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  چکیده

ي اطالعات تـاثیر چشـمگیري در کسـب و کـار بانکـداري داشـته اسـت.        فناورهاي اخیر، در سال

بـا   اي به نحو فزایندهي اطالعات فناوردهنده این است که کسب و کار بانکی و  روندهاي آینده نیز نشان

یکدیگر ترکیب خواهند شد و نوآوري و موفقیت اقتصادي در بانکداري بر پایه همزیستی کسـب و کـار   

. از این رو، چگونگی این همزیستی و تعامل از موضوعات چـالش  بودي اطالعات خواهد فناوربانکی و 

روابـط میـان   تکـاملی بـراي توصـیف    برانگیز این حوزه است. این پژوهش با کاربرد استعاره زیستیِ هـم 

-اي، سعی در به تصویر کشیدن علل ناکامیي اطالعات و کاربرد روش تحلیل چندالیهفناوربانکداري و 

ي اطالعات در کشور داشـته اسـت. بـدین    فناورتکاملی بانکداري و هاي ارائه شده براي همهاي سیاست

بندي پذیرفته که پس از دسته ي اطالعات صورتفناورمنظور در ابتدا مصاحبه باز با خبرگان بانکداري و 

ه اسـت. در  اي آنها، فضاي سیاستگذاري که موجب آشفتگی وضعیت شده تشـریح شـد  و تحلیل سه الیه

ي اطالعات، مشخص شده فناورتکاملی بانکداري و گذاري براي بهبود وضعیت همهاي سیاستانتها، حوزه

  نی انجام پذیرفته است.کانو است. اعتباربخشی به نتایج و تکمیل مفاهیم، در گروه
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  مقدمه -1

ها به منظور جذب مشتري بیشتر، به دنبال امروزه با رقابتی شدن بازار کسب و کار، سازمان

هاي جدید کسب کسب فرصتهستند. آنها  هايبرآورده ساختن هرچه بیشتر نیازها و خواسته

ي فناورها را در این مهم یاري نموده است. ي اطالعات، سازمانفناورو کار با به کارگیري 

اند. اي با یکدیگر در تعامل و تکامل بودهاطالعات و کسب و کار همواره به طور دوجانبه

ارناپذیر و هاي عظیمی که داشته، جزئی انکهاي اخیر با پیشرفتي اطالعات در دههفناور

ضروري از کسب و کار بوده است. در واقع در دنیاي امروز، کسب و کارها بدون به کارگیري 

ي پیشرفته، بدون فناورهاي پیشرفته قادر به توسعه و رشد نخواهند بود و از طرفی یک يفناور

ي فناورکسب و کار مدرن قادر به نوآوري نخواهد بود. بنابراین هم کسب و کار و هم 

  .)Khan, 2011(عات به یکدیگر وابسته هستند اطال

ها بوده است. ي در بانکداري، مدیریت تعداد بیشمار درخواستفناورهدف اولیه در کاربرد 

افزایش کارایی همواره به عنوان هدف مدنظر  تحقق کاهش هزینه با به کارگیري اتوماسیون و

ي اطالعات بر بانکداري همواره فناوراند اما اهداف نه چندان بلند مدت. در واقع، تاثیر بوده

را آنها  ي تنها پشتیبان فرآیندهاي جاري کسب و کار نبوده، بلکهفناورناچیز شمرده شده است. 

ي اطالعات فناورجه گرفت که امروزه موضوع توان نتیدچار تغییرات اساسی نموده است. می

شود و موضوعی در سطح مدیریتی به ي اطالعات سازمان خالصه نمیفناورتنها در واحد 

بینی ي اطالعات و کسب و کار ناپدید شده است. پیشفناوررود و این یعنی مرز میان شمار می

ي، فناورهاي داشت که جهشتوان انتظار رسد اما میروند در آینده کمی مشکل به نظر می

ها به سختی بانکداري را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. ترتیب و یا بزرگی این جهش

بینی است با این حال یک یافته مهم از روند گذشته نشانگر این است که یک قابل پیش

 ي اطالعات موجود استفناورهاي وابستگی فزاینده میان کسب و کار بانکی و پیشرفت

)Lamberti & Büger, 2009(. 

  تکاملیهم  -1- 1

 ,Ehrlich & Raven(راون ارلیچ و  در تحقیقات 60تکاملی نخستین بار در دهه واژه هم

تکاملی  . منظور از همشدشناسی مطرح براي توصیف روابط دوجانبه تکاملی در زیست )1964

به تغییر ژنتیکی در گونه دیگري  پاسخدر  یکی یک گونهتدرترکیب ژن تغییردر تحقیق مذکور، 

تحقیقات در محیط بود. رفته رفته اقبال عمومی به این زمینه از آنها  (نامرتبط) به هنگام تعامل

تکاملی به عنوان به عنوان یک چهارچوب اصلی ، هم80گسترش یافت به طوریکه در دهه 
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. این مفهوم به سرعت (Futuyma & Slatkin, 1983)تحقیقات در علوم زیستی شناخته شد 

  .)Porter, 2006(هاي سازمانی و انسانی نیز مورد کاربرد قرار گرفت انتشار یافت و در سیستم

  ي اطالعاتفناورتکاملی بانکداري و هم  -2- 1

تکاملی صنایع، تشریح روابط علی دوسویه میان عناصر درگیر در نکته اساسی در درك هم

ي اطالعات جزئی انکارناپذیر فناورهاي اخیر . در سال)Murmann, 2003(فضاي مساله است 

ي فناورها همواره در تالش براي افزایش کاربرد از کسب و کار بانکی بوده است، بانک

به ارتباط با آنها  ي اطالعات منجر به روي آوريفناورها به اند. نیاز بانکاطالعات بوده

ي اطالعات شده است، از طرفی فناوراي هي اطالعات و یا تاسیس شرکتفناورهاي شرکت

ها نیز در این اکوسیستم وجود دارند که براي ارائه اي از سایر نهادها و سازمانمجموعه

-1هاي اثربخش جهت مدیریت آن، نیازمند تحلیل عمیق رفتارها، ساختار بازي و انگارهسیاست

  گران درگیر در فضاي مساله هستیم.هاي کنش

هاي راهبردي ي اطالعات در بانکداري کشور در برنامهفناوراربرد هاي اخیر کدر سال

هاي نوین در این صنعت هستیم، يفناورها قرار گرفته و روز به روز شاهد به کارگیري بانک

مقیاس جهانی، در مقایسه با کشورهاي پیشرو در با این حال شواهد حاکی از آن است که در 

هاي اتخاذ شده براي مدیریت این ایم. سیاسترار گرفتهاین حوزه، کماکان در ابتداي راه ق

ي اطالعات را دچار فناورتکاملی کسب و کار بانکی و اکوسیستم عمدتا ناکارآمد بوده و هم

ها، وضع ي اطالعات توسط بانکفناورهاي از جمله، تاسیس شرکت آشفتگی نموده است.

ي اطالعات توسط فناوراوم تجهیزات قوانین متعدد و تغییرات پی در پی در آنها، خرید مد

اند. پژوهش حاضر با کاربرد روش این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته ... که درو  هابانک

ها دارد با این اي سعی در شناخت و نشان دادن علل ناکارآمدي این سیاستتحلیل چندالیه

 هايموردنظر و الیههاي اثربخش نیازمند شناخت عمیق وضعیت تصور که براي ارائه سیاست

هاي متناسب با هر سطح را براي بهبود توان سیاستپنهان مساله هستیم. در این صورت، می

  وضعیت پیچیده ارائه نمود.

  پیشینه پژوهش  - 2

ه ي اطالعات صورت نپذیرفتفناورتکاملی بانکداري و مطالعات چندانی در خصوص هم

هاي ها و زیرساختبیشتر تحقیقات صورت گرفته به تشریح و بررسی مزایا، چالش است.

                                                        
1- Basic Assumptions 
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ها ي اطالعات بر کاهش هزینهفناورو یا ارزیابی تاثیر  ي اطالعات در بانکداريفناورموردنیاز 

اي (یعنی توجه ها به صورت چندالیهاند. در واقع تعامل این دو و شناسایی چالشاکتفا نموده

در تحقیقات نادیده گرفته هاي آنها) و انگارهآنها  گران مختلف، ساختار بازي بینشرفتار کنبه 

 :شود آورده میي اطالعات فناوراز مطالعات در حوزه بانکداري و  موارديشده است. در ادامه 

به  براي چهارچوبی به ارائه )1390ی، جالل و شکرگزار ،فامییپاشا(فام و همکاران پاشایی

 بانکداري در الزم هايزیرساخت ایجاد به توجه بانکی با نظام رد اطالعات يفناور کارگیري

اند که گیري نمودهاند. در نهایت اینگونه نتیجهآن را برشمرده هايچالش الکترونیکی پرداخته و

 در و الزم هايزیرساخت فراهم بودن با تنها اطالعات يفناور بر مبتنی بانکی نظام استقرار

 و هازیرساخت به و بنابراین ضرورت توجه باشد پذیرامکان تواندمی مشخص فنی چارچوب

نظارتی  و بانک) اجرائی (شعب نقش قالب در بانک فعالیت چارچوب و ارکان تبیین و آن اصالح

 سزائی به نقش بانک در اطالعات يفناور در به کارگیري ا) ا ج مرکزي بانک و مرکزي (سازمان

نشان داد که  )Dangolani, 2011(نماید. مطالعه دیگري در بانک کشاورزي ایران می ایفا را

جویی در وقت مشتریان و ي اطالعات به سه طریق بر سیستم بانکداري موثر است: صرفهفناور

اي. برخی مطالعات نیز به بررسی تاثیر هاي شبکهتسهیل تراکنش ها وکارکنان، کاهش هزینه

اند و به این هاي تجاري در ایران پرداختهگسترش بانکداري الکترونیکی بر سودآوري بانک

 اسدزاده(ها داشته است اند که بانکداري الکترونیکی تاثیر مثبتی بر سودآوري بانکنتیجه رسیده

. تحقیقاتی در ایاالت متحده، آلمان و سایر کشورها )1387 ي،دیزب و يگودرز ،1390 ی،انیک و

ت آن بر ي اطالعات در بانکداري و تاثیر مثبفناورنشاندهنده روند رو به رشد کاربرد 

اند ي اطالعات در بانکداري بودهفناورسودآوري و همچنین لزوم توجه به ارتقاي سطح 

)Bátiz-Lazo & Wood, 2002; Furst, Lang, & Nolle, 2001; Lamberti & Büger, 2009; 

Shu & Strassmann, 2005(.   

 روش پژوهش  - 3

هاي باز صورت گرفته با خبرگان دانشگاهی و صنعت، مفاهیم اصلی در ابتدا با مصاحبه

اي، سطوح مختلف مساله واکاوي شده و چندالیه یافت گردید و سپس بر اساس روش تحلیل

اي ترسیم گردید. در ادامه، جزئیات ي بر اساس تحلیل چندالیهسیاستگذاردر نهایت فضاي 

  روش تشریح شده است.

  

 



 35        ایران در اطالعات فناوري و بانکداري صنعت تکاملیهم هايسیاست شکست واکاوي 

  مصاحبه باز -3-1

مصاحبه باز (تا رسیدن به اشباع) با خبرگان  12با کاربرد روش گلوله برفی، تعداد 

ي اطالعات و بانکداري) صورت پذیرفت. فناورل در حوزه دانشگاهی و صنعت (فعا

 آورده شده است. 4و  3شوندگان و نتایج مصاحبه به ترتیب در جدول مشخصات مصاحبه

گو پاسخها میزان ساختاري است که پژوهشگر به هاي اصلی میان مصاحبهیکی از تفاوت

جدول مصاحبه بسیار سازمان یافته توانند از از لحاظ ساختاري می هاکند. مصاحبهتحمیل می

که در آن جاي هیچ تغییري نیست تا مصاحبه سازمان نیافته که اکتشافی و غیرمستقیم است، 

باید در مورد تعدادي از عناوین از پیش انتخاب گر میتغییر کند. در مصاحبه اکتشافی، مصاحبه

اص به شکل از پیش هاي خشده در ذهن پاسخگو کاوش کند ولی توجهی به پرسیدن پرسش

هاي استاندارد کند، نه داراي پرسشگري که از این روش استفاده میتعیین شده ندارد. مصاحبه

ها در بندي کردن پرسشگوها پرسیده شود و نه به طبقهاي است که باید از همه پاسخشده

- احبههاي متعددي از نظرات مصگر، جنبهپردازد. در عوض مصاحبهحول و حوش موضوع می

کند، عناوین آیند مطرح میکاود و موضوعات را آن طور که در گفتگو پیش میشونده را می

دهد. در کند و به نیروي تحلیل و ابتکار خود مجال تاخت و تاز میجالب توجه را تعقیب می

، دالور(هاي جدید و آزمودن آن طی مصاحبه است همین حال سعی وي ایجاد فرضیه

. بنابراین این پژوهش نیز داراي سواالت متعدد و استاندارد از پیش تعیین شده نبود )157:1389

گردید، و به درخور تخصص مصاحبه شونده و تجربه وي، سواالت در طی مصاحبه مطرح می

هاي باز توضیح داده شد، داراي تعدادي سواالت همانطور که در خصوص مصاحبه در عوض،

گردید. این سواالت و برخی از سواالت فرعی که در آغاز میآنها  کلی بود که مصاحبه با

  ارائه شده است. 1ها پرسیده شد، به شرح جدول مصاحبه

  هاسواالت اصلی و فرعی مصاحبه -1جدول

  ردیف صلیسواالت ا سواالت فرعی

این تاثیر دوجانبه چگونه وضعیت این دو را تغییر 

هایی از تجربه خود را بازگو داده است؟ لطفا نمونه

نمایید. (سایر سواالت به درخور پاسخ ارائه شده از 

 شد).پرسیده می شونده از ويمصاحبه

آیا به نظر شما، تغییرات بانکداري 

ي اطالعات به طور فناورو 

یکدیگر تاثیرگذار دوجانبه بر 

 است؟

1  
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ها را خصوص این چالش لطفا تجربه خود در

(سایر سواالت به درخور پاسخ ارائه  توضیح دهید

 شد).پرسیده می شونده از ويمصاحبهشده از 

آیا در کشور، در تاثیر متقابل 

ي اطالعات، فناوربانکداري و 

 هایی وجود دارد؟ چالش

2  

 اي)الیهاي (سه الیهتحلیل چند -3-2

 ;Inayatullah, 1998(نمایند تري از مساله ارائه میاي توصیف دقیقهاي چندالیهالگو

Schein, 1985; Williamson, 2000(.  در این پژوهش براي پی بردن به رفتار، ساختار بازي و

اي مورد کاربرد قرار گرفته هاي ذهن بازیگران مختلف و توصیف آنها، الگوي چندالیهانگاره

هاي فضاي اي) ابزاري است براي ترسیم چالشاي (سه الیهاست. در واقع، الگوي چندالیه

ي اطالعات در کشور. در قسمت بعدي، الگوي سه فناورتکاملی بانکداري و ي همستگذارسیا

  اي تشریح شده است.الیه

  شناسایی مساله و ارائه راه حل  براي اي: منطقی الیه سه الگوي -3-2-1

-الیه  هاي آشکار ظاهري، وجود انسانی و هر آنچه که مربوط به انسان است عالوه بر الیه

چارچوبی براي تبیین و تفسیر   اي صرفاً شکار و پنهان هم دارد. الگوي سه الیههاي نیمه آ

گران در یک واقعیت اجتماعی نیست، بلکه منطقی است براي ارزیابی نظام معنابخشی کنش

ي سیاستگذارمیدان اجتماعی از منظر یک نگاه کالن و فرابخشی و همچنین ابزاري براي 

  .)1392 ي،ریوز و زادهفرتوك(تعاملی 

  ايالگوي چندالیهو  1پیچیدگی مرکب -3-2-2

هاي پنهان و قواعدي که بر مناسباتمان جاري پیچیدگی وضعیتی است که ما از فهم الیه

مان را نداریم. برداري از شاکله جمعیمانیم. به بیان دیگر، امکان خودفهمی و الیهاست، در می

الیسم انتقادي، اي تالشی است براي رمزگشایی از پیچیدگی. این الگو با نگاه رئالیهالگوي سه

نسبت به  الگو متقابل دارند. اینبیند که با هم ارتباطی هایی میواقعیت اجتماعی را در الیه

کند. اشکاالت موجود در یک پدیدار، معلول ساختارها  واقعیت، خنثی و رها شده برخورد نمی

گران و ایستارها و هاي غلط است. بر این اساس باید در دستگاه فکري کنش و انگاره

                                                        
معـادل   "پیچیدگی الگوریتمیـک "و  complexityمعادل فارسی کلمه  "پیچیدگی مرکب"ذکر این نکته ضروري است که  - 1

است و در این مقاله هر کجا در متن کلمه پیچیدگی آورده شده، منظور پیچیدگی مرکب است، که  complicacyفارسی کلمه 
  آورده شده است. "پیچیدگی"براي رعایت اختصار، کلمه 
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جستجو کرد و بر اساس استعاره کوه یخ نشان داد که چگونه باید باالي کوه  زیستارهاي آنان

تواند به آینده  یخ را به واسطه پایین آن بفهمیم و پایین کوه یخ را به واسطه باالي آن. نظامی می

 در که را هایی مسأله. ردازدبپ تر عمیق هاي الیه به در تعریف مسأله و تولید راه حل فکر کند که

آنها  حل براي را دیگري فضاي و برده تر عمیق هاي الیه به رسند،  می نظر به الینحل امر ظاهر

 ندهد اجازه آن انسدادهاي تشخیص و شاکله به نسبت هوشیاري با برعکس و کند؛ می باز

 شود راهبردي گیري غافل سبب و کرده ظهور منتظره غیر شرایط در خاموش، و پنهان مسائل

  .)1393 ي،ریوز و زادهفرتوك(

  
  .استعاره کوه یخی)( ايالگوي سه الیه -1شکل 

  )1هاي سه گانه (شکل  الیه

 که جایی. است اجتماعی هاي و واقعیت آشکار ي رویه اول، آشکار: الیه الیه اول، الیه

 آشکار عالئم و کنند می ظهور ها مسأله که جایی. دید توان می را این نظام بازیگران هاي کنش

 بسیار آن پنهان هاي الیه که کرد تشبیه یخ کوه به توان می را واقعیت. دهند می نشان را خود

 هاي کنش با ما اول الیه در که داشت توجه باید. آشکارند هاي الیه از تر  کننده تعیین و تر قوي

 پس در ساده، طور به اما. هستیم روبرو اقتصاد مختلف هاي عرصه گرانکنش روزمره و عادي

 ها نیز الیه این درك که دارد وجود مهم الیه ها، دودستاورد و رفتارها مشهود، هاي کنش

  است. ضروري

 ها،دستاورد نمودها، نهادي: قواعد و یافته عینیت ساختارهاي: آشکار نیمه  الیه دوم، الیه

 که قواعد این. پذیرند می تأثیر یافته عینیت قواعد و ساختارها ها، از واقعیت و حوادث پیامدها،

 که هستند، مستتري نهادي هاي چارچوب و باثبات هاي توافقاند  شده پنهان ها بازي بافت در

 و منع از آکنده فضایی ایجاد با قواعد نهادي این. گیرد می شکلآنها  درون اجتماعی فرایندهاي

تواند  کنند که هم می می ایجاد فراخ ناهایی و تنگناها سیستم، درون کنشگران براي ترغیب،

 هماهنگ ها ترغیب و منع این با را خود رفتار تعالی بخش باشد و هم گردابه ساز. کنشگران،
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 ساختارها، نهادها، در. شود می ظاهر اجتماعی پیامدهاي هماهنگ رفتارهاي این از و کرده

 با و است مرتبط رفتار با که خاصی معرفت. است نهفته معرفت نوعی نیز ملکات و عادات

 دوم الیه در .دهد  می کاهش را ناپذیري بینی پیش و قطعیت عدم و کند می پیدا تحقق تکرار

 در ندانسته، یا دانسته ناخواسته، یا خواسته گران، کنش که دارند وجود آشکاري نیمه هاي ریل

   بخشند.می تحکیم را گذشته به  وابستگی و گیرند می قرار ها ریل آن

 و ها طرح ها، انگاره از است عبارت سومه الی فکري: دستگاه و ها انگاره پنهان، سوم و الیه

 افزا هم و مکمل یا رقیب ها انگاره که این. نفع ذي هاي گروه از یک هر ذهنی هاي چارچوب

 ها سادگی که این گرا، واقع یا است گرا توهم ها گفتمان مفاهیم مطرح در که این واگرا، یا هستند

 و ها فرصت به معنابخشی. گردد می باز فکري دستگاه غناي به بیند، می چگونه را ها پیچیدگی و

 از آن ارزیابی و واکاوي خاطر همین به و افتد می اتفاق فکري دستگاه طریق از آینده تهدیدهاي

  . است برخوردار زیادي اهمیت

  بازاندیشی در منطق تشخیص مسأله و ارائه راه حل -3-2-3

بندي کلی، سه نوع مواجهه با مسأله و ارائه  هاي سه گانه، در یک تقسیم با توجه به الیه

  حل وجود دارد: راه

 در مقطعی و موضعی هاي بهبود بر ناظر اي الیه یک هاي حل راه: اي الیه یک هاي حل راه

 لمس و مشهود که سطحی همان در مسأله دیگر عبارت به. است متعارف ابزارهاي چارچوب

  . شود می حل و ادراك است شدنی

. دارند بازي قواعد و نهادي بافت بر تمرکزاي  الیه دو هاي حل راه: اي الیه دو هاي حل راه

 هاي قابلیت و میدان عمل نانوشته و نوشته قوانین نهادها، به دوباره نگاهی با ها حل راه این

  . شوند  می پرداخته و ساخته گرانکنش نامشهود

 و انتقادي بازاندیشی اساس بر شده تولید هاي حل راه سومه الی در: ايالیه سه هاي حل راه

 هاي چارچوب ذهنی، هاي الگو و بنیادین مفروضات نظیر تر عمیق در ساختارهاي خالقانه

 را کنشگران هویت و نظام معنایی که هایی انگاره کلمه یک در و ها اسطوره و ها استعاره مرجع،

  . گیرد می شکل سازند می

و  پذیرد نمی را گرایی جبر و کند نمی سلب را گران کنش اختیار نظري، چهارچوب این

 در شده ذخیره اختیارات و ها اراده انباشت واقع، در را شاکله پنهان و آشکار نیمه هاي الیه

 شکل را گران کنش اي الیه یک و اول درجه هاي کنش که کند می تلقی ها انگاره و ساختارها

 گران، کنش غالب رفتار نشوند، تولید اي الیه سه  و اي دو الیه هاي حل راه که زمانی تا و دهد می

 ي،ریوز و زادهفرتوك(بود  خواهد گذشته هايانگاره و ساختارها تاثیر تحت هرچیزي از بیش
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 آن موفقیت در ايالیه سه و ايالیه دو هاي حل راه تولید زمان هنگام به . تشخیص)1393

 داشته وجود آن در زیادي پیچیدگی و قطعیت عدم که محیطی در ویژه است؛ به مؤثر بسیار

  .)1392 ي،ریوز و زادهفرتوك(باشد 

  اعتبارسنجی  - 4

هاي این پژوهش و تکمیل مفاهیم یافت شده، گروه کانونی به منظور اعتباربخشی به یافته

از تعامل  هاي کانونی یکی از انواع مصاحیه گروهی است کهمورد کاربرد قرار گرفت. گروه

هاي برد. اگرچه مصاحبهکنندگان در پژوهش به منظور ایجاد داده بهره میمیان مشارکت

آوري همزمان داده از گروهی از افراد گروهی، اغلب به عنوان یک راه آسان و سریع براي جمع

د. گیرنهاي کانونی، تعامل گروهی را به عنوان بخشی از روش در نظر میروند، گروهبه کار می

 بدین معنی که به جاي اینکه پژوهشگر از هر فرد بخواهد که به نوبه خود به سوال پاسخ گوید،

ها نماید، مانند سوال پرسیدن، رد و بدل کردن داستانرا تشویق به گفتگوي با یکدیگر میآنها 

هاي یکدیگر. این روش، به ویژه جهت کشف ها و دیدگاهو اظهارنظر در خصوص تجربه

- توان آن را براي بررسی نه تنها اینکه افراد چه فکر میتجربه افراد سودمند است و میدانش و 

 .)Kitzinger, 1995(نیز مورد کاربرد قرار داد آنها  کنند بلکه چگونگی و چرایی نحوه تفکر

  ارائه شده است. 2مشخصات گروه کانونی به کار رفته در این پژوهش در جدول 

  ها و تکمیل مفاهیمنونی براي تایید یافتهگروه کا مشخصات -2جدول 

نفرساعت 

 تخصیص یافته

میانگین سابقه 

 کار مرتبط

تعداد 

 افراد
 تخصص

  2 سال 16 2
ي اطالعات بانکی فناورمدیرعامل شرکت 

 (مستقل از بانک)

  1 سال 20 2
ي اطالعات بانکی فناورمدیرعامل شرکت 

 (وابسته به بانک)

 اطالعات بانک دولتیي فناورمعاون   1 سال 20 2

  ي اطالعات بانکیفناورمشاور قانونگذار   1  سال 24  2

  هاي بانک دولتیرییس گروه تشکیالت و روش   1  سال 15  2

  هاي خصوصی و دولتیهاي بانکمشاور سیستم   1  سال 25  1

  عضو هیات علمی دانشگاه در حوزه مدیریت  3  سال 30  2
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 نتایج پژوهش  - 5

  هامصاحبه -5-1

ها در جدول هاي مهم کالمی مصاحبهشوندگان و خالصه گزارهمشخصات مصاحبهجدول 

  اند.ارائه شده 4و  3شماره 

شوندگانمشخصات مصاحبه -3جدول   

شماره 

  مصاحبه
  شوندهمصاحبه

سنوات سابقه 

  کار مرتبط

  14 (مستقل از بانک)ي اطالعات بانکی فناورمدیرعامل شرکت   1

  15 هاي بانک دولتیرییس گروه تشکیالت و روش  2

  14  ي اطالعات خصوصیفناورمدیر پروژه شرکت   3

  17  رییس گروه اداره کل سازمان بانک دولتی  4

  20  ي اطالعات بانکی (وابسته به بانک)فناورمدیر عامل شرکت   5

  25  هاي خصوصی و دولتیهاي بانکمشاور سیستم  6

  20  از بانک)(مستقل ي اطالعات بانکی فناورمعاون شبکه شرکت   7

  24  ي اطالعات بانکیفناورمشاور قانونگذار   8

  18  (مستقل از بانک)ي اطالعات بانکی فناورمدیرعامل شرکت   9

  17  (مستقل از بانک)ي اطالعات بانکی فناورمدیرعامل شرکت   10

  13  ي اطالعات بانکیفناورمشاور قانونگذار   11

  20  ي اطالعات بانک دولتیفناورمعاون   12

ها هاي کالمی در مصاحبهترین گزارهخالصه مهم -4جدول   

ف
دی

ر
  

  هاي کالمیترین گزارهخالصه مهم
شماره 

  مصاحبه

1  

هاي دولتی در سایه حمایت دولت مشتري کالن خود را دارا هستند و تالش بانک

ي اطالعات را زحمتی فناوربراي تحقیق و توسعه و نوآوري در حوزه بانکداري و 

هاي دولتی عموما در رده لبه ارائه شده توسط بانکبیند. بنابراین خدمات بیش نمی

  گیرد. ي قرار نمیفناور

 و 2 و 1

4 
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2  

ها، بنا به دالیلی از قبیل مشکالت در محصول و خدمات ارائه شده و عدم بانک

ي اطالعات خصوصی را فناورهاي هاي شفاف به بانک، شرکتپاسخگویی

ي فناورهاي داند. این امر منجر به تشکیل شرکتناکارآمد میغیرقابل اعتماد و 

ها شده است با این تصور که اگر شرکت متعلق به خود اطالعات توسط بانک

  بانک باشد، از چنین دردسرهایی رهایی خواهد یافت.

 و 2 و 1

و  5و  4

  10و  9

3  
اکنون شیب اند، اما همها بیشتر از سایر صنایع وارد رقابت شدهاگرچه بانک

  ها شبیه یکدیگر است.نوآوري کمتر شده و خدمات بانک

و  9و  1

10  

4  

با آنها  اند،روتر بودهي اطالعات اندکی پیشفناورهاي خصوصی در کاربرد بانک

هاي کوتاه مدت و خدمات نه چندان نوآورانه سعی در جذب و حفظ ریزيبرنامه

ي اطالعات سعی در فناور هاي خصوصی با کاربردمشتري خود دارند. بانک

هاي خصوصی ها دارند. تغییراتی که در خدمات ارائه شده توسط بانککاهش نرخ

  بینیم عمدتا محدود به تغییرات ظاهري در خدمات است.می

و  6و  1

8  

5  

-ها دارد و همهاي سیاسی و مدیریت بحرانبانک مرکزي بیشتر گرایش به تصمیم

ي در بانکداري نقش فناوراکنون در عرصه خدمات نوآورانه و روندهاي جدید 

ي اطالعات به کررات فناورهاي شرکت ها وبانک، فعال و مدیریت کننده ندارد

  هاي غیرمعمول و همچنین تغییر مکرر قواعد هستند.مواجه با انتظارات و خواسته

و   3و  2

و  8و  6

  11و  10

6  
متخصصین بیرونی اعتماد ندارد. این بی اعتمادي اغلب ناشی از بانک مرکزي به 

 دانشی است.بی

و  6و  1

10  

7  

ي اطالعات بانکی وجود ندارد. به خصوص در نظام فناورنظام قانونگذاري در 

ي اطالعات بانکی است. بانک مرکزي در فناورترین مساله در پرداخت که عمده

ماندگی ایجاد کرد که خوب هم عمل کردند هایی را براي جبران عقب ابتدا شرکت

گري بایست از تصديها برخالف رسالت اولیه خود که میاکنون این شرکتاما هم

اند و خود را متولی هاي غیرحاکمیتی خارج شوند، از بازار عقب نرفتهو سیستم

ها، دانند. همچنین انتظار بانک مرکزي براي کسب سود توسط این شرکتبازار می

 ها قیمت را پایین نیاورند.ث شده تا این شرکتباع

  8و  6

8  
ي اطالعات در کشور وجود فناورهاي در کاربرد در بانکداري الکترونیک ولخرجی

 گردد. ها به مصرف کننده نهایی منتقل میدارد که این هزینه
   8و  2

9  
هاي خصوصی نداشته است. ارجاع به دولت نقش رشد دهنده براي شرکت

هاي زیرمجموعه بانک مرکزي، براي هاي خصوصی ندارد و حتی شرکتشرکت

و  8و  6

10  
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 بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است. 

10  
حاکمیت از  بعدها خروج ي باشد و نه اجرا حتیسیاستگذارحاکمیت باید فقط در 

 کند.گردد و حتی به نفع خود قانونگذاري میبازار مشکل می
  10و  8

11  
تواند فرصت باشد و هم باعث نابودي بخش خصوصی گردد هم میها رفع تحریم

  اگر درست مدیریت نشود. 
  8و  6

12  

هاي تواند هزینهبرد. نمیبخش خصوصی از کمبود نیروي متخصص رنج می

هاي دولتی نظام حقوق و نگهداري نیروي انسانی را تامین کند و از طرفی شرکت

 ریزند.دستمزد را به هم می

و  6و  1

9  

13  

هاي دولتی، به علت ي اطالعات تشکیل شده توسط بانکفناورهاي شرکت

 اند.، گاها تبدیل به بدنه ناکارآمد و وابسته شدهوابستگی به تامین مالی بانک

ساختار قراردادها ناقص و منابع انسانی ناکارآمد بوده و بنابراین سطح نوآوري به 

 اند. ها شدهسپاري پروژهها مجبور به برونشدت پایین بوده و بانک

5  

14  

ها نیز اگرچه در برخی ي اطالعات تشکیل شده توسط بانکفناورهاي شرکت

اند، پس از مدتی به دلیل کاهش سهم بازار و عدم مراجعه رو بودهها پیشعرصه

 اند.ها شدههاي رقیب به آنها، به شدت دچار افزایش هزینهسایر بانک

و  9و  1

10  

15  

ي اطالعات بانکی روي فناورهاي زمان و کوچکتر شدن سهم بازار، شرکتبا گذر 

هاي خود را اند تا بتوانند هزینههایی خارج از حوزه تمرکز خود آوردهبه فعالیت

 پوشش دهند. 

و  9و  1

10  

16  

-اي نرمو تولید حرفه ي اطالعات سرمایه کافی براي زیرساختفناورهاي شرکت

گذاري سودآوري چندانی از محصوالت خود ندارند تا سرمایهافزار ندارند زیرا 

 کنند.

و  9و  1

10  

17  

تر از دنیا ي عقبفناورها و عدم ارتباط با شرکاي خارجی، از لحاظ به علت تحریم

هستیم، از طرفی قرار نگرفتن در یک محیط رقابتی، محصوالت و خدمات ارائه 

 یت نگه داشته است.شده داخلی را عمدتا در سطح پایینی از کیف

10  

18  

ها را فاقد دانش و آگاهی ي اطالعات، اغلب، بانکفناورهاي خصوصی شرکت

بینند. بینی میدانند و قوانین بانک مرکزي را نیز غیرمنطقی و غیرقابل پیشالزم می

این شرکتها عموما از دست زدن به تحقیق و توسعه اساسی واهمه دارند و بقاي 

 بینند. جدي میخود را تحت خطر 

و  9و  1

10  

  8و  1هاي خود بسیار حساس هستند البته در بسیاري ها نسبت به دسترسی به دادهبانک  19
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اند اما ها را به صورت سیستماتیک ذخیره نکردهها حتی این دادهاز موارد بانک

مسائل دهند. ها نمیها را داشته باشند اجازه دسترسی به شرکتحتی اگر داده

توان در این حوزه کار کرد. مدیریتی حاکمیت داده تا حل نشود نمیسیستمی و 

ها نسبت کارهایی در این زمینه صورت گرفته ولی هنوز نهایی نشده است. بانک

هاي مبناي منطقی ندارد و بسیاري به داده حساسیت دارند اما بسیاري از حساسیت

 شوند.ها محرمانه محسوب نمیاز داده

20  

اي براي خود متصور نیست و به همین دلیل قراردادها ناقص هستند. آیندهبانک 

-خواهد چون مشتريدهد و بانک نمیهاي پرداخت طرحی را به بانک میشرکت

اش را دارد. گاهی نیز باید بقیه بازیگران به طرح اضافه شوند (مانند خدمات 

را ندارد و آنها  رد باکه عموما بانک حوصله برخو) درمانی، پست، کارگزاري و ...

 گردد. یا تضاد منافع براي ایشان ایجاد می

  2و  1

21  

ي فناورها بسیار هراس دارند از ها مانند تیغ دو لبه است. بانکي براي بانکفناور

اند. از جمله دالیل این ترس کار و کم جرات شدهها، محافظهو در مقابل نوآوري

   شفافیت اشاره کرد.توان به دالیلی همچون امنیت و می

  10و  1

22  

واردات محصوالت درجه اول دنیا در این حوزه هزینه بسیار باالیی دارد که به 

مراتب باالتر از محصوالت داخلی است و از طرفی تا حد بسیار باالیی نیاز به 

ها به عنوان ها براي بانکسازي دارند که این امر باعث باال رفتن هزینهبومی

ها حتی پس از روبرو شدن با دردسرهایی که محصوالت گردد. بانکمشتري، می

 دارد، حاضر به خرید محصول داخلی نیستند.آنها  خارجی براي

  10و  9

23  

افزار است. عموما این یکی از مشکالت فرهنگی جامعه ما بحث مالکیت نرم

گرایش به افزار نباید بهاي چندانی پرداخت و ذهنیت جا افتاده است که براي نرم

ها افزار است. این امر در ذهنیت بانکافزار بسیار بیشتر از نرمپرداخت بهاي سخت

اش را بیابد و با افزار قیمت واقعیگردد. باید نرمبه عنوان کارفرما نیز مشاهده می

 قیمت مناسب تولید گردد.

  10و  9

24  
توانند اطالعات نمیي فناورهاي افزار، شرکتبه علت پایین بودن قیمت نرم

 اند. افزار رفتههاي خود را پوشش دهند و بنابراین به دنبال نگهداري نرمهزینه
  10و  9

25  
افزار اعمال ها کاهش هزینه را در قسمت نرمدر اوضاع اقتصادي نامساعد، بانک

 گردد.ها ثبت نمیافزار در داراییکنند، زیرا نرممی
10  

  11ي اطالعات فناورهاي اطالعات کشور با بانکداري و شرکتي فناورقانونگذاري   26



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی -  فصلنامه علمی                     44

منفک است و در حوزه بانکداري حرفی براي گفتن ندارد. در دنیا نظارت بر 

دهند و ما نیز نیازمند اي انجام میي اطالعات را موسسات استاندارد حرفهفناور

  چنین موسساتی هستیم.

27  
ها سخت است و چون مدیران ن ذهنیتچون تکنولوژي را نمیشناسیم و تغییر داد

  ترسیم.اند، از تکنولوژي میسنتی دست از مدیریت برنداشته
  12و  11

28  

اند اما توزیع ي اطالعات داشتهفناورگذاري خوبی در ها به طور کلی سرمایهبانک

گذاري هاي سنتی به شدت سرمایهسهم نامناسب است، روي نگهداري سیستم

  گذاري نشده است.و روي آموزش تقریبا هیچ سرمایه شده و روي توسعه کم

11  

  11  وظیفه بانک مرکزي، در حال حاضر، بانکداري دولت است.  29

30  

ي فناوري اطالعات، سه قسمت فناوربراي تعامل دو جانبه موثر میان بانکداري و 

و اطالعات، افراد و فرایندها باید با هم رشد کنند که در حالت کنونی روي افراد 

  گذاري مناسب صورت نگرفته است.فرایندها سرمایه

12  

31  
ي فناورهاي ها و در نتیجه شرکتوضعیت کالن اقتصادي بر اوضاع نامساعد بانک

  اطالعات موثر بوده است.
12  

  گراناي) کنش(سه الیه ايتحلیل چند الیه -5-2

مساله شناسایی و الگوي گر اصلی درگیر در کانونی، چند کنش ها و گروهبر اساس مصاحبه

شود که قادر به ها و ... گفته میها سازمانگران، به افراد، گروهتکمیل شد. کنشآنها  ايسه الیه

گران، از طریق کنش .)Burns, Baumgartner, & DeVille, 1985(گیري و اقدام هستند تصمیم

در واقع،  .)Wasserman & Faust, 1994(شوند. پیوندهاي اجتماعی، به یکدیگر متصل می

هاي خود بر وضعیت پیچیده ها و واکنشگران عناصري داراي اراده هستند که با اقدامکنش

گران شناسایی شده در شوند. کنشتاثیرگذارند و مانع تغییر تعادل فعلی به تعادل جدید می

  ساله این پژوهش عبارتند از:م

 هاي دولتیبانک -1

 هاي خصوصیبانک -2

 ي اطالعات بانکی (مستقل از بانک)فناورهاي شرکت -3

  ي اطالعات بانکی (وابسته به بانک)فناورهاي شرکت -4

 بانک مرکزي -5

 دولت  -6
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 هاي خارجیبانک -7

 المللی ناظرنهادهاي بین -8

ها گر متصور شد. شامل انگارهکنشاي براي هر توان پیکرهگران، میپس از شناسایی کنش

گر براي درك اتفاقات پیرامونی است، ساختار که قواعدي است که که دستگاه معرفتی کنش

تواند تحرك داشته باشد و رفتار که واکنش گر خواسته یا ناخواسته در آن قواعد میکنش

-اي کنشالیه گر بر اساس درك او از پیرامون و در چهارچوب قواعد است. الگوي سهکنش

  ارائه شده است. 12تا  5گران این مساله در جدول 

  اي دولتالگوي سه الیه -5جدول 

  رفتار
هاي بانکی خواسته شده هاي پولی و عدم ثبات در محصولتحمیل سیاست •

  )11و  10و  6و  2(مصاحبه شماره 

  ساختار

نماید (گروه وزارت امور اقتصادي و دارایی رئیس بانک مرکزي را تعیین می •

 کانونی)

  هاي دولتی (گروه کانونی)تملک بانک •

  هاانگاره
 )11وظیفه بانک مرکزي، بانکداري دولت است (مصاحبه شماره  •

  (گروه کانونی) هاي دولتی، ابزار دولت هستندبانک •

  هاي دولتیاي بانکالگوي سه الیه -6جدول 

  رفتار

 )4و 2و 1شماره ي (مصاحبه فناوری کسب و کار با هماهنگعدم  •

 )12ي اطالعات (مصاحبه شماره فناورسودآوري کم حاصل از  •

 )4و 2و 1عدم کارایی (مصاحبه شماره  •

 )4و 2و 1ي (مصاحبه شماره فناوردوري از لبه   •

  )4و 2و 1دنبال محصوالت جاافتاده بودن (مصاحبه شماره  •

  ساختار

 اولویت، پاسخگویی به دولت است (گروه کانونی) •

 (گروه کانونی) B2Cنداشتن و یا ضعیف بودن حوزه  •

 )12و 11هستند (مصاحبه شماره  فرایندها، افراد و مدیران سنتی •

 کند (گروه کانونی)بانک مرکزي، قوانین بانکداري سنتی را تحمیل می •

 )8و  6ي اطالعات شفاف نیست (مصاحبه شماره فناورقوانین حوزه  •

  است (گروه کانونی) درآمد بانک، کمتر وابسته به محصول •

 )4و 2و 1مشتري کالن و یا حمایت دولت همواره وجود دارد (مصاحبه شماره  •  هاانگاره



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی -  فصلنامه علمی                     46

ي اطالعات خصوصی قابل اعتماد نیستند و ناکارآمد هستند فناورهاي شرکت •

 )10و 9و  5و 4و 2و 1(مصاحبه شماره 

 )10و 1ترس از شفاف شدن اطالعات (مصاحبه شماره  •

 )10و 1(مصاحبه شماره ترس از امنیت  •

  ي اطالعات براي برندینگ بانک است (گروه کانونی)فناور •

  هاي خصوصیاي بانکالگوي سه الیه -7جدول   

  )8و  6و 1تغییر در ظاهر خدمات (مصاحبه شماره  •  رفتار

  ساختار

 )8و  6و 1برنامه ریزي کوتاه مدت (مصاحبه شماره  •

 )8و  6و 1(مصاحبه شماره ها  نرخهاي اندك و کاهش جذب مشتري با نوآوري •

 )12و 11هستند (مصاحبه شماره  فرایندها، افراد و مدیران سنتی •

 کند (گروه کانونی)بانک مرکزي، قوانین بانکداري سنتی را تحمیل می •

 )8و  6ي اطالعات شفاف نیست (مصاحبه شماره فناورقوانین حوزه  •

  کانونی)درآمد بانک، کمتر وابسته به محصول است (گروه  •

  هاانگاره

 این تصور که مشتري وي خرد است (گروه کانونی) •

 )4و 2و 1دولتی است (مصاحبه شماره هاي  بانک مرکزي به نفع بانک •

ي اطالعات خصوصی قابل اعتماد نیستند و ناکارآمد هستند فناورهاي  شرکت •

 )10و 9و  5و 4و 2و 1(مصاحبه شماره 

 )10و 1شماره ترس از شفاف شدن اطالعات (مصاحبه  •

 )10و 1ترس از امنیت (مصاحبه شماره  •

  ي اطالعات براي برندینگ بانک است (گروه کانونی)فناور •

  اي بانک مرکزيالگوي سه الیه -8جدول 

  رفتار

 ي اطالعات (گروه کانونی)فناورمقاومت جدي در مقابل نوآوري بانکی و  •

 )10و  8و  6و  2تغییر مکرر قواعد (مصاحبه شماره  •

  )10و  8و  6و  2غیرمعمول از خدمات (مصاحبه شماره  و انتظاراتها  تعریف •

  ساختار

 )10و  6و  2تعامل با نهادهاي امنیتی (مصاحبه شماره  •

و  8و  6و  2ي اطالعات در کشور (مصاحبه شماره فناورابهام در قوانینو روندهاي  •

10(  
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  هاانگاره

 10و  8و  6و  2(مصاحبه شماره  بیندخود را بازوي دولت و یک نهاد سیاسی می •

 )11و 

 دولت بحران دارد و او باید بحران را مدیریت نماید (گروه کانونی) •

 )10و  6و  1به متخصصین بیرونی اعتماد ندارد (مصاحبه شماره  •

  ترس از امنیت (گروه کانونی) •

  ي اطالعات وابسته به بانکفناورهاي اي شرکتالگوي سه الیه -9جدول 

  رفتار
 )5نوآوري به شدت پایین (مصاحبه شماره  •

  )5ناکارآمدي (مصاحبه شماره  •

  ساختار

ها محدودیت دارند و چابک گیرياز آنجایی که سهامدار دولتی دارد، در تصمیم •

 نیستند (گروه کانونی)

 )5ها (مصاحبه شماره عدم وجود مناقصه •

 )5ساختار منابع انسانی معیوب (مصاحبه شماره  •

  )5ناقص (مصاحبه شماره قراردادهاي  •

  هاانگاره

 )5بانک درآمد دارد و پروژه همیشه هست (مصاحبه شماره  •

 )5بیند (مصاحبه شماره خود را جزئی از بانک می •

  )5توان برونسپاري کرد (مصاحبه شماره ها را میپروژه •

  ي اطالعات مستقل از بانکفناورهاي اي شرکتالگوي سه الیه -10جدول 

  رفتار

 )10و  9و  1محور و نه محصول محور (مصاحبه شماره  پروژه •

 ) 10و  9و  1واردات (مصاحبه شماره  •

 )10و  9و  1عدم تمرکز (مصاحبه شماره  •

  )10و  9و  1هاي تحقیق و توسعه (مصاحبه شماره کاهش هزینه •

  ساختار

پیمانکار) -ها (رابطه کارفرماهاي خواسته شده از جانب بانکوابستگی به پروژه •

 )10و  9و  1صاحبه شماره (م

 )10و  9و  1جایی باالي منابع انسانی (مصاحبه شماره جابه •

 ساختار اقتصادي پرنوسان (گروه کانونی) •

  ها بیشتر است (گروه کانونی)تعدادشان از تعداد بانک •

  هاانگاره
 بخش خصوصی به هر روش باید پول تولید کند (گروه کانونی) •

و  9و  1تحقیق و توسعه محصول، به صرفه و به صالح نیست (مصاحبه شماره  •
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10( 

 )10و  9و  1این تصور که بعد از مدتی از بین خواهد رفت (مصاحبه شماره  •

 )10و  9و  1از نیازهاي خود اطمینان ندارند (مصاحبه شماره ها  بانک •

 )10و  9و  1دانش و آگاهی ندارند (مصاحبه شماره ها  بانک •

کنند (مصاحبه شماره ها را فراموش میحافظه ندارند و ناکارآیی و بدقولیها  بانک •

1( 

 6و  1کند (مصاحبه شماره  می بانک مرکزي بدون هیچ منطقی اقدام به ارائه قوانین •

  )10و  9و  8و 

  هاي خارجیاي بانکالگوي سه الیه -11جدول 

  نونی)عدم اتصال و ارتباط با داخل کشور (گروه کا •  رفتار

  هاي فنی (گروه کانونی)ها و قوانین جهانی و زیرساختپروتکل •  ساختار

  هاانگاره

 عدم اعتماد به شفافیت پولی (گروه کانونی) •

ها برداشته نشود دچار زیان خواهند شد هاي خارجی، اگر تحریمبه تصور بانک •

  (گروه کانونی)

  المللی ناظرنهادهاي بین ايالگوي سه الیه -12جدول 

  )11گیرانه (مصاحبه شماره هاي سختنظارت •  رفتار

  )11هاي فنی (مصاحبه شماره ها و قوانین جهانی و زیرساختپروتکل •  ساختار

  هاانگاره

باید یک نظام جهانی شکل بگیرد که باعث تسهیل دستیابی به منابع جهانی و خلق  •

 )11ثروت گردد (مصاحبه شماره 

گیرند (گروه برند و قدرت میبانکی بهره میهاي تبهکار از ضعف سیستم گروه •

  کانونی)

  ايتحلیل الگوهاي سه الیه -5-3

 ,Hermans(گران با یکدیگر در تعامل هستند گران در سطح باالتري به نام شبکه کنشکنش

و در قالب آنها  ايالیهگران بر اساس چیدمان سهروابط بین کنش. در این مرحله، )2005

گردد. در واقع از مساله پیچیده جمالت روایت گونه و با دیدگاهی خالقانه و نقادانه بیان می

  گردد تا زوایاي آن و فضاي آینده ترسیم گردد. برداري میالیه
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دانند (الیه سوم (انگاره)) ات را غیرقابل اعتماد میي اطالعفناورهاي ها عمدتا شرکتبانک

ها شده است با این تصور ي اطالعات وابسته به بانکفناورهاي این امر منجر به تشکیل شرکت

هاي معمول کاسته خواهد شد اما این کار توزیع سهم که با این کار از مشکالت و سردرگمی

مزیت اقتصاد مقیاس و تحقیق و توسعه محصول را  ي را افزایش داده و در نتیجهفناوربازار از 

ي اطالعات کاهش داده است. البته این در حالی است که خدمات فناورهاي براي کلیه شرکت

رسد بازار در نقطه تعادل پایین به اشباع ارائه شده سطح باالیی از کیفیت را ندارد و به نظر می

کنند. در نهایت، ود با یکدیگر رقابت میها در این نقطه براي کسب سرسیده است و شرکت

ها) کاهش پیدا کرده است. این امر منجر ها (به علت افزایش هزینهکیفیت محصوالت شرکت

ي اطالعات خصوصی شده و از سطح فناورهاي ها به شرکتبه کاهش مجدد اعتماد بانک

در تحقیق و آنها  اريگذها و همچنین توانایی سرمایهها با بانکتعامالت سازنده این شرکت

ها که تاسیس شرکت شود، این دیدگاه بانکتوسعه کاسته است. بنابراین همانطور که دیده می

هاي و هم شرکتآنها  از مشکالت موجود خواهد کاست در بلندمدت هم خودآنها  از جانب

  ي اطالعات را دچار مشکالت اساسی کرده است.فناور

ي اطالعات به عنوان ابزاري جانبی و فناوربه آنها  ها، نگرشهاي بانکیکی دیگر از انگاره

ي، ساختاري را سبب شده که در آن فناوراین نگرش سطحی به  .استآنها  تبلیغاتی براي

ي نبوده و حتی مانع تغییر این سیستم سنتی به فناورخبري از محصوالت تراز اول مبتنی بر 

هاي دولتی به انواعی از ودن بانکسیستمی مدرن شده است. در این میان، دلخوش ب

را پاسخگویی به دولت رقم زده است و از طرف آنها  هاي دولت، از طرفی اولویت حمایت

از تالش براي برآورده کردن نیاز بازار شده است. نگرش دولت به بانک آنها  دیگر باعث دوري

بازوي دولت و یک نهاد مرکزي به عنوان بانکدار وي و تصور بانک مرکزي از خود به عنوان 

اي منفعل در ها و همچنین عدم اعتماد به متخصصین بیرونی، بدنهسیاسی براي مدیریت بحران

ها را به وجود آورده است که سیستم را در طول زمان سنتی نگه داشته و مانع مقابل نوآوري

ها صوص بانکهاي گفته شده در خگذار آن به سیستم مدرن شده است. به این وضعیت، انگاره

را اضافه نماییم، ساختار به وجود آمده براي بانک مرکزي، وضعیتی پر ابهام و غیرقابل مدیریت 

ي اطالعات و بدون فناورها ساختاري سنتی، بدون شفافیت قوانین حوزه شده و براي بانک

را از  هاهاي مدرن. ادامه این وضعیت در آینده، روز به روز بانکوابستگی درآمدي به محصول

هاي نوین و روندهاي جهانی بانکداري دورتر کرده و بیش از يفناورنیازهاي واقعی مشتریان، 

نماید. این وضع در ها میهاي دولت و یا بازي با سود سپردهپیش آن را وابسته به حمایت

  هاي خارجی به کشور، به مراتب بدتر خواهد شد.صورت ورود بانک
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گردد و در ي منجر به پیشرفت نمیفناورکه تغییر سطحی در نقطه کور بانک نسبت به این

 ي و بر اساس نیاز بازار، موجب پیشرفت خواهد شد،فناورواقع تغییر مدل کسب و کار بر پایه 

ي و بانکداري در نقاط تعادل پایین شده است، بنابراین فناورتکاملی گیري همباعث شکل

بازي سود و جذب منابع خرد، برنده به نظر ها با حضور در هرچند در کوتاه مدت، بانک

رسند، در بلندمدت با عدم توجه به تغییر مدل کسب و کار بانکی، به شدت دچار زیان  می

ي پایین است و بدون اصالح مدل کسب و کار فناورخواهند شد زیرا درآمد عملیاتی بانک از 

توانست با عملیات کار میافزار هزینه کرده است، درحالیکه با اصالح مدل کسب و  در نرم

  ها.کند و نه با بازي سود سپرده پولی درآمد کسب

ي اطالعات مبنی بر اینکه بخش فناورهاي مستقل هاي شرکتترین انگارهیکی از مهم

ي به دور نگه داشته است و فناوررا از توسعه آنها  خصوصی به هرقیمتی باید پول تولید نماید،

به واردات است. از طرفی این انگاره که تحقیق آنها  دد روي آوردنگراي که مشاهده مینتیجه

ي فناورها را از صحنه تغییرات نوین و توسعه محصول به صرفه و به صالح نیست، این شرکت

ها هاي خواسته شده از جانب بانکاي وابسته به پروژهرا تبدیل به بدنهآنها  به دور نگه داشته و

ها کاسته ها به شرکتکار نموده است. در نهایت از سطح اعتماد بانکپیمان - و روابط کارفرما

اند. مواردي از قبیل عدم ي اطالعات آوردهفناورهاي ها روي به تاسیس شرکتشده و بانک

ها به توسعه محصول کاهش هاي بانک مرکزي (که در نتیجه آن، اعتماد شرکتثبات سیاست

افزار با قیمت واقعی، نبود فزار و درنتیجه عدم تولید نرمایابد)، نبود قوانین مالکیت نرممی

ي فناورهاي هاي دولتی و کمبود نیروي انسانی متخصص، باعث شده که شرکتمشوق

اند که تشکیل سرمایه هایی روبرو شدهدرآمد با چالش-محصول-اطالعات در چرخه نوآوري

و ساخته که منجر به اتخاذ استراتژي افزار را با مشکل روبرو در نتیجه تولید نرمآنها  توسط

بر محصوالت بانکی شده است. به عالوه شرایط کالن اقتصادي مانند آنها  تنوع و عدم تمرکز

گذاري خارجی را تورم، بازده این صنعت را در حد پایینی نگاه داشته است که راه ورود سرمایه

ها را از توسعه روز افزون، شرکت نیز سد کرده است. این روند، در صورت ادامه یافتن، به طور

آنها  دهیبا محصوالت خارجی را کم و زیانآنها  ي دورتر کرده و قابلیت رقابتفناورمتمرکز 

  کند. تر میرا بیش

ي بانکی به سرعت در حال تغییر است و جا ماندن فناورها نسبت به اینکه نقطه کور شرکت

کارا و اثربخش رفتار نکرده و  ،افزارلید نرماز آن غیرقابل جبران خواهد بود، در سیکل تو

اند. بنابراین اگرچه در کوتاه مدت با ارائه برخی از خدمات و تکاملی رو دچار آسیب کرده هم

ها نیز بازنده ها برنده هستند، در بلندمدت، شرکترسد شرکتمحصوالت بانکی، به نظر می

  خواهند بود.
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ها و همچنین ترس از امنیت در انگاره بانک نکترس از شفافیت و امنیت در انگاره با

ي فناورگردد. ترس از امنیت در انگاره قانونگذار، انحصار دولتی در مرکزي مشاهده می

دهد و منجر به کاهش دانش و مهارت اطالعات را افزایش داده و رقابت را در بازار کاهش می

مجددا  به نوبه خود ش و مهارتگردد که این کاهش سطح داني اطالعات میفناورهاي شرکت

گذاري دهد. از طرفی کاهش سطح رقابت، سرمایهترس از امنیت قانونگذار را افزایش می

در برآورده کردن نیازهاي بانک را کاهش آنها  ها در تحقیق و توسعه و در نتیجه تواناییشرکت

ي منجر به عدم فناوریابد. ترس از ها نیز کاهش میها به شرکتداده و به تبع آن، اعتماد بانک

ها در گردد و در نتیجه مقاومتي اطالعات نیز میفناورگیري دانش و تجربه قانونگذار شکل

سیستم موجود را سنتی نگه داشته و مانع نیز  هادهد. این مقاومتبرابر آن را افزایش می

ي فناورها هاي شرکتناییگردد. از طرفی، بهبود وضعیت رقابتی و افزایش تواپیشرفت آن می

دهد. افزایش شفافیت، اطالعات در برآورده کردن نیازهاي بانک، شفافیت را افزایش می

ها در برآورده کردن مقاومت در برابر آن را افزایش خواهد داد که منجر به کاهش توان شرکت

ها در شرکتها از امنیت نیز باعث کاهش سطح توانایی نیازهاي بانک خواهد شد. ترس بانک

-ها از امنیت را افزایش میگردد و این امر مجددا ترس بانکبرآورده کردن نیازهاي بانک می

  دهد.

ي اطالعات بانکی به دور فناوري اطالعات بانکی از صحنه تغییرات اساسی فناورقانونگذار 

هاي يفناوری با هماهنگمانده و هیچ نظام جامعی براي مدیریت این اکوسیستم ندارد. عدم 

ها و سایرین از ها، شرکتجدید باعث شده تا قوانین، دیرهنگام وضع شوند و در نتیجه بانک

این قوانین تبعیت نخواهند کرد و یا در صورت تبعیت اجباري به شدت دچار زیان خواهند 

اش را ازدست بدهد و یا محصولی که شد. به طور مثال گاهی قانون باعث شده بانک مشتري

اند بالاستفاده بماند. در نتیجه بانک مرکزي در کنترل این راي آن هزینه کردهها بشرکت

اکوسیستم و به طور خاص کنترل فساد الکترونیکی، ضعیف عمل کرده است. این وضع به 

تر خواهد شد. از هاي خارجی به مراتب پیچیدهها و شرکتها و ورود بانکهنگام رفع تحریم

ها ي به نفع برخی شرکتفناورگیري انحصار در بازار اعث شکلطرفی عدم کارآمدي قوانین ب

خواهند  زنی با بانک مرکزي سعی در تعدیل اوضاعها با چانهشده که در نتیجه آن سایر شرکت

گردد که عدم کارآمدي قوانین هم باعث عقب ماندن روز به روز و داشت. پس مالحظه می

کنونی و همچنین بازیگران جدید (مانند بحث  بیشتر بانک مرکزي از صحنه رقابت بازیگران

گیري انحصار در بازار کنونی فین تک و یا بازیگران خارجی) خواهد شد و هم باعث شکل

تر خواهد کرد. شده. در صورت عدم توجه، این انفعال رفته رفته بیشتر شده و اوضاع را آشفته

هاي م، وابستگی آن را به شرکتاز طرفی عدم توانایی بانک مرکزي در مدیریت این اکوسیست
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ها ي زیرمجموعه خود افزایش خواهد داد که این امر منجر به افزایش قدرت این شرکتفناور

خواهد شد. عدم انتقال آنها  گیري انحصار برايرغم رسالت اولیه آنها) و شکلدر بازار (علی

از بانک مرکزي  هاي مستقلوظیفه نظارت بر سطح خدمات و سایر موارد مشابه به شرکت

هاي واسط ریشه در بی اعتمادي بانک مرکزي به این نهادهاي واسط داشته و فقدان چنین حلقه

باعث تحمیل این وظیفه بر بانک مرکزي و کاهش کارایی آن خواهد بود. ادامه یافتن این 

نموده و ي فناوراي ناکارآمد در مقابل تغییرات فزاینده وضعیت، بانک مرکزي را تبدیل به بدنه

  فضاي رشد و رقابت را در کشور از بین خواهد برد. 

ها موجب مستحکم شدن این اکوسیستم گیرينقطه کور بانک مرکزي در اینکه با سخت

ي اطالعات فناورها در ارائه محصوالت و به خصوص گردد، باعث شده تا نوآوري بانکمی

تکاملی درك منافع عاجز مانده و همي، از فناوربانکی فلج شود. همچنین بده بستان امنیتی 

  ي را دچار مشکل نموده است.فناوربانکداري و 

نظام بانکداري کنونی در کشور بر اساس فرایندهاي سنتی استوار است، از طرفی، نیاز به 

هاي نوین است، بانکداري يفناوربه آنها  ها براي روي آوردني اطالعات، محرك بانکفناور

ها اصوال مولد چنین نیازي نیست بنابراین نیازي به وجود نیامده تا بانکسنتی کنونی در کشور 

براي  ي اطالعات گام بردارند و یا در صورت صرف هزینهفناوربه سمت کاربرد اثربخش 

ي بدون در نظر داشتن بازتعریف فرایندي، نتیجه چیزي جر اتالف وقت و هزینه نبوده فناور

ها به ي اطالعات، باعث روي آوردن بانکفناوریش نیاز به است. بازتعریف فرایندي، با افزا

گردد که در صورت همکاري ي اطالعات میفناورهاي هاي مشترك و همکاري با شرکتپروژه

دوجانبه موفقیت آمیز، کیفیت محصوالت بانکی افزایش یافته، حتی قابلیت نظارت بانک 

 ،گردد که در نتیجه آنها نیز بیشتر مینکمرکزي نیز افزایش یافته و در اینصورت آزادي عمل با

ها کمک نیز باال رفته و مجددا به بازتعریف فرایندي در بانک قابلیت تعریف محصول بانکی

  نماید.می

 هاي سیاستیتوصیه  - 6

بانک مرکزي در پی ایجاد "  بانک مرکزي اینگونه آورده شده است که 1400ه نقشه رادر 

ها و اعتبار بخشی به داده... .  حداکثري با کلیه ذینفعان استسازمانی داده محور با تعامل 

هاي کشور صرفا با استفاده بهینه هاي موجود در بانکسازي فرایندها و روالشفاف  اطالعات و

تقویت  1400ي اطالعات میسر خواهد بود. از این رو، در نقشه راه فناورو کارا از 

 از مرکزي بانک استانداردهاي با هازیرساخت اتطباق همچنین و ها ي بانکفناورهاي  زیرساخت

هاي پیشنهادي در و پس از اجراي کامل پروژه 1400در سال ... است برخوردار ايویژه جایگاه
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کارگیري ه نقشه راه شاهد بانک مرکزي پویا و مدرنی خواهیم بود که قادر است با ب

هاي داخلی خود و نظام ایندها و روالو همچنین اصالح فر ارتباطیهاي اطالعاتی و تکنولوژي

(نقشه راه بانک مرکزي،  "...بانکی کشور اقدامات الزم براي انجام امور زیر را انجام دهد

ها، ). دست یافتن به چنین جایگاه مطلوبی میسر نیست جز با تحلیل عمیق دیدگاه1393

در قسمت قبل مشاهده . نفعان) درگیر در وضعیت کنونیگران (ذيساختارها و رفتارهاي کنش

هاي ي اطالعات در الیه سوم، یعنی انگارهفناورهاي اصلی بانکداري و گردید که اغلب چالش

هاي باالتر براي ارائه گران نهفته است و عدم توجه به این الیه و هدف قرار دادن الیهکنش

شده براي برطرف  هاي ارائهتر کرده است. در واقع اغلب سیاستها، اوضاع را پیچیدهسیاست

هاي اصلی این حوزه، الیه اولی بوده که در این صورت اثربخشی خود را از نمودن چالش

ي فناورتر شدن اوضاع گشته است، مانند تاسیس شرکت دست داده و حتی منجر به وخیم

افزار بدون توجه به بازتعریف فرایندي و براي خرید نرم ها، صرف هزینهاطالعات توسط بانک

گیرانه بدون توجه به ساز و کارهاي فضاي ها و افراد سنتی، سعی در کنترل سختستمسی

  ... .و  رقابتی

ي اطالعات و بانکداري در فناورهاي يسیاستگذاربندي براي در نهایت، به عنوان یک جمع

اد. توان نتایج این روش را مورد کاربرد قرار دتر، میهاي اثربخشکشور، به منظور ارائه سیاست

هاي سوم کشف اي و به خصوص الیهگران بر اساس الگوهاي سه الیهتحلیل اثرگذاري کنش

ها و فهم پژوهشگر گران که از مصاحبهشده در این پژوهش و همچنین تشریح نقاط کور کنش

تکاملی در گیري همهاي کانونی به دست آمدند، نشان داد که براي شکلدر گروهآنها  و تایید

بایست در سه دسته کلی به شرح زیر تعریف ها، میي اطالعات، سیاستفناورو بانکداري 

  هاي ذیل هر دسته نیز در گروه کانونی مورد تایید قرار گرفت و تکمیل گردید):شوند (سیاست

 ي اطالعات موجب گردند، فناورهاي هاي که ثبات تحقیق و توسعه را در شرکتسیاست

 به شرح زیر:

  ساله آتی الزامات استانداردي توسط بانک مرکزيارائه برنامه پنج 

 هاي داخلیهاي خارجی در قالب مشارکت با شرکتتسهیل ورود شرکت 

 هاي تشکیل صندوق نوآوري و ایجاد تسهیالت مالی ارزان قیمت براي شرکت

 تی بانکیي آ بنیان دانش

 اندازي انکوباتور اختصاصی فین تکراه  

 که ترس از شفافیت و امنیت را برطرف نمایند، به شرح زیر: هاییسیاست 

 سازانآموزش براي ارتقاي دانش تصمیم 

 ساز و جایگزینی افراد با سطح دانش باالترپاالیش نفرات تصمیم 
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 سازانبررسی و ارائه تجربیات جهانی به تصمیم 

 سازانتی به تصمیماي  فرصت توسعه -محاسبه و ارائه هزینه 

 ونی به بانکداري مدرن منتقل نمایند، که بانکداري را از فرایندهاي سنتی کن هاییسیاست

 به شرح زیر:

 ها و مقررات زدایی در بخش نظارتاندازي نظام نظارت و ارزیابی براي بانکراه 

 هاي تخصصی و در نتیجه گیري بانکهاي محدودکننده به منظور شکلسیاست

 هر حوزه تخصصیآي تی   نیازهاي

  هاي بانکیيفناورنگاشت رهتدوین 

  اصالح فرایندهاي بررسی و تایید محصوالت جدید بانکی در بانک مرکزي به منظور

 تسریع فرایند

  تشکیل نظام صنفی و تاثیرگذاري آن نهاد بر قوانین بانکی مصوب بانک مرکزي و

 هاي پولیسیاست
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