ري و معادل آندکت کارشناسی ارشد کارشناسی مدرك تحصیلی

)درصد 5/56(13 )درصد 8/34(8 )درصد 7/8(2

حسابداري ...)بانکی و (مدیریت  کارآفرینی رشته تحصیلی

)درصد 7/21(5 )درصد 5/30(7 )درصد 8/47(11

  

کنندگان را مردان  از مشارکت% 65شود،  مشاهده می 4طور که در جدول  همان

% 56,5اند و  سال قرار داشته 45تا  35درصد افراد، در بازه سنی  50اند؛ بیش از  تشکیل داده

هاي کارآفرینی، مدیریت امور  اند و در رشته از مدرك تحصیلی دکتري برخوردار بوده

  .اند کرده بانکی و حسابداري تحصیل

  

  مراحل و نتایج تکنیک دلفی فازي

  ش بر اساس مبانی نظريهاي پژوه شناسایی شاخص: گام اول

هاي کارآفرینی، کارآفرینی  بر اساس مطالعات مبانی نظري و پیشینه پژوهش، مؤلفه

ترین  مهم. شده است نشان داده 5شده و در جدول  سازمانی و بانکداري نوین استخراج

پذیري، پیشگامی، نوآوري،  هاي کارآفرینی، ایده آفرینی یا خلق ایده، ریسک مؤلفه

هاي کارآفرینی سازمانی،  ترین مؤلفه اصلی. پذیري است و رقابتطلبی  فرصت

هاي سازمان، اندازه سازمان، محیط و  سازمانی، حمایت مدیران، اهداف و استراتژي فرهنگ
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هاي بانکداري نوین نیز عبارت است از فناوري اطالعات،  ساختار و عوامل هستند و مؤلفه

  .خدمات، رضایت مشتري و زیرساختمهارت نیروي انسانی، تنوع خدمات، کیفیت 

  

  هاي کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی و بانکداري نوین مؤلفه -5جدول 

  منابع  مؤلفه  

  کارآفرینی

(Carrier, 2005: 136) ;(Dellaberaka, 2002: 252)  ایده کارآفرینی

 ;(Antionic & Hisrich, 2003: 7) ;(Dellaberaka, 2002: 252)  پذیري ریسک
(Dess & Lumpkin, 2005: 147); (Jaworski and Kohli, 1993: 53)

 :Dess & Lumpkin, 2005) ;(Antionic & Hisrich, 2003: 7)  پیشگامی
147)

 :Dess & Lumpkin, 2005) ;(Antionic & Hisrich, 2003: 7)  نوآوري
147); (Jaworski and Kohli, 1993: 53)

 Wiklund) ;(Carrier, 2005: 136) ;(Dellaberaka, 2002: 252)  طلبی فرصت
and Shephered, 2005: 71)

پذیري  رقابت

  تهاجمی
(Dess & Lumpkin, 2005: 147)

کارآفرینی 

  سازمانی

 & Dess) ;(Zahra, 1996: 53) ;(Covin & Slevin, 1991: 7)  سازمانی فرهنگ
Lumpkin, 2005: 147)

:Dess & Lumpkin, 2005)  حمایت مدیریت 147); (Kuratko & Hodgetts, 
2001: 195); (Zahra, 1996: 53); (Holt, 2007: 7)

  اهداف و

  ها استراتژي
(Covin & Slevin, 1991: 7); (Dess & Lumpkin, 2005: 147)

 ,Kuratko & Hodgetts) ;(Dess & Lumpkin, 2005: 147)  اندازه سازمان
2001: 195)

(Dess & Lumpkin, 2005: 147) ;(Covin & Slevin, 1991: 7)  محیط

  ساختار
(Kuratko & Hodgetts, 2001: 195); (Covin & Slevin, 1991: 

7); (Zahra, 1996: 53); (Dess & Lumpkin, 2005: 147); 
(Holt, 2007: 7)

بانکداري 

  نوین

 ;(Vijayara Gavan, 2014: 125) ;(Muraleedharan, 2009: 174)  فناوري اطالعات
(Machiraju, 2008: 68)

مهارت نیروي 

  انسانی
  (Buckak et al. 2018: 453)؛ )1387: 36حسنی و همکاران، (

 ;(Vijayara Gavan, 2014: 125) ;(Muraleedharan, 2009: 174)  تنوع خدمات
(Machiraju, 2008: 68); (Buckak et al. 2018: 453)  

  (Buckak et al. 2018: 453)؛)1387: 36حسنی و همکاران، (  کیفیت خدمات

  (Muraleedharan, 2009: 174) ;(Buckak et al. 2018: 453)  رضایت مشتري

  (Buckak et al. 2018: 453)؛ )1387: 36حسنی و همکاران، (  زیرساخت
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آوري نظر خبرگان و متخصصان جمع: گام دوم

گرفته و  فاز انجام4شود، در میترین بخش محسوب  این گام از تکنیک دلفی که مهم

  .شود در ادامه، مراحل مختلف تکنیک دلفی تشریح می. شده استنشان داده 1در شکل 

  

  
  مراحل مختلف پنل دلفی در پژوهش -1شکل 

  

  تشکیل پنل و ارسال پرسشنامه: فاز اول دلفی

به همراه  5شده در جدول  هاي استخراج با توجه به ماهیت موضوع، ابعاد و مؤلفه

ي که در آن ضمن ارائه توضیحات مختصري دربارة روش دلفی و کارآفرینی سازمانی ا نامه

. کنندگان قرار گرفت شده بود؛ از طریق آدرس پست الکترونیکی در اختیار شرکت معرفی

شده از  هاي استخراج ترین عناصر و مؤلفه در بخش اول پرسشنامه فهرستی از مهم

درخواست شد نظر خود را دربارة میزان تأثیر هر  هاي قبلی ارائه شد و از پاسخگو پژوهش
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هاي ذکرشده بر کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی و نیز بانکداري نوین  یک از این مؤلفه

تأثیر -4: تأثیر زیاد- 5: تأثیر بسیار زیاد(مرتبط با موضوع در قالب طیف لیکرت شامل 

در بخش دوم پرسشنامه از . یداعالم نما) 1: تأثیر بسیار کم-2: تأثیر کم- 3: متوسط

هایی که در پرسشنامه مطرح  اضافه نمودن عوامل و مؤلفه خبرگان درخواست شد نسبت به

پس از چند . شوند اقدام نمایند دهندگان مهم و کلیدي محسوب می نشده اما ازنظر پاسخ

  .نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند 23مرتبه پیگیري 
  

ي دور اول پنل دلفی نشان داد که در بعد کارآفرینی به ترتیب میزان ها نتایج یافته 

پذیري تهاجمی  طلبی، رقابت پذیري، فرصت هاي خلق ایده، نوآوري، ریسک اهمیت، مؤلفه

ها،  و پیشگامی، در بعد کارآفرینی سازمانی به ترتیب اهمیت، ساختار، اهداف و استراتژي

اندازه سازمان و درنهایت در بعد بانکداري نوین  سازمانی، حمایت مدیران و محیط، فرهنگ

به ترتیب، فناوري اطالعات، زیرساخت، مهارت نیروي انسانی، رضایت مشتري، تنوع 

هایی  خدمات و کیفیت خدمات بیشترین میزان موافقت را کسب نمودند؛ همچنین مؤلفه

عامل و رفتار داري، ت مانند پاسخگو بودن، رعایت انصاف و عدالت، اطمینان و امانت

صمیمانه، پرهیز از کاغذبازي، مشتري مداري و حفظ کرامت انسانی، داشتن دقت، سرعت، 

عنوان ارزش مطرح گردیدند که در دو گروه  به... سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و 

شده و در گام  بندي دسته) بانک(هاي حاکم بر سازمان  هاي حاکم بر جامعه و ارزش ارزش

  .نامه اضافه شدنددوم به پرسش

  

  ارسال پرسشنامه دوم: فاز دوم دلفی

مؤلفه جدید که خبرگان در دور اول به  18اي حاوي دو عامل و  در این فاز پرسشنامه

در دور دوم پنل . لیست اضافه کرده بودند، به پست الکترونیکی اعضاء پنل ارسال گردید

آفرینی اجراي ایده، در بعد شده در بعد کار هاي استخراج دلفی از میان تمام مؤلفه

هاي  ها، ارزش ها و در بعد ارزش کارآفرینی سازمانی افراد، در بعد بانکداري نوین تراکنش
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ضریب هماهنگی کندال در این . حاکم بر جامعه بیشترین میزان موافقت را کسب نمودند

ا به ترتیب ه هاي کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، بانکداري نوین و ارزش دور براي مؤلفه

به دست آمد؛ بنابراین نظرسنجی در دور سوم نیز ادامه  784/0و  549/0، 616/0، 643/0

  .پیدا کرد

  

  ارسال پرسشنامه سوم: فاز سوم دلفی

هاي مؤثر بر کارآفرینی  عنوان عوامل و مؤلفه هایی که با اجماع خبرگان به مؤلفه

هاي وزن چهار  گویه(شده بود  خصهاي اول و دوم مش سازمانی در نظام بانکداري در گام

در قالب پرسشنامۀ دور سوم دلفی ارائه شد و از اعضاء پنل درخواست شد نظر خود ) به باال

) از بسیار کم تا بسیار زیاد(را درباره میزان تأثیر هر یک از عوامل در قالب طیف لیکرت 

ها از اعضا  مؤلفهدر بخش دوم پرسشنامه ترتیب اهمیت هریک از عوامل و . مشخص نمایند

هاي کارآفرینی، کارآفرینی  در این مرحله، ضریب هماهنگی کندال براي مؤلفه.استعالم شد

به دست  837/0و  721/0، 846/0، 915/0ها به ترتیب  سازمانی، بانکداري نوین و ارزش

  .آمد؛ بنابراین نظرسنجی در دور چهارم نیز ادامه پیدا کرد

  

  نامه چهارمارسال پرسش: فاز چهارم دلفی

اتفاق نظر اعضا پنل درباره میزان  این گام تکرار دور سوم بود که باهدف دستیابی به

ضریب . ها انجام شد شده و نیز ترتیب اهمیت آن هاي انتخاب اهمیت عوامل و مؤلفه

هاي کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، بانکداري  هماهنگی کندال در این دور براي مؤلفه

.بوده است 892/0و  761/0، 914/0، 949/0به ترتیب  ها نوین و ارزش

  

ها تحلیل یافته: گام سوم

شده در چهار دوره اجراي پنل دلفی حاکی از این است  نگاهی اجمالی به نتایج حاصل

که میانگین انحراف معیار پاسخ اعضاء درباره میزان اهمیت عوامل مؤثر بر کارآفرینی 



  

  

  

  

97   |، حق روستا و همکاران ... شناسایی ابعاد و مؤلفه هاي کارآفرینی  

از گام دوم به چهارم روند کاهشی داشته و در عوض سازمانی در نظام بانکداري نوین 

هاي سوم و چهارم رو به  ضریب هماهنگی کندال درباره ترتیب عوامل کلیدي در دوره

و معنادار بودن ضرایب ) نفر 10بیش از (درنتیجه با توجه به تعداد اعضاء پنل . افزایش است

شده  ر قوي میان خبرگان حاصلنظ توان نتیجه گرفت که اتفاق می/.) 7باالتر از (کندال 

از طرف دیگر میزان افزایش ضریب کندال گام چهارم نسبت به گام سوم رشد . است

مقایسه میزان . توان فرایند نظرخواهی را متوقف نمود دهد و درنتیجه می چندانی را نشان نمی

وین و تأثیر عوامل کلیدي و مؤثر بر کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، نظام بانکداري ن

  .شده استخالصه 6ها در چهار دور پنل دلفی در جدول  ارزش

  

مقایسه میزان تأثیر عوامل کلیدي و مؤثر بر کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، نظام  -6جدول 

  ها در چهار دور پنل دلفی بانکداري نوین و ارزش

ف
دی

ر
  

  مؤلفه

  پنل چهارم  پنل سوم  پنل دوم  پنل اول

        

  نمیانگی
انحراف 

  معیار
میانگین

انحراف 

معیار

میانگی

ن

انحراف 

معیار

میانگی

ن

انحراف 

معیار

90/4293/095/4213/0--82/4379/0خلق ایده1

85/4349/085/4349/091/4294/0--اجراي ایده2

3
برداري از  بهره

ایده
--80/4392/080/4392/086/4350/0

4
فناوري 

اطالعات
82/479/3--71/4451/076/4429/0

5
مهارت 

نیروي انسانی
--500/0080/4392/086/4353/0

85/4349/085/4349/091/4294/0--تنوع خدمات6

85/4349/085/4349/091/4294/0--افراد7

80/4392/095/4213/095/4213/0--نوآوري8

80/4499/081/4499/0--78/4412/0اهداف9
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  ها محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج پرسشنامه: منبع

  

بندي  آمده از تحلیل نظرات بیشترین میزان موافقت و رتبه دست بر اساس نتایج به

خبرگان در چهارمین نظرسنجی در بعد کارآفرینی به ترتیب مربوط به خلق، اجرا و 

اري از ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی نوآوري، افراد، اهداف، ساختار و محیط برد بهره

در بعد بانکداري نوین تنوع خدمات، مهارت نیروي انسانی و فناوري اطالعات و در بعد 

پاسخگو . هاي حاکم بر جامعه بوده است هاي حاکم بر سازمان و ارزش ها ارزش ارزش

داري، تعامل و رفتار صمیمانه و پرهیز از  ینان و امانتبودن، رعایت انصاف و عدالت، اطم

هاي حاکم بر جامعه و مشتري مداري و حفظ کرامت  توان از ارزش کاغذبازي را می

هاي  انسانی، داشتن دقت، سرعت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات را ازجمله ارزش

نکداري کارآفرین حاکم بر نظام بانکداري به شمار آورد که براي داشتن یک نظام با

شده به همراه ابعاد کارآفرینی سازمانی در نظام  هاي شناسایی مؤلفه. ضروري هستند

  .اند شدهنشان داده 2بانکداري، در شکل 

50/4500/060/4490/0--86/4336/0ساختار10

42/4583/052/4587/0--69/4460/0محیط11

12

هاي  ارزش

حاکم بر 

سازمان

--66/4642/057/4583/062/4575/0

13
هاي  ارزش

جامعهبرحاکم
--71/4547/071/4452/081/4393/0

  
ین میانگ

انحراف معیار
-393/0-431/0-415/0-382/0
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  هاي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداري نوین ابعاد و مؤلفه -2شکل 

  

  گیري بحث و نتیجه

بانکداري در کشور ضرورت تغییر و تحول بنیادي وجود مشکالت و معضالت متعدد نظام 

سازي فرآیند کارآفرینی سازمانی  رسد پیاده به نظر می. در این صنعت را فراهم نموده است

سازد بر مشکالت خود غلبه کنند و به اهداف سازمانی  ها را قادر می حلی است که بانک راه

هاي اثرگذار بر  ناسایی مؤلفهگام اول براي دستیابی به این هدف، ش. خود نائل شوند

  .کارآفرینی سازمانی در نظام بانکداري کشور است
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فازي، ابعاد و -در این تحقیق با استفاده از مطالعه مبانی نظري و اجراي تکنیک دلفی  

بعد . مؤلفه شناسایی شدند 13بعد و  4هاي کارآفرینی سازمانی در نظام بانکی شامل  مؤلفه

برداري از ایده، بعد کارآفرینی سازمانی شامل افراد،  جرا و بهرهکارآفرینی شامل خلق، ا

نوآوري، اهداف، ساختار و محیط سازمان، بعد بانکداري نوین شامل فناوري اطالعات، 

هاي حاکم بر  ها شامل دو مؤلفه ارزش مهارت نیروي انسانی و تنوع خدمات و بعد ارزش

  . سایی شدندشنا) بانک(هاي حاکم بر سازمان  جامعه و ارزش

ها ازنظر خبرگان بر ایجاد کارآفرینی سازمانی در  الزم به ذکر است که بعد ارزش

گو  پاسخ. نظام بانکداري نوین مؤثر تشخیص داده شد و به ابعاد موضوع اضافه گردید

داري، تعامل و رفتار صمیمانه و پرهیز از  بودن، رعایت انصاف و عدالت، اطمینان و امانت

مشتري مداري و . هاي حاکم بر جامعه کشورمان دانست توان از ارزش میکاغذبازي را 

حفظ کرامت انسانی، داشتن دقت، سرعت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات، برقراري 

هاي حاکم بر صنعت  برد در تعامالت و بهبود مستمر فرآیندها ازجمله ارزش -رابطه برد

  .شود بانکداري کشور ما محسوب می

در بعد . اساس تکنیک دلفی میزان اهمیت هر مؤلفه نیز استخراج گردید همچنین بر  

کارآفرینی خلق ایده، در بعد کارآفرینی سازمانی نوآوري، در بعد بانکداري نوین تنوع 

هاي حاکم بر سازمان از درجه اهمیت باالتري برخوردار  ها ارزش خدمات و در بعد ارزش

اي حرکت به سمت یک سازمان کارآفرین باید پس نظام بانکداري کشور، بر. بوده است

  .هاي داراي اولویت باالتر تنظیم نماید اهداف خود را بر اساس مؤلفه

  : گردد همچنین به محققان موضوعات ذیل جهت انجام مطالعات تکمیلی پیشنهاد می

  .ها طراحی ساختار سازمانی مناسب جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی در بانک

  هاي دولتی سازمانی و تأثیر آن در کارآفرینی سازمان گبررسی نقش فرهن

ها به ایجاد تحول و نوآوري در  شناسی عدم تمایل مدیران ارشد سازمان آسیب

  ها سازمان
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