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چکیده
بهکارگیری فناوری در برخی سازمانها ،به بازده مورد انتظار و بهبود عملکرد منجر نمیشود و نشانة وجود نوعی
مسئله در مواجهة سازمانها با فناوری است؛ بنابراین ،در این زمینه باید مطالعات عمیق و هدفمند محسوس
صورت گیرد تا مواردی که حداقل با شکست مواجه نشدهاند ،واکاوی شوند .از نمونههای موفق در زمینة فرایند
کارآفرینانه و فناورانة سازمانی ،ایجاد شرکتی جدید با عنوان شاپرک در بدنة سازمان بزرگ و عمومی بانک
مرکزی است که پژوهش حاضر متکی بر آن است .این فرایند بهدلیل داشتن ابعاد گسترده ،مهم و حاوی ابعاد
پژوهشی فراوان است .در این پژوهش با استفاده از روش نظریة دادهبنیاد ،تبیینی برای فرایند مذکور ارائه شده
است .از مصاحبهها درمجموع  138گزارة مقولهای در مرحلة کدگذاری باز و  38مقوله در مرحلة کدگذاری
محوری جوانه زد .در مرحلة کدگذاری انتخابی ،نه دسته مقوله حاصل آمد .این مقولهها شامل عقبة تاریخی
شاپرک ،پیشاقدامات فرایند رخداد آن ،ساختارسازی جدید ،مدل کسبوکار ،متقاعدسازی عمومی ،نظارت و
تنظیم مقررات بهعنوان مقولة اصلی و پیامدهاست .درنهایت ،نظریة دادهبنیاد شکوفاشده ،روایت و توصیههای
سیاستی متناظر با آن برای استفادة سازمانهای بزرگ و عمومی در مواجهه با فناوری ارائه شده است.
واژههای کلیدی :سازمان ،شاپرک ،کارآفرینی فناورانه ،نظریهپردازی دادهبنیاد.
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مقدمه
اهمیت بهکارگیری فناوریهای نو و کارآمد در سازمانها انکارناپذیر است .سازمانها و
شرکتها باید از منابع داخلی و خارجی خود استفاده کنند تا با بهکارگیری مؤثر و بهموقع در
تجاریسازی فناوریهای جدید ،به مزیتهای رقابتی بهتر دست یابند

)Zahra & Nielsen,

 ،(2002اما فناوری در برخی سازمانها ،به بازده مورد انتظار و بهبود عملکرد منجر نمیشود
) .(Devang et al., 2003بنمایة اصلی پژوهش حاضر تحلیل پدیدهای واقعی در بافت اجتماعی
است تا با تبیین دادهبنیاد فرایندی موفق ،تمهیدی برای الگوبرداری و پیشبینی در بافت
اجتماعی سازمانهای بزرگ و عمومی درنظر گرفته شود.
امروزه پژوهشهای کارآفرینی گام بلندی در رواج و برقراری ارتباط با جوامع علمی
برداشته است ) ،(Zahra et al., 2014در این میان توجه به بافت اجتماعی اهمیت زیادی دارد
)& Bjørnskov & Foss, 2013; Cabral et al., 2013; Foss et al., 2013; Sarasvathy
 .(Venkataraman, 2011این اهمیت در پژوهشهای اخیر حوزة کارآفرینی در قالب نقش

اتفاقات واقعی در پیشرفت پژوهشهای کارآفرینی مورد تأکید بوده است

)Rauch et al.,

 .(2014سازمانها از جملة این بافتهای اجتماعی واقعی هستند که در مواجهه با تغییرات و
بهویژه تغییرات فناورانه با مسائلی دست به گریباناند.
ناکارآمدی در مواجهه با فناوری ،در سازمانهای بزرگ کشور نیز مشاهده میشود که دال
بر وجود مسئله در مواجهه با فناوری است .در زمینة ناکارآمدی سازمانهای بزرگ کشور در
مواجهه با فناوریهای نوین در قالب اقدامات نوآورانه ،باید مطالعات عمیق و هدفمندی
صورت پذیرد تا به نظریهپردازی و تمهید شرایط الزم برای تبیین و پیشبینی منجر شود و بتوان
این اقدامات را بر مبنای دانش بهدستآمده در آینده سازماندهی کرد .برای نیل به این مقصود
الزم است فرایندهایی که حداقل با شکست مواجه نشدند یا بعضاً توفیقاتی را کسب کردهاند،
واکاوی شوند تا بتوان براساس آنها توصیههای سیاستی را برای بهبود نحوة مواجهة
سازمانهای بزرگ با فناوریهای نوین در قالب اقدامات نوآورانة مطلوب استحصال کرد.
یکی از این موارد ایجاد شرکت و شبکة الکترونیک پرداخت کشور موسوم به شاپرک است
که در حوزة بانکداری الکترونیک کشور یکی از جدیدترین اقدامات فناورانة بانک مرکزی
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محسوب میشود 1و پژوهش حاضر متکی بر واکاوی فرایند رخداد آن بهعنوان فرایندی
کارآفرینانه و فناورانة سازمانی است .واکاوی این فرایند با روش نظریهپردازی دادهبنیاد ،با هدف
تحلیل یکی از موارد موفق مواجهة سازمانهای بزرگ و عمومی با فناوری صورت گرفت تا با تبیین
فرایندی مقولههای آن ،شرایط الزم برای الگوبرداری و پیشبینی در موارد مشابه (سازمانهای
بزرگ و عمومی) مهیا شود و بتوان بر مبنای دانش بهدستآمده ،درصدد عالج ناکارآمدی
سازمانهای بزرگ و عمومی کشور در مواجهة با فناوریهای نوین در آینده برآمد.
بهاینترتیب ،هدف این پژوهش «واکاوی فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان ،مبتنیبر
پژوهشی دادهبنیاد در فرایند رخداد شاپرک در نظام بانکداری الکترونیک کشور» است .با
توجه به نبود شناخت در زمینة فرایند مذکور و وجود مسئله ،باید درک و تبیین فرایند آن از
طریق چارچوبی نظری 2و ایجاد فهم بهتری از آن 3صورت گیرد تا با استحصال دادهها از
بافتهای واقعی ،فهم نظری جدیدی 4ایجاد شود .درنتیجه ،پژوهش حاضر فرایند کارآفرینی
فناورانه را در سازمانهای بزرگ عمومی برای تبیین فرایند مورد اشاره و ایجاد ظرفیت
پیشبینی واکاوی کرده است .نوآوری پژوهش حاضر مبتنیبر واکاوی فرایند کارآفرینی
فناورانه (که عرفاً بهعنوان مفهومی در شرکتهای دانشبنیان مطرح میشود) در سازمان
تثبیتشدة بزرگ و درعینحال عمومی و خدماتی و نه خصوصی و تولیدی است .در پژوهش
حاضر ،نظریهای دادهبنیاد در حیطة موضوع کارآفرینی فناورانه در سازمانی تثبیتشده ،بزرگ،
عمومی و خدماتی ارائه شده است ،درحالیکه موارد مطالعهشده در ادبیات مربوطه ،مفهوم
کارآفرینی را اغلب در شرکتهای کوچک ،خصوصی و تولیدی مطرح کردهاند .همچنین،
 .1بانک مرکزی از حدود سال  ،1390-1389برای استقرار شبکة جدید در فضای بانکداری الکترونیک کشور اقدام کرد .این اقدام که در
قالب ایجاد یک شرکت جدید و تغییر ساختارهای بازار رخ نموده است ،بهدلیل ابعاد گسترده و عوامل اثرگذار بیرونی و درونی و مؤلفههای
متأثر از بهکارگیری فناوری پرداخت الکترونیک ،مهم و حاوی ابعاد پژوهشی فراوان است .بهویژه این فرایند از این نظر مورد توجه است که
شاپرک محصول مواجهة یک سازمان بزرگ و عمومی با فناوریهای جدید بوده است و ایجاد آن درواقع اقدامی نوآورانه ،با تغییرات
اساسی در فرایندهای پرداخت الکترونیک کشور و البته همراه با ابهامات بوده است .شاپرک توانسته است فرهنگ عمومی در نظام
پرداختها را تغییر دهد تا جاییکه ایجاد شاپرک بر فضای کسبوکار کشور در موضوع پرداخت وجوه تأثیر گذاشته است.
 .2ایجاد یک نظریه در روش نظریة دادهبنیاد بهمعنای فراهمکردن چارچوبی رسمی برای درک پدیدة مورد بررسی است (هومن.)103 :1389 ،
 .3هدف عمومی پژوهش نظریة دادهبنیاد ،ساخت نظریههایی است که به مدد آنها فهم بهتری از پدیدهها حاصل شود (داناییفرد.)49 :1389 ،
 .4نظریهسازی در روش دادهبنیاد به ایجاد ظهور فهم نظری جدید از دادهها متعهد است (داناییفرد.)5 :1389 ،
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پژوهش حاضر بهدلیل استحصال نظریهای دادهبنیاد از یک رخداد کارآفرینانه مبتنیبر فناوری
در سازمانی بزرگ و عمومی ،نوآورانه است.
برایناساس ،پرسش اصلی پژوهش بهصورت زیر بیان میشود :فرایند رخداد شاپرک به
عنوان یک کارآفرینی فناورانه در سازمانی بزرگ چگونه بوده است؟
درادامه ،ابتدا مبانی نظری موضوع بررسی و تحلیل میشود ،سپس روش پژوهش ارائه
میشود و پس از آن واکاوی شاپرک در قالب یافتههای پژوهش صورت میگیرد .در بخش
نتیجهگیری ،نظریة دادهبنیاد برآمده از پژوهش و توصیههای سیاستی متناظر با آن ارائه میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
کارآفرینی فناورانه در سالهای اخیر توجه اندیشمندان کارآفرینی را بیش از گذشته به خود جلب
کرده است .درحالحاضر ،پژوهشهایی در جنبههای مختلف موضوع کارآفرینی فناورانه انجام
میگیرد ) .(Zhou, 2013از اینرو ،تعاریف مختلفی برای کارآفرینی فناورانه ارائه شده است که
هریک متضمن مفاهیم و گزارههای معتنابهی از زوایای مختلف این پدیده است :پنگ و ژانگ
( )2008روش و فرایند کشف ،بهرهبرداری و کاوش فرصت بازاری برای فناوریها را کارآفرینی
فناورانه تعریف کردهاند .با اینحال ،هسو ( )2008تأکید میکند کارآفرینی فناورانه موضوعی است
که از دو حوزة پژوهشی «نوآوری فناورانه» و «کارآفرینی» نشئت گرفته است و برای شناخت آن
الزم است دیدگاهی بینرشتهای و مبتنیبر پدیده اتخاذ شود .پتی ( )2009بیان میکند کارآفرینی
فناورانه به فرایند شناخت فناوریهای نو و حتی خلق فرصتهای فناورانه با اکتشافهای جدید،
ایجاد ارتباط بین نیازها و فناوریها و درنهایت بهرهبرداری از فرصتها با ارائة محصوالت و
خدمات اطالق میشود .بلتی ( )2012نیز کارآفرینی فناورانه را سرمایهگذاری در یک پروژه
میداند که در آن افراد و منابع ناهمگن مشخصی بهکارگرفته میشوند که بهطور تنگاتنگ با
پیشرفتهای علمی و فناورانه عجیناند تا ارزش جدیدی را برای یک شرکت ایجاد کنند .در یکی
از جدیدترین تعاریف ارائهشده ،ژو ( )2013عجینشدن در یک اقدام مبتنیبر گمانهزنی 1با هدف
خلق کاالها و خدمات بهواسطة دانش فنی جدید را کارآفرینی فناورانه تعریف کرده است.
1. Speculative
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اما در ادبیات حوزة کارآفرینی« ،کارآفرینی فناورانه در سازمان» بهصورت ویژه بهعنوان
موضوعی جدید و بکر مورد توجه پژوهشگران بوده است .فعالیتهای کارآفرینی فناورانه در
سازمانها بهویژه بهصورت نوآوریهای فناورانه در اقتصادهای پیشرفته و همینطور در عملکرد و
نوسازی اقتصادهای درحالتوسعه نقش اساسی بازی میکند .این پدیده مرتبط با فعالیتهای
نوآورانه و فناورانه صورت میگیرد .این دیدگاه بر توسعه و نوآوری مبتنیبر فناوری تأکید میکند
و شامل روشها و رویههای جدید تولید و ارائة خدمت است ) .(Antoncic & Prodan, 2008این
حوزه را میتوان بیشتر با نوآوریهای فناوریمحور (نوآوری در فرایند) مرتبط دانست .دراینجا،
فناوری بهمعنی بهکارگیری دانش نظری و فنی ،دانش چرایی ،مهارتها و ابزارآالتی است که برای
تبدیل ورودیها به محصوالت و خدمات بهکار میرود .درنتیجه ،فناوری ،مواد ،افراد ،تجهیزات،
رویهها و فرایندهای فیزیکی را نیز دربرمیگیرد ).(Burgelman & Rosenbloom, 1997
کارآفرینی فناورانه در سازمان ،فرایندی درون یک سازمان است که طی آن یک فرد یا
گروه کارآفرین فناور با پژوهش ،توسعه و نوآوری فناورانه به ایجاد و مدیریت یک بنگاه
میپردازد .کارآفرینان فناور معموالً دانش فنی باالیی دارند ،اما کمتر از مهارتهای
کسبوکار و مدیریتی بهرهمندند .برای حل این مشکل ،گروه باید با استفاده از شبکههای
موجود ،افرادی با تخصصهای الزم دیگر را نیز گرد آورد ) .(Antoncic & Prodan, 2008منزل
و همکاران ( )2007به موضوع فناوری در اختیار مهندسان و تبدیل آنها به کارآفرینان
سازمانی با استفاده از شرایطی ویژه تأکید میکنند و اعتقاد دارند در سازمانها اغلب از خالقیت
و مهارتهای فردی غفلت میشود .هدف آنها از نگارش این پژوهش ،تشریح چگونگی
تبدیل مهندسان فعال در حوزة پژوهش و توسعه به کارآفرینان سازمانی در سازمانهای بزرگ
است .آنها معتقدند حداقل در اروپا مشهود است که مهندسان در سازمانهای بزرگ درحال
تبدیلشدن به کارآفرینان سازمانی هستند.
پنگ و همکاران ( )2008کارآفرینی فناورانه در سازمانها را راهبردها و سیاستهایی در
درون سازمانهای استقراریافته برای کشف ،بهرهبرداری و جستوجوی فرصتهای فناوری
مبتنیبر دیدگاه شناسایی و کشف کارآفرینی میدانند

)et al., 2008

 .(Pengپنگ و ژانگ

( )2008معتقدند کارآفرینی فناورانه در سازمانها به راهبردی مهم برای حفظ مزیت رقابتی
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پایدار بنگاهها در محیط بهشدت رقابتی امروز تبدیل شده است .از دیدگاه کشف و شناسایی
فرصت میتوان کارآفرینی فناورانة سازمانی را راهبرد و روشی در درون سازمان موجود برای
کشف ،بهرهبرداری و کاوش فرصتهای بازاری برای فناوریها تعریف کرد

)Peng & Zhang,

 .(2008همچنین در پژوهشی با مطالعة موردی صنعت بانکداری ایران ،بر تأثیر گرایش
کارآفرینانة سازمانی بر منابع دردسترس بانکها برای تبدیل آنها به مزیت رقابتی تأکید شده
است ،بهطوریکه بر اهمیت جایگاه گرایش کارآفرینانة سازمانی در بانکهای تجاری داللت
دارد و توجه ویژة مدیران ارشد را به این حوزه جلب میکند (حیدری و همکاران)1394 ،
درادامه و پس از ارائة روش پژوهش ،فرایند رخداد یک اقدام کارآفرینی فناورانه در
سازمانی بزرگ واکاوی میشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،نظریهپردازی دادهبنیاد 1را بهعنوان رویکرد روشی ارائهشده از سوی گلیزر و
اشتراس بهکار گرفته است .قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطة کارآفرینی فناورانه و
کارآفرینی سازمانی است و قلمرو مکانی در حوزة بانکی و بهصورت مشخص بانک مرکزی
بهعنوان سازمانی بزرگ و عمومی است .با توجه به نگاه طولی در مطالعة حاضر ،قلمرو زمانی
پژوهش متناسب با نقشآفرینی فناوری پرداخت الکترونیک در بازار کشور از طریق ایجاد و
تثبیت شاپرک از حدود سال  1389تاکنون به انضمام بررسی عقبة رخداد شاپرک است.
پژوهش حاضر متکی بر واکاوی یک فرایند کارآفرینانه و فناورانة سازمانی در قالب ایجاد
شرکت شبکة الکترونیک پرداخت کشور موسوم به شاپرک و تغییر ساختارهای بازار است.
درنتیجه با استفاده از شیوههای منظم گردآوری دادهها ،به تشخیص مقولهها و برقراری رابطه میان
این مقولهها با روش نظریهپردازی دادهبنیاد پرداخته است و تبیینی برای فرایند رخداد کارآفرینی
فناورانه در سازمانهای بزرگ ارائه داده است .نظریة دادهبنیاد بر استفاده از مراحل تحلیل دادهها از
طریق کدگذاری باز ،محوری و گزینشی یا انتخابی تأکید دارد ).(Strauss & Corbin, 1998
در مرحلة اصلی پژوهش حاضر از ابزار مصاحبة عمیق و نیمهساختاریافته و نیز مشاهدة
1. Grounded Theory
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اسناد ،مدارک و مستندات 1استفاده شد .فرایند مصاحبه با بیست نفر از مطلعان کلیدی صورت
گرفت که متشکل از افراد درگیر با ابعاد مسئله و فرایند مواجهه و بهکارگیری فناوری مورد
مطالعه در سازمان بودهاند 2.نمونهگیری بهصورت هدفمند بود و مصاحبهشوندگان براساس
اهداف پژوهش انتخاب شدند .شایان ذکر است نمونهگیری و مصاحبه تا اشباع نظری فرایند
اکتشاف ،تجزیه و تحلیل ادامه پیدا کرد تا دربارة ساختار درونی ارزشها ،نگرشها و
تجربههایی که با موضوع پژوهش ارتباط داشته است ،تعمق شود ).(Strauss & Corbin, 1998

تحلیل دادهها نیز براساس سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی صورت پذیرفت تا مدل
نهایی پس از انجامدادن مراحل روشی آن حاصل آید.
بهمنظور اعتباربخشی نتایج پژوهش ،مراحل کدگذاریها ،دستهبندی گزارهها و مقولهها به
منتخبان مطلعان کلیدی که در اثنای پژوهش انتخاب شده بودند ،ارائه شد و با انجامدادن
اصالحات ،نتایج نهایی بهدست آمد .همچنین ،در جلسهای با حضور مدیران عالی شاپرک و
بانک مرکزی ،مدل ارائه شد و نظرهای آنها در مدل اعمال شد تا مدل نهایی شکوفا شود.
یافتههای پژوهش
با انجامدادن مصاحبهها و نیز مشاهدة اسناد و مدارک و ثبت تاریخی و فرایندی تغییرات در
نظام پرداخت کشور ،دادههای الزم تجمیع شد .با طبقهبندی فنی گزارههای مقولهای در قالب
سه مرحلة کدگذاری ،مقدمات روایت نظریه در قالب نگارههای متعاقب شکوفا شد که درادامه
در قالب سه پهنة «عقبه ،زمینههای اثرگذار بر شاپرک و فرایند رخداد شاپرک» ارائه شده است.
عقبة شاپرک :در اثنای انجامدادن پژوهش ،نقش برخی اتفاقات پیش از رخداد شاپرک
خودنمایی کرد .درنتیجه ،این موضوع با دقت نظر واکاوی شد .حاصل تجمیع دادهها با عنوان
عقبة شاپرک و در قالب چهار دورة زمانی احصا شد .طبقهبندی این ادوار مبتنیبر نقش فناوری
 .1گزارشهای رسمی شاپرک ،مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینة پرداخت الکترونیک کشور ،نامههای بین دستگاههای ذیل بانک
مرکزی (مانند شرکتهای ملی و خدمات انفورماتیک ،شاپرک و ،)...تحلیلهای اقتصادی و ساختاری چاپشده ،مکتوبات و مستندات
مراکز اسناد سازمانهای درگیر و. ...
 .2این افراد اغلب از مدیران ارشد نظام پرداخت الکترونیک کشور در بانک مرکزی ،شاپرک ،شرکت ملی انفورماتیک و خدمات
انفورماتیک و نیز بخشهای خصوصی مرتبط بودهاند.
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و زمینههای مواجهة فناوری در فرایند عملکردی بانک مرکزی در گسترة پرداخت الکترونیک
در کشور است که برای اولینبار ارائه میشود 1.در نگارة  1عقبة مذکور ارائه میشود.
نگارة  .1عقبة شاپرک
ردیف کدهای باز

 1تا 6
 7تا 10

کدهای باز
14

Bc1i

2

کدگذاری محوری

دورة اول؛ کورسوی اتوماسیون بانکی ()1357-1350

 Bc1 

i 1

دورة دوم؛ تالش بر زندهماندن ()1368-1357

14

Bc2i

 Bc2 

i 1

دورة سوم؛ خیزی برای جهش ()1379-1369

14

 11تا 24

Bc 3i

 25تا 38

Bc 4i

کدگذاری انتخابی

عقبه )(Bc

 Bc3 

i 1
14

دورة چهارم؛ جهش فناورانه ( Bc4  )1390-1380

i 1

زمینههای اثرگذار بر شاپرک :فرایند ایجاد شاپرک از یکسو متأثر از نظام شبکة بانکی
است و بازیگران اصلی آن درواقع بازیگران شبکة بانکی کشور هستند و این تأثیر و تأثر متقابل
شبکة بانکی و شاپرک را برمیتاباند؛ از سوی دیگر ،بهدلیل ارتباط وثیق موضوع پرداخت با
بنگاههای اقتصادی و فضای حاکم بر تعامالت اقتصادی ،محیط کسبوکار زمینة اصلی
دیگری است که بر فرایند شاپرک مؤثر بوده و از آن نیز تأثیر پذیرفته است که در نگارة 2
همراه با گزارههای مربوط به هریک ارائه میشود.
نگارة  .2زمینههای شاپرک
ردیف کدهای باز

 39تا 41
 42تا 47

کدهای باز




3
i 1Ctx Bni
6
i 1Ctx BEi

کدگذاری محوری
شبکة بانکی )(CtxBn
محیط کسبوکار )(CtxBE

کدگذاری انتخابی

زمینه

)(Ctx

 .1هریک از گزارههای مقولهای ارائهشده در نگارهها ،مشتمل بر دادههای پشتیبان مفصلی است که ارائة آنها خارج از ظرف پژوهش
حاضر است و درصورت لزوم قابلارائه است.
 .2بهدلیل حجم زیاد کدهای باز فرایند رخداد شاپرک و ظرفیت محدود در اختیار ،در این بخش از درج متن کدهای باز در پژوهش
اجتناب شده است .شایان ذکر است متن کدهای باز قابلارائه است.
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فرایند رخداد شاپرک :با مداقه در عقبة ایجاد شاپرک و زمینههای مؤثر بر آن ،در این
بخش فرایند رخداد شاپرک بهعنوان یک اقدام کارآفرینانة مبتنیبر فناوری که تغییرات شایان
توجهی در سطح ملی در بازار ایجاد کرده است و موجب تغییر در تعامالت بین عامالن
اقتصادی بازار شده است ،واکاوی میشود .در فرایند این اکتشاف 92 ،گزارة مقولهای احصا
شد که در قالب  32مقوله طبقهبندی شدند و این تعداد در هفت دسته مقوله بهشرح نگارة 3
دستهبندی شدند.
نگارة  .3فرایند رخداد شاپرک
ردیف کدهای باز
 48تا 59
 60تا 64
 65تا 66
67
68
 69تا 72
 73تا 78
 79تا 83
 84تا 87

کدهای باز


پختگی)(AntEx

اعتقاد مدیریت عالی به فناوری)(AntBl

داستان انیاک )(AntEn

تقدم علی فناوری بر ساختار )(AntToS

انتخاب گزینة مطلوب )(PrAcOS

طراحی شاپرک )(PrAcDs

راهاندازی یک شرکت جدید )(NSNB

 انجامدادن فاز اول :تثبیت شرکت و اجرای شاپرک در

12
i 1 Ant Ndi
5
i 1 Ant Exi
2
i 1 Ant Bli
1
i 1 Ant Bni
1
i 1 AntToSi
4
i 1 PrAcOSi
6
i 1 PrAc DSi
5
i 1 NS NBi
4
i 1 NS P 1i

 88تا 89

i 1NS P 2i

 90تا 91

i 1NS P 3i

92
 93تا 96
 97تا 101
 102تا 104
105
106
107
108
109
 110تا 112

کدگذاری محوری

2

2

کدگذاری انتخابی

نیازها )(AntNd

بخش پایانههای فیزیکی )(NSP1

انجامدادن فاز دوم :توزیع سهام و اجرای درگاههای
اینترنتی )(NSP2
انجامدادن فاز سوم :بهینهسازی و اجرا در تلفن همراه
)(NSP3

پیشایندها
)(Ant

پیشاقدامات
)(PrAc

ساختارسازی جدید
)(NS

i 1BzM Ri
4
الزامات تدوین مدل کسبوکار )(BzMR
i 1BzM Ri
مدل کسبوکار
5
کارمزد )(BzMW
)(BzM
i 1BzM Wi
 3 BzM Miبازاریابی PSPها (بازی با مدل کسبوکار) )(BzMM
i 1
1
رسوب فرهنگ در بنگاهها )(CvAg
i 1Cv Agi
1
سهامداری بانکها )(CvBn
i 1Cv BNi
متقاعدسازی عمومی
1
اقناع پذیرندهها )PSPs(CvPSP
i 1Cv PSPi
)(Cv
1
اقناع مشتریان )(CvCs
i 1Cv CSi
1
تصویرپردازی رسانهها )(CvM
i 1Cv Mi
3
نظارت و تنظیم
نظارت شاپرک ،ضامن ادامة حیات کارت بانکی
i 1Rg Ri
1

اصالح مدلکسبوکار )(BzMC
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ادامة نگارة  .3فرایند رخداد شاپرک
ردیف کدهای باز

کدهای باز

 113تا 115

i 1RgOi

 116تا 119
 120تا 121
 122تا 123
 124تا 128
 129تا 130
 131تا 133
 134تا 136
137
138
139

3

𝑖𝐹𝑔𝑅 ∑4𝑖=1
𝑖𝑈𝑔𝑅 ∑2𝑖=1

i 1Rg Fi
5
i 1CnSi
2
i 1Cn Mi
3
i 1Cn MDi
3
i 1CnSFi
1
i 1CneBCi
1
i 1Cn NBi
1
i 1Cn BEDi
2

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

)(RgR

مقررات )(Rg

نظارت و کنترل معطوف به ارتقای کیفیت )(RgQ
تدوین چارچوب برای نوع عمل PSPها )(RgF
یک چتری )(RgU
بهبود عملکرد شبکة پرداخت کشور )(CnP
بهبود در ارائة خدمات به مردم )(CnS
مدیریت و نظارت بر  PSPها )(CnM
توسعة بازار )(CnMD
تدوین چارچوب الزامات امنیتی بومی )(CnSF

پیامدها )(Cn

ظرفی برای توسعة بانکداری فناورانه )(CneBC
برندسازی جدید )(CnNB
بهبود محیطکسبوکار)(CnBED

مدل فرایند رخداد شاپرک :از مصاحبهها درمجموع  139گزارة مقولهای در مرحلة
کدگذاری باز و  38مقوله در مرحلة کدگذاری محوری جوانه زد که درنهایت ،در مرحلة
کدگذاری انتخابی در قالب نه دسته مقوله دستهبندی شدند.
در اثنای پژوهش این نتیجه حاصل شد که تواتر بهکارگیری گزارة «تنظیم مقررات» توسط
مطلعان کلیدی در مصاحبهها ،بهصورت مستقیم یا قریب به مضمون ،بهصورت معناداری بیش
از سایر گزارههاست .از اینرو و نیز بهدلیل نقش ماهوی شاپرک در رگوالتوری نظام پرداخت
الکترونیک کشور« ،تنظیم مقررات» بهعنوان نامزدی برای مقولة اصلی انتخاب شد .تأکید
مطلعان بر نقش نظارتی شاپرک و ترسیم ارتباط آن با سایر موضوعات مرتبط با شاپرک ،فرض
انتخاب «تنظیم مقررات» بهعنوان مقولة اصلی فرایند را تقویت کرد .درواقع ،مجموعة
پیشایندها ،پیشاقدامات و ساختارسازی جدید که از دستهمقولههای فرایند هستند با رویکرد
ایجاد ساختاری برای رگوالتوری در نظام پرداخت الکترونیک کشور انجام گرفتند و حتی
مدل کسبوکار شاپرک براساس همین گزاره طراحی شده است .متقاعدسازی بخشهای
ذیربط نیز برای تسهیل در تحقق نظام نظارتی شاپرک بوده است و درنهایت پیامدهای فرایند،
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حاصل از نقش رگوالتوری شاپرک بوده است .درنتیجه ،با توجه به اینکه تنظیم مقررات در
فرایند رخداد شاپرک سایر مقولهها را به خود مرتبط کرده است ،بهناچار مقولة مذکور بهعنوان
مقولة اصلی انتخاب شد.
با دستهبندی سهمرحلهای مقولهها ،تعیین مقولة اصلی و شکوفاشدن روابط بین مقولهها،
اتودهای اولیة مدل برآمده از واکاوی فرایند مورد مطالعه ترسیم شد .این اتودها مبتنیبر
مشخصشدن روابط بین مقولهها و تعمیق و تلفیق دیدگاههای پژوهشگران در فرایند مورد
مطالعه بود .درنهایت ،مدل کلی اولیه ظهور یافت .این مدل در شکل  1ارائه میشود.

مدلکسبوکار
)(BzM
∑4i=1 BzMi

پیامدها)(Cn
∑8i=1 Cni

تنظیم
مقررات)(Rg
∑4i=1 Rg i

پیشاقدامات
)(PrAc
∑2i=1 PrAci

ساختارسازی
جدید)(NS
∑4i=1 NSi

متقاعدسازی
عمومی)(Cv
∑5i=1 Cvi

= ∑5i=1 Ant i
پیشایندها)(Ant
∑12
نیازها i=1 Ant Ndi
پختگی ∑5i=1 Ant Exi
شاپرک
اعتقاد مدیریت عالی به
فناوری ∑2i=1 Ant Bli
ماجرای انیاک
∑1i=1 Ant Eni
تقدم علی فناوری بر ساختار
∑1i=1 Ant ToSi

دورة اول؛
کورسوی اتوماسیون
بانکی ∑6i=1 Bc1i
دورة دوم؛
تالش بر زندهماندن
∑4i=1 Bc2i
دورة سوم؛
خیزی برای جهش
∑14
i=1 Bc3i
دورة چهارم؛
جهش فناورانه
∑14
i=1 Bc4i

شاپرک
محیط کسبوکار
∑6i=1 CtxBEi

 = ∑2i=1 Ctxiزمینه)(Ctx

شبکة بانکی ∑3i=1 CtxBni

 = ∑4i=1 Bciعقبه )(Bc

شکل  .1مدل دادهبنیاد فرایند رخداد شاپرک

نتایج و روایت نظریه
در این بخش ،ابتدا مدل باال در قالب نظریة دادهبنیاد جوانهزده از واکاوی فرایند شاپرک
روایت میشود ،سپس مقولههای مدل یکبهیک واکاوی میشود .در هریک از این موارد
تطبیقی با ادبیات علمی مرتبط انجام گرفته است.
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روایت نظریة دادهبنیاد شاپرک :پیامدهای نیکوی بهرهگیری سازمان بزرگ و دولتی
مورد مطالعه ،به دسته عوامل متعدد زیر با لحاظ نوع ارتباط بین آنها وابسته است .ابتدا این
فرایند تحت تأثیر عقبهای است که در سالهای طوالنی در فضای کاری آن ریشه دوانده است.
سپس زمینههایی مورد اهتمام است که سازمان در آن میزیید .درادامه ،فرایند رخداد مدنظر
قرار میگیرد که پیشایندها در آن بهعنوان موجبات علی فرایند رخ مینمایند .پس از عزم برای
ورود به عملیات ،پیشاقداماتی صورت میپذیرد که به ساختارسازی جدید میانجامد .مدل
کسبوکار سازمان بهعنوان قلب سازوکار آن طراحی میشود و شکل میگیرد .همزمان با آن
الجرم اقدامات سیاسی -فرهنگی مورد نیاز در قالب فرایند متقاعدسازی انجام میگیرد و همة
این موارد برای رخداد بهینة مقولة اصلی فرایند ،که در مطالعة حاضر نظارت و تنظیم مقررات
است ،بسیج میشوند .با نیل به مقولة اصلی ،پیامدها شکوفا میشوند.
عقبه :فرایند رخداد شاپرک تحت تأثیر عوامل پشتیبانی است که در سالهای طوالنی در فضای
بانکداری کشور قوام یافته است و در قالب چهار دوره ،از سالهای  1350تا  ،1390بهعنوان عقبة
شاپرک ارائه شده است .توجه به تاریخچة سازمان در مطالعات فرایندی سازمانی ،مورد تأکید
اندیشمندان علم سازمان بوده است .کئوگ 1بیان میکند هر سازمان یک اساس فرهنگی دارد که
منعکسکنندة تاریخچه و داستانهای آن در طول زمان است ) .(Keogh, 2003: 33سیلورمن 2تأکید
میکند اگر تاریخچه و داستانهای سازمان درک نشود ،فعالیتهای سازمان نیز درک نمیشود،
زیرا تاریخچة فرایندها ما را به گذشتة سازمان ارتباط میدهد ).(Silverman, 2007: 38
زمینهها :کاربرد رویکرد داستانسرایی در تحلیلهای سازمانی رو به گسترش است .در
این رویکرد ،به زمینه و بستر رخداد یک فرایند سازمانی توجه میشود و پیشفرضها و
زمینههای رخداد فرایند مورد مطالعه مهم تلقی میشود

)et al., 2005: 174

 .(Brown,به

طورکلی ،توجه به بافت مورد مطالعه در انجامدادن پژوهشها مورد تأکید اندیشمندان بوده
است

)Bjørnskov, Foss, 2013; Cabral et al., 2013; Foss et al., 2013; Sarasvathy,

 .(Venkataraman, 2011در پژوهش حاضر ،دو زمینة اصلی بر فرایند شاپرک اثرگذار بود که
1. Keogh
2. Silverman
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بهتبع ،از آن نیز اثر میپذیرفت :محیط کسبوکار عمومی و محیط شبکة بانکی .کسبوکارها
ناگزیرند با پیرامون خود تعامل داشته باشند و این محیط تصمیمها و حتی فعالیتهای
کسبوکارها را شکل میدهد

)& Britton, 2009

 .(Worthingtonدر طراحی و پیادهسازی

فرایند شاپرک بهصورت مشخص ،تعامالت و فرایندهای رسمی و غیررسمی حاکم بر نظام
پرداخت در محیط کسبوکار کشور واکاوی شده است.
فرایند شاپرک :اشتراس و کوربین ( )2002تأکید دارند با روش دادهبنیاد یک پدیدة
واقعی واکاوی میشود .در پژوهش حاضر ،فرایند ایجاد یک شرکت جدید در تولیت سازمان
بزرگ و عمومی بانک مرکزی تحلیل شده است .با رخداد این فرایند ،تغییرات بنیادی در بازار
پرداخت الکترونیک و محیط کسبوکار رخ نموده است .این تغییرات و البته محتوای فرایند
رخداد شاپرک به فهم بهتر نیاز داشته است.

1

دستهمقولههای حاصل ،برآمده از اتفاقی واقعی در حوزة پژوهشهای کارآفرینی است که
در دنیای علمی حوزة کارآفرینی بیش از گذشته مورد اهتمام است ) .(Rauch et al., 2014این
دستهمقوالت در زیر مطرح میشوند:
پیشایندها :از نظر ایرلند و همکاران ( )2009پیشایندهای کارآفرینی در سازمانها در قالب
دو دستة کلی شناخت کارآفرینانة فردی اعضای سازمان و شرایط بیرونی تقسیم شده است.

مقولههای پختگی و اعتقاد مدیریت عالی به فناوری در پژوهش حاضر در زمرة شناخت
کارآفرینانة افراد در مدل ایرلند و همکاران ( )2009قرار میگیرد و مقولههای نیازها و تقدم
علی فناوری بر ساختار در شاپرک ،با شدت رقابت ،موضوع بازار و تغییر فناوری در مدل
ایرلند و همکاران ( )2009نگاشت میشود .لیکن مقولة داستان انیاک بهعنوان مقولهای بومی و
اختصاصی واکاوی شده است.
پیشاقدامات :منزل و همکاران ( )2007تأکید میکنند مراحل ابتدایی فرایند کارآفرینی فناورانه
 .1کریستنسن و رینور ( )2003تأکید دارند روش دادهبنیاد در مواقعی که پدیدة مورد مطالعه ،به فهم بهتر نیاز داشته باشد ،بهترین
اثربخشی را دارد و بهطورکلی بر استفاده از روشهای پژوهش کیفی در مطالعات کارآفرینی ) (Zahra, 2007و حتی کارآفرینی
فناورانه ) (Stewart, 2011تأکید شده است؛ تا جاییکه ریسپال و الپیته ( )2014بهصورت مشخص بر نظریهپردازی دادهبنیاد در
مطالعات کارآفرینی تأکید کردهاند.
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بیشتر فناورانه و درگیر با فناوریهاست ،اما مراحل بعدی بیشتر از جنس مدیریت و اداری است .این
موضوع در فرایند شاپرک نیز قابلمشاهده است که در مراحل اولیه «انتخاب گزینة مطلوب» و
«طراحی شاپرک» از جنس فناورانه بوده که در قالب پیشاقدامات دستهبندی شده است.
ساختارسازی جدید :ایرلند و همکاران ( )2009تأکید دارند که کارآفرینی در یک سازمان
نیازمند داشتن ساختاری زیستی و متفاوت است .این موضوع در رخداد شاپرک بهوضوح
مشاهده میشود .بانک مرکزی با طراحی شاپرک ،ساختار سازمانی جدیدی را برای اهداف
خود پیادهسازی کرد.
مدل کسبوکار :کوجاال و همکاران ( )2010تعاریف مدل کسبوکار را در سه رویکرد
دستهبندی کردهاند :اقتصادی ،عملیاتی و راهبردی .آنچه در پژوهش حاضر قابلمشاهده است،
بیشتر با رویکرد عملیاتی و راهبردی تطبیق داده میشود که عالوهبر تأکید بر ایجاد ارزشهای
جدید ،ایجاد و رشد فرصتهای بهبود بازار پرداخت الکترونیک کشور را هدف قرار داده
است .لیتائو و همکاران ( )2013در پژوهش خود مدل کسبوکار را هستة اصلی پاسخ یک
سازمان به بازار معرفی میکنند .مدل کسبوکار شاپرک درواقع پاسخ بانک مرکزی به بازار و
انتظارات فناورانة آن برای بهبود نظام پرداخت بوده است .همچنین ،موضوع کارمزد که نقش
کلیدی در تکمیل مدل کسبوکار شاپرک دارد در تعریف بادن -فولر و هافلیگر ( )2013به
خوبی قابلنگاشت است.

1

متقاعدسازی عمومی :مککومبز و همکاران ( )1 :2011افکار عمومی را بهطورکلی توافق
جمعی گروههای مختلف در زمینة مسائل اجتماع و توجه به تمام نهادها و گروههای مؤثر
میدانند .رسوب فرهنگ پرداخت الکترونیک در بنگاهها از اصلیترین اهداف کاری شاپرک
در عرصة فرهنگسازی عمومی بود تا فرایند متقاعدسازی عمومی بهنحو مطلوبی صورت
پذیرد.
نظارت و تنظیم مقررات :مسئولیت موضوع کارمزد در نظامهای پرداخت الکترونیک
پیشرفتة دنیا با رگوالتور است و البته بهضرورت منطقی و فنی ،شاپرک مسئولیت تدوین و
 .1مدل کسبوکار سیستمی است که ارتباط با مشتریان و تأمین نیاز آنها را برآورده میکند و درعینحال با ارائة ارزش به مشتریان درآمد
سازمان را تأمین میکند ).(Baden-Fuller & Haefiger, 2013
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وضع کارمزدها را به عهده دارد .برایناساس ،اهمیت موضوع تنظیم مقررات در فرایند رخداد
شاپرک افزایش مییابد.
پیامدها :ایرلند و همکاران ( )2009پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی را نتایج سازمانی
میدانند که از فعالیتهای کارآفرینانه در یک سازمان ناشی میشوند .دس و همکاران ( )2003با
ارائة مدلی برای کارآفرینی سازمانی ،یادگیری سازمانی را خروجی مدل معرفی کردهاند .آنها
یادگیری منبعث از اتخاذ کارآفرینی سازمانی را در دو قسم تجربی و اکتسابی مطرح کردهاند.
کوراتکو و همکاران ( )2005تغییر در مشخصههای مالی و رفتاری سازمان را از پیامدهای
کارآفرینی در سطح سازمان معرفی کردهاند .براساس این موارد و با توجه به طبقهبندی ایرلند و
همکاران ( ،)2009بهطورخالصه میتوان مهمترین پیامدهای اتخاذ کارآفرینی در سازمانها را تغییر
جایگاه راهبردی ،توانمندی رقابتی ،یادگیری سازمانی و عملکرد عنوان کرد که ارتقای عملکرد
بیشترین تواتر را در پژوهشها دارد .این میزان از تأکید اندیشمندان بر ارتقای عملکرد بهعنوان پیامد
اقدامی کارآفرینانه در سازمان را میتوان در پیامدهای احصایی شاپرک مالحظه کرد.
توصیههای سیاستی برای سازمانهای بزرگ عمومی
معموال قدمت زیادی دارند و منابع انسانی آن
ً
توجه به پیشینة تاریخی :سازمانهای بزرگ
سالها در کنار هم زیستهاند و خاطرات سازمانی زیادی در فضای سازمان وجود دارد.
بیتوجهی به این عقبه و ناهماهنگی طرح جدید در قالب اقدامی کارآفرینانه با گذشتة سازمان،
ممکن است به شکست طرح کارآفرینانه بینجامد.
ساختارسازی جدید :در متون تخصصی بر ساختارسازی جدید در سازمانهایی تأکید شده
است که فعالیتهایی با شاخصهای کارآفرینانه انجام میدهند 1.با تحلیل ادبیات علمی دنیا و
واکاوی تجربة شاپرک ،این نتیجة سیاستی حاصل میشود که انجامدادن اقدامی کارآفرینانه با
رویکرد فناورانه در سازمانهای بزرگ ،بهناچار به ایجاد ساختار جدید نیاز دارد .این ساختار
جدید بهضرورت بهمعنای افزایش اندازة سازمان نیست ،بلکه بهمعنی تغییر در ساختار و ایجاد
نحوة جدید گردش کار نیز است.
1. Cornwall & Perlman, 1990; Muzyka et al., 1995
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توجه به طراحی مدل کسبوکار :مدل کسبوکار روش کار یک سازمان 1است (زات و
همکاران .)2011 ،اینکه یک فناوری جدید در اقدامی کارآفرینانه در سازمانی بزرگ و
عمومی ،چگونه و با چه سناریویی اتخاذ شود و روش کار سازمان در رویکرد جدید چگونه
باشد ،مهمترین مسئله در نیل به موفقیت از مسیر کارآفرینی در سازمان است.
ضرورت متقاعدسازی عمومی :در اجرای هر طرح نوآورانه در سازمانهای بزرگ که
آثاری بر محیط پیرامونی و خارجی سازمان دارد ،مدیریت رسانهای و اقناع گروههای اثرگذار
بر کارکرد سازمان امری ضروری است .درنتیجه ،سازمانهای بزرگ و عمومی بهمنظور تکمیل
گامهای اجرای پروژههای کارآفرینانه و فناورانة خود باید محیط پیرامونشان را بهلحاظ
رسانهای و فضای خبری و تبلیغی مدیریت کنند.
ضرورت تحلیل زمینهها :هر اقدام کارآفرینانة سازمانی از زمینههای پیرامونی تأثیر میپذیرد
و ناگزیر از زیستن در آن است .در شرایط موضوع بحث ،توجه به زمینهها و عقبة سازمانی
بسیار ضروری است .تاریخچة سازمان و خاطرات سازمانی نقش بسزایی در مسیر اجرای
کارآفرینی فناورانه در سازمان دارد.
پیشنهادها برای انجامدادن پژوهشهای آتی :این پژوهش با روش نظریهپردازی
دادهبنیاد انجام گرفت .درنتیجه ،درصورتیکه از روشهای دیگر مانند روش مطالعة موردی
استفاده شود ،میتوان ابعاد دیگری را بهدست آورد .مورد مطالعه از محدودیتهای هر
پژوهشی است ،اما پیشنهاد میشود پژوهشهای دیگری در سازمانهای بزرگ و موفق در
مواجهه با فناوری انجام گیرد و نتایج آن با این پژوهش تطبیق داده شود .انجامدادن این
پژوهش در سازمانهای بزرگ خصوصی نیز ابعاد جدیدی از موضوع را برمیتاباند .بهویژه
پیشنهاد میشود پژوهش در سازمانهایی صورت گیرد که با توجه به اجرای اصل  44قانون
اساسی از بدنة دولتی جدا شدهاند.

1. Do Business
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