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چکیده
صنعت بانکداری ،در پویایی اقتصاد نقش و جایگاه ویژهای دارد و با وجود چالشهاا و عادم قطعیاتهاای جهاانی در
محیط کسبوکار ،بهرهگیری از آیندهنگااری بارای بهباود ماادیریت در ایان بشاش ،اهمیّتای بسازا یافتاه اسات .یکای از
مهمترین گامهای آیندهنگاری ،شناسایی و تحلیل روندهای مؤثر بر آن است که در این مقاله باه آن پرداختاه شاده اسات
براین اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی کالنروندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صانعت بانکاداری اسات .بناابراین،
پس از انجام مطالعات کتابشانهای و بررسی اسناد و منابع معتبر ،فهرستی از روندهای کلیدی ماؤثر بار آیناده باازار صانعت
بانکداری به دسات آمد و سپس با بهرهگیری از روشهای آیندهنگاری ،روش تحلیل ساختاری /تاثثیر متقابال (بار گاذر)،
ماتریس تثثیر متقابل ،طراحی گردید و با تشکیل پانلی شامل هشت نفار از خبرگاان آینادهپژوهای و اجماان ناارات آناان
درباره تثثیرگذاری عوامل بر یکدیگر ،وارد ماتریس شد .با تحلیل دادههای برآمده از ماتریس با نرمافزار میکمک ،میزان
تثثیرگذاری و تثثیرپذیری هرکدام از عوامل ارزیابی شده است بر این اساس روندهای راهباردی ماؤثر ،شاناخته شادند و
مششص شده است که روندهایی نایر «سودآوری»« ،مداخله دولت در اقتصاد»« ،کنترل منابع و مصارف»« ،مطالبات معوق
بانکها»« ،افزایش نرخ بهره و ذخیره قانونی»« ،کفایت سرمایه»« ،تحریمها»« ،قوانین و مقررات دولتی»« ،تسهیالت تکلیفای
دولت» و «ثبات اقتصادی» ،بیشترین تثثیرگذاری را بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری دارند.
واژههای کلیدی :تحلیل روند ،کالنروند ،بازار صنعت بانکداری ،تحلیل ساختاری ،تحلیل تثثیر متقابل (بر گذر).
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 .1مقدمه
شناسایی پیشرانها و روندهای آینده ،دغدغاۀ اغلاب

تحويت حیرتآور در عرصاههاای اجتمااعی ،سیاسای،

کساابوکااارهااا ،دولااتهااا و مراکااز تصاامیمسااازی و

اقتصادی ،زیستمحیطی و فناوری همراه باا روناد شاتابان

تصاامیمگیااری راهبااردی محسااو ماایشااوند .نتااایج

جهانیشدن .برهمیناساس ،امروز بارای جباران خطاهاای

مطالعات در مورد پیشرانها و روندهای کاالن و گساترۀ

گذشته ،شناخت تحويت آینده با رویکارد آینادهنگاراناه

تثثیرات و تثثرات این روندها بهنوعی است کاه در اکثار

ضروری و از اولویتهاای اصالی اسات (نااممیقادیری،

موارد ،مسائل و موضوعات مشترکی را در زنادگی بشار

 .)5981در عرصۀ امروزی اقتصاد کشور ،تقریباً نمیتاوان

شاااامل مااایشاااوند (بوشاااهری و نااااریزاده.)5988 ،

فرد ،خاانواده ،ساازمان و یاا کسابوکااری را یافات کاه

باایتااوجهی بااه پاایشنگااری و نادیاادهانگاشااتن تيییاارات

نسبت به چگونگی و چیستی شرایط کسبوکار در آینده

محیط خارجی را میتوان در ساازمانهاای بازرم مهام

بیتفاوت باشاند زیارا نمایتاوان در مسایر موفقیّات گاام

برشاامرد .شاارکتهااای آی.باای.ام ،5جناارال موتااورز،2

برداشت و نسبت به آینده بیتوجه بود .بارهمیناسااس ،باا

سرس 9و سیبیاس 4از جملاه ساازمانهاایی هساتند کاه

چنااین وضااعیتی ،امااروزه ضاارورت شناسااایی و تحلیاال

پیشنگری تيییرات خارجی مهم و تاثیرگاذار را نادیاده

کااالنروناادهای تثثیرگااذار باار آیناادۀ صاانعت بانکااداری

گرفته و پیامدهای ناگوار آن را پذیرا شادهاناد (اشالی و

آشااکار شااده اساات .همرنااین در شاارایط کنااونی جامعااه

موریسون .)5338 ،واقعیت امر این است که برنامهریازی

جهانی و تثثیر تيییر و تحاويت کاالنرونادهای علمای و

برای آیندۀ کسبوکارهاا براسااس نیازهاای فعلای و یاا

فناوری ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطای بار

کمبودهای خدماتی فعلی ،برای حضور موفا در جهاان

آیندۀ صنعت بانکداری ،پرداختن به موضون بارونیاابی و

آینده سرمایۀ مناسبی نیست و برای ایفای نقش در آینده

تحلیل کالنروندها را اجتنا ناپذیر ساخته اسات .باهناار

ضرورت دارد .با اتکا به رویکردهای جدید برنامهریزی،

میرسد ،آیندهنگری برای سازمانها امری اجتناا ناپاذیر

بااهطورجاادی ،پیشاارانهااای توسااعه و تحااويت آینااده

اسات .ازایاانرو ،پاژوهش حاضاار باار آن اسات تااا ضاامن

براساس مگاترندها 1و روندهای ناپیوساته ،سناریوساازی

شناسایی عوامل ،روندها و کاالنرونادهای تثثیرگاذار بار

شده است (ملکیفر ،)5981 ،تا متناساب باا قابلیاتهاا و

آیندۀ صنعت بانکداری و نیز تحلیل اثرات این عوامال بار

توانمندیهاای جامعاه ،مساائل چاالشبرانگیاز کناونی و

یکدیگر و دستهبنادی آنهاا ،تالشای هرچناد کوچاک باا

آینااده واکاااوی شااود و باارای حضااور موفا در آینااده

هدف تحق آرمانهای سارزمینماان باردارد ،باا امیاد باه

برنامهریزی شود (علیزاده.)5986 ،

اینکه بتواند سکویی برای پرشهای بلندتر باشاد .بناابراین

درواقع ،باید گفت مشاکالت کناونی جامعاۀ بشاری

هدف اصلی این پژوهش «تحلیل کالنروندهای کلیادی،

درمجماااون ناشااای از دو عامااال اسااات اول :شاااناخت

مهم و تثثیرگذار بر آیندۀ صانعت بانکاداری» اسات تاا از

هوشاامندانه نداشااتن از آینااده در زمااان گذشااته دوم:

این طری بتاوان اهاداف فرعای ایان پاژوهش نیاز اعام از

1. IBM
2. General Motors
3. SEARS
4. CBS
5. Mega Trends

«شناسایی پیشرانهای ماؤثر صانعت بانکاداری»« ،بررسای
میاازان تثثیرگااذاری و تثثیرپااذیری میااان کااالنروناادهای
کلیاادی و مااؤثر صاانعت بانکااداری» و نهایتاااً «شناسااایی
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روندهای راهبردی ،مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکاداری

تيییاار اساات (جورگنساان و باااکلی .)52 :2114 ،رواج

در جمهوری اسالمی ایران» تحلیل و ارزیابی شوند.

اندیشۀ دورنگر در میان جواماع را مایتاوان از مهمتارین
دسااتاوردهااای آیناادهپژوهااان دانساات .آیناادهپژوهااان

 .2مبانی نظری
 .1-2آیندهنگاری

می خواهند با استفاده از این اندیشه ،افزون بر تثمین رفااه
1

نسل کنونی ،در بهروزی نسلهای آینده نیز ماؤثر باشاند

جامعه امروز از سیستم بانکی انتااار دارد کاه ضامن

(بل.)513 :5932 ،

تالش برای جذ سپردهها و تشصیص مناساب آنهاا در
فعالیتهاای مفیاد اقتصاادی ،باه ماوازات پیشارفتهاای
همااهجانبااه اقتصااادی و اجتماااعی نیااز حرکاات نماینااد
(کریماای .)588 :5934 ،تحقاا ایاان اماار بااه دیاادگاه
آیندهنگاری وابسته است ،به این دلیل که آیناده پژوهای
میتواند روش علمی و تجربی برای درک و فهم آیناده
ارائااااه دهااااد (خزائاااای و محمااااودزاده.)28 :5932 ،
آیندهپژوهی ،علم و هنار شاکلبششایدن باه آینادههاای
مطلااو و بررساای آیناادههااای محتماال و جسااتجوی
کاشاافانه و خیااالپردازانااه آیناادههااای ممکاان اساات
آیندههایی که ارتباط محکم و انکارناشدنی با ارزشهاا،
باورهااا ،اسااطورههااا و اسااتعارههااا دارد (سااازمان توسااعه
صنعتی ملل متحد ،ترجمه خزائی و محماودزاده:5932 ،
 .)6بن ماارتین تعریا

کالسایک آن را بادین صاورت

گفتااه اساات« :آیناادهنگاااری فراینااد موجااود در تااالش
نااممند برای نگریستن به آیندۀ بلندمدت علم ،فنااوری،
اقتصاد و جامعه با هادف شناساایی زمیناه هاای پاژوهش
راهبردی و پدیدارشدن فناوری های عمومیای است که
می توانند بیشترین مناافع اقتصاادی و اجتمااعی را باهباار
آورند» (مارتین.)2119 ،

 .2-1-2روشهای آیندهنگاری
باارای انجااام فعالیااتهااای آیناادهنگاااری ،راههااای
گونااااگونی وجاااود دارد (مردوخااای.)18-16 :5935 ،
شیوه های مشتلفی برای طبقهبنادی روش هاای مطالعاات
آینده پژوهی وجود دارد .باهعناوان مثاال ،دیادگاههاایی
مبتنی بر آینده (تحلیلگران الگو ،مشاهدهگران و غیره)،
و یااا دیاادگاههااایی مبتناای باار افاا زمانی(چشاامانااداز
کوتاهمادت در مقابال بلندمادت) ،مادلهاای کیفای در
مقاباال کمّاای ،باارونیااابی در مقاباال هنجاااری و غیااره
(آساااکول ،ترجمااه خزایاای .)2 :5984 ،در ادامااه بااه دو
دستهبندی مهم اشاره میشود:
روشهای اکتشافی و هنجاری
روش های اکتشافی (برونگرا) ،در زمان حاال آغااز
میشوند و به سمت آینده پایش مایروناد ،درحاالیکاه
روش های هنجاری (درونگرا) ،با نقطاهنااری از آینادۀ
ممکن آغاز میشوند ،با این پرساش کاه چاه رونادها و
رویدادهایی می توانند ما را به آن آینده رهنماون ساازند
(فورن .)5 :2115 ،تفاوت عمادۀ ایان دو روش ،در ایان
است که روش های اکتشافی ،آینده را بر مبناای گذشاته

 .1-1-2اهداف آیندهنگاری

و حااال م ایسااازند ،ولاای روشهااای هنجاااری ،آیناادۀ

هدف فعالیت های آیندهنگااری ،تشاوی تصامیمات

مطلو را مششص میکنند تا بتوان بار مبناای آن بارای

بهتر برای تسهیل تفکر روبهجلو و افزایش آمادگی برای

زمان حال برنامهریزی کرد (مردوخی 81 :5935 ،و .)88

1. Foresight

 / 61تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )22پاییز 5931

روشهای کمّی و کیفی

 .1تحلیلهای متقاطع و ماتریسهای تأثیر

روش های کمّی بر پایاۀ ریاضایات بناا شادهاناد و از

تحلیاالهااای متقاااطع ،روشهااایی هسااتند کااه بااه مااا

معاديت و ابزارهای دقی اندازهگیری استفاده میکنناد.

کمااک ماایکننااد تااا دریااابیم کااه چگونااه روناادها و

روشهای کمّی ،ممکن است به مجموعهای از داده های

عملکرد های متفااوت بار یکادیگر تاثثیر مایگذارناد و

واقعاای تکیااه کننااد ،یااا همرااون برخاای کاااربردهااای

همرنین روابط بین متيیرها در یک سیستم چگونه است.

الگوسازی و بازی ،بر پایۀ دادههای فرضی و مفروضااتی

این روش که گاهی تحلیل ساختاری نیز نامیده میشاود،

خالف واقع استوار شوند ،دادهها و مفروضاتی کاه البتاه

برای شناسایی روابط میان روندها ،متيیر و رفتارهاا مفیاد

در قالبی کامالً ریاضیاتی ارائه میشاوند اماا روشهاای

است (تیشاهیاار .)582 :5931 ،در طای سایساال اخیار،

کیفاای ،در هاایس سااطحی ،از اناادازهگیااری عااددی بهااره

ماااتریسهااای تااثثیر ،بااه یکاای از رایااجتاارین اباازار

نمی گیرند و بهندرت نتایج خود را بار پایاۀ تحلیال هاای

آیندهپژوهی تبدیل شاده اسات .مااتریسهاای تاثثیر ،باا

آماری ارائه می دهند .به بیان روشنتر ،روش های کیفای

هدف بررسی سیستم ها و پویایی آنهاا مایتواناد باه ساه
5

در بررسی انگارههای پاساخدهنادگان درباارۀ آیناده ،از

دسااته تقساایم شااود :تحلیاال ساااختاری  ،اسااتراتژیهااای

یکسو به حقاای تجربای برآماده از شارایط گذشاته و

بازیگران 2و ماتریس احتماالی تاثثیر متقااطع( 9آرکاد و

حال تکیاه مایکنناد و ازساویدیگار ،باه برداشاتهاای

همکاااران .)2 :2118 ،همرنااین روش تحلیاال تااثثیر باار

اشراقی ،حدسی و فرضی خود تکیه مایکنناد (مهااجر،

روند ،4یک ابزار ناامیافته برای ادغام بارونیاابی بادون

 22 :5939و  .)29شایساااته اسااات بااارای درک بهتااار

غافلگیری با قضاوت هایی راجع به وقایع احتمالی آیناده

روشهای آیندهپژوهی ،آنها را باه جاای تقسایم باه دو

و تثثیرات وقون آنها را فراهم میکناد (تقاوا و علیازاده،

دستۀ کمّی و کیفی ،در طیفی پیوسته دساتهبنادی کنایم،

.)83:5981

طیفی که در یک انتهاای آن روشهاای کاامالً کیفای و
در انتهااای دیگااار آن روشهاااای کاااامالً کمّااای قااارار
ماایگیرنااد بیشااتر روشهااا ،دسااتکاام تااا اناادازهای بااه
کمّیسازی نیز توجه دارند (بل.)491 - 494 ،5932 ،
 .3-1-2مرررروری المررراری برررر روشهرررای
آیندهنگاری
با توجه به تعداد روش های موجاود در فعالیات هاای
آینده نگاری ،در اداماه توضایم مشتصاری در ماورد دو
روش تحلیل ،تحلیل های متقاطع و ماتریسهاای تاثثیر و
تحلیل سااختاری کاه اسااس ایان پاژوهش اسات ،ارائاه
میشود.

 .2تحلیل ساختاری
تحلیل ساختاری ،ابزاری طراحیشده بارای مارتبط-
ساختن ایادههاسات .ایان روش ،توصای

سیساتم را باه

کمک ماتریسی که تماام عناصار ساازنده آن را مارتبط
میکناد ،ممکان مای ساازد .ایان روش ،باا بررسای ایان
روابط ،مششصکردن متيیرهای ضروری را برای تکامل
سیستم ممکن میکند .تحلیال سااختاری ،بارای بررسای
کیفی سیستمهای بسیار متفاوت به کاار مایرود .سیساتم
تحاات بررساای ،بااه شااکل گروهاای از عناصاار (متيیرهااا/
عوامل) وابساته باههام درمای آیاد (آرکاد و همکااران،
1. Structural analysis
2. Actors stategies
3. Probabilistic cross- impact matrix
4. TIA: Trend impact analysis
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 .)8 :2118ساختار روابط از طری سلسلهمراتب عوامل و

همکاران .)8 :2118 ،این مرحله ،شامل شناسایی و رتبه-

بر اساس تثثیری که هر عامل بر بقیه عوامال دارد (فعاال

دهای مجاادد باه عواماال کلیادی ،یعناای عوامال کلیاادی

بااودن )5و تااثثیری کااه عاماال از بقیااه عواماال ماایپااذیرد

ضروری برای تکامل سیستم است .مقایسۀ رتبه عوامل از

(وابستگی )2بیان می شود (امروسایو و همکااران:2113 ،

دستهبندی های گوناگون (مستقیم ،غیرمساتقیم و باالقوه)

 .)4شبکۀ روابط میان عناصر ،یعنی ساختار سیستم ،کلید

یک منبع سرشاار از اطالعاات اسات .نتاایج دادههاا ،در

پویااای آنهااا را تشااکیل ماایدهااد و کااامالً ثاباات باااقی

مقابل میزان تثثیر و میزان وابستگی هر عامال ،مایتواناد

میماند .تحلیل ساختاری که هدف آن روشن کردن این

در یااک نمااودار دو بعاادی کااه در آن محااور  Xبیااانگر

ساختار است ،در سه مرحله رخ میدهد:

میزان وابساتگی و محاور  ،Yبیاانگر میازان تثثیرگاذاری

 -فهرست متغیرها  /عوامل

است ،بیاان شاود همرناین امکاان تعیاین اثرگاذارترین

این مرحله شامل ایجااد فهرساتی عاواملی اسات کاه
سیستم تحت مطالعه و همرنین محیط داخلی و خاارجی
آن را توصای

عوامل در سیستم و بررسی سایر نقش های مشتلا

ایان

عوامل وجود دارد (گودت و همکاران.)85 :2119 ،

کنااد (گاودت و همکاااران.)81 :2119 ،

این مرحله ،کمترین رسمیت را دارد و برای بقیاه فرایناد

 .2-2روندها
آینده نتیجۀ کنش چهار عامل مهم است ،عواملی که

نقشی تعیینکننده دارد.

با تاثثیر و تاثثرات مشتلا

 توصیف روابط بین متغیرهامرحلااه دوم ،در ماارتبطساااختن و توصاای

بار روی یکادیگر ،آیناده را

شاابکۀ

ماایسااازند ،ایاان چهااار عاماال عبااارتانااد از :تصاااویر،

روابط بین متيیرهاسات (آرکاد و همکااران.)8 :2118 ،

اقدامات ،روندها و رویدادها .بیشاک ،روناد و رویاداد

معمويً از قضاوت کارشناساان بارای ارزیاابی تاثثیر هار

شناختهشدهترین واژههای آیندهشناسی هستند کاه بار دو

متيیر بر دیگاری اساتفاده مایشاود ،در نتیجاه ماتریسای

ویژگی آینده متمرکزند .روندها ،به پیوستگی تاریشی و

شکل می گیرد که درایه های آن بیانگر اثر هار متيیار بار

زمااانی اشاااره دارنااد و رویاادادها ،باار گسسااتگیهااای

دیگری است (جورجیاو و دیگاران .)36 :5935 ،فرایناد

تاااریشی تثکیااد ماایورزنااد .روناادها از گذشااته آغاااز

پرکردن ماتریس ،یک فرایند کیفی است .برای  nعامل،

میشوند و تا آینده ادامه مییابند ،اما رویداد بار خاالف

 n×n-1پرسش مطرح میشود .برای هر جفت از عوامال

روند ،حاصل یک اتفاق یا حادثه است که باهشادت بار

این پرسشها مطرح میشود :آیا رابطهای حاکی از تثثیر

روندها و بهطور کل بر آینده تثثیر میگذارند (قدیری و

مسااتقیم بااین  iو  jوجااود دارد( (گااودت و همکاااران،

همکاااران .)5988 ،در آیناادهاندیشاای ،مناااور از رونااد

.)85 :2119

عبارت است از« :تيییرات منام در دادهها یا پدیدههاا در

 -شناسایی متغیرهای اصلی

خالل زمان» .در تعریفی دیگر ،روند یعنی پدیادهای کاه

آخرین مرحله ،شاامل شناساایی متيیرهاای اصالی و
عوامل کلیدی پویاییهای جهانی سیستم است (آرکاد و

در یک مادت کوتااه باا یاک گارایش و منطا خاا
تکرار میشود و یا به عبارت دیگر روناد یعنای تيییار و
توسعه به سمت یاک چیاز جدیاد و متفااوت (منازوی و

1. Motivity
2. Dependence

ناریزاده .)5983 ،یک روناد ،توساعهای باا مانادگاری
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چندینسال است و بهصاورت تجربای مساتند مایشاود.

چندین روش شناسی فرعی ،شامل تحلیل روند تااریشی،

روندها معماويً خاط سایری ثابات را جااری مایکنناد.

تحلیل محتوا ،تحلیل الگوهای چرخهای و بهره گیاری از

تيییرات گردشی و نوسانات بار آنهاا اثار نمایگاذارد و

دیدگاههای کارشناسانه نایر دلفی است .تحلیل روناد را

البته تيییرات یا خیزشهای تند نیز بر آنها بیتثثیر اسات.

نباید بهتنهایی بهکاار گرفات ،بلکاه بایاد آن را در کناار

روندها معمويً جهتی روشن را دنباال مایکنناد و مسایر

دیگر روش ها و بهگونهای متوازن بهکاار بارد و فقاط در

حرکت آنها قوی است .روند ،بر طب اصل «کسبوکار

چنین شرایطی است کاه تحلیال روناد ساودمند خواهاد

ماننااد همیشااه »5اسااتمراری از رویاادادهااا را توصاای

بود .تحلیل روند در کنار دیگر روشهای آیندهپژوهانه،
55

میکند .روندها ،الگوهای تيییر در امور پراهمیت از دید

میتواند به تحلیالهاای ماا درباارۀ آینادههاای ممکان

مشاهدهگر هستند که در طول زمان بهوقون میپیوندناد.

ادراکی ژرفتر و گستردهتر ببششد (فیرماینگر.)2119 ،

اولین گام در آیندهپژوهی ،کش

روندهایی اسات کاه

هماکنون در جریان هستند (زارعیان و ستارزاده.)5931 ،
علم به آینده از ابتادای تااریخ ارزش ویاژهای داشات و
شناخت روندهای پیش رو ،از مهمترین وماای

مراکاز

کالنروندها
کالنروندها ،عواملی جهانی هستند که شارایط پایاه
را در تمام زمینههاای اقتصااد و جامعاه بارای چاارچو

مطالعاااتی در حااوزۀ مسااائل راهبااردی بااهشاامارمیرود

زمااانی  91تااا  11سااال تشااکیل ماایدهنااد (وینترهاااف و

(تیشهیار .)25 :5931 ،رونادها ،تيییراتای هساتند کاه در

همکااااران .)9 :2113 ،کاااالنرونااادها ،بااارای صااانایع،

طی زمان در طی های سیاسی ،2اقتصادی ،9اجتماعی 4و

شرکتها و افاراد مشتلا  ،تعااری

و اثارات متفااوتی

تکنولااوژیکی 1رخ ماایدهنااد .ایاان طی ا هااا اغلااب بااا

دارد .تحلیاال ایاان کااالنروناادها و کاااربردهااای آن،

مشف هایی 8بیان میشوند گزینههاای دیگاری از قبیال

مؤلفه ای مهم از اساتراتژی ،فرایناد توساعه و ناوآوری و

«ارزشها»« ،6محیط زیست »8و «مساائل قاانونی »3باه آن

طراحی و برناماه ریازی فنااوری آینادۀ یاک شارکت را

اضافه شده است (مهاجر.)86 :5939 ،

تشکیل میدهد (افارت .)2 :2154 ،آنهاا اکناون اهمیات
بسیاری دارند و نسبتاً با اطمیناان مایتاوان گفات کاه در

 .1-2-2تحلیل روند
تحلیل روند 51،اکثراً در حوزه هایی مانناد بازاریاابی،
طراح ای کساابوکااار و برنامااهری ازی راهبااردی ،در دو
مقیاس ملی و بنگاهی بهکار میرود .تحلیل روند ،دارای

آینده نیز اهمیت زیاادی خواهاد داشات .آینادهپژوهاان
برای شناساایی و تحلیال کاالنرونادها ،روششناسای و
الگوهااای گوناااگونی ارائااه کااردهانااد کااه یکاای از
مشااهورترین الگوهااای دسااتهبناادی روناادها STEEPv

اساات ایاان اصااطالح ،ساارواژۀ شااش واژۀ اجتماااعی،
1. Business as usual
2. Political
3. Economic
4. Social
5. Technological
6. STEP, STEEP, STEEPV, PESTLE
7. Values
8. Environment
9. Legal
)10. trend analysis (TA

فناااااوری ،اقتصااااادی ،زیسااااتمحیطاا ای ،سیاساا ای و
ارزشهاست.

11. possible futures
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 .3-2لمرررعبنررردی ادبیرررات و اسرررت را

اسااتشراج شااده اساات .درنهایاات ،روناادها و متيیرهااای

کالنروندهای مؤثر بر کسبوکارهای آینده

شناساییشده در حوزۀ نیروهای پیشران (اعم از سیاسای،

در این بشش با هدف تحلیل و بررسی پژوهشهاای

اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فناوری) ،نیروهاای

پیشین در حوزه روندشناسی ،بر اساس ناارات خبرگاان

بازار ،نیرو های اقتصادی خرد و کالن و نیروهای صنعت

و همرنااین مطالعااات انجااامشااده ،روناادهای کلیاادی و

بانکداری تقسیمبندی شدند.

تثثیرگااذار باار آیناادۀ صاانعت بانکااداری دسااتهبناادی و
لدول  :1کالنروندهای مؤثر بر بازار کسبوکارهای آینده
مؤرفه یا متغیر

نام

مؤرفه یا متغیر

اختصاری

نام
اختصاری

نیررروهای پیشران
جمعیت در حال رشد جهان

SO1

رکود اقتصادی

ECO1

تيییر در الگوی مهاجرت

SO2

انتقال قدرت اقتصادی به سمت شرق

ECO2

تيییر در ارزشها و پذیریش عمومی فناوریهای جدید

SO3

رشد بشش خدماتی

ECO3

افزایش شهرنشینی

SO4

جهانیشدن اقتصاد و رقابت

ECO4

افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای کسبوکار

SO5

نوسان تقاضای بازار

ECO5

تيییر در ساختار خانوادهها

SO6

مهور مدلهای نوپدید کسبوکار (انگارههای جدید)

ECO6

رشد رسانهها و شبکههای اجتماعی

TECH1

انتقال به اقتصاد دانشبنیان

ECO7

TECH2

افزایش بازارهای نوپدید

ECO8

TECH3

جهانیشدن زنجیره تثمین و ارزش

ECO9

TECH4

افزایش برونسپاری

ECO10

همگرایی فناوری محصول

TECH5

محو مرز بین تولید و خدمت

ECO11

میزان تيیرات فناوری در صنعت

TECH6

تيییر مسیر از تولید انبوه به سفارشی و ششصیسازی

ECO12

بسترسازی در انتقال فناوری

TECH7

جابه جایی قدرت (تيییر در هندسه قدرت)

POL1

بسترسازی در تولید فناوری

TECH8

رشد تثثیر فناوریهای نومهور و نوپدید
(نانو ،بایو ،سلولهای بنیادی و)...
سرعت در حال افزایش نوآوری و تيییر فناورانه
کوچکسازی محصويت
(همانند خدمات موبایل بانک)

افزایش همکاریهای بینالمللی و رشد مشارکتهای
چند ملیتی

POL2

میزان همسویی تيییرات در سطم جهانی

TECH9

نفوذ شبکههای قومیمذهبی

POL3

تيییرات اقلیمی

ENV1

تيییر الگوی حاکمیت

POL4

افزایش تقاضا برای انرژی

ENV2

ثبات سیاسی

POL5

افزایش تقاضا برای محصويت سبز

ENV3

دخالتهای سیاسی در ابعاد اقتصادی

POL6

کمیابی منابع طبیعی

ENV4

آزادسازی تجاری

POL7

افزایش آلودگی زیستمحیطی ،صوتی و ...

ENV5

حمایت از حقوق سرمایههای فکری

POL8

اتمام سوختهای فسیلی

ENV6

-

-
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نیرررویهای بررازار
بششهای بازار

MA1

حساسیت به قیمتها

MA9

نرخ رشد بازار

MA2

چرخه عمر محصول

MA10

بازارهای هدف

MA3

فصلیبودن فعالیت

MA11

طرح بازاریابی

MA4

سودآوری

MA12

نیازهای تثمین مالی

MA5

رفتار مصرفکننده

MA13

هزینههای عملیاتی

MA6

جایگزینها (محصويت و خدمات)

MA14

درآمدها

MA7

تنون محصول

MA8

ورودیهای جدید و عوامل بازدارنده (بازارهای
غیرمجاز)
-

MA15

-

نیررروهای اقتصادی (خرد و کالن)
نرخ تورم

F.eco1

سیاسیکاری اقتصادی

F.eco16

سیاستهای پولی

F.eco2

اقتصاد نفتی

F.eco17

سیاستهای ارزی

F.eco3

رکود اقتصادی

F.eco18

فرار مالیاتی

F.eco4

روابط تجاری و بازرگانی

F.eco19

قوانین و مقررات دولتی

F.eco5

فرهنگ مصرفگرایی

F.eco20

توان و هزینههای تولید و خدمات

F.eco6

مداخله دولت در اقتصاد

F.eco21

حمایت دولتی و گرایش به مصرف داخلی

F.eco7

سطم درآمدها

F.eco22

بانکمحور بودن اقتصاد

F.eco8

سطم دستمزدها

F.eco23

ارائه آمارهای متناقض از دستگاههای متولی

F.eco9

بازارهای غیررسمی

F.eco24

بیثباتی اقتصادی

F.eco10

تسهیالت بانکی

F.eco25

بیثباتی نرخ بهره

F.eco11

وضعیت جهانی بازار

F.eco26

قانونگریزی

F.eco12

بازارهای سرمایه

F.eco27

کسری بودجه دولت

F.eco13

زیرساختهای اقتصادی

F.eco28

تحریمها

F.eco14

ایجاد تحول در ناام بانکی

F.eco29

رکود تورمی

F.eco15

-

-

نیررروهای صنعت بانکداری
تثمینکنندگان و بازیگران زنجیره ارزش

Ban1

ذینفعان

Ban2

افزایش رقبا

Ban3

تازهواردان

Ban4

حمایت نکردن دولت از بانکها
ضع

در بدنه کارشناسی

شفافیت نداشتن صورتهای مالی در بانکها
ضع

در مرزبندی بنگاههای کارآمد و ناکارآمد

Ban17
Ban18
Ban19
Ban20

کفایت نداشتن سرمایه

Ban5

وجود تنگناهای تثمین مالی

Ban21

مطالبات غیرجاری بانکها

Ban6

کاهش سودآوری بانکها

Ban22

بدهی بانکها به بانک مرکزی

Ban7

افزایش خطر ریسکپذیری اعتباری بانکها

Ban23
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اوراق مشارکت شرکتهای دولتی

Ban8

استقاللنداشتن بانک مرکزی

Ban24

محدودیت نقلوانتقال ارزی

Ban9

نبود شایستهسايری

Ban25

محدودیت منابع

Ban10

رشوهخواری و دزدسايری

Ban26

کنترل منابع و مصارف

Ban11

هجوم یکباره برای برداشت سپردهها (خروج سپردهها)

Ban27

ضع

مدیریت ریسک

Ban12

نبود اطمینان از بازگشت سرمایه

Ban28

ضع

ناارت و کنترل

Ban13

تسهیالت تکلیفی دولت

Ban29

Ban14

تيییرات ساختاری در صنعت بانکداری

Ban30

تمایز بین بدهکاران بدحسا و خوشحسا

Ban15

سلیقهها و ذائقههای گوناگون مشتریان

Ban31

در مدیریت نقدینگی و اعطای تسهیالت

Ban16

مجازیسازی و خدمات الکترونیکی

Ban32

ضع

بنگاهداری بانکها
ضع
ضع

 .3روششناسی
خود ،مسالله

است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجاام یاک

هر پژوهشی بر پایه روششناسی خا

تحقی را میآزمایاد و نقاد مایکناد .در ایان بشاش از

پژوهش به کارگرفته مایشاود .پاژوهش حاضار از ناار

مقاله ،روششناسی ویژه پژوهش ارائه شده است.

گردآوری اطالعات ،تحقی توصیفی از شاخه پیمایشای
اساات .باارای جمااعآوری ادبیااات تحقی ا بااه مقااايت،

 .1-3روش تحقیق از منظر هردف و گرردآوری

گزارشها و کتا های مشتل

اطالعات

استفاده از این منابع ،توصیفی از موضون تحقیا حاضار

مراجعه شده است تاا باا

یکی از مراحل انجام تحقیا  ،انتشاا روش تحقیا

ارائه گردد .همرنین ازآنجاکه در این پاژوهش از روش

است .روش تحقی فرایند نااممند و هدفدار برای پاساخ

تحلیاال ساااختاری ،تحلیاال تااثثیر متقاباال و تحلیاال رونااد

باااه ساااؤايت تحقیااا اسااات (احمااادی.)91 :5935 ،

استفاده شده است ،از نار روش هاای آینادهنگااری ،در

بااهطااورکلی ،روشهااای تحقیاا در علااوم رفتاااری را

دستۀ روشهای کمّای -کیفای (نیماهکمّای) و اکتشاافی

میتوان با توجه به دو مالک :الا  :هادف تحقیا : ،

قرار میگیرد.

شیوۀ گردآوری دادهها ،دستهبنادی کارد .ایان پاژوهش

در این پژوهش ،نشسات رونادهای ماؤثر بار آینادۀ

بااا توجااه بااه اهااداف در نااار گرفتااهشااده ،پژوهشاای

صنعت بانکداری از طری مطالعات کتابشانهای شناسایی

کاربردی -توسعهای است.

میشوند و در ماتریس تثثیر متقابل جاگاذاری مایشاود

تحقیقات علمی را بار اسااس چگاونگی گاردآوری

(جاادول شاامارۀ  ،)5سااپس بااا تکمیاال ماااتریس ،اثاارات

دادههای مورد نیاز(طرح تحقی ) ،مایتاوان باه دو دساتۀ

متقابل از طری پانل خبرگان و با استفاده از ابزار تحلیال

زیاار تقساایم کاارد :ایاان پااژوهش ،از منااار گااردآوری

دادههااای کیفاای (روش تحلیاال ساااختاری) دادههااای

اطالعات تلفیقی است ،يزم به ذکر است پاژوهش هاای

مستشرج از آراء خبرگان تحلیل و ارزیابی میشود.

تلفیقی نوعی استراتژی پژوهشای یاا روششناسای بارای
گردآوری ،تحلیال و ترکیاب داده هاای کمّای و کیفای

 .2-3لامعه و نمونۀ آماری پژوهش
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جامعااۀ آماااری در ایاان پااژوهش در بشااش شااامل

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

مجموعااهای از متشصصااان و خبرگااان دارای دیاادگاه

 .1-4تحلیل اوریه دادههای گردآوریشده از

آیندهپژوهاناه و راهباردی صانعت بانکاداری اسات کاه

ماتریس تأثیر متقابل (بر گذر)

تعااداد آن در حاادود  91نفاار باارآورد ماایشااود .نمونااۀ

در ایان گااام بااا اساتفاده از روش تحلیاال ساااختاری/

آماری متشکل از هشت نفار از خبرگاان حاوزه یادشاده

تثثیر متقابل (برگذر) که یکای از روش هاای نیماهکمّای

است که براساس روش نمونهگیری از نون «نمونهگیاری

(کمّی /کیفی) آیندهپژوهی است ،ماتریس تحلیال تاثثیر

قضاوتی و هدفمند» و در دسترس انتشا شدند .باتوجاه

متقاباال عواماال بااا تشااکیل پااانلی متشااکل از  8نفاار از

باه ناون جامعاۀ آمااری ماوردنار و باا توجاه باه ناون

خبرگان تکمیل شد .ابعاد ماتریس  81×81باود باه ایان

اطالعات يزم برای انجام تحقی  ،از نمونهگیری یادشده

ترتیااب کااه خبرگااان قضاااوت خااود را در مااورد تااثثیر

استفاده شده است.

هریک از عوامل مندرج در سطر ،بر تماامی عوامال کاه
در ستون درج شده بودناد ،در قالاب اعاداد  1تاا  9بیاان

 .3-3نرمافزار مورد استفاده

کردهاند ،به این ترتیب که  =1بدون تثثیر =5 ،تثثیر کام،

نرمافازار میاکماک بارای انجاام محاسابات پیریادۀ

 =2تثثیر متوسط و  =9تثثیر زیاد باود .اجماان ناارات در

ماتریس برگذر طراحی شده است .روش ایان نارمافازار

خانههای مربوطه قرار داده شده است .مجمون اعداد هار

بدینگونه است که ابتادا متيیرهاا و مؤلفاههاای مهام در

سطر ،بیانگر جمع فعاال و مجماون داده هاای هار ساتون

حااوزه مااورد نااار شناسااایی شااده و سااپس آنهااا را در

بیانگر جمع غیرفعال است .ماتریس تحلیل اثر متقابل بین

ماتریساای ماننااد ماااتریس تحلیاال تااثثیر برگااذار وارد

عوامل کلیادی ،باا تشاکیل پاانلی تکمیال شاده ،ساپس

میکنند درپایان ،خبرگان میزان ارتباط این متيیرها را با

دادههای ایان مااتریس وارد نارمافازار میاکماک شاده

حوزه مربوطه تششیص می دهناد .متيیرهاای موجاود در

است .عوامل بهدساتآماده از تحلیال مااتریس و نحاوۀ

سطر ها بر متيیرهای موجود در ستونها تثثیر میگذارند.

توزیع متيیرها در نمودار (حاول قطار) بیاانگر ایان نکتاه

بدینترتیب ،مجمون داده های متيیرهای ساطرها ،میازان

است کاه عوامال برگزیاده تاثثیر زیااد و پراکنادهای بار

تثثیرگااذاری و مجمااون دادههااای متيیرهااای سااتونهااا،

یکدیگر داشته و در واقع وضعیت سیستم ناپایدار اسات.

میاازان تثثیرپااذیری را نشااان خواهنااد داد (زالاای:5932 ،

ازطرف دیگر ،ماتریس بر اساس شاخصهای آمااری باا

.)83

 2بار چرخش از مطلوبیات و بهیناهشادگی  511درصاد
برخوردار باوده کاه حااکی از روایای باايی مااتریس و
پاسخهای آن است.

تحلیل کالنروندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری ،تحلیل تثثیر متقابل (بر گذر) 66 /

لدول  :2تحلیل اوریه دادههای ماتریس تأثیرات متقابل (تحلیل ساختاری)
شاخص

مقدار

اندازه ماتریس

81

تعداد چرخش

2

تعداد عدد صفر

363

تعداد عدد یک

5286

تعداد عدد دو

383

تعداد عدد سه

941

درجه پرشدگی

% 69

 .2-4میزان اثرگذاری و اثرپذیری روندها بر یکدیگر
اثرپذیری روندها بر اساس جمع فعال و غیرفعال آنهاست.

خروجی بعدی نرمافزار رتبهبندی ،میزان اثرگذاری و

لدول  :3رتبهبندی ماتریسها بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
نام متغیر

رتبه
بندی

نام متغیر

میزان
اثرگذاری

میزان
اثرپذیری

5

نبود ثبات اقتصادی

231

سودآوری

211

2

سودآوری

283

کاهش سودآوری بانکها

245

9

سیاستهای ارزی

281

کفایت نداشتن سرمایه

245

4

کاهش سودآوری بانکها

215

بازارهای سرمایه

291

1

افزایش رقبا

248

تحریمها

226

8

تسهیالت بانکی

226

وجود تنگناهای تثمین مالی ( 88درصد توسط

226

بانکها و 54درصد توسط بازار سرمایه)
6

محدودیت منابع

221

مطالبات غیرجاری بانکها

229

8

مداخله دولت در اقتصاد

221

قوانین و مقررات دولتی

229

3

دخالتهای سیاسی در ابعاد اقتصادی

221

تسهیالت بانکی

229

51

سیاستهای پول

258

سیاستهای پولی

258

55

مطالبات غیرجاری بانکها

258

محدودیت منابع

259

52

روابط تجاری و بازرگانی

258

بیثباتی در نرخ بهره

213

59

درآمدها

258

درآمدها

213

54

کفایتنداشتن سرمایه

255

تسهیالت تکلیفی دولت

214

51

تحریمها

213

بدهی بانکها به بانک مرکزی

536

212

مداخله دولت در اقتصاد

531

58
56

ضع

در مدیریت نقدینگی و اعطای تسهیالت
وجود تنگناهای تثمین مالی

212

ضع

در مدیریت نقدینگی و اعطای تسهیالت

539
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( 88درصد توسط بانکها و 54درصد توسط بازار
سرمایه)
58

قوانین و مقررات دولتی

211

هزینههای عملیاتی

531

53

محدودیت نقل و انتقال ارزی

536

بیثباتی اقتصادی

588

21

بازارهای سرمایه

539

افزایش خطر ریسکپذیری اعتباری بانکها

588

25

ثبات سیاسی

588

میزان تيیرات فناوری در صنعت

588

22

تسهیالت تکلیفی دولت

588

مجازیسازی و خدمات الکترونیکی

588

29

رکود تورمی

589

افزایش رقبا

585

24

نیازهای تثمین مالی

589

سرعت در حال افزایش نوآوری و تيییر فناورانه

563

21

هزینههای عملیاتی

585

28

بانک محور بودن اقتصاد

563

26

ثبات نداشتن نرخ بهره

563

28

رکود اقتصادی

568

کنترل منابع و مصارف

ضع

نیازهای تثمین مالی
ضع

ناارت و کنترل

تيییر در ارزشها و پذیریش عمومی فناوریهای

563
563
564
562

جدید
23

نرخ تورم

564

بانکمحور بودن اقتصاد

562

91

شفافیتنداشتن صورتهای مالی در بانکها

564

رفتار مصرفکننده

583

95

تنون محصول

586

نرخ تورم

586

92

سیاسیکاری اقتصادی

586

محدودیت نقل و انتقال ارزی

581

99

بدهی بانکها به بانک مرکزی

581

جهانیشدن اقتصاد و رقابت

582

94

ورودیهای جدید و عوامل بازدارنده

581

ایجاد تحول در ناام بانکی

581

(بازارهای غیرمجاز و خارج از ناارت)
91

استقاللنداشتن بانک مرکزی

581

اقتصاد نفتی

581

98

کنترل منابع و مصارف

519

ورودیهای جدید و عوامل بازدارنده

518

در بدنه کارشناسی

ضع

(بازارهای غیرمجاز و خارج از ناارت)
519

سیاستهای ارزی

515

ضع

96
98

جهانی شدن اقتصاد و رقابت

519

رکود تورمی

515

93

زیرساختهای اقتصادی

519

ثبات سیاسی

515

41

ناارت و کنترل

515

زیرساختهای اقتصادی

515

45

آزادسازی تجاری

515

روابط تجاری و بازرگانی

548

42

اقتصاد نفتی

515

تنون محصول

544

49

میزان تيیرات فناوری در صنعت

548

رکود اقتصادی

545

ضع

44
41

ضع
ضع

مدیریت ریسک

596

تمایز بین بدهکاران بدحسا و خوش

596

ضع

مدیریت ریسک

دخالتهای سیاسی در ابعاد اقتصادی

593
596

حسا
48

مجازیسازی و خدمات الکترونیکی

592

هجوم یکباره برای برداشت سپردهها
(خروج سپردهها)

596

تحلیل کالنروندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری ،تحلیل تثثیر متقابل (بر گذر) 63 /

46

رشوهخواری و دزدسايری

526

شفافنبودن صورتهای مالی در بانکها

596

48

رکود اقتصادی

521

سلیقهها و ذائقههای گوناگون مشتریان

592

43

رفتار مصرفکننده

529

آزاد سازی تجاری

591

11

هجوم یکباره برای برداشت سپردهها (خروج

529

رکود اقتصادی

526

سپردهها)
15

نبود شایستهسايری

513

12

افزایش همکاریهای بینالمللی و رشد

513

افزایش همکاریهای بینالمللی و رشد

521

مشارکتهای چندملیتی
سیاسیکاری اقتصادی

521

مشارکتهای چندملیتی
19

سلیقهها و ذائقههای گوناگون مشتریان

514

14

سرعت در حال افزایش نوآوری و تيییر فناورانه

36

11

تيییر در ارزشها و پذیریش عمومی فناوریهای

39

کوچکسازی محصويت

513

(همانند خدمات موبایل بانک)
استقاللنداشتن بانک مرکزی
ضع

تمایز بین بدهکاران بدحسا و

جدید

518
512

خوشحسا

18

افزایش خطر ریسک پذیری اعتباری بانکها

83

16

کوچکسازی محصويت

19

در بدنۀ کارشناسی

ضع

افزایش شهرنشینی

39
85

(همانند خدمات موبایل بانک)
18

ایجاد تحول در ناام بانکی

93

نبود شایستهسايری

63

13

افزایش شهرنشینی

93

رشوهخواری و دزدسايری

63

81

رشد رسانهها و شبکههای اجتماعی

29

رشد رسانهها و شبکههای اجتماعی

18

 -3-4تحلیل سیستم

پراکنش متيیرها به صورت حرف  Lانگلیسی اسات ،اماا

هدف نهایی تحلیل سااختاری ،شاناخت ویژگایهاا،

در سیستمهای ناپایدار ،وضعیت پیریدهتر است و عوامل

ساختار ،متيیرهای کلیادی و مهمتارین عناصار ماؤثر بار

حول قطر مرکازی صافحه پراکنادگی قارار دارناد و در

سیستم است .در ماتریس متقاطع ،جمع اعداد موجود در

بیشتر مواقع ،حالت بینابینی از تثثیرگذاری و تثثیرپاذیری

سطر برای هر متيیار ،بیاانگر جماع فعاال اسات و میازان

را نشان می دهند که ارزیابی و شناسایی عوامل اصالی را

تثثیرگذاری آن عامل را نشاان مایدهاد و جماع اعاداد

دشوار مینماید.

موجود در ستون ،نیز بیانگر جمع فعال و غیرفعال است و

شکل( )5پراکندگی کالنروندهای تثثیرگذار بر آیناده

میزان تثثیرپذیری آن عامل را نشان میدهد .نحوه توزیع

کسبوکارها را نشان میدهد .آنره از این شاکل مایتاوان

و پااراکنش متيیرهااا در صاافحه پراکناادگی ،حاااکی از

دریافت ،وضعیت ناپایدار سیساتم اسات .همانگوناه کاه در

میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم مورد مطالعه اسات.

شکل ( )5مشاهده میشود ،بیشتر متيیرها در اطاراف محاور

در بشش روششناسی و تحلیل میاکماک در مجماون

اصلی صفحه پراکندهاند.

دو نون از پراکنش عوامل تعری

شده است کاه بیاانگر

پایدار و یا ناپایدار بودن سیستم است .در سیساتم پایادار
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شکل  :1نقشه پراکندگی متغیرها و لایگاه آنها در محور تأثیرگذاری -تأثیرپذیری بر اساس نام اختصاری متغیرها

 .4-4شناسایی متغیرهای راهبردی در نمودار
متيیرهای راهبردی متيیرهایی هستند که هام قابلیات

سوی بازیگران را دارد .سیستم مورد مطالعه این پژوهش

دستکاری و کنترل دارند و هم بر پویایی و تيییر سیساتم

از نون دوم است .در جدول زیر ،میتاوان متيیرهاایی را

تثثیرگذارند .با این توصی  ،متيیرهایی را که تثثیر بسیار

کاااه در هااار دو ساااتون در فهرسااات تثثیرگاااذارترین و

بايیی دارند ،ولی کنترلشدنی نیساتند ،نمایتاوان متيیار

تثثیرپذیرترین قرار دارناد ،مشااهده نماود .اگار نماودار

راهبردی محسو کرد .مقایساه متيیرهاای تثثیرگاذار و

وضاعیت متيیرهااا را بااه صاورت یااک شاابکه مشتصااات

تثثیرپذیر بر اساس رتبهبندی آنها نشستین گام در یافتن

فاارک کناایم ،متيیرهااای قرارگرفتااه در ناحیااه  2چنااین

متيیرهای راهبردی است .بر ایان اسااس ،چنانراه تعاداد

وضعیتی دارند و برنامهریزان بهندرت قادر باه تيییار ایان

متيیرهاای تکاراری در تثثیرگاذارترین و تثثیرپااذیرترین

متيیرها هستند .متيیرهاای قرارگرفتاه در ناحیاه  9شابکه

متيیرها باي باشند ،سیستم دارای تعدادی متيیر راهباردی

مشتصاااات ،چنانکاااه در شاااکل( )2مشاااشص اسااات،

اساات کااه قابلیاات کنتاارل و هاادایت سیسااتم را آسااان

تثثیرگذاری و تثثیرپذیری بسیار پایینی در سیساتم دارناد

می نمایاد .چنانراه تعاداد متيیرهاای تکاراری در ساتون

و نمیتوانند متيیر راهباردی محساو شاوند .متيیرهاای

تثثیرگذاری و تثثیرپذیرترین متيیرها پایین باشند ،سیستم

ناحیه  4نیز باه دلیال وابساتگی شادید باه ساایر متيیرهاا،

دارای ساختار خاصی است که قابلیت کنترل کمتاری از

خاصیت راهبردی ندارند و بیشتر نتیجه ساایر متيیرهاا باه

تحلیل کالنروندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری ،تحلیل تثثیر متقابل (بر گذر) 85 /

حسا می آیند .اما متيیرهای ناحیه  2شابکه مشتصاات،

بنابراین با توجه به صفحه پراکنادگی در شاکل (،)9

متيیرهای راهبردی هستند ،چرا که هم قابلیت کنتارل باا

ماایتااوان متيیرهااای راهبااردی مااؤثر باار آینااده صاانعت

سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیساتم ،تاثثیر بسایاری

بانکااداری را در ناحی اه  2صاافحه پراکناادگی مطاااب بااا

دارند .درواقع ،هرچه از ناحیه  9به سمت انتهای ناحیاه 2

جدول ( )4مشاهده کرد.

شبکه مشتصات نزدیکتر میشویم ،بر میازان اهمیات و
راهبردی بودن متيیرها افزوده میشود.
لدول  :4متغیرهای راهبردی مؤثر بر آینده صنعت بانکداری
سودآوری

کفایت سرمایه

مداخله دولت در اقتصاد

تحریمها

کنترل منابع و مصارف

قوانین و مقررات دولتی

مطالبات معوق بانکها

تسهیالت تکلیفی دولت

افزایش نرخ بهره و ذخیره قانونی

ثبات اقتصادی

شکل  :2موقعیت متغیرهای راهبردی در نمودار (ربانی)521 :5935 ،
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شکل  :3نقشه پراکندگی متغیرها و لایگاه آنها در محور تأثیرگذاری -تأثیرپذیری بر اساس نام متغیرها و موقعیت
آنها در برابر خط قطری

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
 .1-5کرررراربرد یافتررررههررررای پررررژوهش در

موجود است .شناسایی ،تحلیل و فهم نیروهاای پیشاران،

برنامررهریررزیهررای کررالن مرررتبط بررا حرروزه

کالن روندها و روندهایی که مؤثر بر آینده ایان صانعت

کسبوکارها

هستند ،برای کسب نمایی کلی از آینده در حاال مهاور

آیندهنگااری حاوزهای اسات کاه نتاایج آن کااربرد

ضروری است .امروزه تيییرات با نرخ سریعتری به وقون

زیااادی در برنامااهریاازیهااا و سیاسااتگااذاریهااا دارد.

میپیوندد .تيییرات فناورانه و صانعتی و متعاقبااً تيییار در

پاااژوهش حاضااار در زمیناااه آینااادهنگااااری رونااادها و

دیگر جنبه هاای زنادگی ،افازایش روزافازون وابساتگی

کالن روندهای مؤثر بار باازار آیناده صانعت بانکاداری

متقابل کشورها و ملل ،تمرکززدایی جواماع و نهادهاای

است زمینهای که در داخل کشاور تااکنون باه صاورت

موجود که به دلیال گساترش فنااوری اطالعاات شاتا

جدی بررسی و مطالعه نشده است .در واقع این پاژوهش

بیشتری یافته است ،تمایل روزافزون باه جهاانیشادن باه

می تواناد گاام کاوچکی بارای شارون تحقیقاات بعادی

همراه حفظ ویژگی های ملی ،قومی و فرهنگی ،تضامین

باشد .با توجه به اینکه در شرایط فعلی صنعت بانکاداری

رشد سود و فروش بانکها در آینده و میزان پاذیرش و

کشور و همرنین فضای کسبوکار در وضعیت مطلو

مقبولیت یک خدمت ماالی جدیاد در باازار باه عاواملی

و آرمانی قرار ندارند ،تالش برای بهبود این وضعیت در
خور توجه است و يزمه بهبود مؤثر ،آگااهی از شارایط

تحلیل کالنروندهای مؤثر بر آیندۀ بازار صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل ساختاری ،تحلیل تثثیر متقابل (بر گذر) 89 /

چااون پیریاادگی ،5سااازگاری ،2مزیاات نساابی ،9ارتباااط

تحلیل آثار متقابل روندهای کلیدی ،در مراحل مشتلا

پااذیری ،4قابلیاات آزمااایش ،1اعتماااد مشااتری و عواماال

روش سناریونگاری استفاده کرد .از آنجا که این روش،

دیگری نایار آنهاا ،درک بهتار و بیشاتر از «تيییارات» و

یاک روش نیمااهکمّاای اساات .بناابراین ماایتوانااد میاازان

«آینااده» را باارای کساابوکارهااا و همرنااین سااازمانهااا و

اطمینان فرایناد ساناریوپردازی را افازایش دهاد و یاافتن

نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز از جمله ناام بانکی ایاران

روندها و عوامل کلیادی و شناساایی منطا ساناریوها را

که یکی از مهمتارین بشاشهاای اقتصااد اسات ،ضاروری

اطمینانبششتر نماید .با استفاده از نرمافازار میاکماک

میسازد .در واقاع اساتفاده از آینادهنگااری و نتاایج آن در

ماایتااوان تثثیرگااذارترین و تثثیرپااذیرترین روناادها را

برناماااهریااازیهاااای بلندمااادت و راهباااردی و حتاااای

شناسااایی کاارد و آنهااا را در برنامااهریاازی پاایش چشاام

برنامهریزیهای میانمدت و کوتاهمدت ،باعث میشود کاه

داشت .در واقع میتوان گفات یافتاههاای ایان پاژوهش

منفعالنه به سمت آینده پیشروی نشود و با آگااهی نسابی از

نیماای از فراینااد سااناریونگاری را پوشااش ماایدهااد و

اوضان و شرایط ،آینده ساخته شود.

میتوان پس از شناسایی عادمقطعیاتهاا کاه از آنهاا در

در این پژوهش تالش شده است نیروهاای پیشاران و

شناسایی محور های سناریو استفاده میشاود ،باا تشاکیل

روندهای کلیدی مؤثر بر آینده باازار صانعت بانکاداری

پانل های خبرگان ،به توصی

و داستانسارایی در ماورد

شناساااایی شاااود ،ساااپس بااا اساااتفاده از روش تحلیااال

تااثثیرات ایاان نیروهااای پیشااران باار یکاادیگر و نیااز باار

ساااختاری /تحلیاال تااثثیر متقاباال ،اقاادام بااه تحلیاال ایاان

روناادهای کلیاادی پرداخاات و از ایاان طری ا تصااویری

روندها و کالنروندها گردد.

روشنتر از آینده ارائه کرد .در این پانلها و نشساتهاا،
خبرگان در مورد تثثیرات پیشارانهاا بار یکادیگر و نیاز

 .2-5کرراربرد یافتررههررای پررژوهش برررای سررایر

رونادهای کلیاادی شناساااییشاده داسااتانساارایی کننااد،

روشهای آیندهنگاری

همرنین می توانند در مورد روندهای آینده این نیروها و

همانطور که پیشتار گفتاه شاد ،روشهاای بسایاری

عوامل بحث کارده باه نتاایجی برساند و بار ایان اسااس

باارای انجااام فعالیااتهااای آیناادهنگاااری وجااود دارد و

سااناریوهااایی نیااز باارای آیناادۀ بااازار صاانعت بانکااداری

گاهی این روشهاا در کناار یکادیگر قارار مایگیرناد.

نگاشته شود که نتاایج آن نیاز مایتواناد در خاور توجاه

روش تحلیل ساختاری /تحلیل تاثثیر متقابال کاه تاا حاد

مسلوين ،برناماهریازان و تصامیمگیرنادگان ایان زمیناه

زیادی منطب بر روش تحلیل تثثیر بر روند اسات ،یکای

باشد.

از روشهایی است که در کنار برخی روشهاای دیگار،
نتایج پرباری را به ارمياان مایآورد .معماويً نتاایج ایان
روشها در کناار روش ساناریوپردازی مایتواناد بسایار
مؤثر باشد .مایتاوان از نتاایج روش تحلیال سااختاری و
1. Complexity
2. Compability
3. Relative Advantage
4. Communicability
5. Dividibility

 .3-5پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 ازآنجاکااااه پااااژوهشهااااای مشااااابه در زمینااااهآیندهنگاری صنعت بانکاداری انجاام نشاده باود و نباود
چنین پژوهشهایی بهدرستی محسوس باود ،هادف ایان
پژوهش ایجااد بنیاانی بارای فعالیاتهاایی از ایاندسات
اساات .بنااابراین ماایتااوان پااژوهشهااایی مشااابه را در
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مقیاااسهااای متفاااوت و باارای صاانایع گوناااگون و یااا

و دانااش ،ترجمااه :مصااطفی تقااوی و محساان محق ا ،

انجام داد تاا رونادها

تهران :موسساه آموزشای و تحقیقااتی صانایع دفااعی،

شرکتها و کسب وکارهای خا

و عوامل مؤثر بار آیناده ایان کسابوکارهاا باا دقات و
وضوح بايتری آینده این نون از کسبوکارهاا را بارای
مدیران و سرمایهگذاران ترسیم کند.
 طراحاای و تاادوین پژوهشاای مبتناای باار رویکااردسناریویی همانطور که در بشش کاربرد یافتهها عناوان

مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 -9بوشااهری ،ن .و ناااری زاده ،ف ( ،)5988روناادهای
راهبردی جهانی مؤثر بر دفان و صنایع دفااعی ،تهاران:
مرکز آینادهپژوهای علاوم و فنااوری دفااعی مؤسساۀ
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

شد ،از آنجا که یافتههای ایان پاژوهش ،تقریبااً نیمای از

 -4تقوا ،م .و علیزاده ،ی ( ،)5981تکنیک آناالیز تاثثیر بار

فرایند سناریونگاری برای آینده بازار صانعت بانکاداری

روند ( )TIAنقطه تالقی تکنیاکهاای کمّای و کیفای

را پوشش میدهد ،اداماه ایان فرایناد و انجاام گاامهاای

پیشبینی ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ،ساال ساوم،

بعدی آن یعنی شناسایی عدم قطعیتها و تعیین سناریوها

شماره .518-84 ،55

در پژوهشهای بعدی میتواند در نار گرفته شود.
 -شناسااایی و ارائااه فرصااتهااای بااهوجودآمااده از

 -1تیشاااهیا اار ،م ( ،)5931آینااادهپژوها ای در مطالعاااات
استراتژیک ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.

اثرات متقابل کالنروندها بر یکدیگر در فضای صانعت

 -8جورجی او ،ل ای اان ،ک جنیفاار ،ک .و مایکاال (

بانکاااداری ملااای و باااینالمللااای از طریااا رویکااارد

( ،)5935راهنمای آیندهنگااری فنااوری :مفااهیم و

سناریویی ،GBN5نیز میتوانند بهعنوان موضاوعی بادیع

شیوه کار ،ترجمه :مسعود منزوی ،مؤسسه آموزشی

و نو برای پژوهشهای بعدی معرفی گردد.

و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،تهران.

 -يزم است با توجه به کالنرونادها و پیشارانهاای

 -6خزائی ،س .و الهی دهقی ،ا ( ،)5935عوامال موفقیات

شناساااییشااده در ایاان پااژوهش ،باارای تعیااین جهاات و

در آیناادهنگاااری ملاای ،فصاالنامه علماای تشصصاای

شناسایی حاوزه هاای آیناده بارای توساعۀ باازار صانعت

مطالعات آیندهپژوهی سازمان بسیج اسااتید مازنادران،

بانکداری و بهرهبرداری از فرصت هاای موجاود ،مادلی

سال اول ،شماره دوم ،صص .28-1
 -8خزائای ،س .و محماودزاده ،ا ( ،)5932آینادهپژوهای،

اقتضائی ارائه شود.

انتشارات علم آفرین ،اصفهان.
منابع

 -3ربااانی ،ط ( ،)5935روش تحلی ال ساااختاری ،اباازاری

 -5آساااکول ،)5984( ( ،روشهااای مطالعااات آینااده-

باارای شااناخت و تحلیاال متيیرهااای مااؤثر باار آینااده

پژوهاای ،ترجمااه :سااعید خزائاای ،مؤسسااۀ آموزشاای

موضوعات شهری ،مجموعه مقايت نشستین هماایش

تحقیقاتی صنایع دفاعی ،مرکاز آینادهپژوهای علاوم و

ملی آیندهپژوهی ،تهران.

فناااوری دفاااعی ،معاوناات اطااالنرسااانی و خاادمات
علمی.

 -51زارعیاان ،آ .و سااتارزاده ،م ( ،)5931رهیااافتی در بااا
چگااونگی و ماهیاات آیناادهپژوهاای ،مجلااه دانشااکده

 -2بل ،و ( ،)5932مبانی آیندهپژوهی :تاریشراه ،اهاداف
1. Global Business Network

پرستاری ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سال یازدهم،
شماره .5
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