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چکیده
انجام فعالیت های مالی از سوی فینتک ها باعث کاهش درآمد و قلمرو بانک های خصوصی کشور شده 
اســت و درصورت عدم اتخاذ راهبردهای جدید، بقای این بانک ها به مخاطره خواهد افتاد. براین اساس 
هــدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها اســت. 
دراین راســتا با به کارگیری رویکرد پژوهش کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد، 664 گزاره اولیه،50 مقوله 
فرعی و 15 مقوله اصلی در قالب چارچوب ابرانگاره ای طبقه بندی شده است. براساس یافته های پژوهش 
و مبتنی بر چارچوب ابرانــگاره ای، ابهامات محیطی می تواند زمینه را برای همکاری راهبردی طرفین 
فراهم کند که درآن ازیک ســو فرصت سنجی فینتک، رفتار دیجیتالی مشتریان، نیازسنجی مشتریان، 
شــناخت مشتریان از فینتک، حفظ محیط رقابتی، اصول و قوانین مالی اسالمی و ارزش گذاری دقیق 
کسب وکارها به عنوان شــرایط علّی و ازسوی دیگر عوامل درونی نظام بانکی خصوصی به عنوان شرایط 
مداخله گر مؤثر است. این همکاری راهبردی برای طرفین رشد و پیامدهای مالی، فرآیندی، عملیاتی و 

ارتباطی به همراه خواهد داشت.
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مقدمه
امروزه بانک ها با چالش هایی نظیر تغییر انتظارات مشتریان، تحوالت فناوری، الزامات قوانین و مقررات 
و بحران در اقتصاد مواجه اند و این مســئله منجر به تغییر و تحول در نظام بانکي شــده است؛ بنابراین 
بانک ها بهتر است از توسعه شرکت ها یا استارتاپ های حوزه فناوری مالی )فینتک ها(1 به نفع خود بهره 
ببرند )هابر2 و همکاران، 2018(. پیشرفت های اخیر در فناوری اطالعات منجربه توسعه سریع خدمات 
مالی جدید و نوآورانه به نام فینتک شده است )ژائو3 و همکاران، 2019(. ازطرف دیگر، بانک های سنتی 
به خاطــر بی تحرکی و ســاختار بوروکراتیک مجبور به انطباق با فینتک ها شــده اند )فرلنگر و نیوتن4، 
2018(؛ ازاین رو بانک ها به اتخاذ راهبردهای مختلفی برای مهار تهدید احتمالی فینتک روی آورده اند 
که از مهم ترین آن ها می توان به تشــکیل همکاری راهبردی اشــاره کرد. همکاری راهبردی ترتیبات 
همکاری بین ســازمان ها اســت و به مزیت رقابتی طرفین کمک می کنــد. از جمله مزایای همکاری 
راهبردی بین نظام بانکی با فینتک، کارایی از نظر سرعت، هزینه و دستیابی به مشتریان جدید است. 
مسائل و مشکالت بانک های سنتی شامل داشتن ساختارهای پیچیده، باالبودن میزان رسمیت، افزایش 
هزینه عملیاتی، ارائه خدمات بانکی با هزینه و زمان بیشــتر، عدم نوآوری در خدمت دهی و عدم برآورد 
انتظارات مشتریان می باشد )سلطانی و طهماسبی آقبالغی5، 2020(. همه این عوامل منجر به کاهش 
محبوبیت نظام بانکی شــده است؛ اما آن سوی میدان افزایش افرادی که به دالیل مختلف نمی توانند از 
خدمات بانکداری ســنتی استفاده کنند و یا مایل به استفاده از آن نیستند، به توسعه فینتک ها منتج 
شــده است. این روند بر کاهش هرچه بیشــتر محبوبیت بانک ها صحه گذاشته است )فتای6، 2015( 
و براســاس آمارها میانگین استفاده از فینتک در ســطح جهان به 33% رسیده است )هیل7، 2018(. 
همچنین تا ســال 2018، 8 میلیارد دالر در صنعت فینتک ســرمایه گذاری شــده است )انشاری8 و 
همکاران، 2019(. بنا به آمار سایت »راه پرداخت« در ایران نیز در سال 1398 در حدود 180 شرکت 

1 . در ادامه متن این پژوهش به منظور رعایت اختصار از لفظ فینتک برای اشــاره به شــرکت ها یا اســتارتاپ های حوزه 
فناوری های مالی استفاده خواهد شد.
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فینتک وجود داشته است )ماهنامه عصر تراکنش1، 2020( و در همین سال میزان ارزش تراکنش های 
انجام شــده ازاین طریق به میزان 31939 هزار میلیارد ریال بوده است )شاپرک2، 2020(. براین اساس 
رشد روزافزون این گونه از شرکت ها به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده است که می تواند نظام بانکی 
ایران را تحت تأثیر قرار دهد. ازســوی دیگر به نظر می رسد درصورت همکاری راهبردی دو طرف زمینه 
توسعه کسب وکار طرفین، جذب مشتریان بیشتر، حفظ جایگاه رقابتی طرفین و ارائه محصوالت متنوع 
و خدمات باکیفیت فراهم خواهد شــد )کلی3 و همکاران، 2017(. درهمین راستا از جمله فعالیت های 
اساســی بانک های خصوصی کشور برای حرکت به سمت دیجیتالی شــدن و بهره برداری از فینتک، به 
استفاده از شرکت سیمرغ تجارت، زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان و توسعه ارتباط الکترونیک تجارت 

ایرانیان اشاره کرد.
در این شرایط برخورداری از تفکر راهبردی بین بانک های خصوصی کشور و فینتک ازجمله تمایل 
به همکاری راهبردی منجربه افزایش کارایی و اثربخشی، نیل به بهره وری پایدار، ارتقای مزیت رقابتی 
و بهبود عملکردی را برای آن ها به دنبال خواهد داشت و درطرف مقابل نیز باعث توسعه و تجاری سازی 
فینتک ها، اختصاص بخشی از منابع و نهایتا حمایت و تسهیل روند قانونی فعالیت های آن ها خواهد شد. 
ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال طراحی چارچوبی جهت همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و 

فینتک ها در راستای پاسخ به سؤاالت ذیل است:

فرآیند همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها چگونه است؟. 1
سازوکارهای همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها چیست؟. 2
شرایط اثرگذار بر همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها چیست؟. 3
پیامدهای همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها چیست؟. 4

چارچوب نظری پژوهش
در ابتدا واژگان کلیدی پژوهش معرفی می شــوند. همکاری راهبردی به معنای مشارکت در مهارت، 
منابع و تخصص اســت )التا4، 2008(. درواقع همکاری راهبردی توافق بین دو یا چند ســازمان است 
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کــه در آن هر دو طرف توانایی، منابع یا تخصــص خود را دراختیار همدیگر قرار می دهند تا به مزیت 
رقابتی پایدار دســت یابند )اودین و اختر1، 2011(. نوریس-تریل و کالی2 )2010( همکاری راهبردی 
را به عنوان یک رویکرد جمعی عمدی برای برطرف کردن مشــکالت یا موضوعات از طریق ایجاد دانش 
مشترک، طراحی راه حل های نوآورانه و ایجاد تغییر در نتیجه تعریف می کنند. فینتک به مجموعه ای 
از کســب وکارها گفته می شــود که بابهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری به ارائه خدمات مالی 
نوآورانه می پردازند )ارنست و یانگ3، 2017(. در هر فعالیتی که واسطه مالی حضور داشته باشد، خدمت 

مالی شکل می گیرد. 
پنج عنصر زیســت بوم فینتک شامل 1- استارتاپ های فینتکی )نظیر شرکتهای حوزه فناوری های 
پرداخت4، فناوری های مدیریت ثروت5، مدیریت مالی شــخصی، تأمین مالی جمعی، بازار ســرمایه و 
فناوری های بیمه6(، 2- توســعه دهندگان فناوری )نظیر تحلیل گران داده های بزرگ، محاسبات ابری، 
رمزنگاری و توســعه دهندگان رسانه های اجتماعی(، 3-دولت )نظیر فناوری های تنظیم مقررات7(، 4- 
مشتریان مالی )نظیر افراد و سازمان های ناشناخته(؛ و 5- مؤسسات مالی سنتی )نظیر بانک های سنتی، 

شرکت های بیمه، کارگزاران بورس سهام و سرمایه داران( می شود )لی و شین8، 2017(.
بانک ها به عنوان منابع اصلی مالی نقش بســیار مهمی در توســعه و رشــد اقتصادی یک کشور 
دارنــد؛ چرا که تأمین نقدینگی در ارائه خدمات و تولید اطالعات برعهده آن ها می باشــد )ســوفیان 
و حبیــب اهلل9، 2010(. درواقع بانک ها شــرایطی را فراهم می کنند که وجــوه از پس اندازکنندگان به 
تقاضاکنندگان منتقل شــود. کلوز10 و همکاران )2018( ا بررســی چگونگی ارتباط بانک ها با فینتک، 
دریافتند که رواج روزافزون شــرکت های فناوری محور - که خدمات بانکی را به مشتریان خرده فروشی 
ارائه می دهند - فشــارهای فزاینده ای را بر بانک های ســنتی برای مدرن کردن فعالیت های اصلی خود 
وارد کرده اســت و براین اساس بانک ها تالش می کنند با تعامل با فینتک در قالب همکاری ها، الزامات 
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جدید دیجیتال ســازی را برآورده کننــد. دراش و همکاران1 )2018( الگــوی همکاری بین بانک ها و 
فینتک را در شــش گروه طبقه بندی کردند: 1: ســرمایه گذاری در فینتک برای تشــکیل همکاری و 
دسترسی به زیست بوم فینتک، 2. تهیه و ادغام راه حل های کانال و نوآوری های پلتفرم تعالی، 3. نوآوری 
به منظور بهینه سازی فرآیندهای ارائه خدمات بانکی به مشتری، 4. دسترسی به بازارهای سرمایه برای 
فینتک جهت ارائــه خدمات بانکی، 5. خدمات متقابل فینتک به بانک بــرای نوآوری در فرآیند ارائه 
خدمات بانکی به مشــتریان و 6. همکاری در مرحله اولیه دسترســی به فناوری. لی و شین )2017( 
پنج نوع مدل همکاری با فینتک شناسایی کرده اند: 1- همکاری مشترک، 2- برون سپاری خدمات به 
فینتک، 3- ســرمایه گذاری مشترک، 4- توسعه فینتک داخلی درون بانک و 5- شتاب دهی و پرورش 
استارتاپ های فینتکی. اوشدین و همکاران2 )2017( نیز با بررسی نقش فینتک در تخریب و ایجاد یک 
زیســت بوم، نشان می دهند که بانک ها به سه روش سرمایه گذاری، اتحاد و طراحی و توسعه پلتفرم به 
این نوآوری ها پاسخ می دهند و با آن ها ارتباط برقرار می کنند. ارمن3 )2017( با مطالعه تأثیر فینتک بر 
خدمات مالی از دیدگاه نوآوری، به تبیین ضرورت همکاری در راستای فراهم سازی فرصت های بی شمار 
برای طرفین پرداخته اند. این عامل اهمیت اتخاذ محیط جدید و سرمایه گذاری در فناوری های مالی را 
برجسته کرده و بر اهمیت مفهوم بانکداری به عنوان یک خدمت باتوجه به مقررات جدید تأکید می کند. 
عالوه براین، پژوهش مذکور نشان می دهد که ابهامات سیاسی و نظارتی و ارزش بیش ازحد فناوری های 
مالــی از عمده ترین چالش های بازار اســت. تودوا و کنوک4 )2005( بــه مطالعه مروری پژوهش های 
مرتبط با همکاری ها پرداختند و برخی از ابعاد مهم در تشــکیل همکاری ها نظیر ویژگی های سازمانی 
مؤثر )نظیر اندازه ســازمان(، ویژگی های زمینه ای مؤثر )نظیر فرهنگ ملی(، ویژگی های شریک )نظیر 
داشتن همکاری قبلی( و همچنین مواردی نظیر نقش مدیریت و اعتماد در ایجاد همکاری را شناسایی 
کرده انــد. خانلری5 و همکاران )2020( تبیین و طراحی مدل شــکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی 
بر فینتک در ایران را براساس رویکرد داده بنیاد در دستورکار قرار دادند و نشان دادند که شرایط علّی 
شــامل عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مشتریان، پدیده اصلی شامل خأل 
نهادی، شــرایط زمینه ای شامل توســعه فناوری دیجیتال، راهبردها شامل توسعه زیست بوم فینتک، 
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شــرایط مداخله گر شامل چالش های فینتک و پیامدها شــامل تحول در صنعت خدمات مالی و مدل 
بانکداری جامع اســت. شفق و عبدالهی دزفولی نژاد1 )2017( به بررسی فرصت ها و تهدیدهای فینتک 
برای نظام بانکی ایران پرداختند. براســاس یافته های ایشــان، مهم ترین موانع فینتک 1- خأل و ضعف 
قانونی، 2- وجود ریسک های عملیاتی و فناوری، 3- نیاز به فرهنگ سازی و اعتماد عمومی و 4- رقابت 

با بانک ها و واسطه های مالی سنتی است.
بررســی پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که در دهه اخیر بانک های بزرگ، سرمایه گذاری 
زیادی بر روی فینتک به منظور بهره گیری از توانمندی های این نوع از فناوری مالی و حفظ و توســعه 
ســهم بازار خود انجام داده اند )لی و شین، 2017(. مهم ترین دالیل همکاری بین بانک ها و فینتک ها 
کاهش هزینه ها، بهبود ســودآوری، افزایش درآمدها، توسعه سهم بازار، کاهش ریسک یکدیگر و ارائه 
خدمات بهینه و منحصربه فرد اســت )شــفق و عبدالهی دزفولی نژاد، 2017(. ازطرف دیگر چالش های 
موجود بر ســر راه فعالیت فینتک ها شامل فقدان اعتماد عمومی، وجود ریسک های متنوع، عدم وجود 
مقررات مناســب برای همکاری، عدم وجود زیرساخت های مناســب و آگاهی کم مسئوالن و مدیران 
مربوطه می شود )تودوا و کنوک، 2005؛ خانلری و همکاران، 2020(. عالوه بر موارد باال، توجه به روند 
فرآیند همکاری در شــکل گیری همکاری بین بانک ها و فینتک از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا 
نحوه همکاری راهبردی طرفین بر شــفافیت و اطالعات کامل آن ها کمک شــایانی می نماید )کلوز و 
همکاران، 2018(. براین اســاس باوجود اینکه در پژوهشــهای انجام شده به مسائل و مشکالت و نحوه 
فعالیت بین بانک ها و فینتک ها اشــاره شــده است اما خأل نظری در بررسی دقیق و منسجم همکاری 
راهبردی طرفین وجود دارد و شــکاف پژوهشی در مورد نحوه شکل گیری، فرآیند، خروجی همکاری 
راهبردی طرفین به چشم می خورد. موضوع همکاری راهبردی به خودی خود پیچیده است و این موضوع 
در بیــن نظام بانکی و فینتک ها دچار پیچیدگی مضاعف می شــود؛ چراکه همکاری مذکور، نمونه ای 
از همکاری نامتقارن فناورانه )همکاری بین شــرکت بزرگ و شــرکت کوچک فناوری محور( می باشد. 
همچنین هنگامی که قرار است این همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک رخ دهد بر 
پیچیدگی آن افزوده می شــود. همچنین مدل ها و چارچوب های ارائه شده در مطالعات پیشین درحد 
مدل ها و چارچوب های ســاختاری و یا فرآیندی بوده اند؛ بدین صورت که تمرکز چارچوب های پیشین 
معطوف به محتوای همکاری راهبردی )شاخص ها( یا بررسی اثرات همکاری راهبردی بر دیگر مقوله ها 

1 . Shafaq & Abdollahi Dezfulinejad
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)نظیر عملکرد( بوده و چگونگی همکاری راهبردی طرفین موردتوجه قرار نگرفته اســت. به عالوه این 
چارچوب ها در بهترین حالت اهمیت و پیشــنهاد همکاری راهبردی طرفین را مدنظر قرار داده اند و به 
فرآیند همکاری راهبردی و شــرایط اثرگذار و مدل های همکاری و همچنین به سازوکارهای همکاری 
راهبــردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک نپرداخته اند. درواقع در حوزه همکاری راهبردی طرفین 
چارچوبــی ارائه نشــده و پژوهش های داخلی و خارجی موجود تنها به صــورت کلی بر ضرورت ایجاد 
همکاری راهبردی بین نظام بانکی و فینتک تاکید کرده اند. درنتیجه می توان گفت که محورهای مهم 

در زمینه همکاری راهبردی طرفین در پژوهش حاضر به شرح شکل 1 است.

شکل 1: محورهای مهم در زمینه همکاری راهبردی طرفین

روش شناسی پژوهش
پیاز پژوهش حاضر شــامل جهت گیری توســعه ای و کاربردی، ابرانگاره تفســیری، رویکرد استقرایی، 
راهبرد نظریه داده بنیاد، اهداف اکتشــافی، افق های مقطعی، سطح تحلیل صنعت، روش کیفی و روش 
گردآوری اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ســاختاریافته اســت. براین اساس با 
بررسی پیشینه پژوهش و استفاده از نظرات خبرگان این حوزه سؤاالت مصاحبه طراحی شد. ازآنجاکه 
از ابزار مصاحبه نیمه ســاختاریافته استفاده شــد، در حین مصاحبه نیز به منظور تشریح ابعاد، سؤاالت 
دیگری نیز مطرح شــدند. در تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نظرات اساتید و پژوهشگران و نیز 
افراد مطلع در این حوزه استفاده شد. برای اطمینان از صحت یافته ها، اقدامات زیر صورت پذیرفت: 1- 
مطابقت دادن یافته ها توسط مشارکت کنندگان، 2- کنکاش نظر اساتید، 3- مشارکت مشارکت کنندگان 
در تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها و 4- تأمل پژوهشگران جهت پیش گیری از موضع گیری و جانب داری.

راهبرد نظریه داده بنیاد در این پژوهش به دلیل فقدان نظریه ای منسجم در پیشینه پژوهش مربوط 
به همکاری راهبردی بانک های خصوصی و فینتک و نیز وجود تجربه همکاری راهبردی در نظام بانکی 
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خصوصی با فینتک مورداستفاده قرار گرفت. جامعه این پژوهش، بانک های خصوصی کشور و فینتک ها 
بود و افراد شــامل مدیران، خبرگان، نمایندگان یا افراد مطلع در این حوزه بودند. براساس بررسی های 
صورت گرفته و گزارش مرکز پایش تجارت الکترونیک ایران1 )2020( از بین 17 بانک خصوصی کشور، 
7 بانک )بانک تجارت، ملت، پاســارگاد، سامان، پارســیان، رفاه و اقتصاد نوین( با فینتک ها در ارتباط 
می باشــند. ازسوی دیگر براســاس همین گزارش، فینتک هایی که با این بانک ها همکاری دارند شامل 
ســیمرغ تجارت، شرکت مهندسی نرم افزار )فاندینو(، شــرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت 
الکترونیک سامان کیش، گروه داده پردازی بانک پارسیان، رفاتک و نوین تک می باشند. روش نمونه گیری 
این پژوهش به صورت نظری بود و نمونه گیری تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. براین اساس 
پس از مصاحبه با 30 نفر، مفهوم جدیدی استخراج نشد و مصاحبه ها به پایان رسید. معیارهای انتخاب 
افراد نمونه برای مصاحبه بادرنظرگرفتن 3 شــرط 1- حداقل مدرک کارشناســی 2- حداقل 5 سال 
فعالیت در یکی از معاونت های راهبردی بازار و توســعه کسب وکار، فناوری اطالعات، سرمایه گذاری و 
ســازمان و یا کارگروه دیجیتال و 3- آشنایی کلی با مباحث همکاری راهبردی فینتک انجام پذیرفت 
)جدول 2(. بعد از جمع آوری اطالعات نیز تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله )ُکدگذاری باز، ُکدگذاری 

محوری و ُکدگذاری انتخابی( در دستورکار قرار گرفت.

جدول 2: جزئیات مصاحبه ها

میانگین زمان مصاحبه با هر نفرفراوانیمدرک تحصیلیسمتردیف

8دکتری

47 دقیقه6کارشناسی ارشدکارشناس ارشد و خبره1

2کارشناسی

3دکتری

46 دقیقه5کارشناسی ارشدمدیر، رئیس و معاون2

6کارشناسی

1 . Iran’s E-Commerce Monitoring Center



49 ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و ...

یافته های پژوهش
در این پژوهش برای تحلیل و تفسیر داده ها از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین1 )1998( استفاده 
شد. ابتدا با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا بندها تالش شد تا ُکدهای 
باز اســتخراج شوند و در مرحله بعدی آن مفاهیم در قالب مقوله های بزرگ تری قرار گرفتند. بعدازاین 
مرحله ســعی شــد که مقوالت نیز در قالب دســته های بزرگ مفهومی طبقه بندی شوند. در مرحله 
ُکدگذاری محوری پس از تعیین مقوله اصلی، سایر مقوله ها در قالب پنج خوشه بزرگ شرایط زمینه ای، 
پدیده محوری، راهبردها و اقدامات، شرایط مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. درنهایت در مرحله 
ُکدگذاری انتخابی روابط بین مقوالت آشکار و چارچوب ابرانگاره ای نظریه برخاسته از داده ها فراهم آمد. 
دراین مرحله 664 مفهوم در ُکدگذاری باز به دست آمد که 50 مقوله دسته بندی شدند و در 15 مقوله 

کلی جای گرفتند )جدول 3 و شکل 2(.

جدول 3: نتایج ُکدگذاری باز و محوری

برخی از مفاهیممقوله فرعیمقوله کلی

فرصت سنجی 
فینتک

چابکی و 
انعطاف پذیری

پویایی فینتک، منعطف بودن فینتک، انجام فعالیت مالی بدون وثیقه، 
چابک بودن فینتک، اتصال فینتک به نظام پرداخت جهانی، فرصت سنجی، 
نگاه به وضعیت روز جامعه، افزایش سرعت خدمات رسانی، ارائه ابزارهای 

انتقال مالی مناسب ازسوی فینتک، توجه فینتک به زیست بوم بانکی، توجه 
فینتک به ساختار توسعه و تحول بانک ها، طراحی و امن سازی مناسب ازسوی 
فینتک، همراهی فینتک با توسعه و تحول نظام بانکی، ایجاد سهولت در نقل و 
انتقاالت پولی ازسوی فینتک، توسعه یافته بودن فینتک، نوآوربودن فینتک، ارائه 
خدمت سریع تر، درست تر و فراترازانتظار مشتریان، ارائه خدمات پایه و حرفه ای 
به صورت دیجیتال، عدم وجود فرآیندهای پیچیده فینتک، دقت باالی فینتک، 
یادگیری ماشینی فینتک، تحلیل کالن داده ها ازسوی فینتک، انتقال راحت 

پول، ارائه محصوالت و خدمات متنوع، ارائه خدمات متناسب با فناوری های روز 
دنیا، فراهم کردن زمینه اقتصادی سازی داده، طراحی، تعریف و ارائه خدمات 

مختلف فینتک مبتنی بر پلتفرم های بانکی، ورود سریع و بی نیاز به مجوزهای 
پیچیده، پیروی از راهبرد پلتفرم محوربودن، داشتن برنامه مناسب فینتک برای 

بانک، ارائه فعالیت متناسب با نیاز بانک، ارائه خدمات نوآورانه

1 . Strauss and Corbin
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برخی از مفاهیممقوله فرعیمقوله کلی

فرصت سنجی 
فینتک

تنوع بخشی به 
مدل درآمدی 

بانک

 تغییر روش درآمدزایی بانک های خصوصی، متنوع نمودن درآمد کارمزدی 
بانک های خصوصی، کمک به اهداف درآمدی بانک های خصوصی، اصالح 

مدل درآمدی بانک ها براساس شیوه کارمزدمحور، ارائه خدمات به مشتریان 
متناسب با اهداف و چشم اندازهای درآمدی بانک های خصوصی، تنوع بخشی 
به مدل های درآمدی بانک های خصوصی، ایجاد درآمد کارمزدمحور برای 

بانک های خصوصی

اعتمادآفرینی 
عمومی

 ارائه خدمات دارای ارزش افزوده توسط فینتک، خدمت قابل اتکا ازسوی 
فینتک، امنیت ابزارهای فینتک، ارائه خدمات شفاف و روشن توسط فینتک، 

اولویت دادن به نیازهای مشتری ازسوی فینتک، قدرت پاسخگویی باالی 
فینتک، برآورده کردن انتظارات مشتریان ازسوی فینتک، ارائه محصوالت و 
خدمات سفارشی شده، اعتمادآفرینی عمومی باال به فینتک، ارائه خدمات 

کاربرپسند

رفتار 
دیجیتالی 
مشتریان

دانش 
الکترونیکی 

مشتریان

 افزایش جمعیت مشتریان دارای دانش الکترونیکی، افزایش آموزه های 
دانشگاهی مشتریان، افزایش آگاهی الکترونیکی مشتریان، تمایل مشتریان 

به استفاده از فینتک، عدم پوشش نیاز مشتریان به وسیله بانکداری سنتی

انتظارات 
دیجیتالی 
مشتریان

 تغییر انتظارات مشتریان، تغییر انتظارات نسل جدید، تغییر نیازهای 
مشتریان، بُروز نیازهای دیجیتالی مشتریان، تغییر رفتار دیجیتالی مشتریان

نیازسنجی 
مشتریان

بخش بندی 
بازار

 تقسیم بندی بازار مشتریان و استفاده از فناوری های مالی موردنیاز آن ها، 
پاسخگویی به نیازهای مشتریان ازطریق بخش بندی بازار، طراحی برنامه 
بازاریابی متناسب با نیاز مشتریان، رضایت سنجی مشتریان، تجزیه وتحلیل 

بازار مشتریان

رفتار 
مشتری مدارانه

 درک نیازها و خواسته های جدید مشتریان، دوست داشتن مشتریان، 
شنیدن صدای مشتریان، تأمین و برآورده کردن نیازهای مشتریان، احترام به 

مشتری، حل مشکل مشتری، لذت بردن از کار برای مشتری

شناخت 
مشتریان از 

فینتک

ترغیب 
مشتریان

 متقاعدکردن مشتریان بی میل به استفاده از فینتک، رفع ترس و ابهام 
مشتریان از فینتک، رابطه دوستانه با مشتریان محتاط، کسب تعهد مشتریان 

بی عالقه به ابزارهای نوین، ایجاد اعتبار ظاهری، ارائه اطالعات درخصوص 
کاربرد فینتک، ارائه سخت افزارهای ارزان تر به مشتریان، ترغیب مشتریان، 
ارائه پیشنهادهای کم ریسک به مشتریان کم سواد، پرسشگری جهت آگاهی 

از نگرانی های مشتری دراستفاده از فینتک

ایجاد دسترسی 
آسان مشتریان

 آسان کردن استفاده از فینتک، کوتاه کردن فرآیند استفاده از فینتک، ایجاد 
دسترسی راحت برای مشتریان، کاهش فاصله بین شعب و مشتریان
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برخی از مفاهیممقوله فرعیمقوله کلی

حفظ محیط 
رقابتی

پیشگیری از 
انحصار

عدم وجود انحصار، ایجاد فضای همکاری امن و بدون انحصار، عدم وجود 
وابستگی بین طرفین، افزایش شفافیت و پیشگیری از انحصار در بازار

حفظ حقوق 
 احترام به حقوق مالکیت طرفین، تأمین حقوق مالکیت فینتکمالکیت

موازنه 
تصمیم گیری

 موازنه تصمیم گیری، قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری طرفین، مشارکت 
طرفین در تصمیم گیری ها

اصول و 
قوانین 
اسالمی

خدمات 
بانکداری 
بدون ربا

 حفظ چارچوب قوانین اسالمی )نظیر منع ربا(، ارائه خدمات متناسب با 
بانکداری بدون ربا، رعایت اصول و موازین اسالمی در حوزه مالی، چالش های 

مربوط به انطباق ابزارهای جدید با فقه

ارزش گذاری 
دقیق 

کسب وکارها

فرآیند 
ارزش گذاری 

درست و 
روزآمد

 لزوم ارزش گذاری درست کسب وکارها، لزوم استفاده از روش های 
ارزش گذاری جدید، فرآیند تعیین سهم طرفین، فرآیند ارزش گذاری دقیق، 

درنظرگرفتن معیارهای ارزش گذاری کسب وکارها

همکاری 
راهبردی بین 
نظام بانکی 
خصوصی و 

فینتک

حوزه های 
همکاری با 

فینتک

 معرفی فرصت های همکاری، ارائه فرصت همکاری برای فعالیت های فینتک، 
کمک به تجهیز و هدایت منابع به سمت همکاری، هدایت پس انداز به سمت 

همکاری، آشنایی با فینتک در سمینارها و نمایشگاه ها، آگاهی از فعالیت 
فینتک، شناخت از مأموریت فینتک، انگیزه الزم برای تعامل، شناخت از 

ساختار فینتک، حوزه همکاری بانک خصوصی با فینتک در زمینه خدمات 
پرداخت الکترونیکی 

جستجو 
و ارزیابی 
طرح های 

فینتک

 وجود نظام مناسب ارزیابی، خودکارسازی مناسب برای ارزیابی فعالیت 
فینتک، ارائه مناسب فعالیت ازسوی فینتک، طراحی نظام ارزیابی دقیق 

برنامه های فینتک، داشتن هدف و برنامه مشخص ازسوی فینتک، شناسایی 
فناوری مالی مؤثر

انتخاب و 
تماس با 
فینتک

 انتخاب گزینه مناسب از فناوری مالی، انتخاب فینتک مناسب برای 
فعالیت های نوین بانک، تالش برای ارتباط با فینتک منتخب جهت انتخاب

مذاکره با 
فینتک

 لحاظ شدن فرآیند بانک خصوصی، لحاظ شدن عوامل پایه ای، بومی شدن 
فناوری مالی، ارائه تجربه ازسوی بانک های خصوصی به فینتک، تعامل 
بلندمدت طرفین، دریافت آموزش الزم درخصوص فناوری مالی، ارائه 
آموزش فناوری مالی، مشخص شدن تکلیف همکاری بعداز چند سال، 

مشخص شدن نحوه همکاری

زمان خاتمه 
 مشخص شدن راهبرد خروج از همکاری، مشخص شدن زمان خاتمه همکاریهمکاری
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ابهامات 
محیطی

نقش نهادهای 
باالدستی 
پولی- مالی

 حمایت از نوآوری فناوری مالی توسط بانک مرکزی، نقش وزارت اقتصاد 
و دارایی، فراهم نمودن بستر پرداخت کارمزدهای اینترنتی برای فینتک، 

تسهیل قوانین کسب وکار، الزامات قانونی، نقش شورای عالی بانک ها، اصالح 
نظام کارمزد مطابق استانداردهای بین المللی، نقش مجمع نمایندگی 
بانک های خصوصی، نقش ناظران بانک های خصوصی، نقش اعضای 

هیئت مدیره بانک ها، سیاست های کالن هر بانک خصوصی، ضرورت تدوین 
قانون فینتک، ارائه مجوز ازسوی بانک مرکزی، پرداختن به اهداف و 

اختیارات ذینفعان در نظام بانکی، نظارت بر رعایت الزامات قانونی، ارزیابی 
راهبردها و رویکردهای نظام بانکی، توجه به زیست بوم بانکی خصوصی، 

نظارت بر پیاده سازی راهکارهای نظام بانکی خصوصی، جامع نگری 
نسبت به بانک های خصوصی، ایجاد قوانین و مقررات تسهیل کننده، 

نقش خدمت دهنده های پولی و بانکی در تعیین، ابالغ، اجرا و نظارت بر 
دستورالعمل های بانک مرکزی، نقش شرکت شاپرک، نقش انجمن فینتک، 

ایجاد سندباکس1 مقرراتی

نقش نهادهای 
باالدستی 
قانونی - 
نظارتی

 نقش مجلس، نقش نهادهای حاکمیتی، نقش وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نقش وزارت 
اطالعات، نقش سازمان جرائم رایانه ای، نقش شرکت مخابرات، نقش 

نهادهای امنیتی، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش پارک علم و 
فناوری، نقش شرکت های دانش بنیان، نقش قوه قضاییه، نقش دولت، نقش 
شورای عالی فضای مجازی، نقش حوزه های علمیه، نقش نهادهای باالدستی 

قانونی و نظارتی، نقش بورس و فرابورس، فراهم کردن بستر قدرت خرید 
بسته اینترنتی، توسعه شبکه اینترنت، فراهم سازی سرعت اینترنت، 

دسترسی به شبکه های بین المللی، برداشت متفاوت قوه قضاییه از قوانین و 
مقررات با ابالغ های رسمی و غیررسمی دولت و بانک مرکزی، نگرش قوه 

قضاییه به فعالیت های مالی خارج از بانک ها، ارائه مجموعه مقررات حمایتی 
یا محدودکننده توسط دولت، تصویب قوانین و مقررات در زمینه ابزارهای 

نوین، شفافیت در قوانین و مقررات شفاف

ارتباطات مالی 
بین المللی

 افزایش بهانه های گروه ویژه اقدام مالی2، اجبار به قبول نظام بانکی 
بین المللی، عدم اتصال به سوئیفت3، تحریم های بانکی، کاهش امنیت مبادله 

پیام های مالی بین بانکی

بحران مالی در 
حوزه داخلی

 میزان تورم، عدم ثبات اقتصادی و کاهش جذابیت سرمایه گذاری خطرپذیر، 
بحران مالی و محدودشدن فعالیت های توسعه ای، عدم آمادگی سرمایه گذاری 

خطرپذیر

پیدایش 
ابزارهای نوین 

هوشمند

 ظهور فینتک در بازار، ورود ابزارهای جدید هوشمند، توسعه شگفت آور 
فناوری اطالعات و ارتباطات، انجام عملیات بانکی بدون حضور اپراتور انسانی 

با پیدایش ابزارهای نوین
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مدل 
همکاری 
راهبردی 

طرفین

 تصاحب شرکت های فینتک، خرید فینتک، خرید فینتک متناسب با خرید فینتک
نیازهای بانک خصوصی

برون سپاری 
خدمات مربوط 

به فینتک
 برون سپاری فعالیت های مالی ازسوی بانک های خصوصی

سرمایه گذاری 
روی فینتک

 سرمایه گذاری مناسب بانک های خصوصی بر روی فینتک، فرآیند 
برنامه ریزی برای فینتک به منظور بهره مندی از عواید آن در آینده، 

سهامداری بانک های خصوصی در فینتک، باثبات بودن سرمایه گذاری روی 
فینتک، طرح و برنامه مالی 

توسعه فینتک 
توسط بانک

 توسعه یک شرکت مالی در زیرمجموعه بانک، ایجاد بخش نوآوری در بانک 
خصوصی، توسعه شرکت فینتک ذیل بخش فناوری اطالعات، ایجاد نئوبانک4 
در کنار بانک خصوصی، ایجاد واحدهای نوآور در بانک های خصوصی به عنوان 

پل ارتباطی، توسعه داخلی محصوالت فینتک توسط بانک خصوصی

عوامل درونی 
نظام بانکی 

خصوصی

ریسک سایبری 
نظام بانکی 

خصوصی

 امکان واردشدن آسیب به اطالعات بانک های خصوصی، ریسک ازدست رفتن 
اطالعات مشتری، امکان عدم بررسی اهلیت فینتک، جرم های سایبری، 

امکان هک شدن اطالعات مشتری، کاهش ارزش سهام بانک های خصوصی، 
حمالت سایبری، کاهش اعتماد مشتریان در اثر حمالت سایبری، وابستگی 

نظام بانکی به اینترنت، هک شدن حساب ها، ازدست رفتن شهرت بانک 
خصوصی، از بین رفتن استقالل بانک خصوصی و ایجاد وابستگی به فینتک 
برای به روزرسانی و پشتیبانی، امنیت سایبری، امکان افزایش حجم و شدت 
حمالت سایبری، دغدغه های سیاسی و امنیتی مربوط به دراختیارگرفتن 
اطالعات توسط فینتک، ریسک برند و اعتبار بانک، ریسک نقض قوانین 
حریم خصوصی داده ها، ریسک ازدست دادن دارایی، امکان افزایش سرقت

ساختار هرمی 
نظام بانکی 

خصوصی

 وجود ساختار سلسله مراتبی بانک های خصوصی، تأکید بر تمرکز سازمانی 
در تصمیم گیری، وجود ساختار سازمانی مرتفع، داشتن رسمیت زیاد و 

بوروکراسی اداری، ارتباطات سازمانی عمودی

فرهنگ سنتی 
نظام بانکی 

خصوصی

فقدان رفتارهای حامی ریسک پذیری، فقدان تشریک مساعی در بانک های 
خصوصی، فقدان ذهنیت دیجیتال در ساختار سازمانی بانک های خصوصی، 
عدم ایجاد تحول در تجربه مشتری، سعی در نهادینه کردن فرهنگ حضور 

فینتک، مقاومت دربرابر تغییر فرهنگ، نیاز به فرهنگ سازی در مدیران عالی 
بانک های خصوصی، تمرکز بر دیدگاه های سنتی در ساختار سازمان، تأکید 

بر فرهنگ سنتی

1 . Sandbox
2 . Financial Action Task Force (FATF)
3 . Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
4 . Neobank
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عوامل درونی 
نظام بانکی 

خصوصی

نگرش مدیران 
نظام بانکی 

خصوصی

مخالفت مدیران با فناوری های جدید، ایجاد نگاه مثبت در مدیران، 
عدم آشنایی مدیران بانک های خصوصی با فینتک، لزوم تغییر نگرش مدیران 

عالی در رابطه با فینتک، نظام مناسب ارزیابی مدیران، تأکید بر لزوم 
توانمندی و تخصص در مدیران، ارائه آموزش مناسب به مدیران، عدم پذیرش 

تغییر از سوی مدیران عالی بانک های خصوصی، نیازمندی فینتک ها به 
حمایت مدیران عالی بانک های خصوصی

روند همکاری 
طرفین

عدم تعادل فعالیت بین بانک های خصوصی و فینتک ها، عدم وجود وثایق 
در فینتک ها، سابقه کم فینتک، ریسک داربودن فینتک، عدم اطمینان 

بانک های خصوصی به فینتک، عدم بلوغ فینتک، نظام کارمزدی غیرموجه، 
وابستگی مدل درآمدی فینتک به نظام کارمزدهای ناصحیح، عدم تمایل 
بانک های خصوصی به ارائه اطالعات مشتریان به فینتک، ناکارآمدبودن 

مدل های مشارکت بانک های خصوصی با فینتک ها، رفتار حریصانه بانک های 
خصوصی در مدل های مشارکتی با فینتک، خارج شدن گروه اصلی از چرخه 
مدیریت در زمان تعامل طرفین، وابستگی تصمیمات به بانک خصوصی در 
تعامل طرفین، نیاز به سرمایه گذاری زیاد از سوی بانک های خصوصی در 

توسعه خدمات پیچیده مالی، ارائه خدمات ساده براساس نظام کارمزد فعلی 
فینتک ها، فقدان مجوز فعالیت های مالی خارج از نظام بانکی خصوصی، 

عدم تعریف چارچوب مناسب فعالیت های مالی خارج از نظام بانکی خصوصی، 
فقدان قواعد مربوط به رفتار حریصانه بانک های خصوصی در همکاری 
طرفین، کوچک شمردن فعالیت های فینتک توسط بانک های خصوصی، 

عدم آگاهی کامل فینتک نسبت به فعالیت های بانک های خصوصی، فقدان 
اطمینان در زمینه توانایی ارائه خدمات توسط فینتک، فقدان همسانی 

فینتک با ادبیات بانکی، بستر انفورماتیکی ضعیف بانک های خصوصی در 
همکاری طرفین، وجود مانع حقوقی در همکاری طرفین، ناشناخته بودن 
فینتک، عدم انجام کار بازاریابی توسط فینتک، لزوم شناسایی شکاف های 
موجود بین طرفین، نیاز فینتک به خدمات بانکی خصوصی، کاهش انگیزه 

ادامه فعالیت طرفین، مقررات گذاری ضعیف در همکاری

الگوبرداری 
از بانک های 

جهان

 الگوهای توسعه بانک های خصوصی در سطح جهان، اصالح نظام بانکی 
خصوصی در جهت حرکت به سمت نظام بانکی جهان، الگوبرداری از 

بانک های جهان درخصوص فینتک
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پیامد مربوط 
به رشد و 

نوآوری

حرکت به سمت 
زیست بوم نوین

 تغییر در محصوالت براساس فناوری های نوین، اختصاص بخشی از منابع به 
فینتک ها از سوی بانک های خصوصی، عالقه مندی بانک به حوزه های فینتک، 

حمایت از فینتک، حمایت مدیران بانک های خصوصی از فینتک، حمایت 
از طرح های مناسب فینتک، جذاب شدن فینتک، حرکت به سمت بانکداری 
چندکاناله هوشمند، حرکت به سمت بانک اجتماعی جذاب، توجه بانک های 
خصوصی به شرکت های دانش بنیان، پیوند به زیست بوم فینتک، شناخت 
ظرفیت های داخلی و خارجی، شناسایی محیط داخلی و خارجی، گرایش 

بیشتر بانک های خصوصی به سمت رفتار پلتفرمی، گرایش بانک های خصوصی 
به سمت جداشدن از الیه خدمت، چابک سازی بانک های خصوصی، ایجاد تفکر 

تغییر، چابک سازی نظام بانکی خصوصی، تغییر به سمت کوچک شدن نظام 
بانکی خصوصی، توجه به داشتن پایگاه داده مناسب، توجه به داشتن تجهیزات و 
فناوری های مناسب، توجه به داشتن نرم افزارهای مناسب، به روزرسانی خدمات 

براساس فنون جدید، توجه به داشتن کارکنان متخصص

رشد نظام 
بانکداری 
خصوصی

 موفقیت بانک های خصوصی در حوزه بانکداری دیجیتال، حرکت به سمت 
تحول در بانکداری آینده، ابرانگاره اقتصاد هوشمند، داشتن راهبرد بانکداری 

دیجیتال، کارآمدشدن صنعت بانکداری خصوصی، کاهش رشد نقدینگی 
ازسوی بانک های خصوصی، انعطاف پذیری بانک های خصوصی در برابر 

فینتک، به روزرسانی خدمات از سوی بانک های خصوصی، حاکمیت شرکتی 
در بدنه نظام بانکی خصوصی

بهبود و توسعه 
اقتصادی

 حمایت از شرکت های دانش بنیان، طراحی مشوق های مناسب، معافیت 
مالیاتی، اشتغال زایی، بیمه کردن فعاالن فینتک، کاهش هزینه های بیمه 

)سهم کارفرما( برای فینتک، مشوق سرمایه گذاری برای فینتک، یارانه های 
مختلف برای فینتک، کاهش هزینه ها برای فینتک، تغییر سیر تحول 

پول ها، افزایش پول مجازی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت، کاهش 
پول شویی، افزایش مشمولیت خدمات مالی

بهبود 
زیرساخت های 

فناوری و 
امنیتی

 جلوگیری از سرقت اطالعات، تضمین محرمانگی، تغییر زیرساخت های 
فناوری اطالعات، بهبود بستر رایانه ای بانک ها، توسعه بستر انفورماتیک، 

بهبود زیرساخت های فناوری، بهبود سازوکارهای قانونی برخورد با متخلفان

فعال کردن 
بخش مشاوره 
و کارشناسی

 فعال شدن مشاوره های مالی در نظام بانکی خصوصی، افزایش توان 
کارشناسی بانک های خصوصی، اعتبارسنجی فنی و تخصصی، فعال شدن 
صنعت مشاوره در نظام بانکی خصوصی، ارائه مشاوره در زمینه بهره گیری 
از خدمات بانکی، ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به هنگام، فعال شدن 

بخش مشاوره حقوقی و اقتصادی
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پیامد مربوط 
به رشد و 

نوآوری
ایجاد گروه های 

نخبه

 ایجاد گروه های نخبه، پیوند کارشناسان بانک های خصوصی با فینتک ها، 
توجه به داشتن کارشناسان دلسوز در همکاری، بهره گیری از گروه های 

زیرمجموعه، نیاز هم زمان بانک های خصوصی به سابقه و اطالعات 
دانشگاهی، سوق دادن ذهنیت های گروه به سوی ایده های جدید، ایجاد گروه 

قوی در همکاری، ارزیابی و گزارش گروه در خصوص ارتباط با فینتک

پیامد مربوط 
به مالی

کاهش هزینه 
خدمت دهی

 کاهش هزینه عملیات بانک های خصوصی، کاهش هزینه مشتری، کاهش 
هزینه نظام بانکی خصوصی از سوی فینتک، کاهش هزینه خدمت دهی در 

همکاری با فینتک، کاهش هزینه از لحاظ امنیت خدمت دهی، ورود سریع به 
بازار و کاهش هزینه ریسک های عملیاتی، کاهش هزینه انجام تراکنش های 

برخط، کاهش هزینه تجهیز منابع در شبکه های بانکی خصوصی

پایداری و 
افزایش درآمد 

کارمزدی

 پایداری در آینده، ماندگاری و ثبات بیشتر، سودآوری بیشتر، افزایش درآمد 
کارمزدی بانک های خصوصی، مقاوم بودن در مقابل حمالت سایبری، افزایش 

درآمد پایدار در نظام بانکی خصوصی، حداکثرسازی ثروت سهامداران، 
سودآورشدن بانک های خصوصی، حاشیه سود بیشتر، افزایش درآمد ناشی از 
کارمزد بانکی، حفظ و ارتقای سهم بازار، حرکت بانک به سمت درآمدزایی 
کارمزدمحور، متنوع شدن مدل های درآمدی بانک های خصوصی، سودآوری 

بیشتر، افزایش سودآوری، بهبود نظام کارمزدی

پیامد مربوط 
به فرآیند و 

عملیات

توسعه خدمات 
بانکی خصوصی

 ارائه خدمات غیرحضوری، ایجاد دیدگاه نوین در بانک های خصوصی، ارائه 
خدمات موردانتظار، تغییر در شیوه ارائه خدمات، تسهیل پرداخت، دسترسی 
بیشتر مشتریان، افزایش تنوع در خدمات بانک های خصوصی، ارائه خدمات 
نوین غیرحضوری، نظام مندبودن خدمات، حفظ اسرار بانکی مشتریان، ارائه 

خدمات نوین مطابق با نیازهای مشتریان، به روزشدن خدمات نظام بانکداری، 
حفظ اسرار مشتریان، افزایش توسعه عملیات بانکی خصوصی، حفظ 

اطالعات محرمانه مشتریان، به روزرسانی نظام بانکی، شخصی سازی ارائه 
خدمات، خدمت دهی بانک از طریق ارتباطات با مشتری

کاهش شعبات 
بانکی خصوصی

 عدم نیازبه نیروی انسانی در شعبات بانکی خصوصی، عدم نیازبه فضای کاری 
سنتی، کاهش شعبات بانکی و انجام فعالیت به صورت غیرحضوری، ایجاد 
بانک های خصوصی کاماًل دیجیتال بدون شعبه، افزایش بانکداری برخط، 

کاهش مراجعه حضوری مشتریان

پاسخگویی 
به ملزومات 

قانونی

 پیروی از قوانین و مقررات باثبات، شفاف شدن جریان پرداخت ها و درآمدها 
جهت اجرای قوانین مالیاتی، کمک به مبارزه با پول شویی، اجرای مطلوب 

قوانین مالی جدید
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برخی از مفاهیممقوله فرعیمقوله کلی

پیامد مربوط 
به فرآیند و 

عملیات

شفافیت در 
نوع قراردادهای 

هوشمند

شفاف شدن نوع قراردادهای هوشمند، غیرمتمرکزبودن و نظارت همگانی، 
ایجاد بستر حقوقی روشن در قرارداد طرفین، اطمینان از وجود شفافیت در 
طول قرارداد، بستر فرآیندی، اجازه انجام تراکنش های معتبر بدون دخالت 
اشخاص ثالث، قرارداد هوشمند بین طرفین، مدل های قراردادی خاص بین 
طرفین، رعایت قواعد، وجود امضاهای دیجیتال طرفین، آگاهی طرفین از 
شرایط قرارداد و شفافیت در فرآیندهای قرارداد، کاهش وضعیت حقوقی 
نامشخص در قراردادهای هوشمند، اعتبارسنجی و شفافیت در به کارگیری 

قراردادهای هوشمند، مشخص شدن جنبه های حقوقی قراردادها

تغییر فضای 
سنتی 

بانک های 
خصوصی

فضای  تغییر  نوین،  کسب وکار  فضای  با  خصوصی  بانک های  منطبق شدن   
کسب وکار بانکی خصوصی، استفاده از شرکت ابزاری در بانک های خصوصی، 
بانک های  سنتی  ساختار  از  خارج شدن  به منظور  راهبردی  برنامه  طراحی 
خصوصی، تغییر عملیات خدماتی بانک های خصوصی از سنتی به مدرن، تغییر 
بانک های  نگاه سنتی در  تغییر  بانکی خصوصی،  نظام  فعالیت  فرآیند  فضای 

خصوصی، به چالش کشیده شدن روندهای سنتی بانک های خصوصی

افزایش کارایی 
واسطه ای

 افزایش وام ها و سپرده ها، بهبود توانایی خرید یا تملک بانک های خصوصی 
کشور، بهبود کارایی بانک های خصوصی

پیامد مربوط 
به رابطه

یکپارچگی 
طرفین

 عدم رقابت بین بانک خصوصی و فینتک، عمل کردن فینتک به عنوان بازوی 
بانک های خصوصی، ایجاد یکپارچگی بین فینتک و بانک های خصوصی، 
همکاری بُرد- بُرد، استفاده از منافع یکدیگر، الزم وملزوم بودن فینتک و 
بانک های خصوصی، کاهش رقابت بانک های خصوصی با فینتک، ایجاد 
اعتماد طرفین، ایجاد گروه مشترک بین فینتک و بانک های خصوصی، 
تشریک مساعی بین فینتک و بانک های خصوصی، حاکمیت داده برای 

فینتک، مالکیت داده برای فینتک، استانداردهای به اشتراک گذاری داده، 
حریم خصوصی، مالکیت و حقوق پلتفرم فینتک، مالکیت معنوی، قواعد 

بی طرفی و خنثی بودن پلتفرم، پوشش ریسک های حقوقی بانک های 
خصوصی، تقسیم عادالنه کارمزدها بین بانک خصوصی و فینتک، پشتیبانی 
از یکدیگر، پوشش ضعف یکدیگر، درآمدزایی برای یکدیگر، مشخص شدن 

وظایف طرفین، اعتباربخشی به فینتک از طریق بانک های خصوصی، 
عدم نگاه به فینتک به عنوان رقیب، افزایش سهم بازار مناسب برای همدیگر، 
وجود انگیزه الزم در طرفین، ایجاد نقاط مشترک، هم راستایی فعالیت های 

فینتک با مأموریت و چشم اندازهای بانک های خصوصی، مشخص شدن 
جنبه های مالی طرفین، مشخص شدن جنبه های ریسک طرفین، 

مشخص شدن تقسیم هزینه ها، ایجاد هم افزایی برای یکدیگر، برجسته شدن 
نمانام بانک ها در اثر همکاری، کمک فینتک به بانک های خصوصی در 
فعالیت های بین المللی، کاهش ریسک طرفین، بررسی هزینه و فایده 

طرفین، حفظ قدرت فینتک در کنار بانک های خصوصی
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برخی از مفاهیممقوله فرعیمقوله کلی

پیامد مربوط 
به رابطه

بهبود روابط با 
ذینفعان

 ارائه مدل نوآورانه حمایت از ذینفعان، افزایش رضایت مندی ذینفعان و 
مشتریان، وفاداری مشتریان و سایر ذینفعان، شفاف شدن کانال های ارتباطی 
با ذینفعان، اعتماد مشتریان و سایر ذینفعان به نظام بانکی خصوصی، ایجاد 
ارتباطات همه جانبه با مشتریان و سایر ذینفعان، ارزش آفرینی برای مشتریان 

و ذینفعان، جذب مشتریان بالقوه، ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتریان، 
نگهداری و مراقبت از مشتریان، توسعه روابط با ذینفعان، وفاداری مشتریان، 

ایجاد حق امتیاز و امنیت برای ذینفعان

حاکمیت اصول 
اخالق حرفه ای 

بین طرفین

 حاکمیت اصول اخالقی و حرفه ای بین بانک خصوصی و فینتک، حاکمیت 
اصل امانت داری بین بانک خصوصی و فینتک، حکمرانی اصل انضباط کاری 

بین بانک خصوصی و فینتک، تسلط اصل تطبیق بین بانک خصوصی و 
فینتک، حاکمیت اصل بی طرفی بین بانک خصوصی و فینتک

درنهایت مقوله ها در قالب 15 مقوله اصلی دردل ابعاد چارچوب ابرانگاره ای در قالب شرایط زمینه ای 
)1 مقوله(، شــرایط علّی )7 مقوله(، پدیده محوری )1 مقوله(؛ راهبردها و اقدامات )1 مقوله(؛ شــرایط 

مداخله گر )1 مقوله(؛ پیامدها )4 مقوله( جای گرفتند )شکل 2(.
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شکل 2: چارچوب ابرانگاره ای همکاری راهبردی طرفین

بحث و نتیجه گیری
باافزایش ضریب نفوذ اینترنت، تلفن های هوشــمند، کارت های بانکی و همچنین ورود سرمایه گذاران 
خطرپذیر و شتاب دهنده ها، مسیر توسعه تجارت الکترونیکی در ایران هموار شده است و کسب وکارهای 
برخط بسیاری شکل گرفته اند که زمینه ساز تشکیل یک زیست بوم جدید در اقتصاد ایران شده اند. توسعه 
زیســت بوم فینتک در ایران با چالش های بسیاری همراه است؛ به عنوان مثال افزایش دفعات فیلترینگ 
استارتاپ های فینتکی و فقدان قوانین مشخص از مهم ترین عواملی است که ریسک سرمایه گذاری در 
این حوزه را افزایش داده است. تأسیس انجمن فینتک و برقراری ارتباط این انجمن، فعاالن صنعت مالی 
و زیست بوم فینتک با نهادهای قانون گذار نظیر بانک مرکزی، بیمه مرکزی و غیره، زمینه ساز ایجاد زبانی 
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مشترک بین زیست بوم فینتک و نهادهای قانون گذار شده است که درنهایت منجر به انتشار سندها و 
ابالغیه های مختلف در بخش های گوناگون فینتک و تسریع در قانون گذاری و تدوین قوانین حوزه های 

جدید شده است.
توسعه و پیشرفت فینتک منجر به تغییر روش های ارائه خدمات بانکی، ظهور و گسترش ابزارهایی 
نظیــر پرداخت الکترونیکی و پایانه های فروشــگاهی، کاهش هزینه ها و بهبــود کیفیت ارائه خدمات 
مالی شــده است. ازسوی دیگر نظام بانکی خصوصی ایران در الیه های سیاست گذاری و ُخرد با مسائل 
گســترده ای مواجه اســت و ضرورت تحوالت بنیادین اجتناب ناپذیر است. بارشــد روزافزون فینتک، 
بانک های خصوصی کشور بر آن شــده اند تا بیش ازپیش به این گونه از نهادهای چابک، نوآور، مستقل 
و کوچک توجه نمایند؛ بنابراین تشــکیل همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک یک 
انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است. در این پژوهش به صورت کیفی به یک سؤال اصلی و چهار سؤال 

فرعی پاسخ داده شد که در ادامه نتایج موردبحث قرار می گیرد.
ســؤال فرعی 1، معطوف به چگونگی همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک بود. 
براین اســاس پس از بررسی نتایج، پنج مقوله فرعی شــامل حوزه های همکاری با فینتک، جستجو و 
ارزیابی طرح های فینتک، انتخاب و تماس با فینتک موردنظر، مذاکره با فینتک و زمان خاتمه همکاری 
راهبردی اســتخراج شده است. تشــریح منطق نهفته همکاری راهبردی، گام نخست در طراحی یک 
راهبرد اثربخش برای همکاری است. به طورکلی منطق همکاری راهبردی میان شرکت ها از یک بنگاه 
اقتصادی به بنگاه اقتصادی دیگر متفاوت اســت. برخی شــرکت ها به منظور تکمیل ســبد منابع خود 
به همــکاری راهبردی روی می آورند و برخی دیگر همکاری راهبردی را روشــی برای افزایش قدرت 
چانه زنــی و تعامل با ذینفعان می پندارند. شــرایط محیطی و الزامات نهــادی نیز از دیگر مؤلفه هایی 
هســتند که می توانند به عنوان منطق همکاری راهبردی در نظر گرفته شوند. درواقع مرور راهبردهای 
تجاری، فعالیت ها و شایستگی های همکاران، شناسایی همکاران احتمالی و کفایت آن ها برای تشکیل 
همکاری، تماس بــا همکاران موردنظر، تبادل اطالعات محرمانه با همکاران، ارزیابی شایســتگی ها و 
قابلیت اطمینان همکاران باتوجه به شرایط تجاری و مذاکرات از اساسی ترین فعالیت ها در طی فرآیند 
همکاری راهبردی اســت. درنهایت بدون شک، راهبرد خروج یکی از مهم ترین اجزایی است که هنگام 
تعریف همکاری راهبردی باید موردتوجه قرار بگیرد. خروج ممکن است هم ناشی از توفیق در دستیابی 
به اهداف تصریح شــده از همکاری راهبردی )و درنتیجه اتمام مأموریت تعریف شــده برای همکاری( 
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باشــد و هم واکنشی در برابر آسیب های ناشی از همکاری راهبردی )انتقال ناخواسته دانش و اعتبار یا 
رفتارهای فرصت طلبانه همکار( باشد. درهردوحالت، پیش بینی سناریوهایی برای خروج و آمادگی برای 
اجرای این ســناریوها در مدیریت همکاری راهبردی بسیار حیاتی است و می توان گفت که شکل دهی 
به همکاری راهبردی بدون درنظرگرفتن راهبرد خروج یک اشتباه راهبردی است. ابعاد پدیده محوری 
مستخرج با نتایج پژوهش اوشدین و همکاران )2017( مطابقت دارد؛ چرا که در پژوهش مذکور ارتباط 
بانک ها با فینتک مورداشــاره قرار گرفته و روش های ســرمایه گذاری، اتحاد و طراحی و توسعه پلتفرم 
به عنوان راهکارهای بانک ها معرفی شده اســت. البته پژوهش حاضر عالوه بر مدیریت ارتباط طرفین 
به فرآیند همکاری راهبردی طرفین نیز اشــاره می کند که بی شــک از اهمیت بیشتری نیز برخوردار 
اســت. دراین خصوص به مدیران ارشــد و عالی بانک های خصوصی پیشنهاد می شود از پدیده نوظهور 
فینتک به عنوان یکی از کانال های نوین ارائه خدمات و محصوالت بانکی خصوصی استفاده نمایند و به 

پیاده سازی راهبردی پیش دستانه )در مقایسه با رقبای حوزه خود( بپردازند.
ســؤال فرعی 2، چیستی ســازوکارهای همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک را 
موردتوجه قرار داد. دراین زمینه پس از بررســی نتایج، چهار مقوله فرعی خرید فینتک، برون ســپاری 
خدمات مربوط به فینتک، ســرمایه گذاری روی فینتک و توسعه )ایجاد( فینتک استخراج شده است. 
راهبردهای شناسایی شده در این پژوهش با نتایج پژوهش لی و شین )2017( همخوانی دارد که در آن 
به معرفی پنج نوع مدل همکاری با فینتک )1- همکاری مشــترک 2- برون سپاری خدمات به فینتک 
3- سرمایه گذاری مشترک 4- توسعه فینتک داخلی درون بانک 5- شتاب دهی و پرورش استارتاپ های 
فینتکی( پرداخته شــده است. به نظر می رسد دلیل تفاوت مدل همکاری این پژوهش با مدل همکاری 
پژوهش آن ها وجود تفاوت در دیدگاه های مصاحبه شــوندگان این پژوهش نســبت به مفهوم همکاری 
راهبردی است. درهرحالت توسعه چنین شرکت های فعال در حوزه مالی مستلزم این است که بانک های 
خصوصی کشــور با خرید، برون سپاری، ســرمایه گذاری و یا توسعه فینتک، زمینه ساز استانداردسازی 
بیشتر وظایف و خدمات اداری شوند و همچنین در کانال های ارائه خدمات خود نیز تجدیدنظر کنند. 
براین اســاس این حرکت اگر به موقع صورت پذیرد به بانک های خصوصی کشور اجازه خواهد داد تا به 
مزیت نسبی در رقابت فزاینده دست یابند. در این زمینه انتخاب نوع مدل همکاری مناسب در همکاری 
راهبــردی میان طرفین جهت بهره برداری بیشــتر از منافع همدیگر نقش به ســزایی را ایفا می کند و 
می تواند به هم افزایی طرفین منجر شود. براین اساس به مدیران عالی بانک های خصوصی کشور توصیه 



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره نهم/ شماره 1 / بهار 1400 62

می شــود به منظور ارائه خدمات متنوع و برآورده نمودن نیازهای جدید مشــتریان، بر مدل همکاری 
راهبردی تأکید مضاعف نمایند تا بتوانند با هزینه کمتر و سرعت زیاد از خدمات فینتک بهره بگیرند.

ســؤال فرعی 3، به شناســایی شــرایط اثرگذار بر همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و 
فینتک پرداخت. براین اســاس پس از بررســی نتایج شرایط علّی شــامل فرصت سنجی فینتک، رفتار 
دیجیتالی مشــتریان، نیازسنجی مشتریان، شناخت مشتریان از فینتک، حفظ محیط رقابتی، اصول و 
قوانین مالی اسالمی و ارزش گذاری دقیق کسب وکار، شرایط زمینه ای شامل ابهامات محیطی و نهایتاً 
شــرایط مداخله گر شــامل عوامل درونی نظام بانکی خصوصی شناسایی شد. همچنین جمعیت باالی 
درخواســت کننده خدمات بانکی، استقبال و تمایل مردم به اســتفاده از خدمات جدید بانکی، ناتوانی 
در پوشــش کلیه نیازهای مشتریان ازســوی نظام بانکی خصوصی، توان، چابکی و نوآوریودن فینتک، 
رقابتی بودن فضای کســب وکار بانک های خصوصی و احتمال خروج از رقابت در صورت نادیده گرفتن 
شرکت های مالی نوآور به عنوان عوامل اثرگذار بر شکل گیری و توسعه همکاری راهبردی طرفین معرفی 
شد. افزون بر این، امروزه بانک های خصوصی کشور با مشتریانی مواجه اند که عالقه فراوانی به استفاده از 
ابزارهای نوین و هوشمند دارند. در چنین فضایی، ارائه محصوالت و خدمات مالی سنتی دیگر کارایی 
ندارد و بانک های خصوصی ناچارند به منظور بقا و حفظ سهم بازار، به سمت همکاری راهبردی با فینتک 
حرکت نمایند. شــرایط اثرگذار شناسایی شده با نتایج پژوهش تودوا و کنوک )2005( همخوانی دارد. 
درواقع در پژوهش مذکور، شرایط سازمانی و اعتماد در ایجاد همکاری راهبردی موردتوجه قرار گرفته 
و در پژوهش حاضر نیز این مسئله ذیل عوامل درونی نظام بانکی قرار گرفته است. شایان ذکر است که 
پژوهش حاضر به صورت مفصل به شناسایی شرایط اثرگذار بر همکاری راهبردی طرفین پرداخته است. 
ازطرف دیگر شناســایی شرایط علّی در این پژوهش، نقش به سزایی بر روند همکاری راهبردی طرفین 
ایفا می نماید. در همکاری راهبردی میان طرفین باید به شــرایط و موقعیت های درونی و بیرونی توجه 
وافری شود چرا که این شرایط کاماًل بر روند و استحکام همکاری راهبردی طرفین مؤثرند. دراین راستا 
به مدیران عالی و ارشــد نظام بانکداری خصوصی کشور پیشــنهاد می شود که به منظور ارائه خدمات 
نوین بهینه به مشتریان وفادار خود بر تجزیه وتحلیل بازار مشتریان و درک و تأمین نیازهای مشتریان 
تأکید مضاعفی داشته باشند تا زمینه حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید را فراهم نمایند. 
همچنین جهت اســتفاده از خدمات فینتک، بانک های خصوصی می بایســت نسبت به تغییر ساختار 
سازمانی سنتی خود و متناسب با فینتک اقدام نمایند تا از مزایا و منافع آن بهره مند شوند. ازطرف دیگر 
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توصیه می شــود که نقش نهادهای تأثیرگــذار نظیر بانک مرکزی، شــورای عالی بانک ها و غیره را بر 
همکاری راهبردی موردتوجه قرار دهند؛ زیرا این نهادها با وضع سیاســت ها و قوانین، مسیر همکاری 

راهبردی را دچار تغییر و تحول می نمایند.
ســؤال فرعی 4، پیامدهای همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها را موردتوجه 
قرار داد. دراین راستا پس از بررسی نتایج، رشد و نوآوری، پیامد مالی، فرآیند و عملیات و رابطه به عنوان 
پیامدها شناسایی شدند. همکاری راهبردی طرفین نتایج و پیامدهای متعددی برای هر یک از طرفین 
همکاری دارد. این همکاری منجربه کاهش هزینه ها، تقویت تنوع مدل کارمزدی نظام بانکی خصوصی 
و فینتک، بهبود کیفیت و متنوع شدن خدمات بانکی، افزایش رضایت مشتریان، رشد و توسعه اقتصادی 
و نظام بانکداری و تقویت رابطه بلندمدت طرفین می شــود. پیامدهای شناسایی شــده در این پژوهش 
بــا نتایج پژوهش خانلری و همکاران )2020( همخوانی دارد. با این تفاوت که پژوهش آن ها در بحث 
پیامدهــا به صورت محدود و ناقص به تحول در صنعــت خدمات مالی و مدل بانکداری جامع پرداخته 
است؛ درحالی که پژوهش حاضر به صورت جامع پیامدهای حاصله را از لحاظ مالی، رشد، فرآیند و رابطه 
در همکاری راهبردی طرفین مورد کنکاش و بررسی قرار داده است. براین اساس هر همکاری راهبردی 
پیامدهای مثبت و منفی برای طرفین به همراه خواهد داشــت که پیامد منفی منجربه خاتمه همکاری 
و پیامد مثبت و گران بها منجربه تقویت رابطه بلندمدت خواهد شد؛ بنابراین به مدیران عالی بانک های 
خصوصی پیشنهاد می شود که با تأکید اساسی بر ایجاد واحدها یا بخش های نوآور و فعال کردن بخش 
مشــاوره نهایت بهره برداری را از همکاری راهبردی با فینتک داشته باشند. همچنین به ایشان توصیه 
می شود که در همکاری راهبردی بر انسجام درآمد کارمزدی و یکپارچه شدن فعالیت های دو طرف توجه 

دوچندان داشته باشند.
درنهایت می توان گفت که صنعت بانکداری خصوصی کشــور می بایســت باتوجه به شرایط علّی، 
زمینه ای و مداخله گر در این حوزه و نیز از طریق کاربرد راهبردهای شناسایی شده، زمینه را برای ایجاد، 
حفظ و توسعه همکاری بین نظام بانکی خصوصی و فینتک فراهم نمایند تا پیامدها و نتایج موردنظر 
برای طرفین محقق شــود. در این پژوهش حوزه ها، سازوکارها، شرایط و پیامدهای همکاری راهبردی 
طرفین موردتوجه قرار گرفت اما بررســی چالش های پیش روی همکاری در دســتورکار قرار نداشت. 
همچنین نقش نهادهای دولتی و تنظیم گر بر همکاری راهبردی نیز موردبررسی قرار نگرفت؛ بنابراین 
به پژوهشگران آتی توصیه می شود به انجام پژوهش پیرامون سناریونگاری و اولویت بندی سازوکارهای 
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همکاری راهبردی میان نظام بانکی خصوصی و فینتک، اولویت بندی مدل های همکاری راهبردی بین 
نظام بانکی و فینتک، طراحی مدل همکاری راهبردی بین نظام بانکی دولتی و فینتک و نهایتاً بررسی 

نقش نهادهای دولتی و تنظیم گر در تسهیل شکل گیری همکاری راهبردی طرفین بپردازند.
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