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چکیده

امروزه ارائهدهندگان خدمات فناوری مالی سعی در ارائه خدمات نوین بانکی مطابق با نیازهای روز مشتریان دارند ،لذا

بانکها درصدد برقراری تعامل با آنها میباشند .پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و
ی به روش ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده است .بدین منظور دادهها در دو مرحله جمعآوری شدهاند.
فناوریهای نوین مال 
در بخش کیفی از طریق مصاحبه با  11تن از مدیران بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی که بهصورت نمونهگیری
قضاوتی هدفمند انتخاب شدهاند ،دادهها جمعآوری و کدگذاری گردید .چهار دسته عوامل شامل ویژگیهای ذینفعان ،عوامل
محیطی ،عوامل سازمانی و عوامل مالی شناسایی شدند .سپس در مرحله ک ّمی به شیوه توصیفی پیمایشی ،بر مبنای یافتههای
حاصل از مرحله کیفی ،پرسشنامهای طراحی و پس از سنجش روایی و پایایی بین 83نفر از مدیران بانکها و ارائهدهندگان
خدمات فناوری مالی که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند ،توزیع گردید،
برای بررسی عوامل و رتبهبندی آنها از آزمونهای ناپارامتریک دوجملهای و فریدمن استفاده شده است یافتهها نشان میدهد
که کلیه عوامل شناساییشده در حد مطلوبی بر این ارتباط اثر گذارند همچنین ،ویژگیهای ذینفعان باالترین رتبه و عوامل
محیطی ،عوامل مالی و عوامل سازمانی به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
واژگان كليدي :تعامل ،فناوریهای نوین مالی ،بانک ،رویکرد ترکیبی
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 -1مقدمه

بانکها به جهت کارکردهایی که در نظام اقتصادی کشور دارند همواره مورد توجه سیاستگذاران و
پژوهشگران بودهاند بانکها با تجمیع سپردههای ریزودرشت جامعه ،آنها را بهسوی پروژههای مناسب
اقتصادی هدایت میکنند ،درعینحال خدمات بانکی نیز به مردم و شرکتها ارائه میدهند ،طبیعتاً با رشد
رقابت در نظام بانکی کشور از یکسو ،توسعه و تغییر نیازهای مشتریان و بازار در هر سه مؤلفه تجهیز منابع،
تخصیص منابع و خدمات بانکی از سوی دیگر ،باید بهطور پیوسته محصوالت جدید بانکی ارائه نماید ،در
غیر این صورت ،سهم و نقش آنها در بازار بانکی کاهش مییابد .همزمان با افزایش تعداد خدمات جدید
عرضهشده به بازار ،چرخه عمر خدمات کاهش مییابد و در این شرایط است که توسعه خدمات جدید به
موضوع مهم مدیریتی تبدیل میشود (میر غفوری و همکاران .)1391،
همچنین به دلیل اهمیت روزافزون و استفاده گسترده از فناوریهای نوین ،کسبوکار بانکی شکل جدیدی
به خود گرفته است و بهعنوان بخش جداییناپذیر بانکداری تبدیلشده است و بانکها برای نوآوری و
بازبینی مدل کسبوکار خود در حال افزایش همکاری و تعامل با کسبوکارهای نوآورانه  ،شرکتهای
دانشبنیان و استارتاپها میباشند و سیستم بانکداری به لطف این بازیگران جدید و خالق در حال تغییر و
رشد است که هم میتواند یک تهدید برای بانکداری سنتی محسوب شود و هم با انعطافپذیری و عملکرد
مناسب به یک فرصت تبدیل شود (.)Romanova & Kudinska,2017

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

از سوی دیگر سرمایهگذاری جهانی در شرکتهای فناوری مالی بین سالهای  2013تا  2018افزایش داشته
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است و از  1600میلیون دالر سرمایهگذاری در شرکتهای فناوری و حدود  160معامله در سال 2014
بهطور چشمگیری به حدود  3392میلیون دالر در سال  2018افزایش یافته است که نشاندهنده رشدی
بیش از 2/1برابر بوده است .با توجه به آمار و اطالعات سال  ،2018ایاالتمتحده آمریکا ،جذابترین
مکان سرمایهگذاری بر روی فناوری مالی در جهان است که میزان سرمایهگذاری انجامشده در آن حدود
2544میلیون دالر بوده است و بیش از سهچهارم کل سرمایهگذاریهای بر روی فناوریهای مالی در سراسر
جهان در سال  2018را تشکیل میدهد سرمایهگذاریها در ابتدای سال2019هرچند ازنظر تعداد معامله
کاهشیافته است اما میزان سرمایهگذاریها به  11/8میلیارد دالر رسیده است (.)Accenture,2019
صنعت فینتک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سال است که به حوزههای بانکی کشور راهیافته است
روند افزایش حضور و استفاده از فناوریها در عرصههای مختلف جهانی کام ً
ال مشهود است و بخشهایی

از این فرایند جهانی به ایران نیز سرایت کرده است .در کشور ما نیز بهتدریج با افزایش روند استفاده از

اینترنت و همهگیر شدن تلفنهای هوشمند و حضور در فضای مجازی ،سرعت استفاده از فناوریهای مالی
یا فینتکها گسترشیافته است که از مهمترین آنها میتوان به طراحی سامانههای پرداخت آنالین برای
مشتریان ،خریدها و کسبوکارهای اینترنتی ،خدمات انتقال پول ،اپلیکیشنهای مدیریت منابع و درآمد
شخصی اشاره کرد (شیخ علیشاهی.)1396،
از طرفی دیگر ،ایران یکی از باالترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته و سرعت باالی انتقال وجه در
ت باالی
سیستم بانکی ،تعداد باالی شعب بانکی به نسبت جمعیت و تعداد زیاد تراکنشها ،نشاندهنده ظرفی 
سیستم بانکی ایران است .همچنین ،تعداد زیاد فارغالتحصیالن دانشگاهی در رشتههای مالی و نرمافزار و
هزینه پایین نیروی انسانی متخصص ،ایران را در موقعیت ویژهای در منطقه از حیث نیروی انسانی متخصص
قرار میدهد ،اما علیرغم پتانسیلهای ذکرشده به دلیل آگاهی کم از قابلیتها و پتانسـیلهـای این صنعت
در میان فعاالن اقتصادی ،نامشخص بودن قـوانین و مقـررات ناظر بر فعالیـت فینتکها در تمامی حوزهها
و عدم تناسب این قوانین با توسعه فناوریهای مالی ،عدم وجود زیرساختهای فنی ،حقوقی و بـانکی

بـرای گسـترش امنیت بهرهبرداران ،عم ً
ال تا توسعه و شکوفایی ایـن صـنعت ،فاصـله بسـیاری وجـود دارد
بااینهمه هنوز تمایل چندانی از سوی بانکها برای ایجاد ارتباط با ارائهدهندگان خدمات فناورانه وجود
ندارد و همچنان تمایل دارند همزمان هم بهعنوان تولیدکننده و هم توزیعکننده خدمات بانکی در قالب یک
کانال ارتباطی و پلتفرم مشخص با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند .نگرانیهایی از قبیل امنیت اطالعات
مشتریان ،اخذ کارمزد از طرف این شرکتها و غیره باعث شده است که تاکنون از همکاری با ارائهدهندگان
خدمات فناورانه مالی رویگردان باشند و این موضوع چرخه توسعه خدمات بانکی و نوآوری در زمینه
خدمات مالی را کندتر میسازد و ممکن است در آینده آنها را از گردونه رقابت خارج سازد( قلی زاده و
قاسم نژاد.)1396،
لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با پاسخگویی به دو پرسش ذیل به مدیران ،متخصصان و ذینفعان صنعت
بانکداری کشور کمک نماید تا عوامل و موانع تعامل بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی را
شناسایی ،عوامل تسهیلکننده این ارتباط را تقویت و موانع را برطرف نمایند:
-1عوامل مؤثر بر تعامل بین بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی کدامند؟
 -2اولویتبندی این عوامل به چه ترتیبی است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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 -1-2تعریف فینتک
فینتک 1مخفف فناوری مالی است و به شرکتها و یا استارتاپهایی اشاره دارد که خدمات مالی را با
فناوریهای نوآورانه مدرن ترکیب میکنند و یا به دنبال نوآوری برای ارائه محصوالت و خدمات مالی
بیشتر هستند بهعبارتدیگر ،فناوری مالی نوعی نوآوری مالی است که باعث ایجاد مدلهای تجاری جدید،
کاربردها ،فرایندها و محصوالت جدیدی میشود که بر روی بازارهای مالی و مؤسسات ارائه خدمات مالی
تأثیر بسزایی دارد)Schüffel, 2016; Kawai, 2016; Maierr,2016(.
 -2-2انواع فناوریهای مالی قابلاستفاده توسط بانکها
برخی از استارتاپها در تالشاند فرم معامالت سنتی به مدرن را با استفاده از فناوریهای پیشرفته و
روشهای مؤثرتر امکانپذیر سازند برخی از نمونههای فناوری که بر معامالت مالی اعمال میشوند عبارتند
از :خدمات مالی مبتنی بر تلفن همراه ،پرداخت ،انتقال پول ،وام ،جمعآوری پول و حتی مدیریت دارایی،
فناوری پرداخت یکپارچه ،وامدهی نفربه نفر 2بانکداری تلفن همراه ،3کیف پول دیجیتال ،4ارزهای دیجیتال

5

و  ،...که هدف همگی آنها مزایای بیشتر ،بهرهوری باالتر برای معامالت مالی و همچنین کمک به کاهش
هزینههای مشتریان میباشد (.)Mackenzie,2015;Kawai,2016;Wala,2015
 -3-2حوزههای تعامل بانکها و فناوریهای مالی
بهطور مشخص ،پنج حوزهی کلیدی برای ارتباط بانکها و فینتک وجود دارد که امکان انتخاب صحیحتر،
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قابلیت پیشگویی و افزایش کیفیت خدمات را برای بانکها به ارمغان میآورد و بانکها به سمت آن جذب
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میشوند .انتخابهایی که بانکها به دنبال آن هستند(توسعهی داخلی ،مالکیت و مشارکت) ،به وضعیت
فعلی بانک و میزان بلوغ فینتک در حوزه مربوطه بستگی دارد .این پنج حوزه عبارتند از :تجزیهوتحلیل
مشتری ،ارزیابی جامع اعتبارات ،ارائ ه یک تجربه کام ً
ال دیجیتال برای مشتری ،پیادهسازی بسترهای دیجیتال

ادغامشده و مدیریت سبد سهام میباشد (.)Accenture, 2016
 -4-2مزایای تعامل بانکها و فناوریهای مالی
ی فعالتر شدهاند ،با توجه به سرمایهگذاری الزم ،شراکت با
بانکها در مشارکت با شرکتهای فناوری مال 
ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی گزینه ارزان با ریسک نسبت ًا کمتری در مقایسه با اکتساب ارائهدهندگان

خدمات فناورانه مالی یا ایجاد شرکتهای فناوری نوین مالی وابسته به خود است .کارشناسان بر این باور
هستند که در بلندمدت دیجیتالسازی باید اولویت باالتری توسط بانکهای سنتی داشته باشند .بنابراین

میتوان نتیجه گرفت که بانکهای سنتی و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی میتوانند همزمان رقیب و
شریک باشند اما همکاری و تعامل برای بانکها ضروری است (.)Romanova & Kudinska,2016
چان و اوجا ( )2015نیز اذعان میدارند بهمنظور سازگاری با چالشهای دیجیتالی شدن ،استراتژیهای
کسبوکار دیجیتال با منابع و قابلیتهای بانکها باید رابطه تنگاتنگی داشته باشند و بهبود

یابند(Chohn

 .)& ahoja,2015امروزه بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی اکوسیستم جدیدی را در دنیای
کسبوکار شکل دادهاند که در آن بهزعم مور( ، )1993شرکتها با استفاده از نوآوریهای جدید ،قابلیتهای
خود را با هم تکامل میبخشند ( .)Moor,1993گروپنر و همکاران( )2015نیز اظهار میدارند که همکاری
بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی ،عامل اصلی موفقیت در روند دیجیتالی کردن جهان فردا
است .انتظار میرود که نقاط ضعف بانکها و نقاط قوت ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی ،فرصتهای
خوبی را برای همکاری ایجاد کند ( ،)Gropner et al,2015ازاینرو درک بهتر از اکوسیستم کسبوکار،
میتواند در توسعه استراتژی و بهکارگیری آن برای هر دو طرف مفید باشد (.)Schemidet et al ,2018
گزینههای استراتژیک متعددی برای ایجاد و مدیریت ارتباط بانکها و فناوریهای مالی وجود دارد اما
مهمترین گزینهها شامل تمرکز بر یک یا ترکیبی از شراکت با یک شرکت فینتک ،برونسپاری خدمات
و انجام آن از طریق شرکتهای فناوری یا سرمایهگذاری و یا فراهم نمودن سرمایه موردنیاز شرکتهای
فینتک ،شتاب یا انکوباسیون شرکتهای نوپا و تازهکار یا خرید یا کسب و یا توسعه داخلی است اما
ساخت ،مشارکت و یا خرید فناوریهای مالی بستگی به خصوصیات ،شرایط و ویژگیهای مؤسسات مالی
و شرکتهای فناوری مالی و نظرات هیئتمدیره و مدیران هر دو طرف دارد (.)Lee& shin,2018
 -1-5-2مدل ویلسون
ویلسون( )2017در کتاب خود تحت عنوان ایجاد ارزش استراتژیک از طریق فناوری مالی شش مدل
همکاری بانکها و فناوریهای مالی را شناسایی نموده است که عبارتند از :الف)شراکت با یک شرکت
فناوری مالی ب)برونسپاری خدمات و انجام آن از طریق شرکتهای فناوری مالی ج)سرمایهگذاری و یا
فراهم نمودن سرمایه موردنیاز شرکتهای فناوری مالی د)شتاب یا انکوباسیون شرکتهای نوپا وتازه کار
و)خرید یا کسب ی)توسعه داخلی(.)Wilson,2017
 -2-5-2مدل دراش و همکاران
از دیدگاه دراش و همکاران ()2018شش الگوی غالب همکاری بین بانکها و فناوریهای مالی بر اساس
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 -5-2مدلهای تعامل بانکها و فناوریهای مالی
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نوع فناوری ،میزان بلوغ و رشد فناوری ،نوع بانک ،نقش بانک ،اهداف استراتژیک بانک ،کانال ارتباطی
بانک و مشتریان ،اکوسیستم کسبوکار ،مجوزها ،موقعیت در زنجیره ارزش ،نوع همکاری ،نوع نوآوری،
دارنده نوآوری را شناسایی نمودهاند که به ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان همکاری در شش گروه ذیل
جای میگیرند
 سرمایهگذاری در فناوری مالی ،تهیه و ادغام راهحلهای کانال و نوآوری پلتفرم تعالینوآوری بهمنظور بهینهسازی فرایندهای ارائه خدمات بانکی به مشتریدسترسی به بازارهای سرمایه برای فناوریهای مالی جهت ارائه خدماتخدمات متقابل به بانک برای نوآوری در ارائه خدماتهمکاری در مرحله اولیه دسترسی به فنآوری (.)Drusch, 2018فناوری در حال تغییر است تا بهطور قابلمالحظهای سرعت و نحوه دسترسی به خدمات مالی را تغییر دهد
بهعنوانمثال اینترنت ارزان قیمت ،نفوذ تلفن همراه گسترده ،مقررات ،حرکت به سمت پرداختهای آنی .وامها
و خریدهای تجاری .لذا انتظار میرود که در کوتاهمدت ،محصوالت با دقت باال ،مانند کارتهای اعتباری،
وام و پرداختها بیشترین تغییر فناوری را مشاهدهکنند .به دنبال آن ،حسابهای بانکی و وامهای مسکن،
که معموالً بیش از  50درصد از درآمد بسیاری از بانکها را فراهم میآورند ،دچار تغییر شوند و ارتباط

بانکها با شرکتهای فناوری مالی بیشازپیش اهمیت یابد (.)Jassa,2016
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سورکین( )2010در مطالعه خود نشان داد که یکی از ابعاد مهم و مؤثر بر استفاده بانکها از خدمات فناورانه
مالی ،وجود قوانین و مقررات مدون و مشخص در جهت شکلگیری ارتباط آنهاست .قانونگذاران و
تنظیمکنندگان مقررات از پتانسیل بخش شرکتهای فناوری مالی در رسیدگی به مسائل مربوط به مشارکت
مالی ،مقرونبهصرفه و دانش استفاده از آن آگاهی دارند و در حال سرمایهگذاری برای افزایش آگاهی و
دانش استفاده از این بخش و مشارکت بیشتر با ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی هستند تا در مواجهه با
هرگونه ریسک ،مؤثرتر باشند و در خصوص مزایایی که مصرفکنندگان ،سرمایهگذاران از نوآوری جدید
به دست میآورند ،اطالعرسانی و قانونگذاری کنند (.)Sorkin,2010
لئونگ و بنجی لو ( )2015در پژوهشی تحت عنوان بررسی چالشهای بانکها جهت سرمایهگذاری در
حوزه فینتکها به مطالعه بر روی بانکهای تایوان پرداخته و نشان دادند قوانین و خطمشیها ،نقش مؤثری
در ایجاد ارتباط بین مؤسسات مالی و فینتکها دارند ،اما مشتریان بانکها تاکنون آمادگی الزم را برای

استفاده از خدمات فناوری مالی پیدا نکردهاند ،چون این امر نیازمند بهرهمندی همگانی از زیرساختها و
ابزارهای هوشمند است (. )Leong & Benjilo,2015
اورباچ( )2016بیان میدارد که یکی از عوامل مؤثر بر شکلگیری ارتباط بین بانکها و ارائهدهندگان
خدمات فناورانه مالی ،درخواست مشتریان و استقبال آنان از خدمات نوین برپایه اینترنت میباشد ،تغییر
رفتار و نگرش مصرفکننده نقش کلیدی در تکامل صنعت بانکداری بازی میکند و فناوری بهعنوان یک
تسهیلکننده انتقال قدرت کنترل از شرکتها به مشتریان ظاهر میشود .مصرفکنندگان بهسرعت فناوری
جدید را در بر میگیرند و به دنبال مشاوره از منابع جایگزین هستند و بااینکه به مؤسسات مالی خود وفادار
هستند ،خواستار سطح باالتری از شخصیسازی ،راحتی و سرعت میباشند (.)Orbuch,2016
کویی و وو ( )2016در پژوهش خود نشان دادند که رشد جمعیت و ورود نسل جدید به بازار مصرفکنندگان
خدمات نوین بانکی از دیگر عوامل مؤثر بر ارتباط میان بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی است
زیرا نسلهای جوان ،عادتهای مصرفی بسیار متفاوت از نسلهای قبل از خود دارند .آنها رشد کردهاند و
مشتاق دسترسی به راهحلهای شخصی و متناسب با نیازهایشان میباشند و این با رویکرد بازاریابی انبوه
زروچا( )2016با مطالعهای با عنوان تاریخچه پیدایش فینتکها و دوران بدون وجود بانکها به این نتیجه
دست یافتند که اکثر امور به سیستم عاملهای دیجیتال و دستگاههای تلفن همراه منتقلشده است بهطوریکه
در حال حاضر شاهد انفجار اطالعاتی توسط رسانههای اجتماعی هستیم و این دگرگونی در طول زمان
ادامه دارد ،زیرساختهای فناوری جدید مانند شبکه ملی ،پهنای باند ،دسترسی به تلفن همراه ،اینترنت
و شبکههای اجتماعی 6بر شکلگیری و توسعه ارتباط بانکها و خدمات فناورانه مالی تأثیر بسزایی دارد.
()Zerucha ,2016
شیم وشین ( )2016مطالعهای جهت تحلیل چند سطحی توسعۀ تاریخی صنعت فین تک چین انجام دادند.
هدف از انجام این مطالعه ،توضیح فرایند ساخت و اختالل شبکه با استفاده از نظریه بازیگر شبکه در صنعت
فین تک بوده است این پژوهش تعامل میان فینتک و بستر اجتماعی و سیاسی در کشور چین را شناسایی
کرده است و به مقررات و محدودیتهای قانونی و فنّاوری بهعنوان ابعاد مهم در شکلگیری ارتباط بانکها
و فناوریهای نوین مالی در چین اشارهکرده است )Shim & Shin,2016(.
گای ( )2018در پژوهشی تحت عنوان مطالعه و پیمایش شرکتهای فناوری مالی ،ضمن اشاره به مفهوم
فینتک و استارتاپ ،اکوسیستم و مزایای آنها نظیر غنیسازی ارائه خدمات مالی ،ارائه خدمات مالی با

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

بانکها و مؤسسات مالی سنتی در تضاد است (.)Cui & Wu,2016
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استفاده از تلفن همراه ،بهبود دسترسی به دادهها از طریق استفاده از تکنیکهای تحلیل دادهها 7و برشمردن
چالشهای موجود بر سر راه شرکتهای فناوری مالیها نظیر نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی تجارت
مالی افراد و دریافت خدمات مالی ایمن ،مشارکت افراد ناشناخته ،محدودیتهای متعدد در اعتبار سنجی،
خطرات سایبری مربوط به شبکههای توزیع ،پیچیدگی باالی حاک ّمیت ،هک کردن فضای ذخیره ابری 8و...

اشاره دارد (.)Gay,2018

ژونگینگ و همکاران ( )2019در پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات فینتکها برای
کاربران بانکها و ارائه مدل پذیرش فناوری ضمن مطالعه تأثیر پذیرش فین تک بر کاربران خدمات
بانکها به ارائه یک مدل پذیرش فناوری نوآورانه پرداختهاند همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که
پاسخدهندگان به محبوبیت و مقبولیت اینترنت و ابزارهای هوشمند در بین کاربران ،سهولت درک شده،
سودمندی و پشتیبانی دولت از نوآوری بهعنوان عوامل مثبت و تسهیلکننده و ریسک حفظ حریم خصوصی،
بهعنوان موانع مؤثر بر استفاده بانکها از خدمات فینتکها اشاره نمودهاند (.)Zhonging et al. ,2019
سرهنگی و همکاران ( )1395پژوهش تحت عنوان رابطه فناوری مالی و بانکها ،چگونگی و الزامات انجام
داده و نشان دادهاند که یک سری عوامل بر تعامل میان بانکها و فینتکها تأثیرگذار است که میتوان آنها
را در سه دسته بانک ،محیط و فینتک جای داد و زیربخشهای این سه دسته عبارتند از فنّاوری ،فرهنگ
و میزان سرمایهگذاری ،همچنین نشان داد بانکها روشهای تعاملی مختلفی نظیر سرمایهگذاری ،مشارکت
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میافزاید.
محمدی قمی و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان سير پيشرفت فناوریهای مالی و تأثير آن بر آینده
صنعت بانکداری به بررسی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای یکی از مهمترین شاخههای فناوری
مالی (تأمین مالی انبوه) پرداختهاند و از ساختارها و فرایندها ،قوانین و مقررات ،تخصص و مهارت نیروی
انسانی ،بستر سختافزاری و نرمافزاری سازمان بهعنوان پیشنیازهای رابطه بانکها و فناوریهای نوین
مالی یاد کرده و همکاری با شرکتهای دانشبنیان ،برگزاری رویدادهای حمایتی از استارتاپهای مرتبط
با حوزه فناوری مالی را بهعنوان راهکارهای فراروی بانکها برای ورود به این حوزه و توسعه سهم بازار
خود دانستهاند.
اسداهلل و همکاران ( )1398در پژوهشی تحت عنوان الگوی کسبوکار بانكداری الكترونیك مبتنی بر ظهور
شرکتهای فناوری مالی به شناسایی مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر مدل کسبوکار بانكداری

الكترونیك در قالب پیشرانها و پیامدها پرداختهاند مهمترین این عوامل عبارتند از :ساختار مؤسسات مالی،
بخشبندی مشتریان ،توسعهدهندگان فناوریهای مالی و محیط کسبوکار ،سازه ارتباطی مشتریان ،مدیریت
زیرساخت و جنبه مالی ،همچنین کاربرد این الگو باعث بهبود فضای کسبوکار ،بهبود عملکرد سازمانی و
رواج بانکداری مجازی میشود.
با جمعبندی مطالعات ذکرشده عوامل مؤثر بر تعامل میان بانکها و فناوریهای مالی بهاختصار در جدول
( )1آمده است.
جدول ( :)1جمعبندی و خالصه پیشینه پژوهش

تأثیر خدمات فناورانه مالي بر روي توان رقابتي
وال استریت

قانونگذاران و تنظیمکنندگان مقررات

Sorkin,2010

بررسي چالشهاي صنعت بانکداري در زمینه
سرمایهگذاري در حوزه فناوريهاي مالي

خصوصیات مشتریان ،قوانین و مقررات ،زیرساختها
و ابزارهاي هوشمند

Leong & Benjilo,2015

بانکها و فناوريهاي نوین ،شراکت یا رقابت؟

درخواست مشتریان و استقبال آنان از خدمات نوین
برپایه اینترنت

Orbuch,2016

بررسي تأثیر دانش مشتریان بر نوآوري و عملکرد
خدمات نوین بانکي

رشد جمعیت و ورود نسل جدید

Cui & Wu,2016

تاریخچه پیدایش فینتکها و دوران بدون وجود
بانکها

پهناي باند ،دسترسي به تلفن همراه ،اینترنت و
شبکههاي اجتماعي

Zerucha ,2016

تحلیل عوامل تأثیرگذار در رشد صنعت فین تک
در چین با استفاده از نظریه بازیگر-شبکه

مقررات و محدودیتهاي قانوني فنّاوري

Shim & Shin,2016

مطالعه و پیمایش شرکتهاي فناوري مالي

امنیت حریم خصوصي مالي افراد ،مشکالت اعتبار
سنجي ،تلفن همراه ،شبکههاي توزیع اطالعات

Gay ,2018

عوامل موثربر پذیرش خدمات فناوريهاي مالي
براي کاربران بانکها و ارائه مدل پذیرش فناوري

اینترنت ،ابزارهاي هوشمند ،ریسک حفظ حریم
خصوصي ،سودمندي ،سهولت کاربرد ،نوآوري و
دولت

Zhonging et al. ,2019

رابطه فناوري مالي و بانکها ،چگونگي و الزامات

فرهنگ ،محیط بانکها و فینتکها ،فنّاوري
مورداستفاده و میزان سرمایهگذاري بانکها بر روي
فناوريهاي نوین مالي

سرهنگي و همکاران1395

سیر پیشرفت فناوريهاي مالي و تأثیر آن بر آینده
صنعت بانکداري :تحلیل استراتژیک

ساختارها و فرایندها قوانین و مقررات ،تخصص و
مهارت نیروي انساني ،بستر سختافزاري و نرمافزاري
سازمان

محمدي قمي و
همکاران1395

الگوي کسبوکار بانکداري الکترونیک مبتني بر
ظهور شرکتهاي فناوري مالي

ساختار مؤسسات مالي ،سازه ارتباطي مشتریان،
زیرساختها و جنبههاي مالي

اسداهلل و همکاران

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

عنوان پژوهش

عوامل مؤثر بر ارتباط بانکها و فناوريهاي مالي

نام پژوهشگر و سال پژوهش
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 -3الگوی مفهومی پژوهش

الگوی مفهومی پژوهش که در شکل ( )1ارائهشده است ،چارچوبی است که عوامل مؤثر بر تعامل بانکها
و فناوریهای مالی در آن مطرح شده است .جهت شناسایی عوامل مذکور از مطالعه تحقیقات و مستندات
پیشین مطرح شده در بخش پیشینه مطالعات استفاده شده است ،همچنین مصاحبه اولیه و نظرسنجی از ده
نفر ،متشکل از خبرگان صنعت بانکداری و شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناورانه مالی در قالب 40مفهوم

 ،جمعبندی و پس از اجماع نظر بین آنها نهایت ًا در قالب 13مقوله فرعی و  4عامل اصلی دستهبندی و به
شرح ذیل ارائهشده است.
عوامل ذینفعان :به آن دسته از ویژگیهای افراد و یا گروههایی اشاره دارد که بهنوعی موفقیت و یا
شکست تعامل بین بانکها و فینتکها ،بر خواستهها و منافع آنها تأثیرگذار است و شامل ویژگیهای
فینتکها ،ویژگیهای مشتریان ،ویژگیهای شرکتهای  PSPو ویژگیهای سهامداران میباشد
(.)Leong & Benjilo,2015;Orbuch,2016;Cui & Wu,2016
عوامل مالی :آن دسته از عواملی که به توانایی مالی و یا نیازهای مالی و سرمایهای طرفین تعامل اشاره دارد
و شامل دسترسی بانکها به منابع مالی و نیاز شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری به منابع مالی میباشد
(سرهنگی و همکاران ;1395اسداهلل و همکاران.)1398 ،
عوامل سازمانی :منظور آن دسته عواملی است که مربوط به ویژگیها و جو سازمان میباشد ،این عوامل شامل
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قمی و همکاران ; 1395،سرهنگی و همکاران.)1395
عوامل محیطی :شامل تمام عواملی است که در محیط خارج از بانکها و فینتکها بوده و کنترلی بر این
عوامل وجود ندارد اما بر تعامل بانکها و فینتکها تأثیر گذارند و شناسایی این عوامل منجر به شناسایی
فرصتها و تهدیدات مؤثر بر تعامل حاصلشده خواهد شد و عبارتند از :محیط سیاسی و قانونی ،محیط
اقتصادی ،محیط رقابتی ،محیط فناوری ( , Shim & Shin2016;Sorkin,2010;Zerucha;2016سرهنگی و
همکاران.)1395

عوامﻞ ذینﻔﻌان

عوامﻞ سازمانﯽ

مشتریان

ساختارسازماني

فین تکها

فرهنگسازماني

تأمینکنندگان

ریسکهاي سیستم بانکي

سهامداران
عوامﻞ مالﯽ

توانایي مالي بانکها
نیاز مالي فینتکها
تمایل بانک به سرمایهگذاري در
فناوريهاي نوین

عوامﻞ مﺤﯿﻄﯽ

محیط سیاسي و قانوني
محیط اقتصادي
محیط فناوري
محیط رقابتي

 -4روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی-ک ّمی) است،

بدین ترتیب که ابتدا در مرحله کیفی تحقیق بنیادی و با رویکرد استقرایی و به روش تحلیل محتوای عرفی
انجامشده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است ،اطالعات و
مفاهیم کسب شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با خبرگان صنعت بانکداری و شرکتهای
ارائهدهنده خدمات فناورانه مالی ،عوامل مؤثر برتعامل بانکها با فناوریمالی احصاء گردیده و سپس در
مرحله ک ّمی پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است ،پرسشنامهای که با استفاده از نتایج
مرحله کیفی پژوهش ،طراحیشده است ،جهت رتبهبندی عوامل یاد شده توزیع و استفاده شده است.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش است:
الف) جامعه آماری بخش کیفی پژوهش ،شامل خبرگان صنعت بانکداری و شرکتهای ارائهدهنده خدمات
فناوری مالی میباشد که انتخاب این خبرگان بر اساس معیارهای زیر صورت پذیرفته- 1 :دانش و تجربه
در موضوع - 2داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وباالتر  - 3داشتن حداقل ده سال سابقه
کاری -4داشتن مسئولیت اجرایی در زمینه مرتبط با تحقیق .همچنین برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
قضاوتی هدفمند استفاده شده است .مشخصات مصاحبهشوندگان در جدول( )2آورده شده است.

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

شکل( :)1الگوی مفهومی پژوهش(منبع :پژوهشگر)
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جدول ( : )2فهرست مشخصات مصاحبهشوندگان
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ردیف

سطح تحصیالت

سمت سازماني

مصاحبهشونده اول

کارشناسي ارشد

معاونت فناوري اطالعات بانک انصار

مصاحبهشونده دوم

دکتري تخصصي

معاون و عضو هیئت عامل بانک مرکزي در حوزه فناوري

مصاحبهشونده سوم

کارشناسي ارشد

مدیرعامل مرکز فناوري فابا

مصاحبهشونده چهارم

کارشناسي ارشد

معاونت اداره کل بازاریابي و خدمات کارتبانک کشاورزي

مصاحبهشونده پنجم

دانشجوي دکتري

معاونت توسعه مرکز فناوري مالي فینوتک

مصاحبهشونده ششم

کارشناسي ارشد

عضو هیئتمدیره و قائممقام بانک ملت

مصاحبهشونده هفتم

کارشناسي ارشد

مدیر گروه بخش  ITبانک تجارت

مصاحبهشونده هشتم

کارشناسي ارشد

مدیرعامل شرکت فناوريهاي نوین ایران کیش

مصاحبهشونده نهم

دانشجوي دکتري

مدیرعامل شرکت فناوري پرداخت نوین

مصاحبهشونده دهم

کارشناسي ارشد

معاونت بازاریابي و امور شعب بانک سامان

مصاحبهشونده یازدهم

دانشجوي دکتري

مدیر برنامهریزي شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا

ب) جامعه آماری بخش ک ّمی پژوهش ،شامل کلیه بانکها و شرکتهای فناوری مالی میباشد که با هم
مشارکت و همکاری داشتهاند .این جامعه با مراجعه به مرکز پژوهشهای بانک مرکزی و بانکهای عامل

احصاء شده است .جامعه آماری این پژوهش  119مورد بوده است که در قالب جدول ( )3تدوین گردیده
است همچنین ،روش نمونهگیری استفادهشده تصادفی طبقهای بوده و با فرمول کوکران حجم نمونه  91مورد
میباشد که در نهایت  83پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

()1

جدول( : )3جامعه آماری بخش ک ّمی پژوهش

شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناورانه مالی میباشد که منجر به شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل میان بانکها
و ارائهدهندگان خدمات فناوریهای مالی شده است.
ابزار جمعآوری دادهها در بخش ک ّمی ،پرسشنامه محقق ساختهای است که با استفاده از دادههای کیفی
گردآوریشده در مرحله اول پژوهش تدوین گردیده است .این پرسشنامه شامل دو بخش است که شامل

سؤاالت جمعیتشناسی(سن ،تحصیالت ،جنسیت ،سمت سازمانی و سابقه کار) و سؤاالت بخش تخصصی
این پرسشنامه از  39سؤال تشکیلشده است که سؤاالت  1تا 11به ویژگیهای ذینفعان ،از 12تا 21به عوامل
محیطی ،از 22تا 30به عوامل سازمانی و از  31تا  39به عوامل مالی اختصاصیافته و با استفاده از طیف
لیکرت پنج گزینهای طراحی گردیده است.
برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش ،اقدامات زیر صورت گرفته است:

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با خبرگان صنعت بانکداری و
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الف)تطبیق توسط مشارکتکنندگان :سه نفر از مدیران بانکها و شرکتهای فناوری که در مصاحبه شرکت
نمودند ،گزارش نهایی مرحله نخست فرآیند تحلیل و مقولههای بدست آمده را بازبینی کردند و پیشنهادهای
آنان در فرایند کدگذاری اعمال شد.
ب) درگیری طوالنیمدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم محیط پژوهش ازجمله
اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش ،فراگیری فرهنگ محیط و کنترل بدفهمیهای ناشی از مداخلههای
پژوهشگر یا مطلعان.
جهت حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش ،اقدامات ذیل انجامگرفته است:
الف) سازماندهی فرایندهای ساختیافته برای ثبت ،نوشتن و تفسیر دادهها :کلیه مصاحبهها ،ضبط و بهدقت
و بهطور مفصل یادداشتبرداری و پیاده شده است .چندین بار متن پیاده شده مصاحبهها برای یافتن
مقولههای جدید یا اصالح مقولههای اولیه موردبازنگری قرار گرفت.
ب) روش ﺗﻮاﻓـﻖ درون ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ بین دو ﮐﺪﮔـﺬار :از پژوهشگر دیگری درﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺪ ﺗـﺎ بهعنوان
ﻫﻤﮑﺎر ﭘﮋوﻫﺶ سه مصاحبه را بهصورت تصادفی انتخاب و همراه محقق کدگذاری نماید .میزان توافقات
بین دو کدگذار که نتایج آن در جدول ()4گزارششده است 78 ،درصد بوده که چون بیش از60درصد است
از پایایی مناسبی برخوردار است.
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جدول( : )4محاسبه پایایی بین دو کدگذار
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تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایي بین دو کدگذار

226

89

13

%78

در بخش ک ّمی پژوهش برای تعیین روایی و پایایی از اندازه متوسط واریانس استخراجشده ،پایایی ترکیبی

و روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .اندازه پایایی مرکب ( )CRاز  0.7بزرگتر ،اندازه متوسط
واریانس استخراجشده ( )AVEاز  0.5بزرگتر و آلفای کرونباخ از  0.7بزرگتر است لذا پرسشنامه از روایی
و پایایی الزم برخوردار است(جدول(.))5

جدول ( :)5بررسی روایی و پایایی بخش کمی پژوهش
عوامل

ویژگيهاي
ذینفعان

عوامل محیطي

عوامل سازماني

ویژگيهاي فینتکها

3

0.838

ویژگيهاي مشتریان

3

0.734

ویژگي شرکتهاي PSP

3

0.822

ویژگيهاي سهامداران

2

0.784

محیط سیاسي و قانوني

3

0.821

محیط اقتصادي

3

0.883

محیط رقابتي

2

0.772

فناوريهاي نوین محیطي

2

0.856

فرهنگسازماني

5

0.688

ساختار سازماني

4

0.748

ریسکهاي سیستم بانکي

3

0.830

دسترسي بانکها به منابع مالي

3

0.748

نیاز شرکتهاي فناوري مالي به منابع مالي

3

0.785

0633

0.696

0.600

0.566

0.873

0.901

0.850

0.856

0.810

0.853

0.789

0.775

 -5تجزیهوتحلیل یافتهها

تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجامشده است ،در بخش کیفی پژوهش ،انجام
فرایند مصاحبه و جمعآوری دادهها تا جایی ادامه پیدا کرد که دادهها به اشباع نظری برسند که با انجام
 11مصاحبه دادهها بهکفایت نظری رسید .دادههای پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .بر اساس اين كدگذاري ،فرايند جمعآوري و تجزیهوتحلیل دادهها
در اين روش تحقيق بهصورت زيگزاگي و همزمان انجام ميگيرد .جمعآوري دادهها تا جايي ادامه پيدا
ميكند كه پژوهشگر در دادهها به مرز اشباع برسد و مفاهيم مرتبط با تعامل بانکها و فناوریهای مالی كه
توسط مصاحبهشوندگان مختلف مطرح ميشوند تكراري شده و مطلب جديدي به مدل اضافه نشود.
كدگذاري باز:
پایههای اصلی ساختن مفاهیم و شناسایی ابعاد و مقولهها در نظریه داده بنیاد در مرحله کدگذاری باز انجام
میگیرد ،با بررسی دادههای خام اولیه ،مقولههای مقدماتی و ارتباط با پدیده موردمطالعه از طریق سؤال

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

عوامل مالي

شاخصها

تعداد
سؤاالت

بارعاملي

AVE

CR

آلفاي کرونباخ
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کردن در مورد دادهها ،مقایسه موارد ،رویدادها و حالتهای دیگر پدیدهها ،برای فهم شباهتها و تفاوتها
استخراج میشوند در پژوهش حاضر در مرحله کدگذاری باز از مجموع 11مصاحبه  248کد توصیفی
استخراج گردید.
كدگذاري محوري:
نتایج کدگذاری باز در قالب 40مفهوم و 13مقوله فرعی و 4مقوله اصلی دستهبندیشدهاند که در جدول
شماره ( )6آمده است.
جدول ( :)6مقولهبندی مفاهیم کدگذاری مصاحبهها
مقوله
اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم
توانایی فنی فینتکها بهعنوان تأمینکنندگان جدید

ویژگیهای فینتکها

ارائه نوآوریهای هدفمند و توسعه خدمات جدید
توانایی ویژه در نیازسنجی مشتریان به خدمات نوین مالی

ویژگیهای ذینفعان

رشد جمعیت متقاضی دریافت خدمات نوین بانکی
ویژگیهای مشتریان

استقبال مردم به دلیل سهولت استفاده از خدمات بانکی نوین
ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان توسط بانکداری سنتی
سابقه طوالنی ارتباط بانکها و شرکتهای PSP

ویژگیهای شرکتهای PSP

فربه بودن و قدرت چانهزنی باال بهعنوان تأمینکنندگان قدیمی

ویژگیهای سهامداران

فشار سهامداران بانکی برای کاهش هزینهها
جلب رضایت سهامداران با ایجاد کانالهای جدید درآمدی
نهادهای نظارتی و قانونی متعدد ناظر برفعالیت فینتکها

محیط سیاسی و قانونی

نبود شفافیت قواعد حقوقی الزم در زمینه ارتباط بانک و فینتکها
وجود خالء قانونی برای برخی از فعالیت فینتکها

عوامل محیطی
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دسترسی به  APIهای بانکی

عدم ثبات اقتصادی درنتیجه کمبود سرمایهگذار
محیط اقتصادی

تاثیرتحریمهای ظالمانه بر رشد زیرساختها و کاهش توان سرمایهگذاری دولت بر نوآوریها
نوسانات نرخ ارز وعدم ثبات قیمتها

محیط رقابتی
فناوریهای نوین محیطی

رقابتی بودن فضای کسبوکار بانکها
خروج از رقابت با نادیده گرفتن بانکها
وجود ابزارهای نوین هوشمند در جامعه
وجود زیرساختهای فنی و ارتباطی
استقبال از روشهای نوین و انجام کار بر پایه اینترنت در بانک
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تأکید بر رسالت و مأموریت و ارزشهای اخالقی در بانکها
فرهنگسازمانی

ریسکپذیری و استقبال از ریسک توسط فینتکها
تمایل به مشارکت و کارگروهی در شرکتهای فناوری
تأکید بر آیندهنگری و استقبال از تغییر در شرکتهای فناورمالی

عوامل

ساختار چابک وعمدتا ماتریسی شرکتهای فناوری مالی

عوامل محیطی

عدم ثبات اقتصادی درنتیجه کمبود سرمایهگذار
تاثیرتحریمهای ظالمانه بر رشد زیرساختها و کاهش توان سرمایهگذاری دولت بر نوآوریها

محیط اقتصادی

نوسانات نرخ ارز وعدم ثبات قیمتها
رقابتی بودن فضای کسبوکار بانکها

محیط رقابتی
مقوله
اصلی

خروج از رقابت با نادیده گرفتن بانکها
وجود ابزارهای نوین هوشمند در جامعه
مفاهیم
وجود زیرساختهای فنی و ارتباطی

فرعیمحیطی
مقوله نوین
فناوریهای

جدید
کنندگان
فینتک
توانایی
در بانک
اینترنت
عنوانکارتأمیبرنپایه
نوینهاوبهانجام
فنیهای
روش
استقبال از
جدید
هایخدمات
توسعه
هدفمند و
نوآوریوهای
بانکها
اخالقی در
ارزش
مأموریت و
ارائهرسالت
تأکید بر

ویژگیهای فینتکها

سازمانی
ذینفعان
عوامل
ویژگیهای

فرهنگسازمانی

نوینهامالی
مشتریان
پذیرینیوازسنجی
ویژه در
خدماتفینتک
ریسکبهتوسط
استقبال از
تواناییک
ریس

ویژگیهای مشتریان

بانکی نوین
استفاده از
مردم به
فناورمالی
خدماتهای
در شرکت
سهولتاز تغییر
دلیل استقبال
نگری و
استقبالآینده
تأکید بر

ساختار سازمانی
ویژگیهای شرکتهای PSP

کنندگان قدیمی
مراتبیتأمین
سلسلهعنوان
طویلزن وی باال به
ساختار چانه
فربه بودن و قدرت
بانکها

های بانکی
شرکتنوین
خدمات
متقاضی
رشدبهجمعیت
فناوری
دریافت در
کارگروهی
مشارکت و
تمایل

مالیسنتی
بانکداری
ماتریسیمشتریان
وعمدتانیازهای
پاسخگویی به
ناتوانی در
توسطفناوری
شرکتهای
ساختار چابک
های PSP
ارتباط بانک
سابقه
فناوری مالی
شرکتهای
اختیارهادروشرکت
طوالنیتفویض
گرایی و
حرفهای
متمرکزهای
گیری API
دسترسی به
بانکی بانکها
در رأس
تمرکز تصمیم
هزینهها
کاهش
برای
بانکی
سهامداران
فشارریسکهای عملیاتی در سیستم بانکی

ویژگیهای سهامداران

جدیدنوپادرآمدی
فینهای
ایجاددرکانال
سهامدارانه با
تکهای
گذاری
ضایتهای سرمای
جلب رریسک
تکها
برفعالیت فین
متعددفینناظر
نظارتیدرو قانونی
نوپا
ناشناخته و
تکهای
همکاری با
نهادهایشهرت
ریسک

ریسکهای سازمانی
محیط سیاسی و قانونی

مالی
محیطی
عوامل
عوامل

محیط اقتصادی

نیاز شرکتهای فناوری مالیها
محیط رقابتی
به منابع مالی
فناوریهای نوین محیطی

وجود زیرساختهای فنی و ارتباطی

در بخش ک ّمی ،یافتههاي پژوهش را ميتوان در دو بعد يافتههاي توصيفي و پیمایشی موردبررسی قرار دارد.
استقبال از روشهای نوین و انجام کار بر پایه اینترنت در بانک

پرسشنامهها که در جدول
ابتداي
جمعيت
متغيرهاي
اخالقی در بانک
شناختيهای
مأموریت و ارزش
رسالت و
در قسمت اول يافتههاي توصيفي بدست آمده ازتأکید بر

ریسکپذیری و استقبال از ریسک توسط فینتکها
فرهنگسازمانی
پرسشنامه ،پژوهش
سپس بر اساس یافتههای مربوط سؤاالت تخصصی بخش دوم
( )7ارائهشده است و
تمایل به مشارکت و کارگروهی در شرکتهای فناوری

ارائهشده است.

تأکید بر آیندهنگری و استقبال از تغییر در شرکتهای فناورمالی

عوامل سازمانی

شرکتهای فناوری مالی
ماتریسی
وعمدتا
چابک
جدول ( :)7ویژگیهایساختار
دهندگان
پاسخ
شناسی
جمعیت

حرفهای گرایی و تفویض اختیار در شرکتهای فناوری مالی
طبقه و درصد فراوانی
نوع متغیرساختار سازمانی
ساختار طویل و سلسله مراتبی بانکها
زن 4/8درصد ،مرد 95/2درصد
جنسیت
تمرکز تصمیمگیری متمرکز در رأس بانکها
کمتراز35سال1/2درصد ،بین35تا45سال45/8درصد ،بین45تا55سال 42/2درصد وبیش از55سال10/8درصد
سن
ریسکهای عملیاتی در سیستم بانکی
کارشناسی2/4درصد،کارشناسی ارشد 47درصد ،دکتری حرفهای 9/6درصد و دکتری تخصصی 41درصد
میزان تحصیالت
ریسکهای سرمایهگذاری در فینتکهای نوپا
بازاریابی27/7درصد30/2 IT ،درصد ،بانکداری19/3درصد و سایر22/9درصد
رشته تحصیلی
ریسکهای سازمانی
ریسک شهرت در همکاری با فینتکهای ناشناخته و نوپا
معاون اداره کل  ، 31/3رئیس اداره کل ، 22/9مدیر امور 28/9و سایر 16/9
سمت سازمانی
ریسک امنیت دادههای بانکی در همکاری با فینتکهای ناشناخته و نوپا
کمتراز1سال 2/4درصد ،بین1تا3سال84/3درصد ،وبیش از3سال 13/3درصد
سابقه کار با فین تک
تمایل بانکها به سرمایهگذاری بر روی فناوریهای نوین
دسترسی بانکها به منابع مالی
توانایی مالی بانکها برای تأمین مالی شرکتهای فناوری مالی

عوامل مالی

تمایل به مشارکت مالی و همکاری بانک با شرکتهای فناوری مالی
نیاز شرکتهای فناوری مالیها

نیاز استارتاپها به سرمایهگذار برای ایدههای جدید
عدم تمایل سرمایهگذاران بخش خصوصی به مشارکت مالی در شرکتهای فناوری مالی

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

دسترسی بانکها به منابع مالی

نبود شفافیت قواعد حقوقی الزم در زمینه ارتباط بانک و فینتکها
ریسک امنیت دادههای بانکی در همکاری با فینتکهای ناشناخته و نوپا
وجود خالء قانونی برای برخی از فعالیت فینتکها
تمایل بانکها به سرمایهگذاری بر روی فناوریهای نوین
عدم ثبات اقتصادی درنتیجه کمبود سرمایهگذار
توانایی مالی بانکها برای تأمین مالی شرکتهای فناوری مالی
تاثیرتحریمهای ظالمانه بر رشد زیرساختها و کاهش توان سرمایهگذاری دولت بر نوآوریها
تمایل به مشارکت مالی و همکاری بانک با شرکتهای فناوری مالی
نوسانات نرخ ارز وعدم ثبات قیمتها
نیاز استارتاپها به سرمایهگذار برای ایدههای جدید
رقابتی بودن فضای کسبوکار بانکها
عدم تمایل سرمایهگذاران بخش خصوصی به مشارکت مالی در شرکتهای فناوری مالی
خروج از رقابت با نادیده گرفتن بانکها
تمایل شرکتهای فناوری مالی به مشارکت مالی با بانکها جهت افزایش شهرت و اعتماد
وجود ابزارهای نوین هوشمند در جامعه
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پیش از اجرای هر آزمون آماری ،ابتدا میبایست از نرمال بودن دادههای پژوهش اطمینان حاصل نمود .این
امر از طریق اجرای آزمون کولموگروف اسمیرنف و با استفاده از نرمافزار  spssانجامشده است .همچنین
برای تعیین نوع آزمون رتبهبندی عوامل شناساییشده به بررسی برابری واریانسها بهعنوان پیشنیاز روش
تحلیل واریانس از آزمون لون 9استفادهشده است (جدول(.))8
جدول( :)8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون لون جهت بررسی مؤلفهها
آزمون کولموگروف اسمیرنف
عوامل

آزمون لون

آماره

درجه
آزادي

سطح
معنيداري

آماره

سطح
معنيداري

نتیجه آزمون آماري

ویژگيهاي ذینفعان

0.145

82

0.001

4.221

0.046

نابرابري حداقل واریانس دو متغیر باهم

عوامل محیطي

0.163

82

0.022

3.118

0.022

نابرابري حداقل واریانس دو متغیر باهم

عوامل مالي

0.138

82

0.003

2.346

0.007

نابرابري حداقل واریانس دو متغیر باهم

عوامل سازماني

0.160

82

0.002

1.167

0.016

نابرابري حداقل واریانس دو متغیر باهم

به دلیل نابرابری واریانس متغیرها ،هیچکدام از مؤلفهها شرایط الزم برای آزمون تحلیل واریانس را نداشته و
از طرفی دیگر با توجه به نرمال نبودن دادهها ،برای بررسی عوامل از آزمو ن ناپارامتریک دوجملهای و برای
رتبهبندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است(جدول(.))9
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جدول( :)9نتایج حاصل از آزمون دوجملهای جهت بررسی عوامل و شاخصها
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عوامل
ویژگيهاي
ذینفعان
عوامل
محیطي
عوامل
سازماني
عوامل مالي

شاخصها
ویژگيهاي فینتکها
ویژگيهاي مشتریان
ویژگي شرکتهاي PSP
ویژگيهاي سهامداران
محیط سیاسي و قانوني
محیط اقتصادي
محیط رقابتي
فناوريهاي نوین محیطي
فرهنگسازماني
ساختار سازماني
ریسکهاي سیستم بانکي
دسترسي بانکها به منابع مالي
نیاز شرکتهاي فناوري مالي به
منابع مالي

تعداد
تأثیر
71
76
73
68
66
69
55
66
48
53
61
49
51

نسبت

عدم تأثیر
12
7
10
15
17
14
28
17
35
30
22
34
32

تأثیر

عدم تأثیر

0.85
0.91
0.88
0.82
0.79
0.83
0.66
0.79
0.58
0.64
0.74
0.59

0.15
0.09
0.12
0.18
0.21
0.17
0.34
0.21
0.42
0.36
0.26
0.41

0.61

0.39

سطح
معنيداري

نتیجه
آزمون

0.007
0.003
0.000
0.000
0.001
0.000
0.002
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000

تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

0.001

تائید

با توجه به نتایج آزمون دوجملهای در خصوص شناسایی عوامل تأثیرگذار با در نظر گرفتن سطح معنیداری
و همچنین نظر افراد پاسخدهنده در دو گروه (تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری) ،ویژگیهای ذینفعان ،عوامل
محیطی ،عوامل سازمانی و عوامل مالی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر تعامل میان بانکها و فناوریهای مالی
شناسایی و تائید نمودند.
جدول( :)10رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوری مالی
عوامل اصلي

میانگین رتبهاي

اولویت

ویژگيهاي ذینفعان

4.67

اول

عوامل محیطي

3.88

دوم

عوامل مالي

3.13

سوم

عوامل سازماني

2.04

چهارم

آماره

20.67

درجه آزادي

3

سطح معنيداري

0.002

با توجه به نتایج رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای مالی در جدول ( )10و شکل( ،)2در
مرحله بعد جهت تحلیل بیشتر موضوع و روشن شدن اهمیت هریک از شاخصها ،به اولویتبندی هریک
از شاخصهای عوامل چهارگانه فوق پرداختهشده است.

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای نوین مالی(فینتکها) با رویکرد ترکیبی

شکل ( :)2رتبهبندی عوامل مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای مالی

189

جدول(  :)11اولویتبندی شاخصهای عوامل مؤثر برتعامل بانکها و فناوریهای مالی
شاخصها

میانگین
رتبهاي

اولویت

ویژگيهاي مشتریان

4.9

اول

عوامل
ویژگيهاي
ذینفعان

4.8

ویژگيهاي فینتکها

4.78

ویژگيهاي سهامداران

شرکتهاي PSP

4.22

فناوريهاي نوین محیطي

3.9

محیط رقابتي

3.67

ویژگي

محیط سیاسي و قانوني

عوامل
محیطي
عوامل مالي
عوامل
سازماني

محیط اقتصادي

دسترسي بانکها به منابع مالي

دوم

سوم

26.96

3

0.001

چهارم

4.12

اول

3.85

سوم

دوم

25.30

3

0.007

چهارم

3.52

اول

2.72

اول

نیاز شرکتهاي فناوري مالي به منابع مالي

2.75

ساختار سازماني

1.8

دوم

فرهنگسازماني

1.6

سوم

ریسکهاي سیستم بانکي

آماره

درجه
آزادي

سطح
معنيداري

دوم

21.56
20.46

1
2

0.000
0.003

ی ذینفعان ،ویژگیهای مشتریان
با توجه به نتایج جدول ( )11و شکل( )3مالحظه میشود از بین ویژگیها 
باالترین میانگین و ویژگیهای شرکتهای  PSPکمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند ،همچنین
از بین عوامل محیطی شناساییشده  ،محیط سیاسی و قانونی باالترین میانگین و محیط رقابتی کمترین
میانگین را دارا میباشند .در بین عوامل مالی شناساییشده  ،دسترسی بانکها به منابع مالی اولویت اول و
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ی به منابع مالی اولویت بعدی را داراست و در نهایت از بین عوامل سازمانی
نیاز شرکتهای فناوری مال 
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شناساییشده ،ریسکهای سیستم بانکی باالترین میانگین و فرهنگسازمانی کمترین میانگین را به خود
اختصاص دادهاند در مجموع از بین تمام شاخصها ،ویژگیهای مشتریان باالترین میانگین و فرهنگسازمانی
کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند.
رتبه بندي شاخصهاي مربوط به تعامل بانکها و فناوريهاي مالي

6
4
2

دﺳﺘﺮﺳﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎي
ﻧﯿﺎز
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻓﻨﺎوري ﻣﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ  PSPوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي
ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدي

شکل ( :)3رتبهبندی شاخصهای هریک از عوامل 4گانه مؤثر بر تعامل بانکها و فناوریهای مالی

0

 -6جمعبندی

امروزه فناوری نوآورانه در زمینه ارائه خدمات مالی ،بانکها را به سمت ارتباط با ارائهدهندگان خدمات
فناورانه مالی سوق داده است با توجه به اینکه فعالیت فناوریهای مالی در ایران ،در ابتدای مسیر بوده و هنوز
موانع زیادی در مسیر فعالیت و همکاری آنها با بانکها و مؤسسات مالی وجود دارد لذا این پژوهش پس
از مطالعه ادبیات موجود در زمینه تعامل فناوریهای مالی و بانکها ،به مسئله شناسایی و رتبهبندی عوامل
مؤثر بر تعامل بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه مالی با رویکرد ترکیبی نگریسته است ،بدین منظور
پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و ک ّمی انجامشده است همانطور که ذکر شد ،هدف پژوهش در بخش
کیفی ،شناسایی مؤلفههای کلیدی و عوامل مؤثر بر ارتباط بانکها و شرکتهای فناوری مالی با استفاده از
رویکرد تحلیل محتوا بوده است که پس از انجام یازده مصاحبه با متخصصین در این زمینه منجر به شناسایی
 248مضمون تحلیلی شده است که این مضامین در  13مقوله فرعی و  4مقوله اصلی شامل ویژگیهای
مشتریان ،عوامل محیطی ،عوامل سازمانی و عوامل مالی دستهبندی شدهاند.
خدمات نوین بانکی که با نتایج مطالعات ( )Orbuch,2016; Cui & Wu,2016مطابقت دارد .ویژگیهای
فینتکها بهعنوان ارائهدهندگان خدمات نوین که با نتایج مطالعات(،)Kotarba,2016; Ernest & young,2013
ویژگیهای سرمایهگذاران و سهامداران که با نتایج مطالعات( ،)Diemers,2015; Walchek,2015ویژگیهای
شرکتهای  pspبهعنوان تأمینکنندگان بالفعل خدمات نوین بانکداری که با نتایج مطالعات (شفق و دزفولی
نژاد )1396،مطابقت دارد.
از طرف دیگر توانایی فنی شرکتهای فناوری مالی ،ارائه نوآوریهای هدفمند و توسعه خدمات جدید
ی بهعنوان ویژگیهای شرکتهای فناوری مالی
و توانایی ویژه در نیازسنجی مشتریان به خدمات نوین مال 
و درعینحال فشار سهامداران برای کاهش هزینهها و افزایش درآمدها بهعنوان عواملی که باعث ایجاد
و توسعه ارتباط بانکها و شرکتهای فناوری مالی ،احصاء شده است که این عوامل با نتایج مطالعات
( )Canerman,2016; Romanova & Kudinska,2016مطابقت دارد.
محیط رقابتی بانکها ،محیط اقتصادی ،محیط سیاسی و قانونی و فناوریهای نوین ارتباطی در محیط
بهعنوان عوامل محیطی بر این ارتباط اثر میگذارند که در ()Gay, 2018; Jassa,2016; Zerucha, 2016
فناوریهای نوین موجود در محیط و ابزارهای نوین ارتباطی و محیط رقابتی بانکها آمده است و در
مطالعات( )Sorkin,2010; Walchek,2015; Shim & Shin,2016به قوانین و مقررات و سیاست و شرایط
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متغیر اقتصادی اشاره شده است.
همچنین در این پژوهش ،فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی ،ریسکهای مؤثر بر این تعامل تحت عنوان
عوامل سازمانی دستهبندیشدهاند که بهعنوان ویژگیهای سازمانی ارتباط بانکها و فناوریهای مالی را
تحت تأثیر قرار میدهند که در مطالعات ( )Zhonging et al ,2019و شفق و دزفولی نژاد( )1396و قلی
زاده و قاسم نژاد( )1396شیخ علیشاهی( )1396به عامل ریسکهای موجود در سیستم بانکی اشارهشده
است و در پژوهش ( )Drusch,2018ویژگیهای بانک بهعنوان یک بعد تعیینکننده در همکاری بین بانکها
و شرکتهای فناوری مالیآمده است و در مطالعه ( )Dunkley,2016به عامل فرهنگسازی و آموزش
نیروی انسانی اشارهشده است همچنین مصاحبهشوندگان در این پژوهش به ویژگیهای متفاوت ساختار
سازمانی بانکها و شرکتهای فناوری مالی نظیر سلسله مراتبی بودن ساختار بانکها و تخت بودن ساختار
شرکتهای فناوری مالی ،تمرکز تصمیمگیری در سطوح عالی بانک ،حرفهای گرایی و تفویض اختیار و
مشارکت در تصمیمگیریها در شرکتهای فناوری مالی اشاره داشتهاند که در مطالعات پیشین به این عوامل
اشاره نشده است.
در بخش دوم پژوهش به این موضوع پرداختهشده که آیا عوامل احصاء شده بر این ارتباط مؤثرند ،همچنین
کدامیک از عوامل شناسایی شده از اهمیت بیشتری برخوردار است .برای پاسخ به این سؤاالت ،پرسشنامهای
حاوی دو بخش سؤاالت جمعیتشناسی و تخصصی شامل  39سؤال که بر اساس مبانی نظری موجود و
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نتایج بخش کیفی طراحیشده و روایی و پایایی آن تائید شده بود ،در جامعه آماری احصاء شده متشکل از
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بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناوری مالی فعال که باهم همکاری و مشارکت دارند توزیع گردید و با
استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای دوجملهای و فریدمن مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج بخش
ک ّمی پژوهش ،ویژگیهای ذینفعان  ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی و عوامل مالی و همگی بر این ارتباط

مؤثرند همچنین به ترتیب ویژگیهای ذینفعان ،عوامل محیطی ،عوامل مالی و عوامل سازمانی دارای اهمیت
ی ذینفعان ،ویژگیهای مشتریان باالترین میانگین و ویژگیهای شرکتهای PSP
میباشد .از بین ویژگیها 

کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند ،همچنین از بین عوامل محیطی شناساییشده ،محیط سیاسی و
قانونی باالترین میانگین و محیط رقابتی کمترین میانگین را دارا میباشند .در بین عوامل مالی شناساییشده،
ی به منابع مالی در اولویت بعدی
دسترسی بانکها به منابع مالی،اولویت اول و نیاز شرکتهای فناوری مال 
قرار دارد و درنهایت از بین عوامل سازمانی شناساییشده ،ریسکهای سیستم بانکی باالترین میانگین و
فرهنگسازمانی کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .در مجموع از بین تمام شاخصها ،ویژگیهای

مشتریان باالترین میانگین و فرهنگسازمانی کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهادات در دو گروه ذیل برای بانکها و ارائهدهندگان خدمات فناورانه
ارائه میگردد:
الف ) پیشنهادهایی برای شرکتهای فناوری مالی (فینتکها):
• با توجه به یافتههای پژوهش در بخش ویژگیهای ذینفعان ،پیشنهاد میشود ارائهدهندگان خدمات فناوری
مالی با بهرهگیری از چابکی و نوآوری خویش ،پاسخگوی نیازهای جدید مشتریان بانکها باشند و هر روز
با ارائه خدمات جدیدتر در بستر بانکداری مجازی ،میل و اشتیاق بانکها را برای همکاری و تعامل افزایش
داده و آنها را به سمت خود جذب نمایند و از این طریق عملکرد خود را بهبود و ارتقاء بخشند.
• از منظر مالی پیشنهاد میشود فینتکها با برگزاری رویدادهای سرمایهگذاری  ،کارآفرینی و فناوری نظیر
فین استارزها و استارتاپ ویکندها 11در مراکز مالی فناوری و پارکهای فناوری با بانکها ارتباط برقرار کنند
و با تولید و ارائه نرمافزارهای جدید خدمات مالی ،افزایش تجربه مشتریان بانکها و افزایش رضایت و
تعامل با آنان ،جریان جدید درآمدی ایجاد کنند.
با بانکها به پایگاه دادههای مشتریان نزد بانکها دسترسی پیدا کرده و با ارائه خدمات سریع و کاربرپسند،
اعتماد مشتریان شبکه بانکی را جلب نموده و از این طریق ،شهرت و درآمد خود را افزایش دهند.
ب ) پیشنهادهایی برای بانکها:
• با توجه به یافتههای پژوهش در بخش عوامل محیطی ،بانکها با بهبود و ارتقاء زیرساختهای فنی و
ارتباطی خود ،بهرهگیری از شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای جدید و ارائه خدمات بانکی نوین مبتنی بر
ی در زمینه ارائه خدمات تأمین مالی انبوه ،تسهیالت
تلفن همراه ،ارتباط خود را با شرکتهای فناوری مال 
فردی ،انتقال بینالمللی پول و حسابداری شخصی توسعه و بهبود بخشند همچنین بانک مرکزی و سایر
ارگانهای نظارتی در این زمینه نظیر شاپرک(شبکه الکترونیک پرداخت کشور) با تدوین قوانین شفاف و
ی اقدام نمایند و بهتبع آن رشد
مدون نسبت به تسهیل و توسعه ارتباط بانکها و شرکتهای فناوری مال 
اقتصادی و امکان اشتغالزایی و کاهش بیکاری فراهم گردد.
• با توجه به یافتههای پژوهش در بخش عوامل مالی ،پیشنهاد میگردد ،بانکها با ایجاد و توسعه ارتباط
با شرکتهای فناوری مالی و از طریق ارائه خدمات بانکی مجازی و مبتنی بر ابزارهای هوشمند نظیر
گوشیهای هوشمند ،با کاهش تعداد شعب و کارکنان و حرکت به سمت بانکداری بدون شعبه به کاهش
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• با توجه به یافتههای پژوهش در بخش عوامل محیطی ،شرکتهای فناوری مالی از طریق توسعه تعامل
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هزینهها و افزایش درآمد خود کمک نمایند و از طرف دیگر رضایت و رفاه مشتری را از طریق ارائه خدمات
بانکداری مجازی تأمین نمایند.
• با توجه به یافتههای پژوهش در بخش عوامل سازمانی ،بانکها میبایست به سمت فرهنگ تعاملی و
مشارکتی حرکت نمایند و با ایجاد همدلی و همکاری  ،پذیرش نوآوری ،ریسکپذیری و تقویت روحیه کار
تیمی و مشارکتی و استقبال از روشهای نوین و بهبودیافته انجام کار ،فرایند ارتباط بانکها و شرکتهای
فناوری مالی را تسهیل نمایند همچنین ساختار سازمانی بانکها به سمت ساختار ارگانیک و پویا حرکت
نمایند و با کاهش و سادهسازی آییننامهها و دستورالعملهای متعدد و پیچیده ،ارتباط بانکها و شرکتهای
ی را تسهیل نمایند همچنین با تفویض اختیار و کاهش الیههای تصمیمگیری مشکالت و موانع
فناوری مال 
موجود را مرتفع نمایند.
ج ) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی:
این پژوهش نشانگر تالشی آغازین برای شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط بانکها با شرکتهای ارائهدهنده
خدمات فناورانه مالی میباشد و یافتههای کنونی بیشتر جنبۀ توصیفی داشته و مبتنی بر نظریات نمونه آماری
شرکتکنندگان در این پژوهش میباشد ،لذا پژوهشگران آتی میتوانند با بررسیهای بیشتر و پیادهسازی
سایر آزمونهای آماری به توسعه پژوهش در زمینه شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی کمک شایانی
نمایند .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشگران عالقهمند در زمینه بررسی امکان تعامل شرکتهای فناوری
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ی با سایر بخشهای مالی نظیر بورس و بیمه تحقیق نمایند.
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