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چكیده
تغییرات تکنولوژیک منجر به ایجاد چالش ها و فرصتهای جدید در صنایع گوناگون می شود .عدم توانایی
سازمان ها در منطبق ساختن مدل کسب و کار خود با این تغییرات ممکن است منجر به خروج آنها از بازار شود.
صنعت بانکداری نیز از این امر مستثنی نبوده و تکنولوژی های مالی نظارتی نیز یکی از مهم ترین روند های
تکنولوژیک در سال های اخیر است .با توجه به تاثیر گسترده این تکنولوژی ها بر صنعت بانکداری ،سرمایه
گذاری در توسعه محصول جدید در حوزه تکنولوژی های مالی نظارتی از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا به
منظور پیاده سازی نتایج تحقیقات جدید و کمک به رفع مشکالت موجود در این زمینه ،شناسایی و بررسی
عوامل موثر بر سرمایه گذاری در توسعه محصوالت جدید فناوری های مالی با رویکرد نظارتی ضروری به نظر می
رسد .این پژوهش از حیث هدف ،کاربردی و از نوع روش ،توصیفی پیمایشی است .عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری
توسعه محصول جدید فناوری های مالی نظارتی از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت بانکداری در بانک تجارت
استخراج شده و پرسشنامه تأیید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تأییدی و معادالت
ساختاری با نرم افزار  Smart-PLS3مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش  4بعد اصلی مؤثر بر توسعه
محصول جدید در حوزه فناوری های مالی به همراه  92عامل شناسایی و تأیید گردید که توجه به همه آنها
دارای اهمیت است .کلیه عوامل کلیدی شناسایی شده ،تاثیر معنی داری بر توسعه محصوالت جدید فناوری های
مالی با رویکرد نظارتی دارند.
واژههای كلیدی :سرمایه گذاری ،توسعه محصول جدید ،فناوری مالی نظارتی (رگ تک) ،نوآوری ،تحقیق و
توسعه.
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 -1مقدمه
در شرایط سریع و پر سرعت در حال تغییر  ،صنعت خدمات مالی برای یافتن راه های ابتکاری برای دستیابی به
اهداف رشد استراتژیک  ،کاهش بیشتر هزینه ها و اطمینان از مدیریت مؤثر در تغییر مقررات به چالش کشیده
شده است (فاناخت  .)9989 ،8افزایش کیفیت سطح کنترل های داخلی هر یک از مؤسسات مالی ،در شبکه بانکی
اثرگذار بوده و باعث ایجاد بازدارندگی از وقوع تخلفات و تقلبات و انحرافات در کل شبکه می شود .از این رو قطع
به یقین ،موفقیت های هر بانکی در افزایش مطلوبیت نظارت ها ،باعث افزایش سالمت سیستم مالی خواهد بود.
رگوالتورها و بانکهای مرکزی نیز به دنبال راه هایی برای استفاده از اهرم فن آوری های جدید جهت تحقق
اهداف سیاست های عمومی و الزامات پیچیده نظارتی خود هستند ( بدنارز و همکاران .)9982، 9
رگ تک ها به عنوان شتاب دهنده ای جهت پاسخگویی به الزامات نظارتی شرکتها عمل نموده و با افزایش
سرعت پاسخگویی ناظران موجب کاهش هزینه های انطباق ،هماهنگی گسترده سازمانی ،و چابکی استراتژی
های تجاری موسسات مالی می گردند .امروزه ،نوآوریهای تکنولوژیک اغلب به عنوان یک عامل غیر قابل تعویض
برای توسعه اقتصادی پایدار ،بقای بلندمدت یک شرکت و افزایش کیفیت زندگی در سراسر جهان به شمار می
رود (این لی  .) 9982 ، 3لذا سازمانها منابع زیادی را در زمینه نوآوری های تکنولوژیکی سرمایه گذاری می کنند
( لی و همکاران  .)9986 ،4با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی  ،مدیریت منابع مالی و توزیع نوع سرمایه گذاری در
تمامی صنایع به سرعت در حال تغییر است ( برانستتر و همکاران  .)9982 ،5تخصیص منابع به فعالیتهای نوآوری
مستلزم حمایت معتبر از منابع بازار یا ابعاد کشف نشده فشار تکنولوژی می باشد .ویژگی هایی از قبیل روابط
درون سازمانی مانند منابع انسانی ،دارایی های فیزیکی و مالی ،روابط خارجی سازمانی  ،مشارکت مشتریان برای
تصمیم گیری در نحوه تخصیص منابع و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه توسط مدیران ارزشمند است (فان و
همکاران .)9982 ،6
توسعه محصول نقش مهمی در افزایش دسترسی مشتری به هر سازمان ایفا می کند .این افزایش در حوزه
مشتری و به نوبه خود  ،تالشهای هر سازمان برای دستیابی به پایداری و افزایش سودآوری را تسهیل می کند
(کاپور و همکاران  .)9983، 2سازمانها در توسعه محصوالت خود سرمایه گذاری می کنند تا از فرصتهای
تکنولوژیکی جدید بهره گرفته و با خلق محصوالت جدید مزیت رقابتی خود را افزایش دهند (چن  .) 9981 ، 1از
طرفی تأمین نیازها و منابع مالی و امور مرتبط با آن یکی از اولین و مهم ترین الزاماتی است که در دنیای رقابتی
امروز ،کسب وکارهای مختلف با آن مواجه هستند .به نوعی می توان گفت ،تمامی فعالیتهای سازمانی به نحوی
وابسته به امور مالی است و در صورتی که سازمان از نظر امور مالی با مشکلی مواجه شود ،بقای سازمان به خطر
خواهد افتاد (شریعتی و افخمی .)8325 ،با توجه به اینکه این فناوری های مالی و علی الخصوص نظارت در این
حوزه هنوز به بلوغ کافی نرسیده و در حال توسعه می باشد ،مقطع کنونی فرصت مناسبی برای بانکها جهت
اتخاذ استراتژی مناسب و بهره مندی از فرصت های بالقوه جهت توسعه محصوالت جدید و متعاقباً ایجاد مزیت
رقابتی پایدار در کسب و کار خود می باشد (مینلی و همکاران  .)9985 ،2عوامل تاثیر گذار بر این امر به خصوص
از آن جهت مهم است که می تواند سناریوهای مناسب و برنامه های عمل بهتری برای صنعت بانکداری تدارك و
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به اجرا درآورده و از پتانسیلهای موجود در آن کسب و کار ،در جهت منافع ذینفعان آن به شکل بهتری بهره
برداری و منجر به توسعه پایدار آن گردد (سوسنوویخ .) 9982 ،89
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظری
88

بر اساس مدل سرمایه گذاری فازاری و همکاران ( )8211بازارهای رقابت ناقص در نظر گرفته می شوند
بطوریکه بر خالف فرض بازار رقابت کامل بنگاه های اقتصادی از دسترسی نا محدودی به منابع مالی برخوردار
نبوده و نمی توانند به هر میزان که تمایل داشته باشند سرمایه گذاری خود را افزایش دهند .بازار ناقص سرمایه
شامل ویژگی هایی همچون ا طالعات نا متقارن ،مخاطرات اخالقی ،عوامل رفتاری و دخالت دولت می باشد (
مرادی و همکاران  .)8329،با توجه به دیدگاه مبتنی بر محدودیت منابع ،عامل کلیدی برای عملکرد شرکت،
توانایی آن در جمع آوری و اعمال انواع مناسب منابع است .شرکتهایی که دارای منابع ارزشمند ،نادر و منحصربه
فرد هستند ،احتمال بیشتری برای حفظ مزیت رقابتی نیز دارند .محدودیت مالی وضعیتی است که مانع از
دسترسی بنگاه ها به وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری مطلوب می شود .سازمانها زمانی با این محدودیت
مواجه می شوند که هزینه های داخلی و خارجی وجوه تخصیص داده شده به سرمایه گذاری با شکاف روبرو باشد
( بوند و همکاران  .)9992، 89سیاست های سرمایه گذاری نقش مهمی در جهت دهی توسعه سیستم نوآوری ایفا
می کنند .این سیاست ها از جمله اولویت های مهم عملیاتی در کشورهای در حال توسعه برای حمایت از
سرمایه گذاری توسط شرکت های داخلی و شرکت های فراملی که در این کشورها سرمایه گذاری می کنند ،می
باشند (کال و همکاران .)9982 ، 83
فین تک ها با افشای نقاط ضعف در مدلهای تجاری موجود  ،بار مسئولیت ارائه دهندگان خدمات مالی فعلی
را افزایش داده اند .رگ تک  84نیز پلت فرمی است که ارائه دهندگان فناوری در پاسخ به تقاضای مؤسسات مالی (
و قانون گذاران  )85وارد آن شده و هم اهداف کاهش هزینه های مقررات مربوط به حوزه تطبیق و همچنین
افزایش قابلیت های نظارت بر بازار را پوشش می دهند ( آرنر و همکاران  .)9982 ، 86چنین پیشرفت هایی می
تواند تأثیر عمیقی بر رفتار مشتریان ،محصوالت  ،رویه های صنعت مالی  ،کانال های تحویل و پاسخ های نظارتی
احتمالی به تغییرات در هر یک از موارد فوق را در بر داشته باشد .اصطالح فناوری های نظارتی (رگ تک) پس از
ظهور فین تک ها ارتقا یافت (تربر  .)9989 ،82این امر به استفاده از تکنولوژی برای کنترل موارد نظارتی ،انطباق
و گزارش دهی اشاره می کند .این موضوع نیازمند توانایی مقررات برای مقابله با مسائل جدیدی همانند هویت
های دیجیتال و حاکمیت داده است ( آرنر و همکارن  .)9986 ، 81رگ تک (تجمیع"نظارت" و "فناوری")
استفاده از فناوری برای رفع مؤثرتر و کارآمد تر الزامات نظارتی و انطباق مقررات است .این تکنولوژی های
تخریب گر تنها مربوط به بهره وری بیشتر در فرآیندهای موجود نیست بلکه خود فرآیندی جدید به شمار می
آید( آرنر و همکاران .)9985 ،این تحول برای رگوالتورها و بازیگران بازار ،علی الخصوص بانکها و موسسات مالی
بطور یکسان  ،به ویژه در برقراری توازن میان مزایای احتمالی نوآوری با خطرات پیش رو ،چالش هایی را ایجاد
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می کند .چالش های این امر هیچ جا حادتر از کشورهای در حال توسعه  ،به ویژه آسیا نیست ( لوج و
همکاران  .)9985 ،82این مفهوم در نتیجه تقاضای نهادی باالدستی نظارتی پدیدار شده و حاصل پاسخ به رشد )8
انبوه هزینه های انطباق قوانین و مقررات  )9تغییرات نظارتی پس از بحران مالی که نیاز به گزارش و افشای داده
های اضافی دارند  )3تحوالت علوم داده و علوم کامپیوتر و  )4تالش های تنظیم کننده ها برای افزایش کارآیی
ابزارهای نظارتی در حوزه مالی ،می باشد ( برومر  .)9985 ،99این تکنولوژی که ترکیبی از فناوری  ،امور مالی و
قوانین باالدستی است ،به راه حل های مالی منبعث شده از فناوری اشاره دارد .درهم آمیختگی امور مالی و
فناوری دارای سابقه ای طوالنی است و می توان تحول آن را به سه دوره مجزا تقسیم نمود (مکنزی )9986 ، 98
 ،که طی آن امور مالی و فناوری در کنار یکدیگر تحول یافته اند :
 رگ تک نسل اول (  : )9991 – 8212تجزیه و تحلیل فعالیتهای مبتنی بر وجوه نقد و ارزها و فناوری
های مدیریت ریسک کمی در فعالیتهای بانکی
 رگ تک نسل دوم (  – 9991هم اکنون)  :تسهیل انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات و بهبود نظارت و
تنظیم گری قوانین
 رگ تک نسل سوم (وضعیت آتی)  :گذار از شناسایی مشتریان (  ) KYCبه شناسایی داده های موجود و
آتی (  ) KYDو بازآفرینی قوانین و مقررات مالی
رگوالتورها باید رویکردهای نظارتی را توسعه دهند که این امر منجر به بروز نوآوری می گردد لیکن این
موضوع محدودیت هایی برای پذیرش انواع ریسکهای مالی برای مصرف کنندگان و ثبات مالی ایجاد می کند .از
دیگر سوی سیاست گذاران و تنظیم کننده ها با چالش تحول سریع سیستم های مالی و ایجاد زیرساخت های
الزم برای حمایت از تنظیم آنها مواجه هستند ( کورتز  ،)9984 ، 99که این امر مستلزم استفاده روز افزون از رگ
تک و همکاری نزدیک با کلیه بازیگران در صنعت است .تا به امروز ،به واسطه میل به کاهش هزینه ها ،توسعه
رگ از اهمیت باالیی در توسعه خدمات مالی برخوردار گردیده است (آگراوال و همکاران  .)9986 ،93افزایش
هزینه های انطباق امور با قوانین باالدستی  ،فن آوری های نوآورانه را به عنوان یک راه حل طبیعی برای الزامات
تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی تبدیل کرده است .جهت نیل به این هدف رگ تک راه حلی مقرون به
صرفه به شمار می آید (بوتنکو و همکاران  .)9985 ،94روش کامالً متفاوتی برای پرداختن به انطباق فعالیتها با
قوانین و مقررات در حال ظهور است روشی که با فناوری و تغییر مقررات  ،پیشرفته ترین سطوح رگ تک را
تشکیل می دهد که این امر اولین عنصر رگ تک نسل دوم پس از بحران مالی جهانی می باشد .در حالی که
کمبود منابع مالی و انسانی تنظیم کننده ها به طور کلی مانعی برای توسعه محصوالت رگ تک (به ویژه در
کشورهای در حال توسعه) است (شِدِن و همکاران  ، )9986 ، 95استفاده از رگ تک فرصتی برای همکاری بین
صنعت و دانشگاه ها برای ایجاد درك بیشتر از رفتار بازار و پویایی آن را فراهم می آورد (یین لی و همکاران ، 96
 .) 9982تنظیم کننده ها با موفقیت از فناوری در گزارش معامالت در بازارهای بورس اوراق بهادار عمومی
استفاده کرده اند .امروزه ،رگوالتورها به شدت به سیستمهای گزارشگری تجارت مبادالت اوراق بهادار تکیه می
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کنند تا رفتارهای غیرمعمول را که می تواند باعث بررسی و اجرای مقررات نظارتی شود نمایان سازند( آگراوال
و همکاران  .)9986 ،چنین سیستم هایی استفاده از رگ تک نسل اول را در دوره قبل از بحران مالی سال
 9991نشان می دهد .با این حال ،بزرگترین پتانسیل رگ تک در حوزه سیاست های کالن حقوقی است (
یوآنیس  .)9981 ، 91پیشرفت هایی در شناسایی شاخص های بالقوه پیشرو برای عدم ثبات مالی در آینده نیز
صورت پذیرفته است (ساندریم  .)9985 ، 92سرعت نوآوری در صنایع فین تک ،همراه با پیشرفت چشمگیر در
برخی از کشورهای در حال توسعه ،ضمانت این موضوع است که استفاده از رگ تک نه تنها برای اثربخش تر و
مقرون به صرفه تر کردن مقررات مالی  ،بلکه برای بازآفرینی و طراحی مجدد مقررات مالی در راستای تحول در
زیرساخت های بازار مالی به کار گرفته می شود (بولت و همکاران  ( )9994 ،39دیدنکو و همکاران  .)9982 ،38در
حال حاضر ،بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو  ،بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس از داده های "نقشه
گرمایی  "39برای پیش بینی موضوعات احتمالی ناشی از تجزیه و تحلیل خودکار داده ها (مانند تست استرس)
استفاده می کنند .این تالش های اولیه  ،احتماالً آینده احتمالی رگ تک نسل سوم را در رابطه با سیاست های
کالن حقوقی برجسته تر میکند (دیلویت .)9986، 33
سازمان های مالی درعین حال که رقبای طبیعی یکدیگر هستند ،اعضای یک شبکه مستقل داخلی نیز به
شمار می آیند که توانمندی ایجاد شغل را داشته و همچنین فراهم کننده زمینه الزم برای ایجاد نوآوری و
خالقیت های فناورانه هستند اما جالب ترین نگرشی که به اینگونه مؤسسات شده است مربوط به پدیده شبکه
سازی یا به طورکلی تجمیع است و این پدیده بیشتر در مورد واحدهایى است که در یک محدوده جغرافیایی که
در آن مهارت های نیروی انسانی وجود داشته باشد ،شکل می گیرند ( اشمیتز و همکاران  .) 8222 ،34مطابق با
نظرات پورتر  )8221 ،8229 ( 35شبکه همکاران را می توان شامل تأمین کنندگان ،مصرف کنندگان ،صنایع
ثانویه ،دولتها و مؤسسات پشتیبان مانند دانشگاه ها در نظر گرفت ( لین و همکاران  .) 9996 36توسعه خوشه
های صنعتی نیز فرصتهایی را برای بنگاه در افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ها ،ایجاد نوآوری ،شکل دهی کسب
وکارهای جدید و کسب منابع رقابتی ارائه میکند (تیکاساپ ( )9992 ،32نورمن و همکاران  . )9994 ،31در واقع
خوشه ها روشی برای ایجاد مزیت رقابتی  ،نه فقط برای همان بنگاه های همان خوشه بلکه برای کشوری که
خوشه ها در آن واقع شده اند ،هستند (تیکاساپ .)9992 ،تعداد کارکنان بیشتر سرانه نوآوری را زیادتر نموده و
درنتیجه ظرفیت نوآوری افزایش می یابد که منجر به مزیت رقابتی و درنتیجه افزایش جذابیت خوشه برای ورود
بنگاه های جدید خواهد شد .این امر موجب رشد پتانسیل بازار می شود .افزایش توانایی جذب مشتری ،پتانسیل
بازار را افزایش می دهد و بنابراین جذابیت سرمایه گذاری را افزایش داده و درنتیجه مقیاس صنعتی را گسترش
می دهد ( لین و همکاران .) 9996 ،32
با افزایش بهره وری نهایی سرمایه گذاری در هر حوزه ای ،سرمایه گذاری سازمان ها نیز افزایش می یابد زیرا
از آنجاییکه محدودیت منابع مالی منجر به دسترسی محدود تر و پرهزینه تر به منابع مالی خارجی می گردد لذا
هرگونه افزایش در بهره وری نهایی سرمایه یا به عبارتی تجاری سازی محصوالت بر تصمیمات سرمایه گذاری
سازمانها بر توسعه آنها تاثیر معنی داری دارد .عالوه بر آن نتایج حاکی از آن است که نا اطمینانی تورم تاثیر
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معنی داری بر سرمایه گذاری شرکتها داشته و با افزایش این امر و به دلیل افزایش ریسک پروژه ها ،سرمایه
گذاری سازمانها با سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم گیری مواجه می گردد (تهرانی و نجف زاده ( )8326،سمائی و
همکاران .)8323 ،یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری در محصوالت مالی فعالیت های تحقیق و توسعه است
که منجر به منابع دانشی فراوانی می شوند و بنابراین باعث پیشرفت سطح تکنولوژی و درنتیجه نوآوری،
همچنین ایجاد هوش تجاری می شود که منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهند شد (ریاحی .)8329 ،از طرفی،
پیشرفت و نوآوری فنّاوری هزینه ها را کاهش می دهد و برای رقابت پذیری و سودآوری منفعت به همراه دارد (
لین و همکاران  )9996 ،49شرکتها باید پروژه های سرمایه گذاری تکنولوژی محور را به اجرا درآورند تا در محیط
رقابتی جهانی امکان پیشرفت و رشد داشته باشند .بنابراین ،سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه،
مجموعه ای از عوامل اعم از ارتقا سطح فنّاوری و در پی آن توانایی نوآوری ،همچنین هوشمندی کسب وکار را به
همراه خواهد داشت ( ریاحی )8329 ،که باعث مزیت رقابتی شده ،کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش
سودآوری را به همراه خواهد داشت که خود باعث ایجاد سرمایه گذاری مجدد خواهد شد .نوآوری فنّاوری برای
مزیت رقابتی ضروری است؛ پیشرفت و نوآوری فنّاوری هزینه ها را کاهش می دهد و برای رقابت پذیری منفعت
به همراه دارد ( پینگ لو و همکاران  .)9982، 48ارتقاء سطح فنّاوری منجر به بهبود کیفیت و عملکرد شده،
جذابیت محصول را افزایش می دهد ،تقاضا افزایش یافته ،سودآوری و سرمایه گذاری را افزایش می دهد ،فعالیت
های تحقیق و توسعه افزایش می یابد و این چرخه تکرار می گردد (داداش پور .)8311 ،روابط همکاری در
صنعت بانکی باعث تحریک فعالیت های نوآوری ،پرورش فنّاوری های پیشرفته و تبادل دانش می گردد .تبادل
اطالعات رایگان و توزیع سریع ابتکارات به وسیله کانال های تأمین کنندگان و مشتریان وجود دارد ( ساراچ ،49
.)9985
43
خدمات در بخش مالی بر اساس کاالهای فیزیکی بنا نهاده نشده است (منشن و همکاران  .)9984 ،در
واقع ،فرصت عمده ای در خصوص تامین نیازهای اصلی مشتریان مانند ذخیره ،ارسال و خروج پول یا مشاوره
مالی بروز کرده است .راه تحقق این فعالیت ها و توسعه نوآوری ها به طور اساسی تغییر کرده است (فاناخت ،44
 .)9992به این معنا ،نوآوری در بخش مالی به طور قابل مالحظه ای بسیار مشکل است (منشن و تورکلی
 .)9984،نوآوری در خدمات مالی می تواند به عنوان نوآوری در محصوالت یا ساختار سازمانی تعریف شود که
منجر به کاهش هزینه یا ریسک و بهبود خدمات مالی می شود (آرنابولدی و همکاران  .)9984، 45این نوآوری ها
نقش مؤسسات مالی را نیز تغییر داده و اصالح کرده اند .موسسات مالی سازمان هایی نیستند که تنها نوآوری را
در بخش مالی ایجاد کنند .آنها همچنین در پیشرفتهای دیگر صنایع ،به ویژه در فن آوری اطالعات ،نیز کسب
سود می کنند (آرنابولدی و همکاران .)9984 ،در چشم انداز موسسات مالی ،دالیل اصلی این همکاری ،دستیابی
به تخصص و کاهش هزینه ها است (مارتووی  .)9984 ، 46همچنین الزم به ذکر است که نوآوری های مالی باید
به جامعه کمک کنند و درآمد و کارایی موسسات مالی را افزایش دهند (منشن و تورکلی .)9984 ،از سوی دیگر،
ثبت اختراعات در این حوزه همچنان در دوران رشد به سر می برد و این امر مشکالتی را برای تبدیل نوآوری
های مالی به درآمد به ارمغان آورده (آرنابولدی و همکاران  .)9984، 42به عنوان یک مفهوم جدید ،رگ تک تحول
361

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 3043

شناسايي و بررس ي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در توسعه محصول  / ...سروش معتمدي فرد ،امیر بیات ترک و جالل حقیقت منفرد

ساختاری آرام و در عین حال در حال حرکت در بخش خدمات مالی است و دانش موجود در مورد این "زیر
بخش" هنوز در مراحل اولیه چرخه عمر تکنولوژی قرار دارد (آرنر  .)9985 ، 41عالوه بر این ،فرهنگ محافظه
کارانه ،محدودیت های سیستم های موجود ،اهداف مختلف ادارات و استفاده محدود از ابزارهای توسعه جدید می
تواند دامنه نوآوری محصول را در خدمات مالی محدود کند (ورمولن  .)9994 ،42هنگامی که صحبت از توسعه
محصوالت جدید در بخش مالی به میان می آید ،یافته ها نشان می دهند که نوآوری های خارج از صنعت ،نفوذ
زیادی دارند .در این راستا ،موسسات مالی نیازمند نوآوری هایی هستند که توسط دیگران ،به ویژه شرکت های
فناوری اطالعات و ارتباطات ،ایجاد شده است (ساالمپاسیس و همکاران .)9984 ،59 .مقررات ،نوآوری و امور مالی
را از منظر ورود به بازار ،سیاستهای رقابتی ،انحصار و قیمت گذاری شکل می دهد ( مجیداالسالم و
همکاران  .)9982،58پریجر  )9999( ،59معتقد است که مقررات سختگیرانه ممکن است اثرات منفی برای نوآوری
داشته باشد .از سوی دیگر ،تنظیم کنندگان به رابطه بین نوآوری و رفاه مصرف کنندگان اهمیت می دهند.
در فاصله چند سال ،بنگاه های نوپا و سرمایه گذاری جدید در حال تغییر الگو در بسیاری از حوزه های مالی
هستند (کندال  .)9982 ، 53لیکن رشد سرمایه گذاری در فن آوری های مالی از نظر ارزش نیز قابل توجه است
(آثول  .)9986 ،54داده های سرمایه گذاری می توانند بازخورد مهمی در مورد روندهای نوآوری و ریسکهای
مرتبط به تنظیم کننده ها ،بهینه سازی زمان تنظیم مقررات و پشتیبانی از تصمیم گیری پیش بینی کنندگان را
ارائه دهند (کال  )9986 ، 55نمای کلی تغییر حوزه مالی با استفاده از نوآوری های مالی را می توان در سه بعد
56
محصوالت و  /یا خدمات جدید ،خروجی فرآیندهای جدید و مدلهای جدید تجاری طبقه بندی نمود ( لوآنیس
 .)9981 ،بسیاری از بانک ها از تهدیدی که به واسطه رشد فناوری های مالی متوجه آنها است آگاه هستند و
صراحتاً به رقابت در حوزه فناوری های مالی و استانداردهای سختگیرانه مقرراتی مربوط به آنها اشاره نموده اند
(بونا و همکاران ( )9986، 52ورمولن .)9994 ، 51
از آنجاییکه سهم بازار رگ تک هنوز به اندازه یک سهم قابل توجه در صنعت خدمات مالی نمایان نگردیده از
این رو توجیه پذیری آن در سرمایه گذاری در حوزه مقررات  ،در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد (شِدِن و
همکاران  .)9986 ، 52این امر نیز تا حدودی به دلیل وضعیت شرکت کنندگان فعلی صنعت به عنوان موانع ورود
و در نتیجه شک و تردید در مورد محصوالت و خدمات نوآورانه آن است (فیچمن  .)9984 ،69همانطور که
کریچنر  )9988( 68بیان کرد ،رشد مقررات آهسته است زیرا مقررات به صورت مداوم  ،واقعی  ،با آزمون و خطا و
با قواعد خاص خود پیش رفته است که این امر منجر به عقب ماندگی آن از رشد تکنولوژی می گردد که نتیجتا
باعث می شود حرکت پول از ریسکهای پیش روی آن سریعتر حرکت کند (براجیون و همکاران  .)9981 ، 69فن
آوری های جدید پارادایم ها  ،شیوه های کسب و کار و مدل ها را تغییر می دهند و مبادالت غیر همگن قوانین
خاص را متاثر ساخته اند (زتچی و همکاران  .)9982 ، 63با توجه به نرخ فزاینده رشد فین تک ها هر قدر چرخه
عمر محصوالت نظارتی کوتاه تر شود  ،به تدریج زمان کمتری برای واکنش نشان دادن وجود داشته و از این رو
آنچه که چارچوب جدید مدیریت ریسک به آن نیاز دارد ،تنظیم «طول عمر کوتاه تر» محصوالت به صورت پویا و
نه ثابت است ( آرنر و همکاران  .) 9985 ،64بنابر این توسعه اینگونه محصوالت با توجه به نرخ رشد مقررات،
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فناوری های مرتبط و بازیگران جدید در حیطه گسترده مالی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ( کالرك ، 65
 .)9982در این شرایط  ،چالشها درخصوص ارزش افزوده بانک ها نیز سمت و سوی دیگری گرفته و به همین
ترتیب  ،چنین چالشهایی در خصوص ارزش افزوده تنظیم کننده های و نقش آنها در حوزه فین تک های
نظارتی (رگ تک) مطرح شده است ( یوآنیس  .) 9981 ،تسری این منوال ورود موسسات مالی به حوزه رگ تک
ها را نیز سبب شده است .در همین مرحله موضوع توسعه محصوالت جدید در حوزه فناوری های نظارتی مالی
مطرح می گردد.
شرکت ها با توسعه محصول جدید با کیفیت باالتر و همچنین با قیمت ارزانتر نسبت به سایر رقبا می توانند
مزیت رقابتی پایدار بدست آورند (موراتا  )9982 ، 66و در نهایت سود و بازگشت اقتصادی بهتر و باالتری را بدست
می آورند (هیوالرسن  .)9986 ، 62توسعه محصوالت جدید نیازمند به کارگیری بسیار زیاد فعالیت ها بوده و به
بسیاری از هماهنگی های قوی میان واحدها و عملیات مختلف در یک سازمان نیاز دارد (کوله  .)9989 ، 61توسعه
محصول جدید بسیاری از حوزه ها همانند نوآوری ،تحقیق و توسعه ،انتقال تکنولوژی ،مدیریت استراتژیک و غیره
را در بر می گیرد (کال  .)9986 ،62ماهیت توسعه محصول جدید ،یک فرآیند مدیریت پروژه است (فروتن و
همکاران ( )9982 ،آدیگوك  .)9989 ،29کسب تخصص در زمینه توسعه محصول جدید می تواند بسیاری از
سازمان ها را در راه رسیدن به موفقیت یاری دهد ( طالبی و کچوئی( )8328 ،سواناپورن و همکاران )9989،28
(لیانگوو  .)9986 ،29پرمخاطره بودن توسعه محصول جدید به دلیل نرخ های شکست باال و نیاز به نوع مدیریت
هوشمند و سرمایه گذاری زیاد ،همچنان بصورت یک مسئله باقی مانده است (سواناپورن و همکاران)9989 ،
عالوه بر آن شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت توسعه محصول جدید یک دغدغه مهم مدیریتی است ،زیرا موفقیت
محصول های جدید نه تنها یک منبع عمده برای بهبود عملکرد مالی و بازار می باشد ،بلکه ممکن است سازمان
را متوجه فرصت های کسب وکار کشف نشده درگذشته نماید ( پینگ لو و همکاران  .)9982، 23بنابراین بقای
سازمانی درگرو گرایش به محصوالت جدید و به کارگیری روش هایی برای تولید آن ها است ( پیله وری و
همکاران( )8323 ،پینگ لو و همکاران  .)9982،بسیاری از محصوالت به دلیل این که نمی توانند احتیاجات
مصرف کنندگان را از نظر عملکرد و قابلیت اطمینان برآورده سازند یا عملیاتی شدن آنها بسیار به طول می
انجامد ،از عهده تامین بازده اقتصادی عاجز می مانند که هر دو این مشکالت را می توان با دخالت دادن
مشتریان و تامین کنندگان در فرایند توسعه کاهش داد (فروتن و همکاران  ( )9982 ،24پانکراز و همکاران ،25
 ( )9988سوجیندا  .)9986 ،26نوآوری در خدمات به عنوان یک زیر مجموعه از محصول تعریف می شود
(فاناخت  .)9992 ،22نیروهای متضاد از جمله افزایش رقابت ،سطوح بدهی و تعهدات باال و عدم رضایت ،بازارها را
تغییر می دهند ( چسبرو ( )9996، 21وو و همکاران  .)9986 ،22برای ایجاد نوآوری در محصوالت زیرمجموعه
صنایع خدمات محور به مراتب شرایط استفاده از سرمایه انسانی بیشتر از تولید دارای اهمیت است ( الرسن و
همکاران  .)9986 ، 19ارزش بیشتر به وسیله تجربیات و تعامل با مشتریان و سایر بازیگران در شبکه ایجاد می
شود ( پانکراز و همکاران  .)9988 ،18تبدیل یک کسب و کار سنتی به یک کسب و کار خدمات گرای نوین نیز
نیازمند به سازگاری سازمانی است (آمامی  .)9999 ، 19اهمیت به تامین کنندگان در مراحل اولیه توسعه محصول
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می تواند سبب نوآوری سریع تر و صرفه جویی در هزینه ها به صورت بلند مدت گردد ( پینگ لو و همکاران ،13
 )9982همکاری با تامین کننده سازمانهای مالی را برای کاهش ریسک و زمان پیشبرد توسعه محصول یاری می
رساند و همچنین انعطاف پذیری در شرایط محیطی  ،کیفیت محصول و سازگاری با بازار را افزایش می دهد (
سوجیندا  ( )9986 ،14ورمولن  ( )9994 ،15پینگ لو و همکاران .)9982 ، 16
 -2-2پیشینه پژوهش
اگر چه به واسطه جدید بودن مفهوم رگ تک و توسعه محصوالت مرتبط با آن از ادبیات و مبانی نظری با
غنای کافی برخوردار نمی باشد ،لیکن منابع متعددی وجود دارد که نویسندگان لیستی از عوامل موثر بر سرمایه
گذاری در حوزه فین تک را معرفی کرده اند .به عنوان مثال گونزالز  )9986( 12در مطالعه ای با استفاده از داده
های  156بنگاه موجود در  34کشور به تحلیل اثر بحران مالی بر سرمایه گذاری بنگاه ها پرداخت .نتایج تحقیق
وی نشان داد که افزایش رقابت در بازار محصوالت بانکی موجب کاهش بیشتر در سرمایه گذاری سازمان ها در
طول دوره بحران مالی سال  9991گردیده است .یانگ وون و همکاران  )9985( 11با تجزیه و تحلیل صنعت
فناوری مالی در چین عنوان کرده اند که تکنولوژی نقش مهمی در رشد سریع فناوری های مالی بازی می کند.
همچنین پیروی از استانداردها و قوانین داخلی و بین المللی موجب برقراری تعادل میان اقتصاد تکنولوژی و
بازارهای بین المللی می گردد.
اوون و همکاران  )9981( 12به برسی تاثیر تمرکز و رقابت در صنعت مالی بر دستیابی اشخاص به منابع مالی
پرداخته اند .وی از داده های  13کشور طی بازه زمانی  9994الی  9984استفاده نموده است .نتایج این تحقیق
نشان می دهد که تمرکز باال در سازمانهای مالی به شرط محدود شدن قدرت بازار در این صنعت منجر به
دسترسی بیشتر افراد به سایر منابع می گردد زیرا قدرت بازار در صنعت بانکداری به عنوان یک تعدیل کننده
عمل نموده و از طریق کانال محدودیت مالی منجر به کنترل نوسانات سرمایه گذاری می گردد .همچنین قدرت
بازار در صنعت بانکداری با کاهش هزینه منابع مالی خارجی برای شرکتها محدودیت مالی آنها را کاهش داده و
در نتیجه تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری آنها گذاشته است .براساس نتایج پژوهش آشوین همکاران ( 29
 )9994جنبه نوآوری و یادگیری توسعه محصوالت نقش مهمی در بهبود عملکرد محصوالت بازی می کند که به
این معنی است اگر هدف شرکت یادگیری و نوآوری باشد با تمرکز بیشتر بر روی خالقیت و نوآوری عملکرد آن
بهبود پیدا خواهد کرد .نتایج تحقیق هنبرگ و همکاران  ) 9982 ( 28نشان می دهد که قابلیت شبکه سازی بر
نوآوری محصول و موفقیت سازمانها تاثیرگذار است و این قابلیت باید با مفاهیم مدیریت پرتفوی ارتباطات تأمین
کنندگان و نگرش سازمانی ترکیب شود .الو و همکاران  )9984 ( 29در مطالعه ای با بررسی ارتباط میان رقابت در
بازار بانکی و دسترسی بنگاه ها به منابع مالی با استفاده از داده های  53کشور در حال توسعه طی دوره زمانی
 9999الی  9989به این نتیجه رسیدند که قدرت بازار و اعتبار موجود موجب کاهش دسترسی به تامین مالی
سازمان ه ای مربوطه در کشورهای در حال توسعه می گردد .همچنین دریافتند که سطح باالی تمرکز و مالکیت
دولتی بانکها موجب تقویت تاثیر منفی قدرت بازار بانکی می گردد .دراتچ و همکاران  )9981( 23در مطالعه ای به
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بررسی عوامل مؤثر در پذیرش مالی در اقتصادهای در حال توسعه پرداختند .نویسندگان ،اکو سیستم  43کشور
را تجزیه و تحلیل کرده و ساختارهای اجزای اکوسیستم را که شامل پذیرش مالی و کسانی که منجر به خروج
مالی می شوند را بررسی نموده اند .نتایج نشان می دهد که با وجود اهمیت تکنولوژی در نوآوری خدمات برای
موفقیت نوآوری خدمات مالی ،ابعاد نوآوری غیر تکنولوژیک همانند جهت گیری ارائه خدمات در بازار هدف،
جهت گیری مشارکت مشتریان در حوزه محصول و جهت گیری مدیران در نوع حمایت از خدمات قابل ارائه برای
دستیابی به موفقیت نوآوری نسبت به نوآوری های تکنولوژیکی اهمیت بیشتری دارند و ارزش گذاری بیش از حد
فناوری منطقی به نظر نمی رسد زیرا نوآوری های غیر تکنولوژیکی یکی از مهمترین اهداف موفقیت نوآوری
خدمات تلقی می گردند .استنت  )9988( 24در پژوهشی که داده های پیمایش نوآوری بریتانیا ،در کشورهای
انگلستان و ایرلند در دو دسته کل صنایع و صنایع کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار داده است ،دسترسی به
منابع مالی را به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری کسب وکارها عنوان شده است .در همین
ارتباط نشان داده شده است که حمایت ها و مشوق های مالی و مالیاتی دولتی نیز می توانند تأثیر مهمی در
موفقیت سرمایه گذاری سازمانی داشته باشند .در پژوهش لین و همکاران  ) 9989 ( 25در مورد  949شرکت
چینی مشخص گردید سودآوری ،منابع مالی بنگاه ها را افزایش داده و امکان سرمایه گذاری در فعالیتهای
تحقیقاتی را افزایش می دهد .این موضوع در سازمان های دولتی و سازمان هایی که گردش مالی و نقدینگی
پایینی دارند ،نمود بیشتری دارد .آنها همچنین نشان دادند که حمایتها و مشوق های مالی و مالیاتی دولتی نیز
می توانند تأثیر مهمی بر میزان نوآوری سازمانی داشته باشند .این حمایت ها به ویژه در کشورهای در حال
توسعه که مکانیزم های بازار کامل نیستند تأثیر بیشتری اعمال می کنند.
هیلی و همکاران  ) 9996 ( 26استدالل میکنند که سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه منجر به ایجاد منابع
دانشی می شود که در محیط پویا و پایدار بیشتر کاربرد دارند .بنابراین ،آنها پیشنهاد میکنند که سهم سرمایه
گذاری دانش محور در زمینه رقابت پذیری شرکتها در محیطهای پویا بسیار باال در نظر گرفته شود .در مدل
پژوهش مایرز و مجلو  )8214( 22مقدار دارایی های نقدی از اثر مستقیم بر سرمایه گذاری برخوردار است و این
امر بدان معنی است که در صورتی که تامین مالی خارجی هزینه بر باشد رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری و
ذخیره نقدی وجود خواهد داشت .میزان این ذخیره می تواند معیاری برای فرصتهای رشد آتی باشد .مقاله یین
لی و همکاران  ) 9982 ( 21در جهت توسعه دیدگاه معماری در حوزه فین تک صورت گرفته است .پنج معیار
اکوسیستم فین تک شامل مدیریت سرمایه گذاری فین تک ،شبکه سازی و پایش محیطی مدیریت تعامل با
مشتریان ،ادغام تکنولوژیک ،تبادل دانش ،مدیریت امنیت و محرمانگی و مقررات معرفی گردیده است بکر ( 22
 ) 9983نیز دسترسی به منابع مالی را به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان سرمایه گذاری کسب
وکارها ذکر کرده است .عالوه بر منابع مالی ،دسترسی به نیروی انسانی مناسب و متخصص نیز از عوامل مؤثر بر
افزایش موفقیت سازمانها است .نتایج تحقیق کوگشو و همکاران  )9986( 899حاکی از آن است که سرمایه گذاری
استراتژیک در زمینه های مرتبط با فن آوری های مالی حائز اهمیت است .این مطالعه نشان می دهد که درجه
استقالل سرمایه گذاری استراتژیک باید بر اساس یک مقیاس مستمر اندازه گیری شود و مقیاس هایی را براساس
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دو بعد ارائه می دهد :استقالل منابع سرمایه گذاری در دسترس و استقالل در تصمیم گیری سرمایه گذاری.
درجه های گوناگون تمرکز ،فرصت ها و محدودیت های کیفی مختلفی را در صنعت فین تک ها ایجاد می کند
که هدف آن دستیابی به سود استراتژیک سرمایه گذاری شرکتها است .کارلسون و همکاران  )9981( 898در
مطالعه ای به بررسی تاثیر رقابت در صنعت مالی و بانکی بر رشد و ثبات مالی اقتصادهای محلی در ایاالت
متحده پرداخته اند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رقاب ت در صنعت بانکداری منجر به رشد اقتصادی و
سود آوری جمعی می گردد .چیشتی و همکاران  )9986( 899در کتاب خود با عنوان راهنمای فناوری مالی برای
سرمایه گذاران ،کارآفرینان فناوری های مالی را تکنولوژی های تخریب گر نام نهاده و از الزامات موفقیت در این
زمینه به وجود دانش در حوزه بازار این نوع تکنولوژی اشاره نموده است .وی همچنین به این عامل اشاره نموده
است که در صورت عدم ریسک پذیری مدیران ارشد از پروژه های مرتبط ،وجود هر یک از منابع مورد نیاز بی
فایده خواهد بود .عبدی و همکاران (  )8322در تحقیقی تحت عنوان تاثیر تغییرات بازار در صنعت بانکداری بر
سرمایه گذاری شرکتها نشان دادند که شرکتهای بانکداری مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری با محدودیت
منابع مالی مواجه بودند و این امر با کاهش قدرت بازار (قدرت بانک در بازار) در صنعت بانکداری منجر به افزایش
این محدودیت می گردد .همچنین نتایج امر نشان داد که اندازه سازمانها عامل تاثیر گذار بر محدودیت مالی آنها
است و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری بر محدودیت مالی شرکتهای کوچک تاثیر گذار می باشد و
محدودیت مالی این شرکتها را بیشتر از سازمانهای بزرگ کاهش داده است .آنها همچنین عوامل تاثیرگذار بر
سرمایه گذاری در بانکها را وجود یا عدم وجود اطالعات مناسب در دست ،سطح مالکیت دولتی سازمان ،سطح
وابستگی به منابع مالی خارجی ،طول عمر بنگاه و اندازه بنگاه بر شمرده اند.
آندریس و همکاران  )9981( 893در مطالعه ای به بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری در حوزه دسترسی به
منابع مالی پرداخته اند و نتایج حاکی از آن است که کشورهایی که داری بخش های مالی متمرکز تری هستند
بخش بندی مالی و اختصاص منابع در حوزه های گوناگون نیز در آنها به صورت متمرکز تر صورت می گیرد .
نتایج تحقیق مایک رید و همکاران  )9985( 894در خصوص بهبود عملکرد شرکتها از طریق توسعه محصول
جدید ،نقش جهت گیری بازار ،جهت گیری توسعه محصول جدید و فرایند توسعه محصول جدید حاکی از آن
است که سرمایه گذاری در منابع ضروری است لیکن سرمایه گذاری عام به تنهایی به عنوان فرایندی منبع محور
در روند توسعه محصول جدید کفایت نمی کند .پژوهش لیانگ وو و همکاران  )9986( 895تحت عنوان تأثیرات
آشفتگی فن آوری بر سرعت و خالقیت توسعه محصول جدید ،حاکی از آن است که نحوه تخصیص منابع از
رابطه مثبت و معناداری با میزان توسعه محصول برخوردار بوده و تأثیر محدودیت منابع بر نوآوری های محصول
قابل توجه است .نتایج نشان می دهد که دسترسی به منابع مالی و امکانات به سرعت توسعه محصول جدید
سریع ارتباط پیدا می کند .از دیگر سوی ،اگرچه ممکن است محدودیت منابع تهدیدی جدی تلقی شود ،اما
آشفتگی تکنولوژیک و نوسانات سریع آن می تواند تاثیر به سزایی در توسعه محصول جدید داشته باشد.آشفتگی
تکنولوژیک بر تناسب میان منابع و پروژه های توسعه محصول و یا نوآوری نیز تاثیرگذار است و با استفاده از
سیستمهای کنترل پروژه و استفاده از منابع نوترکیب موجب ایجاد توانمندی در مدیریت توسعه محصول جدید و
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افزایش مزیت رقابتی محصول در میان رقبا می گردد .پامرتین و همکاران  )9982( 896با بررسی همکاری در
توسعه محصول جدید در حوزه سرمایه گذاری غیر همگن با ارائه مدلی نشان دادند سطوح گوناگون سرمایه
گذاری در تحقیق و توسعه نیازمند اتخاذ استراتژی های متفاوت در نگاه مدیریتی می باشد و مدیران می توانند
چند استراتژی را با هم ترکیب کنند .نصیبه منصور و همکاران  )9986( 892در پژوهش خود تحت عنوان
ریسکهای مؤثر بر عملکرد توسعه محصول جدید نشان دادند شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل اندازه و
همچنین محدودیت های مالی و منابع انسانی ،با موانع و چالشهای بزرگی روبرو هستند و برای نوآوری و تولید
محصوالت جدید جهت دستیابی به بازار پیش از رقبای خود و بقای در بازار رقابتی ،نیازمند مدیریت ریسکهای
گوناگون من جمله میزان اعتبار در بازار در خصوص عملکرد توسعه محصول جدید هستند .مارتووی و
همکاران  )9989( 891در مطالعه ای در خصوص همکاری و سودآوری در خدمات مالی دریافتند که همکاری
مشترك و کار تیمی برای توسعه خدمات مالی مرتبط با نیازهای مشتری مفید است لیکن این کاربران می
بایست دارای ویژگی هایی باشند که صالحیت آنها جهت تعامل احراز گردد .یافته های آنها نشان می دهد که
موسسات مالی تمایل دارند مشتریانی را انتخاب کنند که بیشتر امکان همکاری در حوزه مالی را داشته و از
روابط طوالنی مدت و منسجم در حوزه بازار برخوردار می باشند .تروت و همکاران  )9996 ( 892با بررسی
مخاطرات برون سپاری نوآوری عنوان می کنند برون سپاری از منطق پس انداز هزینه پیروی می کند و اکنون به
یک حرکت معمول مدیریت استراتژیک تبدیل شده است که نه تنها بر عملکردهای محیطی بلکه هسته رقابتی
سازمانها نیز تأثیر می گذارد.
بر این اساس پس از بررسی منابع مختلف ،عوامل کلیدی موثر بر توسعه محصوالت فناوری مالی با رویکرد
نظارتی شناسایی و پس از چندین دوره بحث و مشاوره با خبرگان امر مورد تأیید قرار گرفت که در نهایت منجر
به شناسایی هشت معیار اصلی و در مجموع  92عامل (زیر معیار) گردید که در جدول ( )8ارائه شده است.
جدول ( )1عوامل موثر بر سرمایه گذاری در توسعه محصول جدید در حوزه تكنولوژی های مالی نظارتی
عوامل

مدیریت
توسعه

شاخص

8

پایش محیطی و مدیریت تعامل با ذینفعان

(لی و همکاران  ( ) 9982 ،پانکراز و همکاران )9988 ،

9

مدیریت هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار)

(سواناپورن و همکاران( )9989 ،ریاحی)8329 ،

3

خط مشی گذارى و میزان ریسک پذیری
مدیران

(چیشتی و همکاران ( )9986،دراتچ و همکاران ،
)9981

4

میزان استقالل در تصمیم گیری نحوه سرمایه
گذاری

(کوگشو و همکاران )9986،

5

سرمایه گذاری بر منابع دانش محور

(هیلی و همکاران ) 9996 ،

6
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مراجع

شبکه سازی و ورود به خوشه های صنعتی و ( اشمیتز و همکاران  ( ) 8222،لین و همکاران) 9996،
(تیکاساپ( )9992 ،یین لی و همکاران ( ) 9982 ،
روابط همکاری میان صنعت و دانشگاه
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عوامل

مراجع

شاخص

نورمن و همکاران( )9994 ،هنبرگ و همکاران ) 9982 ،
2

مدیریت پرتفوی محصوالت

(هنبرگ و همکاران ) 9982 ،

1

استفاده از سیستمهای کنترل پروژه

( آدیگوك ( )9989 ،فروتن و همکاران( )9982 ،لیانگ
وو و همکاران)9986 ،

8
9

هزینه کرد و
تامین مالی

گرایش به
تکنولوژی و
تجاری سازی
آن

3

میزان بازده نهایی حاصل از پروژه سرمایه
گذاری با توجه به نرخ بازگشت سرمایه

(فروتن و همکاران ( )9982 ،هیوالرسن )9986 ،
( لین و همکاران ) 9989 ،

4
5

هزینه کسب تامین مالی خارجی
میزان گردش مالی و نقدینگی

(اوون و همکاران ( )9981 ،مجلو )8214،
(لین و همکاران ) 9989 ،

6

استقالل منابع سرمایه گذاری در دسترس

(کوگشو و همکاران )9986،

2

میزان و سطوح بدهی و تعهدات سازمانی

(چسبرو ( )9996،وو و همکاران )9986 ،

1

میزان سرمایه گذاری مشتریان و تامین
کنندگان در فرآیند توسعه محصول

(پینگ لو و همکاران ( )9982 ،فان و همکاران)9982 ،
( پانکراز و همکاران ( )9988 ،دراتچ و همکاران ،
)9981

8

بازده نهایی سرمایه گذاری رقبا

(موراتا ( )9982 ،تهرانی و نجف زاده )8326،

9

ارزش گذاری مالی بر فناوری با توجه به میزان (دراتچ و همکاران ( )9981،وون و همکاران )9985 ،
(گونزالز ( )9986 ،کارلسون و همکاران )9981 ،
انحصار و رقابت در تکنولوژی های مورد نیاز

3

توانایی جذب مشتری جهت افزایش اعتبار در
صنعت

( نصیبه منصور و همکاران  ( )9986،لین و همکاران،
) 9996

4

جایگاه چرخه عمر محصول و تکنولوژی های
مرتبط

(آرنر و همکاران ( )9985 ،مینلی و همکاران)9985 ،

5

نرخ سرمایه گذاری بر نوآوری در فناوریهاى
جدید صنعت

(آثول ( )9986 ،فیچمن )9984 ،

6

زیر ساخت

(بوند و همکاران ( )9992 ،عبدی و همکاران )8322 ،
سطح وابستگی به منابع مالی خارجی
نا اطمینانی تورم و تاثیر بر فایده نهایی سرمایه (ریاحی( )8329 ،تهرانی و نجف زاده ( )8326،سمائی و
همکاران)8323 ،
گذاری

8

بهره وری حاصل از ثبت اختراع و مالکیت
معنوی
رقابت سازمانی با توجه به جایگاه و اندازه
سازمان

(آرنابولدی و همکاران )9984،
(عبدی و همکاران ( )8322 ،نصیبه منصور و همکاران
( )9986،آندریس و همکاران ( )9981 ،گونزالز )9986 ،
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عوامل

سازمانی،
فرآیندها و
روشها

مراجع

شاخص

9

توانمندی دسترسى به اطالعات بازار

(اوون و همکاران  ( )9981 ،مرادی و همکاران )8329،
(عبدی و همکاران )8322 ،

3

سرمایه گذاری برای افزایش دانش نیروى
انسانى و تعداد کارکنان ماهر

( لین و همکاران( ) 9996 ،بکر ( ) 9983 ،الرسن و
همکاران )9986 ،

4

میزان مالکیت دولتی سازمان مالی

(الو و همکاران ( )9984 ،عبدی و همکاران )8322 ،

5

حمایت ها و مشوق های مالی و مالیاتی دولتی

(لین و همکاران ) 9989 ،

6
2

(اوون و همکاران  ( )9981 ،سوجیندا ( )9986 ،الو و
میزان تمرکز و انعطاف پذیری ساختار سازمانی
همکاران )9984 ،
موانع  ،الزامات و استانداردهای مقرراتی و ( مجیداالسالم و همکاران ( )9982،پریجر ( )9999 ،بونا
و همکاران ( )9986،وون و همکاران )9985 ،
قانونی

 -3روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه نتایج این پژوهش قابلیت استفاده در صنعت مالی را دارد ،لذا پژوهش از حیث هدف،
کاربردی است و از آنجا که گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه در سازمان بانک تجارت انجام شده
است ،پژوهش از نوع توصیف پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل  12نفر از مدیران و خبرگان حوزه
فناوری های مالی و محصول در صنعت مالی و بانکداری است که با توجه به محدود بودن این جامعه ،از روش
تمام شماری استفاده شده است .درصد فراوانی گروه های تحصیلی جامعه آماری شامل  2درصد دکترا59 ،
درصد کارشناسی ارشد و  32درصد کارشناسی است .پیش از تهیه پرسشنامه اصلی ،کلیه عوامل در قالب یک
پرسشنامه اولیه در اختیار خبرگان قرار گرفته است تا نظرات خود را در مورد ضرورت و میزان اهمیت آنها بیان
کنند .خبرگان مد نظر از واحد تطبیق (رعایت قوانین و مقررات)  ،ادارات تابعه معاونت راهبری بازار و توسعه
کسب کار همانند اداره برنامه ریزی و توسعه بازار ،اداره طراحی خدمات و توسعه محصول و همچنین ادارات تابعه
معاونت نظارت همانند بازرسی ارزی ،ریالی و پایش غیر حضوری انتخاب گردیده اند .در میان این افراد تعدادی از
خبرگان و همچنین متخصصان فعال در فناوری اطالعات علی الخصوص مدیران واحد امنیت اطالعات نیز یاری
گرفته شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ،با استفاده از نرم افزار
 ، SPSSبرای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادالت ساختاری
بوسیله نرم  Smart-PLS3استفاده شده است .این روش به علت وابستگی کمتر به مقیاس های اندازه گیری (الزم
نیست سطح سنجش مقیاسها ،فاصله ای یا نسبی باشد) ،اندازه نمونه و توزیع باقیمانده ،می تواند به عنوان یکی
از روشهای توانمند تحلیل مورد استفاده قرار گیرد .از این روش عالوه بر آزمون نظریه ،جهت مقاصد پیش بینی
نیز می توان استفاده کرد .به عبارت دیگر هدف ،بدست آوردن ارزش های تعیین شده برای متغیرهای نهان با
هدف پیش بینی و کمینه ساختن واریانس تمام متغیرهای مد نظر است .همچنین این نرم افزار نمرات مؤلفه
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متغیرهای مکنون را با استفاده از جمع وزنی نشانگرها ایجاد میکند .به طور کلی رویکرد مبتنی بر کوواریانس
برای آزمون نظریه و رویکرد حداقل مجذورات جزئی برای کشف روابط موجود در دادها و در واقع شکل دادن به
نظریه مناسب است .دالیل استفاده از نرم افزار  PLSعبارتند از :عدم حساسیت به حجم نمونه کم ،عدم
حساسیت به غیر نرمال بودن داده ها ،استفاده از مدلهای اندازه گیری ترکیبی ،توانایی استفاده از مدلهای اندازه
گیری تنها با یک سؤال ،توانایی پشتیبانی از متغیرهای تعدیل گر به معنای واقعی ،اجرای مدلی که محقق خود
آن را ساخته است و توانایی بکارگیری مدلهای بسیار پیچیده .لذا برای پاسخ به سؤاالت این تحقیق ،از روش
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  PLSبه کار گرفته شده است .
 -4تجزیه و تحلیل یافته ها
در این پژوهش با مرورادبیات و نظرخبرگان ،تعداد  92عامل مطابق جدول شماره ( )8شناسایی گردید .با توجه
به عوامل شناسایی شده ،پرسشنامه اصلی پژوهش طراحی و بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید و نتایج
با نرم افزارهای  SPSSو  Smart-PLS3تحلیل گردید .شکل ( )8مدل معادالت ساختاری همراه با ضرایب مسیر و
بارهای عاملی (بارهای عاملی در جدول  8نیز آمده است) و شکل ( )9نیز مدل تأیید شده پژوهش همراه با
ضرایب  tمعناداری را نمایش می دهد.

شكل( .)1مدل اندازه گیری اولیه در حالت تخمین ضرائب استاندارد (بار عاملی)
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شكل(  .) 2مدل اندازه گیری اصالحی (مدل تایید شده)در حالت تخمین ضرائب غیر استاندارد(معناداری )t
جدول ( )2عوامل موثر بر سرمایه گذاری مالی بر توسعه محصوالت فناوری مالی با رویكرد نظارتی

هزینه کرد

و تامین
مالی

مدیریت توسعه

عوامل

311

شاخص

 r2پس از

كد شناسه

بار عاملی

MOD1

99629

عدم تایید

99251

99292

99169

99268
99259

اصالح

8

پایش محیطی و مدیریت تعامل با ذینفعان

9

مدیریت هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار)

MOD2

3

خط مشی گذارى و میزان ریسک پذیری مدیران

MOD3

4

میزان استقالل در تصمیم گیری نحوه سرمایه گذاری

MOD4

99159

5

سرمایه گذاری بر منابع دانش محور

MOD5

99122

99189

6

شبکه سازی و ورود به خوشه های صنعتی و روابط همکاری میان صنعت و
دانشگاه

MOD6

99295

99263

2

مدیریت پرتفوی محصوالت

MOD7

99124

99639

1
8

استفاده از سیستمهای کنترل پروژه
سطح وابستگی به منابع مالی خارجی

MOD8
S&FI1

99112
99138

99513
99539

9

نا اطمینانی تورم و تاثیر بر فایده نهایی سرمایه گذاری

S&FI2

99156

99232

3

میزان بازده نهایی حاصل از پروژه سرمایه گذاری با توجه به نرخ بازگشت

S&FI3

99123

99264
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شاخص

عوامل

كد شناسه

بار عاملی

 r2پس از
اصالح

سرمایه
4

هزینه کسب تامین مالی خارجی

S&FI4

99142

99286

5

میزان گردش مالی و نقدینگی

S&FI5

99193

99296

استقالل منابع سرمایه گذاری در دسترس

S&FI6

99225

99282

6

میزان و سطوح بدهی و تعهدات سازمانی
S&FI7

99253

99436

2

S&FI8

99189

99621

8

بازده نهایی سرمایه گذاری رقبا

TCOM1

99623

عدم تایید

9

ارزش گذاری مالی بر فناوری با توجه به میزان انحصار و رقابت در
تکنولوژی های مورد نیاز

TCOM2

99148

99689

3

توانایی جذب مشتری جهت افزایش اعتبار در صنعت

TCOM3

99129

99233

4
5

جایگاه چرخه عمر محصول و تکنولوژی های مرتبط
نرخ سرمایه گذاری بر نوآوری در فناوریهاى جدید صنعت

TCOM4
TCOM5

99296
99292

99228
99226

6

بهره وری حاصل از ثبت اختراع و مالکیت معنوی

TCOM6

99128

99293

گرایش به تکنولوژی و تجاری

زیر ساخت سازمانی ،فرآیندها و
روشها

سازی آن

1

میزان سرمایه گذاری مشتریان و تامین کنندگان در فرآیند توسعه محصول

8

رقابت سازمانی با توجه به جایگاه و اندازه سازمان

IOP1

99225

99635

9

توانمندی دسترسى به اطالعات بازار

IOP2

99163

99591

3

سرمایه گذاری برای افزایش دانش نیروى انسانى و تعداد کارکنان ماهر

IOP3

99166

99641

4

میزان مالکیت دولتی سازمان مالی

IOP4

99282

99195

5
6

حمایت ها و مشوق های مالی و مالیاتی دولتی
میزان تمرکز و انعطاف پذیری ساختار سازمانی

IOP5
IOP6

99286
99122

99183
99692

2

موانع  ،الزامات و استانداردهای مقرراتی و قانونی

IOP7

99152

99561

 -1-4روایی و صحت نتایج
 روایی و پایایی پرسشنامه
در این پژوهش روایی پرسشنامه با استفاده از قضاوت خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین روایی واگرا
و همگرا نیز با نرم افزار  Smart-PLS3انجام گردید .روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر متغیر مکنون با
سؤاالت (عاملها) خود می پردازد .روایی واگرا نیز به مقایسه میزان همبستگی بین عاملهای یک دسته با آن دسته
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در مقابل همبستگی آن عاملها با دسته دیگر و همچنین به مقایسه میزان همبستگی یک دسته با عامل هایش
در مقابل همبستگی آن دسته با سایر دسته ها می پردازد .از سوی دیگر برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای
کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است .معیار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمامی عوامل
 9/2است (آذر و همکاران .)8328 ،در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمامی دسته ها باالتر
از  9/2حاصل شد ،لذا پرسشنامه پایایی الزم را نیز دارا است.
 اعتبارسنجی مدل اندازه گیری انعكاسی
با توجه به نتایج حاصل از پایایی ،روایی همگرا و کیفیت مدل مطابق جدول ( ،)3آزمون های اعتبارسنجی در
ادامه آمده است.
جدول ( )3نتایج پایایی ،روایی همگرا و كیفیت مدل
متغیرهای مكنون

مدیریت توسعه

پایایی

پایایی

اشتراكی

تركیبی

AVE

CR>AVE

rho_A

Communality

)(CR

99242

99256

99256

99256

OK

99211

آلفای
كرونباخ

هزینه کرد و تامین مالی

99243

99629

99249

99629

OK

99226

گرایش به تکنولوژی و تجاری سازی آن

99233

99212

99242

99212

OK

99249

زیر ساخت سازمانی ،فرآیندها و روشها

99241

99264

99251

99264

OK

99258

الف) آزمون همگن بودن و برازش مدل های اندازه گیری
889

888

مالك مناسب برای ضریب بارهای عاملی  9/2می باشد (هایر و همکاران ( )9996،9988 ،گیفن و استراب ،
 )9995در شکل ( )8و جدول ( )9به جز  9شاخص که دارای ضریب عاملی کمتر از  9/2بوده و حذف گردیدند،
مابقی دارای ضریب بار عاملی مورد قبول بودند .لذا همگن بودن و برازش مدل اندازه گیری تایید می گردد ،به
این نحو که به منظور پایایی بهتر پژوهش و در نظر داشتن روایی واگرا در مدل ،شاخصهای با بارعاملی زیر 9/2
حذف می گردند (هایر)9988 ،
ب) آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازه گیری انعكاسی
مطابق با یافته های جدول ( )3پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی اشتراکی بدست آمده برای
متغیرهای مکنون ،نشان می دهد که سازگاری درونی در حد مطلوب قرار دارد .لذا می توان مناسب بودن
وضعیت پژوهش را تایید نمود .همچنین در خصوص روایی همگرا با توجه به نتایج کلیه بارهای عاملی سواالت،
بعد از برازش معنادار میباشند .یعنی  t.Valueاز قدر مطلق  8/26بزرگتر بوده و نیز کلیه بارهای عاملی بزرگتر از
9/2میباشند .همچنین میانگین واریانس استخراج شده بزرگتر از  9/5بوده و نیز در مقایسه پایایی ترکیبی با
میانگین واریانس استخراج شده برای هر یک از عوامل  CR>AVEمی باشد .لذا می توان نتیجه گرفت که مدل
پژوهش از روایی همگرای مناسبی برخوردار است.
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ج) برای اندازه گیری همگرایی و تك بعدی بودن متغیرهای پنهان در برآورد حداقل مربعات جزئی آزمون
های مختلفی وجود دارد عالوه بر شاخص پایایی مرکب  889مهم ترین این آزمونها  Rhoی دیلون گلدستین  883می
باشد لیکن با درنظر گرفتن شاخص پایایی مرکب یک متغیر پنهان زمانی همگن در نظر گرفته می شود که مقدار
آن بزر گ تر از  9/2باشد .این ضریب معتبرتر از آلفای کرونباخ می باشد زیرا آلفای کرونباخ بر مبنای توازی
متغیرهای آشکار مدل استوار است ،به این معنی که کلیه متغیرهای آشکار مدل از درجه اهمیت یکسانی
برخوردارند اما  rhoی دیلون و گولدستین چنین فرضی را در نظر نمی گیرد چرا که برمبنای نتایج مدل و نه بر
اساس هبستگی بین متغیرهای آشکار تصمیم گیری می کند .لذا عالوه بر پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ
هماهنگی درونی با استفاده از شاخص  rhoنیز سنجیده می شود  .حداقل این شاخص نیز  9/2در نظر گرفته می
شود .لذا با توجه به نتایج به دست آمده مندرج در جدول ( ، )3هماهنگی درونی نیز مورد تایید نرم افزار می
باشد.
د) آزمون های روایی واگرا مدل اندازه گیری انعكاسی
 )1بررسی بار تقاطعی شاخص ها :بار تقاطعی ،بار عاملی هر یک از شاخصها را بر عامل خود و دیگر عامل ها نشان
می دهد .بار عاملی هر شاخص بر عامل خود باید حداقل  9/8بیشتر از بار عاملی آن بر دیگر شاخص ها باشد (
فورنر و الرکر  )8218 ،884در کلیه موارد خروجی نرم افزار نشان دهنده  9/8می باشد
 )2تست فورنل و الكر :در این تست به بررسی همبستگی مربوط به متغیرهای پنهان پرداخته می شود و باید
تمامی اعداد قطر اصلی (جذر میانگین واریانس هر عامل) از اعداد زیرستون خود بیشتر باشند که نشان دهنده
همبستگی بین متغرهای پنهان می باشد ( فورنر و الرکر .)8218 ،مطابق جدول شماره ( )4خروجی های نرم افزار
نشان دهنده تایید این مطلب می باشد.
جدول ( )4نتایج روایی وا گرا (تست فورنر و الكر)
TCOM

99111

IOP

Fornell & Larcker

99124

IOP

SFI

RNPDI

MOD

99129

99999

MOD

99249

99815

99549

RNPDI

99182

99854

-99935

99863

SFI

-99991

99636

99893

-99996

TCOM

 )3ضریب  : HTMTاز نظر هنسلر و همکارانش  ) 9983( 885این ضریب مطمئن ترین راه اظهار نظر درباره روایی
واگراست و بر مبنای روش شبیه سازی مونت کارلو  886پایه گذاری شده است .درصورتیکه این ضریب زیر 9/2
باشد ،روایی واگرا بین دو سازه وجود دارد که این امر بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره ( )5حاصل گردیده
است.
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جدول ( )5نتایج روایی وا گرا (تست )HTMT
TCOM

SFI

RNPDI

HTMT

MOD

IOP

99949

99926
99665

RNPDI

99822

99829

99849

SFI

99286

99896

99963

TCOM

IOP

99968

MOD

 -5تحلیل مدل ساختاری
برآوردهای روایی و پایایی مدل اندازه گیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر می سازد .شکل ( )3مدل
ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر و شکل ( )4مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب مسیر را نشان
می دهد .همچنین معیارهای زیر برای ارزیابی مدل استفاده شده است:
ضرایب معناداری ( Zمقادیر  :) t-Valueبرازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معناداری به این صورت است
که این ضرایب باید از  8/26باالتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان  %25معنادار بودن آنها را تایید کرد .در
جاهایی که ضرایب مسیرها باالتر از  8/26شده است بدین معناست که متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه
معناداری دارد (آذر و همکاران .)8328 ،مطابق شکل ( )4در کلیه موارد ضرایب معناداری باالتر از  8/26می
باشد.
معیار یا  : R Squaresاین معیار نشان دهنده ضریب تعیین مسیر می باشد که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا
(متغیری است که اثری از سایر متغیرهای الگو و مدل طراحی شده نمی پذیرد) بر یک متغیر درونزا ( همان
سه
متغیر وابسته است که از حداقل یک متغیر دیگر در مدل و الگوی طراحی شده اثر می پذیرد) دارد.
مقدار  9/33 ،9/82و  9/62به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته میشود
(آذر و همکاران .)8328 ،مقدار کل بدست آمده برای مدل این پژوهش برابر  9/299و نهایتا در حالت تعدیل
شده  9/289 882می باشد که نشان دهنده قدرت پیش بینی مناسب مدل است.
معیار

 :این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می سازد و در صورتیکه مقدار

در مورد یک سازه

درونزا سه مقدار  9/85 ، 9/99و  9/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و
قوی سازه های برون زای مربوط به آن را دارد ( فورنر و الرکر ( )8218 ،هنسلر و همکاران .) 9983 ،مقدار کل
بدست آمده برای مدل این پژوهش طبق جدول شماره ( )6برابر  9/629می باشد.
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جدول ( )6نتایج معیار استون گیزر (تست )Q2
كیفیت مناسب

كیفیت معیار

معیار استون گیزر )

متغیر
مدیریت توسعه

99552

باالتر از 9/35

مناسب

هزینه کرد و تامین مالی

99426

باالتر از 9/35

مناسب

گرایش به تکنولوژی و تجاری سازی آن
زیر ساخت سازمانی ،فرآیندها و روشها

99561
99518

باالتر از 9/35
باالتر از 9/35

مناسب
مناسب

(

ضرایب مسیر  : 881ضریب مسیر نشانگر میزان تأثیر متغیری بر متغیر دیگر است .هرچه مقدار این شاخص
بزرگتر باشد ،برازش ،بهتر است اما مقدار  9/8حداقل قابل قبول معرفی شده است؛ مشروط بر اینکه مقدار ضریب
معنی داری مسیر ،معنی دار باشد و آن را تأیید کند .بر اساس شکل ( )3و ( ،)4همه ضرایب مسیر دارای دو
ویژگی قید شده هستند.

شكل ()3مدل ساختاری در حالت تخمین ضرائب مسیر
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شكل ( )4مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرائب مسیر
برازش مدل كلی (معیار : )GOF

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده میشود که سه مقدار  9/95 ، 9/98و  9/36به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است (مانوئل و همکاران ( )9992 ،882وینزی و همکاران ،899
 . )9989این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
√

نتایج نشان دهنده مقدار  9/296برای  GOFمی باشد که نشان از برازش مناسب مدل دارد.
همانطورکه مالحظه شد در بخش اندازه گیری ،تمام معیارها در حد قابل پذیرش هستند و این به آن معناست
که روابط مناسبی بین سازه ها و شاخص های آنها تعریف شده است.
 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به بار عاملی عاملها که بیانگر سهم تأثیر هر عامل در اندازه گیری و پیش بینی رفتار دسته مربوطه است،
می توان اینگونه عنوان نمود که اگرچه اندازه و معناداری ضرایب کامال متفاوت است لیکن اثر مثبت تمامی آنها
بر سرمایه گذاری توسعه محصوالت فناوری مالی نظارتی مورد تایید است.
بطوریکه در بعد مدیریت توسعه ،شبکه سازی و ورود به خوشه های صنعتی و روابط همکاری میان صنعت و
دانشگاه از بیشترین تاثیر برخوردار است .هم جواری رقبا ،تأمین کنندگان و مشتریان ،به همراه تعامل مکرر بین
این بازیگران موجب ایجاد محیطی بارور جهت نوآوری و یادگیری می گردد که این امر در خوشه های صنعتی از
احتمال وقوع بیشتری برخوردار است .عالوه بر این ،هم افزایی و وجود مراکز علمی و دانشگاهی  ،مراکز پژوهشی
فن آوری ،امکان دسترسی به مشوق های دولتی و انگیزش های مالی ،زیرساخت های مناسب و غیره در کنار
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یکدیگر مزیت عمده ای جهت شبکه سازی و خوشه بندی صنعت مالی است .موضوعی که نهایتاً جریان مبادله
اطالعات را جهت ایجاد فرآیند صحیح مدیریت دانش و رونق نوآوری افزایش می دهد .طرح نیازها از سوی
صنعت مالی با مشکالتی مواجه است .از جمله این موارد عدم اطالع مدیران صنعت مالی از نیازهای آتی صنعت و
عدم آشنایی کافی با تکنولوژی های روز می باشد .پیرو این امر نیز به واسطه فاصله زمانی میان تعیین نیازها و
زمان اجرای آن ها در فرآیند تحقیق و توسعه و نوآوری ،ترجیح اکثر مدیران صنعت مالی تهیه مقطعی و آماده
نیازهای خود به واسطه ریسک کمتر آن می باشد .لذا ایجاد فرصت های مطالعاتی برای مدیران بانکداری در
دانشگاه های گوناگون جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای جدید علمی و فناوری و متعاقباً معرفی توانمندی
های دانشگاه به صنایع مالی به صورت رسمی و غیررسمی و ترغیب اساتید جهت سپری نمودن فرصت های
مطالعاتی در صنعت مالی؛ می تواند راهکاری عملی جهت رفع نقیصه عنوان شده باشد .همکاری های مشترك
تحقیقاتی و یا حمایت از فعالیتهای پژوهشی مرتبط با کسب وکار نیز می تواند در کاراتر نمودن استفاده بهینه از
منابع و ظرفیتهای موجود راهگشا باشد .پس از آن نیز عامل سرمایه گذاری بر منابع دانش محور و بهره گیری از
منافع این موضوع حائز اهمیت گردیده است .این امر تفاوتهای بالقوه و نیازهای دانشگاهها و سرمایهگذاران
صنایع را نمایان ساخته و ترکیب منابع سودمند را افزایش میدهد .تفاوتهای بالقوه شامل تفاوت در سرمایه،
امکانات ،تکنولوژی ،بازاریابی ،مدیریت و استعداد دانشگاهها و سرمایهگذاران است .لیکن این نکته نیز شایان ذکر
است که با ارزش ترینِ منابع ،نیروی انسانی متخصص و صاحب دانش در سیستمهای پیچیده و میان رشته ای
من جمله صنایع مالی می باشد .لذا مدیریت صحیح منابع انسانی دانش محوری که سرمایه فکری یک شرکت را
تحت تاثیر قرار داده و عملکرد مطلوب تر و نوآورانه تری را به همراه سودآوری مالی تولید می کند ،بی شک پر
بازده ترین سرمایه گذاری بر اینگونه منابع می باشد.
در بعد هزینه کرد و تامین مالی میزان بازده نهایی حاصل از پروژه سرمایه گذاری با توجه به اینکه نرخ
بازگشت سرمایه بیشترین تاثیر را داشته و پس از آن نا اطمینانی تورم و تاثیر بر فایده نهایی سرمایه گذاری قرار
دارد .میزان بازده نهایی حاصل از پروژه سرمایه گذاری یا به صورت عام سودآوری ،معیاری جهت سنجش عملکرد
و ارزیابی کارایی سرمایه گذاری و یا برای مقایسه بازدهی سرمایه گذاری مختلف به کار گرفته میشود .نرخ بازده
سرمایه گذاری میزان بازده یک سرمایه گذاری را به نسبت هزینه های انجام شده برای آن سرمایه گذاری
اندازهگیری میکند .لذا توجه به این امر اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در توسعه محصوالت رگ تک را
با مد نظر قرار دادن ریسکهایی همانند تاثیر تورم بر سرمایه گذاری امکان پذیر می سازد .در واقع سیاستهای
مالی در کنار تغییرات تکنولوژیک و منابع ،نا اطمینانی را افزایش داده و مدیریت تمامی موارد یاد شده به صورت
موازی از اهمیت برخور دار است .لذا با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت ها که عامل اصلی بروز نا اطمینانی
تورم در سطوح اقتصادی است متغیر میزان مالکیت دولتی سازمان در سرمایه گذاری بر توسعه محصوالت جدید
رگ تک نیز حائز اهمیت می گردد .از دیگر سوی به واسطه وجود تورم ،فرآیند شناسایی تغییر قیمت ها و توجه
به لزوم هزینه کرد مالی در پروژه ها از اهمیت برخوردار می گردد .زیرا با توجه به نیاز به دانش فرا ملی در این
حوزه و عدم امکان توجه تک بعدی به دانش بومی و درون مرزی ،قیمت تمام شده تمامی فرآیندهای مرتبط با
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سرمایه گذاری برون مرزی و داخلی در مقایس ه با دوره ثبات مالی بسیار متفاوت خواهد بود و نتیجتاً با افزایش
ریسکهای مالی و غیر مالی انتخاب نوع پروژه های توسعه محصول قابل سرمایه گذاری بسیار با اهمیت می گردد.
به صورت منطقی نیز در بعد زیر ساخت سازمانی ،فرآیندها و روشها ،میزان مالکیت دولتی سازمان مالی و
پس از آن حمایتها و مشوق های مالی و مالیاتی دولتی از بیشترین تاثیر برخوردار گردیده اند .زیرا مدیران
شرکتهایی که از وابستگی باالی دولتی برخوردارند ،از طریق مناسبات سیاسی موجب تغییر ریسک بازار می
گردند .از دیگر سوی وجود منابع مالی تضمین شده دولتی نیز می تواند تاثیر به سزایی در سرمایه گذاری داشته
باشد .طبیعتاً در زمره شاخص های برون سازمانی نیز وجود مشوق های مالی و مالیاتی نیز در ایجاد محیطی
مطلوب جهت نوآوری و قوانین حمایتی از آن با هدف ترویج تحقیق و توسعه در سازمان ها در نهایت منجر به
رشد اقتصادی موسسه اعتباری و مالی مربوطه می گردد .زیرا همانگونه که هزینه های فعالیت های تحقیق و
توسعه سرمایه ای جهت افزایش بهره وری به شمار می آیند ،مشوق های مالیاتی نیز ابزاری جهت افزایش
سرمایه گذاری تلقی می گردند.
در بعد گرایش به تکنولوژی و تجاری سازی آن ،نرخ سرمایه گذاری بر نوآوری در فناوریهاى جدید صنعت و
با اختالف بسیار اندك پس از آن جایگاه چرخه عمر محصول و تکنولوژی های مرتبط بیشترین تاثیر را دارند.
چرخه عمر عادی و منطقی برای یک محصول با مدیریت صحیح ،قطعاً موجب سودآوری و مدیریت هزینه ها می
گردد .این امر با این موضوع که ،اگر سازمان ها نتوانند محصوالت جایگزین و یا بروز شده را ارائه نمایند از چرخه
رقابت و صنعت حذف خواهند شد ،همخوانی کامل دارد .زیرا ریسک سرمایه گذاری در هر یک از مراحل طفولیت
تا بلوغ تکنولوژی متفاوت بوده و تعیین زمینه و فناوری های مناسب جهت سرمایه گذاری از وابستگی باالیی با
این موضوع برخوردار است .لذا توجه به نوآوری های حوزه رگ تک و جذب اینگونه نوآوری ها در مراحل اولیه
عمر آنها جهت پیشی گرفتن از رقبا شاید بتواند با اهمیت جلوه کند لیکن نکته حائز اهمیت این است که
دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته تر از رقبا الزا ماً موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار نمی گردد و نحوه استفاده
از تکنولوژی ها با توجه به جایگاه و عمر آن از اهمیت بیشتری در سرمایه گذاری برخوردار است.
لذا با عنایت به نتایج حاصله و با توجه به اینکه فناوری های نوین مالی نظارتی حوزه گسترده ای از کسب و
کار مالی را پوشش می دهد نادیده گرفتن هسته بانکداری به واسطه بهره گیری از فناوری های مالی نظارتی
منطقی به نظر نمی رسد .در مقابل با توجه به مسائلی همانند عدم وجود وحدت رویه ،هزینه نسبتاً باالی ورود و
عدم بلوغ فناوری های مرتبط و به طور کلی عدم وجود شناخت کافی نسبت به اینگونه فناوری ها ،رویکرد میانی
بانک تجارت می تواند ایجاد کنسرسیومی با مشارکت سایر موسسات مالی و اعتباری ،قانون گذاران باالدستی،
شرکتهای فین تک و سایر بازیگران این صنعت در حوزه رگ تک باشد .لیکن این امر نافی لزوم اتخاذ استراتژی
به روز و کارآمد در سرمایه گذاری بنیادین بر منابع دانش محور و ارتباط با دانشگاهیان نبوده و مدیریت انواع
فعالیتهای مربوط به سرمایه گذاری در توسعه محصوالت جدید نیز بدون توجه به مواردی همچون چرخه عمر
محصول و تکنولوژی های مرتبط و تعیین ساز و کارِ جهت دهی به جریانات مالی سازمان میسر نخواهد بود.
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