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چکيده
هدف از اين پژوهش شناسايی ابعاد و مؤلفههای الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی
میباشد .جامعه آماری مورد مطالعه شامل متخصصان و خبرگان حوزه بانکداری شرکتی بوده است که از
بین آنها تعداد  12نفر به روش گلوله برفی انتخاب و ديدگاههای آنها به روش مصاحبه گردآوری گرديد.
برای جمعآوری دادهها ضمن مصاحبه نیمه ساختار يافته و استفاده از روش دلفی ،تحلیل کیفی با نرم
افزار مکس کیودا ( )MAXQDA2018انجام شده است .بر اين اساس تعداد سیزده مولفه در بانکداری
شرکتی در بانکهای تخصصی شناسايی شد و نتايج نشان داد که يازده مولفه از جمله شناسايی مشتريان،
استراتژی بازاريابی،کانالهای ارتباطی ،عملکرد بانکداری شرکتی ،شناسايی نیازها ،مزيت رقابتی ،امنیت
دادهها ،جذب و حفظ مشتری ،نوآوری و تنوع ،مهارت و تخصص و وفاداری مشتری از درجهی اهمیت
بااليی برخوردارند.
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مقدمه
در دو دهه اخیر بانکها تالش نمودهاند فعالیتهای خود را بر اساس خدمات رسانی به مردم پايه
ريزی نمايند .همچنین به علت تحوالت و تغییرات امروزی جامعه و پیشرفت فناوری ،ارائه خدمات و
اقدامات روزمره کنونی بانکها کافی نبوده و لزوم فعالیت بانکی در راستای جذب و حفظ مشتريان بر پايه
شیوههای نوين محسوس و بسیار ضروری میباشد( .ستیانی .)1122 ،2امروزه بانکها و موسسات مالی در
کشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا ،مشاور حرفهای ،متخصص در افزايش منابع مالی شرکتها و
جمعآوری و تبادل اطالعات الزم برای مشتريان خود عمل می نمايند و بعنوان يکی از مهمترين موتورهای
محرک اقتصادی هر کشور محسوب میشوند (عباسقلی پور .)2332،در صنعت بانکداری در ارتباطات بین
مشتريان و بانکها ،مشکالت و مسائل دو طرفه ای وجود دارد که قادر خواهد بود تداوم و استمرار اين
رابطه و در نتیجه وفاداری مشتريان را به خطر اندازد (سیتیوکو .)1122 ،1هر چه رقابت بیشتر و تفاوت
ارزش ادراک شده از خدمات و محصوالت عرضهکنندگان در نزد مشتريان کمتر باشد ،حفظ و وفادارسازی
آنها سختتر و پیچیدهتر میگردد .صنعت بانکداری نیز به عنوان يکی از مهمترين صنايع رقابتی امروز از
اين امر مستثنی نبوده و به علت شباهتهای فراوان خدمات قابل ارائه در تمامی بانکها ،جلب نظر و
وفادارسازی مشتريان در اين صنعت بسیار دشوار است .استفاده از بازاريابی رابطهمند ،يکی از مقولههايی
است که منجر به ايجاد ارزش درکشده در مشتريان و در نهايت ايجاد وفاداری مشتريان میگردد (يانگ
و هو ،1122 ،3کزارنويسکی ،1124 ،4گاالرزا و همکاران .)1121 ،2پژوهشهای انجام شده در گذشته
نشان میدهد در صورت عدم توجه به ارزشهای درکشده مشتری در پیريزی اقدامات و برنامههای
ارتباطی و خدماترسانی بانکها به مشتريان ،وفاداری مشتريان کاهش می يابد (موناردی و همکاران،6
1126؛ میالن و همکاران . )1122،7شناسايی نیازها و انتظارات مشتريان و حتی پیشبینی نیازها در
راستای حفظ آنان ،از ارکان مهم و اساسی اقدامات بانکی در صنعت بانکداری محسوب می شود زيرا
مشتريان ،تامینکننده اصلی منافع مالی سازمانها می باشند (برينک و برندت .)1124،8در سالهای اخیر
 ،صنعت بانکداری شاهد رقابت شديد تؤام با فرصتها و تهديدهای زيادی بوده است  ،به طور مسلم هیچ
بانکی نمیتواند ارائه دهنده تمامی خدمات ممکن بوده و در زمینهی خدماتی که ارائه می دهد ،بهترين
باشد .اين صنعت در محیط پويای امروزی ،با عنايت به موقعیتهای رقابتی و شرايط حاکم بر بازار در
بازار هدف ،جذب ،حفظ و نگهداری مشتريان را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و از طرفی مشتريان
فرصتهای بیشتری را جهت مقايسه خدمات رسانی بانکها با يکديگر در اختیار دارند .همچنین ارزش
مشتری سبب اتصال بازاريابی رابطهمند و حفظ و نگهداری مشتری میباشد (موناردی و همکاران1126،؛
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ايد .)1122، 3با توجه به مطالب ارائه شده فوقالذکر در اين پژوهش قصد داريم به شناسايی ابعاد و
مؤلفههای الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی توسط خبرگان صنعت بانکداری بپردازيم.
مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق
مشتریان بانکی :در بانکها و موسسات مالی مشتريان منبع اصلی سود و موجب رشد سازمان
میباشند .توانايی و قابلیت نگهداری مشتريان فعلی در حوزه بازاريابی بانکی ،به طور فزايندهای جهت
رسیدن به عملکرد موفقیت آمیز ،ضروری و مهم می باشد .جذب و نگهداری مشتری منجر به افزايش
عالقه به مسائل مربوط به حفظ روابط بلند مدت با مشتريان شده و به عنوان مسیری جهت بهبود
سودآوری تبديل می گردد (انیو و همکاران .)1122، 21همزمان با باال رفتن آگاهی مشتريان و تغییر در
سطح توقع آنان و افزايش رقابت شديد شرکتها و بانکها  ،بايد تالش بیشتری در زمینه وفاداری و خريد
بیشتر آنان انجام گردد (فیلیپس وهوسکیسون .)1124،22
ارتباط با مشتریان :وجود رابطه قوی با مشتريان ،مهمترين رمز موفقیت کسب و کارها میباشد.
برای برقراری ارتباط با مشتريان ،از مديريت ارتباط با مشتريان که به معنی تالش جهت ايجاد و ارائه
ارزشهای گوناگون به مشتری میباشد ،در سازمانها و موسسات مالی و اعتباری استفاده میگردد .در
بانکها نیز همواره مشتری به عنوان رکن اصلی کسب و کار بانکی شناخته می شود و از مشتری بعنوان
محور فعالیتهای بانک ياد میشود .همچنین بانکها دريافتهاند که حفظ مشتريان کنونی بسیار کم
هزينهتر و ارزانتر از جذب مشتريان جديد و بدستآوردن رضايت آنها میباشد (تسای و چین، 21
 .)1124از اينرو بانکها تالش مینمايند رقابت تنها در ارائه خدمات متمايز و ارزان نباشد و مزيت از
طريق ارتقای روابط با مشتريان حاصل گردد .لذا وفادارسازی و رضايت آنان به عنوان اولیتهای اساسی
در برنامه کاری بانکها قرار می گیرد (تور و ويالر.)1124 ،23

بازاریابی بانکی :در عصر حاضر صنعت بانکداری با توجه به موقعیت رقابتی کنونی بازار ،جذب و
حفظ مشتريان را از اقدامات مهم خود قرار داده و میداند که درک صحیح نیاز مشتری همراه با ارائه
مطلوب خدمات می باشد و برای وفادار ساختن مشتريان ايجاد ارتباط صحیح با آنان و استفاده ازخدمات
نوين بانکی ضروری میباشد .لذا اقدامات نوين بانکی و بازاريابی رابطهمند میتواند در جذب و نگهداری
مشتری مخصوصا مشتريان حقوقی بسیار کارآمد باشد (اسماعیل پور و صیادی .)2332 ،امروزه رقابت
موجب استفاده بانکها از استراتژیهای حفظ مشتری شده است (استرال رامون و همکاران1126،24؛
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محمود و همکاران .)1127،22شايان ذکر است حفظ مشتری منطقی است  ،چرا که در غیر اينصورت
مشتری به سمت يک سازمان ديگر میرود (جان و عبداهلل.)1124،26
بانکداري شرکتی :مفهوم بانکداری شرکتی در صنعت بانکداری جهان از اواخر دههی 2381میالدی
ايجاد شد و با توجه به نتايج و دستاوردهای بیشمار آن برای بانکها و موسسات مالی ،به سرعت به عنوان
جزيی الينفک از ساختار سازمانی بانکهای برتر جهان قرار گرفت (تايلر و استنلی .)1112، 27بانکداری
شرکتی را به عنوان يک اقدام پیچید معرفی نمودهاند که شامل روابط فیمابین شرکتهای بزرگ و
موسسات مالی می باشد .بانکداری شرکتی بیش از هر بخش ديگری در بانک به دلیل حجم پرتفوی تحت
مديريت بر افزايش سالمت بانک اثر گذار است .خدمات بانکداری شرکتی در بیشتر بانکها مربوط به
شرکتهای کوچک و متوسط می باشد (سلیمانی بشلی .)2336،باتوجه به اينکه در زمان حال ،تعداد
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری زيادی در کشور در حال فعالیت میباشند ،توجه به جذب مشتريان
شرکتی میتواند به عنوان يک راهبرد جديد و مفید مورد توجه قرار گیرد .از اينرو و با توجه به اينکه
بانکداری شرکتی يکی از جنبههای بانکداری نوين است ،که مورد توجه بسیاری از بانکهای ايرانی قرار
گرفته است و همچنین با توجه به جديد بودن موضوع در ادبیات بانکی کشور و عدم گسترش فراگیر
مفهوم بانکداری شرکتی ،به ويژه از جنبه های کارکردی آن در نظام بانکی ايران  ،تنها برخی از بانکها
با توجه به فعالیت تخصصی خود و به صورت محدود اقدام به ارائهی خدمات بانکداری شرکتی نمودهاند.
نيازها و رفتارهاي مشتریان شرکتی :جهت شناخت هر چه بیشتر و دقیقتر نیاز مشتريان شرکتی
و اتخاذ تصمیمهای راهبردی و استراتژيک در راستای ارتقاء جايگاه مشتريان شرکتی به عنوان شرکای
تجاری بانکها ،محققان در تحقیقات مختلفی اقدام به شناسايی و ارزيابی نیازهای مشتريان شرکتی
نمودهاند .برخی در مورد اهمیت شناخت رفتار مشتريان شرکتی و تعدادی ديگر در مورد طراحی
استراتژیهای بانکداری شرکتی بحث نموده اند .همچنین تحقیقات زيادی در زمینه ارائهی خدمات بانکی
به شرکتها صورت گرفته است که رويکرد اکثر آنها بر پايه عوامل اثرگذار بر روابط شرکتها و بانکها در
بلند مدت ،خدمات اصلی مورد نیاز شرکتها ،اولويت خدمات مورد نیاز مشتريان شرکتی در برقراری
ارتباط با بانکها و تعداد نیز در مورد استراتژیهای بانکداری شرکتی متناسب با نیازها میباشد (اسفیدانی
و همکاران.)2337،
نظر به اهمیت موضوع ،پژوهشهای متنوعی در خصوص استقرار بانکداری شرکتی در سازمانهای
مالی و اعتباری و بانکها توسط پژوهشگران و يا شرکتهای مشاوره مالی داخلی و خارجی انجام شده
است و با توجه به مرورکلی مفاهیم مورد توجه به برخی از اين تحقیقات بشرح ذيل اشاره می شود:
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اسفیدانی و همکاران ( )2337در مقالهای با عنوان "شناسايی الگوی رفتار مشتريان شرکتی و ارتباط
آن با استراتژیهای بانکداری شرکتی در صنعت بانکداری ايران" با روش تئوری دادهبنیاد در بخش کیفی
و انجام مصاحبه نیمه ساختار يافته و عمیق از ده خبره در حوزه مديريت مالی و هلدينگ کشور ،به
شناخت دقیق نیازها و خواستههای پیچیده مشتريان و مديريت تقاضای آنها پرداختند .سلیمانی بشلی
( )2336در پژوهشی مروری با عنوان "تحلیلی بر ماهیت بانکداری شرکتی" با روش تحلیل محتوا از
پژوهشهای موجود ضمن بررسی بخشبندی مشتريان بانک در رويکردهای مختلف بانکی ،محصوالت و
خدمات بانکداری شرکتی ،شعبه ساالری درسیستم بانکی ايران ،ويژگیهای شرکتهای بزرگ،
تفاوتهای مشتريان بانکداری شرکتی و خرد به ارائهی مدل ارتباط در بانکداری شرکتی و مديران
حساب در بانکداری شرکتی پرداخته است  .نتايج منجر به بخشبندی بازار در بانکداری شرکتی شده
است .رابطی ( )2332در پژوهشی با عنوان "بانکداری شرکتی و ارزش آفرينی برای مشتريان" با روش
میدانی به بررسی حوزه کاری بانکداری شرکتی و مفهوم ارزش آفرينی برای مشتريان و تجارب موفق
بانکهای اروپايی در خلق ارزش برای مشتريان حوزه بانکداری شرکتی پرداخته است  .نتايج نشان داد
ديدگاه مشتريان و مديران در خصوص درجه اهمیت برخی متغیرهای تأثیرگذار در خلق ارزش از
28

يکديگر فاصله دارد که خود بیانگر عدم درک کامل مشتريان توسط مديران مرتبط با آنها است .لوز

( )1123در مقالهای مروری با عنوان"تقسیم بازار هدف در روند اعتبارات بانکداری شرکتی" نشان داد که
بسیاری از بانکها ،تجارت اعتباری با مشتريان شرکتی داشته و منبع مهمی در مواقع خطرات اقتصادی
 ،فشار نظارتی  ،نرخ بهره پايین و افزايش رقابت بوده اند .همچنین نتايج نشان داد که فناوری ،نشانه يک
تغییر اساسی برای بانکداری شرکتی است که در عین حال فرصتی برای طراحی مجدد تجارت با مشتری
شرکتی می باشد .سلیمانی بشلی ( )2336ضمن ارائه مدل "ارتباط در بانکداری شرکتی" فرايندهای
موجود بین مولفههای بانکداری شرکتی را بررسی و با ارايهی مدلی عنوان داشت ،نخست مشتری توسط
بانک رصد و انتخاب می شود و در مرحله دوم بین مشتری و مدير حساب ارتباط برقرار میشود و در
مرحله سوم و بعد از انتخاب مدير حساب برای مشتری ،اقدامات الزم و دستهبندیهای مورد نیاز توسط
مدير حساب در دفاتر بانکداری شرکتی هماهنگ میگردد و با شعب بانک مربوطه به عنوان نماينده
مشتری ،ارتباط برقرار مینمايد تا اقدامات الزم را انجام دهد .سرگیونالگونینا و مینهانوا )1127(،23در
مقالهای با عنوان "پیشبینی تجارت بانکداری شرکتی روسی براساس مدلسازی اقتصادی و رياضی" با
روش مدلسازی به پیش بینی تجارت در بانکداری شرکتی پرداختند .هدف اين تحقیق بررسی و تحلیل
بخش وامدهی شرکتها برای پیشبینی فروش محصوالت اعتباری بانکی به مشتريان شرکتهای بزرگ
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در روسیه است .عباسی و همکاران ( )2334در مطالعهای نقش سودآوری خدمات بانکی در سودآوری
بانکداری شرکتی به اين نتیجه دست يافتند که طراحی خدمات مناسب در جهت کسب وکار سازمان،
افزايش سرعت در ارائهی خدمات ،ايجاد تنوع در خدمات بانکی ،درک درست کارکنان و مديران از خدمات
بانکی با رويکرد تبلیغاتی و همچنین ارتباط مداوم با مشتريان نقش بسزايی در جهت ايجاد ارزش برای
مشتريان بانکداری شرکتی دارد .کلیپک )1126( ،11در مقالهای با عنوان " نوآوری در مورد خدمات
بانکی در بانکداری شرکتی" پژوهشی با هدف بحث در مورد اهمیت نوآوری در بانکداری شرکتها و
بهترين شیوههای استفاده شده در صنعت بانکداری و همچنین شناسايی بهترين روشها در بین
ورودیهای جديد مانند شرکتهای بزرگ ديجیتال و شرکتهای  FinTechانجام داده است .با توجه به
اينکه در تحقیقات پیشین ،ابعاد و مولفههای حوزه بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی بصورت کامل
شناسايی و کشف نشده است ،پژوهش حاضر متفاوت از پژوهشهای انجام شده به دنبال پاسخ به اين
سئواالت است که بانکداری شرکتی دارای چه ويژگیهايی است و ابعاد و مؤلفههای الگوی بانکداری
شرکتی در بانکهای تخصصی چگونه است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان
انجام آن بصورت مقطعی و از نظر نحوهی اجرا ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای به ارائه مبانی نظری و
مصاحبهی نیمه ساختاريافته با خبرگان و بصورت تحلیل محتوا می باشد ،و پس از پیادهسازی آن در نرم
افزار  MAXQDAو انجام کدگذاری باز و محوری ،شاخصها شناسايی شده است.
جامعه و نمونه آماري و روش جمعآوري و تحليل داده ها
جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت بانکداری است که تعداد آنها
 12نفر میباشد .ابتدا تعدادی صاحب نظر به تفکیک خبرگان حوزه بانکداری و به صورت هدفمند انتخاب
شده تا مقولههای اساسی مستخرج در مرحله اول بررسی و واکاوی شود .شايان ذکر است که تعداد افراد
نمونه در نمونهگیری کیفی بر مبنای اشباع نظری دادهها می باشد .بدين معنی که تا زمانی نمونهگیری
ادامه پیدا میکند که همچنان مؤلفهها و نظرهای جديدی توسط اعضای نمونه عرضه شود .الزم بذکر
است پس از انجام مصاحبه هفدهم ،اطالعات جديدی بدست نیامد و اطالعات بعدی تکراری بوده است،
برای اطمینان از اعتبار پژوهش ،مصاحبه تا چهار نفر ديگر انجام گرديد .برای انتخاب نمونهی کیفی از
روش نمونه برداری زنجیرهای يا گلوله برفی در شناسايی و انتخاب مطلعین کلیدی استفاده شد .فرايند
انجام پژوهش و انجام مصاحبهها در  4مرحله ذيل طراحی و اجرا شده است:
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 اقدام به برنامه ريزی اولیه برای انجام هماهنگیهای الزم اجرای مصاحبه شروع مصاحبه با انجام اصالحات موضوع و اهداف تحقیق از طريق پژوهشگر طرح سواالت مصاحبه بر اساس اهداف تحقیق ،بررسیهای انجام شده و نتايج مصاحبه های قبلی جمعبندی اطالعات به دست آمده از مصاحبهها و تحلیل دادههای جمع آوری شدهدر پژوهش حاضر ،تمام مصاحبهها با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان ثبت و سپس در قالب فرمهای
ثبت نتايج ،مستند شده است و برای تجزيه و تحلیل دادهها با توجه به ماهیت کیفی اطالعاتی که از
مصاحبه بدست آمده و استخراج مفاهیم مشابه درآنها ،از روش کدگذاری دادههایکیفی ،استفاده گرديد.
تعیین اعتبار و پايايی يافتهها مرحلهای مهم در فرايند مصاحبه می باشد ،پايايی به همسانی نتايح
حاصل از مصاحب ه و اعتبار به توانايی مصاحبه در سنجش اهداف مورد نظر اطالق می گردد .برای تعیین
روايی و پايايی سواالت مصاحبه به ترتیب از روايی محتوايی و روش ضريب توافق درصدی ( )31استفاده
شده است .در روش روايی ،محتوای سواالت مصاحبه را  2نفر از خبرگان جامعه آماری ،همچنین اساتید
راهنما و مشاور کنترل و بررسی نموده و پس از اعمال اصالحات آماری و علمی الزم  ،مصاحبهها انجام
شده است.
روش گردآوری دادهها :در مرحله مقدماتی به منظور آگاهی از نظر خبرگان ،با  12نفر خبره مصاحبه
صورت گرفته است .از اينرو ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور سوابق  ،يک راهنمای کلی برای
مصاحبه عمیق تهیه شد و مبانی نظری و سواالت مصاحبهی نیمه ساختاريافته با خبرگان بر اساس
پروتکلهای تعیین شده ارايه گرديده است .سواالت طراحی شده در دو بخش" شناسايی فعالیتها"
(شامل چهارده سوال) و بخش "تجارب ،روايتها و پیامدها " (شامل چهار سوال) در مصاحبهها مورد
پرسش قرار گرفت و پس از پیادهسازی آن در نرم افزار MAXQDAو انجام کدگذاری باز و محوری
بشرح جدول ، 2شاخصها و مولفههای اصلی شناسايی و تلخیص گرديد و سپس با استفاده از روش دلفی،
شاخصهای استخراج شده به تائید نهايی خبرگان رسیده و در مرحله بعد با استفاده از کدگذاری گزينشی،
چارچوب نهايی مدل مفهومی شکل گرفته است.
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جدول : 9خالصه روش انجام تحقيق براساس هدف پژوهش
هدف پژوهش

روش

ابزار

روش تجزيه و تحلیل دادهها

شناسايی مولفههای اصلی و
شاخصهای بانکداری شرکتی

کیفی
و تحلیل محتوا

مصاحبه نیمه ساختار يافته
و بحث گروه های کانونی

طبقهبندی کدگذاری باز و
محوری و تفسیر داده ها

در اين بخش به يافتههای پژوهش حاصل از روش دلفی و کدگذاری پرداخته میشود:
ويژگیهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندهها :
تعداد  22نفر (71درصد) مرد و تعداد  6نفر ( 18درصد) زن و همچنین از نظر میزان تحصیالت 41
درصد با تحصیالت دکتری 21 ،درصد کارشناسی ارشد و  6درصد کارشناسی و اکثريت اعضای نمونه در
بازه سنی  32تا  22سال بودهاند .از نظر سابقه کاری  82درصد از آنان دارای سابقه کاری باالی  22سال
و  23درصد دارای سابقه کاری بین  23تا  22سال بودهاند .تحلیل دادههای کیفی مصاحبهها با استفاده
از روش کدگذاری باز و محوری انجام گرفته است.
نظریه داده بنياد :استرائوس وکوربین )2338(12با ارايه نظريه داده بنیاد  ،اقدام به تفسیر دادههای
کمی نموده و سه روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی را برای تحلیل دادههای کیفی بیان نمودهاند.
درکدگذاری باز ،11پژوهشگر ضمن بررسی مفاهیم مستتر در دادههای متنی و نوشتاری به شناسايی
ايدهها در پديده مورد نظر خود میپردازد .در مرحله دوم که کدگذاری محوری 13نامیده می شود و در
آن طبقات و دسته بندیهای فرعی در روابط علی قرار می گیرد تا بتواند پديده مورد نظر را شرح و
توضیح دهد .مرحله آخر اين نظريه ،کدگذاری انتخابی 14میباشد و شامل شناسايی کدهای اصلی با
زيرگروههای مرتبط و مشخص کردن ارتباط منطقی بین کدها است.
روش کدگذاري :
برای تحلیل دادهها از نظريه داده بنیاد در تفسیر دادههای کیفی استفاده شده است .از اينرو محقق
در کدگذاری باز بدنبال شناسايی مفاهیم و ايدههايی است که در دادههای متنی پنهان شده و به پديده
مورد نظر پژوهشگر مربوط میشود و در کدگذاری محوری در طبقات و دسته بندیهای فرعی در روابط
علی قرار میگیرد تا بتواند پديده مورد نظر را توضیح دهد.
-9مرحله کدگذاري باز (اوليه) :کدگذاری باز در نظريه پردازی داده محور فرآيندی تحلیلی است
که طی آن مفاهیم ،شناسايی و بر اساس خصائص و ابعادشان بسط داده میشوند .مصاحبههای انجام شده
با خبرگان به طور کامل به صورت مکتوب و در نرم افزار  MAXQDAپیاده سازی شده ،چندين بار
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مورد مطالعه قرار گرفت تا شناخت کاملی از آنها به دست آيد و سپس مضمون و مفهوم اصلی از تک
تک عبارات مصاحبه و متون مقاالت مرتبط ،استخراج و مفهوم پردازی شده و توسط کدها نامگذاری
شدهاند که نمايی از مرحلهی پیادهسازی اطالعات خام و کدگذاری باز در نرم افزار  MAXQDAدر
شکل  ،2نشان داده شده است .در کدگذاری باز منظور تولید کننده مصاحبه ،از تک تک عبارات و جمالت
و بخش های مختلف مصاحبه ،استخراج می گردد و استخراج مفاهیم از اسناد صورت می گیرد.

شکل  : 9نمایی از کدگذاري اوليه در نرم افزار

شاخصهای اولیه در اين مرحله استخراج گرديد ،مهمترين هدف کدگذاری باز عبارت است از
خردکردن و فهم متن و پیوند اجزای به دست آمده با يکديگر و تدوين مقوله و منظم کردن آنها .نتايج
شامل استخراج  217شاخص اولیه میباشد که در مرحلهی کدگذاری باز يا اولیه به دست آمده است .
-2کدگذاري محوري :در کدگذاری محوری وجه اشتراک مفاهیم مشخص شده و دسته بندی
صورت گرفته و مقوله ها ايجاد می شود ،در اين بخش پژوهشگر به مقوله پردازی اقدام می نمايد .در
ادامه با مطالعهی کدهای اولیه (شاخصها) و شناسايی شباهتها و تفاوتها ،تحت طبقات انتزاعیتر و
کلیتر با عنوان مؤلفه دسته بندی شدند .اساس اين طبقه بندی ،مطالعهی پژوهشهای پیشین و شناخت
کافی و احاطه به موضوع مورد مطالعه و دستیابی به بینشی جهت يافتن موارد مشترک شاخصها حول
يک محور مشخص میباشد .در ادامه و در قالب شکل  1بخش مرتبط با کدگذاری محوری با استفاده از
نرم افزار نمايش داده شده است.
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شکل  : 2نمایی از کدگذاري محوري در نرم افزار

در اين مرحله به شرح شکل باال و جدول  ،1تعداد  23مؤلفه شناسايی شد و تعداد  217شاخص بر
اساس کدگذاری محوری طبقه بندی و ارتباط آنها با مؤلفهها شناسايی و طبقه بندی گرديد .نتايج
کدگذاری محوری در پژوهش حاضر به شرح جدول  -1مؤلفههای کدگذاری محوری میباشد.
جدول : 2مؤلفههاي کدگذاري محوري
مولفه

رديف
2

شناسايی مشتريان و تقسیم بندی بازار هدف

3

1

شناسايی نیازها و انتظارات مشتريان

7

3

استراتژیهای بازاريابی و رقابتی جذب مشتريان

6

4

مهارت و تخصص گروه مديران حساب

21

2

تنوع و نوآوری در خدمات

21

6

امنیت داده ها

3

7

کانال های ارتباطی و بانکداری الکترونیک آنالين

3

8

وفاداری مشتريان شرکتی

7

3

مزيت رقابتی و ارزش درک شده

8

21

جذب ،حفظ و نگهداری مشتريان

8

22

عملکرد بانکداری شرکتی

7

21

پیامدهای اجرای بانکداری شرکتی

7

23

موانع اجرای بانکداری شرکتی

21

جمع
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گزارش فرایند و نتایج روش دلفی:
پس از کدگذاری ،برای سنجش روايی اين شاخصها و مؤلفهها از روش دلفی استفاده شد  ،بدين
منظور از  12نفر از خبرگان با توزيع پرسشنامه طی  3مرحله نظرخواهی گرديد ،سپس با اختصاص امتیاز
 2تا  2به میزان اهمیت هر شاخص به صورت خیلی کم (امتیاز  )2تا خیلی زياد (امتیاز  )2و با در نظر
گرفتن مبنای میانگین ≥  3به دلیل داشتن طیف لیکرت  2تايی برای پذيرش هر شاخص ،دو مؤلفهی
پیامدهای اجرای بانکداری شرکتی و موانع اجرای بانکداری شرکتی (با  27شاخص) از مدل حذف شدند
و در بین شاخصهای  22مؤلفهی ديگر 27 ،شاخص در مرحلهی اول دلفی و  21شاخص در مرحلهی
دوم دلفی به دلیل داشتن میانگین زير  ، 3حذف شدند و در نهايت در مرحلهی آخر تعداد  63شاخص
به تائید نهايی خبرگان رسید .نتايج به دست آمده از مراحل سه گانهی دلفی و شاخصهای بررسی شده
توسط خبرگان بشرح جدول  ،3به صورت جمع بندی نشان داده شده است.
جدول  : 9نتایح حاصل از جمعبندي ادوار سه گانه تحقيق دلفی
رديف

مولفه(کدگذاری محوری)

2

شناسايی مشتريان و
تقسیم بندی بازار هدف

1

شناسايی نیازها و انتظارات
مشتريان

3

استراتژی های بازاريابی و
رقابتی جذب مشتريان

شاخص(کد گذاری باز)

وزن

-2میزان سودآوری مشتريان

13

-1داخل يا خارج از بخش کشاورزی

21

-3توجه به طبقه مشتريان در شاخه های حقیقی و حقوقی

6

-4بانک های اطالعاتی مشتريان

28

-2بررسی های همکاران شعب و تیم های بازاريابی مديريت ها

8

-6سامانه مديريت ارتباط با مشتريان و ماژول مشتريان ويژه

21

-7درخواست استفاده از خدمات مشتريان

8

-8شرکت در نمايشگاه های تخصصی و بین المللی

24

-3الگوبرداری از اقدامات ساير رقبا برای مشتريان

6

-21يافتن نیازهای مشترک با تجمیع تجربیات حاصل از مراوده با مشتريان

3

-22طرح نیاز در جلسات حضوری مذاکره

24

-21بررسی و تحلیل رفتار و نیازهای مشتريان شرکتی

2

-23نظرسنجی ،درخواست های ارائه شده و اطالع رسانی مشتريان

21

-24استراتژی حضور در بخش تخصصی

1

-22طراحی استراتژی آموزش

1

-26خلق خدمات متنوع بانکی ،نسهیالتی ،ارزی

8

-27بررسی آمیخته بازاريابی

8
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-28اطالعات جامع و مستمر از نیازها و حساب های مشتری

6

-23باز آموزی و دوره های آموزشی مناسب برای مديران حساب

7

-11تسلط بر خدمات و سیستم بانکی و تبحر در قوانین

28

-12ارائه مشاوره های مناسب به مشتريان شرکتی

6

-11مهارت های ارتباطی قوی و مسلط به فنون مذاکره

27

-13برقراری ارتباط مؤثر و پیگیری ارائه خدمات مناسب

3

-14گروه های مذاکره و برگزاری اتاق فکر

1

-12خدمات تخصصی و سامانه های شخصی سازی شده

1

-16ايجاد معاونت جديدی تحت عنوان سامانه ها و خدمات نوين

1

-17توسط بخش بازاريابی و واحدهای توسعه و خلق محصول

3

-18نظرسنجی ،اعالم خود مشتری و درخواست خدمات

22

-13رصد و تحلیل مستمر رقبا

23

-31برقراری اليه های امنیتی و سطوح دسترسی برای همکاران

7

-32آموزش پرسنل شاغل و فعال جهت عدم خارج ساختن اطالعات

2

-31ايجاد محدوديت در رويت اطالعات مشتريان خاص

24

-33تعريف کدهای خاص به عنوان نام مشتريان شرکتی

4

-34پیاده سازی سیستم مديريت امنیت اطالعات()ISMS

3

-32حفظ اطالعات مشتريان و رازداری

28

-36وجود معاونت و بخش سامانه ها در اداره کل بانکداری شرکتی

27

-37برگزاری جلسات فی مابین و مالقات های حضوری در محل شرکت

8

-38سامانه تخصصی مهرآن برای کسب اطالعات اختصاصی مشتريان

8

-33سامانه های اختصاصی ارائه گزارشات و مبادالت آنالين بورس

21

-41کارت های بانکی مجازی ويژه اشخاص حقوقی

23

-42اينترنت بانک حقوقی و سامانه های بازار

11

-41آمار  IPGها ی تخصیص يافته به مشتريان و اينترنت بانک

23

-43شخصی سازی خدمات بانک برای مشتريان

21

-44تسريع پاسخگويی به نیازهای مشتريان

26

-42ارائه خدمات رقابتی و به روز بر اساس نیاز مشتريان

21

-46ارتباط مستمر و احترام و تکريم مشتريان

22

-47ايجاد اعتماد مشتريان با حفظ و نگهداری اطالعات آنان

3

4

مهارت و تخصص گروه
مديران حساب

2

تنوع و نوآوری در خدمات

6

امنیت داده ها

7

کانال های ارتباطی و
بانکداری الکترونیک آنالين

8

وفاداری مشتريان شرکتی

3

مزيت رقابتی و ارزش درک -48صدور ضمانت نامه های بانکی
شده
-43فعالیت در زمینه تخصصی
265

4
21

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هشتم -زمستان 9911

21

جذب،
حفظونگهداری مشتريان

22

عملکردبانکدای شرکتی

-21معرفی و وجود شرکت های تابعه از سوی سازمان مرتبط

6

-22دعوت از مشتريان و مذاکره و مصاحبه حضوری از طريق مديريت و روسا

3

-21ارائه خدمات کیفی و برتر و مقايسه مزيت نسبی خدمات نسبت به رقبا

23

-23برگزاری کمپین های تبلیغاتی و بازاريابی برای معرفی خدمات بانک

26

-24برگزاری جلسات مذاکره و عقد تفاهم نامه با مشتريان

21

-22معرفی و تشويق مشتريان شرکتی برتر و بسته های تشويقی

6

-26بررسی و رفع مشکالت و تأمین نیازهای مشتريان

26

-27بازنگری ،بهبود و توسعه خدمات متناسب با مشتريان

23

 -28اجرای برنامه های وفادارسازی و برقراری ارتباط مستمر با مشتريان

24

-23ارائه مزيت های رقابتی خدمات به مشتريان از طريق تبلیغات

2

-61سامانه های مانیتورينگ

7

-62جذب شرکت های فعال و برآورده کردن نیازهای آنان

4

-61وجود و امکان جذب باالی مشتريان شرکتی فعال در صنايع مرتبط

4

-63توسعه بخشیدن ،مکانیزه و مدرن نمودن فعالیت ها

2

از آنجايی که پژوهشهای کیفی دارای منطق استقرايی (جزء به کل) است ،به همین دلیل از شواهد
به سمت تبیین پیشرفته و گام به گام در هر مرحله به مفاهیمی کلیتر دست میيابد (از شاخص به
مؤلفه ،از مؤلفه به بُعد و از بعد به مفهوم) ودر نهايت پس از سنجش روايی شاخصها با روش سه مرحلهای
دلفی به تائید خبرگان رسیده است.
مدل مفهومی تحقيق
براين اساس و با توجه به موارد فوق ،در پايان برای نشان دادن روابط میان مفهوم ،ابعاد و مؤلفههای
به دست آمده و کدگذاری گزينشی و باتوجه به مفاهیم و مقولههای مورد واکاوی ،مدل نظری و مفهومی
تحقیق به صورت شکل  3تنظیم و ارائه می شود.
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شکل  : 9مدل مفهومی تحقيق بر اساس کدگذاري گزینشی (انتخابی) در نرم افزار
( MAXQDA18منبع :يافته های پژوهش)

بحث و نتيجه گيري
بانکداری شرکتی شیوه نوين بانکداری و استراتژی کارآمد برای ارائه خدمات خاص به مشتريان ويژه
است و بانکها تالش می نمايند تا تمامی نیازهای مشتريان شرکتی خود را که متفاوت با نیازهای ديگر
ال متفاوت نسبت به ساير
بخشها میباشد ،با بهره گیری از فرايندهای مستمر و ساختاری منظم و کام ا
مشتريان پاسخ دهند .بانکداری شرکتی بر اساس الگو و مدل اجرايی خود و با تکیه بر نیازهای مشتريان
اقدام به خلق راه حلهای جديد اختصاصی وسفارشیسازی خدمات برای شرکتهای بزرگ و مشتريان
خاص مینمايد .با توجه به شرايط اقتصادی کشور ،بانکداری شرکتی میتواند با خلق ايدههای جديد و
اثرگذار و تامین سريع نیازها و به هنگام شرکتها .نقش مهمی در راستای تحقق اهداف بانک داشته باشد.
در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا به ارائه سواالت مصاحبه جهت پاسخگويی
خبرگان پرداخته شد .سپس در زمینه شناسايی فعالیتها ،خدمات و بسترها ،تجارب ،رويدادها و پیامدها
سواالت طراحی و 12مصاحبه با خبرگان صنعت بانکداری انجام گرفت و سعی گرديد حداقل اثرگذاری بر
پاسخ دهندگان بعمل آيد و پس از انجام هر مصاحبه متون مصاحبه بررسی و نسبت به استخراج مفاهیم
اولیه و کدگذاری آن اقدام می گرديد .نمونه گیری کیفی بر مبنای اشباع نظری دادهها میباشد وتا زمانی
نمونهگیری ادامه يافت که محقق به اشباع نظری رسیده باشد .پس از انجام مصاحبهها تعداد  217شاخص
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اولیه در مرحلهی کدگذاری باز يا اولیه به دست آمد .سپس درمرحله کدگذاری محوری وجه اشتراک
مفاهیم مشخص شده و با عنوان 23مؤلفه دسته بندی شدند و بر اساس منطق استقرايی (جزء به کل) از
شواهد به سمت تبیین پیش رفته و گام به گام در هر مرحله به مفاهیمی کلیتر دست يافته و در نهايت
 22مؤلفه و  63شاخص شناسايی گرديد.
در اين پژوهش با توجه به مدل مفهومی تحقیق مشخص گرديد ،شناسايی مشتريان و تقسیم بندی
بازار هدف ،شناسايی نیازها و انتظارات مشتريان و مهارت و تخصص گروه مديران حساب تأثیر معنیداری
بر استراتژیهای بازاريابی و رقابتی جذب مشتريان ،تنوع و نوآوری در خدمات ،امنیت دادهها و کانالهای
ارتباطی و بانکداری الکترونیک آنالين دارد .همچنین مدل مفهومی نشان میدهد که استراتژیهای
بازاريابی و رقابتی جذب مشتريان ،تنوع و نوآوری در خدمات ،امنیت دادهها و کانالهای ارتباطی و
بانکداری الکترونیک آنالين بر مزيت رقابتی و ارزش درک شده و وفاداری مشتريان شرکتی تأثیر معناداری
دارد .مزيت رقابتی و ارزش درک شده نیر تأثیر معناداری بر وفاداری مشتريان شرکتی دارد .همچنین
مزيت رقابتی و ارزش درک شده و وفاداری مشتريان شرکتی تأثیر معناداری بر جذب ،حفظ و نگهداری
مشتريان و عملکرد بانکداری شرکتی دارد .جذب ،حفظ و نگهداری مشتريان نیز بر عملکرد بانکداری
شرکتی تأثیر معناداری خواهد داشت.
بر اساس مدل مفهومی ارايه شده ،بانکداری شرکتی بايستی با تمرکز بر تقسیم بندی بازار هدف و
شناسايی نیازها و انتظارات مشتريان به دنبال خلق و توسعه محصوالت بانکی و مالی متناسب برای
پاسخگويی موثر و دقیق به آنها باشد .از اينرو ضروری است بانکها خدمات خود را متناسب با مسايل
پیچیده شرکتها بازطراحی نمايند و با طراحی و ايجاد بستههای متنوع خدمات اختصاصی ،مديريت مالی
و نقدينگی را تسهیل نمايند .همچنین حفظ و نگهداری مشتريان و اثر بخشی عملکرد بانکداری شرکتی
برای مشتريان در بانکهای تخصصی به عوامل  3گانه ديگر مؤلفههای مدل مفهومی فوق وابسته بوده و
بصورت مستفیم از آنان تاثیر می پذيرد .از اينرو بانکها نبايستی انتظار توفیق در بانکداری شرکتی را
بدون توجه به تدوين استراتژیهای بازاريابی و رقابتی جذب مشتريان داشته باشند.
در فضای رقابتی میان بانکهای تخصصی ،حفظ و گسترش وفاداری مشتريان از اهمیت فراوانی
برخوردار می باشد  .عوامل موثر بر ايجاد و گسترش وفاداری مشتريان بانکداری شرکتی متاثر از عواملی
نظیر مزيت رقابتی و ارزش درک شده مشتريان شرکتی می باشد.
در خصوص شاخصهای نهايی شده در اين پژوهش (با توجه به میانگین به دست آمده در مراحل سه
گانهی دلفی) الزم بذکر است بیشترين اهمیت را شاخصهای میزان سودآوری مشتريان ،بانکهای
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اطالعاتی مشتريان ،تسلط بر خدمات و سیستم بانکی و تبحر در قوانین ،مهارت های ارتباطی قوی و
تسلط به فنون مذاکره ،رصد و تحلیل مستمر رقبا ،حفظ اطالعات مشتريان و رازداری ،وجود معاونت و
بخش سامانهها در اداره بانکداری شرکتی را دارا می باشند .اسفیدانی و همکاران )2337(،در مقالهای
نشان دادند بانک های ايرانی جهت رسیدن به بقا و سودآوری پايدار ،ضروری است از سه استراتژی اصلی
ارايهی خدمات مالی از طريق ارائهی طیف وسیع خدمات و با هدف جذب و تازگی خريد مشتريان
شرکتی ،سرآمدی از طريق تنوع و ايجاد مزيتها و در نهايت استراتژی مشارکتی استفاده نمايند ،يافته
های اين تحقیق از نظر استراتژی تنوع و مزيت رقابتی با پژوهش حاضر هم راستا بوده و همخوانی دارد.
سلیمانی بشلی )2336(،در مقاله خود روش بخش بندی بازار در بانکداری شرکتی را ارائه نموده است.
نتايج نشان داد بخش بندی بر اساس صنايع يکی از معمولترين شیوهها است که در بانکداری شرکتی
بسیار رايج است و بر اساس میزان فروش ،درآمد و گردش مالی میباشد .اين تحقیق از نظر شناسايی
مشتريان شرکتی و تقسیم بندی بازار با تحقیق حاضر هم راستا بوده و همخوانی دارد .عباسی و همکاران
( ،)2334در مطالعهی خود ،به اين نتیجه دست يافتند که طراحی خدمات مناسب در جهت کسب و کار
سازمان ،افزايش سرعت در ارائهی خدمات ،ايجاد تنوع در خدمات بانکی ،درک درست کارکنان و مديران
از خدمات بانکی با رويکرد تبلیغاتی و همچنین ارتباط مداوم با مشتريان در جهت ايجاد ارزش برای
مشتريان بانکداری شرکتی نقش بسزايی دارد .اين تحقیق از نظر بررسی تنوع در خدمات بانکی و کانال
های ارتباطی با تحقیق حاضر هم راستا بوده و همخوانی دارد.
با توجه به نتايج اين پژوهش و با عنايت به مصاحبه خبرگان و وزندهی به شاخصها و همچنین
تدوين مدل بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی از نظر خبرگان پیشنهاد میشود:
با توجه به طبقه بندی مشتريان در شاخههای حقیقی و حقوقی  ،استفاده از سامانه مديريت ارتباط
با مشتريان  ،درخواست استفاده از خدمات توسط خود مشتريان و با شرکت در نمايشگاههای تخصصی و
بینالمللی به شناسايی مشتريان و تقسیم بندی بازار هدف بپردازند .همچنین به کمک شخصی سازی
خدمات بانک برای مشتريان شرکتی با کاهش بروکراسی موجود با تسريع پاسخگويی به نیازهای مشتريان،
ارائه خدمات رقابتی و برقراری ارتباط مستمر و تکريم مشتريان با حفظ و نگهداری اطالعات آنان به ايجاد
وفاداری مشتريان شرکتی اقدام نمايند.
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