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Abstract 

Due to its dynamic nature, the emergence of evolutionary technologies, and the 

constant changing of the bank-related businesses, policy making in electronic 

banking has faced numerous challenges and has made it difficult to apply the 

common policymaking models to this arena. Since the policymaking process highly 

depends on the public culture, the administrative structure of the country, and the 

stakeholders’ needs, the purpose of this paper is to present a meta-model for 

electronic banking with regard to these considerations. The research method is 

qualitative in general and a meta-synthesis in particular. To this end, at first, all 

common policymaking models in the relevant texts and literature were identified so 

that, by decomposing the past models into their components and then recombining 

them, a new meta-model could be developed. After Analyzing 26 policy making 

models, the five models of “Garbage Can”, “Systematic Model”, “Process Model”, 

“Weak Signals” and “Game Theory” were selected according to the criteria of 

uncertainty, non-comprehensiveness of the topic, the lack of integrity among actors, 

and outside-in approach. At the end, by decomposing the components of these 

models and recombining them through open coding method, the developed 

policymaking meta-model for banking was achieved.   
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 بانکداری الکترونیکگذاری در  مشی خط چارچوبتوسعة 
 4هادی سپانلو ،3، سعید یعقوبی2، علی دیواندری1عباس منوریان

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،مدیریت ةدانشکد ،ستاد. ا1
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،مدیریت ةدانشکد، دانشیار. 2

 و صنعت، تهران، ایرانصنایع، دانشگاه علم دانشکدة . استادیار، 3
 . دانشجوی دکترا، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران4

 (89/83/1930 تاریخ پذیرش:ـ  80/11/1931 )تاریخ دریافت:

 چکیده

کننـد    های دگرگون ظهور فناوریو  ،وکارهای وابسته به بانک  مداوم کسب ات، تغییربه دلیل پویایی باالی بانکداری الکترونیک
کـرد   را دشـوار  گـذاری   مشـی  های رایج خط مدلگیری از  و بهر رو شد   ههای متعدد روب با چالشگذاری در این حوز   مشی خط

وابسـتیی  نفعـان متعـدد داخ ـی     و ذی ساختارهای اجرایی کشـور و  به فرهنگ عمومی جامعهگذاری  مشی است. از آنجا که خط
مالحظـات و  همة لحاظ کردن گذاری در بانکداری الکترونیک با  مشی خط چارچوبی برایپژوهش ارائة این  از هدف داردفراوان 
گذاری  مشی طهای رایج خ مدلهمة ین منظور ابتدا د. ببودطور مشخص فراترکیب ه بود. روش تحقیق کیفی و بیادشد  شرایط 

هـا یـک    ا و ترکیـب آن هـ  ای آنهای گذشـته بـه اجـز    مدلتجزیة تا از طریق  شدگذاری شناسایی  مشی خطپیشینة در متون و 
، سیستمی، فرایندی، پنج مدل آشفته شد  مدل بررسیبیست و شش ساس از بین . بر این اجدید خ ق شود ةیافت چارچوب توسعه

 یکپـارچیی بـازییران،   عدم جامعیت موضوع، عدم قطعیت، ها با توجه به معیارهایی مانند عدم بازینظریة و  ،های ضعیف سیینال
ـ   اجزای ایـن مـدل  تجزیة با استفاد  از  ،سپس شد.انتخاب  خلارویکرد خارج به د ـ  هـا و ترکی روش کدگـذاری بـاز،    هب اجـزا ب

 .ئه شدگذاری برای بانکداری الکترونیکی ارا مشی چارچوب نهایی خط

 واژگانکلید

 .گذاری در سطح صنعت مشی ری، خطگذا مشی خطبانکداری الکترونیک، چارچوب، 
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 مقدمه

فنباوری  لبوة   اغلب  کشبورهای  ر لباو توسبعه تیبورت   ر       یافته و کشورهای توسعه

 Hinings et al) شو  کنند که تیت عنوان  گر یس   یجیتاو شناخته م  اطالعات تجربه م 

 ،و بانکداری الکترونیب   ویژه  ر صنعت بانکداری به ،صنایع اغل . این تغییرات  ر (2018

، سباةی  و تکنیکب ، یکاارچبه   های فنب   شچالها  ترین آن های  به همراه  ار  که مهم چالش

مشب  و نگبر     خبط  نببو    .اسبت گذاری  مش  و خط ،مدیریت  ،اجتماع ب  ، فرهنگ  امنیت

اة  (.Yang et al 2018)مهم  ر نظر گرفتبه شبده اسبت      بلندمدت  ر چالش مدیریت  عامل

نکبداری  باهبای   ترین چبالش  مدیریت  مهممسائل  که است بر این باور (8102یم )طرف  ند

نداشبتن   د.نب بگذارتبثییر عمییب    هبا   ند بر سایر چالشقا رو شوند  م میسوب الکترونی  

ای همبراه   مشبکالت عدیبده  مبدیریت ،   مهبم  هبای  یک  اة چالشمنزلة  به ،نّ مش  مدو خط

را تشبدید  یبز ایبن موعبو     قطعیبت ن  و عبد   شبو   م  ها آور  و باعث سر رگم  بان  م 

هبای   اببزار مبور  اسبتها ه  ر سبطوت م تلبم نظبا       منزلبة   ببه  ،گبذاری  مش  خط .کند م 

مبور  اسبتها ه   بسیار پرکاربر  صنعت و بنگاه، یک  اة مهاهیم و  اعم اة  ولت ،گیری تصمیم

شبو  کبه    گذاری  ولت  به اصبول  اشباره مب     مش   ر تعریم خط است. ر تئوری و عمل 

ببه کبار    ،ا مشبکالت عمبو  مبر     ل یب ئقانون  و برای لل مساپشتوانة ها، با   ولت معمورً

ْ  و موعبوعات مسبائل  گذاری صبنعت  سبطت تیلیبل     مش   ر خط .(0732)الوان   گیرند م 

مرتبط با ی  یا چند صنعت است و باةیگر اصل  آن ممکن است  ولت یا یک  اة نها های 

و ببه اقبدامات   گیبر    مب  مش  ذیل اسبتراتژی قبرار    لاکمیت  باشد.  ر سطت بنگاه نیز خط

ببا  تبراة   گیبری هبم   گبذاری و تصبمیم   واژگبان سیاسبت   اغل ،شو .  م معطوف مدت  یانم

اة نظبر  . هبای مباهوی وجبو   ار     تهباوت هبا   ببین آن اما  روند؛ به کار م گذاری  مش  خط

و ببا عنباوین    شبو    مب  و مشکالت سطوت کالن را شبامل  مسائل مش   خط ،مرات  سلسله

گیبری ببرای    تصمیم که  رلال ؛ شو  ن شناسای  م راهبر  یا اهداف کالیا  انداة چون چشم

و  ،اسبتراتژی، تاکتیب   . مش  باشد خطبا  سو هم دو بای رو   به کار م تر  ل کوچ ئلل مسا

 ،شبوند. بنبابراین    ر ایبن سبطت اسبتها ه مب      هبا  تصمیمعناوین  هستند که برای نیز برنامه 
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 و باید ببه  ارند گیری تهاوت  تصمیمگذاری با  مش  ساةوکارهای خط ها و متعاقباً متدولوژی

یب  انیبراف    . چبون باشبد ترین سبطت    ر پایینها  ای طرال  شوند که لغز   ر آن گونه 

جبران آن بسیار  شبوار   و معمورً آور  به بار م  شمار های ب  مش  خسارت کوچ   ر خط

 (.07۳8فر  ) انای  است

هبای قاببل    چارچوب  اة نظریبه توسعة وساة و  وتیلیل، ساخت ی  فرامدو شامل تجزیه

ساةی ی  کالس اة پیش تعریم شده اة مشبکالت   ها برای مدو و میدو یت ،اجرا، قوانین

های م تلم  ر شرایط  ی  فرامدو چارچوب  است برای ایجا  مدو ،عبارت  یگر است. به

 (.Johannes 2002) م تلم با لیاظ کر ن ماللظات و میتضیات خاص آن میطع ةمان 

 سئلهمبیان 

گذشت چند  هه اة عمر صنعت بانکداری  ر ایران و پشت با نظران بانک ،  صال باور به 

وجبو   هبای م تلبم    ل ةیا ی  ر لبوةه ئهای م تلم بلوغ، همچنان مسا گذار ن  وره سر

همراه  اشته  به فراوانهای  والد و شهاف  ر هر  وره آفت و مش  مناس  خط و نبو   ار  

های بانکداری الکترونی   ر برخب    ای نظا  بانک ، ناکارآمدی سیستمه است. افزایش هزینه

هبای  اة   هبا، نارعبایت  گبروه    بانب  اغلب   کبالن  های  گیری تصمیمها، بالتکلیه   ر  لوةه

مشب  مناسب   ر ایبن صبنعت اسبت.       خط اة تبعات نبو   موار ی اة این  ستو  ،مشتریان

مربببوب بببه نبببو  یببا عببعم   تببرین مشببکالت   ( عمببده0723) و نببوب ت  کیبباکجوری

 کالن، نبو   های گیری  تصمیمای والد  ر  رویه را نبو  گذاری بانکداری الکترونی   مش  خط

 ببه د. ن ان و نگاه ب ش  به اجزای بانکداری الکترونی  م  ،های صییت آمار و تیلیلو   ا ه

و  نبدار   مش  مش ص  وج خط های بانکداری الکترونی  اساساً  ر برخ  لوةه ،طور کل 

های کالن و اقبدامات   گذاری سرمایهو  های ات اذشده سیاست ْ مش   ر صورت وجو  خطو 

و کبارای  رة   نیسبتند  ل موجو   ر این صنعت ئگرفته قا ر به لل مشکالت و مسا صورت

شبده   هبای فعلب    مشب   خبط ی ناکارآمد باعث تشدیدهای متعد  نیز  قطعیت . عد رندرا ندا

تثییرپبذیری  گبذاری فعلب     مش  خط های ها و مدو بسیاری اة رو ، عبارت  یگر بهاست. 

ها بر قطعیت شرایط یبا   های آن فرض و پیش ارند ها  قطعیت کم  اة تغییرات مییط  و عد 
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ل مربوب ببه  ئ. مساکنند های عمیق را بررس  نم  قطعیت های ناچیز است و عد  قطعیت عد 

هبا ببیش اة سبایر     و ایرگبذاری آن وند شب  مب  نوع  ابرچالش میسوب  گذاری به مش  خط

ل ببه صبورت   ئببا مشبکالت و مسبا   شبو    ها موج  م  موعوعات است و پر اختن به آن

 سیستماتی  و با نگاه  بلندمدت برخور  شو .

جهبت بانکبداری    مشب   ببرای تبدوین خبط    تال  شده است چارچوب تیییق  ر این 

و ترکی   موجو  گذاری مش  های خط مدو یاجزاتجزیة  با استها ه اة بررس  و الکترونی 

نیب   وصبنعت بانکبداری الکتر  پیچید  با ماللظات و شرایط ای که  به گونهه شو  ئها ارا آن

( 07۳7)سباباتیه   مشب  عمبوم    های فرایند خبط  نظریهبر اساس کتاب . تناس   اشته باشد

 ، خباص کباربر   ار    یبط  ر شبرایط  که ف ،و برخالف مدواست چارچوب فراتر اة مدو 

 اصوو و مببان   ه به مهروعات و شرایط جدید کاربر   اشته باشد.  ر کتابجتواند با تو م 

؛ 07۳3)خنیهبر و مسبلم     اشباره شبده اسبت    به این موعو  نیز های پژوهش کیه  رو 

 .(07۳8فر    انای 

 تحقیقپیشینة مباني نظری و 

 .ببو  گذاری صنعت    مش خطلوة  شده  ر  های معرف  توجه اصل  بر مدوپژوهش  ر این 

که آن را اة رویکر هبای   ار  فر   ویژگ  منیصربه سهگذاری  مش  علم خط ،رسووباور به 

شبدت   ببه  ،ای است، به  نباو لبل مشبکالت ببزرس اسبت     چندرشته؛ کند سنت  متمایز م 

 هنجارگونه است.

م تلبم  هبای   های مدیریت کالن را  ر لالبت  ها و اولویت ایده ْ گذاری مش  فرایند خط

کنند که کبدا    ها تعیین م  وسیله، آن کند. بدین گیرنده تعیین م  برای افرا  یا مراجع تصمیم

 گبذاری عمبوم  ببه    مش  عمل  تبدیل شو . فرایند خط  گزینه و  ر چه ةمان باید به اقدام

 (:07۳1ةا ه  شریمو  )الوان طور کل  شامل مرالل ةیر است 

 ؛عموم  مسئلةو بیان  ،شناخت،  رکمرللة  .0

 ؛های عموم   ر ساةمانمسئله ارجا  و طرت  .8

 ؛مش  عموم  و تدوین خط ،ری، تهیهگی شکل .7
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 ؛مش  عموم  وعیت ب شیدن به خطقانون  کر ن و مشر .1

 ؛مش  عموم  ابالغ و اجرای خط .5

 .مش  عموم  اجراشده ارةیاب  خط .6

 یسبتار صبورت پیو  گذاری عموم  با گبذر اة مرالبل فبوه ببه     مش  بدیه  است فرایند خط

صبورت جبدا اة هبم و ببدون ارتبباب ببا        یاببد و ببه   ها و عملیات رة  تییق م  مرک  اة فعالیت

 گذاری ةیبا ی تبا   مش  های خط مدو. بو ن واهد همراه  یگر ط  کر ن این مرالل با موفییت  ی 

 ر   ارنبد و  هبای خباص و فراینبدهای معبین     فرض ها پیش اة آنی  ه شده است که هر ئکنون ارا

گبذاری   مشب   مهصل مطال  خبط ارائة به جهت . شو  م اشاره  ها میاله به آناین های بعدی  تقسم

 خو  اری شد.  مش  خطاولیة اة ذکر مهاهیم و تعاریم  ، ر اکثر کت   اخل  و خارج 

 تجربي ةپیشین

 .انبد  تیییق کر ه بانکداری الکترونی گذاری  ر  مش  خطنیو   ر ةمینة بسیاری اة میییان 

. اند پر اختههای م تلم صنعت بانک   به تضا  منافع  ر لوةه (8103) شو همکاران 0افریر

شبکه توسعة و  ،های سنت  برای بهبو  باةاریاب ، ارتیای برندینگ رو  بانکداری به ةتوسع

اعبم اة   ب هبای نبوین بانکبداری    مور  لمایت بسیاری اة مدیران بو ه است.  ر میابل رو 

میبوبیت فراوان  اشته  ب اجتماع ، بانکداری  یجیتاوشبکة بانکداری  بانکداری الکترونی ،

خبو   تیییبق   فریبرا و همکبارانش  ر  و موج  کاهش هزینه و افزایش  رآمد شده است. 

تبا اة ایبن طریبق ببه تعیبین      اند  بررس  کر هاین تضا ها  را با وجو های م تلم  مش  خط

رغبم   یا شبده ببه  مطالعبة   ر آو انت اب شو .  د تا ترکی  ایدهنکم  کنها  های بان  اولویت

 ر لد تدوین اسبتراتژی ببو ه و کمتبر ببه      ها عمدتاً ریزی قطعیت سطت برنامه توجه به عد 

 گذاری پر اخته شده است. مش  خط

. انبد  اة میییان به موعبوعات راهببر ی بانکبداری الکترونیب  پر اختبه     گروه   یگر 

میصبورت و   ةتوسبع   رای به تدوین اسبتراتژی    ر مطالعه (07۳1خان  ) کریمرمضان  و 

 اند. اقدا  کر ه  کیالکترون یخدمات بانکدار

                                                                                                                                        
1. Ferreiraa 
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مشب  مبدون ببرای آن     بر عرورت بانکداری الکترونی  و وجو  خبط برخ  میییان نیز 

هبای بانکبداری    ای به تیلیبل تهدیبدها و فرصبت     ر مطالعه (0722) عسگری اند. تثکید کر ه

هبا   ساة را برای تبدیل تهدیبدها ببه فرصبت    های فرصت و استراتژی پر اختهایران الکترونی  

 بانکبداری  ببه  سبنت   بانکبداری  گبذر اة  اعبال  کبر ه  پیشنها   ا ه است. وی  ر تیییق خو  

 ای رایانبه  رسبان   اطبال   هبای  شببکه  گیر همه موج چون. انت اب نه است الزا  ی  الکترونی 

 اسبت  ببدیه  . کند پیدا را رة  آما گ   نیا اة ای هگوش  ر بانکداری جامعة که ماند نم  منتظر

 پبیش  را بسیار های چالش بانک  و مال  عملیات لوة   ر ها  گرگون  اة سطت این به پیوستن

 اة سبالم  گذر که  ا  خواهد قرار ها آن  یرینة میررات و ،ها بان  مشتریان بانک ، سیستم روی

 .است پذیر امکان رة  بسترهای ایجا  و صییت مدیریت سایة  ر صرفاً ها چالش این

انبد   گیری پر اختبه  میییان به این موعو   ر سطت تصمیم شده، انجا  تییییاتهمة  ر 

لظات مبدو  به مال مذکوری  اة مطالعات   ر هیچ گهتن اتو شکاف تییییات  م  ر بیان و 

هبای   وهای مبد  اة  یگر ععم. گذاری اشاره نشده است مش  و چگونگ  انت اب مدو خط

به پویای  بانکبداری الکترونیب  ببه  لیبل وابسبتگ  آن ببه فنباوری         نکر ن توجه موجو 

های نوظهور  ر فناوری اطالعات موج  شده صنایع  که به فناوری  اطالعات است. پدیده

موعبوعات  همچبون بالکچبین،    .  ارند  چار تغییرات مکرر شبوند  باروابستگ  اطالعات 

ای  ر صبنعت   هبای گسبتر ه   براین مبوار  اسبت کبه امبروةه کار    و رباتی  اة  ،بایومتری 

افسارگسبی تة  گذاری سنت  ببه رشبد    مش  های خط اة مدو ی  هیچ ر اند و  بانکداری یافته

هبای   . یکب   یگبر اة شبکاف   نشده استآن  ر نظا  بانک  توجه تثییر فناوری اطالعات و 

رونبدهای  رهبای نبوین اسبت.    وکا کس  به خلق نکر ن توجهیا شده های  موجو   ر مدو

عظبیم  ر ایبن    موجو   ر بانکداری الکترونی  شواهد مبرهنب  اة وجبو  یب   گر یسب     

هبا و   وکارهای سنت  بان   هد. تضعیم کس  وکارهای نوین نشان م  صنعت و خلق کس 

کننده باعبث شبده صبنعت بانکبداری الکترونیب   ر       ظهور رقبای جدید با ماهیت  گرگون

 یگذاری برای بانکداری الکترونی   ر چنین شرایط  کار مش  خط. ار گیر شرایط گذار قر

  کبه  چبارچوب  نببو   اسبت.   نشدهتوجه بدان های پیشین  ی  اة مدو  ر هیچ و است  شوار
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همة طوری که  ،ل موجو   ر بانکداری الکترونی  باشدئگذاری و لل مسا مش  قا ر به خط

وکارهببای جدیببد،  نببوین، خلببق کسبب  هببای همچببون ظهببور فنبباوری ب ماللظببات جدیببد

پیشبینة تییییبات    های  اة  یگر ععم ،را تیت پوشش قرار  هد ب های مییط  قطعیت عد 

با عنایبت ببه مطالب      آید. موعو  است که نوآوری اصل  این تیییق کیه  نیز به شمار م 

 شو . عرورت استها ه اة رو  تیییق کیه  توجیه م یا شده، 

 روش تحقیق

مدل  ببرای    ر پ  بسط و توسعةچون  است.ای  توسعهب  اة نظر هدف، کاربر ی این تیییق

شبیو   اة نظبر   اسبت. های گذشبته   گذاری بانکداری الکترونیک  با استها ه اة مدو مش  خط

 ر فراترکی  نوع  تیییق کیه  است کبه   است.ها کیه  و اة نو  فراترکی   گر آوری  ا ه

زیبه و  ر قالب  یب  مبدو جدیبد ببا اسبتها ه اة        هبای گذشبته تج   مبدو شو   م سع  آن 

توسبعة  ببرای  (. 07۳1)سبهراب  و همکباران   ارائبه شبو    کدگبذاری کیهب     هبای  استراتژی

ای هب  مدوتجزیة تا اة طریق  شو  م گذاری بررس   مش  های خط مدوهمة ابتدا  ،چارچوب

 0  ر شبکل فراینبد   ةا امب . ببه  سبت آیبد   ها ی  فرامدو  گذشته به اجزای آن و ترکی  آن

 نمایش  ا ه شده است.

 
 چارچوب اجرایی تحقیق. 1شکل 

 در چارچوب روش فراترکیب گذاری مشي خطپیشینة سي برر

)البوان    مدو شناسبای  شبد   ، بیست و ششگذاری مش  بررس  کت  و میارت خط پس اة

ب   ئب مبدو جز  ب بش،  مدو عیالی ، مدو رعبایت  :(07۳5پور  ؛ قل 07۳8فر   ؛  انای 0732
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 گیبری میطعب ،   مدو تصمیم تدریج ، مدو تلهیی ، مدو مطلوب، مدو ارةیاب  تکنولوژی ،

گیبری   مبدو تصبمیم   مدو آشبهته،  مدو انت اب عموم ، مدو سیستم ، ها، باةینظریة مدو 

مبدو   مدو اجتمباع ،  مدو بیران، ها، مدو جریان و  ریچه اجتماع  مستییم و غیرمستییم،

 ،مبدو گروهب    مدو ن بگبان قبدرت،   ،فرایندیمدو  قماری،مدو ا ای، مدو گر ونه نها ی،

مبدو   سباةان،  مدو پا شاه و پا شباه  های قدرت، مدو خوشه مدو مثلث آهن ، مدو کارنگ ،

 های ععیم. سیگناو

 گذاری مناسب مشي های خط ها برای انتخاب مدل تعیین شاخص

نیاةهای  اسبت   یشگذاری مناس  برای صنعت بانکداری الکترونی  نیاةمند پ مش  مدو خط

 :شو  م ها پر اخته  آنجزئیات که  ر ا امه به 

 قطعیت عدم ثبات متغیرهای محیطي/ـ 

شده  ر صنعت بانکداری و تیورت آتب  آن، مشبهو  اسبت کبه ایبن       های انجا  با بررس 

. شبد های فراوان  مواجه خواهد  قطعیت و با عد بر   م ای اة گذار به سر  صنعت  ر مرلله

اصل  این تیییق استها ه اة مدل  اسبت کبه امکبان لیباظ     های  فرض یک  اة پیش ،رو اةین

های این شاخص شامل  ةیرشاخص ای مییط   ر آن وجو   اشته باشد.ه قطعیت کر ن عد 

تغییبر  ، ناپبذیر  بینب   پبیش  آیند ، تغییرات غیرخط  و گسسته ،ةیا  تکرارپذیری و یبات عد 

 (.Haasnoot et al 2013است ) فضای رقابت سنگین و ،رقابت ة غدغوجو  ، ها پارا ایم

 (Day 2014) رويکرد خارج به داخلـ 

مشبکالت   ببر و مشکالت مییط پیرامبون  مسائل فرض  یگر این تیییق این است که  پیش

گبذاری بیشبتر    مش  های کالن و خط ریزی ها  ر برنامه آنتثییرگذاری  رون صنعت ارجت و 

ل را  اشبته باشبد مناسب  اهبداف ایبن      ئبنبدی مسبا   اولویت مدل  که امکان ،رو است. اةین

 است.تیییق 

 يکپارچگي بازيگران )رفرنس: نگارنده( عدمـ 

هبا و   باةیگران اصل  این صبنعت شبامل بانب  مرکبزی، وةارت اقتصبا  و  ارایب ، بانب        

ها  و مشتریان لییی  و لیوق  هستند. قدرت باةیگران، میزان ایرگذاری آن ،مال مؤسسات 
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  یگبر،  عببارت  ببه  نیسبت. ها به اطالعات یکسان  و سطت  سترس  آن ،تیورت صنعت بر

کبه   اسبت مدل  مور  توجبه ایبن تیییبق     ،رو ها وجو  ندار . اةین یکاارچگ  کامل بین آن

 سطت نباشند. باةیگران آن هم

 جامعیت موضوع )رفرنس: نگارنده( عدمـ 

گیری  نیش باةیگران و تصمیما بو ه وه های موجو   ر نظا  بانک  بسیار گستر  قطعیت عد 

بسیار پیچیبده و   یاین موعوعات کارهمة . رسیدگ  و توجه به کر ه است ناپایدارها را  آن

کبه   اسبت رو مدل  مور  توجه این تیییق  . اةین  چندان  ندار  وافز و ارة  است بر ةمان

بااهمیبت و تبدوین   بنبدی و انت باب موعبوعات     و امکان اولویت باشد نگاه جامع نداشته

 یا باشد.هها م مش  برای آن خط

اة یکب  اة  بانکبداری الکترونیب     جهبت مناسب    گبذاری  مش  برای انت اب مدو خط

ببا بررسب     ،ایبن تیییبق   میییان  ر استها ه شده است. معیارهگیری چند های تصمیم رو 

گبذاری   شب  م به  نباو یافتن بهترین گزینبه ببرای خبط    ،ةمان( طور هم تعدا ی شاخص )به

رة  اسبت اة   ین منظبور دبب  شبو . هبا لبداکثر    طوری که برآیند مطلوبیت شباخص  بو ند؛

مبدو   بیسبت و شبش  .  ر ایبن تیییبق   شبو  گیری چندشاخصه اسبتها ه   های تصمیم رو 

گیبری ببا    ببرای تصبمیم   .شبد  سته شناسبای   چهار معیار  ر نُه گذاری )گزینه( و  مش  خط

نیباب  و  هبا   ی پیشنها  شده است که هر ی  ویژگ های متعد های چندشاخصه مدو رو 

ببه   مرلله، .  ر اینروند به کار م و  ر شرایط خاص   ارند قوت و ععم خاص خو  را 

هبا باعبث اة  سبت     و عد  ارعای لت  یکب  اة گزینبه   مهم بو ندها  گزینه ةهمآنکه  لیل 

و ببا نظبر خبرگبان    گیری ارعای جامع انت اب شبد   ، مدو تصمیمشد م رفتن کارای  مدو 

انت باب   مسبئله را  اشبتند،  شرایط مور  نظبر   همةکه  ،مدوپنج گذاری  ر نهایت  مش  خط

 به  لیل لجیم بو ن جدوو اة نمایش آن  ر میاله خو  اری شد.شدند. 

 ی تحقیقها يافته

 ر ا امبه  کبه  شبد  مدو انت باب  پنج شده با رو  ارعای جامع  با توجه به میاسبات انجا 

 شو . م  ، بررس چارچوبتوسعة جهت  ،های منت   مدوو فرایندهای مهروعات 
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 طبرف  یب   ببرای  گزینبه  هر باة ه که است ای گونه به رقابت شرایط بازي نظریة  رب 

 ببه  پیامبد  بهترین گذاری، مش  خط اة نظریه این  ر. است  یگر طرف گزینة نتایج به مرتبط

 کبه  اسبت  ایبن  ببر  فبرض  بباةی  وریتئب   ر .اسبت  وابسبته  میاببل   گیرند تصمیم عملکر 

.  ارنبد  نز یب   خیلب   ارتبباب  هبم  ببا  کبه  کننبد  م  انت اب را های  گزینه گیرندگان تصمیم

 توانبای   و عالیبق  بیانگر تنها نه که کنند تعدیل را خو  رفتار نیوی به باید گذاران مش  خط

 توعبیت  یتئبور  ایبن . باشبد  نیبز   یگبر  اش اص عملکر  و انتظارات بیانگر بلکه خو شان

  یالنع کامالً افرا  اگر که  هد م  نشان اما ؛گیرند م  تصمیم چگونه واقعاً افرا  که  هد نم 

 .گرفت خواهند موعع صورت چه به آمیز رقابت های وععیت  ر بگیرند، تصمیم

کبه خبو  اة    شبو    ر نظبر گرفتبه مب     جامعبه سیسبتم    سیسدمی   مددل بر اسباس  ب 

هبای موجبو   ر جامعبه     سیسبتم  ده است. یکب  اة خبر ه  های بسیار تشکیل ش سیستم خر ه

ای اة ساختارها و فرایندهای   شامل مجموعه ؛سیستم یا نظا  سیاس  موجو   ر جامعه است

د. ایبن  نب  ه های م تلم اختصاص مب   منابع موجو   ر جامعه را به ب ش خو  که با اقتدار

 ظارات جامعه را برآور ه ساة .نظا  سیاس  برای بیا  ر جامعه باید بتواند نیاةها و انت

مددل  یبا   مددل سد ز زبا د    ارائه  ا ند که به  یریگ میاة تصم  مارچ و اولسون مدلب 

 دهیب هم نا   جیمیدو  مور  نظر مدو تدر تیعیالن  لت مدو ر این . است معروف آشفم 

ماننبد   موعبوعات   گبر ی  یها فرض شرو  کر ند که  ر مدو نیها با ا گرفته شده است. آن

مطبرت اسبت کبه اصبورً  ر      گرانیان بباة یو روابط م ، نیب شیپ تیقابل ،لئمساتعمد،  رک 

و ببا   کننبد   مب  نیبی صبرفاً اهبداف را تع   گرانیها باة . اة نظر آنستیها ن اة آن یایر تیواقع

  اصبل  قوت ةنیط .رندیگ  قرار م ناپذیر  نیب شیو پ ی الزاماً اقتضا  انیانت اب ابزارها  ر جر

  جیتبدر  ب ی نسبتاً خالص عیال یها بیث رامونیبو  که پ  شکستن لصار میکم مدو نیا

 فاقبد   اسیو س ی عیال یها بو  میابل مدو  العمل مدو  ر واقع عکس نیشده بو . ا دهیکش

 .ةامرو ابها و پر اة  یبات  ب  دیچیپ یای ر  ن یریگ میتصم یبرا  کاف تقابلی

ممکن اسبت آبسبتن    ندهیآ بدانند دیاکنون با اة همها   ولتهاي ضعیف  مدل سیگنالطبق ب 

کبدا    پیشبامدها  انیب  ار  و م یشبتر یالتمباو وقبو  ب   شبامد یباشبد و کبدا  پ   ی شبامدها یچه پ
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شباخص مهبم  ر هبر     نیآن اولب  یبند تیمسئله و اولو  یةو هنگا   ی شناسا .است تر مطلوب

کبه   کننبد   رلبت مب   ه و ناشناخته منتظر ریغ  راتییها به تغ مجموعه شاخص نیگاه ا .است رییتغ

اسبت   ریناپذ انیپا ندهیآ یها ناشناخته یبرا  آما گ .امندن  سو م کم ای میعع یها گناویها را س آن

 دیب کمتبر  ر معبرض     میعبع  یهبا  گناویانگارانه. سب  طلبد نه پروژه  انگارانه را م نگاه پروسه و

 میعبع  یهبا  گناویهم باشد. سب  ا یة ندهیآ  ر راتییبروة تغ ها تا آن ةهستند و امکان  ار  فاصل

به آسمان  ر ش  نگباه    که وقت می ان  و همه م روند به شمار م   کیجرقه  ر تار پرتو و نیاول

کبه میبو    یهسبتند افبرا    و نندیرا بب  نگاه قا رند صور فلک نیهستند که  ر اول  کسان میکن  م

 .(07۳1)المدی  دننیا ببر یریتصو چیه ستندیشوند و قا ر ن  آسمان م  کیتار

شبناخت فراینبد،   ببرای  ؛ شبوند  به  ریل م تلم به کار گرفته مب   هاي فرایندي دلمد 

فرایندها به  و ب بش  اة  ید این مدو روش  که باید پ  گرفته شو .  ةیا توصی ریزی، برنامه

های فرایندی توصبیه  ببه بیبان و تیلیبل      شوند: توصیه  و تجویزی. مدو م م عمده تیسی

های فرایندی تجویزی به بیبان آنچبه بایبد انجبا       د و مدونپر اة  هد م  علم  آنچه رخ م 

 .(Eckert & Stacey 2010)اقدامات تثخر شو  با تید  و 

 است.به تصویر کشیده شده  0دوو ج  رها  اة مدو مرالل اصل  و فرع  هر ی 

به مراحل اصلی و فرعی های منتخب مدل. تجزیة 1جدول   

 چهارمگام  سومگام  دومگام  اول گام مدلعنوان 

خط
و 
مد

 
  مش

ذار
گ

 ی
ظر
ن

 یة
) ها یباة

G) 

 (G1) هیاول لیشناخت و تیل
 وهایسنار  ابیو ارة یزیر طرت

(G2) 
 لیو تیل نیتدو
 (G3)  مش خط

 

/ (G11) شناسای  باةیگران
 ارةیاب  قدرت باةیگران

(G12)/  ارةیاب  تهدیدهای
  یگر ی بالیو  بالهعل و 
(G13) 

گیری  های تصمیم تعیین گزینه
 /(G21) نهعان هر ی  اة ذی
های قانون  هر  تعیین انت اب
 /(G22) نهعان ی  اة ذی

منافع و و  ارةیاب  پیامدها
مضرات انت اب هر ی  اة 

  یگر نهعان  ر قباو ی  ذی
(G23) 

مش   تدوین خط
مطلوب باةیگران  ر 
برابر تهدیدهای 

 (G31)  یگر ی 
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 به مراحل اصلی و فرعی های منتخب مدل. تجزیة 1جدول مه ادا

 چهارمگام  سومگام  دومگام  اول گام مدلعنوان 

خط
و 
مد

 
  مش

م 
ست
سی
ی 
ذار
گ

 
(

S) 

  (S3)  ا  برون (S2) ندیفرا (S1)  ا   رون
و  ستمیس یاجزا ی شناسا
 جامعه یها ستمیس خر ه
(S11)/  ،شناسای  نیاةها

های  انتظارات و خواسته
 (S12) نهعان ذی

و  تیلیل و پر اة  نیاةها
های  انتظارات و خواسته

 /(S21) نهعان متهاوت ذی
های ساةی نیاة هماهنگ
 (S22) نهعان ذی

ست راج ا
ها،  مش  خط

تصمیمات و 
 (S31) اقدامات

 

خط
و 
مد

 
ش 
م

 
هته
آش
ی 
ذار
گ

 (
T) 

 گرانیو روابط باة لئمسا رک 
(T1) 

 (T2) لیو تیل یزیر طرت
  مش خط نیتدو

(T3) 
 

های  ، قابلیتمسائل رک 
 بین  و روابط بین باةیگران پیش
(T11)/ های  شناسای  فرصت

های  که نیاة  تانت اب و موقعی
 گذاری  ارند مش  به خط

(T12) 

 ر تثییرگذار انت اب افرا  
مش  که توجه میدو ی  خط
 /(T21)  ارندمسئله به 

و مشکالت مسائل شناسای  
 رون  و بیرون  که به نیوی 

 (T22) اند مش  مرتبط با خط

تدوین 
های  که  مش  خط

ل و ئبه لل مسا
 پر اة  مشکالت م 

(T31) 

 

خط
و 
مد

م 
 ش 

او
گن
سی
ی 
ذار
گ

 
م
ععی
ی 
ها

 (
N) 

 یها گناویس لیو تیل ی شناسا
 (N1) میعع

 ندهیتیورت آ یزیر طرت
(N2) 

 لیو تیل نیتدو
 (N3)  مش خط

 (N4) رصد و مشاهده

ها شامل  شناسای  سیگناو
 ر لاو رشد مسائل روندها و 

 /(N11) نهعان پیرامون ذی
ها به  ا ه و  تبدیل سیگناو

بین   پیش /(N12) اطالعات
 تغییرات غیرمنتظره و ناشناخته

(N13) 

شناسای  تغییرات بالیوه و خلق 
سناریوهای میتمل، مرتبط با 

بررس   /(N21) ها سیگناو
پیامدهای تغییرات ناش  اة 

 (N31) ها سیگناو

تدوین 
های  که  مش  خط
و قا ر به  اند میرک
ها  نگر  ا ن تغییر 

 (N31)هستند 

تیلیل مهروعات هر 
 اریوهای  اة سن

(N41)/  تیلیل نیاب
ها و  شکست سیگناو

 های مربوطه مش  خط
(N42)/  تیلیل

پیامدهای ناش  اة 
 شکست سناریوها

(N43) 

خط
و 
مد

 
ش 
م

 
ی 
ذار
گ ی )

ند
رای
ف

P) 

  (P3) و اقدا  نیتدو (P2) لیو تیل یزیر طرت (P1) لهئمس ی شناسا
اولیة شناخت و تیلیل 

تیلیل  /(P11) نهعان ذی
نهعان و نتایج  ی ذیها نیاةمندی

 (P12) مور  انتظار هر ی 

ةمان  و میدو   تعیین 
خلق  /موعوع  سناریوها

ارةیاب   /(P21) سناریوها
 (P22) سناریوها

 ها مش  خلق خط
(P31)/   ارةیاب
 (P32) ها مش  خط

 

 

مببدو پببنج گببذاری بانکببداری الکترونیبب  اة   مشبب  خببط چببارچوببببرای تولیببد  

گذاری آشهته،  مش  خط  گذاری سیستم ، مدو مش  ها، مدو خط باةینظریة گذاری  مش  خط
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گذاری فراینبدی اسبتها ه شبده     مش  و مدو خط ،های ععیم گذاری سیگناو مش  خطمدو 

 :استمیوله چهار است که شامل 

 ؛(G1 ،S1 ،T1 ،N1 ،P1شناخت و تعریم ) .0

 ؛(G1 ،S1 ،T1 ،N1 ،P1)مسئله ریزی و تیلیل  طرت .8

 ؛(G1 ،S1 ،T1 ،N1 ،P1  )مش تدوین و تیلیل خط .7

 .(N4) پیامدهامشاهد  رصد و  .1

 ، یگبر  تر و ترکی  این اجبزا ببا یب     های مذکور به اجزای کوچ  مدوتجزیة مالصل 

هبای مبذکور، چبارچوب      جهت تیویت نیاب قوت هر ی  و رفع نیاب ععم و نیاةمنبدی 

مبدو   ة پنجار . اة تجزییافته است که قابلیت استها ه  ر صنایع  با شرایط مشابه را   توسعه

 شرت ایجا  شد:بدین اصل  چهار میولة مذکور 

(، Gهبا )  بباةی نظریبة  های  که اة ترکی  گا  اوو مدو ،اوو: شناخت و تعریممیولة . 0

 شبده اسبت. ببه   ایجبا   ( Pفرایندی ) و ،(N) ععیم های سیگناو (،Tآشهته ) (،Sسیستم  )

و روابط  لئمسا رک (، S1)  ا   رون، (G1) اولیه تیلیل و اة ترکی  شناخت ،عبارت  یگر

( P1) لهئمسب  ی شناسبا و  ،(N1) میعبع  یهبا  گناویسب  لیب و تیل ی شناسا(، T1) گرانیباة

اة مسبئله  که به  نباو شناخت  قیبق   به وجو  آمدهای تیت عنوان شناخت و تعریم  میوله

اند کبه   اشته مسئله توجه کاف  شناخت و تعریم میولة مدو به پنج ابعا  م تلم است. هر 

 ر صنعت، تعیین باةیگران کلیبدی و قبدرت هبر یب ،     تثییرگذار شامل شناسای  روندهای 

شو . اقبدامات مرببوب ببه ایبن      ها م  و تیلیل روابط آن ،نهعان های ذی انتظارات و خواسته

 اند اة: میوله عبارت

  باةیگران و ذیاولیة شناسای  و تیلیل ( نهعانG11 ،S11 ،P11)؛ 

 هبای انت باب، تغییبرات      ر لاو رشبد، فرصبت  مسائل تیلیل روندها،  شناسای  و

 ؛(N11 ،T12 ،N13گذاری  ارند ) مش  های  که نیاة به خط و موقعیت ،غیرمنتظره
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 هبای هبر    و خواسبته  ،ارةیاب  قدرت باةیگران و شناسای  و تیلیل نیاةها، انتظارات

تهدیبدهای بالهعبل و    تیلیل روابط بباةیگران و ارةیباب    و ( G12 ،S12 ،P12ی  )

 .(T11 ،G13 یگر ) ی بالیو  

(، Gهبا )  باةینظریة های  که اة ترکی  گا   و  مدو ،ریزی و تیلیل میوله  و : طرت. 8

 ( ایجبا  شبده اسبت. ببه    Pفرایندی ) و ،(N) ععیم های سیگناو (،Tآشهته ) (،Sسیستم  )

و  یزیب ر طبرت (، S2) نبد یفرا(، G2) وهایسبنار   ابیو ارة یزیر طرتاة تلهیق   یگر، عبارت

تیبت   ای ( میولبه P2) لیو تیل یزیر طرتو  ،(N2) ندهیتیورت آ یزیر طرت(، T2) لیتیل

که هدف اصبل  آن تیلیبل مشبکالت  رونب  و      آمدهبه وجو  ریزی و تیلیل  طرتعنوان 

ریبزی و   طبرت میولبة  هبا ببه    ارةیاب  پیامدها م تلم است. مدو آشهته نسبت به سایر مدو

با  ر نظر گرفتن نیروهای ایرگذار بیرون  و ارةیباب    . چونکر ه استه بیشتری توجتیلیل 

اقدامات مربوب به این میوله کند.  ه م ئارامسئله تر اة  عمیق  و تیلیل تر  قیق  ها شناخت آن

 اند اة: عبارت

   گیبری هبر یب  اة     هبای تصبمیم   مش  و تعیین گزینه  ر خطتثییرگذار انت اب افرا

 (؛G21 ،S21 ،T21)نهعان  ر ذیو سایها  آن

   انبد   مشب  مبرتبط   ون  و بیرون  که به نیوی با خبط رو مشکالت  مسائل شناسای

(T22؛) 

 و خلبق   ،هبا  سباةی آن  نهعبان، هماهنبگ   های قبانون  هبر یب  اة ذی    تعیین انت اب

 (؛G22 ،S22 ،N21)سناریوهای میتمل 

 یگبر و   نهعان  ر قباو یب   منافع و مضرات انت اب هر ی  اة ذیو  ارةیاب  پیامدها 

 (.G23، N22)ها  تغییرات ناش  اة سیگناو

(، Gهبا )  بباةی نظریبة  هبای   که اة ترکی  گا  سو  مبدو  ،مش  سو : تدوین خطمیولة . 7

 شبده اسبت. ببه   ایجبا   ( Pفراینبدی )  و ،(N) عبعیم  های سیگناو (،Tآشهته ) (،Sسیستم  )

  مشب  خبط  نیتبدو (، S3)  ا  ببرون ، (G3  )مشب  خط لیو تیل نیتدواة تجمیع   یگر، عبارت

(T3 ،)مش خط لیو تیل نیتدو(  N3)،  و اقدا  نیتدوو (P3میوله )  عنبوان تبدوین   تیت ای
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هبای   پبر اة . مبدو   مشب  مب    خبط اولیبة  کبه ببه تبدوین و ارةیباب       به وجو  آمدهمش   خط

یشتری توجه بمش   تدوین خطمیولة های ععیم به  ها و سیگناو باةینظریة گذاری  مش  خط

تهدیبد  تبثییر   ببه  ها باةینظریة  ر  . چونو با اهداف این تیییق انطباه بیشتری  ارند اند کر ه

میرک  برای ایرگبذاری ببر   مثابة به  ،مش  های ععیم خط و  ر مدو سیگناو شدهرقبا توجه 

 اند اة: اقدامات مربوب به این میوله عبارت  است. یافتهاهمیت  ،نگر  بلندمدت

 مش   خط تدوین و خلق(G31 ،S31 ،T31 ،N31 ،P31؛) 

 ها  مش  ارةیاب  خط(P32.) 

های ععیم ایجا  شده  که اة گا  چهار  مدو سیگناو ،چهار : رصد و مشاهدهمیولة . 1

 ر مبدو  فیبط  پبر اة . ایبن میولبه     و به شناسای  نیاب شکست و پیامدهای ناش  اة آن م 

کبر ن  کبه پبیش اة عملیبات      طبوری اسبت؛  های ععیم مور  توجه قبرار گرفتبه    سیگناو

ناش  اة پیامبدهای منهب    آیار بین   ها را بررس  و با پیش مش  التماو انیراف اة برنامه خط

 اند اة: اقدامات مربوب به این میوله عبارت کند.  را کنترو م 

  تیلیل مهروعات هر ی  اة سناریوها(N41؛) 

 های مربوطه  مش  ها و خط تیلیل نیاب شکست سیگناو(N42؛) 

  تیلیل پیامدهای ناش  اة شکست سناریوها(N43.) 

ی هبا  های ععیم یکب  اة مبدو   گذاری سیگناو مش  مدو خط ،شده های انجا   ر بررس 

به تغییبرات   . چونشناخته شدگذاری  ر بانکداری الکترونی   مش  برای خط بسیار نز ی 

روندهای کوچ  که  ر  ،های ععیم  ار .  ر مدو سیگناواما تثییرگذار توجه  ویژه اندک 

شبوند. ایبن    اسبت شناسبای  مب     ناپبذیر  بینب   ها ناشناخته و پیش و تغییرات آن ندشدُ لاو ر

فنباوری بالکچبین یکب  اة ایبن مبوار       . وفور مشاهده شده است تیورت  ر نظا  بانک  به

ه َ  تبا  پبنج  ها لاک  اة آن اسبت کبه  ر    بین  اما پیش نشد؛توجه چندان بدان است که ابتدا 

ویژه بانکداری الکترونی  را  چار  و صنعت بانکداری و بهرسد  م ساو آینده به بلوغ کاف  

ای همچبون بانکبداری    . امبا ایبن رو  ببرای موعبو  پیچیبده     کنبد  مب   گرگون  اساس  

عد  توجه به بباةیگران متعبد    این نیاب ععم یک  اة  ار . ی ّ الکترونی  نیاب ععم جد
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ن است. بباةیگران سبطت رگورتبوری )همچبون  ولبت، بانب        گیری کال تصمیمعرصة  ر 

هبای فنباوری    هبا، غبوو   مرکزی، وةارت اقتصا (، باةیگران سطت کباربری )همچبون بانب    

هبای فنباوری اطالعبات،     و باةیگران سطت تکنیکاو )همچون شبرکت  ،مشتریان( اطالعات

تثییرهبای  رونیب   گبذاری  ر بانکبداری الکت   مشب   خط برهای م تلم  ها( با قدرت ت  فین

هبا رفبع    بباةی نظریبة  گبذاری   مشب   گیری اة رو  خط با بهره گذارند. این خأل م متهاوت 

نهعان و عبد    مذکور نبو   یدگاه سیستم   ر شناخت ذی دوهای م شو . اة  یگر ععم م 

عبعم را   گذاری سیستم  ایبن نیطبه   مش  هاست. استها ه اة مدو خط توجه به انتظارات آن

بیرون  اسبت.  تثییرات های رو  مذکور عد  توجه کاف  به  د. اة  یگر نیص ه پوشش م 

گیبری اة فنباوری    ها  ر بهره سیاست متغیر  ولتو  مشتریتجربة  ر بانکداری الکترونی ، 

گبذاری بانکبداری    مش  قابل توجه  بر خطتثییر اطالعات و تغییرات مییط  اة این  ست 

  هد. ها را پوشش م  ه این ععمگذاری آشهت مش  گذار  که مدو خط م 

 پیشنهاد و گیری بحث و نتیجه

 ،یافتبه رة  اسبت   مش  بانکداری الکترونی  با استها ه اة چارچوب توسعه برای تدوین خط

باةیگران اصل  صبنعت   دبایمنظور ین دو تعریم شو . ب هشناختمسئله  ،مطابق گا  ن ست

ی  روندهای کبالن صبنعت بررسب      ر سطوت م تلم شناسای  و پس اة تعیین نیش هر 

ترین بباةیگر  ر سبطت رگورتبوری بانب  مرکبزی اسبت کبه          .  ر شرایط فعل  اصل شو 

سبوی  گر یسب     های بانکداری الکترونیب  و لرکبت ببه    ةیرساختتوسعة های  سیاست

شامل  ولت و وةارت امبور   ،سایر باةیگران لاعر  ر این سطت. کند  یجیتال  را تعیین م 

صبورت   کننبد کبه ببه    ها را تعیین مب   سیاست پول  و مال  بان  ،اغل  ،و  ارای  یاقتصا 

اجرایب ،  ریبة  یعنب    ،تبر  گذار .  ر سطت پایین م تثییر غیرمستییم بر بانکداری الکترونی  

مههبو    ،رونبد. امبروةه   شبمار مب    ترین بباةیگران ایبن صبنعت ببه     ها مهم مشتریان و بان 

ها  ار .  ر  کالن بان  های تصمیمسزا  ر  به  و نیشت اس ر لاو گستر   میوری مشتری

هبای   هبا نیبز پیبرو سیاسبت     ت  های فناوری و فین شرکت ،فن ریة یعن   ،ترین سطت پایین

قاببل توجبه    یییرثها هستند. پویای  این سطت تب  شده توسط رگورتوری و بان  کالن تعیین
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ری  ر سبطوت ببارتر را تسبهیل    گبذا  مشب   شده  ار  و خط های تدوین مش   ر پیشبر  خط

کننبد کبه    ایجا  مب    غیرمنتظره  بر صنعت بانکداری تغییراتتثییرگذار کند. اما روندهای  م 

تبرین رونبدی کبه ذیبل      ها وار  خواهد کر . مهم ها لطمات ةیا ی به بان  غافل شدن اة آن

داری مشب  بانکب   قاببل تبوجه  ببر خبط    تبثییر  و شبو    مب  خو  مهاهیم بسیاری را شبامل  

. ها یا همبان بانکبداری  یجیتباو اسبت     بان  گذار  روند  گر یس   یجیتال  الکترونی  م 

جانببه، بانکبداری    ارکان اصل  بانکداری  یجیتاو شامل بانکداری هوشمند، بانکبداری همبه  

و بالکچبین اسبت. پبس اة بررسب       ،های اجتماع ، بانکداری شناخت  باة، بانکداری شبکه

آن ببر  تبثییر  نیش هر یب  و مشب ص شبدن رونبدهای رو ببه رشبد و       باةیگران و تعیین 

مسبئله نیباة   ریزی و تیلیل عمیق  بانکداری الکترونی ، مطابق گا   و  متدولوژی، به طرت

مرتبط ببا هبر یب  اة بباةیگران شناسبای  و      تثییرگذار کار رة  است افرا    برای این .است

اشب اص کلیبدی بانب      ،عببارت  یگبر   . ببه شوندگیری هر ی  بررس   های تصمیم گزینه

طبور مشبابه افبرا      و ببه  ،همچبون فنباوری اطالعبات   تثییرگبذار،  های  مرکزی  ر معاونت

.  ر شبوند هبا بررسب     گیری آن های تصمیم های پیشرو شناسای  و گزینه  ر بان تثییرگذار 

  رفرهنگب (   ،این مرلله ممکن است موانع بسیاری )همچون قبانون ، اجتمباع ، سیاسب    

ین دسبت. بب  نیاة ا ها ها وجو   اشته باشد که به شناسای  و تیلیل آن مش  مسیر اجرای خط

سباةی و لبذف    روی باةیگران شناسای  و پس اة هماهنگ های قانون  پیش منظور انت اب

شو  تا اة این طریق پیامدهای اجرای  هر یب    ها سناریوهای میتمل خلق م  اشتراکات آن

روی باةیگران  های پیش .  ر این مرلله گزینهشو ها توجه  رات آنمنافع و مضبه بررس  و 

وجو  به مش  بانکداری الکترونی   و آما گ  رة  جهت تدوین خطشو   م بسیار میدو  

های اجرای   شیوه ،مش  پس اة انت اب بهترین خط هد.  م این امر  ر گا  سو  رخ  آید. م 

و  ،هبا  نامه ها، آیین نامه مصوبات قانون ، ب شهمة عبارت  یگر  شو . به شدن آن ارةیاب  م 

.  ر این مرلله هبر  ارائه شو  ر این مرلله باید مش  مذکور  های مرتبط با خط  ستورالعمل

مش  بانکداری الکترونی  بیشتر باشد و اة مجباری   چه تعدا  مصوبات قانون  مرتبط با خط

مش  هموارتر خواهد شبد.   ای  شدن خطعبور کند راه برای اجر ،میننهقو  همچون  ،قانون 



440  ،8311 پايیز، 3، شمارة 81دورة مديريت فرهنگ سازماني 

بسبزا  تثییری تواند  ها م  بان همة الزا  قانون  برای  اشتن سیستم متمرکز بانک  برای  مثالً

و ببه  رسبد   نمب  گذاری  ر این مرلله به پایبان   مش  . خطبگذار ها   یجیتال  شدن بان بر 

یعن  رصد و پایش پیامبدهای   ،ین منظور  ر گا  چهار دب.  ار نیاة مراقبت و پایش مداو  

گذاری بررس  مداو  مهروعات، شناسای  نیاب  مش  خطوظیهة ترین  مهم ،ناش  اة شکست

نبدرت   ببه  مش  معمبورً  و تیلیل پیامدهای تاش  اة انیرافات است. تغییر  ر خط ،شکست

 مش  بسیار گسبتر ه باشبد    ر صورت  که پیامدهای ناش  اة شکست خط ،اما .افتد اتهاه م 

 اشته باشد، لزو  اسبتها ه اة سبناریوهای جبایگزین یبا      نباو ناپذیری به  ناو خسارات جبر

سبطت عملب  و    و آتب   ر  توسعة ناپذیر خواهد بو . برای  نابتمش  اج تدوین مجد  خط

گبذاری   مش  یافته برای خط هن ست  ر سطت عمل  چارچوب توسعشو   م نظری پیشنها  

چببارچوب  بببرای  ، ر سببطت نظببری ،سبباس اجببرا شببو .ان ی الکترونیبب   ر ایببررابانکببد

 ر سبطت عملب ،    قطعیت توسعه یابد. شرایط عد  گذاری بانکداری الکترونی   ر مش  خط

شبو    مب  پیشبنها    برای بانکداری الکترونی   ر ایران، مدو اجرای ر خصوص چگونگ  

هبا،     مرکبزی، بانب   اعم اة  ولبت، بانب   ب نهعان کلیدی ذیاین مدو با استها ه اة مشارکت 

PSPرو  با استها ه اة توان  ین منظور م داجرا شو . ب بافزار نر تولیدکنند  های  شرکت ،ها

وعبع موجبو  را شناسبای  و مبدو مطلبوب      ناکارآمبدی  ها و  بنیا  چالش پر اةی  ا ه نظریه

 کر .گذاری بانکداری الکترونی   ر ایران را ترسیم  مش  خط
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