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فهرست مطالب



 در می توانند سازمان هایی نوین، تکنولوژي هاي توسعه با همگام 

 از آگاهی ضمن که باشند موفق کسب وکار پررقیب و پویا محیط

 نیازها این به سریع پاسخگویی امکان مشتریان، خواسته هاي و نیازها

.باشند داشته را جدید هاي فناوري بکارگیري طریق از

 تداوم عامل مهم ترین عنوان به ناپایدار رقابتی مزیت رویکرد 

  پیشین باورهاي جایگزین مطلوب، رقابتی جایگاه کسب و فعالیت

  .است شده پایدار رقابتی مزیت کسب خصوص در سازمان ها

 حوزه در جدیدي مفهوم شکل گیري باعث یادشده رویکرد 

  .است شده چابکی عنوان با کسب وکار

۴

مقدمه



۵

اندك بسیار بسیار بسیار فرصت هاي 
در 

کوتاه،  بسیار بسیار بسیار زمان هاي 
می رود، زمان به جلو هرچه 
تعداد این بسیارها به 

.افزوده می شودهم در زمان و در فرصت هم 

جدیدکسب  و کار به نقل از اریک کلمونز در تعریف فضاي 



۶

مزیت رقابتی

 یک فرد به منحصر توانایی هاي از مجموعه اي به رقابتی مزیت 

 و هدف بازارهاي به نفوذ امکان که می شود گفته اقتصادي واحد

  .می آورد فراهم را رقبا بر برتري

  به سازمان یک توسط عرضه شده ارزش هاي و عملکرد چه هر 

 باشد منطبق تر آنها با یا و نزدیک تر مشتري نظر مورد ارزش هاي

 خود رقباي به نسبت رقابتی، معیار چند یا یک در سازمان یعنی

  .است مزیت و برتري داراي



 رقابتی، محیط یک در که است عاملی رقابتی مزیت 

 بنابراین .می نماید سازمان ها سایر از موفق تر بسیار را سازمان

  و تهدیدات به توجه مزیت، این به دستیابی براي

 از داخلی ضعف و قوت نقاط و بیرونی محیط فرصت هاي

.است برخوردار باالیی اهمیت

ناپایدار و پایدار :است نوع دو بر رقابتی مزیت 
٧

مزیت رقابتی



پایدار رقابتی مزیت

 به و یافت چشمگیري رشد پایدار رقابت مزیت ایده قبل، دهه هاي در 

 دنبال به همواره سازمان ها که گونه اي به شد تبدیل همه گیر باور یک

.بودند پایدار و بلندمدت رقابتی مزیت یک کسب

 و کاالها سریع شدن منسوخ تغییرات، باالي سرعت امروزي، دنیاي در 

 ایده که است شده باعث مشتریان توقع سطح افزایش دلیل به خدمات

  .شود کشیده چالش به پایدار رقابتی مزیت

 هیچ ،کسب وکار کنونی بازار در تنگاتنگ رقابت وجود به توجه با 

٨  .ندارد را طوالنی مدت در مزیتی از برخورداري فرصت سازمانی

مزیت رقابتی



ناپایدار رقابتی مزیت

 و بی ثبات محیطی در برنده شدن براي رویکرد این در 

 و کوتاه مدت موفقیت هاي از بهره برداري چگونگی غیرقطعی،

.می شود توصیه قطعی و سریع به  صورت گذرا

   پیوسته و مستمر آفرینی ارزش منظور به ناپایدار رقابتی مزیت 

.است شده نهاده بنا سازمانی تغییر و نوآوري  محور دو حول

٩

مزیت رقابتی



 ناپایدار رقابتی مزیت جایگزینی در سازمان ها رویکرد تغییر 

  زیادي چالش هاي با می تواند پایدار رقابتی مزیت با گذرا و

.باشد همراه

 به مداوم صورت به نمی توان کنونی، رقابتی شرایط در  

 را جدید فرصت  هر از استفاده باید و بود متکی مزیت یک

  زمانی در هرچند را تفاوت که مزیت هایی از برخورداري در

.پذیرفت اصل یک عنوان به می کنند، ایجاد کوتاه ١٠

مزیت رقابتی



ناپایدار رقابتی مزیت رویکرد در موفقیت کلیدي عوامل

دیگر مزیت به مزیت یک از حرکت ظرفیت مداوم و مجدد سازماندهی

قبلی افول یافته و شده استفاده فرصت هاي رهاسازي

دارایی ها مدیریت و دسترسی حیث از منابع تخصیص مدیریت

کامالً و محوري مداوم، فرایند یک صورت به نوآوري گرفتن نظر در 

مدیریت شده

و اطالعات سریع دریافت توانایی حیث از بی ثبات بازارهاي در رقابت 

اولیه هشدارهاي
١١

مزیت رقابتی



ناپایدار رقابتی مزیت کسب در موفق شرکت هاي قابلیت هاي

درخصوص متعصبانه ایستادگی جاي به موجود رقابتی مزیت به توجه  

قبلی؛ مزیت هاي

بهتر؛ مزیت هاي کسب براي بیرونی فرصت هاي از استفاده بر تمرکز

به رو مزیت هاي بر تاکید جاي به مزیت ها جایگزینی به بیشتر توجه 

افول؛

تغییرات به نسبت سریع و صحیح واکنش توانایی و چابکی به دستیابی 

. وکار کسب  فرصت هاي و محیط
١٢

مزیت رقابتی



١٣

سازمانی تنها مزیت رقابتی پایدار در هر 

بالندهانسانی زودیادگیرنده و منابع 

تحلیل و پایش است که با قدرت  

، استفاده بیشتر از خوب،فرصت شناسی

مزیت هاي گذرا و ایجاد تفاوت با رقبا، 

.دنمی کنماندگاري سازمان را تضمین 



کار و کسب  چابکی

 سریع تطبیق براي توانائی معناي به کار  و کسب در چابکی 

.است محیطی تغییرات به واکنش در کم هزینه و

  خدمات و کاالها انطباق و حفظ طریق از می تواند چابکی  

 در تغییرات با مطابقت مشتري، تقاضاهاي و نیازها تأمین براي

 به انسانی منابع ظرفیت از بهره گیري و کار  و کسب محیط

١۴ .شود حاصل رقابتی مزیت کسب منظور

چابکی در بانکداري



چابک بانک

 ارائه در سرعت معناي به صرفاً بانکداري عرصه در چابکی 

 چاالکی و بودن منعطف به معناي بلکه ،نیست بانکی خدمات

.می باشد نیز بانک هوشمندي بر مبتنی

 را جدیدي خدمات باال سرعت با است قادر چابک بانک 

 .نماید ارائه مشتري هر نیازهاي به پاسخگویی براي

١۵

چابکی در بانکداري



چابک  بانکداري سمت به حرکت لزوم

شعب( بانکی هاي فعالیت جغرافیایی وسیع گستره(

بانکی مشتریان و کارکنان زیاد بسیار تعداد

بانکی نوین هاي فناوري در سریع تغییرات

ها بانک در متعدد سازمانی ساختارهاي وجود

مشتریان بانکی نیازهاي در سریع تغییرات

مشتریان رویگردانی هاي هزینه کاهش
١۶

چابکی در بانکداري



چابک  بانکداري از حاصل مزایاي

رقابتی مزیت کسب

رقابتی محیط در بازار سهم افزایش و حفظ

مشتریان پنهان و آشکار نیازهاي و انتظارات به پاسخگویی

خدمات و محصوالت پرتفوي به تنوع بخشی

مشتریان وفادارسازي

هزینه و زمان در صرفه جویی

سودآوري افزایش ١٧

چابکی در بانکداري



بانکداري صنعت در چابکی انواع

فرایندي چابکی

خدمات و محصوالت عرضه و تولید در فرایندها سریع اجراي و تغییر توانایی و قابلیت

خدمات چابکی

پرداخت نوین کانال هاي توسعه طریق از مشتري به خدمات ارائه زمان مدت کاهش

واکنشی چابکی

 مشتریان نیازهاي هوشمندانه شناسایی براي الزم زیرساخت هاي و ها فناوري بکارگیري

رقابتی محیط تهدیدهاي و فرصت ها و ١٨

چابکی در بانکداري



چابک بانکداري نیازهاي پیش

بانک در چابکی فرهنگ ایجاد

آنها کنترل و تغییر عوامل شناسایی

  تغییرات به سریع پاسخگویی شیوه هاي شناسایی

 تغییرات با مواجهه در اثربخش تصمیم گیري

چابکی به دستیابی هدف با بانکی هاي استراتژي تدوین

کار  و کسب فرایندهاي کارآمد مدیریت
١٩

چابکی در بانکداري



  تحول و تغییر حال در مداوم صورت به چابک بانک یک 

 خصوص در که دارد بخش هایی با زیادي بسیار پیوستگی و است

.می کنند فعالیت خدمات و محصوالت ارائه

 بودن چابک راستاي در پیوسته تغییرات لزوم به توجه با 

  نظر مد اهداف حصول منظور به تغییرات این مدیریت بانک ها،

.می باشد ضروري

٢٠

چالش تغییر در بانکداري چابک



  تغییر چالش مدیریت و چابک سازي مسیر در گام ها مهم ترین

تغییر عامل شناسائی

 به بیرونی یا داخلی منشأ با تغییر عامل یک از بانک یک در چابک سازي به نیاز

 براي و بانک کل در روشنی به بایستی چابک سازي ضرورت .می آید وجود

  .گردد تبیین کارکنان جمله از ذینفعان تمام

چابکی توانمندساز هاي شناسایی

 را چابکی توانمندساز هاي بانک است الزم تغییر، عوامل شناسایی از بعد

 وضعیت بایستی عوامل، این از یک هر براي .دهد قرار شناسایی مورد

  نیز می رسانند خود مقصود به را بانک که توانمندساز هایی و هدف فعلی،

  .شوند مشخص
٢١

چالش تغییر در بانکداري چابک



چابکی توانمندساز هاي مهم ترین

فرایندي چابکی حوزه

 راهکارهاي و کسب وکار فرآیندهاي مدیریت سیستم نظیر ابزارهایی بکارگیري
  خدمات و محصوالت سبد در تغییر ایجاد براي منعطف بانکی

خدمات چابکی حوزه

 )... و تلفن بانک همراه بانک، بانک، اینترنت( پرداخت نوین کانال هاي بکارگیري
)... و وب کیوسک فروش، پایانه خودپرداز،( الکترونیک بانکداري ابزارهاي و

واکنشی چابکی حوزه

 در ... و داده کاوي تجاري، هوش اطالعاتی، نوین سیستم هاي بکارگیري و ایجاد
رقابتی محیط و مشتریان رفتار پایش راستاي ٢٢

چالش تغییر در بانکداري چابک



 که می شود تغییراتی شامل بانک یک چابک سازي سمت به حرکت

  .می دهند قرار تاثیر تحت را آن محصوالت و فرایندها کارکنان،

    گیرند قرار مدیریت و سنجش مورد دقت با بایستی تغییرات این

 و آورد دست به بازار از بیشتري سهم بانک راه، انتهاي در که به گونه اي

  .باشند داشته بیشتري رضایت احساس نیز مشتریان

 بکارگیري توسعه و پرداخت نوین هاي نظام استقرار و طراحی 

 حوزه در راهبرد مهمترین عنوان به الکترونیک بانکداري ابزارهاي

.گردد می محسوب بانکی خدمات چابکی
٢٣

جمع بندي



٢۴


