
مولفه های شناسایی 
استراتژی برای پیاده سازی 

موفق مدل بانکداری 
 دیجیتال

 
 مسعود عسری مهر•
 مرتض ترک تبریزی•
•قهفرخ اکبر دهقان 
•نسرین کاظم 





 رئوس مطالب



 مفاهیم کلی بانکداري دیجیتال



تغییرات  
محیط 

 کسب و کار

افزایش ریسک ها، تقلب  و  
 مشکالت امنیتی

 تغییر رفتار مشتریان
فینتک ها و (ورود بازیگران جدید 

 )استارت آپ ها

افزایش تمایل مصرف کنندگان 
خدمات مالی، به سمت استفاده 

سایر هوشمند و تلفن هاي از 
 ابزار الکترونیکی

پیشرفت هاي  
تکنولوژي و ابزارهاي  
 الکترونیکی و هوشمند

رقابت شدید میان 
بازیگران صنعت و دشواري  

در مدیریت و حفظ 
 مشتریان

 تغییرات فضاي کسب وکار



  گام برداشته و خود را با  جهت افزایش رضایت مشتریان و بهبود تجربه کاربري ایشانبانک ها بایستی در

  نمایندتغییرات همسو این 

  برقرار کرده و  ارتباطخود  مشتریانبه بانک ها این اجازه را می دهد تا با تکنولوژي دیجیتال این میان در

 ایشان را جلب نمایند رضایت

 تغییرات فضاي کسب وکار

تجربه 
 مشتري

بانکداري 
 دیجیتال



 تعریف بانکداري دیجیتال

  ؛ مطابق با مترادف با بانکداري آنالین یا بدون شعبه نمی باشدبر خالف تصور همگان بانکداري دیجیتال

تراکنش ؛ بلکه از وضعیت شعب فیزیکی بانک ها حذف نخواهند شددر این نوع بانکداري کپجمینی، نظر 

 رفتپیش خواهند مشاوره محوري فعلی، به سمت  محوري

 

  غنی سازي سرویس هاي دیجیتال مفهوم جدیدي در صنعت بانکداري است که هدف آن بانکداري

 (PWC, 2011)  می باشداستاندارد برخط و موبایلی از طریق به کارگیري فناوري هاي دیجیتال 

(sullivan, wilson, thakral, verma, & venkataraman, 2016) 



 تعریف بانکداري دیجیتال

  است که پیش دیجیتالی نمودن تمام فعالیت ها و برنامه هاي بانکداري سنتی بانکداري دیجیتال به معناي

 :  این فعالیت ها و برنامه ها عبارتند از. از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می گرفت
 ، برداشت و انتقال پولسپرده گذاري•

 حسابمدیریت •

 واممدیریت •

 صورت حسابپرداخت •

 حسابداريخدمات •

(Bergal, 2016) 



 ...تعریف تیم کارشناسی از بانکداري دیجیتال

بانکداري دیجیتال به معناي دیجیتالی نمودن تمامی فرآیندها و 
فعالیت ها در سیستم بانکی در جهـت بهبـود تجربـه مشـتریان     

ایــن مفهــوم از تفکــر دیجیتــال شــروع شــده و طیــف . اســت
گسترده اي از سرویس هـا، محصـوالت، فرآینـدها، فعالیـت هـا،      

را تحت تـأثیر  ... وظایف، ابزارها، کانال ها و مدیریت مشتریان و 
 .قرار می دهد



 مزایاي پیاده سازي بانکداري دیجیتال

 خدمات و محصوالتبهبود 

  سهولت در انجام امور بانکی براي کاربران و مشتریان 

  7-24دسترسی 

  افزایش سرعت 

بهبود تجربه مشتري 

  افزایش ارزش افزوده ارائه شده به ذینفعان 

  چابکیافزایش انعطاف پذیري و 

 و... 



استراتژیک پیاده سازي موفق بانکداري  مولفه هاي 
 دیجیتال



استراتژیک براي پیاده سازي موفق مدل مولفه هاي 
 !دیجیتال چیست؟؟بانکداري 

 ؟ ؟ ؟. . . سوال 



 ...پاسخ به سوالمتدولوژي 

استخراج مولفه هاي  
استراتژیک پیاده سازي 

 بانکداري دیجیتال

گردآوري اطالعات با 
 استفاده از پرسشنامه

تحلیل آماري داده هاي 
گردآوري شده با 

استفاده از نرم افزار 
smart PLS 

تدوین مدل نهایی  
استراتژیک پیاده سازي 

مدل موفق بانکداري  
 دیجیتال

تجمیع مولفه هاي  •
بانکداري دیجیتال موجود 

 در مقاالت بررسی شده
 استخراج مدل مفهومی•

پرسشنامه اي با پاسخ •
 بسته

 خبره بانکی 71•

 ارزیابی روایی و محتوایی•
 ضرایب معناداري•
 معیار نیکویی برازش•
 ...و •

 متغیر 12•
 شاخص 57•

 گام هاي طی شده جهت پاسخ به سوال پژوهش... 

 بررسی ادبیات موضوع

مقاله معتبر و  10بررسی •
کاربردي در زمینه 
 بانکداري دیجیتال

پاالیش مولفه هاي  
استخراجی با استفاده 

 از نظر خبرگان

با متخصصین  مصاحبه•
 حوزه بانکی

تغییر نام، تفکیک و یا •
 تجمیع مولفه ها



 روش تحقیق  

 هدف

شناسایی مولفه هاي استراتژیک براي 
بانکداري پیاده سازي موفق مدل 

 دیجیتال  

 توصیفی

 پیمایشی

 گردآوري اطالعات جامعه آماري

کلیه مدیران، کارشناسان، صاحب 
 نظران و متخصصان صنعت بانکداري 

 نمونه آماري

ی
اوت

قض
 

 بانکیآشنایی با صنعت •
 اطالعات و تکنولوژي هاي نوینآشنایی با فناوري •

 مصاحبه با خبرگان

 توزیع پرسشنامه میان نمونه آماري

 Smart PLSنرم افزار  مدل معادالت ساختاري تحلیل داده

 مطالعات کتابخانه اي



 کیفیت خدمات •
 قدرت محصوالت و خدمات •
 تجربه مشتري •
 سادگی•
 خدمات جامع دیجیتال•
 ارتباط نقطه به نقطه•
 موبایل•
 مدیریت مالی •
 امنیت•
 رضایت•
•7-24 

 دیجیتالاز کانال هاي بانکداري افزایش چشم گیر استفاده 
 مراجعه کمتر به شعب فیزیکی و انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت و تلفن هوشمند 

 نیازهاي مشتریان

 مروري مختصر بر ادبیات موضوع

Mobile 

 هوش مصنوعی زیرساخت یکپارچه فناوري اطالعات داده هاي عظیم

ت 
منی

ا
 

 مدل کسب و کاري جامع

 بانک

 بانکداري باز و نوآوري باز

 فرآیندهاي کسب وکار

 رسانه هاي اجتماعی

 تغییر نقش شعب تجزیه و تحلیل پیشرفته داده ها

 فینتک ها و استارت آپ ها



 مدل مفهومی پژوهش

پیاده سازي 
موفق  

بانکداري 
 دیجیتال

 خدمات دیجیتال جامع

 کسب وکارهاي نوپا

 زیرساخت یکپارچه و امنیت

 موبایل

 مدیریت ریسک

 داده هاي عظیم

 رسانه هاي اجتماعی

 چندکاناله

 تجربه مشتري

 کیفیت

 مدل کسب و کار جامع

 مکانیزم ها و معماري هاي نوین در حوزه سامانه ها

 5تا  1شاخص هاي  

 10تا  6شاخص هاي  

 17تا  11شاخص هاي 

 21تا  18شاخص هاي 

 25تا  22شاخص هاي 

 29تا  26شاخص هاي

 33تا  30شاخص هاي 

 36تا  34شاخص هاي 

 42تا  37شاخص هاي 

 46تا  43شاخص هاي 

 49تا  47شاخص هاي 

 54تا  50شاخص هاي 

 57تا  55شاخص هاي 



 یافته ها و نتایج تحقیق



 یافته ها و نتایج

پایایی  آلفاي کرونباخ بعد
  اشتراکی

پایایی 
 ترکیبی

میانگین 
واریانس 

 استخراج شده
پیاده سازي موفق 

بانکداري 
 دیجیتال

0.840 0.842 0.904 0.759 

 می باشند  داده هاي این پژوهش داراي توزیع نرمال 
 )چولگی و کشیدگی(

 نرمال سازي، روایی و پایایی

   t-values متغیر ردیف

 10.391 تجربه مشتري>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 1

 20.834 کیفیت>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 2

 16.723 مدل کسب و کاري جامع>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 3

4 
مکانیزم ها و  >-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال

 13.286 معماري هاي نوین در حوزه سامانه ها

 13.986 چندکاناله>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 5

 11.803 خدمات دیجیتال جامع>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 6

 5.928 رسانه هاي اجتماعی>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 7

 18.538 کسب و کارهاي نوپا>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 8

 9.442 داده هاي عظیم>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 9

10 
زیرساخت یکپارچه و  >-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال

 19.165 امنیت

 8.365 موبایل>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 11

 15.635 مدیریت ریسک>-پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال 12

 ) 2/57باالتر از (ضرایب معناداري 

 ) 0/5باالتر از ( ) 0/7باالتر از (

مثبت و ، این پژوهش مسیر متغیرهاي ضرایب تمامی 
 می باشد 1کوچکتر از 



 یافته ها و نتایج

 بارهاي عاملی

 هزینهبهبود •
 متمرکزسیستم ها و فرآیندهاي  •
 استارت آپیرویدادهاي برگزاري •
 از فناوري بیومتریک براي برقراري امنیت بیشتراستفاده •

تمامی بارهاي عاملی پژوهش در بازه قابل قبول و 
 : بسیار مطلوب به غیر از چهار شاخص

در شکل دهی متغیر مربوط به خود، نقشی ندارندفوق، چهار شاخص   

 R2معیار 

 متوسط و قوي

 GOFمعیار نیکویی برازش  

1.2488 

 بازه قوي



 شاخص هاي مدل مفهومی تحقیق

 شاخص متغیر

 تجربه مشتري

 خرید سبد و سفارش مدیریت•
 وفاداري برنامه هاي•
 مشتریان با نزدیک تعامل برقراري•
 جدید محصوالت و خدمات ارائه•
 مناسب کاربري واسط•

 کیفیت

 سهولت و سادگی•
 7-24 صورت به بانکداري خدمات ارائه•
  سرعت•
 مداوم رسانی به روز•
 مقیاس پذیري•

 مدل کسب و کاري جامع

 کسب و کار فرآیندهاي•
 اختصاصی سرمایه گذاري، شرکتی، خرد، :بانکداري مدل•
 شعب کاربري نقش تغییر•
 پیشنهادات مدیریت•
 دیجیتالی آموزش هاي•
 دیجیتالی فرهنگ ایجاد•
 سرویس گرایی•

 مکانیزم ها و معماري هاي نوین در حوزه سامانه ها

 )وام پرداخت،( بانکی عملیات انجام منظور به  P2P ارتباط برقراري امکان•
 یکپارچه خدمات میز و متمرکز بانکداري کاربردي هاي برنامه•
 )باز اکوسیستم( باز بانکداري•
 بالکچین فناوري•



 شاخص هاي مدل مفهومی تحقیق

 شاخص متغیر

 چندکاناله

   دیجیتال پرداخت•
 دیجیتال پول کیف•
•Omni Channel 
 )دستگاه ها و برنامه ها( پایان نقاط مدیریت•

 خدمات دیجیتال جامع

 دیجیتال ارزي خدمات ارائه•
 دیجیتال فروش و بانکداري محصوالت•
 جدید محصوالت ارائه و تغییر•
 دیجیتال مالی مشاوران•

 رسانه هاي اجتماعی

 اجتماعی خدمات و همکاري•
 اجتماعی شبکه هاي•
 اجتماعی تجارت•
 مالی جمع سپاري•

 کسب و کارهاي نوپا
 فینتک ها از حمایت•
 رشد مراکز راه اندازي•
 باز نوآوري•

 داده هاي عظیم

 محتوا•
 پیشرفته داده هاي تحلیل•
 داده مدیریت•
 داده تجمیع•
 داده کیفیت•
 داده حاکمیت•



 شاخص هاي مدل مفهومی تحقیق

 شاخص متغیر

 زیرساخت یکپارچه و امنیت

 ابر تکنولوژي•
 منعطف زیرساخت•
 خدمات ارائه در مصنوعی هوش مکانیزم هاي از استفاده•
   الکترونیک امضاء /فرم•

 موبایل
 موبایل بستر در خدمات ارائه•
 هرمکان و هرزمان در اطالعات به دسترسی•
 موبایل پرداخت پروتکل هاي به کارگیري و طراحی•

 مدیریت ریسک

 اطالعات فناوري ریسک مدیریت•
 بازار ریسک مدیریت•
 نقدینگی ریسک مدیریت•
 مالی ریسک مدیریت•
 عملیاتی ریسک مدیریت•

 پیاده سازي موفق بانکداري دیجیتال
 مشتریان رضایت افزایش•
 محصوالت و خدمات ارائه در انعطاف پذیري و چابکی افزایش•
 درآمدزایی مدل بهبود•
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 ...سپاس از نگاه شما
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