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  كليات طرح تحقيق 

  تحقيق ادبياتبر  مروري 

   تحقيقروش 

   تجزيه و تحليل اطالعات 

   گيري نتيجهجمع بندي و   

   دستاوردهاپيشنهادات و 

 : سوال اصلي تحقيق
آيا خدمات پرداخت همراه مي تواند در حوزه خدمات بانكي براي بانك ها ايجاد مزيت رقابتي  •

 كند؟ 
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 بيان مساله   

 اهميتي با جايگاه مالي، امور زنجيره مهم هاي حلقه از يكي عنوان به كشوري هر در ها بانك امروزه

 شيوه و ابزارها از تا برد مي سمتي به را ها بانك جهاني، اقتصاد در رقابتي فضاي .دارند اقتصاد در

 كه بيابند هايي راه بايست مي ها بانك .ببرند بهره خود بازار كيفي و كمي توسعه براي مختلفي هاي

 از يكي .كنند اتخاذ مشتريان به خدمات ارائه براي ديگران به نسبت را متمايزي استراتژي بتوانند

 مي چگونه كه است نكته اين شناسايي ،رقابتي محيط در ها بانك موفقيت براي كليدي ضروريات

  كرد؟ هميشگي را رقابتي مزاياي و فوايد توان
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  الكترونيك پرداخت صنعت معرفي

 بين برخط صورت به مالي مبادالت آن در كه هستند هايي سيستم الكترونيك پرداخت سيستمهاي•

   .مي گيرد صورت خريداران و فروشندگان

 مبادالت در آن امنيت و سرعت به توجه با مجازي پذيرش ابزارهاي طريق از پرداخت عمليات انجام•

 سهولت امنيت، و سرعت بر عالوه .دهد مي تشكيل را امروز الكترونيكي جامعه ضرورت از بخشي تجاري،

 در تسريع هزينه ها، ها،كاهشفروشگاه در فيزيكي حضور بدون آسان پرداخت مجازي، خريدهاي انجام

 .باشند مي الكترونيك پرداخت هاي جذابيت از امن، و سريع خدمات ارايه و پول گردش
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  همراه پرداخت

 مانند پرداخت هايروش اغلب در مناسب جايگزيني حقيقت در همراه، پرداخت•

 بانكي هاي كارت كمك به پرداخت هاي روش انواع حتي و چك نقدي، پرداخت

 .مي باشد

 و نقد پول از استفاده جاي به آن در كه است پرداخت جديد روش همراه پرداخت•

 همراه پرداخت دقيق تر عبارتي به .مي شود استفاده همراه تلفن از اعتباري، كارت هاي

 )همراه تلفن نظير( همراه دستي وسيله يك طريق از كه شود مي  گفته پرداختي به

   .پذيرد صورت
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 تكنولوژي نظر از همراه پرداخت هاي مدل انواع

  در تكنولوژي نظر از موبايلي پرداخت هاي مدل انواع مي توان خالصه طور به

 .نمود بيان زير موارد

 
 SMS طريق از پرداخت•
   صورتحساب مستقيم پرداخت طريق از پرداخت•
 WAP يا وب تحت پرداخت•
 USSD تكنولوژي بر مبتني پرداخت•
 NFC تكنولوژي طريق از غيرتماسي هاي پرداخت•
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 بازار پرداخت همراه در جهان و پيش بيني اين بازار در آينده

 )2012آي دي سي؛ ) (ميليون دستگاه(فروش تلفن هوشمند در دنيا  -1نمودار شماره 
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 خاور ميانه

 آمريكاي التين

 آمريكاي شمالي

 اروپا

 آفريقا

 )2013نيلسون؛(نمودار تعداد كاربران پرداخت همراه به همراه پيش بيني آن -2نمودار شماره 
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 بازار پرداخت همراه در جهان و پيش بيني اين بازار در آينده
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 پذيري رقابت و رقابت

 كنند مي رقابت يكديگر با بيشتر مشتري جذب منظور به همواره ها سازمان بازار، بر متكي اقتصاد در

 موفقيت كسب براي متنوعي هاي استراتژي و گرفته نظر زير را يكديگر رفتارهاي دائما رو اين از و

 نمايند؛ عمل شكل بهترين به ها سازمان تا شود مي موجب رقابت بنابراين .نمايند مي اتخاذ

   .دهند ارائه هزينه ترين پايين با را خدماتي و نمايند توليد كيفيت بهترين با را كاالهايي
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 مفهوم مزيت رقابتي

 نظر از رقبا با مقايسه در شركت هاي پيشنهاد جذابيت فزوني ميزان از است عبارت رقابتي مزيت•
   مشتريان

  بهتر خدماتي ارائه به قادر را آن كه باشد مي شركتي هر ابعاد يا ها ويژگي در تمايز رقابتي مزيت•
  .كند مي مشتريان به رقبا از

 از ها ارزش اين كه نحوي به باشد مي مشتريانش به شركت ارائه قابل هاي ارزش رقابتي مزيت•
   .باشد مي باالتر مشتري هاي هزينه

  موفق بسيار را سازمان رقابتي محيط يك در كه است عواملي از تركيبي يا عامل رقابتي مزيت•
   .كنند تقليد آن از راحتي به توانند نمي رقبا و نمايد مي ها سازمان ساير از تر
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   بارني VRIOدو ديدگاه كلي در خصوص مزيت رقابتي و مدل 

 : ادبيات استراتژي در باب مزيت رقابتي بر مبناي دو ديدگاه كلي مطرح مي باشد
 

 ديدگاه صنعت محور•
 ديدگاه منبع محور•

o مدلVRIO در اين مدل منابع و توانمندي سازمان از جهت ميزان ارزشمندي :   بارني)V(  كميابي ،

)R(ميزان تقليد پذيري ،)I ( و حمايت و استفاده شركت و سازمان از آن)O (بررسي مي گردد . 
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 VRIOچارچوب مدل 

 خير

 خير

 خير

 خير

مزيت رقابتي پايداري كه   مزيت رقابتي موقتي برابري رقابتي  بدون رقابت
 مزيت رقابتي پايدار سازمان از آن بهره نمي برد

آيا منبع يا 
توانايي با ارزش 

آيا منبع يا  است؟
توانايي منحصر 

آيا تقليدپذيري از  به فرد است؟
 صورتسختي آن 

آيا سازمان از تمام  ؟گيرد مي
ظرفيت منبع يا 
توانايي استفاده 

 مي كند؟

 بله

 بله

 بله

 بله
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 )CSF(عوامل بحراني موفقيت 

 ،ماموريت .مي كند مشخص را آن جهت و مسير و وجودي دليل كه دارد ماموريتي سازمان، هر•

 كل مشاركت نيازمند ماموريت به رسيدن .است سازمان انداز چشم و فرد به منحصر ارزشهاي از انعكاسي

  خوبي به كليدي سطح چند در بايد سازمان .باشد ماموريت جهت در بايد سازمان اهداف .است سازمان

 كه است صنعتي و سازمان به منحصر كه" كليدي سطوح اين .آيد نائل خود ماموريت به تا كند عمل

   .ناميد سازمان )CSF( موفقيت بحراني فاكتورهاي مي توان را "مي كند رقابت آن در سازمان

14 



 طرح كلي روش تحقيق

 توزيع پرسشنامه بين جامعه آماري تحقيق    -4گام

 ها تاثيرگذار مي باشد؟    CSFها به منظور بررسي اينكه آيا خدمات پرداخت همراه بر روي CSFتهيه پرسشنامه بر اساس  -2گام

 صنعت  خبرگانهاي شناسايي شده صنعت بانكي از طريق مصاحبه با  CSFغربالگري  -1گام

 پرسشنامه     پاياييو  روائيتاييد / صنعت خبرگانتاييد پرسشنامه توسط  -3گام

   بارني VRIOتعيين جايگاه مزيت رقابتي خدمات پرداخت همراه بر اساس مدل 

 صنعت  خبرگانبراي تعيين جايگاه مزيت رقابتي از طريق مصاحبه با  بارنيانتخاب مدل  -1گام

 توزيع پرسشنامه بين جامعه آماري تحقيق     -4گام

 به منظور تعيين جايگاه رقابت پذيري خدمات پرداخت همراه    بارني VRIOتهيه پرسشنامه بر اساس مدل  -2گام

 پرسشنامه     پاياييو  روائيتاييد / صنعت  خبرگانتاييد پرسشنامه توسط  -3گام
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CSF  صنعت و غربالگري آن ها   خبرگانهاي شناسايي شده در صنعت بانكداري پس از مصاحبه با 
 عوامل بحراني موفقيت   رديف عوامل بحراني موفقيت رديف

 سرعت باالي ارائه خدمات–توجه به نيازمنديهاي مشتريان  10 بازاريابي موفق 1

 سهولت دسترسي–توجه به نيازمنديهاي مشتريان  11 توسعه و ارتقاء جايگاه نشان تجاري 2

 قابل حمل بودن–توجه به نيازمنديهاي مشتريان  12 ارتقاء كيفيت خدمات 3

 ايجاد ارزش براي مشتريان 13 جلب رضايت مشتريان 4

 رعايت استاندارد ها و قوانين وضع شده 14 تبليغات مناسب 5

 كاهش هزينه هاي عملياتي 15 نوآوري و ارائه خدمات نوين 6

سرعت تطابق با تغييرات و فناوري هاي   7
 جديد

 جذب مشتريان جديد 16

 كاهش نرخ ارائه خدمات و نرخ بهره 17 ايجاد اطمينان و كسب اعتماد مشتريان 8

     وفادار سازي مشتريان 9
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 جامعه آماري و روش نمونه گيري

 آماري جامعه كه كشور بانكي صنعت كارشناسان و متخصصين از نفر 85 بين پرسشنامه•

  بودن محدود به توجه با است بذكر الزم .گرديد آوري جمع و توزيع دهند مي تشكيل را تحقيق اين

 خدمات خصوص در بود مي نياز كه بانكي صنعت متخصصين و كارشناسان بين از انتخاب دامنه

 تكميل جهت دسترس در نمونه گيري روش از باشند، داشته آشنايي نيز همراه پرداخت

  .است شده استفاده پژوهش داده هاي جمع آوري و پرسشنامه

17 



 تجزيه و تحليل اطالعات  
 استنباطي آمار بخش در كه گرديد انجام استنباطي آمار و استداللي روشهاي با ها داده تحليل و تجزيه

  .است گرفته صورت مهم اين  SPSS افزار نرم از استفاده با

   :باشند مي زير شرح به شده انجام آماري هاي آزمون

   )يعزتو بودن نرمال بررسي جهت( اسميرنوف كولوموگراف آزمون•

  يا باال بررسي جهت )توزيع نوع به بسته( استيودنت T آزمون يا اي دوجمله آزمون•
 تحقيق متغيرهاي ميزان بودن پايين

 متغيرها رتبه بررسي منظور به فريدمن آزمون•
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 اسميرنوف كولوموگراف آزمون از حاصل نتايج
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 )متغيرهاي نرمال(براي متغيرهاي پژوهشي  T آزمون از حاصل نتايج

20 
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 )متغيرهاي غير نرمال(اي  براي متغيرهاي پژوهشي  دوجمله آزمون از حاصل نتايج

است، چنانچه استنباط شود كه درصد پاسخ هاي    Tدر آزمون دوجمله اي كه معادل ناپارامتري آزمون

اثرگذاري  درصد است، نتيجه گرفته مي شود كه ميزان  50مقادير باالتر از حد وسط مقياس، بيشتر از 

 .  متغير باالست

كسب اعتماد مشتريان، وفادار  چنانچه جدول باال به نمايش مي گذارد، بجز متغيرهاي ايجاد اطمينان و

ه خدمات، نرخ بهره و كميابي سازي مشتريان، رعايت استاندارد ها و قوانين وضع شده، كاهش نرخ ارائ

 .مابقي متغيرها باالستاثرگذاري ميزان 
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در اين حالت، به منظور بررسي  . سطوح متغير ها استفاده نمود يرتبهتوان براي تست برابري مي فريدمناز آزمون 
 .مي شودمراجعه  آن هابه نمره ميانگين  متغيرهارتبه 
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   فريدمن آزمون از حاصل نتايج
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 نتيجه گيري

  بر ها بانك توسط همراه پرداخت خدمات ارائه كه شود مي حاصل نتيجه اين شده انجام هاي آزمون از

   .باشد مي گذار اثر ها بانك موفقيت بحراني فاكتورهاي از زيادي تعداد روي

 پاسخ طبق( همراه پرداخت خدمات كه نمود استنباط چنين توان مي بارني، مدل چارچوب اساس بر وليكن

 پذيري تقليد ،)متغير پايين سطح( نيست كمياب است، ارزشمند )آن از حاصل نتايج و شده آوري جمع هاي

 متوسط سطح(باشد مي متوسط سطح در آن از سازمان حمايت و استفاده و )متغير باالي سطح( باالست آن

   .)متغير
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 نتيجه گيري
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  مي ها بانك اينرو از باشد مي تقليدپذير همراه پرداخت خدمات كه شد مشخص تحقيق نتايج مبناي بر 
 خود مدت ميان و مدت كوتاه هاي برنامه روي مجددي بازبيني و دهند تغيير را خود هاي استراتژي بايست
 .آورند وجود به را خدماتشان بودن فرد به منحصر و كمياب امكان وسيله بدين تا باشند داشته

  بانك براي را رقابتي برابري همراه پرداخت خدمات ارائه كه گرديد مشخص تحقيق اين نتايج طي آنجاييكه از 
 ،رقابتي مزيت ايجاد جهت و كنوني رقابتي جايگاه حفظ منظور به گردد مي پيشنهاد لذا دارد، همراه به ها

 عالوه نمونه براي .نمايند ارائه متنوع خدماتي هاي بسته در ديگر خدماتي با را همراه پرداخت بر مبتني خدمات
 نيز NFC و الكترونيكي پول كيف بر مبتني خدمات ارائه سمت به ،USSD بر مبتني خدمات از استفاده بر

  .گيرد قرار ويژه توجه مورد نيز ها حوزه اين در خدمات، تنوع و گردد تقويت و حفظ

   گذاري سياست در مجددي بازبيني ها بانك همراه، پرداخت خدمات ارائه رقابتي مزيت وجود عدم به توجه با 
 .باشند داشته شود مي حوزه اين در كه مالي كالن هاي گذاري سرمايه بر مبني خود استراتژيك هاي
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 پژوهشي پيشنهادهاي

     خدمات اينگونه ارائه بازيگران ساير براي همراه پرداخت خدمات رقابتي مزيت نقش بررسي  

 همراه تلفن اپراتورهاي و ها PSP همچون

     ها بانك براي همراه پرداخت خدمات ارائه در رقابتي مزيت ايجاد عوامل شناسايي 

     گردد مي پيشنهاد .پذيرفت صورت بانكي صنعت خبرگان نظر به توجه با حاضر پژوهش نتايج 

 .دهند انجام نيز ها بانك مشتريان نظرات مدنظرقراردادن با را تحقيق اين آينده هاي پژوهش
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   :فارسي منابع

   مشهد "همراه دولت "كنفرانس ؛ ")M-Payment( همراه تلفن با پرداخت غيرحضوري سيستم هاي تشريح  ،)1392(  مصطفي زاده، سمي ، مهدي اسالمي،•
 .ماه دي ،سينا همراه تجارت ؛ جهان و ايران در همراه پرداخت صنعت شناخت ،گزارش )1391( مهدي عجم، ،. محمد نجاريان،•

 .ماه دي ؛ ايران مخابرات تحقيقات مركز اطالعات فناوري پژوهشكده ؛"ملي سطح در سيار پرداخت هايسيستم براي مناسب معماري .طراحي " ،)1388( شيما احمدي، ،.فرزاد ابراهيمي،•

 ماه تير اسالمي؛ شوراي مجلس نوين هاي فناوري و ارتباطات مطالعات دفتر ؛ "كشور در همراه مالي خدمات بررسي " ،)1390( حسين آستانه، ،.حسن پواسماعيل، ،.مهدي فقيهي،•

 .23-11 .)1( 3 .تدبير علوم  الكترونيك؛ پرداخت و بانكداري هاي وازه فرهنگ .)1392( وحيد صيامي،•

  4 ؛بازرگاني مديريت مجله ؛ محور منبع ديدگاه مبناي بر ملت بانك در بانكي خدمات )پايدار رقابتي مزيت تحقق( بازار تحكيم بر موثر عوامل شناسايي ، )1391( حيات آدينف، ،.علي ديواندري، ،.عطاران،جواد•

)12(. 34-41.   

 .بهار ؛ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق اقتصادي هاي بررسي و تحقيقات مركز ، توسعه و پذيري رقابت رقابت، )1390( مهدي تاجيك، ،.پگاه جعفري محمود•

 .جنوب تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه نامه پايان .نايرا خودرو صنعت براي رقابتي مزيت مدل طراحي . )1383( حميد سيد حسيني، خداداد ،.علي مهري،•

  .)1( 1 مديريت انديشه ؛ ساران توليدي شركت :مطالعه مورد پايدار رقابتي مزيت و سازمان منابع به نسبت محور منبع رويكرد بازشناسي .)1388( مصطفي مومني، ،.بهمن پور، حاجي•

 ؛)مبنا انرژي و صنايع ريزي برنامه و مديريت شركت ، استراتژيك ريزي برنامه در موفقيت بحراني فاكتورهاي .)1383( طينت صبور محمد، ،. كاوه سيروس،•
   فناوري توسعه مهركامان شركت " BCRM در )CSF( موفقيت بحراني هاي شاخص .)1390( عاطفه مجرد، زاده گلي•

 .  برنامه ريزي استراتژيك شركت آرين ماه تاب گستر). 1388(ميرمجيدي، سيد محمدحسين •

 .نگاه دانش:تهران 19چاپ -مديران مديريت، اقتصاد، حسابداري و ساير رشته هاي ذيربط : روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي). 1378(ايران نژاد پاريزي، مهدي •

 .و برنامه ريزي يتموسسه عالي آموزش و پژوهش مدير :، تهران روش هاي تحقيق در مديريت) 1390) (مترجم(، محمود شيرازي)مترجم(سكاران، اوما، محمد صائبي •

 .مركز تحقيقات علمي كشور با همكاري كانون فرهنگي انتشارات رايت: تهران ،نويسيروش تحقيق با رويكردي به پايان نامه ). 1382(خاكي، غالمرضا •

 انتشارات آگاه: ، چاپ ششم، تهران روش هاي تحقيق در علوم رفتاري).  1381(، حجازي، الهه .، بازرگان، عباس .سرمد، زهره•

 انتشارات صفار: ، تهرانرويكردي جامع: روش شناسي پژوهش كيفي در مديريت). 1383(،آذر، عادل .، الواني، سيد مهدي.دانايي فرد، حسن•
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