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مقدمه
رقابت میان بانکها و مؤسسات مالی ،ظهور فناوریهای دیجیتالی ،مشکالت ناشی
از تحریمها ،تغییر مداوم درخواستهای مشتریان و نیازهای جامعه ،برنامهری زی را
به ضرورتی انکارناپذیر برای بانکها تب دی ر ردا اس تن فن اوریه ای دیجیت ا
(رسانههای اجتماعی ،موبای  ،رایانش ابری ،اینترن ت اش یا و دیگ ر فن اوریه ای
دیجیتا ) فرصتهای عالی برای سازمانها به منظ ور ارائ ه پیش نهادهای ارزش مند
جدید ،به ویژا با ترریب تواناییهای موجود خود با قابلی ته ای دیجیت ا جدی د
میدهد (راس و دیگران)2016 ،1ن فناوریه ای دیجیت ا جدی د موج ب اف زایش
تجربه راربران و ایجاد جری ان درآم د جدی د خواه د ش د (س واه و دیگ ران،2
)2017ن
تأثیر بالقوا فناوری دیجیتا در صنایع مختلف ،بسیار متفاوت است ،ام ا ارث ر
رهبران سازمانی یک چالش مشترک دارند؛ ای ره چگونه ب ا در نظ ر ف رفت ر
زنجیرا ارزش ،میزان سوددهی خود را به فراتر از سودهای روچک و روت اا م دت
ارتقا دهندن با افزایش تعداد رقب ا ،آنه ا خ ود را ب ی س ازمان و مش تریه ا ق رار
میدهند و در بخشهای سودآور زنجی رای ارزش ق رار م یفیرن دن فن اوریه ای
دیجیتالی ره ای انگیزاهای رقابتی را پایهفذاری میرنند جدی د نیس تند ،ام ا آنه ا
برای اثر جدید استفادا میشوند (هیرت و ویلموت)2014 ،3ن
صنعت بانکداری با سرعت زیادی در حا تغییر و تحو است و بدون ش ک
1. Ross, Sebastian, Beath, Mocker, Moloney & Fonstad.
2. Svahn, Mathiassen, Lindgren & Kane.
3. Hirt & Willmott.
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بزرگتری تغییر حررت به سوی بانکهای صرفاً دیجیتالی بودا اس تن مه مت ری
ابزار برای ادارا موفق بانک ها و موفقیت در آیندا در چنی فضای رق ابتی ،ت دوی
راهبرد دیجیتا مناسب برای زنجیرا تأمی خدمات بانکی استن ر ری

اس کینر،1

آینداپژوا نامدار صنعت مالی و نویسندا رتاب 2بانک دیجیتا  ،میفوید« :دیجیت ا
یک رانا یا رویکرد نیست ،بلکه پایه و اساس بانکداری جدید به ش مار م یرودن
اصالح و بازس ازی بان که ا ش ام بازاندیش ی و تجدی دنظر در تم ام فراین دها،
ساختارها و عملیات مورد اس تفادا در آن س ازمانهاس ت»ن برنام هه ای ر اربردی
هوشمندانه از فناوریهای دیجیتا میتواند به سرعت تکرار ش ودن بن ابرای  ،آنه ا
مزیت رقابتی پایدار را ارائه نمیدهند (پیکولی و دیگران)2005 ،3ن سازمانه ا بای د
به چیزی دشوار یا غیرممک برای تکرار ،دست یابندن
آنچه مدیران سازمانها و مؤسس ات خ دماتی را در عرص ه رقاب ت متم ایز و
پیروز میفرداند ،بهرابرداری مؤثر از فرصتها و داشت برنامه ب رای فعالی ته ای
سازمان استن در ای پژوهش پ

از شناسایی راهبردهای نوی ص نعت بانک داری

در حوزاهای فناوری دیجیت ا در بان ک مس ک ب ه اولوی تبن دی راهب رده ای
ارائهشدا ،از طری ق تحلی

سلس لهمراتب ی  AHPو ب ه رم ک ن رم اف زار

Expert

Choiceپرداخته شدا است و با انتخاب راهبرد ن وی دیجیت الی مناس ب ب ه دنب ا
ایجاد تح و دیجیت ا در بان ک ب ودا اس تن تح و دیجیت ا فرات ر از انتق ا از
بانکداری سنتی به دنیای دیجیتا استن
 .1پیشینه تجربی پژوهش
خاتمی فیروزآبادی و دیگ ران ( )1397پژوهش ی ب ا عن وان «راهکاره ای توس عه
رسبورارهای الکترونیک در چارچوب تسهی و ارتقای فضای رسبورار» انج ام
دادندن ه د

از اج رای ای

پ ژوهش ،اس تخراد و ت دوی راهب رده ای توس عه

رسبورار در حوزا ارتباطات و فناوری رشور بودا استن در ای

پ ژوهش م د
1. Chris Skinner

2. Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank
3. Piccoli & Ives.
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جدیدی بر پایه چارچوبهای آمادفی الکترونیک ارائه شدا استن عس گریمه ر و
دیگران ( )1397در مقالهای با عنوان «شناسایی مؤلفههای راهبردی برای پیاداسازی
موفق مد بانکداری دیجیتا » ب ا اس تفادا از رویک رد مع ادات س اختاری ،نق ا
تأثیرفذار در تدوی راهبردهای ای حوزا و ترسیم نقشهراا را استخراد رردااندن
راس و دیگران ( )2017در پژوهشی با عنوان «چگونه یک راهب رد دیجیت الی
عالی بسازیم» ،راهبردهای دیجیتالی را به عنوان بخشی از یک پروژا تحقیق اتی در
زمینه طراحی سازمانهای دیجیتالی مورد مطالعه قرار دادا استن یافتههای آنه ا ب ر
اهمیت برجسته توسعه راهبرد رسبورار برندا با استفادا از فناوری دیجیتا تکی ه
داردن نیل و هولمستروم ( )2015در پژوهشی با عنوان «راهبرد ن وآوری دیجیت ا :
چارچوبی برای تشخیص و بهبود محصو دیجیتا و نوآوری خدمات» ،به اهمیت
فناوری دیجیتا در دستیابی به اه دا

تج اری و اث رات فرافی ر آن در بازس ازی

رلیدی صنایع میپردازد و نشان دادا است ره چگونه فناوریهای دیجیت ا باع
افزایش ظرفیت و توان نوآوری محصو و خدمات میشودن
در پیشینه راهبرد دیجیتا بر مبنای مقاات خارجی بیشتر بر تعری ف راهب رد،
انواع آن ،چگونگی طراحی ی ک س ازمان دیجیت ا  ،چگ ونگی رقاب ت در مح ی
دیجیتا  ،نقش فناوریهای دیجیتا در تحق ق اه دا

س ازمان و همگرای ی می ان

راهبردهای فناوری اطالعات و راهبرد رسبورار به صورت ریف ی پرداخت ه ش دا
است و تنها در پژوهشی توس سواه ( )2017در پژوهشی با عن وان «تس ل ب ر
چالش نوآوری دیجیتا »  ،ب ه تحلی

تس ل ن وآوری دیجیت ا در ش ررت ول وو

پرداخته شدا استن به طور رلی در همه پژوهشها تنها به یک فن اوری و ت أثیر آن
در سازمانها پرداخته شدا است و تارنون در هیچ پژوهشی به بررسی چند فناوری
دیجیتا به طور هم زمان و انتخاب راهبرد مناسب دیجیتالی پرداخته نشدا استن
 .2مبانی نظری تحقیق
در ای مرحله به معرفی راهبرد دیجیتا  ،اثرات ای راهبرده ا در س ازمان و هف ت
حوزا فناوریهای دیجیتا پرداخته شدا استن
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 .1-2راهبرد دیجیتال

1

راهبرد دیجیتا روند شناسایی ،بیان و اجرای فرصتهای دیجیتالی است ره مزیت
رقابتی سازمان شما را افزایش میدهدن راهبرد دیجیت ا ش ام تحلی
(محی خ ارجی ،من ابع داخل ی) ،اه دا

اس تراتژیک

اس تراتژیک (چش م ان داز ،مأموری ت و

اهدا ) ،تعریف استراتژیک (پلتفرم ،بازار و مد رسب ور ار) و اج رای راهب رد
رسب ورار دیجیتا است (هریسون()2015 ،)1ن شررت ه ا در مرحل ه او در ح ا
تکه تکه شدن در تمررز بر فناوری بیش از راهبرد هستندن راهبردهای دیجیت الی در
نهادهای نوپا بهطور مشخص تمررز عملیاتی دارندن ای شررتها میفوین د بهب ود
رارایی و تجارب مشتری اهدا

راهبردهای دیجیتالی آن ها اس تن از س وی دیگ ر

در شررت های بالغ ،فناوری های دیجیتا  ،ب رای دس تیابی ب ه اه دا

اس تراتژیک

بهروشنی مورد استفادا قرار م یفیرن د (ران ه و دیگ ران)2015 ،2ن ص ر

زم ان و

توجه زیاد مدیریت ارشد ،موجب پیشرفت برنامهراری دیجیتا م یش ود (هی رت،
ویلموت)2014 ،3ن
راهبرد دیجیتا با در نظر فرفت چشمانداز و اه دا

س ازمان ،فرص ته ا و

چالش حوزا رسبورار و شناس ایی نیازمن دیه ای یینفع ان رلی دی از یکس و و
نوآوریها ،فناوریها و رویکردهای نوی دیجیت ا از س مت دیگ ر ،نقش ه راه ی
برای تحو سازمان طراحی میرندن هنگامی ره شررتهای سنتی ابعاد دیجیتالی را
به راهبرد رسبورار خود اضافه میرنند ،مدیران در صنایع مختلف خ ود را دارای
تواناییهایی مییابند ره با رقبای جدید خود سازفار نیستند (بهارادواد و دیگران،4
)2013ن یک راهبرد دیجیتا عالی ،مس یری اس ت ر ه م دیران را ق ادر م یس ازد
ابتکارات دیجیتالی را هدایت ،پیشرفتهای خود را ارزیابی و ت الشه ای خ ود را
در صورت نیاز هدایت رنند (راس و دیگران)2017 ،5ن
1. Digital Strategy
2. Kane, Palmer, Phillips, Kiron & Buckley.
3. Hirt & Willmott.
4. Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatraman.
5. Ross, Beath & Sebastian.
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 .2-2اثرات راهبرد دیجیتال در سازمان

سازمان ها هموارا تالش رردااند ره ف زارا ارزش خ ود را ب ا ادغ ام قابلی ت ه ای
رسبورار موجود با قابلیتهای جدید ر ه توس

فن اوریه ای دیجیت ا م رتب

امکان پذیر است ،افزایش دهندن ای ادغ ام ان واع مختلف ی را ب ه وج ود آورد)1( :
ایجاد ارتبا منحصربه فرد و ارزش افزودا بی محصوات و خ دمات ش ررت)2( ،
امکان ادغام معناداری از قابلیت های رسب ورار داخلی )3( ،امکان تعام بدون درز
با مشتریان و شررا و یا حتی ( )4تس هی هم اهنگی ف و الع اداای از روی دادهای
فسستهن چنی استفادا از فناوری برای ادغام قابلیت های استراتژیک سازمان دش وار
است و بنابرای برای تکرار دشوار است (پیکولی ،لویز)2005 ،1ن
اصلیتری مواردی ره راهبرد دیجیتا سازمان را تحت تأثیر ق رار م یدهن د،
عبارتاند از تصمیم فیری دیجیتا  ،بهبود ارتباطات فستردا ،ارتقای خودرارس ازی
و بهبود نوآوری در سازمان است (اوانرا واجو و ویلم وت)2013 ،ن اث ر و نتیج ه
دیجیتالی شدن در ر سازمان ،تحو دیجیتا عنوان میشود ره نه تنها فراین دهای
سازمان را در ابعاد فونافون بهبود میدهد ،بلکه ایداهای نو و بدیع ب رای رس یدن
به اهدا

به وجود میآورد (سولی )2016 ،ن

 .3-2هفت حوزه فناوریهای دیجیتال

فناوریهای دیجیتا شام رسانهه ای اجتم اعی ،موبای  ،تجزی ه و تحلی
رایانش ابری و اینترنت اشیا و دیگر فناوریهای دیجیتا استن در ای

دادا،

پ ژوهش

هفت حوزا فناوری دیجیتا بررسی شدا استن
 .1-3-2رسانههای اجتماعی

2

رسانههای اجتماعی به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی چالش برانگیز در ه ر دو
زمینه اقتصادی و اجتماعی ش ناخته م یش وندن رس انهه ای اجتم اعی فروه ی از
برنامه های راربردی مبتنی بر اینترنت هس تند ر ه امک ان ایج اد و تب اد محت وای
1. Piccoli & Ives.
2. Social Media
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تولیدشدا به وسیله راربران را فراهم میرنند (راپالن و هنلی )2010،1ن رس انهه ای
اجتماعی محیطی جدید برای بیان و تعام است ره به مصر

رنن دفان و مش اغ

اجازا میدهد تا روشهای جدید و واقعی تعام را آغاز و توسعه دهن د (ب ولی و
دیگران )2018 ،2و دارای ظرفیت و توان فو العاداای برای تجارت ،ازجمله ب رای
مؤسسات مالی استن ارتباطات در رسانهه ای اجتم اعی مح ی فس تردا و متغی ر
جدیدی را به وجود آوردا ره بهعنوان «ارتباطات خودفزی » از آن یاد م یش ود و
در برفیرندا ارتباطاتی است ره در محتوا خود-تولید ،در پخش خود-ف ردان و در
دریافت توس مخاطبان خود-انتخاب اس ت (راس تلز ،1392 ،ترجم ه بص یریان)ن
بانکها در پاسخ به انتظارات رو به رشد مشتریهای خ ود از ق درت قاب

توج ه

رسانههای اجتماعی استفادا رردا و از حالت شخصیسازی ،ب ه اج رای ابزاره ای
خودفزی روی آوردااند تا نشان دهند ره برای مشتریان خود ارزش قائ هستندن
برای دسته بندی رس انه ه ای اجتم اعی ،بای د ب ه دو ف روا نظری ه در زمین ه
تحقیقات رسانه (غنی بودن رسانه 3و حض ور اجتم اعی )4و فرآین دهای اجتم اعی
(خود ابرازی 5یا خود اظهاری )6توجه ررد (ر اپالن و هنل ی )2010،ن در تحقیق ات
فناوری اطالعات جدید ،به طور فزاینداای از ظرفیت و توان رسانهه ای اجتم اعی
برای افزایش شفافیت ،افزایش دید در ففتگوهای داخل ی و ایج اد ردی ابی مبادل ه
استفادا شدا استن
 .2-3-2موبایل

بانکداری موبایلی ،یک برنامه راربردی از تجارت الکترونیکی اس ت ر ه از طری ق
موسسات مالی یا بانکها انجام میشود و به راربران خود اجازا میدهند مع امالت

1. Kaplan & Haenlein.
2. Bohlin, Shaikh & Hanafizadeh
3. Media Richness
4. Social Presence
5. Self-Presentation
6. Self-Disclosure
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خود را با استفادا از دستگاا تلف همراا مانند دستیاران دیجیتا شخص ی ،1موبای
یا تلف هوشمند انجام دهندن ای سروی

برای انجام فعالیتهایی از قبی بررس ی

حسابهای بانکی ،انجام معامالت و انتقا پو مورد استفادا قرار میفیرد (آررن د
و دیگ ران)2017 ،2ن ب ا توس عه بانک داری موب ایلی ،بان که ا ب ا ر اهش زم ان و
هزینههای عملیاتی ،رارآمدتر شدند؛ ض م اینک ه راحت ی قاب

ت وجهی را ب رای

مشتریان فراهم رردا ،به آنها امکان میدهند معامالت ب انکی را ب دون مح دودیت
زمان و مکان انجام دهند (دلئون)2019 ،3ن
بانکداری موبایلی بینظیر است؛ زیرا دارای سطحهای مختلف ام ا پیش رفتهای
از ریفیت سیس تم ،ریفی ت اطالع ات و ریفی ت خ دمات در مقایس ه ب ا خ دمات
بانکداری الکترونیکی قبلی مانند رایانه ،ریوسک و لپ تاپ اس ت (ت ام و الی ویرا،4
)2017ن پرداختها و تجارت موبایلی نقشی رلیدی برای نوآوری موبایلی داش ته و
برای رشد آتی آن حیاتی استن خدمات پو موبایلی ابزاری م ؤثر ب رای فرافی ری
مالی در بازارهای نوظهور بودا ،اما در سایر بازارها ،خدمات پو موبایلی از طری ق
راااندازی خدمات بانک ه ای ص رفاً ر اربردی ،پرداخ ته ای موب ایلی از طری ق
سروی هایی چون «اپ پی»« ،اندروید پی» و «سامسونگ پی» و همچنی پرداخت
از طریق شبکههای اجتماعی یا برنامههای راربردی پیامرسان ،به دنب ا تکمی

یا

اختال در روشهای پرداخت س نتی و خ دمات م الی هس تندن امنی ت بانک داری
موبایلی ب ه پروتک

ایم  ،سیس تم پرداخ ت ام

موب ایلی و رویک رد مطم ئ

زیرساختهای رلیدی عمومی نیاز دارد (مالک و بانکدار)2019 ،5ن
 .3-3-2کالنداده

6

رالن دادا مجموعه داداهایی است ره ان دازا آنه ا فرات ر از ح دی اس ت ر ه ب ا
1. PDA
2. Arcand, PromTep, Brun & Rajaobelina
3. De Leon
4. Tam & Oliveira
5. Malik & Banker
6. Big Data
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نرمافزارها و روشهای معمو بتوان آنها را در یک زم ان قاب

قب و  ،دریاف ت،

یخیرا ،مدیریت و پردازش رردن حج م دادا ه مزم ان ب ا پیش رفت فن اوریه ای
یخیراسازی و پردازش اطالعات روزبهروز و عموماً ب ه خ اطر تولی د دادا توس
تجهیزات و ابزارهای مختلف دیجیتا در حا افزایش است (بنائی)1391 ،ن
تجزیه و تحلی داداهای مشتریان با به دست آوردن بی نش عمی ق نس بت ب ه
مشتری ،مزیت رقابتی قاب توجهی در دنیای دیجیتا ایجاد میرند ر ه از آن ب رای
خلق ثروت از دادا مشتری در جهت ایجاد تصمیمفی ری بهت ر و بهب ود تعام
مشتریان استفادا میشودن ارتش ا

ابزاره ای پیش رفته تحلی

با

ر النداداه ا مانن د

روشهای داداراوی برای بخش ب انکی ب ه منظ ور رش ف اطالع ات ارزش مند از
حجم فستردا داداها و دستیابی به مدیریت استراتژیک بهتر و رضایت مش تری ،از
اهمیت ویژاای برخوردار است (حسنی و دیگران)2018 ،1ن
بان که ا و دول ته ا ب ه ط ور یکس ان ،ظرفی ت و ت وان عظ یم اس تفادا از
رالنداداها را برای ایجاد ارزش واقعی برای مش تریان و بهب ود ر ارایی تش خیص
میدهندن رالنداداها میتوانند مشاغ و اقتصادها را دفرفون رنند ،اما تغییر واقعی
ناشی از علم دادا است()2ن بانکها با استفادا از علم دادا برای جمعآوری و تجزی ه
و تحلی رالن داداها ،میتوانند تقریباً هر جنبهای از بانکداری را بهبود بخشند و یا
آنها را دوبارا اختراع رنندن علم دادا با ظرفیت و توان بیپایان م یتوان د بازاری ابی
بیش از حد هدفمند ،پردازش بهینه ترارنشها ،مشاورا شخصی در م ورد م دیریت
ثروت و موارد دیگر را فعا رندن بانکها میتوانند عملکرد مالی مشتریان خ ود را
از چندی منبع دادا و سناریو مد س ازی رنن دن عل م دادا همچن ی م یتوان د ب ه
تقویت مدیریت ریسک در مناطقی مانند رشف تقلب در رارتها ،انطب ا ج رایم
مالی ،اعتبارسنجی ،آزمون استرس و تحلی سایبری رمک رند (صدیقی و قریشی،2
)2017ن
رشف خطا یا رشف نفوی ب ه ش بکه ب ا یخی را و آن الیز اگ ش بکه در ی ک
1. Hassani, Huang & Silva
2. Siddiqui & Qureshi
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سازمان یا وبسایت ،پیش بینی می زان ریس ک م رتب ب ا ی ک ط رح اقتص ادی و
تشخیص الگوی شک برانگیز در استفادا از ر ارت اعتب اری در ح وزا بانک داری،
رشف نفوی و یا تقلب ،رالهبرداری و یا پولشویی در اس تفادا از تجزی ه و تحلی
ترارنشهای مالی مشتریان با دیگر منابع اطالعاتی ،ام روزا بس یار ر اربردی ش دا
استن شخصیسازی خدمات از دیگر حوزاهای فعا راربرد رالندادا استن
 .4-3-2رایانش ابری

1

رایانش ابری مدلی است برای فراهم رردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای ر اربر
از طریق شبکه به مجموعهای از منابع رایانشی قاب

تغیی ر و پیکربن دی ،ر ه ای

دسترسی بتواند با رمت ری نی از ب ه م دیریت من ابع ی ا نی از ب ه دخال ت مس تقیم
فراهمرنندا سروی  ،بهسرعت فراهم شدا یا رها

فردد.

رایانش ابری یکی از بزرگتری تح وات در زمین ه فن اوری اطالع ات ط ی
سالهای اخیر استن ای محاسبات س روی ف را اس ت و هم ه چی ز را ب ه عن وان
خدمات از طریق اینترنت ارائه میدهدن رایانش ابری به دلی ایجاد زیرساخته ا و
خدمات قاب انعطا  ،مقیاسپذیر و قاب اطمینان برای رلی ه س ازمانه ا از جمل ه
بانکها و همچنی برای مصار

شخصی ،مطلوب اس تن ب رای ر اربر مه مت ری

مسئله ،یخیرا ،بازیابی و انتقا داداها از طریق شبکه ابری و یخیراسازی به روشی
ایم استن ای امر مزایای بسیاری را در اختیار راربران قرار میدهد مانن د :هزین ه
رم ،دسترسی ،رارایی ،آزادی از درجهبن دی و نگه داری ،تهی ه نس خه پش تیبان و
بازیابی ،مقیاسپذیری و ظرفیت یخیراسازی (الخامسه و دیگران)2019 ،2ن
مسئلههای مهم رایانش ابری برای بانکها ش ام داداه ای ثانوی ه مبتن ی ب ر
حفاظت از داداهای ابری و حفظ حریم خصوص ی ،مج وز و تأیی د هوی ت ب رای
سیستم ابری ،حفاظت از محرمانه بودن اطالعات ابری ،اثربخش ی دسترس ی ی ا در
دسترس بودن داداهای ابری و غی را شناس ایی ش دا اس ت (الزامل ی و دیگ ران،3
1. Cloud Computing
2. AlKhamese, Shabana & Hanafy
3. Elzamly, Messabia, Doheir, Abu Naser & Elbaz
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)2019ن قابلیت ارتجاعی سریع رایانش ابری به راربران نهایی اجازا میده د ت ا ب ه
راحتی و به سرعت خدمات جدیدی را ارائه دهن دن خ دمات س لف س روی

در

صورت تقاضا یک ویژفی جذاب برای مصر رنندفان است؛ زیرا یک ارائهدهن دا
رایانش ابری منابع محاسباتی خود را به منظور ارائه خ دمت ب ه مص ر رنن دفان
متعدد با استفادا از یک مد تهیه چند مستاجر ،جمع میرند (ا نگدی و دیگران،1
)2017ن
 .5-3-2اینترنت اشیاء

2

اینترنت اشیا یا چیزنت ،جز اینفک از اینترنت آتی است و میتواند بهعنوان یک
زیرساخت شبکه پویای جهانی و دارای قابلیته ای خ ود پیکربن دی و مبتن ی ب ر
پروتک های ارتباطاتی استاندارد و با قابلی ت همک اری تعری ف ش ود؛ ج ایی ر ه
اشیای فیزیکی و مجازی دارای هویت ،ویژفیهای فیزیکی ،شخصیتهای مج ازی
بودا و از فص مشترکهای هوشمند استفادا رردا و بهصورت پیوس ته و دائ م ب ه
شبکه اطالعات متص استن
آلبرت شام ،3مدیر طراحی تجربه راربری در شررت مایکروسافت ،م یفوی د:
«مد های رسب ورار نق ش مهم ی در ایج اد و آف رینش تجرب ه ارزش دارن دن ب ا
اینترنت اشیا  ،شما واقع اً م ی توانی د چگ ونگی نگ ا شا مش تری ب ه ی ک تجرب ه را
مشاهدارنید و متوجه شوید اضافه رردن چه ویژفی یا خ دماتی م یتوان د تجرب ه
مشتری را تکرار یا به آن عمری دوبارا ببخشد» زاک ساپاا ، 4مدیر اجرایی اسپارک
میفوید« :با اینترنت اش یا ش ما نم یتوانی د س ازمان را در ش رای خ أل (ب دون
اثرفذاری و اثرپذیری بر/از اطرا ) تصویر رنید»ن
ای فناوری مقیاسپذیر است و امکان جم عآوری و تجزی ه و تحلی

حج م

زیادی از داداها (با استفادا از سیستم هوشمند) را مهیا میرند تا به سازمانها برای
1. El Nagdy, El Azim & AbdelRaouf
(2. Internet of Things )IoT
3. Albert Shum- UX Design
4. Zach Supalla-spark
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تصمیمفیری بهتر در مورد استفادا از منابع و زیرساخت رمک رندن بانکه ایی ر ه
بتوانند بهتری استفادا را از جریان داداهای بهدس تآم دا از اینترن ت اش یا ب رای
تصمیمفیریهای حیاتی در وام دادن به رسبورارها ببرن د ،پیش تاز خواهن د ب ودن
اینترنت اشیا مدیریت ریسک را در بانکداری بهینه رردا ،هزینهها را ر اهش دادا و
رااح های مناسبتری برای ارتبا صمیمیتر ب ا مش تریان ارائ ه خواه د دادن ب ه
رمک فراوانی دستگاا های  IoTبانکها جزئیات بیشتر و تصویر دقیقتر و مفیدتری
از مشتری خواهند داشت ره در نتیجه آن ،نیاز به افزودن ای هه ای امنیت ی بیش تر
برای همه اروسیستمهای اینترنت اشیا دارندن
درمورد مشتریان خرد شعب ،اینترنت اشیا م ی توان د ب رای ی اری مش تریان
بهصورت دستگااهای خودبانک 1و ریوسکه ا ظ اهر ش ود ر ه در ای

مک انه ا

فناوری های حساس مانند سنسورهای بیومتریک و موقعیتی میتوانند در روتااتری
زمان ورود مشتری به شعبه ،او را شناسایی رندن در ح ا حاض ر ش اهد فس ترش
استفادا از داداهای بیومتریک مانند اثرانگشت و نرمافزار تش خیص ص دا و اس ک
()3

عنبیه برای اثبات هویت مشتری هستیمن
 .6-3-2فینتک 2یا فناوری مالی

به هر نوع فناوری نوآورانه در زمینه مالی فی تک میفویندن ف ی ت ک ،ص نعتی در
فضای اقتصادی است و به شررت هایی اشارا دارد ر ه ب ا ر اربرد فن اوری ت الش
میرنند خدمات مالی را رارآمدتر رنندن شررته ای فع ا در زمین ه فن اوریه ای
مالی عموماً استارتآپهایی هستند ره تالش میرنند خودشان را در دس تگااه ای
مالی جا بیندازند و شررتهای سنتی را به چ الش بکش ندن مرر ز مل ی تحقیق ات
دیجیتا  3در دوبلی ایرلند فی تک را ای فونه تعریف میرند :نوآوری در خ دمات
مالی ،ای عنوان برای نامیدن فسترا وسیعی از برنامههای راربردی فناورانه به ر ار
می رود ره در بخش زیادی از ابتدا تا انته ای زنجی را ارزش محص وات مص رفی
1. VTM
2. Financial Technology.Fintech
3. National Digital Research Center (NDRC) http://www.ndrc.ie/
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راربرد دارند ،همی طور تازاواردانی ره بازیگران فعلی را به رقابت فراخوانداان د و
نیز برای نامیدن پارادایمهای جدیدی مانند بیتروی استفادا میشودن
فی تک یکی از عالقهمندیهای جدید سرمایهفذاران است و تبدی به یکی از
زمینههای مورد توجه رارآفرینان ب رای رااان دازی رس بوراره ای خالقان ه ش دا
استن نوآوری فناوری فی تک با س ودآوری بان که ا رابط ه مثب ت داردن ص نعت
بانکداری سنتی تهدیدات رقابتی پنهان را از ای انقالب فی تک درک م یرن دن ب ه
همی دلی است ره در سا های اخیر با مود تمل ک /اتح اد ب ا اس تارتآپه ای
فی تک روبرو شدا است تا بتواند از طریق اصطالحات «مرارز نوآوری داخلی» ب ه
ارائه خدمات بهتر فناوری بپردازد (رالویجو و دیگران)2019 ،1ن
فی تک فرصتی طوانی مدت برای توسعه ران ا ه ای ت أمی رنن دا بیش تر و
رارآمدتر ازم برای ظهور «اقتصاد جدی د» و همچن ی ظرفی ت زیرس اختی ب رای
نظارتی نزدیک بر جریان سرمایه و عملیات سطح سازمان را نشان میدهد (فروی
و رناک)2019 ،2ن
 .7-3-2فناوری بالکچین 3یا زنجیره بلوکی

بالک چی نوعی دیتابی

یا پایگاا دادا است ره روی یک ی ا چن د س رور خ ا

قرار ندارد ،بلکه روی تمام رامپیوترهایی ره به شبکه متص میشوند ،توزی ع ش دا
استن بالکچی در حقیقت یک دفتر ر برای ثبت رروردها و فزارشها است و
به دلی نوع رمزنگاری و ثبت آن در همه رامپیوترهای شبکه ،فزارشهای ثبتشدا
قاب هک یا حذ

نیستندن فناوری بالکچی تقریباً مانن د امض ای دیجیت ا عم

میرندن جذابیت های چنی فناوریهایی در زمینه ه ای مختل ف تج اری ،ت رارنش
مالی و انتق اات اطالع ات )ب ر روی ی ک ش بکه ن اام ( ر امالً مش خص اس تن
بالکچی یک سروی

محاسباتی قاب اعتماد را از طریق یک پروتک توزیعش دا،

1. Clavijo, Vera, Beltran & Londoño
2. Gruin & Knaack
3. Block Chain
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ره توس فراهای متص به اینترنت اجرا میشود ،شبیهسازی میرند (سوانس ون،1
)2015ن
ای فناوری رمک به رهایی از عملکرد شخص ثال

به عن وان واس طهف ر در

سیستمهایی است ره در هر نوع معامله نی از ب ه اعتم اد دارن د (ایک دا و حمی د،2
)2018ن از فناوری بالکچی در زیرساختهای مالی مانن د س هام و اورا قرض ه،
قراردادهای هوشمند ،3مد های تجاری مبتنی بر پلتفرم و س امانهه ای مبتن ی ب ر
اقتصاد برنامهپذیر استفادا میشودن
رابطه پیچیداای بی ص نعت بانک داری و ب الکچ ی اس ت؛ زی را فرات ر از
فرصتهای بیشمار ساداس ازی فراین دهای س نتی ب انکی ،ب الکچ ی ب ه عن وان
تهدیدی برای مد های مستقر تلقی میشود (انگ)2017 ،4ن تقریباً همه بانکه ای
جهانی در حا آزمایش فناوری بالکچی هستند زی را آنه ا امیدوارن د به راوری
عملیاتی و صرفهج ویی هزین های وع دا داداش دا را ارائ ه دهن د (روچیانس کی،5
)2018ن ارزان بودن ماهیت و سرعت معامالت از طریق ب الکچ ی دای

اص لی

تحو آن در صنعت بانکی خواهد بودن صنعت بانکداری هنوز آم ادا به راب رداری
رام از فناوری بالکچی

برای ارائه نیست و ای تا حدودی به ای دلی است ره

بانکها نتوانستهاند بالکچ ی را ب ه عن وان ی ک فن اوری توانمن د ارزی ابی رنن د
(رارسون و همکاران)4()2018 ،6ن
فرصتهای ارائهشدا از طریق بالکچ ی ش ام ص رفهج ویی در هزین هه ا،
امنیت ،شفافیت ،قابلیت ردیابی ،دقت و یکپارچگی داداها ،پیشرفت در فرآیندهای
شناسایی هویت مشتری ،7سرعت معامالت ،قراردادهای هوشمند و ظرفیت و ت وان
1. Swanson
2. Ikeda & Hamid
3. Smart Contract
4. Lang
5. Kocianski

6. Carson, Romanelli, Walsh & Zhumaev
7. KYC
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افزایش تعداد ترارنشهایی است ره یک بانک م یتوان د ب ه عن وان فرص ته ای
رلی دی پ ردازش رن دن در مقاب  ،م ا همچن ی هزین هه ای عملی اتی ،الزام ات
استانداردسازی ،پای داری ارز ،امنی ت ،ق وانی و مص وبات و مقی اسپ ذیری را از
مهمتری چالشهای بانکها میدانیم (حسنی و دیگران)2019 ،1ن
 .3روش شناسی پژوهش
در ای تحقیق راربردی ،از ترریب دو روش ریفی و رمی بهرا فرفته ش دا اس تن
ای پژوهش توصیفی و پیمایشی است و جمعآوری اطالعات مورد نی از پ ژوهش
در حوزا فناوریهای دیجیتا و راهبردهای نوی ب ه روش مطالع ه رتابخان های و
اطالعات مربو به اولویتبندی ،تدوی و وزندهی به راهبرده ای اولی ه فن اوری
اطالعات و ارتباطات (فاوا) و راهبردهای حوزاه ای فن اوری دیجیت ا ب ه رم ک
پرسشنامه و مصاحبه با خبرفان (روش دلفی) جمعآوری شدن
نمودار  .1چارچوب جامع تدوین استراتژی

در ای پژوهش در وهله نخست ،هد

توصیف وضعیت موجود فاوای بانک بودا

استن با تشکی جلسههای مصاحبه فروهی نیمهساختاری با محوریت ح وزاه ای
فناوریهای دیجیتا  ،فرواهای متمررزی در هفت حوزا تشکی شدن ای فرواه ا
مشتم بر رارشناسان و برنامه نویس ان م دیریت ف اوای بان ک مس ک ب ا ویژف ی
1. Hassani, Huang & Silva
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آشنایی با صنعت بانکداری به ویژا فناوریهای دیجیتالی ب ودا اس تن ف رواه ای
متمررز جهت هماهنگی ،جمعآوری اطالعات ،اخذ نظرات اعضا فروا ،در نهای ت
تعیی نقا قوت و ضعف سازمان و تهدی دها و فرص ته ای ج دی ه ر ح وزا
فناوری تشکی شدن پ

از آن اقدام به شناسایی اولویتها در خ مشیف ذاری و

سیاستفذاری حوزاهای مختلف رردندن در مرحله بعد به تشریح شرای و رواب
موجود ،فرآیندهای جاری و روندهای در حا فسترش مربو به تدوی راهبردهای
نوی در زنجیرا تأمی خدمات بانکی پرداخت ه و در نهای ت مجموع های م نظم و
ساختارمند از راهبرد جمعآوری شدا اس تن ب ا توج ه ب ه حساس یت اس تراتژیک
تدوی راهبرد ،رمیته هفت نفرا خبرفان متشک از مدیران ارشد بانک و نمایندفان
اعضای فرواهای متمررز ،به بررسی وضعیت موجود و آت ی ح وزاه ای مختل ف
فناوری ،مسائ استراتژیک ،تعدی  ،نهاییسازی برنام هه ای راهب ردی و شناس ایی
راهبردهای نوی میپردازدن انتخاب افراد ب ه نح وی انج ام ش د ر ه از ه ر ف روا
متمررز یک نمایندا در فروا حاضر باشد تا بتوانیم به طور نسبی تم ام تفک رات را
پوشش دهیمن
عوام داخلی عمدتا از طریق بررسی فزارشهای وضع موجود ف اوا و نت ای
حاص از مصاحبههای تکمیلی با مدیران و رارشناس ان ف اوای بان ک شناس ایی و
استخراد شدا استن عوام خارجی نیز با بررسی رون دهای فن اوری در جه ان و
ایران با تمررز بر صنعت بانکداری و همچنی بررسی ظرفیتهای رش وری تبی ی
شدا استن بر اساس ای عوام راهبردهایی برای بانک تعیی  ،سپ

ب ا اس تفادا از

تکنیک  AHPو نرمافزار Expert Choiceای راهبردها رتبهبندی فردی دن در ابت دا ب ا
استفادا از مستندات مرتب و سپ

ب ا نظرس نجی از خبرف ان مزای ای اس تفادا از

راهبردها ،معیارها و زیرمعیارهای اولیه رتبهبندی شناسایی و تدوی فردیدن س پ
طراحی ساختار سلسلهمراتبی انجام شدن در ای پژوهش از هر دو نوع دادا اولی ه و
ثانویه استفادا شدا اس تن داداه ای اولی ه ب ا تش کی ف روا متمرر ز و از طری ق
مشاهدا ،پرسشنامه و مصاحبه و داداهای ثانوی از منابع دیگر مانن د ف زارشه ای
بانک مررزی و مررز آمار ایران به دست آمدا استن
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 .4یافتههای پژوهش
تدوی و رتبهبندی راهبردهای نوی در بانک در  6مرحله انجام شدن
 .1-4تعیین شاخصهای تحلیل وضع موجود فاوا

در ای مرحله به بررس ی قابلی ته ا و ظرفی ته ای موج ود در ح وزا چ ابکی،
انعطا پ ذیری ،قابلی ت انطب ا و شایس تگیه ای س ازمان و از س وی دیگ ر ب ه
ضعف ه ا و رمبوده ای موج ود در ح وزا زیرس اخت ،ش بکه و نی روی انس انی
متخصص در زمینه فناوریهای دیجیتا پرداخته شدن
 .2-4تحلیل عوامل داخلی (قوت  +ضعف)

ای مرحله شام بررسی نقا قوت و ضعف داخلی و مزیت رقابتی اس تن انج ام
ای امر مستلزم فردآوری ،دسته بندی و ارزیابی اطالع ات مرب و ب ه ح وزاه ای
فناوری اطالعات بانک استن برای ای رار با استفادا از رویکرد وظیف های عوام
داخلی (قوت و ضعف بانک) ره نقش حیاتی در موفقیت بانک دارن د شناس ایی و
اولویتبندی شدندن
جدول  .1قوتهای سازمان
ق عیا
-S01نارگی انسانی متخصص گ ج ان
-S02اعتبار گ خ شنامی بانک
-S03تعداد شعب گ ت زیع جغرایاایی
مناسب
-S04ارائه خدماع مت ایز گ ن ین بانکی
-S05تن ع مناسب کانالیای ارتباای
-S06یکپارچگی کانالیای ارتباای گ
بهره مندی از ساستم مدیریت کانال
-S07کفایت سرمایه گ شاخصیای
سالمتی بانکی مناسب
-S08غاررقابتی تب دن کافات برخی از
خدماع گ محص الع
-S09صحت گ دقت باالی دادهیا گ
ااالعاع اصیی ت لادی گ انتشاری

منبع
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان

ق عیا
 -S10دسترسی آنالین داده یا گ ااالعاع اصیی
-S11گج د نسخهیای هشتابان از دادهیا گ
ااالعاع اصیی گ مت رکز بانک
-S12حرکت به س ت ایجاد یکپارچگی مناسب در
سطح دستگاهیای مام ریتی گ اصیی بانک
-S13استفاده از مع اری گ متدگل ژی اراحی گ
ساخت به رگز (چند الیه ،مبتنی بر گب گ )...
-S14قدرع هردازش باال گ مناسب سرگریای
مستقر در مرکز داده بانک
-S15استفاده گ بهکارگاری سختایزاریای بهرگز گ
استفاده از یناگری رگز دناا در بانک
-S16تحقاق گ ت سعه درخص ص یناگرییای رگز
دناا گ باال بردن سطح دانش ینی
-S17گج د ارح ت سعه زیرساخت مجازی(رایانش
ابری)
-S18استفاده از سرگریای نسل جدید گ بهرهگاری
از کل ت ان ندییای دستگاه

منبع
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
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جدول  .2ضعفهای سازمان

ضعفیا
-W01عدن ب دجه کایی گ تأمان مالی
مناسب یاگا
-W02یقدان نگرش حاک اتی مناسب در
بانک نسبت به یاگا گ جایگاه آن
-W03عدن استفاده حداکثری از ظریات
برگنسازمانی
-W04یقدان نظان گ سازگکار مدگن جهت
برگنسپاری خدماع یاگا
-W05ضعف در شبکه ی کاران از حاث تن ع
گ کافات خدماع ،ت ان هاسخگ یی بهم قع
-W06تجربه گ ت ان هایان کارکنان در ام ر
مدیریتی گ کاریرمایی
-W07گج د محدگدیتیای سازمانی در
جذب متخصصان با تجربه گ ت ان ند بارگنی
-W08یقدان مع اری گ برنامه مدگن انتقال
یناگری گ جاریسازی آن متناسب با ناازیا
-W09تأخار در تص امگاری مدیران ارشد
بانک به ینگان تغاار یناگری
-W10عدن به کارگاری مشاگران ح زه
یناگری با دانش باال
-W11عدن استقرار کامل چارچ ب استاندارد
مدیریت خدماع یاگا
-W12استفاده غاربهانه از ظریات کانالیا
-W13ک ات هایان ابزاریای هرداخت
الکترگناک (  ،POS ،ATMکارع گ )...
-W14عدن استفاده از ظریاتیای تخصصی
بانک جهت اراحی گ ارائه خدماع ن ین

منبع
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
اسناد
باالدستی
برنامه
استراتشیک

ضعفیا
-W15یقدان سامانه مت رکز بانکی مطابق با
استانداردیا گ مع ارییای متعارف
-W16یکپارچگی هایان در سطح دادهیا گ ااالعاع
که ع دتاً ناشی از نب د مع اری داده
-W17یکپارچه نب دن گ ی پ شانی کارکردی برخی
از ساستم یا
-W18عدن هاادهسازی گ استقرار ساستم مدیریت
امنات ااالعاع ) (ISMSدر مرکز داده اصیی

منبع
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک
نظر
کارشناسان
برنامه
استراتشیک

-W27نداشتن چشمانداز استراتشیک رگشن از آینده
دیجاتالی بانک

نظر
کارشناسان

-W19یقدان مرکز داده هشتابان
-W20یقدان سازگکار هشتابانگاری گ بازیابی
ااالعاع برای حدگد نا ی از ساستمیا
-W21نب د یعالات گ دانش بازاریابی در ح زه
کسبگکار
-W22گج د آمادگی گ بی غ سازمانی در هذیرش
یناگری یا گ ابزاریای عدن ی ش ندی کسبگکار
-W23یکپارچگی هایان در سطح خدماع گ
یرآیندیای کسبگکار
-W24عدن به کارگاری ابزاریای یکپارچهسازی
خدماع گ یرآیندیا نظار BPMS
-W25عدن به کارگاری ابزاریای ی ش ندی
کسب گکار (انبارداده ،داده کاگی گ )...
-W26یقدان ساستم مدیریت دانش در بانک

 .3-4تحلیل عوامل محیطی (فرصت  +تهدید)

در ای خصو

عوام تأثیرفذار محی بیرونی سازمان شام آخری فناوریه ای

دیجیتالی (هفت فناوری) بهمنظور تعیی فرص ته ا و تهدی دهای خ ارجی م ورد
بررسی قرار فرفت ره منجر به شناسایی عوام تأثیرف ذار ش د (ج داو پیوس ت
میباشد)ن
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 .4-4تدوین راهبردهای اولیه فاوا

راهبرد عبارت است از یک طرح واحد ،هم ه جانب ه و تلفیق ی ر ه نق ا ق وت و
ضعف فاوا را با فرصتها و تهدیدهای محیطی مربو ساخته و دستیابی به اهدا
اصلی سازمان را میسر میسازدن در ای مرحله ابتدا راهبردهای اولیه ف اوا ،حاص
از فرایند تحلی نقا قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فاوا ارائه میشودن
جدول  .3راهبردهای اولیه فاوا

کد رایبرد
SG01
SG02
SG03
SG04
SG05
SG06
SG07

شرح رایبرد
رایبردیای مبتنی بر یناگری رسانهیای اجت اعی
رایبردیای مبتنی بر یناگری یان تک
رایبردیای مبتنی بر یناگری م بایل
رایبردیای مبتنی بر یناگری رایانش ابری
رایبردیای مبتنی بر یناگری دادهیای عظام
رایبردیای مبتنی بر یناگری بالکچان
رایبردیای مبتنی بر یناگری اینترنت اشااء

 .5-4تدوین راهبردهای متناسب با هر حوزه فناوریهای دیجیتال

ماتری

SWOT

یا مد خ ومشی هاروارد ،ابزار تحلیلی بسیار رارآمدی است ر ه

برای شناسایی محی بیرونی و درونی سازمان به رار بردا میشودن از ای م اتری
در مدیریت استراتژیک و همی طور بازاریابی به منظ ور ش ناخت مح ی س ازمان
استفادا میشودن
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جدول  .4ارتباط راهبردهای مطرح در هر حوزه با عوامل داخلی و خارجی

ح زه

نشانه

رایبردیای مطرح در یر ح زه
استفاده از رسانهیا بهعن ان مساریا گ کانالیای
دائ ی ارتباط گ تعامل با مشتریان
تیفاق رسانه یای اجت اعی در مساریا گ کانالیای
بازاریابی بانک
استفاده از رسانه یای اجت اعی در اراحی محص الع
جدید گ ت سعه خدماع
استفاده از رسانهیای اجت اعی بهمنظ ر هردازش
درخ استیا
استفاده از رسانهیای اجت اعی بهمنظ ر رتبهبندی
مشتریان
خیق الگ یای کسب گکار جدید با بهرهگاری از
قابیاتیا گ ت ان ندییای رسانه
استارعآپیای یناگری مالی بهعن ان ی کار اصیی
بانکیا در ارائه خدماع

A8

راهاندازی مراکز رشد

A1
A2

رسانهیای
اجت اعی

A3
A4
A5
A6
A7

یان تک

A9
A10

م بایل

A11
A12

رایانش
ابری
دادهیای
عظام

A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

بالکچان

A20
A21

اینترنت
اشااء

A22
A23

برگنسپاری حداکثری خدماع اجرایی گ هشتابانی
یاگا گ ت سعه شبکه ی کاران
ارائه خدماع در بستر م بایل
دسترسی به ااالعاع در یر زمان گ یر مکان
اراحی گ به کارگاری هرگتکلیای هرداخت م بایل
استفاده از یناگرییای ابری بهعن ان یک ضرگرع
لزگن دستاابی به زیرساخت منعطف
تأمان امنات هایدار ،هایش گ ارتقای دائ ی آن
ارتقای مست ر یکپارچگی گ ت رکز دادهیا گ
دستگاهیای ااالعاتی
ایجاد بستریای مناسب استفاده از امضای دیجاتال
در خدماع
ایجاد بستریایی برای ارز دیجاتال غارمت رکز (ارز
رمز هایه)
ایجاد هایگاهیای داده با س ابق عاری از مداخیه
ایجاد بستریای ت سعه برای کاربری در قراردادیای
ی ش ند
ایجاد الیهیای اا انان برای دارایییای ی تا به
ی تا1
ت سعه ی ش ندی کسبگکار بانک
استفاده از سازگکار یای ی ش مصن عی در ارائه خدماع

ع امل داخیی گ خارجی م ثر
S04-06 , S12 ,O01-05 ,O08
S04 , S06 , S08 , O01 , O04-05,
O07, O09
W05 , W12 , W14 , O01-02 , O05,
O09
W05 , W08 , W09 ,T01, T04, T06,
T07
S05-06 , T01, T04, T06
W12, W14 , W27, O01-02, O04,
O06, O08-09
S04-05 , S08 , T13, T15, T17
S01-02 , S04 , S07 , S16 , O10-13,
015-17, O19-20
W03-04 , W06-07, O10-11, O14-19
W12-14 , O21-26, O31-32
S06, S09-10, S17, T19, T22-26
S12-13, S15-16, O27-31
W19-23, O34-43
S15-18, T29-30, T32, T35
S11 , S13-14, O37-40, O42
S09-12, S16-18, O44-47, O49-52,
O55
W12-17, O44-45, O47, O49-50,
O52-54
W08-11, W27, O56-60, O63, O66,
O69, O71, O73
S09-11, T48, T50-53
S12-14, O56-61, O67, O70, O74
S16-18, W14-16, W20, O56-58,
O60, O63, O72, O74, T47, T49-53
S13-18, O75-81, O85
W08, W15-17, W22, W25-27,
O75-76, O78-80, O82, O85

1. peer to peer
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 .6-4اولویتبندی راهبردهای اولیه فاوا بهوسیله فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

1

فرایند تحلی سلسلهمراتبی یکی از معرو تری فن ون تص میمفی ری چن دمنظورا
استن ای تکنیک ،مسائ پیچیدا را بر اساس آثار متقاب آنها بررسی نمودا ،آنها
را به شکلی سادا تبدی رردا و به ح آن میپردازدن
 .1-6-4مدلسازی اولویتبندی

در ای

مرحل ه مس ئله تعری ف م یش ود و ه د

از تص میمفی ری ب هص ورت

سلسهمراتبی از عوام و عناصر تش کی دهن دا تص میم ترس یم م یش ودن فراین د
تحلی سلسلهمراتبی ،نیازمند شکست مساله تصمیم با چندی ش اخص ب ه سلس ه
مراتبی از سطوح استن
شکل  .1ساخت سلسلهمراتبی اولویتبندی راهبردهای سازمان

جدول  .5مزایای استفاده از فناوریهای دیجیتال

مزایا از دید مشتری
-Aسه لت در انجان ام ر بانکی
-Bدسترسی  7-24ساعته
-Cایزایش سرعت
-Dایزایش ارزشایزگده گ ارائهشده

مزایا از دید بانک
-Eایزایش انعطاف هذیری گ چابکی
-Fکایش یزینه
-Gبهب د خدماع گ محص الع
-Hبهب د تجربه مشتری

1. AHP
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 .2-6-4وزن گزینهها و رتبهبندی راهبردهای اولیه فاوا

پ

از تعیی وزن نسبی معیاره ای رل ی و زیرمعیاره ا ،ب رای تعی ی وزن نس بی

فزینهها ،ابتدا ارجحیت هر یک از فزینهها با توجه به معیارها و زیرمعیارها ،توس
ه ر ی ک از امتی ازات داداش دا ب ه روش

اعضای فروا دلفی تعیی ش دا ،س پ

مجموع ستونی نرما فردید و در نهایت وزن نس بی آنه ا محاس به ش دن در ی ک
فرایند سلسه مراتبی وزن نهایی فزینهها از مجموع حاصلضرب اهمیت معیاره ا در
وزن فزینهها به دست میآیدن
جدول  .6وزن نهایی و رتبهبندی راهبردهای اولیه فاوا با توجه به معیارها

معااریا  /گزن  /رتبه
هرداخت م باییی
رایبردیای اگلاه یاگا

رسانهیای اجت اعی
یان تک
دادهیای عظام
بالکچان
رایانش ابری
اینترنت اشااء

مزایا از دید مشتری
رتبه
گزن
1
0/281
0/183
0/193
0/104
0/083
0/094
0/062

3
2
4
6
5
7

مزایا از دید بانک
رتبه
گزن
2
0/164
0/157
0/147
0/209
0/139
0/122
0/062

3
4
1
5
6
7

گزن نهایی
رایبرد
0/226

رتبه
نهایی
1

0/171
0/172
0/153
0/109
0/107
0/062

3
2
4
5
6
7

 .3-6-4اولویتبندی راهبردهای حوزههای فناوری دیجیتال بهوسیله AHP

در ای مرحله ،مد سازی اولویتبندی همانند رتبهبندی قبلی است با ای

تف اوت

ره در سطح چهار ،فزینهها شام  23راهبرد تعریفش دا در ح وزاه ای مختل ف
فناوری دیجیتا میباشدن پ
انجام

میشود.

از آن مقایسههای زوجی بر اساس جدو نه رمیت ی
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جدول  .7وزن نهایی و رتبهبندی راهبردهای حوزههای فناوری دیجیتال

بانک ()0/333
نشانه
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

مشتری ()0/667

H

G

F

E

0/095
0/004
0/004
0/003
0/002
0/001
0/003
0/002
0/002
0/002
0/001
0/001
0/001
0
0
0
0
0
0/001
0/001
0/001
0/001
0
0

0/467
0/005
0/004
0/007
0/006
0/005
0/004
0/014
0/011
0/012
0/02
0/016
0/017
0/002
0/003
0/003
0/009
0/008
0/001
0/002
0/002
0/002
0/001
0/001

0/160
0/007
0/003
0/006
0/003
0/002
0/005
0/002
0/001
0/001
0/005
0/004
0/004
0/001
0/001
0/001
0/002
0/002
0/001
0
0
0/001
0/001
0/001

0/277
0/002
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/005
0/004
0/004
0/003
0/002
0/003
0/006
0/007
0/006
0/012
0/01
0/002
0/008
0/009
0/002
0/001
0/001

مج ع
0/018
0/012
0/017
0/012
0/009
0/013
0/023
0/018
0/019
0/029
0/023
0/025
0/009
0/011
0/01
0/023
0/02
0/005
0/011
0/012
0/006
0/003
0/003

D

C

B

A

0/095
0/003
0/003
0/002
0/002
0/002
0/001
0/006
0/004
0/005
0/007
0/006
0/008
0/001
0/001
0/001
0/003
0/004
0/001
0/001
0/001
0
0/001
0/001

0/160
0/007
0/009
0/008
0/004
0/003
0/006
0/006
0/004
0/005
0/013
0/011
0/012
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/003
0/002
0/002
0/002
0/001
0/001

0/277
0/016
0/013
0/014
0/011
0/01
0/008
0/007
0/006
0/006
0/023
0/021
0/018
0/004
0/005
0/004
0/002
0/002
0/003
0/003
0/003
0/002
0/002
0/001

0/467
0/039
0/022
0/031
0/027
0/024
0/034
0/012
0/01
0/011
0/019
0/014
0/016
0/006
0/008
0/007
0/003
0/003
0/004
0/006
0/005
0/004
0/003
0/002

مج ع
0/065
0/047
0/055
0/044
0/039
0/049
0/031
0/024
0/027
0/062
0/052
0/054
0/012
0/015
0/013
0/009
0/01
0/011
0/012
0/011
0/008
0/007
0/006

رتبه نهایی
2
7
5
8
10
6
9
12
11
1
4
3
19
15
16
13
14
20
17
18
21
22
23

گزن نهایی رایبرد
0/083
0/059
0/072
0/056
0/048
0/062
0/054
0/042
0/046
0/091
0/075
0/079
0/021
0/026
0/023
0/032
0/03
0/016
0/023
0/023
0/014
0/01
0/009
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نتیجهگیری و پیشنهاد
بر اساس تحقیقات ما راهبرد دیجیتا بانک باید با راهبردهای مبتنی بر فناوریهای
موبای آغاز شودن ارائه یک برنامه موبایلی مناسب به بان ک رم ک م یرن د ت ا ب ه
سادفی با افزایش تعامالت خود با مشتریان قابلیتهای دیجیتالی خ ود را اف زایش
دهدن در مرحله او م ی توان د ب دون نی از ب ه تغیی ر فرآین دهای داخل ی ،توس عه
برنامههای موبایلی را بهسرعت شروع رندن در مرحله بعد بانکها میتوانن د رفت ار
راربران برنامه موبایلی خود را تجزیه و تحلی رردا و بر اس اس نت ای ب ه دس ت
آمدا پیشنهادهای متناسب و شخصیسازی شدا ب ه آنه ا ارائ ه رنن دن روی پلتف رم
موبای میتوان امکانات متنوعی مانند ری ف پ و دیجیت ا  ،پرداخ ته ای ب دون
تماس ،وافذاری چک از طریق موبای و امکان پرداخ ت دیجیت ا  1را ارائ ه ر ردن
رنتر صدا ،فزینه نس بعدی آپهای بانکداری موبایلی استن
شررتهای فی تک محصوات و خدمات نوآورانهای را ارائه میرنن د ر ه ی ا
جایگزی راهکارهای رنونی بانکها میشوند و یا ریفیت و تج ارت ن وینی ب رای
مشتریان میآفرینندن بانکها میدانند فی تکها ،رقبایشان نیس تند ،بلک ه متحدش ان
نیز میشوند به شرطی ره مصالحه خوبی میانشان صورت بگی ردن بان که ا اج ازا
دسترسی به داداهای مشتریها را میدهند و در ع و

از ای

ش ان

برخ وردار

میشوند ره محص وات و خدماتش ان را ب ه مش تریانی جدی د ارائ ه رنن د ی ا از
ویژفیهای نوآورانهای استفادا رنندن شرارت بانک و فی تک مزای ای متق ابلی دارد
و صنعت بانکداری را برای همیشه دچار تحو میرندن
رسانههای اجتماعی را نباید به صورت مج زا در نظ ر فرف ت ،بلک ه بای د در
پیوند با ی ک راهب رد پی امرس انی و ارتباط ات متمرر ز و ج امع در نظ ر فرف تن
رسانههای اجتماعی در حا دفرفون رردن رواب به اشکا و شیواهای فون افون
هستند؛ از ارائه خدمات بهتر به مشتریان فرفت ه ت ا ف راهم آوردن امک ان انتق ا و
ارسا پ و ب ه دیگ ران از طری ق پلتف رمه ای آنالی ن ای

در ح الی اس ت ر ه
1. paypal
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شررتهای فناوری مالی جدید از داداهای رسانه اجتم اعی ب رای تس هی افتت اح
حساب بانکی یا دسترسی به اعتبار استفادا میرنندن
به طور رلی برای بهرامندی از جدیدتری فناوریه ای دیجیت ا  ،بای د آن را
مدیریت رردن بان که ا هزین هه ای زی ادی را در راا تح وات دیجیت الی ص ر
رردااند ،مدیران ارشد رسبورار برای به حدارثر رساندن ارزش سرمایهف ذاری در
فناوریهای جدید ،باید مطمئ شوند ره سازمانهایشان یک راهبرد دیجیتالی عالی
دارندن در حا حاضر بانکهای زیادی خواه ان داش ت ی ک راهب رد دیجیت ا ب ا
بودجه معقو و نتای قاب دستیابی هستندن هر سازمانی با توجه به ن وع ص نعت و
رسبورار آن و با توجه به عوام محیطی درونی و بیرونی سازمان اقدام به تدوی
راهبرد دیجیت ا م ی نمای دن ب ر ای
سازمانهای دیگر را نداردن از طر

اس اس ای

پ ژوهش قابلی ت تعم یم ب رای

دیگر همه سازمانها ای آمادفی و ظرفی ت را

ندارند ره رسبورار خود را بر اساس روشهای چابک 1متحو سازندن

1. Agile

پینوشتها
1. https://www.joycodigital.com
 www.finextra.comن2
 https://www.finextra.comن3
 www.mckinsey.comن4
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