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چکیده :با تغییر رويكرد موجود به خدمات مالی و پديدآمدن تفكر ارائة کلیة خدمات مالی به
صورت يكپارچه« ،بانکبیمه» مفهومی است که بیش از پیش مورد توجه هردو صنعت بیمه و
بانكداری قرار گرفت تا آنها بتوانند به واسطة ايجاد همافزايی ،پاسخگوی فضای کسبوکار
رقابتی در اين حوزه باشند .برنامهريزی و مديريت راهبردی در اين فضا از الزامات بهشمار
میآيد؛ بههمین سبب ،برای موفقیت در پیادهسازی اين مفهوم ،آشنايی با عوامل کلیدی
موفقیت بانکبیمه يكی از گامهای ضروری برای برنامهريزی و مديريت راهبردی است.
پژوهش پیش رو از نوع توصیفی -پیمايشی است و هدف اصلیاش شناسايی عوامل کلیدی
موفقیت پیادهسازی بانکبیمه است .چارچوب نظری اين پژوهش ،برمبنای عوامل استخراجشده
از پیشینة پژوهش است که در ابتدا و با استفاده از پرسشنامه ،ضروریبودن اين عوامل بررسی
شد و سپس عوامل ضروری از طريق تحلیل عاملی اکتشافی دستهبندی شدند .نتايج بررسیها
نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه را میتوان در پنج دستة کلی قرار داد.
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مقدمه
در بیست سال گذشته ،صنعت خدمات مالی به سمت يكپارچگی و ترکیبشدن رفته است .در اروپا
ترکیب میان فعالیتهای بانكداری و بیمهگری ،با عنوان «بانکبیمه» ،1مديران و دانشگاهیان را
به خود جلب کرده است.
بانکبیمه با ارائة خدمات بیمه از طريق بانک ،روشی نوين و روبهرشد در توزيع بیمه است.
بانکبیمه در سراسر جهان بهصورت ناهمگنی پیادهسازی شده است؛ مسائل نظارتی در هر
کشور -مانند عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتشناختی -بعضی از اين تفاوتها و
ناهمگنی را توضیح میدهد .با وجود اين و بهطور کلی ،میزان نفوذ بانکبیمه در سالهای اخیر
بهويژه در بازارهای نوظهور افزايش داشته است (وونگ و همكاران .)2007 ،همزمان با اين
موضوع ،هستة اصلی فعالیت بانكداری ،انتقال پول و وامدهی ،برای ارائهدهندگان آن ،سودآوری
کمتری داشته است .عواملی چون افزايش هزينههای عملیاتی ،کاهش میزان سپردهگذاری
مشتريان در بانک ،رقابت در اعطای تسهیالت ،بلوغ بازار و ايجاد جايگزينهايی برای اين
خدمات ،همگی از کاهش سودآوری برای مؤسسات مالی حكايت دارد که آنها را به تفكر دوباره
دربارۀ راهبردهای بازاريابی خود ملزم ساخته است (هريسون.)1994 ،
مفهوم بانکبیمه طیف وسیعی از مدلهای همكاری (توافقات) و محصوالت میان
شرکتهای بیمه و بانک را پوشش میدهد و شامل گروهی از محصوالت بیمهای و بانكی است
که از يک منبع به مشتريان ارائه میشود (کومار .)2001 ،با توجه به اينكه از راهبردهای مختلفی
در اين امر استفاده میشود ،مدل استانداردی برای بانکبیمه برای کشورها وجود ندارد (نای و
ساندرس .)2003 ،باتوجه به اينكه بهواسطة راهاندازی بانکبیمه ،بازار مناسبی برای فروش بیمه و
افزايش درآمد ايجاد میشود ،رقابت میان ارائهدهندگان بانکبیمه افزايش میيابد .بنابراين،
شناسايی عوامل کلیدی موفقیت32شرکتهای بیمه و بانکها به انتخاب راهبرد مناسب در بانک
بیمه منجر میشود (فن و چنگ .)2011 ،با توجه به اينكه بانکبیمه مفهومی جديد در فضای
کسبوکار مالی ايران است ،تمرکز اصلی اين پژوهش شناسايی عوامل کلیدی موفقیت
پیادهسازی بانکبیمه در ايران است ،تا مؤسسات مالی ،برای برنامهريزی و پیادهسازی بانکبیمه،
به اين عوامل توجه کنند.

1. Bancassurance
2. Critical Success Factors
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بیان مسئله

راهاندازی بانکبیمه بهمثابة خطی جديد در کسبوکار گروههای مالی ،نیازمند برنامهريزی و
مديريت راهبردی است .در محیط رقابتی حاکم بر صنعت مالی ،که رقبا تالش زيادی در ايجاد
ارزش افزوده و سهم بیشتر دارند ،اين نیاز وجود دارد که تصمیمگیران هر سازمان ،چشمانداز و
مأموريت مشخصی در اين زمینه داشته باشند؛ به عبارت ديگر ،سازمان بانکبیمه بايد آيندۀ خود
را ترسیم کند .برای اين امر ،ابتدا بايد اهداف کالن و مقاصد سازمان مشخص شود ،پس از آن
بايد حوزههايی پديدار شوند که کلید رسیدن به اين مقاصد در اين حوزهها قرار دارد .با مشخص
شدن اين حوزهها -که به حوزههای کلیدی معروفند -عوامل اساسی مشخص میشوند که اگر در
پیادهسازی بانکبیمه به آنها توجه نشود ،رسیدن به اهداف وضعشدۀ بانکبیمه امكانپذير نخواهد
بود .با توجه به اينكه برای پیادهسازی بانکبیمه مدل استاندارد و واحدی وجود ندارد ،میتوان از
عوامل کلیدی موفقیت -که در کشورهای مختلف آزموده شده است -در تصمیمگیری برای نحوۀ
پیادهسازی بانکبیمه استفاده کرد .لذا ،توصیة استراتژيستها اين است که عملكرد اين عوامل
شناسايی و بهطور مرتب ارزيابی شود .با اين توضیحات ،مشخص میشود که عوامل کلیدی
موفقیت ابزاری باارزشاند که بانکبیمه را ،در دستیابی به عملكرد باالتر و موفقیتآمیز ،ياری
میرسانند .نكتة ديگری که ضرورت اين پژوهش و ارزشمندی نتايج آن را نشان میدهد،
شكستهای پیاپی پروژهها بر اثر بیتوجهی به عوامل کلیدی است.
همانگونه که اشاره شد ،شرکتهای بیمه و بانکها برای پیادهسازی بانکبیمه با چالشهای
متعددی مواجهند .شناسايی عوامل کلیدی موفقیت بانکبیمه برای شرکتهای بیمه و بانک،
توسعة بهتر آنها را در راهبرد بانکبیمه موجب میشود و اين امر ،به رقابت منجر میشود که در
بازار نوظهور امروز ايران ،نیازی حیاتی است .از سوی ديگر ،بانکبیمه بهمثابة موضوعی تازه در
سازمانهای متبوع ،برای پیادهسازی نیازمند شناخت جنبههای مختلف و کلیدی موفقیت در
چارچوب اقتصاد دانشمحور است (زعفريان و میرزايی.)1390 ،
با وجود نظريهها و تحقیقات بسیاری که در حوزۀ توسعة بانکبیمه انجام شده است (حوزن،
( ،)2006فن و لی ،)2010 ،شناسايی عوامل کلیدی موفقیت و استفاده از آنها در بانکبیمه،
پیچیده است که غالبا به ارزيابی ذهنی مديران وابسته است .برنامهريزان راهبردی در شرکتهای
گروه مالی (بیمه و بانک) اغلب دارای فرايند برنامهريزی و تصمیمگیری مدونی نیستند که
معیاری برای عوامل کلیدی موفقیت در حوزۀ بانکبیمه درنظر گرفته شوند.
برای جبران اين کمبود در اين پژوهش میکوشیم نخست ،عوامل کلیدی موفقیت بانکبیمه
در فضای کسبوکار ايران را ارزيابی کنیم و سپس ،با دستهبندی آنها ،ابزاری در اختیار مديران
برای برنامهريزی در حوزۀ بانکبیمه قرار دهیم.
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پیشینة نظری پژوهش
در اين بخش ،مفاهیم بانکبیمه و عوامل کلیدی موفقیت و نقش آنها در برنامهريزی و
پیادهسازی موفق بانکبیمه بررسی میشود.
بانکبیمه

از آنجاکه راهبردهای متنوعی درمورد بانکبیمه وجود دارد و هیچ مدل استاندارد کشوری نیز
برای بانکبیمه موجود نیست و با مرور پیشینه هم به توصیف و تعريف مشترکی نمیتوان رسید،
در زير چند تعريف از بانکبیمه ،برای نمونه ،آورده میشود:
1
بانکبیمه در تعريف کمیتة تحقیق و بازاريابی بیمة عمر «ارائة خدمات بیمة عمر از طريق
بانکها و شرکتهای ساختمانی» است .آلن لیچ در کتاب خود ،بانکبیمة اروپايی– مسئلهها و
پیشنهادها ،چنین تعريفی ارائه داده است« :مداخلة بانکها ،بانکهای پسانداز و شرکتهای
ساختمانی در تولید ،بازاريابی و توزيع محصوالت بیمهای» و در تعريفی ديگر ،در گزارشی که
شرکت بزرگ مونیخ ری 2برای عملیاتیسازی بانکبیمه ارائه کرده است بانکبیمه را «ارائة
خدمات و محصوالت بانک و بیمه از کانالی مشابه» توصیف میکند (کلین2001 ،؛ دراکا و
کريستا .)2008 ،در تعريفی ديگر ،در مقالهای از چانگ و همكاران ( ،)2011بانکبیمه کانالی
برای فروش و روشی برای توزيع محصوالت بیمهای تعريف میشود و حرکتی جهانی درنظر
گرفته میشود که موانع سنتی را -که کسبوکارهای مالی در تولید خدمات و محصوالتشان با
آن درگیرند -از میان برمیدارد (چنگ و همكاران2011 ،؛ بنويست.)2002 ،
در تعريف ديگر ،بانکبیمه فروش محصوالت بیمهای بهوسیلة شبكة بانک معرفی میشود
(پوپلی و روا .)2009 ،برجندهال ،از پژوهشگرانی که نخستین بار به بیان اين مفهوم پرداخت ،در
سال  1995بانکبیمه را فروش محصوالت بیمه از طريق شعبات بانک در فرانسه و آلمان تعريف
کرد (برجندهال .)1995 ،در يكی ديگر از تعاريفی که تاحدودی کلیتر به نظر میآيد ،بانکبیمه
توزيع محصوالت بیمهای از طريق کانالهای بانک درنظر گرفته میشود و درواقع ،بهصورت
بستهای از خدمات مالی است که نیازهای بانک و بیمه را میتواند در يک زمان محقق سازد
(سروانكومار و همكاران.)2009 ،
امروزه با پیشرفت تكنولوژی و پديدارشدن مدلهای جديد کسبوکار ،افزايش سطح رقابت و
تغییر خواستهها و انتظارات مشتريان ،استفاده از کانالهای توزيع چندگانه و متعدد به سرعت در
)1. The Life Insurance Marketing and Research Association’s(LIMRA’s
2. Munich Re
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حال رشد است (باشكوه و همكاران )1391 ،و بانکبیمه کانال توزيع نوينی برای مؤسسات مالی
در راه ايجاد کانالهای توزيع چندگانه است.

عوامل کلیدی موفقیت )(CSFs

قدمت مفاهیمی که برای شناسايی و استفاده از عوامل حیاتی موفقیت بهکار میرود ،به دهة
 1960بازمیگردد که برای نخستین بار از سوی دکتر دانیل مطرح شد و شايد دانیل اولین کسی
بود که  CSFرا مطرح کرد .او در مقالهاش در مورد مديريت بحران در سیستمهای اطالعاتی
میگويد« :سیستم اطالعاتی بايد متمايز و انتخابی باشد و بر عوامل موفقیت تمرکز کند».
در سال  ،1981جان راکارت از دانشكدۀ مديريت دانشگاه  ،MITچالشی را شناسايی کرد که
نشان میداد يورش اطالعات به سمت مديران ارشد سازمان است .وی در اين پژوهش نشان داد
که با وجود دردسترسبودن بیشتر اطالعات ،مديران ارشد هنوز فاقد اطالعات ضروری برای
تصمیمگیری و مديريت سازماناند .بنابراين ،روشی را توسعه داد که در آن با استفاده از عوامل
حیاتی موفقیت بهمثابة فیلتر ،مديران بتوانند بهراحتی اطالعات مورد نیاز خود برای
تصمیمگیریهای مهم شرکت را تفكیک کنند (بولین و راکارات.)1981 ،
طبق تعريف راکارت ،عوامل حیاتی موفقیت تعدادی زمینههای محدودند که دستیابی به نتايج
مطلوب در اين زمینهها عملكرد رقابتی سازمان را تضمین خواهد کرد .به عبارت ديگر ،عوامل حیاتی
موفقیت محدودههای حیاتی معدودیاند که الزم است در اين محدودهها کارها بهخوبی پیش رود تا
کسبوکار رونق يابد و مديران به مقاصد و اهداف خود دست يابند (بولین و راکارت .)1981 ،کراندل در
تعريف خود عوامل حیاتی موفقیت را رويدادها يا وقايعی احتمالی معرفی میکند که میتوانند سازمان را به
روشی مثبت يا منفی متأثر کند و درنتیجه ،نیازمند توجه ويژهاند (کراندل و کراندل.)2008 ،
در تعريف ديگر ،عوامل حیاتی موفقیت و عوامل کلیدی موفقیت معادل يكديگر درنظر گرفته
شده است و اين عوامل را قابلیت يا منبعی تعريف کرده است که سازمان میتواند در آن
سرمايهگذاری کند و در عوض ،تفاوت چشمگیری در ارزش دريافتی يا هزينههای نسبی سازمان
در مقايسه با ساير سازمانها ايجاد کند (آمبرگ و همكاران .)2005 ،در تعريف ديگری از کارلی و
همكاران ( )2004عوامل حیاتی موفقیت نواحی حیاتی عملكرد سازمان ،که پايهای برای دستیابی
آن سازمان به مأموريتش است ،معرفی میشود.
يكی از چالشهای اساسی در خصوص عوامل کلیدی موفقیت ،شناسايی و استخراج اين عوامل
است که با توجه به نوع عوامل کلیدی ،روشهای مختلفی وجود دارد .برای شناسايی اين عوامل
بررسی دومرحلهای الزم است .1 :عواملی که خارجیاند و سازمان کنترل چندانی بر آنها ندارد،
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 .2عواملی که داخلی نام دارند و بیشتر تحت کنترل سازماناند (بسالنپور .)1390 ،روشی جامع در
شناسايی CSFها روش پنجمرحلهای است (راکارت .)1981 ،اين پنج مرحله عبارتند از .1 :حوزه و قلمرو؛
 .2جمعآوری داده؛  .3ارزيابی و سازماندهی؛  .4شناسايی و انتخاب CSFها؛  .5تحلیل اعتبار CSFها.
پیشینة تجربی پژوهش

فن و چنگ ( :)2011در اين پژوهش با عنوان «بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت
بانکبیمه :مطالعة موردی در تايوان و چین» ،هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر در عملیات
بانکبیمه در تايوان و چین تبیین میشود و سپس به بررسی وزن هريک از اين عوامل کلیدی
میپردازد و در انتها ،استراتژیهای مناسبی را به مديران ارشد پیشنهاد میکند .در نتايج اين
پژوهش ،ده عامل شناسايی شده است .1 :زمان کوتاه و نوآوری محصوالت بانکبیمه .2 ،هزينة
پايینتر مديريت بهازای هر بیمهنامه .3،ارائة بیمهنامه با قیمت پايینتر به شبكة بانكی .4،هزينة
راهاندازی پايین .5 ،کیفیت خدمات .6 ،ترويج فروش .7 ،مشارکت در بازاريابی (نحوۀ مشارکت)،
 .8سرمايهگذاری مشترک .9 ،ايجاد گروهی يكپارچه .10،توسعة داخلی.
حوزن (:)2006حوزن در پژوهشی (پاياننامة کارشناسی ارشد) که در سال  2006بر عوامل کلیدی
موفقیت در فروش و توزيع خدمات بانکبیمه در کشور آفريقای جنوبی انجام داد ،بعضی از عوامل
کلیدی موفقیت در بانکبیمه را ارائه کرد که آنها را در پنج عامل کلی دستهبندی کرد :ساختار سازمانی
يكپارچه ،سیستمهای اطالعاتی وابسته به بانک و بیمه ،سادگی محصوالت قابل ارائه در بانکبیمه
برای مديريت ،استفادۀ بهینه از شبكة توزيع خرد برای کسب موفقیت و سادگی محصوالت برای درک
از سوی مشتريان .حوزن در پژوهش خود توضیح میدهد که مرور پیشینة پژوهشی مفهوم بانکبیمه
نشاندهندۀ مزيتی رقابتی در پیادهسازی بانکبیمه است ،اما دو گروه مالی نمیتوانند راهبردهای
مشابهی درخصوص پیادهسازی بانکبیمه داشته باشند؛ چراکه هرکدام از آنها دارای مسائل داخلی و
خارجی تأثیرگذار بر راهبرد بانکبیمهاند و بههمین سبب ،برای پیادهسازی موفقیتآمیز بانکبیمه
عوامل عملیاتیتر را نیز بیان میکند که عبارتند از :ساختار سازمانی يكپارچه ،سیستم اطالعاتی ،بیمه
نامهها (با تأکید بر نوع ،قیمت و پروموشن) ،استفادۀ اثربخش از شبكة خرد ،سادهسازی و تفهیم
محصوالت در بانکبیمه ،توسعة محصول ،صرفة اقتصادی ،نحوۀ کنترل ارتباط بانک و بیمه،
سازماندهی فرايند بازاريابی بانکبیمه و نهاد مسئول.
کاوچیک ( :)2010کاوچیک در پژوهشی کاربردی که در مقام مدير بانکبیمه در يک شرکت بیمة
عمر در هند انجام داده است ،به بررسی مسائل راهبردی مرتبط با پیادهسازی بانکبیمه پرداخته است
و عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه را که باعث افزايش احتمال دستیابی به اهداف مورد
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نظر در بانکبیمه میشود اينگونه بیان میکند :انتخاب شرکای مناسب ،تعهد شرکا نسبت به
پیادهسازی ،انتخاب بخش صحیح از مشتريان ،پیشنهاد محصول مناسب ،مدل بهینه از فروش و توزيع
بانکبیمه ،آموزش و انگیزش کارکنان بانک برای فعالیت در حوزۀ بیمه .براساس اين عوامل کلیدی ،او
پیشنهاد میکند برنامة کسبوکار با درنظرگرفتن موارد فوق برای بانکبیمه بهاجرا درآيد.
بنويست ( :)2002در پژوهشی که ايشان در سال  2002در خصوص بانکبیمه انجام داده است به
اين نكته اشاره میکند که مدل معجزهای برای شرکتهای بیمه و بانک در خصوص بانکبیمه وجود
ندارد ،اما حرکتهايی در خصوص سرمايهگذاری بر بانکبیمه برای افزودن روشهای توزيع بیمه
انجام گرفته است .در نتیجهگیری از پژوهش ،بعضی از عوامل کلیدی موفقیت برای پیادهسازی
بانکبیمه را بیان کرده که بهصورت زير است .1 :ساختار و مدل بانکبیمه که بايد متناسب با
ويژگیهای منحصربهفرد برای هر موضوع باشد .2 ،کیفیت ارائة خدمات .3 ،نوآوری ،زمان کوتاه
پاسخگويی به نیازهای مشتريان .4 ،فرهنگ متفاوت در میان بانک و بیمه و رسیدن به يک اشتراک
برای بانکبیمه .5 ،مسائل اداره و کنترلی بانک با بیمه و توسعة داخلی مانند تعیین کارمزدها و
محصوالت (نحوۀ کنترل ارتباط) .6 ،پايگاههای داده و نحوۀ بهاشتراکگذاری آنها در بانکبیمه،
 .7مديريت ارتباط با مشتريان .8 ،سیستمهای اطالعاتی و فناوریها .9 ،ريسک )10 ،هزينه.
چن و همكاران ( :)2009در پژوهشی که چن و همكاران انجام دادهاند به گستردگی مفهوم
بانکبیمه در قرن  21در سراسر جهان پرداختهاند و آن را از نخستین مطالعات جامعی میدانند که
برای شناسايی و اندازهگیری عوامل تعیینکننده و حیاتی بانکبیمه ،بر  28نمونه از کشورهای
توسعهيافته و درحال توسعه ،صورت گرفته است .آنها در اين پژوهش به  8عامل تعیینکننده
برای موفقیت بانکبیمه اشاره میکنند که باعث موفقیت همهجانبه و توسعة همگانی بانکبیمه
میشود که اين عوامل به شرح زيرند :ريسک شرکت ،اندازۀ شرکت ،کاهش در هزينة شرکت،
درآمد شرکت ،اندازۀ صنعت بانكداری ،قوانین ،نرخ تورم ،تغییرات در درآمد کشور.
برجندهال ( :)1995اين محقق در پژوهش خود به بررسی سودآوری بانکبیمه برای بانکها
و مطالعة موردی در بانکهای اروپا پرداخته است .وی چهار عامل کلیدی برای موفقیت
بانکبیمه ارائه میدهد که عبارتند از هزينههای پايین راهاندازی ،رشد سريع در فروش ،انجام
هزينة مناسب برای پروموشنها ،هزينههای پايین مديريت .او در بخشی ديگر از اين پژوهش،
بیان میکند که برای افزايش موفقیت در بانکبیمه و باالرفتن سودآوری آن نیاز به چند عامل
است که اين عوامل عبارتند از تعداد شعب بانک برای فروش بیمه ،تعداد کارشناسان بیمه برای
هر شعبه ،تعداد مشتريان بانک ،نسبت فروش متقاطع در بانک (هرچه اين میزان بیشتر باشد،
درصد موفقیت بانکبیمه بیشتر است) و درجة يادگیری.
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کومار ( :)2001کومار از افرادی است که تحقیقات گستردهای در زمینة فروش متقاطع و خريد
متقاطع انجام داده است و در واقع ،نخستین کسی است که در اين حوزه به پژوهش پرداخته است.
او با توجه به ماهیت بانکبیمه که برای ارائهدهندگان آن دارای ماهیت فروش متقاطع بانک و بیمه
است ،در سال  2001پژوهشی با عنوان «بازاريابی و کانالهای توزيع در بانکبیمه» انجام داده
است و در آن به بیان عوامل حیاتی موفقیت بانکبیمه بهمثابة کانال توزيع میپردازد .عوامل حیاتی
که وی از آنها نام میبرد عبارتند از برند بانک ،ارائة حق بیمه با قیمت پايینتر ،سیستمهای
اطالعاتی يكپارچه ،پذيرش محصول از سوی مشتری ،فرهنگ ،فناوری پیشرفته ،پايگاه داده.
تحقیقات داخلی :در سال  1387پیكارجو ،در مقالهای با عنوان «بانکبیمه با نگاه ويژه به بازار
آسیا» ،با نگاهی اجمالی بر عوامل مؤثر در توسعة بازار بانکبیمه در آسیا روشهای ورود به
بانکبیمه در آسیا را بررسی کرد .در سال  ،1389عاملی و ايوبی ،با ارائة مقالهای به بررسی کانال
توزيع بانک در رشتة بیمة عمر پرداختند .در پژوهش آنها ،با بررسی موانع توسعة بیمههای عمر در
ايران ،يكی از کاستیهای اين رشته را نبود سیستم توزيع و فروش مناسب بیمههای عمر در
سطح کشور دانستند و راهكار بانکبیمه و استفاده از سیستمهای توزيع از طريق بانک را از
عوامل مؤثر در افزايش توسعه و ضريب نفوذ بیمههای عمر در ايران بیان کردهاند .در پژوهش
نیرومند در سال  ،1388به موفقیت بانکبیمه تحت تأثیر آمیختههای بازاريابی پرداخته و
همچنین ،از شاخص افزايش فروش بهمثابة شاخص موفقیت استفاده شد .نتیجه به اين صورت
بود که دو عامل ويژگیهای محصول و نحوۀ توزيع ،از میان عوامل هفتگانة آمیختة بازاريابی بر
موفقیت سیستمهای بانکبیمه ،بیتأثیر شناخته شدند و ساير عوامل آمیختة بازاريابی به ترتیب
زير بر موفقیت سیستم بانکبیمه مؤثر قلمداد شدند .1 :قیمت .2 ،محصول .3 ،امكانات فیزيكی،
 .4فرايندها .5 ،آمیختة ترفیع و بازارافزايی .6 ،کارکنان و  .7توزيع.
موضوع مهم ديگر در اين زمینه ،بررسی مفهوم بانکبیمه از ديدگاه مشتريان است و اينكه
چه انگیزههايی باعث کاهش حرکت مشتريان به انتخابهای گسترده در بازار و ايجاد رابطة قوی
با شرکت میشود .گلرخ و خانلری در سال  1393پژوهشی در اين زمینه در ايران انجام دادند که
براساس آن ،چهار عامل تصوير از برند ،رضايتمندی ،ارزش دريافتی و اعتماد بر تمايل مشتريان،
در خريد متقاطع بانکبیمه تأثیر میگذارد (گلرخ و خانلری.)1393 ،
مدل مفهومی

از آنجاکه در اين مقاله میکوشیم عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه در ايران را
شناسايی کنیم ،بدون هیچگونه داوری ،به عوامل کلیدی موفقیت مستخرج از پیشینة پژوهش،
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میپردازيم .بر اين اساس و برمبنای نظر خبرگان اين حوزه ،مدلی مفهومی از  29عامل بالقوه در
موفقیت پیادهسازی بانکبیمه عبارتند از:
بانکبیمه 
جدول.1عواملكلیديموفقیتبالقوۀ 
ردیف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


عاملبالقوه 

منبع 

(حوزن2006 ،؛ بنويست،
)2002
ساختار يكپارچه 
(فن و چنگ)2011 ،
(هريسون2002 ،؛ حوزن،
حمايت مديران 
)2006
فرهنگ در بانک و (کومار2001 ،؛ بنويست،
)2002
بیمه 
(هريسون2002 ،؛ حوزن،
فرهنگ بین مشتريان 
)2006
نحوۀ تعامل بانک و
(بنويست)2002 ،
بیمه 
مديريت تغییر 

(حوزن)2006 ،

(کومار2001 ،؛ حوزن،
نیروی انسانی
)2006
متخصص 
(فن و چنگ2011 ،؛
فعالیت بازاريابی و
بنويست)2002 ،
ترويجی
ريسک برای بانک و (چن و همكاران2009 ،؛
بنويست)2002 ،
بیمه
(حوزن2006 ،؛ بنويست،
هزينة بانکبیمه
)2002
تأثیر نرخ تورم در
(چن و همكاران)2011 ،
تقاضا
تأثیر نرخ تورم در
(چن و همكاران)2009 ،
عرضه
(برجندهال1995 ،؛
تعداد مشتريان بالقوه
هريسون)2002 ،
اندازۀ بانک
(بنويست)2002 ،
(گستردگی)
(فن و چنگ)2011 ،
ضريب نفوذ بیمه

ردیف  عاملبالقوه 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

قوانین مرتبط 
افزايش درآمد در
کشور 
ارزش افزودۀ
بانکبیمه 
ارائة محصوالت
بیمة ارزانتر 
کیفیت خدمات
بانکبیمه 
سادگی و راحتی
بانکبیمه 
مديريت ارتباط با
مشتری 
سیستمهای
اطالعاتی 

منبع 
(بنويست( )2002 ،چن و
همكاران( )2009 ،هاموال،
)2014
(چن و همكاران)2009 ،
(کومار( )2001 ،بنويست،
)2002
(برجندهال) 1995 ،
(فن و چنگ)2011 ،
(فن و چنگ)2011 ،

(حوزن2006 ،؛ هريسون،
)2002
(بنويست2002 ،؛ علی و
چاترلی)2013 ،
(کومار2001 ،؛ هريسون،
)2002
(حوزن2006 ،؛ بنويست،
کاهش هزينهها 
)2002
(بنويست2002 ،؛ هريسون،
پايگاده دادۀ
)2002
مشتريان بانک 
پايگاه دادۀ
(بنويست2002 ،؛ کومار)2001 ،
مشتريان بیمه 
(هريسون2002 ،؛ کومار،
شهرت برند بانک 
)2001
اعتماد به بانک يا (فن و چنگ2011 ،؛ حوزن،
( )2006علی و چاترلی)2013 ،
بیمه 
تضاد منافع
(حوزن2006 ،؛ هريسون،
کانالهای فروش
)2002
سنتی بیمه 
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فرضیههای اين پژوهش نیز برای همة اين  29عامل بهصورت زير است (در اينجا يک مورد
ذکر میشود):
 :𝐻1ساختار يكپارچه (مثال در قالب گروه مالی يا سرمايهگذاری مشترک يا تفاهمنامه و)...
عامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی بانکبیمه در ايران است.
در ادامه ،پس از شناسايی عوامل کلیدی ،به دستهبندی آنها پرداخته میشود که میتواند به
مثابة مدل درنظر گرفته شود.
روششناسی پژوهش
هدف پژوهش ،از آنجاکه به دنبال ارائة مدلی برای افزايش توجه به متغیرهای مؤثر بر خريد
متقاطع بانکبیمه و توسعة دانشی خاص در زمینة خاص است ،کاربردی (خاکی )1378 ،و نوع
پژوهش براساس نحوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمايشی است .ابتدا ،با استفاده از آزمون
دوجملهای براساس نظر خبرگان ،بعضی عوامل بالقوه حذف شدند و پس از آن ،عوامل باقیمانده
با تحلیل عاملی اکتشافی دستهبندی شدند.
جامعة آماری اين پژوهش -با توجه به محدوديت خبرگان که با مفهوم بانکبیمه آشنا باشند-
مديران و کارشناسان بانکها و بیمهها و پژوهشگران و استادان با زمینة پژوهشی در اين حوزهاند.
برايناساس 124 ،پرسشنامه توزيع شد که  97عدد از آنها قابل تحلیل بود .نمونهگیری اين
پژوهش ،با توجه به جامعة آماری ،بهصورت غیر تصادفی بوده است و جامعة آماری به چهار دسته
تقسیم شدند؛ دستة اول بانکها و بیمههايی بودند که با برندی خاص فعالیت میکردند؛ در اين
دسته از سرشماری استفاده شد .دستة دوم بانکها و بیمههايی را شامل میشد که سهامدار
يكديگر بودند ،اما با يک برند فعالیت نمیکردند؛ در آنها از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شد.
دستة سوم شامل بقیة بانک و بیمهها بودند که در مورد آنها نیز از روش نمونهگیری قضاوتی
استفاده شد و دستة چهارم اساتید و پژوهشگران بودند که در اين بخش هم شیوۀ نمونهگیری
بهصورت قضاوتی بهکار رفت .نحوۀ توزيع پرسشنامهها در جدول  2آمده است:
پرسشنامهها 

جدول.2نحوۀتوزیع
پرسشنامه  دستةاول 

ارسالشده
برگشته

51
46

دستةدوم 

دستةسوم 

دستةچهارم 

جمع 

25
16

30
21

18
14

124
97
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در اين پژوهش در تكمیل مبانی نظری از منابع کتابخانهای و اينترنتی شامل کتب و مقاالت
انگلیسی و برای تعیین میزان اساسیبودن عامل بالقوه و میزان اهمیت آن (طیف لیكرت) از
پرسشنامه استفاده شده است .اين پرسشنامه با توجه به عوامل کلیدی بالقوه و ترکیبی از مقاالت
اين حوزه استخراج شده است .البته در بعضی موارد ،الزم شد که پرسشنامه بهصورت حضوری و
همراه با توضیحات پژوهشگر تكمیل شود.
از آنجاکه مدل مفهومی پژوهش برخاسته از پیشینة پژوهش و بنابراين ،نشاندهندۀ نظرات
متخصصان و خبرگان موضوع است ،روايی محتوايی آن تأيیدشده است.
طراحی سؤاالت پرسشنامه اين پژوهش دقیقا بر مبنای جدول  1و شامل  29پرسش بوده
است .برای افزايش روايی ظاهری پرسشنامه نیز از شش تن از استادان و خبرگان مرتبط با اين
حوزه نظرخواهی و نظر آنها دربارۀ میزان موافقت با هر شاخص ،در چارچوب پیشنهادی در قالب
اعداد کیفی پنجگزينهای ،اخذ شد .بدينترتیب ،اشكاالت ساختاری پرسشنامة اولیه شناسايی شد و
اصالحات الزم جهت برآوردهساختن روايی محتوا صورت گرفت .برای تعیین پايايی پرسشنامه
ابتدا پرسشنامة اول بین  15نفر توزيع شد که تحلیل پايايی دادههای جمعشده با استفاده از روش
آلفای کرونباخ عدد  0/88را نشان میداد .پايابودن پرسشنامه ،امكان توزيع نهايی پرسشنامه را
مهیا کرد .در پايان مرحلة جمعآوری دادهها ،مجددا با جمعآوری کل پرسشنامهها ،پايايی
پرسشنامه  0/824بهدست آمد که با توجه به اينكه از  0/7بیشتر است رقمی مقبول ،پايا و
مطمئن است.
برای سنجش کفايت نمونه در تحلیل عاملی اکتشافی از آزمونهای  KMOو بارتلت استفاده
شد که مقدار  KMOبرابر  0/781بود و کامال نشان میدهد که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
است و  sigآزمون بارتلت هم  0/00بوده است.
یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها در اين پژوهش در دو مرحله و با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفته است،
که آزمون دوجملهای در مرحلة اول و برای شناسايی عوامل و تحلیل عاملی اکتشافی در مرحلة
دوم برای دستهبندی اين عوامل به کاربرده شدهاند.
براساس نتايج حاصل از آزمون دوجملهای ،از میان  29عامل بالقوه ،از نظر خبرگان  18عامل
بهمثابة  CSFبرای پیادهسازی بانکبیمه در ايران شناسايی شده است که نتايج آن به تفصیل در
جدول  3آمده است .شايان ذکر است که در آن نسبت آزمون را 0/6 ،و سطح معناداری را 0/05
درنظر گرفتهايم.
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پس از انجام مرحلة اول و شناسايی عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه ،در ادامه،
برای دستهبندی عوامل باقیمانده ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.
دوجملهاي 

جدول.3نتایجآزمون
فرضیه 
𝐻1
𝐻2
𝐻3
𝐻4
𝐻5
𝐻6
𝐻7
𝐻8
𝐻9
𝐻10
𝐻11
𝐻12
𝐻13
𝐻14
𝐻15
𝐻16
𝐻17
𝐻18
𝐻19
𝐻20
𝐻21
𝐻22
𝐻23
𝐻24
𝐻25
𝐻26
𝐻27
𝐻28
𝐻29

شاخص 

ساختار يكپارچه
حمايت و اتخاذ راهبرد از سوی مديران ارشد
فرهنگ در بانک و شرکت بیمه
فرهنگ در میان مشتريان (پذيرش خريد بیمه)
مشخصبودن نحوۀ ارتباط بانک و بیمه
توانايی مديريت تغییر در بانک و بیمه
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
فعالیت بازاريابی و ترويجی بانکبیمه
ريسک (ريسک راهاندازی و ريسک شهرت)
هزينة بانکبیمه (راهاندازی ،تبلیغات ،فروش و)...
تأثیر نرخ تورم در طرف تقاضا (مشتری)
تأثیر نرخ تورم در طرف عرضه (بانک و بیمه)
تعداد مشتريان بالقوه (بانک و شرکت بیمه)
اندازۀ بانک از لحاظ تعداد شعبه
ضريب نفوذ بیمه
قوانین مرتبط با بانک و بیمه
افزايش درآمد در کشور (تغییر در تقاضا برای خريد بیمه)
ارزش افزودۀ ناشی از ارائة خدمات بانک و بیمه
کیفیت خدمات
ارائة محصوالت بیمه با نرخ پايینتر
سادگی و راحتی دريافت خدمات بانکبیمه
قابلیت مديريت ارتباط با مشتری
کاهش هزينهها در بانک و بیمه
سیستمهای اطالعاتی در تسهیم اطالعات مورد نیاز
پايگاه دادۀ مشتريان بانک
پايگاه دادۀ مشتريان بیمه
شهرت برند بانک
اعتماد به بانک/بیمه
تضاد منافع میان کانالهای فروش سنتی بیمه

میزانخطايآزمون 0/05
مشاهدهشده  آزمون 

0/94
0/70
0/51
0/82
0/91
0/42
0/87
0/88
0/45
0/52
0/30
0/74
0/81
0/71
0/52
0/82
0/39
0/77
0/82
0/75
0/89
0/54
0/8
0/78
0/51
0/56
0/81
0/8
0/77

0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6

معناداري 

نتیجه 

0/000
0/025
0/057
0/000
0/000
0/115
0/000
0/000
0/165
0/114
0/065
0/102
0/000
0/015
0/116
0/000
0/478
0/000
0/000
0/001
0/000
0/119
0/000
0/000
0/057
0/221
0/000
0/000
0/000

تأيید
تأيید
رد
تأيید
تأيید
رد
تأيید
تأيید
رد
رد
رد
رد
تأيید
تأيید
رد
تأيید
رد
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
رد
تأيید
تأيید
رد
رد
تأيید
تأيید
تأيید
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برای تحلیل عاملی از روش مؤلفههای اصلی ،با استفاده از چرخش متعامد از نوع واريماکس
استفاده شد .در ابتدا و براساس اشتراک اولیه و اشتراک استخراجها ،از میان  18عامل ،عامل
مربوط به قوانین بهعلت پايینتر بودن اين مقدار از  0/5حذف میشود که پس از آن با استناد به
نتايج ،مجموع اين  17عامل بیش از  63/5درصد از واريانس کل تبیینشدۀ عوامل کلیدی
موفقیت بانکبیمه را توضیح میدهند .عوامل کلیدی همراه با بارهای عاملیشان در جدول 4
آمده است که نشان میدهد اين عوامل را میتوان در پنج عامل گنجاند.
جدول.4عواملكلیديموفقیتبانکبیمهحاصلازتحلیلعاملی 
عواملكلیديموفقیتبانکبیمه 

عامل 
1

2

3

4

5

ساختار يكپارچه

-0/36

0/504

-0/121

-0/025

 0/717

حمايت و اتخاذ راهبرد مديران

0/171

-0/59

0/438

0/271

 0/682

فرهنگ در میان مشتريان

0/024

0/18

 0/682

-0/177

0/005

مشخصبودن نحوۀ ارتباط بانک و بیمه

0/059

-0/109

0/084

0/245

 0/78

نیروی انسانی متخصص

0/376

فعالیت بازاريابی و ترويجی

0/011

 0/623
0/247

0/107

0/141

0/423

0/380

 0/701

0/160

تعداد مشتريان

0/089

0/293

0/150

 0/757

0/079

اندازۀ بانک (از لحاظ تعداد شعبه)

0/176

-0/117

0/340

 0/715

0/202

ارزش افزودۀ خدمات بانکبیمه

 0/687

0/308

0/343

0/229

0/042

کیفیت خدمات بانکبیمه

 0/697

0/112

0/386

0/187

0/076

ارائة محصول با نرخ پايینتر (قیمت)

 0/666

0/351

0/071

0/250

-0/236

-0/079  0/776
0/370
-0/085

0/112

0/217

0/293

0/110

0/237

 0/823

-0/084  0/567

0/061

-0/230

 0/747

0/324

0/130

0/394

0/210

-0/203

0/230

سادگی و راحتی
هزينهها
سیستم اطالعاتی

0/385

شهرت برند

0/251

0/088

اعتماد

0/084

-0/114

 0/704

مديريت تضاد منافع کانالهای فروش سنتی بیمه

0/165

 0/557

0/363

براساس جدول  17 ،4عامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه در ايران را میتوان در پنج
عامل دستهبندی کرد که برای نامگذاری آنها با توجه به عاملهايی که در هر دسته قرار میگیرند
به اين صورت درنظر گرفته شده است :عامل اول که 14/496درصد از ورايانس کل را دربرمیگیرد
با عنوان عامل محصول ،عامل دوم با  13/195درصد عامل عملیات ،عامل سوم با  12/986درصد
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عامل مشتری ،عامل چهارم با  12/230درصد عامل بازاريابی و فروش و درنهايت ،عامل پنجم با
10/596درصد عامل راهبرد نامگذاری شدهاند که اين دستهبندی در قالب شكل  1آمده است.
عاملیک
عملیات
محصول

نیروی انسانی
سیستم اطالعاتی
تضاد منافع

ارزش افزوده
سادگی و راحتی
کیفیت
قیمت

مشتري
فرهنگ در میان
مشتری
شهرت برند
اعتماد

عوامل کلیدی
موفقیت بانکبیمه

استراتژي

بازاریابی

ساختار يكپارچه
حمايت مديران ارشد
هزينهها
نحوۀ ارتباط

فعالیت بازاريابی و ترويج
تعداد مشتريان
اندازۀ بانک (گستردگی)

بانکبیمه 
شکل.1عواملكلیديموفقیت 

نتیجهگیری
در فضای کنونی کسبوکار ،يكی از زمینههايی که رقابت در آن بهشدت باال رفته است ،ارائة
خدمات مالی است .شرکتهای ارائهدهندۀ خدمات مالی برای بقا ،موفقیت و کسب سهم بازار بايد
در مسیر مشتری مداری و ايجاد سهولت در عرضة خدمات مالی برای رضايتمندی هرچه بیشتر
مشتريان خود گام بردارند .با توجه به اين مسائل و پديدآمدن تفكر ارائة کلیة خدمات مالی
بهصورت يكپارچه و متمرکز ،بانکبیمه مسئلهای است که هرروز بیش از پیش مورد توجه هردو
صنعت بیمه و بانكداری قرار میگیرد .برای برنامهريزی و پیادهسازی بانکبیمه ،يكی از مسائل
مهم ،آشنايی با عوامل کلیدی موفقیت اين مفهوم است که تصمیمگیران و برنامهريزان در اين
حوزه با شناسايی اين عوامل و درنظر گرفتن منابع صحیح اين عوامل میتوانند احتمال دستيابی
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به موفقیت در ورود ،راهاندازی و عملیات اجرايی اين امر جديد را افزايش دهد .بههمین سبب،
دراين پژوهش به شناسايی و دستهبندی اين عوامل برای پیادهسازی بانکبیمه پرداخته شد.
اين پژوهش به دنبال پاسخگويی به اين سؤال بوده است که برای پیادهسازی بانکبیمه
بهصورت موفق چه عواملی را بايد درنظر گرفت و آيا میتوان اين عوامل را در دستههايی قرارداد
که بهواسطة آن ،از برنامهريزی منابع جهت تخصیص و ساير مزيتهای حاصل از دستهبندی
بهرهمند شويم يا خیر .بنا بر اين امر ،هدف اين پژوهش شناسايی و دستهبندی عوامل کلیدی
موفقیت پیادهسازی بانکبیمه تعريف شده است.
اين پژوهش به دنبال شناسايی و دستهبندی عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه
است تا بتواند با استخراج آنها ،راهبردهای مناسب و منطبق با عوامل تأثیرگذار بر موفقیت
بانکبیمه را دريابد .آنچه از پیشینة پژوهش در اين خصوص میتوان دريافت اين است که با
توجه به اينكه مدل استانداردی برای پیادهسازی بانکبیمه در دنیا وجود ندارد و عوامل متعددی
بر پیادهسازی بانکبیمه تأثیرگذارند و اين عوامل براساس شرايط کشورهای مختلف با توجه به
ساختار آنها متفاوتند ،سعی شده است با اين پژوهش ،به تصمیمگیران ايرانی کمک شود تا برای
توسعة بانکبیمه با تمرکز بیشتری بر اين عوامل و درنظر گرفتن آنها در برنامهريزی ،در مسیر
موفقیت برای پیادهسازی اين مفهوم جديد و کاربردی گام بردارند .از سوی ديگر ،از آنجاکه اين
عوامل قاعدتا بهصورت ذهنی در میان مديران وجود داشته و دارد اما تاکنون پژوهشی برای اين
موضوع در ايران صورت نگرفته است ،در اين پژوهش سعی شده که به فهرست مشخصی از اين
عوامل برای بانکبیمه در ايران دست پیدا کنیم و برای قابل استفادهبودن (از لحاظ تعداد زياد) و
نگاشت آنها با مسائل مديريتی از دستهبندی آنها استفاده کردهايم تا استفادهکنندگان ،با
بهکارگیری اين عوامل مشكلی نداشته باشند.
در اين پژوهش پس از مرور پیشینه ،بهطور کلی  29عامل کلیدی موفقیت پیادهسازی
بانکبیمه شناسايی شدند که عوامل بالقوه درنظر گرفته شدند و با استفاده از نظرات خبرگان
ايرانی در اين حوزه ،نخست ،حیاتیبودن اين عوامل برای پیادهسازی بانکبیمه در ايران بررسی
شد و پس از تحلیل 18 ،عامل از آنها عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه در ايران
تشخیص داده شد که در جدول  5فهرست آنها آمده است .در مقايسه با تحقیقات گذشته عامل
فرهنگ در بانک (کومار2001 ،؛ بنويست ،)2002 ،توانايی مديريت تغییر (حوزن ،)2006 ،ريسک
برای بانک و بیمه (چن و همكاران2009 ،؛ بنويست ،)2002 ،تأثیر نرخ تورم بر عرضه و تقاضا
(چن و همكاران ، )2011 ،هزينة بانکبیمه (حوزن2006 ،؛ بنويست )2002 ،ضريب نفوذ بیمه
(فن و چنگ )2011 ،افزايش درآمد کشور و مديريت ارتباط با مشتری و پايگاه دادههای مشتريان
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از سوی خبرگان ،عوامل کلیدی برای پیادهسازی بانکبیمه ايران تشخیص داده نشدهاند و بقیة
عوامل تأيید شدهاند.
دوجملهاي 

جدول.5عواملكلیديموفقیتبانکبیمهحاصلازآزمون
ردیف 

عامل 

ردیف 

عامل 

𝐹1
𝐹2
𝐹4
𝐹5
𝐹7
𝐹8
𝐹13
𝐹14
𝐹16

ساختار يكپارچه
حمايت و اتخاذ راهبرد
فرهنگ در میان مشتريان
مشخصبودن نحوۀ ارتباط بانک و بیمه
نیروی انسانی
فعالیت بازاريابی و ترويجی
تعداد مشتريان
اندازۀ بانک
قوانین

𝐹18
𝐹19
𝐹20
𝐹21
𝐹23
𝐹24
𝐹27
𝐹28
𝐹29

ارزش افزوده
کیفیت
نرخ پايینتر
سادگی و راحتی
کاهش هزينهها
سیستمهای اطالعاتی
شهرت برند
اعتماد
تضاد منافع

که پس از آن برای نگاه کلی برای برنامهريزی اين عوامل ،به دستهبندی آنها پرداخته شد که
با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی اين عوامل در پنج عامل کلی قرار گرفتند که به شرح زيرند:
 .1عامل اول (محصول) :ارزش افزوده ،کیفیت ،قیمت ،سادگی و راحتی؛  .2عامل دوم (عملیات):
نیروی انسانی ،سیستمهای اطالعاتی و تضاد منافع؛  .3عامل سوم (مشتری) :فرهنگ در میان
مشتريان ،شهرت برند و اعتبار؛  .4عامل چهارم (بازاريابی) :فعالیت بازاريابی و ترويجی ،تعداد
مشتريان و اندازۀ بانک؛  .5عامل پنجم (راهبرد) :ساختار يكپارچه ،حمايت و اتخاذ
راهبردی،کاهش هزينهها و نحوۀ ارتباط بانک و بیمه.
در زمینة خروجیهای اين پژوهش براساس مطالعات گذشته ،شايان ذکر است که در هیچ
کدام از مطالعات گذشته ،اين تعداد عامل کلیدی موفقیت بالقوه درنظر گرفته نشده بود و درواقع،
اين پژوهش به بررسی تمام عوامل کلیدی موفقیت ذکرشده در مرور پیشینه بهصورت بالقوه برای
ايران و ارائة مدلی جامع در اين حوزه پرداخته است و از میان اين عوامل ،بعضی ،عوامل حیاتی
برای پیادهسازی بانکبیمه در ايران تشخیص داده نشدهاند که عبارتند از :فرهنگ در بانک و بیمه
(کومار2001 ،؛ بنويست ،)2002 ،مديريت تغییر (حوزن ،)2006 ،ريسک برای بانک و بیمه (چن و
همكاران 2009؛ بنويست ،)2002 ،ضريب نفوذ بیمه (فن و چنگ )2011 ،تأثیر نرخ تورم بر
عرضه و تقاضا (چن و همكاران )2009 ،مديريت مشتری (بنويست )2002 ،افزايش درآمد در
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کشور (چن و همكاران )2009 ،پايگاه دادۀ مشتريان بانک و بیمه (کومار2001 ،؛ هريسون،
 )2004و بقیة موارد مورد اشاره عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی بانکبیمه در ايران شناسايی
شدهاند که درمیان آنها عامل ساختار يكپارچه در بیشتر تحقیقات بهصورت مشترک وجود دارد
(حوزن2006 ،؛ بنويست2002 ،؛ فن و چنگ )2011 ،و عامل حمايت مديران و اتخاذ راهبرد نیز
در دو پژوهش هريسون ( )2002و حوزن ( )2006وجود داشتهاند .پس از آن ،دستهبندی صورت
گرفت که درمورد دستهبندی عوامل کلیدی موفقیت در پیشینه موردی وجود نداشت.
پیشنهادها
علل کاربردیبودن نتايج اين پژوهش را میتوان اين موارد دانست که در وهلة اول ،بانکبیمه
موضوعی جديد است که عوامل بسیاری در پیادهسازی موفق آن مؤثرند و پژوهشی بهصورت
تخصصی درمورد اين عوامل در ايران انجام نگرفته بود .در وهلة دوم ،بسیاری از بانکها و
بیمهها بهواسطة بهرهمندی از راهبرد پیروی از بازار و بدون هدفگیری مشخص به فعالیتهای
مربوط به فروش بیمه از طريق بانک وارد شدهاند که برای افزايش اثربخشی و دستیابی به
موفقیت در اين موضوع ،نیاز به شناسايی و تخصیص بهینة منابع در اين حوزهها وجود دارد .به
اين علت ،به شناسايی و دستهبندی اين عوامل پرداخته شد که هدف از انجام اين پژوهش بود و
يافتههای اين پژوهش نیز عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه در ايران بودند که
توانستیم آنها را در پنج دسته قرار دهیم .درنهايت ،پیشنهادهای ارائهشده براساس اين عوامل
شناسايی و دستهبندی شد که از اين قرارند:
 .1برای دستیابی به مزيت رقابتی در بازار ،تصمیمگیران میتوانند با درنظرگرفتن عوامل کلیدی
موفقیت استخراجشده از اين پژوهش و نقاط ضعف و قوت خود ،به برنامهريزی و استخراج
راهبرد اقدام کنند.
 .2يافتههای اين پژوهش نشان میدهد برای موفقیت در پیادهسازی بانکبیمه بايد به پنج دسته از
عوامل کلیدی موفقیت توجه کرد و با شناسايی نقاط ضعف و قوت در هريک از اين دستهها و
با استفاده از عوامل درون هر دسته ،سازمان را برای پیادهسازی بانکبیمه آماده کرد.
 .3برای هريک از اين عوامل استخراجشده ،هدفگذاری صورت گیرد و برنامهريزی مناسبی
برای دستیابی به آن تدوين شود .برای نمونه ،در حوزۀ محصول مشخص کنند که خدمات
بانکبیمه دارای چه ارزش افزودهای است ،راهبرد قیمتگذاری آن چگونه است ،کیفیت آن و
سادگی و راحتی که ايجاد میکند به چه صورت است يا در حوزۀ بازاريابی و فروش برنامهای
ويژه برای آن تدوين شود.
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 .4با توجه به دستهبندی صورتگرفته و واحدهايی که در سازمانها وجود دارد -مانند بازاريابی،
توسعة محصول و -...هريک ازاين عوامل کلیدی بهوسیلة واحدی مشخص پیگیری شود.
برای نمونه وظیفة مرتبط با عامل راهبرد میتواند بهوسیلة هیئت مديره و مديران ارشد
پیگیری شوند .درواقع ،هرکدام از اين عوامل از سوی گروهی مشخص بهصورت دورهای و
مرتب بررسی شود و اطمینان حاصل کنند که در راستای اهداف سازمان در حال حرکت است
يا خیر و در هر زمان اصالحات مورد نیاز را اعمال کنند .درواقع ،پیشنهاد پژوهشگر اين است
که برای هريک از اين عوامل تیم يا مسئولی را مشخص کنند.
 .5يكی از موارد مهم در اين حوزه که بانک يا شرکت بیمه بهتنهايی قادر به انجامش نیست،
شناخت فضای قانونی و زيرساختهای الزم حقوقی برای پیادهسازی است که در اين
خصوص بايد همكاریهای بیشتری میان بانک و بیمه صورت گیرد و پیشنهاد میشود که در
قالب کارگروهی مشترک بررسی شود.
با توجه به محدوديتهايی که محققان با آن در طول اين پژوهش مواجه بودند ،برای
پژوهشهای آتی در اين حوزه ،زمینههای زير را پیشنهاد میکنند:
 اين پژوهش به شناسايی و دستهبندی عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی بانکبیمه در ايران
پرداخته است که پیشنهاد میشود بر مبنای اين پژوهش به اولويتبندی اين عوامل برای
ارزيابی میزان اهمیت هريک از آنها پرداخته شود.
 عواملی که در اين پژوهش از مرور ادبیات استخراج شد در قالب  29متغیر بودهاند که
درنهايت ،در اين پژوهش  17عامل معرفی شدند .باتوجه به اينكه حذف بعضی عوامل به
معنای بیاهمیتبودن اين عوامل نیست ،پیشنهاد میشود در پژوهشی عوامل حذفشده نیز
بررسی و میزان تأثیر آن در موفقیت بانکبیمه سنجیده شود.
 هريک از اين دسته عوامل میتوانند بهصورت جداگانه بررسی شوند و تأثیری که در موفقیت
پیادهسازی بانکبیمه میگذارد با معیارهای مختلفی سنجیده شود.
 اين پژوهش با توجه به محدوديتهايی که در جامعة آماری داشت ،بخشی خبرگان را بررسی
کرد .نتايج حاصل از اين پژوهش ،در تحقیقات آتی ،میتواند با تكمیل جامعة آماری يا با
جامعة آماری جديد آزموده شود.
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