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 چکیده
 یاییاند و منجر به پو را متحـول نموده یکسب و کار بانک يها حوزه، مدل یندر ا ينوآور يو سرعت باال یدجد هاي يفناور
 یشرفتبقا و پ يها برا بانک یستمی،اکوس ینمنحصر به فرد چن هاي یژگیاند. با توجه به و شده یو بانک یخدمات مال یستماکوس

 يبه معنا یجیتال. تحول دباشند یم یو ارائه خدمات نوآورانه مال »یجیتالتحول د« مسیرحرکت در  یازمندن ی،رقابت يدر فضا
در  یجیو تدر یادینبن ییراتبهبود در عملکرد سازمان و تغ یجادا يبرا یجیتالد هاي يتوسعه و حاکم نمودن فناور یري،بکارگ

 یریتو گروه مشاوران مد ام بی يآ سنچر،اک یقاتیموسسه تحق بینی یشو منطق کسب و کارها است. مطابق با پاصول 
 یانشها دارند شامل را بانک یجیتالیدر تحول د یديکه نقش کل یجیتالد يفناور یشرانپ يها محرك ینمهمتر ینی،کپجم

. انتظار باشند یم یاجتماع يها و رسانه یاءاش ینترنتبالك؛ ا یرهزنج ینی؛ماش یادگیريو  یکالن؛ هوش مصنوع يها داده ي؛ابر
با سرعت  یجتالد هاي یشرانپ یناز مجموع ا یريگ با بهره ی،ها در دهه آت بانک یجیتالید یو دگرگون یتکامل یرس رود یم

و به صورت  يفناور يفشارهاخواهد بود که بتوانند با غلبه بر  ییها متعلق به بانک یتموفق یبترت ین. بدیردصورت پذ يباالتر
به خلق ارزش  ی،بانک یدجد یستمشکل دادن به اکوس یتو در نها یانسان یروين یتتقو گ،فرهن ییرو نوآور، با تغ یرپذ انعطاف

 بپردازند. یانمشتر يبرا

 یشترخود باشند: تمرکز ب يبتوانند ضامن بقا یر،ز يها با مدنظر قرار دادن راهبردها بانک رود یانتظار م ی،رقابت يفضا ینچن در
تر  هوشمندانه يبند تر؛ بخش و اتخاذ ساختار ساده ها یتدامنه محدودتر در فعال یفو رشد درآمد؛ تعر يو هدفمند بر سودآور

 یدتول ي؛شده و مطابق با انتخاب مشتر سازي یمحصوالت به محصوالت شخص یکتفک تر؛ متنوع يو انتخاب بازارها یانمشتر
 یتمز یجادبانک ا يکه برا یداخل یندهايآن دسته از فرآ يسپار  برون ي؛نوظهور مشتر یازهايمطابق با ن یدمحصوالت جد

همسو با  یشتريب یبا انعطاف و چابک یستبا یم یزو قانونگذاران کالن ن یاستگذارانس یگر،د ي. از سوکنند ینم یرقابت
  .یندنمااقدام  یندر قوان ينسبت به وضع/بازنگر ي،فناور هاي یشرفتپ

 .یاءاش ینترنتبالك؛ ا یرهزنج ی؛هوش مصنوع ی،بانک یستماکوس یجیتال،تحول د یجیتال،د يفناور :واژگان کلیدي
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 مقدمه
افراد داشته است.  یو اجتماع يفرد یبر سبک زندگ یمهم یراتتاث یر،در دو دهه اخ یژهاطالعات بو يفناور يتوسعه کاربردها

نفر گذشته است و نرخ نفوذ آن  یلیاردم 3,8از مرز  ینترنتتعداد کاربران ا یالدي،م 2017مطابق با آمار منتشر شده تا آگوست 
 ینکه تعداد کاربران ا يا به گونه یم؛ا بوده یلکاربران موبا یندهشاهد رشد فزا یرسال اخ چنددر  ین. همچنباشد ی% م51از  یشب

مملو از ارتباطات  یاییدر دن یانمشتر ي،. با گسترش فناور]1[ % است67نفر با نرخ نفوذ  یلیاردم 5از  یشترب یادر سطح دنابزار 
 یزن یها را از ارائه دهندگان خدمات مال آورند، انتظارات آن یم تبه دس یگرد یعکه از صنا يا و تجربه کنند یم یزندگ یجیتالد

 یجادها ا بانک يضرورت را برا ینو ا انجامد یها م با بانک یانامر به رشد و تکامل ارتباط مشتر ین. ادهد یقرار م یرتحت تاث
ها در برآورده  حال، بانک ینسازند. با ا هرا برآورد یانمحورتر عمل کنند تا بتوانند انتظارات روزافزون مشتر يکه مشتر کند یم

فناورانه اشاره نمود. در  يتوان به چالش ها یده اند که از آن جمله ممواجه ش یزن ییبا چالش ها یان،ساختن انتظارات مشتر
حرکت کنند،  یحاقدامات صح یرها بتوانند در مس تا آن کند یها عمل م بانک يتوانمندساز برا یبه عنوان عامل ي،که فناور یحال

 شده است.  یزن ها تک ینف یا یمال  يبر فناور یمبتن يها باعث رشد شرکت ینهمچن

ها به صورت فعاالنه  بانک یزن یراناند و در حال حاضر در ا صنعت شده یناز ا یرناپذ ییجدا یبه بخش یلتبد ها تک ینف روزه،ام
را متحـول  یکسب و کار بانک يها حوزه، مدل یندر ا ينوآور يو سرعت باال یدجد يها ياند. فناور حوزه وارد شده یندر ا

 یستمی،اکوس ینمنحصر به فرد چن هاي یژگیاند. با توجه به و شده یو بانک یخدمات مال یستماکوس یاییاند و منجر به پو نموده
. باشند یم یو ارائه خدمات نوآورانه مال »یجیتالتحول د« یرحرکت در مس یازمندن ی،رقابت يدر فضا یشرفتبقا و پ يها برا بانک

 یجیتالتحول د یررا در مس یبانک یستماست که اکوس داريموجود در صنعت بانک يو درك روندها یلارائه، تحل ینهدف از ا
 باشند. یندهآ يبانکدار يمبنا رود یقرار داده و انتظار م

 تحول دیجیتال 
 از جدیدي نسل به را صنایع و داده تغییر را جهان مردم زندگی و کار سبک که است دیجیتال هاي فناوري دوران دیجیتال عصر
، بکارگیري معناي به دیجیتال تحول. است 1دیجیتال تحول دیجیتال، عصر در مهم موضوعات از یکی .بخشد می ارتقا خود بلوغ

 اصول در بنیادین و تدریجی بهبود در عملکرد سازمان و انجام تغییرات ایجاد دیجیتال براي هاي فناوري توسعه و حاکم نمودن
 .است صنایع و کارها و کسب منطق و

 براي تبیین این شرایط نسبت به عبارت دیجیتال دگردیسی یا تحول واژه چرا که است این شود می مطرح که سوالی اولین
 دارد اما وجود تغییر لزوما تحول در دارد؟ تحول وجود واژه در اي نکته چه تر است؟ مناسب 3دیجیتال انقالب یا 2دیجیتال تغییر

 کار و کسب جدید مدل یک به سنتی مدل یک از صنایع حرکت معنی به و دارد آفرین ارزش و جلو به رو این تغییر ماهیتی
 و کسب اصول و منطق دگرگونی و دگردیسی جنس از دیجیتال عصر به مهاجرت از حاصل تغییر دیجیتال، تحول در. است
 ارائه با را خود آفرین تحول نقش و شوند می ظاهر 4مخرب دیجیتال در نقش هاي فناوري تحول، و دگرگونی این در. است کارها

 کاهش و وري بهره الگوهایی که پذیرش آن ضمن افزایش کنند. کارها ایفاء می و کسب به هاي جدید رویکردها و مدل
 .شود می تغییرات مقابل در پذیري انعطاف و بازار با آنها بیشتر سازگاري موجب هاي کسب و کارها، هزینه

 نمایند میتاکید ، بر این نکته 2015در سال » راهبردهاي تحول دیجیتال«عنوان تحت خود مقاله در همکاران و مت کریستین

1 Digital Transformation 
2 Digital Change 
3 Digital Revolution 
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به اعتقاد  .شود یدر سازمان منجر نم یجیتالیبه تحول د یی،اطالعات، به تنها يفناور يو دستاوردها يکه استفاده از تکنولوژ
در کسب و  مفاهیم مدیریتی و نیز ساختار سازمانی محصوالت، بر یندهاي عملیاتی کسب و کار،آفر عالوه بر تحول دیجیتال آنها

 و کسب ساختار تغییر به اطالعات فناوري ابزارهاي از استفاده اگر شود می تاکید همکاران، و مت مدل . درگذارد کار تاثیر می
 در بگوییم توانیم می شود، منتهی کار و کسب مالی دستاوردهاي در تغییر به آنها کمک به و آفرینی ارزش الگوهاي تغییر و کار

پیشتازي « وسترمن و همکاران در کتابضرورت تحول چندوجهی و سازمانی را نیز،  .ایم برداشته گام دیجیتالی تحول راستاي
مورد تاکید قرار  مدل کسب و کار تحول در و تحول در فرایندهاي عملیاتی ،تحول در تجربه مشتري ه، در سه حوز5»دیجیتال

 اند. داده

 اکوسیستم دیجیتال
 سفر این آغاز اما. است بوده اخیر هاي سال در ها سازمان از ات بسیاريها و اقدام فعالیت راهبردي محور دیجیتال، تحول

 دیجیتال، تحول مسیر در حرکت براي دیگر عبارته ب. نیست میسر ها سازمان سایر با تعامل و ارتباط به توجه بدون دیجتالی
 ضروري سازد، می فراهم را کارها و کسب ارتباط مشترك، زیرساخت و پلتفرم یک ایجاد با دیجتال که اکوسیستم یک استقرار

اي از ترکیب قواعد علوم طبیعی، کامپیوتر و علوم اجتماعی است و به عنوان یک  اکوسیستم دیجیتال، اصطالح بین رشته .است
گردد.  پذیري و پایداري تعریف می پذیر و باز با خواص خودسازماندهی، مقیاس فنی توزیع شده، انعطاف -سیستم اجتماعی

 کند. می ارائه را خود رقباي حتی و وابسته صنایع شرکاء، مشتریان، با تعامل امکان کارها و کسب به دیجیتال، اکوسیستم
 

 
 ، اکوسیستم دیجیتال1 شکل

 و انسان بین همکاري از که هوشمند، تولید خط اند، شده ایجاد اطالعات فناوري و مالی هاي سرویس ترکیب از که ها، تک فین
 و ها پیشرفت یا و پوشیدنی ابزارهاي از استفاده با درمانی و بهداشتی خدمات ارائه جدید هاي شکل شده، حاصل ها روبات

 از هایی نمونه همگی شده، ایجاده کشاورزي هاي  نهاده هوشمند توزیع کشاورزي نظیر سیستم حوزه در که بهبودهایی

5 Leading Digital 
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 و افزارها نرم تجهیزات، میان دیجیتالی هاي فناوري طریق از که ارتباطی و اتصال با که هستند دیجیتالی هاي اکوسیستم
 .سازند می جدید هاي ارزش خلق به قادر را مختلف کارهاي و کسب شده، حاصل گوناگون صنایع مختلف هاي سرویس

هاي دیجیتالی  اکوسیستمهاي کسب و کار خود را براي ادغام در  بایست مدل ها می در این شرایط مدیران اجرایی بانک
هاي دیجیتال خواهد بود. آنها دو حق  اي نه چندان دور، پلتفرم ها در آینده بازآفرینی کنند. مهمترین دارایی ارزشمند بانک

انتخاب بیشتر ندارند، یا به یک اکوسیستم موجود بپیوندند و یا اینکه اکوسیستم جدید خود را خلق نمایند. در اکوسیستم 
ها با محدودیت منابع محیطی  هاي مشتریان بیشتر شده و بانک تر و تنوع سالیق و طیف خواسته ابت فشردهجدید که رق

خواهند خودشان ایجاد کنند و  گیري کنند که چه بخشی از این اکوسیستم را می بایست تصمیم بیشتري مواجه هستند، آنها می
 چه بخشی را برونسپاري نمایند.

 
 ]2[ ، اکوسیستم دیجیتال در صنعت بانکداري2 شکل

 

بایست راهبردهاي نوآورانه را براي ورود به  ها می هاي اکوسیستم دیجیتال، مدیران اجرایی بانک مندي از فرصت در جهت بهره
پشتیبانی این هاي حوزه کسب و کار خود در پیش گرفته و ترکیب مناسبی از کسب و کار و فناوري را براي  اکوسیستم

هاي دیجیتال، فراتر از  تر هستند که با پشتوانه فناوري ها نیازمند خلق یک اکوسیستم گسترده راهبردها اتخاذ نمایند. بانک
ها در هرجایی که  ها را در ارائه خدمات به مشتریان متحول سازد. در این رویکرد، بانک محصوالت مالی سنتی، رویکرد بانک

نامند. بانک به یک درگاه واحد تبدیل شده و به  می 6»جا بانکداري همه«ر خواهند داشت، از این رو آن را مشتریان باشند، حضو
عنوان یک مشاور، منفعت رسان، تسهیل کننده دسترسی به خدمات و بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مشتریان تبدیل 

6 Everywhere Banking 
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توانند از رقباي جدید خود پیشی بگیرند. براي  ها می ریان، بانکشود. با تبدیل شدن به یکی از شرکاي جدایی ناپذیر مشت می
 :]2[ بایست سه اکوسیستم را در درون خود ایجاد نمایند ها می جا، بانک تحقق رویکرد بانکداري در همه

این  هاي پرداخت موبایلی را تا حدي دارا هستند. لیکن اغلب بسیاري از موسسات مالی، قابلیتاکوسیستم پرداخت محور: 
ر جابجایی و انتقال پول است. اما در اکوسیستم پرداخت محور، یدهنده کارکردهاي خاص بانکی نظ ها، صرفاً پوشش قابلیت
هاي مرتبط به شکلی مقرون به  ها نیز گسترش یافته و امکان ارائه دامنه متنوعی از سرویس هاي پرداخت به سایر حوزه فرصت

هاي اجتماعی و  وشی وجود خواهد داشت. این اکوسیستم امکان ادغام با رسانهصرفه در نقطه فروش در سطح خرده فر
 کند.  هاي فرد به فرد با استفاده از کیف پول الکترونیکی را فراهم می پرداخت

ها، پذیرندگان، کسب وکارها و تامین کنندگان را براي ارائه انواع مختلف  بانک ،در این اکوسیستماکوسیستم تجاري محور: 
هاي رفتاري  . اکوسیستم تجاري محور از بازاریابی موبایلی، دادهکنند غیر مالی با یکدیگر متصل می هاي مالی و سرویس

بود تجربه مشتري و ارائه محصوالت ها براي به هاي اجتماعی و تحلیل داده مشتریان، خصوصیات دموگرافیک آنها، رسانه
اي را تحت عنوان  برد. براي مثال امریکن اکسپرس با همکاري فیسبوك، برنامه هاي آنها بهره می منطبق با نیازها و خواسته

»Link, Like, Love«ت ها، عالئق و ارتباطا ، راه اندازي کرده که به مشتریان امکان معامله، دسترسی و تجربه بر مبناي الیک
 کند. اجتماعی آنها را در فضاي فیسبوك فراهم می

 هشرکاء خود در صنایع مختلف را ب، با ایفاي نقش سرپرستیها  در اکوسیستم یکپارچه، بانک اکوسیستم کامال یکپارچه:
ك و هاي مالی و غیرمالی را براساس همکاري مشتر کنند. این شرکاء دامنه متنوعی از محصوالت و سرویس یکدیگر متصل می

هاي  در این اکوسیستم، بانک، شرکتنمایند.  هاي مختلف بازار عرضه می هاي مختلف توسعه داده و به بخش از طریق کانال
هاي تراکنشی خود را به منظور طراحی محصوالت کامال سفارشی و  مخابراتی و خرده فروشان، اطالعات مشتریان و داده

 کنند.  ین تجربه براي مشتري تجمیع مییکپارچه در نقطه فروش و در جهت ایجاد بهتر

 بانکی تحول دیجیتال در فناوري هاي محرك
هاي حوزه اطالعات، ارتباطات، عملیات و رسانه هستند که در نقش تسهیل کننده و  هاي دیجیتال ترکیبی از فناوري فناوري

سازي  یندهاي اصلی سازمان و جذابآفر بهبودکار،  و  نوآوري در مدل کسبایجاد از طریق کاتالیست اکوسیستم دیجیتال، 
، 7بینی موسسه تحقیقاتی اکسنچر اند. مطابق با پیش ، تحول دیجیتال را در دنیاي کسب و کار موجب شدهبیشتر تجربه مشتري

هاي پیشران فناوري دیجیتال که نقش کلیدي در تحول  ، مهمترین محرك8مینیجکپ مدیریت مشاوران ام و گروه بی آي
 گردند: رند، به شرح زیر معرفی میها داشته و دا بانکدیجیتالی 

 

 

 

7 Accenture 
8 Capgemini 
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 ]3[ ساز فناوري دیجیتال در صنعت بانکی هاي تحول ، محرك3 شکل

 

 ابري رایانش
و افزایش اي نوآورانه به مشتري، همراه با بهبود سرعت عرضه محصوالت به بازار  رایانش ابري، مدل جدیدي را براي ارائه تجربه

دهد. امروزه این فناوري، اکوسیستم بسیاري از صنایع را متحول  کارآیی فناوري اطالعات در اختیار کسب و کارها قرار می
 سرمایه رود می انتظار فوربز، تحقیقاتی موسسه آمار با ساخته است و در این میان صنعت بانکداري نیز مستنثنی نیست. مطابق

فناوري . ]4[ یابد افزایش 2020 سال در دالر میلیارد 162 به 2015 سال در دالر میلیارد 67 از ابري رایانش حوزه در گذاري
مشکل  هاي محدودیت بر ابري رایانش از استفاده با ها کند. بانک ها خلق می هاي توسعه امنی را براي بانک رایانش ابري فرصت

 مقرون اي شیوه به خدمات دهندگان سایر ارائه پیشرفته هاي فناوري به و نموده غلبه فنی قدیمی هاي زیرساخت پذیري مقیاس
 .یابند می دسترسی تر، صرفه به

ها با احتیاط بیشتري به  هرچند انتظار می رود بانک .این فناوري مورد تاکید است  گسترده کارگیري به بانکی، صنعت امروزه در
هاي بانکی مبتنی بر مدل ابر  ها به استفاده از زیرساخت که اقبال بانکدهد  حوزه رایانش ابري ورود کنند، اما شواهد نشان می

ها قرار بگیرد،  بایست مورد توجه بانک عمومی رو به افزایش است. مهمترین موضوعاتی که پیش از ورود به این حوزه می
ث امنیت، رعایت الزامات ها، بح هاي توسعه رایانش ابري و محرمانگی داده ، مدلابري  هاي سرویس ونگی انتخاب مدلچگ

ها  باشد. در این شرایط، بانک ها می هاي بانکی قابل ارائه در بستر این مدل قانونی، تعامل پذیري استانداردها و کیفیت سرویس
 هاي رایانش ابري حرکت نمایند. گیري از سرویس تدریجی به سمت بهره -بایست با اتخاذ یک رویکرد تکاملی می

هاي بانکی که امکان ارائه آنها با استفاده  ترین حوزه مینی، مناسبگام شده توسط گروه مشاوره مدیریت کپمطابق با بررسی انج
 باشد: باشد، مطابق با شکل زیر می هاي رایانش ابري در حال حاضر فراهم می از سرویس
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 ]5[ ابري بکارگیري فناوري رایانش بانکی هاي حوزه ترین ، مناسب4 شکل

 
 ها به همراه دارد که عبارتند از: اي از مزایا را براي موسسات مالی و بانک بکارگیري رایانش ابري مجموعه

هاي  ها حجم بزرگی از هزینه گیري از رایانش ابري، بانک با بهرهها و پرداخت مبتنی بر استفاده:  کاهش هزینه -
کنند. نیاز به سرمایه   روزمره تبدیل می (OpEx) هاي عملیاتی خود را کاهش داده و به هزینه  (CapEx) گذاري سرمایه

گذاري سنگین روي نرم افزارها و سخت افزارهاي جدید با رایانش ابري مرتفع شده و ماهیت منحصر بفرد این فناوري به 
ه ازاي استفاده از سرویس هزینه آن را پرداخت هاي مورد نیاز خود را انتخاب نموده و ب دهد سرویس ها امکان می بانک

 نمایند؛ 
گیري از رایانش ابري، ارائه دهنده سرویس مسئول مدیریت فناوري بوده و بانک سطح باالیی  با بهرهاستمرار کسب وکار:  -

نی نشده را با بی ها و بازیابی اطالعات در صورت وقوع اتفاقات پیش ، پشتیبانی دادهها، کاهش خطا محفوظ ماندن داده از
 هاي سرویس ابري تجربه خواهد کرد؛  تر از راه کارهاي سنتی موجود را با استفاده از مدل قیمتی بسیار پایین

هاي  سازد چرخه ها را قادر می هاي عملیاتی مبتنی بر رایانش ابري، بانک پذیري مدل انعطافچابکی و تمرکز کسب و کار:  -
مات جدید خود ایجاد کنند. این مهم امکان پاسخگویی سریع و کارآمد به نیازهاي تري براي محصوالت و خد توسعه کوتاه

گذاري زیرساختی اندکی  باشد و سرمایه گردد و از آنجا که رایانش ابري همواره در دسترس می مشتریان بانکی را موجب می
 گردد.  هاي راه اندازي اولیه سرویس هاي جدید صرفه جویی می را نیازمند است، در هزینه

 
 کالن هاي داده

ها شده است به نحوي  ها و تجهیزات مختلف به یکدیگر منجر به تولید حجم انبوهی از داده گسترش ارتباطات و اتصال برنامه
شود تا سال  بینی می ) داده تولید شده و پیش6کوانتیلیون بایت (یک میلیون به توان  2,5که طبق برآوردها روزانه بیش از 
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بینی  تریلیون گیگابایت برسد. همچنین مطابق با پیش 44زتابایت معادل با  44هاي دنیاي دیجیتال به  دادهحجم  2020
میلیارد دالر در سال  203به  2016میلیارد دالر در سال  130,1هاي کالن از  ، درآمد ساالنه بازار دادهIDCموسسه تحقیقاتی 

 .]6[ خواهد رسید 2020

هاي تولیدي، بکارگیري این فناوري کاربردهاي زیادي براي صنایع مختلف به همراه داشته است.  هبا توجه به حجم انبوه داد
شود و سرعت تولید این  ها تولید می ها توسط بانک ها نیز از این جریان مستثنی نیستند. روزانه حجم عظیمی از داده بانک
بایست پاسخ مناسبی براي آن بیابند،  ها می این شرایط بانک ها بسیار بیشتر از سرعت پردازش آنهاست. سوال مهمی که در داده

ها،  افزونگی و پراکندگی داده». هاي کالن را در فرآیندهاي کاري خود عملیاتی کنند؟ چگونه تحلیل داده«این است که 
هاي  مهمترین چالشها،  شناسایی تقلب و پولشویی، تحلیل رفتار مشتریان، عدم وجود دیدگاه واحد از مشتري و حاکمیت داده

 باشد. هاي کالن می ها در حوزه داده امروز بانک

هاي مختلف  کارها عالوه بر امکان ارائه گزارش هاي کالن، این راه کارهاي مبتنی بر فناوري داده امروزه با افزایش بلوغ راه
بینی رفتار  اند، به نحویکه امکان پیش کننده و تجویزي را فراهم نموده بینی هاي پیش توصیفی و تشریحی، قابلیت ارائه تحلیل

ها براي استفاده از این فناوري در  هاي تاریخی امکانپذیر شده است و در نتیجه اقبال بانک آتی مشتریان با استفاده از داده
شرح  هاي کالن در صنعت بانکداري به هاي کاربرد تحلیل داده هاي مختلف رو به افزایش است. برخی از مهمترین حوزه زمینه

 :]7[ زیر است

، شناسایی، »ها داده در معنادار الگوهاي« تفسیر ها امکان کشف و این فناوري براي بانکشناسایی تلقب/پولشویی:  -
هاي مرتبط با آن را به شدت  برداري را در داخل و خارج از بانک فراهم ساخته و هزینه جلوگیري و حذف تقلب و کاله

 دهد؛  کاهش می
هاي تراکنشی خود را براي تعیین میزان  هاي کالن، بانک امکان پردازش داده استفاده از تحلیل دادهبا مدیریت ریسک:  -

 ریسک و مخاطرات آن مبتنی بر شبیه سازي و امتیازدهی به رفتار مشتریان خواهد داشت؛
بانک به سرعت بینی بموقع نیازهاي مشتري،  با فراهم شدن امکان پیشبهبود کارآیی مرکز ارتباطات مشتریان:  -

 مشکالت مشتریان را حل خواهد کرد و مشتریان وفادار خود را حفظ خواهد نمود؛
فراهم شدن امکان شناسایی خصوصیات مشتریان و درك نیازها و بندي بازار و تجربه مشتریان:  بهبود بخش -

ه سادگی امکانپذیر خواهد بندي بازار و ارائه محصوالت و خدمات سفارشی براي هر بخش را ب هاي آنها، بخش خواسته
 کرد؛ 

هاي اجتماعی را  هاي رسانه هاي خارجی نظیر داده با استفاده از این فناوري، بانک امکان تحلیل دادهتحلیل برند بانک:  -
 هاي بانک بدست خواهد آورد.  براي شناسایی و رصد اخبار و احساسات مشتریان درباره برند یا سرویس
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 ]8[يهاي کالن در صنعت بانکدار هاي داده ، کاربرد فناوري5 شکل

 
 باشد: هاي کالن در صنعت بانکداري به شرح زیر می هاي کاربرد داده برخی از مثال

هاي مالی در رفتار مشتریان  ها، ناهنجاري کارت دارندگان خرید با تحلیل الگوهاي JP Morganو  HSBCهاي  بانک •
 کنند؛ را شناسایی می

نماید.  کشور فعالیت می 15گذاري در سنگاپور است و در  در حال حاضر، بزرگترین بانک محلی سرمایه OCBCبانک  •
درصدي در  20ها، به افزایش  هاي مربوط به آن هاي جمعیت شناسی مشتریان و تحلیل داده این بانک با تحلیل داده

 رضایت مشتریان دست یافته است.

 

 ینیو یادگیري ماش مصنوعی هوش
براي  طبیعی گفتمان در مشارکت پیچیده و مطالب درك یادگیري، مانند انسانی صفات سازي شبیه دنبال به مصنوعی هوش
 یا کند تکرار را) شناختی مانند محاسبات( انسان شناختی عملکرد تواند می مصنوعی هوش. ها و ابزارهاي کاربردي است ربات
 در هدفمند اي شیوه به نماید. در کشورهاي پیشرفته، این فناوري تقویت غیرمعمول، وظایف اجراي در را انسان وري بهره

و رعایت الزامات قانونی مورد  ها  گذاري، تحلیل داده ، مدیریت سرمایه، بویژه در حوزه مدیریت ریسکمالی خدمات صنعت
 . ]9[ گیرد استفاده قرار می

ها امکان یادگیري  ها را خودکار نموده و به رایانه سازي تحلیل داده مدلیادگیري ماشینی، نوعی هوش مصنوعی است که فرآیند 
دهند. یادگیري ماشینی شامل دو تکنیک  هاي جدید را بدون نیاز به برنامه نویسی مستمر ارائه می هاي مناسب به داده و واکنش

بینی رویدادها بر مبناي معیارهاي  باشد. یادگیري ماشینی نظارت شده، قادر به پیش مشخص نظارت شده و بدون نظارت می
باشد؛ نظیر شناسایی اعمال غیرقانونی در معامالت بازار بورس. یادگیري ماشینی بدون  هاي تاریخی می تعریف شده و داده

کند و از جمله کاربردهاي آن  هاي موجود بدون تعریف پارامتر و هدف مشخص، الگوهاي معنادار را استخراج می نظارت، از داده
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 هاي حل راه ارائه و ها سرویس سازي شخصی براي مصنوعی هوش ها از بانک تقلب، تشخیص بر باشد. عالوه ر شناسایی تقلب مید
 .نمایند می استفاده مشتریان خاص نیازهاي براي پوشش موقع به

میالدي،  2020 اي خواهد بود که در سال به گزارش گارتنر، پیشرفت کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداري به گونه
شود که طی دهه  . بدین ترتیب تخمین زده می]10[ باشد ها می ها از طریق ربات درصد تعامالت مشتریان با بانک 85نزدیک به 

 .گردد ها جایگزین  در آمریکا و اروپا با رباتهاي شغلی بانکی  میلیون) موقعیت 2درصد (نزدیک به  30آینده، نزدیک به 
هاي کاربرد هوش مصنوعی و یادگیري ماشینی در  ، مهمترین حوزهبررسی انجمن مدیریت مالی اروپا در حال حاضر مطابق با

 باشد: ها و موسسات مالی به شرح زیر می سطح بانک

 
 ،  کاربردهاي هوش مصنوعی در خدمات مالی6 شکل

 
ها و موسسات مالی از فناوري براي ایجاد  روشی که بانک طریق مختلف، 5، هوش مصنوعی به Infosysهاي  مطابق با بررسی

 گیرند را به شرح زیر ارائه داده است: می  ارتباط و تعامل بهتر با مشتریانشان بهره

 
 ، پنج روش ایجاد تغییر در صنعت بانکداري توسط هوش مصنوعی7 شکل

 توان به شرح زیر بیان نمود: ت بانکداري را میهاي کاربرد هوش مصنوعی در صنع برخی از مثال
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مندي مشتریان  مشتري و تقریب سطح رضایت خدمات تماس مراکز در 9طبیعی زبان استفاده از فناوري پردازش •
 به مربوط مکالمه هزار 30 پردازش به قادر وب هوشمند بوده و دستیار در سوئدبانک که یک Ninaافزار  (نظیر نرم

 از استفاده اول ماهه 3 در توانسته است سوئدبانک هوشمند، افزار نرم این بکارگیري با. باشد می ماه هر در سوال 350
 ؛باشد) پاسخگو تماس مرتبه اولین در را مشتریان مشکالت درصد 78 آن،

 به کمک براي AR از عمان ملی بانکو ارائه خدمات شعب مجازي (به عنوان مثال،  استفاده از واقعیت افزوده •
 نماید). می استفاده خودپردازها و موقعیت مکانی نزدیکترین شعب یافتن در مشتریان

 

 بانکداري شناختی
هاي فعلی صنعت بانکداري، بهبود کارآیی و چابکی در رعایت الزامات قانونی، مواجه با رقبا و خدمت رسانی به  یکی از چالش

ها را  ، رویکردي است که بانک10از آنهاست. بانکداري شناختیهاي سفارشی و شخصی منطبق بر نی مشتریان و ارائه سرویس
گردد که با استفاده از هوش  بانکداري شناختی به آن دسته از فرآیندهاي تکنولوژیک اطالق می رساند. در این مسیر یاري می

ترین  هاي شناختی، ارائه بهترین و مناسب دهند. هدف مدل کاري خاص بانکی را ارائه می مصنوعی و یادگیري ماشینی، راه
کنند.  گیري مستمر بر مبناي تجربه و بازخورد استفاده میهاي یاد ها از مکانیزم کار بسته به شرایط متفاوت است. این مدل راه

، هوش مصنوعی در سه حوزه کاربردي زیر به توسعه 2017مطابق با گزارش منتشر شده توسط شرکت دیلویت در آوریل 
 :]11[نماید بانکداري شناختی کمک می

 ها ( ا استفاده از ربات: در این حوزه، یادگیري ماشینی، خودکارسازي فرآیندها بخودکارسازي شناختیRPA پردازش ،(
هاي خاص (براي مثال در یک صنعت، یک کارکرد  زبان طبیعی و سایر ابزارهاي شناختی، امکان توسعه تخصص در حوزه

 از سطح این کنند. ها را خودکارسازي می هاي مرتبط به این حوزه یا یک منطقه جغرافیاي خاص) را ایجاد کرده و فعالیت
بهترین  .سازند می فراهم را روباتیک و شناختی فناوري براساس اقدام و انسانی رفتارهاي تکرار مکانا مصنوعی هوش

 باشد؛ می OCRمثال این سطح، قابلیت تشخیص کاراکتر و دست خط یا استخراج اطالعات با استفاده از اسکن 
 :هایی هستند  قرار دارند، که شامل سیستم» هاي شناختی عامل«در این سطح از هوش مصنوعی،  مشارکت شناختی

هاي صنعت/ اخبار  هاي بدون ساختار (گزارش گیري و درك داده که از فناوري شناختی براي تعامل با افراد، بهبود بهره
هاي کامال  و مشتریانشان با ارائه سرویس ها مالی و اقتصادي) استفاده نموده و امکان تعامل فرد به فرد براي بانک

 کنند. ي درآمدي جدید را فراهم میها سفارشی و جدید و کسب جریان
 :هاي  هاي مختلف داده براي تولید جواب درك و بینش شناختی به استخراج مفاهیم و روابط بین جریان بینش شناختی

هاي ساختارمند و بدون ساختار اشاره دارد. این سطح از هوش مصنوعی،  کامال شخصی و مرتبط از میان انبوهی از داده
ی از منابع مختلف به منظور استخراج کاربردهاي اي را از میان حجم بزرگ امکان شناسایی الگوها وروابط کلیدي لحظه

 کنند.  عمیق و اجرایی فراهم می
To 

 گیرند به این شرح است:برخی از خدمات بانکداري که تحت تاثیر این رویکرد جدید قرار می
داد.  با استفاده از پردازش زبان طبیعی، مراکز تماس خدمات بانکی را بهتر و کاراتر ارائه خواهند مراکز تماس: •

9 Natural Language Processing 
10 Cognitive Banking 
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هاي اجتماعی شناسایی و تجمیع نمایند و از آن در ها خواهند توانست اطالعات مشتري را از طریق شبکهبانک
 جهت ارتقاء تجربه مشتري استفاده کنند.

هاي  تواند از طریق تلفن، اپلیکیشن یا رسانهصرف نظر از نوع ارتباط مشتري که میخدمات مشتریان:  •
ها در این سیستم خدمات هاي معمول شامل سن یا جنسیت، بانکبندياز بخشاجتماعی باشد و صرف نظر 

کشف اطالعات مشتري ها به صورت فعاالنه این موضوع را دریافته و در نمایند. بانکسازي شده ارائه می شخصی
 کنند.تالش می

-لی وي، بانک میاطالعات تحلیلی مشتري و مطابق با استطاعت ما براساسها: سازي درخصوص وام تصمیم •

ترین پیشنهاد را تواند مناسبتواند به وي پیشنهاد دریافت وام یا افزایش اعتبار نماید. در این سیستم، بانک می
 ترین زمان ارائه کند. ترین فرد در مناسببه مناسب

تواند توسط گذاري در کسب و کار نیز حوزه دیگري است که می سرمایه گذاري:مشاوره جهت سرمایه •
آوري  گذاري به دلیل نیاز به جمعگیري در خصوص سرمایهبانکداري شناختی تحت تاثیر قرار گیرد. تصمیم

توانند نوسانات ها میبر باشد. با استفاده از بانکداري شناختی، بانکتواند بسیار زماناطالعات از منابع مختلف می
 مایند.ها را شناسایی نها و محدودیتبازار را رصد کرده و ریسک

 
 11فرآیندها خودکارسازي-رباتیک

هاي  توان فعالیت ارائه خدمت به مشتریان اشاره دارد. بدین ترتیب می براي جاري فرآیندهاي خودکارسازي این فناوري به
تر و نیازمند تخصص و  دستی و تکراري را با فرآیندهاي خودکار جایگزین نمود و منابع انسانی را در دیگر فرآیندهاي پیچیده

 کسب مشتریان با ارتباط از درصد 85 میالدي، 2020 سال است که تا زده تخمین گارتنرمهارت باالتر، استفاده نمود. موسسه 
ها جهت پاسخگویی به مشتریان  مندي از ربات در صنعت بانکداري، بهره. شد خواهند مدیریت انسان، با تعامل بدون کارها و

 .]12[ مدتی است که رواج یافته است
گذارد. نظرسنجی شرکت چندملیتی ها، اولین تاثیري است که خودکارسازي فرآیندها بر بانکداري میکاهش هزینه
Cognizant، ها در بخش  بانک  درصدي هزینه 15درصد موارد، خودکارسازي فرآیندها منجر به کاهش  26دهد در  نشان می

ترین  ها، مهم ، جداي از کاهش هزینهCognizantمطابق با بررسی . امور مشتریان در مقایسه با یک سال گذشته شده است
و  مدیریت بهتر وظایفدرصد،  21کاهش نرخ خطاها به میزان از خودکارسازي رباتیک در صنعت بانکی  هاي استفادهمحرك

کاهش وابستگی به چند درصد،  19کاري فرآیندها به میزان  بهبود و استانداردسازي جریاندرصد،  21امور تکراري به میزان 
ویس براي سازي دریافت سر سادهدرصد و  14میزان  کردن یک فرآیند به/صفحه نمایش بطور همزمان براي کامل سیستم

 فرآیندها به شرح زیر است:  هاي کاربرد خودکارسازي تعدادي از مثال درصد، بوده است. 11مشتري به میزان 
زبان مختلف، پاسخگوي سواالت  19ها قادر هستند به  ، رباتBank of Tokyo-Mitsubishiدر کشور ژاپن و در  •

 مشتریان باشند؛رایج و اولیه 

کننده،  هاي سرگرم ضمن راهنمایی مشتریان، با ارائه بازي Pepper، روبات Emirates NBDدر امارات و در بانک  •
 نماید؛ مشتریان را به خود جذب می

11  Robotic - Process Automation 
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 زنجیره بالك 

سازي  عریف و پیادهت تجهیزات یا ها سازمان افراد، از اي شبکه در که است اي شده مشترك و توزیع داده زنجیره بالك پایگاه
 داده پایگاه یک شد، ایجاد )،Bitcoin( کوین بیت الکترونیکی پول با ارتباط در بار نخستین براي که بالك زنجیره. شود می

 اند شده ثبت آن در کوین بیت به شبیه هایی پول مبادالت تک تک که است حسابداري و مالی اطالعات از نگهداري براي بزرگ
 هایی تراکنش تمامی شامل شبکه این. دارد موجودي مقدار چه پول کیف هر لحظه هر در که است مشخص اساس، این بر و

  .]13[ یابد اطالع تراکنش هر صحت از تا دهد می اجازه کاربر به و است شده پردازش کنون تا که است
 ها عبارتند از: ترین کارکردهاي زنجیره بالك براي بانک مهم

 هاي بانکی؛ تراکنش اعتبارسنجی  •
 ؛شگیري از تقلب در معامالت بانکیشناسایی / پی •
 از طریق قرارگیري مشتریان در زنجیره؛ 12شناخت مشتري •
 ها در فرآیند پرداخت به صورت سنتی). واسطه (حذف واسطه فرآیندهاي پرداخت بی •

 
 جویی صرفه ها بانک هزینه در دالر میلیارد 12 تا 8 بین ساالنه بالك،  زنجیره از فناوري استفاده مطابق با آمار موجود، با

 اوراق صدورهاي مالی خود نظیر  براي بکارگیري در چرخه فعالیت زنجیره بالكاکنون در حال ارزیابی  هم ها بانک .گردد می
زیر   هاي کاربرد زنجیره بالك در صنعت بانکی مطابق با شکل سایر حوزه باشند. وثائق می مدیریت ها و دارایی مدیریت بهادار،

 باشد: می

 
 ها هاي کاربرد زنجیره بالك براي بانک ، حوزه8 شکل

 

 اشیاء اینترنت
 این. شوند می تعبیه) اشیا( فیزیکی ها و تجهیزات دستگاه در که است اینترنت به متصل سنسورهاي از اي شبکه اشیاء اینترنت

12  Know Your Customer 
                                                 



                                                                                                        

14 
 

 به وب سراسر تجهیزات در سایر و ها برنامه افراد، با را ها آن و کنند آوري جمع هاي مختلف را از محیط داده توانند می تجهیزات
 میلیارد برسد 200هاي متصل به اینترنت به  میالدي تعداد دستگاه 2030تخمین زده شده است که در سال . بگذارند اشتراك

هوشمندي «سرعت پیشرفت این فناوري به حدي است که در حال حاضر، مفهوم جدیدي در این حوزه تحت عنوان  .]14[
 باشد. صنعت بانکداري می در IoTشکل زیر نمایش دهنده برخی از کاربردهاي مورد انتظار از  .مطرح شده است)» IoTاشیاء (

 
 ]15[ در صنعت بانکداري IoT، برخی کاربردهاي 9 شکل

 
برداري از آن و ایجاد محصوالت و خدمات  توان با بهره است و می اولیه مراحل در هنوزدر بانکداري  IoT عالوه بر آن، کاربرد

 طریق از مدیران از درصد 64,5 دهد می نظرسنجی انجام شده از مدیران بانکی نشان نوآورانه، به خلق ارزش پرداخت.
 درصد 31,6 این، بر عالوه. کنند می نظارت هاي هوشمند، بر رفتار مشتریان خود ها و سایر دستگاه موبایلی، تبلتهاي  اپلیکیشن

برخی دیگر از  .نمایند می استفاده) بانک شعب مانند( فروشی خرده هاي مکان بر نظارت براي IoTاز فناوري ها بانک از
 :]16[ ح زیر برشمردتوان به شر در صنعت بانکداري را می IoTکاربردهاي
 و توزیع پول؛ حمل هاي آنالین ماشین ردیابی •

 نوبت از شعب به صورت غیرحضوري؛ دریافت •

 مشتریان مطابق با موقعیت جغرافیایی افراد؛ به خلوت نمایش شعب •
 که خراب بوده و قادر به ارائه سرویس نیستند. VTMو  ATMهاي  رسانی به مشتریان درباره وضعیت دستگاه اطالع  •

 
 کانالیبانکداري فرا

منظور دستیابی به  هاي مختلف (در هر زمان و مکان) به آوري بستري براي استفاده از کانال بانکداري فراکانالی به فراهم
هاي مطرح در این مدل از  کانال  گردد. از جمله تر اطالق می و بهینه  ها و محصوالت مالی بانکی به صورت شخصی سرویس

 ، موبایل، رایانه شخصی و غیره اشاره نمود.VTMخودپرداز یا  توان به شعبه بانک، دستگاه بانکداري می
تواند در زمانی دیگر و از طرق  شود و کاربر می شرایطی را متصور شوید که براي درخواست وام، فرآیند از کانال موبایل آغاز می
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وام خود را به صورت الکترونیکی رایانه شخصی (کانال دسکتاپ)، این فرآیند را تکمیل نماید و نهایتا بدون مراجعه حضوري، 
نماید. نکته قابل توجه آنجاست که در  پرداخت می ATMدریافت نموده و اقساط خود را با اپلیکیشن موبایل یا دستگاه 

% از مشتریان اعالم نمودند که براي دریافت خدمات مشاوره 65پژوهشی که در ایاالت متحده صورت پذیرفته است، حدود 
 دهند به صورت حضوري به شعبه مراجعه نمایند.  مالی، ترجیح می

 
 هاي اجتماعی رسانه

اند از  ها به این فضا به عنوان یک فرصت نگاه کرده و در تالش هاي اجتماعی بر همگان گویاست و بانک امروزه گستردگی شبکه
توانند با ارائه خدمات نوین بانکی، ضمن  ها می حضور میلیونی کاربران در این بازارِ بالقوه، استفاده نمایند. بدین ترتیب بانک

اي، سرعت در ارائه خدمات، دریافت بازخورد از مشتریان و بهبود  کسب منافع مالی، به دستاوردهایی نظیر بازاریابی شبکه
المللی و همچنین داخلی در فضاي  هاي بین . امروزه شاهد حضور پررنگ و فعال بانک]17[ تجربه مشتري دست یابند

میالدي در  2017ي اجتماعی نظیر فیسبوك، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و بله، هستیم. در نظرسنجی که در سال ها شبکه
هاي اجتماعی در سه وضعیت الف) در حال  ها از شبکه مندي بانک بانک صورت پذیرفت، وضعیت فعلی بهره 800آمریکا بین

 .ریزي صورت نپذیرفته است ج) برنامه ریزي براي استفاده در دو سال آینده استفاده ب) برنامه

 توان به شرح زیر برشمرد: هاي اجتماعی در صنعت بانکداري را می برخی از کاربردهاي شبکه
 و بازاریابی براي فیسبوك و بسیار محدود، توانسته است از توییتر صرف بودجه با Citizens Bank بانک آمریکایی •

 استفاده موثري نماید؛گسترش روابط با مشتریان،  تبلیغات و
توانسته است ضمن ایجاد محیط تعاملی پویا و کاربر پسند، » رسان بله افزار پیام نرم«ورزي سداد با ارائه  شرکت داده •

هاي بانکی نظیر انتقال وجه از طریق کارت به کارت، خرید شارژ و پرداخت قبض را با حمایت بانک  برخی سرویس
 ملی ایران، ارائه نماید.

 
 هاي آینده هاي بانک ویتاول

بدین ترتیب موفقیت . ها در دهه آتی، با سرعت باالتري صورت پذیرد دیجیتالی بانک دگرگونی و تکاملی رود سیر انتظار می
پذیر، به خلق ارزش براي مشتریان  فشارهاي فناوري و به صورت انعطاف بر هایی خواهد بود که بتوانند با غلبه متعلق به بانک

 ها با مدنظر قرار دادن راهبردهاي زیر، بتوانند ضامن بقاي خود باشند رود بانک در چنین فضاي رقابتی، انتظار می بپردازند.

]18[: 
 درآمد؛ رشد و سودآوري بر بیشتر و هدفمند تمرکز •
 تر؛ ساده اتخاذ ساختار ها و در فعالیت محدودتر تعریف دامنه •
 تر؛ متنوع بازارهاي انتخاب و مشتریان تر هوشمندانه بندي بخش •
 مشتري؛ سازي شده و مطابق با انتخاب به محصوالت شخصی محصوالت تفکیک •
 مشتري؛ نوظهور نیازهاي با مطابق جدید محصوالت تولید •
  کنند. رقابتی نمی آن دسته از فرآیندهاي داخلی که براي بانک ایجاد مزیت سپاري  برون •

 :]19[ میالدي، چنین تعریف شده است 2020ها در سال  بانکگانه زیر براي  هاي شش بدین ترتیب، اولویت
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اي دارند، در حالیکه  ها، ادراك ساده هاي آن ها از مشتریان و نیاز امروزه، بانک محور: توسعه مدل کسب و کار مشتري -1
بتوانند نیازهاي  هایی برنده خواهند بود که ، آن دسته از بانک2020ها بسیار پیچیده است. در سال  مجموعه محصوالت آن

 تر براي مشتریان، ارائه دهند؛  پیچیده مشتریان را درك نموده و محصوالت و خدماتی ساده و قابل استفاده
 2020ها با شعب بیشتر، سهم بیشتري از بازار را در اختیار داشتند. تا سال در گذشته، بانک سازي توزیع شعب: بهینه -2

یان به صورت مستقیم و عموما از طریق ابزارهاي الکترونیکی خواهد بود و ماهیت بانکداري ها با مشترمیالدي، ارتباطات بانک
 شعبه، تغییر خواهد نمود؛

اي هستند. اکنون  هاي کسب و کار پیچیده و پرهزینه ها داراي مدلاکنون بانک هم هاي کسب و کار: سازي مدل ساده -3
گذاري، این  ایش سطح انتظارات مشتریان و دقت نظر بیشتر مراجع قانونها فرا رسیده است. افز سازي این مدل زمان ساده

، تجربه سازي کنند و در نتیجه هاي ارائه سرویس و عملیات را ساده ها باید محصوالت، کانال کند. بانکموضوع را طلب می
 ؛مشتري بهبود خواهد یافت

هاي  هاي پیشرو با استفاده از فناوري داده رود بانک میالدي، انتظار می 2020در سال  :13دستیابی به مزیت اطالعاتی -4
هاي بانکی، عملیات و مدیریت  گذاري سرویس هاي بانکی نظیر فرآیندهاي مالی، تجربه مشتري، قیمت کالن، در کلیه حوزه

توانند با مزیت  هایی است که می دادهریسک، مزیت رقابتی بدست آورند. منشاء چنین مزیتی، قدرت تحلیل حجم انبوه 
 هاي نوآورانه بپردازند؛ اطالعاتی حاصله، به خلق ارزش و سرویس

اند، بلکه قانونگذاران نیز  تر شده در حال حاضر نه تنها قوانین پیچیده مدیریت ریسک، قانونگذاري و سرمایه: -5
-رگهایی موسوم به  هاي آتی شاهد ظهور شرکت پردازند. در سال تر و با دقت نظر بیشتري به وضع قوانین مالی می سختگیرانه

نمایند. ها و موسسات مالی فعالیت می تکهاي قانونی براي فیندر جهت تسهیل نیازمنديها  خواهیم بود. این شرکت 14تک
 به را مالی موسسات دیگر و ها بانک در قانونی تک، در تالش است تا ملزومات فین هاي نوان یکی از زیرشاخهبه ع تک رگ«

 ؛»15رساند انجام نوین، به هاي مندي از فناوري بهره با موثر و و کارا اي شیوه
نوآوري مهمترین فاکتور پایداري در مسیر رشد است. در  هاي مورد نیاز براي پرورش آن: توجه به نوآوري و ظرفیت -6

نیاز به سازماندهی، مدیریت و حمایت از  بلکهشوند ها به عنوان مکانی براي پرورش نوآوري شناخته نمی این عصر، بانک
نند. مدیران بازاریابی ها آزادانه عمل ک استعدادها دارند تا بتواند در توسعه فرآیندها چابک باشند و در همکاري با سایر بنگاه

 تري داشته باشند.باید ذهن خالق

 روندهاي بانکداري آینده
ثباتی و بحران سوق داده است.  ها را از عصر آرامش و ثبات نسبتی به دوران بی هاي مالی طی دهه گذشته، بانک بروز بحران

ها را بیش  و فشار نهادهاي قانونگذار، بانکتک، همراه با افزایش شدت نظارت  هاي فین سرعت پیشرفت فناوري و ظهور شرکت
هاي داخلی و خارجی، تغییر فرهنگ، تقویت نیروي انسانی و در  از پیش به سمت تحول دیجیتال، افزایش سطح مشارکت

 دارد.توجه قرار  مرکز در کند در این اکوسیستم، مشتري نهایت شکل دادن به اکوسیستم جدید بانکی هدایت می

13 Information Advantage 
14 Regulatory Technology 

 )Financial Conduct Authority( انگلستان بانکی عملیات بر نظارت مرجع تعریف با مطابق  15
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مینی، انتظار گبینی شرکت دیلویت و گروه مشاوره مدیریت کپ پردازیم که براساس پیش شریح روندهایی میدر این بخش به ت
 5ساله با استفاده از  10بانکداري را در آینده متاثر سازند. شرکت دیلویت آینده صنعت بانکداري در افق  رود اکوسیستم می

 :]20[ سناریو، ترسیم نموده است. سناریوهاي مطرح عبارتند از
هاي بانکی و  هاي مختلف نظیر فرآیندهاي کسب و کار، مدیریت منابع، سرویس ها در حوزه بانک )1 سناریو •

شود.  هاي مالی، تقویت می  ها و دیگر شرکت هاي میان بانک خواهند شد و همکاري» تر چابک«پاسخگویی به بازار، 
با تغییرات بازار و محیط کسب و کار وفق دهند و عالوه بر توانند خود را  ها به صورت فعاالنه می بدین ترتیب بانک

 آن، به ایفاي نقش به عنوان یک پیشرو بپردازند.
هاي موثر در گسترش سهم  از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد شد و یکی از روش» مشتري تجربه« )2 سناریو •

ریزي نموده و اقدامات عملیاتی انجام  حوزه برنامه ها به صورت فعاالنه در این بازار بانکی، زمانی خواهد بود که بانک
هاي  هاي ارائه سرویس دهند. حوزه تجربه مشتري شامل مدیریت فرآیندهاي کاري، تحلیل نیازهاي مشتریان، کانال

 باشد. بانکی و غیره می
گرفت. آن دسته از اي مورد استفاده قرار خواهد  در صنعت بانکداري به صورت گسترده» زنجیره بالك« )3 سناریو •

توانند از  برداري نمایند، ضمن دستیابی به سطح متفاوتی از امنیت اطالعات، می هایی که از این فناوري بهره بانک
 مند شوند. واسطه نیز بهره مزایاي انتقال وجه به صورت بی

این آن دسته از تري از فرآیندهاي بانکی مسلط خواهد شد. بنابر بر طیف گسترده» هوش مصنوعی« )4 سناریو •
 توانند سهم بیشتري از بازار کسب نمایند. هایی که بتوانند از این فناوري به صورت نوآورانه استفاده نمایند، می بانک

، توسعه خواهد یافت. بدین ترتیب، رقابت »پردازند موسسات مالیِ غیر بانکی که به ارائه وام می«فعالیت  )5 سناریو •
هاي بانکی و  دهی متشکل از مجموعه ها تشدید شده و در چنین شرایطی، بازار وام بانک در بازار در این حوزه براي

 غیر بانکی خواهد بود.
اي متفاوت با آنچه امروز صورت  هاي مالی خود را به شیوه ها در آینده فعالیت همه این سناریوها داللت بر این دارد که بانک

هاي فنی (با استفاده از فناوري رایانش ابري  ها بدون در اختیار داشتن زیرساخت انکدهند. به عنوان مثال، ب پذیرد، انجام می می
کنند و  هاي کالن، به افراد وام اعطا می گذاري و تنها با تحلیل داده پردازند، بدون سپرده )، به عملیات بانکی میIaasو مدل 
پذیرد.  و با اتکاء به فناوري هوش مصنوعی صورت میگذاري  ، بدون حضور مدیران سرمایه گذاري گیري براي سرمایه تصمیم

 باشد: ا توجه به سناریوهاي فوق میساله ب 10شکل زیر نمایش دهنده برخی تغییرات در افق 



                                                                                                        

18 
 

 
  ]20[، سناریوهاي بالقوه در بانکداري آینده10 شکل

، روندهایی که اکوسیستم بانکداري را طی 2017سال مینی نیز در آخرین گزارش خود در جگروه مشاوران مدیریت کپ
 است: به شرح شکل زیر معرفی نموده مورد  10سازد در قالب  هاي آینده متاثر می سال

 
   ]21[، روندهاي  بانکداري آینده11 شکل
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  بندي جمع
متنوع به   بنیادین در صنعت بانکداري و محرك ارائه خدمتاي براي ایجاد تغییرات  است محرك شایسته  فناوري توانسته
ها اجتناب ناپذیر است. چنین  هاي فناوري جهت ارائه راهکارهاي نوآورانه براي بانک مندي از محرك بهره  مشتریان باشد.

و سودآوري باالتر،  مندي مشتریان ها، افزایش سطح رضایت راهکارهایی عالوه بر به ارمغان آوردن مزایایی نظیر کاهش هزینه
هاي کسب و کار، چابکی در ارائه  هاي بانکی، کاهش قابل توجه ریسک پذیري مشتریان به سرویس تواند به ارتقاي دسترس می

 ها کمک نماید. هاي کنترلی بانک مخدمات و پاسخگویی به نیازهاي بازار و تقویت مکانیز

دیجتالی جدید بانکی، نوآوري است. تقریبا تمام بانکداران بر این باور ها براي تداوم بقاء در اکوسیستم  کلید موفقیت بانک
بایست از تفکرات سنتی دست بردارند، چراکه  ها می اند. امروز زمانی است که بانک هستند که درگیر تحول دیجیتالی شده

بایست نظیر  ها می رت دیگر، بانککنند. بعبا  زندگی می» همیشه زنده«هاي دیجیتال، در دنیاي  مشتریان آنها به مدد فناوري
هایی که  هاي دیجتالی را از سایر صنایع اقتباس نموده و بپذیرند.  بانک آموخته د و درسسایر کارآفرینان دیجیتال، نوآور باشن

 30درصد از هزینه هاي خود را کاهش داده، تا  55سال آینده خواهند توانست تا  5بتوانند در این مسیر گام بردارند طی 
 درصد سهم بیشتري از بازار کسب نمایند. 15درصد به سودآوري رسیده و 

ي  گیري از فناور بهره ها در زمینه بانک است ضروري کشور، مالی و اقتصادي سیستم در ها نظر به نقش منحصر به فرد بانک
بایست با انعطاف و  کالن نیز می و قانونگذاران جهت خلق محصوالت و خدمات بانکی نوآور باشند. از سوي دیگر، سیاستگذاران

 هاي فناوري، نسبت به وضع/بازنگري در قوانین اقدام نمایند. چابکی بیشتري همسو با پیشرفت
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