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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﺬب ﺳﭙﺮده ﺑﺎ ﻧﺮخﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و اﻋﻄـﺎي ﺗﺴـﻬﻴﻼت و
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ در ﺷﻌﺐ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ،اﻣﺮوزه
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ را دارﻧﺪ .از اﻳﻨﺮو در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روﻧـﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ در اراﺋـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲآﻳـﺪ .اﻳـﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ در
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻳـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ
ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ در ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻛﺸﻮراﺳﺖ .در ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  28ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ ﻓﺎزي  20ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻦ دﻳﻤﺎﺗﻞ ﻓﺎزي رواﺑﻂ
ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي ﻣـﺪل ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
داﺧﻠﻲ ،ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ و رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ،ﻓـﻴﻦ ﺗـﻚ ﻫـﺎ ،ﻛﻴﻔﻴـﺖ و اﻣﻨﻴـﺖ
ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ و آﻣـﺎدﮔﻲ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ ،اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻓﻨـﺎوريﻫـﺎي
ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را دارﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻗﻄﻌﻴﺖ ،ﻓﺎزي ،ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

* داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
** اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت
*** داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
**** اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرة  ،54ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1398ﺻﻔﺤﻪ 55-76
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مقدمه
میتواندفرصتیبرایتمایزوکسبمزیترقدابتیایجدادنمایدد.ارزش
محصوالتجدید 
معرفیمحصولجدیدبهبازاردرشرکتهایچندمحصولیوصنایدوابستهبهتكنولدوژی
بسیارمهموحیاتیاست.استراتژیطراحیوتوسعهمحصدولعامدلکلیددیموفقیدت
میشدود.بندابراین
شرکتهاوهمچنینازعواملاساسیثروتاقتصادیکشورهاشناخته 
شرکتهاییموفقخواهندبودکهاستراتژیمحصولرابادرنظرگرفتنکلیهعواملتاثیر
گذاربرتولید بازاریابیوفروشآنتدویننمایندد(.ژووهمكداران)9012 1زیدراتغییدر
استراتژیمحصدولدرسدازمانهاهزیندههای آشدكاروپنهدانبسدیاریازجملدهتغییدر
احتمالیسداختارهایموجدود تغییدرفنداوریهدایموجدود تغییدرفرهندگسدازمانو
همچنینچالشهمراستاییباتغییراتصنعتوسیاستهایمراجدنظدارتیوباالدسدتی
رابهدنبالخواهدداشدت .ازدیددگاهدیگدراسدتراتژیکسدبوکداروابسدتگیبداالبده
استراتژیمحصولداردوشرکتهایبزرگهموارهایدنوابسدتگیرادرنظدرمدیگیرندد.
خمسهووثو روحانی()1127درمطالعهایجهتاولویتبندیعواملموثربربررسدی
محصوالتنوآورانهدرصدنایدغدذاییتعدداد14عامدلرادرقالدب2دسدتهشناسدایی
نمودند.متغیرهاییهمچونریسکپذیرشمحصولنوآورانه استراتژیعرضده آزمدودن
محصولوبرنامهمعرفیمحصولدرآنپژوهشبهعنوانموثرترینعواملمعرفیشدند.
امیریوهمكاران()1125درطراحیالگویجامدعواملموثربدرطراحدیمحصدولدر
صدنایدتولیدددی 92عامدلراشناسددایینمودنددد.آنهدابددااسدتفادهازالگددویمعدادالت
ساختاریتفسریعواملمحیطیواجتمداعیرادرسدطوحاولودوموسدایرعوامدلاز
جملهزیرساختهایفنداوری رضدایتمشدتریان فراینددطراحدیومندابدانسدانیرادر
سطوحبعدیتعییننمودند.کاظمیوهمكاران()1125برایشناسداییعوامدلحیداتی
موفقیتصنعتپوشاك99متغیرازجملهنوآوری برنامهبازاریدابی تكنولدوژیوتسدت
موفقبازارراشناسایینمودند.
کوپر)9012(2درپژوهشیبرایشناساییمحدركهدایموفقیدتتوسدعهمحصدول
جدید90عاملرارادرسهسطحپروژههای توسعهمحصولجدید کسبوکارمربوطه
وسیستمهاوفناوریمرتبطباتولیدمحصولبررسینمودند.تمایزمحصدول تطدابقبدا
نیازمشتریان وضعیتبازاررقابتیوانجامتستپیشازعرضهمحصدولراازمهمتدرین
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عواملشناسایینمودند.چنوهمكاران ()9019دربررسدیعوامدلمدوثربدرطراحدی
محصولمؤسساتمالی جریانهایمالی نرخبازگشتسرمایه اندازهشرکتوفرهندگ
4

سازمانیراعواملمهمدانسدتند.مدووهمكداران ()9006عوامدلموفقیدتدرتوسدعه
محصولرادرچهاردستهمدیریتی تكنولوژی تجاریوبازاریابیتعیدیننمودندد.مدرور
تحقیقاتانجامشدهحاکیازآناسدتکدهمحدیطخدارجومحدیطداخدلسدازماندر
میبایستموردبررسیقرارگیرد.ایدندرحالیسدتکدهمحدیط
فرایندطراحیمحصول 
خارجسازمانشاملمحیطاجتماعی سیاسی اقتصادیوبینالمللوحتیصنعتیکده
میآیدومحیطداخلسازمانشاملروندتوسعه
سازمانبهعنوانبخشیازآنبهشمار 
زیرساختهایطراحیمحصول سوگیریسازمانونحوهتعاملبداشدرکایاسدتراتژیک
پویادرحالتغییراستوچنانچهمحركهایمهمدرهریکازاینمحیطهاشناسدایی
میشود.دراینمیدان
وروابطمیانآنهابررسینشود موجبشكستاستراتژیسازمان 
میدهند استراتژیمحصدولخدودرادر
سازمانهاییکهبهتغییراتمحیطواکنشنشان 
راستایبرآوردهساختنخواستههی مشتریانکهبهطورمستمردرحالتغییرهسدتند 
مینمایند.ازاینروامروزهعدمقطعیتمحیطیبهکدانونتوجهداتدراسدتراتژی
تدوین 
طراحیمحصولتبدیلشدهاست.
درخصوصشناساییعواملموثربرطراحدیمحصدوالتوخددماتبدانكیتحقیدق
برجستهایانجامنشدهاست.تحقیقاتموجوددرحوزهیدابدهبررسدینفدشبانكهدادر
میتوانبهمقداالتعیسدیزادهو
صنعتوتوسعهاقتصادیپرداختهاندکهدراینمورد 
همكاران()1126درخصوصتاثیرسودآوریبانکبرصنعتوحسینینژادومحسدنی
()1127درخصوصنقشبانكهادرتوسعهاقتصادیواجتماعیاشارهنمود.دستهدیگدر
ازاینتحقیقاتبهبررسیبانكداریالكترونیکوعواملمدوثربدراسدتفادهوتوسدعهآن
میتوانبهپژوهشهایتقدویفدردوهمكداران()1124در
پرداختهاندکهدراینمورد 
خصوصعواملمدوثربدراسدتفادهازخددماتبانكددریاینترنتدیوالیداسوهمكداران
()9014درخصوصتأثیرنوآوریبانكداریالكترونیکبدرعملكدردبانكهدااشدارهنمدود.
سایرتحقیقاتنیزشاخصهایموثربرعملكردبانكهاازمنظرمالیرابررسدینمدودهاندد
میتوانبهمقالهعزتیوهمكاران()1125درخصوصعواملموثربر
کهبهعنوانم ال 
سودآوریبانكهااشارهنمود.درتحقیقاتیباموضوعمشدابهدرسدایرصدناید رمضدانیو
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همكاران()1127برایتعییناستراتژیهایخدماتسازمانزمدینومسدكن14متغیدر
موثردرعدمقطعیتراشناسایینمودهوباماتریستاثیرگذاری-تداثیرپدذیریاولویدت
بندیکردند.علیزادهوهمكداران()1124درمطالعدهایبداهددفتددوینسدناریوهدای
پابرجایآیندهانرژیکشورمحركهایعدمقطعیتراازطریقروشتحلیدلPESTEL
درشناساییوازطریقروشدلفی10محركعدمقطعیتراتعییننمودندد.سدپساز
طریقماتریستاثیرگذاری-تأثیرپذیریروابطمیانآنهارابررسینمودهودرنهایت1
محركاصلیتحتعناوینسیاستخارجیکشور جنگوحموتتروریسدتیوجدذب
سرمایهگذاریخارجیرادریکمحورسهبعددیبررسدینمودندد.ژاندگوهمكداران5
()9015درمطالعها بهشناساییوتجزیهوتحلیلعددمقطعیدتهدایکلیددیبدرای
تدوینسناریویآیندهجایگزینبرایمحتوایاینترنتتجاریپرداختند.دراینمطالعده
کهمبتنیبرسناریونگاریبود25نیدروشناسداییوازطریدقتكنیدکتصدمیمگیدری
چندمعیارهدومتغیرنقشمددلدرآمددیونقدشارائدهدهنددهخددماترابدهعندوان
مهمترینعددمقطعیدتهداتعیدیننمودندد.هدوك( )9005بدهبررسدینقدشانتخداب
شاخصهایعملكردیدررابطهبیناولویتهدایاسدتراتژیوعملكدردوعددمقطعیدت
محیطیوعملكردپرداخت.او عدمقطعیدتمحیطدیرابداپارامترهداییچدوناقددامات
تامینکننده تقاضایمشتری فعالیتهایبازاررقبا جهدانیسدازی سیاسدتهایدولدت 
محیطاقتصادیوروابطصنعتیوفناوریاطوعاتانتخدابنمدود.حقیقدیوهمكداران
()1129درپژوهشیبرایدستهبندیمعیارهایگزینشبانکتوسطمشتریان 2عامل
راشناسایینمودندکهکیفیتخدمات خدماتمبتنیبدرتكنولدوژیهای روز سدهولت
استفادهواعتمادپذیریرابهعنوانمهمترینعواملتعییننمودند.
ادبیاتموضوع
محیطعدمقعیت

جوهانسونوهمكاران()9015عدمقطعیت7رابامفاهیمیچونابهام عدمتوافق عدم
دقت فازیبودنونامشخصبودنومرزنادقیقتعریفمینمایند.ازدیددگاهآسلدلتو
میتوانددروضعیتیکهاطوعاتوجدودداردبدروزکنددو
روتمان()9009عدمقطعیت 
میتواندموجبافزایشیاکاهشعدمقطعیدتشدود.واکدروهمكداران7
اطوعاتجدید 
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()9001موقعیتعدمقطعیتیعنیجاییکهعدمقطعیتاتفا مدیافتدد سدطحعددم
قطعیتیعنیمرزبینابهامکاملودانشمعینوطبیعتعددمقطعیدتکدهدلیدلآن
دانشناکافیویاتمایزذاتیپدیدهعدمقطعیاسدتراسدهبعدداصدلیعددمقطعیدت
تعییننمودهاند.درتلوریتصمیمگیریعدمقطعیتشرایطیاستکهتصمیمگیرنده
تخصیصهراحتمدالیرابدهپیامددهایمحتمدلیدکرویددادغیدرممكدنمدیبیندد.
جوهانسونوهمكاران(.)9015تعریدفمدوردنظدرازعددمقطعیدتدرایدنمقالدهبده
شرایطیگفتهمی شودکهسازمانافقهایآیندهپیشرویخدودرامدیتوانددتعیدین
نمیتواندبهآناحتمالتخصیصدهد.بهعنواننمونهاگدرسدازمانبدانددکده
کند اما 
قیمتارزبااحتمالمعینافزایشیاکاهشخواهدداشت بهاینحالتشرایطریسدكی
میشودولیاگرسازماننتواندوقوعهریکازحاالتراپیشبینیویدا
واحتمالگفته 
برایوقوعهرحالتآیندهاحتمالتعییننمایددرچندینشدرایطیسدازماندرشدرایط
عدمقطعیتاست.بنابراینپیشبینیالگوهایرفتداریمتغیرهدایغیرقطعدیمدوثردر
طراحیمحصولوایجادفرصتدرراستایانطبا باتغییراتآنهامهمترینعاملحیاتی
موفقیتاستراتژیمحصولدرمحیطعدمقطعیتاست.
عواملموثربرطراحیمحصوالتوخدماتبانكی

میشدودتداحددزیدادیمددیونطراحدی
سازمانیکهمحصوالتوخدماتشاندربازارموفق 
مناسبودرستمحصولوخدمتهستند.قصوردرتعریفمحصدولوارائدهمحصدولیکده
میشود.ازایندرو
متناسببانیازمشتریاننیست موجبشكستپروژههایطراحیمحصول 
شناساییمحصولجدیدبهکانونتوجهدرپژوهشهایمرتبطباتوسعهمحصولتبدیلشدده
است(بانیزولووهمكاران.)9010 8دراینراستاازدیدگاهکندونوکداك)9015(9موفقیدت
محصولجدیدبهعدواملیچدونبدازار اسدتراتژیوفراینددوابسدتهاسدت.نیازهدایخداص
مشتریاندربازارخدماتبانكیازیكسدووگدرهخدوردگیمحصدوالتوخددماتبدانكیبدا
فناوریاطوعاتازسویدیگربانكهارابدهسدویسداختارهاییسدو دادهاسدتکدهتولیدد
محصوالتوخدماتمنطبقباایدننیازهدارادراولویدتقدراردهندد(اوضداعیوهمكداران 
1124ومیلیدانوهمكدداران.)9012 10ایددنمحصدوالتمددیتواننددددرقالدبتددأمینمددالی
مشتریان ارائهخدماتپرداختوتجارتالكترونیکودریافتکارمزدازمحلآنهاباشد.
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دربانكداریسنتینرخسودسپردهوتسهیوتبهعنوانابزاررقابتیبانكهامحسوب
نوینازجملهفینتکهاوکسبوکارهدای

میشد.لیكنامروزهباگسترشفناوریهای

غیرحضوریهماننداستارتآپهاازیكسوونظارتباندکمرکدزیدریكسدانسدازی
نرخسودبانكهاازسویدیگر بانكهاییمزیترقابتیخواهنددداشدتکدهمحصدوالتو
خدماتیکهموردنیازواقعیمشتریانبدودهوتجدارتالكترونیدکراتسدهیلمدینمایدد
تولیدکنند.ایندرحالیستکهموفقیتبانكهادرارائهاینمحصوالتمندوطبدهوجدود
میباشدکدهایدن
زیرساختهایمالیوفناوریووجودتقاضابرایمحصوالتوخدمات 
موضوعوابستهبهحداک رانعطافاستراتژیبانكهادرمواجهدهبداتغییدراتپدیشبیندی
نشدهوغیرقطعیمحیطخارجسازمانخصوصاًمحیطهایاقتصادیوسیاسیومحیط
داخلسازمانخصوصاًدرحوزهزیرساختهایمالیوفناوریخواهدبدود.درایدنراسدتا
شناساییمتغیرهایموثربرطراحیمحصواتوخدماتبانكیازاساسیتدرینگامهدای
میباشد.ازاینروعواملمحیطخارجیدرقالبتحلیلPESTELباپنجبعدد
مقالهحاضر 
اقتصادی اجتماعی سیاسی تكنولوژیوقانونیشناساییومحیطسازماننیزبهعندوان
میگردد.
بعدششماضافهگردید.دربخشبعدهریکازاینمحیطهاتشریح 

محیطداخلی

عوامددلداخلددی قابددلکنتددرلمدددیریتبانددکهسددتندوآنهددااساس داًانعكدداساخددتوفدر
سیاستهایمدیریتیوتصمیمگیدریدرتوجدهبدهمندابدواسدتفادهازمددیریتپرتفدوی
داراییهاوبدهیها کفایتسرمایهومدیریتنقدینگیوهزینههاهسدتند(بداقری .)1194
میگردند.اینمنابددرکتدب
منابدداخلسازمانازمهمترینعواملمحیطداخلیمحسوب 
وتحقیقاتمختلدفدرقالدبدارائدیهدایمشدهود(مندابدباندک زیرسداختهدایمدالیو
میشوند.حقیقدیوهمكداران()1121کارکندان
تكنولوژیک)ودارائینامشهود(کارکنان)یاد 
متخصصراازعواملمهمدرطراحیمحصولباکیفیتومتناسببانیازمشدتریبرشدمرده
اند.مدیریتکارآمددربانكهانقشبسزاییدرطراحیمحصوالتازطریقبازخوردأخذشدده
ازمشتریاندارد یكیازمولفههایایننقش استفادهازالگوینوآوریبازاست.ندوآوریبداز
موجبمشارکتکارکنانومشتریاندرطراحدیمحصدولمدیشدودوبدااسدتفادهازداندش
کارکنانوایدههایخارجسازمانعملكردتوسعهمحصدولراارتقداءمدیدهدد.هددایتنیداو
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عشقی()9011نوآوریرایكیازعواملاصلیموثربرتوسعهمحصولجدیددمعرفدینمدوده
اند.دراینراستاشبكهسازیوهمكاریبادیگرشرکتهاتاثیرزیادیدرایجادفضایندوآوری
بازوموفقیتمحصولدارد.
تولیدددمحصددوالتمطمددلنوباکیفیددتازدیگددرعوامددلداخلددیمددوثردرطراحددی
محصوالتوخدماتاست.دركوتصویرمشتریانازخدماتبدانكیوابسدتهبدهروابدط
بانكهابامشتریانوتواناییآنهادربرآوردهساختننیازهدایآنهداوارائدهمحصدوالتبدا
کیفیتاست(وگهولم.)9011 11دراینراستابانكداریالكترونیکابزاریاسدتکدهطدی
چندسالگذشتهموجدبایجدادمزیدترقدابتیبدرایبانكهدایپیشدروگردیددهاسدت.
اسماعیلوعبدالعزیز)9011(12درمطالعهایجهتبررسیکیفیتبانكداریالكترونیدک
دربانكهایمصریاعتماد امنیت کاربرد پاسخگوییوتضمینراازابعاداصلیکیفیدت
بانكداریالكترونیکبرشدمردهاندد.درمطالعدهایدیگدرمحمددوهمكداران)9017(13
امنیترافداکتوراصدلیدرپدذیرشاینترندتباندکتعدیننمدودهاندد.وجدودمندابدو
زیرساختهایقابلاطمینانوپایدارازدیگرمولفدههدایمدوثربدرتدداومکسدبوکدار
هاست.منابدمالیوزیرساختهایفناوریازمهمترینمنابدبانكهادرارائدهمحصدوالت

وخدماتمیباشدکهمدیریتکارآمداینمنابدموجبموفقیتبانكهاخواهدبدود.یكدی
ازراههایرفداینکمبودهارویآوردنبانکهای بهاتحادهایاستراتژیکبااینشرکتها
ویاخریدآنهاست.بخشبانكددارینقدشزیربنداییدرتحدولدیجیتدالدارددرعصدر
دیجیتالفینتکهاچابكتروسریعترازبانكهایسنتیاندوبانكهابرایحفدظوفداداری
وافزایشرضایتمشتریانوکسبمزیترقابتیناچاربهایجاداتحاداستراتژیکبافدین
تکهاهستند(دراشوهكاران.)9019 15برنامهبازاریابییكدیدیگدرازابعدادموفقیدت
محصوالتجدیداست.شرکتهابادارائیهایمبتنیبربازارازجملهقابلیتهایبازاریابی
مدیتواندددسددطوحخدودراارتقدداءدهندددوسدرعتذخیددرهسددازیوارزشباقیماندددهاز
جریانهاینقدیراافزایشدهند(.یوگاناتانوهمكاران)9014 15

محیطخارجی

باتوجهبهروشتحلیلPESTELنیروهایموثردرمحیطخارجسدازماندرحدوزههدای
میشوند.اینروشتحلیلبده
تكنولوژیكی سیاسی قانونی اقتصادیواجتماعیتقسیم 
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عنوانیکچارچوبجامدوموفقبرایشناساییمحدیطسدازماندرکسدبوکارهدای
مختلفمعرفیشد(.کوئیسدنووهمكداران)9012 16بدرایشناسداییعوامدلمدوثردر
تدوینسناریوهایصنعتبر کلمبیاازاینروشاستفادهنمودند.ایدنندوعتحلیدلبده
دالیلیازجملهتشخیصفرصتهایکسبوکار آشكارنمودنجهتتغییراتدرمحدیط
ویاریرساندندرشكستنمفروضاتناخودآگاهحائزاهمیتاست.
تكنولوژی

میتوانتمامدانش محصوالت فرآیندها ابزارهدا روشدهاوسیسدتمهدایی
تكنولوژیرا 
تعریفکردکهدرجهتخلقوساختکاالهاوارایهخدماتبكدارگرفتدهمیشدوند.بده
زبانسادهتكنولوژیروشانجامکارهاتوسطافراداست(طدار 1191بررسدیمحدیط
تكنولوژیكی باهدفارزیابیاثرآتیاینعاملبرتوسعهنظامبانكیاهمیدتزیدادیدارد.
بانکهابهاستفادهازبانكداریالكترونیدک بانكدداریاینترنتدیواسدتفادهاز
برایم ال  
گوشیتلفنهایهوشمندرویآوردهاندکهموجبعرضهخدماتسریعتروارزانترشده
است.ضرابیوهمكاران()1129درمطالعهایجهتبررسدیضدریبنفدوذاینترندتدر
ایرانبهایننتیجهدستیافتهاندکهرشدونفوذفناوریوسرویسهاوخددماتمبتندی
نمیکنندوضرایبرشددسدالیانهدرگدذر
برفناوریازیکروندثابتبرایرشدتبعیت 
میتواندنشانهایبرایسدازمانها
میکنند.اینموضوع 
زمانازیکنمودارsشكلتبعیت 
باشدکههمگامباضریبنفوذفناوریمحصوالتوخدماتخودرامتناسبباآنارتقداء
دهند.طار ()1191عاملتكنولوژیكیبانكیرادرسهحوزهفناوریهایجدیدد(بدوك
چدینواینترندتاشدیاء پرداخدتموبدایلیوبانكدداریاجتمداعی) ابزارهدایپرداخددت
الكترونیکوتغییردرتكنولوژیتشریحنمودهاست.فناوریبدوكچدینقطعدایكدیاز
موضوعاتموردبحشدرسدال9019اسدتومدیتوانددبدهشددتتحدتتداثیرآیندده
لجستیکودیجیتالیکردنخدماتبانكیقرارگیرد.اینفناوریبهعندوانیدکپایگداه
میشدود.فدینتدک(17فنداوریمدالی)یكدیازمهمتدرین
دادهسادهبرایتوزیدتعریف 
نوآوریهای صنعتمالیاستکهباسرعتبداالییدرحدالتكامدلاسدتکدهایدنامدر
میباشد(لیوشدین.)9019 18
مرهونتسهیماقتصاد قواعدمطلوبوفناوریاطوعات 
بانكهددایموبددایلیصددرفاافتتدداححسددابوتخصددیصکددارتاعتبدداریدارندددوسددایر
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میشود.بانک N26بهعنوانیکیازبانكهدای
محصوالتشانباهمكاریفینتکهاارائه 

بزرگدیجیتالدراروپامصداقیازاینموضوعاست(.نویا)9012 19براسداستجزیدهو
توانآنهارابهدوگروهشدرکتهدایفدین تدک

تحلیلخدماتشرکتهایفینتک 
می
ارائهدهندهخدماتمكملباخدماتباندک(بدرایم دالارائدهتكنولدوژیهداییبدرای
استفادهبانکهابهمنظورارائهخدماتمالی)وشرکتهایفین تکارائهدهنددهخددماتی

کهدرگذشتهتحتپوششبانکهابودهاست(بهعنوانم الپرداخت ها)طبقده بنددی
نمود.کارشناسانمالیمعتقدندکدهشدرکتهدایخددماتمدالیسدنتی(شداملباندکهدا 
بیمهوشرکتهایمدیریتداراییوثدروت)بداریسدکورشكسدتیواقعدیمواجده

شرکتهای
هستند.بنابراین برایبانکهابیشازپیشمهماسدتکدهازطریدقهمكداریبدافدینتدکو
شكلدادنمشارکتیاراهحلهایزیریکسقفبودنخودرابروزنگهدارندد(آلتوپدوچمن 
ارائهسرویسهایبانكداریبازاست.

وفینتکها

).الزمههمكاریبااستارتآپها

9019
سیاسی

منظورازبعدسیاسی مسائلمربوطبهحكومتودولتخصوصداًدرحدوزهبدینالملدل
است(.اشتریانوهمكاران )1121بنابراینمباحشمربوطبدهقددرتوارادهسیاسدیدر
میگردد.مهمترینموضوعدراینحوزهجایگاهسیاستحاکمبدرکشدور
اینبعدمطرح 
میباشدد.یكدیازمسدائل
بخصوصحوزهبینالمللونقشآندرارتباطباسایرعوامل 
هاست.تحریمهاصدرفنظرازموفقیدتو

مهمحاکمبرکشوردراینحوزهموضوعتحریم
شكستدردستیابیبههدفغایی بربخشهایمختلفاقتصادهمچونتجارت سدرمایه
گذاریواشتغالدارند(گرشاسبیویوسفیدیندارلو )1124میزاناثرپذیریاقتصاداز
تحریمهابهاهدافتحریم شرکایتجاریکشورتحریمشونده هزینههایاجراییتحریم
ورابطهتجاریتحریمکنندهوتحریمشوندهبستگیدارد.سیاستمدارانمعتقدنددعددم
همراهیاروپا ماندتداثیرگدذاریبیشدترتحدریمهدایآمریكدابدودهاسدت(.وصدالیو
ترابی )1192ازاینروتحریمهاوروابطایرانبااروپاازمهمترینمسدائلحدوزهسیاسدت
میروند.
بینالمللبهشمار 
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اقتصادی

تغییراتمحیطاقتصادیفرصتهاوتهدیداتیرابدرایسدازمانهایملدیوبدینالمللدی
بانكیفراهممیسازد.لیووژانگ)9014(20تأثیرمعكوسوقویافزایشعدمقطعیدت
اقتصادیبرتصمیماتمالیشرکتهایخصوصیازجملهسرمایهگذاریوجریانبددهی
تاییدنمودهاند.لووچانگ)9016(21وابستگیقویعملیاتشرکتهابهمحیطاقتصدادی
رابررسینمودهاند.ژانگوهمكاران)9012(22متغیرهاییچوننرخدالرآمریكدا ندرخ
نفت شاخصقیمتوتصمیماتسازمانتجارتجهانیرامهمترینپارامترهدایمحدیط
اقتصادیغیرقطعیمعرفینمودهاند.اقتصاددانانیكیدیگدرازعوامدلمهدمتوسدعهو
میدانندکهبانكهانقشمهمیدرهددایتایدن
رشداقتصادیراسرمایهگذاریخارجی 
سرمایهگذاریدربخشهایتولیدیوصنعتیدارند(صحتوهمكاران .)1124وضدعیت
ثباتاقتصادکونازجملهعواملمهمدیگریاستکهکاراییسیسدتمبدانكیراتحدت
تاثیرقرارمیدهد.ثباتوپایداریشرایطاقتصادکونمنجربهکاراییبیشترباندکهدا
میشود.شرایطاقتصادکونبااستفادهازشاخصهایلگاریتمتولیددناخدالصداخلدی
سرانهوتورمبررسیمیشود.شاخصدیگریکهدربررسیثبداتاقتصدادکدونمدورد
استفادهقرارمیگیرد تورممیباشد.درواقدتورمازمهمترینمتغیرهایاقتصادکون
استکهمنعكسکنندهشرایطثباتوپایداریاقتصادکونمیباشدوبهطورمستقیم
باسطوحنرخبهدرهوبددینسدانبدادرآمددومخدارجبهدرهایارتبداطدارد(.مدرادیو
همكاران )1127بهطورکلیناپایداریاقتصادکونبرعملكردبخدشبانكدداریاثدری
معكوسدارد.توانایییکبانکبهمنظورمدیریتریسکناشیازنرخبهرهتحتشرایط
تورمیمیتواندساختارهزینهآنراتحتتاثیرقراردهد.تقریباًاقتصدادداندانبدرایدن
نكتهمتفقالقولندکدهتدورمپایددارودرازمددتریشدهایجدزعرضدهپدولوافدزایش
نقدینگیندارد.هرچهمیزانتورمبیشترشود قدرتخریدیکواحدپولکمتدرمدی
گردد.
اجتماعی

محیطاجتماعیوفرهنگیشاملیکمجموعدهعناصدردموگرافیدک(میدزانجمعیدت 
ساختارسنیوعمر مكانجغرافیدایی)وفرهنگدی(ارزشهداونگدرشهدایاجتمداعی 
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هنجارهاوسنن عادات بعدآموزشی)می باشدد.درواقددنگدرشوادراكمشدتریاناز
محصوالتبانكهاموجبترغیبآنهاباادامههمكاریبانكهداویداتدركآنهدامدیشدود.
الگوهایرفتاریونگرشیمشتریاندرترجیحاتایشاندرچگونگیدریافتخددماتاز
مهمترینمولفههایتاثیرگذاربرطراحیمحصوالتوخددماتباندکهاسدت.بندابراین
مشتریانونگدرشآنهدامهمتدرینجدزءمحدیطاجتمداعیبانكهدامدیباشدد.گسدترش
تكنولوژیانتظاراتمشتریانازارائهدهندگانخدماتمدالیراتحدتتداثیرقدراردادهو
مینمایدکهمشتریمحورترعملکنند(.گزارشسداالنه
اینضرورترابرایبانكهاایجاد 
شرکتکپجمینای.)9017 23
قانونی

استهایمنطقهای ملیوبینالمللیهرکشوری عمیقاًبرعرضهوتقاضدایبدانكی
سی 
آنکشورتأثیرمیگذارد.دولتهاواتحادیههایمشتركکشورهاممكدناسدتقدوانین
یهایسیاسی اعتصاباتوجنگهدا
اثرگذاربرتهیهوتداركنظامبانكیوضدکنند.ناآرام 
بهصورتجدیآفتهاییرادرپیشرفتوتوسعهنظام بانكیکشورهابهدنبدالداشدته
است.تغییرقوانینومقرراتوسیاستهامعموالًدرمحیطسیاسدیشدكلمدیگیرندد.
طهدایسیاسدی
بنابراین ثباتومیزانالتزامبهقانونیكیازعواملبسیارمهمدرمحدی 
استکهنظامبانكیبهآنتوجهزیادیمیکنندد.درایدنراسدتامدیتدوانبدهمیدزان
انعطافنهادقانونگذارناظردرحمایتازتكنولوژیهدایموجدوددرتولیددمحصدوالتو
عرضهوقیمتگذاریآنهااشارهنمود.بدیهیاستموفقیتپارادایمبانكدداریدیجیتدال
کهمحرکهآناستفادهازفناوریهاینویناستدرگرویحمایتبانکمرکدزیازورود
تكنولوژیهایجدیدبانكداریوقوانینحاکمبرآنهداخواهددبدود.اسدتقراضدولدتاز
بانكهایكیدیگدرازعوامدلقداونیاسدتکدهعلدتآنقدرارگدرفتنباندکمرکدزیدر
زیرمجموعهدولتاست.اینشرایطبراینظدامبدانكیمشدكوتعدیددهایراازحیدش
نظارتبرتسهیوتومواردخرجآنهابهوجودآوردهاست.
باتوجهبهمباحشعنوانشدهدرادبیاتموضوع مرورپژوهشهایپیشینومصاحبه
باخبرگان لیستیشامل99متغیرتهیدهگردیدد.متغیرهدایاسدتخراجشددهوسدوابق
پژوهشهایپیشیندرشناساییآنهادرجدولشماره1نشاندادهشدهاست.
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جدول-1متغیرهایموثربرطراحیمحصوالتوخدماتبانكی
متغیرها

مهمترینپژوهشهایپیشین

ردیف

حوزه

1

بازدهیبازارارزوطو

ژانگوهمكاران()9012

9

نرخطو

خبرگان

1

تورم

جهانگردوعبدالشاه()1127ساالسوسورینا()9009مرادیو
همكاران()1127

قیمتنفت

ژانگوهمكاران()9012

5
4

اقتصادی

تولیدناخالصداخلی

جهانگردوعبدالشاه()1127اسكاتو
اریاس()9011سافیان()9011
علیزادهوهمكاران()1124حقیقیوهمكاران()1121صحتو
همكاران()1124

7

سرمایهگذاریخارجی

6

نقدینگی

لووژانگ()9016

9

بازدهیبازاربورس

-

2

تحریمهایآمریكا


10

سیاسی

11

روابطبااتحادیهاروپا
وضعیتروابطباکشورهایاپک

19
قانونی

انعطافبانکمرکزیدر
پذیرشقوانینحاکمبر
فناوریهایجدید


11
15
14

بدهیدولتبهبانكها
نظارتبانکمرکزی
گوشیهایهوشمند

کاربران

17

رضایتمشتریان

16

اجتماعی

19
12
90
91

تكنولوژی

99
91
95
94
97
96

محیط
داخلی

تقاضا(نیاز)مشتریان
پذیرشعمومیدولت
الكترونیک
استارتآپها
ضریبنفوذاینترنت
فینتکها
آمادگیزیرساختفناوری
اطوعاتبانک
منابدبانک
امنیتوکیفیتسرویس
بانكداریالكترونیک
جذبنیرویمتخصص
نوآوریباز
ظرفیتتولیدمحصوالت

خمسهووثو روحانی()1127اشتریانوهمكاران()1121
علیزادهوهمكاران()1124گرشاسبیویوسفیدیندارلو()1124
خمسهووثو روحانی()1127لووژانگ()9016علیزادهو
همكاران()1124
خمسهووثو روحانی()1127
خمسهووثو روحانی()1127چنوهمكاران()9019
کوپر()9012
مورگنروماچور()9001ماریموثووهمكاران()9010اوضاعیو
همكاران()1124
ضرابیوهمكاران()1129
لیوشین()9016
امیریوهمكاران()1125کاظمیوهمكاران()1125
سارجنت()9000رحمان()9019مووهمكاران()9006
حقیقیوهمكاران()1121رشیدوهمكاران()9019حسینیو
قادری()1192محمدوهمكاران()9017
حقیقیوهمكاران()1121رشید()9019کاظمیو
همكاران()1125
هدایتنیاوعشقی()9011کاظمیوهمكاران()1125
-
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روشتحقیق
ازتكنیکهایدلفیفازی()Fuzzy Delphiودیماتدلفدازی

با توجه به اینكه در این مقاله
میتوان نتیجه گرفت این
میشود  
()Fuzzy Dematelبرایتعیینروابطمتغیرهااستفاده 
توسعهای است .از طرف دیگر با توجه به اینكه حدوزهطراحدیمحصدوالتو

تحقیق از نوع
خدماتبانكیموردمطالعهقرارگرفتدهاسدتوهددف از آنشناسداییوتعیدینروابدط
متغیرهایمدوثردردرطراحدیمحصدوالتوخددماتبدانكیدرمحدیطعددمقطعیدت
میباشد میتوان نتیجهگرفت که ازمنظرنتایج کاربردی است.

شناساییمتغیرها

بهمنظورشناساییمتغیرهایاولیهازتحلیلPESTEL24استفادهشدهاست.اینتحلیدل
بهعنوانیکچارچوبجامدوموفقبرایشناساییمحیطسازماندرکسبوکارهدای
25

مختلفمعرفیشد(.کارپنتروساندرز .)9002شدكلشدماره 1محدیطهدایمدوثربدر
میدهد.
عملكردسازماندرشرایطعدمقطعیتبراساستحلیلPESTELرانشان 
اقتصادی
محیط
داخلی

سیاسی
عوامل موثر بر
طراحی
محصوالت و
خدمات

قانونی

تكنولوژی

اجتماعی

شکل -1محیطهای موثر بر عملکرد سازمان در تحلیل PESTEL

تعیینمتغیرهایاصلیوروابطمیانآنها

پسازتهیهفهرسدتمتغیرهدایاولیده ازروشFuzzy Delphiمرحلدهایبدرایتعیدین
متغیرهاینهاییاستفادهشدهاست.روش  Delphiبرای نخستین بار توسط دالكی و هلمر
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در سال  1271ارائه شد .این تكنیک روشی پیمایشی مبتنی بر نظرهای متخصصان است و
سه خصوصیتاصلی پاسخ بی نام بازخورد کنترل شده و پاسخ گروهیآمداریاسدت.در
نمیتواند به صورت اعداد کمّی قطعدی
موقعیتهایواقعی قضاوت متخصصان 

بسیاری از
دیگردادههاو اعداد قطعی به منظور مدل کردن سیستمهای

بیان و تفسیر شود؛ به عبارت
دنیای واقعی به علت ابهام و عدم قطعیتموجدود در قضداوت تصدمیم گیرنددگان ناکدافی
است .در این راستا به منظور غلبه بر این مشكلکه به وسیله لطفدی زاده در سدال نظریده
مجموعههایفازی «  1274ارائه شد ابزار مناسبی برایمقابله بدا ابهدام و عددم قطعیدت

موجود در فرآیند تصمیم گیری است.دراینمقالهبرایبیانمتغیرهدایزبدانیازاعدداد
فازیم ل یجدول9استفادهشدهاست.
جدول:2عباراتزبانیواعدادفازی(مارتینزوکانل)2111،
عباراتزبانی
خیلیکم
کم
متوسط
زیاد
خیلیزیاد

اعدادفازیم ل ی
()0,0,0.25
()0,0.25,0.5
()0.25,0.5,0.75
()0.5,0.75,1
()0.75,1,1


باتوجهبهاینكهاساستعینروابطعلیومعلولیمشخصصشدنمتغیرهدایاصدلیاسدت.
دراینمقالهپسازاینكهمتغیرهایاصلیازطریقتكنیکدلفیتعیینگردید.بدرایتعیدین
روابطمتغیرهاازتكنیکدیماتلاستفادهشد.تكنیکدیمتدلیكدیازتكنیدکهدایتصدمیم
گیریچندمعیارهاستکههدفآنارزیابیعواملازنظرروابطعلیمیباشد.
یافتههاونتایج

پسازانجاممطالعهکتابخانهایومرورپژوهشهایپیشینمتغیرهایاولیهموثربرعدم
قطعیتشامل99متغیردرقالب7زیرسیستماقتصادی اجتماعی سیاسی تكنولدوژی 
قانونیومحیطداخلیتعیینگردید.پرسشنامههامیدانخبرگدانتوزیددوتوسدظآنهدا

تكمیلشد.باتوجهبهاینكهضریبپایایینشانگرآناستکهتاچهانددازهابدزارانددازه
گیریویژگیهایباثباتآزمودنیویاویژگیهایمتغیریرامیسنجد درایدنمقالده
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برایبدستآوردنپایاییپرسشنامهازضدریبآلفدایکرونبداخاسدتفادهشددوضدریب
0,295محاسبهگردیدکهنشاندهندهایناستکهاینپرسشنامهازپایاییقابلقبول
ومناسبیبرخورداراست.
برایتعیدینمتغیرهدایاصدلی دردوراولدلفدیمقددارآسدتانهجهدتغربدالگری
شاخصهای0,6درنظرگرفتهشد(راهداریونصر )1127که4متغیردارایمیانگین
قطعیکمتراز0,6حذفشدند.پسازانجامدوردومدلفی 9متغیردیگربدامیدانگین
کمتراز0,6حذفشدندودرنهایت90متغیراصلیدر7بعداسدتخراجشددندکدهبدا
عوئماختصاریدرجدول 1نشاندادهشدهاست.
جدول-3متغیرهایتاییدشدهنهایی
متغیرها

کد

1

تورم

E1

9

بازدهیبازارارزوطو

E2

بازدهیبازاربورس

E3

ردیف

1

حوزه

اقتصادی

کد

E

سرمایهگذاریخارجی

E4

4

تولیدناخالصداخلی

E5

7

نقدینگی

E6

تحریمهایآمریكا


P1

5

6
9
2
10

سیاسی

P

قانونی

L

P2

روابطبااتحادیهاروپا
انعطافبانکمرکزیدرپذیرشقوانینحاکمبرفناوریهایجدید L1

L2
بدهیدولتبهبانكها
میزانتقاضایمشتریان

S1

19
11
15

اجتماعی

S

کاربرانگوشیهایهوشمند


S2

14

تكنولوژی

T

رضایتمشتریان
استارتآپها
ضریبنفوذاینترنت

S3
T1
T2

11

17

فینتکها

T3

16

منابدبانک

I1

آمادگیزیرساختفناوریاطوعاتبانک

I2

کیفیتوامنیتسرویسبانكداریالكترونیک

I3

ظرفیتتولیدمحصوالت

I4

19
12
90

محیطداخلی

I
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درگامبعدیبااستنادبهپرسشنامههایتكمیلشدهجهتبررسیروابطمتغیرهداوبدا
استفادهازگامهایتشریحشدهجهتروشدلفیفدازی روابدطمیدانمتغیرهدابررسدی
گردید.نتایجتكنیکدیماتلفازیدرقالبگرافتصدویریمطدابقشدكل9آوردهشدده
است.درگرافذیلعواملباالیمحورافقیجنبهتاثیرگدذاریوعوامدلپدایینمحدور
جنبهتاثیرپذیریدارند.


شکل -2نمودار علی متغیرها

میتوانروابطمیانزیرسیستمهاروباشكل1ترسدیم
باتوجهبهنتایجتكنیکدیماتیل 
نمود.
قانونی ()L

تکنولوژی ()T

محیط داخلی
() I
اجتماعی()S

اقتصادی ()E

سیاسی ()P

شکل  -9تعامالت میان زیرسیستمها
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نتیجهگیریوپیشنهاد
نظربهاینكههدفاصلیاینمقالهشناساییوتعیینروابطمتغیرهدایمدوثردردرطراحدی
میباشد.درایدنراسدتایكدیازبانكهدای
محصوالتوخدماتبانكیدرمحیطعدمقطعیت 
ایرانبهعنوانموردمطالعهانتخابشدهاست مدلمربوطهازترکیبتكنیدکهدایتحلیدل
پستل دلفیفازیمرحلهایودیماتلفازیطراحیگردید.پسازاستخراجمتغیرهایاولیده 
تعداد90متغیراصلیانتخابوروابطمیانآنهابررسیگردید.باتوجهبدهیافتدههدایمددل
متغیرهایتولیدناخالصداخلی تحریمهایآمریكاوروابطبااتحادیدهاروپدا فدینتدکهدا 
کیفیتوامنیتسرویسبانكداریالكترونیکبیشدترینتدأثیربدرسدایرمتغیرهداوآمدادگی
زیرساختفنداوریاطوعداتباندک انعطدافباندکمرکدزیدرپدذیرشقدوانینحداکمبدر
فناوریهایجدیدومنابدبانکبیشترینتدأثیرپدذیریازسدایرمتغیرهدارادارندد.بندابراین
استراتژیهایسازمانبایستبهگونهایطراحیشوندتغییدراتمتغیرهدایمهدمرادرنظدر
بگیرندوقابلیتباالییدرانطبا باآنهاداشتهباشند.بهمنظورتوسعهاینتحقیدقپیشدنهاد
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Abstract

Setting an appropriate strategy for service and product
development is one of the key success factors for service
oriented organizations such as banks. On the other hand service
and product development in banks is closely related to external
environment changes for banks due to their role in economic
ecosystem and dependence to environment. In this dynamic and
unpredictable environment, banks are needed to explore key
variables which have impact on service and product
development in order to set strategy as much as robust to
achieve competitive advantage. This paper aims to explore and
identify key variables influencing service and product
development in one of the Iranian banks. as a case study. After
reviewing related literature, 28 variables were explored. By
using fuzzy Delphi technique the number of variables reduced
to 20 and relationship between variables was discovered with
fuzzy DEMATEL method. Findings show that variables such as
GDP, foreign investment, startups and fin-techs, US sanction,
relation with European Union and e-banking security and
quality, have more impact on other variables. The liquidity,
central bank flexibility in acceptance new rules and
technologies, e- commerce and bank resource have less impact
than the others.
Keywords: Uncertainty, Fuzzy. service and product, bank,
environment
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