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 چکیده 

و یا ثبات، به  استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر ی است که بائها تالش ي پژوهی مشتمل بر مجموعه یندهآ
 هاي از دل تغییر گی تولد واقعیت فرداچگون ي کنندهمنعکس  این فرآیندپردازد.  می آنریزي براي  بالقوه و برنامه ي  یندهآتجسم 

با توجه به  .باشد میاز حال به آینده  تغییربراي  مطلوبو  محتمل، هاي ممکن گونه ي دربرگیرنده است که امروز )تغییر عدم(یا 
هاي جمعیتی، فرهنگی، علمی و زیست  مچنین تغییرها و ه ي تکنولوژي، جهانی شدن ارتباط هاي روزافزون حوزه پیشرفت

داري مانند بسیاري از صنایع نیازمند به تحول است. این صنعت باید با بروزرسانی  ویژه صنعت بانک محیطی، صنعت مالی و به
آماده نمایند. این داري نوین به مشتریان و تطبیق با شرایط جدید،  ي بانک هاي ارائه شده، خود را براي ارائه  خدمات و محصول

هاي هوشمند در بین جوامع، ظهور  آن است که تأثیر چهار روند دیجیتالیزه شدن (افزایش نفوذ اینترنت و تلفن پژوهش بر
هاي جمعیتی  هاي دیجیتالی)، تغییر چین و پول ها و مطرح شدن مفاهیم نوینی مانند بالك تک بازیگران جدید در قالب فین

رنگ شدن مرزهاي جغرافیایی، قوانین و  توقعات جدید)، جهانی شدن (افزایش سطح تعامالت جهانی، کم(نسل جدید و نیازها و 
دار طبیعت و  داري بر سالمت کره زمین، ارائه محصوالت بانکی دوست داري سبز (تاثیر صنعت بانک مقررات ملی) و بانک

رار داده و با در نظر گرفتن سناریوهاي محتمل براي ق داري مورد مطالعه گذاري در صنایع سبز) را بر صنعت بانک سرمایه
کارهایی را براي بهبود آنها  داري را مورد بررسی قرار داده و راه ي صنعت بانک هاي کسب و کار آینده مالی، مدل ي صنعت آینده

 ارائه نماید.

 داري سبز. شدن، بانک ها، جهانی تغییر نسل چین، بالك، تک دیجیتالیزه شدن، فین ها: کلید واژه

 مقدمه

آید که با ساماندهی و مدیریت مناسـب  شمار می هاي اقتصادي هر کشور به ترین بخش داري یکی از با اهمیت صنعت بانک
هاي رشد و شکوفائی اقتصادي و اجتماعی آن کشور را فراهم آورد. با توجه به  تواند زمینه منـابع، محصوالت و خدمات، می

ثباتی، بحران  هـاي کـالن اقتصـادي، سیاسی و اجتماعی کشـور، هـرگونه بی م بانکی با سایر بخشعملکرد و تأثیرگذاري سیست
تواند موجب ایجاد نوسان و اختالل در متغییرهـاي کـالن اقتصـادي، اجتماعی و سیاسی شـود؛ لـذا  ماندگی در آن می و عقب

همچنین بررسی و اطمینان از ثبات و سالمت آن داراي اهمیت ها و  سازي آن با سایر بخش آهنگ رسانی و هم تأکیـد بـر بروز
هاي  ها و دگرگونی شدت و با سرعت غیرقابل باوري در حال تغییر است. این تغییر بسیار زیادي است. از طرفی عصر حاضر، به

ي فراگیر  وسیع و دامنههاي سیار با برد  بر اینترنت و گسترش ارتباط هاي جدید مبتنی  آوري گسترده، غالبا حاصل ظهور فن
اي که در حال حاضر بیش از  اي در اغلب جوامع با سرعت نمایی در حال افزایش است، بگونه هاي درون شبکه است. ارتباط

% جمعیت جهان از 1میالدي کمتر از  1995% جمعیت جهان داراي ارتباط مبتنی بر اینترنت هستند در حالی که در سال 40
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اي  هاي بالقوه ها و فرصت جدید، همراه با چالش دند. این پویایی، نویدبخش یک میدان فعالیت و مبارزهکر اینترنت استفاده می
) تعداد کاربران 1(تصویر هاي مالی جوامع، را تحت تأثیر قرار داده است. در  هاي زندگی از جمله جنبه است که تمام جنبه

 .[3-1]اینترنت جهان براساس سال نشان داده شده است 

 
 [3-1]تعداد کاربران اینترنت جهان براساس سال   -1تصویر 

ریزي  هاي موجود در آن به شدت متکی به شناسائی نیازهاي مشتریان، برنامه داري با توجه جذابیت و بالطبع رقابت صنعت بانک
اي اتفاقی نبوده و نیاز به  گوئی مناسب به این نیازها است. از آنجا که موفقیت در هیچ حوزه کار براي جواب ي راه و ارائه
هاي توجه و  ترین حوزه هاي جدید از مهم ، نوآوري و تولید محصول1ریزي دارد؛ لذا در این صنعت نیز تحقیق و توسعه برنامه

داري و متغییرهاي بازار و همچنین بازخورد مشتریان نسبت  گذاري است. با توجه به حساسیت بسیار باالي صنعت بانک سرمایه
هاي جدید در این  متغییرها، تحقیقات بسیار زیادي در مورد اهمیت تحقیق و توسعه، ایجاد نوآوري و تولید محصول به این

دهد که میزان آمادگی بازارهاي نوظهور آسیایی براي ایجاد نوآوري  مذکور نشان می ها پژوهشصنعت انجام شده است. نتایج 
. براساس نتایج بدست آمده، در صنعت مالی کشورهايِ آسیا، تحقیق [4]باشد  یم بیشتر از سایر بازارهاها و خدمات  در محصول

هاي جدید از اهمیت بیشتري نسبت به سایر بازارها جهان برخوردار است. یکی از  و توسعه، ایجاد نوآوري و تولید محصول
هاي مستعد بود  دارد. از جمله نشانه اي است که در این بخش از جهان وجود هاي بالقوه دالیل اصلی این مساله وجود پتانسیل

طور متوسط در طی هر سه هفته در چین یک میلیارد جدید  به 2این بازارها، رشد سریع ثروت در آن است. به گزارش بلومبرگ
) میزان رشد 2(تصویر کنند. در  می رشدکند و سه چهارم میلیاردهاي جدید جهان در کشورهاي چین و هند  ظهور پیدا می

در سه قاره آمریکا، آسیا و اروپا نمایش داده شده است. با وجود آنکه آمریکا ثروتمندترین  2016-2015هاي  در طی سالثروت 

1 Research and Development (R&D) 
2 Bloomberg  
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تاز است. شایان ذکر است که،  ها پیش گردد ولی رشد نسبی ثروت در آسیا نسبت به سایر قاره قاره جهان محسوب می
 . [5]اند  تریلیون دالر است، در اختیار داشته 2,8نیا را را که معادل بیشترین ثروت د 2016میلیاردرهاي آمریکایی درسال 

 
 [5] 2016-2015هاي  رشد ثروت در سه قاره آمریکا، آسیا و اروپا در طی سال -2تصویر 

 بخش از جهان بسیار بیشتر از تعداداین ي قابل تاملی که وجود دارد این است که، رشد میلیاردهاي خود ساخته در  نکته
ي تاثیر نوآوري و خالقیت در ایجاد  اند. این آمار نشان دهنده ي ارتباطات خانوادگی ثروتمند شده واسطه باشد که به افرادي می

کارنه و مقرارت  ثروت است. میزان رشد و ظهور میلیاردهاي خود ساخته در اروپا به دالیلی مانند قواعد تجاريِ محافظه
) میزان رشد میلیاردهاي خود ساخته قاره آسیا در مقایسه با افرادي 3(تصویر ها است. در  هگیرانه بسیار کمتر سایر قار سخت

 . [5]اند، نمایش داده شده است  روابط خانوادگی ثروتمند شده ي که به واسطه

 
 اند روتمند شدهمیزان رشد میلیاردهاي خود ساخته قاره آسیا در مقایسه با افرادي که به واسطه روابط خانوادگی ث -3تصویر 

هاي مختلف این صنعت و بازیگران تازه  میان بخش  داري با توجه به رقابت شدیدي که در این حوزه نوآوري در صنعت بانک
هاي صورت گرفته نشان  کند. تحقیق ي آن ایفا می اي را در ترسیم آینده کننده وارد به آن وجود دارد، نقش بسیار مهم و تعیین

شد این صنعت، ارتباط مستقیمی با میزان تحقیق و توسعه و ایجاد نوآوري در آن دارد. اهمیت این موضوع دهد که میزان ر می
+ باشد، در حالی که در همین بازه 2/62میزان رشد صنایع خالق %  2020شود تا سال  بینی می پیش  ائی است که به گونه

پژوهی و  ي آینده که با وجود آگاهی از نقش تعیین کننده. شایان ذکر [4]+ است 4/35زمانی میزان متوسط رشد جهانی، %
دادند، در حالی  ي نوآوري پیشگام می از مدیران صنعت بانکی، خود را در حوزه 10ها و خدمات نوآورانه، فقط % معرفی محصول
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مدیران نوآوري را  این 64دانند و حدود % ها نوآوري را یکی از پارامترهاي کلیدي مؤثر در پیشرفت خود می از آن 97که %
نمایند در هر  عنوان یکی از دو بال پیشرفت در این حوزه یاد کرده و تالش می دانسته و از آن به 1تراز با اثربخشی عملیاتی هم

هاي چابک،  ریزان صنعت مالی، نوآوري در معرفی محصول ترین هدف برنامه دو حوزه، موفق ظاهر شوند. در حال حاضر بزرگ
سازي  نظران این صنعت، ساده ي صاحب هاي انجام شده و به عقیده ها و خدمات بانکی است. طبق بررسی ولسازي محص ساده

ها، افزایش  خواهد بود که باعث بهبود خدمات، سودآوري، کاهش هزینه  ها یکی از پارامترهاي کلیدي پیشرفت در آینده محصول
. با توجه به  [4]پذیري به بازار خواهد شد زایش امکان دسترسیمندي مشتریان و اف ي محصول، افزایش رضایت امکان توسعه

سازي محصول و خدمات  ي صنعت مالی، استفاده از تکنولوژي و ساده هاي کسب وکار آینده هاي انجام شده در مدل بررسی
 ناپذیر است.  بخشی اساسی و جدائی

ها در حال  هاي کسب و کار بانک توان اذعان داشت که مدل هاي مشاهده شده، می با توجه به موارد ذکر شده فوق و سایر نشانه
اندازي است. این پژوهش قصد دارد عوامل تأثیرگذار بر صعنت مالی را مورد بررسی قرار داده و  تغییرات اساسی و پوست

ر صنعت مالی، که تأثیرگذار ب رخدادبینی نماید. لذا در این مقاله چهار  ها را پیش هاي کسب وکار احتمالی آینده بانک مدل
هاي آینده کسب وکار در این صنعت هستند، بررسی خواهد شد. عوامل مورد مطالعه عبارتند از: دیجیتالیزه  ي مدل کننده تعیین

داري سبز. در ادامه تأثیر این روندها بر صنعت مالی مورد مطالعه قرار گرفته و  شدن، تغییرات جمعیتی، جهانی شدن و بانک
 ها در آینده بررسی خواهد شد. هاي احتمالی کسب وکار محتمل بانک و مدل سناریوهاي محتمل

ها) در  تک ي این پژوهش در بخش دوم؛ دیجیتالیزه شدن در قالب افزایش نفوذ اینترنت و ظهور بازیگران جدید (فین در ادامه
مورد  3و واقعیت افزوده 2نت اشیاءچین، محاسبات ابري، اینتر هاي جدید مانند بالك صنعت مالی و همچنین ورود تکنولوژي

هاي مختلف و ارتباط آنها با ابزارهاي دیجیتال و در بخش  هاي جمعیتی، نسل بررسی قرار خواهد گرفت، در بخش سوم تغییر
داري مورد برررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، مطالب  ویژه بانک مالی، به چهارم جهانی شدن و تأثیرات آن بر صنعت 

 .هاي آتی ارائه خواهد شد ي شده و پیشنهادهائی براي تحقیقبند جمع

 دیجیتالیزه شدن

. دنیاي شود افزوده میها نیز  آنرخداد و روز به روز بر سرعت  بودهاتفاق  با سرعت بسیار زیادي در حال ها امروزه تغییر
اري از کسب و کارها در حال دیجیتالی گیر بوده و بسی هاي مهمی است که تغییرات در آن بسیار چشم دیجیتال یکی از حوزه

هاي دیجیتالی مانند شبکه اینترنت  رسانه و از طریق ابزارها افرادیندي است که آالکترونیکی یا دیجیتالی شدن فرشدن هستند. 
 .دنپرداز به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می ها و رایانه

 ي افراد، دیجیتالی و الکترونیکی و افزایش کاربرد آنها در تمام ابعاد زندگی روزمرههاي  رشد و گسترش رسانه ي  در نتیجه 
 هاي از جمله فعالیتهاي مختلف  بنیادین در زمینههاي  تغییرباعث ایجاد یافته و  زیادي شدن نیز گسترش یند دیجیتالیآفر

هاي جوامع بشري داشته  ر شگرفی بر فعالیتدیجیتالی شدن آنچنان تأثی است. شده اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
ئی، یکی از آب و هوا هاي جمعیت انسانی و تغییر هاي تغییر علم، فرهنگ، نظران این پدیده در کنار ي صاحب است که به عقیده

هاي بروز و  هتواند با توجه به زمین اي می گردد. این پدید مانند هر پدیده ها در دنیا محسوب می پنچ نیروي اصلی ایجاد تغییر
زده تخمین  4هاي اقتصادسنجی بوز و کمپانی تحلیل سازمانعنوان مثال:  تعالی آن نتایج مختلفی را به همراه داشته باشد. به

1 Operational effectiveness 
2 Internet of Things 
3 Augmented Reality 
4 Booz & Company 
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میلیارد دالر درآمد در اقتصاد  193دیجیتالیزه کردن توانسته است  ،که با وجود اوضاع نامطلوب و نامساعد اقتصاد جهانی است
میلیون شغل  6دیجیتالیزه کردن منجر به ایجاد  2011در سال  فقط نظران این شرکت، ي صاحب به عقیده. جهان ایجاد نماید

متفاوت است.  نیز هاي مختلف آن بخشدر حتی ثیر دیجیتالیزه کردن در هر کشور و أبا این حال ت. در سطح جهانی شده است
کشورهاي در حال  25%حدود  ،مند هستند از رشد اقتصادي بیشتري بهره بوده ویافته  توسعهداراي اقتصاد  که ییکشورها
نسبت به کشورهاي در حال  کشورهاي توسعه یافته اشتغال نیز ي برند. در حوزه می سود شدندیجیتالی  فرآینداز  توسعه

 شدن،متفاوت دیجیتالیزه  هاي اثر وجود دلیل اصلی .برند می شدنکمتري از دیجیتالیزه  ي بهره ،ظهورنوو اقتصادهاي توسعه 
  تفاوت موجود در ساختارهاي اقتصادي است.

و بخشیده دیجیتالیزه کردن را تنوع  هاي اثر که در اختیار دارندتوانند از طریق ابزارهاي  گذاران می استسیشایان ذکر است که، 
خواهند رفت و ها و مقررات فراتر  سیاست ي کننده عنوان تعیین تغییر دهند، به این ترتیب آنها از نقش همیشگی خود به

هاي دیجیتالیزه  ها و نقشه عنوان گام نخست آنها باید برنامه بهقش کنند. توانند به عنوان بازیگران کلیدي این حوزه ایفاي ن می
د. ثیر و حضور دیجیتالیزه کردن را به حداکثر برسانند، طراحی و ایجاد کننأی که قصد دارند در آنها تئها کردن را براي بخش

ت مالی است. در این بخش از پژوهش هائی که به شدت تحت تأثیر فرآیند دیجیتالیزه شدن قرار دارد، صنع یکی از حوزه
ي مدلِ کسب و کارهاي  کارهایی براي بهبود آینده هاي دیجیتالیزه شدن بر صنعت مالی مورد بررسی قرار گرفته و راه تأثیر

دید گردد. تاثیر دیجیتالیزه شدن با توجه به دو عامل افزایش نفوذ اینترنت و ورود بازیگران ج موجود در این صنعت را ارائه می
هاي جدید مانند محاسبات ابري، اینترنت اشیاء و واقعیت افزوده مورد بررسی قرار خواهد  به صنعت مالی و ظهور تکنولوژي

 گرفت. 

 ) در صنعت مالی1ها تک افزایش نفوذ اینترنت و ظهور بازیگران جدید (فین

 از مؤثر گیري براي بهره مناسب را هاي زیرساخت و ایجاد الزم بسترهاي ي توسعه لزوم گسترده، کاربردهاي واسطه به اینترنت
 ایجاد در صحیح ریزي برنامه م  عد است. داده قرار کشورهاي جهان از بسیاري اولویت در ارتباطات را و اطالعات فناوري

عت مالی خواهد شد. صن کاربرد و دسترسی حیث از آن فراگیر ي از توسعه مانع سرویس، این ي توسعه براي الزم هاي زیرساخت
هاي  با توجه به ماهیت و فراگیري آن به شدت تحت تأثیر افزایش نفوذ اینترنت قرار دارد. افزایش نفوذ اینترنت و تکنولوژي

ها براي جذب و افزایش تعداد مشتریان و همچنین حفظ مشتریان فعلی خود دچار  به آن باعث شده است که بانک  وابسته
نفر و در آسیا و  1نفر  5در آفریقا از هر  2016د. براساس آمارهاي منتشر شده در سال هاي اساسی گردن ها و چالش تغییر

اند. براساس آمارهاي منتشر شده متوسط جهانی استفاده از اینترنت  نفر روزانه از اینترنت استفاده کرده 2نفر  5اقیانوسیه از هر 
از  یافته همین سال میانگین استفاده روزانه کشورهاي توسعهباشد، این در حالی است که در  می 4/43میالدي % 2016در سال 

. شایان ذکر است افزایش نفوذ [3]بوده است  5/9و میانگین استفاده کشورهاي جهان سوم از این تکنولوژي % 2/82اینترنت %
رصد نفوذ اینترنت و ) د4در تصویر ( .هاي مختلف جوامع متفاوت بوده ولی به نسبت افزایش پیدا کرده است اینترنت در نسل
نمایش داده  2013-2006هاي  در طی سال هاي سنی مختلف جامعه آمریکا هاي اجتماعی در گروه هاي شبکه استفاده از سایت

 .[6]شده است 

1 Fintech  
                                                 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-.html
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 [6]هاي سنی مختلف   هاي مجازي در گروه افزایش استفاده کاربران اینترنت از شبکه -4تصویر 

ها و مشتریان آن داراي تاثیرپذیري  ها، فعالیت با توجه به ماهیت، نوع محصوالت، سرویس صنعت مالی و بویژه صنعت بانکی
ها و ابزارهائی که باعث تغییرهاي  توان ادعا کرد که بیشتر تکنولوژي هاي مبتی بر اینترنت هستند. می بسیار باالیی از تکنولوژي

توان به  ي آنها می بر شبکه اینترنت هستند که از جمله تنیاند، مب اساسی در محصوالت و تعداد مشتریان صنعت بانکی شده
هاي مختلف بر تعداد مشتریان صنعت بانکی  ) تأثیر تکنولوژي5(تصویر ها اشاره کرد. در  هاي همراه هوشمند و تبلت تلفن

 .[7]و بعد از آن نشان داده شده است  2020تا سال  2007دیجیتال از سال 

  
 [7] ها هاي دیجیتال بر تعداد مشتریان بانک يآور تاثیر فن -5تصویر 
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ها و  ي تعامل بانک ها در چند سال اخیر تأثیر بسیار زیادي بر نحوه هاي هوشمند و موبایل گیر استفاده از تلفن رشد چشم
باشد و  نها میها و مشتریان آ هاي ارتباطی بانک ترین کانال اکنون یکی از محبوب مشتریان آنها داشته است. کانال موبایل هم

اي که توسط شرکت  هاي آینده بر میزان استفاده و محبوبیت آنها افزوده شود. براساس مطالعه گردد که در سال بینی می پیش
PWC ها و مشتریان (یعنی شعبه، خودپرداز و  هاي ارتباطی بانک در مورد تغییر نقش کانال موبایل در مقایسه با سایر کانال

هاي  در بازار آمریکاي شمالی انجام شده است، نیز حکایت از افزایش استفاده از کانال 2012-2008هاي   اینترنت) در طی سال
 .[8]) نشان داده شده است 6(تصویر ویژه کانال موبایل دارد. نتایج این مطالعه بصورت آماري در  مبتنی براي اینترنت به

 

 
 [8]شمالی  افزایش محبوبیت کانال موبایل در آمریکاي -6تصویر 

 

ویژه کانال  بر اینترنت، به تمامی آمارهاي منتشر شده حکایت از کاهش نقش شعب در تعامل با مشتریان و افزایش کانال مبتنی
هاي ایجاد  تغییرتصویر ) مشاهده کرد. در این 7(تصویر توان در  ي مشتریان را می موبایل دارد. نتیجه میدانی این تغییر سلیقه

 2014 -2011هاي داري آنالین در طی سال هاي بزرگ آمریکا و اروپا و در مقابل استفاده از بانک شعب بانکشده در تعداد 
ي اروپا از  ي مهم صنعت بانکی جهان، تعداد شعب در اتحادیه نمایش داده شده است. طبق بررسی انجام شده در این دو حوزه

% افزایش 44% به 36داري آنالین از  قابل میزان استفاده از بانکهزار شعبه کاهش داشته است در م 192هزار شعبه به  223
هاي  هزار شعبه و در مقابل افزایش محبوبیت کانال 82هزار به  83پیدا کرده است. نتایج این مطالعه، حاکی از کاهش شعب از 

ن بررسی مشهود است، میزان ي قابل توجهی که در ای . نکته[9]% در آمریکاي شمالی است 72% به 65داري آنالین از  بانک
ي ثابت بیشتر در این  تواند نشان دهنده باشد. این مساله می ها در آمریکا خیلی کمتر از اتحادیه اروپا می کاهش شعب بانک

مندي مشتریان آنها  هاي مناسب ارائه شده توسط شعب و رضایت بازارهاي مهمِ صنعت بانکی دنیا بوده و یا به دلیل سرویس
ها از طریق این کانال  رود با کاهش تعداد شعب مدل کارکردي آنها و در نتیجه مدل کسب و کار بانک براین انتظار میباشد. بنا

 ارتباطی تغییر یابد. 
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 [9]داري آنالین و کاهش تعداد شعب در آمریکا و اتحادیه اروپا  ها بانک افزایش محبوبیت کانال -7تصویر 

 

داري غیرحضوري و کاهش شعب به معناي  هاي بانک و بزرگان صنعت بانکی، افزایش محبوبیت کانال نظران       ي صاحب به عقیده
گیر داشته  ها کاهش چشم هاي آتی ممکن است که تعداد شعب بانک عبارتی در سال حذف کامل شعب در آینده نخواهد بود. به

عنوان یکی از  ي صنعت بانکی؛ به صورت کامل از چرخه هباشد و همچنین نقش آنها در صنعت مالی تغییر پیدا کند، ولی آنها ب
دلیلی بر این ادعا  1هاي انجام شده توسط شرکت اکسنچر کانال ارتباطی مشتریان با این صنعت، حذف نخواهند شد. نظرسنجی

% 86اند و  نمودهمندي خود را براي استفاده از شعبه در آینده اعالم  % کاربران عالقه78است. براساس آمارهاي منتشر شده، 
ي آشیل صنعت بانکی ( و البته اغلب صنایع) را  ي بسیاري از بزرگان پاشنه ) که به عقیده34تا  18ي سنی  نسل جدید (رده

ها نیز استفاده خواهند کرد. تمایل به ارتباط با یک انسان به  اند که در آینده از شعب بانک بینی کرده دهند، پیش تشکیل می
انجام امور بانکی، یکی از علل اصلی مراجعه به شعب توسط کاربران بیان شده است. دالیل اصلی تمایل جاي ماشین براي 

 . [10]صورت آماري نشان داد شده است  ) به8(تصویر کاربران براي مراجعه شعب و استفاده از این کانال در 

1 Accenture  
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 [10]دالیل کاربران براي استفاده از شعب در آینده  -8تصویر 

هایی اساسی  داري آنالین، باعث ایجاد تغییر هاي بانک توان ادعا نمود که دیجیتالیزه شده و افزایش محبوبیت کانال این میبنابر
آوري و دیجیتالیزه شدن و همچنین تغییر ذائقه مشتریان باعث  هاي سریع در فن در ماهیت شعب شده و خواهد شد. تغییر
اي از  ، به مجموعه1تک یا فناوري مالی ها به صنعت بانکی شده است. فین تک ن فینایجاد و ورود بازیگرانی جدیدي تحت عنوا

آوري اطالعات، به ارائه خدمات نوین  هاي برخاسته از فن کارهاي مالی و قابلیت شود که با تجمیع راه کسب و کارها گفته می
هاي جدید و غالباً با استفاده از بستر  کمک فناوري هاي نوپایی هستند که به ها، شرکت تک . در واقع فین[11]پردازند  مالی می

ها ارائه  هاي مالی را با سرعت و هزینه کمتري از بانک هاي مالی و یا سرویس هاي حوزه اینترنت، کلیه خدمات و محصول
نبوده و  هاي نوپا و جوانی شده است که تحت تأثیر مقرارت شدید بانکی نمایند. این امکانات جدید، باعث ظهور شرکت می
آورانه سنتی بانکی نمایند.  هاي فن تر از شرکت ها و خدماتی کاربر پسندتر و ساده توانند به سرعت شروع به تولید محصول می

گذاري در  اي که تمایل به سرمایه گونه دانند، به ها می تک داري را در گرو رشد فین ي صنعت بانک گران، آینده بسیاري از تحلیل
هاي فعال در حوزه  طبق برآوردهاي انجام شده، نرخ رشد شرکت پا، به سرعت زیادي در حال رشد است.هاي نو این شرکت

، هشت میلیارد 2018شود تا سال  بینی می تک با سرعت زیادي در حال افزایش است و بنابر برآوردهاي انجام شده پیش فین
ها نیز مانند هر تکنولوژي جدیدي داراي معایب و  تک فین .ردها در این حوزه صورت پذی گذاري تنها از طریق بانک دالر سرمایه

داري؛ یعنی مشتریان و  کنند. این بازیگران جدید بر دو ضلع اصلی صنعت بانک مزایائی بوده و همانند تیغی دولبه عمل می
ها را کاهش  سود بانکهاي کسب و کار بانکی را دچار تغییر نموده، حاشیه  ها مدل تک سیستم بانکی تأثیرگذار هستند. فین

رو، ورود این بازیگران جدید از جمله رخدادهایی است که صنعت  اند. از این توجهی از بازار را تصاحب کرده داده و سهم قابل
هاي  ها باعث شده است که مشتریان، امکانات و انتخاب اندیشی و واکنش نموده است. از طرفی ظهور آن بانکی را مجبور به چاره

تر تجربه کنند. ورود این بازیگرن جدید  صورت ملموس داري را به ا نسبت به گذشته در اختیار داشته و موضوع بانکبیشتري ر
هاي قانونی است. این بازیگران جدید با داشتن پتانسیل باالي  هاي امنیتی و چالش بدون حاشیه نبوده و همراه با نگرانی

ها، باال رفتن توقع  گیري از مشتریان صنعت بانکی، کاهش حاشیه سود بانک ها، باعث جذب درصد چشم پذیري با تغییر تطبیق
هاي موفق این بازیگران  اند. نمونه هائی در صنعت مالی بازارهاي مختلف جهان شده نظمی مشتریان و ایجاد تغییرات و گاهاً بی

1 Financial Technology 
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به  2و گوگل 1ل؛ یعنی شرکت اپلباشند که توسط دو بازیگر مهم صنعت دیجیتا می Google Wallet و  ApplePayجدید 
رود که  )) و انتظار می9(تصویر اند ( هاي مختلف صنعت بانکی را هدف قرار داده هاي بخش تک اند. فین صنعت بانکی معرفی شده

 . [12]تر گردد  هاي آینده پررنگ نقش آنها در صنعت مالی در سال

 

 
 [12]هاي مختلف صنعت مالی  تک در بخش حضور فین -9تصویر 

ها را ناچار به  هاي مختلف صنعت مالی و افزایش محبوبیت آنها در این صنعت، بانک ها در بخش تک پررنگ شدن نقش فین
هاي کسب و کار جدیدي توسط این نوادگان صنعت دیجیتال، در صنعت مالی ایجاد گردد.  رود مدل واکنش کرده و انتظار می

هاي کسب و کار جدید و بسیار محتملی است که تحت تأثیر  ) از مدلBBVA [13](مانند  3باز داري براي مثال بانک
ها بوده و تقریباً از حالت نظري محض خارج شده و نمود بیرونی پیدا کرده است. بازیگران سنتی صنعت بانکی براي  تک فین

اند.  کار شده روپا و آمریکا دست بهپویاي این صنعت مانند بازار ا مواجهه و حرکت با این سیل خروشان در بسیاري از بازارهايِ
هاي  ها در قاره است که بانک 7هایی اتون و هک 6هاي توسعه ، پورتال5، مراکز رشد4ها دهنده مؤید این مسأله، افزایش تعداد شتاب

توانند اتخاذ  یي تاثیرگذار دنیاي دیجیتال م ها براي مواجهه با این پدیده کارهایی که بانک شوند. راه مختلف، اسپانسر آنها می
 .[14]) نشان داده شده است 10(تصویر کنند، در 

1 Apple 
2 Google 
3 Open Banking  
4 Accelerators  
5 Incubators  
6 Developer  portals 
7 Hackathons  
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 [14]ها)  تک رویکرد صنعت بانکی براي مواجهه با حاصل تلفیق صنعت دیجیتال و مالی (فین - 10تصویر 

ن کل ها است، ولی میزا هاي مالی و به نوعی همکاري با بانک ها، ارائه سرویس تک ي فین  که هدف اولیه با وجود این
آوري اطالعات انجام  هاي فن ها در سایر حوزه گذاري که بانک ها به نسبت کل سرمایه تک ي فین ها در حوزه گذاري بانک سرمایه

تک،  ي فین ي در حوزه معامالت انجام شده 10ها در کمتر از % بانک 2015دهند، بسیار پائین است. براي مثال در سال  می
میلیارد دالري  50میلیارد دالر بوده است. این مبلغ در مقایسه با مبلغ  5ن آن در مجموع کمتر از اند و میزا گذار کرده سرمایه

اند بسیار ناچیز است. شایان ذکر است که  گذاري کرده هاي جدید سرمایه ي زمانی مشابه در سایر تکنولوژي ه ها در باز که بانک
هاي  در صنعت مالی، بانک . [9]میلیارد دالر بوده است  22ها  تک ي فین گذاري در حوزه ي در همان سال میزان سرمایه

 Goldmanو  Citigroup 1گذاري جسورانه تک با ماهیت سرمایه هاي فین گذاري در شرکت ي سرمایه تاز در حوزه پیش
Sachs تا  2011ال ها از س تک ي فین گذاري جسورانه در حوزه ي سرمایه هاي پیشرو در زمینه باشند. لیست کامل بانک می
 .[15]) نشان داده شده است 11(تصویر در  2015

1 Venture capital  
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 ]11[ 2015تا  2011ها از سال  تک ي فین گذاري جسورانه در حوزه هاي پیشرو در زمینه سرمایه بانک -11تصویر 

افزایش سطح  عالوه بر موارد فوق، پیشرفت تکنولوژي دیجیتال، تغییر ذائقه مشتریان، ورود بازیگران جدید به صنعت مالی،
هاي جدید و مطرح شدن  ها و صنعت مالی باعث ظهور تکنولوژي هاي جهانی و مسائل مرتبط با جهانی شدن بانک معامله

ي  ترین این پدیدها؛ یعنی مساله  هاي بعدي به بررسی ظهور مهم هاي دیجیتالی شده است. در بخش مفاهیم نوین مانند پول
کوین)، محاسبات ابري، اینترنت اشیاء و  هاي دیجیتالی ( مانند بیت چین و پول یا بالك (DLT) 1تکنولوژي دفاتر توزیع شده

 واقعیت افزوده پرداخته خواهد شد. 

 هاي دیجیتالی دفاتر توزیع شده و پول  تکنولوژي

حال رشد  ي لیستی از رکوردهایی که بالك نامیده شده و در ي توزیع شده است که براي ذخیره یک پایگاه داده چین بالك
هاي  یک مجري مرکزي براي تأیید تراکنش و غیرانحصاري بوده و مبتنی برباز  متن ،آوري فناین  گردد. هستند، استفاده می

باشد که  زمانی می بالك داراي یک برچسبهر آوري  در این فن .نماید میصورت خودکار شبکه را تنظیم  و به نیستانجام شده 
کاري و ایجاد اطالعات نادرست و غیرقابل ردیابی، تقریباً غیرممکن  . به همین دلیل دستنماید آن را به بالك قبلی متصل می

) نشان داده شده است. در این تکنولوژي هر 12(تصویر چین هنگام انتقال وجه در  ي عملکرد بالك براي مثال، نحوه .است
جام فرآیند اعتبارسنجی بالك جدید از طریق شبکه، انتقال گردد. بعد از ان  انتقال جدید از طریق یک بالك به شبکه معرفی می

 .[16]کاري است  شود، که قابل ردگیري و غیرقابل دست مورد نظر انجام شده و بالك انجام انتقال به شبکه افزوده می

1 Distributed ledger technology (DLT) 
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 [16]چین  ي انتقال وجه در دفاتر توزیع شده با استفاده از بالك نحوه -12تصویر 

انجام شده گذاري  بیشترین سرمایهگذاري انجام شده است که  ، سرمایهآوري این فندر میلیارد دالر  1مبلغ  2015در سال 
برداي و تقلب، کسب منافع مالی است،  از آنجا که یکی از دالیل اصلی وقوع کاله .باشد میآوري نوظهور  روي یک فناست بر 

تکنولوژي  .جرائم سایبري قرار دارند تهدید در معرضشدت  دلیل وجود جذابیت ذاتی به بهها  بانکمالی و بویژه  صنعت
این . هاي احتمالی آنها باشد ها و کاهش میزان آسیب کاري براي مقابله با این نوع حمله به عنوان راهتواند  چین می بالك

 .و نگهداري کند ثبتهاي انجام شده را  ، تمام تراکنشکنونیهاي  تواند با استفاده از جایگزین کردن پردازش می تکنولوژي
 عالوه بر موارد فوق این تکنولوژي داراي مزایاي زیر است:

 ، حذف شخص ثالت (معتمد)؛1عقود هوشمند •
  هاي دیجیتال؛ ، اثبات حق مالکیت دارائی2حق مالکیت معنوي •
  ، استفاده از کد شناسایی براي تعیین اثالت کاالهاي لوکس؛3ضد جعل •
 دید بهتر از گردش سرمایه.  هاي خارجی، ارائه تسهیل مبادله •

میلیارد دالر  20صورت ساالنه  به 2022تواند در سال  چین می بینی کرده است که بالك پیش 4مقامات بانک انگلیسی سانتاندر
ي  گذاري جسورانه انجام شده در حوزه براساس آمارهاي منتشر شده میزان سرمایه .ها فراهم کند ي مالی براي بانک ذخیره

گذاري  کوین داراي رشد بسیاري زیادي بوده است. میزان سرمایه هاي دیجیتالی مانند بیت چین) و پول زیع شده (بالكدفاتر تو
) 13(تصویر در  2015ي اول سال  تا نیمه 2011چین از سال  کوین و بالك  ي بیت هاي انجام شده در حوزه و معامالت معامله

 . [17]نشان داده شده است 

1 Smart Contracts 
2 Intellectual Property 
3 Anti-Counterfeiting 
4 Santander 
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 [17]چین  کوین و بالك گذاري جهانی انجام شده در بیت زان سرمایهمی -13تصویر 

اي زیاد بوده است که حجم  گذاري در این حوزه به اندازه ذکري که وجود دارد این است که میزان رشد سرمایه  ي شایان نکته
است. آمارهاي  2014در سال گذاري انجام شده  بیشتر از کل سرمایه 2015ي اول سال  گذاري صورت گرفته در نیمه سرمایه

از  باشد. شایان ذکر است که؛ رو می هاي پیش ها در سال هاي کسب و کار بانک هاي اساسی در مدل فوق نویدبخش ایجاد تغییر
ي  مانند حوزه هاي بسیار دیگري هاي مالی موجود مانند سهام، اوراق قرضه و زمینه توان در زیرساخت چین می آوري بالك فن

 . [18] استفاده کرد سالمت نیز

پول اینترنتی یا همان  هاي معاملهاي براي رمزنگاري  عنوان سامانه چین تا این لحظه، استفاده از آن به بیشتر شهرت بالك
استفاده از این ارز دیجیتال باعث کاهش  باشد و می دارا را المللی بین تبادالت قابلیت استفاده درکوین  است. بیت 1 کوین بیت

هاي  آوري و جایگزینی آن با فن آوري فن. استفاده از این گردد می المللی بین هاي تبدیل ارز در این تبادالت هزینه گیر چشم
چین نیز مانند هر تکنولوژي دیگري  تکنولوژي بالك .گذار باشدروي سرعت دسترسی به اینترنت نیز تأثیربر تواند  امروزي، می

ي  کوین را حاصل نسخه اولیه ) نشان داده شده است، اگر بیت14ه در تصویر (گونه ک در حال رشد و توسعه است. همان
هاي جدید و استفاده از آن در  ي این تکنولوژي باید منتظر محصوال چین در نظر گرفته شود، در مسیر توسعه تکنولوژي بالك

 ها بود.  هاي کسب و کار نوین بانک مدل

1 Bitcoin 
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 [14]ین در مقایسه با تکنولوژي وب چ مسیر توسعه تکنولوژي بالك -14تصویر 

 80اند،  گذاري کرده چین سرمایه کشور تکنولوژي دفاتر توزیع شده یا بالك 24هاي انجام شده تاکنون بیش از  طبق بررسی 
میلیارد دالر در این حوزه  4/1را شروع کنند، در سه سال اخیر بیش از  DLTاند پروژه  بینی کرده ها پیش درصد بانک

اند. با وجود رشد سریع  چین عضو شده کشور در کنسرسیوم بالك 90گذاري جسورانه انجام شده است و بیش از  سرمایه
DLTتوان به: محیط قانونی  ، هنوز موانع زیادي براي استفاده و بکارگیري آن در مقیاس بزرگ وجود دارد که از جمله آنها می

شود با رفع  بینی می وجود چهارچوب قانونی رسمی اشاره کرد. پیش و عدم ناهماهنگ و نامطمئن، تعدد استانداردها ارائه شده
هاي بهبود یافته آن باشیم.  هاي کسب و کار جدید در صنعت مالی براساس این تکنولوژهاي و نسخه این موانع شاهد مدل

یاد کرده و پیش بینی » پول سریع«از بیت کوین تحت عنوان  2مدیر سابق شرکت سرمایه گذاري فورترس 1مایکل نووگراث
  هزار دالر برسد. 40به  2018کرده است که بیت کوین می تواند به راحتی تا پایان سال 

 محاسبات ابري، اینترنت اشیاء و واقعیت افزوده

که بتوانند با کمترین  بندي قابل پیکر پردازشیاي از منابع  مجموعه وشبکه به رایانش ابري مدلی است براي دسترسی آسان 
وري باعث آ این فناستفاده از به سرعت فراهم شده یا آزاد گردند. ها  سرویس ،کننده و زحمت یا نیاز به دخالت فراهم ار ک

 تر است، داراي ي از آن براي کاربران راحت گردد، استفاده تر می افزارها ساده سازي و بروزرسانی نرم شده، ایمن ها کاهش هزینه
شود. با توجه به مزایاي ذکر شده و  گذاري منابع با استفاده از آن سریعتر انجام می اشتراكنیست و  زمانی-محدودیت مکانی
ها تمایل بسیار زیادي براي استفاده از آن براي ارائه محصوالت و خدمات پیدا  هاي بالقوه این تکنولوژي، بانک همچنین پتانسیل

هاي کسب و کار آن را دچار تغییرات اساسی کند. از  ل نموده و مدلداري را محتو تواند صنعت بانک اند. این تکنولوژي می کرده
 توان به موارد زیر اشاره کرد: داري، می جمله مزایایی محاسبات ابري براي صنعت بانک

1 Michael Novogratz 
2 Fortress Investment Group 
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 پذیري و قابلیت انعطاف در زیرساخت). هزینه (افزایش مقیاس در جویی صرفه •

 کار و کسب تداوم •

 ها). ها به بازار، ایجاد چابکی در انجام تراکنش صوالت و سرویستر مح کار (عرضه سریع و کسب چابکی •

• IT .(کاهش مصرف انرژي، کاغذ و کربن و همچنین کاهش زمان بیکاري منابع محاسباتی) سبز 

باشد، تمایل بیشتري براي  هایی با حساسیت کمتر در اختیار دارند و یا فعالیت آنها داراي تمرکز کمتري می هایی که داده بانک
 باید ابري، ها و محصوالت به سمت استفاده از سرویس حرکت از قبل ها اند. بانک هاي ابري از خود نشان داده استفاده از سرویس

مورد توجه  در خدمات کیفیت و استانداردها تطابق با قابلیت مقررات، از پیروي امنیت، اطالعات، گی محرمانه به مربوط مسائل
ت ابري در کنار افرایش نفود اینترنت زمینه را براي ظهور مفاهیمی جدید مانند اینترنت اشیا تکنولوژي محاسبا .قرار دهند

شود که همگی داراي حسگرهایی  اینترنت اشیاء به مفهوم اتصال اشیا پیرامون ما به شبکه اینترنت اطالق میفراهم کرده است. 
اي است که با اتصال به  شامل هرگونه وسیله معموال ترنت اشیاءباشند. ابزارهاي این و سپس پردازش آن می داده آوري براي جمع

، انتظار BI به گزارش .کند ها از طریق ابزارهاي کنترل از راه دور می و کنترل فعالیت پایششبکه اینترنت، کاربر را قادر به 
از  نفر هرابزار براي  4خمینی یعنی میلیارد ابزار اینترنت اشیاء وجود داشته باشد. به طور ت 24بیش از  2020رود تا سال  می

کارهاي مبتنی بر اینترنت اشیاء مانند توسعه برنامه  شود گردش مالی حاصل از راه بینی می . همچنین پیشجمعیت جهان
شود که با توجه به دالر میلیارد  6سازي، ذخیره اطالعات و موارد امنیتی حدود  هاي یکپارچه کاربردي، سخت افزاري، برنامه

 .میلیارد دالر خواهد رسید 13به  2025هاي انجام شده در سال  بینی پیش

 که با ظهور تکنولوژي اینترنت اشیاء بطوري خوش تحوالت بنیادي نماید. رود این تکنولوژي صنعت مالی را دست انتظار می
داري بویژه  صنعت بانکدر  وکار و نحوه رفتاري مشتریان  هاي کسب راه متحول گردد وکلیه خدمات شهري شود  بینی می پیش

هاي  ویژه در سالیان آتی، شرکت اینترنت اشیاء و تأثیر گسترده آن به ي یندهآبا توجه به رشد فز یابد.حوزه پرداخت تغییر 
 باشند. کارهاي پرداخت امن از طریق اینترنت اشیاء می تکنولوژي بنیان و تولیدکنندگان ابزارهاي اینترنت اشیاء درصدد ارائه راه

را براي شفاف شدن بحث امنیتی پرداخت با اینترنت اشیاء ارائه کرده است  Visa ready در این راستا طرح 1ویزابراي مثال 
تکنولوژي اینترنت اشیا مانند هر تکنولوژي نوظهوري همراه  .گیرد ها را در بر می هاي هوشمند و ماشین که در گام اول ساعت

قوانین ، حفظ حریم خصوصی، حفظ امنیتتوان به موارد مانند  ها این حوزه می ز جمله چالشهایی است. ا ها و نگرانی با چالش
 اشاره کرد.  و مقررات

 2سایکل گارتنر دیجیتالیزه شده در هایپ

آوري  ي فن مشاورهو  پژوهشو  تحقیق، سپاري بروني ارائه خدمات  اي است که در زمینه مشاورهو  پژوهشی شرکتگارتنر، 
 هاي اصلی صنعت نماید. این تحقیقات معطوف به شرکت آوري را منتشر می هاي مربوط به فن کند و تحقیق فعالیت می اطالعات

 IT گذاران تکنولوژي  هاي تخصصی و سرمایه وکارهاي بزرگ و تلکام، سرویس هاي دولتی، کسب است که شامل سازمان
کند. هر  ها ارائه می ها و کاربردهاي آن آوري شود. نمودارهاي هایپ سایکل گارتنر نمایشی گرافیکی از بلوغ و پذیرش فن می

 .شود آوري تقسیم می ي حیات فن ي اصلی از چرخه لههایپ سایکل گارتنر به پنج مرح

 

1 Visa  
2 Gartner Hype Cycle 

                                                 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 1آوري محرك فن -1مرحله •

 هاي بالقوه است. آوري با پتانسیل ي کشف و اختراع یک فن دهنده این مرحله نشان

 2اوج حباب انتظارات -2مرحله •

 پردازند. ع شده میآوري اخترا سناریوهاي مؤفق با استفاده از فن ارائه ي تبلیغات اولیه، به معرفی و در مرحله

 3ترکیدن حباب -3مرحله  •

گردد در  سردي بر بازار حاکم می رود و مقداري دل ها از بین می در این مرحله، انتظارهاي هیجانی و حباب
 ي قبل. یابد، اما با شدت کمتر نسبت مرحله ها ادامه می گذاري که همچنان سرمایه حالی

P30Fفکري سراشیبی روشن -4مرحله  •

4 

دهندگان  هاي نسل دوم و سوم از ارائه آوري معرفی شده، محصول هاي بیشتري از فن ه نمونهدر این مرحل
 کنند. گذاري می هاي اولیه سرمایه هاي بیشتري بر روي نمونه آوري ظاهر شده و سازمان فن

 5وري فالت بهره -5مرحله  •

 .گیرند رده شکل میشود و ارتباط و کاربردهاي تجاري گست در این مرحله، پذیرش عمومی شروع می

  بینی ، نشان دهنده مدت زمان پیششده استآورده  هاي گارتنرکه در پایین نمودار و اشکالی اعدادي بندي فوق، عالوه بر بخش
هم اکنون در  واقعیت افزودهطور مثال  باشد. به می وري بهره فالت یعنی نهایی مرحله به نظر مورد آوري شده براي رسیدن فن

 . برد تا به مرحله نهایی و کاربرد گسترده در بازار برسد سال زمان می 10تا  5بوده و  نی ترکیدن حبابیع سوممرحله 

چین و  هاي نوظهور نشان داده شده است. موقعیت بالك براي تکنولوژي 2016) هایپ سایکل گارتنر سال 15(تصویر در 
رود  هاي از جمله تکنولوژهاي دیجیتالی هستند که انتطار می ژياینترنت اشیا در این نمودار نمایش داده شده است. این تکنولو

و کار صنعت بانکی را دچار تغییرات اساسی نمایند. همانگونه که در   هاي کسب و کار بویژه مدل هاي کسب  بسیاري از مدل
تا  5رود در بازه  و انتظار میدر مرحله دوم این چرخه قرار داشته  2016چین در سال  توان دید، اینترنت اشیا و بالك میتصویر 

 2015سال آینده به شکوفایی رسیده و استفاده از آنها عمومیت پیدا کند. تکنولوژي محاسبات ابري مطابق با هایپ سایکل  10
 اکنون به شکوفایی رسیده است. گارتنر هم

1 Technology Trigger 
2 Peak of inflated expectation 
3 Trough of disillusionment 
4 Slope of enlightenment 
5 Plateu of productivity 
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 [19]هاي نوظهور  تکنولوژيگارتنر:   2016 هایپ سایکل -15تصویر 

داري باز و تکنولوژي  اي کسب و کار بانکی که حاصل فرآیند دیجیتالیزه شدن فرآیندهاي بانکی است، بانکه از جمله مدل
داري باز ارائه شده است نمایش  براي بررسی بانک 2015سایکل گارتنر که در سال  ) هایپ16(تصویر وابسته به آن است. در 

ي پنجم از  ها در مرحله تک خی از نتایج دیجیتالزه شده مانند فین، بر[19]سایکل گارتنر  داده شده است. براساس این هایپ
ي شکوفائی  عبارت دیگر این بازیگران تازه وارد صنعت بانکی، اکنون در مرحله )). به16کند ( تصویر ( این فرآیند قرار دارند می

دیگر استفاده از آنها عمومیت پیدا ها در حال نمایان شدن است و در کمتر از دو سال  قرار داشته و کاربردهاي تجاري آن
باز در مراحل اولیه بوده و براي تجاري شدن و استفاده عام -داري متن هاي بانک ها مانند سیستم کند. ولی برخی بخش می

 باشند.  نیازمند به گذر زمان بیشتري می
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 [19] یشنداري باز، اپلیکیشن و فروشگاه اپلیک گارتنر: بانک 2015سایکل  هایپ -16تصویر 

 تغییرات جمعیتی

شمار  گذاري به هاي سیاست هاي این علم در زمینه ترین اصطالح اي در علوم اجتماعی است و از مهم نسل، مفهوم گسترده
داراي  حاکم و هر نسلی با توجه به شرایط زمانی و مکانی کند نیز تغییر می افراد سبک زندگی ،ها با تغییر نسلرود.  می

ي ترین ویژگی نسل حاضر را برشماریم، شاید بتوان از دنیاي مجازي و فضا اگر بخواهیم مهم باشد. یهاي خاص خود م ویژگی
هاي نوین ارتباطی،  آوري اطالعات و ارتباطات و مظاهر عینی آن در قالب ابزارها و شیوه دیجیتال نام برد. پیشرفت شگرف فن

تحول بسیار عمیقی را در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و زندگی روزمره افراد جامعه ایجاد کرده است. شیفتگی نسل جوان 
ي جوامع به نحوه  ها کم و بیش در همه آوري ي گسترده آنها از این فن ت و استفادهآوري اطالعات و ارتباطا به مظاهر فن

عنوان تفاوت اساسی نسل جوان  آوري اطالعات و ابزارهاي دیجیتال، به محسوسی قابل مشاهده است. دسترسی گسترده به فن
 شود.  هاي گذشته قلمداد می امروز با نسل

الگوهاي ها و  هاي متفاوت با ارزش از نسل يی با افرادئرویاروچگونگی ، مختلفصنایع  مدیران هاي اصلی یکی از چالش
ي تکنولوژي دیجیتال  هاي صورت گرفته در حوزه هاي نسل امروز، تحول یکی از دالیل اصلی بروز تفاوت رفتارهاي مختلف است.

متخصصان علوم  حدي زیاد بوده است که ویژه ظهور مفاهیمی مانند دنیاي مجازي به هاي دیجیتال به است. تأثیر تکنولوژي
ها را با توجه به چگونگی  نسل کنند. میبندي  دنیاي مجازي طبقه مانند هاي پدیده باآنها ی ئها را براساس رویارو ارتباطات، نسل

 کنند. بندي می تقسیم  Zو X ،Yي  تعامل با دنیاي دیجیتال به سه دسته

سل  • میالدي) نسل  1964-1946هاي  اند (یعنی متولدین بین سال تولد شدهنسلی که بعد از جنگ جهانی دوم م :Xن
X  و یاBaby boomer 71تا  53سن آنها بین  2017شوند. این نسل، شامل افرادي است که در سال  نامیده می 

از تولد آنها  سال است. افراد این نسل، وابستگی زیادي به ابزارهاي دیجیتال ندارند؛ در واقع دنیاي دیجیتال در زمان بعد

http://ghalameto.ir/news/15088/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://ghalameto.ir/news/15088/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF


                                                                                                        

20 
 

رشد و گسترش پیدا کرده است. افراد این نسل براي ورود به دنیاي دیجیتال ناچارند تا از نسل خود فاصله بگیرند و به 
 شوند. همین دلیل مهاجران دیجیتال نامیده می

سل • یا  Y شمسی) نسل 70و  60 ي متولدین دههمیالدي ( 90 ي تا اواسط دهه 80به متولدین دهه :  Yن
Millenniums که بعد از نسل  دلیل این این نسل به .شود گفته میX  قرار گرفته، نسلY این نسل، شود. نامیده می 

کارکردن در فضاي  .اینترنت مسلط هستند مانندکامالً به ابزارهاي ارتباطی جدید  بوده وآوري  عصر فن متولدین
 .هد د تشکیل میاین نسل را  امروزه نیروي کاربیشتر جمعیت  بوده و Yي نسل   بخشی از زندگی روزمره ،مجازي

سل • شوند و با  نامیده می Z ، نسلشمسی) 90و  80(متولید دهه  به بعد میالدي 90 ي متولدین اواسط دهه: Z ن
 ي کنند که اینترنت همه ها در زمانی زندگی می اي . نسل شبکهشوند شناخته مینسل اینترنت یا نسل شبکه  عنوان
 " عنوان ي امروزي هستند، گاهاً بهها نوجوان کهاین نسل  است. ثیر قرار دادهأي و اجتماعی را تحت تهاي اقتصاد عرصه

 .شوند نامیده مینیز  "شهروندان دیجیتال 

 داري در آینده صنعت بانکها  جایگاه نسل

اگر چه دنیاي دیجیتال در ارد. باشد با توجه به شرایط سنی در شرایط بازنشستگی و یا از کار افتادگی قرار د ، نسلی میXنسل 
در بسیاري از موارد ناچار به استفاده از این ابزارها رشد و گسترش پیدا کرده است ولی این نسل  Xزمان بعد از تولد نسل 

تا از نسل خود فاصله بگیرند و رویکردهاي نسل دیجیتال را شوند، ناچارند  چنین فضائی مواجه میهستند. این افراد وقتی با 
توان با عنوان مهاجران  شوند. حجم افرادي که از آنها می ذیرند، به همین دلیل افراد این نسل، مهاجران دیجیتال نامیده میبپ

رو به  Xبراساس آمارهاي منتشر شده جهانی جمعیت نسل تر از نسل دیجیتال است.  دیجیتال نام برد، امروزه بسیار گسترده
سال یعنی  60% جمعیت جهان را افراد باالي 21میالدي بیش از  2050شده تا سال هاي انجام  طبق مطالعهافزایش است. 

) 17(تصویر % جمعیت جهان از شامل شده است. در 10این نسل  2000که در سال  تشکیل خواهند داد در حالی Xنسل 
با . [20]ده شده است نشان دا 2050تا  1950ساله از سال  50ي زمانی  سال جهان در سه بازه 60میزان جمعیت باالي 

هاي مختلف جامعه، ناچار به استفاده از بزارهاي موجود و مرسوم  هر سناریوي محتملی نسل رخداد و باتمامی این تفاسیر 
هاي  ویژه صنعت مالی باید براي جلب رضایت این نسل که اغلب چابکی نسل ریزان صنایع مختلف، به بنابراین برنامه باشند. می

  ریزي نمایند. ام تعامل با ابزارهاي دیجیتال را ندارند، تالش و برنامهبعد از خود هنگ

 
 [20] 2050تا  1950سال جهان از سال  60میزان جمعیت باالي  -17تصویر 
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هاي  سال و باالتر قرار دارند متولدین سال 60ي سنی  در بازه 2050ها، افرادي که در سال  با توجه به تعاریف ارائه شده از نسل
هاي  باشند. صنعت مالی در حال حاضر خدمات و محصول یا جوان امروزي می Yمیالدي و قبل از آن، یعنی نسل  80ي  ههد

اي از   عبارتی، صنعت مالی تجربه باشند. به کند که متولدین عصر دیجیتال نمی سالی از جامعه ارائه می 60خود را به نسل باالي 
اینترنت  مانندکامالً به ابزارهاي ارتباطی جدید  بوده وآوري  عصر فن متولدین سالی که نها به افراد که ارائه خدمات و محصول

باشد  کنونی می Yآینده که نسل  X، را دارا نیست. بنابراین این صنعت باید خود را براي ارائه سرویس به نسل مسلط هستند
ها  علت استفاده از آخرین تکنولوژي در واقع این نسل به. هاي کسب و کار خود باشد ي ایجاد تغییر در مدل مهیا نماید و آماده

تمامی آمارها حکایت  همچنین، هاي زندگی خود، وفاداري کمی نسبت به استفاده از یک برند خاص دارند. در بسیاري از جنبه
آینده، صنعت  سال بر تنوع طلبی نسل کهن عالوهبنابراین،  .[20] تر شدن شهرها دارد ایش جمعیت جهان و شلوغزاز اف
هاي  پژوهی و طراحی مدل سن و مسائل مرتبط با آن را در آینده کهولت تراکم جمعیت همراه با داري باید مواردي مانند بانک

 کسب و کار آینده خود لحاظ نمایند. 

لیت و محیط هاي مختلف رویکردهاي متفاوتی نسبت به مسائلی مانند م هاي حوزه دیجیتال، نسل ها و چالش عالوه بر فرصت
صورت جهانی و  المللی افراد نسل جدید به رنگ شدن مرزهاي بین زیست دارند. با توجه به افزایش تعامالت بین جوامع و کم

هاي مالی و زیست محیطی و ...)  جهانی (بحران هاي کنند. براي مثل مفاهیمی مانند بحران فراملی با بسیاري مسائل برخورد می
افزایش رهبران جوان و حاکم شدن این نسل بر جهان  ،ده است. یکی از نکات حائز اهمیتتر ش پررنگ در ادبیات امروز جوامع

د از آن نتوان هاي آن آگاه هستند و می ها و چالش پتانسل ها، فرصت است. این رهبران جوان با دنیاي دیجیتال غریبه نبوده و به
. بدیهی است که این مدیران جوان، نسبت به مدیران سنتی نگاه متفاوتی هاي خود استفاده نمایند برد اهداف و برنامه براي پیش

گذاران جوان  داري خواهند داشت. با تثبیت این نسل از سیاسیت هاي مالی و صنعت بانک به اغلب مسائل و از جمله به حوزه
داري  المللی، بانک نند ارتباطات بینو کار صنعت بانکی بود. بویژه در حوزهاي ما هاي کسب  باید منتظر تغییرات اساسی در مدل

وکارهاي مرتبط با آن تغییرات نسبت به گذشته   جهانی و بکارگیري ابزارهاي دیجیتال در این صنعت و همچنین کسب
 آنها نمایش داده شده است. جایگاهترین رهبران جهان همراه با سن و  ) جوان18در تصویر ( تر خواهد بود. ملموس
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 .[21] دنیا رهبران ترین جوان -18تصویر 

الحتصیالن دانشگاهی نسل جدید نسبت به گذشته است. در  ها، افزایش تعداد فارغ از دیگر عوامل بسیار مهم در تفاوت نسل
 بخش بعدي به این مساله و تاثیرات آن بر صنعت مالی پرداخته خواهد شد.

 دانشگاهی  نتحصیالالافزایش فارغ 

الي خبرها، خبري از تعداد نیروي  توان در البه هاي آنها سخن رفته است اما به ندرت می ها و چالش همواره در خبرها از بانک
. صنعت شود هر شغلی محسوب می اساسی در دنیاي کنونی سواد از ملزومات .پیدا کردها و میزان تحصیالت آنها  انسانی بانک

ي  گیرنده دارد. نکته دهنده و سرویس دي به سطح سواد سرویسمالی با توجه به ماهیت مشتري مبناي آن وابستگی بسیاري زیا
اي، فرهنگی و اجتماعی هر  سطح سواد رسانهتناسب مبنا باید مورد توجه قرار گیرد، -هاي مشتري بسیار مهمی که در سیستم

کند.  مل میمحور سطح سواد مانند یک تیغ دولبه ع-هاي مشتري گیرنده است. در سیستم دهنده و سرویس دو طرف سرویس
گردد. در  ی ایجاد شده و اغلب منجر به مهاجرت مشتریان میتخوانی در این معیارها، نارضای در صورت وجود عدم تعادل و هم

 باالیی اهمیت عبارتی جلوتر بودن سیستم از مشتري از سرویس دهنده یا به و توانایی ها باال بودن سطح سواد سیستماین 
د ولی حالت عکس آن ممکن است باعث از نرا تحمل نمای انماندگی مشتری د عقبنتوان می ها . سرویس دهندهبرخوردار است

دست رفتن مشتري و مهاجرت او به سوي صنعت رقیب گردد. لذا، یکی از نکات بسیار مهمی که در صنعت مالی باید مورد 
از نظر سطح  ایران اکثر کارمندان شبکه بانکی ،براي مثالباشد.  ها می کارکنان و مشریان بانک سطح تحصیالتتوجه قرار گیرد، 

 88دهد تا پایان سال  به گزارش ایلنا، آخرین آمار منتشر شده در این زمینه نشان می دارند.تحصیالت در گروه دیپلم قرار 
وجود الی بانک به همراه موسسه م 17اند ( در این تاریخ،  بودهنفر در شبکه بانکی مشغول فعالیت  395هزار و  177حدود 

مشغول به هاي دولتی  درصد آنها در بانک 92هاي خصوصی و  درصد این افراد در بانک 8حدود داشته است). از آمار مذکور، 
، بازنشستگی نیروهاي با سابقه و هاي خصوصی ورود بانک توجه مواردي مانند با هااین آمار رسد که به نظر می . البتههستند کار

 .یافته باشدتغییر  ،که بانکیبه شب جذب نیروهاي جدید
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توان باعث باال رفتن سطح  سرعت در حال افزایش است. این مساله می سطح سواد نسل جدید (سواد اجتماعی و دانشگاهی) به 
هاي سازنده میان صنایع مختلف، از جمله صنعت مالی و بانکی؛ که همه افراد جامعه به نوعی در  توقع مشتریان و ایجاد رقابت

صورت آماري در مقاطع مختلف تحصیلی نمایش  التحصیالن دانشگاهی به ) تعداد فارغ19(تصویر با آن هستند، گردد. در تعامل 
 .[22]التحصیالن دانشگاهی در پنج سال اخیر مقایسه شده است  میزان فارغتصویر داده شده است. در این 

 
 [22] مقاطع مختلف التحصیالن دانشگاهی بصورت آماري در تعداد فارغ -19تصویر 

آمارهاي حاکی از آن است که سطح سواد کارکنان و مدیران بانکی همراه و همگام با سطح سواد جامع رشد نکرده است. به 
التحصیالن  تر از رشد فارغ عنوان مثال بکارگیري نیروهاي با مدرك کارشناسی ارشد و دکتري در سیستم بانکی بسیار پایین

هاي بزرگ قدیمی  هاي بسیار اساسی را در صنعت بانکی بویژه بانک تواند چالش این مساله می .ع استدانشگاهی در این مقاط
ها را به تفکیک خصوصی و دولتی بررسی  اگر آمار مربوط به تحصیالت کارمندان در بانکمانند ملی، سپه و ... ایجاد کند. 

تواند یکی از دالیل اصلی  هاي مانند چابک بودن، می عاملعامل فوق در کنار . خواهد بودنتیجه تا حدودي متفاوت  گردد،
 تر باشد. ها قدیمی هاي خصوصی و غالبا نو تاسیس نسبت به بانک موفقیت نسبی بانک
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 طبق آمارهاي منتشر شده نرخ بیکاري در جامعه ایران به ویژه در میان قشر تحصیل کرده با سرعت باالیی رو به افزایش است
هاي قرار دارند که داراي بیشترین آمار بیکاري  محیط زیست، علوم کامپیوتر و هنر در صدر رشته هاي رشته التحصیالن فارغ و

در صورت  .چالش آفرین باشد (که هست) جمعیت جوان ایران همچنین ن واارذگ براي ساسیت تواند . این مساله میباشند می
. در شودبرداري  هاي مثبت از آن بهر گونه بهتواند  ها می نگرانی عالوه بر رفع ،این مساله در جهت بهبود گذاري صحیح سیاست
همانگونه که اشاره شد . [23] هاي مختلف تحصیلی نمایش داده شده است التحصیالن رشته ) سطح بیکاري فارغ20(تصویر 

دنیاي امروز تلقی  هاي داري سبز) و ارائه محصوالت جهانی از جمله چالش سبز شدن صنایع ( از جمله صنعت مالی و بانک
صورت  توانند به باشند، می گردد. لذا افرادي که داراي تحصیالت دانشگاهی در رشته محیط زیست، علوم کامپیوتر و هنر می می

کار گرفته شوند. بدیهی است، افرداي که در این رشته داراي تحصیالت دانشگاهی  صحیح مدیریت شده و در این حوزه به
تواند آموزش پیدا کرده (چه به  تر بوده و با صرف هزینه و زمان کمتري می پذیرتر و خالق عادي آموزشباشد نسبت یک فرد  می

 عنوان سیاست گذار، کارمند یا مشتري)، نوآوري ایجاد نموده و موثر واقع شود. 

 
 [23]هاي مختلف تحصیلی  التحصیالن رشته میزان بیکاري فارغ -20تصویر 
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ي معنا داراي حتی با  سواد دیجیتال جامه ایران نسبت به سایر جوامع پایین بوده و داراي فاصلهطبق آمارهاي رسمی سطح 
 12 ،نمره 100از  سطح سواد دیجیتال جامه ایران طبق گزارش رسمی مرکز ملی فضاي مجازيباشد ( کشورهاي منطقه می

تواند براي رفع این  هاي تحصیلی هستند؛ می رشته بیکارتریندر میان التحصیالنی که داراي رتبه دوم  است). لذا فارغنمره 
ي سواد دیجیتال ایفاي  گذاري صحیح به عنوان سفیران توسعه سیاست یک توانند با معضل مورد توجه قرار گیرند. این افراد می

با  نیروي بالقوه. این استفاده نمایند براي تولید محصوالت جدید توانند از آنها ها می هاي چابک و استارتاپ نقش نمایند و شرکت
عالوه بر فراهم کردن نیروي کار ارزان و  ،تواند آموزش دیده و مورد استفاده قرار گیرد. این شرایط هاي اندك می صرف هزینه

. از دیگر سو با توجه به پایین بودن سطح شود میهاي اجتماعی ناشی از بیکاري آنها  بهبود شرایط اجتماعی مانع از ایجاد بحران
 انواع هاي اجتماعی مانند د منجر به ناهنجارينتوان می آنها ،د دیجیتال جامع ایران در صورت عدم مدیریت صحیحسوا

 .کند شرایط فوق مانند یک تیغ دولبه عمل می ،عبارتی م سایبري گردند. بهئهاي مرتبط جرا کالهبرداري دیجیتال و بحث

 جهانی شدن

ی است. یمرزهاي جغرافیارنگ شدن  المللی شدن و کم ي بین منزلهزیر است که به ناپذیر و ناگ جهانی شدن فرآیندي اجتناب
بدون عد اقتصادي است. عد آن، بترین ب آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهم از جملهامروزه فرآیند جهانی شدن 

نولوژي است. طی چند دهه اخیر، عمق و تک ي هاي صورت گرفته در حوزه روند جهانی شدن تحول هاي اصلی پایهیکی از شک 
صنعت مالی نیز مانند  که مدیریت جهان را وارد پارادایم جدیدي کرده است. است بوده اي زیاد به اندازه ها گسترش این تحول

هاي   اصلهي ارتباط و تکنولوژي اطالعات بوده و با کاهش ف هاي ایجاد شده در حوزه ها و تحول سایر صنایع بسیار متأثر از تغییر
گیر پیدا کرده و با سرعت بیشتري در  هاي مالی نیز افزایش چشم زمانی و افزایش سطح تعامل جوامع میزان ارتباطات و تعامل

شدن وجود قوانین  هاي اصلی صنعت مالی در فرآیند جهانی شدن است. یکی از مشکالت و چالش حال حرکت به سمت جهانی
هاي ایجاد شده  قوانین سرعت تغییرها ایجاد شده در صنعت مالی را نسب به سرعت تغییر باشد. این ملی و داخلی کشورها می

هاي اصلی صنعت  عبارت دیگر یکی از چالش هائی که متأثر از صنعت ارتباطات هستند، کاهش داده است. به در سایر حوزه
هائی که صنعت مالی  . با تمامی مقاومتها است مالی، سرعت پایین جهانی شدن آن در مقایسه با سایر صنایع و تکنولوژي

دهد، ناچار به پذیرش این واقعیت و استفاده از مزایا و تحمل معایب  خواسته یا ناخواسته در برابر جهانی شدن خود نشان می
 احتمالی آن است. 

داي امر، کشورهاي ابت باشد. در گذاري هنگفت در تمامی ابعاد قابل رقابت می گسترش مفهوم جهانی شدن، مستلزم سرمایه
صادرات خود را افزایش دهند. اما پس از مدتی  ، فقطتوسعه یافته با درك این مهم، سعی نمودند تا با تقویت روزافزون خویش

کشورها به این نکته مهم رسیدند که مفهوم جهانی شدن در صورتی دقیقاً قابل اجراست که کلیه کشورهاي جهان در این 
به صورت کامل ه بیان دیگر به صرف افزایش توان کشورهاي توسعه یافته، اهداف اساسی جهانی شدن مسیر آن گام بردارند. ب

محقق نخواهد شد، بلکه حتی کشورهاي فقیر نیز جهت همگامی با سایر کشورها، باید تا حدودي جهانی شوند. این امر باعث 
، صنعت مالی ناچار است که خود این رخدادایا و معایب تر شده است. با وجود تمامی مز ایجاد بهبود نسبی در کشورهاي ضعیف

را براي مواجهه با این پدیده آماده کرده و در کنار بیشینه کردن مزایاي آن خود را در مقابل معایب احتمالی آن مقاوم نماید. با 
از جهانی شدن دنبال  مالی هاي مختلف جهان، اهدافی که صنعت  ي یافتگی بخش ي موجود در میزان توسعه توجه به فاصله

 ،اقتصادهاي مختلف از جهانی شدن در  داري صورت کلی اهداف صنعت بانک کند در بازارهاي مختلف متفاوت است. به می
) اهداف 21(تصویر . در گرددافزایش رشد اقتصادي، افزایش کارایی و افزایش اثرگذاري خالصه  تواند در سه هدف کلیِ می

 .[24]نشان داده شده است  اي مقایسهصورت  اي مختلف از جهانی شدن بهداري در بازاره صنعت بانک
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 [24]داري در بازارهاي مختلف از جهانی شدن  اهداف صنعت بانک -21تصویر 

توان در سه هدف  هاي مختلف اقتصادي را می در بازارها و بخش  داري از جهانی شدن که اهداف کلی صنعت بانک با وجود این
رد، ولی تعابیر مختلفی از این اهداف در بازارهاي مختلف وجود دارد. در اقتصادهاي توسعه یافته، هدف اصلی فوق خالصه ک

که در اقتصادهاي درحال توسعه و نوظهور، هدف اصلی آنها تولید  یابی به حجم باالتري از مشتري است؛ در حالی رشد، دست
هر دو دسته از اقتصادهاي فوق  وري است. در زارها مذکور افزایش بهرههاي نوآورانه است. ولی هدف هر دو گروه از با محصول

اي جدید است، درحالی که در اقتصادهاي توسعه یافته این هدف از  هدف از افزایش اثرگذاري، کشف استعدادهاي توسعه
 باشد.  اهمیت بیشتري برخوردار می

 داري سبز پایداري و بانک

باشد.  رو می ترین مسائلی هستند که جهان با آن روبه محیط زیست از جمله پیچیده دگیي آلو تغییرات آب و هوایی و مساله
میلیون نفر شده و همچنین این  9باعث مرگ  2015براساس تحقیقات صورت گرفته، انواع مختلف آلودگی فقط در سال 

گزارش منتشر شده در کمیسیون . بر اساس [25]تریلیون دالر شده است  6/4معضل باعث ایجاد خسارت اقتصادي بالغ بر 
در مورد آلودگی و بهداشت، در کشورهاي کمتر توسعه یافته، بیماري و مرگ و میر ناشی از آلودگی باعث کاهش  1لنست

مرگی که در  6شود. براساس آمارهاي منتشر شده از هر  درصد در سال می 2تا  1وري و کاهش تولید اقتصادي به میزان  بهره
، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی در . طبق آمارها[25]دلیل انواع مختلف آلودگی است  یک مورد آن بهدهد  جهان رخ می

درصد  20گزارش کمیسیون لنست، تقریبا  بهآسیا، جنوب صحراي آفریقا و شرق اروپا نسبت به سایر نقاط جهان بیشتر است. 
در  ، حدود یک چهارم تلفات انسانی به آلودگی وابسته است.مرگ و میر در چین مرتبط با آلودگی است. در هند و بنگالدش

 ایران نیز در 1394 سال در گزارش، طبق اینباشد.  ها می درصد مرگ و میر مربوط به انواع آلودگی 6ایاالت متحده، کمتر از 
 .است بوده هوا آلودگی تعل به آنها سوم دو که اند داده دست از را خود جان مختلف هاي آلودگی دلیل به نفر هزار 48 حدود

1 The Lancet Commission on Pollution and Health 
                                                 

http://gahp.net/commission-pollution-health/
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بدیهی است که آلودگی محیط زیست تنها دلیل مرگ و میر افرد در جهان نبوده و این مساله وابسته به موارد مختلفی است. 
 صورت آماري نمایش داده شده است.  ) به22دالیل اصلی مرگ افراد در تصویر (

 
 [25] آندالیل  جهان و میزان مرگ و میر -22تصویر 

میلیون نفر شده  9باعث مرگ  2015) نمایش داده شده است انواع مختلف آلودگی فقط در سال 22نگونه که در تصویر (هما
ها،  ها، نیروگاه اند. منبع این آلودگی میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده 5/6است. از میزان ذکر شده، 

هاي  آب باشد. شایان ذکر است که اي در کشورهاي فقیرتر می خانه نتشار گازهاي گلها و وسایل نقلیه، و همچنین ا کارخانه
طور قابل توجهی باعث  آلوده، خاك و مواجهه شغلی افراد با مواد شیمیایی خطرناك از جمله دیگر موارد آلودگی هستند که به

رغم آنکه  گردند و به دار طبیعت تلقی می ها از جمله صنایع دوست با وجود آنکه بانک افزایش تلفات انسانی شده است.
ي اقدامات مشتریان خود بر  واسطه ها تاثیرات زیادي بر روي محیط ندارد ولی تاثیرات خارجی که به هاي داخلی بانک عملیات

نند هاي صنعتی ما گذاري در پروژه داري یکی از منابع اصلی سرمایه گیر است. صنعت بانک گذارند، بسیار چشم روي محیط می
فوالد، کاغذ، سیمان، مواد شیمایی، کودهاي کشاورزي، برق، نساجی و مواردي از این قبل است که باعث حداکثر انتشار کربن 

تواند نقش واسطه را بین توسعه اقتصادي و حفاظت از محیط زیست براي ترویج  بنابراین، بخش بانکی می. گردند در طبیعت می
گردد  داري سبز، به کسب و کارهاي بانکی اطالق می و مسئولیت اجتماعی بازي کند. بانک گذاري پایدار زیست محیطی سرمایه

شود که به کاهش کلی انتشار خارجی کربن و کاهش میزان استفاده داخلی کربن  هایی و به روشی انجام می که در چنین حوزه
هت جلوگیري از تخریب منابع طبیعی، کاهش هاي اعتباري در ج تر، تدوین و هدایت سیاست نماید. به بیان دقیق کمک می

هاي اقتصادي و پولی در مسیر تحقق توسعه  ها بخشی حیاتی از مجموعه سیاست آیندهاي صنعتی و حمایت از زیست بوم
شود. محصوالت و خدمات سبز ارائه شده در  داري سبز نام برده می عنوان بانک باشد که امروز درصنعت مالی از آن به پایدار می

 شوند: نعت مالی معموال به چهار زیر مجموعه اصلی زیر تقسیم میص
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 محصوالت و خدمات سبز ارائه شده در صنعت مالی -23تصویر 

گذاري  هاي کاهش جمعیت سرمایه هاي سبز و پروژه ها باید در تکنولوژي براي کمک به کاهش انتشار خارجی کربن، بانک
شوند ولی سطح کنونی عملیات بانکی میزان تاثیرات  صنایع آالیند در نظر گرفته نمیها در دسته  نمایند. با وجود آنکه بانک

نمایند (مانند روشنایی، تهویه، تجهیزات الکتریکی/الکترونیکی،  ها را بدلیل حجم وسیعی از انرژي که استفاده می کربنی بانک
هاي سبز و مواردي از این دست به  داشتن ساختمانآوري اطالعات و مواردي از این قبیل)، میزان استفاده زیاد کاغذ، ن فن

ها، فرآیندها و محصوالتی را انتخاب نمایند که میزان  ها باید تکنولوژي میزان قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین، بانک
  سعه دهند.تاثیرات کربنی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همچنین آنها باید کسب و کارهاي پایدار را تو

 بندي جمع

داري سبز بر صنعت مالی مورد  هاي جمعیتی، جهانی شدن و بانک در این پژوهش تأثیر چهار روند دیجیتالیزه شدن، تغییر
توان ادعا کرده که افزایش نفوذ اینترنت و ابزارهاي دیجیتال اثرگذارترین رخدادها در این صنعت  قرار گرفت. می مطالعه

آثار رخدادهاي  که در اختیار دارندتوانند از طریق ابزارهاي  میاین حوزه گذاران  سیاسترو،  ه شرایط پیشباشند. با توجه ب می
عنوان بازیگران کلیدي این صنعت  به ها و مقررات سیاست  تعیین توانند عالوه بر می آنها .و تغییر دهندبخشیده را تنوع  مذکور

شوند، در  یع نظامی از جمله تاثیرگذارترین صنایع جهان امروز محسوب مینیز ایفاي نقش کنند. صنعت مالی در کنار صنا
هاي آینده بیش از آنکه ماهیت  نظران جنگ حالی قدرت نظامی بسیار متاثر از قدرت اقتصادي است. به عقیده بسیاري از صاحب

ثیرگذاري ابزارهاي دیجیتال بر ي اهمیت و تا نظامی داشته باشند، ماهیت اقتصادي خواهند داشت. این مساله نشان دهنده
دیگري نیز  طرقابزارهاي دیجیتال فراتر رفته و از  حوزه نفوذ ي صنعت مالی و تبع آن قدرت کشورها است. عالوه بر این، آینده

ترین و  جمهور قوي شناسان انتخاب رئیس ي جهان تاثیرگذار هستند. براي مثال، بسیاري از جامعه بر شرایط حاکم و آینده
دانند.  می 1هاي اجتماعی دیجیتال از جمله توییتر یرگذارترین اقتصاد جهان یعنی ایاالت متحده آمریکا را مدیون نفوذ شبکهتاث

1 Twitter 
                                                 

https://twitter.com/login?lang=fa
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 این کننده در دنبال تعداد حسب بر کاربري حساب یکمین و بیست توییتر، در 1کننده دنبال میلیون 42,4 با ترامپ دونالد
جمهور آمریکا نسبت به  کنندگان دونالد ترامپ رئیس ) تعداد دنبال24(تصویر در  .شود می محسوب مجازي شبکه

 ي رسانه در توییتر نمایش داده شده است.  مداران، ورزشکاران و فعاالن حوزه سیاست

 
 [26]هاي  مداران، ورزشکاران و رسانه جمهور آمریکا در نسبت به سیاست کنندگان دونالد ترامپ رئیس تعداد دنبال -24تصویر 

اي دارد، تغییراتی که  هاي اجتماعی، فرهنگی و رسانه حکایت از تحوالت بنیادین در حوزهجهان امروز تمامی شواهد موجود 
تحوالت اغلب دارايِ تاثیرات دوسویه بوده نقش علی و معلولی بازي این ي تکنولوژي هستند.  هاي حوزه اغلب حاصل پیشرفت

والت اقتصادي محسوب ترین پارامترها و متغییرهاي تح ي بانکی از کلید هاي حوزهکنند. صنعت مالی و بویژه کسب وکار می
ها هوشمند و  هایی که بتوانند از زمیئه فراهم شده توسط ابزارهاي دیجیتال از جمله تلفن صنایع مالی و بانکگردند.  می

ي  تري از جامعه  قباي خود بخش وسیعتواند نسبت به ر تري استفاده نمایند می هاي اجتماعی مجازي به شکل مطلوب شبکه
میالدي  2012در سال  2جمناي ي فرانسوي کپ هدف را تصاحب نمایند. براي مثال، براساس آمار منتشر شده توسط موسسه

% 7/32این درصد به  2017اند در حالی که در سال  داري موبایل استفاده نکرده % از مشتریان صنعت بانکی هرگز از بانک5/47
هاي کاربري نیز آمارها حکایت از افزایش تمایل به استفاده از ابزارهاي دیجیتال دارد. در  یدا کرده است. در سایر گروهکاهش پ
بصورت  2012نسبت به سال  2017) میزان استفاده مشتریان از سرویس موبایل براي انجام امور بانکی در سال 25تصویر (

 . [27]آماري مقایسه شده است 

1 Follower  
2 Capgemini 

                                                 



                                                                                                        

30 
 

  
 [27] میالدي  2017نسبت به سال 2012داري موبایل در سال  میزان استفاده از سرویس بانک -25تصویر 

ي تکنولوژي و ابزارهاي دیجیتال  باشد که تحوالت حوزه ها و سالیق کاربران از جمله رخدادهاي بسیار مهمی می تغییرات نسل
درصد افراد متعلق  60، 2016بوك در ابتداي سال  زارش فیسگتر کرده است. براي مثال، به  تر و ملموس را عمیق  تاثیرات آن

هاي  این نسل در شبکه .هاي اجتماعی حضور داشته باشد بانکی که در آن حساب دارند در شبکه اند، دادهترجیح   Yبه نسل
به اشتراك ا دیگران بتجارب خود را  و مندي رضایتدهند که میزان  بوده و ترجیح میها  تر از سایر گروه اجتماعی بسیار فعال

هاي مجازي تعامل بهتري با مخاطبان برند  هاي اجتماعی در شبکه توانند با توجه ویژه به شبکه ها می رو بانک این بگذارند. از
 مند شوند.  از آن بهرههاي بازاریابی  یکی از مؤثرترین روش عنوان بهخود داشته باشند و 

در تحوالت تاریخی هستند. دنیاي دیجیتال عالوه بر تاثیر غیرمستقیم بر سران  ي کلیدي سران قدرت و سران ثروت دو مولفه
نفر از آنها  5فرد ثروتمند جهان  10از میان  که سران ثروت نیز موثر است، به نحوي داراییقدرت به صورت مستقیم در میزان 

ثروتمندترین فرد  10)؛ 26(تصویر د. در ان ي دیجیتال کسب کرده صورت مستقیم از راه کسب کارهاي حوزه ثروت خود را به
نمایش داده شده تصویر . همانگونه که در این [28]ي فعالیت آنها نمایش داده شده است  میزان ثروت و همچنین حوزه، جهان
که اخیرا نیز در صدر این  2ثروتمندترین فرد جهان ثروت خود را مدیون دنیاي دیجیتال است و جف بزوس 1سگیت بیل ،است

 وه قرار گرفته است بر مبناي داد و ستد دیجیتال ثروت جادویی خود را کسب کرده است.گر

1 Bill Gates 
2 Jeff Bezos 
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 [28]ثروتمندترین فرد جهان بنا به آمار نشریه فوربز  10 -26تصویر 

عنوان دومین عامل تاثیرگذار  باشد که به ها از جمله رخدادهاي کلیدي در تحوالت اجتماعی می و تغییر نسلتحوالت جمعیتی 
دیجیتال، سطح توقعات و تنوع طلبی نسل جدید از  بر صنعت مالی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. افرایش دانشِ

منظور بهبود آینده صنعت بانکی براي آنها چاره اندیشی شود. از میان  جمله مواردي است که باید در قالب این تحوالت و به
شود که منشاء اغلب تحوالت اجتماعی نیز محسوب  نسل آن جامعه تلقی می تاثیرگذارترین Yهاي هر اجتماعی، نسل  نسل
نظرات بیش از   بر اخذ نقطه مبتنی جمناي کپ داري بانک ي توسط گروه مشاوره 2014در سال  که بر پایه نظرسنجیگردد.  می

ه خدمات بهتر ئدر صورت ارا اند که اعالم نموده Y کشور انجام گردیده است، نیمی از مشتریان نسل 32مشتري در  17000
که استفاده از کانال  با توجه به این بنابراین، .جدید خود انتخاب خواهند نمود ي عنوان گزینه ها، آن بانک را به  توسط سایر بانک

از اهمیت بیشتري برخوردار است،  Y و ... براي نسل  ATM ها از جمله شعب، اینترنت،  تلفن همراه نسبت به سایر کانال
، 2017تا سال  است برآورد شده براي مثال، موبایل گام بردارند.داري  هاي بانک قابلیت ي ها در مسیر توسعه بهتر است بانک

 از آنها رااي  هاي بانکی استفاده خواهند کرد که بخش عمده بیش از یک میلیارد نفر از تلفن همراه خود براي انجام تراکنش
توانند از  هاي پرداخت موبایلی می سیستم. با توجه به بررسی انجام شده، دهند یل میآوري تشک نسل جوان و مسلط به فن

را رشد بیشتري   ها ، اعطاي جوایز و در نظر گرفتن تخفیفNFCهاي جدید مثل آوري ی چون مجهز شدن به فنئطریق مزایا
ابزار کسب علم  عنوان بهسواد به این حوزه است. نیازهاي کلیدي ورود  این ابزارها، یکی از پیش از استفاده سواد .تجربه نمایند

باالیی برخوردار سواد  افراد آن از سطح اي که جامعه گردد. عالوه بر این، یکی از پارامترهاي کلیدي در مدیریت جوامع تلقی می
ع یتجم ، امکانآوري و فن بدون علم نخواهد داشت. را نیز آوري و به دنبال آن قدرت تولید فن آفرینی نمایدتواند علم  باشد نمین

فرهنگی بدون علم و سرمایه توسعه پیدا  هرقطعا  .از بین خواهد رفت آوري است رشد علم و فن از دالیل اصلیسرمایه که 
داري به عنوان یکی از  صنعت بانک .شود میالب خواهد غجوار  هاي هم و محکوم به مرگ یا هضم در فرهنگ نکرده

تاثیرپذیري بسیار زیادي از سطح سواد اجتماعی و دیجیتال جامعه است. با وجود آنکه در اغلب  تاثیرگذارترین صنایع داراي
ها و  مهارت اغلب افراد ، امامیسر شده استهاي دیجیتالی  آوري هاي فراوانی به ابزار و فن دسترسی جوامع مانند جامعه ایران

مرکز فضاي  انجام شده در هاي بررسی باشند. طبق دارا نمیکافی  ي هانداز به ها براي استفاده از این ابزاررا هاي الزم  آگاهی
درصد است و پا به پاي دنیا پیش رفته  50هاي هوشمند در ایران باالي  علیرغم اینکه ضریب نفوذ اینترنت و گوشی، مجازي
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طبق گزارش رسمی مرکز ملی در سطح بسیار پایینی است به شکلی که  ایران ، اما متأسفانه دانش و سواد دیجیتالی مردماست
از  این مساله یکی .گردد تلقی می بسیار نامناسب نسبت به سایر جوامع این عدد است.نمره  12 ،نمره 100فضاي مجازي از 

کرده  روي صنعت بانکی است. از دیگر سو، همانگونه که اشاره گردید سطح بیکاري قشر تحصیل هاي پیش چالش ترین مهم
 صدري محیط زیست، علوم کامپیوتر و هنر در  سه رشته آموختگان دانش عت باالي در حال افزایش بوده وایران با سر ي جامعه

کار گرفته شوند و همراه با جوان بودن جامعه ایران  افزا به توانند به بصورت هم این جدول قرار دارند. سه رشته مذکور می
رند یا در صورت عدم مدیریت صحیح منجر عواقب نامطلوب مانند پیشرو را به ارمغان آو داري دیجیتال سبزِ جهانیِ بانک

ها و صنایعی که در این حوزه  ها گردند. بدیهی است که بانک برداري هاي اجتماعی و معظالت اجتماعی مانند انواع کاله بحران
مورد توجه قرار گرفته، سهم تري استفاده نموده و خدمات بهتري ارائه نمایند بیشتر  ها به نحو مطلوب پیشرو بوده از فرصت

  تر خواهند بود. بیشتري را از بازار تصاحب کرده و موفق

، جهانی شدن این به آن پرداخته شدتعیین کننده آینده صنعت مالی  کلیدي و به عنوان رخداد در این مقاله سومین عاملی که
مرزهاي جغرافیاي است.  رنگ شدن کمن و المللی شد ي بین صنعت است. جهانی شدن فرآیندي ناگزیر است که به منزله

ي ارتباط و تکنولوژي اطالعات بوده  هاي ایجاد شده در حوزه ها و تحول صنایع بسیار متأثر از تغییر اغلبصنعت مالی نیز مانند 
یر پیدا گ هاي مالی نیز افزایش چشم هاي زمانی و افزایش سطح تعامل جوامع میزان ارتباطات و تعامل  با کاهش فاصله است.

هاي اصلی صنعت مالی در  شدن است. یکی از مشکالت و چالش کرده و با سرعت بیشتري در حال حرکت به سمت جهانی
باشد. این قوانین سرعت تغییرها ایجاد شده در صنعت مالی را نسب  شدن وجود قوانین ملی و داخلی کشورها می فرآیند جهانی

عبارت  هائی که آنها نیز متأثر از صنعت ارتباطات هستند، کاهش داده است. به زههاي ایجاد شده در سایر حو به سرعت تغییر
براي ها است.  هاي اصلی صنعت مالی، سرعت پایین جهانی شدن آن در مقایسه با سایر صنایع و تکنولوژي دیگر یکی از چالش

شکل  3هاي فراملی مانند یورو و همچنین پول 2، بریکس81جیهاي جهانی مانند اتحادیه اروپا، گروه  غلبه بر این مساله ائتالف
ها تفکرات فراملی داشته و  گرفته و در حال تقویت شدن است. بنابراین صنعت بانکی باید در طراحی محصوالت و سرویس

  تقویت نماید. در خود ها و شرایط مختلف اجتماعی را قابلیت انطباق با فرهنگ

بررسی قرار در این پژوهش مورد  تاثیرات آن حیط زیست آخرین عاملی است کهصنعت مالی بر ممستقیم و غیرمستقیم آثار 
سیستم اقتصادي  یک .باشندد نوید بخش مزایاي مشهود و نامشهود اجتماعی و اقتصادي نتوان . صنایع سبز میه استگرفت

تفاده و استخراج بدون مالحظه و پیامدهاي اس کردهنهایت تلقی  صورت بی بهو زیست محیطی را  منابع طبیعیتواند  موفق نمی
امروزي  در حال رشد اقتصادهاي اصلی هاي عنوان یکی از چالش به زیست محیطی هاي آلودگی .ندهداز آنها مورد توجه قرار 

شده و همچنین این  انسانها  باعث مرگ میلیونترین دلیل مرگ و میر،  به عنوان اصلیانواع مختلف آلودگی گردد.  تلقی می
در  ها افزایش غلظت آالیندهاي که،  گونه به اقتصادي بسیار زیادي را به جوامع تحمیل کرده است.اجتماعی و ها  تمعضل خسار

که باعث افزایش انواع بیمارها و میزان مرگ و میر  گردد دنیاي امروز محسوب می ي بسیار مهمها ت از چالشیشهرهاي پرجمع
نسبت به  96میزان الودگی هواي کالن شهر تهران در نیمه اول سال  )27(ویر به عنوان مثال در تص در کالن شهرها شده است.

  .استطی یک سال ها  دو برابر شدن آلودگیحاکی از  هاآمار ،مقایسه شده است 95مدت مشابه در سال 

1 G8 
2 BRICS 
3 Euro  
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 95نسبت به نیمه نخست سال  96مقایسه وضعیت الودگی هوا تهران در نیمه اول سال  -27تصویر 

توانند با ارائه  اند، آنها می ها با توجه به ماهیت وجودي در مناطق پرتراکم و پرتردد شهرها استقرار یافته که بانکاز آنجا  
داري اینترنتی) ترددهاي غیرضروري درون شهري را کاهش داده و به  داري از راه دور (مانند بانک محصوالت و خدمات بانک

 شایانی نمایند. ها در شهرهاي پرجمعیت کمک  کاهش آالینده

و بخشیده را تنوع  تاثیرات چهار رخداد ذکر شده که در اختیار دارندتوانند از طریق ابزارهاي  میصنعت مالی گذاران  سیاست
ریزي  رفته و به برنامهها و مقررات فراتر  سیاست ي کننده عنوان تعیین از نقش همیشگی خود به توانند می آنها .تغییر دهند
 کمبود تاثیر تحت نظران مردم صاحب بسیاري از ي ایفاي نقش کنند. به عقیده دنیاي امروزن بازیگران کلیدي عنوا منسجم به

 گیرند. این نظریه، برخالف می تصمیم اجتماعی مالحظات همچنین و شخصی رفتارهاي کنترل در ناتوانی اطالعات، و آگاهی
 1داند. ریچارد تیلر می فردي منفعت اساس بر عقالنی هاي میمتص را مردم اقتصادي رفتارهاي اساس که هاي است فرض پیش

به این مساله پرداخته است. پروفسور تیلر هاي خود  در پژوهش 2017استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل اقتصاد سال 
 "اقتصادي بدرفتاري"از  جلوگیري است که براي کرده استدالل " 2سقلمه"که یکی از پیشروان اقتصاد رفتاري است در کتاب 

 که کرد تشویق را مردم توان می مثال داد. سوق اقتصادي رفتاري خوش به را آنها توان می مردم به "اي سقلمه" با
داري با  صنعت بانک .کنند انداز پس خود بازنشستگی براي مثال عنوان به و باشند داشته بیشتري درازمدت هاي ریزي برنامه

ها ایفا کند.  اي در مدیریت این منابع غنی ثروت و سقلمه تواند نقش تعیین کننده یی و تاثیرگذار آن میتوجه به ماهیت زیربنا
هاي بد اقتصادي پرهیز و از ارتباطات  تواند به مردم کمک کند که به ترفندهاي تبلیغاتی آگاه شوند و از تصمیم این صنعت می

 خود داشته باشند. جهانی بهره برده و رفتار بهتري نسب به محیط زیست
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