
                                                                                                        

1 
 

 
 سازي موفق مدل بانکداري دیجیتال هاي استراتژیک براي پیاده شناسایی مولفه

 
Identification of strategic components for successful implementation of digital banking 

model 
 

 مسعود عسگري مهر، مشاور مدیرامور فناوري اطالعات، بانک ملت،

Masoud Asgarimehr, CIO Consultant, Bank Mellat, m.asgarimehr@gmail.com 

 یرامور فناوري اطالعات، بانک ملت)مرتضی ترك تبریزي، مد(

(Morteza Tork-e Tabrizi, CIO, Bank Mellat, mttab202@gmail.com) 

 )فناوري اطالعات، بانک ملت PMOاکبر دهقانی قهفرخی، رئیس واحد  (

(Akbar Dehghani Ghahfarrokhi, Information Technology PMO Manager, Bank Mellat, 
dehghanimcse@gmail.com) 

 )نسرین کاظمی، کارشناس ارشد فناوري اطالعات (

nasrin_kazemi69@yahoo.com) Nasrin Kazemi, Information Technology Expert,( 

 چکیده (فارسی)

هاي گوناگون  است. امروزه سازمان در جامعه جهانی شده  دهرشد روزافزون و توسعه فناوري اطالعات، باعث ایجاد تغییرات عم
خدمات خود را به شکل دیجیتال عرضه نموده و دیجیتالی شدن در تمامی امور به عنوان نگرشی قالب در حال توسعه است. 

ي سنتی در این موضوع در صنعت بانکداري نیز نمود چشمگیري داشته است. تحقیقات نمایانگر آن است که جایگاه بانکدار
حال تزلزل بوده و مدل بانکداري در آینده به سمت دیجیتالی شدن تغییر خواهد نمود. در این میان بازآفرینی نظام بانکی با 

صلی بازیگران این هاي ا سازي مدل بانکداري دیجیتال، به یکی از دغدغه گیري و پیاده هاي نوین و شکل استفاده از فناوري
هاي حیاتی و استراتژیک براي حرکت  رو به دنبال شناسایی مولفه توجه به این مهم، در پژوهش پیشاست. با صنعت تبدیل شده

سازي موفق مدل بانکداري دیجیتال خواهیم بود. در واقع با استفاده از رویکرد معادالت ساختاري، نقاط  به سمت پیاده
استخراج خواهند گردید. جامعه آماري مورد استفاده در این راه  هاي این حوزه و ترسیم نقشه گذار براي تدوین استراتژي تاثیر

 باشند. پژوهش جمعی از خبرگان صنعت مالی و بانکی در کشور می

 (فارسی) واژگان کلیدي

 هاي استراتژیک، معادالت ساختاري بانکداري دیجیتال، مولفه

 JEL: G21بندي  طبقه
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Abstract 

Growth and the development of IT have caused major changes in the international 
community. Todays, different organizations offer their services in digital form and 
digitization in all matters is developing as a dominant attitude. This has also been remarkable 
in the banking industry. Research indicates that the traditional banking landscape is shaking 
and the banking model will change in the future towards digitization. In the meantime, the re-
establishment of the banking system using modern technologies and the formation and 
implementation of a digital banking model has become one of the main concerns of the cast 
of this industry. In this regards, this research will seek to identify critical and strategic 
components for moving towards a successful implementation of the digital banking model. In 
fact, using the structural equation approach, effective points will be extracted to formulate 
strategies and draw the roadmap for this area. The statistical population used in this research 
is a group of experts in banking and finance industry in Iran.  

Keywords 
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 مقدمه
است؛ تا جایی که  در صنایع مختلف شده یکار، سبب ایجاد تغییرات شگرف و رشد فناوري اطالعات و نفوذ آن به عرصه کسب

اهمیت این موضوع را درك کرده  متعددکارهاي  و اهد بود. کسبغیرممکن خوفناوري  این گیري از بقاي یک سازمان بدون بهره
 نمایند. خدمات خود را به صورت دیجیتالی عرضه می در نتیجه ، و  کار گرفته به سازمانی مختلف طوحو فناوري مذکور را در س

، صنعت بانکداريبه شکل مشابه
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سبب پیدایش مفهوم  تمامی این مسائل .(DeLaCastro, Erdmann, Krishnan, Kulkarni, & Pande, 2014) را جلب نمایند
بانکداري دیجیتال پارادایم جدیدي است که مصالح فراوانی را  .شد بانکداري دیجیتالبا نام  ،در صنعت بانکداري يجدید

 .)Reserve Bank of India, 2016( گردد وري و سودآوري می ایش بهرهبراي بانک عرضه داشته و سبب افز

شعب  رهاي بانکداري سنتی است که پیش از این تنها د ها و برنامه به معناي دیجیتالی نمودن تمام فعالیتبانکداري دیجیتال 
 (Bergal, 2016) ها عبارتند از:  ها و برنامه گرفت. این فعالیت ، در اختیار مشتریان قرار میفیزیکی

 گذاري، برداشت و انتقال پول سپرده
 مدیریت حساب

 مدیریت وام
 حساب پرداخت صورت

 خدمات حسابداري
یک مفهوم اساسی و سراسري در کل سیستم بانکی، بلکه به عنوان   بانکداري دیجیتال نه به عنوان یک محصول و سرویس

 هدفکه در صنعت بانکداري است  ي، بانکداري دیجیتال مفهوم جدید3PWCاز موسسه  یبر اساس تعریفبانکی مطرح است. 
 (PWC, 2011) باشد. میهاي دیجیتال  فناوريکارگیري  از طریق به هاي استاندارد برخط و موبایلی سازي سرویس غنی آن

این در  ،4کپجمینی نظرمطابق با باشد؛  مترادف با بانکداري آنالین یا بدون شعبه نمی بانکداري دیجیتالر همگان بر خالف تصو
به سمت مشاوره محوري پیش  ،؛ بلکه از وضعیت تراکنش محوري فعلیحذف نخواهند شد ها شعب فیزیکی بانک نوع بانکداري
 .(sullivan, wilson, thakral, verma, & venkataraman, 2016) خواهند رفت

در مسیر دیجیتالی شدن قدم گذاشته و هاي مختلف در سراسر جهان  انکباست که  آنهاي آماري حاکی از  بررسی
سازي  در این میان وجود یک مدل خردمندانه براي اجراء و پیاده نمایند. تدوین می ،هاي خود را متناسب با این هدف استراتژي

ضروري و غیرقابل انکار است.  ،ها را مد نظر قرار دهد سازماندست از اي منحصربفرد این ه که ویژگی ،موفق بانکداري دیجیتال
شناسایی و تحلیل را  سازي موفق مدل بانکداري دیجیتال هاي استراتژیک براي پیاده مولفهاز این رو این مطالعه سعی دارد 

 ورد.ها فرآهم آ خط راهنمایی براي بانک ،نماید تا از این طریق
به منظور پیشبرد اهداف این پژوهش در بخش بعدي مقاله با عنوان ادبیات موضوع، تحقیقات صورت گرفته در زمینه بانکداري 

دست آمده از  نتایج بهگردد.  دیجیتال بررسی خواهد شد. پس از آن و در بخش روش تحقیق، مراحل انجام تحقیق تشریح می
بخش افزار اسمارت پی ال اس، در  نرممعادالت ساختاري و گیري از  شنامه و نیز بهرههاي مصاحبه و پرس روشطریق پژوهش از 

 گردد.  اي از پژوهش صورت گرفته تشریح می بندي، خالصه د. در نهایت و در بخش جمعگرد بیان میها و نتایج،  یافته

 ادبیات موضوع
 نماییم.  هاي این حوزه را تشریح می دیجیتال، یافتهتحقیقات پیشین در حوزه بانکداري  هدر این بخش از تحقیق با مطالع

، ارائه گردیدمیالدي  2015که در سال  "خواهند؟ مشتریان واقعاً چه می :بانکداري دیجیتال در آسیادر گزارشی تحت عنوان 
هاي  طی سال ،رشدارند مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزا آنچه که مشتریان در بانکداري دیجیتال به آن نیاز

به طرز چشمگیري افزایش یافته است. این موضوع  ،بانکداري دیجیتال در آسیا يها میالدي، استفاده از کانال 2014تا  2011
و عملیات خود را از طریق  نمودهسبب شده است کاربران براي انجام امور بانکی و مالی خود کمتر به شعب فیزیکی مراجعه 

3 PricewaterhouseCoopers 
4 Capgemini 
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چهار ویژگی کیفیت خدمات شمند انجام دهند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این گزارش، هاي هو اینترنت و تلفن
نتایج حاکی از . اي برخوردارند و تجربه مشتري از اهمیت ویژه مالی، شهرت و اعتبار برند، و خدمات اساسی، قدرت محصوالت

مند بوده و این موارد، ایشان را  و تخفیفات ویژه عالقههاي وفاداري  هاي خاصی از جمله برنامه آن است که مشتریان، به ویژگی
دهند که سادگی و امنیت از  ها نشان می یافته ،عالوه بر این در انتخاب یک بانک براي انجام خدمات مالی، ترغیب خواهد نمود.

در  دیجیتال خواهد شد. هاي ا از کانالاست که سبب افزایش رضایت مشتریان و استفاده آنههاي مهم بانکداري دیجیتال  جنبه
هاي دیجیتال براي آنها دشوار بوده و نیازمند  انجام امور بانکی از طریق کانال بسیاري از مشتریان اذعان داشتند این خصوص

 (Barquin & HV, February 2015) باشند. کسب اطالعات در این زمینه می

درخواست کارت اعتباري به صورت ها،  ند از: مدیریت تمام سرمایهاز بانکداري دیجیتال عبارت برخی دیگر از انتظارات کاربران
تقاضاي وام به صورت کامالً هاي ایمن،  داخت مجازي براي پرداختپر کارت اعتباري پیش، آنالین و یا از طریق تلفن همراه

ها،  ها و تاکسی اه در فروشگاههمر پرداخت از طریق تلفنهاي مبتنی بر پیام کوتاه،  مراه، پرداختآنالین و یا از طریق تلفن ه
 (Barquin & HV, February 2015)  .وجود یک مشاور مالی از راه دورمحصوالت و خدمات شخصی، 

گذاران و  الزامات کلیدي بانکداري دیجیتال را از منظر مشتریان، سرمایهمیالدي،  2016در سال  ماساچوست يموسسه تکنولوژ
 (Lipton, Shrier, & Pentland, 2016) قابل مشاهده است. 1وارد در جدول شماره این م ترین مهم که نمودبیان بانک 

 بانک و گذاران هیسرما ان،یمشتر منظر از تالیجید يبانکدار يدیکل الزامات -1جدول 

 توضیحات کلیدي اتالزام دیدگاه

شتري
م

 

 ریزي برنامهجامع و قابل  دید
هاي  تعاملی و جامع از پول و زندگی مالی مشتریان از جمله اطالعات حسابارائه یک دید بصري، 

 و ... ها، حقوق بازنشستگی ها، وام جاري، مانده سپرده، تراکنش

 خدمات دیجیتال جامع
هاي کاربردي بدون نیاز به کاغذ،  ارائه یک تجربه دیجیتالی جامع به مشتریان شامل برنامه

جویی،  (از جمله ابزارهاي صرفه مشتریان راي سازماندهی زندگی مالیریز مالی دیجیتالی ب برنامه
 هاي پزشکی، بیمه، آموزش) و ... هزینه

 موبایل
اي  هاي دوره پرداخت الکترونیک از طریق تلفن همراه (انتقال وجه، پرداخت قبوض، پرداخت

 .گردد ي ضروري میها خودکار و ...) که منجر به طراحی تجربه کاربري مناسب و ایجاد زیرساخت

 ارائه خدمات ارز خارجی ایمن و ارزان خدمات ارز دیجیتال

 . استفاده از فناوري بیومتریک براي برقراري امنیت بیشتر 5بیومتریکفناوري 

 لکترونیککارت اعتباري ا
براي  هاي تعریف شده از جانب مشتري تنظیمات و محدودیت هاي الکترونیک بانکی با پیش کارت

 ام امور مالی و برقراري امنیتانج

 هاي فرد به فرد ها و وام دسترسی به همه چیز از جمله پرداخت دسترسی به دنیاي فرد به فرد 

سرمایه
 

رانگذا
 

 پرداخت دیجیتال
سازد تا  ها را قادر می پرداخت دیجیتال هسته اصلی کسب درآمد است. پرداخت دیجیتال بانک

و  دهندوري و همچنین سهم نسبی بازار را افزایش  درآمد و بهره هاي خود را کاهش داده و هزینه
 .رسانندتري از مشتریان خدمت  به مجموعه وسیع

هاي خودکاري است که به بررسی صحت و یا شناسایی افراد بر اساس مشخصات فیزیولوژیکی  اي از روش ) : مجموعهBiometricفناوري بیومتریک ( 5
 پردازد. و رفتاري شخص می
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 کیف پول دیجیتال
بر خدمات ارزش افزوده  یمبتن يها یستمو اکوس یجیتالتجارت د يبرا یجیتالپول د یفک

 يبرارا  یمال يها ینهو هز یانمشتر يمعامله را برا يها ینههزکیف پول دیجیتال است.  يضرور
 نماید. یم ینهبه یبانک یاتعمل

محصوالت بانکداري و فروش 
 دیجیتال

هاي مستقیم  از طریق کانال ها و ... ها، وام کی همچون سپردهمحصوالت بان ارائههوش مصنوعی به 
هاي  یتنماید. که این امر همراستا با تغییر رفتار و اولو هاي اجتماعی، کمک می همچون رسانه

 مشتري در تجارت الکترونیک است.

 چندکاناله بودن
یک رویکرد چندکاناله یکپارچه و بدون شکاف براي افزایش سهم بانک از کیف پول کارگیري  به

 ابل مالحظه در میزان پذیرش مشتري.مشتري، افزایش وفاداري مشتري و درنتیجه ایجاد تفاوت ق

ریز و مشاور مالی  برنامه
 دیجیتال

جهت ارائه ریزان و مشاوران مالی دیجیتال مبتنی بر فناوري هوش مصنوعی  برنامهسترش گ
اندازها،  اي، پس هاي دوره ها و پرداخت درآمد مالی، پرداختخصوص  خدمات مشاوره در

 .ها گذاري سرمایه

 هاي عظیم هوشمند داده
هاي خود را به خدمات  تا داده دهد تجزیه و تحلیل پیشرفته به بانکداري دیجیتال این اجازه را می

 تبدیل نماید. -با هدف کسب درآمد از داده-سازي شده مشتري  شخصی

ک
بان

 

زیرساخت فناوري اطالعات 
 جدید

ساخت یک بانک دیجیتال از ابتدا، امکان ایجاد یک زیرساخت منعطف فناوري اطالعات را فرآهم 
گردد؛ همچنین به  یریت ریسک میآل مد نماید که این امر منجر به ایجاد حالت ایده می

سازي ترازنامه بانکی براي دستیابی به بازگشت سرمایه بیشتر از درآمدها کمک نموده و  بهینه
 نماید.  تطبیق با تغیرات مداوم قوانین بانکی را به صورت آنی تضمین می

 طراحی پایگاه داده
تواند از عهده رشد  است که می فناوري اطالعات بانک مبتنی بر فناوري پایگاه داده پیشرفته

 هاي تحلیل برآیند.  هاي جدید اینترنت و روش ها، تکنولوژي چشمگیر داده

 پیشرفته  تحلیل داده

و توانند بینش  باشند، می ها داراي منابع غنی از اطالعات رفتاري مشتریان می از آنجاییکه بانک
ارائه شده به رائه نموده و ارزش ارزشمندي در خصوص انتخاب آینده مشتریان اپیشنهادات 
 با بانکداري دیجیتال گسترش دهند.مشتریان را 

هاي  حل ی در خصوص راهتوانند پیشنهادات هاي دیجیتال می هاي مشتري، بانک با استفاده از داده
گذاري از طریق بانکداري آنالین، خدمات  جویی و سپرده پرداخت و خدمات اطالعاتی، صرفه

 ارائه نمایند. مشاوره و ... را
هاي مشتریان به صورت آنی بررسی و ارزیابی شده و براي  از این رو بایستی مجموعه تراکنش

 هاي احتمالی، مورد استفاده قرار بگیرند. بینی رفتار آتی مشتریان از طریق الگوریتم پیش

 هوش مصنوعی
همچنین هوش مصنوعی گردد.  ها می دادههوش مصنوعی به صورت پویا سبب افزایش استفاده از 

سازگار شده و بهترین پیشنهادات را در زمان مناسب به  تواند به سرعت با نیازهاي مشتریان می
 ایشان ارائه نماید. 

 کاري جامع و مدل کسب
کاري جامع براي تجربه مشتري بسیار حیاتی است. این رویکرد تطبیق بانک با  و مدل کسب

ه که این امر مقابله با پولشویی، کشف تقلب و ایمنی مشتریان هاي قانونی را تسهیل نمود چارچوب
 نماید. را تضمین می

 امنیت و اختیار

درصورتی که این مولفه به درستی اجرا گردد، یک مزیت ویژه نسبت به سایر رقبا و موسسات 
شروع گردد. این ویژگی در یک معماري فناوري اطالعات ایمن از زمان  مالی، براي بانک ایجاد می

گردد. مولفه مذکور به طور  وجود داشته و مانع از سوء استفاده و فروش داده به اشخاص ثالث می
 باشد. طبیعی شامل اجراي مدیریت داده توزیع شده امن رمزنگاري می
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چگونگی ، 6کرنیی.تي.توسط کمپانی ا 2014در سال  "دیجیتال: نقشه راه دگرگونی بانکداري انتقالاي تحت عنوان  در مقاله
سازي  است. بر اساس این گزارش، اجرا و پیاده به بانکداري دیجیتال مورد بررسی قرار گرفتهسنتی دگرگونی شیوه بانکداري 

در ادامه و در تصویر شماره  باشد. پذیري سازمانی و نوآوري باز می مشتري محوري، انعطاف بانکداري دیجیتال وابسته به سه بعد
 (Jaubert, Ullrich, Dela, Marcu, & Malbate, 2014) .نمایید هاي هریک مشاهده می مراه قسمت، این ابعاد را به ه1

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 سازي بانکداري دیجیتال ابعاد پیاده – 1یرتصو

 
عمیق نقش تمرکز بر تجربه مشتري و بررسی  مشتري محوري در تحول دیجیتال، داراي دو بخش ،1شماره  تصویر مطابق با

دهندگان معتقدند درك تجربه مشتري، از  درصد از پاسخ 75هاي این پژوهش، بیش از  باشد. مطابق با یافته شعب می
، آماده و ها بایستی عملگرا بانک ،به منظور درك تجربه مشتري باشد. میها  در سازماندیجیتال  انتقالفاکتورهاي ضروري 

هاي سازمانی داشته زیرا  بینی نمایند. این امر نیاز به تغییر در اندیشه و شیوه و پیش بوده و انتظارات مشتریان را درك خالق
برقراري تعامل هاي اجتماعی،  توانند از طریق مشاهده و بررسی شبکه ها می بانک اند. مشتریان به مرکز یک بانک تبدیل شده

 به مطالعه مشتریان خود بپردازند. مستقیم و نزدیک با مشتریان و ارائه پیشنهادات و خدمات جدید و ...
ها  ، انگیزهعالوه بر این نقش شعب بانک بایستی بازنگري و بازتعریف گردد. هدف از بازنگري در نقش شعب، تغییر عادات، باورها

ی در کارمندانهاي جدید دیجیتالی  تغییر فرهنگ و ایجاد مهارت سببو تجربه کارمندان آن است. تغییر و انتقال دیجیتال 
 .باشند ذیراي مشتریان دیجیتالی میکه پ خواهد شد

به ( هاي دیجیتال با ترکیبی از فناوري اطالعات و بازاریابی باشد. تیم میسازي بانکداري دیجیتال  نوآوري باز، دومین بعد پیاده
ک نمایند. همسوسازي و تواند به نوآوري در ایجاد محصوالت مورد نیاز مشتریان کم می) عبارت دیگر، دانش درونی و بیرونی

که  چابک بودهیک سازمان  آن ایجاد از زیرا هدف ؛ي اصلی عصر دیجیتال است هفناوري و بازاریابی جوهر نمودنیکپارچه 
اکوسیستم و نوآوري نماید.  ها و خدمات جدید در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف می حل ریان را از طریق ارائه راهنیازهاي مشت

باشند. بازار جهانی به سرعت در حال پیشرفت و تغییر بوده و حضور  طراحی و تحویل در دوران دیجیتال می باز سبب پیدایش
هاي سنتی تأثیر نوآوري را در ارائه خدمات و پیشنهادات به  بانک نیازمند ارائه خدمات نوین مویابلی است. ،در این بازار

6 A.T. Kearney 
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افزوده جدیدي را در عصر دیجیتال  ، خدمات ارزشها فینتکهمچون  هاي نوینی و از طریق فناوري اند مشتریان درك نموده
 نمایند. پیشنهاد می

یک هاي نوین و سرعت ورود آنها به بازار، نیاز به  گسترش فناوريها بسیار حیاتی است.  سازمانی و فناوري براي بانک چابکی
افزایش ، گرددسبب دیجیتالی شده عملیات بانکی که قادر به ادغام با خدمات ابري بوده و  پلتفرم چابک فناوري اطالعات

 سازمان است.دیجیتالی تر، تمامی این تغییرات نیازمند تغییر در فرهنگ  در یک سطح عمیقدهد.  می
منتشر شد، بانکداري میالدي  2014که در سال  "بلند مدت يوفادار یجادا ي؛تجربه مشتر بهبود: یجیتالد يبانکدار" گزارش

. عالوه است معطوف نمودهن یک استراتژي حیاتی مورد بررسی قرار داده و تمرکز خود را بر مشتریان بانک دیجیتال به عنوا
 گردد. براي گذار به بانکداري دیجیتال در این مطالعه، تشریح می ،براین تغییرات مورد نیاز سازمانی و تکنولوژي

نظر از اندازه، سودآوري  صرفها  بانک ؛آیند ها به حساب می نکهاي این گزارش، مشتریان نقطه جدید تمرکزي با مطابق با یافته
نمایند. عوامل  کز میسطح خدمات مناسب و هزینه مناسب تمرن در زمان مناسب، دهی به مشتریا و رشد تقاضا، بر خدمت

ترکیبی خدمات اي از  مجموعهگذارند. نخست آنکه مشتریان امروزي انتظار دارند  تأثیر می آنکز و رویکرد رمتعددي بر این تم
هایی که نتوانند این انتظار مشتري را برآورده نمایند با کاهش سودآوري مواجه خواهند  بانکباشند.  هاي شخصی داشته و قیمت

در صورتی که بانکداري دیجیتال امکان  نمودهفرض، هر محصول را به هر مشتري عرضه  هاي سنتی به صورت پیش بانک .شد
در اختیار مشتریان قرار را،  هاي مورد نیاز براي بررسی میزان سودآوري ها و تحلیل هم آورده و دادهسازي را فرآ سفارشی

 ,DeLaCastro, Erdmann) دهد هاي شخصی و جداگانه را به هر مشتري پیشنهاد می دهد؛ عالوه بر این محصوالت و قیمت می
Krishnan, Kulkarni, & Pande, 2014). 

بانک و مراجعه به بانک دیگر است. مشتریان بسیاري سهولت و کیفیت خدمات را بر  و تعویض ي تغییرمسئله حائز اهمیت بعد
عالوه بر این با وارد شدن  نمایند. هاي محصوالت و خدمات ترجیح داده و بر اساس آن بانک مورد نظر خود را انتخاب می ویژگی

اند. مشتریان انتظار  در معرض خطر کاهش سودآوري قرار گرفتهها  موسسات غیربانکی در زمینه پرداخت و اعطاي وام، بانک
 فروشی و سایر صنایع مشابه).  دارند بانک بدون مرز را تجربه نمایند (همانند خرده

سازي بانکداري دیجیتال، به هفت ناحیه استراتژي تقسیم  هاي مورد نیاز براي پیاده هاي این گزارش، تکنولوژي ساس یافتهبر ا
  قابل مشاهده است. 2شماره  تصویرکه در شوند  می 
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 سازي بانکداري دیجیتال هاي مورد نیاز براي پیاده تکنولوژي – 2یرتصو

 (DeLaCastro, Erdmann, Krishnan, Kulkarni, & Pande, 2014) :هریک از این هفت خط استراتژي عبارتند از

نیاز به یک  -افشاءبدون ˚ها  سازي و توزیع اطالعات و داده ها براي بازیابی، ذخیره بانک زیرساخت:تژي استرا
توانند در  هاي ابري با امنیت، قابلیت اطمینان و سازگاري باالي خود، می زیرساخت یکپارچه دارند. فناوري

تواند به  ابري می  نمایند. عالوه بر این فناوري سازي بانکداري دیجیتال نقش مهمی ایفا هاي دیجیتال و پیاده نوآوري
هاي مختلف را که نیازمند قرارگیري در  هاي کاربردي الیه ساز منعطف عمل کرده و برنامه عنوان یک الیه یکپارچه

 باشند، با یکدیگر منطبق و هماهنگ سازد. معماري دیجیتال می
مشتریان بانک و ایجاد تعامالت مناسب نیازهاي براي درك  به عنوان یک ابزار کلیدي دقیقاطاعات داده: استراتژي 

سروکار ها موجود در منابع مختلف  . ابزارهاي مالی و پردازش معامالت با تبادل حجم باالیی از دادهآید به شمار می
بهبود ارزش ها براي کنترل، محافظت و  ها و سیاست اي از برنامه بانکداري دیجیتال نیاز به مجموعهاز این رو دارند. 

هاي  و مدل 7هاي مستر توان به استراتژي مدیریت داده ها و رویکردها می از جمله این برنامه ها و اطالعات دارد. داده
که فرآیندها و ساختارهاي پشتیبانی شامل حاکمیت داده و کیفیت داده را تعریف  IFX8استانداردي همچون 

 نمایند، اشاره نمود. می
کار، فرآیند،  سازي، مدیریت، گردش شامل ذخیره، براي بانکداري دیجیتال ه راه مدیریت محتوامحتوا: نقشاستراتژي 

اطالعات، نوع محتوا و چرخه حیات و  نویسی، فرا مدل معماري تحلیل، گزارش و وکار، تجزیه یکپارچگی، هوش کسب
 باشد. میارزیابی محصول 

پذیرش فناوري، هماهنگی و ترتیب گرایی، حاکمیت،  سرویس هاي فرآیند شامل کار: مولفه و فرآیند کسباستراتژي 
 باشد. می 9سازي، تطابق با قوانین و پذیرش گذرگاه خدمات شرکت فرآیند، تنظیم و بهینه

7 master data management (MDM) strategy 
8 Interactive Financial Exchange (از جمله استانداردهاي مالی)  
9 enterprise service bus 
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ها، تحلیل  ها، صفحات وب، داده تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل در چند بعد شامل جغرافیا، مشتري، محصول، کانال
 باشد.  میمحتواي بالدرنگ و ... 

هاي موبایل قابل دسترسی  جا و از تمام دستگاه اطالعات بایستی از همههاي اجتماعی:  رسانهموبایل و استراتژي 
غیب مشتریان گونه براي تر هاي اجتماعی، استفاده از خصوصیات بازي باشند. سایر اقدامات از جمله استفاده از رسانه

، سبب کار و امنیت و احراز هویت و هاي کاربردي کسب افزاري براي دسترسی به برنامه و وجود یک فروشگاه نرم
 گردد. افزایش رضایت مشتریان می

نیاز است. فاکتورهاي کلیدي  ، موردتعاملی اصلی نقاطیک تجربه مشتري سازگار، در تمام استراتژي تجربه مشتري: 
ها، طراحی بصري، برندسازي، بهبود موتور جستجو، طراحی واسط  اري اطالعاتی، اشخاص، چارچوبدیگر شامل معم

  .باشد میسازي و ...  کاربري، نمونه
اي دیجیتال که عوامل دنیصورت گرفت، میالدي  2015در سال  10جهانی اسنچر هي مشاور که توسط موسسه اي مطالعهدر 

 انفجارهاي دیجیتالهاي این پژوهش،  بر اساس یافته. بندي شدند  و دستهد، شناسایی دهن ی را تحت تأثیر قرار میصنعت بانک
به صنعت بانکی حمله کرده و تعریف جدیدي از انتظارات و نیازهاي مشتریان ارائه نموده و مرزهاي بانکی را تغییر  روزه همه
، بندي مبتنی بر داده اعتباردهی و رتبهرگ دیجیتال، ، رهبران بزفینتک و استارت آپ این عوامل عبارتند از:برخی از  دهد. می
دهی همتا،  ، وام11هاي همتا پرداختهاي موبایلی و کیف پول دیجیتال،  تپرداخط فروش سیار (نقاط فروش موبایلی)، نقا

و  داده پیشرفته لتجزیه و تحلیگذاري،  ، مدیریت سرمایهمدیریت مالی شخصیمقایسه،  موتورهاي سنجش وگذاري پویا،  قیمت
 .(Accenture Strategy, 2015)موبایل

بانکداري تجربه "منجر به ایجاد منتشر شده است، دیجیتالی شدن  2017در سال  12تمنوسبراساس گزارشی که توسط  
. بانک دیجیتال به مشتریان خود تجربه متفاوت و بدون درنگ از طریق یک معماري باز و یکپارچه و انعطاف گردد می "محور
هر  بانکداري در هر زمان وهاي دیجیتال عبارتند از:  رورت حیاتی براي بانکض 10. براساس این گزارش نماید میارائه پذیر 

پذیرش قدرت بانکداري ، نیازها تحقق سریع، يمشتري محورتجربه شخصی مشتریان،  تجزیه و تحلیل، مکان و با هر دستگاه
در بازار براي تغییر و ارائه محصول  شدنپیش قدم ، وز بودن به صورت مداومبه ر، تر هزینه کارآمد، ریسک عملیاتی کم، باز

 .(Temenos, 2017)  يابر سازي زیرساخت پیادهو  يمقیاس پذیر، جدید

  )3شماره  تصویر: ( (Temenos, 2017) عبارتند از هاي این گزارش، اجزاي اصلی راه حل دیجیتال بر اساس یافته
 تریان)پلت فرم تجربه کاربران(مش

 برنامه هاي کاربردي بانکداري متمرکز و میز خدمت
 ها : شعبه، دیجیتال، مرکز تماس کانال

 گذاري مدل بانک: خرد، شرکتی، سرمایه
 هاي جدید ها: میز کار، تبلت، موبایل و دستگاه دستگاه

 
 
 

10 Accenture 
11 P2P 
12 Temenos 
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 حل دیجیتال اجزاي اصلی راه – 3یرتصو

هاي این  ، یک معماري پیشنهادي براي بانکداري دیجیتال ارائه نمود. مطابق با یافته IBMمیالدي، موسسه  2014در سال 
بعد پر اهمیت در بانکداري دیجیتال به شمار ، سه  پرداختداده و از سوي دیگر  تجزیه و تحلیلچند کاناله بودن و پژوهش، 

ها و فرآیندها دیده شده است و  در کنار سایر سیستمتمام ابعاد عظیم خود  داري متمرکز بادر این معماري، سامانه بانکآیند.  می
 (IBM Corporation, 2014) .)4(تصویر شماره  دباش پلتفرم بانکداري دیجیتال می این موضوع نشانگر ابعاد عظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 IBMتال پیشنهادي نمایی از معماري مفهومی پلتفرم بانکداري دیجی – 4یرتصو
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منتشر نمود،  "مدل کسب و کار آینده بانکداري سوئیس"تحت عنوان  میالدي 2015طی گزارشی که در سال  13دیلویت
فناوري ها،  گذاري دیجیتال، اینترنت، فینتک از مصرف کننده، محصوالت، سرمایه هاي اجتماعی، حمایت شبکه فاکتورهاي

 نماید. هاي تأثیرگذار بر مشتري و بانک، در مسیر دیجیتالی شدن معرفی می نوان مولفهرا به ع بالکچین و فناوري بیومتریک
(Deloitte, 2015) 

ها و تغییرات آنها در طول زمان با  عملکرد بانک و مطالعه بررسی، به 2013در سال  Efmaو موسسه  14تیم اي.تی.کرینی 
بکی، رضایت مشتریان و بهبود مدل درآمدي بانک، از جمله تآثیرات چا هاي . در این مطالعه، مولفهپرداختند پیشرفت تکنولوژي

 (A.T.Kearney,Efma, 2013) .است بانکداري دیجیتالی بر این صنعت بزرگ شناخته شده
 

 روش تحقیق
رو از این قاعده مستثنی نبوده و با هدف  گردد؛ پژوهش پیش هر پژوهش در راستاي دستیابی به هدف خاصی انجام می

است. در این راستا، این پژوهش از  صورت گرفته سازي موفق مدل بانکداري دیجیتال هاي استراتژیک براي پیاده مولفه شناسایی
باشد. استراتژي مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بوده که به منظور انجام آن از خبرگان صنعت  نظر هدف توصیفی می

 است.  بانکی استفاده شده
صنعت بانکداري است. روش مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان  یهکل شامل پژوهش جامعه آماري در این

از  یبخش ینشخود، به گز يداور یهشخص پژوهنده بر پا ی،قضاوت یريگ در نمونه باشد. گیري از این جامعه قضاوتی می نمونه
فناوري ي، آشنایی با صنعت بانکی، نمونه آمارهاي حیاتی در انتخاب  معیارها و مولفه .)1378(خاکی,  پردازد یجامعه م
  باشد. هاي نوین می و تکنولوژياطالعات 

که متغیرهاي  باشد یبا پاسخ بسته م يا پرسشنامهمصاحبه و اي،  مطالعات کتابخانهاطالعات،  يآور ابزار گرد این تحقیق،در 
 اي ینهپنج گز یفبه سواالت پرسشنامه از ط ییگو پاسخمنظور  به .نماید تشکیل دهنده مدل بانکداري دیجیتال را شناسایی می

افزار اسمارت پی ال اس تحلیل  نرم معادالت ساختاري و دست آمده توسط هاي به در انتها داده است. استفاده شده یکرتل
 باشد.  هاي کمی و کیفی می رو ترکیبی از داده هاي پژوهش پیش الزم به ذکر است داده است. شده

 
 تحقیق مدل مفهومی

پس از انجام مطالعات رو،  مدل مفهومی پژوهش پیش .گیرد یاست که پژوهش بر اساس آن صورت م ییمبنا یمدل مفهوم
هاي  . متغیرها و مولفهگردید، استخراج اطالعات ینا یلتحل یتنظر خبرگان و در نها یشین،پ یاتمرور ادب ي،ا و کتابخانه یدانیم

بندي شدند. در راستاي  بندي و اولویت به دست آمده و در ادامه طبقه موضوع یاتو ادب مطالعاتطریق از  کیفی این پژوهش،
 یقاز طر؛ خبرگان اطالعات قرار گرفت يو فناور ياز خبرگان نظام بانکداربرد اهداف پژوهش، متغیرها در اختیار تعدادي  پیش

پرداخته و به آنها متغیرها  یشداشتند، به پاال یشانپو هم یکدیگرکه با  ییها و مولفه یرهاحذف متغ ینو همچن یاسام ییرتغ
الزم به ذکر است حجم نمونه  هاي کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار حجم نمونه گرفت. در نهایت این داده ند.یدنظم بخش

دکتري، مقطع دانشجوي  10دکتر،  6 از متشکلاین نمونه ي بانکی و فناوري اطالعات بوده که  نفر از خبرگان حوزه 71شامل 
 مدل مفهومی پژوهش قابل مشاهده است. 5در ادامه و در تصویر شماره  باشند. کارشناس می 15کارشناس ارشد و  40

13 Deloitte 
14 A.T. Kearney 
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 مدل مفهومی پژوهش – 5یرتصو

 است. اره شدهفرضیه اصلی است که در ادامه به آنها اش 12رو شامل  پژوهش پیش، 5مطابق با تصویر شماره 

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده ي یکی از مولفهتجربه مشتر

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده کیفیت یکی از مولفه

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یکی از مولفه جامع يکار و کسب مدل

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یکی از مولفه ها انهدر حوزه سام یننو هاي يو معمار ها مکانیزم

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده چندکاناله یکی از مولفه

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یکی از مولفه جامع یجیتالد خدمات

 داري دیجیتال است.سازي موفق بانک هاي پیاده ی یکی از مولفهاجتماع هاي رسانه

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یکی از مولفه نوپا کارهاي و کسب

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یم یکی از مولفهعظ هاي داده

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یت یکی از مولفهو امن یکپارچه زیرساخت

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده فهموبایل یکی از مول

 سازي موفق بانکداري دیجیتال است. هاي پیاده یسک یکی از مولفهر مدیریت
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 مدل مفهومی پژوهش پس از پاالیش قابل مشاهده است. مربوط به هر متغیر هاي شاخص 2در ادامه و در جدول شماره  

 هاي استخراجی اخصمتغیرها و ش -2جدول 

 شاخص متغیر

 تجربه مشتري

 خرید سبد و سفارش مدیریت.1
 هاي وفاداري برنامه.2
 برقراري تعامل نزدیک با مشتریان.3
 ارائه خدمات و محصوالت جدید.4
 واسط کاربري مناسب.5

 کیفیت

 سهولت و سادگی.6
 7-24 صورت به بانکداري خدمات ارائه.7
 هزینه بهبود.8
 سرعت .9

 مداوم رسانی روز به.10
 پذیري قیاسم.11

 کاري جامع و مدل کسب

 کار و کسب فرآیندهاي.12
 گذاري، اختصاصی سرمایه شرکتی، خرد،: بانکداري مدل.13
 شعب کاربري نقش تغییر.14
 پیشنهادات مدیریت.15
 هاي دیجیتالی آموزش.16
 ایجاد فرهنگ دیجیتالی.17
 گرایی سرویس.18

هاي نوین  ها و معماري مکانیزم
 ها در حوزه سامانه

 )وام پرداخت،( بانکی عملیات انجام منظور به P2P اطبرقراري ارتب امکان.19
 خدمات یکپارچه میز و متمرکز بانکداري کاربردي هاي برنامه.20
 بانکداري باز (اکوسیستم باز).21
 فناوري بالکچین.22
 متمرکز فرآیندهاي و ها سیستم.23

 چندکاناله

  دیجیتال پرداخت.24
 دیجیتال پول کیف.25
26.Omni Channel 
 )ها دستگاه و ها برنامه(پایان  نقاط مدیریت.27

 خدمات دیجیتال جامع

 دیجیتال ارزي خدمات ارائه.28
 دیجیتال فروش و بانکداري محصوالت.29
 جدید محصوالت ارائه و تغییر.30
 دیجیتال مالی مشاوران.31

 هاي اجتماعی رسانه

 اجتماعی خدمات و همکاري.32
 هاي اجتماعی شبکه.33
 تجارت اجتماعی.34
 سپاري مالی جمع.35
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 کارهاي نوپا و کسب

 ها ز فینتکحمایت ا.36
 آپی برگزاري رویدادهاي استارت.37
 اندازي مراکز رشد راه.38
 نوآوري باز.39

 هاي عظیم داده

 محتوا.40
 پیشرفته هاي داده تحلیل.41
 داده مدیریت.42
 داده تجمیع.43
 کیفیت داده.44
 حاکمیت داده.45

 زیرساخت یکپارچه و امنیت

 تکنولوژي ابر.46
 زیرساخت منعطف.47
 خدمات ارائه در مصنوعی هوش هاي مکانیزم از استفاده.48
 بیشتر امنیت برقراري براي بیومتریک فناوري از استفاده.49
 الکترونیک  امضاء/ فرم.50

 موبایل
 ارائه خدمات در بستر موبایل.51
 دسترسی به اطالعات در هرزمان و هرمکان.52
 هاي پرداخت موبایل کارگیري پروتکل طراحی و به.53

 مدیریت ریسک

 مدیریت ریسک فناوري اطالعات.54
 مدیریت ریسک بازار.55
 دیریت ریسک نقدینگیم.56
 مدیریت ریسک مالی.57
 مدیریت ریسک عملیاتی.58

موفق بانکداري  سازي پیاده
 دیجیتال

 مشتریان افزایش رضایت.59
 پذیري در ارائه خدمات و محصوالت افزایش چابکی و انعطاف.60
 بهبود مدل درآمدزایی.61

 

 سازي موفق گذارند. در نهایت پیاده تال تآثیر میسازي موفق بانکداري دیجی مولفه در پیاده 12، تعداد 2مطابق با جدول شماره 
پذیري در ارائه خدمات و محصوالت و در نهایت  بانکداري دیجیتال منجر به افزایش رضایت مشتریان، افزایش چابکی و انعطاف

 گردد. بهبود مدل درآمدزایی می
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 ها و نتایج یافته
آوري شـده از طریـق    هـاي جمـع   این گام دادهرود. در  پژوهش به شمار می هاي یک ترین قسمت ها، از مهم تجزیه و تحلیل داده

کننـدگان قـرار    ها و فنون آماري، تجزیه و تحلیل شده و در قالب اطالعات به عنـوان نتـایج پـژوهش، در اختیـار اسـتفاده      روش
افزار اسـمارت   یر با استفاده از نرمرو، از تکنیک تحلیل مس هاي پژوهش پیش گیرد. براي این منظور و در راستاي تحلیل داده می

 گیریم. بهره می 3نسخه  15پی ال اس

 ها پاالیش داده
ها پیش از تجزیه و تحلیل، از جمله اقدامات ضروري به منظور کسب نتایج مطلـوب و بـا    سازي داده سازي و نرمال پاالیش، آماده

کـه بایسـتی در    اشاره نمـود  17و کشیدگی 16هاي چولگی صتوان به شاخ هاي نرمال می باشد. از پرکاربردترین آزمون کیفیت می
هاي ایـن پـژوهش، تمـامی مقـادیر در      با توجه به نتایج چولگی و کشیدگی داده ).1395(حبیبی, باشند قرار داشته) -2، 2(بازه 
 باشند. ها داراي توزیع نرمال می ي مطلوب قرار داشته و داده بازه

  19پایاییو  18ارزیابی روایی
(بابی، ارل ا.، ترجمه  سنجد. که یک معیار دامنه معانی موجود در یک مفهوم را می است میزانی دهنده نشانوایی، روایی محت

) و CVRمحتوا ( ییروا ینسب یبضراین پژوهش، از  دربراي بررسی روایی محتوایی  .)1390فیضی، ك.، رضوي سید ح., 
عالوه بر این از شاخص امه نهایی پژوهش گردید. به ایجاد پرسشنکه نتایج آن منجر  استفاده شد )CVIمحتوا ( ییشاخص روا

الزم به ذکر است این شاخص در صورتی قابل  .است شده  براي ارزیابی روایی همگرا استفاده 20میانگین واریانس استخراج شده
 ).3(جدول  باالتر باشد 0,5قبول خواهد بود که میزان آن از عدد 

 یريگ اندازه يبرا). 1378ید(خاکی, نما یدمشابه تول یجنتا یکسان، یطدر شرا یريگ ابزار اندازهاست که  ینایایی منظور از پا
باالتر بودن  ،الزمه تایید پایایی .شداستفاده  23پایایی ترکیبیو  22پایایی اشتراکی، 21کرونباخ يپژوهش، از آلفا ینا در یاییپا
الزم به  باشند. میزان قابل قبول می7تمامی این ضرایب باالتر از  3 مطابق با جدول شماره است که 7/0ها از مقدار  ین شاخصا

 باشد. براي متغیرهاي پژوهش برابر با یک می ذکر است پایایی اشتراکی

 ارزیابی روایی و پایایی -3جدول 

 پایایی ترکیبی  پایایی اشتراکی آلفاي کرونباخ بعد
میانگین واریانس 

 هاستخراج شد

سازي موفق  پیاده
 بانکداري دیجیتال

0,8400,8420,9040,759

15.smart PLS  
Skewness 

17 Kurtosis 
18 Validity 
19 Reliability 
20 Average Variance Extracted (AVE) 
21 Cronbach's Alpha 
22 Communality  
23 Composite Reliability 
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 ضرایب معناداري
باال بـودن  . شود استفاده می  t-valuesیا همان مقادیر   tداريمعیار ضرایب معنا ازدل ساختاري پژوهش براي بررسی برازش م

بیانگر صحت رابطه در سطح اطمینـان   57/2تر از باالو  95/0نشان از صحت رابطه در سطح اطمینان  96/1 این معیار از مقدار
 ، نتایج این ضریب قابل مشاهده است.4شماره  در ادامه و در جدول است. 99/0

 نتایج ضرایب معناداري -4جدول 

   t-values متغیر ردیف
 تجربه مشتري-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 1
 کیفیت-موفق بانکداري دیجیتال سازي پیاده 2
 کاري جامع و مدل کسب-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 3
 ها هاي نوین در حوزه سامانه ها و معماري مکانیزم-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 4
 چندکاناله-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 5
 خدمات دیجیتال جامع-ازي موفق بانکداري دیجیتالس پیاده 6
 هاي اجتماعی رسانه-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 7
 کارهاي نوپا و کسب-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 8
 هاي عظیم داده-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 9
 زیرساخت یکپارچه و امنیت-کداري دیجیتالسازي موفق بان پیاده 10
 موبایل-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 11
 مدیریت ریسک-سازي موفق بانکداري دیجیتال پیاده 12

 57/2 مقدار ازاین پژوهش بیشتر  يبراي تمام متغیرها tو با توجه به اینکه میزان  4با توجه به نتایج موجود در جدول شماره 
 ، معنادار است.99/0است، تمامی فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 

 24بار عاملی و ضریب مسیر
نشـان از   0,3 از کمتـر  عـاملی  بـار . گـردد  توصیف می یبار عامل یلهقابل مشاهده به وس یرو متغ پنهان یرمتغ یانقدرت رابطه م

 .)1395شود (حبیبی، تلقی می مطلوب بسیار 0,6 از بزرگتر و قبول قابل 0,6 تا 0,3 بین، ضعیف رابطه

24 Path Coefficients 
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ایـن ضـریب عـددي    . گردد یآنها بررس يمقدار و معنادار ي،بر اساس عالمت جبر یستیمکنون با یرهايمتغ ینب یرمس ضرایب
یم دهنده عدم وجود ارتباط است. ضرایب مسیر مثبت نشان دهنده روابط مستق کند. عدد صفر نشان + را اختیار می1تا  -1بین 

(عـادل آذر، رسـول    بین دو سازه و عالمت منفی نشان دهنده اثرات منفی (روابط معکوس) یـک سـازه بـر سـازه دیگـر اسـت.      
 نتایج ضرایب مسیر و بارهاي عاملی قابل مشاهده است. 6در ادامه و در تصویر شماره  ).1391, یقنوات يغالمزاده، مهد

 عاملی و ضریب مسیر نتایج بارهاي – 6یرتصو

هزینه،  بهبود  به غیر از بارهاي عاملی مربوط به چهار شاخص رو پژوهش پیش تمامی بارهاي عاملی 6مطابق با تصویر شماره 
بیشتر،  امنیت برقراري براي بیومتریک فناوري از آپی و استفاده متمرکز، برگزاري رویدادهاي استارت فرآیندهاي و ها سیستم

باشد که چهار شاخص مذکور، در  پایین بودن بارهاي عاملی به این معنا می دارند.قبول و بسیار مطلوب قرار در بازه قابل 
متغیر مربوط به خود، نقشی ندارند؛ به عبارت دیگر رابطه شاخص با متغیر مربوطه ضعیف تلقی شده و بایستی از دهی  شکل

  نظر گردد. شاخص صرف
رایب مسیر میان متغیرهاي مکنون اعداد مثبت و کوچکتر از یک را به خود اختصاص داده که عالوه بر بارهاي عاملی، تمامی ض

 باشد. میاین به معناي وجود رابطه مستقیم و مثبت 

 R2معیار 
 3در ایـن معیـار   . گذارد یوابسته م یازا  درون یرمتغ یکبر  ،مستقل یازا  برون یرمتغ یککه  است یريتاث دهنده نشان این معیار
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بـا   .)Chin,1999( شـود  یدر نظـر گرفتـه مـ    يو قو سطمتو یف،ضع یرمقاد يبه عنوان مالك برا 67/0و  32/0و  19/0دار مق
 ، تمامی این مقادیر در دسته متوسط و قوي قرار دارند.5توجه به نتایج موجود در جدول شماره 

 R2معیار نتایج  -5جدول 

 R2 بعد

 0,568 تجربه مشتري

 0,694 کیفیت

 0,688 کاري جامع و مدل کسب

 0,722 ها هاي نوین در حوزه سامانه ها و معماري مکانیزم
 0,485 چندکاناله

 0,583 خدمات دیجیتال جامع
 0,267 هاي اجتماعی رسانه

 0,568 کارهاي نوپا و کسب

 0,546 هاي عظیم داده

 0,645 زیرساخت یکپارچه و امنیت

 0,493 موبایل

 0,601 مدیریت ریسک

 25GOFبرازش  یکویین یارمع
 2004در سـال   شتوسـط تننهـاوس و همکـاران    این معیار. یدرا کنترل نما یبرازش بخش کل تواند یمحقق م یارمع ینتوسط ا

بـه   36/0و  25/0و  01/0شـاخص بـرازش مقـدار     یـن ا يبرا دهد. نحوه محاسبه این معیار را نمایش می 1ید. فرمول گرد اعابد
رو  ، میزان معیار نیکویی برازش پژوهش پـیش 1باتوجه به رابطه شماره  .شده است یمعرف يمتوسط و قو یف،ضع یرعنوان مقاد

   گیرد. بوده و در بازه قوي قرار می 1,2488برابر با 

2 YCOMMUNALIT GOF 
)1( 

 جمع بندي

بـه   صـورت گرفـت.   یجیتـال د يموفق مـدل بانکـدار   سازي هیادپ يبرا یکاستراتژ يها مولفه ییشناسارو با هدف  پژوهش پیش
در  اسـت.  رویکرد معادالت ساختاري و تحلیل عاملی تأییـدي اسـتفاده شـده    ازمنظور دستیابی به اهداف این پژوهش 
در  ،منظور پاالیشبه  گردید و پس از آن،بندي  هاي مورد نظر استخراج و دسته ابتدا با مطالعه ادبیات موضوعی، مولفه

منجـر بـه اسـتخراج    قرار گرفت. نتیجه نهایی حاصل از ایـن اقـدامات    ي بانکداري ختیار تعدادي از متخصصین حوزها
. پـس از آن  توزیـع گردیـد   حجم نمونه ها، میان ، به منظور گردآوري دادهپرسشنامه نهایی گردید. در ادامه پرسشنامه

 .شدحاصل نهایی .ال.اس، تحلیل و نتایج  ر اسمارت پیافزا هاي آماري و نرم هاي خام با استفاده از تکنیک داده

25 Goodness-of Fit Index 
                                                 



                                                                                                        

19 
 

% اثبـات گردیـد. از ایـن رو    99توان ادعا نمود تمام فرضیات با سطح اطمینـان   با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، می
، چندکانالـه ، هـا  هـاي نـوین در حـوزه سـامانه     ها و معمـاري  مکانیزم، کاري جامع و مدل کسب، کیفیت، تجربه مشتري

، زیرسـاخت یکپارچـه و امنیـت   ، هـاي عظـیم   داده، کارهـاي نوپـا   و کسب، هاي اجتماعی رسانه، ات دیجیتال جامعخدم
 باشند. می موفق بانکداري دیجیتال سازي پیادههاي  از جمله مولفه مدیریت ریسکو  موبایل
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