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0Bچكيده  

 بررسي و تحليل مستندات موجود دربا )  social banking(داري اجتماعي  دربارة موضوع بانكمطالعات اين مقاله حاصل 
اين عمر نسبتا كوتاه با توجه به . هاي داخل و خارج از كشور است در بانكمفاهيم مرتبط مراجع معتبر جهاني و نيز موردكاوي 

كشور، ابعاد بسيار متنوعي براي آن متصور است و هر موسسه مرزهاي در خارج از ، حتي آن گيري نهائي و عدم شكلموضوع 
ود به  در اين تحقيق تالش شده است تا نگاهي جامع شامل تمامي ابعاد مطرح . ورود كرده استموضوع مالي از ديدگاه خ
بندي تمامي مصاديق عملياتي شده در اين حوزه در دنيا، ديدي  و با طبقهداري اجتماعي ارائه گردد  جهاني به موضوع بانك

  .داري اجتماعي در دنيا در اختيار خواننده قرار بگيرد واحد از فضاي بانك

ابعاد  بندي تمامي  جمعو در ادامه به  شود پرداخته ميداري اجتماعي  بندي كلي مفاهيم بانك ابتدا به دسته  در اين مقاله،
توان  از آنجا كه هر مفهومي را با متضاد آن بهتر مي. گردد در دنيا حول اين مفهوم اشاره ميشناخته شده و  سازي شده پياده

 در ادامه به معرفي. شود از سواالت ديگري است كه به آن پاسخ داده مي" داري اجتماعي چه چيزي نيست بانك"شناخت،  
داري اجتماعي در حوزة  بانكالزامات شود و سپس  تماعي دنيا پرداخته مياجمطرح بانك  6 هاي به كار گرفته شده در روش

ها براي حركت به سمت اجتماعي شدن ادامه  هاي پيشنهادي به بانك مقاله با ارائه گام. گيرد تكنولوژي مورد بررسي قرار مي
 .رسد هاي ايراني در اين حوزه به پايان مي بانك عمومي با وضعيت ،يافته

1Bمقدمه 

ترين داليل لزوم پرداختن به اين  يكي از مهم. گيرد ميتوجه صنعت بانكي كشور قرار قابل داري اجتماعي از چند زاويه  بانك
دهي به آينده  مفهوم در صنعت بانكي كشور، مشاهده عالئم قطعي و مكرر از موثر بودن ابزارهاي محاسبات اجتماعي در شكل

، ي مطرحها اعم از بانك جهاني به كرات در تمامي مراجع معتبر 2007هاي حدود  صنعت بانكي جهان است كه از سال
توجهي به اين هشدارها و  بي. شناسي مورد اشاره قرار گرفته است و موسسات علمي روند بانكي برتر كنندگان تكنولوژي تامين
ها در اين عرصه  نشيني آن هاي كشور ازين روند فراگير بوده، منجر به حاشيه تواند عاملي براي عقب ماندن بانك ها مي نشانه
وثر در  در ليستي، قرار داشتن آن بر اهميت پارامترهاي اجتماعي در آينده صنعت بانك ي ديگرگواه. گردد چهار نيروي م
با توجه به اهميت اين . دهي به آينده تمامي صنايع در دنيا به روايت موسسات علمي روند شناسي از جمله گارتنر است شكل

به آن در فضائي است كه كمتر داري اجتماعي  بانكابعاد شفاف كردن تعاريف و هدف غائي از انجام اين تحقيق، پارامتر، 
 . پرداخته شده است

سازي كردن يك موضوع، داشتن ديدي جامع نسبت به آن موضوع و كاربردهاي متصور  از ديد نگارنده،  گام اول براي بومي
هاي اجرائي و  بانكي براي پرداختن به گاممحققين و خبرگان صنعت لذا نتايج اين تحقيق به عنوان توشة راه . براي آن است

فصول مورد اشاره در  اين اهداف در قالب . داري اجتماعي با توجه به شرايط خاص كشور ايران است بانكسازي  قابل بومي
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 .است پيگيري و به واقعيت نزديك شدهچكيده مقاله 

2Bادبيات موضوع 

از زواياي  گردد نبوده، ها اطالق مي داري اجتماعي تنها واژة شناخته شده و مورد اشاره براي رساندن مفاهيمي كه به آن بانك
وع از . گذاري شده است مختلف و با عبارات مختلفي نام وض مورد اشاره در قالب  2002 سالحوالي مفاهيم زير بنائي اين م

هاي مختلف از جمله حوزة مالي بوده  دوستانه و منافع عموم مردم در حوزه تر جهت لزوم پرداخت به اهداف انسان مفهومي كالن
هاي زماني خاص خود است كه نهايتا با رخ دادن بحران مالي بزرگ غرب در  اين مفهوم داراي ريشه هر يك از ابعاد ديگر. است
 . ها به اوج اهميت خود رسيده است و با از بين رفتن اعتماد مردم به بانك 2008  سال

 :گردد فعاليت تحقيقاتي انجام شده حول موضوعات زير در اين مقاله ارائه مي

 مفاهيم پايه، ابعاد مختلف و تعاريف متضاد: داري اجتماعي بانك •
 داري اجتماعي هاي جهاني موفق در حوزة بانك بررسي نمونه •
وژي مترتب بر بانك: حوزة تكنولوژي داري اجتماعي در بانك • ول والت، ابزارها و مالحظات تكن ونة محص داري  نم

 اجتماعي
 ها براي حركت به سمت اجتماعي شدن هاي پيشنهادي به بانك گام •
 داري اجتماعي هاي ايراني در موضوع بانك مروري بر وضعيت بانك •

داري اجتماعي در  بندي تمامي ابعاد بانك ، نگاهي واحد و جامع از طبقهالذكر فوقهاي  در اين مقاله پس از تشريح كليه سرفصل
 . اند بندي و تفكيك شده گردد كه به لحاظ موضوعي دسته دنيا ارائه مي

 

 
 داري اجتماعي نگاهي جامع و واحد به ابعاد بانك – 1يرتصو

3Bروش تحقيق 

داري اجتماعي در دنيا، مطالعه مستندات علمي موجود  هاي برتر بانك روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله، موردكاوي نمونه
بوده  IBMو  Infosysداري نظير  هاي تامين تكنولوژي در صنعت بانك در مراجع معتبر جهاني در روند شناسي و نيز شركت

بندي موضوعي و ايجاد  صل از تمامي مطالعات، در يك فاز تحليلي اقدام به دستهپس از گردآوري و تجميع نتايج حا. است
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  در انتها با نگاهي بر فعاليت. تمند ساختن ذهن خواننده شده اس داري اجتماعي جهت نظام نگاهي واحد به تمامي ابعاد بانك
وزه  بانك ور در اين ح و الزم براي تحليلسنگ بناي هاي داخل كش تكميل و در اختيار  ،سازي مفاهيم ميهاي بعدي جهت ب

 .خواننده قرار گرفته است

 

4Bها و نتايج يافته 

به تجميع و تحليل   داري اجتماعي، هاي شناخته شده در حوزة بانك عنوان اهم سرفصلگردد تا تحت  در اين بخش تالش مي
 .دهد مفاهيم مورد بحث در اين مقاله ارائه ميديدي كلي به دو شمارة تصوير  .هاي حاصل از اين تحقيق پرداخته شود يافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها و نتايج هاي يافته سرفصل – 2يرتصو

 

7Bداري اجتماعي  مفاهيم پاية بانك 

13Bگارتنرنگاه داري اجتماعي از  تعريف بانك 

دهي و روابط بين قرض  قرضرويكردي نوظهور در بانكداري خرد است كه فرآيندهاي داري اجتماعي به روايت گارتنر،  بانك
داري اجتماعي حاصل از دو روند عمومي در حوزة  هاي بانك ريشه .ميسازد گيرندگان و موسسات مالي را شفاف دهندگان، قرض

 .هاي مالي و بانكي است روندرفتارهاي اجتماعي مشتريان و 
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0Fروندهاي رفتار اجتماعي مشتريان

بانكي، در نوع تعامالت اجتماعي مردم در حال  كه مستقل از حوزةاشاره دارد به تغييراتي 1
 :ها نيز تاثيرگذار است گيري است كه به روشي غير مستقيم بر نوع تعامل ايشان با بانك شكل

 ايشانبستر تبادل اطالعات و اقدام به خريد  به عنوان هاي اجتماعي در شبكهمردم مشاركت  •

گذاري  مردم به مفهوم توجه روز افزون ايشان به داد و ستد عادالنه و عالقمندي به سپرده پذيري اجتماعي مسؤوليت  •
 وجوه نقدي براي هدفي خاص

 

 :در موسسات مالي و بانكي عبارتند ازداري اجتماعي  گيري بانك در شكلاز سوي ديگر روندهاي تاثير گذار 

1Fهاي مالي اجتماعي شبكه •

2Fبه نفر دهي نفر هاي وام نظير پلتفورم  2

 گذاري آنالين يه و سرما3

3Fاز طريق تجميع منابع خرد مالي ارائه خدمات مالي به اقشار ضعيفهاي  پلتفورم  •

4 

4Fهاي مديريت مالي شخصي روند تكاملي پلتفورم  •

افزون خود، در طي يك روند تكاملي  كه عالوه بر رشد روز 5
 ها هستيم مشتريان با هم در فضاي اين پلتفورم ايجاد امكان ارتباطبا ابزارهاي آنالين و ها  آن تركيبشاهد 

كه به تدريج و با رشد مشاركت  بندي است داري اجتماعي به سه دستة عمومي قابل تقسيم بانككاركردهاي ديدگاه، با اين 
 :هاي جديدتر نيز خواهند شد ها و موسسات در اين عرصه، منجر به ظهور مدل بانك

5Fاطالعاتداري اجتماعي از نوع شراكت  بانك •

6 
وع از بانك وسسات مالي استداري اجتماعي،  در اين ن توانند اعم از  افراد مي. تمركز بر جريان اطالعات بين افراد و م

توجه به نظرات مثبت و منفي مردم درباره بانك و محصوالت آن كه در فضاي . مشتريان يا متخصصين مالي و بانكي باشند
 و رساني به مشتريان دربارة محصوالت و خدمات بانكي اطالع، هاي اجتماعيPFMگردد،  هاي اجتماعي مطرح مي شبكه

 .همگي در اين حوزه قابل برشمردن هستند محصوالت نسبت به رقبا  سازي قيمت هاي شفاف ايجاد سايت
 

6Fداري اجتماعي از نوع جريان وجوه  بانك •

7 
وع از بانك هاي مختلف اجتماعي و ايجاد  بين گروهها  و سپردهجوه داري اجتماعي تمركز بر تسهيل جريان و در اين ن

هاي اين  دهي نفر به نفر از نمونه هاي وام سايت .است هاي موجود دريافت وام و سرمايهارتباط مستقيم و آسان بين نياز به 
 .داري هستند نوع بانك

 
 داري اجتماعي از نوع تركيبي  بانك •

داري اجتماعي به عرضة ظهور  ي به اين عرصه، اشكال جديدي از بانكها و موسسات بيشتر با گذشت زمان و ورود بانك
با  p2p lendingهاي  برخي از اين اشكال از شراكت برنامه .خواهند رسيد كه عمال تركيبي از دو حالت قبل هستند

ه كشورهاي در يافته ب دهي از كشورهاي توسعه شوند كه در برخي از مناطق به وام ايجاد مي microfinanceهاي  سازمان

                                                 
1 Social consumer trends 
2 Financial social networks 
3 P2P lending 
4 Microfinance 
5 PFM: personal financial management 
6 Shared information social banking 
7 Flow of funds social banking 
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وسعه منجر گشته است وه بين وام ،هاي تركيبي در اين مدل. حال ت وسسة  گيرنده، سپرده مديريت جريان وج گذار و م
microfinance افتد اتفاق مي. 

 

 

 

 

 

14Bداري اجتماعي در دنيا بندي ابعاد شناسائي شده از بانك رده 

 5داري اجتماعي، به  سازي ابعاد بانك هاي مطرح جهاني در پياده نمونهها بر روي  نتايج تحقيقات و بررسيچكيدة در اين بخش 
ها و اعتقاد به ارجح  اعتمادي مردم به بانك گيري تمامي اين ابعاد آغاز بي پايه اصلي شكل. بندي كلي منتج شده است دسته

داري  هدف و روح كلي بانك .اند بودن سود بانك به سود مشتري است كه حتي صاحبان اين صنعت نيز بر آن صحه گذاشته
هاي سنگي، شكاف  اجتماعي تحكيم پيوند با مشتري و بازگرداندن اعتماد از دست رفتة او به موسساتي است كه در قالب چهره

مشاهده  3هاي دنيا در تصوير  شماي كلي از تمامي ابعاد شناسائي شده در بانك .اند عميقي بين خود و مشتريان ايجاد كرده
 :گردد مي

 
 در دنيا داري اجتماعي بانكسازي شدة  پيادهنگاهي جامع به ابعاد  – 3يرتصو

 

 :هاي اجتماعي براي مقاصد بازاريابي ورود بانك به شبكه - بعد اول •
وان فضائي كه مشتريان آن از بستر شبكه اند، شده "اجتماعي"هائي كه با اين رويكرد  بانك ها  هاي اجتماعي به عن

روز در آن حضور دارند، به عنوان فضائي مناسب براي دسترسي به مشتري  حجم عظيمي از اوقات خود را در شبانه
تبليغاتي، هاي  ، كمپين)انجام عمليات بازاريابي به صورت ناخودآگاه توسط مشتريان(بازاريابي محتوائي . برند بهره مي

بندي مشتريان بر اساس تحليل اطالعات اجتماعي ايشان  قراردادن مشتري در زنجيرة توليد و توسعة محصول و دسته
وع از بانك هاي مورد استفاده بانك از تكنيك هاي اجتماعي حامل حجم  شبكه. داري اجتماعي است ها در اين ن

توانند در رسيدن  هاي تراكنش بانكي ايشان مي ر كنار دادهها دربارة مشتريان بانكي هستند كه د عظيمي از داده
 .ها كمك كنند سگمنتي به اندازة يك نفر به آنايجاد ها به بينشي جامع از مشتري و  بانك
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 :گيري با مشتري هاي اجتماعي براي عمليات بانكي و ارتباط ورود بانك به شبكه̊  بعد دوم •
ها بخشي از  بانكاين از برخي  .اند داري اجتماعي ورود كرده به موضوع بانكهاي زيادي در دنيا با رويكرد ديگري  بانك

ود را در شبكه  پرداخت قبوض،، عملياتي نظير اند دادههاي اجتماعي در دسترس مشتريان قرار  عمليات بانكي خ
اجتماعي  ها در شبكة عمليات بانكي است كه اين بانكاز جملة  بوك انتقال وجه و پرداخت براي خريد در فيس

ود ارائه مي فيس وك به مشتريان خ و  مشتري هاي اجتماعي ارائه خدمات ها در شبكه فعاليت ديگر بانك .دهند ب
. هاي اجتماعي در قالب ارتباط دادن متخصصين بانكي با مشتريان است پشتيباني از محصوالت در شبكه

رساني دربارة محصوالت  و اطالع ، آموزش مشتريانشتري، رسيدن به دركي از ذهنيت جامعهاعتبارسنجي اجتماعي م
 .هاي اجتماعي است هاي اين دسته از شبكه هاي بانك جديد از ديگر استفاده

 
  :سازي روابط با مشتري توسط بانك شفاف̊  بعد سوم •

داري اجتماعي، يعني بازسازي رابطه اعتماد بين بانك و  هاي مستقيما بر سنگ بناي اصلي بانك دستة ديگري از بانك
محورهاي در اين راستا، . اند داري اجتماعي خود قرار داده هاي بانك مشتري تمركز كرده، شفافيت را در اولويت برنامه

 :اند ها قرار گرفته بانكسازي ارتباط با مشتري مورد توجه  زير جهت شفاف
دهنده  شفافيت دررابطه قرض، ها شفافيت در نحوة مصرف سپردهگذاري محصوالت نسبت به رقبا،  شفافيت در قيمت

 و شفافيت در ميزان ريسك همراه با خريد هر محصول بانكي براي مشتري و گيرنده
 

 :نداري آنالي تاثير ابزارهاي اجتماعي در دگرگوني بانك̊  بعد چهارم •
داري آنالين به عنوان يكي از موثرترين  داري اجتماعي، دگرگون كردن بانك يكي ديگر از رويكردهاي مهم در بانك

داري اجتماعي در حوزة  كه از نمادهاي بانك 2,0ابزارهاي وب . هاي دسترسي مشتري به بانك و بالعكس است كانال
اند  داري اينترنتي ايجاد كرده ك و مشتري از طريق كانال بانكنحوة تعامل بانتكنولوژي هستند، تغييراتي بنيادين در 

داري آنالين  تغييرات در بانك هايي از به نمونهتوان  در اين بخش مي. كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت
امكان امكان ايجاد محتوا در سايت توسط مشتريان، ، بانك مشتريان-نترنتسازي صفحات اي امكان شخصياز جمله 

رساني به مشتري روي اخبار مورد عالقه او به جاي نياز به مطالعه كل سايت، خدمات غني سازمان ثالث روي  اطالع
 .هاي چند خدمته اشاره كرد نجرهپ اينترنت بانك و

 
 :مالي غير بانكياجتماعي هاي  پلتفورم̊  بعد پنجم •

سات ها توسط موس خارج از محدودة بانك ايجاد شده در داري اجتماعي، تمركز بر فضاي رقابتي در اين حوزه از بانك
، قادر به ارائه خدمات نياز به زيرساخت فناوريرهاي اجتماعي و با داشتن حداقل ااست كه به كمك ابز غير بانكي

 گري بانك، عرضه و ها با حذف واسطه اين پلتفورم .اند تر با هزينة كمتر به مشتريان بانكي شده چابكمالي به شكلي 
ودهمستقيما تقاضا براي خدمات مالي را  و  p2p lendingهائي نظير  پلتفورم. اند به يكديگر متصل نم

crowdfunding ها در حوزة تامين منابع مالي هستند كه هر يك در جاي خود قابل  از جمله رقباي جدي بانك
در كشورهاي مختلفي  2005 كه از حوالي سال p2p lendingهاي  پلتفورم .تري نيز هست بحث و بررسي عميق
ها در حوزة وام خرد  اند ضمن جذب باالي مشتريان بانكي، رشد خوبي در كسب سهم بازار بانك آغاز به فعاليت كرده

 .اند داشته

 

 

15Bداري اجتماعي چه چيزي نيست؟ بانك 
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وء تعبير از كنن داري اجتماعي مي اشاره به تعابيري از بانكنويسندگان ها،  مقاالت و تحليلدر برخي از  د كه باعث ايجاد س
 .داري اجتماعي، خيريه نيست و مشابه هر فعاليت بانكي ديگر تم اصلي آن پول است بانك. شود داري مي كاركرد اين نوع بانك

وع رويكرد نكته اينست كه تنها  وسسات، روح سرمايه .كند ها در اين فضا تغيير مي بانكن گذاري در  اگرچه در برخي از م
سازي است، بازهم تعبير  داري اجتماعي در حال پياده ها به عنوان بعدي قوي از بانك المنفعه توسط بانك هاي سبز و عام پروژه

  .خيريه براي اين بعد اساسا صحت ندارد

است بانك او، شبكة  به اين مفهوم نيست كه او عالقمند داري اجتماعي هاي اجتماعي و بانك همچنين عالقه مشتري به شبكه
ور است اندازي كند راهجديدي اجتماعي  وع  تفكر دميدن در سر گشاد شيپ ها به  بلكه فلسفه ورود بانك .و داشتن اين ن

ن حضور هاي اجتماعي، درك اين موضوع بوده است كه شبكة اجتماعي فضائي است كه مشتري بيشتر اوقات خود را در آ شبكه
بيلبردهاي خياباني در فضاهاي سنتي نظير به مراتب كارآمدتر از بازاريابي ، هاي بانك در آن فضا  جاري كردن سياست دارد و

 .خواهد بود

8Bداري اجتماعي در دنيا هاي موفق بانك نمونه 

ورد كاوي بيش از  وزة بانك 20در اين بخش ضمن بررسي و م با توجه به تنوع  داري اجتماعي، بانك مطرح دنيا در ح
اين مقاله مورد از هر يك از رويكردها در  برتر اي موجود كه پيشتر نيز به آن اشاره شد، تالش شده است تا نمونه يرويكردها

 .اشاره قرار بگيرد

با بندي  ها بر اساس شاخص اجتماعي نيز نمايان است و هر يك از گزارشات رتبه بندي بانك اين تنوع رويكرد در فضاي رتبه
 يا توييتر و بوك  در صفحة بانك در فيس likeبرخي تعداد هوادار و تعداد . ها پرداخته است رويكردي متفاوت به ارزيابي بانك

در بررسي انجام شده مالك انتخاب بانك نيز  .اند را مالك ارزيابي خود نموده بوك گر تنوع عمليات بانكي در فيسبرخي دي
ها  بانكهاي مهمي است كه  از طريق فيس بوك از بحثمشتري  احراز هويتعالوه بر اين روش  .مورد اشاره قرار خواهد گرفت

ويت تالش كرده برخي بانك .اند دهاي متفاوتي به آن نزديك شدهربا رويك ورهاي افزون احراز ه اند سطح  هاي به كمك فاكت
هاي كاربري مجزائي براي  بوك تامين كنند و برخي ديگر از حساب باالتري از امنيت براي ورود به خدمات بانكي از طريق فيس

 .كنند خود استفاده مي "بوكي شعبة فيس"شعبة اينترنتي و 

16BGT Bank نيجريه 

سازي عمليات بانكي در فيس بوك براي مشتريان خود را در اولويت قرار  هائي است كه فعال جزو آن دسته از بانكاين بانك 
 :عملياتي كه در صفحة فيس بوك اين بانك قابل انجام است عبارتند از  .داده است

 انتقال وجه  •
 هاي جديد بازكردن حساب •
 پرداخت قبوض •
 مشاهده موجودي •
 موبايلخريد شارژ  •

بوكي با حساب كاربري مجزائي اتفاق  ين بانك احراز هويت مشتريان اينترنت بانك براي ورود به خدمات فيسدر ا
 .افتد مي

17BTD bank  آمريكا 

ويت ارتباط با مشتري به سمت بانك TDبانك  داري اجتماعي حركت كرده است و در اين مسير از  آمريكا، از رويكرد تق
اجتماعي فراهم شده توسط اين بانك ابزاري براي تقويت ارتباط متخصصين   پلتفورم .بهره برده است IBMابزارهاي شركت 
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سياست اصلي اين بانك ايجاد شفافيت و مكالمة آزاد پرسنل بانك، مشتريان و مديران . بانكي و مشتريان فراهم كرده است
 :اشاره عبارتند از برخي از دستاوردهاي بانك در اثر اجتماعي شدن به مفهوم مورد .هاست بانك

o و مديران بانك شفافيت و ديالوگ باز پرسنل 

o  هاي مشتريان براي كارمندان  استخراج تحليل داده 

o  سهولت پيدا كردن متخصص مورد نياز براي كمك به مشتري  

o   جستجوي افراد باtag كردن  

o  ها  ه هاي سازمان براي تجيمع داد يكپارچه شدن برنامه 

o  گوش دادن به حرفهاي مشتريان در بالگها و پستها 

o هاي كالن بانك سازي مشاركت پرسنل در تصميم 

18B بانكCaja Navarra  اسپانيا 

برخي از خدمات اجتماعي اين بانك عبارتند . هاي اجتماعي است اين بانك يكي از دو بانك برتر اروپائي درزمينة ارتباط با رسانه
 :از

o دده بودن مشتريان براي بانك به ازاي محصول مورد استفاده ايشان به كمك ابزار آنالين در امكان مشاهده ميزان سو
 سايت  وب

o  هاي اقتصادي  گذاري سود حاصل از سپرده او در پروژه گيري مشتري براي نحوة سرمايه امكان تصميم 

o  داري اجتماعي با پاسخ به اشتياق مشتريان بانكي به اتصال بيشتر با شركاي تجاريشان  تكامل رويكرد بانك 

o  تحول مدل بانكداري سنتي و بازسازي رابطه بين قرض دهنده و گيرنده  

 .ردداري اجتماعي اين بانك قرار دا دهي نفر به نفر در برنامة توسعة خدمات بانك اندازي پلتفورم وام راه

19B بانكWells fargo آمريكا 

هاي  بر اساس شاخص هاي اجتماعي شبكهارتباط با مشتري در برقراري ترين بانك آمريكا به لحاظ  اين بانك به عنوان اجتماعي
 :زير انتخاب شده است

o بوك تعداد اليك صفحة فيس 

o  كنندةتوئيتر تعداد هوادار و دنبال 

o  هاي تخصصي  تعدد وبالگ 

o  هاي آموزشي در يوتيوب فيلم 

20B بانكFNB آفريقاي جنوبي 

7Fبوك اين بانك با داشتن يك برنامة كاربردي روي پلتفورم شبكة اجتماعي فيس

، به مشتريان موبايل بانك خود اجازة انجام 8
 .بوك دارد ميليون كاربر فيس 4,7الزم به ذكر است كه آفريقاي جنوبي بيش از  .دهد عمليات بانكي در اين شبكه را ميبرخي 

                                                 
8 Face book App. 
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 :افزار عبارتند از خدمات ارائه شده در اين نرم

 امكان لينك پروفايل فيس بوك مشتري با پروفايل بانكداري همراه ايشان  •

 مشاهدة موجودي •

8Fخريد محصوالت از قبل شارژ شده نظير شارژ تلفن همراه  •

9 

 كشي مشاهدة نتايج قرعه    •

دريافت كننده ميتواند با امكانات نرم افزار آنرا  ( و ارسال هديه به دوستان فيس بوكي voucherخريد     •
 )تبديل كند prepaid airtimeبه پول نقد يا 

21BDenizBank تركيه 

خدمات ارائه  .باشد بوكي مي بة فيسهاي اجتماعي از بعد دارا بودن شع اين بانك به انتخاب بنكر، بانك منتخب در حوزة بانك
 :بوكي اين بانك عبارتند از شده در شعبة فيس

 بوك در فيس 7×24انتقال وجه  §

  Cep paramبه نام  appبوك به گوشي افراد غير مشتري با  انتقال وجه از فيس  §

 بوك براي الگين از فيس OTPنياز به   §

 هاي سپرده و اعتباري شخص هاي اعتباري و حساب مديريت برنامه مالي روزانه با مونيتور كارت  §

 روي وب سايت ” customer first"امكان ارتباط مداوم با بانك به كمك برنامه   §

 هاي بانك در صفحة فيس بوك دسترسي به محصوالت و كمپين  §

 

  

9Bداري اجتماعي در حوزة تكنولوژي بانك 

22B ها دررابطه با اجتماعي شدن تكنولوژي بانكمالحظات 

وزة كسب براي نائل شدن به اهداف بانك سري تغييرات و تامين  نياز به يك ،وكار داري اجتماعي، عالوه بر مالحظات در ح
 امكان وجود چابكي الزم در تاثير مانند،در يك ساختار غير منظم اسپاگتي  .هاي فناوري بانكي است مالحظاتي درزيرساخت

در زير به صورت خالصه به برخي ازين مالحظات اشاره . دادن فيدبك مشتريان روي خطوط توسعة محصول قطعا وجود ندارد
 . شود مي

 هاي اجتماعي هاي رسانه هاي اجتماعي بانك با نگاه بر هايپ تكنولوژي تدوين استراتژي رسانه §

وج عظيم ايجاد شده در رفتار  ها نمي بانك وانند در برابر م ور شبكهت هاي  هاي اجتماعي و ورود رسانه بازار بر اثر ظه
ها الزم است به شكلي روشن و آگاهانه استراتژي خود را در برابر  تمامي بانك. تفاوت باشند اجتماعي به زندگي مردم بي

وزه روشن كنند تكنولوژي ور اين ح وظه وژي مرتب 4 در تصوير شمارة . هاي ن ول ط با شمائي از يكي از روندهاي تكن
به خود مختص تر اين روندها در اين مقاله نگنجيده، نيازمند فرصتي  بررسي دقيق. هاي اجتماعي ارائه گرديده است نهرسا

                                                 
9 Airtime recharge 
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 Social media compliance, social media: هاي منتخب در اين روند عبارتند از برخي از تكنولوژي .است
analytics for retail   وsocial network payment systems. 

 
 كارها و هاي اجتماعي بر كسب هايپ سايكل تاثير تكنولوژي – 4يرتصو

 

9Fهاي مالي اجتماعي شبكه هاي اجتماعي آنالين مديريت مالي شخصي و رصد شبكه §

ها به  آن جهت شناسايي نياز 10
والت و خدمات بانكي ود نظير مديريت تراكنش، مديريت ريسك و  ها مي بانك: محص وانند ابزارهاي تخصصي خ ت

 برداري قرار دهند ها مورد بهره شناسائي تقلب را به عنوان آوردة مشاركت خود با اين نوع شبكه

والت و خد back-officeهاي  ارزيابي سيستم § وط كسببانك براي پشتيباني از محص كار سنتي را  و ماتي كه خط
  )داري اجتماعي در اين نقطه خواهد بود ها در الزامات فناورانه بانك بانك چالش اصلي(كنند  قطع مي

  هاي چندگانه داري در كانال معماري متمركز بر فرآيند به جاي تحويل §

 ها  سازي كانال يكپارچه  -يل بانكي كار بانك، محصوالت و سيلوهاي تحو و سازي جريان كار بين خطوط كسب اتومات §

ايجاد يك تواند  مي ،ا آن براي روشن شدن مطلبب طداري اجتماعي و مالحظات فناوري مرتب ت بانكممثالي از ايجاد يك خد
بانك را ملزم به تركيب وام با پيكربندي سنتي  اين خدمت. باشد خدمات وام خرد هم هستگذاري كه شامل  محصول سپرده

 .نمايد مي core banking محصول در

23B داري اجتماعي محصوالت بانك نمونة 

ارائة خدمات فناورانة اين حوزه را در  ،داري اجتماعي كنندگان مطرح تكنولوژي بانكي در دنيا با همسو شدن با روند بانك تامين
كار بانكي، بانك را  و داري اجتماعي در سطوح مختلفي از كسب محصوالت و خدمات بانك. اند برنامة استراتژيك خود قرار داده

 .گردد بندي آن ارائه مي رده 5دهند كه در تصوير  تحت تاثير خود قرار مي

                                                 
10 Financial social networks 
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 داري اجتماعي در بانك سطوح تاثير گذاري محصوالت بانك – 5يرتصو

 

 

 :گيرد قرار ميكنندگان مطرح در زير مورداشاره  برخي از نمونه محصوالت تامين

§ IBM  social networking and collaboration solutions )در پاسخ به نياز اعتمادسازي(     

§ IBM collaboration assessment tool ) ارتباط برقرار كردن بين افراد(   

§ Contextual social listening 

§ Social media monitoring tool 

24Bداري اجتماعي ابزارهاي تكنولوژي بانك 

است كه اولين بار در كنفرانسي در سال  2,0ابزار مشهور به وب  ،داري اجتماعي ترين ابزارهاي بانك اي ترين و پايه كي از مهمي
 .تيم اورلي مورد اشاره قرار گرفتتوسط  2004

يكطرفه  افزار كاربردي بود كه به شكلي در واقع يك نرم 1,0وب . تغيير شيفت مهم شناسائي شده استسه  ،در زمينه وب
كه تغيير شيفت حاصل از تعامل و اثرگذاري كاربران در محتواي وب است  2,0وب . داد اطالعاتي در اختيار كاربران قرار مي

كند و در كنار  به جاي انسان توليد محتوا مي  به شرايطي اشاره دارد كه ماشين 3,0وب . ترين مشخصات آن است تعامل از مهم
 1,0هاي اصلي وب  تفاوت 6تصوير  .شود كه در آن اينترنت اشياء محقق شده است نيز مي 4,0به وب اين سه روند گهگاه اشاره 

 .دهد را نشان مي 2,0و 

  محصولحل يا  نام راه  ي اثرگذاري اليه

 Social Business  بازاريابي، توسعه محصول
Intelligence  

  Social CRM  بازاريابي، توسعه محصول، مديريت دانش

 Big Data Analysis  هاي بانكي تمامي اليه
Solution  

  Crowdfunding  )تراكنش(عمليات بانكي 

  Peer to Peer Lending  )تراكنش(عمليات بانكي 

 Customized Social  تواند متفاوت باشد نوع طراحي پلتفرم ميبسته به 
Platforms  
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 2,0و وب  1,0مقايسة وب ̊  6يرتصو                

ها، wikiنظير (هاي كاربردي  و برنامه )RESTو  SOAP ،XMLنظير ( scriptingهاي  در دو دستة زبان 2,0ابزارهاي وب 
تر براي  و ايجاد تجربة غنيداري آنالين  بانك يگونبزرگترين تاثير را در دگر....) ها و mashupها، RSSها، widgetها،  بالگ

 :گردد اهداف نمونة زير محقق ميبه كمك اين ابزارهاست كه  .اند داشتهداري آنالين  مشتري بانك

 شخصي سازي پرتال اينترنت بانك بر طبق نياز و سليقه مشتري  •
  ...)هاي گوگل و اخبار مالي، نقشه(با اينترنت بانك  third partyقابليت تركيب خدمات  •
  )هاي مجزا هاي مختلف بانكي به صورت موازي در پنجره پيش بردن فعاليت(پنجرة چند خدمته  •
 )  never releaseمدل ̊ توسعه بر اساس فيدبك مشتري (مدل توسعة جديد اينترنت بانك  •
  هاي زائد به او يسكاربري آسان براي مشتري به دليل عدم نمايش سرو •
  ...)كوررنگي، ناشنوائي و(هاي جسمي  پشتيباني از در دسترس بودن براي افراد با محدوديت •

 .الي ديگر استجبراي مشتري و بانك به صورت مجزا قابل بررسي و تحليل در م 2,0هاي ابزارهاي وب  مزايا و آورده

10Bاجتماعي شدنها براي حركت به سمت  هاي پيشنهادي به بانك گام 

ها با سرعت به رشد خود ادامه  جريان اجتماعي شدن، مستقل از برخورد فعاالنه يا منفعالنه و حتي در شرايطي تدافعي بانك
وصيه مي. دهد مي وددر فضاي بانك شود بانك در همين راستا ت داري آينده كه نيروهاي  ها براي به حاشيه رانده نشدن خ

 :موارد زير را مورد توجه قرار دهند دهندة صنايع خواهند بود وهاي شكلترين نيرثراجتماعي يكي از مو

ها براي تكميل كارائي ايشان  FSNشراكت با  و به جاي آن، عدم تالش براي تكرار پلتفورمهاي بانكداري اجتماعي •
  قابليتهاي بانكي نظير مديريت ريسك و پردازش تراكنشبا افزودن 

رفتار مشتري، دسته بندي مشتريان و مهندسي مجدد مدلهاي هوش تجاري براي گذاري سريع در تحليل  سرمايه •
  رسيدن به درك بهتري از تغييرات آمارنفوس در بازار

با وجود تدريجي . هاي مالي اجتماعي و ميكروفايننس هاي اجتماعي، شبكه لزوم رسيدن به درك مناسب از رسانه •
الزم داري اجتماعي جهت ايجاد سازگاري در محصوالت و خدمات  بودن تغييردرمدل بانكداري مشتريان توسط بانك

 .ها از همينك در اين مورد اقدام كنند است بانك
ابتدا استراتژي خود در برابر رسانه هاي اجتماعي را خلق كنيد و از در اختيار داشتن تكنولوژي الزم براي عملياتي  •

  كردن مدل بانكداري اجتماعي مطمئن شويد
 به جاي ايجاد شبكه اجتماعي خاص بانك  social bankingي فرصت شراكت با تامين كنندگان لزوم ارزياب •
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اي كه به  لزوم ايجاد شفافيت بيشتر در قيمت گذاري و خدمات بانكي جهت مقايسه قيمت با رقبا و نمايش استراتژي •
  دهد وفاداري مشتري و نگهداري حسابهاي متعدد توسط او پاداش مي

هاي چندگانه به سمت معماري متمركز بر فرآيند براي ايجاد امكان مشاركت  داري در كانال از از تحويللزوم مهاجرت  •
  داري اجتماعي در مدل جديد بانك

عدم داشتن پيش فرض ذهني از . هاي سني هاي اجتماعي در ميان تمامي گروه لزوم مانيتور كردن محبوبيت شبكه •
  ها و افراد با تحصيالت خاص شهريهاي اجتماعي به جوانان،  اختصاص شبكه

هاي  كار بانك با ارتباطات بازاريابي براي رسيدن به درك بهتري از شيوه و و استراتژي كسب  لزوم تعامل بخش تحويل •
 استفاده از رسانه اجتماعي براي بازاريابي و اطالع رساني محصوالت جديد

وط  سازي جريانخودكارلزوم  • ويل بانكي جهت  كسبكار و ارتباطات بين خط وهاي تح والت و سيل وكار، محص
توجه به . هاي اجتماعي العمل سريع به فيدبكهاي مثبت و منفي مشتريان روي محصوالت و خدمات در شبكه عكس

  ها در اين اتوماسيون و ارتباطات گر يكپارچگي كانال نقش تسهيل
  توسعه به خارج از بانك آغاز كردن استفاده از ابزارهاي اجتماعي از داخل بانك و سپس •

 

 

11Bداري اجتماعي برخي عناوين شغلي مرتبط با بانك 

وم جديدي در صنايع، متناسب با آن عناوين شغلي جديدي ايجاد مي با شكل وند و يا شرح وظايف  گيري و رشد هر مفه ش
داري  بانك. گردد شاغل ميهاي سازماني م گردد كه بعضا موجب جابجائي اولويت قبلي ايجاد ميجديدي براي عناوين شغلي 

هاي سازماني چه در بانك و چه در سامان تامين تكنولوژي  اجتماعي نيز ازين قاعده مستثني نيست و اشاره به برخي سمت
وبرداري جهت تقسيم وظايف سازماني  بانكي كه در بحث بانك داري اجتماعي درگيري بيشتري دارند، خالي از لطف و الگ

داري در انتقال مفهوم، عناوين به زبان اصلي مورد اشاره  مواردي از عناوين در كشور و نياز به امانت به جهت عدم وجود .نيست
 :گيرد قرار مي

• Bank: Social media and digital communication vice president  
• Bank: Customer service & marketing department 
• Technology provider: Director of growth initiatives-financial services sector 

  مدير روابط عمومي و بازاريابي: بانك §
 هاي جمعي جهاني  ير رسانهمد:  بانك  §

12Bداري اجتماعي  نگاهي بر وضعيت صنعت بانكي كشور در حوزة بانك 

در تكميل اين مطالعات به . هاي داخل كشور نيز وزيدن گرفته است داري اجتماعي ولو بسيار ضعيف، در فضاي بانك نسيم بانك
ر كشور پرداخته بانك و موسسه مالي د 33در  هائي نزديك به آن، و حتي فعاليت داري اجتماعي هاي بانك جستجوي نشانه

در باقي موارد به آمار تجميعي زير  .اي از اين مفهوم مالحظه نشده است چ نشانهها اساسا هي مورد از آن 13شده است كه در 
 :گردد بسنده مي

 كنند پادكست استفاده مي تحت عنوان 2,0دو بانك از ابزار وب  •
• 16
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تر فعاليت در اين حوزه  هاي قوي از نمونه داري اجتماعي بانك قرض الحسنه مهر هاي بانك ملي و پلتفورم بانك كانون جوانه
 .هستند

داري اجتماعي در  هاي مورد اشاره، در مجموع سطح بلوغ بانك ها در هر يك از سرفصل هاي بانك فعاليتصرف نظر از جزييات 
شود كه يكي از داليل عمدة آن عدم فعاليت يك يا چند شبكة اجتماعي داخلي يا خارجي با  كشور بسيار ضعيف ارزيابي مي

 .توجاهت قانوني و اشتياق عمومي مردمي براي استفاده در كشور اس

وزه چندان  رسد تا تعيين تكليف نهائي وضعيت شبكه به نظر مي ور، پرداختن به ابعاد مرتبط با اين ح هاي اجتماعي در كش
 .در حاليكه ساير ابعاد كماكان به قوت خود قابل بررسي و تحليل هستند. عملي نباشد

 

5Bجمع بندي 

داري اجتماعي، متخصصين حوزة بانكي و نيز مشتريان  با شناخت حاصل شده از مطالعة اين تحقيق در حوزة نوظهور بانك
اين تحقيق آغازي مناسب . سازي در كشور بپردازند توانند به تحليل و بررسي ابعاد مستعد اين موضوع جهت پياده بانكي مي

نفعان اصلي،  ذي از براي پرداخت به اين مفهوم مهم و نوين بوده، پايان كار نيست و در ادامه الزم است با كمك تحقيق ميداني
سازي در كشور  سازي ابعاد با پتانسيل پياده و متدهاي ديگر نسبت به بوميبررسي شرايط قانوني و شرعي مرتبط با اين مفاهيم 

سال  8هدف از ارائه اين مقاله فتح باب در طرح موضوعي در صنعت بانكي كشور است كه با وجود قدمت بيش از  .اقدام گردد
بردار اصلي از خدمات بانكي،  باشد كه در ادامة اين راه طوالني، مشتري به عنوان بهره. آن پرداخته شده استدر دنيا، كمتر به 
 . ها قرار گرفته، خدمات مورد نياز خود را در زمان مناسب و روي كانال مناسب دريافت كند كار بانك در مركز كسب و
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