ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮوز
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺜﺮت از
ﻧﻈـﺮات دﺳـﺖ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد؟ ﭘﺎﺳـﺦ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدن از
 Crowdsourcingﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺒﻮه ﻧﻈﺮات را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ،روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داد.
»ﺟﻤﻊ ِ ﮐﻞ« ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،و ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ،

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎ در »ﺟﻤﻊ ِﮐﻞ« ﻧﻈﺮاﺗﻤﺎن را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﺟﻤﻊ ِ ﮐﻞ ِ ﻧﻈﺮات و
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی و درﮔﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺳﺖ آﯾﻨﺪه در راﻫﺒﺮی ﮐﻼن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ
در روزﻫﺎی  ۹و  ۱۰ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۷در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮج
ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﻈﺮاﺗﻤﺎن را
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ »ارﺗﺒﺎط ﻓﺮدا« ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
 ۸ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻋﺼﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،و ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮدا اﺳﺖ.
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