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 چکیده

 عدم و یدگیچیپ عصر درراهبرد   نیتدو نینو یهاروش از یکی محورویسنار یزیربرنامه و مقدمه:هدف 

 رشد سرعت با یعیصنا در آن بر یمبتن یها راهبرد نیتدو و هاتیقطع عدم ییشناسا است، جدی یهاتیقطع

 پژوهش در. ها برای روبرو شدن با محیط پیچیده مهیا باشندتا از این طریق سازمان دارد ژهیو یتیاهم باال

 بر یمبتن یزیربرنامه ،بانکداری الکترونیک صنعت در فعال شرکت کی یبرا  راهبرد نیتدو منظور به حاضر

 مورد کاربرد قرار گرفته است. ویسنار

به منظور در این مقاله روش شوارتز به منظور سناریونویسی مورد کاربرد قرار گرفته است.  شناسی:روش 

انجام مراحل روش شوارتز، رویکرد به کار رفته، کیفی و استراتژی پژوهش، تحلیل محتوا بوده است. بر این 

یافته، با گروهی از  ساعت وقت اختصاص -نفر 523های کانونی،  با مجموع جلسه به شکل گروه 21اساس 

ها و تجارب همکاری با شرکت مورد های بانکی با تنوعی از تخصصخبرگان دانشگاهی و فعاالن صنعت فناوری

 برگزار شد  مطالعه

عدم قطعیت شناسایی  25های کالمی، یک لیست اولیه مشتمل بر بندی گزارهپس از مقوله ها:یافته

ی تعاملی سازگار در مقابل فضای تعاملی ناسازگار(، رفتار قانونگذار گردید. سپس سه عدم قطعیتِ تحریم )فضا

)قانونگذار بالغ در مقابل قانونگذار نابالغ( و رفتار رقبای صنعت )صنعت منسجم در مقابل صنعت پراکنده( به 

شدند. بر اساس سه عدم قطعیت کلیدی انتخاب شده، تعداد هشت های کلیدی انتخاب عنوان عدم قطعیت

 به شرح زیر هستند:به همراه راهکارهای پیشنهادی  هشت فضای سناریو. سناریو به دست آمدند فضای

 فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت منسجمفضای اول: 

 :برای فضای اول ی پیشنهادیراهکارها

  ها، بانکتوسعه محصوالت و خدمات با اتخاذ استراتژی مشارکت به صورت کنسرسیوم چند جانبه با

 های فناوری اطالعات بانکی داخلی.موسسات مالی و اعتباری و شرکت

 های شراکت با سایر بازیگران صنعت.رهبری و سازماندهی شبکه 

 های نوین بانکی.گذاری در تحقیق و توسعه در جهت فناوریافزایش سرمایه 

 .کاهش زمان ارائه محصوالت و خدمات 

 فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت پراکنده فضای دوم: 
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 :برای فضای دوم ی پیشنهادیراهکارها

 گذاری در تحقیق و توسعه.افزایش مزیت رقابتی از طریق سرمایه 

 ها با بازیگران صنعت به منظور ورود افزایش آمادگی و زیرساخت الزم را برای ایجاد و رهبری مشارکت

 منسجم.تر به فضای سریع
 فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار بالغ، صنعت منسجم فضای سوم: 

 :برای فضای سوم راهکارهای پیشنهادی

 های متعدد به منظور کسب جایگااه رهباری و ساازماندهی های تولید سامانهافزایش سرعت کاربرد ظرفیت

 ها.مشارکت

 سازی شرکت به منظور سرعت در پاسخگویی به نیازها.چابک 

 سعه محصوالت و خدمات نوآورانه.تو 

 .توجه ویژه و پاسخگویی به نیازهای مشریان کنونی به منظور افزایش سطح رضایت آنها 

 فضای تعاملی ناسازگار، قانونگذار بالغ، صنعت پراکنده فضای چهارم: 

 :برای فضای چهارم راهکارهای پیشنهادی

  منظور افزایش سفارشات آنها در آینده.افزایش رضایت و توسعه روابط با مشتریان کنونی به 

 .افزایش هزینه جایگزینی شرکت برای مشتری از طریق تکمیل سبد خدمات و ارائه خدمات تکمیلی 

 ها با بازیگران صنعت.افزایش آمادگی و زیرساخت الزم را برای ایجاد و رهبری مشارکت 

 .شناسایی و ورود به بازارهای جدید غیر بانکی داخلی 

  ان ارائه محصوالت و خدمات.کاهش زم 

 فضای تعاملی سازگار، قانونگذار بالغ، صنعت منسجم فضای پنجم: 

 :برای فضای پنجم ی پیشنهادیراهکارها

 المللی به خصوص با اتکا به دانش بومی شرکت.ها و موسسات مالی بینایجاد مشارکت با بانک 

   استفاده بیشتر از امکانات زیرساختی و ارائه دانش بومی به خصوص در حوزه فین تک در راستای ارائه

 ها.خدمات متمایز به بانک

  ها با رقبای داخلی برای حفظ موقعیت رقابتی.ایجاد مشارکت 

  المللی.تراز با نظام بانکی بینارایه خدمات نوین مالی هم 

 ار، قانونگذار نابالغ، صنعت منسجم فضای تعاملی سازگفضای ششم: 

 :برای فضای ششم ی پیشنهادیراهکارها

 هایی از بازار هاد،، بارای فعالیات و ارائاه های بین المللی با حضور شرکتتوسعه بازار با ایجاد کنسرسیوم

 خدمات و محصوالت رقابتی در بازارهای خارج از کشور.

 هاای ناوین هاای فنااوریمکاری و انتقال دانش در حاوزههای توانمند بین المللی برای هشناسایی شرکت

 بانکی. 

 فضای تعاملی سازگار، قانونگذار بالغ، صنعت پراکنده فضای هفتم: 

 :برای فضای هفتم ی پیشنهادیراهکارها

 .آمادگی همکاری و تعامل سازنده با سایر بازیگران بزرگ به خصوص بازیگران خارجی 

  بردن سطح رضایت آنها.تمرکز بر مشتریان فعلی و باال 

 .شناسایی و ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی 

 فضای تعاملی سازگار، قانونگذار نابالغ، صنعت پراکنده فضای هشتم: 



 3   کیالکترون یبانکدار یویسنار راهبرد نیتدو

 

 :برای فضای هشتم راهکارهای پیشنهادی

 هایی که داناش باومیگذاری در حوزه تحقیق و توسعه و افزایش توان رقابتی )به خصوص در حوزهسرمایه 

 مورد نیاز است(

 های داخلی و خارجی.ها با شرکتافزایش آمادگی و زیرساخت الزم را برای ایجاد و رهبری مشارکت 

 

توان گذار نابالغ، صنعت پراکنده( را می)فضای تعاملی ناسازگار، قانون ۲سناریوی شماره بحث و نتایج: 

های ناشی از رد تعمیق و پیگیری شرکت قرار گیرد تا زیانسناریوی بدبینانه در نظر گرفت. این وضعیت باید مو
گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش آمادگی و ایجاد زیرساخت آن به حداقل رسانده شود، به خصوص سرمایه

تر به فضای صنعت منسجم مورد پیگیری قرار گیرد. از طرفی سناریوی ها و ورود سریعالزم برای شروع مشارکت
بینانه در نظر توان به عنوان سناریوی خوشای تعاملی سازگار، قانونگذار بالغ، صنعت منسجم( را می)فض ۵شماره 

نمایند. در این فضا باز هم طرف عرضه و تقاضا در تعامل با یکدیگر شکل گرفته و رشد میگرفت. در این صورت 
ها در بود همچنین توجه به فین تکهای شرکت خواهد های داخلی و خارجی از اولویتپیگیری ایجاد مشارکت

های رقیب خارجی و توان راستای ارائه خدمات متمایز بسیار سودآور خواهد بود. به خصوص که با ورود شرکت
های اساسی شرکت به تک، از قابلیتبرداری مناسب از آن در حوزه فینباالی آنها، داشتن دانش بومی و بهره

که چند محور اصلی در تمام آنها به ی شود ی فضاهای مختلف مشخص مبا بررسهمچنین شمار خواهد آمد. 
سناریوهای مختلف با توجه همزمان به آنها، آمادگی شرکت برای مواجهه با  شود خورد که پیشنهاد میچشم می

 بیشتر گردد. این محورها به شرح زیر هستند:

 های داخلی و خارجیایجاد، توسعه و رهبری مشارکت 

 در تحقیق و توسعه گذاریسرمایه 

 تعالی فرایندها 
 

 

 شوارتز وکار، روشپژوهی کسبسناریو، آیندهبانکداری الکترونیک،  :کلیدواژگان
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 مقدمه .1

وجوه و حل مشکالت  مناسب به یک سیستم بانکی قوی نیاز دارد تا با توزیع یاقتصاددر عصر حاضر، هر 
با رشد سریع اینترنت و جهانی  .[1۵]نقش مهمی را توسعه اقتصاد ایفا کند گیرندگان گذاران و وامبین سرمایه

بر بهبود عالوهآوری اطالعات و ارتباطات جدید منطبق کرده تا بتوانند ها خود را با فن، بانکاقتصادهاشدن 
نیازهای متحول های نوین، خدمات نوآورانه و منطبق با های کارایی محور فناوریخود با توجه به قابلیتخدمات 

روندهای فناوری اطالعات . [۵] گیری از توانمندی فناوری در تغییر زمین بازی معرفی نمایندمشتریان را با بهره
بیشتر و بیشتر با یکدیگر ترکیب هر چه کار بانکی و فناوری اطالعات واست که کسبآن ها نشان دهنده در بانک

بانکی و فناوری  وکارکسب تکاملیو هم بانکداری بر پایه همزیستیخواهند شد و نوآوری و موفقیت اقتصادی در 
ای را برای تضمین بقا، بهره وناگون و گستردههای گها برنامهدر چنین شرایطی بانک  .[31] اطالعات خواهد بود

 یبانکداردر ی راهبرد یزیرو برنامه ینگرندهیآ دهنده ضرورتکه نشان [۵] گیرندوری و رشد خود در پیش می
و  شدن یجهاندهنده شکلنیروهای  ،یتکنولوژ براندازانهذات و بن مایه از  یضرورت ناش نیاست و ا ۲1قرن 

ن آهای اصلی های امروز که مشخصهاز عدم قطعیت سرشاردر دنیای . [1] دانش است توزیع باز و همه جانبه
پذیر باشند. خود انعطاف راهبردهای فراوان است، مدیران بایستی در فرایندهای توسعه پیچیدگی و نوسان

امروز ارائه دهند. یکی از  وکارکسبتواند پاسخ مناسبی به شرایط نمی راهبردیهای سنتی مدیریت چارچوب
و رینگلند  به نقل از پورتر. [44]اریو است ریزی مبتنی بر سنهای برخورد و پاسخگویی به این شرایط، برنامهراه

بینی دقیق از آینده. این روش یک نتیجه احتمالی از آینده است و نه یک پیشریزی مبتنی بر سناریو برنامه
 . [1۲] ها در آینده اشاره داردمدیریت عدم قطعیت شناسیروش به ابزارها و  راهبردیریزی بخشی از برنامه

های متفاوت و به عبارتی، کند تا افراد مختلف با دیدگاههایی فراهم میریزی بر پایه سناریو، زمینهبرنامه
ریزی مشارکت کنند و تا حد امکان نقاط کور ذهنی گیری و برنامههای ذهنی متفاوت در فرایند تصمیممدل

گوهای آینده محور راهبردی را درون فرهنگ وریزی بر پایه سناریوها نوع این گفتهمدیگر را بپوشانند. برنامه
چنانچه فردی بتواند . [43] بخشدکند و فرایند یادگیری درون سازمانی را شتاب بیشتری میسازمان نهادینه می

های بهتری بگیرد و به منفعت و سود باالتری برسد. تواند تصمیمتصویر درستی از آینده داشته باشد مسلماً می
 . [31]سازد هایشان ناگزیر آنان را متضرر میایی که تصویر درستی از آینده ندارند، تصمیمولی برعکس، آنه

 .مرسوم بود رانیا هایدر بانک یمال هایامیتبادل پ یابتدا استفاده از تلفن، فاکس و تلکس برا در ایران
اندازی شد. پس از نصب و راه در بانک بیمه بازرگانان یک دستگاه اتوماتیک پرداخت پول )خودپرداز( 13۵1بهمن 

های بانک تهران نصب شد که این موارد نخستین تجربه پرداخت آن هفت تا ده دستگاه خودپرداز در شعبه
ای کردن عملیات ها به سمت اتوماسیون پشت باجه و رایانهبانک 133۴اتوماتیک پول در ایران بود. اواخر دهه 

های از دستگاه استفاده با انقالبین گام اتوماسیون بیرون باجه پس از نخست 13۰۴بانکی گام برداشتند. در سال 
های سپه، تجارت و صادرات به ترتیب بانک 13۰۲خودپرداز و پیشتازی بانک سپه آغاز شد به نحوی که در سال 

همین سال برداری قرار دادند. در ها نصب و مورد بهرهدستگاه خودپرداز در تهران و برخی شهرستان 3و  ۲3، ۲1
اندازی شد. دهه نخستین دستگاه پایانه فروش متصل به بانک تجارت در فروشگاه شهروند میدان آرژانتین راه

 را ایجاد کرد.  1بانک ملی شبکه سیبا 13۰۴
های ها نیز شبکهو سایر بانک 1، بانک ملت شبکه جام۲بانک صادرات شبکه سپه، بانک کشاورزی شبکه مهر

های بین بانکی ابتدا خود را ایجاد کردند. درباره شبکه بانکی به کارت دهی صرفاًلیت خدماتدرون بانکی با قاب

                                                                                                                                                 
 سیستم یکپارچه بانک ملی ایران. 1 
 های سپه، صادارت و کشاورزینام سیستم یکپارچه بانک۲ 
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تراکنش بین بانکی  «۲شهاب »ای موسوم به های توسعه صادرات، صادرات و کشاورزی با ایجاد شبکهبانک
لکترونیک شد. در این وارد عرصه بانکداری ا 13۰۲بانک مرکزی در سال  مبتنی بر بانک را راه اندازی کردند.

سال طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید و با تاسیس شرکت 
سیر زمانی . [4]خدمات انفورماتیک، حرکت به سمت ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک آغاز شد 

 :[3۹] ،[4]ت سپیشرفت بانکداری الکترونیک در کشور در ادامه آورده شده ا
 

 [3۹] ،[4] خالصه وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور از آغاز تا کنون .1جدول 

 اهم اقدامات سال

 های بانک تهراندستگاه خودپرداز در شعبه 1۴تا  ۰استفاده از  ۵۴دهه 

 نصب اولین خودپرداز امروزی در بانک سپه 13۰1

 و تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک تصویب طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی 13۰۲

 ایانتخاب و برپایی شبکه ماهواره 13۰4

 سیبا -سازی سامانه بانکداری خرد ملیپیاده 13۰3

 اندازی اولین درگاه پرداخت اینترنتی در کشور به نام ایرانت برای دارندگان ملی کارتراه 13۰۲

 سپه -سازی سامانه بانکداری خرد صادراتپیاده 13۰۹

13۲1 
 آغاز فعالیت شتاب و نقطه عطف بانکداری الکترونیک

 ارائه خدمات اینترنت بانک برای اولین بار توسط بانک سامان

 حضور فناوری دستگاه پوز برای اولین بار در نظام بانکداری 13۲4

13۲۰ 
 ایجاد همراه بانک و اینترنت بانک برای اولین بار در بانک صادرات

 های کشوراز سامانه ساتنا توسط بانک برداری عملیاتیبهره

 عملیاتی شدن سامانه پایا با زیرسیستم واریز مستقیم 13۲۲

 سازی سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزیاتصال سوئیچ بانک مرکزی به شتاب و پیاده 13۹۴

 و عملیاتی شدن سامانه نماد سازی سامانه شاپرک و اتصال آن به شتابپیاده 13۹1

 داری اوراق بهاداراندازی سامانه خزانهراه - معرفی سپاس و کیوا -اندازی آریاراه -اندازی سپامراه 13۹۲

 ) سامانه چک و اسناد بانکی کاغذی( اندازی چکاوکراه 13۹3

 راه اندازی سامانه صیاد )سامانه صدور یکپارچه دسته چک( 13۹3

 

سعی های جهانی بانکداری و فناوری اطالعات صنعت بانکداری ایران همراه با پیشرفت،1جدول  مطابق
دارد. فعالیت و رشد پایدار همسو با تحوالت تکنولوژیک و مقتضیات صنعت در مسیر رشد و توسعه گام برداشته 

ریزی ست. برنامههای مناسب اراهبردنگری، تدوین و اجرای های عمیق، آیندهداخلی نیازمند شناخت، تحلیل
های ممکن این امکان با بررسی و تحلیل آینده است که هاراهبردمبتنی بر سناریو روشی نوین و خالق در تدوین 

های دهد تا با شناخت و تحلیل همه جانبه و بررسی نقاط مغفول و کور آینده، تصمیمگیرندگان میرا به تصمیم
 . نمایندبهتر و کارآمدتری اتخاذ 

در  مبتنی بر عدم قطعیت و سناریونویسی راهبردبه تدوین  یتوجه کم گر نشان هابررسی پژوهش ،حالبا این 
 آیندهها و سناریوهای اکتشاف عدم قطعیت پژوهش حاضر هدفروی صنعت بانکداری الکترونیک است. از این

های اثربخش ت تا بدین طریق راهگشای تصمیماس بوده برای یک شرکت پیشرو در صنعت بانکداری الکترونیک
 و پاسخگو به محیط پیچیده کنونی باشد.

                                                                                                                                                 
 حساب جاری الکترونیک ملت1 
)با رعایت افزونگی و امنیت و  ها در سطح کشور POSآوری ترافیکمنظور جمعهشهاب شبکه ای است که ب، «شبکه هدایت الکترونیکی بانکی»۲ 

 .ها و مناطق تجاری خاص( ایجاد شده استبا تعداد زیادی تجهیزات و لینک ارتباطی مستقر در استان
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 پژوهش نظری و پیشینهمبانی  .2

در چنین  .[1۲] شودهای عدم قطعیت، نوآوری و تغییر شناخته میعصرحاضر با ویژگی. مبانی نظری
ها به عاملی مهم برای قطعیتها ملزم به پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی هستند و عدم شرایطی شرکت

-بینی تغییرات و پاسخگویی مناسب به آنها روش. برای پیش[۰] تبدیل شده است وکارکسبرهبران و مدیران 

هایی است که با پژوهی مشتمل بر مجموعه تالشپژوهی مورد توجه محققان قرار گرفته است. آیندههای آینده
ریزی برای آنها های بالقوه و برنامهو عوامل تغییر یا ثبات، به تجسم آینده منابع، الگوها وتحلیلتجزیهاستفاده از 

یابد. در یک تعریف کند که چگونه از دل تغییرات امروز، واقعیت فردا ظهور میپژوهی منعکس میپردازد. آیندهمی
یای مطلوب فردا ساده و در عین حال بسیار ژرف، آینده پژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دن

ها را های آینده پژوهی ارائه کرده است و این روشای از روشبندی ساده( طبقه1۹۹۹گلن ). [4۲] بیان شده است
های کیفی، بندی نموده است. تحلیل سناریو یکی از روشدر چهار طبقه کمی، کیفی، هنجاری و اکتشافی دسته

   .[1۲] بردخود از ان نام میبندی هنجاری و اکتشافی است که گلن در دسته
های ممکن، و آمادگی برای ها برای رویارویی با احتمالابزاری ارزشمند برای کمک به شرکت ،سناریوها

واژه سناریو از هنرهای نمایشی گرفته شده است و بر . [۰]شوند انعطاف و خالقیت بیشتر در نظر گرفته می
توان آن را به لم یا نمایش داللت دارد. در مبحث سناریونگاری میهای بازیگران در فیروایت، داستان و نقش

رو ها روبههای باورکردنی که یک دولت یا سازمان ممکن است با آنهای متعدد مربوط به آیندهصورت داستان
ز دهند و موجب تمرکصورت پویا جریان تحول و پیدایش دنیای آینده را نمایش میشود تعریف کرد. سناریوها به

ریزی مبتنی بر برنامههدف عمده . [33] شوندما بر نقاط انشعاب مسیر آینده و رویدادهای بالقوه در این مسیر می
و نزدیک کردن هر چه  «واقعیت پنداری»کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به سناریو 

گیری تا فرایند تصمیم. [33] است «های در حال ظهورواقعیت»و یا  «های موجودواقعیت»ها به بیشتر دیدگاه آن
  در ادامه اشاره شده است.ریزی مبتنی بر سناریو برخی از تعاریف برنامه . [۰]ها را بهبود ببخشد مدیران و سازمان

 آنها از افراد که است مسایلی همچنین و نامعلوم هایآینده کالبدشکافی واقع در سناریوها هپای بر ریزیبرنامه

 فضایی جمعی، دسته هایکردن نظرصرف و هاقطعیت عدم کالبدشکافی با سناریوها واقع، در. اندکرده صرفنظر

 ترآماده و ترآگاه آینده ممکن اتفاقات به نسبت را افراد که کنندمی ایجاد پردازینظریه و قانونمند تخیل برای

. [43] دهندمی کاهش امکان حد تا را آینده وقایع با مواجهه در افراد هایدرماندگی و هاشگفتی میزان و کرده

برای کشف تغییرات آینده به منظور حمایت از تصمیمات در شرایط عدم  راهبردیتحلیل سناریویی، ابزار مدیریت 
  . [۲۲]قطعیت است 

روشی منظم و منضبط است که از آن برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن  ایسناریوریزی برنامه
شود. از طریق این روش، رهبران های متعدد استفاده میهای فوق العاده و عدم قطعیتتغییرات شتابان، پیچیدگی

دین داستان یا ها، چنو مدیران با نگاه به رویدادهای غیرمنتظره در آینده و درک عمیق پیامدهای احتمالی آن
کنند. این سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به های ممکن را کشف و تعریف میروایت متمایز درباره آینده

ها هستند. مقصود از تعریف سناریوها انتخاب فقط یک آینده مرجع و آرزوی به حقیقت پیوستن ها و استنباطبینش
ریزی مبتنی بر تطبیق با آن نیست، بلکه قصد اصلی برنامه ترین آینده و سعی درآن و یا پیدا کردن محتمل

های ممکن به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند است که برای همه آینده راهبردیهایی سناریو اتخاذ تصمیم
[۲3] .  

 لی. تحلکندیم جادیا را هاتیقطع عدم یابیارز تیقابل ییکارا صورت به که است یروش ایسناریوریزی برنامه
 تیقطع عدم طیشرا در ماتیتصم از تیبه منظور حما ندهیآ راتییکشف تغ یبرا راهبردی تیریابزار مد ،ییویسنار
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های متعددی برای سناریونویسی دهنده روشریزی مبتنی بر سناریو نشانادبیات مربوط به برنامه. [1۰] است
ترین و یکی از معروف 1این بین؛  روش سناریونویسی شوارتزاست، از روش های کمی تا روش های کیفی. در 

نقشی اساسی ایفا  حیاتیهای معروف به روش شوارتز عدم قطعیت GBN۲در روش . [۰]ها است ترین آنمحبوب
دو حالت  حیاتیهای شوند بدین صورت که برای هرکدام از عدم قطعیتکرده و سناریوها بر اساس آنها ساخته می

د. شو ها، فضای سناریو استخراج میشود و سپس به تعداد دو به توان عدم قطعیتاصلی در نظر گرفته می
 عدم. باشند مهیا و آماده آنها برابر در کنندمی سعی و بوده هاقطعیت عدم دنبال به همواره سناریو طراحان

 در تغییرات وقوع به نسبت که است سازمان یا فرد یک امیدهای و هابیم تالقی محل واقع در ،حیاتی هایقطعیت

 . سناریونویسی از مراحل زیر تشکیل شده است:[43] هستند پذیرتر آسیب زمینه این
 ها اکتشاف عدم قطعیت .1

 های حیاتیمشخص نمودن عدم قطعیت .۲

 های حیاتیایجاد سناریوها بر اساس عدم قطعیت .3

  راهبردتدوین  .4

های صورت گرفته در حوزه اغلب پژوهشقابل مشاهده است  ۲طور که در جدول انمه. پژوهش هنیشیپ
سناریونویسی مورد غفلت  قرار پژوهی و آیندههای زیر انجام شده است و حوزه تنها در حوزهبانکداری الکترونیک 

 گرفته است:

 بانکداری الکترونیک عوامل موثر بر توسعه، 
  بهبود عملکرد،ارزیابی تاثیر فناوری اطالعات بر  
 ارائه شده ارزیابی کیفیت خدمات، 
 رفتار مشتریان سنجش.  
 ،یاجتماع و یاقتصاد نیادیبن و گسترده تحوالت ،یفناور و علم شتابان شرفتیپ که است یحال در نیا
 ضرورت به نسبت کشورها درک و ،یالمللنیب و یامنطقه گوناگون یهاعرصه در کشورها انیم رقابت شیافزا

 ساخته یضرور کشورها یبرا یگرید زمان هر از شیب را پژوهانهندهیآ یهاتالش جانبه، همه شرفتیپ و توسعه
راهنمای مناسبی برای تصمیم گیرندگان خواهد ممکن و محتمل های از آنجا که تصویر کردن آینده. [33] است
از آینده،  مختلفبا ارائه تصاویر بوده است تا  بر پایه سناریونویسی راهبردپژوهش حاضر به دنبال تدوین بود، 

و پیچیده محیط صنعت ارائه نماید و از این  روش موثرتری برای مدیران سازمان برای برخورد با شرایط پر نوسان
-پژوهی این حوزه نیز در روشجهت با مطالعات بانکداری الکترونیک در حالت کلی و همچنین با مطالعات آینده

 است. متفاوت [33]،[33]حلیل شناسی و سطح ت
 

 حوزه بانکداری الکترونیک های پیشینپژوهش. خالصه ۲جدول 

 های پژوهشیافته عنوان پژوهش منبع ردیف

1 [13] 
عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه 

 بانکداری الکترونیک در ایران

انسانی و  –، عوامل فنی راهبردی –دهند عوامل مدیریتی نتایج نشان می
توانند به عنوان دهندگان به پرسشنامه میعوامل قانونی اجتماعی از دید پاسخ

مانع بر سر راه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظر گرفته شوند، ولی 
 توانند به عنوان مانع مطرح نشوند.مالی می –عوامل اقتصادی 

دهند که بین ابعاد کیفیت و رضایتمندی مشتریان رابطه نتایج نشان میبررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری  [۵۲] ۲

                                                                                                                                                 
1 Schwartz 
۲ Global Business Network 
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 های پژوهشیافته عنوان پژوهش منبع ردیف

الکترونیک و رضایتمندی مشتریان 
 )مطالعه موردی(

 معناداری وجود دارد.

3 [3] 
بانکداری الکترونیک؛ بررسی موانع و 

 آن در کشور راهکارهای توسعه

مناسب های دهد که عدم وجود زیرساختهای این پژوهش نشان مییافته
ترین مانع استقرار بانکداری الکترونیک کشور نیست. مخابراتی و فنی، عمده

کننده در جهت همچنین موانع فرهنگی و اجتماعی، مهمترین عامل تعیین
 استقرار بانکداری الکترونیک در کشور است.

4 [1۹] 
بررسی تاثیر گسترش بانکداری 

های تجاری الکترونیک بر سودآوری بانک
 ایران

های خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی دهد که افزایش تعداد ماشینتایج نشان مین
روی سوآوری آن بانک داشته که این تاثیر پس از پیوستن بانک به شبکه 
شتاب، افزایش پیدا کرده است و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که 

سودآوری  ای برگسترش بانکداری الکترونیک، تاثیر مثبت و قابل مالحظه
 های تجاری ایران دارد.بانک

۵ [3۲] 

بانکداری الکترونیک و تراکم صف 
ها )مطالعه موردی های بانکباجه

معیارهای صف در بانکداری سنتی و 
 الکترونیک(

در این تحقیق به اهمیت نقش بانکداری الکترونیک در کاهش صف و شلوغی 
بانکداری الکترونیک در شعب بانک پرداخته شده است و برای سنجش نقش 

روز کاری در دو سیستم بانکداری  3ها، اطالعاتی در کاهش تراکم صف باجه
سنتی )قدیمی( و الکترونیک در بانک ملی ایران شعب استان زنجان جمع آوری 

ها در قالب سیستم های صف پرداخته است. شده است و سپس به تحلیل داده
لکترونیک نه تنها منجر به کاهش طول دهد بانکداری انتایج پژوهش نشان می

شود بلکه از زمان انتظار مشتریان نیز تا حد قابل قبولی کاسته صف در شعب می
 شود.می

3 [4۲] 

تاثیر بانکداری الکترونیک بر تخصیص 
تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور 

های دولتی و )مطالعه تطبیقی میان بانک
 غیردولتی(

های دولتی و غیردولتی امات انجام شده از جانب بانکدر این پژوهش تاثیر اقد
برای توسعه بانکداری الکترونیک بر تخصیص منابع در قالب یک الگوی 

دهند که منسجم اقتصادسنجی بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می
های غیردولتی و افزایش تعداد افزایش تعداد پااینه شعب و سوئیفت در بانک

تعداد دستگاه های خودپرداز در بانک های دولتی تاثیر  پایانه های شعب و
 مثبتی بر تخصیص منابع )تسهیالت اعطایی( داشته است.

۰ [۲۴] 

های دولتی و بررسی کارایی بانک
های بانکداری خصوصی بر اساس شاخص

الکترونیک با استفاده از روش تحلیل 
 (DEA)ها پوششی داده

این مقاله ضمن تاکید بر نقش تکنولوژی و فناوری اطالعات در افزایش کارایی 
بانک  1۲ها به ارزیابی عملکرد ها، با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهبانک

دولتی و خصوصی بر اساس خدمات الکترونیکی پرداخته شده است و کارایی 
فرض بازدهی ثابت پوششی ورودی محور و با  CCRانها با استفاده از مدل 

نسبت به مقیاس محاسبه شده است. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات 
های رفاه، سامان، حاکی از آن است که بانک 13۲۹آن در پایان سال مالی  

ملی، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، 
های بوده اند. همچنین بانک کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس

های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک

 –ند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون شدکارا شناسایی 
پیرسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ازائه خدمات الکترونیکی 

 شده است. شناسایی 13۲۹در سال 

۲ [4۹] 
ارزیابی تاثیر کیفیت درک شده از خدمات 
بانکداری الکترونیک بر رضایت و تعهد 
 مشتریان بانک صادرات استان تهران

این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت درک شده از خدمات بانکداری الکترونیک بر 
ها از روش پردازد و برای تایید و یا رد فرضیهرضایت و تعهد مشتریان می

کند. نتایج تحقیق نشان استفاده می (SEM)سازی معادالت ساختاری مدل
دهنده آن است که کیفیت خدمات درک شده از بانکداری الکترونیک بر رضایت 

مشتریان، رضایت از خدمات درک شده از بانکداری الکترونیک بر تعهد 
مشتریان و کیفیت درک شده از خدمات بانکداری الکترونیک بر تعهد مشتری 

 تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

۹ [4۵] 
بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیک 

منتخبی از )ها های بانکبر کاهش هزینه
مشخص شد که گسترش تعداد شعب آنالین اثری مهم و حتی بسیار بیش از 

ها افزایش در تمامی بانکها داشته است. افزایش صدور کارت در کاهش هزینه
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 های پژوهشیافته عنوان پژوهش منبع ردیف

وسط نرخ سود پرداختی در افزایش هزینه متوسط متوسط دستمزد ساالنه و مت (های خصوصیبانک
 موثر بوده است.

1۴ 
 
[۵] 

 بانکداری خدمات کیفیت راهبردی ارزیابی

 کشور در الکترونیک

در این پژهش ابتدا به رتبه بندی عوامل از منظرتاثیرآنها بر کیفیت خدمات 
 الکترونیک پرداخته و بعد به رتبه بندی عوامل در هر کدام از عامل ها پرداخته

است. مهم ترین عوامل از منظر تاثیر آنها بر کیفیت خدمات الکترونیک موارد رو 
 به رو هستند:امنیت کارآمدی، مدیریتی و پشتیبانی سازمان، وبسایت، مشتریان

11 [33] 
 موثر اطالعات فناوری روندهای بانیدیده
 صنعت در فعال هایوکارکسب بر

 ایران بانکداری

 بندیدسته بعد شش در روندِ یافت شده( که 14) روندهانتایج نشان داد که 
 ترینمهم همچنین دارند. بانکداری آینده بر معناداری و مثبت تأثیر اند،شده

 ایجاد» نتیجه در که شدند بندیاولویت و شناسایی اطالعات فناوری روندهای
 ترینمهم عنوانبه  («وکارکسب هوشمندی) مشتری وتحلیلتجزیه در توانایی
 .شد شناسایی روند

1۲ [33] 
روی صنعت بانکداری ایران با آینده پیش

 رویکرد سناریوپردازی

نگاری یعنی تحلیل اثرات در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده
برگذر( و سناریوپردازی، ابتدا به شناسایی و عوامل راهبردی مؤثر بر )متقابل

روی صنعت و سپس سناریوهای عمده پیش شده آینده صنعت بانکداری پرداخته
کارگیری روش تحلیل تایج بهتحلیل شده اند. نبانکداری بررسی و تحلیل 

عامل کلیدی سودآوری، منابع و  1۴تأثیرات متقاطع حاکی از آن است که 
های معوق، کفایت مصارف، دولت و اقتصاد، بهره و ذخیره قانونی، مطالبه

انین و مقررات، تسهیالت تکلیفی و فضای اقتصاد از میان ها، قوسرمایه، تحریم
شده بیشترین تأثیر و تأثر را بر آینده صنعت بانکداری خواهند عوامل شناسایی

ه عنوان پایه اصلی در سناریونویسی استفاده شد داشت. در ادامه این عوامل به
ظرخواهی منظور سناریونگاری در این مرحله از کارشناسان متخصص ن. به است
. ه استعامل تعریف شد 1۴وضعیت محتمل برای  31ها بندی آنو با جمع هشد

های نامطلوب تا مطلوب را وضعیت محتمل برای هر عامل طیفی از وضعیت
 ۵افزار سناریو ویزارد، شده توسط نرمهای انجام . با تحلیلهددپوشش می

محتمل مربوط به  وضعیت 31سناریوی باورکردنی براساس  ۹سناریوی قوی و 
 .شده استپیشران کلیدی استخراج  1۴

13 
[4۴] 

 

مدل سازی کسب مزیت رقابتی در 
بانکداری الکترونیکی با رویکرد مفهوم 

 سازی بنیادی

در این تحقیق عوامل کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیک با توجه به 
حائز اهمیت نکته ای که در بحث عوامل ذکر شده  مدل تحقیق مطرح شد،

های خدماتی است، میزان ارتباطات سازمانی است که بانک می تواند با سازمان
)همچون شهرداری، شرکت نفت( برقرار کند.این امر به انحصار خدمات 

اکترونیک قابل ارائه توسط بانک منجر خواهد شد، که باعث توسعه خدمات 
ونیک در گرو توسعه بانکداری الکترونیک خواهد شد. توسعه بانکداری الکتر

 گردد.خدمات بانکی است که در کنار خدمات ارائه شده از این کانال تکمیل می

14 
 

[۵1] 

ی وری: مقایسهفناوری اطالعات و بهره
ایی و اقیانوسیه -های آسیاییبین بانک

 ژاپنی

وری های ژاپنی، فناوری اطالعات بهرههای آسیایی و چه در بانکچه در بانک
ها از فناوری اییاقیانوسیه –های ژاپنی کمتر از آسیایی دهد. بانکرا افزایش می

برند. در واقع رابطه مثبت بین استفاده از فناوری اطالعات و اطالعات فایده می
 .های ژاپنی کمتر استوری در بانکبهره

1۵ [۲4] 
مدل پذیرش اینترنتی برای بانکداری 
 الکترونیک: تحلیل تغییر ناپذیری

ها نشان داد که مرد، زن، پیر این پژوهش در هنگ کنگ انجام شده است. یافته
فهم  TAM کاران حوزه فناوری اطالعات از سازهو جوان، متخصصان و تازه

 یکسانی دارند.

13 [43] 
ها سود به برای بانکآیا فناوری اطالعات 

 آورد؟ارمغان می
بانک آمریکایی را در نظر گرفته است. نتایج نشان داد که  1۲این پژوهش 

 کند.گذاری در فناوری اطالعات حاشیه سود باالیی تولید میسرمایه

1۰ [4۰] 

ارزیابی تاثیر فناوری ارتباطات و اطالعات 
روی کارایی بانکداری با استفاده از تابع 

بندی تولید لگاریتمیک متعالی و رتبه
CAMEL 

بانک تجاری را مورد مطالعه  13این پژوهش در نیجریه انجام گرفته است و 
ها را دهد که فناوری اطالعات کارایی بانکها نشان میقرار داده است. یافته

 دهد.افزایش می
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 های پژوهشیافته عنوان پژوهش منبع ردیف

1۲ [34] 
نقش فناوری اطالعات در بخش 

 بانکدارای هند
درصد از سهم بازار را دارند و  ۰۵بانکداری عمومی هند، تقریبا  های بخشبانک

 اند.ابتکاراتی در حوزه فناوری اطالعات به خرج داده

1۹ 
 

[۲۲] 

 یبانکدار از کنندهمصرف یهابرداشت
نتنوگرافی:  از استفاده با ایاسپان در نیآنال

 گاهیجا نییتع داستان کی

 ما نیآنال کنندهمصرف یها پورتال دو از معتبر غامیپ ۲31 لیتحل و یآورجمع
 کی از. میکن مشاهده را یژگیو نوع دو و بیرق گروه دو وجود تا سازدیم قادر را
 و کنند؛یم افتیدر خود اندازه به بسته را نیآنال یبانکدار کنندگان مصرف سو
 شتریب یسودآور از یاجهینت عنوان به(  مثبت ای)  یمنف یهاجنبه گرید طرف از
 جادیا از یمختلف انواع که است یمعن نیا به نیا. شودیم جبران(  ترکم ای)

 .شوندیم هیارا نیآنال یبانکدار انیمشتر با ارزش

۲۴ [3۴] 

 ینترنتیا یبانکدار رشیپذ مانع یزیچچه 
؟ امنیت و حریم شود یم یانمشتر توسط

خصوصی، ریسک، اعتماد، قابلیت استفاده 
 از وب سایت و نقش مدیران

یافته های تحقیق که بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مردم 
سریالنکا انجام شده است نشان می دهد که اعتماد و قابلیت استفاده وب سایت 
ها، عوامل بازدارنده مسدود کننده احتمالی هستند که به شدت تحت تاثیر قرار 

دراک شده، می گیرند.از طرفی مفاهیم امنیت و حریم خصوصی، و ریسک ا
 .استنگرانی جدی میان مشتریان درپذیرش بانکداری اینترنتی 

۲1 
 

[3۵] 

 مدل پذیرش فناوری برای
 پذیرش بانکداری اینترنتی دراسپلیت

 

ویژگی های جمعیتی و اقتصادی ودرک افراد بر پذیرش و نتایج تایید کردند که 
 آوریپذیرش فن مدل هر دو عنصر گذارد.استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر می

 تاثیر بسزایی در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اسپلیت داشته است.

۲۲ [۲] 

با موانع پذیرش بانکداری اینترنتی: 
سازی معادالت استفاده از رویکرد مدل

 ساختاری و شبکه عصبی

این مقاله به بررسی عوامل بازدارنده مشتریان برای استفاده از خدمات بانکداری 
با های آن پردازد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که تحلیلاینترنتی می

پرسشنامه تکمیل شده توسط مشتریان بانکی در  3۴۴ های استفاده از داده
ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، انجام شده است. تحلیلکراچی پاکستان 

صبی انجام شده اکتشافی، مدل سازی معادالت ساختاری و رویکرد شبکه ع
است. موانع شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از موانع ارزشی، موانع مرتبط 

 با ریسک و موانع مرتبط با باورهای سنتی در استفاده از خدمات اینترنتی.

 
  پژوهش یشناسروش .3

ها توصیفی است. همچنین رویکرد به پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده
پژوهشگر از وضعیت را افزایش داده و از این نظر دارای نقطه  ادراک عمقی فیک کردیروکار رفته، کیفی است. 

های مربوط به سازمان و مدیریت را باید توجه داشت که تمام پدیده. [14]قوت نسبت به رویکردهای کمی است 
)مانند  های پژوهشِ کمیهای زیربنایی استفاده از روشررسی قرار داد و فرضتوان با رویکرد کمی مورد بنمی

پژوهش حاضر به . [11]کنند های مـدیریتی صدق نمیدر پژوهـش معموال ،ها و سواالت(بندی فرضیهصورت
ی های ممکن و محتمل برای شرکت بوده و توصیف و تشریح فضاها دربرگیرنده متغیرهادنبال اکتشاف آینده

 متعدد با روابط متقابل و پیچیده بر یکدیگر است. 
مستقل و وابسته، قابل انجام  و متغیرهای یکم  خطی رویکردهای تفاده از اشکال سابا  روابط  بنابرای این 

های مدیران گیرینیست و در این صورت منجر به ادراکی سطحی از مساله و به وجود آمدن نقاط کور در تصمیم
ها و سناریوهای آینده شرکت مورد مطالعه، به منظور اکتشاف عدم قطعیتشرکت خواهد شد. بر این اساس، 

مقاله مبانی نظری )که در بخش های اصلی روش شوارتز تحلیل محتوا بر اساس گام راهبردرویکرد کیفی و 
 طور خالصه به ترتیب زیر بوده است:به پژوهشمراحل انجام . ه استمورد کاربرد قرار گرفتتوضیح داده شد( 

  ساعت وقت اختصاص یافته( با خبرگان  –نفر  31۵کانونی )با مجموع  جلسه گروه 1۲برگزاری
 دانشگاهی و فعاالن صنعتی اَشنا با شرایط و فعالیت های شرکت مورد مطالعه، 

 های کانونی،گروه ها با تکنیک طوفان فکری دراستخراج عدم قطعیت 

 های کانونی،در گروه حیاتیهای استخراج عدم قطعیت 
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 ،شناسایی فضاهای سناریونویسی 

 های مربوط به هر فضا.راهبرد شناسایی 
کنندگان در پژوهش به های کانونی یکی از انواع مصاحبه گروهی است که از تعامل میان مشارکتگروه

به جای  لذا گیرند. بخشی از روش در نظر میهای کانونی، تعامل گروهی را برد، گروهمنظور ایجاد داده بهره می
گر از هر فرد بخواهد که به نوبه خود به سوال پاسخ گوید، آنها را تشویق به گفتگوی با یکدیگر اینکه پژوهش

های یکدیگر. ها و دیدگاهصوص تجربهها و اظهارنظر در خنماید، مانند سوال پرسیدن، رد و بدل کردن حکایتمی
عناصر طراحی گروه کانونی  3. در جدول [۲3] این روش، به ویژه جهت کشف دانش و تجربه افراد سودمند است

 وضعیت آن در پژوهش حاضر ارائه شده است. 
 

 [۲۹]. عناصر طراحی گروه کانونی 3جدول 

 وضعیت در پژوهش حاضر عناصر ردیف

 .شدهای کانونی، مراحل کلی انجام کار توسط محققان تدوین از برگزاری گروهقبل  تهیه راهنما 1

 ارائه سواالت پژوهش ۲
)به طور مثال مراحل انجام تحلیل محیط بر اساس  شدسواالت به درخور مراحل انجام کار تدوین 

 و پنج نیروی رقابتی پورتر( PESTتحلیل 

 سازمان انتخاب شدند.از خبرگان درون  شناسایی و انتخاب خبرگان 3

 های گروهدرک پویایی 4

صورت  حاضرین در گروه کانونیرفت به دالیلی اظهارنظر توسط برخی در برخی موارد که احتمال می
مورد بررسی و تایید  سایر جلساتو نتایج در  شدبرای آن دسته به طور جداگانه برگزار  جلساتنگیرد 

 قرار گرفت.

۵ 
-ایفای صحیح نقش تسهیل

 پژوهشگرگر 

، مطرح نمودن راهبردتدوین  های الزم درباره مفاهیم مطرح شده در فرایندمحققان وظیفه ارائه آموزش
را در جلسات گروه کانونی بندی سازی بیشتر، درخواست جمعسواالت، درخواست توضیحات و یا شفاف

، مدل پنج نیرو، عدم STEPدل های مرتبط با م. در این جلسات پس از ارائه آموزشندبه عهده داشت
ها، روش سناریونویسی و پاسخ به سواالت مطرح شده توسط خبرگان حاضر در جلسات، قطعیت

ها و سرانجام بحث و تبادل نظر بر روی آنها تا رسیدن به اجماع میان تمامی خبرگان گردآوری داده
 .ادامه داشت

3 
هایی برای ثبت کاربرد روش

 و ضبط نظرات
 برداری شد.ضبط صوت  مورد کاربرد قرار گرفت و محتوای جلسات توسط محققان یادداشتابزار 

 .شدمحتوای جلسات کدگذاری  هاکدگذاری داده ۰

 های کانونی مورد اجماع قرار گرفته است.ها و تفاسیر در گروهدر پژوهش حاضر تمامی یافته تفسیر نتایج ۲

 .شدها در هر مرحله برای گروه ارائه و پس از بحث و بررسی، اجماع حاصل کلیه یافته دریافت بازخورد از گروه ۹

 

 ه بانکداری الکترونیک تشکیل شدنفر از خبرگان حوز ۲۲جلسه گروه کانونی با مشارکت  1۲در این پژوهش 
های بهتر در جلسات گروه آورده شده است. برای خلق ایده 4که مشخصات خبرگان گروه کانونی در جدول 

ترین فرایند گروهی است اولطوفان فکری موثرترین و متدمورد کاربرد قرار گرفت.  1کانونی  روش طوفان فکری
نفره، یک سرپرست یا هماهنگ  1۲تا  3روه است. فرایند طوفان فکری با یک گ کردهارائه  ۲الکس اسبورنکه 

 . [۲]ها درباره موضوعی معین دخیل هستند کننده و یک منشی سروکار دارد و همه آنها در خلق نامحدود ایده
  

                                                                                                                                                 
1 Brainstorming 

۲ Alex Osborn 
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 های کانونی حاضر در پژوهش. مشخصات خبرگان گروه4جدول 

 ردیف تخصص تعداد افراد میانگین سابقه کار مرتبط نفرساعت تخصیص یافته

 1 مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات بانکی 1 ۲۴ ۹

 ۲ مشاوران فناوری اطالعات بانکی ۲ ۲۵ 1۴

 3 مشاور فناوری اطالعات بانکی 1 1۲ 1۵

 4 مدیران و کارشناسان شرکت 13 1۲ 1۹۹

 ۵ معاونان شرکت در حوزه فناوری اطالعت بانکی 3 1۵ 1۲

 3 شرکت راهبردرئیس گروه و کارشناسان  4 1۴ 4۴

 ۰ عضو هیات علمی دانشگاه در حوزه مدیریت ۲ 1۰ 3۴

 

ها در صنعت نیازمند تحلیل و بررسی عمیق محیط دربرگیرنده صنعت است برای انجام شناسایی عدم قطعیت
 گرفت:ماهه  انجام  3این مهم مراحل زیر در جلسات گروه کانونی و در یک بازه زمانی 

 
 لیتحل یبرا مدل نیا ،کردند ارئه را 1STEP مدل با مرتبط یهاآموزش محققان ابتدا جلسات نیا در .1

 خبرگان یهمراه با سپس و شودیم استفاده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کالن طیمح
 با مرتبطناشی از محیط کالن و  ها و تهدیدهایفرصتو با روش طوفان فکری  جلسات در حاضر
 .شدند ییشناسا کیالکترون یبانکدار صنعت

، برای تحلیل محیط تخصصی صنعت بانکداری الکترونیک از مدل تحلیل کالن طیمح لیتحل از پس  .۲
کنندگان، تازه واردان صنعت و )بررسی رفتار رقبا، خریداران، تامین۲رقابتی پورتر که به پنچ نیروی پورتر 

 طیمحمحصوالت جایگزین( شناخته می شود، استفاده شد. خبرگان حاضر در گروه های کانونی 
با استفاده از مدل تحلیل رقابتی پورتر و روش طوفان فکری  را کیالکترون یبانکدار صنعت یتخصص

ناشی از محیط تخصصی صنعت بانکداری الکترونیک را شناسایی  بررسی و فرصت ها و تهدیدهای
 کردند.

عدم قطعیت مرتبط با صنعت بانکداری  13های کانونی منجر به تهیه لیستی از هبحث و گفتگو در گرو .3
 الکترونیک شد. 

 با و رفتار رقبای صنعت گذارقانونتحریم، رفتار عدم قطعیت  3های شناسایی شده از بین عدم قطعیت .4
 انتخاب شدند. حیاتیهای نظر خبرگان به عنوان عدم قطعیت

، اعضای حیاتیعدم قطعیت  3فضای سناریونویسی ناشی از  ۲در ادامه مسیر پژوهش و با ترسیم  .۵
های طوفان فکری، به تشریح هر یک از فضاهای سناریو و های کانونی با استفاده از روشگروه
 های مرتبط با آن پرداختند. راهبرد

 

  ادامه داشت.  خبرگان یتمام انیبه اجماع م دنیتا رسهای کانونی بحث و تبادل نظر در تمامی جلسات گروه
ها، عضو جداناپذیر در تمام تحقیقات علوم ها در مورد اعتبار دانش تولید شده در پژوهشتوجه به قضاوت
را معیاری برای جایگزینی روایی و  4مفهوم قابلیت اعتماد 3نلگوبا و لینک 1۹۲۴ در دهه. [3۲] اجتماعی بوده است

                                                                                                                                                 
1 Sociological, Technological, Economical, Political  

۲ Porter’s Five Forces Analysis 

3 Guba and lincoln 

4 Trustworthiness 
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 ۵در جدول . [13] پایایی مطرح کردند تا به کمک آن دقت علمی را در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قرار دهند
( و وضعیت آن در پژوهش حاضر آورده شده 1۹۲۵معیارهای ارزیابی پژوهش کیفی از دیدگاه لینکلن و گوبا )

 است.
 

 [۲۰]ها و نتایج اعتبارسنجی پژوهش . معیارها، تکنیک۵جدول 

 وضعیت در پژوهش حاضر هاتکنیک معیارها ردیف

1 
قابلیت اعتبار 
 )اعتبار درونی(

سازی، مشاهده و مصاحبه، مثلث
نظر خبرگان، تایید محتوای 
مکتوب توسط مصاحبه 
 هاشوندگان، بایگانی داده

 آوری اطالعات مورد کاربرد قرار در پژوهش حاضر گروه کانونی برای جمع
 گرفته است.

 آوری شده مورد سازی برای اطمینان از صحت اطالعات جمعتکنیک مثلث
 کاربرد قرار گرفته است.

  حتوای یافت شده تا برگزاری جلسه بعدی مپس از برگزاری هر گروه کانونی
مورد  . محتوای نهایی نیزانده شدو به تایید آنها رس شدبرای خبرگان ارائه 
 اجماع قرار گرفت.

  شدتمامی محتوای جلسات توسط محققان ثبت و ضبط. 

2 
قابلیت انتقال 
 )اعتبار بیرونی(

 توصیف دقیق مراحل
 .تمامی مراحل انجام تحقیق در مقاله توضیح داده شده است 

 برداری و کدگذاری شدند.های کانونی ضبط،  یادداشتتمامی محتوای گروه 

  آورده شده است. 3کانونی در جدول عناصر طراحی گروه 

 قابلیت اطمینان 3

بازبینی مراحل )توسط خود 
پژوهشگران و مقایسه نتایج، 

کنندگان در توسط سایر شرکت
 مصاحبه یا گروه کانونی(

 به طور جداگانه مورد  همکار پژوهش توسط پژوهشگران و نتایج کلیه مراحل
بازبینی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر تطبیق داده شدند و مورد بحث و بررسی 

 ها نیز رسانده شد.به تایید گروه و نتایج قرار گرفتند. مراحل

 قابلیت تایید 4
ممیزی نتایج، تفسیرها و 

تحقیق بر اساس  هاپیشنهاد
 وقایع و شواهد و یا نظر خبرگان

 یه تفسیرها در جلسات کانونی متعدد مطرح و مورد بحث و بررسی قرار کل
 .شدگرفتند تا اجماع حاصل 

 .تمامی نتایج در جلسات کانونی متعدد مورد بحث و اجماع قرار گرفتند 

 

  هاها و یافتهتحلیل داده .4

قبل توضیح های های پژوهش که در قسمتبر اساس گام. های شناسایی شدهلیست اولیه عدم قطعیت
 مدلبا کاربرد  شده انجام محیط تحلیل گردند. بر اساسها شناسایی میداده شد، در این مرحله، عدم قطعیت

STEP  ارائه   3به شرح جدول  که شد شناسایی قطعیت عدم 13 تعداد پورتر، رقابتی نیروی پنج همچنین مدل و
 شده است.

 
 های شناسایی شده بر اساس تحلیل محیط شرکت لیست عدم قطعیت .3جدول 

 ردیف
های عدم قطعیت

 شناسایی شده
 های کالمیخالصه گزاره هامقوله

 تحریم 1

 فناوری انتقال در مشکل
 هایمحدودیت دلیل به کشور به فناوری انتقال در مشکل
 خارجی

 هاالیسنس از استفاده و تأمین در مشکالت تأمین در مشکالت

 کسب دانش روزتاثیر تحریم بر 
ها کسب دانش روز را با مشکل مواجه می تشدید تحریم

 کند.

 و تخصصی های اقتصادیافزایش تحریم هاافزایش تحریم

 افزایش هزینه تامین کاال به دلیل مکانیزم تحریم هوشمند تاثیر تحریم بر افزایش هزینه تامین کاال

 شدن فرایند تامینطوالنی تاثیر تحریم بر 
افزایش زمان و طوالنی شدن فرایند تامین )قوانین دولت و 

 تاثیر تحریم بر خرید محصول از تامین کننده اصلی(
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 ردیف
های عدم قطعیت

 شناسایی شده
 های کالمیخالصه گزاره هامقوله

 چابکی رقبا ۲

 نوین هایروش و ابزارها از رقبا گیریبهره سرعت سریع بودن رقبا در انطباق با تکنولوژی

)چابکی پیشی گرفتن رقبا در ارائه محصول جدید 
 رقبا(

 پیشی گرفتن رقبا در ارائه محصول جدید )چابکی رقبا(

 وجود محصوالت یا خدمات قابل رقابت
داخلی و خارجی قابل رقابت با افزارهای وجود نرم

 افزارهای شرکتنرم

 هاسرعت عمل یا چابکی رقبایی مثل فین تک
ها منجر به سرعت عمل یا چابکی رقبایی مثل فین تک

 گرددمی شدن شرکت منفعل

 رقبای جدید 3

 مالی فناوری خدمات هایشرکت ورود تسهیل
 (هافنم)

 ورود تسهیل خصوص در جدید ضوابط و قوانین ارائه
 (هافنم) مالی فناوری خدمات هایشرکت

 مالی فناوری خدمات هایشرکت به الزم مجوزهای ارائه
 بانکی خرد هایپرداخت حوزه در( هافنم)

 تر و متنوعاحتمال حضور رقبای کوچک تر و متنوعاحتمال حضور رقبای کوچک

های رقیب جدید توسط امکان تاسیس شرکت
 هابانک

 هاهای رقیب جدید توسط بانکامکان تاسیس شرکت

 اتحاد رقبا 4
اتحاد رقبا در جهت کاهش سهم شرکت در بازار 

Core banking 
 Coreاتحاد رقبا در جهت کاهش سهم شرکت در بازار 

banking 

 تشکیل کنسرسیوم با مشتریان بانکی توسط رقبا رقباتشکیل کنسرسیوم با مشتریان بانکی 

۵ 
فرایندهای سنتی 

 هابانک
 هافرایندهای سنتی بانک

 نکرده تغییر تکنولوژیک هایروزآمدی با هابانک فرایندهای
 (جدید تکنولوژی پذیرش در مقاومت) است

3 
گذاری عدم سرمایه

ها بر فناوری بانک
 اطالعات

 ها در فناوریگذاری مناسب بانکعدم سرمایه
های بزرگ در هزینه نمودن در حوزه نگاه انقباضی بانک
 فناوری اطالعات

مشتریان  ITمثبت نبودن روند افزایش بودجه آتی 
 بانکی

 مشتریان بانکی ITمثبت نبودن روند افزایش بودجه آتی 

۰ 
سازی عملیات شفاف

 بانکی
 سازی عملیات بانکیشفاف

های سازی عملیات بانکی و افزایش زمینهضعف در شفاف
 فساد

۲ 
 مدیریت ثبات عدم
 بانکی نظام در کالن

 بانکی نظام در کالن هایمدیریت ثبات عدم بانکی نظام در کالن هایمدیریت ثبات عدم

۹ 
 مالکیت قوانین ضعف

 فکری
 فکری مالکیت قوانین ضعف فکری مالکیت قوانین ضعف

1۴ 
نهادهای نظارتی 

 متعدد

 تنوع مراکز نظارتی دولت
 

 تنوع مراکز نظارتی دولت
 

 نهادهای نظارتی متعدد
نهادهای نظارتی متعدد، شرکت را با ریسک و چالش مواجه 

 نماینددشوار می ساخته و کار را برای آن

 ها )توسط بانک مرکزی(کردن بانک اقدام دولت به ادغام هاادغام بانک هاادغام بانک 11

 شود نیگزیجا اپراتورهاتوسط برخی محصوالت  محصوالت/ خدمات اپراتورها محصوالت جایگزین 1۲
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 تدوین در ضعف

 مقررات

 مقررات تنظیم در ضعف مقررات تنظیم در ضعف

 قوانین و مقررات اصالح فرایندها

سازی فرایندها و رفع برخی از مشکالت ریشه در بهینه
قوانین دارد. اصالح مقررات و به خصوص قوانین فرایندی 

گیر است و این امر کار شرکت را کند بسیار طوالنی و زمان
 کند.می

 
، در حیاتیهای به منظور یافتن عدم قطعیت 3جدول های عدم قطعیت. حیاتیهای انتخاب عدم قطعیت

ها، از خبرگان بندی عدم قطعیتبندی قرار گرفتند. به منظور رتبهبندی و رتبههای کانونی مورد بحث، دستهگروه
بندی نمایند. در نهایت سه ها را بر اساس دو عامل اهمیت و شدت عدم قطعیت رتبهخواسته شد که عدم قطعیت
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استخراج شدند. در  حیاتیهای و رفتار رقبای صنعت به عنوان عدم قطعیت گذارقانون، رفتار عدم قطعیت تحریم
 اند.های مربوطه ارائه شدهبه همراه تعاریف و دوقطبی حیاتیهای عدم قطعیت ۰جدول 
 

 منتخب  حیاتیهای لیست عدم قطعیت . ۰جدول 

 ردیف
عنوان عدم 

 قطعیت
 دو قطبی مربوط تعریف عدم قطعیت

 تحریم 1

ای از شرایط سیاسی که موجب ایجاد مشکالتی در انتقال فناوری، هزینه و نتیجه
ها و مواردی از این ، توسعه مشارکتروز دانش کسبمدت زمان فرایند تامین، 

تمایل جامعه جهانی به تعامل با ایران باال شود. در فضای تعاملی سازگار، قبیل می
سازنده برقرار خواهد بود. این تعامالت سازنده منجر به بوده و ارتباطات دوجانبه 

ای خواهد شد. در فضای های توسعهایجاد فضای باز رقابتی و بسترسازی همکاری
 افتد.تعاملی ناسازگار عکس این امر اتفاق می

فضای تعاملی سازگار 
در مقابل فضای 
 تعاملی ناسازگار

 گذارقانونرفتار  ۲

در حوزه فناوری اطالعات بانکی است. بلوغ  گذارقانونمنظور نحوه رفتار 
خواهد بود و  جامع و کافی و غیر مانعمنجر به شکل گیری قوانین  گذارقانون

ی حوزه گذارقانونبرعکس عدم بلوغ باعث ضعف، عدم کارآمدی و عدم شفافیت 
 فناوری اطالعات خواهد شد.

بالغ در  گذارقانون
 نابالغ گذارقانونمقابل 

3 
رفتار رقبای 

 صنعت

منظور سطح بلوغ نسبی صنعت است که در صورت باال بودن سطح بلوغ، زیست 
رقابتی ایجاد خواهد شد و در حالت -بوم ها شکل گرفته و فضای همکاری
 برعکس، صنعت پراکنده خواهد بود.

صنعت منسجم در 
 مقابل صنعت پراکنده

 
 در موجود حقایق دنیای با ابتدا دارند؛ سروکار متفاوت دنیای دو با سناریوها. تشکیل فضای سناریونویسی

 وجود به خودشان مختص ذهنی ساختارهای با مدیران ذهن در که حقایق این ادراک دنیای سپس و اطراف جهان

-محیط به نسبت سازمان یا شخص یک تصور و ادراک به بخشیدن ترتیب و نظم برای ابزاری سناریوها. آیدمی

 هم گرد با. پیونددمی وقوع به آنها از کدام هر در سازمان یا شخص آن هایتصمیم که است ایآینده بدیل های
 واقعیت به فضا آن در زیاد احتمال به آینده که آیدمی وجود به ممکن هایآینده از فضایی سناریوها، این آوری

انتخاب شده، تعداد هشت فضای سناریو )تعداد عدم  حیاتیبر اساس سه عدم قطعیت   .[43] پیوست خواهد
 به توان دو( به صورت زیر قابل استخراج است: حیاتیهای قطعیت

a.  ،نابالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 
b.  ،نابالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 
c.  ،سجمبالغ، صنعت من گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 
d.  ،بالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 
e.  ،بالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی سازگار 
f.  ،نابالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی سازگار 
g.  ،بالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی سازگار 
h.  ،نابالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی سازگار 

مناسب مورد بحث و بررسی قرار  راهبردهای خاص مربوط به فضا و همچنین هشت فضا از لحاظ ویژگی
  های منتخب به شرح زیر هستند:راهبردگرفتند. هشت فضای سناریو به همراه شرح فضا و 

a.  ،نابالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 

 صنعت بر حاکم مقررات و نیقوان، گذارقانوننین به علت عدم بلوغ ها برقرار بوده و همچتحریم حالت نیا در
های متعددی میـان رقبـا شراکت و است باالدر صنعت  هاشرکت یهمکار یفضااز طرفی . هستند ناکارا ومتعدد 
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 گـذارقانونها، این شرکت اما وضعیت قوانین مشکالتی را برای فعالیت آنها ایجاد کرده هرچندشکل گرفته است. 
  عبارتند از:برای این فضا های منتخب راهبرد .اندگذاشته فشار تحتبرای تعدیل قوانین  را

  ها، مشارکت به صورت کنسرسیوم چند جانبه با بانک راهبردتوسعه محصوالت و خدمات با اتخاذ
 .های فناوری اطالعات بانکی داخلیموسسات مالی و اعتباری و شرکت

  های شراکت با سایر بازیگران صنعتسازماندهی شبکهرهبری و. 

 های نوین بانکیگذاری در تحقیق و توسعه در جهت فناوریافزایش سرمایه. 

 .کاهش زمان ارائه محصوالت و خدمات 

b.  ،نابالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 

حاکم بر صنعت پرحجم و ناکارا هستند و فضای ها برقرار بوده،  قوانین و مقررات در این حالت تحریم
میان بازیگران صنعت  راهبردیو به خصوص اتحادهای  ها در صنعت پایین است. همکاری مؤثرهمکاری شرکت

های کوچک توان رقابت ندارند. با توجه به شرکت ، بیشتر حالت رقابتی دارد.وکارکسبو فضای شود دیده نمی
ی، نوآوری چندانی وجود نخواهد داشت و یا به صورت بسیار محدود و از گذارنقانووضعیت مبهم و ناکارای 

های راهبردصورت خواهد گرفت.  گذارقانونو یا تحت فشار قرار دادن  گذارقانونهای طریق نفوذ در حفره
 منتخب این فضا عبارتند از:

 گذاری در تحقیق و توسعهافزایش مزیت رقابتی از طریق سرمایه. 

 با بازیگران صنعت به منظور ورود  هاآمادگی و زیرساخت الزم را برای ایجاد و رهبری مشارکت افزایش
 .تر به فضای منسجمسریع

c.  ،بالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی ناسازگار 

 گذارقانوندر این حالت قوانین و مقررات حاکم بر صنعت ساده و کارا  هستند که ناشی از به بلوغ رسیدن 
 مختلفی راهبردیاتحادهای ها باال است و فضای همکاری شرکتاز طرفی،  ها برقرار است.ست. البته تحریما

های کوچک و اند. رقابت در عین همکاری وجود دارد و صنعت به بلوغ نسبی رسیده است. شرکتشکل گرفته
با توجه به اند. ز بازار را گرفتههای بزرگ خارجی بخشی ابزرگ هرکدام  با ادغام در هم و یا به مساعدت شرکت

اگرچه باید در نظر داشت که . های بسیاری ارائه خواهد شدهوشمندی سیاستگذار و  بلوغ صنعت، نوآوری
های منتخب راهبردها بازار اشباع خواهد شد. محصوالت نوآورانه ارائه خواهد شد اما پس از مدتی به علت تحریم

 این فضا عبارتند از:
  های متعدد به منظور کسب جایگاه رهبری و سازماندهی های تولید سامانهسرعت کاربرد ظرفیتافزایش

 .هامشارکت

 سازی شرکت به منظور سرعت در پاسخگویی به نیازهاچابک. 

 محصوالت و خدمات نوآورانه توسعه. 

 .توجه ویژه و پاسخگویی به نیازهای مشریان کنونی به منظور افزایش سطح رضایت آنها 

d. بالغ، صنعت پراکنده گذارقانونضای تعاملی ناسازگار، ف 

قوانین ناظر بر صنعت کارا بوده از بلوغ مطلوبی برخوردار است.  گذارقانونها برقرار بوده و در این فضا تحریم
 :های منتخب راهبرد میان رقبا شکل نگرفته است. راهبردیاتحادهای  همچنینو 

  مشتریان کنونی به منظور افزایش سفارشات آنها در آینده.افزایش رضایت و توسعه روابط با 

 .افزایش هزینه جایگزینی شرکت برای مشتری از طریق تکمیل سبد خدمات و ارائه خدمات تکمیلی 

 ها با بازیگران صنعت.افزایش آمادگی و زیرساخت الزم را برای ایجاد و رهبری مشارکت 

  ی داخلی.غیر بانکشناسایی و ورود به بازارهای جدید 
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  کاهش زمان ارائه محصوالت و خدمات. 

e.  ،بالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی سازگار 

میان رقبا ی متعدد اهگیری مشارکتبلوغ صنعت در سطح مطلوبی بوده و منافع چندجانبه با شکلدر این فضا 
های اثربخش رقبا را برای فعالیت نیز در سطح مطلوبی قرار دارد و زمینه گذارقانونتامین شده است. عقالنیت 

نکی جهانی های استاندارد باتعامالت دو سویه جهانی نیز به طور سازنده برقرار بوده و نظامفراهم نموده است. 
گردد. با رفع مورد قبول قرار گرفته و موجب باال رفتن شفافیت فضای کار و استانداردهای نظام بانکی کشور می

المللی به ها و ابزارهای بینهای فناوری اطالعات خارجی و همچنین زیرساختها و شرکتها، ورود بانکتحریم
 های منتخب عبارتند از:راهبردشبکه بانکی کشور میسر خواهد شد. 

 خصوص با اتکا به دانش بومی شرکت.المللی به ها و موسسات مالی بینبا بانک ایجاد مشارکت 

  تی و ارائه دانش بومی به خصوص در حوزه فین تک در راستای ارائه استفاده بیشتر از امکانات زیرساخ
 .هاخدمات متمایز به بانک

  ها با رقبای داخلی برای حفظ موقعیت رقابتی.ایجاد مشارکت 

   المللی.نظام بانکی بین تراز باهمارایه خدمات نوین مالی 

f.  ،نابالغ، صنعت منسجم گذارقانونفضای تعاملی سازگار 

های خارجی شوند. شرکتهای فناوری اطالعات خارجی وارد کشور میها و شرکتها، بانکتحریمدر نبود 
های گذاریتوان سرمایهمی .گذاری و کسب سهم بازار ایران خواهند بودفناوری اطالعات بانکی به دنبال سرمایه

مکان ارائه محصوالت و خدمات تراز ی نابالغ، اگذارقانونها را پیگیری نمود البته به علت مشترک با این شرکت
 گردد:های زیر پیشنهاد میراهبرداول مهیا  نخواهد بود. برای این فضا، 

 هایی از بازار هدف، برای فعالیت و ارائه های بین المللی با حضور شرکتتوسعه بازار با ایجاد کنسرسیوم
 خدمات و محصوالت رقابتی در بازارهای خارج از کشور.

 های نوین های فناوریهای توانمند بین المللی برای همکاری و انتقال دانش در حوزهکتشناسایی شر
 . بانکی

g.  ،بالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی سازگار 

نیز از  گذارقانونشکل گرفته است. جهانی در این فضا تعامالت سازنده در جهت افزایش منافع دو جانبه 
های راهبرداند. است. از طرفی بازیگران صنعت در فضای منافع از یکدیگر واگرا شده سطح بلوغ مطلوبی برخوردار

 منتخب عبارتند از:
 .آمادگی همکاری و تعامل سازنده با سایر بازیگران بزرگ به خصوص بازیگران خارجی 
 .تمرکز بر مشتریان فعلی و باال بردن سطح رضایت آنها 
  داخلی و خارجی.شناسایی و ورود به بازارهای جدید 
h.  ،نابالغ، صنعت پراکنده گذارقانونفضای تعاملی سازگار 

در این فضا تعامالت سازنده جهانی شکل گرفته اما قوانین و مقررات حاکم بر صنعت پرحجم و ناکارا هستند، 
د های فناوری اطالعات خارجی وارها و شرکاها در صنعت نیز پایین است. اگرچه بانکفضای همکاری شرکت

پذیر نخواهد ها در سطوح باال امکانشوند اما به علت ابهامات و ناکارآیی مقررات امکان ارائه نوآوریکشور می
 بود.

 های منتخب این فضا عبارتند از:راهبرد
 هایی که دانش گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و افزایش توان رقابتی )به خصوص در حوزهسرمایه

 بومی مورد نیاز است(
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 های داخلی و خارجی.ها با شرکتافزایش آمادگی و زیرساخت الزم را برای ایجاد و رهبری مشارکت 

 
  گیری نتیجه بحث و .5

های اخیر شاهد تحوالت دیجیتالی بسیاری بوده است.  این تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک در سال
های ی، امنیت، نیازهای متغیر مشتریان و فناوریگذارقانونهایی اساسی مانند همواره ارمغان آور مسائل و چالش

، [۲1] تبدیل نموده است وکارکسب ترین حوزهها( بوده تا حدی که این حوزه را به پرچالشنوپدید )مانند فین تک
اندازی شبکه شتاب نقطه عطفی در وضعیت بانکداری الکترونیک با راه 13۲1نیز از سال  ایراندر . [3] ،[۵۴]

های های فروش، اینترنت بانک، همراه بانک پلهپایانههای پس از آن با ورود وجود آمد و در سالکشور به 
های فناوری اطالعات نیز تاسیس شدند و مجموعه بزرگی رفته رفته شرکت .[3۹] ،[4]دیگری از تکامل را پیمود 

از قبیل عدم کارایی قوانین، هایی چالشدر این میان همواره . های فعال در این حوزه شکل گرفتاز شرکت
های نوظهور در کشور وجود داشته و های فناوری اطالعات، امنیت و فناوریها، رقابت شدید میان شرکتتحریم
 های بسیاری مواجه ساخته است. های فعال در این حوزه را با مشکالت و چالششرکت

های آینده تعمیق مسائل و پویایی هدف پژوهش حاضر کمک به درک محیط پیچیده این صنعت و تحلیل و
-آن برای یک شرکت فعال در حوزه بانکداری الکترونیک بوده تا بدین طریق شرکت مذکور در مواجهه با آینده

پژوهی در طی فرایند این پرورش ذهن خود در جلسات متعدد آیندهبا های ممکن دچار شوک و انفعال نشده و 
و توسعه دهد. در جلسات متعدد اکتشافی، معلوم نموده در سازمان ایجاد را  راهبردیپژوهش، قابلیت هوشمندی 

بوده و بر این اساس  حیاتیهای ی و انسجام صنعت، عدم قطعیتگذارقانونسه عدم قطعیت تحریم، که  شد
های مربوطه اکتشاف و راهبرد. برای هر فضا نیز شدهشت فضای سناریونویسی برای آینده شرکت تشریح 

 . شدپیشنهاد 
)فضای تعاملی  ۲گردد که سناریوی شماره ، مشخص میحیاتیبا در نظر داشتن وضعیت سه عدم قطعیت 

توان به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفت. در این فضا نابالغ، صنعت پراکنده( را می گذارقانونناسازگار، 
نموده و همچنین همکاری موثر میان بازیگران  ها جلوگیریها برقرار بوده، عدم کارایی قوانین از نوآوریتحریم

های ناشی از آن به حداقل صنعت وجود ندارد. این وضعیت باید مورد تعمیق و پیگیری شرکت قرار گیرد تا زیان
گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش آمادگی و ایجاد زیرساخت الزم برای شروع رسانده شود، به خصوص سرمایه

 تر به فضای صنعت منسجم مورد پیگیری قرار گیرد. ریعها و ورود سمشارکت
سناریوی توان بالغ، صنعت منسجم( را می گذارقانون)فضای تعاملی سازگار،  ۵از طرفی سناریوی شماره 

های میان بازیگران صنعت، گیری همکاریها در این فضا مرتفع شده و با شکلبینانه در نظر گرفت. تحریمخوش
طرف عرضه و طرفین تامین شده است. قوانین صنعت نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در این صورت  منافع

های داخلی و نمایند. در این فضا باز هم پیگیری ایجاد مشارکتتقاضا در تعامل با یکدیگر شکل گرفته و رشد می
در راستای ارائه خدمات متمایز بسیار  1هاهای شرکت خواهد بود همچنین توجه به فین تکخارجی از اولویت

های رقیب خارجی و توان باالی آنها، داشتن دانش بومی و سودآور خواهد بود. به خصوص که با ورود شرکت
 های اساسی شرکت به شمار خواهد آمد. تک، از قابلیتبرداری مناسب از آن در حوزه فینبهره
 ارائه به اطالعات، یفناور از برخاسته یهاتیقابل و یمال یراهکارها عیتجم با ،یمال یفناور ای تک نیف

 هیکل نترنت،یا بستر از استفاده با غالباً و دیجد یهایفناور کمک به هاتکنیف واقع در. پردازدیم نینو خدمات
 یمال صنعت مالی .[۹] دهندیم انجام یکمتر نهیهز و سرعت با رای مال یهاحوزه یهامحصول و خدمات

                                                                                                                                                 
1 Fintech (financial technology) 
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تاثیر فناوری بر گسترش عرضه و تقاضا برای محصوالت و خدمات مالی است. سیر  مشتاقانه به دنبال درک
-گذاریای به ویژه در حوزه سرمایهای است که استثنایی برای آن در هیچ زمینهبه گونه 1پیشرفت این کالن روند

  .[3۰]های مالی جهانی قابل تصور نیست 
. با بررسی فضاهای شدپیشنهاد  های مربوطراهبردو تشریح ، فضای هر سناریو گیریدر بخش بحث و نتیجه

با توجه همزمان  شودخورد که پیشنهاد میکه چند محور اصلی در تمام آنها به چشم میشود یمختلف مشخص م
 هستند:بیشتر گردد. این محورها به شرح زیر سناریوهای مختلف به آنها، آمادگی شرکت برای مواجهه با 

 
 پس از تب و تاب ورود فناوری اطالعات به : های داخلی و خارجیایجاد، توسعه و رهبری مشارکت

ی فناوری هاها، شرکتیعنی بانکاصلی  گرانصنعت بانکداری کشور، ارتباطات و تعامالت میان کنش
های فناوری اد شرکتشکل گرفت. البته پس از دوره ای رشد با افزایش تعد گذارقانوناطالعات بانکی و 

ها چندان اطالعات، اقتصاد مقیاس کاهش یافته و این امر موجب گشته تا تحقیق و توسعه برای شرکت
مقرون به صرفه نباشد. به منظور مقابله با صدمات ناشی از اقتصاد مقیاس، به جای حذف رقیب، مشارکت با 

بنابراین توجه جدی به توسعه و حتی رهبری . [1۴]رقبا برای کل صنعت رویکرد جذابی خواهد بود 
توان از طریق ها را میهای اساسی مورد توجه شرکت باید باشد. ایجاد مشارکتها یکی ار حوزهمشارکت

ها گذاری در این حوزههای فناوری اطالعات دنبال نمود. سرمایهها و یا خرید شرکتانواعی از کنسرسیوم
توسعه فرایندهای ارتباط و همکاری با شرکای مختلف در ، های شرکایتشناخت  قابل  :شودپیشنهاد می

 .تبادل دانش میان شرکای کلیدی هایزیرساخت توسعهو  هاشبکه همکاری

 گذاری در تحقیق و توسعه، توان رقابتی شرکت در افزایش سرمایه: در تحقیق و توسعه  گذاریسرمایه
سناریوهای فضای تعاملی سازگار( و کسب مزیت رقابتی را بهبود مقابل رقبای داخلی و رقبای خارجی )در 

آور قابلیت های توسعه محصوالت و بخشد. توسعه و حفظ روندی باثبات در تحقیق و توسعه، ارمغانمی
های نوین، ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی و ارایه خدمات نوین مالی خدمات نوآورانه، توسعه فناوری

: توسعه شودها پیشنهاد میگذاری در این حوزهالمللی خواهد بود. بنابراین سرمایهنظام بانکی بین تراز باهم
های تحقیق و توسعه، توسعه فرهنگ فرایندهای نوآوری، طراحی و توسعه و عرضه در بازار، مدیریت طرح

 علمی و فنی. ارتباط موثر با جوامع و های چندگانه در افرادخالقیت و نوآوری، توسعه مهارت
 اکنون در حوزه فرایندهای سازمان وجود دارد مورد توجه و مسائلی که هم شودپیشنهاد می: تعالی فرایندها

سازمان،  در عمودی و افقی ارتباطات داخلی، بهبود فرایندهای گذاری قرار گیرد از جمله:  بازطراحیسرمایه
و  های مدیریت کیفیتریسک، توسعه مهارت تعالی عملیات، مدیریت، واحدی بین افزایش هماهنگی

 فرهنگ بهبود مستمر و نوآوری.
  

                                                                                                                                                 
1 Megatrend 
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