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 چکیده

نمودن  یالزام يراستاگذار در  قانون يشاهد اقدامات مراجع و نهادها يا یندهنحو فزا به یاسراسر دن صنعت بانکداري در
 براي ییها چارچوب باعث ایجادشود و از سوي دیگر  بانکداران میفظ ثبات است که از یک سو موجب ح ییاستانداردها

 با موضوععنوان یک سند باالدستی  ابالغیه اخیر بانک مرکزي ج.ا.ا نیز به. گردد میها  ینهو کاهش هزیندها فرا يساز ساده
گان  دهنده ارایه«ي خدمت توسط  ها مجوزهاي الزم جهت واگذاري ارایه راستا بوده و به بانک سازان، در همین پرداخت

االجرا نیست، اما فراگیر  ها الزم سازان براي بانک با وجود اینکه ابالغیه مربوط به پرداختدهد.  را می» خدمات عامل سوم
هاي مربوط به الزامات امنیتی، کاهش سهم بازار و  موجب افزایش هزینه سویک از  ممکن استها  شدن آن در بین بانک

ارتقاي انتظارات مشتریان، افزایش نوآوري، سهولت دسترسی  باعثو از سوي دیگر  شدهمدت  ها در کوتاه کاهش درآمد بانک
ها و  سازان در بلندمدت دستاورد مثبتی را براي بانک حضور پرداختآیا برآیند . بنابراین بشود مشتریانو کاهش هزینه 

ي رو یشپ يها ها و چالش فرصتنخست  ،مایشییپ-توصیفی یکرديبا روقاله همراه خواهد داشت؟ در این م مشتریان به
گرفته و تالش شده است تا به این سوال پاسخ داده قرار  یابیمورد ارز سازان تغییرات حاصل از ورود پرداختدر قبال  ها بانک

ها جهت  بانکاستراتژي مناسب براي  و در ادامه چه تاثیراتی دارد؛سازان در صنعت بانکداري ایران  شود که ورود پرداخت
گرفته که اي محقق ساخته مورد استفاده قرار  نامه پرسشآوري اطالعات  براي جمع .برخورد با این پدیده استخراج شده است

اي و از بین متخصصین در  طبقه -صورت هدفمند بهنیز جامعه آماري  محاسبه و SPSS ،0,991افزار  پایایی آن توسط نرم
از تحلیل  ها یافته است. براي تجزیه و تحلیل انتخاب شده سازان و مشتریان) ها، پرداخت سطوح مختلف (بانک مرکزي، بانک

صورت است که: حضور  هاي این مطالعه به این ترین یافته اصلیگیري شده است.  بهره LISRELافزار  عاملی تاییدي و نرم
هاي کشور تاکنون  رغم اینکه اغلب بانک سازان در بلندمدت بر روي صنعت بانکی و مشتریان اثر مثبت داشته و علی پرداخت

ها  آمادگی و عالقه الزم را براي مشارکت با آناما  اند سازان اتخاذ نموده را در قبال پرداخت »انتظار و مشاهده«استراتژي 
ها متفاوت بوده و وابستگی زیادي به راهبردهاي  سازان و اقدام عملی آن ها به عرصه پرداخت بانک وروددهند. نحوه  نشان می

 سازان دارد. ها در قبال پرداخت بانک
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Abstract 

The new payments ecosystem brings increasingly regulations to obligate standards which mitigate 
risks that on one hand increase sustainability, and on the other hand to establish frameworks for 
process simplicity and cost reduction. Iranian Central Bank’s recent announcement about payment 
initiators, permits banks to outsource payment services to third party providers. Despite the new 
announcement is not mandatory for banks, its deployment between banks in short term may result 
in increased banking security expenditure, reduced market share and revenues and banks might be 
experiencing fast-evolving financial landscape with increasingly digital customer expectations, 
innovation, availability. Therefore, banks are expected to both innovate and take less risk, while 
innovating will always involve taking risk to some extent simultaneously. Accordingly, will there 
be a positive outcome for banks and customers with new entrants in the long run? In this paper, 
with a descriptive-survey approach, first of all, the opportunities and challenges of banks to respond 
to changes brought about by the arrival of new players have been evaluated and it has been 
attempted to find out the influence of new players in the Iranian banking industry. And then a 
strategy for banks to deal with this phenomenon has been extracted. A researcher-made 
questionnaire was used to collect the data. The reliability of the questionnaire was calculated using 
SPSS software, 0.991, and the statistical population was selected in a nonrandom-stratified 
sampling and among specialists at different levels (central bank, banks, payment initiators and 
customers). To analyze the findings, a Confirmatory Factor Analysis (CFA) and LISREL software 
have been used. The main findings of this study are that: new entrants in payment services has had 
a positive impact on the banking industry and customers, and in spite of the fact that most banks 
have adopted the "Wait and See" strategy towards payment initiators, they show up their interest to 
cooperate with them. The way in which banks treat the payment services and their practical action 
is different and depends on their strategies towards the payment initiators. 

 

Keywords: Payment Initiator ،PSD2 ،PISP ،AISP ،TPSP 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

3 
 

 مقدمه -1

هاي اخیر به دلیل تحوالت عظیم تکنولوژیک و ایجاد قوانین و مقررات فراوان، در حال گذار از یک  سالصنعت پرداخت در 
 یاديز هاي ينوآور شاهد، این صنعت ارزش یرهنجعنوان یکی از وجوه ز تغییر دو وجهی است؛ در حالی که مشتریان به

 یلاز قب ییروندهادارند. خود  يها یرساختز قویتت هاي فراوانی در هنوز چالش دهندگان خدمات پرداخت ارایه، تندهس
دهندگان  ارایهاز ورود  یناش يها و چالش يدرون مرز يها در پرداخت ينوآور یجیتال،د يها ، رشد پرداخت1باز يبانکدار

 ییکارا یتو تقو ينوآور یشرقابت، افزا یدتشد بوده و موجب يبانکدار عتصن يبر رو يدرحال اثرگذار یگزین،جاخدمات 
این را اتخاذ نموده است،  یثابت رویکردتقریبا ، ت اخیرو تحوال ییردر قبال تغ دنیاي صنعت بانکدارتاکنون  .[1] شده است

، شوند و سهولت دسترسی میعرضه سرعت  ارتقايباعث که  ییها حل از راه یريگ با بهره یرسنتیغ یگرانبازدرحالی است که 
در حوزه پرداخت و بانکداري باز این تفاوت رویکردها با ورود قوانین و مقررات جدید  هستند.افزایش نفوذ خود درحال 

 .[2] ها باشد بانکتغییر رویکرد محرك جدي براي یک  تواند می همزمان شده و

دهندگان خدمات عامل  هیکه از اراخواهند بود وکارها) قادر  (خرد و کسب یانمشترها،  در فصل جدید روابط مشتریان و بانک
ها سایر  به جاي بانک، مشتري رضایت داشته باشد که یتا زمان یگرعبارت د . بهیرندخود بهره بگ یامور مال یریتمد يبراسوم 

بدان معنا است که در  ین. ایندارائه نما یانشد را به مشتر یارائه م اه بانک يتر از سو یشرا که پ یتوانند خدمات یوسسات مم
، ند، قبوض خود را پرداخت کنبوك و گوگل) سازان (حتی فیس مشتریان قادر خواهند بود از طریق پرداخت یک،نزد اي یندهآ

ها در  آنکماکان حساب  که ی، در حالندکن یلو تحل یهزو مخارج خود را تج ندها انجام ده حساب یرانتقال وجه به سا
 امن نزد بانک قرار دارد. شرایطی

 رو ي پیشها اند. برخی چالش هاي متعددي مواجه با چالشها  و توسعه مشارکت با آنسازان  پرداختپذیرش ها براي  بانک
 :[3] نکهیا اند از عبارت

 .برقرار کردتوازن  ،یتها و امن به حساب یدسترس باید بین چگونه •
 .شداده آم یفن يها چالش يبراتوان  چگونه می رگوالتوري یفن يابالغ استانداردها پیش از •
 .آماده شوندواردان  ورود تازه يبراتوانند  چگونه می یبانکیرها و موسسات غ بانک •
 .باشدپرداخت خود متصور  یندهآ يبرا یگاهیچه جا یدبانک با یک •

 :[3] اند از ها عبارت که برخی فرصتگشوده خواهد شد و مشتریان ها  هاي جدیدي به روي بانک اما از سویی دیگر فرصت

ي خدمات با سرعت بیشتر، کیفیت باالتر، سهولت دسترسی بهتر و  تمرکز بیشتر بر محوریت مشتري و ارایه •
 ها براي آنتر  هاي پایین هزینه

 بیشتر خدمات ارزش افزودهها و  ها براي ایجاد نوآوري ها با فینتک مشارکت بیشتر بانک •
ها به استفاده ببشتر از خدمات  سازي شده و ترغیب آن افزایش انتظارات مشتریان در دریافت خدمات شخصی •

 ها الکترونیک و افزایش حاشیه سود بانک
سوي  گامی موثر در حرکت بهبعنوان  2ها آي پی اير مواجهه با ها د در معرض آزمون قرار گرفتن بانک •

 بانکداري باز

1 Open Banking 
2 API = Application Programming Interface 
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خوش تحوالت بسیاري شده است. طبق  تاکنون مطرح بوده و دست 2007سازان از سال  در اتحادیه اروپا موضوع پرداخت
هاي  شوند دسترسی می متعهد ،سازان پرداختها با پذیرش  ، بانک»2دي اس پی«آخرین مصوبه پارلمان اروپا تحت عنوان 

قادر خواهد سازان را  پرداختامر  یناکنند. فراهم  دهندگان خدمات عامل سوم ارایه رايبهاي مشتریان را  الزم به حساب
 یرسا افقط ب یگرها د بانکدر چنین شرایطی . نهندبانک بنا  يها ساختیرها و ز داده يساخت که خدمات خود را بر مبنا

این  ها خواهد بود. بانک یبرق یزباشد ن یمجاز به عرضه خدمات مالسازي که  پرداختخواهند داشت بلکه هر ها رقابت ن بانک
 يبرا تالشجهت بانکی کار و کسب يها خدمات و مدل یتفکر دوباره و باز طراح يبرا ياضطرار یتموقع شرایط یک

 .[4] خواهد بود در عرصه بازار یدجد موقعیتبه  یدنو رس یقبل یگاهبه جا یابیدست

انتقال وجه کارت به کارت «اي تحت عنوان  سازان در ایران براي اولین بار توسط بانک مرکزي ج.ا.ا در ابالغیه ي پرداخت واژه
پرداخت را هاي عامل سومی است که امکان ارایه خدمات  به کار رفته و دربرگیرنده شرکت» دوجانبه بدون حضور کارت

مرکزي اي است که بانک  ي گسترده منتشر شد، اولین گام از برنامه 25/3/1396. این ابالغیه که در تاریخ [5] داشته باشند
ه یار یار و همرا بان، پرداخت راستاي اهداف بانکداري باز برداشته و پس از آن مصوبات جدیدي تحت عنوان پرداختدر ج.ا.ا 

سازان  ي واگذاري عملیات پرداخت منتشر کرده است. با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورها در خصوص پرداخت در حوزه
هاي دقیق و  و وجود شرایط و متقضات خاص حاکم بر فضاي اقتصادي و مالی کشور، گام برداشتن در این راه نیازمند بررسی

، ابعاد مختلف موضوع بررسی نفعان ي ذي ست تا با در نظر گرفتن منافع کلیهحساب شده است. در این تحقیق تالش شده ا
روي خواهند داشت ارایه گردد تا بهترین استراتژي براي ورود به  هایی که بانکداران در این راه پیش ها و چالش شده و فرصت

بانک  25/03/1396 یختار 88098/96مصوبه شماره در ادامه مروري بر بندهاي  ها اتخاذ شود. این مقوله توسط بانک
 شده است.سازان  مرکزي ج.ا.ا در خصوص پرداخت

  ابالغیه بانک مرکزي در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت -1-2

 در نظام یمال هاي يمند فناور گسترش نظام يبرا ینهزم یجادو ا یکالکترون يباهدف توسعه خدمات بانکدار يبانک مرکز
ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه  یطضوابط و شرا یینو تع یاقدام به بررس ربط يعوامل ذ يبا همکار ی،بانک

 يها برنامک یرنظ ییها در قالب و 1سازان پرداخت یقاز طر تواند یخدمت م ینا معرفی .ه استبدون حضور کارت) نمود
 :شامل موارد زیر است. الزامات این ابالغیه ارائه شود مشتریانهمراه به 

ها،  سازان طرف قرارداد با آن پرداخت یا يمؤسسات اعتبار یاها و  بانک يها . انتقال کارت به کارت دوجانبه توسط برنامک1
 است. یرپذ امکان گفته یشالزامات پ یتنامه با رعا ینا یخاز تار

 یعآغاز و تجم یاتمترتب به ارائه خدمت مزبور، عمل هاي یتمسئول یتمام شیربا پذ تواند یم يموسسه اعتبار یا. بانک 2
 یناف يسپار برون یند. ایننما يسپار ساز برون تحت عنوان پرداخت یمرتبط با خدمت را به اشخاص حقوق يها تراکنش

ها و  دستورالعمل یتمام یترعا یتنبوده و مسئول يموسسه اعتبار یابانک و  یو مقررات یقانون یفاز وظا کدام یچه
 است. يموسسه اعتبار یامرتبط بر عهده بانک  ياستانداردها

موسسه  یابانک  يگفت، از سو یششروط و ضوابط پ یتمختلف و متعدد، با رعا يها برنامه یق. ارائه خدمات فوق از طر3
 است. یسرم ياعتبار

دهنده خدمات  ارائه يموسسه اعتبار یاامکان انتخاب بانک  یدساز با خدمات چند بانک، برنامک پرداخت یع. در صورت تجم4
 فراهم کند. يمشتر يرا برا

1 Payment Initiators 
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 ياز سو یدانتخاب با یندهنده خدمت را انتخاب کند و ا صورت خودکار، بانک ارائه به تواند یساز نم . برنامک پرداخت5
 انجام شود. يمشتر

 يموسسه اعتبار یاتحت کنترل بانک  یداکنش انتقال وجه باساز، تر برنامک پرداخت يدرخواست از سو یافت. پس از در6
 .یردآن صورت پذ هاي یرساختدهنده خدمت و توسط ز ارائه

 یقاز طر يطور انحصار به یدشود، با بانکی ینکه منجر به انتقال وجه ب یگريخدمت و هرگونه خدمت د ین. ارائه ا7
 .یردموجود صورت پذ یهپرداخت و تسو یمل هاي یرساختز

 »الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه دون حضور کارت«تحت عنوان ي اجرایی مربوط به ابالغیه مذکور  نامه آیین
مهم آن  مواردکه در ادامه برخی کند نیز ارایه شده است  میالزامات برخی  یترعا ها و موسسات اعتباري را ملزم به که بانک

 تشریح شده است:
 مقصد تراکنش انتقال وجه است. یامبدأ  يها از بانک یکیمتعلق به  یرشنوع انتقال وجه، ابزار پذ یندر ا •
انتقال وجه کارت به  يتراکنش ها یعاست که با توسعه برنامک، امکان آغاز و تجم یحقوق یتشخص ساز پرداخت •

 کارت را فراهم کرده است
(مانند  داند کاربر که ) آنچه1: (توانند شامل یعوامل م ینااست.  یدو عامل یتخدمت مستلزم احراز هو ینا ارائه •

آنچه کاربر هست ) 3ی (بانک يها دارد (مانند کارت یارآنچه کاربر در اخت )2ی (بانک يها رمز کارت یاکلمه عبور 
 کاربر) باشد. یستی(مانند مشخصات ز

واگذار  یمرتبط با خدمت را به اشخاص حقوق يها تراکنش یعآغاز و تجم یاتمجاز است عمل ياعتبار مؤسسه •
واگذارکننده  يدر قبال خدمت مذکور همچنان بر عهده مؤسسه اعتبار ییو پاسخگو یتوجود مسئول ینبا ا ید،نما

 است.
مرتبط با آغاز  یاتیو عمل یتیامن هاي یسکساز، ر که پرداخت یدحاصل نما ینانموظف است اطم ياعتبار مؤسسه •

 یریتمناسب مد یو اقدامات کاهش یکنترل يکارها  متشکل از سازو یا را با استفاده از چارچوبه تراکنش یعو تجم
 .کند یم

 ي،قو يارائه خدمت، با استفاده از سازوکارها یندحاصل کند که در فرا ینانموظف است اطم يمؤسسه اعتبار •
حداقل دو عامله  یتاحراز هو ي،. منظور از سازوکار قوشود یم یشده و تراکنش صحت سنج یتاحراز هو يمشتر

(شامل مبلغ و مشخصات کارت  قالاست که در آن مشخصات تراکنش انت يا کاناله یکاز  یشو در صورت امکان ب
 مقصد انتقال) لحاظ شده باشد.

 شوند. یرهساز ذخ در امکانات پرداخت یا یرشپذ يابزارها يرو یدنبا یانمحرمانه کارت مشتر اطالعات •
 در روز است یالر یلیونمبلغ تراکنش قابل انجام در خدمت، ده م سقف •
 است يانتقال وجه ابالغ شده توسط بانک مرکز ينرخ کارمزدهاخدمت مطابق با  ینهر تراکنش در ا کارمزد •

 

سازان در دنیا  و سیر تحولی پرداختادبیات موضوع مروري بر  ومعرفی  مورد استفادهمتدولوژي ابتدا  ،در ادامه این تحقیق
مورد استفاده براي استخراج  روش تحقیقسازان و  هاي پرداخت ها و چالش مدل مفهومی فرصتپس از آن شده است، 

 هاي چالشها و  ها و نتایج حاصل از تحقیق در خصوص فرصت ها ارایه شده و در ادامه یافته ها و اطالعات و تحلیل آن داده
تحقیق در قالب  نتایجنیز در پایان  است.معرفی گردیده راي بازار مالی ایران ازان بس ها در قبال پرداخت روي بانک پیش

 .بندي شده است جمعهاي ایران  ها و راهکارهاي عملیاتی براي بانک استراتژي
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 تحقیق متدولوژي -2

شورها در این ک براي انجام این تحقیق، بررسی عمیقی بر روي مطالعات صورت گرفته در ادبیات موضوع و تجربیات سایر
. در ادامه با سازان بر روي صنعت بانکداري ایران شناسایی شود از این طریق اثرات احتمالی پرداختحوزه، انجام شده تا 

پذیري اجراي این طرح، اقدامات انجام شده  در خصوص قوانین و مقررات، امکانبا نظرات خبرگان هاي دقیق داخلی  بررسی
آوري اطالعات خارجی، جستجوي اینترنتی و  . ابزارهاي مورد استفاده براي جمعمات آتی انجام شده استپذیري اقدا تاکنون و آسیب

هاي  مصاحبهنیز استفاده شده است. و پرسشنامه اي بوده است و در مطالعات داخلی عالوه بر ابزارهاي مذکور از روش مصاحبه  کتابخانه
ها، مدیران بانک مرکزي و  نفر از مدیران ارشد بانک 15بیش از ادبیات موضوع و با هاي اولیه از  سنجی یافته انجام شده براي صحت

. در ادامه متدولوژي استخراج اطالعات جهت صورت گرفته استهاي کانونی)  ساز مصاحبه (به روش گروه هاي پرداخت تعدادي از شرکت
 م شده است.سازان در ایران ترسی ها در قبال پرداخت کسب نتیجه مورد انتظار بانک

 
 متدولوژي انجام تحقیق -1تصویر 

 

اي در نظر گرفته شده است. در  مرحله 4شود براي انجام این تحقیق یک متدولوژي  طور که در تصویر فوق مشاهده می همان
یی روند اصلی در این سیر تکاملی شناسا 3 فته است وگام نخست تغییرات و روندهاي صنعت بانکداري مورد بررسی قرار گر

آخرین مرحله از تکامل صنعت بانکداري، اکوسیستم جدید بانکی معرفی شده است که تحت عنوان بانکداري شده است. در 
ي دوم متدولوژي، به اجزاي مختلف بانکداري باز پرداخته شده و  شود. در مرحله باز یا بانکداري دیجیتال نیز شناخته می

گیرد. در گام سوم متدولوژي، روند تغییرات در صنعت  رد بررسی دقیق قرار میترین موارد آن یعنی پرداخت مو یکی از مهم
گیرد. در آخرین گام از متدولوژي نیز به موضوع پرداخت و تغییرات  پرداخت با توجه به استراتژي باز مورد بررسی قرار می

 نمودن آن ارزیابی خواهد شد. هاي احتمالی در اجرایی ها، چالش آن در صنعت بانکداري ایران پرداخته شده و فرصت
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 ادبیات موضوع-3

ي قبلی (در  ي نوین که مد نظر بانک مرکزي قرار گرفته موضوع جدیدي است که هیچ سابقه سازان به شیوه پرداخت
هاي قانونی) در ایران ندارد. این در حالی است که در دنیا با توجه به روندهاي کالن و تحوالتی که در صنعت  چارچوب

 این ساله داشته و در حال رسیدن به بلوغ نسبی است. در 10سازان قدمتی حدود  بانکداري رخ داده است، موضوع پرداخت
ها و بلوغ خدمات در این صنعت  رو شده است تا سیرتکاملی بانک هاي صنعت بانکداري و تحوالت پیشابتدا مروري بر روند بخش

الترین سطح تکامل مورد بررسی قرار گرفته و حوزه پرداخت در این سطح با تفصیل بیشتر عنوان با بررسی شود، سپس بانکداري باز به
اي بین وضعیت کنونی  مطرح خواهد شد. در ادامه سیر تحوالت درخصوص خدمات پرداخت در اروپا مورد مطالعه قرار گرفته و مقایسه

 سازان شده است. اروپا و ایران در خصوص پرداخت

 و تاثیر آن بر صنعت بانکداريروندهاي کالن  -3-1

ي گذار خود به سر  بررسی و مطالعه روندهاي تاثیرگذار بر صنعت بانکداري حاکی از آن است که این صنعت در مرحله
 :[6]بر صنعت بانکداري معرفی شده است  ترین روندهاي حاکم مورد از اصلی 5 ،1جدول شماره برد. در  می

 [6] کالن روندهاي تاثیرگذار بر صنعت بانکداري -1جدول 

 روند کلیدي مفهوم

 دیجیتالی شدن

 )1ها (مانند فینتک در صنعت بانکدار شده استرقباي جدیدي که باعث ظهور نفوذ فزاینده اینترنت در سطح جهان  •
 اند تغییر داده یکلطور  همدل کسب و کار سنتی بانکی را ب) 2چین روباتیک یا بالك هاي جدید (مثل فناوري •

و محصوالت آن را ارتقا  گذاري دیجیتال تجربه مشتري از صنعت بانکداري و سرمایه 4، گیمیفیکیشن3سنج یستهاي ز دستگاه •
 داده است.

 شناختی جمعیت
 و در عین حال تغییري در قدرت اقتصادي کند ها ایجاد می رشد جمعیت در کشورهاي درحال توسعه بازار جدیدي براي بانک •

 گذارد انداز آنها تاثیر می افزایش سن جمعیت بخصوص در کشورهاي صنعتی، بر نیازهاي مشتري و الگوي مصرف و پس •

 متولدین هزاره سوم  درحال تبدیل شدن به جمعیت مولد هستند که مستلزم بازتعریف روابط مشتري و نیروي کار است. •

 شدن جهانی
 هاي فرامرزي هستند. ها جهت تطبیق با پیچیدگی المللی نیازمند سطوح بیشتري از خدمات و مشاوره مشتریان بین •

 شوند. کنند و منجر به همگرایی بیشتر آنها می ها از خط مقدم جوامع و محدوده صنایع عبور می نوآوري •

 بخشد شدن خلق ثروت و کامیابی را در بازارهاي در حال توسعه شدت می جهانی •

 مقررات

 هاست هاي آتی همچنان اولویت بانک ات ایجاد شده پس از بحران مالی تا سالرسازي مقر پیاده •

 دهد ها را افزایش می اي قوانین و مقررات ملی پیچیدگی مدیریت اجابت کاربرد فرا منطقه •

هـا   ت و الزم اسـت بانـک  هـاي مشخصـی از مشـتریان اثرگـذار اسـ      کننده بر هزینه خـدمات بخـش   قوانین حمایت از مصرف •
 هاي استراتژیک انجام دهند. انتخاب

1 Fintech 
2 Blockchain 
3 Biometric 
4 Gamification 
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 پایداري

اران و مشـتریان)  گـذ  گـذاران، سیاسـت   امداران (سـرمایه محیطی نقش بیشتري در دستور جلسه سه هاي ریست پایداري و جنبه •
 آورند. بدست می

 کنند محیط زیست طبیعی پیدا میگذاري خود بر پایداري و  ها آگاهی بیشتري نسبت به اثرات رفتار سرمایه مشتري •

  گذارد کمیاب بودن منابع بر قیمت بازار تاثیر می •
 

هاي مختلف صنعت بانکداري متفاوت است، در صورتی که دو وجه متمایز صنعت بانکداري  تاثیر روندهاي کالن بر جنبه
ها بسیار متفاوت است. در ادامه برخی  بهها و مشتریان مد نظر باشند، تاثیر مصادیق این روندها بر هر یک از جن یعنی بانک

 ها در تصویر نمایش داده شده است: از این مصادیق و میزان اثرگذاري آن

 
 [6] تاثیر مصادیق کالن روندهاي صنعت بانکداري بر روي صنعت بانکداري و مشتریان -1تصویر 

 

تاثیر روندهاي دیجیتالی شدن همزمان بر روي مشتریان و بانکداري بیشتر از سایر شود  طور که در تصویر مشاهده می همان
هاي فراوانی در صنعت بانکداري در این زمینه انجام  گذاري اي به این مساله شده و سرمایه روندهاست، از اینروي نگاه ویژه

ها بر روي صنعت بانکداري، روند تکامل این  هاي جدید در هر یک از روندها و تاثیرات شگرف آن شده است. با ظهور نوآوري
 مرحله قابل تصویر است: 3صنعت در 
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 [6] مراحل تکامل و توسعه صنعت بانکداري -2جدول 
مرحله 

 تکامل
 شکل مفهومی شرح

سلطه 

 ها بانک

ــه، از  ي مقــررات ســخت هــا بــه پشــتوانه در ایــن مرحلــه بانــک گیران
هـا   و تـا جـایی کـه در تـوان آن     وکار کنونی خود حمایت کـرده  کسب

دهنــد، تنهــا هــر از گــاهی بــا  باشــد بــه رونــد فعلــی خــود ادامــه مــی
ــاوري  ــتفاده از فن ــب  اس ــد کس ــاي جدی ــعه   ه ــود را توس ــاي خ وکاره

  دهند. می

بازتعریف 

 بانکداري

هـــا کـــه موفـــق بـــه اســـتفاده از  در ایـــن مرحلـــه برخـــی بانـــک
ســاختار خــود  شــوند اقــدام بــه بــازتعریف جدیــد نمــیهــاي  فنــاوري

 کنند. سازي می را پیاده نوع جدیدي از بانکداريو  نموده
 

اکوسیستم 

جدید 
 بانکی

ــازار را  واردان اخــالل در ایــن مرحلــه تــازه گــر ســهم چشــمگیري از ب
بــه خــود اختصــاص داده و اکوسیســتم جدیــدي از بانکــداري ایجــاد  

و از  هواردان بــود تـازه  يهـا  فعالیـت  هـا پشـتیبان   شـود کـه بانـک    مـی 
  در مواجهه مستقیم با مشتریان خواهند بود. واردان س تازهآن پ

 
 

شود که تحت عنوان  ي جدیدي آغاز می وارد، مرحله گران تازه و ظهور اخاللبا تکامل صنعت بانکداري و تحول ایجاد شده 
شود. در این نوع بانکداري، عمده خدماتی که امروزه وجود دارد و همچنین  میشناخته  1آي پی ايبانکداري باز یا بانکداري 

هاي موجود  واردان و در بستر زیرساخت گران توسعه یافته، توسط همان تازه هاي اخالل آوري خدمات نوینی که بر پایه نوع
هاي بانکی و توسط  ارج از چارچوبعبارت دیگر در بانکداري باز خدمات بانکی خ شود. به ها به مشتریان ارایه می بانک

مروري بر بانکداري باز و جایگاه شود. در ادامه  ها ارایه می تک ها و فین آپ هاي عامل سوم همچون همچون استارت شرکت
 پرداخت در آن شده است.

 بانکداري باز -3-2

قق شده و خدمات بیشتري توسط روي روز به روز بیشتر مح مفهوم بانکداري باز در پی تکامل بانکداري و تحوالت پیش
در خصوص بانکداري باز مطابق  2ام بی آيمدل مفهومی ارایه شده توسط  ها و موسسات غیرمالی ارایه خواهد شد. شرکت

 :[7] است 2تصویر شماره 

1 API = Application Programming Interface 
2 IBM 
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 [7]سازان در بانکداري باز  جایگاه پرداخت -2تصویر 

 

ام  بی هاي اصلی در مدل مفهومی آي . حوزهشود اي مطرح می ها و مباحث گسترده حوزه آي پی ايدر بانکداري باز یا بانکداري 
شود. این  هاي کاربردي واسط و زیرساخت می هاي عظیم و تحلیل، امنیت، برنامه شامل: سامانه متمرکز بانکی، پرداخت، داده

دهد که چگونه موضوع  دهد و نمایش می ر باالي پرداخت را در تغییرات آتی بانک نشان میبندي اهمیت بسیا تقسیم
هاي پرداخت مورد برسی قرار گرفته  سیر تکاملی نظامي سامانه متمرکز بانکی قرار گرفته است. در ادامه  پرداخت همرده

 است.

 هاي پرداخت در اروپا سیر تحول نظام -3-3

در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را از طریق بررسی قوانین و مقررات وضع شده در  ،هاي پرداخت نظامسیر تکاملی و تحوالت 
)، قانونی است که توسط اتحادیه اروپا تهیه و 1دي اس پیدستورالعمل خدمات پرداخت (توان مشاهده نمود.  این اتحادیه می

اتحادیه قوانین داخلی خود را در راستاي اجراي آن تغییر داده و شود تا کشورهاي عضو  االجرا می از طریق پارلمان اروپا الزم
اهمیت باالي ي  دهنده اقدامات عملیاتی را انجام دهند. تغییرات مکرر و اصالحات انجام شده در این قانون نشان

 در تصویر. دهد پرداخت را نشان میهاي عامل سوم در حوزه  حضور شرکتحمایت از و  ستکشورهااین در  سازان پرداخت
 :[8] داده شده است هاي اخیرنمایش به پرداخت در سال تکامل قوانین مربوطروند  3 شماره

1 PSD = Payment Service Directive 
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 [8] 2017تا  2007هاي  تغییرات دستورالعمل خدمات پرداخت از سال -3تصویر 

 

در آن نسـخه  مربوط به پرداخت وضـع شـد،    ینقوان یمتنظ يبرا 2007در سال » دي اس پی«شود  طور که مشاهده می همان
تحـت   هـا  ینا ي که همه داد یم یتاجازه فعال یموسسات مال و ها، موسسات پرداخت بانک یقاز طر یهتنها به خدمات قابل ارا

تمـام   یـه نـان از ارا یشامل مفاد مربوط به کارمزد، اطم »دي اس پی«. ندشد یم شناختهخدمات پرداخت  دهندگان یهعنوان ارا
 يبـرا  یاساس یگام» دي اس پی«. به عالوه، شود یم یلقب یناز ا يقبل و بعد از پرداخت و موارد يبه مشتر یدياطالعات کل

 یـت، در نهابـود.   یـاز هـا مـورد ن   ها و پرداخت به حساب یدسترس يها برا روز بود. موافقت بانک یککاهش زمان پرداخت به 
 اروپا واقع شده باشند. یههر دو در اتحاد یرندهکننده و گ شد که پرداخت یمحقق م یتنها زمان» دي اس پی« ياجرا

 تهیه شد ها توسط اتحادیه اروپا براي کاهش ریسک بانک» دي اس پی«هاد بازنگري در پیشن 2013در سال  •
 شد یشنهادو پ یماروپا تنظ یهتوسط اتحاد» 2دي اس پی« ،2014در سال  •
 شد یبتوسط پارلمان اروپا تصو» 2دي اس پی« ،2015در سال  •
را  یقـانون  ییـرات ساله همه کشورها ملزم شـدند تغ  2بازه  یک یالزم االجرا شد، ط» 2دي اس پی« ،2016در سال  •

 .کنند یاآن مه ياجرا يالزم را برا يکرده و بسترها یجادا
یک دستورالعمل مبتنی بر داده و تکنولوژي » 2دي اس پی«هاي پیشین،  رالعملدر تمایز دستورالعمل جدید نسبت به دستو

هاي اینترنتی و  افزایش امنیت پرداختدر سراسر بازار اروپا و همچنین  است که هدف آن افزایش رقابت، نوآوري و شفافیت
به خدمات پرداخت/حساب ها، دسترسی الزم  الزام است که بانک ،»2دي اس پی«در هسته ها است.  دسترسی به حساب

ها یا سایر  بانک »1دسترسی به حساب«ند. این قانون اعطا کن سازان ي امن و قانونی به پرداختا آنالین مشتري را به شیوه
ها را در  هاي آن دسترسی ایمن به حساب مشتریان و داده ها آي پی ايکند تا براي  نگهدارنده حساب را ملزم می 2ها پی اس پی

ها همچنین باید اجازه شناسایی  ها، بانک دارنده حساب رضایت دهد، فراهم کنند. براي ارایه دسترسی به حسابصورتی که 
هاي کامال  ، ارایه نمونهها آي پی ايهاي مشتریان از کانال  دسترسی به حساب بدهد. ها آي پی ايو تعیین هویت مشتري را به 
 .[9] سازد شوند را میسر می میتنظیم » 2دي اس پی«جدیدي از خدمات که تحت 

1 XS2A = Access to Account 
2 PSP = Payment Service Provicders 
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دهنـدگان خـدمات    ارایـه  انـد از  عبـارت اسـت کـه    شدهبازیگر جدید را به عرصه صنعت مالی معرفی  2 ،لدر این دستورالعم
 :[10]) 2پی اس آي ايها ( دهندگان خدمات اطالعات حساب ) و ارایه1پی اس آي پیسازان ( پرداخت

هـاي آنالیـن را بـه یـک پذیرنـده       هاي عامل سومی هستند که قادر خواهند بود پرداخت شرکت» ها پی اس آي پی« •
صورت مستقیم و از طریق حساب بانکی پرداخت کننده در یک پرتـال آنالیـن انجـام     نفع به الکترونیک یا یک ذي

هـاي   هـا، شـرکت   هـاي بـزرگ، بانـک    شـود. پذیرنـده   جدید پرداخت می هاي حل دهند، این موضوع باعث ایجاد راه
هسـتند   هـا  پی اس آي پیهایی از  نمونه 4تراستلیو  3سورتتک ظرفیت ارایه چنین خدماتی را خواهند داشت.  فین

 باشند. که در حال فعالیت در بازارهایی اروپایی می
» هـا  دهندگان اطالعات حسـاب  ارایه«عنوان  ور رسمی بهط هاي عامل سومی هستند که به شرکت» ها پی اس آي اي« •

هاي مشتري شامل سابقه تراکنش و گردش حساب هسـتند.   شوند و قادر به استخراج اطالعات حساب شناخته می
هاي خدمات مالی  تک و شرکت هاي فین ها، شرکت ها میسر خواهد شد. بانک امکان ارایه خدمات جدید با این داده

هایی هستند که در حـال حاضـر در     شرکت 6مینتو  5نمووِارایه چنین خدماتی را خواهند داشت. غیرسنتی ظرفیت 
 کنند. خدمت ارایه می پی اس آي ايعنوان  بازارهاي اروپایی به

ي کارت براي وضعیت کنونی و وضعیت آینده در حضور  در ادامه مدل گردش اطالعات بین مشتري، بانک و شبکه
 نمایش داده شده است. پی اس آي ايو  پی اس آي پی

 
 [10] »پی اس آي اي«و » پی اس آي پی«آینده در حضور وضعیت کنونی و وضعیت در مدل گردش مالی مقایسه  -4تصویر 

 

هاي بسیاري داشته اسـت کـه بـا توجـه بـه سـیر        العمل در اروپا پیامدها و عکس» ها پی اس آي اي«و » ها پی اس آي پی«ورود 

1 PISP = Payment Initiative Service Provider 
2 AISP = Account Information Service Provider 
3 SOROT 
4 TRUSTLY 
5 MOVEN 
6 MINT 
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هـا و   عبارت دیگر بررسی واکـنش و تصـمیمات بانـک    تواند الگوي مناسبی براي کشور ما باشد، به مسیري مشابه در ایران می
 . خواهد داشت سازان در ایران بررسی وضعیت پرداختي خوبی را براي  تحلیل عواقب هر یک از تصمیمات دروس آموخته

 :[11] انداز سازان شکل گرفته است که عبارت جریان اصلی در مواجهه با پرداخت 3اروپا در 
 ینـی بـه عنـوان تمر  دانسـته و آن را   یکالتاکتتهدیدي در سطح را  »2دي سا پی« این جریان، :»1تهدید«دسته  •

 رود یانتظـار مـ   کـه  زاست، نه درآمدزا ینههز یمحرک »2دي اس پی« ،ه فکريگرو ینانظر . در داند می یقتطب يبرا
 یینپا هاي یمتقیعنی با ارایه ، داشته باشند یکالتاکتدر سطح پاسخ  یکبه  یازنسازان تنها  با پرداخترقابت  يبرا

 .کند تا جایگاه خود را حفظ خواهد کرد ي، بانک تالش میمشتربا  ياز رابط کاربر فاعد يبراو رقابتی 
 يبـرا  یکه هنـوز شـانس کـاف    دستورالعملیعنوان  را به »2دي اس پی« این جریان، »:2ار و مشاهدهانتظ« دسته •

، هنوز زود اسـت کـه  گفتـه    در نظر این جریان فکري. نگرد یو گسترش بازار ندارد م يخدمت بهتر به مشتر یهارا
که خود را با  دسته این خواهد بود ینپاسخ مناسب ا ین،خلق ارزش کند. بنابرا تواند یچطور م »2دي اس پی«شود 

 حادث شود.جدي  ییراتیکه تغ یتا زمان افتد یم یه اتفاقینند چو ببند و در انتظار بمان داده یقدستورالعمل تطب
در  یاساسـ  تغییـرات  یجـاد ا يبـرا  يمسـاعد  ینـه عنوان زم را به »2دي اس پی« این جریان، :»3یزورکاتال« دسته •

کـه   یزوريکاتـال  یروهاياز ن يجدا یزيدسته از دستورالعمل تاکنون چ ین. درك ایندب یم یادن یسراسر بخش مال
 »2دي اس پـی « که زمان پاسـخ بـه   است معتقد جریان فکري ین. ایستباز ن يوقفه به سمت بانکدار یبه حرکت ب

 .یما آن را قبال انجام داده یندگو یم یاکنون است، در واقع، برخ مه
 اند از: ها عبارت ها در قبال آن پیامدهایی دارد که برخی از آن و واکنش بانک »2دي اس پی«اجرایی شدن 

شـوند   ورود بازیگران جدید: بازیگران غیربانکی که چابک و منعطـف بـوده و بـه بـازار خـدمات پرداخـت وارد مـی        •
 هاي عظیم بانکی و مطابقت با قوانین و مقررات پیچیده ندارند. درحالی که نیازي به زیرساخت

هاي پرداخـت سـودآور بـه     هاي درآمدي از فعالیت وکار: رقابت حاصله، موجب تغییر مدل هاي کسب تحول در مدل •
ویژه پذیرندگان، قادر به استحصال  انواع جدیدي از خدمات داراي ارزش افزوده خواهد شد. بازیگران غیربانکی و به

 بیشترین منافع و تمرکز بر روي خدمات سودآور خواهند شد.
 ه خدمات بهتر: خدمات پرداخت نوآورانه تجربیات مشتریان را ارتقاء خواهند داد.عرض •
تاثیرات سازمانی: تغییرات بنیادین در حوزه فنـاوري اطالعـات مـورد نیـاز اسـت، از رویکـرد بـه سـمت پـذیرش           •

 .هاي مورد نظر تا رعایت الزامات امنیتی جدید، یا ارتقاي ظرفیت سرورها به حداقل ها آي پی  اي

 سازان هاي پرداخت ها و چالش فرصت -4

هاي کانونی مدل مفهومی  هاي عمیق انجام شده و اکتشاف مربوط به گروه در این قسمت با توجه به ادبیات موضوع، مصاحبه
سازان استخراج و جزییات آن توسط پرسشنامه مورد  ها در قبال پرداخت بانک يرو ها و تهدیدهاي پیش اي براي فرصت اولیه

 رسی قرار گرفته است.بر

 

1 Threat 
2 Wait and see 
3 Catalyst 

                                                 



                                                                                                        

14 
 

 ها ها و چالش مدل مفهومی فرصت -4-1

گروه کانونی و تجمیع نظرات کارشناسی  سازان در ایران از روش هاي پرداخت ها و چالش براي استخراج مدل مفهومی فرصت
ها  سازان و عملکرد آن پرداختهایی هستند که یا بر روي  سازان، کلیه موجودیت نفعان پرداخت منظور از ذينفعان استفاده شده است.  ذي

 سازان شامل موارد زیر هستند: نفعان اصلی پرداخت پذیرند. ذي ها تاثیر می گذارند یا از آن تاثیر می

 مرکزي بانک •
 ها بانک •
 سازان هاي عامل سوم یا پرداخت شرکت •
 مشتریان •

 شده است. نمایش داده 5سازان مطابق تصویر شماره  هاي پرداخت ها و چالش مدل مفهومی فرصت

 
 اسزان هاي پرداخت ها و چالش مدل مفهومی فرصت -5تصویر 

سازان بر  ي اصلی که نوع تاثیرگذاري یا تاثیرپذیري پرداخت گویه 8شود،  طور که در تصویر مدل مفهومی مشاهده می همان
اي است که صرفا  ها به گونه اند. ماهیت برخی گویه قالب فرصت یا چالش شناسایی شده 2دهد در  نفعان را نشان می روي ذي

جزییات هر یک از  3و برخی دیگر از هر دو جنس هستند. در جدول شماره  شوند عنوان فرصت یا چالش شناسایی می به
 هر یک به تفکیک تشریح شده است:هاي  و چالشها  ها و فرصت گویه

 سازان هاي پرداخت ها و چالش مدل مفهومی فرصت -3جدول شماره 

 فرصت چالش گویه

 عدم قطعیت و شفافیت
ــراي فعالیــت   عــدم وجــود متــولی و قواعــد مشــخص ب

 ها از سوي نهادهاي نظارتی تک ها و فین آپ استارت

وجود برنامه بلندمدت بانک مرکزي ج.ا.ا بـراي ورود بـه   
ــه   ــات آن ب ــه جزیی ــاز و ارای ــداري ب ــه بانک صــورت  مقول

بانـان،   یاران، پرداخـت  سازان، پرداخت (پرداخت اي مرحله
 یاران) یاران و ضابطه حساب

 عدم قطعیت و شفافیت
 یـف (ک یـن آفال يهـا  وص تراکنشدر خص یتعدم شفاف

ــول الکترون ــکپ ــاهو ...) و جا ی ــاز یگ ــون  یگرانیب همچ
 اپراتورها تلفن همراه

وجود برنامه بلندمدت بانک مرکزي ج.ا.ا بـراي ورود بـه   
ــه   ــات آن ب ــه جزیی ــاز و ارای ــداري ب ــه بانک صــورت  مقول

 اي مرحله
عدم قطعیـت و شـفافیت/   

 درآمد
سـازان و   پرداخـت  عدم شفافیت در میزان تعرفه کارمزد

 هاي آتی بانک مرکزي سیاست
سازان و  توسعه بازار باوجود عدم شفافیت کارمز پرداخت

 گذاري حداقلی ي سرمایه هزینه
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 امنیت
 ینمربـوط بـه تـام    هـاي  یسـک ر ي یـه کل متحمل شدن

 بانک توسط یتامن
 ها ها نزد بانک حفظ اطالعات مشتریان و حساب

 امنیت
ــتفاده از   ــوء اس ــان س ــارتامک ــات ک ــط  اطالع ــا توس ه

 سازان پرداخت
 

 امنیت
پرداخت  يها عدم نظارت بر اقدام خالف مقررات شرکت

 ساز
 

 امنیت
هـا در خصـوص اعمـال     بانک يبرا یدوگانگ یجادامکان ا
 یتیامن يها کنترل

 

 امنیت
ــور نــ  ــا رمظه ــ يافزاره ــدد  یجعل ــوان  متع ــت عن تح

 مشتریاناطالعات  يآور ساز در با هدف جمع پرداخت
 

ــول در   ــت/ تحـــ امنیـــ
 هاي کسب و کار مدل

امکان خروج و تجمیع دادها و اطالعات مشتریان توسط 
 سازان پرداخت

هاي و اطالعات مشتریان براي خلق نوآوري  تجمیع داده
 افزود ي خدمات مشترك ارزش در ارایه

   سهولت دسترسی
   سرعت ارایه خدمت

   هزینه

 در کوتاه مدت ها کاهش درآمد بانک درآمد
جبران درآمدهاي بانک با خلق نوآوري و ارایـه خـدمات   

 افزار مشترك ارزش
هاي کسـب   تحول در مدل

 و کار
سـازان   افزایش سطح انتظارات مشتریان با ورود پرداخت

 و ارایه خدمات متنوع
سازي شده بـراي   افزایش نوآوري و ارایه خدمات شخصی

 مشتریان

 سازان در کوتاه مدت از بازار پرداختافزایش سهم  سهم از بازار
موقـع و   کنترل سهم از بازار و حفظ جایگـاه بـا ورود بـه   

 اتخاذ استراتژي مناسب
ســــهم از بازار/ســــهولت 

 دسترسی
سازان به دلیل ضریب نفوذ  افزایش سهم از بازار پرداخت

 باالي تلفن همراه
موقـع و   کنترل سهم از بازار و حفظ جایگـاه بـا ورود بـه   

 استراتژي مناسب اتخاذ
 

 روش تحقیق -5

پژوهش،  یناست. در ا یمایشیپ -یفیاطالعات از نوع توص يگردآور يها و از نظر روش يحاضر از نظر هدف، کاربرد تحقیق
براي . سازان در صنعت بانکداري ایران است هاي حضور پرداخت ها و چالش مدلی براي شناسایی فرصت ي ارایه اصلی هدف

اند،  هاي فرعی) استخراج شده هاي مربوط به هر یک (به عنوان گویه ها و فرصت هاي اصلی و چالش ا گویهاین منظور ابتد
نفعان مورد استفاده قرار  از نتایج بدست آمده از ادبیات موضوع و نظرات خبرگان منتخب از طیفی از ذي کاربراي این 

 يآمار هاي اولیه انجام شد. جامعه آماري بر روي یافتهساخته، بررسی  اي محقق نامه گرفت. سپس با استفاده از پرسش
ها،  نفعان، اعم از مدیران و کارشناسان بانک مرکزي، بانک تري از ذي طیف وسیع، نامه در مرحله پرسش پژوهش
صورت  و به يعنوان نمونه آمار نفر به 120تعداد  يجامعه آماراز . را شامل شدواقع در شهر تهران سازان و مشتریان  پرداخت

مورد  یاسعنوان مق به یکرتل یفو با استفاده از ط یلسوال تشک 18 زپرسشنامه ا ینا .دندانتخاب شاي  طبقه˚غیرتصادفی 
 است. یدهگرد ینظر طراح
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 نامه روایی پرسش-5-1

 نوع روایی بررسی شده است. 3در این پژوهش 

 روایی محتوا-5-1-1

مورد نظر را پوشش  هايتا چه میزان حوزه محتوایی متغیر نامه سواالت پرسشروایی محتوي به این بستگی دارد که 
گیري معقول ابزار است. اتکاي زیاد به ادبیات  ها براي ارزیابی و تضمین روایی محتوا شکل از روش . یکی[12] دهد می

که همه  از آنجائی. [13] تواند روایی محتوا را تضمین کند موضوع و استفاده از نظر متخصصان براي ارزیابی پرسشنامه می
از بازخور  دریافت بر اساسنامه اولیه  پرسشو  و نظرات خبرگان بوده مطالعات قبلینامه بر اساس  هاي پرسش گویه

 توان از روایی محتوایی آن اطمینان پیدا کرد. اصالح و نهایی شده است، می متخصصین

 روایی سازه-5-1-2

ا که مبناي نظري دارد اي ر گیري تا چه حد اندازه یک سازه یا خصیصه گر آن است که ابزار اندازه روایی سازه نمایان
گرهاي یک سازه، الزم است نشان دهیم  عبارت دیگر براي قبول روایی یک مدل و در نتیجه روایی نشان به .[13] سنجد می

ها در این  روش ترین کاربرديیکی از  تحلیل عاملی تأییدي. [14] سویی وجود دارد گرها هماهنگی و هم بین این نشان
بار عاملی همه فاکتورها باال بوده و بیانگر روایی خوب سازه مدل  ارایه شده،ها  گونه که در بررسی فرضیه زمینه است. همان

 خواهد بود.

 روایی وابسته به معیار-5-1-3

عبارتی دیگر در این  به. [15] بهتر استها و متغیر وابسته یا مالك باالتر باشد، روایی  هر چه همبستگی بین شاخص
بیشتر باشد، روایی وابسته به معیار پرسشنامه بهتر  ها ها و معیارهاي چالش فرصتپژوهش هر چه همبستگی بین معیارهاي 

 نمایش داده شده است. 4ها در جدول شماره  ها و چالش میزان همبستگی معیارهاي فرصتاست. 

 هاي پرداخت سازان ها و چالش فرصتهمبستگی فاکتورهاي اصلی  -4 جدول

 میزان همبستگی فاکتورها

 926/0 عدم قطعیت و شفافیت

 942/0 امنیت

 852/0 سهولت دسترسی

 912/0 سرعت ارایه خدمت

 851/0 هزینه

 853/0 درآمد

 876/0 هاي کسب و کار تحول در مدل

 903/0 سهم از بازار
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 نامه پایایی پرسش-5-2

استفاده شده  1اس اس پی اسافزار  نرمي آن از  و براي محاسبهنامه از ضریب آلفاي کرونباخ  منظور بررسی پایایی پرسش به
تمامی سواالت  پایایی 5با توجه به جدول شماره /. قابل قبول است؛ در نتیجه 7آلفاي کرونباخ باالتر از که  از آنجائیاست. 
 .تایید استنامه مورد  پرسش

 

 نامه هاي پرسش تایج آزمون آلفاي کرونباخ مرتبط براي هر کدام از سازهن -5 جدول

حوزه 
 نامه پرسش

تعداد 
 ها سوال

آلفاي 
 کرونباخ

 متغیرها
تعداد 
 سوال

 آلفاي

 کرونباخ

ها و  فرصت
ها  چالش

 سازان پرداخت
30 991/0 

 852/0 7 عدم قطعیت و شفافیت
 948/0 8 امنیت

 953/0 3 سهولت دسترسی
 897/0 1 سرعت ارایه خدمت

 931/0 1 هزینه
 912/0 3 درآمد

 934/0 3 هاي کسب و کار تحول در مدل
 923/0 3 سهم از بازار

 هاي تحقیق یافته -6

جدول  مطابقتوان اطالعات حاصله را  می اس اس پی اسآوري شده از طریق نرم افزار  هاي جمع تحلیل داده و با توجه به تجزیه
 بیان نمود: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  SPSS 
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 داده هاي جمع آوري شده -6 جدول

 جنسیت
 مرد زن

11% 89% 

 سن
 سال و بیشتر 40 سال 40تا  25 سال 25کمتر از 

12,5% 52,3% 35,2% 

 تحصیالت
 کارشناس فوق دیپلم دیپلم

  71,6% 

  دکتري ارشد کارشناس

25,2% 3,6%  

 سابقۀ خدمتمیزان 
 سال 15تا  10 سال 10تا  5 سال و کمتر 5

10,9% 17,2% 25,7% 

  سال و بیشتر 20 سال 20تا  10

27,6% 18,6%  

 سطح شغل
 معاون مدیر کارشناس ارشد

81,2% 15,2% 3,6% 

 

 و بارتلت KMOآزمون  -6-1

دهنده کفایت  تر باشد نشان از صفر تا یک است. این شاخص هر چقدر به عدد یک نزدیک 1او ما کیضریب شاخص 
از سوي دیگر آزمون بارتلت میزان معناداري روابط بین  .[16] گیري و نیز مفید بودن تحلیل عاملی براي عوامل است نمونه

دهنده سازگاري مناسب فاکتورها براي انجام تحلیل  اننشدست آمده  به او ام کیدهد. مقدار  عوامل مورد نظر را نشان می
 عاملی است.

 صورت زیر است: در این آزمون فرض صفر و فرض یک به

H0ها وجود ندارد. : ارتباط مناسب میان ساختار داده 

H1ها وجود دارد. : ارتباط مناسب میان ساختار داده 

) در 05/0ã000/0=P-valueبراین، به دلیل برقراري رابطه: ( ت الزم برخوردار هستند. عالوهها از کفای عبارتی دیگر نمونه به
توان گفت، روابط معناداري بین متغیرهاي  می ارایه شده است) 7(که جزییات آن در جدول شماره  درصد 5سطح خطاي 

 ها براي انجام تحلیل عاملی مناسب هستند. تحلیل عاملی وجود دارد و داده

1 KMO 
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 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -7 ولجد

 توضیح نتیجه نام آزمون فاکتور

هاي  ها و چالش فرصت
 سازان پرداخت

KMO 958/0 
گیري در حد بسیار  کفایت نمونه

 خوب است.
 آزمون بارتلت

X2 086/16317 
05/0ã000/0=P-value df 1326 

P-value 000/0 
شماره سازان مطابق جدول  ها) بر روي پرداخت ها و چالش ها (فرصت هر یک از گویه هاي انجام شده تاثیر با توجه به آزمون

 باشد: می 8

 ها ها و چالش هاي فرض آماري بر روي معیارهاي مربوط به فرصت نتیجه بررسی آزمون-8جدول 

 نتیجه
% فاصله اطمینان براي 95

 تفاوت
تفاوت 
 میانگین

 میانگین
عدد 

 معناداري
درجه 
 شاخص T آزادي

 حد پایین حد باال

 شود ها می سازان مانع از اجراي آن توسط بانک هاي محیطی و نبود شفافیت الزم در مصوبه پرداخت قطعیت عدم

رد فرض 
 صفر

5090/1 2183/1 36364/1 3636/4 000/0 109 593/18 
عدم قطعیت محیطی و 

 نبود شفافیت الزم

 شود سازان می مانع از اجراي صحیح مصوبه پرداختامنیت موضوعی حیاتی بوده و در صورت حل نشدن برخی ابهامات 

تأیید فرض 
 صفر

0780/0 3144/0- 1181/0- 8818/2 235/0 109 194/1- 
نامعلوم بودن وضعیت 

 امنیت

 نخواهد یافتسازان سهولت و دسترسی براي کاربران افزایش  با اجراي مصوبه پرداخت

رد فرض 
 صفر

5707/1 2802/1 42545/1 4255/4 000/0 109 449/19 
افزایش سهولت و 

 دسترسی
 سازان سرعت ارایه خدمات براي کاربران افزایش نخواهد یافت با اجراي مصوبه پرداخت

رد فرض 
 صفر

5574/1 2835/1 42045/1 4205/4 000/0 109 558/20 
افزایش سرعت ارایه 

 خدمات
 سازان افزایش یافته و این موضوع مانع اجراي صحیح آن است ها با اجراي مصوبه پرداخت ي بانک هزینه

رد فرض 
 صفر

 ها افزایش هزینه بانک 636/21 109 000/0 4855/4 48545/1 3494/1 6215/1

 براي اجراي آن ندارندها رغبتی  ها در کوتاه مدت کاهش یافته و بانک سازان درآمد بانک با اجراي مصوبه پرداخت
تأیید فرض 

 صفر
 ها کاهش درآمد بانک -948/0 109 345/0 8455/2 -1545/0 -4775/0 -1684/0

 اي به این موضوع ندارند ها عالقه وکار نخواهد شد و بانک هاي کسب سازان باعت ایجاد تحول در مدل اجراي مصوبه پرداخت
رد فرض 

 صفر
5707/1 2802/1 42545/1 4255/4 000/0 109 449/19 

هاي  تحول در مدل
 وکار کسب

 کند ها را ترغیب نمی ها شده و این موضوع بانک از دست دادن سهم از بازار بانک سازان باعث اجراي مصوبه پرداخت
رد فرض 

 صفر
 ها سهم از بازار بانک 558/20 109 000/0 4205/4 42045/1 2835/1 5574/1
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شود و  هاي مختلف مثبت ارزیابی می سازان از جنبه طور کلی ورود پرداخت بهدهد  می طور که نتایج آماري نشان همان
هاي آن خواهد بود. در ادامه تفسیر مربوط به نتایج هر یک از  ها و تهدید نفعان بیشتر از چالش روي ذي هاي پیش فرصت
 ها ارایه شده است: آزمون

 

 

ن مـانعی اساسـی در اجـراي ایـن ابالغیـه نبـود و       الزامات اجرایـی آ ندهاي ابالغیه و نبود شفافیت در تعدادي از ب •
 باشد. نفعان قابل رفع می هاي محیطی نیز از نگاه ذي قطعیت عدم

پذیري بانـک مرکـزي ج.ا.ا. در قبـال     سازان و عدم مسئولیت امنیت اطالعات مشتریان و تخلفات احتمالی پرداخت •
مرتفـع  دهد. بـراي   سازان را تحت تاثیر قرار می ی شدن پرداختامنیت موضوعی جدي و قابل تامل است که اجرای

مربوطـه  هایی  پیشنهادات و توصیهبایست اقداماتی اساسی از سوي بانک مرکزي انجام شود که  نع میاین موا شدن
 در ادامه ارایه شده است.

یل آن افـزایش رقابـت   ترین دل سازان، سهولت و دسترسی افزایش خواهد یافت که اصلی با توسعه خدمات پرداخت •
 در ارایه خدمات با کیفیت و متنوع است.

هـاي   حـل  ي راه سازان با ارایـه  سازان کامال محسوس بوده و پرداخت افزایش سرعت ارایه خدمات از طریق پرداخت •
انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بـدون حضـور   هاي متقاطع و ...  جامع و نوینی از قبیل تجمیع خدمات، فروش

 سازند. را میسر می تکار
هـاي   کنـد و اسـتفاده از زیرسـاخت    ها تحمیـل نمـی   ي قابل توجهی را به بانک سازان، هزینه اجرایی شدن پرداخت •

سازان نیز با کمتـرین هزینـه    هاي موجود در نظام بانکی، شرایطی را فراهم خواهد کرد که پرداخت ها و شبکه بانک
 خواهند داشت.امکان ارایه خدمات به مشتریان را 

گیري از خـدمات مسـتقیم از طریـق     سازان تمایل مشتریان به بهره رسد که با گسترش پرداخت نظر می گونه به این •
، درحـالی کـه   هـا کـاهش خواهـد یافـت     مـدت درآمـدها بانـک    هاي غیرحضوري بانکی کمتر شده و در کوتاه کانال

سازان باعث گسـترش نفـوذ ارایـه ایـن      حضور پرداخت ها حاکی از آن است که در بلندمدت عالوه بر اینکه بررسی
ها بـا افـزایش اقبـال مشـتریان بـه دریافـت        ي بانک گردد، سهم بازار از دست رفته قبیل خدمات بین مشتریان می

 هاي غیرحضوري، جبران خواهد شد. خدمات کانال
وکـار بـانکی و    هـاي کسـب   باعث تحـول در مـدل   وجود رقباي متعدد و تمایل مشتریان به دریافت خدمات متنوع •

ي محصوالت و خدمات خالقانه و متناسب با نیاز مشـتریان از دسـتاوردهاي    افزایش تنوع خدمات خواهد شد. ارایه
 سازان خواهد بود. حضور پرداخت

وکار بانکی، افزایش ضـریب نفـوذ و دسترسـی آسـان بـه       سازان، ایجاد تحول در کسب ها با پرداخت مشارکت بانک •
 مدت خواهد شد. ها در میان صوالت متنوع باعث افزایش سهم از بازار بانکخدمات و مح
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 هاي تحقیق یافته -7

عنوان  نفعان به ي ذي سازان براي کلیه دهد، برآیند اجراي پرداخت هاي آماري نشان می ها و تحلیل طور که نتایج بررسی همان
ها و مخاطراتی نیز  سود بازیگران اصلی باشد. از طرفی، چالشتواند به  گیري حداکثري از آن می یک فرصت تلقی شده و بهره
ها انجام برخی اقدامات و اصالحات ضروري است.  شود که براي رفع آن نقص آن مشاهده می در راه اجراي صحیح و بی

 ارایه شده است. 9نفعان در جدول شماره  هایی براي هر یک از ذي اقدامات و اصالحات مذکور در قالب توصیه

 سازان نفعان جهت اجراي صحیح پرداخت اقدامات، مالحظات و اصالحات احتمالی هر یک از ذي -9جدول 

 ها : بانک1نفع  ذي
 مالحظه اقدام شرح موضوع

 سازان پرداخت خصوصها در  بانک راهبرد

اقـدام  و را برگزیده  یزورکاتال ها استراتژي بانک
انتقال وجـه   یسسرو يانداز راهبه مشارکت در 

 نمایند.   دو جانبه
 

از آن است  یکشورها حاک یرسا یاتتجرب •
انتظـار  « یـا » تهدید«همچون  یکردهاییکه رو

ــرا یمنفعتــ» و مشــاهده بانــک نداشــته و  يب
خواهـد   یرقـابت  یگـاه باعث از دست رفـتن جا 

 شد.
 بـین  يصورت انعقـاد قـرارداد همکـار    در •

سـاز، تعـداد    پرداخـت  يهـا  و شـرکت  هـا  بانک
 ايهـ  کـارت  یقانتقال وجه از طر يها تراکنش

 یـل بلکـه بـه دل   یافـت؛ کاهش نخواهند ی بانک
تلفــن بــه اسـتفاده از   یاقبــال عمـوم  یشافـزا 

 بینـی  یشپـ هـا،   همراه بـراي انجـام تـراکنش   
، هـا  ی بانـک کـارت  يهـا  تعداد تراکنش شود یم

 یابد. یشافزا
ــوع • ــا  مجم ــل از کارمزده ــد حاص  يدرآم
از  ي،مـدل همکـار   یـن در ا هـا  بانـک  یافتیدر

انتقال وجـه،   يها تعداد تراکنش یشمحل افزا
 يهـا  . الزم به ذکر است شرکتیابد یم یشافزا

ــت ــر) ه  پرداخ ــال حاض ــاز (در ح ــهس  یچگون
ــارمزد ــا يک ــر  ياز محــل کارمزده ــورد نظ م

 .نمایند ینم یافتدر

ــی بانـــک ــرد اجرایـ ــوص  رویکـ ــا در خصـ هـ
 سازان پرداخت

 يانداز مبادرت به راه راساها  بانک
در سازان  اي مربوط به پرداخته یسسرو

 یقاز طر یژهو به یشموجود خو يبستر ابزارها
سازان  یا اینکه از پرداخت یندنما تلفن همراه

 جانبه کنند. مورد تایید خود حمایت همه

ــی   • ــه وجــود مشــکالت امنیت ــا توجــه ب ب
سـازان   هـا از پرداخـت   احتمالی، حمایت بانـک 

تواند موجب ارتقاي امنیت  مورد تایید خود می
و اعتماد بیشـتر مشـتریان و جلـب مشـارکت     

ــک  ــایر بان ــتر س ــت   بیش ــعه فعالی ــا در توس ه
 سازان گردد.  پرداخت

 : بانک مرکزي2نفع  ذي
 شرح موضوع شرح موضوع شرح موضوع

 نحـــوه توســـعهبانـــک مرکـــزي در  راهبـــرد
 سازان پرداخت

از  محدوديج.ا.ا. تعداد  يبانک مرکز
ساز مجاز  عنوان پرداخت را به ها تک فین

ها مجوز الزم جهت  موده و به آنن ییشناسا

سـازان مـورد    با اعطاي مجوز به پرداخـت  •
سـازان   صرفاً پرداخـت  تایید بانک مرکزي ج.ا.ا.

عقـد قـرارداد   داراي شناسنامه و مجوز امکـان  
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ها و فعالیت در ایـن زمینـه را خواهنـد     با بانک ساز را اعطا کند.   عنوان پرداخت فعالیت به
 داشت.

 یتـی امن يها و کنترل یراست تداب یهیبد •
ســازان مجــاز، همــواره  داخــتپر يو عملکــرد

ــز ياز ســو یســتیبا ــک مرک ــورد  يبان ج.ا.ا م
 .یردقرار گ یابیارز

ــزي   ــک مرک ــرد بان ــت راهب در خصــوص امنی
 سازان موضوع پرداخت

بانک مرکزي ج.ا.ا. نقش حاکمیتی خود را 
تر نموده و نظارت بیشتري بر فرایند  پررنگ

 سازان داشته باشد. اجراي پرداخت

ــاهش    • ــب کـ ــتر از موجـ ــارت بیشـ نظـ
سـازان   هاي حاکم بـر بـازار پرداخـت    نظمی بی

ها و مشـتریان   شده و اعتماد بیشتري در بانک
 خواهد کرد.ایجاد 

برگزاري جلسات مدیریتی و فنی توسـط   •
ها  سازي کشور با نمایندگان بانک نظام تصمیم

ــایر ذي ــیش از راه  و سـ ــان، پـ ــدازي  نفعـ انـ
سـازان، از   هـاي مربـوط بـه پرداخـت     سرویس

اجراي تصمیماتی که ممکن اسـت تمامیـت و   
دار کند جلـوگیري   اعتبار نظام بانکی را خدشه

 کند. می
 سازان داخت: پر3نفع  ذي

 شرح موضوع شرح موضوع شرح موضوع

ــرد پرداخــت ــظ ســازان در خصــوص  راهب حف
 امنیت اطالعات مشتریان

 ، عدمسازان در احراز هویت دوعامله پرداخت
سازي اطالعات محرمانه مشتریان، رعایت  ذخیره

مطابق ابالغیه بانک مرکزي  سقف پرداخت و ...
عمل نموده و از الزامات اجرایی تبعیت کنند 

 یا از راهکاري جایگزین و امن استفاده کنند.

در ح الزامـات اجرایـی،   -1مطابق مبحث  •
حال حاضر در احراز هویت دو عاملـه بایسـتی   

ــوان شــده  حــداقل  دو مــورد از ســه روش عن
توسط بانک مرکزي احراز شـود. درحـالی کـه    

هــاي طــرف قــرارداد  ســازان از بانــک اخــتپرد
 ابالغیـه سرویس دریافت نموده و برخالف  وب

رقمی کارت، رمز دوم،  16اطالعات شماره پن 
CVV2   جهت انتقال وجـه  را و تاریخ انقضاء

 در محیط اپلیکیشن خود (نه از طریـق درگـاه  
کـه   نماینـد  دارنـده کـارت اخـذ مـی    بانک) از 

از اطالعــات توانـد موجـب سـوء اسـتفاده      مـی 
 مشتریان گردد.

ی کـه بتوانـد الزامـات    هـای راهکاریکـی از   •
 نیتــأمرا  10مــاده ، 4مبحــث در  شــده ارائــه

کـد  «نماید استفاده از یک کد،  تحت عنـوان  
اسـت کـه بـا ترکیـب     » اعتبارسنجی تراکنش

ــراکنش و   ــغ ت ــامل مبل ــاتی حــداقل ش اطالع
ــد،    ــارت مقص ــماره ک ــدهیتولش ــد و  دش باش

ي تـراکنش توسـط بانـک    سـاز مجاز منظـور  به
و از طریق کانالی مستقل از کانال  صادرکننده

پرداخت براي دارنده کارت مبدأ انتقال ارسـال  
شود. دارنده کارت با ارسـال مجـدد ایـن کـد،     
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ــده را   ــت ش ــراکنش درخواس ــالم ت ــر اع معتب
کنـد و پـس از آن فراینـد تـراکنش مـالی       می

 .شود یمتکمیل 
، اصـالت مبـدأ   10ماده طبق تبصره ذیل  •

تراکنش انتقال، بایـد از طریـق شـماره تلفـن     
در موسسـه   شـده ثبـت   همراه دارنـده کـارت   
زمـان  حال حاضـر در  در اعتباري، احراز شود. 

هــاي  برنامــک همــراه توســط شــرکت نصــب 
 تلفن همراه دارنده حساب، شماره ساز پرداخت

سازي برنامه براي وي  استعالم شده و کد فعال
تلفـن  شـماره  کـه   در حـالی گـردد.   یمـ ارسال 
کاربر به بانک صادرکننده کارت ارسـال   همراه

بــراي احــراز اصــالت تــراکنش مــورد نشــده و 
کــد اعتبارســنجی گیــرد ( نمــیاســتفاده قــرار 

تراکنش بـراي دارنـده سـیم کـارت ارسـال و      
ایـن  . )شـود  دریافت جهت احـراز هویـت نمـی   

سـازان بـوده و    موضوع خالف مقررات پرداخت
 گردد.  موجب افشاي اطالعات کاربران می

 ،11مـاده   ،4تبصره ذیـل مبحـث  مطابق  •
اطالعات محرمانه کارت مشـتریان نبایـد روي   

سـاز   ابزارهاي پذیرش یا در امکانـات پرداخـت  
ذخیره شوند. این در حالی اسـت کـه شـماره    

ــن  ــراه     16پ ــک هم ــارت در برنام ــی ک رقم
سازان ذخیره شده و امکان دسترسـی   پرداخت

ــراهم    ــارت ف ــه ک ــات محرمان ــایر اطالع ــه س ب
 .باشد می
، سـقف مبلـغ   14، مـاده  6مطابق مبحـث  •

تراکنش قابل انجام در این خدمت، ده میلیون 
ریال در روز است. در حـالی کـه سـقف مبلـغ     

سـازان   تراکنش بر روي برنامک همراه پرداخت
حاضر سی میلیون ریال بوده و خالف در حال 

 د.شو الزامات اجرایی عمل می
امکــان  1-19، مــاده 6بــر طبــق مبحــث •

انتخاب بانک یا موسسه اعتباري ارائـه دهنـده   
خدمت باید در برنامک بـراي مشـتري فـراهم    
شود، در حالی که عمالً این امکان در برنامـک  

شـود.   سازان فراهم نمـی  همراه برخی پرداخت
هـاي   با توجه به تعیین کننـده بـودن شـرکت   

ایــن مســاله ســاز در انتخــاب بانــک،  پرداخــت
هـا   شود تا کارمزدهاي برخی بانـک  موجب می

   ها متضرر شوند. افزایش یافته و سایر بانک
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 گیري بندي و نتیجه جمع -8

ام پرداخت در نظ يها حادث شده در مقوله پرداخت، توسعه شبکه ییراتو رشد و تغ یالملل ینهمزمان با تحوالت ب
ساز براي این  هاي پرداخت رغم اینکه توسعه و حمایت از شرکت علیخواهد بود؛  یرناپذ اجتناب یزن یرانا يها پرداخت
یش سرعت خدمات و ارتقاي تنوع و نوآوري ها و دارندگان حساب مزایاي بسیاري همچون: سهولت دسترسی، افزا شرکت

در حال همراه داشته باشد.  ها و مشتریان به ناپذیري را براي بانک تواند مخاطراتی جبران ، اجراي نادرست آن میشود می
 یفارابطه ا یندر اجامعی  یتیج.ا.ا.، نقش حاکم يها است و بانک مرکز صرفاً متوجه بانک ها مخاطرات و چالش حاضر اغلب

اقدامات، مالحظات و اصالحات احتمالی از جانب هر یک از بررسی عمیق موضوع از ابعاد مختلف و انجام برخی . کند نمی
 نقص آن را منجر شود.  تواند موفقیت این ابالغیه را تضمین کرده اجراي صحیح و بی نفعان می ذي
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