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Abstract 
Technological catch-up is an important and key component of the development process of countries 

that are behind the leading countries in the world in terms of technology and economy. Subsequent 

countries can enter the global competitive environment from the opportunities created by the emergence 

of new technologies. The purpose of this study is to identify the key factors affecting the catch-up 

process in the Iranian banking software industry and to investigate their effectiveness and prioritization. 

The research method used is a mixed method that in the qualitative part of the content analysis and in the 

quantitative part of the confirmatory factor analysis has been used. In this regard, the main influential 

factors were identified using thematic analysis method and semi-structured interviews, and 55 themes 

were identified which were classified in the theme network. Using confirmatory factor analysis, the 

effectiveness of all identified factors was confirmed. Among the effective factors at the enterprise level, 

appropriate security platforms, among the effective factors at the industry level, increase interaction and 

communication with users and regular customers, and among the effective factors at the national level, 

the interaction and communication factor for producing, disseminating and using knowledge. New ones 

have the highest impact. 
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( 56 یاپی)پ 2شماره   16دوره 

1401تابستان  

 در فناورانه ییهمپا بر ثرؤم عوامل یسطحچند لیتحل

 توسعه یرانیا شرکت کی ؛یبانک یهاافزارنرم صنعت

یبانک یهاافزارنرم دهنده

-35صفحات 64( 28/03/1401تاریخ پذیرش:   12/12/1400تاریخ دریافت: ) پژوهشی مقاله: نوع

 1علی یوسفی
قم، هران،دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه ت

 .ایران

 2میثم شهبازی
انشگاهبی، دفارااستادیار بخش مدیریت صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان 

 .تهران، قم، ایران

   3مصطفی صفدری رنجبر
انشگاهدابی، استادیار بخش مدیریت صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فار

 .تهران، قم، ایران

.استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 4سید سپهر قاضی نوری

 5یمنوچهر منطق
، تهران صنعتی مالک اشتر،، مدیریت و مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت تکنولوژیاستاد گروه 

ایران. 

 چکیده
 نهیزم در شرویپ یکشورها به نسبت که است ییکشورها توسعه ندیفرا از یدیکل و مهم جزء کی فناورانه ییهمپا

 ظهور واسطه هب شده جادیا یهافرصت از توانندیم رو دنباله یکشورها هستند. ترعقب یاقتصاد و یفناور
 ندیفرآ بر گذاراثر یدیکل عوامل ییشناسا ،اضرح پژوهش از هدف شوند. یجهان رقابت یفضا وارد ،دیجد یهایفناور
 شپژوه روش است. آنها یبندتیاولو و یاثرگذار زانیم یبررس و رانیا یبانک یهاافزارنرم صنعت در فناورانه ییهمپا
 یدییات یعامل لیتحل از یکم بخش در و مضمون لیتحل از یفیک بخش در که است ختهیآم روش استفاده مورد

 از هاستفاد اب و مضمون لیتحل روش از یریگبهره با رگذاریتاث یاساس عوامل ،راستا نیا در است. شده استفاده
 یبندهدست نیمضام شبکه قالب در که شد ییشناسا مضمون 55 و شدند مشخص افتهی ساختار مهین یهامصاحبه

 در ثرؤم عوامل نیب از شد. دییتا شده ییشناسا عوامل یتمام یاثرگذار یدییتا یعامل لیتحل از استفاده با شدند.
 با ارتباط و تعامل شیافزا عامل صنعت سطح در موثر عوامل نیب از ،یتیامن مناسب یبسترها عامل بنگاه سطح

 و انتشار ،دیلتو جهت در ارتباطات و تعامل عامل یمل سطح در موثر عوامل نیب از و یمئدا انیمشتر و کاربران
دارند. ار یگذاراثر نیباالتر دیجد دانش از استفاده

 عاملی تحلیل ،ونمضم لیتحل ،یبانک یهاافزارنرم صنعت ،یچندسطح لیتحل ،فناورانه ییهمپا كلیدی: واژگان
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 مقدمه -1

 ،آسیا شرق در ویژه به دنیا سرتاسر در اقتصادها برخی العاده خارق و سریع رشد دهه چندین طی

 واژه این از متعددی تعاریف .گرفت شکل همپایی عنوان تحت مفهومی ،اقتصادی توسعه ادبیات در

 به رسیدن در موفقیت» است: شده تعریف اینگونه اصطالح این 1آکسفورد نامهواژه در .است شده ارائه

همپایی عبارت است   .«خاص فعالیت یک در فردی به رسیدن عمل یا است راندیگ از جلوتر که فردی

 کاهش و همگرایی کلی طور هب و پیشرو کشورهای با درآمد و ریوبهره در کشورها فاصله هشکا از

 با توانمی را همپایی .(Fagerberg & Godinho, 2005) جهان کل در درآمد و وریبهره در تفاوت

 باید گیریاندازه روش کرد. گیریاندازه فناورانه قابلیت و وریبهره ،درآمد قبیل از متفاوتی هایشاخص

 در (.Lee, 2013)  شود انتخاب ،ملی و صنعت ،بنگاه سطح در مطالعه سطوح و تحقیق هدف براساس

 نهادهای ،فناوری و علم توسعه ،انسانی سرمایه ،جغرافیایی هایمزیت نظیر متفاوتی دالیل تحقیقات

 ,Lee & Yun) است شده مطرح یپایهم برای المللیبین هایبلوک و یتجار ،سیاسی یا فرهنگی

2015.) 

 خود ناورانهف توسعه فرآیند در ،توسعه حال در کشورهای از بعضی چرا که سوال این به پاسخ در

 از یکی است. گرفته صورت مختلفی مطالعات ،هستند ناموفق دیگر کشورهای برخی و موفق

           است. کشورها این "فناورانه همپایی" رویکردهای بررسی ،زمینه این در مطالعاتی رویکردهای

 و هابنگاه فناورانه توانمندی بین هایشکاف کاهش به عنوان را فناورانه همپاییبل و فیگوریدو، 

 در کشور یک که است فرآیندی فناورانه همپایی .(Figuieredo, 2014 & Bell) انددانسته اقتصادها

 به دهد.می کاهش هفناوران هایقابلیت و سرانه درآمد نظر از پیشرو کشور با را خود فاصله ،توسعه حال

 یا درآمدی همپایی .است بررسی قابل فناوری و درآمدی جنبه دو از متأخر کشورهای همپایی عبارتی

 رهایکشو با را خود درآمدی شکاف یافته دیرتوسعه کشورهای آن در که است یندیفرآ اقتصادی

 کاهش و انهفناور هایقابلیت ارتقاء با متأخر کشور دیگر رویکردی در یا و دهندمی کاهش پیشرو

  (.Odagiri et al, 2010) سندرمی همپایی به فناورانه شکاف

 عنوان به .است شده انجام فناورانه همپایی مقوله در ،مختلف صنایع در زیادی هایپژوهش 

 پرداختند جنوبی کره هادی نیمه صنایع در فناورانه همپایی مدل بررسی به چانگ و همکاران ،نمونه

(Choung et al, 2014).  و ای تی دی ،ای تی زد ،هوآوی مثل( چینی پیشرو هایهبنگا مطالعه بافن 

 برای باید متأخر هایبنگاه که کرد تأکید نکته این بر ،مخابراتی تجهیزات صنعت در (تی دی جی

     بدهند انهنوآور هایقابلیت خلق به را اولویت ابتدایی مراحل همان از پذیریرقابت از اطمینان

(Fan, 2006).  صنعت و شرکت 9 سطح در یلتحل و یهتجز ارائه با خود مقاله درلی و همکاران، 

 درکیم و لی  .(Lee et al., 2010) کردند مشخص را یهند یهاشرکت یرو یشپ فرصت یهاپنجره

                                                      
1 www.oxforddictionary.com 
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 دو در یدجد یهاشرکت ییهمپا و بازار یلتحل به 1ینوآور یبخش یهایستمس منظر از خود مقاله

 ظهور بررسی هدف بالی و مالربا،  .(Kim & Lee, 2013) پرداختند اطالعات یفناور و خدمات بخش

 ییهمپا و صنعتی رهبری تغییرات ررسیب به جهان فوالد صنعت در همپایی هایچرخه و پیشگامان

 .(Lee & Malerba, 2013) پرداختند صنایع مختلف در متأخرها

 در ورنوظه هایشرکت همپایی راهبردهای بررسی به پژوهشی در (1397 ،همکاران و الیاسی)

 در (1398 ،رانهمکا و آباد کرم ملکی) .پرداختند ایران هوایی صنعت برای هاییداللت و هوایی صنعت

 شکاف به و تندپرداخ دفاع بخش دریایی صنایع در فناورانه همپایی پردازی مفهوم بررسی به ایمطالعه

 مطالعات زا کردند. اشاره نظامی هایسازمان و دفاع بخش هایجنبه از یافته توسعه کشورهای بین

 توسعه النک طرح مطالعه طریق از که کرد اشاره (1398،همکاران و رنجبر صفدری) به توانمی دیگر

 خرید یهاسفارش ویژه به و متنوع هایسیاست اتخاذ طریق از دولت که دادند نشان گازی توربین

 این ختسا فناورانه هایقابلیت انباشت و گیریشکل تسریع و تسهیل در پررنگی نقش ،یکپارچه

 این به زمینه این در ایمطالعه در (1398 ،همکاران و رحمانی) همچنین .است کرده بازی توربین

 کشورهای هب نسبت فوالد صنعت در را فناوری شکاف بیشترین روسیه از بعد ایران که رسیدند نتیجه

 بر موثر عوامل بررسی به (1395 ،همکاران و شریف) یافزارنرم حوزه در دارد. مطالعه در منتخب

 د.پرداختن ،فناوری انمندیتو نقش بر تاکید با ایران افزارنرم صنعت در فناورانه همپایی فرآیند موفقیت

 ورانهفنا همپایی به یرفک مالکیت حقوق سیاست نقش بررسی هدف با (1396 ،کالنتری و حبیبا)

 .پرداختند توسعه درحال کشورهای

 به ارتباطات و عاتالاط فناوری صنعت در توسعه مهم محورهای از یکی افزارنرم صنعتاز طرفی، 

 مزیت بردن باال و دولت کارآیی افزایش ،صادراتی درآمدهای کسب در صنعت این نقش رود.می شمار

 حال در .(1395 ،همکاران و شریف) است مذکور صنعت اهمیت دهنده نشان ،صنایع سایر رقابتی

 فعالیت مشغول بانکی هایافزارنرم توسعه و طراحی خصوص در ایران در زیادی یهاشرکت حاضر

 یهاشرکت (Core Banking) بانکی یکپارچه هایتمسسی ارائه و تولید در آنها ترینپیشرو که هستند

 انواع توسعه و تولید ،طراحی هدف با هاشرکت این د.نباشمی انفورماتیک خدمات و فناپ ،توسن

 .دنباشمی فعالیت به مشغول الکترونیکی بانکداری حوزه در بانکی هایسامانه و هاافزارنرم و هاسیستم

 بانکداری رویکرد با بانکی و مالی نیازهای به پاسخ جهت هابانک یافزارنرم هایزیرساخت که سالهاست

 دیجیتال بانکداری به سنتی بانکداری از ،نگرش تغییر با تا دارند نیاز هابانک و است یافته پایان سنتی

 از ایمجموعه راستا این در بانکی هایافزارنرم دهنده توسعه هایشرکت لذا دهند. مسیر تغییر

 کشور هایبانک تعداد که ایگونه به .اندهداد توسعه رویکرد این بر مبتنی را خود افزارینرم راهکارهای

 در دست یک انگشتان تعداد به1385 سال در مورد 50 از کنندمی استفاده خارجی هایافزارنرم از که

                                                      
1 Sectoral system of innovation 
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 در هک است یافته بهبود ایگونه به صنعت این در تراکنش سرعت .است کرده پیدا کاهش حاضر حال

 و استاندارد یهامقوله است. مساوی یا بیشتر یکاییآمر و اروپایی هایبانک از بسیاری از حاضر حال

 در خبرگان و نظرانصاحب نظر از باشدمی صنعت این اساسی و مهم بسیار هایمقوله از که امنیت

 به توجه با لذا .است داشته اخیر سال 15 در چمشگیری رشد و دارد قرار مطلوبی بسیار وضعیت

 فناورانه ییهمپا که ییآنجا از ،ییزادرآمد و یفناور نظر از کشور از خارج و رانیا در صنعت نیا تیاهم

 باشدیم وقوع حال در بویژه در شرکت توسن ایران در بانکی یهاافزارنرم دهنده توسعه یهاشرکت در

ی های توسعه دهندهو تاکنون هیچ گونه پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر همپایی شرکت

افزارهای بانکی در ایران نپرداخته است که این خود مبین اهمیّت و نوآوری این پژوهش نیز نرم

 از جهت عوامل بندییتاولو و فناورانه ییهمپا بر موثر عوامل بررسی به پژوهش این درباشد. لذا می

 به پژوهش اصلی سواالت بنابراین .ه استشد پرداخته در شرکت توسن موجود یهاشکاف بردن نیب

 :باشدیم بیترت نیا

 ت؟سیچ ملی و صنعت ،بنگاه سطح در توسن شرکت در فناورانه ییهمپا بر موثر عوامل .1

 است؟ رتصو چه به شرکت این در فناورانه ییهمپا وقوع بر عوامل از دسته هر یرگذاریتاث .2

 همپایی حوزه در پژوهش نظری مبانی دوم بخش در :است شرح ینبد حاضر پژوهش ساختار

 سوم بخش در شود.می معرّفیو پیشینه پژوهش در زمینه عوامل موثر بر همپایی فناورانه   فناورانه

 هاادهد تحلیل و تجزیه ارائه فرآیند به چهارم بخش تشریح می گردد. حاضر پژوهشروش شناسی 

 حلیلت روش با کیفی بخش :شوندمی ذکر کلی قسمت دو در هایافته بخش این در دارد. اختصاص

 و گیرینتیجه به پنجم بخشدر  .گرددمی بررسی تاییدی عاملی تحلیل روش با کمی بخش و مضمون

 د.شومی پرداخته های آتی پژوهش برای پیشنهاداتارائه داللت های مدیریتی و سیاستی و 

  پژوهش پیشینه و نظری مبانی -2

  ییهمپامفهوم  -2-1

 در گرشنکرون گردد.یبرمگرشنکرون  مطالعات به آن شهیر و دارد یطوالن یخیتار ییهمپا مفهوم

 اواخر در اروپا قاره اقتصادی رشد که دهدیم حیتوض «یخیتار دگاهید از اقتصادی یماندگ عقب» کتاب

 بود داری هیسرما اییدن فناورانه رهبر کشور نیا و بوده انگلستان طرهیس تحت 19 قرن

(Gerschenkron, 1962). یداخل ناخالص دیتول سرانه ،قرن نیا دوم مهین از شیپ تا که ییجا تا 

 در است. بوده آلمان و کایآمر رینظ شرویپ کشورهای ریسا نیانگیم از باالتر درصد 50 حدود انگلستان

 در که ییهاتالش با و کردند آغاز را نگلستانا با ییهمپا ندیفرآ آلمان و کایآمر ،قرن نیا دوم مهین



 1401تابستان ( 56 )پیاپی 2 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

39 

 یتوجه قابل طور به را کشور نیا بودن شرویپ ،دادند انجام انگلستان با فناورانه فاصله کاهش راستای

  .دادند کاهش

 ودخ که است شده شنهادیپ ییهمپا برای که است یشاخص نیترمهم وریبهره ،یکل صورت به

 ،یانسان هیماسر و آموزش ،دیتول حجم شیافزا ،هیسرما انباشت باشد: عوامل نیا ریتأث تحت تواندیم

 و یمحصول هایفناوری در فناورانه دانش بر مشتمل که تصادیاق دانش ،هاتیفعال راندمان رفتن باال

 آنها نیترمهم زا یکی که شده ارائه اقتصادی وریبهره شیافزا برای یمتنوع هایهینظر است. ندییفرآ

 و توسعه هب ترییشومپ هاینگاه در شهیر و است مرتبط زین نوآوری و فناوری حوزه مطالعات به که

                     داندیم ییهمپا یاصل عامل را اقتصادی دانش یعنی آخر عامل ،دارد اقتصادی رشد

(Lee & ki, 2017.) کشور کی هک افتدیم اتفاق یزمان وریهربه شیافزا هینظر نیا در ،یعبارت به 

  (.Fagerberg, 1987) دهد کاهش ایدن با را خود فناورانه شکاف و فاصله بتواند

 که یلحا در شودیم فیتعر سرانه درآمد شکاف کاهش قیطر از یمل سطح در اقتصادی ییهمپا

 ،نگاهب سطح در و شودیم دهیسنج صنعت آن در وریهبهر شکاف کاهش با ییهمپا ،صنعت سطح در

 است. ییاهمپ سنجش برای یمناسب شاخص یرقابت بازار کی در بنگاه کی بازار سهم رییگاندازه

 به گرددینم قمحق فناوری در ییهمپا بدون بازار در ییهمپا که دارد دهیعق انهفناور ییهمپا هینظر

           است فناورانه ییهمپا ،اقتصادی ییهمپا دهنده حیتوض یاصل عوامل از یکی ،گرید عبارت

(Miao, 2018). گیرچشم بهبود بصورت که است همپایی فناورانۀ جنبۀ بر پژوهش اصلی تمرکز 

 صاحبان با فشکا کاهش فرایند در متأخر کشورهای هایبنگاه و شود می تعریف فناورانه هایقابلیت

 در .ورندآمی دست به جهان فناوری عرصۀ پیشتازان به شدن نزدیک و پیشرفته کشورهای در فناوری

 در بیشتری هایسهم گرفتن حال در متأخران و است انجام حال در همچنان فرایند این موارد برخی

 معنای به که دارد وجود همپایی تکمیل یا شدن نهایی از مواردی چه اگر ،هستند پیشتازان مقابل

 (.1397 ،صفدری رنجبر و خدایاری) است همپایی پایان یا شدن همگرا

 همپایی وقوع بر موثر عوامل -2-2

 حتی و کشورها همپایی مسیر که دادند نشان جنوبی کره در صنعت شش مطالعه بالی و لیم 

 گیرندمی پیش آنها که است مختلفی هایاستراتژی نتیجه امر این و است متمایز هم با صنایع

(Lee& Lim, 2001). دنباله روی کنندمی پیشنهاد فناورانه همپایی برای الگو یا مسیر سه آنها :

مسیر، پرش از مراحل و خلق مسیر جدید. بر طبق نظر لی و لیم، این الگوها تحت تاثیر عواملی چون 

 الگوهای مقایسه بهپارک و لی  .رژیم فناورانه صنعت، سیاست های دولت و راهبردهای بنگاه ها است

 تحلیل از استفاده با تایوانی و ایکره هایبنگاه بین مختلف نهادی هایزمینه و نوآوری متفاوت

 که دادند نشان آنها .(Park & Lee, 2006) پرداختند متحده تالایا اختراعات ثبت اداره هایداده

 کره در و است متوسط و کوچک کارهای و کسب پراکندگی نتیجه در تایوان در فناورانه همپایی

  به  زینلی و مالربا  .هستند بزرگ هایلدینگه و هاشرکت از معدودی تعداد آن آفرینان نقش ،جنوبی
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( پرداخته استیُبعد )فناورانه، تقاضا، نهادها و س در سه بخشی   نظام  ک ی ی  فرصتهاپنجره  معرّفی

 .(Lee & Malerba, 2017) اندصنعت مؤثر دانستهی ر رهبریین تغییتعُبعد را در  ن سه یب ایو ترک

ها در ن بنگاهیم منابع بیو تسهی که هماهنگ افتیشگام دریپی نیچیی خودروی هاسه گروهیبا مقانام 

گیاچتی و  .(Nam, 2015) اندنوظهور نقش داشتهی کسب و کارها در اقتصادها فناورانه یی همپا

دهه   ی هارا  در  سال ی رهبر ر ییتلفن  همراه،  دو  بار  تغ ی هایگوشبا مطالعه صنعت  مارچی

یی گرفتند همپا جه ی. آنها نت(Giachetti and Marchi, 2017) کردندمشاهده   2010و   1990

فرصت باز ی هاپنجرهی را وقتی از نوع تهاجمی رقابتی ک بنگاه متأخر اقدامیکه  افتد یاتفاق می زمان

از ی بردارهرهو بی داخلی هاو تالشگذاری ایههر دو نوع سرم همیتدهد و بر ایهستند انجام م

 دنده می نشان خود مقاله دریئون و همکاران . اندکرده دیک تأیی ند همپایدر فرای خارجی هافرصت

 شده تبدیل طراحی بر مبتنی به اجرا بر مبتنی از ملی آوری فن توانایی توسعه متوالی الگوی اوال، که

  .(Yeon & et al, 2020) است توانایی توسعه از باالتر جهانی ارتباطات مثبت تأثیر و ثانیا، است

 ،دولت اقدامات و هاحمایت ،هاسیاست که کنندمی بیان (1395، همکاران و صفدری رنجبر)

 ،فناورانه هایقابلیت کسب هایروش ،اصلی نفعان ذی و گرانکنش بین همکاری و تعامل ،زیساشبکه

 کلیدی نقش محیطی عوامل و مدیریتی و سازمانی هایبلیتقا ،گیرچشم داخلی تقاضای و بازار وجود

 ساخت هایفناوری و دانش به شرکت این دستیابی و نفت توربوکمپرسور شرکت همپایی در

 که کنندیان میب پژوهشی در (1398 ،صفدری رنجبر و سوزنچی) .کنندمی ایفا گازی هایتوربین

 سمت به تجاری و صنعتی هایستسیا از حرکت به ناگزیر ،همپایی به رسیدن برای کشورها

 ارز نرخ و هتعرف بر مبتنی قدیمی ابزارهای با ،دیگر بیان به .هستند نوآوری و فناوری هایسیاست

 بر تمرکز با ترالفع مداخله نیازمند میان این در دولت و رسید فناورانه همپایی به توانیمن

 از ناشی مدتاًع که است فرصتی هایپنجره از استفاده سمت به آنها دادن سوق و هاهبنگا توانمندسازی

  .هستند فناوری تغییرات

 درک انندتومی محققان آن طریق از که کندمی پیشنهاد را پویایی رویکرد (2016 ،مجیدپور)

 همپایی بر موثر عوامل مقاله این در .باشند داشته روابط این مشکالت و هاچالش ،پویایی از تریعمیق

 نوع و خارجی رانبازیگ با پیوسته تعامل ،جذب ظرفیت ،فناورانه هایقابلیت از عبارتند بنگاه سطح در

 و اندازه ،حاکمیتی هایسیاست از عبارتند ملی و صنعت سطح در همپایی بر موثر عوامل و قرارداد

 هایرژیم ضعیتو و عمومی تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه ،فناوری انواع جغرافیایی تراکم ،بازار جهت

 .معنوی مالکیت قانون حقوقی

 ،داخلی تولید و صنعت از حمایت کردند: اذعان پژوهشی در (1400،همکاران و آباد کرم ملکی)

 ،باوری خود فرهنگ اشاعه ،مناسب مقررات و قوانین تدوین ،متخصص انسانی نیروی نقش تقویت

 و مالکیت نقش تقویت ،رسمی شیوه به یادگیری سطح ارتقای ،دفاعی صنایع فناورانه توانمندی تقویت

https://scholar.google.com/citations?user=eYkvBK8AAAAJ&hl=en&oi=sra
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 بخش دریایی صنایع در فناورانه فرارسی موفقیت حیاتی عوامل عنوان به پژوهشی مراکز نقش تقویت

 .شدند شناسایی ایران اسالمی جمهوری دفاع

 در تمحدودی علیرغم هاشرکت که دادند نشان خود مقاله در (1400،همکاران و دقایقی)

 همچنین .است یافته دست تجهیزات ساخت برای فناورانه هایقابلیت به ،المللیبین هایهمکاری

 برداریهرهب و اندازیراه ،خرید ،خارجی شریک با مشترک برداریرهبه شامل مرحله سه طی هاشرکت

 هایقابلیت هتوسع به ،مستقل صورت به تجهیزاتشبکه نوآوری و ساخت  ایجاد و وارداتی تجهیزات از

 .است پرداخته مذکور

 نهادی ختارسا ،منابع دهی جهتست سیا گونه پنج که دادند نشان ایمقاله در (1400،زاده نقی)

 .شدند اییشناس کلیدی سیاست پانزده و دانشی و یادگیری جریان و مالی تأمین ،بازار ،قانونی و

 یواحد نسخه از توانینم ،ییهمپا یبررس یبرا حوزه نیا در شده انجام یهاپژوهش به توجه با

 کسب و ییهمپا یهاروش ،ینوآور و یفناور یگذاراستیس مطالعات به توجه با رایز ،نمود استفاده

 توانیم نینابراب .ستین کسانی لزوماً ،مختلف یکشورها در و مختلف یهابخش در فناورانه یتوانمند

 یآموزدرس نکات تواندیم ،ییهمپا منظر از یصنعت مختلف یهابخش در هاشرکت مطالعه ،گفت

 ،1 جدول شده انجام یهاپژوهش به توجه با باشد. داشته فناورانه ییهمپا نهیزم در هاشرکت نیا یبرا

 .کندیم اشاره یمل و صنعت ،بنگاه سطح سه در ییهمپا موثر بر شده استخراج عوامل خالصه به
 یمل و صنعت ،هبنگا سطح سه در تاثیرگذار بر همپایی فناورانه عوامل خالصه .1جدول

 تاثیرگذار بر همپایی فناورانه عوامل  حسط

 بنگاه

 و صفدری رنجبر) فناورانه هایقابلیت کسب هایروش ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) زیسا شبکه

 کار نیروی ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) مدیریتی و سازمانی هایقابلیت ،(1395 ،همکاران

 فناوری تهیاف توسعه هایزیرساخت و توسعه و تحقیق منابع ،(1396 ،همکاران و زاده صادقی) متخصص

 ،همکاران و زاده صادقی) کشور خارج از فناوری انتقال ،(1396 ،همکاران و زاده صادقی) اطالعات

 ،(1396 ،نهمکارا و زاده صادقی) توسعه فناوری مالی ها و سازوکارهای تامینسیستم توسعه ،(1396

 ظرفیت ،فناورانه هایقابلیتارتقای  ،(1399 ،همکاران و مینایی) تخصصی ضمنی دانشدستیابی به 

 در گذاریمایهسر افزایش ،(2016 ،مجیدپور) هاقرارداد نوع و خارجی بازیگران با پیوسته تعامل ،جذب

 ،ارانهمک و انیرحم) انسانی نیروی وریبهرهارتقای  ،(1398 ،همکاران و رحمانی) انسانی منابع توسعه

1398) 

 صنعت

 داخلی تقاضای و بازار وجود ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) سازمان بر موثر صنعت محیط عوامل

 ،(1399 ،همکاران و مینایی) جانبه چند انحصاری بازار ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) گیرچشم

 تعامل ،(1399 ،همکاران و مینایی) همگن هایازارب ،(1399 ،همکاران و مینایی) فناورانه هایحوزه تنوع

 صنایع ساختار ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) اصلی نفعان ذی و گرانکنش بین همکاری و

 و اساتید توسط صنعت بخش در مدیریتی مختلف هایجایگاه احراز ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر)
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 تاثیرگذار بر همپایی فناورانه عوامل  حسط

 تغییرات از ناشی هایفرصت پنجره به توجه ،(1395 ،همکاران و مطلق حمیدی) دانشگاهی پژوهشگران

 ،فناوری انواع جغرافیایی تراکم ،بازار جهت و اندازه ،(1398 ،صفدری رنجبر و سوزنچی) فناوری

 ،مجیدپور) معنوی مالکیت قانون حقوقی هایرژیم وضعیت و عمومی تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه

 پائین صنایع در گذاریسرمایه ،(1397 ،همکاران و احمدوند) بزرگ و متنوع داخلی بازارهای ،(2016

 (1398 ،همکاران و رحمانی) هافعالیت کردن تخصصی ،(1398 ،همکاران و رحمانی) دست

 ملی

 و حیدری) دولت هایسیاستحمایت ها و  ،(1399 ،همکاران و مینایی) بومی تامین زنجیره از استفاده

 نوآوری از حمایت ،(1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) دولت اقدامات و هاحمایت ،(1398 ،همکاران

 و زادهصادقی) آموزشی هایگذاری سرمایه ،(1398سوزنچی و صفدری رنجبر، ) محلی هایشرکت

 هایتحریم ،(1396 ،همکاران و زادهصادقی) دموکراسی درجه و حاکمیت نحوه ،(1396 ،همکاران

 ،(2018 ،همکاران و صفدری رنجبر) دولت حمایتی هایبرنامه ،(1397 ،همکاران و احمدوند) خارجی

 تحصیالت توسعه در گذاریسرمایه ،(1398 ،همکاران و رحمانی) خارجی هایشرکت با تعامل

 به خارج و جخار به داخل انسانی منابع جریان افزایش ،(1398 ،همکاران و رحمانی) مرتبط هایآموزش

 کمیتیحا های سیاست ،(1398 ،همکاران و رحمانی) المللیبین هایهمکاری بردن باال جهت داخل

 ساخت و ینوآور شبکه یجادا و یواردات یزاتتجه از برداریبهره ،اندازیراه ،یدخر ،(2016 ،مجیدپور)

 (1400 ،دقایقی) لمستق صورت به یزاتتجه

 شناسیروش -3

 به یکم و یفیک بخش دو هر در مطالعه نیا باشد.یم (یکم-یفی)ک ختهیآم نوع از پژوهش نیا

 و وسنت یبانک یافزارهانرم دهنده توسعه شرکت در اورانهفن ییهمپا بر موثر عوامل یبررس

 طور به یکم فی وکی بخش دو ادامه، در پرداخت. خواهد یزمان مقطع کی در موثر عوامل بندیاولویت

  گردد.یم یبررس جداگانه

  یفیک بخش -3-1

 مطالعه روش .(Yin & et al 2014) است یمورد مطالعه ،یفیک قیتحق یهایاستراتژ از یکی

 مورد مطالعه نیا در که شودیم محسوب یفیک قیتحق یهایاستراتژ نیترمتداول از یکی یمورد

 یهاافزارنرم دهنده توسعه شرکت خبرگان ،قیتحق نای مطالعه مورد جامعه است. گرفته قرار استفاده

 نظرصاحب ییهمپا نیهمچن و یبانک یافزارهانرم صنعت در که است یراداف ریسا و توسن یبانک

 بر روش نیا بود. خواهد «یبرف گلوله یریگنمونه» روش از زین رفته بکار یریگنمونه روش .باشندیم

 یاکتابخانه مطالعات شامل بخش نیا در استفاده مورد ابزار .باشدیم قمحقّ یذهن قضاوت یمبنا

 به آن در که است اطالعات یآورجمع یهاروش از یکی مصاحبه باشد.یم مصاحبه و اسناد( لی)تحل

 ابزار از بخش نیا در شود.یم پرسش آنان زا یگروه ای افراد از یحضور ریغ ای یحضور صورت
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 ،اقتصاد یهارشته خبرگان انیم از پژوهش نیا در کنندگان مشارکت .است شده استفاده مصاحبه

 هینظر با هاآن ینظر ارتباط که یمیمفاه ای هینظر کشف ای خلق در افزارنرم یمهندس ،اطالعات یفناور

 روش بخش نیا در هاداده لیتحل هیتجز روش د.نکنیم یاری ،است دهیرس اثبات به نیتکو حال در

 یفیک یهاداده در موجود یالگوها گزارش و لیتحل ،شناخت یبرا یروش که است مضمون لیتحل

 است. شده پیوست ،1 ضمیمه در آنها اطالعات که است بوده نفر 13 خبرگان تعداد .است

 یکم بخش -3-2

 جامعه .(Saunders & et al 2014) شودیم تفادهاس یشیمایپ استراتژی پژوهش از بخش نیا در

 از خشب نیا در .باشدیم توسن شرکت کارشناسان و رانیمد ،کارکنان شامل بخش نیا در یآمار

 وسنت شرکت در مشغول متخصصان تعداد که نجاآ از است. شده استفاده یتصادف یریگنمونه روش

 نفر 200 لاقحد نمونه حجم تعداد مورگان جدول از استفاده با لذا ،باشندیم نفر هشتصد از شیب

 یعامل لیتحل است. یدییتا یعامل لیتحل روش بخش نیا در هاداده لیتحل و هیتجز روش .باشدیم

 هااخصش ارتباطات محقق که شودیم استفاده یزمان و است هیفرض آزمون روش کی اًاساس یدییتا

 نییتع قبل از راختاس یبرا را هاداده خواهدیم و کرده یسازهیفرض را ها(هی)گو سواالت با )عوامل(

 را خود به مربوط بعد اًمنحصر ،شاخص ای عامل هر هایگویه مجموعه که صورت نیبد بسنجد. شده

 ساخته حققم پژوهش نیا پرسشنامه است. پرسشنامه پژوهش از بخش این ابزار .کنندیم یریگاندازه

 این لتحلی و تجزیه روش .باشدیم یفیک بخش یهامصاحبه از شده استخراج نیمضام از برگرفته

 است. شده پیوست ،2 ضمیمه در پژوهش پرسشنامه باشد.می تاییدی عاملی تحلیل روش ،بخش

 هایافته -4

 توسن شرکت معرّفی - 4-1

 دیتول و یطراح جهت یبوم و مستقل یبستر جادیا هدف با 1378 سال در توسن شرکت

 دولت و یربانکدا مانند کشور اطالعات یفناور مختلف یهاعرصه در نینو یراهکارها و محصوالت

 خدمات رائها به توسن نام با آن از پس و ریوِ شیک عنوان تحت 1387 سال تا و سیتاس ،کیالکترون

 حاضر حال رد است. پرداخته یدولت یهاارگان و کشور یبانکدار صنعت در اطالعات یفناور متنوع

 در رزشا خلق یراستا در یمتنوع یهاتخصص با ،سرآمد یفن کارشناس و پرسنل نفر 800 از شیب

 مهم یهاژهپرو از یاریبس در توسن یراهکارها هستند. تیفعال به مشغول توسن انیمشتر کار و کسب

 یهاتیقابل کاال( دسب پروژه )مانند نظام یاندازهاچشم و اهداف تحقق یراستا در یمل یراهبرد و

 یبرخ و یخصوص یهابانک اغلب در نیا بر عالوه است. گرفته قرار استفاده مورد توسن بفرد حصرمن

 .باشندیم یبرداربهره حال در و شده یاتیعمل کشور یاعتبار و یمال موسسات اکثر و یدولت یهابانک
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 انیمشتر به را امکان نیا توسن یراهکارها و خدمات در رفته بکار روزب رساختیز و یفناور 

 به نسبت آن یریپذانعطاف از نانیاطم با ،برخط و کپارچهی یبستر از یمندبهره ضمن که دهدیم

 ائهار رد موفق عملکرد باشند. خاطر آسوده ینوآور و طیمح یتقاضاها به عیسر پاسخ و راتییتغ

 حال در و گشته نیزم رانیا یمرزها از فراتر به توسن آوازه یتسر به منجر کشور داخل در خدمات

 اعتبار به توجه با .باشدیم مشابه یراهکارها ارائه به مشغول زین یالمل نیب یهاعرصه در توسن حاضر

 یهاامانهس سعهتو ،شرکت نیا کانال از خود مرتبط یهاازین نیتام به انیمشتر لیتما و توسن

 و توسن نگیهلد مجموعه ریز یهاشرکت جادیا قیطر از خود کار و کسب )توسن( نینگ یافزارنرم

 یانکدارب و اطالعات یفناور صنعت در حاضر معتبر و فعال یهاشرکت ریسا با یهمکار نیهمچن

 و کسب هبودب و درش به وجه نیبهتر به همگن خدمات از کامل یسبد ارائه با بتواند تا داده گسترش

  کند. کمک انشیمشتر کار

 و یتخصص حوزه کی در متمرکز خدمات ارائه منظور به توسن نگیهلد مجموعه ریز یهاشرکت

 ییهاحوزه در انیمشتر یهادرخواست به پاسخ سرعت شیافزا و 1زمان ورود به بازار کاهش نیهمچن

 کیالکترون پول فیک یراهکارها ،سکیر تیریمد ،داده مراکز ،وکار کسب یمندهوش ،افزارسخت رینظ

 هایارزش و سازمانی رسالت مبنای بر راهنما خطوط چارچوب در هستند. تیفعال به مشغول رهیغ و

 ترسیم جهت دارند. وجود سازمان تعالی برای متفاوتی مسیرهای و مختلف اندازهایچشم ،محوری

  .است شده تدوین محور آینده رویکردی با مدیریتی دیدگاه ،توسن اندازچشم

 در نکداریبا هایسرویس دهندهارائه برتر شرکت 14 جمع در ساله 5 زمانی افق در توسن شرکت

 ارائه راستای رد توسن .بود خواهد دنیا در میالاس بانکداری راهکارهای دهنده ارائه برترین و جهان

 داستاندار کسب به موفق خود مشتریان به قبول قابل کیفی سطح کی در دهش مدیریت خدمات

20000 ISO کرد. شارها فناپ و انفورماتیک خدمات شرکت به توانمی توسن اصلی رقبای از د.گردی 

 فناپ ،ازارب سهم از درصد 23 با انفورماتیک خدمات شرکت از بتوان شاید ،رقبا تعدد وجود رغم به

 به و اندودهنم تصاحب را درصد23 رقبا سایر و بازار سهم از درصد 38 توسن ،بازار سهم از درصد16

 سیستمی برکار هزار 67 از بیش شرکت این حاضر حال در .برد نام توانمی توسن شرکت رقبای عنوان

-نرم امکانات از هابانک یواسطه به که نهایی مشتریان تعداد .دارد پوشش تحت شعبه هزار 5 حدود و

 در مشتری نمیلیو 85 به 1395 بهار پایان در مشتری میلیون 45 از ،برندمی بهره توسن افزارهای

 .است ٪89 حدود در رشدی مبین ،این که است رسیده 1400 بهار پایان

و )مانند: سامان، پارسیان و...(  های خصوصیدر اکثر بانک ت شرکت توسنالمحصواز سوی دیگر، 

و بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری  )مانند: ملی، ملت، تجارت، مسکن و...( یتهای دولبرخی بانک

-افزاری و سختهای نرمو معماری هافناوریکارگیری آخرین در حال استفاده است. به علت بهر کشو

                                                      
1 Time to Market 
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در سطح کشور ( Core Bankingبانکی )های یکپارچه ت، دارای سیستمالافزاری، مشتریان این محصو

شرکت توسن نخستین . نمایندین را به مشتریان خود ارائه میالین و آفالباشند و انواع خدمات آنمی

یرانی و نخستین شرکت ارائه تولیدکننده سامانه بانکداری متمرکز، اولین تولیدکننده سوئیچ پرداخت ا

و و موسسه مالی اعتباری بانک  29با ارائه خدمت به توسن  .در کشور است دهنده اینترنت بانک

از  ٪34از سهم بازار کارت و  ٪12های صادرکنندگی صنعت بانکی، از تراکنش ٪10مدیریت بیش از 

تعدادی از مشتریان  .دارد نعتص از طریق راهکارهای خود جایگاه مطلوبی در این، ATM سهم بازار

شرکت توسن در میان بانک ها، موسسات مالی، شرکت های خدمات پرداخت، سازمان های دولتی، 

 نمایش داده شده است. 1بازار بین المللی و اکوسیستم مالی کشور در شکل 

 
ولتی، دان های خدمات پرداخت، سازم. تعدادی از مشتریان شرکت توسن در میان بانک ها، موسسات مالی، شرکت های 1شکل 

 بازار بین المللی و اکوسیستم مالی کشور

 همپایی بر موثر عوامل شناسایی مضمون: تحلیل -4-2

 یهالیتحل ها از طریقمصاحبه از شده مستخرج و مضامین عبارات پژوهش از مرحله نیا در

 نهایت در و شناسایی شدند مشترک( میمفاه حذف و ترحیصح واژگان )انتخاب یسازکسانی و قیدق

لی به ممضامین پایه و سازمان دهنده و فراگیر در سطح بنگاه، صنعت و  آمد. بدست مضمون 55

 آورده شده اند. 4و  3، 2ترتیب در جدول های 
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 بنگاه سطح در فراگیر و دهنده سازمان و پایه مضامین .2جدول

 

 

 

 

 

 

 پایه مضامین هامصاحبه از شده اقتباس خام های داده
 سازمان مضامین

 دهنده

 مضامین

 فراگیر

 فناوری رسانی روز به مدرن نویسی برنامه هایزبان از استفاده

 و شناخت

 فناوری بکارگیری

 دنیا روز

 سطح در

 بنگاه

 نوین بانکی خدمات ارائه کاربران برای الکترونیکی پول کیف یک توسعه

 هاشرکت رشد فرصت و ERP خدمات ارائه

 بر منطبق ERP سیستم

 و جهانی استانداردهای

 بومی هاینیازمندی

 بسترهای ایجاد امنیتی بسترهای ایجاد داده اطالعات و امنیتی هایالگوریتم از استفاده

 امنیتی مناسب

 رمز و چینبالک و

 ارزها

 هویت احراز بسترهای تامین هویت احراز مدرن هایروش از استفاده

 رمزارزها یا بالکچین بر مبتنی هایپلتفرم ارائه
 امنیتی فناوری از استفاده

 جدید

 بازار از خرد نیروی جذب
 منابع ریزیبرنامه اجرای

 انسانی

 تامین و تربیت

 ماهر انسانی منابع

 توسعه بخش پرسنل توسعه و آموزش
 متخصص انسانی نیروی تربیت

 بخش هر در

 کارآفرین نیروهای تربیت شرکت اولیه کارآفرینان و مقتدر کلیدی افراد

 نیاز مورد متخصص انسانی نیروی
 در انسانی منابع حوزه تقویت

 ساالری شایسته جهت

 و افزار و نرم حوزه در کشته کار انسانی روینی به نیاز

 مدیریت
 متخصص انسانی منابع تامین

 و توسعه R&D بخش ایجاد بازار تحقیقات واحد ایجاد

 در گذاریسرمایه

 و تحقیق بخش

 توسعه

 

 بازاریابی چه ؛R&D بخش در چه کالن سرمایه به نیاز

 پشتیبانی یا
 بخش در گذاریسرمایه

R&D 
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 صنعت سطح در فراگیر و دهنده سازمان و پایه مضامین .3 جدول

 پایه مضامین ها مصاحبه از شده اقتباس خام های داده
 سازمان مضامین

 دهنده

 ضامینم

 فراگیر

 نندما نویسی برنامه زبان کنار در علومی از استفاده

 محتوا مدیریت

 هوش در جانبی علوم تقویت

 و تغییر وانمندیت مصنوعی

 سازی سطح هم

 استانداردهای با

 جهانی

در سطح 

 صنعت

 افزارنرم توسعه در روز هایفناوری
 یهاشرکت در اجرایی متدولوژی

 یافزارنرم

 در داخلی مشابه یهاشرکت با همکاری و قرارداد

 عوارض پرداخت های پروژه
 کاربری تجربه و کاربری آموزش

 Temenns خارجی شرکت با ایجادکنسرسیوم

 دنیا. روز تکنوژی به همپایی جهت
 و کنسرسیوم همپایی هایکنسرسیم ایجاد

 همزیستی

 دیجیتالی
 کار و کسب صنعت در دیجیتال همزیستی

 بورس(. -بیمه -بانک مابین فی )همکاری

 میان همکاری و همزیستی

 صنعت بازیگران

 )مانند فناوری مکمل افزارهای سخت از استفاده

 ها( توکن
 جدید امنیتی فناوری از استفاده

 سیستم تقویت

 افزاری سخت

 گانه چند های پلتفرم ایجاد ...و سرویسه چند و omni هایپلتفرم ارائه 

 بسترها ایجاد مکفی الزم سرمایه تامین آن منایع و توسعه ای بر نیاز مورد مالی سرمایه

 هایساخت وزیر

 مالی

 
 مکفی مالی هایحمایت بزرگ های بانک یا هاشرکت مالی حمایت

 موجود هایزیرساخت با خدمات سازی همگام

 بانکی
 موجود وضعیت با سازی همگام

 سازی همگام

 و هازیرساخت

 و قوانین اصالح

 به پایبندی

 قوانین

 

 بانکی استانداردهای و چهارچوب بانکی راتمقر و ینقوان

 ساختارها اصالح
 هایسازمان در همپایی ترویج

 خدماتی

 مرکزی بانک توسط قوانین تبیین
 گذاریقانون و گذاریسیاست

 مرکزی بانک

 گذارسیاست و گذار ریل عنوان به مرکزی بانک

 تطبیق جهت را باالدستی قوانین شرایط ،اصلی

 .کند تسهیل را بانکی سیستم با نو هایفناوری

 گذاریقانون و گذاریسیاست

 مرکزی بانک

 بانکداری صنعت به هاتکفین  ورود بحث
 بانکی صنعت سودآوری افزایش

 بستر ایجاد هاتکفین  همکاری با

 و هاتکفین

 صحیح شناخت

 جهانی بازارهای
 هاتکفین  زمینه در نو هافناوری شناخت

 بانکی صنعت سودآوری افزایش

 هاتکفین  همکاری با



 افزارهای بانکیافزارهای بانکی؛ یک شركت ایرانی توسعه دهنده نرمتحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم 

 

48 

 ملی سطح در فراگیر و دهنده سازمان و پایه مضامین .4 جدول

 ،مرحله نیا در شد. مشخص مقوالت ریسا با یاصل مقوله ارتباط ،حاضر پژوهش نیمضام شبکه در

 بر موثر عوامل شناخت منظور به مضامین اصلی تا شدند مرتبط گریکدی با یفرع و یاصل مضامین

 در آمده دست به میمفاه بتواند پژوهشگر تا شد ثباع اقدامات نیا گردد. شناسایی فناورانه ییهمپا

 شبکه 2 شکل .کند استفاده نیمضام شبکه ارائه منظور به هاآن از و کند کپارچهی را یقبل مراحل

 مشخص ابتدا از که ریفراگ مضمون 3 قالب در که است دهندهسازمان مضمون 14 بر مشتمل مضامین

 و ریفراگ نیمضام به نیمضام کهشب میترس در شودیم مشاهده که طورهمان .انددهگردی مرتب ،اندهبود

 اند.شده مرتب ریفراگ نیمضام لیذ که است شده اکتفا دهنده سازمان نیمضام

 پایه مضامین ها مصاحبه از شده اقتباس خام های داده
 سازمان مضامین

 دهنده
 فراگیر مضامین

 تجارت توسعه
 نظر از کشور پذیریرقابت

 تجارت نسبی و مطلق مزایای
 ارتباطات و تعامل

 ،یدتول جهت در

 استفاده و انتشار

 یدجد دانش از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح در

 ملی

 

 همپایی در آن توانایی و کشور یک پذیریرقابت
 نظر از کشور پذیریرقابت

 همپایی

 فناوری رسانی روز به دیجیتال بانکداری سازیبومی

 درک همچنین و نوآوری هاینظام هایپویائی

 دانش خلق هایسیستم ظهور
 ارزش خلق هایسیستم ایجاد

 دولت گذاریسرمایه و حمایت
 پیش و نوآور یهاشرکت تاسیس

 رو

 حاکمیتی قوانین

 دولت حمایتی و

 حاکمیتی الزامات
 در همپایی هایفرایند بهبود

 ملی سطح

 IDloap نام به مالزی در المللی بین شرکت ایجاد

 خارجی بازار پایش جهت

 منظور به خارجی هایپروژه اخذ

 بین بازار به شدن ترنزدیک

 الملل

 یا فناوری پذیرش و جهانی روندهای از اطالع

 محصول

 یهاشرکت در اجرایی متدولوژی

 یافزارنرم

 و ملی سطح در اوضاع ،امنیتی رویکردهای دلیل به

 آن در کردن حرکت و ترپیچیده ،کشور کالن

 بیشتر احتیاط با و ترسخت

 امنیتی مناسب بسترهای ایجاد

 و هاتحریم رفع

 در ایران حضور

 و جهانی بازارهای

 فناوری تبادل

 در المللی بین یهاشرکت حضور و هاتحریم رفع

 ایران

 و ایران حضور و هاتحریم رفع

 فناوری تبادل

 المللی بین بازارهای گسترش المللی بین همکاری بحث

 المللی بین شرکای با مشترک یهاشرکت تاسیس

 ایران از خارج
 هدف بازار گسترش
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ها و   ور رف  تحریم
ایران در بازار  هانی و 
تباد  تکنولوژی

قوانی   اكمیتی و 
 مایتی دولت

در سطح ملی

تعامل و ارتبا ا 

ایجاد بسترهای 
مناس  امنیتی و 

چی  و رمز ارزب  

شنا ت و بکارگیری 
تکنولوژی روز دنیا

گذاری در سرمایه
ب   تحقی  و توسعه

تربیت و تامی  نیروی 
انسانی مت ص 

در سطح صنعت

در سطح بنگاه

همپایی فناورانه

ها تکایجاد بستر فی 
و شنا ت صحیح 
بازارهای  هانی 

تقویت سیستم 
كاركنان افزاریس ت

ها سازی زیرسا تهمگام
و اص   قوانی  و پایبندی 

 هانی به قوانی 

ایجاد بسترها وزیر 
های مالیسا ت

افزای  تعامل كاربران 
و  مشتریان دایمی 

توانمندی ت ییر و هم 
سازی با استاندارد سطح

های  هانی  دید در 
تعامل با بازار  هانی

كنسرسیوم و 
همزیستی با بازیگران 

صنعت

 
 عوامل موثر بر همپایی فناورانه در شرکت توسن نیمضام شبکه .2شکل

 همپایی بر موثر عوامل بندی اولویت تاییدی: عاملی تحلیل -4-3

 یفیآمارتوص- 4-3-1

 با نوفراسمی-کولموگروف آزمون از رهایمتغ یهاداده بودن نرمال یبررس جهت پژوهش نیا در

 در یینما ستدر نسبت روش آن کاربرد .(5)جدول  است شده استفاده spss افزارنرم از استفاده

 نیا از فادهاست با که است پرسشنامه یرهایمتغ بودن نرمال آن الزمه که باشدیم یساختار معادالت

 .ردیگیم صورت آزمون
 پژوهش متغیرهای برای اسمیرنوف – کولموگروف آزمون نتایج .5 جدول

 معناداری سطح مت یرها

 0.017 بنگاه سطح در همپایی عوامل

 0.01 صنعت سطح در همپایی عوامل

 0.012 ملی سطح در همپایی عوامل
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 H0 رضف پس ،است 0.05 از کوچکتر پژوهش یرهایمتغ یبرا یمعنادار سطح نکهیا به توجه با

 یرهایتغم نیب یهمبستگ شود.یم رفتهیپذ پژوهش یرهایمتغ نبودن نرمال و باشدیم دییتا مورد

 هاداده بودن رنرمالیغ به توجه با گرفت. قرار یبررس مورد زین spss افزارنرم از استفاده با ،پژوهش

 است. شده ارائه 6 جدول در ،پژوهش یرهایمتغ هیکل رمنیاسپ یهمبستگ بیضرا

 رمنیاسپ یهمبستگ .6 جدول

 در همپایی عوامل مت یرها

 بنگاه سطح

 در همپایی عوامل

 صنعت سطح

 در همپایی عوامل

 ملی سطح

 0.780** 0.717** 1.000 بنگاه سطح در همپایی عوامل

 0.812** 1.000  صنعت سطح در همپایی عوامل

 1.000   ملی سطح در همپایی عوامل

 باشد. می P<0.01 معناداری سطح در همبستگی ** توضیح:

 یعامل لیتحل یساز مدل -4-3-2

 یریگاندازه و گرفته قرار توجه مورد رهایمتغ نیب روابط آن در که است یمدل یریگاندازه مدل

 واگرا ییوار و همگرا ییروا ،ییایپا اریمع سه یریگاندازه یهامدل برازش یبررس یبرا شود. یم

 شده شخصم ریز اگرامید در سواالت یتمام نیب t بیضرا و یعامل یبارها اعداد شود.یم استفاده

 باشد. یم 1.96 از شتریب t بیضرا و 0.4 یعامل یبارها بیضرا بودن مناسب یبرا مالک مقدار است.

 شتریب بیترت به سواالت یتمام یبرا t بیضر و یعامل بار مقدار ،است مشخص اگرامید از که همانطور

 .ستین مدل و پرسشنامه در یرییتغ به ازین که دهدیم نشان و بوده 1.96 و 0.4 از

 
 متغیرها t ضریب و عاملی بار نتایج .7 جدول

 t ضری  عاملی بار سوا  شماره مت یرها

 بنگاه سطح در همپایی

Q1 0.779 13.800 

Q2 0.617 15.896 

Q3 0.798 14.902 

Q4 0.718 13.272 

 صنعت سطح در همپایی

Q5 0.879 13.655 

Q6 0.825 14.624 

Q7 0.831 15 

Q8 0.838 15.847 

Q9 0.839 14.790 

Q10 0.838 13.371 
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 t ضری  عاملی بار سوا  شماره مت یرها
Q11 0.848 13.573 

 ملی سطح در همپایی

Q12 0.854 15.259 

Q13 0.761 13.262 

Q14 0.794 14.858 

 
 است. شده داده نشان 4 و 3 های شکل در t ضرایب و عاملی بارهای شماتیک

 

 
  عاملی بارهای کلی شماتیک .3 شکل
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 t ضرایب شماتیک .4 شکل

 

 سلریگا-استون یریگ اندازه مدل تیفیک آزمون -4-3-3

 برازش یادار که ییمدلها شود.یم یریگ اندازه متقاطع ییروا توسط یریگ اندازه مدل تیفیک

 درون یها سازه به مربوط یها شاخص ینیبشیپ تیقابل دیبا ،هستند یقبول قابل یساختار بخش

 شده فیتعر یدرست به ها سازه نیب روابط ،مدل کی در اگر که یمعن نیبد باشند. داشته را مدل یزا

 به ها هیفرض راه نیا از و گذاشته گریکدی یهاشاخص بر یکاف ریتاث تا بود خواهند قادر ها سازه ،اشندب

 (.1395 ،انیائیض) شوند یم دییتا یدرست

 ریمقاد قیطر از ریپذمشاهده یرهایمتغ ینیب شیپ در را ریمس مدل ییتوانا ،شاخص نیا واقع در

 ریمقاد اگر کند.یم مشخص را مدل ینیب شیپ قدرت نیهمچن و سنجدیم آنها متناظر پنهان ریمتغ

 تیفیک یباال قدرت دهنده نشان ،باشد 0.35 مقدار از باالتر قیتحق یرهایمتغ یبرا آمده بدست

 متوسط ینیبشیپ قدرت 0.35 از کمتر و 0.15 یباال ریمقاد نیهمچن دهد.یم نشان را سازه یاجزا

 در را کم ینیبشیپ قدرت 0.15 از کمتر و 0.02 یباال ریمقاد آخر در و دهدیم شینما را سازه یاجزا

 قابل لمد تیمطلوب که است شده آورده 8 جدول در یبررس نیا جینتا دهد.یم شینما سازه یاجزا

 است. مشاهده
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 سلریگا-استون آزمون .8 جدول

 
SSO SSE Q2 

 0.627 1860 4992 بنگاه سطح در همپایی عوامل

 0.459 2911 5376 صنعت سطح در همپایی عوامل

 0.59 2046 4992 ملی سطح در همپایی عوامل

 یساختار مدل -4-3-4

 گریکدی بر نهانپ یرهایمتغ ریتاث به Smart PLS افزارنرم در یدرون مدل ای یساختار مدل در

 +1 و -1 نیب بیضرا نیا مقدار شود. یم داده نشان ریمس بیضرا با ریتاث نیا زانیم و شده توجه

 یرهایمتغ رب مستقل پنهان یرهایمتغ میمستق ریتاث دهنده نشان ریمس بیضرا مثبت ریمقاد باشد.یم

 پنهان ریمتغ رب مستقل پنهان یرهایمتغ معکوس ریتاث از یحاک زین یمنف ریمقاد و دارد وابسته پنهان

 است. وابسته
 ریمس بیضرا .9 جدول

 

  در همپایی عوامل

 ملی سطح

 در همپایی عوامل

 صنعت سطح

 سطح در همپایی عوامل

 بنگاه

 0.526 0.745 0.639 بنگاه سطح در همپایی عوامل

 0.745 0.124 0.412 صنعت سطح در همپایی عوامل

 0.265 0.314 0.779 ملی سطح در همپایی عوامل

 هاتحلیل یافته -4-3-5

  بنگاهسطح  ییعوامل موثر بر همپا یرگی اندازه الف. مد 

 بیش عاملی ایباره هم دهدمی نشان بنگاه در ییهمپا بر موثر عوامل تائیدی عاملی تحلیل نتایج

 (.10 )جدول گرفتند قرار قبولی قابل سطح در مدل برازش هایشاخص هم و باشندمی 4/0 از

 بنگاه در ییهمپا بر موثر عوامل برازش های شاخص .10 جدول

 2X df p GFI AGFI TLI NFI CFI RMSEA /df2X شاخص

 مدل

 اصلی
432/405 234 000/0 911/0 940/0 926/0 930/0 934/0 045/0 73/1 

  صنعت سطح ییهمپا بر موثر عوامل یرگی اندازه مد ب. 

 4/0 از بیش یعامل بارهای هم دهدمی نشان صنعت ییهمپا بر موثر عوامل تائیدی عاملی تحلیل نتایج

  .(11 )جدول گرفتند قرار قبولی قابل سطح در مدل برازش هایشاخص هم و باشندیم
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 صنعت سطح ییهمپا بر موثر عوامل یریگ اندازه مدل برازش های شاخص .11 جدول

 2X df p GFI AGFI TLI NFI CFI RMSEA /df2X شاخص

 58/1 055/0 981/0 90/0 965/0 941/0 930/0 00/0 251 065/398 اصلی مدل

  یمل سطح ییبرهمپا موثر عوامل یرگیاندازه مد ج. 

 عاملی یبارها هم دهدمی نشان یمل سطح ییهمپا بر موثر عوامل تائیدی عاملی تحلیل نتایج

  (.12 ول)جد گرفتند قرار قبولی قابل سطح در مدل برازش هایشاخص هم و باشندمی 4/0 از بیش

 یمل سطح بر موثر عوامل یریگ اندازه مدل برازش های شاخص .12 جدول

 2X df p GFI AGFI TLI NFI CFI RMSEA /df2X شاخص

 24/1 076/0 901/0 950/0 978/0 951/0 94/0 00/0 167 342/208 اصلی مدل

 سطح هر در موثر عوامل بندی رتبهد. 

ا بر ر یگذارریاثت نیشتریب یبار عامل نیبا باالتر یتیامن یعوامل موثر در سطح بنگاه بسترها نیدر ب

 (.13)جدول  در سطح بنگاه دارد ییهمپا
 

 بنگاه سطح بر موثر عوامل بندی رتبه .13 جدول

 رتبه عاملی بار مضمون اصلی سازه

 در همپایی

 بنگاه سطح

 1 0.798 ارز ورمز چینبالک و امنیتی مناسب بسترهای ایجاد

 3 0.718 متخصص انسانی منابع تامین و تربیت

 4 0.617 دنیا روز فناوری بکارگیری و شناخت

 5 0.514 توسعه و تحقیق بخش در گذاریسرمایه

دایمی  مشتریان و تعامل و ارتباط با کاربران سطح صنعت عامل افزایشدر بین عوامل موثر بر 

 (.14بیشترین تاثیر بر سازه اصلی را دارد )جدول 
 صنعت سطح بر موثر عوامل بندی رتبه .14 جدول

 رتبه عاملی بار مضمون اصلی سازه

 صنعت سطح در همپایی

 مشتریان و کاربران با ارتباط و تعامل افزایش

 دایمی
0.879 1 

 با سازیسطح هم و تغییر وانمندیت

 جهانی استانداردهای
0.848 2 

 بازارهای صحیح شناخت و هاتکفین بستر

 جهانی
0.839 3 

 ،توسعه و )تحقیق هازیرساخت سازی همگام

 ظرفیت افزایش و یادگیری ،محوری صادرات

 قوانین به پایبندی و قوانین اصالح و بومی(

0.838 4 
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 رتبه عاملی بار مضمون اصلی سازه

 5 0.831 مالی هایساخت زیر و بسترها

 6 0.825 افزاریسخت سیستم تقویت و ایجاد

 7 0.814 صنعت بازیگران با یستیهمز و کنسرسیوم

ز دانش فاده اانتشار و استید، تعامل و ارتباطات در جهت تولدر بین عوامل موثر بر سطح ملی عامل 

 (.15ید، بیشترین تاثیر را دارد )جدول جد

 ملی سطح بر موثر عوامل بندی رتبه .15 جدول

 رتبه عاملی بار مضمون اصلی سازه

 ملی سطح در همپایی

 و انتشار ،تولید جهت در ارتباطات و تعامل

 جدید دانش از استفاده
0.854 1 

 جهانی بازارهای در ایران حضور و هاتحریم رفع

 فناوری تبادل و
0.794 2 

 3 0.761 دولت حمایتی و حاکمیتی قوانین

 عنوان به دیدج دانش از استفاده و انتشار ،تولید جهت در ارتباطاتی عناصر که است ذکر به الزم

 استفاده و تشاران ،تولید جهت در که است ارتباطاتی و عناصر دربرگیرنده ،نوآوری به سیستمی رویکرد

 عمل کشور کی مرزهای درون در و نداتعامل در یکدیگر با ،اقتصادی نظر از سودمند و جدید دانش از

 و نهادها که ،دیدج دانش از استفاده و انتشار ،تولید جهت در ارتباطاتی عناصر رویکرد کنند.می

 مناسب کردهایروی از یکی ،بردارد در را کشورها فناورانه و علمی توسعه در دخیل مختلف کارکردهای

 تقویت برای جانبههمه راهکارهای و هاسیاست ارائه و نوآوری و فناوری ،علم وضعیت تحلیل برای

 از استفاده و رانتشا ،تولید جهت در ارتباطاتی عناصر از منظور پژوهش این در است. کشور در نوآوری

 سازی بومی ،همپایی در آن توانایی و کشور یک پذیریرقابت ،تجارت توسعه هایویژگی جدید دانش

 .است انشد خلق هایسیستم ظهور درک همچنین و نوآوری هاینظام هایپویائی ،دیجیتال بانکداری

  گیرینتیجه و بحث -5

 صورت هب که هاییقول نقلاستخراج  و هامصاحبه سازیادهیپ از پس پژوهش یفیک بخش جینتا

 صنعت ،گاهبن سطح در ییهمپاعوامل موثر بر  یعنی پژوهش یاصل سؤاالت از یکی به یضمن ای آشکار

 ،مضمون( 55) هیپا نیمضاماشاره داشتند، به دست آمده است که خود را در قالب  یمل یا

 مدل .دشناسایی شده در این بخش نشان می دهنمضمون(  3) ریفراگ ومضمون(  14) دهندهسازمان

امل موثر عو ریفراگ مضمون 3 قالب در که است سازمانده مضمون 14 رب مشتمل نیمضام شبکه یینها

  است. شده داده شینما 2 شکل در است یمل و صنعت ،بنگاه سطح در ییهمپابر 
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نگاه، در سطح بتوسن  فناورانه در شرکت ییموثر بر همپا عوامل) در پاسخ به سوال اول پژوهش

 فناوری یریبکارگ و شناخت -1 :شامل بنگاه سطح عوامل موثر بر همپایی در، (ست؟یچصنعت و ملی 

 یانسان منابع نیتام و تیترب -3 ،ارزها زرم و چینبالک و یتیامن مناسب یبسترها جادیا -2 ،ایدن روز

 با شپژوه بخش نیا جینتا است. توسعه و قیتحق بخش در یگذار هیسرما و توسعه -4و  ماهر

 و ری رنجبرصفد) پژوهش با و ماهر کار نیروی مولفه در (1396 ،همکاران و زاده یصادق) یهاپژوهش

در این مطالعه در  باشد.یم راستا هم دنیا روز فناوری بکارگیری و شناخت مولفه در (1395 ،همکاران

امروزه با چین و رمز ارز است. کامنیتی و بال مناسب ایجاد بسترهایترین عامل موثر، سطح بنگاه مهم

سائل مخصوصاً تبادل رمزارزها م های مختلفچین در حوزهرشد روزافزون استفاده از فناوری بالک

وچک کمنیتی اچرا که یک خأل ، این شبکه نیز از اهمیت زیادی برخوردار شده است به امنیتی مربوط

  .تواند باعث ایجاد ضررهای هنگفت مالی و اعتباری شودچین میدر شبکه بالک

 انیمشتر و انکاربر با ارتباط و تعامل شیافزا -1 :شامل صنعت سطحعوامل موثر بر همپایی در 

 شناخت و هاتکنیف بستر -3 ،جهانی های استاندارد با سازی سطحهم و تغییر وانمندیت -2،یمیدا

 و یریادگی ،یمحور صادرات ،توسعه و قی)تحق هارساختیز یسازهمگام -4، یجهان یبازارها حیصح

 -6،یمال یهاساخت ریز و بسترها -5 ،نیقوان به یبندیپا و نیقوان اصالح و (یبوم تیظرف شیافزا

 بخش این .است صنعت گرانیباز با یستیزهم و ومیکنسرس -7و  یافزار سخت ستمیس تیتقو و جادیا

 و ادهز یصادق) ،ارتباطات و تعامل مولفه در (1395 ،همکاران و صفدری رنجبر) یهاپژوهش با

 در اشد.ب یم راستا هم مالی های ساخت زیر و افزاری سخت هایزیرساخت مولفه در (1396،همکاران

 دارد. دایمی انمشتری و کاربران با ارتباط و تعامل افزایش عامل را تاثیرگذاری نبیشتری پژوهش این

 شد اهدخو موجب و شود می هاآن نام کمتر نفوذ و برندها کمتر شناخت موجب ،تعامل وجود عدم

 با و درستی به ربرانکا و مشتری با ارتباط مدیریت اگر بماند. عقب رقبا سایر برابر در رقابت از سازمان

 اهدخو سازمان یا شرکت یک هایبخش تمامی دگرگونی سبب شود مدیریت و سازیپیاده موفقیت

 دچار ار سازمان یا شرکت سرنوشت و آینده نهایت در و دارند مستقیم ارتباط مشتری با که شد

  کرد. دنخواه اساسی تحول و دگرگونی

 و انتشار ،یدتول جهت در ارتباطات و تعامل -1 :شامل یمل سطحعوامل موثر بر همپایی در 

 -3 و فناوری تبادل و یجهان یبازارها در رانیا حضور و هامیتحر رفع -2،یدجد دانش از استفاده

 مولفه در (1396، همکاران و زادهیصادق) یهاپژوهش با که باشدیم دولت یتیحما و یتیحاکم نیقوان

 (1398،همکاران و احمدوند) ،دولت حاکمیتی قوانین مولفه در (1398، همکاران و یدریح) ،حاکمیت

 ،یدتول جهت در ارتباطات و تعامل مولفه در (1398، ارانهمک و یرحمان) و هاتحریم رفع مولفه در

 راستا هم ،حاکمیتی هایسیاست مولفه در (2016،مجیدپور) و یدجد دانش از استفاده و انتشار

 و تعامل ،ییهمپا یتموفق بر موثر عامل ،ملی در سطح همپاییمیان عوامل موثر بر  در باشد.یم

 و طالعاتا و دانش ،حاضر عصر در است. یدجد دانش از استفاده و انتشار ،یدتول جهت در ارتباطات
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 تمامی که ایگونه به ،شودمی محسوب توسعه و پیشرفت کلیدی عناصر از یکی آن به مؤثر دسترسی

 باشند.می اطالعات نیازمند شدت به آموزشی و فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی فرایندهای

هر دسته از  یررگذایتاث» در پاسخ به سوال دوم پژوهش همان گونه که قبالً نیز اشاره شد          

 :اد دخواهیم  مطالب زیر را ارئه «به چه صورت است؟در این شرکت فناورانه  ییعوامل بر وقوع همپا

 ناورانهف ییهمپاوقوع  یرو بر یفیک بخش در شده ییشناسا عوامل تمام داد نشان یکم بخش جینتا

 سه هر در ییهمپا بر موثر عوامل تائیدی عاملی تحلیل نتایج است. موثر یبانک یهاافزارنرم صنعت در

 هایخصشا و باشندمی 4/0 از بیش عاملی بارهای ههم دهدمی نشان ملی( و صنعت ،)بنگاه سطح

 با یتیامن یابستره بنگاه سطح در موثر عوامل نیب در .گرفتند قرار ولیقب قابل سطح در مدل برازش

 بر موثر عوامل نیب در دارد. بنگاه سطح در ییهمپا بر را یگذار ریتاث نیشتریب یعامل بار نیباالتر

 را یاصل سازه رب ریتاث نیشتریب یمیدا انیمشتر و کاربران با ارتباط و تعامل شیافزا عامل صنعت سطح

 از استفاده و انتشار ،دیتول جهت در یارتباطات عناصر عامل ملی سطح بر موثر عوامل نیب در دارد.

 دارد. را ریتاث نیشتریب دیجد دانش

 اشاره شده است: داللت هایی برای مدیران و سیاست گذاراندر ادامه به 

  وان خبره برنامه نویس وهای بانکی بسیار وابسته به نیروهای دانشی افزارنرماز آنجا که صنعت 

ای در جهت جذب، به کارگیری، حفظ، تشویق گردد، توجه ویژهباشد لذا توصیه میزبده می

 ها لحاظ گردد.بع انسانی این شرکتو ترغیب این نیروی ارزشمند توسط مدیران منا

 یق های پیشرو از طرسیار موثر در همپایی در سطح ملی ارتباط با شرکتیکی از عوامل ب

باشد که از سیاست گذاران های بین المللی میها و کنفرانسها، همایششرکت در نمایشگاه

ور رای حضبایجاد فرصت های ارتباطی جدید زمینه را  راستایو مدیران انتظار می رود در 

 بین المللی فراهم گردد.نیروهای دانشی در این عرصه های 

 در ادامه آمده است: یآت یپژوهش ها برایپیشنهاداتی  و پژوهش هایتیمحدود

 سخت هایحوزه به بیشتر فناورانه همپایی زمینه در دنیا کل در گرفته صورت مطالعات در 

 نرم صنایع هب شود می پیشنهاد لذا است شده پرداخته ...و خودرو ،هواپیما ،توربین مانند:

 .گردد بیشتری توجه های پیچیدهافزارنرمهمچون 

 صنعت در فناورانه یهافرصت پنجره روی بر مطالعه برای فرصتی پژوهش این در 

 معرّفی و شناسایی بانکی یافزارنرم حوزه هایفرصت پنجره تا نشد فراهم بانکی افزارهاینرم

 گردد.می توصیه مورد نای مطالعه لذا گردد.

 مراحل و  )دنباله روی، جهش از فناورانه همپایی الگوی به پرداختن فرصت پژوهش این در

 یالگو مطالعه پژوهشگران به بنابراین .نشدفراهم  مذکور صنعت درخلق مسیر جدید( 

ت در شرک یاکتساب فناور یارهاکسازوه کسب شده و فناوران یهایتقابل، فناورانه ییهمپا

  .گرددمی توصیه  یمورد بررس
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 العاتمط ،اساس این رب است. بوده متمرکز ایران ورکش جغرافیایی حوزه بر پژوهش این 

سایر  مشترک ایران با هایویژگی برخی نظرگرفتن در با توانندمی آینده در تطبیقی

و  فناورانه یهاقابلیت گیریشکل در عوامل سایر تأثیر ،توسعه درحال یا و همجوارکشورهای 

 .نمایند بررسی نیزرا  حوزه این در همپایی
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 و شغلی سطح و جنسیت تفکیک به )خبرگان( شونده مصاحبه نفرات تعداد و فردی مشخصات. 1ضمیمه

 شغلی سابقه

 سازمان جنسیت رشته تحصیلی سن ردیف
مدت زمان 

 مصاحبه

1 44 
مدیریت فناوری 

 اطالعات
 دقیقه 45 خدمات انفورماتیک بانک ملی مرد

2 39 
مدیریت فناوری 

 اطالعات
 دقیقه 90 بهسازان بانک ملت مرد

 دقیقه 180 بانک مرکزی مرد فناوری اطالعات 42 3

 دقیقه 45 مت اجراییس-شرکت توسن مرد افزارنرممهندس  43 4

 دقیقه 90 جراییسمت ا-توسن زن افزارنرممهندس  33 5

 دقیقه 50 ت اجراییسم -توسن مرد افزارنرممهندس  36 6

 دقیقه 60 بخش امار و تحقیقات بانک ملت مرد اقتصاد 44 7

8 43 
مدیریت فناوری 

 اطالعات
 دقیقه 90 انفورماتیک بانک تجارت مرد

9 41 
مدیریت فناوری 

 اطالعات
 دقیقه 120 انفورمایک بانک تجارت مرد
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 پرسشنامه: 2ضمیمه 

 سواالت
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

 و هدف بازار شناختاز نظر شما اهمیت  .1

چقدر در همپایی موثر  مداری مشتری

 باشد؟می

     

 بکارگیری و شناختاز نظر شما تا چه اندازه  .2

 باشد؟در همپایی موثر می دنیا روز فناوری
     

 بسترهای از نظر شما تا چه اندازه ایجاد .3

 هایالگوریتم از )استفاده امنیتی مناسب

 هایروش از داده، استفاده اطالعات و امنیتی

 بر مبتنی هایپلتفرم هویت، ارائه احراز مدرن

-رمزارزها( در همپایی موثر می یا بالکچین

 باشد؟

     

 رماه انسانی منابع تامین و بیتتراز نظر شما  .4

تواند تا چه حد در موفقیت همپایی می

 موجب موفقیت شود؟

     

 رانتعامل و ارتباط با کارب افزایشاز نظر شما  .5

در همپایی موثر تا چه  دایمی مشتریان و

 باشد؟اندازه می

     

 سخت سیستم ایجاد و تقویتاز نظر شما  .6

 باشد؟در همپایی موثر تا چه حد می افزاری
     

 و زیر بسترها از نظر شما تا چه حد ایجاد .7

 باشد؟در همپایی موثر می مالی هایساخت
     

 سازی همگاماز نظر شما تا چه حد  .8

)تحقیق و توسعه، صادرات  هازیرساخت

 محوری، یادگیری و افزایش ظرفیت بومی( و

در  قوانین به پایبندی و قوانین اصالح

 باشد؟همپایی موثر می

     

 هاتکفین بستر از نظر شما تا چه حد ایجاد .9

 باشد؟در همپایی موثر می
     

 صحیح شناختاز نظر شما تا چه حد  .10

 باشد؟در همپایی موثر میجهانی  بازارهای
     

 هایشرکت در اجرایی متدولوژیاز نظر شما  .11

 د؟باشتا چه اندازه موثر می افزارینرم
     

     تعامل و ارتباطات در جهت از نظر شما تا چه  .12
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 سواالت
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید 

 باشد؟همپایی موثر می

 دولت حمایتی و حاکمیتی قوانیناز نظر شما  .13

 بعنوان متولی تا چه اندازه در همپایی موثر

 باشد؟می

     

 و ها تحریماز نظر شما تا چه اندازه رفع  .14

 تبادل و جهانی بازارهای در ایران حضور

 باشد؟در همپایی موثر می فناوری

     

 


