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Abstract 
While this study identifies the most important key indicators that influence 

the banking industry, it also attempts to provide a forecast for the Iranian 

banking industry in the future. Scenario planning and cross-impact matrix 

are used in this study. Among all the identified factors, 29 key factors 

influencing the future of the industry were selected through a fuzzy 

analytical hierarchical process and then the impact of each of these factors 

was determined through analysis of the cross-impact matrix. The cross-

impact balance was then used to write scenarios. Accordingly, of all 

combined scenarios, the most likely strong scenarios were clustered into five 

general categories using K-mode clustering. Finally, four scenarios were 

identified, including optimism for the bank, banking industry development, 

inflationary conditions and sanctions. It was therefore possible to define 

action plans for each of the scenarios. 

Keywords: Banking Industry, Foresight, Scenario Planning, Structural 

Analysis, Cross-Impact Analysis. 
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تأثیراتمتقاطعسیوماتر




 حمید بکامیری 
فردوسی  دانشگاه مدیریت فناوری اطالعات، دکتری دانشجوی

 ایران. مشهد، مشهد،
  

 ، ایران.مشهدی مشهد، دانشگاه فردوس تیریمداستاد گروه   ( انیلگز) نییمحمد مهرآ
  

 ایران. مشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه تیریمداستاد گروه  علیرضا پویا

  

 .رانیتهران، ا فیشر یدانشگاه صنعتمدیریت استادیار گروه  حسین شریف


 چکیده
 میبه دنبال ترس ،یمؤثر بر صنعت بانكدار یدیکل یها شاخص نیتر مهم ییپژوهش حاضر ضمن شناسا

 ریتأث سیو ماتر ویبر سنار یمبتن یزیر پژوهش از برنامه نی. در اباشد یم ندهیدر آ رانیا یبانكدار تیوضع
صنعت از  نیا ندهیمؤثر بر آ یدیعامل کل 92، شده ییعوامل شناسا یتمام انیمتقاطع استفاده شده است. در م

 یو نحوه اثرگذار تیمتقاطع ماه ریتأث سیماتر لیانتخاب و سپس با تحل یفاز یسلسله مراتب لیتحل قیطر
 یباالنس اثرات متقابل برا لیمشخص و در ادامه از روش تحل یعوامل بر صنعت بانكدار نیاز ا کیهر

با استفاده  یمحتمل قو یوهایسنار ،یبیترک یها ویکل سنار انیاساس از م نیا استفاده شد. بر یسیونویسنار
 یبرا نانهیب شامل خوش ویسنار 4 زین انیشدند. در پا یبند خوشه یدسته کل 5در  1مودز یک یبند از خوشه

 یزیر اساس امكان برنامه نیشدند. بر ا ییشناسا میو تحر یتورم طیشرا ،یبانک، تحول صنعت بانك
از  کیهر یبرا یرو شیپ یها تیعدم قطع لیبر تحل یمبتن یاورزبانک کش یبرا یاتیو عمل یراهبرد

 شد. ایمه وهایسنار

متقاطع،  راتیتأث سیماتر ،ینگار ندهیآ و،یبر سنار یمبتن یزیر برنامه ،یصنعت بانک :ها واژهکلید
 .یساختار لیتحل
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 مقدمه
و  وستهیناپ یدادهایآخر هزاره دوم و ظهور رو یها در سال ها یو دگرگون راتییتغ شیافزا

 یرا برا ندهیآ ینیب شیپ ها، تیعدم قطع نیسنگ هیموجب شده بود تا سا ز،یانگ شگفت

 کیاستراتژ یزیر در برنامه کیکالس یها کند. روش لیمشكل تبد یبه امر زان،یر برنامه

 طیشرا نی. در اشوند یانتخاب م یقطع یها ینیب شیپ تیلبا قاب ستایا طیمعموالً منطبق بر شرا

ها  برنامه نیانتظار داشت ا توان یم میستیمواجه ن ینیب شیپ رقابلیغ راتییکه با تغ یتا زمان

 میروند گذشته، ترس یابی مانند برون کیکالس یها منطبق بر روش رو نیموفق باشند. ازا

 نی)گودو رسد یو بلندمدت مشكل به نظر م مدت انیدر م نمحتمل سازما یها ندهیشفاف آ

 د،یدر عصر جد رکنندهیغافلگ راتییاست که با ظهور تغ یدر حال نی(. ا9001 ،1تیو را

مواجه شده است.  یشتریبا مشكالت ب راتییتغ نیها در مواجه به ا روش نیا یکارآمد

 ازین یكردیاست؛ به رو غالب عیصنا شتریدر ب یطیمح تیکه عدم قطع یطیدر شرا رو نیازا

باال داشته باشد )پوستما و  تیبا عدم قطع طیدر شرا یآت یاز روندها یمناسب ینیب شیبود تا پ

 یناش یها یدگیچیپ نیو همچن راتیینرخ تغ شیمتناسب با افزا كردهایرو نی(. ا9005 ،9بایل

از علوم  یاریموردتوجه بس ینگار ندهیو آ یپژوه ندهیدر قالب آ نینو یها یاز ظهور فناور

امروزه  نی(؛ بنابرا1920 ،یقرار گرفت )زال یتحوالت آت ینیب شیو پ یزیر منظور برنامه به

محتمل  یروندها ییمنظور شناسا به یپژوه ندهیو آ کیاستراتژ یزیر ضرورت برنامه

 هدرادیشده است )رش شیازپ شیب یطیمح یها تیو عدم قطع راتییبا توجه به تغ یرو شیپ

 یو در پ نینو یها یفناور راتیینرخ تغ شیمهم با افزا نی(. ضرورت ا1921و همكاران، 

 ،9نیشده است )گودو انینما یگریاز هر زمان د شتریب یطیمح راتیینرخ تغ شیآن افزا

 ندهیمواجه با آ یمناسب برا یابزارها نیاز ا یكی(. 1921 ات،ی؛ ب9012 ،4اتویک ی؛ و9012

 یهپا بر یزیر . برنامهباشد یم ویسنار هیبر پا یزیر برنامه كردیرو تیعدم قطع طیدر شرا

نامشخص و ممكن است  یها ندهیآ ۀتفكر خالقانه دربار یمند برا نظام یروش و،یسنار
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را که  راتییتغ نیمواجهه با ا تیقابل توان یاساس م نی(. بر ا9009، 1)پترسون و همكاران

در نظر گرفته  دیوکار در عصر جد کسب یهوشمند یدیاز عوامل کل یكیعنوان  به

 (.1921و همكاران،  ییکرد )رضا جادیدر سازمان ا شود؛ یم

 یصنعت بانكدار یآت یوهایسنار نیتر محتمل ییشناسا ،پژوهش نیا یهدف اصل 

 یها شرانیو پ یدیپژوهش شامل عوامل کل نیا یاهداف فرع ق،یطر نیتا از ا باشد؛ یم

 نی. پس در ارندیقرار گ لیو تحل یموردبررس رانیا یمؤثر بر صنعت بانكدار یراهبرد

صنعت  ندهیبر آ رگذاریتأث یعوامل راهبرد ییپژوهش در نظر است تا ضمن شناسا

محتمل  یوهایسنار نیتر ها، مهم تأثیرات متقابل آن لیو تحل یبررس زیو ن یبانكدار

 کیاستراتژ یزیر ر اساس آن اقدام به برنامهکرد و ب ینیب شیرا پ یصنعت بانكدار یرو شیپ

ا و یپو یساختار جادیبه ا توان یپژوهش، م نیا تینمود. در خصوص ضرورت و اهم

 یها میتصم یاثربخش شیکه موجب افزا یطیمح یها تیهوشمند در مواجهه با عدم قطع

 نیتر از شاخص یكیراستا الزم به ذکر است  نیاشاره نمود. در هم شود؛ یم یسازمان

. باشد یم یکاو داده كردیبا رو ختهیآم یها پژوهش استفاده از روش نیا یها ینوآور

شامل  باشند؛ یپژوهش م نیو ضرورت انجام ا تیاهم انگریبکه  یموارد نیتر مهم رو نیازا

تحقق اهداف بانک،  یدر راستا داریپا یزیر برنامه نیمنظور تدو بستر مناسب به جادیا

 لیعوامل و تبد نیو ارائه برنامه مناسب جهت کنترل ا یدیکل یها تیعدم قطع ییشناسا

 است. یرقابت تیمز جادیا یها برا به فرصت دهایتهد

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

و عملكرد  یرونیب طیمح راتییبر تغ رگذاریبر تعداد عوامل تأث نینو یها یبا ظهور فناور

مانند  کیکالس یكردهایصرف رو یریکارگ به یبخشاثر زانیشده و از م سازمان افزوده

و شدت رقابت  رانهیتعداد تحوالت غافلگ شیکاسته شده است. با افزا ،یراهبرد تیریمد

از  یكیعنوان  به ،یانداز و اهداف سازمان چشم میو ترس ندهیآ ینیب شیمختلف، پ عیدر صنا
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 نیارشد سازمان قرارگرفته است. در ا رانیمدنظر مد تیموفق یها مشخصه نیتر مهم

را در  یهوشمند نیا ،یآت یروندها ییتوانسته است تا با شناسا یپژوه ندهیخصوص آ

مند  مطالعه نظام یپژوه ندهیآفراهم آورد.  یطیمح راتییمنظور مواجهه با تغ سازمان به

 نیادیبن یها ورهو اسط ها ینیب جهان ها، دگاهیممكن، محتمل و مـرجح بر اساس د یها ندهیآ

 (.9011 ،1ی نقانی و همكارانروانیاست )ش ندهیهر آ

تحت نام  یراهبرد تیریو مد یپژوه ندهیآ یقیتلف یریکارگ خصوص به نیدر هم

 راتییسازمان توانسته است تا تغ رونیو ب یدانش درون یضمن ارتقا یراهبرد ینگار ندهیآ

 دینما جادیسازمان ا یتیریمد یازهایمنظور رفع ن به کیاستراتژ یزیر در برنامه یاساس

هم به  یپژوه ندهیهم به آ یراهبرد ینگار ندهیآ طالح(. اص1925و همكاران،  درادهی)رش

 یجا اشتباه به به ینگـار نـدهیاست که اصطالح آ یدر حال نیمفهوم راهبرد اشاره دارد. ا

اسـتفاده از اصطالح  حال نیمورداستفاده قرار گرفته است. درع یراهبرد ینگار ندهیآ

 فی(. ارائه تعر9011 ،9تی)گود ـتمتـداول اس ـزین یپژوه ندهیآ یجا به ینگار ندهیآ

 نیافراد مختلف و عمر کوتاه ا یها دگاهیتفاوت د لیبه دل ینگار ندهیاز آ قیمشخص و دق

وان عن را به ینگار ندهی( آ9011) 9راستا اونر و بزر نی. در همباشد یمشكل م اریدانش، بس

فراتر از  یها با در نظر گرفتن افق ندهیانداز آ منظور خلق چشم ارزشمند به یكردیرو

 یمختلف یها در حوزه تواند یم تیظرف نیاند. ا سازمان در نظر گرفته کینزد یها طیمح

در توسعه  نیو همچن یو نوآور یتوسعه فناور قات،یتحق ،یراهبرد یزیر مانند برنامه

)اونر و بزر،  ردیبنگاه، مورداستفاده قرار گ تیو توسعه برند/هو یبنگاه ارتباطات درون

که عالوه بر  ییتوانا کیعنوان  را به ینگار ندهی( آ9011) 4راستا روهربک نی(. در هم9011

آن، بنگاه قادر به کشف، برآورد و  یریکارگ که با به یگریشامل هر نوع ابزار د ند،یفرآ

 دگاهی(. از د9011نموده است )روهربک،  فیتعر ؛شود یم طشیدر مح راتییپاسخ به تغ

 نده،یآ یابیتا ضمن ارز سازد یکه سازمان را قادر م تاس یتیظرف ینگار ندهیاسالتر آ
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 فی(. بر اساس تعار9014، 1)اسالتر دینما یساز و مدل ییرا شناسا ها ندهیآ نیتر محتمل

مواجهه  تیظرف جادیاست که ضمن ا یكردیرو ینگار ندهیگفت آ توان یارائه شده م

و اقدامات در  ها میتصم امدر سازمان، موجب انسج تیعدم قطع طیدر شرا ندهیهوشمند با آ

 .شود یتحقق اهداف سازمان م

، ینیب شیپ ،یساز مدل ،یسیونویمانند سنار یمختلف یها روش ندهیشناخت آ یبرا

وجود  رهیو غ تیمنطق موقع ،یشناس ختیر لیتحل ،یروند، روش دلف لیتحل ،یساز هیشب

 باشد یها م روش نیا نیتر از شاخص یكی یسیونویروش سنار انیم نیدارند که در ا

در  9خصوص استار و همكارانش نی(. در هم1924 ،ی؛ مشبك1925 ،یو خزائ درادهی)رش

با عمكرد  دیمف کیتكن کیعنوان  به ویبر سنار یمبتن یزیر نشان دادند که برنامه 9011سال 

)استار و  ردیمورد استفاده قرار گ تواند ینامطمئن م طیدر شرا یریگ میتصم یخوب برا

 (.9011همكاران، 

طور مثال  ارائه شده است به یسیونویدر خصوص سنار یمتعدد و متفاوت فیتعار

 ندهیبا آنچه در آ ییو محتوا یدرون یبا سازگار یدگاهیرا د وی( سنار1215پورتر ) كلیما

( آن را 9000) وهایر لسونیخصوص و نیه است و در همکرد فیرخ دهد تعر تواند یم

 یبرا ییاجرا رانیو کمک به مد یاتیعمل یریگ میتصم تیفیمنظور بهبود ک به یتیریابزار مد

و  یطورکل (. به9011 ،9رمکی)چ کند یم فیتعر رتریپذ بهتر و انعطاف یراهبرد یها میتصم

 ندهیآ فیتوص یبرا یابزار ویگفت سنار توان یشده م ارائه فیبر اساس وجه اشتراک تعار

 .باشد یم طیموجود در مح تیمنظور مواجهه با عدم قطع به

مانند شوارتز، مكتب فرانسه،  ویبر سنار یمبتن یزیر برنامه یبرا یمختلف یكردهایرو

وجود دارد که هر  رهیخالقانه نرم و غ یها صنعت، روش یوهایسنار ،یا هیرو یوهایسنار

 (.9011 رمک،یاند )چ شكل گرفته یخاص یبر مكاتب فكر یها مبتن از آن کی
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اند. در  قرار گرفته یخصوص موردبررس نیصورت گرفته در ا یها ادامه پژوهش در

 ندهیاز آ یتر شفاف ریتصو ینگار ندهیها تالش شده است تا با استفاده از آ پژوهش نیا

 گردد. جادیا کیتراتژاس یها منظور ارائه برنامه صنعت به نیمبهم ا

 یزیر برنامه ریتأث زانیشده است م انجام 9012در سال  كاردویکه توسط ر یپژوهش در

 یموردبررس ریمتغ طیدر مح یگذار هیسرما ماتیدر تصم یبر درک شناخت ویبر سنار یمبتن

در مورد  یو طول قیعم یمطالعه مورد کیبر  یمبتن قیتحق نیقرار گرفته است. ا

 نیا جیبوده است. نتا 9011تا  1224 یها در سال هیشرکت شل روس یها یگذار هیسرما

مهم  یدادهایاز رو یبعض ویبر سنار یمبتن یزیر در برنامه نكهیپژوهش نشان داد که باوجودا

شل کمک  رانیبه مد یزیر برنامه نیبودند؛ اما ا نشده ینیب شیپ ه،یروس یدر بازار آشفته انرژ

 ییو پاسخگو یابیها را قادر به ارز آن ر،یپذ قیتطب یقدرت ادراک جادیکرد تا متناسب با ا

 (.9012 اتو،یک ی)و دینما یرونیب راتییموفق نسبت به تغ

صورت  9011در سال  1ییپور طباطبا یلیو ن یجعفر یدیکه توسط جن یپژوهش در

 یها میتصم تیفیو ک یبا نوآور یسازمان ینگار ندهیآ یها تیظرف انیگرفت ارتباط م

 نیقرار گرفت. در ا یمورد بررس رانیا یدر صنعت بانك یو عملكرد سازمان یسازمان

قرار گرفتند  یو بررس لیمورد تحل رانیا یبانک فعال در صنعت بانك 90 یها پژوهش داده

 (.9011 ،ییپور طباطبا یلیو ن یجعفر یدی)جن

 نانیو عدم اطم نهیدر خصوص رفتار هز یپژوهش 9014در سال  9همكارانبانكر و  

نشان داد  قیتحق نیا جیاند. نتا انجام داده ریپذ انعطاف یتقاضا با استفاده از مدل ساختارها

 شیبه افزا یشتریب لیدر تقاضا مواجه هستند تما نانیبا عدم اطم طیکه در شرا یها سازمان

 (.9014دارند )بانكر و همكاران،  ریمتغ یها نهیهز اهشثابت و ک یها نهیهز

 ندهیآ یوهایانجام شد سنار 1921در سال  یو رجب زاده رامیکه توسط با یپژوهش در

 رو شیپ یوهایو سنار یدیکل یها تیعدم قطع ییبا شناسا رانیدر ا کیالكترون یبانكدار

پژوهش از  نیشدند. در ا فیبا استفاده از روش شوارتز تعر کیالكترون یدر حوزه بانكدار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Joneidi Jafari & NiliPour Tabataba’i 

2. Banker et al. 
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و  یفعاالنه بانكدار یگذار قانون م،یتحر یدیعامل کل 9 ،یدیکل تیعدم قطع 2 انیم

 ویسنار 1 ،یدیکل یها تیعدم قطع نیانتخاب شدند. بر اساس ا یفعاالنه فناور یگذار قانون

 گذار، استیس یهوشمند ،یانقالب پول د،یروزنه ام ا،یرؤ کی یجیعنوان مرگ تدر به

 (.1921 ،یو نهوج زاده رامیشدند )با فیتعر یبهشت و رونق تجار

روندها و  ییبا شناسا 1921و همكاران در سال  ینیکه توسط حس یپژوهش در

نظام  یشرویپ یوهایسنار نیتر صورت گرفت؛ مهم رانیا ینظام بانك یاساس یوهایسنار

 نیرفع ا یمناسب برا یها استیو س ییها شناسا در مواجهه با مشكالت و چالش یبانك

 یاز مدل شوارتز برا قیتحق نیاده است. در ش شنهادیپژوهش پ نیها در ا چالش

از  یقیتلف ق،یتحق یشناس در روش یبیترک كردیو رو ویبر سنار یمبتن یسینو برنامه

پژوهش  نیاستفاده شده است. ا یمطالعات کتابخانه، مصاحبه خبرگان، پنل و دلف یها روش

 4 ،یو مشكالت ساختار یمال نیمبادالت و تأم نهیهز تیدو عدم قطع ییضمن شناسا

بحران را  قیتوسعه در کنار موانع، بحران و تعو ،یافتگی با عنوان رفع بحران و توسعه وینارس

 (.1921 ات،ینموده است )ب ینیب شیپ

 یها تیقابل ییبا عنوان شناسا یپژوهش 1921و همكاران در سال  یزاوشت زادهیقل

 نیانجام دادند که در ا رانیا یها و مؤسسات مال در بانک یسازمان ینگار ندهیآ یدیکل

 رانیا یها و مؤسسات مال بانک ینگار ندهیآ یها تیتفاوت و قابل ییپژوهش ضمن شناسا

طور  نمودند. به یبند بخش یمختلف یها ها را در گروه آن ،یراهبرد یها پروژه یدر اجرا

 تیو قابل یانتخاب استراتژ تیقابل یقرار گرفتند که دارا یها مثال در دسته اول بانک

 یها تیقابل یبود که دارا یدر حال نیها بودند؛ ا بانک رینسبت به سا یشتریب یساز كپارچهی

 (.1921و همكاران،  یزاوشت زادهیها بودند )قل بانک رینسبت به سا یکمتر یطیمح شیپو

مؤثر بر  یکالن روندها لیبا عنوان تحل یپژوهش 1925در سال  ییو خزا درادهیرش 

اند.  متقابل انجام داده ریتأث لیو تحل یساختار لیتحل كردیبا رو یبازار صنعت بانكدار ندهیآ

 یوهایسنار ،یبانكدار ندهیمؤثر بر آ یروندها نیتر مهم ییپژوهش ضمن شناسا نیدر ا

 جیشده است. نتا فیو تعر ینیب شیمتقابل، پ ریتأث لیاز تحل ستفادهصنعت با ا نیمحتمل در ا
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پژوهش مشخص کرد که مطالبات معوق، کنترل منابع و مصارف، مداخله دولت در  نیا

و ثبات  یقانون رهینرخ بهره و ذخ شیافزا ه،یسرما تیکفا ها، میتحر یاقتصاد، سودآور

و  درادهیدارند )رش یصنعت بانكدار ارباز ۀندیرا بر آ یرگذاریتأث نیشتریب ،یاقتصاد

 (.1921همكاران، 

صنعت  نیها در ا نوع پژوهش نینو بودن ا انگریب نهیزم نیدر ا قیتحق اتیادب یبررس

صورت  ها به از آن یصورت گرفته تعداد کم یها پژوهش انیآنكه در م . حالباشد یم

بازار و  ،یانسان هیسرما ن،ینو یها یمانند فناور یصنعت بانك یرو شیابعاد پ ینگر تمام کل

نگر  کل قاتیتحق نیا انیاست که در م یدر حال نیاند. ا داده رارق یرا موردبررس انیمشتر

خود مدنظر  یها لیصنعت را در تحل نیابعاد مؤثر در ا شتریب ای یتمام یتعداد محدود ز،ین

 كردیپژوهش در نظر است تا ضمن حفظ رو نیگفت در ا توان یم رو نیاند. ازا قرار داده

 یصنعت برا نیا یرو شیپ ندهیمؤثر در آ یرهایتغم یتمام باًیپژوهش، تقر نینگر در ا کل

 .ردیقرار گ ی( موردبررسی)بانک کشاورز یمورد مطالعات کی

  روش

بازار صنعت  تیمحتمل وضع یوهایسنار میترس تیپژوهش حاضر با توجه به ماه كردیرو

پژوهش  نی. ارود یبه شمار م یاکتشاف قیاز نوع تحق ن،یمع یبازه زمان کیدر  رانیا یبانك

با استفاده از مدل  ویبر سنار یمبتن یزیر بر برنامه یمبتن یصنعت بانك ینگار ندهیبه دنبال آ

است. استفاده از روش  دهایها، تهد منظور مواجهه هوشمند با فرصت مكتب فرانسه به

(. 1924 ،یست )مشبكمعتبر و پرکاربرد ا اریبس ینگار ندهیدر آ ویبر سنار یمبتن یزیر برنامه

 شده رفتهینكات موردنظر مدل شوارتز پذ یتمام یسیونویسنار یدر مدل مكتب فرانسه برا

 یها روش به استفاده از روش نیا دیدر تأک كردیرو ود نیعامل تفاوت ا نیتر است و مهم

 ی( برایشناس ختیباالنس اثرات متقابل )ر لی( و تحلی)صور یساختار لیتحل

و از منظر  یاز منظر هدف کاربرد قیتحق نی(. ا1921 ،یازی)ن باشد یم یسیونویسنار

 ییشناسا لپژوهش شام نیدر ا قی. مراحل انجام تحقباشد یم یفیاطالعات توص یگردآور

و  یرو شیپ یوهایسنار نیتر محتمل ینیب شیپ ،یدیکل یها تیعدم قطع یبند و رتبه
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شده  ارائه 1در نمودار شماره  قیتحق یکل ندی. فراباشد یمشابه م یوهایسنار یبند خوشه

 است.

 نهیزم نیمؤثر در ا رهایابعاد و متغ نیتر مهم ق،یتحق اتیگام ضمن مطالعه ادب نیدر اول

بازار،  یروهاین شران،یپ یروهایگروه ن 4در  رهایمتغ نیشدند. ا یی( شناسا9)جدول شماره 

و  درادهیشدند )رش یبند طبقه یصنعت بانكدار یروهایاقتصاد خرد و کالن و ن یروهاین

مصاحبه با افراد خبره با استفاده از پنل خبرگان،  قیازآن از طر (. پس1921همكاران، 

 یرگذاریتأث زانیقرار گرفت. سپس نوع و م یموردبررس شده ییشناسا یرهایمتغ تیوضع

 یمانپرسشنامه به قضاوت خبرگان و متخصصان گذاشته شد. افق ز قیاز طر رهایمتقابل متغ

 نظر گرفته شد. در ندهیسال آ 10تا  5پژوهش  نیدر ا قیتحق

 کیهر  ییایو پا ییپرسشنامه استفاده شده است که در ادامه روا 9پژوهش از  نیا در

 یدیعوامل کل تیاهم زانیپرسشنامه، م نیقرار گرفته است. اول یها موردبررس از آن

. باشد یمحتوا م ییپرسشنامه، روا نیا ییشد. روا لیکه با نظر خبرگان تكم باشد یم

 نیمتقابل است. با توجه به استاندارد بودن ا لیوتحل هیپرسشنامه دوم مربوط به تجز

مناسب برخور است. در خصوص پرسشنامه  ییایو پا ییروا تیپرسشنامه، معموالً از قابل

 ییروا قیپرسشنامه از طر نیا یی. رواباشد یم تیسوم که مربوط به پرسشنامه عدم قطع

با استفاده  زیپرسشنامه ن نیا ماداعت تیو قابل ییای. پادیگرد دییو توسط خبرگان تأ یمحتوا

 شد. دییتأ 0.1کرونباخ  یآلفا بیاز ضر

و  یکه شامل خبرگان صنعت بانك شود ینفر برآورد م 90 قیتحق نیا یآمار جامعه

 ،ییو خزا ادهردی)رش باشند یم یو راهبرد پژوهانه ندهیبا دانش آ رانیاطالعات ا یفناور

 10پژوهش از  نیاستفاده شد. در ا یگلوله برف یریگ از روش نمونه قیتحق نی(. در ا1925

اطالعات و  یفناور ،یبانك یها ( از حوزه1نفر از خبرگان و متخصصان )جدول شماره 

 دقت پاسخ دهند. شده تا به سؤاالت پرسشنامه به خواسته یاقتصاد
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 برگان صنعت بانکی. ویژگی خ0جدول 

 تعداد های اعضای پانل ویژگی

 9 مدیران عالی صنعت بانكی

 5 مدیران میانی صنعت بانكی

 9 خبرگان دانشگاهی دارای سابقه همكاری با صنعت بانكی

، میک مک، 1اکسپرت چویس ی کاربردی شامل فازیها یافزار نرمدر این پژوهش از 

افزار اکسپرت  استفاده شده است. از نرم 9آژور سناریوویزارد و پایتون تحت سرویس ابر

تعیین روابط  منظور بهافزار میک مک  بندی متغیرها اثرگذار و از نرم چویس برای رتبه

میان متغیرها استفاده شد. با توجه به  شده ییشناسای ها مؤلفهای و اثرات متقابل  زمینه

افزار سناریو  ، از نرمشده نییتعگستردگی فضای ایجاد سناریوها منطبق بر ابعاد متغیرها 

ی قرار گرفت. بردار بهرهروی مورد  ترین سناریوها پیش ویزارد در جهت شناسایی محتمل

بندی کی مودز  در پایان نیز با توجه به گستردگی سناریوهای محتمل از الگوریتم خوشه

 بندی سناریوها با استفاده از پایتون استفاده شد. برای دسته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Expert Choice 

2. Azure 
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 فرایند انجام تحقیق. 0نمودار 
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 قیتحق یها افتهیها و  داده لیوتحل هیتجز

 یبند و رتبه یبند طبقه ،ییفاز شامل شناسا 4انجام پژوهش در  ندیبخش فرا نیدر ا

محتمل و  یوهایسنار ییشناسا رها،یمتغ نیب یا نهیروابط زم نییتع رگذار،یتأث یرهایمتغ

 قرار گرفته است. یو بررس لیمحتمل مورد تحل یوهایسنار حیو تشر یبند خوشه

 رگذاریتأث یرهایمتغ یبند و رتبه یبند طبقه ،ییفاز اول: شناسا

مرتبط و مصاحبه با خبرگان  یها پژوهش سهیمقا ق،یتحق اتیفاز بر اساس مطالعه ادب نیدر ا

 نیشدند. ا یی( شناسا9)جدول شماره  یاثرگذار بر صنعت بانك ریمتغ 44 نیو متخصص

اقتصاد خرد و کالن و  یروهایبازار، ن یروهاین شران،یپ یروهاین یبعد کل 4در  رهایمتغ

 ندی(. در ادامه از فرا1925 ،ییو خزا درادهیشدند )رش یبند دسته یصنعت بانكدار یروهاین

 نیتر مهم یبند منظور رتبه به سیافزار اکسپرت چو نرم هیبر پا یفاز یسلسله مراتب لیتحل

 .دیمؤثر استفاده گرد رهایمتغ

را بر صنعت بانكی داشتند؛ شناسایی و  ریتأثمتغیر که بیشترین  92در همین راستا  

قرار گرفتند. لیست این متغیرها در  مورداستفادهی در فاز بعدی پژوهش ریکارگ به منظور به

 .شده است ارائه 9جدول شماره 

 یبر صنعت بانک رگذاریتأث یرهایمتغ یبند و رتبه یبند طبقه ،ییشناسا .3جدول 

منابعرتبهناموزنبعد

 4 ها تحریم  01/0 اقتصاد
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، شیدراده ر

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا؛ 1925خزایی، 

 1 نرخ تورم 042/0 اقتصاد
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 10 های پولی سیاست 041/0 اقتصاد
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا؛ 1925خزایی، 

 11 قوانین و مقررات دولتی 04/0 اقتصاد
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا؛ 1925خزایی، 

و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده  19 رکود اقتصاد 099/0 اقتصاد
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منابعرتبهناموزنبعد

 1925خزایی، 

 1925و خزایی، رشیدراده   94 بازار سرمایه 009/0 اقتصاد

 1925و خزایی، رشیدراده  -  جهانی شدن اقتصاد و رقابت 0 اقتصاد

 1 سودآوری مشتری 19/0 بازار
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 1925و خزایی، رشیدراده  9 رفتار مشتریان 114/0 بازار

 1925و خزایی، رشیدراده  1 های عملیاتی هزینه 042/0 بازار

 1925و خزایی، رشیدراده  1 حساسیت به نرخ سپرده 041/0 بازار

 092/0 بازار
های گوناگون  سلیقه و ذائقه

 مشتریان
15 

 1925و خزایی، رشیدراده 

 1925و خزایی، رشیدراده  - چرخه عمر محصول 0 بازار

 9 ها بانکسودآوری  019/0 بانكداری
و خزایی، رشیدراده ؛ 1921و همكاران، شیدراده 

1925 

 5 کفایت سرمایه 014/0 بانكداری
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 2 منابع و مصارف 041/0 بانكداری
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 19 جاری بانکمطالبات غیر  091/0 بانكداری
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 1925و خزایی، رشیدراده  14 بدهی بانک به بانک مرکزی 092/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  11 گریزی قانون  095/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  11 تحول در نظام بانكی 095/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  12 مالی نیتأموجود تنگناهای  012/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  90 محدودیت نقل و انتقال ارزی 012/0 بانكداری

 91 تسهیالت تكلیفی دولت 011/0 بانكداری
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 99 ها بانکریسک اعتباری  011/0 بانكداری
و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 001/0 بانكداری
میزان تغییرات فناوری در 

 صنعت
99 

 ؛1925و خزایی، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا
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منابعرتبهناموزنبعد

 1925و خزایی، رشیدراده  94 ها بانکتسهیالت سایر  004/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  91 بندی مشتریان بخش  009/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  91 مدیریت نقدینگی 009/0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  92 شخصی سازی انبوه 0009/0 بانكداری

 0 بانكداری
افزایش نرخ بهره و ذخیره 

 قانونی
- 

و رشیدراده ؛ 1921و همكاران، رشیدراده 

 1925خزایی، 

 1925و خزایی، رشیدراده  - محدودیت منابع 0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  - ضعف مدیریت ریسک 0 بانكداری

 1925و خزایی، رشیدراده  - ضعف نظارت و کنترل 0 بانكداری

 - نبود شایسته ساالری 0 بانكداری
 ؛1925و خزایی، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا

 1925و خزایی، رشیدراده  11 کمیابی منابع طبیعی 091/0 پیشران

 1925و خزایی، رشیدراده  91 تغییرات اقلیمی 009/0 پیشران

 0 پیشران
و پذیرش  ها ارزشتغییر در 

 های جدید عمومی فناوری
- 

 ؛1925و خزایی، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا

 1925و خزایی، رشیدراده  - افزایش شهرنشینی 0 پیشران

 1925و خزایی، رشیدراده  - ساختار خانواده تغییر در 0 پیشران

 0 پیشران
ی ها هیسرماحمایت از حقوق 

 فكری
- 

 ؛1925و خزایی، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا

 0 پیشران
سرعت افزایش نوآوری و 

 تغییر فناوری
- 

 ؛1925و خزایی، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا

 0 پیشران
ی ها شبكهو  ها رسانهرشد 

 اجتماعی
- 

 1925و خزایی، رشیدراده 

 0 پیشران
های نوظهور  فناوری ریتأثرشد 

 )نانو و غیره(
- 

 ؛1925و خزایی، رشیدراده 

 1921 ،یو نهوج زاده رامیبا

 0 پیشران
افزایش آلودگی زیست 

 محیطی
- 

 1925و خزایی، رشیدراده 
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به نام نرخ  یاز شاخص یفاز یسلسله مراتب لیتحل ندیپرسشنامه فرا ییایپا یمنظور بررس به

فاز نرخ  نی. در اگردد یافزار محاسبه و اعالم م استفاده شد که توسط نرم یناسازگار

( 1221افزار با استفاده از روش گوگوس و بوچر ) پاسخ خبرگان توسط نرم یناسازگار

پرسشنامه  ،ییارو یبررس یخصوص برا نیقرار گرفت. در هم دییجداول مورد تأ هیکل یبرا

 خبرگان قرار گرفت. دییمورد تأ

 رهایمتغ نیب یا نهیروابط زم نییفاز دوم: تع
متقابل توسط خبرگان  ریتأث لیپرسشنامه استاندارد تحل قیاز طر شده ییشناسا ریمتغ 92فاز  نیدر ا

 ریتأث لیتحل سیوارد ماتر شده یآور جمع یها پاسخ نیانگیقرار گرفتند. سپس م یابیمورد ارز

 .دیگرد یابیمک ارز کیافزار م با استفاده از نرم رهایمتغ نیب یا نهیمتقابل شد و روابط زم

 یرگذاریو تأث یریرپذیتأث یمک، مربوط به بررس کیافزار م نرم یها از گزارش یكی

و  یریرپذیتأث زانیگزارش م نی. در اباشد یم رانیا یصنعت بانك یدیعوامل کل

ارائه شده است. الزم به ذکر است که  ازیعوامل در قالب امت نیاز ا کیهر  یرگذاریتأث

عوامل  نیا یارزش واقع انگریاست و ب یا سهیااز عوامل، مق کیهر  یازهایامت تیماه

 .باشد ینم

 رانیا یصنعت بانک یدیعوامل کل یرگذاریو تأث یریرپذیتأث سیماتر .7جدول 

 یرگذاریتأث متغیر یریرپذیتأث متغیر
 110 ها تحریم  950 عملیاتیهای  هزینه

 155 رفتار مشتریان 125 سودآوری بانک

 195 حساسیت به نرخ سپرده 115 سودآوری مشتری

 115 مطالبات غیر جاری بانک 155 مالی نیتأموجود تنگناهای 

 110 قوانین و مقررات دولتی 195 رفتار مشتریان

 105 سودآوری مشتری 195 منابع و مصارف

 100 های عملیاتی هزینه 195 نرخ سپردهحساسیت به 

 100 مالی نیتأموجود تنگناهای  195 کفایت سرمایه

 100 ی گوناگون مشتریانها ذائقهسلیقه و  190 گریزی قانون 

 100 نرخ تورم 105 تحول در نظام بانكی
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 یرگذاریتأث متغیر یریرپذیتأث متغیر
 100 رکود اقتصاد 15 بدهی بانک به بانک مرکزی

 25 گریزی قانون  15 ی انبوهساز یشخص

 25 تحول در نظام بانكی 10 ی گوناگون مشتریانها ذائقهسلیقه و 

 20 ها بانکریسک اعتباری  15 مطالبات غیر جاری بانک

 15 منابع و مصارف 10 قوانین و مقررات دولتی

 15 بدهی بانک به بانک مرکزی 10 ها بانکریسک اعتباری 

 15 ی پولیها استیس 55 مدیریت نقدینگی

 15 ی انبوهساز یشخص 50 نرخ تورم

 15 ارزی وانتقال نقلمحدودیت  50 ی پولیها استیس

 10 کفایت سرمایه 50 تسهیالت تكلیفی دولت

 55 تسهیالت تكلیفی دولت 40 رکود اقتصاد

 50 مدیریت نقدینگی 40 میزان تغییرات فناوری در صنعت

 50 کمیابی منابع طبیعی 95 بندی مشتریان بخش 

 45 میزان تغییرات فناوری در صنعت 90 ها بانکتسهیالت سایر 

 95 سودآوری بانک 15 ها تحریم 

 90 ها بانکتسهیالت سایر  15 کمیابی منابع طبیعی

 95 بازار سرمایه 10 بازار سرمایه

 95 تغییرات اقلیمی 5 ارزی وانتقال نقلمحدودیت 

 90 بندی مشتریان بخش  0 تغییرات اقلیمی

 ستمیبر اکوس رهایمتغ نیا ریتأث زانیم انگریب رهایمتغ یرگذاریو تأث یریرپذیتأث سیماتر یبررس

دارد؛ بر  میاثر مستق گرید ریمتغ یکه تنها بر تعداد محدود یریمتغ رو نی. ازاباشد یموردنظر م

 .گذارد یم ریتأث زین ستمیاز س یقسمت محدود

افزار  توسط نرم رهایمراتب متغ از سلسله یدیساختار جد رها،یمتغ نیارتباط ب یتكرار بررس با

شده در قالب درصد و تعداد تكرار  ارائه یها لیتحل یداریپا زانیم ی. بررسشود یمک ارائه م کیم

 به(. الزم 1921و همكاران،  ی)فتح شود یافزار محاسبه م توسط نرم i ندکسیبا ا ریمتغ گشتیجا

 یکه برا باشد یم رهایمتغ انیم یا نهیروابط زم نییبه ثبات در تع دنیذکر است هدف از تكرار رس

شده توسط  ارائه جی. بر اساس نتاباشد یبار م 1تا  1تكرار در حدود  نیا 90در  90 سیماتر کی
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 100در حدود  یداریبار تكرار به پا 9پژوهش با  92در  92 سیماتر یمک برا کیافزار م نرم

 .دیدرصد رس

 (یساختار لیتأثیرات متقابل )تحل سیماتر یها داده هیاول لیتحل .0جدول 

مقدارشاخص

 92 اندازه ماتریس

 9 تعداد چرخش

 914 تعداد عدد صفر

 991 تعداد عدد یک

 151 تعداد عدد دو

 19 تعداد عدد سه

 P 109مقدار 

 %12 درجه پرشدگی

ها  آن یریرپذیو تأث یرگذاریمک بر اساس تأث کیافزار م در نرم یعوامل موردبررس لیتحل

با دو محور  ینمودار مفهوم کیدر  توان یرا م رهایمتغ هی. پس کلردیگ یانجام م

مذکور، ارتباطات  سیداد. الزم به ذکر است که ماتر شینما یریرپذیو تأث یرگذاریتأث

ارتباطات  یبه بررس ازیو در صورت ن دهد یم شیرها را نمایمتغ انیو درجه اول م میمستق

رساند و  رهیبه توان دو، سه و غ بیمذکور را به ترت سیماتر توان یم رهیدرجه دوم، سوم و غ

 (.9001 ن،یداد )گودو شینما زیرا ن رهایمتغ گریارتباطات درجات د جینتا

 نییتع 1صورت شكل شماره  را به رهایمتغ نیا تیمک وضع کیافزار م نرم یخروج

و  یذات تیماه انگریب ها تیوضع نیاز ا یكیدر  رهایاز متغ کینموده است. قرار گرفتن هر

 1را در  رهایمتغ توان یالذکر، در کل م فوق ندی. با توجه به فرآباشد یم رهایخاص آن متغ

 ستمیس ییایدر پو ینقش متفاوت رها،یمتغ نی. هر گروه از امودن یبند گروه مختلف دسته

 ن،ی)گودو باشد یم ریبه شرح ز ستمیها بر س آن ریکه نقش و تأث کنند یم فایموردنظر ا

 (.1921 ،ییطباطبا پور یلیو ن یری؛ ام9001
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 نیاست. ا ریرپذیو کمتر تأث رگذاریتأث شتریب رهایمتغ گونه نیا تیماه :رگذاریتأث یرهایمتغ

 رهایمتغ نیا نكهی. با توجه به اباشند یشده م نمودار ارائه یدر بخش شمال غرب رهایمتغ

 ستمیس راتییو تغ باشد یها کم م کنترل بر آن زانیدارند؛ عمدتاً م ستمیرا بر س ریتأث نیشتریب

است  یبافت ای یطیشامل عوامل مح رهایمتغ نیاست. معموالً ا رهایمتغ نیشدت وابسته به ا به

عمل کرده  ینرسیاز ا یعنوان عامل به رهایمتغ نی. اباشند یم رگذاریتأث ستمیشدت بر س که به

گروه شامل  نیمک ا کیافزار م نرم لیند. بر اساس تحلقرار دار ستمیو خارج از س

بانک و  یجار ریرکود اقتصاد، مطالبات غ ،یو مقررات دولت نیقواننرخ تورم،  ها، میتحر

 (.1921 ،ییطباطبا پور یلیو ن یری)ام باشند یبه نرخ م تیحساس

 ر،یرپذیتأث اریو بس رگذاریتأث اریصورت بس زمان به هم رهایمتغ نیا تیماه دوگانه: یرهایمتغ

 رهایمتغ نینمودار است و ا یدر قسمت شمال شرق رهایمتغ نی. محل قرار گرفتن اباشد یم

بر  یا گسترده راتییتغ رها،یمتغ نیکوچک در ا راتیی. تغباشند یم داریناپا یصورت ذات به

موجب  یصورت بومرنگ به تواند یم راتییتغ نیا ریرها به دنبال خواهد داشت. تأثیمتغ گرید

گروه شامل رفتار  نیمک ا کیافزار م نرم لیگردد. بر اساس تحل هیاثر اول ییرایم ای دیتشد

 .باشد یبه نرخ م تیو حساس انیمشتر

نمودار  یشمال شرق هیناح یاز خط قطر تر نییپا هیدر ناح رهایمتغ نیا هدف: یرهایمتغ

 نی؛ بنابراباشد یها م آن یرگذاریاز تأث شتریب رهایمتغ نیا یریرپذیشده قرار دارند. تأث ارائه

نمود. با  ییشناسا ستمیتكامل س جیعنوان نتا به ،یقابل قبول تیبا قطع توان یها را م آن

در جهت موردنظر  ستمیو تكامل س راتییبه تغ توان یم رها،یمتغ نیا یکار دست

در  ستمیعملكرد س جیعنوان نتا به نكهیاز ا شتریب رهایگروه از متغ نیا نی؛ بنابراافتی دست

 لی. بر اساس تحلشوند یم نییتع ستمیعنوان اهداف مورد انتظار س نظر گرفته شوند؛ به

 .باشد یم یاتیعمل یها نهیو هز یمشتر یودآورگروه شامل س نیمک ا کیافزار م نرم
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ها  نمودار قرار دارند. آن یدر قسمت جنوب شرق رهایمتغ نیا :ریرپذیتأث ای جهینت یرهایمتغ

 راتییها نسبت به تغ آن نیدارند؛ بنابرا ییباال اریبس یریرپذیو تأث نییپا یرگذاریتأث

 ستمیاز س یخروج یرهایها متغ . آنباشند یحساس م اریو دوگانه، بس رگذاریتأث یرهایمتغ

 تیبانک و کفا یگروه شامل سودآور نیمک ا کیافزار م نرم لیهستند. بر اساس تحل

 .باشد یم هیسرما

ها در  هستند. آن ینییپا یریرپذیو تأث یرگذاریتأث یدارا رهایمتغ نیا مستقل: یرهایمتغ

دارند. در کل  ستمیبا س یفیضع ارینمودار قرار داشته و ارتباط بس یقسمت جنوب غرب

و نه باعث تكامل و  یاصل ریمتغ کینه باعث توقف  رهایگروه از متغ نیگفت ا توان یم

گروه شامل  نیمک ا کیافزار م نرم لی. بر اساس تحلشوند یم ستمیآن در س شرفتیپ

 ،یساز یانبوه به شخص دیاز تول ریمس رییتغ ،یوانتقال ارز نقل تیمحدود ،یپول یها استیس

 زانیم الت،یتسه یو اعطا ینگینقد تیریمد ،یعیمنابع طب یابیدولت، کم یفیتكل التیتسه

 یمیاقل راتییتغ ه،یها، بازار سرما بانک ریسا یپرداخت التیدر صنعت، تسه یفناور راتییتغ

 .باشد یم انیمشتر یبند و بخش
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 مک کیافزار م نرم یدر خروج یدیعوامل کل تینمودار وضع ریتفس .0 شکل

از آنكه  شیکه کامالً مستقل هستند؛ پ نیباوجودا رهایمتغ نیا :هیثانو یاهرم یرهایمتغ

قرار  یخط قطر ینمودار و باال یها در قسمت جنوب غرب . آنرگذارندیباشند؛ تأث ریرپذیتأث

 لیبه کار روند. بر اساس تحل ستمیجهت سنجش س یعنوان نقاط به توانند یدارند و م

 یبانک به بانک مرکز یبانک و بده یاعتبار سکیگروه شامل ر نیمک ا کیافزار م نرم

 .باشد یم

ها  مرکز ثقل مختصات قرار دارند. آن یكیدر نزد رهایگروه از متغ نیا :یمیتنظ یارهیمتغ

 سکیو ر هیثانو یاهرم ف،یاهداف ضع یرهایعنوان متغ به یدرپ یصورت پ به توانند یم
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 نیتأم یگروه شامل وجود تنگناها نیمک ا کیافزار م نرم لی. بر اساس تحلندیعمل نما

 .باشد ینرخ بهره( و منابع و مصارف م یثبات ی)ب یزیگر قانون ،یكتحول در نظام بان ،یمال

قرار  ینمودار و حول محور قطر یشمال شرق هیدر ناح رهایمتغ نیا :سکیر یرهایمتغ

در  ییباال اریبس تیو ظرف باشد یم ستمیدر س یداریبا ناپد ختهیآم رهایمتغ نیا تیدارند. ماه

 کی چیمک ه کیافزار م نرم لیرا دارند. بر اساس تحل ستمیس یدیبه عوامل کل شدن لیتبد

شامل وجود  یمیتنظ یرهایمتغ یگروه قرار ندارند. ول نیدر ا شده لیتحل یرهایاز متغ

نرخ بهره( و منابع و  یثبات ی)ب یزیگر قانون ،یتحول در نظام بانك ،یمال نیتأم یتنگناها

 را دارند. سکیر یرهایبه متغ شدن لیتبد یبرا ییباال لیمصارف پتانس

 ،یدر دو فاز قبل یموردبررس یرهایاز متغ کیو رتبه هر تیمرحله با توجه به ماه نیا در

 یبرا یمیو تنظ هیثانو یاهرم جه،یهدف، نت رگذار،یتأث یرهایمنتخب شامل متغ یها شاخص

 بودند؛ انتخاب شدند. ریمتغ 11که شامل  رانیا یمحتمل در صنعت بانك یوهایسنار لیتحل

 محتمل یوهایسنار ییفاز سوم: شناسا

 نیتر باالنس اثرات متقابل، محتمل لیفاز در نظر است تا با استفاده از روش تحل نیدر ا

 ی. با توجه به گستردگمییرا استخراج نما یبانک کشاورز یاستخراج برا قابل یوهایسنار

 شود یم ینیب شیپ ق،یتحق یرهایاز متغ کیهر  یبرا شده نییپژوهش و ابعاد تع رهایمتغ

 با اردیزویو رسناافزار  وجود داشته باشد. نرم ویسنار ونیلیم 11از  شیب فیامكان تعر

 ضعیف لحتماا با ییوهارسنا ،یقو لحتماا با ییوهارسنا اجستخرا نمكاا هپیچید تمحاسبا

 ین. اکند یم همافرپژوهشگر  یابررا  باال قنطباو ا یرگازسا لحتماا با ییوهارسناو 

را  یورسنا چند ،یورسنا ها ونیلیم نمیااز  ،یوهارسنا عقوو حتمالیا دبعاا کاهش بهافزار  نرم

 .کند یانتخاب م وهایسنار نیتر عنوان محتمل به

                                                    

 نییو تع شده ییشناسا یوهایسنار یابیمنظور ارز به ،شبكه تحلیل ینظر تبیابر اساس اد
مجموع  ازیاز سه شاخص امت سیستم یک هیندآ یابر نیدکروربا یها از حالت یا مجموعه
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 شود یاستفاده م ریبه شرح ز ویسنار یگر و ناسازگار فیتوص یناسازگار ،تأثیرات
 (.1921و همكاران،  درادهی)رش

 یابرشده  انتخاب تحاال همه تأثیر زمتیاشامل مجموع ا :0اتتأثیر عمجمو زمتیاا شاخص

را  وهایبودن سنار ریباورپذ زانیم توان یشاخص م نی. بر اساس اباشد یم یورسنا یک

 نمود. یابیارز

 توصیفشده  انتخاب حالت تأثیر ازیامت تفریق قیاز طر :گر توصیف یرگازناسا شاخص

که با  یمعن نی. بدشود یمحاسبه م گر توصیفآن  اتثرا باالنس تأثیر زمتیاا بیشینهو  گر
 ؛یدآ ستد به یتر بزرگ اتتأثیر هنمر ،توصیفگر یک یابر جایگزین حالتی بنتخاا

در  رگازناسا صخا ییورسنادر آن  توصیفگرآن  و شود یم منفی توصیفگر اتثرا هنمر
 .شود ینظر گرفته م

را  یورسنا یکدر  توصیفگر یرگازناسا دعد بیشترین :یورسنا یرگازناسا شاخص

 .شود یم گرفته نظردر  یورسنا یک یرگازناساعنوان  به

 

 ماتریس تأثیرات متقابل .3 شکل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Total Impact Score 
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سناریوهای قوی گفته  ؛ستا صفر دعد ها آن ریگازناسا دعداز سناریوها که  آن دستهبه 

 اتتأثیر زمتیاا ،یورسنا یک به طمربو یتوصیفگرهااز  کی چیه شود. در این سناریوها می

 10000 افزار سناریو ویزارد صورت گرفته توسط نرمهای  بر اساس تحلیل. ندارند منفی

انتخاب شدند. این سناریوهای دارای بهترین  احصا قابلسناریو قوی از میان سناریوهای 

و توصیفگر  ریگازناسای ها شاخصو مقدار  اتتأثیر عمجموامتیاز در شاخص 

 باشند. سناریو صفر می ریگازناسا

ترین سناریوهای آینده بانک کشاورزی  ملبنابراین در این فاز تالش شد تا محت

شناسایی شوند. با توجه به گستردگی این سناریوها در فاز بعدی در نظر است تا این 

شود تا  بندی نماییم. انجام این فاز پژوهش موجب می سناریوها در چند طیف شبیه دسته

هر یک از های عملیاتی مناسب بر اساس وضعیت  ها و برنامه امكان تعریف استراتژی

 های در هر خوشه، ایجاد گردد. شاخص

 شده انتخاب یهاویسنار نیتر در محتمل رهایاز متغ کیهر تیوضع .5جدول 

 

  

ScnarioNoABCDFHLWMZVQUTEGNOPRSTotal Impact Score

1786A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V1Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1804A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V1Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1836A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V2Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1854A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V2Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1892A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V3Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1910A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V3Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1948A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V4Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

1966A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V4Q2U3T3E3G1N1O1P1R2S161

2256A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V1Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2274A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V1Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2312A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V2Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2330A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V2Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2368A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V3Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2386A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V3Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2424A3B1C1D1F1H1L1W1M3Z2V4Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161

2442A3B1C1D1F1H1L2W1M3Z2V4Q2U3T3E3G2N1O1P1R2S161
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 بندی و تشریح سناریوهای محتمل فاز چهارم: خوشه

سازی  روی بانک موجب شده است تا پیاده حجم گسترده از سناریوهای محتمل پیش

بنابراین در این ؛ این سناریوها در عمل با مشكل مواجه باشدهای عملیاتی مبتنی بر  برنامه

بندی  ی یادگیری ماشین، ضمن دستهها روشبخش از تحقیق در نظر است تا با استفاده از 

 روی را شناسایی نمود. های محتمل پیش طیف نیتر مهماین سناریوها، 

لگوریتم مناسب با های مربوط به این بخش، انتخاب ا ای داده با توجه به ماهیت دسته

توان از  ها عددی هستند می محدودیت مشخصی مواجه است. در وضعیتی که داده

استفاده نمود. این در حالی است در این حالت  1بندی مانند کی مینز های خوشه الگوریتم

استفاده  شده ییشناساهای  های خاصی برای ارزیابی میزان شباهت خوشه بایست از تابع می

شد. این الگوریتم از  استفاده 9از الگوریتم کی مودز مسئلهاسب با وضعیت کرد. پس متن

های مختلف استفاده  های میان خوشه تعیین میزان عدم شباهت منظور بهتابع تطبیق ساده 

باشد  دهنده میزان بیشتر شباهت میان دو خوشه می کند. میزان کمتر این شاخص نشان می

 باشد: این تابع شرح زیر می(. فرمول 1220، کافمن و روسوو)

 

 :که یدرحال

 

 بندی از تابع هزینه به شرح زیر استفاده شده است. برای ارزیابی میزان عملكرد خوشه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. K Means 

2. K Modes 
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ها تعیین  بندی داده با قرار گرفتن هزینه در کمترین وضعیت، بهترین حالت برای خوشه

ترین سناریوهای پیشروی بانک در این بخش  های مربوط به محتمل داده رو نیازاشود.  می

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

های مربوط به سناریوهای محتمل بارگذاری شد. با توجه به ماهیت  در این مرحله داده

تبدیل  1وان هات صورت بهاستفاده در الگوریتم کی مودز  منظور بهاسمی این متغیرها، 

، این الگوریتم برای ها دادههای مناسب برای این  تعیین تعداد خوشه ورمنظ به شدند.

بندی محاسبه و  خوشه اجرا شد. در هر مرحله تابع هزینه برای هر خوشه 11تا  9ی ها حالت

است. با توجه به روند کاهشی تابع هزینه در تعداد  شده ارائه 9نتایج در نمودار شماره 

شایان ذکر است با های مذکور انتخاب شد.  شه برای داده، این تعداد از خو5بندی  خوشه

 با هم ادغام شدند. ها خوشهتوجه به شباهت زیاد وضعیت متغیرها دو خوشه، این 

 وهایسنار حیها به تشر از خوشه کیدر هر  رهایمتغ تیدر ادامه بر اساس وضع

 .میپرداز یم

 یبند خوشه یشده برا انتخاب یها تعداد خوشه یا نهیهز لیتحل .3 نمودار

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. One hot 
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در این سناریو وضعیت بانک در  برای بانک: نانهیب خوش( وضعیت 0سناریو شماره )

باشد و بانک در  ال می خصوص جذب مشتریان و مدیریت منابع و مصارف در حالت ایده

 کند. وضعیت بازار صنعت بانكداری نیز با توجه به پایبندی مسیر سودآوری حرکت می

های  نرخ ارائهای بانک مرکزی مناسب است و  های سپرده ها به قانون و مقررات نرخ بانک

های  تشویقی توسط رقبا باعث برهم زدن موازنه منابع و مصارف در بانک و افزایش هزینه

های عملیاتی پایین بوده و بانک با توجه به مازاد منابع  شود. در این سناریو هزینه ای نمی بهره

گذاری نماید. با توجه به پایین  های با بازده باالی بخش کشاورزی سرمایه رحتوان در ط می

 ها کاهش یابد. توان انتظار داشت ریسک شكست این طرح بودن نرخ تورم می

در این سناریو بانک از منظر سودآوری در  ( تحول صنعت بانکی:3سناریو شماره )

شتریان منتج به افزایش زیان بانكی شده باشد. رفتار بانكی بسیاری از م شرایط نامناسبی می

 متیق گرانهای  سپرده است. مدیریت منابع و مصارف نامناسب بوده و بانک ملزم به جذب

های عملیاتی شده است. شرایط صنعت بانكی نیز بر همین منوال است و  و افزایش هزینه

در ساختار باشد.  بانكداری می نظامبانک مرکزی در صدد ایجاد تغییرات اساسی در 

ای حذف خواهد شد تا از این  های اعمالی قدیم در خصوص نرخ بهره اصالحی محدودیت

ای خود اقدام نمایند. رویكرد جدید در خصوص  ها برای بازآفرینی نرخ بهره طریق بانک

آزاد  کامالًشود تا صنعت بانكداری در مسیر جدید مبتنی بر رقابت  ای موجب می نرخ بهره

 کننده نییتعیک فاکتور مهم و  عنوان بهگذاری  چنین شرایطی قیمت قرار گیرد. در

شود تا  وری در صنعت بانكی مدنظر قرار خواهد گرفت. این رویكرد موجب می بهره

ضروری است  رو نیازاتر گردد.  های کنترلی دولتی در این بخش بسیار کمرنگ محدودیت

را مبتنی بر سطح  گذاری های قیمت گذاری خود، استراتژی تا بانک از طریق سیستم قیمت

 تعامل با مشتریان تنظیم نمایند.

 تیریمد ولی قرار ندارد یسودآور تیبانک در وضع ( شرایط تورمی:7سناریو شماره )

مواجه  ییکشور با تورم باال یاقتصاد طیقرار دارد. شرا مناسبی تیمنابع و مصارف در وضع
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با  یبخش کشاورزهای  طرحی بلندمدت در گذار سرمایه رسد یمبه نظر  رو نیاست. ازا

تواند  با توجه به افزایش میزان نیاز به نقدینگی در بازار، بانک می مشكل مواجه خواهد شد.

تسهیالت سرمایه در گردش داشته باشد. در این شرایط بانک  ارائهتمرکز بیشتری بر 

. نگه داردی خود را پایین ا های بهره تواند با مدیریت مناسب منابع و مصارف، نرخ هزینه می

باشد. در این  ی باال میا بهرههای غیر  با توجه به نرخ باالی تورم در این وضعیت هزینه

و نگهداری  برجذبی، ا بهرههای عملیاتی غیر  تواند ضمن کاهش هزینه شرایط بانک می

 مشتریان سودآور خود تمرکز بیشتری داشته باشد.

 نیقرار دارد. بانک در ا میتحر طیدر شرا رانیا ویسنار نیدر ا ( تحریم:0سناریو شماره )

نرخ . باشد یم یاتیهای عمل هزینه تیریو مد ینامناسب از منظر سودآور طیدر شرا ویسنار

ای موجب شده است تا نرخ پرداخت تسهیالت در  ای و غیر بهره های بهره باالی هزینه

باال  اریبس طیشرا نیرخ تورم در انبخش کشاورزی و خارج آن برای بانک سودآور نباشد. 

افزایش  یگذاری بخش کشاورز های سرمایه طرحریسک شكست درصد( و  40از  شتری)ب

 ارائههای فعال به دنبال نقدینگی شرکت نیتأم منظور بهدر این سناریو بانک . یافته است

تنها  عنوان بهبانک های تحریم،  باشد. با توجه به محدودیت تسهیالت سرمایه در گردش می

های مناسبی را برای بانک کند. این امكان فرصت فعالیت می یتبادالت ارزبانک عامل در 

 .کند در مواجهه با مشتریان ارزی جدید ایجاد می

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 ریزی و کشور موجب شده است تا برنامه توسعه اهمیت راهبردی صنعت بانكی در

تأثیرات محسوسی در توسعه سایر ابعاد کشور داشته  صنعت در این مناسب گذاری سیاست

و  نیتر مهمشناسایی  منظور بهروی با توجه به اهمیت این موضوع  باشد. پژوهش پیش

روی صنعت بانكی )بانک کشاورزی( انجام شده است.  ترین سناریوهای پیش محتمل

ی  ر کالن از آیندهکند تا یک تصوی شناسایی سناریوهای محتمل این امكان را ایجاد می

برای  نانهیب خوشسناریو شامل  4روی صنعت وجود داشته باشد. بر اساس این پژوهش  پیش
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ریزی  بانک، تحول صنعت بانكی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند تا امكان برنامه

روی  های پیش راهبردی و عملیاتی برای بانک کشاورزی مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت

 باشد. وجود داشته

مواجهه با  را در سازمان توان و ریزی استراتژیک مبتنی بر این رویكرد ظرفیت برنامه

 و توسعه الزامات از دهد. یكی افزایش می ناخواسته و خواسته تغییرات دیگر و ها سکیر

و مناسب در  موقع بهگیری  تصمیم درک مناسب از محیط، داشتن زمینه، هر در پیشرفت

 شود. مهم با تمرکز بر شناخت آینده محقق می این و است جامع هدفمند قالب برنامۀ

بندی  توان به استفاده از کی مودز در دسته روی می ترین نوآوری تحقیق پیش از شاخص

سناریوهای محتمل صنعت بانكی اشاره نمود. بر این اساس ساختاری متمایز منطبق بر 

شود تا در  گردید. در همین راستا پیشنهاد می ارائهبینی آینده  الگوی پیشنهادی برای پیش

بینی رفتار آتی مشتری و تحلیل سودآوری  ی پیشها مدلتحقیقات آتی در خصوص 

های الزم  اند؛ پژوهش مشتری، که در این پژوهش جزء متغیرهای مهم تحقیق شناسایی شده

 صورت گیرد.
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 منابع
نفت  ندهیمؤثر بر آ یدیکل یها شرانیپ یی(. شناسا1921. )داکبریس یی،پور طباطبا یلینو  تیهدا ی،ریام

، وکار کسبفصلنامه مدیریت ، اثرات متقاطع لیبا استفاده از روش تحل 1414خام در افق 

11(49 ،)914-402. 

در  کیالكترون یبانكدار ندهیآ یوهای(. اکتشاف سنار1921. )ثمیم ی،نهوج یرجب و سونا ،زاده رامیبا

 .2-94 (،9)5، ی عمومیگذار استیسفصلنامه  .رانیا

اهلل.  روح ،اتیب و صفر ی،غالمرضا؛ فضل ی،؛ گودرزاهلل نیع ،کشاورز ترک ؛ یعل دیسع ی،نیحس

ی گذار استیسفصلنامه . رانیا ینظام بانك ندهیآ یوهایروندها و سنار یی(. شناسا1921)
 .99-51 (،1)5 ،عمومی

با در  نیتأم رهیچندهدفه زنج ی(. طراح1924. )ریام ،هیفرشباف گرانما و ندا ،زاده یمسعود؛ معنو ی،ربان

 یبودن پارامترها یرقطعیغ طیعرصه و تقاضا در شرا الت،یاختالل تسه سکینظرگرفتن ر

 .5-95 ،(19)91 ی،صنعت تیریمطالعات مد. یاقتصاد

صنعت  ندهیبر آ یعوامل مؤثر راهبرد یی(. شناسا1925. )دیسع یی،خزا و اله بیحب ،ارده دیرش

 .11-104، (9) 92 ،و توسعه تیریمد ندیفرا یپژوهش - یفصلنامه علم. یبانكدار

صنعت  یرو شیپ ندهی(. آ1921. )یمحمدول ی،مقدم زنجان و دیسع یی،اهلل؛ خزا بیحب ،داردهیرش

 .15-12(، 90) 1، یراهبرد تیریمطالعات مد. یوپردازیسنار كردیبا رو رانیا یبانكدار

 یساز ادهی(. عوامل مؤثر بر پ1921عطاءاهلل. ) ی،ابطح و جواد دیس ی،نیعابد ریصالح؛ م یی،رضا

، هوشمند وکار کسبمطالعات مدیریت  .رانیا یوکار در صنعت بانكدار کسب یهوشمند

1(99 ،)99-11. 

فصلنامه . یسیونویسنار كردیبا رو یا منطقه یگذار استیو س یراهبرد ینگار ندهی(. آ1920نادر. ) ی،زال
 .94-59(، 54)14 ،یمطالعات راهبرد

 یی(. شناسا1921اصغر. ) ،ابن الرسول و اهلل نیع ،صفر؛ کشاورز ترک ی،فضل ؛یمهد ی،زاوشت زادهیقل

ی پژوه ندهیآ .رانیا یها و مؤسسات مال در بانک یسازمان ینگار ندهیآ یدیکل یها تیقابل
 .1-14(، 1)90، مدیریت
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 نیو تأم یگذار هیسرما یپژوه ندهی(. آ1921. )نیحس، مقدم و محمدحسن ی،ملك ؛محمدرضا ی،فتح

 ،تیریمد یپژوه ندهیآ(. زاتیو تجه آالت نی)بخش ماش رانیا یلیونقل ر در صنعت حمل یمال
119(92) ،99-59. 

در  یگذار هیسرما ینگار ندهی(. آ1921. )دیوح، اصل یرضوان و محمدحسن ی،ملك ؛محمدرضا ی،فتح

 تأثیرات متقاطع. سیو ماتر یسیونویسنار كردیرو یریکارگ با به رانیصنعت مسكن ا

 .11-91 (،4)91 ،تیریمد یپژوه ندهیآ

سازمان با  ندهیآ ری: ارائه تصویپژوه ندهی(. آ1924)اصغر. ی، مشبك وعادل ، ؛ آذریمصطف ،فر یگوهر

فصلنامه انجمن علوم  (.رانی)موردمطالعه: مرکز آمار ا ویسنار یزیر برنامه كردیاستفاده از رو
 .91-15، (91)10 ،مدیریت ایران
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