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

بانک ها درصدد برقراری تعامل با آن ها می باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعامل بانک ها و 

فناوری های نوین مالی  به روش ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده است. بدین منظور داده ها در دو مرحله جمع آوری شده اند. 

در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 11 تن از مدیران بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی که به صورت نمونه گیری 

قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند، داده ها جمع آوری و کدگذاری گردید. چهار دسته عوامل شامل ویژگی های ذینفعان، عوامل 

محیطی، عوامل سازمانی و عوامل مالی شناسایی شدند. سپس در مرحله کّمی به شیوه توصیفی پیمایشی، بر مبنای یافته های 

حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه ای طراحی و پس از سنجش روایی و پایایی بین83 نفر از مدیران بانک ها و ارائه دهندگان 

خدمات فناوری مالی که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، توزیع گردید، 

برای بررسی عوامل و رتبه بندی آن ها از آزمون های ناپارامتریک دوجمله ای و فریدمن استفاده شده است یافته ها نشان می دهد 

که کلیه عوامل شناسایی شده در حد مطلوبی بر این ارتباط اثر گذارند همچنین، ویژگی های ذینفعان باالترین رتبه و عوامل 

محیطی، عوامل مالی و عوامل سازمانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
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1- مقدمه
و  سیاست گذاران  توجه  مورد  همواره  دارند  کشور  اقتصادی  نظام  در  که  کارکردهایی  به جهت  بانک ها 
پژوهشگران بوده اند بانک ها با تجمیع سپرده های ریزودرشت جامعه، آن ها را به سوی پروژه های مناسب 
اقتصادی هدایت می کنند، درعین حال خدمات بانکی نیز به مردم و شرکت ها ارائه می دهند، طبیعتاً با رشد 
رقابت در نظام بانکی کشور از یک سو، توسعه و تغییر نیازهای مشتریان و بازار در هر سه مؤلفه تجهیز منابع، 
تخصیص منابع و خدمات بانکی از سوی دیگر، باید به طور پیوسته محصوالت جدید بانکی ارائه نماید، در 
غیر این صورت، سهم و نقش آن ها در بازار بانکی کاهش می یابد. همزمان با افزایش تعداد خدمات جدید 
عرضه شده به بازار، چرخه عمر خدمات کاهش می یابد و در این شرایط است که توسعه خدمات جدید به 

موضوع مهم مدیریتی تبدیل می شود )میر غفوری و همکاران ،1391(.
همچنین به دلیل اهمیت روزافزون و استفاده گسترده از فناوری های نوین ،کسب وکار بانکی شکل جدیدی 
به خود گرفته است و به عنوان بخش جدایی ناپذیر بانکداری تبدیل شده است و بانک ها برای نوآوری و 
بازبینی مدل کسب وکار خود در حال افزایش همکاری و تعامل با کسب وکارهای نوآورانه ، شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها می باشند و سیستم بانکداری به لطف این بازیگران جدید و خالق در حال تغییر و 
رشد است که هم می تواند یک تهدید برای بانکداری سنتی محسوب شود و هم با انعطاف پذیری و عملکرد 

.)Romanova & Kudinska,2017( مناسب به یک فرصت تبدیل شود
از سوی دیگر سرمایه گذاری جهانی در شرکت های فناوری مالی بین سال های 2013 تا 2018 افزایش داشته 
است و از 1600 میلیون دالر سرمایه گذاری در شرکت های فناوری و حدود 160 معامله در سال 2014 

به طور چشمگیری به حدود 3392 میلیون دالر در سال 2018 افزایش یافته است که نشان دهنده رشدی 
ایاالت متحده آمریکا، جذاب ترین  با توجه به آمار و اطالعات سال 2018،  بیش از 2/1برابر بوده است. 
مکان سرمایه گذاری بر روی فناوری مالی در جهان است که میزان سرمایه گذاری انجام شده در آن حدود 
2544میلیون دالر بوده است و بیش از سه چهارم کل سرمایه گذاری های بر روی فناوری های مالی در سراسر 
جهان در سال 2018 را تشکیل می دهد سرمایه گذاری ها در ابتدای سال2019هرچند ازنظر تعداد معامله 

 .)Accenture,2019( کاهش یافته است اما میزان سرمایه گذاری ها به 11/8 میلیارد دالر رسیده است
صنعت فین تک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سال است که به حوزه های بانکی کشور راه یافته است 
روند افزایش حضور و استفاده از فناوری ها در عرصه های مختلف جهانی کاماًل مشهود است و بخش هایی 
از این فرایند جهانی به ایران نیز سرایت کرده است. در کشور ما نیز به تدریج با افزایش روند استفاده از 
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اینترنت و همه گیر شدن تلفن های هوشمند و حضور در فضای مجازی، سرعت استفاده از فناوری های مالی 
یا فین تک ها گسترش یافته است که از مهم ترین آن ها می توان به طراحی سامانه های پرداخت آنالین برای 
مشتریان، خریدها و کسب وکارهای اینترنتی، خدمات انتقال پول، اپلیکیشن های 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 
سیستم بانکی، تعداد باالی شعب بانکی به نسبت جمعیت و تعداد زیاد تراکنش ها، نشان دهنده ظرفیت  باالی 
سیستم بانکی ایران است. همچنین، تعداد زیاد فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته های مالی و نرم افزار و 
هزینه پایین نیروی انسانی متخصص، ایران را در موقعیت ویژه ای در منطقه از حیث نیروی انسانی متخصص 
قرار می دهد، اما علیرغم پتانسیل های ذکرشده به دلیل آگاهی کم از قابلیت ها و پتانسـیل هـای این صنعت 
در میان فعاالن اقتصادی، نامشخص بودن قـوانین و مقـررات ناظر بر فعالیـت فین تک ها در تمامی حوزه ها 
و عدم تناسب این قوانین با توسعه فناوری های مالی، عدم وجود زیرساخت های فنی، حقوقی و بـانکی 
بـرای گسـترش امنیت بهره برداران، عماًل تا توسعه و شکوفایی ایـن صـنعت، فاصـله بسـیاری وجـود دارد 

)شیخ علیشاهی ،1396(.
بااین همه هنوز تمایل چندانی از سوی بانک ها برای ایجاد ارتباط با ارائه دهندگان خدمات فناورانه وجود 
ندارد و همچنان تمایل دارند هم زمان هم به عنوان تولیدکننده و هم توزیع کننده خدمات بانکی در قالب یک 
کانال ارتباطی و پلتفرم مشخص با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. نگرانی هایی از قبیل امنیت اطالعات 
مشتریان، اخذ کارمزد از طرف این شرکت ها و غیره باعث شده است که تاکنون از همکاری با ارائه دهندگان 
خدمات فناورانه مالی رویگردان باشند و این موضوع چرخه توسعه خدمات بانکی و نوآوری در زمینه 
خدمات مالی را کندتر می سازد و ممکن است در آینده آن ها 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 
ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی را  بانکداری کشور کمک نماید تا عوامل و موانع تعامل بانک ها و 

شناسایی، عوامل تسهیل کننده این ارتباط را تقویت و موانع را برطرف نمایند:
1-عوامل مؤثر بر تعامل بین بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی کدامند؟

2- اولویت بندی این عوامل به چه ترتیبی است؟
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 



174

ت نوآوری / سال نهم، شماره سوم، پاییز 1399
فصلنامه علمی مدیری

2-1- تعریف فین تک 
فین تک1 مخفف فناوری مالی است و به شرکت ها و یا استارتاپ هایی اشاره دارد که خدمات مالی را با 
فناوری های نوآورانه مدرن ترکیب می کنند و یا به دنبال نوآوری برای ارائه محصوالت و خدمات مالی 
بیشتر هستند به عبارت دیگر، فناوری مالی نوعی نوآوری مالی است که باعث ایجاد مدل های تجاری جدید، 
کاربردها، فرایندها و محصوالت جدیدی می شود که بر روی بازارهای مالی و مؤسسات ارائه خدمات مالی 

 )Schüffel, 2016; Kawai, 2016; Maierr,2016(.تأثیر بسزایی دارد

2-2- انواع فناوری های مالی قابل استفاده توسط بانک ها
پیشرفته و  فناوری های  از  استفاده  با  را  به مدرن  استارتاپ ها در تالش اند فرم معامالت سنتی  از  برخی 
روش های مؤثرتر امکان پذیر سازند برخی از نمونه های فناوری که بر معامالت مالی اعمال می شوند عبارتند 
از: خدمات مالی مبتنی بر تلفن همراه، پرداخت، انتقال پول، وام، جمع آوری پول و حتی مدیریت دارایی، 
فناوری پرداخت یکپارچه، وام دهی نفربه نفر2 بانکداری تلفن همراه3، کیف پول دیجیتال4، ارزهای دیجیتال5 
و ...، که هدف همگی آن ها مزایای بیشتر، بهره وری باالتر برای معامالت مالی و همچنین کمک به کاهش 

.)Mackenzie,2015;Kawai,2016;Wala,2015( هزینه های مشتریان می باشد

2-3- حوزه های تعامل بانک ها و فناوری های مالی
به طور مشخص، پنج حوزه ی کلیدی برای ارتباط بانک ها و فین تک وجود دارد که امکان انتخاب صحیح تر، 
قابلیت پیشگویی و افزایش کیفیت خدمات را برای بانک ها به ارمغان می آورد و بانک ها به سمت آن جذب 
می شوند. انتخاب هایی که بانک ها به دنبال آن هستند)توسعه ی داخلی، مالکیت و مشارکت(، به وضعیت 
فعلی بانک و میزان بلوغ فین تک در حوزه  مربوطه بستگی دارد. این پنج حوزه  عبارتند از: تجزیه وتحلیل 
مشتری، ارزیابی جامع اعتبارات، ارائه  یک تجربه کاماًل دیجیتال برای مشتری، پیاده سازی بسترهای دیجیتال 

.)Accenture, 2016( ادغام شده و مدیریت سبد سهام می باشد

2-4- مزایای تعامل بانک ها و فناوری های مالی
بانک ها در مشارکت با شرکت های فناوری مالی  فعال تر شده اند، با توجه به سرمایه گذاری الزم، شراکت با 
ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی گزینه ارزان با ریسک نسبتاً کمتری در مقایسه با اکتساب ارائه دهندگان 
خدمات فناورانه مالی یا ایجاد شرکت های فناوری نوین مالی وابسته به خود است. کارشناسان بر این باور 
هستند که در بلندمدت دیجیتال سازی باید اولویت باالتری توسط بانک های سنتی داشته باشند. بنابراین 
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می توان نتیجه گرفت که بانک های سنتی و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی می توانند همزمان رقیب و 
.)Romanova & Kudinska,2016( شریک باشند اما همکاری و تعامل برای بانک ها ضروری است

چان و اوجا )2015( نیز اذعان می دارند به منظور سازگاری با چالش های دیجیتالی شدن، استراتژی های 
 Chohn(کسب وکار دیجیتال با منابع و قابلیت های بانک ها باید رابطه تنگاتنگی داشته باشند و بهبود یابند
ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی اکوسیستم جدیدی را در دنیای  ahoja,2015 &(. امروزه بانک ها و 

کسب وکار شکل داده اند که در آن به زعم مور)1993( ، شرکت ها با استفاده از نوآوری های جدید، قابلیت های 
خود را با هم تکامل می بخشند )Moor,1993(. گروپنر و همکاران)2015( نیز اظهار می دارند که همکاری 
بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی، عامل اصلی موفقیت در روند دیجیتالی کردن جهان فردا 
است. انتظار می رود که نقاط ضعف بانک ها و نقاط قوت ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی، فرصت های 
خوبی را برای همکاری ایجاد کند )Gropner et al,2015(، ازاین رو درک بهتر از اکوسیستم کسب وکار، 

.)Schemidet et al ,2018( می تواند در توسعه استراتژی و به کارگیری آن برای هر دو طرف مفید باشد

2-5- مدل های تعامل بانک ها و فناوری های مالی
گزینه های استراتژیک متعددی برای ایجاد و مدیریت ارتباط بانک ها و فناوری های مالی وجود دارد اما 
مهم ترین گزینه ها شامل تمرکز بر یک یا ترکیبی از شراکت با یک شرکت فین تک، برون سپاری خدمات 
و انجام آن از طریق شرکت های فناوری یا سرمایه گذاری و یا فراهم نمودن سرمایه موردنیاز شرکت های 
فین تک، شتاب یا انکوباسیون شرکت های نوپا و تازه کار یا خرید یا کسب و یا توسعه داخلی است اما 
ساخت، مشارکت و یا خرید فناوری های مالی بستگی به خصوصیات، شرایط و ویژگی های مؤسسات مالی 

.)Lee& shin,2018( و شرکت های فناوری مالی و نظرات هیئت مدیره و مدیران هر دو طرف دارد

2-5-1- مدل ویلسون
مالی شش مدل  فناوری  از طریق  استراتژیک  ارزش  ایجاد  عنوان  کتاب خود تحت  ویلسون)2017( در 
همکاری بانک ها و فناوری های مالی را شناسایی نموده است که عبارتند از: الف(شراکت با یک شرکت 
فناوری مالی ب(برون سپاری خدمات و انجام آن از طریق شرکت های فناوری مالی ج(سرمایه گذاری و یا 
فراهم نمودن سرمایه موردنیاز شرکت های فناوری مالی د(شتاب یا انکوباسیون شرکت های نوپا وتازه کار 

.)Wilson,2017(توسعه داخلی)و(خرید یا کسب ی

2-5-2- مدل دراش و همکاران
از دیدگاه دراش و همکاران )2018(شش الگوی غالب همکاری بین بانک ها و فناوری های مالی بر اساس 
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نوع فناوری، میزان بلوغ و رشد فناوری، نوع بانک، نقش بانک، اهداف استراتژیک بانک، کانال ارتباطی 
بانک و مشتریان، اکوسیستم کسب وکار، مجوزها، موقعیت در زنجیره ارزش، نوع همکاری، نوع نوآوری، 
دارنده نوآوری را شناسایی نموده اند که به ترتیب از بیش ترین تا کم ترین میزان همکاری در شش گروه ذیل 

جای می گیرند
- سرمایه گذاری در فناوری مالی، تهیه و ادغام راه حل های کانال و نوآوری پلتفرم تعالی

-نوآوری به منظور بهینه سازی فرایندهای ارائه خدمات بانکی به مشتری
-دسترسی به بازارهای سرمایه برای فناوری های مالی جهت ارائه خدمات 

-خدمات متقابل به بانک برای نوآوری در ارائه خدمات 
.)Drusch, 2018( همکاری در مرحله اولیه دسترسی به فن آوری-

فناوری در حال تغییر است تا به طور قابل مالحظه ای سرعت و نحوه دسترسی به خدمات مالی را تغییر دهد 
به عنوان مثال اینترنت ارزان قیمت، نفوذ تلفن همراه گسترده، مقررات، حرکت به سمت پرداخته ای آنی. وام ها 
و خریدهای تجاری. لذا انتظار می رود که در کوتاه مدت، محصوالت با دقت باال، مانند کارت های اعتباری، 
وام و پرداخت ها بیشترین تغییر فناوری را مشاهده  کنند. به دنبال آن، حساب های بانکی و وام های مسکن، 
که معموالً بیش از 50 درصد از درآمد بسیاری از بانک ها را فراهم می آورند، دچار تغییر شوند و ارتباط 

.)Jassa,2016( بانک ها با شرکت های فناوری مالی بیش ازپیش اهمیت یابد

2-6- عوامل مؤثر برتعامل بانک ها و فناوری های مالی
سورکین)2010( در مطالعه خود نشان داد که یکی از ابعاد مهم و مؤثر بر استفاده بانک ها از خدمات فناورانه 
مالی، وجود قوانین و مقررات مدون و مشخص در جهت شکل گیری ارتباط آن هاست. قانون گذاران و 
تنظیم کنندگان مقررات از پتانسیل بخش شرکت های فناوری مالی در رسیدگی به مسائل مربوط به مشارکت 
مالی، مقرون به صرفه و دانش استفاده از آن آگاهی دارند و در حال سرمایه گذاری برای افزایش آگاهی و 
دانش استفاده از این بخش و مشارکت بیشتر با ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی هستند تا در مواجهه با 
هرگونه ریسک، مؤثرتر باشند و در خصوص مزایایی که مصرف کنندگان، سرمایه گذاران از نوآوری جدید 

.)Sorkin,2010( به دست می آورند، اطالع رسانی و قانون گذاری کنند
لئونگ و بنجی لو )2015( در پژوهشی تحت عنوان بررسی چالش های بانک ها جهت سرمایه گذاری در 
حوزه فین تک ها به مطالعه بر روی بانک های تایوان پرداخته و نشان دادند قوانین و خط مشی ها، نقش مؤثری 
در ایجاد ارتباط بین مؤسسات مالی و فین تک ها دارند، اما مشتریان بانک ها تاکنون آمادگی الزم را برای 
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استفاده از خدمات فناوری مالی پیدا نکرده اند، چون این امر نیازمند بهره مندی همگانی از زیرساخت ها و 
. )Leong & Benjilo,2015( ابزارهای هوشمند است

ارائه دهندگان  و  بانک ها  بین  ارتباط  بر شکل گیری  مؤثر  عوامل  از  یکی  که  می دارد  بیان  اورباچ)2016( 
خدمات فناورانه مالی، درخواست مشتریان و استقبال آنان از خدمات نوین برپایه اینترنت می باشد، تغییر 
رفتار و نگرش مصرف کننده نقش کلیدی در تکامل صنعت بانکداری بازی می کند و فناوری به عنوان یک 
تسهیل کننده انتقال قدرت کنترل از شرکت ها به مشتریان ظاهر می شود. مصرف کنندگان به سرعت فناوری 
جدید را در بر می گیرند و به دنبال مشاوره از منابع جایگزین هستند و بااینکه به مؤسسات مالی خود وفادار 

.)Orbuch,2016( هستند، خواستار سطح باالتری از شخصی سازی، راحتی و سرعت می باشند
کویی و وو )2016( در پژوهش خود نشان دادند که رشد جمعیت و ورود نسل جدید به بازار مصرف کنندگان 
خدمات نوین بانکی از دیگر عوامل مؤثر بر ارتباط میان بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی است 
زیرا نسل های جوان، عادت های مصرفی بسیار متفاوت از نسل های قبل از خود دارند. آن ها رشد کرده اند و 
مشتاق دسترسی به راه حل های شخصی و متناسب با نیازهای شان می باشند و این با رویکرد بازاریابی انبوه 

.)Cui & Wu,2016( بانک ها و مؤسسات مالی سنتی در تضاد است
زروچا)2016( با مطالعه ای با عنوان تاریخچه پیدایش فین تک ها و دوران بدون وجود بانک ها به این نتیجه 
دست یافتند که اکثر امور به سیستم عامل های دیجیتال و دستگاه های تلفن همراه منتقل شده است به طوری که 
در حال حاضر شاهد انفجار اطالعاتی توسط رسانه های اجتماعی هستیم و این دگرگونی در طول زمان 
ادامه دارد، زیرساخت های فناوری جدید مانند شبکه ملی، پهنای باند، دسترسی به تلفن همراه، اینترنت 
و شبکه های اجتماعی6 بر شکل گیری و توسعه ارتباط بانک ها و خدمات فناورانه مالی تأثیر بسزایی دارد.

)Zerucha ,2016(
شیم وشین )2016( مطالعه ای جهت تحلیل چند سطحی توسعة 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 فین تک و بستر اجتماعی و سیاسی در کشور چین را شناسایی 
کرده است و به مقررات و محدودیت های قانونی و فنّاوری به عنوان ابعاد مهم در شکل گیری ارتباط بانک ها 

)Shim & Shin,2016(. و فناوری های نوین مالی در چین اشاره کرده است
گای )2018( در پژوهشی تحت عنوان مطالعه و پیمایش شرکت های فناوری مالی، ضمن اشاره به مفهوم 
فین تک و استارتاپ، اکوسیستم و مزایای آن ها نظیر غنی سازی ارائه خدمات مالی، ارائه خدمات مالی با 
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استفاده از تلفن همراه، بهبود دسترسی به داده ها از طریق استفاده از تکنیک های تحلیل داده ها7 و برشمردن 
چالش های موجود بر سر راه شرکت های فناوری مالی ها نظیر نگرانی های مربوط به حریم خصوصی تجارت 
مالی افراد و دریافت خدمات مالی ایمن، مشارکت افراد ناشناخته، محدودیت های متعدد در اعتبار سنجی، 
خطرات سایبری مربوط به شبکه های توزیع، پیچیدگی باالی حاکّمیت، هک کردن فضای ذخیره ابری8 و... 

.)Gay,2018( اشاره دارد
ژونگینگ و همکاران )2019( در پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات فین تک ها برای 
کاربران خدمات  بر  تک  فین  پذیرش  تأثیر  مطالعه  فناوری ضمن  پذیرش  مدل  ارائه  و  بانک ها  کاربران 
بانک ها به ارائه یک مدل پذیرش فناوری نوآورانه پرداخته اند همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
پاسخ دهندگان به محبوبیت و مقبولیت اینترنت و ابزارهای هوشمند در بین کاربران، سهولت درک شده، 
سود  مندی و پشتیبانی دولت از نوآوری به عنوان عوامل مثبت و تسهیل کننده و ریسک حفظ حریم خصوصی، 

.)Zhonging et al. ,2019( به عنوان موانع مؤثر بر استفاده بانک ها از خدمات فین تک ها اشاره نموده اند
سرهنگی و همکاران )1395( پژوهش تحت عنوان رابطه فناوری مالی و بانک ها ،چگونگی و الزامات انجام 
داده و نشان داده اند که یک سری عوامل بر تعامل میان بانک ها و فین تک ها تأثیرگذار است که می توان آن ها 
را در سه دسته بانک، محیط و فین تک جای داد و زیربخش های این سه دسته عبارتند از فنّاوری، فرهنگ 
و میزان سرمایه گذاری، همچنین نشان داد بانک ها روش های تعاملی مختلفی نظیر سرمایه گذاری، مشارکت 
و غیره را در پیش می گیرند که هرکدام مزایا و معایب خاصی دارند و فنّاوری نیز بر پیچیدگی این رابطه 

می افزاید.
محمدی قمی و همکاران )1395( در پژوهشی با عنوان سیر پیشرفت فناوری های مالی و تأثیر آن بر آینده 
صنعت بانکداری به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای یکی از مهم ترین شاخه های فناوری 
مالی )تأمین مالی انبوه( پرداخته اند و از ساختارها و فرایندها، قوانین و مقررات، تخصص و مهارت نیروی 
انسانی، بستر سخت افزاری و نرم افزاری سازمان به عنوان پیش نیازهای رابطه بانک ها و فناوری های نوین 
مالی یاد کرده و همکاری با شرکت های دانش بنیان، برگزاری رویدادهای حمایتی از استارتاپ های مرتبط 
با حوزه فناوری مالی را به عنوان راهکارهای فراروی بانک ها برای ورود به این حوزه و توسعه سهم بازار 

خود دانسته اند.
اسداهلل و همکاران )1398( در پژوهشی تحت عنوان الگوی کسب وکار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور 
شرکت های فناوری مالی به شناسایی مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر مدل کسب وکار بانکداری 
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الکترونیک در قالب پیش ران ها و پیامدها پرداخته اند مهم ترین این عوامل عبارتند از: ساختار مؤسسات مالی، 
بخش بندی مشتریان، توسعه دهندگان فناوری های مالی و محیط کسب وکار، سازه ارتباطی مشتریان، مدیریت 
زیرساخت و جنبه مالی، همچنین کاربرد این الگو باعث بهبود فضای کسب وکار، بهبود عملکرد سازمانی و 

رواج بانکداری مجازی می شود.
با جمع بندی مطالعات ذکرشده عوامل مؤثر بر تعامل میان بانک ها و فناوری های مالی به اختصار در جدول 

)1( آمده است.

جدول )1(: جمع بندی و خالصه پیشینه پژوهش

نام پژوهشگر و سال پژوهشعوامل مؤثر بر ارتباط بانک ها و فناوري هاي ماليعنوان پژوهش

بتي تأثیر خدمات فناورانه مالي بر روي توان رقا
Sorkin,2010قانون گذاران و تنظیم کنندگان مقرراتوال استریت

بررسي چالش هاي صنعت بانکداري در زمینه 
سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي مالي

خت ها خصوصیات مشتریان، قوانین و مقررات، زیرسا
Leong & Benjilo,2015و ابزارهاي هوشمند

؟  بانک ها و فناوري هاي نوین، شراکت یا رقابت
ین درخواست مشتریان و استقبال آنان از خدمات نو

Orbuch,2016برپایه اینترنت

عملکرد  بررسي تأثیر دانش مشتریان بر نوآوري و
Cui & Wu,2016رشد جمعیت و ورود نسل جدیدخدمات نوین بانکي 

تاریخچه پیدایش فین تک ها  و دوران بدون وجود 
بانک ها 

و  پهناي باند، دسترسي به تلفن همراه، اینترنت
Zerucha ,2016شبکه هاي اجتماعي

ن تک تحلیل عوامل تأثیرگذار در رشد صنعت فی
Shim & Shin,2016قانوني فنّاوريمقررات و محدودیت هاي هشبک-در چین با استفاده از نظریه بازیگر

مطالعه و پیمایش شرکت هاي فناوري مالي 
ار امنیت حریم خصوصي مالي افراد، مشکالت اعتب
Gay ,2018سنجي، تلفن همراه، شبکه هاي توزیع اطالعات

  عوامل موثربر پذیرش خدمات فناوري هاي مالي
وريبراي کاربران بانک ها و ارائه مدل پذیرش فنا

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

دولت
Zhonging et al. ,2019

ماترابطه فناوري مالي و بانک ها ،چگونگي و الزا
فرهنگ، محیط بانک ها و فین تک ها، فنّاوري 
ي مورداستفاده و میزان سرمایه گذاري بانک ها بر رو

فناوري هاي نوین مالي
1395سرهنگي و همکاران

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

 ساختارها و فرایندها قوانین و مقررات ،تخصص و
فزاري مهارت نیروي انساني، بستر سخت افزاري و نرم ا

سازمان

محمدي قمي و 
1395همکاران

تني بر الگوي کسب وکار بانکداري الکترونیک مب
ظهور شرکت هاي فناوري مالي

،  ساختار مؤسسات مالي، سازه ارتباطي مشتریان
اسداهلل و همکارانزیرساخت ها و جنبه هاي مالي
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3- الگوی مفهومی پژوهش 
الگوی مفهومی پژوهش که در شکل )1( ارائه شده است، چارچوبی است که عوامل مؤثر بر تعامل بانک ها 
و فناوری های 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 شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه مالی در قالب40 مفهوم 
، جمع بندی و پس از اجماع نظر بین آن ها نهایتاً در قالب 13مقوله فرعی و 4 عامل اصلی دسته بندی و به 

شرح ذیل ارائه شده است.
یا  و  موفقیت  به نوعی  که  دارد  اشاره  گروه هایی  یا  و  افراد  ویژگی های  از  دسته  آن  به  ذینفعان:  عوامل 
شکست تعامل بین بانک ها و فین تک ها، بر خواسته ها و منافع آن ها تأثیرگذار است و شامل ویژگی های 
می باشد  سهامداران  ویژگی های  و   PSP شرکت های  ویژگی های  مشتریان،  ویژگی های   فین تک ها، 

.)Leong & Benjilo,2015;Orbuch,2016;Cui & Wu,2016(
عوامل مالی: آن دسته از عواملی که به توانایی مالی و یا نیازهای مالی و سرمایه ای طرفین تعامل اشاره دارد 
و شامل دسترسی بانک ها به منابع مالی و نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری به منابع مالی می باشد 

)سرهنگی و همکاران1395; اسداهلل و همکاران، 1398(.
عوامل سازمانی: منظور آن دسته عواملی است که مربوط به ویژگی ها و جو سازمان می باشد، این عوامل شامل 
موارد ذیل است: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و ریسک های سیستم بانکی (Zhonging et al;2019., محمدی 

قمی و همکاران ،1395 ;سرهنگی و همکاران1395(. 

عوامل محیطی: شامل تمام عواملی است که در محیط خارج از بانک ها و فین تک ها بوده و کنترلی بر این 
عوامل وجود ندارد اما بر تعامل بانک ها و فین تک ها تأثیر گذارند و شناسایی این عوامل منجر به شناسایی 
فرصت ها و تهدیدات مؤثر بر تعامل حاصل شده خواهد شد و عبارتند از: محیط سیاسی و قانونی، محیط 
اقتصادی، محیط رقابتی، محیط فناوری )Shim & Shin2016;Sorkin,2010;Zerucha;2016 , سرهنگی و 

همکاران1395(.
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شکل)1(: الگوی مفهومی پژوهش)منبع: پژوهشگر(

عوامل ذینفعان

مشتریان 

فین تک ها

تأمین کنندگان 

سهامداران

مالی عوامل 

توانایي مالي بانک ها

نیاز مالي فین تک ها

به سرمایه گذاري در  بانک  تمایل 

نوینفناوري هاي 

عوامل سازمانی

ساختارسازماني 

فرهنگ سازماني 

 يریسک هاي سیستم بانک

عوامل محیطی

محیط سیاسي و قانوني

محیط اقتصادي 

محیط فناوري

محیط رقابتي

4- روش پژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، ترکیبی اکتشافی متوالی )کیفی-کّمی( است، 
بدین ترتیب که ابتدا در مرحله کیفی تحقیق بنیادی و با رویکرد استقرایی و به روش تحلیل محتوای عرفی 
باز و محوری استفاده شده است، اطالعات و  انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری 
مفاهیم کسب شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با خبرگان صنعت بانکداری و شرکت های 
ارائه دهنده خدمات فناورانه مالی، عوامل مؤثر برتعامل بانک ها با فناوری مالی احصاء گردیده و سپس در 
مرحله کّمی پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است، پرسشنامه ای که با استفاده از نتایج 

مرحله کیفی پژوهش، طراحی شده است، جهت رتبه بندی 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 شرکت های ارائه دهنده خدمات 
فناوری مالی می باشد که انتخاب این خبرگان بر اساس معیارهای زیر صورت پذیرفته: 1 -دانش و تجربه 
در موضوع 2 -داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وباالتر 3 - داشتن حداقل ده سال سابقه 
کاری 4-داشتن مسئولیت اجرایی در زمینه مرتبط با تحقیق. همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری 

قضاوتی هدفمند استفاده شده است. مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول)2( آورده شده است.
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جدول )2( : فهرست مشخصات مصاحبه شوندگان

ب( جامعه آماری بخش کّمی پژوهش، شامل کلیه بانک ها و شرکت های فناوری مالی می باشد که با هم 
مشارکت و همکاری داشته اند. این جامعه با مراجعه به مرکز پژوهش های بانک مرکزی و بانک های عامل 
احصاء شده است. جامعه آماری این پژوهش 119 مورد بوده است که در قالب جدول )3( تدوین گردیده 
است همچنین، روش نمونه گیری استفاده شده تصادفی طبقه ای بوده و با فرمول کوکران حجم نمونه 91 مورد 

می باشد که در نهایت 83 پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

     (1)                                                        

سمت سازمانيسطح تحصیالتردیف

معاونت فناوري اطالعات بانک انصارکارشناسي ارشدمصاحبه شونده اول

معاون و عضو هیئت عامل بانک مرکزي در حوزه  فناوري دکتري تخصصيمصاحبه شونده دوم

مدیرعامل مرکز فناوري فاباکارشناسي ارشدمصاحبه شونده سوم

معاونت اداره کل بازاریابي و خدمات کارت بانک کشاورزيکارشناسي ارشدمصاحبه شونده چهارم

معاونت توسعه مرکز فناوري مالي فینوتکدانشجوي دکتريمصاحبه شونده پنجم

عضو هیئت مدیره و قائم مقام بانک ملتکارشناسي ارشدمصاحبه شونده ششم

تجارتبانک  ITمدیر گروه بخش کارشناسي ارشدمصاحبه شونده هفتم

مدیرعامل شرکت فناوري هاي نوین ایران کیشکارشناسي ارشدمصاحبه شونده هشتم

مدیرعامل شرکت فناوري پرداخت نوین دانشجوي دکتريمصاحبه شونده  نهم

معاونت بازاریابي و امور شعب بانک سامانکارشناسي ارشدمصاحبه شونده دهم

مدیر برنامه ریزي شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردادانشجوي دکتريمصاحبه شونده یازدهم
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جدول)3( : جامعه آماری بخش کّمی پژوهش

ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با خبرگان صنعت بانکداری و 
شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه مالی می باشد که منجر به شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل میان بانک ها 

و ارائه دهندگان خدمات فناوری های مالی شده است.
ابزار جمع آوری داده ها در بخش کّمی، پرسشنامه محقق ساخته ای است که با استفاده از داده های کیفی 
گردآوری شده در مرحله اول پژوهش تدوین گردیده است. این پرسشنامه شامل دو بخش است که شامل 
سؤاالت جمعیت شناسی)سن، تحصیالت، جنسیت، سمت سازمانی و سابقه کار( و سؤاالت بخش تخصصی 
این پرسشنامه از 39 سؤال تشکیل شده است که سؤاالت 1 تا11 به ویژگی های ذینفعان، از12 تا21 به عوامل 
محیطی، از 22تا30 به عوامل سازمانی و از 31 تا 39 به عوامل مالی اختصاص یافته و با استفاده از طیف 

لیکرت پنج گزینه ای طراحی گردیده است.
برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش، اقدامات زیر صورت گرفته است: 
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الف(تطبیق توسط مشارکت کنندگان: سه نفر از مدیران بانک ها و شرکت های فناوری که در مصاحبه شرکت 
نمودند، گزارش نهایی مرحله نخست فرآیند تحلیل و مقوله های بدست آمده را بازبینی کردند و پیشنهادهای 

آنان در فرایند کدگذاری اعمال شد.
ازجمله  پژوهش  محیط  مداوم  مشاهدات  و  پژوهشی  فضای  با  پژوهشگر  طوالنی مدت  درگیری  ب( 
اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش، فراگیری فرهنگ محیط و کنترل بدفهمی های ناشی از مداخله های 

پژوهشگر یا مطلعان.
جهت حصول اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش، اقدامات ذیل انجام گرفته است:

الف( سازماندهی فرایندهای ساخت یافته برای ثبت، نوشتن و تفسیر داده ها: کلیه مصاحبه ها، ضبط و به دقت 
یافتن  برای  مصاحبه ها  پیاده شده  متن  بار  است. چندین  پیاده شده  و  یادداشت برداری  مفصل  به طور  و 

مقوله های جدید یا اصالح مقوله های اولیه موردبازنگری قرار گرفت.
ب( روش توافـق درون موضـوعي بین دو کدگـذار: از پژوهشگر دیگری درخواست شـد تـا به عنوان 
همکار پژوهش سه مصاحبه را به صورت تصادفی انتخاب و همراه محقق کدگذاری نماید. میزان توافقات 
بین دو کدگذار که نتایج آن در جدول )4(گزارش شده است، 78 درصد بوده که چون بیش از60درصد است 

از پایایی مناسبی برخوردار است. 

در بخش کّمی پژوهش برای تعیین روایی و پایایی از اندازه متوسط واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی 
و روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. اندازه پایایی مرکب )CR( از 0,7 بزرگ تر، اندازه متوسط 
واریانس استخراج شده )AVE( از 0,5 بزرگ تر و آلفای کرونباخ از 0,7 بزرگ تر است لذا پرسشنامه از روایی 

و پایایی الزم برخوردار است)جدول)5((.

جدول)4( : محاسبه پایایی بین دو کدگذار

پایایي بین دو کدگذارتعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدها

226891378%
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5- تجزیه وتحلیل یافته ها
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است، در بخش کیفی پژوهش، انجام 
فرایند مصاحبه و جمع آوری داده ها تا جایی ادامه پیدا کرد که داده ها به اشباع نظری برسند که با انجام 
11 مصاحبه داده ها به کفایت نظری رسید. داده های پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و 
انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس این کدگذاري، فرایند جمع آوري و تجزیه وتحلیل داده ها 
در این روش تحقیق به صورت زیگزاگي و همزمان انجام مي گیرد. جمع آوري داده ها تا جایي ادامه پیدا 
مي کند که پژوهشگر در داده ها به مرز اشباع برسد و مفاهیم مرتبط با تعامل بانک ها و فناوری های مالی که 

توسط مصاحبه شوندگان مختلف مطرح مي شوند تکراري شده و مطلب جدیدي به مدل اضافه نشود.
کدگذاري باز:

پایه های اصلی ساختن مفاهیم و شناسایی ابعاد و مقوله ها در نظریه داده بنیاد در مرحله کدگذاری باز انجام 
می گیرد، با بررسی داده های خام اولیه، مقوله های مقدماتی و ارتباط با پدیده موردمطالعه از طریق سؤال 

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

آلفاي کرونباخ CR AVE بارعاملي
تعداد 
سؤاالت شاخص ها عوامل

0.810 0.873 0633

0.838 3 ویژگي هاي فین تک ها
ویژگي هاي 

0.734ذینفعان 3 ویژگي هاي مشتریان

0.822 3 PSP ویژگي شرکت هاي

0.784 2 ویژگي هاي سهامداران

0.853 0.901 0.696

0.821 3 محیط سیاسي و قانوني

عوامل محیطي
0.883 3 محیط اقتصادي

0.772 2 محیط رقابتي

0.856 2 فناوري هاي نوین محیطي

0.789 0.850 0.600

0.688 5 فرهنگ سازماني 

0.748عوامل سازماني 4 ساختار سازماني 

0.830 3 هاي سیستم بانکي ریسک

0.775 0.856 0.566
0.748 3 دسترسي بانک ها به منابع مالي

عوامل مالي
0.785 3 نیاز شرکت هاي فناوري مالي  به منابع مالي
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کردن در مورد داده ها، مقایسه موارد، رویدادها و حالت های دیگر پدیده ها، برای فهم شباهت ها و تفاوت ها 
استخراج می شوند در پژوهش حاضر در مرحله کدگذاری باز از مجموع11 مصاحبه 248 کد توصیفی 

استخراج گردید.

کدگذاري محوري:
نتایج کدگذاری باز در قالب40 مفهوم و 13مقوله فرعی و 4مقوله اصلی دسته بندی شده اند که در جدول 

شماره )6( آمده است.

جدول )6(: مقوله بندی مفاهیم کدگذاری مصاحبه ها

مقوله  
 اصلی 

 مفاهیم  مقوله فرعی 

گی
ویژ

ها
عان 

ذینف
ی 

 

 هاتکفین  یهاویژگی

 دجدی کنندگانن ی تأم عنوانبهها تک توانایی فنی فین 
 های هدفمند و توسعه خدمات جدیدارائه نوآوری 
 مالی نوین مشتریان به خدمات  یازسنج ینتوانایی ویژه در 

 های مشتریان ویژگی

 رشد جمعیت متقاضی دریافت خدمات نوین بانکی 
 استقبال مردم به دلیل سهولت استفاده از خدمات بانکی نوین 

مشتریان توسط بانکداری سنتیناتوانی در پاسخگویی به نیازهای   

 PSP هایشرکت  یهاویژگی
 PSP هایشرکت و  هابانکسابقه طوالنی ارتباط 

 قدیمی کنندگانن یتأم عنوانبه باال  یزنچانه  و قدرتفربه بودن 
 های بانکی  APIدسترسی به  

 سهامداران یهاویژگی
 هاهزینهفشار سهامداران بانکی برای کاهش 

 های جدید درآمدی ضایت سهامداران با ایجاد کانالجلب ر

طی 
محی

ل 
وام

ع
 

 محیط سیاسی و قانونی
 هاتکنهادهای نظارتی و قانونی متعدد ناظر برفعالیت فین 

 هاتکفین نبود شفافیت قواعد حقوقی الزم در زمینه ارتباط بانک و 
 هاتکوجود خالء قانونی برای برخی از فعالیت فین 

 قتصادی محیط ا
 گذارسرمایهعدم ثبات  اقتصادی درنتیجه کمبود 

 هادولت بر نوآوری  یگذارهیسرماها و کاهش توان  های ظالمانه بر رشد زیرساخت تاثیرتحریم 
 هامت یقنوسانات نرخ ارز  وعدم ثبات 

 محیط رقابتی 
 هابانک وکارکسب رقابتی بودن فضای  

 هابانک  خروج از رقابت با نادیده گرفتن

 های نوین محیطیفناوری 
 وجود ابزارهای نوین هوشمند در جامعه

 ارتباطی  و فنی  هایزیرساخت  وجود

انی 
ازم

ل س
وام

ع
 

 سازمانیفرهنگ 

 بر پایه اینترنت در بانک و انجام کار  نوین ی هاروش استقبال از 
 هابانک اخالقی در  هایارزش و  مأموریتبر رسالت و  تأکید

 هاتک فین  و استقبال از ریسک توسط  پذیریکریس
 فناوری  هایشرکت تمایل به مشارکت و کارگروهی در 

 فناورمالی  هایشرکت قبال از تغییر در و است  نگریآینده بر  تأکید

 ساختار سازمانی

 فناوری مالی  هایشرکت ساختار چابک وعمدتا ماتریسی  
 فناوری مالی هایشرکت  در گرایی و تفویض اختیار  ایحرفه 

 هابانک مراتبی  سلسله وساختار طویل 
 هابانک رأس متمرکز در   گیریتصمیم   تمرکز

 
 های سازمانی ریسک

 های عملیاتی در سیستم بانکی ریسک
 های نوپاتکدر فین  یگذارهیسرماهای ریسک

 های ناشناخته و نوپاتک همکاری با فین ریسک شهرت  در  
 های ناشناخته و نوپاتک بانکی در همکاری با فین  یهادادهریسک امنیت 

الی 
ل م

وام
ع

 

 به منابع مالی  هابانکدسترسی 
 های نوینبر روی فناوری  گذاریسرمایهبه  هابانکتمایل 
 فناوری مالی  هایشرکت مالی  تأمین برای   هابانکمالی توانایی 

 فناوری مالی  هایشرکت انک با تمایل به مشارکت مالی و همکاری ب

ها فناوری مالی  هایشرکت نیاز 
 به منابع مالی 

 های جدیدبرای ایده گذارهیسرماها به نیاز استارتاپ 
 فناوری مالی  هایشرکت بخش خصوصی به مشارکت مالی در  گذارانه یسرماعدم تمایل 

 جهت افزایش شهرت و اعتماد  اهبانک فناوری مالی به مشارکت مالی با  هایشرکت تمایل 
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در بخش کّمی، یافته هاي پژوهش را مي توان در دو بعد یافته هاي توصیفي و پیمایشی موردبررسی قرار دارد. 
در قسمت اول یافته هاي توصیفي بدست آمده از متغیرهاي جمعیت شناختي ابتداي پرسشنامه که در جدول 
)7( ارائه شده است و سپس بر اساس یافته های مربوط سؤاالت تخصصی بخش دوم پرسشنامه، پژوهش 

ارائه شده است.

جدول )7(: ویژگی های جمعیت شناسی پاسخ دهندگان

مقوله  
 اصلی 

 مفاهیم  مقوله فرعی 

گی
ویژ

ها
عان 

ذینف
ی 

 

 هاتکفین  یهاویژگی

 دجدی کنندگانن ی تأم عنوانبهها تک توانایی فنی فین 
 های هدفمند و توسعه خدمات جدیدارائه نوآوری 
 مالی نوین مشتریان به خدمات  یازسنج ینتوانایی ویژه در 

 های مشتریان ویژگی

 رشد جمعیت متقاضی دریافت خدمات نوین بانکی 
 استقبال مردم به دلیل سهولت استفاده از خدمات بانکی نوین 

مشتریان توسط بانکداری سنتیناتوانی در پاسخگویی به نیازهای   

 PSP هایشرکت  یهاویژگی
 PSP هایشرکت و  هابانکسابقه طوالنی ارتباط 

 قدیمی کنندگانن یتأم عنوانبه باال  یزنچانه  و قدرتفربه بودن 
 های بانکی  APIدسترسی به  

 سهامداران یهاویژگی
 هاهزینهفشار سهامداران بانکی برای کاهش 

 های جدید درآمدی ضایت سهامداران با ایجاد کانالجلب ر

طی 
محی

ل 
وام

ع
 

 محیط سیاسی و قانونی
 هاتکنهادهای نظارتی و قانونی متعدد ناظر برفعالیت فین 

 هاتکفین نبود شفافیت قواعد حقوقی الزم در زمینه ارتباط بانک و 
 هاتکوجود خالء قانونی برای برخی از فعالیت فین 

 قتصادی محیط ا
 گذارسرمایهعدم ثبات  اقتصادی درنتیجه کمبود 

 هادولت بر نوآوری  یگذارهیسرماها و کاهش توان  های ظالمانه بر رشد زیرساخت تاثیرتحریم 
 هامت یقنوسانات نرخ ارز  وعدم ثبات 

 محیط رقابتی 
 هابانک وکارکسب رقابتی بودن فضای  

 هابانک  خروج از رقابت با نادیده گرفتن

 های نوین محیطیفناوری 
 وجود ابزارهای نوین هوشمند در جامعه

 ارتباطی  و فنی  هایزیرساخت  وجود

انی 
ازم

ل س
وام

ع
 

 سازمانیفرهنگ 

 بر پایه اینترنت در بانک و انجام کار  نوین ی هاروش استقبال از 
 هابانک اخالقی در  هایارزش و  مأموریتبر رسالت و  تأکید

 هاتک فین  و استقبال از ریسک توسط  پذیریکریس
 فناوری  هایشرکت تمایل به مشارکت و کارگروهی در 

 فناورمالی  هایشرکت قبال از تغییر در و است  نگریآینده بر  تأکید

 ساختار سازمانی

 فناوری مالی  هایشرکت ساختار چابک وعمدتا ماتریسی  
 فناوری مالی هایشرکت  در گرایی و تفویض اختیار  ایحرفه 

 هابانک مراتبی  سلسله وساختار طویل 
 هابانک رأس متمرکز در   گیریتصمیم   تمرکز

 
 های سازمانی ریسک

 های عملیاتی در سیستم بانکی ریسک
 های نوپاتکدر فین  یگذارهیسرماهای ریسک

 های ناشناخته و نوپاتک همکاری با فین ریسک شهرت  در  
 های ناشناخته و نوپاتک بانکی در همکاری با فین  یهادادهریسک امنیت 

الی 
ل م

وام
ع

 

 به منابع مالی  هابانکدسترسی 
 های نوینبر روی فناوری  گذاریسرمایهبه  هابانکتمایل 
 فناوری مالی  هایشرکت مالی  تأمین برای   هابانکمالی توانایی 

 فناوری مالی  هایشرکت انک با تمایل به مشارکت مالی و همکاری ب

ها فناوری مالی  هایشرکت نیاز 
 به منابع مالی 

 های جدیدبرای ایده گذارهیسرماها به نیاز استارتاپ 
 فناوری مالی  هایشرکت بخش خصوصی به مشارکت مالی در  گذارانه یسرماعدم تمایل 

 جهت افزایش شهرت و اعتماد  اهبانک فناوری مالی به مشارکت مالی با  هایشرکت تمایل 
 

مقوله  
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ها
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 هاتکفین  یهاویژگی

 دجدی کنندگانن ی تأم عنوانبهها تک توانایی فنی فین 
 های هدفمند و توسعه خدمات جدیدارائه نوآوری 
 مالی نوین مشتریان به خدمات  یازسنج ینتوانایی ویژه در 

 های مشتریان ویژگی

 رشد جمعیت متقاضی دریافت خدمات نوین بانکی 
 استقبال مردم به دلیل سهولت استفاده از خدمات بانکی نوین 

مشتریان توسط بانکداری سنتیناتوانی در پاسخگویی به نیازهای   

 PSP هایشرکت  یهاویژگی
 PSP هایشرکت و  هابانکسابقه طوالنی ارتباط 

 قدیمی کنندگانن یتأم عنوانبه باال  یزنچانه  و قدرتفربه بودن 
 های بانکی  APIدسترسی به  

 سهامداران یهاویژگی
 هاهزینهفشار سهامداران بانکی برای کاهش 

 های جدید درآمدی ضایت سهامداران با ایجاد کانالجلب ر

طی 
محی

ل 
وام

ع
 

 محیط سیاسی و قانونی
 هاتکنهادهای نظارتی و قانونی متعدد ناظر برفعالیت فین 

 هاتکفین نبود شفافیت قواعد حقوقی الزم در زمینه ارتباط بانک و 
 هاتکوجود خالء قانونی برای برخی از فعالیت فین 

 قتصادی محیط ا
 گذارسرمایهعدم ثبات  اقتصادی درنتیجه کمبود 

 هادولت بر نوآوری  یگذارهیسرماها و کاهش توان  های ظالمانه بر رشد زیرساخت تاثیرتحریم 
 هامت یقنوسانات نرخ ارز  وعدم ثبات 

 محیط رقابتی 
 هابانک وکارکسب رقابتی بودن فضای  

 هابانک  خروج از رقابت با نادیده گرفتن

 های نوین محیطیفناوری 
 وجود ابزارهای نوین هوشمند در جامعه

 ارتباطی  و فنی  هایزیرساخت  وجود

انی 
ازم

ل س
وام

ع
 

 سازمانیفرهنگ 

 بر پایه اینترنت در بانک و انجام کار  نوین ی هاروش استقبال از 
 هابانک اخالقی در  هایارزش و  مأموریتبر رسالت و  تأکید

 هاتک فین  و استقبال از ریسک توسط  پذیریکریس
 فناوری  هایشرکت تمایل به مشارکت و کارگروهی در 

 فناورمالی  هایشرکت قبال از تغییر در و است  نگریآینده بر  تأکید

 ساختار سازمانی

 فناوری مالی  هایشرکت ساختار چابک وعمدتا ماتریسی  
 فناوری مالی هایشرکت  در گرایی و تفویض اختیار  ایحرفه 

 هابانک مراتبی  سلسله وساختار طویل 
 هابانک رأس متمرکز در   گیریتصمیم   تمرکز

 
 های سازمانی ریسک

 های عملیاتی در سیستم بانکی ریسک
 های نوپاتکدر فین  یگذارهیسرماهای ریسک

 های ناشناخته و نوپاتک همکاری با فین ریسک شهرت  در  
 های ناشناخته و نوپاتک بانکی در همکاری با فین  یهادادهریسک امنیت 

الی 
ل م

وام
ع

 

 به منابع مالی  هابانکدسترسی 
 های نوینبر روی فناوری  گذاریسرمایهبه  هابانکتمایل 
 فناوری مالی  هایشرکت مالی  تأمین برای   هابانکمالی توانایی 

 فناوری مالی  هایشرکت انک با تمایل به مشارکت مالی و همکاری ب

ها فناوری مالی  هایشرکت نیاز 
 به منابع مالی 

 های جدیدبرای ایده گذارهیسرماها به نیاز استارتاپ 
 فناوری مالی  هایشرکت بخش خصوصی به مشارکت مالی در  گذارانه یسرماعدم تمایل 

 جهت افزایش شهرت و اعتماد  اهبانک فناوری مالی به مشارکت مالی با  هایشرکت تمایل 
 

 طبقه و درصد فراوانی      نوع متغیر 
 درصد 2/95درصد، مرد  8/4زن  جنسیت 

 درصد8/10سال 55درصد وبیش از2/42سال 55تا 45درصد، بین8/45سال 45تا35بین درصد،2/1سال 35ترازکم  سن 
 درصد41درصد و دکتری تخصصی 6/9 ای حرفه دکتری    درصد،47درصد،کارشناسی ارشد 4/2کارشناسی  تحصیالت میزان  

 درصد 9/22درصد و سایر3/19بانکداری  درصد، IT 2/30درصد، 7/27بازاریابی  رشته تحصیلی 
 9/16ر  و سای 9/28امور ریمد ،  9/22اداره کل س یرئ،  3/31 معاون اداره کل  سمت سازمانی 

 درصد 3/13سال 3درصد، وبیش از 3/84سال 3تا1بین درصد،2/ 4سال 1ترازکم  سابقه کار با فین تک 
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پیش از اجرای هر آزمون آماری، ابتدا می بایست از نرمال بودن داده های پژوهش اطمینان حاصل نمود. این 
امر از طریق اجرای آزمون کولموگروف اسمیرنف و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. همچنین 
برای تعیین نوع آزمون رتبه بندی عوامل شناسایی شده به بررسی برابری واریانس ها به عنوان پیش نیاز روش 

تحلیل واریانس از آزمون لون9 استفاده شده است )جدول)8((.

به دلیل نابرابری واریانس متغیرها، هیچ کدام از مؤلفه ها شرایط الزم برای آزمون تحلیل واریانس را نداشته و 
از طرفی دیگر با توجه به نرمال نبودن داده ها، برای بررسی عوامل از آزمون  ناپارامتریک دوجمله ای و برای 

رتبه بندی آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است)جدول)9((.

جدول)8(: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون لون جهت بررسی مؤلفه ها

جدول)9(: نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای جهت بررسی عوامل و شاخص ها

عوامل

آزمون لونآزمون کولموگروف اسمیرنف

آماره 
درجه 
آزادي

سطح 
آمارهمعني داري

سطح 
نتیجه آزمون آماريمعني داري

اهم نابرابري حداقل واریانس دو متغیر ب0.145820.0014.2210.046ویژگي هاي ذینفعان

اهمنابرابري حداقل واریانس دو متغیر ب0.163820.0223.1180.022عوامل محیطي

اهمنابرابري حداقل واریانس دو متغیر ب0.138820.0032.3460.007عوامل مالي

اهمنابرابري حداقل واریانس دو متغیر ب0.160820.0021.1670.016عوامل سازماني

نتیجه 
آزمون

سطح 
معني داري

نسبت تعداد
شاخص ها عوامل

رعدم تأثی تأثیر رعدم تأثی رتأثی
تائید 0.007 0.15 0.85 12 71 ویژگي هاي فین تک ها

ویژگي هاي 
ذینفعان

تائید 0.003 0.09 0.91 7 76 ویژگي هاي مشتریان
تائید 0.000 0.12 0.88 10 73 PSP ویژگي شرکت هاي
تائید 0.000 0.18 0.82 15 68 ویژگي هاي سهامداران
تائید 0.001 0.21 0.79 17 66 محیط سیاسي و قانوني

عوامل 
محیطي

تائید 0.000 0.17 0.83 14 69 محیط اقتصادي
تائید 0.002 0.34 0.66 28 55 محیط رقابتي
تائید 0.002 0.21 0.79 17 66 فناوري هاي نوین محیطي
تائید 0.000 0.42 0.58 35 48 فرهنگ سازماني عوامل 

تائیدسازماني 0.000 0.36 0.64 30 53 ساختار سازماني
تائید 0.000 0.26 0.74 22 61 هاي سیستم بانکي ریسک
تائید 0.000 0.41 0.59 34 49 دسترسي بانک ها به منابع مالي

تائیدعوامل مالي 0.001 0.39 0.61 32 51
نیاز شرکت هاي فناوري مالي  به 

منابع مالي
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با توجه به نتایج آزمون دوجمله ای در خصوص شناسایی عوامل تأثیرگذار با در نظر گرفتن سطح معنی داری 
و همچنین نظر افراد پاسخ دهنده در دو گروه )تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری(، ویژگی های ذینفعان، عوامل 
محیطی، عوامل سازمانی و عوامل مالی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر تعامل میان بانک ها و فناوری های مالی 

شناسایی و تائید نمودند.

 با توجه به نتایج رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعامل بانک ها و فناوری های مالی در جدول )10( و شکل)2(، در 
مرحله بعد جهت تحلیل بیش تر موضوع و روشن شدن اهمیت هریک از شاخص ها، به اولویت بندی هریک 

از شاخص های عوامل چهارگانه فوق پرداخته شده است. 

جدول)10(: رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعامل بانک ها و فناوری مالی

شکل )2(: رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعامل بانک ها و فناوری های مالی

معني داريسطح  درجه آزادي  آماره اولویت  يمیانگین رتبه ا عوامل اصلي

0.002 3 20.67

اول  4.67 انویژگي هاي ذینفع
دوم  3.88 محیطي عوامل
سوم 3.13 عوامل مالي

چهارم 2.04 عوامل سازماني
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جدول) 11(: اولویت بندی شاخص های عوامل مؤثر برتعامل بانک ها و فناوری های مالی

شکل )3(: رتبه بندی شاخص های هریک از عوامل 4گانه مؤثر بر تعامل بانک ها و فناوری های مالی

سطح 
معني داري

درجه 
آزادي آماره اولویت

میانگین 
رتبه اي شاخص ها عوامل

0.001 3 26.96

اول 4.9 ویژگي هاي مشتریان
ویژگي هاي 

ذینفعان
دوم 4.8 ویژگي هاي فین تک ها
سوم 4.78 ویژگي هاي سهامداران

چهارم 4.22 PSP ویژگي شرکت هاي

0.007 3 25.30

اول 4.12 محیط سیاسي و قانوني
عوامل 
محیطي

دوم 3.9 فناوري هاي نوین محیطي
سوم 3.85 محیط اقتصادي

چهارم 3.67 محیط رقابتي

0.000 1 21.56
اول 3.52 دسترسي بانک ها به منابع مالي

عوامل مالي
دوم 2.75 نیاز شرکت هاي فناوري مالي  به منابع مالي

0.003 2 20.46
اول 2.72 هاي سیستم بانکي ریسک

عوامل 
دومسازماني 1.8 ساختار سازماني

سوم 1.6 فرهنگ سازماني

با توجه به نتایج جدول )11( و شکل)3( مالحظه می شود از بین ویژگی های  ذینفعان، ویژگی های مشتریان 
باالترین میانگین و ویژگی های شرکت های PSP کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده اند، همچنین 
از بین عوامل محیطی شناسایی شده ، محیط سیاسی و قانونی باالترین میانگین و محیط رقابتی کم ترین 
میانگین را دارا می باشند. در بین عوامل مالی شناسایی شده ، دسترسی بانک ها به منابع مالی اولویت اول و 
نیاز شرکت های فناوری مالی  به منابع مالی اولویت بعدی را داراست و در نهایت از بین عوامل سازمانی 
شناسایی شده، ریسک های سیستم بانکی باالترین میانگین و فرهنگ سازمانی کم ترین میانگین را به خود 
اختصاص داده اند در مجموع از بین تمام شاخص ها، ویژگی های مشتریان باالترین میانگین و فرهنگ سازمانی 

کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.

0
2
4
6

ویژگی هاي 
فین تک ها

ویژگی هاي 
مشتریان

PSP  ویژگی
شرکت هاي

ویژگی هاي 
سهامداران

ی محیط سیاس
و قانونی

محیط 
اقتصادي

محیط رقابتی فناوریهاي 
نوین محیطی

فرهنگ 
سازمانی 
بانک ها

ساختار 
سازمانی 
بانک ها

ریسک هاي 
کیسیستم بان

دسترسی 
بانک ها به 
منابع مالی

نیاز 
شرکت هاي 
ا فناوري مالی ه
به منابع مالی

رتبه بندي شاخص هاي مربوط به تعامل بانک ها و فناوري هاي مالي
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6- جمع بندی
امروزه فناوری نوآورانه در زمینه ارائه خدمات مالی، بانک ها را به سمت ارتباط با ارائه دهندگان خدمات 
فناورانه مالی سوق داده است با توجه به اینکه فعالیت فناوری های مالی در ایران، در ابتدای مسیر بوده و هنوز 
موانع زیادی در مسیر فعالیت و همکاری آن ها با بانک ها و مؤسسات مالی وجود دارد لذا این پژوهش پس 
از مطالعه ادبیات موجود در زمینه تعامل فناوری های مالی و بانک ها، به مسئله شناسایی و رتبه بندی عوامل 
مؤثر بر تعامل بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه مالی با رویکرد ترکیبی نگریسته است، بدین منظور 
پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کّمی انجام شده است همان طور که ذکر شد، هدف پژوهش در بخش 
کیفی، شناسایی مؤلفه های کلیدی و عوامل مؤثر بر ارتباط بانک ها و شرکت های فناوری مالی با استفاده از 
رویکرد تحلیل محتوا بوده است که پس از انجام یازده مصاحبه با متخصصین در این زمینه منجر به شناسایی 
248 مضمون تحلیلی شده است که این مضامین در 13 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی شامل ویژگی های 

مشتریان، عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل مالی دسته بندی شده اند.
عوامل مؤثر بر ارتباط شامل، ویژگی های ذینفعان که شامل ویژگی های مشتریان به عنوان درخواست کنندگان 
خدمات نوین بانکی که با نتایج مطالعات )Orbuch,2016; Cui & Wu,2016( مطابقت دارد. ویژگی های 
 ،)Kotarba,2016; Ernest & young,2013(فین تک ها به عنوان ارائه دهندگان خدمات نوین که با نتایج مطالعات
ویژگی های سرمایه گذاران و سهامداران که با نتایج مطالعات)Diemers,2015; Walchek,2015(، ویژگی های 
شرکت های psp به عنوان تأمین کنندگان بالفعل خدمات نوین بانکداری که با نتایج مطالعات )شفق و دزفولی 

نژاد،1396( مطابقت دارد.
از طرف دیگر توانایی فنی شرکت های فناوری مالی، ارائه نوآوری های هدفمند و توسعه خدمات جدید 
و توانایی ویژه در نیازسنجی مشتریان به خدمات نوین مالی  به عنوان ویژگی های شرکت های فناوری مالی  
و درعین حال فشار سهامداران برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها به عنوان عواملی که باعث ایجاد 
و توسعه ارتباط بانک ها و شرکت های فناوری مالی، احصاء شده  است که این عوامل با نتایج مطالعات 

)Canerman,2016; Romanova & Kudinska,2016( مطابقت دارد.
ارتباطی در محیط  اقتصادی، محیط سیاسی و قانونی و فناوری های نوین  بانک ها، محیط  محیط رقابتی 
 )Gay, 2018; Jassa,2016; Zerucha, 2016( به عنوان عوامل محیطی بر این ارتباط اثر می گذارند که در
ابزارهای نوین ارتباطی و محیط رقابتی بانک ها آمده است و در  فناوری های نوین موجود در محیط و 
مطالعات)Sorkin,2010; Walchek,2015; Shim & Shin,2016( به قوانین و مقررات و سیاست و شرایط 



192

ت نوآوری / سال نهم، شماره سوم، پاییز 1399
فصلنامه علمی مدیری

متغیر اقتصادی اشاره شده است.
همچنین در این پژوهش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، ریسک های مؤثر بر این تعامل تحت عنوان 
عوامل سازمانی دسته بندی  شده اند که به عنوان ویژگی های سازمانی ارتباط بانک ها و فناوری های مالی را 
تحت تأثیر قرار می دهند که در مطالعات )Zhonging et al ,2019( و شفق و دزفولی نژاد)1396( و قلی 
زاده و قاسم نژاد)1396( شیخ علیشاهی)1396( به عامل ریسک های موجود در سیستم بانکی اشاره شده 
است و در پژوهش )Drusch,2018( ویژگی های بانک به عنوان یک بعد تعیین کننده در همکاری بین بانک ها 
به عامل فرهنگ سازی و آموزش   )Dunkley,2016( مالی آمده است و در مطالعه فناوری  و شرکت های 
نیروی انسانی اشاره شده است همچنین مصاحبه شوندگان در این پژوهش به ویژگی های متفاوت ساختار 
سازمانی بانک ها و شرکت های فناوری مالی نظیر سلسله مراتبی بودن ساختار بانک ها و تخت بودن ساختار 
شرکت های فناوری مالی، تمرکز تصمیم گیری در سطوح عالی بانک، حرفه ای گرایی و تفویض اختیار و 
مشارکت در تصمیم گیری ها در شرکت های فناوری مالی اشاره داشته اند که در مطالعات پیشین به این عوامل 

اشاره نشده است.
در بخش دوم پژوهش به این موضوع پرداخته شده 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، پرسشنامه ای 
حاوی دو بخش سؤاالت جمعیت شناسی و تخصصی شامل 39 سؤال که بر اساس مبانی نظری موجود و 
نتایج بخش کیفی طراحی شده و روایی و پایایی آن تائید شده بود، در جامعه آماری احصاء شده متشکل از 
بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی فعال که باهم همکاری و مشارکت دارند توزیع گردید و با 
استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های دوجمله ای و فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بخش 
کّمی پژوهش، ویژگی های ذینفعان ، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل مالی و همگی بر این ارتباط 
مؤثرند همچنین به ترتیب ویژگی های ذینفعان، عوامل محیطی، عوامل مالی و عوامل سازمانی دارای اهمیت 
 PSP می باشد. از بین ویژگی های  ذینفعان، ویژگی های مشتریان باالترین میانگین و ویژگی های شرکت های
کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده اند، همچنین از بین عوامل محیطی شناسایی شده، محیط سیاسی و 
قانونی باالترین میانگین و محیط رقابتی کم ترین میانگین را دارا می باشند. در بین عوامل مالی شناسایی شده، 
دسترسی بانک ها به منابع مالی،اولویت اول و نیاز شرکت های فناوری مالی  به منابع مالی در اولویت بعدی 
قرار دارد و درنهایت از بین عوامل سازمانی شناسایی شده، ریسک های سیستم بانکی باالترین میانگین و 
فرهنگ سازمانی کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. در مجموع از بین تمام شاخص ها، ویژگی های 
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مشتریان باالترین میانگین و فرهنگ سازمانی کم ترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهادات در دو گروه ذیل برای بانک ها و ارائه دهندگان خدمات فناورانه 

ارائه می گردد:
الف ( پیشنهاد هایی برای شرکت های فناوری مالی )فین تک ها(:

• با توجه به یافته های پژوهش در بخش ویژگی های ذینفعان، پیشنهاد می شود ارائه دهندگان خدمات فناوری 
مالی با بهره گیری از چابکی و نوآوری خویش، پاسخگوی نیازهای جدید مشتریان بانک ها باشند و هر روز 
با ارائه خدمات جدیدتر در بستر بانکداری مجازی، میل و اشتیاق بانک ها را برای همکاری و تعامل افزایش 

داده و آن ها را به سمت خود جذب نمایند و از این طریق عملکرد خود را بهبود و ارتقاء بخشند.
• از منظر مالی پیشنهاد می شود فین تک ها با برگزاری رویدادهای سرمایه گذاری ، کارآفرینی و فناوری نظیر 
فین استارزها و استارتاپ ویکندها11 در مراکز مالی فناوری و پارک های فناوری با بانک ها ارتباط برقرار کنند 
و با تولید و ارائه نرم افزارهای جدید خدمات مالی، افزایش تجربه مشتریان بانک ها و افزایش رضایت و 

تعامل با آنان، جریان جدید درآمدی ایجاد کنند.
• با توجه به یافته های پژوهش در بخش عوامل محیطی، شرکت های فناوری مالی از طریق توسعه تعامل 
با بانک ها به پایگاه داده های مشتریان نزد بانک ها 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 ( پیشنهاد هایی برای بانک ها:

• با توجه به یافته های پژوهش در بخش عوامل محیطی، بانک ها با بهبود و ارتقاء زیرساخت های فنی و 
ارتباطی خود، بهره گیری از شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های جدید و ارائه خدمات بانکی نوین مبتنی بر 
تلفن همراه، ارتباط خود را با شرکت های فناوری مالی  در زمینه ارائه خدمات تأمین مالی انبوه، تسهیالت 
فردی، انتقال بین المللی پول و حسابداری شخصی توسعه و بهبود بخشند همچنین بانک مرکزی و سایر 
ارگان های نظارتی در این زمینه نظیر شاپرک)شبکه الکترونیک پرداخت کشور( با تدوین قوانین شفاف و 
مدون نسبت به تسهیل و توسعه ارتباط بانک ها و شرکت های فناوری مالی  اقدام نمایند و به تبع آن رشد 

اقتصادی و امکان اشتغال زایی و کاهش بیکاری فراهم گردد.
• با توجه به یافته های پژوهش در بخش عوامل مالی، پیشنهاد می گردد، بانک ها با ایجاد و توسعه ارتباط 
ابزارهای هوشمند نظیر  با شرکت های فناوری مالی و از طریق ارائه خدمات بانکی مجازی و مبتنی بر 
گوشی های هوشمند، با کاهش تعداد شعب و کارکنان و حرکت به سمت بانکداری بدون شعبه به کاهش 
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هزینه ها 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 یافته های پژوهش در بخش عوامل سازمانی، بانک ها می بایست به سمت فرهنگ تعاملی و 
مشارکتی حرکت نمایند و با ایجاد همدلی و همکاری ، پذیرش نوآوری، ریسک پذیری و تقویت روحیه کار 
تیمی و مشارکتی و استقبال از روش های نوین و بهبودیافته انجام کار، فرایند ارتباط بانک ها و شرکت های 

فناوری مالی را تسهیل نمایند همچنین ساختار سازمانی بانک ها به سمت ساختار ارگانیک و پویا حرکت 
نمایند و با کاهش و ساده سازی آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد و پیچیده، ارتباط بانک ها و شرکت های 
فناوری مالی  را تسهیل نمایند همچنین با تفویض اختیار و کاهش الیه های تصمیم گیری مشکالت و موانع 

موجود را مرتفع نمایند. 
ج ( پیشنهاد هایی برای پژوهشگران آتی:

این پژوهش نشانگر تالشی آغازین برای شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط بانک ها با شرکت های ارائه دهنده 
خدمات فناورانه مالی می باشد و یافته های کنونی بیشتر جنبة توصیفی داشته و مبتنی بر نظریات نمونه آماری 
شرکت کنندگان در این پژوهش می باشد، لذا پژوهشگران آتی می توانند با بررسی های بیشتر و پیاده سازی 
ارائه دهنده خدمات مالی کمک شایانی  به توسعه پژوهش در زمینه شرکت های  سایر آزمون های آماری 
نمایند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهشگران عالقه مند در زمینه بررسی امکان تعامل شرکت های فناوری 

مالی  با سایر بخش های مالی نظیر بورس و بیمه تحقیق نمایند.
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