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 چکیده

های چشمگیری برای فراهم کرده تا جهش هاآنو ارتباطات این امکان را برای  فناوری اطالعاتبه عرصه  هابانکورود 

ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. توسعه مستمر بانکداری الکترونیکی سبب بهبود کارایی نظام بانکداری و کاهش 

 هایسالدر  وری اقتصادی است.شود که نتیجه آن رسیدن به بهرهالمللی مینهای مربوطه به تعامالت در سطح ملی و بیهزینه

که  ایگونهبهاخیر روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در سیستم بانکی کشور قابل توجه است. 

نقش  هابانککه  ییآنجاگیرد. از نتی انجام میها به صورت الکترونیکی و اینترها و برداشتی امور بانکی از قبیل پرداختکلیه

، در این پژوهش سعی شده است با طراحی مدل سیستمی نقش بانکداری الکترونیکی کنندمیمهمی در مثلث توسعه مالی ایفا 

 د تأثیر اجرایتوانباشد میسازی سیستمی میاز آن جهت که شبیه بر روی توسعه مالی بررسی گردد. نتایج این پژوهش 

گیری بهتر در این حوزه شود، پس بر روی توسعه مالی نشان دهد و منجر به تصمیمرا  ی بانکداریهای مختلف در حوزهسیاست

به  ونسیم افزارنرمبه طور خاص برای توسعه نظام بانکی و بازار مالی کاربرد دارد. به این منظور با استفاده از نتایج این پژوهش 

ای برای در این پژوهش از روش کتابخانه پرداخته شده است. هابانکدر ایران برای  سعه مالیمدل سیستمی تو سازیشبیه

 هایمدلاطالعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین از مطالعات پیشین برای تدوین  آوریجمع

تا  19۱۴این مدل مربوط به سالهای های مورد نیاز ذهنی و به دست آوردن معادالت و روابط بین متغیرها استفاده شده و داده

های وزارت اقتصاد استخراج شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عادت به سیستم بانک مرکزی و داده از آمار 19۱1

 افزایش درآمد بانکی و ها در بانکداریدارایی تواند باعث بهبودمیستفاده از پرداخت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی( و ا)جدید 

 .شودمیهای توسعه مالی و نقدینگی آن سبب رشد شاخص کارگیریبه نهایتاًو  شده
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  مقدمه .1

های های اقتصادی در جهان به ویژه در بخشها و قطبتر دولتی سوم شاهد رقابت فشردهبا ورود به هزاره
های رسانده است که صاحبان قدرت اقتصادی به فرصت ایمرحله، وضعیت را به فناوریتجاری هستیم. پیشرفت 

. فناوری اطالعات به عنوان کنندمیهای جدید را خلق و فرصتو با ایجاد بسترهای الزم امتیازها  نکردهموجود اکتفا 
های بررسی بر اساسباشد.  تأثیرگذارها در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیت تواندمیجدید  فناوریلبه پیشرو 

المللی جارت بینهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در تگیری از نظامبا بهره توانمی، ۴۵۵۱در سال  1آنکتاد

های اخیر شاهد صنعت بانکداری الکترونیک در سال. ]۴9[ کرد جوییصرفهمیلیارد دالر  1۴۵هر ساله بیش از 
گذاری، هایی اساسی مانند قانونآور مسائل و چالشت همواره ارمغانالت دیجیتالی بسیاری بوده است. این تحوالتحو

وکار  ترین حوزه کسبهای نوپدید بوده تا حدی که این حوزه را به پرچالشامنیت، نیازهای متغیر مشتریان و فناوری
ها و خدمات مربوط به بانکداری الکترونیکی به طور قابل اخیر استفاده از فناوری هایسالدر . ]۱[تبدیل نموده است

-ای خودپرداز، کارته، محصوالت و خدماتی از قبیل دستگاههابانکتوجهی افزایش یافته است. از نگاه مؤسسات و 

های عملیاتی شده ها و کاهش هزینه... باعث افزایش سرعت پردازش های برداشت مستقیم وهای بدهکار، حساب

مربوط به بانکداری الکترونیکی به معنی  هایفناوریکننده، استفاده از خدمات و است. از نگاه مشتری و مصرف
روز و هفت روز هفته، صرف وقت کم برای ات مالی در طول شبانههای آسان و کم هزینه، دسترسی به خدمپرداخت

 هایکانالتقریباً همه روزه  هابانک .]1[ ونقل پول استبا حمل ارتباطخطر کم در و های مالی مدیریت حساب
 . ]۴۰[ کنندمیالکترونیکی جدیدی را به خدمات موجودشان اضافه 

به سمت الکترونیکی شدن و درنتیجه رقابت  هابانکپایین باعث تشویق و ترغیب  کارکنان های عملیاتی و هزینه
-. هزینهشودمیتر کننده کمها خواهد شد؛ در نهایت هزینه برای مصرفهزینه بیشتر و فشار برای کاهش هاآنبین 

پول و درنتیجه  اندازهای آنان و افزایش سرعت گردشهای آسان سبب جذب مشتریان و پسهای پایین و دسترسی

گیرد، میزان هایی که در رابطه با توسعه مالی مورد بررسی قرار مییکی از شاخص. شودمیهای مالی افزایش دارایی
های از طرفی افزایش قابلیت دسترسی و کاهش هزینه. ]1۴[ابزارهای پرداخت جایگزین پول در روابط اقتصادی است 

بازاری است که در  یافتهتوسعهیک ساختار مالی است. بازار مالی  یافتگیوسعهتهای دسترسی به خدمات مالی از مؤلفه
خدمات مالی  تقاضاکنندگانو  کنندگانو عرضه شودمیآن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطالعات به درستی رعایت 

اصلی خود در  بازار مالی بتواند به وظایف چنانچه .کنندمیدر کمال آزادی و آگاهی، خدمات مورد نظر خود را معامله 
 ،های نوآورانهسرمایه برای فعالیت تأمینها، ، تسهیل مبادالت، بررسی دقیق هزینهرسانیاطالعخصوص کاهش هزینه 

رشد اقتصادی  عمل کند، گذاریسرمایهوجوه  تأمینانداز و تمهید منابع مناسب برای ایجاد بستر مناسب برای پس
که در آن بانک  شوده میبازار مالی متشکل از بیمه، بورس و بانک مثلث توسعه مالی نامید. ]۱[شد  تسهیل خواهد

 [کنندمیبا ارتباط دو سویه به توسعه مالی کمک  بوده که پایگاه پول، بورس پایگاه سرمایه و بیمه پایگاه اطمینان

 گذاریسرمایهاقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند  وریبهرهو توسعه اقتصادی در گرو انباشت و  یزان رشدم. ]1۱
که ارکان  هابانکپولی و اعتباری و  مؤسساتبه توان میبستگی دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی 

اقتصادی و  هایسرمایه تأمیننقش به سزایی در  هابانکاز میان آنها  کرد کهاصلی بازارهای مالی هستند اشاره 
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قرار دارد، لذا نقش  هابانکاجتماعی دارند. از آنجایی که در اقتصاد وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی بر عهده 

 .]19[ انکارناپذیر است ایجامعهبرای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر  هابانک

نوین آن چنان اهمیت برند. تجارت های الکترونیکی در تجارت بهره میامروزه به جای تجارت سنتی از سیستم
ی کشور شناخته شده است. کشورها یافته که بسترسازی برای محقق شدن آن در هر کشوری به عنوان هدف توسعه

و نوع نوینی از بانکداری را که در آن نقل و  نمودهساختار پولی و مالی خود را بر اساس تغییر در تجارت متحول 
ی ظهور فناوری دگرگونی جهان به واسطهند. اهگیرد به وجود آوردکی صورت میبا استفاده از وسایل الکترونی انتقاالت

تجارت الکترونیکی را در پی داشته است. تجربیات  روزافزونی اینترنت رشد پدیده و گسترشاطالعات و ارتباطات 

ها بیانگر نیاز اساسی و ضروری استفاده از بانکداری الکترونیکی برای تسریع و تسهیل ها و سازمانموفق مؤسسه
فناوری  کارگیریبهترین دستاورد . تجارت الکترونیکی عمدهباشدمیتجارت الکترونیکی و نقل و انتقال وجه و اعتبار 

اری هستند، به همین دلیل بانکداری ها در مراودات تجترین شاخصیکی از مهم هابانکو  ی اقتصادی استدر زمینه
 .]۴۵ [شودمیاصلی تجارت الکترونیکی محسوب  یربناهایزالکترونیکی یکی از 

و به  کنندمیبا برقراری ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقش کلیدی را در عرصه تجارت بازی  هابانکاز طرفی 
های بیشتری جذب از رقیبان پیشی گرفته و سپرده ن و بهترهمین دلیل همیشه در تالش هستند تا با ارائه خدمات نوی

های فراهم کرده تا جهش هاآنو ارتباطات این امکان را برای  اطالعات یفناوربه عرصه  هابانککنند. ورود 
توسعه مستمر بانکداری الکترونیکی سبب بهبود کارایی  چشمگیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند.

که نتیجه آن رسیدن به  شودمیالمللی های مربوطه به تعامالت در سطح ملی و بینبانکداری و کاهش هزینهنظام 
-کند و کارایی و رقابت را بهبود میمتفاوتی برای ارائه خدمات استفاده می هایکانالوری اقتصادی است. این از بهره

-صرفه ،ترچنین تعهد و رضایتمندی است. خدمات سریعبلندمدت آن، ایجاد اعتماد در مشتری و هم تأثیراتبخشد. 

 .]11[های عملیاتی و بازاریابی را نیز به همراه دارد جویی در وقت، هزینه

توسط  (ATM) خودپردازهای بانکداری تلفنی و اینترنت و دستگاه مانند فناوریبه طور کلی به کارگیری انواع  
و تعداد  کارکنانهای عملیاتی، سرعت پردازش اطالعات را افزایش و هزینه تواندمیو سایر مؤسسات مالی  هابانک

 یمالها و توسعه دفعات مراجعه به بانک را کاهش دهد، همچنین موجب جذب مشتریان بیشتر و افزایش سپرده
 توانمیکه  باشدمی ایدر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی نقش و اهمیت نظام مالی کشورها به گونه .شود هابانک

. ]۴[ کردوجو جست هاآنو توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی  یافتهتوسعهتفاوت اقتصادهای 
با تأسیس بازارها و . بنابراین فتداخوبی انجام دهند توسعه مالی اتفاق میهای مالی وظایف خود را بهزمانی که سیستم

 دارند، یگذاری توسعه مالهای سرمایهخوبی برای جذب سرمایه و تخصیص آن به پروژههای مالی که عملکرد واسطه

و تر فضای مناسب هابانکهای مشتریان در از طرفی با افزایش میزان سپرده. ]1۴[ افتدمی مالی اتفاق توسعه
بیشتر  دهیا و سرویسهرود با گسترش فعالیتگیرد. انتظار میشکل می هابانکدر اعطای تسهیالت  یترگسترده

بخش . ]1۵[ عنصر بازار پول اثر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی مثبت باشد ترینمهمنظام بانکداری به عنوان 
پول و بازار ) دو )کار، کاال، پول، سرمایه(، و از چهار بازار مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در اقتصادهای جهان

ی منابع به همه صیدر تخصای گیرد. امروزه توسعه بخش مالی با داشتن نقش واسطهبر می در اقتصاد را در سرمایه(
مالی و استفاده کارا از آن، باعث بهبود عملکردهای  تأمینهای نیز کاهش هزینه انداز وهای اقتصاد، تشویق پسبخش

 .]۴۴[ ودشمیتجارت  و توسعه یرنفتیغاقتصادی، صادرات  بلندمدتاقتصادی به ویژه رشد 
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های نقدی تر داراییپول و جذب بیش که سبب تسهیل سرعت گردشبانکداری الکترونیکی  تأثیراین پژوهش 

 کند.سیستم بررسی می شناسیپویاییبا استفاده از رویکرد  بر روی توسعه مالی شودمی
شناسی هدف کلی این پژوهش ارزیابی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با استفاده از رویکرد پویایی 

خطی در شود از این جهت اهمیت دارد که روابط را پویا و غیرده میروشی که در این پژوهش استفاها است. سیستم
توان تحلیل تمامی موضوعات علمی را نمی های کمّی،( معتقد بود فقط با استفاده از روش1۱۱1)1گیرد. فارسترنظر می

سیستم با ها خطی نیست، اما پویایی شناسی کرد، چون بعضی از مسائل قابل کمی شدن نیستند و روابط بین آن
 های مختلف دست یابدبه شناخت و تبیین روابط سیستمتواند می، ۴تمرکز بر فرایند بازخورد و روابط علّی و معلولی

های کیفی وجود ندارد، اما در الگوهای پویا با در الگوی ریاضی امکان ویرایش پارامتر (.19۱۰)حقیقی و همکاران، 
تواند در سازی عددی آن، تأثیر این متغیرها بر کل سیستم میشبیه کیفی ونوشتن معادالت غیردقیق برای متغیرهای 

بدین منظور برای دستیابی به این هدف کلی، باید متغیرهای اثرگذار (. ۴۵1۵ و همکاران، 9)شیخ نظر گرفته شود
سعه مالی در بستر دهنده ساختار توهای علت و معلولی تشکیلحلقه شوند و شناسایی ی بانکداری بر توسعه مالیحوزه

-شبیهو  های حوزه بانکداری الکترونیکی اثرگذار بر توسعه مالیشناسایی سیاست تشکیل گردند. پس از آن بانکداری

 انجام شده است. بر توسعه مالی هاآنهای پیشنهادی و مطالعه اثربخش سازی سیستمی سیاست

 که متغیرهای اثرگذار بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی عبارتند از این دنشومیمطرح  نجایاسؤاالتی که در 
-امکان شبیه ایآ کدام است؟ شودمیهای حوزه بانکداری الکترونیکی که سبب بهبود توسعه مالی استیس کدام است؟

 پذیر است؟بر توسعه مالی امکان اثربخشهای پیشنهادی سازی سیستمی سیاست
 
 پژوهش مبانی نظری .2

 قبیل لی ازام هایحساب اساسی متغیرهای کلیه .شودمی تقسیم مالی و واقعی بخش دو به جامعه هر اقتصاد

 به مالی بخش .پیوندندمی وقوع به اقتصاد واقعی بخش در که است هاییفعالیت بیانگر سرمایه، تشکیل و مصرف

 نظام کلی طور به .شودمی انجام بهادار سایر اوراق و پول توسط که است هاییفعالیت شامل واقعی بخش مکمل عنوان

 فراهم را موجباتی مشخص به طور و رودمی کار به مبادله مطالبات و ایجاد برای که شودمی اطالق ترتیباتی به مالی

 اقتصادی، نقش رشد تداوم و استحکام در مالی بخش .شود منتقل به تقاضاکنندگان اندازکنندگانپس وجوه تا آوردمی

 کاهش وسیله است. نظام مالی به گرفته قرار فراوان تأکید و اخیر مورد توجه هایسالو در  کلیدی دارد و حساس

 و کارایی گذاری بهینه هدایت کند. تضمیناندازها را به سمت سرمایهپس تواندمیاطالعاتی،  و معامالتی هایهزینه

 متشکل مالی سیستم. باشدمی آن ارکان پویای تعامالت انفرادی و کارکرد کیفیت گرو در مالی نظام سالمت و پایداری

 هایزیرساخت همراه به که باشدمی مالی بازارهای و مالی نهادهای و مؤسسات و پولی سیستم ،گذارانسیاست از

 و ساماندهی سیستم این اصلی فهیوظ .دهندمی را شکل مالی ساختار از کاملی خود، تصاویر حقوقی و مقرراتی قانونی،
 وجوه متقاضیان به آن کارای انتقال و کارآمد نحوی به وجوه، کنندگانعرضه اختیار در مالی منابع و وجوه آوریجمع

 مالی سیستم در کارا صورت به وجوه این انتقال اگر حال .هستند برخوردار پربازده و یمالتوسعه  هایپروژه از که است

 اصلی نقش. ]8[شد  خواهد مواجه اخالل با اقتصادی رشد بنابراین و گذاریسرمایه و مالی تأمین یندافر انجام نشود

                                                                                                                                           
1 Forrester 

۴
 Cause and Effect Relationships 

9
 Sheikh  et  al. 
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 مؤسسات تجاری، هایبانک( ریسپرده پذ نهادهای از اندعبارت مالی واسطه .است مالی گریواسطه مالی نهادهای

 به خود بدهی ارائه طریق از را خود وجوه عمده که بخش) یاعتبار هایاتحادیه و اندازپس هایبانک وام، و اندازپس

 هایصندوق (اموال مهیب عمر، مهیب سوانح، بیمه( بیمه هایشرکت ؛ وآورندمی به دست سپرده شکل به بیشتر و مردم

 .]۴۱[ (یمال تأمین هایشرکت و بازنشستگی

 مسئله در را باید امر این علت. کاال با دیگر بازارهای مانند نه و شوندمی مبادله وجوه با وجوه مالی بازارهای در

 اختیارشان در اکنون هم که به نقدینگی نیاز ندتوانمی وجوه کنندگانعرضه .کرد جستجو نقدینگی به زمانی ضرورت

 حال مصرف تعویق کننده جبران را آن که خواستارند بازدهی را تعویق، این بابت که درحالی. بیندازند تعویق به را است

 استفاده زمان انداختن جلو به بابت را یهایهزینه وجوه، متقاضیان دیگر طرف در .دانندمی آن همراه ریسک و آینده به

 دوم .کندمی تعیین را مبادله دارایی متیق مالی، بازار در فروشنده و خریدار متقابل روابط نخست .پردازندمی وجوه از
 گویندمی این ویژگی به با توجه .بفروشد را مالی دارایی تا کندمی فراهم گذارسرمایه برای مکانیسمی مالی بازارهای

 نیا .دهدمی کاهش را معامالت که هزینه است این مالی بازارهای سوم کارکرد د.کنمی فراهم را نقدینگی مالی بازار
 صرف پول مثل آشکار هایهزینه بیانگر جستجو نهیهز .هزینه اطالعات و جستجو نهیهز :دارد هزینه نوع دو معامالت

 زمان مثل پنهان هایهزینه رندهیدربرگ نیز و بفروشد یا بخرد را مالی دارایی آماده است فرد که آگهی درج برای شده

 گذاریسرمایه هایویژگی برآورد با مالزم هایهزینه اطالعاتی، هایهزینه .است معامله طرف برای یافتن شده صرف
 .رودمی انتظار دارایی از که نقدینگی جریان وقوع احتمال و مقدار یعنی ؛هستند مالی دارایی یک

 به بیمه . بازارشودمیاطمینان یا همان بیمه تقسیم  تأمینبازار مالی به سه بخش بازار پول، بازار سرمایه و بازار 

 هایبندطبقه از بسیاری در که هرچند د.شومی یاد آن از مستقالً و شده جدا سرمایه بازار از اهمیت آن و حجم لحاظ

 .است سرمایه بازار از خود بخشی
 :شودمیبندی سررسید حق مالی به دو گروه اصلی تقسیم برحسبپس بازار 

 .شودمی مبادله آن در مدتکوتاه بدهی اسناد که پول بازار (1

 .شودمی مبادله آن در (ترطوالنی با سررسید مالی دارایی) بلندمدت قرضه اوراق که سرمایه بازار (۴

 نهایت در هاشاخص این تمامی ،شودمی استفاده متعددی هایشاخص از مالی بازارهای وضعیت بررسی برای

 .باشندمی بازارها عمق و کارایی، نقدینگی ویژگی سه از یکی نشانگر

 ؛مبادله مورد ابزار مناسب ارزش به نزدیک هایقیمت در سهولت به مبادالت انجام :کارایی

 جریان کننده ارزش منعکس هایقیمت در ،هاییدارا از یهتنابعم هایحجم آسان و سریع انتقال قابلیت: نقدینگی

 ؛هادارایی آتی نقدی

 انتقال و بتواند نقل اندک قیمتی نوسانات با تجارت از وسیعی حجم که یطوربه فروشنده و خریدار زیاد تعداد: عمق

 .یابد

 .]8[ کند تسهیل را جدید ابزارهای افشا و هادارایی تجارت تواندمی عمیق و نقد و کارا بازار یک

 به بیمه شود. بازاراطمینان یا همان بیمه تقسیم می تأمینبازار مالی به سه بخش بازار پول، بازار سرمایه و بازار 

 هابندیطبقه از بسیاری در که هرچند .شودمی یاد آن از مستقالً و شده جدا سرمایه بازار از اهمیت آن و حجم لحاظ

شود بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خالصه می .است سرمایه بازار از خود بخشی
نیازهای پولی را بر عهده دارند و به  تأمینو مؤسسات پولی تهیه و  هابانکهای اساسی بازار مالی است. یکی از بخش

 . بازارکنندمیهای پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه
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 .است سال کی بیشتر از سرسید با مالی مبادالت بلندمدت، از منظور .است مالی بلندمدت یدادوستدها بازار ،سرمایه

 گذاریسرمایه قصد کار این از پردازدیم بهره طوالنی مدت برای کندیم منتشر بهادار اوراق صنعتی واحدهای وقتی

 بلندمدت مالی بازار که است ترتیب این به. نماید را پرداخت خود بدهی آن بازده از و نشسته ثمر به اشسرمایه تا دارد

 .]۴۱[ نامند سرمایه بازار را
منظور از توسعه مالی، توسعه بخش مالی است که شامل بازارهای پول و سرمایه است. توسعه مالی هنگامی وجود 

ها و مبادالت محصوالت را کاهش های مالی، آثار هزینه کسب اطالعات، اجرای طرحدارد که ابزارها، بازارها و واسطه
اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای ی مالی و با خلق و گسترش نقدینگی، تحرّک پسبا توسعه. ]11[دهند 

 یابد.رود کارایی کل اقتصاد افزایش کارآفرینان، انتظار می
 پنج نظام مالی مبادله، و اجرا اطالعات، یهزینه کاهش برای یعنی دارد، عهده بر عمده یوظیفه پنج مالی نظام

 :است ریز شرح به فهیوظ پنج نیا .دهدمی اقتصاد به را خدمات از گروه
 هابانکدهد. به عنوان مثال ها را انجام میها، مدیران و طرحبر ارزیابی بنگاهو زمان پرهزینهنظام مالی وظیفه  (1

 د.نکنریسک اعتباری و جریان احتمالی درآمدهای آتی بنگاه را ارزیابی می
هایی ها و طرحاندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاهبه تجهیز منابع از پس نسبت نظام مالی (۴

کالن نیاز دارند و  هیاول گذاریسرمایهها به کند. بسیاری از طرحمیاقدام اند، که به عنوان بهترین شناخته شده
هایی جویند. بنابراین باید منابع هنگفت به سمت طرحاقتصادی توسعه مالی می جوییصرفهاز  هاآنبرخی از 
 های اقتصادی هستند، هدایت شوند.جوییصرفهکه دارای 

ی، زمینه اداره و کنترل مدیران و مالی بخشی از نظام مال یبازارهاکنندگان در های مالی و مشارکتواسطه (9

ها، این اطمینان را ایجاد های مالی برای سهامداران و بستانکاران بنگاهسازند. واسطهها را فراهم میبنگاه
 که مدیران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند. کنندمی

در نخستین سطح، پول یکی از ابزارهای مبادله، هزینه  وظیفه دیگر نظام مالی، تسهیل تجارت و مبادله است. (۱
های بر خط )آنالین( اینترنتی را در نظر سیستم پرداخت توانمیدهد. در سطحی باالتر، مبادله را کاهش می

 رسد.و در نتیجه هزینه مبادالت اقتصادی به حداقل می کنندمیجویی گرفت که بسیار در وقت صرفه

گذاری و مدیریت مخاطره را بر عهده دارد. اوراقی که برای تجارت، بیشترین فایده را تنظام مالی وظیفه قیم (۰
دنبالش  انداز کنندگانپسبر دارند )مانند اوراق سهام و قرضه(، ممکن است درجه نقدینگی و ریسکی که  در

و نیاز مشتریان سازگار های مالی، ابزارهای مالی فوق را با خواست هستند را دارا نباشند. در این مورد واسطه
 .]9۵[ پردازندو بدین وسیله به مدیریت ریسک می کنندمی

-گذاریسرمایه اطالعاتدهد که بهبود در تولید با توجه به وظایفی که در باال ذکر شد توسعه مالی زمانی رخ می

اندازها و تسهیل تجهیز پسها، مدیریت مخاطرات، رانی شرکتمها و اجرای حکگذاریهای ممکن، نظارت بر سرمایه
 آثار مالی هایو واسطه بازارها ابزارها، افتد کهمبادله کاال و خدمات حاصل شود. در واقع توسعه مالی زمانی اتفاق می

با توجه به این واقعیت که  .کنند حذف را آن اینکه نه اما، داده؛ کاهش را مبادله و اطالعات، اجرا هایهزینه
 اندازهاپستأمین مالی، تجهیز  هایهزینهمختلف اقتصادی، کاهش  هایبخشتخصیص منابع به مالی با  هایواسطه

مناسب برای  هایزمینه، ایجاد شوندمیکارا، موجب تقویت و تسهیل رشد اقتصادی  هایبخشبه  هاآنو انتقال 
سزایی برخوردار بوده و کاهش هزینه ه توسعه بخش مالی و شناخت عوامل تعیین کننده بهبود توسعه مالی، از اهمیت ب

 .]9[ مبادله از جمله این عوامل است
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 یهادارایی سرعت افزایش از بیشتر مالی یهادارایی افزایش سرعت که شودمی گفته حالتی به مالی توسعه

 در واقع عمق. ]1۰[ گذاردمی افزایش روبه غیرمالی یهادارایی به مالی یهادارایی نسبت حالت این در .باشد غیرمالی

 وابستگی و نمایدمی تجهیزنیز را  داخلی اندازپس بلکه نبوده مهمی عامل پول نهاد کارایی باال بردن دلیل به تنها مالی

توسعه مالی در تابع مطلوبیت . بخشدمی اقتصاد بهبود درون را سرمایه کل تخصیص و داده کاهش را خارجی اعتبار به
دهد که افراد بدون نیاز به مراجعه به بانک و یا نیاز  به تبدیل کند و اجازه میتر میزندگی را راحت ،شودهم وارد می

شود. در ضمن، توسعه می مطلوبیتکسب کنند. به این دلیل توسعه مالی وارد تابع  مطلوبیتاوراق قرضه به پول نقد، 
انداز و مالی با افزایش کارایی اقتصاد در سطح خرد باعث افزایش کارایی کالن شده و با گسترش ارتباط میان پس

در شرایطی  اطالعاتشود. همچنین به گردآوری و نظارت گذاری، باعث تخصیص کارآمد موجودی سرمایه میسرمایه
کند. بدین ترتیب توسعه مالی در تابع تولید باشد، کمک میبر میآوردن  آن هزینه به دستناقص است و  اطالعاتکه 

 .]1۶[ شودنیز وارد می
 
 پژوهش شناسیروش .3

حل مناسب سازی و بررسی عوامل یک سیستم و در نهایت پیدا کردن راههای پویا روشی برای مدلتفکر سیستم
به این امر دارد که آیا تصمیم گیرنده تعامالت درونی مشی خاص یا برنامه راهبردی وابستگی نوآوری خط است. نتیجه

ها و تعامالت، گامی کند را به درستی درک نموده است یا خیر. تفکر صحیح در مورد سیستمکار می سیستمی که با آن
توصیفی و بر اساس  -از نوع تحلیلیاین پژوهش . ]۰[ و نتایج آن است سازیمشی مؤثر، پیادهحیاتی در طراحی خط

عوامل  ست. در این راستا با طراحی سیستمیا ایهای موردنیاز از نوع کتابخانههدف کاربردی و از نظر چگونگی داده
بر توسعه مالی در مدلی پویا  به عنوان بخشی از بازار پول بانکداری الکترونیکی ایران مؤثر بر توسعه مالی، اثرات

مورد نیاز از  هایمدلهای اقتصادی مورد نیاز از مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و تخمین . دادهشودمیبررسی 

بانکداری  تأثیرارزیابی سیستم برای بررسی و  شناسیپویایی تحقیق روشدر این  .شودمیآوری ین جمعمقاالت پیش
ساختار  های ریاضی است که بر پایهسیستم از جمله روش شناسیپویایی .گردداستفاده میالکترونیکی بر توسعه مالی 

را فراهم  نظیر آن ، اجتماعی واقتصادی های پیچیدهساختار و رفتار سیستم مدار کنترلی بنا شده است و امکان مطالعه
کند که در دنیای واقعی، خطی نیستند. این رویکرد با نگاهی پویا در برخورد با زمان، توجه به عدم قطعیت در می

تر نشان مهم های الزم و از همهسازیی روابط بین متغیرها، بررسی تأخیرات زمانی، انجام ذخیرهپارامترها و مالحظه
کند رفتارها بر اساس دادن آثار بازخوردی متغیرها در طول زمان و نیز به کارگیری معادالت دیفرانسیل، تالش می

سازی پویایی سیستم هدف بررسی در مدل. ]18[بینی شوند به خوبی درک و پیش مدنظرمتغیرهای الگو، در سیستم 
ها، سیاستی که بهترین نتایج را در بردارد سیستم است. از بین سیاست ییلف برای بهبود کارامخت های بالقوهسیاست

در این روش اساس الگوسازی، پوشش و نمایش فرایند بازخورد است که . ]۶[شود برای اجرا در سیستم انتخاب می
ویایی سیستم است. در این روش ، پیرخطیی تأخیر زمانی و ساختار متغیرهای جریان و حالت، توابع غدربرگیرنده
، هر شود. بر این اساسهای بازخورد تعیین میای از حلقهی به هم پیوستهشود رفتار سیستم بر اساس شبکهفرض می

تواند در سیستم اثرگذار ( می۴ کنندههای متعادل)حلقه ی( یا منف1 کنندهتیهای تقورابطه علّی به صورت مثبت )حلقه

                                                                                                                                           
1
 Reinforcing Loops 

۴
 Balancing Loops 
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 تعادل حالت به را سیستم دارند سعی دهند کهنشان می منفی هایرا حلقه سیستم در هدف جو رفتار. ]1۱[باشد 

-شوند. دریم یینما رشد ای یینما تنزل موجب رفتار و مثبت هستند هایتقویتی، حلقه هایحلقه حالی که در برسانند،

 .گرددیم هاستمیس در دهیچیپ و ایپو یرفتارها یریگشکل موجب ،یبازخورد یساختارها نیا وجود واقع
-ی اول ساخت مدل و از نمودار حالت جریان در مرحله شبیهمعلولی در مرحله علت وهای در این پژوهش از حلقه

سازی و شبیه سازیمدلمنظور تسهیل محاسبات و سرعت بخشیدن به فرآیند  به .شودمیسازی و محاسبات استفاده 
تحقیق از نوع روش آمیخته  نوعحاضر از نظر پژوهش  .شودمیاستفاده  ونسیمزار افهای پیشنهادی از نرمسیاست

 سازیمدلتوصیفی و به طور خاص از نوع  هایبندیدستهدر پژوهش . همچنین از نظر هدف کندمی)ترکیبی( استفاده 

 است. یاتوسعه –تبیینی و همچنین کاربردی 
 هایافتهو تحلیل  سازیمدل

یک فرآیند بازخوردی یا به عبارتی واکنشی است که از طریق تکرار و چرخه تکراری پیش برده  سازیمدل
افتد ها اتفاق میطور ثابت در سازمان یادگیری و فعالیت که به تربزرگشود. این موضوع در چرخه و سیکل می

شود که این مراحل به ایجاد میبا انجام پنج مرحله مدل پویایی سیستم  داردار میاظهجاسازی شده است، استرمن 

 .]۴1[است شرح زیر 
 مرحله اول: شناسایی مسئله

های کلیدی را بشناسیم، افق فکری را در این مرحله ما نیاز داریم که مسئله واقعی را پیدا کنیم، متغیرها و مفهوم
در پژوهش حاضر مسئله مورد بررسی گسترش  صورت پویا مشخص کنیم.سیاست آن مسئله را بهتعیین کنیم و 

شوند تا اثر آن به صورت پویا بررسی می هاسیاستاما این ؛ بر توسعه مالی است بانکداری الکترونیکی و اثرات مربوط

  ی شود.محیطی بررسی و ارزیاب هایپیچیدگیو  هاپویاییدر محیط واقعی با توجه به 
 پویاهای تدوین فرضیه :مرحله دوم

های پویا برای مشخص کردن نظریهپس از اینکه مسئله و افق زمانی مناسب به طور کامل شناسایی شد، باید 
ها باید به صورت پویا تدوین شوند تا خصوصیات پویای مسئله را با بازخوردها و رفتار سیستم ایجاد کرد. فرضیه

میزان نقدینگی است.  رسدمیاولین متغیری که برای بررسی بازار به ذهن  .حالت نشان دهند -جریاننمودارهای 

برای بررسی حجم اسکناس و پول از آنجایی که باز  .چه میزان و روند آن به چه شکلی بوده است بهنقدینگی ساالنه 
بررسی شود. بدین منظور  ،تربزرگر مقیاس بهتر است د ،برای تعدیالت مثبت و منفی زیاد است هابانکو بسته شدن 

 .کنیممیبررسی  را  1شکل  ایمیلهآن را به صورت نمودار 
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 1نمودار خطی نقدینگی. 1شکل 

 

 این است که حجم پول ساالنه افزایش داشته است. شودمیکه از این نمودار برداشت  اینکتهاولین 
دولتی، اعتبارات و تسهیالت  مطالبات سیستم بانکی از بخش کنیممیبررسی  پژوهشکه در این  دیگری متغیر 

 توانمیتنها متغیری است که  تقریباًبانکی، بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی و تولید ناخالص داخلی است که 
ن استناد به آ هارسانه طورهمینکلیت توسعه مالی از آن استفاده کرد، زیرا تمام فعاالن بازار و  دهندهنشانبه عنوان 

زمانی کوتاه نمایانگر خوبی برای وضعیت توسعه مالی نباشد که این نکته را بررسی  هایبرهه، هرچند شاید در کنندمی
 .است ۴شکل  بهترین راه برای بررسی شاخص کل بررسی روند تغییر آن با استفاده از نمودار خواهیم کرد.

 

 
 ۴کارایی و یساختارنمودار خطی شاخص  .۴شکل 
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افزایشی بوده است. عاملی که در بررسی شاخص کل مهم است میزان  هاسالها طی این روند کلی شاخص

و از روند صعودی به روند  دهدمینوسانات معنادار آن است، به این معنی که شاخص طی سال چند بار تغییر روند 
 .کندمینزولی تغییر 

یم به دنبال توانمیبر شاخص  مؤثربا بررسی دقیق عوامل  نندکمیمیزان این تغییر روندها ریسک بازار را مشخص 
 طورهمینراهکارهایی برای کنترل بازار توسط ابزارهای مختلفی که در اختیار دولت است از طریق اقتصاد کالن و 

ان گذارسرمایهاصلی  هایدغدغهبازدهی بازار سرمایه عامل اصلی جذابیت آن است. یکی از   باشیم. ،ابزارهایی که دارد
ابتدا این است  گذاریسرمایهاولین مشخصه برای جذابیت یک  .ایرانی جبران کردن تورم موجود در اقتصاد ایران است

نقش مهم و اصلی در  .سنجدمیرقیب  بازارهایکه بازدهی آن باالتر از نرخ تورم باشد، بعد بازدهی و ریسک آن را با 
 طورهمانیک نکته بسیار مهم را در مورد رابطه فیشر نباید فراموش کرد.  .کندمی پولی دولت ایفا هایسیاستتورم را 

اثر خود را  تأخیر، نکته مهم این است که رشد حجم پول با یک دوره کندمیکه میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر بیان 
متفاوت بوده و از چند ماه تا حدود دو  دتوانمیبا توجه به شرایط اقتصادی  تأخیر. البته این دوره کندمیبر تورم آشکار 

تغییرات رشد  به افزایش تورم منتهی خواهد شد. ضرورتاً، اما افزایش رشد حجم پول در نهایت و برگیردسال را در 
این است که تغییر رشد حجم پول با  دهندهنشانو  کندمی تائیدحجم پول و تورم در اقتصاد ایران نیز همین امر را 

 .کندمیدو ساله( اثر خود را بر تورم آشکار  حدوداً) خیرتأیک دوره 
تومان در بازار آزاد  ۴1۵۵۵افرایش نرخ دالر تا  ۱۵دیگر برای افزایش تورم در پایان سال  تأثیرگذاریک عامل مهم 

در سال  ایرانی بود. هایطرفو  هابانکقطع همکاری سوئیفت با  علیه ایران و هاتحریمافزایش  است. عامل اصلی آن
از سوی کشورهای مختلف جهان علیه ایران تشدید شد و نتیجه آن افزایش نرخ دالر در بازار آزاد به  هاتحریمنیز  ۱۱

شد. این افزایش از دو مسیر مستقیم )افزایش قیمت کاالهای وارداتی( و  9۵۵۵۵و تا مرز  ۴۵۵۵۵باالتر از سطح 
عالوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به . 1دتولید( موجب افزایش نرخ تورم ش هایهزینهغیرمستقیم )افزایش 

انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در 
 نمودار خطی نرخ تورم ترسیم شده است.   9در شکل  تبدیل شد. مدتکوتاه

 

                                                                                                                                           
1  Retrieved from https://www.cbi.ir/section/1378.aspx 7/19/2020   
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 1 ودار خطی نرخ تورمنم .9شکل 

  

ثبات اقتصادی بسیار کم شده و موجب نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در برابر  یابدمیوقتی تورم افزایش 

بر روی یکدیگر  متعاقباً. رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز یک رابطه دو طرفه هست که این دو شودمیارزهای جهانی 
مانند اتاق مبادالت ارزی و  هاییروشدولت در کنترل بازار ارز از طریق کنترل عرضه و یا  هایسیاست. گذارندمیاثر 

نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش ریال موجب ترغیب  بر روی رابطه اثرگذار باشد. تواندمیتک نرخی کردن دالر 
بخش دیگری از  .شودمی ان به تبدیل ریال به ارزهای خارجی برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشانگذارسرمایه

و صنعتی که وابسته به  کندمیتورم بر صنایع مختلف را بررسی  تأثیرکه هوشمندتر است  گذاریسرمایهسرمایه بالقوه 
 .کندمیرا پیدا  یابدمیصادرات است و قیمت محصوالتش همگام با تورم افزایش 

بسیار حائز  گذاریسرمایهو شاخص کل و میزان  بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی. تولید ناخالص داخلی 
 .کنیممیبررسی  ۱در شکل  را  هاسالنمودار تولید ناخالص داخلی در طی این  اهمیت است.

                                                                                                                                           
1
https://www.cbi.ir/section/1378.aspx  
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  1یتولید ناخالص داخل .۱شکل 

 
روند افزایشی خوبی داشته است.  هاسالکه در نمودار مشخص است تولید ناخالص داخلی طی این  طورهمان

 .مشخص است کامالً گذاریسرمایهبا افزایش میزان  زمانهمافزایش روند تولید ناخالص داخلی 
واقعی و کشف روابط رگرسیونی کمک  متغیرهایگاهی از  پویا هایفرضیهتدوین  در جهت تحقیقاین  در
پویایی سیستم نگرشی کلی به  اساساً ندارد. متغیرهاولی این کار دلیلی جز آزمون معنادار بودن رابطه بین آن  ایمگرفته

دارد و پرداختن بیش از حد به جزئیات مانعی بر سر راه این هدف خواهد  گذارندمیمجموعه عواملی که بر سیستم اثر 

 ،آوردیم به دست متغیرهابر اساس دیدی که نسبت به این  واهیمخمی ،هاآنو روند تغییر  متغیرها پس از بررسی بود.
 پویایی سیستم هستند را تبیین کنیم. سازیمدلدینامیکی که بنیان  هایفرضیه

مرحله بعدی نگاشت ساختار سیستم است. نگاشت ساختار سیستم به این معناست که مدل با استفاده از ابزارهای 
. در نمودار مرز مدل، متغیرهای شودمیشناسی سیستم ارائه شود. برای این منظور ابتدا نمودار مرز مدل تدوین پویایی
هایی که شوند. مرحله بعدی عبارت است از نمایش زیرسیستمزا و متغیرهای خارج از مدل مشخص میزا، بروندرون

اما ؛ دهدمیدهند. نمودارهای مرزهای مدل و زیرسیستم ساختار مدل را نمایش در کل ساختار مدل را تشکیل می

. این نمودارها، ابزاری شودمیهای علت و معلولی استفاده ها مشخص نیست. برای این کار از دیاگرامارتباط بین مدل
رهای شاخص تعمیق مالی، بر اساس مدل متغی پذیر برای نمایش ساختار بازخوردها در سیستم هستند.مفید و انعطاف

به عنوان  مالی یهایگرواسطهشاخص ابزاری، شاخص ساختاری، شاخص کارایی، شاخص بنیانی، شاخص اندازه 
بانکداری مربوط به توسعه مالی متغیرهای  مکورو متغیرهای زیرمجموعه، در مدل  اندشدهمتغیر انباشت در نظر گرفته 

 .شوندمیتعریف  کمکی و نرخ  متغیرهایهستند که 
 کندمیدر همه بازارها صدق  تقریباًمهم پویایی سیستم که  هایحلقهیکی از  . دارایی، سپرده و تقاضاحلقه 

تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با   .قیمت است یحلقه

                                                                                                                                           
1 https://www.cbi.ir/section/1378.aspx 
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پول  های مالی به شکلتقاضا برای پول، نگهداری مطلوب دارایی ،اقتصاد پولی رد باشد.نرخ بهره منفی می

 یابدمیدر توسعه مالی وقتی قیمت افزایش . گذاریهای بانکی به جای سرمایههای نقدی یا سپردهیعنی پول ؛است
ان شده و در گذارسرمایهاین افزایش سود باعث جذابیت برای  .یابدمیافزایش  هابانکبازگشت سرمایه و سود برای 

. دهندمینشان  سپرده تر تمایل به فروشگذاران کمبد سپرده. زمانی که تقاضا افزایش یاشودمینتیجه تقاضا بیشتر 
. این حلقه یابدمیادامه  وقفهبیتقاضا نیز افزایش یافته و این افزایش  ،این حلقه بیانگر این است که با افزایش قیمت

 .بینیممیبا هم  ۰را در شکل 
 

          
      

        

 

 

 

R

 
 حلقه علی قیمت و تقاضا .۰شکل 

 

این یک حلقه تقویت شونده است. باید توجه داشته باشیم که این حلقه در جهت منفی نیز به همین صورت عمل 

 .شودمی، بدین معنی که کاهش قیمت موجب کاهش بیشتر و بیشتر قیمت کندمی

در حلقه باال دارایی ها بعد از مدتی که قیمت  . ها با ارزش واقعی آنیی و سپردهااختالف قیمت دارحلقه 
. با کاهش شودمیو در نتیجه بعد از مدتی تقاضا کم  یابدمیافزایش یابد اختالف قیمتش با ارزش بنیادی افزایش 

 اریبسو تقاضا  شودمیافزایش اختالف با ارزش بنیادی ناگهان عرضه بسیار زیاد با  .یابدمیتقاضا سپرده نیز کاهش 
. این قضیه به صورت واضح در حلقه شودمیا موجب کاهش توسعه مالی . عرضه زیاد در مقابل تقاضشودمیکم 

 مشخص است. ۶شکل تعادلی 
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 حلقه اختالف قیمت با ارزش واقعی آن .۶شکل 
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 مبدأنسبت به  GDPشاخص ساختاری و تعمیق مالی خود میانگینی از .شاخص ساختاری و تعمیق مالیحلقه 

این حلقه را  1، شکل فقط و فقط قیمت موجود در بازار است گذاردمی تأثیرزمانی است. پس عاملی که بر روی آن 
 نشان داده است.

 

 
 شاخص ساختاری و تعمیق مالی با توسعه مالی علی حلقه .1شکل 

 
دارد. آن متغیر تورم  تأثیرتولید ناخالص ملی بر روی یک متغیر مهم اقتصادی . در بانک گذاریسپرده حلقه

. بین نرخ تورم و سود بانکی رابطه مستقیم وجود شودمیاست. افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش تورم 

در بانک کم  گذاریسپرده. با کاهش سود بانکی جذابیت یابدمیدارد. در نتیجه با کاهش تورم سود بانکی نیز کاهش 
منجر به  GDPکه به بازارها رجوع کند و نتیجه طی یک حلقه تقویت شونده افزایش  دهدمیو ترجیح  شودمی

تورم و  ،در جهت دیگر نیز واضح است. با کاهش تولید داخلی تأثیر .شودمیافزایش بیشتر و بیشتر تولید ناخالص ملی 
انک توجیه بیشتری پیدا کرده و در ب گذاریسپرده ،. با افزایش سود بانکییابدمیدر نتیجه نرخ سود بانکی افزایش 

 .(8)شکل  شودمیدر بازارها کمتر  گذاریسرمایهتمایل به 
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 در بانک گذاریسپردهحلقه  .8شکل 
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نمای کلی از مدل علی  توانمیمعلولی  -علی  هایحلقهو  پویا هایفرضیه بر اساس.  معلولی -علت  یکلمدل 
 .ترسیم شده است ۱. نمودار کل مدل در شکل کردو معلولی را استخراج 
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  معلولی -تعلمدل کل  .۱شکل 

 
 سازی و فرموله کردن مدلو مدل  جریان -تدوین نمودار حالت مرحله سوم:

 تأثیرو نحوه  گیریممیمیانگین ارزش بانکداری الکترونیک در نظر را ، یک متغیر سازیشبیهبرای اجرای مدل و 

مرکز سیستم مالی و  هابانکهای اقتصادی، . در اکثر نظامدهیممیهای توسعه مالی را مورد بررسی قرار آن بر شاخص
گذاری و متنوع سازی ریسک های سرمایهیی فرصتانداز، شناساها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پسپرداخت

، از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. کنندمیایفا 
های مالی را فعالیت گرکه بخش بانکی نقش حیاتی و تسهیل نشان داده( ۴۵11وهمکاران )داگالس  برآوردنتایج 
برای  های بخش بانکی در مدل استفاده شده است.جریان از شاخص و برای کشیدن نمودارهای حالت ز این رودارند. ا

 متغیرهاهای اقتصاد کالن و روابط رگرسیونی استفاده شده است. برای بعضی نظریهکشف روابط حاکم بر مدل از 

 هاآنتا مقادیر  اندشدهضی از این مقادیر تعدیل . بعاندشدهفرض  متغیرهامقادیری فرضی به عنوان مقادیر ابتدایی آن 
 چند سناریو بر تأثیرو اجرای مدل بررسی نحوه  سازیشبیهمطابق با مقادیر فرضی باشد. هدف از  رشانیتأثو 

جریان مدل را به تصویر  -نمودار حالت 1۵شکل  .]۶[ ترین متغیرها استتوسعه مالی و شناسایی مهم هایشاخص
 کشیده است.
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 جریان مدل -نمودار حالت .1۵شکل 

 
بسیار مهمی بر تمایل به توسعه مالی دارد. عادت به سیستم  تأثیرتوسعه مالی عادت به سیستم بر اساس مدل 

 ،آن برای توسعه مالی کارگیریبه نهایتاًدر بانکداری و  نقدینگیها و جدید )بانکداری الکترونیک( سبب افزایش دارایی
دارد و از طرف دیگر با استفاده هرچه بیشتر از سیستم، عادت به آن هم افزایش یافته و این چرخه به  به دنبالرشد را 

مقاومت مردم  تأثیرادامه یابد. البته این فرآیند در دنیای واقعی تحت  تواندمیصورت یک حلقه تقویتی به طور مستمر 

منفی مطالبات سیستم  تأثیرشده است و  تعریفسیستم قبلی )بانکداری سنتی(  عادت بهکه در این مدل  باشدمی
 1. در جدول بانکی از بخش دولتی، اعتبارات و تسهیالت بانکی و بدهی بخش خصوصی به بانک در توسعه مالی است

 .آورده شده است هاآنبرخی معادالت مهم مدل و فرمول 
 

 معادالت اصلی مدلبرخی  .1جدول 
 فرمول نام متغیر

Average O rders INTEG ((orders received-Average Orders)/time to average orders, orders received) 

Price Volatility INTEG (price * production-Bank deposits, price * production  * billing processing time) 
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Financial development of 
the bank 

INTEG (Bank deposits-losses-Total assets,Bank deposits / (1/average payable delay + fractional 
loss rate)) 

Financial Intermediation Basic index * tax rate 

Instrumental index INTEG (Banknotes and coins-Money volume,0) 

investment capacity adjustment + replacement investment  

Performance index Total assets + Claims of the banking system sector - Banknotes and coins - direct costs - Debt - 
Credits and bank facilit ies – Financial Intermediation 

 

Performance index Total assets + Claims of the banking system sector  - Banknotes and coins -     direct costs - 
Debt -     Credits and bank facilit ies - Financial Intermediation 

 

NPV cash flow NPV (Performance index, GDP rate,0,1) 
 

 
 سازیشبیه اعتبار سنجی و مرحله چهارم:

های توضیح دهنده توسعه مالی و نیز محدود بودن اطالعات در ابعاد به دلیل کیفی بودن و محدود بودن مؤلفه
 19۱1تا 19۱۴ هایسالهای توسعه مالی بخش بانکی در ایران طی مقررات و نظارت بانکی، تنها به بررسی شاخص

ری گیکه درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه باشدمی GDPترین شاخص، نسبت نقدینگی به ساده پرداخته شده است.
که از نمودار مشخص  طورهمان. دهدمیخروجی سیستم را نشان  GDPنمودار نسبت نقدینگی به  11 کند. شکلمی

-با سرعت بیشتری افزایش یافته است. با بررسی پژوهش ۱۰از سال  است روند این نمودار افزایشی است، این نمودار

بودجه  هایکسریو  تر حاصل افزایش پایه پولیبیش ،های پیشین و نتایج پژوهش این میزان از افزایش نقدینگی

 دولت بوده است تا گسترش کاربرد ابزارهای مالی در اقتصاد ایران.

 
 جریان خالص نقدینگی سازیشبیه .11شکل 

 

به دلیل افزایش  ۱۶گری مالی و شاخص بنیانی تا سال های واسطهمربوط به شاخص 19و  1۴های نمودار شکل
 تقریباًبه دلیل روند  ۱1تا  ۱۶و بین سال  های نظام بانکی روندی افزایش دارندبانکی و افزایش داراییهای سپرده

 تقریباًناشی از کم شدن نرخ بهره بانکی باشد روندی  تواندمیآن یکی از دالیل  احتماالً ههای بانکی کثابت سپرده
 ثابت دارند.



 1۰21تابستان   ـ ۰2شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    222

 
 مالی گریواسطهشاخص  سازیشبیه .1۴شکل 

 

 
 شاخص کارایی سازیشبیه .19شکل 

 
 .(1۱)شکل  روند نمودار این شاخص به دلیل افزایش در تسهیالت و مطالبات سیستم بانکی روندی افزایش دارد

 
 شاخص بنیانی سازیشبیه .1۱شکل 

 تست و اعتبار سنجی مدل

سنجی مدل از نوشتن اعتبار سازی شده مدل با رفتار واقعی سیستم است.هدف از تست کردن مقایسه رفتار شبیه

سازی شده با رفتار سیستم . بدیهی است بخشی از اعتبار سنجی مدل، مقایسه رفتار مدل شبیهشودمیها شروع فرمول
ها باید دارای مفهوم در دنیای تاریخی است. تمام متغیر یهاسنجی مدل بیشتر از مرور دادهاما اعتبار؛ واقعی است

و  دهدمی. تست مدل و صحت اعتبار آن قابلیت مدل را افزایش ]۴9[ باید چک شود هاآنای هواقعی باشند و واحد
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برد. اعتبار ساختاری مدل بر اعتبار رفتاری آن اولویت دارد و تنها زمانی که اعتماد به کاربردی بودن آن را باال می

 .]۴۶[ قرار داد اعتبار رفتار مدل را مورد بررسی توانمیساختار مدل دارای اعتبار است 
 هاستآن کردن فرموله و روابط تعریف در مدل دقت از یافتن اطمینان سیستم، پویایی سازیمدل در سنجی اعتبار

 فراروی مشکالت ترینسخت از یکی نمود. استناد واقعیت از تصویری به عنوان مدل رفتار به بتوان آن با تکیه بر تا

 پاسخ برای خیر؟ یا است واقعیت از دقیقی نماینده ارائه شده مدل آیا که است مسئله این تعیین ،سازهیشبتحلیلگر  یک

 آن، رفتار درک نیز و مدل کل اعتبار ارزیابی برای آمد، دست به بخشرضایت مدلی که سؤال، پس از آن این به

 هایآزمایش یمطالعه داد. انجام را موردنظر اصالحات و پاالیش بتوان تا شودمی آن انجام روی بر هاییآزمایش

 سازیمدل بنیادی همان هدف که درگیر هایسیستم کارکرد و واقعی مسئله بینش درباره کسب به سازیشبیه مختلف

 توانمی سیستم پویایی هایمدل دقت مورد در به طورکلی .]۴1[کند ، کمک میشودمی محسوب سیستم هایپویایی

 ارائه شده هایمدل تمامی شد اشاره که طورهمان و نیست کامل و دقیق درصد 1۵۵مدلی  هیچ تقریباً که نمود بیان

 و حد نهایی و آزمونمجدد  رفتار آزمون از مدل اعتبارسنجی برای پژوهش این در .هستند واقعیت از بخشی و تصویر
 است. استفاده شده حساسیت تحلیل آزمون

های واقعی جهت اطمینان از صحت عملکرد سازی شده با دادهی نتایج شبیهمقایسه رفتار مجدد هدف از آزمون

های واقعی گردد تا با دادهمی دیبازتولسازی شده برای مدل رفتار مدل است. به عبارتی دیگر در این حالت رفتار شبیه
 : ]۴8[ شودمی انجام زیر سؤال به پاسخگویی هدف با آزمون به عبارت دیگر، این؛ مقایسه شود

، نسبی بندیمرحله تناوب، ایجاد ها،نشانه ایجاد نظر از واقعی هایسیستم از که رفتاری با حد چه تا مدل رفتار
 دارد؟ همخوانی ،شودمی مشاهده که رفتاری هایمشخصه و متعدد هایسبک

نمودارهای  1۱تا  1۰در شکل  است. سازیمدلخروجی نشانۀ  و نمودار قرمز  های واقعیدادهنمودار آبی رنگ 
 آزمون اعتبارسنجی ترسیم شده است.

 
 آزمون رفتار مجدد مربوط به ارزش خالص جریان نقدینگی .1۰شکل 

 
گیرد تا مشخص شود که رفتار آن چگونه است. در حقیقت مدل در شرایط سخت قرار می در آزمون حد نهایی

در رفتار عجیب از خود نشان ندهد یا دچار خطا نشود.  مدلهدف این روش این است که با تغییر زیاد در پارامترهای 
قرار داده  حد خود یعنی یک و صفر نیترشیبو  حد کمترین در GDPنرخ رشد  حدی، آزمون مدل برای انجام نیا

 است.شده 
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 آزمون حد نهایی ارزش نقدینگی .1۶شکل 

 
به  ؛گذاردمی تأثیر وابسته متغیر بر مستقل متغیر مقادیر تغییر چگونه که کندمی تعیین حساسیت تحلیل آزمون

که  است (کیستماتیس) یافتهسازمان به صورت آماری مدل یک هایورودی در دادن تغییر برای روشی عبارت دیگر
 شناسی الگو در مهم هایبخش از تحلیل حساسیت یکی .کرد بینیپیش مدل خروجی در را تغییرها این تأثیرات بتوان

میزان حساسیت متغیرهای کلیدی پژوهش، نسبت به پارامترهای  دهندهنشان و شودمی محسوب سیستم پویایی
 بررسی مورد کلیدی متغیرهای بر هاآن تأثیر و داده شده تغییر پژوهش پارامترهای برخی بنابراین؛ پژوهش است

 منطقه حول در تغییرات حداقل حداکثر و درصد ۰۵احتمال  با حساسیت تحلیل نمودارهای اساس است. بر قرارگرفته

خاکستری  دامنه در تغییرات درصد 1۵۵ نهایتاً و آبی رنگ منطقه در درصد ۱۰سبزرنگ،  منطقه در درصد 1۰زردرنگ، 
 .افتاد خواهد اتفاق رنگ

ی صفر تا یک در بازه GDPارزش خالص نقدینگی، با تغییرات نرخ  ریمتغخروجی آزمون تحلیل حساسیت برای 

 1۰است. به ازای  GDPنرخ درصد تغییرات  ۰۵است. دامنه زرد دامنه تغییرات نقدینگی به ازای ، 1۱الی11  به صورت
گیرد. دلیل این رفتار این است که نقدینگی در طی زمان دامنه نقدینگی منطقه آبی را در بر می GDPدرصد تغییر در 

به بیشتر از منطقه مرکزی هستند، دو منحنی سبز و دو منحنی آبی  و خصلت انباشتی دارد. به دلیل اینکه حدود کمتر
ها عالوه بر منطقه زرد، سازیدرصد از شبیه 1۰تا  دارند ها در منطقه زرد قرارسازیآمده است. نیمی از شبیه وجود

 ۰۵گیرند. می عالوه بر زرد و سبز، منطقه آبی را نیز در بر هایسازهیشبدرصد از  ۱۰و  رندیگیبرممنطقه سبز را هم در 
 هستند.تر از مرکز ها بیشسازیتری از شبیهتر از مرکز که البته درصد بیشتر یا بیشدرصد در مرکز و بقیه هم کم
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 زمون تحلیل حساسیت مربوط به شاخص کاراییآ .11شکل 

 

 
 آزمون تحلیل حساسیت ارزش خالص جریان نقدینگی .18شکل 

 
 آزمون تحلیل حساسیت شاخص ساختاری .1۱شکل 
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 مشیبندی و ارزیابی خطمرحله پنجم: فرمول

از آن برای طراحی و ارزیابی  توانمیسازان اطمینانشان را در ساختار و رفتار مدل گسترش دادند وقتی که مدل
های مختلف نیز باید در نظر متقابل سیاست تأثیرات. فعل و انفعاالت و کرد ها برای پیشرفت و بهبود استفادهسیاست

 .]۴1[ستند ههای واقعی غیرخطی گرفته شوند چون سیستم
 و ساخت قابلیت سیستم هایپویایی از دیگری مهم مشخصه. های توسعه مالیارائه سناریو برای شاخص

 به عبارتی دیگر، با. است مختلف سناریوهای با طراحی عملکرد تجزیه وتحلیل برای سازیشبیه هایمدل اجرای

-شبیه را مدیریتی مختلف سناریوهای و هاسیاستاثرات  توانمی سیستم پویایی روش به ساخته شده مدل از استفاده

سازی شبیه مدل یک توانمی سیستم برخی پارامترهای تغییر یبه وسیله و کرد بررسی را آن پیامدهای و نمود سازی
برای بررسی اثر بانکداری  طول زمان اجرا نمود. در مدل رفتاری تغییرات دیدن برای مجازی محیطی در را شده

های توسعه مالی دو متغیر زمان پردازش صورتحساب و میانگین تأخیر پرداخت وارد مدل نیکی بر شاخصالکترو
کنیم. سناریو اثر این دو متغیر را به عنوان شاخص بانکداری الکترونیکی بررسی می 9سیستمی شده است. با ارائه 

 .باشدمیکترونیکی خاکستری رنگ نمودار خروجی مدل قبل از ورود دو متغیر به عنوان شاخص بانکداری ال

 : تغییر در نرخ زمان پردازش صورتحساباول ویسنار

کنیم. و مدل را اجرا می گیریممیدر نظر  1و میانگین تأخیر پرداخت را  ۵۱/۵زمان پردازش صورتحساب را 
 .باشدمی ۴۵شکل  خروجی این سناریو نمودار سبز رنگ

 

 جریان نقدینگی در اثر تغییر در شاخص بانکداری الکترونیکینمودار تغییرات ارزش خالص  .۴۵شکل 

 

 سناریو دوم: تغییر در نرخ میانگین تأخیر پرداخت

کنیم. و مدل را اجرا می گیریممیدر نظر  ۵۱/۵را و میانگین تأخیر پرداختی  1زمان پردازش صورتحساب را 
 .باشدمی( ۴1)شکل رنگ  خروجی این سناریو نمودار قرمز



 2۰1  یبر توسعه مال یکیالکترون یبانکدار ریتأث یایپو یابیارز

 

 
 . تغییرات شاخص کارایی در اثر تغییر شاخص بانکداری الکترونیکی۴1 شکل

 
 سناریو سوم: تغییر در نرخ زمان پردازش صورتحساب و میانگین تأخیر پرداخت

کنیم. و مدل را اجرا می گیریممیدر نظر  ۵۱/۵میانگین تأخیر پرداختی را  و ۵۱/۵زمان پردازش صورتحساب را 
 .باشدمی ۴۴در شکل  نمودار آبی رنگ نمودار خروجی این سناریو

 

 
 مالی در اثر تغییر شاخص بانکداری الکترونیکی گریواسطهتغییرات شاخص . ۴۴شکل 
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 تغییرات شاخص بنیانی در اثر تغییر در شاخص بانکداری الکترونیکی .۴9شکل 

 
که اعمال  شودمیبا توجه به نمودارهای خروجی حاصل از سه سناریو و مقایسه آن با نمودار اولیه مدل، مشاهده 

ها جایی نمودارها به سمت باال و افزایش میزان این شاخصسناریوها با عنوان شاخص بانکداری الکترونیکی سبب جابه
به دلیل الکترونیکی شدن تر باشد مقدار این دو شاخص کمکه هرچه  شودمی. با بررسی دوباره مدل مشاهده شودمی

میزان افزایش های روزانه در نتیجه افزایش تعداد تراکنش هاو در نتیجه کاهش زمان انجام تراکنش پرداختسیستم 
ایی زبه دلیل افزایش در درآمدیابد. این افزایش، و توسعه مالی بخش بانکی افزایش میبیشتر  های بانکیدر سپرده

همچون افزایش در دیگر متغیرها ها و افزایش میزان پرداخت تسهیالت و در نتیجه تسریع سرعت گردش پول، بانک
 .باشدمی رواریزنجرا به همراه دارد چون مدل سیستمی و های توسعه نقدینگی و شاخصو  یدارایی بانک

های بانکداری تغییر شاخص تأثیردر بخش قبلی  . تحلیل میزان اهمیت متغیرهای مدل توسعه مالی
ترین در این بخش قصد داریم تا مهم های توسعه مالی را مورد بررسی قرار دادیمالکترونیکی بر روند شاخص

ی رگرسیونی مدل استفاده شده و رابطه SPSS افزارنرمتوسعه مالی را پیدا کنیم. به همین منظور از  بر مؤثرمتغیرهای 

بر توسعه مالی مشخص  مؤثرمتغیرهای  ترینمهمبه دست آمد که  ۴جدول جی مشابه با گردید و در نهایت خرو
تجاری،  هایبانکداخلی  ییدارا، GDPمتغیرها شامل  ترینکه در جدول مشخص است، مهم طورهمان گردید.

 است. آورده شده ۴که در جدول  اسکناس و مسکوک و اعتبارات و تسهیالت بانکی
 

 میزان اهمیت متغیرهای مدلتحلیل  -۴جدول 

 میزان اهمیت )%( متغیر

 11 اسکناس و مسکوک

 1۵ اعتبارات و تسهیالت بانکی

 8 بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی

 GDP)) ۴۴ یداخلتولید ناخالص 

 ۱ حجم پول

 ۴۵ تجاری هایبانکدارایی داخلی 

 ۱ های بانکیسپرده
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 8 های نظام بانکیکل دارایی

 ۰ دولتی سیستم بانکی از بخشمطالبات 

 8 نقدینگی

 

افزایش پذیرش بانکداری الکترونیک، اولین قدم توسعه مالی نسبت به بانکداری سنتی گیری و پیشنهادنتیجه  
رعت شبکه، س ،است و مزایای آن و کاهش مقاومت عادت به سیستم سنتی است. عواملی چون کیفیت سیستم

و در  کنندمیمتغیرهایی هستند که پس از پذیرش بانکداری الکترونیک اهمیت بیشتری پیدا آموزش، سهولت استفاده 
که اگر ایشان به هر نحوی به  دهدمیبررسی سابقه مردم ایران در پذیرش مسائل مختلف نشان  مرحله بعد قرار دارند.

آن اقدام نموده و آن فناوری یا مسئله جدید، فراگیر  کارگیریبه سیستمی عادت پیدا کنند، به سرعت، نسبت به
نوین است، حتی اگر این عادت با اعمال  هایفناوریبسیار مهم ایجاد عادت به استفاده از  مسئله بنابراین. شودمی

 هایکارتتفاده از پرداخت حقوق کلیه کارکنان دولت را فقط با اس توانمی ؛ مثالًقانونی و اجبار انجام شود هایروش
 مؤثرترینو  ترینسریعبه همین ترتیب در مورد سایر ابزارهای بانکداری الکترونیک. این روش  ؛ واعتباری انجام داد

فرهنگی اجتماعی مردم ایران است. از این طریق به مرور  هایویژگیراه فراگیر شدن بانکداری الکترونیک با توجه به 
. البته به این نکته نیز باید اشاره نمود که شودمیبه ساختار بانکداری الکترونیک تبدیل زمان ساختار بانکداری سنتی 

بوده و کشور ما نیز در حال حرکت  انکارناپذیرآنالین  هایفناوریحرکت به سوی بانکداری الکترونیک و به طور کلی 
 ران با آن است.به این سمت است و هدف ما سرعت بخشیدن به این روند و همسو کردن مردم ای

به عوامل  زمانهمدر کنار توسعه فنی، کمی و کیفی بانکداری الکترونیک به صورت  بایستمی هابانکبنابراین 
مهم مدیریت فناوری در سازمان خود  هایجنبهبر پذیرش آن از سوی مشتریان نیز توجه کنند و آن را یکی از  مؤثر

کالن وقتی از بخش بانکداری الکترونیک و  گذاریسیاستدر حیطه  کنند. قرار دهند تا بتوانند به موفقیت دست پیدا
و  گیردمیو در نتیجه بازار سرمایه قدرت بیشتری  شودمیبخش خصوصی حمایت شود، توسعه مالی بیشتر 

. شودمیخود موجب تقویت بیشتر و بیشتر تولید  گذاریسرمایه. این افزایش شودمیدر آن بیشتر  گذاریسرمایه
جذب  طورهمین. با رونق تولید داخلی و بازار سرمایه و گذاردمیحمایت از بازار هم به همین نحو بر تولید اثر 

که  شودمیتقویت شونده این فرآیند بر روی هم باعث  تأثیر. یابدمیخارجی، درآمد ملی نیز افزایش  گذاریسرمایه
م و مدیریت عوامل قابل کنترل نتایج شگرفی بگیرند. البته در بتوانند با دانش پویایی سیست گذارانسیاستدولت و 

منفی بیافرینند که به صورت  تأثیراتند توانمیو عدم توجه به عواقب کارها  گذارانسیاستصورت کم بودن دانش 
 به بار آورد. ناپذیرجبراننمایی تقویت شود و ضرری 
 توانمیانجام شده  سناریوهایاستفاده از ونسیم و بررسی  مدل توسعه مالی با سازیشبیه به طور کلی با توجه به

 نتایج زیر را مطرح کرد:
 ؛های توسعه مالیطراحی سیستمی شاخص (1
های سنتی توسعه مالی شاخص ؛ وهای بانکی دارای نوسانات زیادی استنظام مالی کنونی ایران در بخش (۴

اند، ممکن است که نتوانند توسعه مالی گرفته هایی که با استفاده از حجم پول و اعتبارات شکلنظیر شاخص
 ؛کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند

تجاری،  هایبانکداخلی  ییدارا، GDPمتغیرهای بانکی مؤثر بر توسعه مالی در این پژوهش شامل  ترینمهم (9
 ؛اسکناس و مسکوک و اعتبارات و تسهیالت بانکی است
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بانکداری الکترونیکی در کنار هم در  هایشاخص بیان کرد که استفاده از توانمیبا توجه به اعمال سه سناریو  (۱

، سبب افزایش های روزانهتراکنشتعداد افزایش و  افزایش خدمات، در وقت جوییصرفهمدل با تسریع عمل، 
و تسریع سرعت گردش پول و افزایش بانکی  رآمدافزایش د ،های توسعه مالیشاخص ، های بانکیسپردهدر 

 .شودمی نقدینگی

 :شودمیئه اار شده پیشنهادات زیر با توجه به نتایج به دست آمده و سناریوهای مطرح 

 ؛آن مزایای و الکترونیک بانکداری نوین هایسیستم از استفاده مورد در رسانیاطالع و تبلیغات افزایش 

 ؛نوین هایسیستم از ترس و اعتماد عدم کاهش منظور به راهکارهایی ارائه 

 ؛هاآن بر مؤثر عوامل تعیین و سیستم پویایی روش با بازار در فعال مختلف صنایع سازیمدل و بررسی 

 ؛سیستم پویایی دید از جهانی بانکداری مقایسه 

 ؛بر روی مدل هاآنهای بانکداری الکترونیک در مدل پویایی سیستم و بررسی اثر استفاده از دیگر شاخص 

 ؛بر بورس تأثیرگذاربزرگ و  هایشرکتمدل پویایی سیستم برای  ارائه 

 آنالین شکل به معامالت گرفتن انجام تأثیر سازیمدل و بررسی. 

هایی همراه است که باعث می شود رسیدن به هدف مورد همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیت
وهش نیز به عنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش، از این امر نظر با کندی همراه شود. پژ

های پژوهش، سعی برآن است که به خواننده این پیام داده شود تا مستثنی نیست. لذا در این قسمت با ارائه محدودیت

ای داشته باشد. عادالنهبتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت 
 های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:در این راستا محدودیت

انجام شده است و ممکن است برخی داده های عوامل موثر بر پژوهش در  پژوهش حاضر با استفاده از داده -الف
 ، لذا نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم را ندارد. باشدنظر گرفته نشده 

ها است. در ها در آینده، بر اساس رفتار گذشته شرکتهای اقتصادی و حسابداری تحلیل رفتار شرکتمدلدر  -ب
صورتی که در شرایط نااطمینانی و نوسانی ممکن است نتایج پژوهش ارزشمند نباشد و یا با واقعیت تطابق نداشته 

اطمینان است که دارای ثبات و اطمینان  بینی آینده بر اساس نتایج گذشته در صورتی قابلباشد. در واقع پیش
 باشیم.

a) ها توسط محقق است که تا حدودی ممکن آوری دادههای پژوهش خطای جمعیکی دیگر از محدودیت -ج
 است در ایجاد مشاهدات پرت و اثرگذار مؤثر باشد.

ار شدن پژوهش نشده و با این وجود، اعتقاد ما براین است که هیچ کدام از محدودیت های مزبور منجر به خدشه د

 پژوهش همچنان از روایی داخلی و خارجی مناسبی برخوردار است.
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