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 دهیچك

خدمات نوآوری در صنعت باعث و اند به وجود آوردهپارادایم جدیدی در فناوری اطالعات  فناوری مالی :هدف و مقدمه

اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. گیری از نوآوری مخرب توانستهبا تغییر قوانین بازی و بهره اند. آنهاشدهمالی 
است. هدف پژوهش حاضر « نوآوری باز»به سوی « اری بازبانکد»های نوپا حرکت از انداز فعالیت این شرکتچشم

کار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه وشناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب
 باشد. ها و پیامدهای مربوط به آن میپیشران

و پیشینه  اده نموده است. در ابتدا با مرور( استفیکمّ-)کیفی آمیختهتحقیق از روش  پژوهش حاضر روش شناسی:

و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، گردید دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی استفاده از تکنیک خبره با 44نظرسنجی از 
نفر از کارکنان و مدیران شبکه  4۸1 سئوالی استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 4۴ساخته از پرسشنامه محقق

افزار اسمارت ها از نرمای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل دادهکشور که از روش احتمالی خوشهبانکی 
PLS  .از واگرا ییروا سنجش یبراآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و  بیضر از ییایپا یهاآزمون یراباستفاده شده است 
 .دهدیم نشان قوی را مدل ینیبشیپ قدرت زینکویی برازش ه است. آزمون نیدیگرد استفادهفورنل و الرکر  آزمون

وکار محیط کسب ایمنظومهمدلهای مالی و دهندگان فناوریدهد ساختار موسسات مالی، توسعهنتایج نشان می ها:یافته

است. همچنین مدل بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر گذارد، لکن بخشبر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می
سازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری  وکار و بهبود عملکردوکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسبکسب

 .باشدمجازی فاقد تاثیر می

 توانیم ،باز یبانکدار وکارکسب مدل بر یمال موسسات ساختار ریتاث بر یمبن 1 هیفرض دییتا به توجه با بحث و نتایج:

 یشتریب سرعت یدارا که یکیالکترون یمال خدمات با یهماهنگ جادیا ی باز وبانکدار وکارکسب مدل بهبود یبرا گفت
 و ترمسطح یساختارها از استفاده در یسع و گردد ترچابک ستیبایم یمال موسسات دهیچیپ و بزرگ یساختارها باشند،یم

 . گردد ترکوتاهی بانک خدمات و محصوالت توسعه چرخه بیترت نیبد تا باشند داشته تریافق

 گفت دیبا ،باز یبانکدار وکارکسب مدل بر یمال یهایفناور دهندگانتوسعه ریتاث بر یمبن ۲ هیفرض دییتا به توجه با 
ها ها نقش دارند. این شرکتکار به کسب و کار بانکوکسب مدل بهبود در یمال یهااستارتاپ وفناوری مالی   یهاشرکت

ها، و یا ادغام افقی و یا شوند و در قالب خرید یا تملک این شرکتتوانند عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر گرفته می
ها کتسپاری به این شرتواند در قالب برونها فعالیت نمایند. همچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی میعمودی با بانک
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مداری را افزایش توسعه محصول، مشتری ها با برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاهواگذار شود تا آن
 دهند.
ای  منظومهمدل گفت دیبا ،باز یبانکدار کار و کسب مدل بر یطیمحشرایط  ریتاث بر یمبن 4 هیفرض دییتا به توجه با

 ی وکیالکترون یمال خدمات بازار به یدسترس نیبنابرا. دارد ریتاث باز یبانکدار وکارکسب مدل بهبود بر کسبوکار طیمح
 تیامن نیتام ،باز یبانکدار یهاتیفعال خصوص در شفاف مقررات و نیقوان وضع دولت، یبانیپشت متخصص، کار یروین

 . باشدیم مهم یبریسا طیمح در هاتراکنش

 شاید بتوان ،باز یبانکدار کار و کسب مدل بر انیمشتر یبندبخش ریتاث فقدان بر یمبن 4 هیفرض دییتا عدم به توجه با
گذاری و بندی، هدفاهمیت بخش هابانک رسدیم نظر بهاست.  یآمار جامعه انتخاب از یناش مذکور تفاوت گفت

 ضعف یدارا آنان یشناخت تیجمع یهایژگیو و هدف انیمشتر ییشناسا درو  اندیابی را به درستی درك ننمودهجایگاه
ند و باشمیها و نیازهای گوناگونی مشتریان دارای سلیقه گردد. امروزهبه درستی انجام نمی انیمشتر یبندبخش و باشندیم

 هابانکمورد نظرش را دریافت نماید.  خدمات ،فرد خوده ب اساس نیازهای فردی و منحصر خواهد برهر مشتری می
 مختلف یهاگروه یازهاینبانکداری باز  خدمات از استفاده خصوص در انیمشتر قصد و لیتما شیافزا جهت در ستیبایم

 یبرا را یمشخص خدمات و محصوالت ،یمشتر ازین و درخواست با متناسب سپس و نموده ییشناسا یخوب به را انیمشتر
 .ندینما یسازیشخص انیمشتر از گروه آن

 مدل یطراح گفت دیبا ،کار و کسب یفضا بر باز یبانکدار وکارکسب مدل ریتاث بر یمبن ۵ هیفرض دییتا به توجه با
 یهایفناور و زاتیتجه شتریب چه هر شرفتیپ به منجر و شودیم وکارکسب یفضا بهبود باعث باز یبانکدار وکارکسب

 باعث نیهمچن. گرددیم کاربرپسند یهاسامانه شتریب جادیا وباز  یکاربر یسینوبرنامه رابط یارتقا ،ی الکترونیکبانکدار
 . شودیم گذارانهیسرما و انیمشتر نیب در شتریب تیامن احساس جادیا و یکیالکترون یمال خدمات حوزه در تیشفاف شیافزا

 مدل یطراح گفت دیبا ،یسازمان عملکرد بر باز یبانکدار وکارکسب مدل ریتاث بر یمبن ۸ هیفرض دییتا به توجه با
 جذب نرخ شیافزا ،یاتیعمل یهاسکیر کاهش به منجر و گرددیم هابانک عملکرد بهبود باعث باز یبانکدار کار و کسب
 ارائه ان،یمشتر یهاداده موثر یریبکارگ خدمات، ارائه در شتریب یچابک ،یمشتر یوفادار و اعتماد شیافزا د،یجد انیمشتر

 . دشویم هابانک در انیمشتر عمر چرخه شیافزا ،یمشتر تجربه بهبود محور،ی مشتر محصوالت

مبنی بر فقدان تاثیر مدل کسبوکار بانکداری باز بر پذیرش بانکداری مجازی، شاید  7با توجه به تایید نشدن فرضیه 
 ها هنوز با مفهومرسد کارکنان و مشتریان بانکگفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می بتوان

بایست در جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه ها میو خودخدمتی آنالین به خوبی آشنا نیستند. بنابراین بانک بانکداری باز
های مشتریان و بایست امکان دسترسی به دادهها مینفعان گام بردارند. بانکشمار آن به مخاطبان و ذیهای بیمزیت

ها، بانکداری شخصی، های بانکی مانند پرداختمهیا سازند تا برخی سرویس  مالیهای پرداخت را برای  فناوری زیرساخت
ها با رضایت مشتریان و از باید اطالعات حسابنقل و انتقال پول از طریق فناوری مالی انجام پذیرد. در این راستا می

  طریق امن در اختیار  فناوری مالی قرار گیرد.
 باشد،یم ریمس بیضر نیشتریب یدارا یمال یهایفناور دهندگانتوسعه مستقل، یارهیمتغ نیب در نکهیا به توجه با

 شنهادیپ لذا. دارد دیتاک یمال های نوپاشرکت وفناوری مالی  با یبانک ستمیس یهمکار تیاهم بربار دیگر  پژوهش جینتا
 گرفته نظر در باز یبانکدار وکارکسب مدل در کنندگاننیتام و شرکا شبکه یاصل عناصر عنوان به هاشرکت نیا گرددیم

 و یمدار یمشتر بهبود ،یرقابت تیمز شیافزا ن،یتام رهیزنج و هارساختیز یارتقا به منجر توانندیم فناوری مالی. شوند
 . گردند یبانک ستمیس مکمل و شده، تیفیک تیریمد یتعال

 

 پژوهش ،زیست بوم ،نوآوری باز ،نوآوری مخرب، بانكداری باز وکار،کسب راهبرد: هاهدواژیکل
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 مقدمه .1

 در بانکداری الکترونیک ابزار از استفاده اطالعات و تجارت الکترونیک، فناوری گسترده رشد امروزه با

ثری برای ارائه خدمات های مؤبانکداری اینترنتی کانال گیری داشته است.های مختلف افزایش چشموکارکسب
و معامالت  کننددریافت  یهای مالی جدیدتوانند سرویسو مشتریان میاست ها ارائه نموده مالی جدید به بانک

را از طریق اینترنت و در بستر وب در کلیه ساعات شبانه روز و تنها با دسترسی به اینترنت انجام دهند. 
 استفاده خود بازار توسعه و مشتریان بیشتر با تعامل برای ناوریف از الکترونیک تجارت حوزه در هاوکارکسب

 نگهداری، آوری،جمع هایهزینه کاهش باعث است که هایینوآوری شامل فناوری تغییر هایجنبه کنند.می

 و محصوالت به به راحتی مشتریان که ایبه گونه شود،می ابزارها تغییر شکل یا اطالعات انتقال و پردازش
 .[1]باشند  داشته بانکی دسترسی خدمات

ای را به مشتریان ارائه اند زیرا خدمات ساده و مقرون به صرفهاهمیت بسیاری یافته 1 یمال یفناورامروزه 
سازد تا نیازها و ها را قادر میدهند و بانکنمایند و به آنان امکان دسترسی به انواع خدمات ارزش افزوده را میمی

در  یمال یفناوردر  هاگذارییهدر حال حاضر حجم معامالت و سرما .[21] ترجیحات مشتریان را برآورده کنند
های دیجیتالی در حوزه دهنده افزایش تقاضا برای نوآوریگسترش چشمگیری یافته است که نشانسراسر جهان 

ها فینتک [8]. کنند، پذیرش و کاربرد آن را تثبیت میها با ارائه ارزش بیشترخدمات مالی است، زیرا این فناوری
های های مقرون به صرفه و بلوغ برنامهدر فناوری و با دسترسی به زیرساختهای چندگانه به کمک پیشرفت

های وکارکسبدهی به سرویسو بانکی  خدماتارائه  هبکاربردی در میان سایر بازیگران این عرصه پیشتازند و 
های سازماندیگر  های حوزه مخابرات، بازار سرمایه وشرکت ها،ها، بیمه. بانکپردازندمیبزرگ و کوچک 

نویسی رابط برنامه صورت شده به سازیهای شخصیدهنده سرویس، خدمات خود را در قالب سرویسارائه
نظر را بدون  خدمت موردتوانند میها وکارکسببدین ترتیب کنند، در پلتفرم فینتک ارائه می ۲بازکاربری 

محصوالت و ارائه سسات مالی سنتی به جای ؤمبا این حال، نمایند. دهنده سرویس دریافت وابستگی به ارائه
ک تمحصوالت و خدمات جامع مالی  و تمایل به ارائه خدمات همراه ،شدهسازی و شخصیخدمات تخصصی 

تهدید یک  مثابهبه  یمال یفناوردر ابتدا با رشد سریع که سسات مالی سنتی ؤم .[51] دارند شتریانای به ممرحله

بی شک  .[29] اندقرار داده آنانتمرکز خود را بر همکاری با  ،مقررات مالیهم اکنون با تغییر ، کردندبرخورد می

هایی مانند ارائه هایی را نیز با خود به همراه دارد. فرصتهای بسیار، چالشعالوه بر فرصت 4بانکداری باز
ش ریسک، توسعه سیستم مالی؛ و های کمتر، کاهتر، توزیع بهتر، استفاده از زیرساختمحصوالت توسعه یافته

هایی مانند ریسک لطمه به اعتبار برند بانک و از دست رفتن اعتماد مشتریان، کاهش درآمدهای بانک، چالش
 [.۲۸] یهای امنیت سایبرها و نگرانیمسئله مالکیت تراکنش

کنندگان است. مینشرکا و تأ های مهم و کلیدی، شبکهکار یکی از بخشوکلیه مطالعات مدل کسبدر 
تنهایی منابع الزم برای پاسخگویی به  به هابانک شده استتحوالت سریع فناوری و رقابت شدید اقتصادی باعث 

با  .[48] ها و تجمیع منابع دنبال نمایندبا سایر شرکت و رشد و توسعه را در همکاریباشند این شرایط را نداشته 
، و از آنجا که این 4های نوپا شرکت و یمال یفناور ظهور ی وهای فناوری مالتوسعه روز افزون شرکت

های نوپا با چابکی و سرعت بیشتر در ارائه خدمات به بازار، سبک و سیاق جدیدی از مشتری مداری را شرکت

                                                                                                                                                 
1 Financial technology (FinTech) 

۲ Application programming interface (API) 

4 Open Banking 
4 startup company 
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ها و باشند. بانککنندگان نوظهور مینند جز عناصر کلیدی شبکه شرکا و تأتوانکنند، بنابراین میارائه می
کیفیت  افزایشتوانند با همکاری هم به مکمل یکدیگر تبدیل شده و منجر به های فناوری مالی میتشرک

 .[30]خدمات گردند 

محبوب در دنیای امروز است، رشد آن  العادهفوق در حال تبدیل شدن به یک روند یمال یفناور در حالی که
و است باالی آن  تاً رشد نسب ظرفیت، در ایران ایمنظومهمدل این نقطه قوت . اما استکند  در داخل کشور نسبتاً

در آینده نزدیک  . بدین ترتیباست رفعدر حال و نواقص به تدریج مشکالت با تکمیل قوانین و مقررات مربوطه، 
 بلکه با رفع ،جهانی نیستندموفق های نمونه الگوبرداری از تنهاکه  خواهیم بود هانوپاشاهد نسل دیگری از 

دهندگان و شتاب یمال یفناور هایها، شرکت. بانکپردازندبه خلق ارزش میو داخلی بومی  تو مشکال ئلمسا
لکن  برای دسترسی بهتر به خدمات مالی در ایران همچنان تالش کنند، ای مدل منظومهبایست برای ایجاد می
داشتن تجربه بدون موجود است. و تاکتیکی بسیاری  مباحث دانشگاهیهای ءسفانه هنوز در این زمینه خالمتأ

های جدید یندهای بانکداری سنتی ممکن است با مدلآادغام، فرمشارکت و یا  برای دقیق ریزیبرنامهکافی یا 
 از فناوری و بسیار استفاده هایمزیت . با توجه بهباشدنسازگار های فناوری مالی شرکت وکارکسبفناوری و 

این  در هابانک انیم رقابتو افزایش ، [15] غیرمستقیم و مستقیم هایجوییصرفه الکترونیک نظیر بانکداری
بایست ها مییزیربرنامه و یگذاراستیسرسد همچنین تعداد بسیار زیاد بازیگران این عرصه، به نظر می ،حوزه
مدهای طراحی مدل ها و پیا. لذا ارائه چهارچوبی علمی جهت شناسایی پیشراندباش یعلم یکردهایرو بر یمبتن

، منجر به بهبود تجربه در صنعت بانکداری کشور ۲نوآوری مخرب و 1نوآوری باز یپرتو دربانکداری باز  وکارکسب
تواند گردد که این موضوع میهای فناوری مالی میها و شرکتتجربه مشتری و افزایش مزیت رقابتی برای بانک

 پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سئواالت ذیل است:حرکتی به سوی بانکداری جامع باشد. بنابراین 

 آن یامدهایپ و هاشرانیپ است، ییاجزا چه شامل نوآوری باز باز در پرتوی یبانکدار وکارکسب مدل .1
  اند؟کدام

 ست؟یچ پژوهش اتیفرض و مدل یاجزا نیب روابط .۲

  است؟ چگونه مدل برازش و یاعتبارسنج .4

 

 پژوهشو پیشینه مبانی نظری  .2

 شناخته شده و مدل بانکداری جامع، یکی از مهمترین رویکردهای نوین بانکداری. بانكداری جامع
رود که پیشنهادهایی در ابعاد وسیع در زمینه خدمات بانکی سسات مالی به کار میؤاصطالحی است که در مورد م

بخش اصلی  ست. چهارا گردیدهبخش اصلی تشکیل  هفتمدل بانکداری جامع از  .کنندمیبه مشتریان خود ارائه 
 پوشانیکه بر اثر هم شود،می ای: بانکداری خرد، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری سرمایهشامل
بانکداری جامع محدوده  .دگردهای دیگری از بانکداری ایجاد میشکل ،بانکداری خرد، اختصاصی و مجازیآنان 

 یک درگاه تک و دنمایارائه میبه مشتریان صورت یکپارچه  تحت یک نام و بهوسیعی از خدمات مالی و بانکی را 
 .[7] ای برای هر دو نوع خدمت خرد و کالن استمرحله

های گوناگونی بر از جنبه و فناوری اطالعات، نقش بسیار مهمی در استقرار و موفقیت بانکداری جامع دارد
های اطالعات و سیستم ،بانکداری جامعتواند رویکرد طراحی میثیرات أاین ت .بانکداری جامع اثرگذار است

افزارهای جامع چون باشگاه های اطالعاتی و دانشی، نرم، پایگاهاتگیری، مدیریت ارتباطپشتیبان تصمیم

                                                                                                                                                 
1 Open Innovation 

۲ Disruptive innovation 
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گیری، بانکداری افزارهای خاص مانند اینترنت بانک حقوقی، گزارشمشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان، نرم
شامل ایجاد در بانکداری جامع نقش فناوری اطالعات به عبارتی را شامل شود.  متناسب با هر بخش یرونیکالکت

 [47]. ستاانی، نوآوری، خلق ابزارها و محصوالت بها، پشتیزیرساخت
 توانمی الکترونیکی را های بانکداریها، مدلبانک آنالین وکارکسب هایمدل به توجه با. بانكداری باز

 ارائهتعامالت،  و اطالعات بر مبنای خدمات نخست هابانک نمود. بندیدسته مشتریان به خدمات حول

 هابانک اینترنت، هایقابلیت دادند. با رشدمی انجام را پول انتقالو  ها،حساب فعالیت خدمات، و محصوالت

 با بلندمدت رابطه یک مشتری، تعهد جدید هایمدل نمودند. مشتریان تعهد هایمدل فراگیری به شروع

 جدیدی بلکه مشتریان نماید،می ایجاد را جدیدی درآمدی هایتنها فرصت نه روابط این کنند.می ایجاد مشتریان

 در پیشنهادی هایجنبه و اهداف کند.می جذب جدید، اجتماعی هایو کانال قبلی مشتریان حمایت طریق از را

 .[53]پیشرفته  مالی خدمات ای، ومشاوره (، خدمات۲ تعاملی )وب خدمات :شاملمشتری  تعهد مدل
ها را به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه دهد تراکنشکنندگان و بازرگانان اجازه میبانکداری باز به مصرف

 سازد. رابطها و حفظ مشتری را مشکل میبه بانک انجام دهند، که این موضوع، نظارت کامل بر تراکنش
های توزیع جدید کمک کند، به عالوه فرآیند توسعه ها در تعقیب کانالتواند به بانکی کاربردی مینویسبرنامه

ها را سازد که دادهها را قادر مینویسی کاربردی باز، بانکبرنامه رابط [29].تر انجام شود تواند سریعمحصول می
پذیری و حتی تعامالت ید، اهداف مالی، ریسکاز منابع داخلی و خارجی تهیه نماید؛ منابعی همچون عادات خر

 1ءگردد و به کمک هوش تجاری و اینترنت اشیاها باعث ایجاد بازاریابی چندکاناله میاجتماعی. اطالعات این داده
ها به درستی استفاده شود، بهبود تجربه مشتری به اگر از این داده .شودنیازهای مشتریان به سرعت پاسخ داده می

های سنتی و بانک .[30] بخشدگردد که کلیه روابط بانکی و غیربانکی را ارتقا میتمایزی تبدیل مینقطه 
توانند با همکاری هم اعتماد مشتری را جلب نمایند و محصوالت و خدماتی پیشنهاد های فناوری مالی میشرکت

توان آنها را در های است که میداده کننده را بهبود ببخشد. منابع این همکاریسبک زندگی مصرفکنند که 
 [26].  های فناوری مالی به کار گرفتها و شرکتجهت منفعت مشتریان، بانک

 تغییرات .است افزارسازمان وافزار مغز  افزار،نرم افزار،سخت از یاثربخش بیترک ینوآور امروزه .نوآوری باز

 ایجزیره و منزوی هایفعالیت از هادولت و هاشرکت دیدگاه تغییر حاصل فراوان، هاینوآوری و فناوری سریع

 را بسیاری محققان توجه و شده شناخته باز نوآوری رویکر،  این ،است های جمعیفعالیت و هاهمکاری سمت به

ید ایجاد ها باکه سازمان هستندها بخشی از اکوسیستم نوآوری وکارکسب همه.  [48]است نموده جلب خود به
شامل ، رقابت کنند. نوآوری باز امروزی تغییرحال باقی بمانند و در دنیای همواره در  وکارکسب کنند تا در صحنه

کا و مدل نوآوری شر ،مدل نوآوری مشتری، مدل نوآوری کارمندان :شاملکه  است مدل نوآوری پنج
 .شودمی [23] جامعه مدل نوآوری عمومی، مدل نوآوری رقیبگان، کنندمینتأ

-أمینآنها با ت ،کنندمستقل عمل نمی ینهاد مانندها در سراسر دنیا وکارکسب ها وامروزه بسیاری از سازمان

، هاسازمان در حال حاضر تمامند. پردازمی به انجام فعالیتشوند و می پیمانمورد اعتماد هم کایو شر کنندگان
و  ناگکنندمینأبا همکاری ت اطالعات و نوآوری نمودن شود. با فراهممین میأتوسط سازمان دیگری حمایت یا ت

 نیازورد محصوالت و خدمات مند قادر کاو شر ناگکنندمینأبود. ت دو گروه برنده خواهند هردر نهایت شرکا، 
بر کاهش منابع و زمان تلف شده،  توانند عالوهمینیز ها د و سازماننماینارائه  با سرعترا  انمشتری
وارد تر سریعرا کنندگان تأمینا و کشر ها،طور قابل توجهی بهبود ببخشند. هرچه سازمان های خود را بهبینیپیش
های هایی که در شرایط عادی رقیبگاهی سازمان.بود ر خواهدتبخش د، این رابطه اثرنماین فرآیند نوآوریاین 
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 یهای کاری جدیدتا فرصت نمایندهمکاری  با یکدیگریک تیم در قالب د، مجبورند رونبه شمار میسرسختی 
که همیشه  دانندشوند، میپیمان میهایی که با رقبایشان هم. سازمانضروری استو این برای بقا  ایجاد گردد

رقابت د. جوینهای برتر بهره استعداد نمایند تا ازسعی میبنابراین  وجود ندارند،آنها  در سازمان افرادترین باهوش
الزم  موضوعهای قانونی، و تغییر کامل ذهنیت که برای این با رقبا، به دلیل میزان اعتماد، محدودیت یا نوآوری

ترین ترین و اثربخشحال پربازگشت ترین و در عین. این مدل سختاست یبرانگیزترین نوع نوآور است، چالش
 [23].نوآوری است مدل 

 به با توجه آن اجرای زمان و فعالیت، نحوه نوع برای تعیین چارچوبی وکارکسب مدل .وکارکسبراهبرد 

 برای خدمت یا کاال شکلبه  را ارزشی آن اساس بر توانمی که ایبه گونه است، شرکت هایتوانایی و منابع

 بین روابط وء اجزا از ایمجموعه است که از مفهومی ابزاری وکارکسب به بیان دیگر مدل  .نمود ایجاد مشتری

 به سازمان شده ارائه ارزش از توصیفی همچنین کند.بیان می را شرکت درآمدزایی منطق و شده تشکیل آنان

 مربوط سرمایه و ارزش این انتقال و بازاریابی خلق، برای آن شرکای سازمان و معماری نظر، مورد مشتریان

: محصول، شامل وکارکسبچهار رکن اصلی مدل [56].  است پایدار و سودده های درآمدیجریان ایجاد برای
 است. [39] مالی هایزیرساخت و جنبه مشتری، مدیریت

در  موفقیت گردد و یکی از عوامل کلیدیمیشرکت  ، منجر به بهبود عملکردوکارکسب هایمدل در نوآوری
 نوآوری در چگونگی دنبال به باال، عملکرد سوددهی و با هاییبنگاه شده است. مدیران شناخته میان رقبا

 به آگاهی نسبت . افزایشهستند ارزش کسب و خلق در هایشانبهبود توانایی برای خود وکارکسب هایمدل

که  هاییشرکت به نسبت باال عملکرد های دارایدهد شرکتمی نشان وکارکسب نوآوری در مدل ضرورت
 .[56] اندتر بودهموفق نوآورانه وکارکسبمدل  سازیپیاده در دارند، ضعیفی عملکرد

 دوشمی شناخته نوین راهبردی متمایزکننده حاضر در حال وکارکسب هایمدل نوآوری معتقدند پژوهشگران
 تواند بهمی خود بلکه است، سازمانی و های فناورانهنوآوریکننده تسهیل تنها نه وکارکسبمدل  .[24] است

و  مدیریتی هایمهارت دانش، مانند ثیرگذاری منابعیتأ باالبردن و گذاریاشتراك منظور به به راهبردی نوآوری
 یک وکارکسبمدل  به عبارت دیگر تبدیل گردد. ارزش هایو شبکه ارزش زنجیره سازیدوباره کارآفرینی،

 وکارکسب مدل مدیریت و نوآوری کار برای رهبری دستور یک شرکت، بهبود عملکرد برای راهبردی دارایی

 بسیاری هایشرکت .[46] است وکارکسب انجام برای سازمانی کار در دستور ماهوی تغییر یک راهبردی، و

راهبرد  رقابتی، محیط بر شرکت، محیط داخلی بر دانند و عالوهمی رقابتی مزیت توسعه راهبردی خود را وظیفه
 در پویایی برای انواع راهکارها و بازار در موجود هایفرصت به با توجه سازمان راهبردی هایگزینه و رقابتی

 وکارکسب مدل عناصر یا اجزا یکی از مصداق به راهبرد از از محققان نمایند. برخیمی رقابتی تاکید محیط چنین

 اصلی تعامل جهت سه در سازمان را دانند که یکپارچگیمی راهبرد همان را وکارکسب برند و مدلمی نام

 از بازتابی وکارکسب مدل منظر این از [39].کند می منعکس نفوذ دانش قدرت و دارایی پیکربندی مشتری،

 .[32] باشد شرکت راهبردی اهداف با باید سازگار و است شرکت شده درك راهبرد
 عمومی و حتی مشتریان، تحت هایسازمان و رقبا شرکا، از مجموع ایشبکه رویکرد در .1ایمنظومهمدل

سسات مالی سنتی نیز یک نیروی محرك ومترتیب بدین  [.4شود ]می یاد وکارکسب سازمانی یک گرانکنش نام
بر دارد و  شبکه و صنعت در ریشه یامنظومهمدل مفهوم اصوالً. هستند فناوری مالی یامنظومهمدلاصلی در 

 اهمیت افزایش با .[55] دارد تمرکز اندرقیب حال عین در و همکار آن بازیگران که هاییموقعیت هماهنگی در

 معرف که یامنظومهمدل مفهوم آن از پس و شده تربرجسته بودن شبکه ها ویژگیشرکت بین در متقابل روابط

                                                                                                                                                 
1 Ecosystem 
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 کنندهتوزیع و تولیدکننده کننده،مینتأ قبیل از وکارکسب مختلف هایموجودیترقابت  و اتصال وابستگی، شدت

 از یامنظومهمدل است ممکن ساختاری، لحاظ به. است یافته رواج است یا خدمت محصول یک حوزه در

 یا صنعت هایبخش مشتری، فرآیند، محصول، خدمت، حول که وابسته یکدیگر به هایگروه از ایمجموعه

 .[27]بگیرد  شکل نداآمده وجود به توزیع
 فردی به صورت گذاربنیان یا کارآفرین یک هایاساس ایده بر که است یوکارکسب ،شرکت نوپا .نوپاها

 که است وکارکسباز  مدلیو  است  پذیرمقیاس و شونده تکرا وکارکسب مدل جستجوی یک در و گرفته شکل

های شرکتاست.  مسئله حل و مشتریان نیاز برطرف کردن دنبال به و رفته شمار به آنها الینفکجزء  توسعه،
 و استعداد ولی در عین حال دارند، باالیی شکست نرخ همچنین و بوده مواجه باالیی محیطی یاطمیناننا با نوپا

 .[25]داشت  خواهند اثرگذاری و رشد برای باالیی ظرفیت
 صنعت در کیالکترون وکارکسب یهامدل ای محصوالت ندها،یفرآ د،یجد یهابرنامه فناوری مالیامروزه 

و  1کاربرپسندها محصوالت آن. دارد کاربرد زین سکیر تیریمد و تجارت مه،یب در که اندارائه نموده یمال خدمات
 مین مالی جمعیها، تأگذاری، تجزیه و تحلیل دادهدله پول، امنیت دیجیتالی، سرمایهمختلفی را در حوزه بیمه، مبا

این [5].  شودمی های معاملهدهند که باعث بهبود تجربه مشتری و در عین حال کاهش هزینهارائه می
های عملیاتی و کنند تا هزینههای معامالتی استفاده میسازی زنجیرهنوپا از بازیگران خود در ساده هایشرکت

های بیشتری را نسبت تر و گزینهت جذابسرمایه گذاری را کاهش داده، و با تشکیل پایگاه داده معامالت، خدما
ی را تغییر داده و جایگزین نقش سیستم مال است قادر فناوری مالی های مالی سنتی ارائه نمایند.به شرکت

 ینوآور به ازین نتکیف عرصه واردانتازه. [1]حمایت نمایند و  سسات مالی رسمی گردند و یا از آنان پشتیبانیمؤ
 را متناسب محصوالت به یدسترس و یراحت ،فناورانه یهاحلراه ارائه. یمشتر یکاربر رابط در خصوص به دارند،

 [28]. دهدیم شیافزا
های سسات مالی سنتی مدلؤدر بازار، م آنهاثیر أت افزایشو  فناوری مالیمخرب نوآوری قدرت  به وسیله

. اندطراحی نموده فناوری مالینوآوری  توسعهبرای  ییهاه و استراتژیکردارزیابی  اًخود را مجدد وکارکسب
های بانکدارند. نوپاها اندازی راهاولیه برای مقیاس و منابع مالی  صرفه مانندسسات مالی سنتی مزایای رقابتی ؤم

 هابانکبرای این باقی بمانند و در خط مقدم فناوری توانند همچنان می ی نوپاهاشرکت مین بودجهأت اب سنتی
از .  [9]است برد-برد همزیستی نوع یک هابانک و بین نوپاها بدین ترتیب رابطه .[3] منفعت سرریز دانش را دارد

 مختلف هایلفهمؤ رسیدن هم به و مشارکت جمعی نیازمند زیست بوم، سطح در نوآوری به دستیابی سوی دیگر

عالوه  سازآرایی بنابراین، شود.گری میتسهیل و گریهای واسطهیافتن نقش اهمیت باعث دو است. این دانش
 شامل نیز را هستندنوپاها  اینجا در نوآوری که هایکنندهعرضه با فناورانه هاینیازمندی سازیمواجه رهبری، بر

 و صورت هوشمندانه به هانقش این بخشی از است شده باعث ۲ وب و اینترنتی هایپلتفرم توسعه شود.می
 .[35]پذیرد  صورت خودیهخودب

 گذارانسرمایه بدهی، مالی مینتأ خطرپذیر و گذاریسرمایه از معموالً  سرمایه آوریجمع برای نوپا هایبنگاه

با  جمعی گذاریلکن سرمایه کنند.می پروا استفادهبی گذارانسرمایه و غیررسمی گذاریسرمایه ها،فرشته، بانک
مراکز  هایبرنامه[. 4۵] است مالی منابع به دسترسی افزایش و موانع کاهش حال سرمایه در بازارهای تغییر ساختار

دهد که نشان می هاسسات مالی است. بررسیمؤ توسط برای توسعه فینتکمهم یکی از رویکردهای  ۲رشد فنا
 هامشارکت با فینتک -1 :کنند، از جملهگذاری میسرمایه نوپاهاهای مختلفی در سسات مالی سنتی به روشؤم

                                                                                                                                                 
1 User friendly 
۲ Incubator 
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تسریع در  -4، فناوری مالی در گذاریسرمایه -4، فناوری مالیبه سپاری خدمات برون -۲های فناوری، یا شرکت
سسات مالی ؤداخلی. م فناوری مالیتوسعه  -۸، فناوری مالی آوردنخرید/ به دست -۵، فناوری مالیاندازی راه
انتخاب گذاری یا سرمایه اقدام به ،و مدت زمان پروژهنوسانات ، 1ارزیابی ارزش خالص پروژهبر مبنای توانند می

 [.1شوند ] فروخته تا شوندمی متولد نوپاها بیشتر اساساً  معتقدند بسیاری [.۲1موجود نمایند ]های گزینهسایر 
 در سازمانی ارتباطات و فرهنگ مقررات، و قوانین ها،نظام ساختار، مانند عواملی .سسات مالیساختار مؤ

 میان الگو و فناوری تبادل بسترساز تواندمی سازمانی ارتباطات [39]. گیرندمی قرار سازمانی عوامل بستر
 [50]. است حوزه نیا در کننده نییتع عوامل از یرهبر نهیزم و یسازمان ساختار.  [11]گردد مشابه هایسازمان
 و زیان و سود در مشارکت و مشارکتی بانکداری. شودمی محسوب کالن ساختاری یمال سساتؤم ساختار

 خرد سطح در هم سازمانی فرهنگ. است نهیزم نیا در مهم عوامل دیگر از مالی هاینوآوری و ابداعات همچنین
 بین در را الکترونیکی خدمات از استفاده و پذیرش نوین، هایارزش ارائه و هانگرش بهبود با تواندمی کالن هم و

 .[42] سازد نهادینه جامعه اقشار
 را یمال خدمات ،یتکنولوژ کاربرد با یمال یفناور دهندگانتوسعه. های مالیدهندگان فناوریتوسعه

 نوآورانه و دیجد خدمات تا کنندیم جادیا های نوپاشرکت و فناوری مالی یبرا یمناسب طیمح و کنندیم کارآمدتر
های هوشمند و خدمات تلفن های اجتماعی، تلفنهای دیجیتال را برای رسانهسیستم آنان. [29] ندینما ارائه

 یکیالکترون یفناور 4ایهای زنجیرهبلوك و ۲نیکو تیب .کنندفراهم می های مجازی و ...، کیف پولهمراه
های جدید امکانات فناوری .[6] دارند را جهان سراسر یمال یبازارها دگرگون سازی ییتوانا که هستند یدیجد

 و تجزیهای، های زنجیره، تکنولوژی بلوك4اند که شامل محاسبات ابریفراهم آورده فناوری مالیمفیدی برای 
های پیشرفته سازی، آینده سیستمهای دقیق شخصیتحلیلو مصنوعی،  ۸، هوش تجاری۵های بزرگتحلیل داده

 این. [28] های فوق همگراستهای شخصی سیستمازشهای مالی، و الگوهای جدید در پردپردازش تراکنش
ق یک فناوری به موف توسعهو  گذارندمی اثرها فناوری برداریبهرهو  در یک نظام فناورانه بر توسعه بازیگران

  .[29] دارد بستگی این بازیگران همبستگیط و ارتبا
 متغیر الکترونیکی وکارکسب )قانونی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی،(محیط  که آنجا از .محیطی شرایط

 برای را مناسبی استراتژی ناگزیرند محیطی هایپویایی و با پیچیدگی شدن روروبه برای هاسازمان است،
 و هماهنگ فناوری مسائل و بازار با را هایشانبتوانند سیاست آن طریق تدوین کنند تا از الکترونیک وکارکسب

 ه،یسرما به یدسترس ،یدولت یهانظارت شامل فناوری مالی ایمنظومهدلم توسعه چهارچوب .[2] نمایند یکپارچه
 جهت یاساس عوامل از یکینیز  بازارها به یدسترس و وکارکسب طیمح شناخت .است یفناور و یمال اتیتجرب
 نیا در. [39]ت سا آن ایمنظومهمدل توسعه و یمال یفناور شرکت کی جادیا یبرا ثرؤم یهایاستراتژ اتخاذ
 و خدمات به یدسترس ،همربوط یهارساختیز یکپارچگی کار، یروین به یدسترس نه،یهز ،یرقابت تیمز بخش

 بر تواندیم زین غیرمستقیم و نامنظم صورت به محیطی شرایط [40]. ردیگیم قرار توجه مورد محصوالت تیفیک
 در توانندیم بازار یریپذ رقابت و یطیمح ییاگرایپو مانند یعوامل و [42] باشد اثرگذار وکارکسب مدل یراهبردها

  [50].باشند داشته گرلیتعد نقش انیم نیا

                                                                                                                                                 
1 Net Present Value (NPV) 

۲ Bitcoin )BTC) 
4 Blockchain 

4 Cloud Computing 
۵ Big data 

۸ Business Intelligence (BI) 
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 مشتریان بندیگروه و شامل است یمال خدمات چرخه در مهم یتیفعال یبندبخش .بندی مشتریانبخش

 هایداده یا و باشد مشتری زندگی در ارتباط با سبک تواندمی اطالعات هاست؛ اینآن اطالعات مشترك اساس بر

ها مشتریان خود را بر اساس بر اساس الزام بانک مرکزی، مقرر شده است تا بانک .مشتریان مبادالت به مربوط
توسعه خدمات و محصوالت . دنماینه و خدمات خود را متناسب با طبقه مشتری ارائه نمودبندی معیارهایی طبقه

د که بانکداران باید به آن نهای اساسی با هم داربانکداری جامع تفاوت برای مشتریان هر بخش بر اساس رویکرد
 .[7] دنماینتوجه 

 بر تمرکز» به ارزش، جادکنندهیا عامل عنوان به «محصول بر تمرکز» از هاسازمان هیرو رییتغ با امروزه
 مناسب یالگو از استفاده. [39] شوندیم یبندبخش انیمشتر ارزش، دکنندهیتول هیسرما همچون «یمشتر
 هدف یهابخش یازهاین با متناسب را خودارزشمند  شنهاداتیپ که دهدیم را فرصت نیا هابانک به یبندبخش

 [49] [47]. ابدی هبودب عملکردشاندین ترتیب ب تا ایندنم ارائه و یطراح
 و شدنجهانیبرای  سازیصنعت بانکداری کشور باعث فرصت وکارکسببهبود فضای  .وکارکسبفضای 

 زاییارزش و بهبود ساززمینه تواندمی که است یعوامل جمله ازگردد و صنعت می این کالن منابع در جوییصرفه
 آن از . [42]ارزشمندند نیز فعلی زمان در چند هر است آینده به مربوط آن اثرات عمده یعبارت به. باشد آینده در

 در تیشفاف ،یمال ستمیس توسعه و عملکرد بهبود ،یگذارهیسرما تیامن شیافزا ،یفناور شرفتیپ به توانمی موارد

 [39]. نمود اشاره یمال حوزه
 عوامل به و دارد یمتفاوت یریگاندازه یهااسیمق که است یبعد چند یاسازه عملکرد .سازمانی عملكرد

 اکثر نظر بر بنا [39]. شود دهیسنج دیبا یرمالیغ هم و یمال جنبه از هم عملکرد. دارد یبستگ آن دهندهلیتشک
 وکارکسب مناسب یالگو کی کمک هب تنها سازمان، کی یبرا مناسب یرقابت گاهیجا به یابیدست محققان،

 .[56] نداهنمود دییأت را شرکت عملکرد بر وکارکسب مدل یطراح ریثأت یاریبس یهاپژوهش و است ریپذامکان
 هاپژوهشسایر دارد.  وجود شرکت عملکرد و وکارکسب مدل نوآوری بین ارتباط مثبتی دهدنشان می تحقیقات

نوگرا  وکارکسب هایمدل ارائه به اند ونموده ییدتأ را موفقیت شرکت و وکارکسب مدل نوع بین نیز وجود رابطه
 بهبود به ،وکارکسب کارراه و وکارکسب مدل بین العمل متقابلعکس از آنجا که [12]. اندمحور پرداخته و کارایی

 از این نوع اگر و داشته نوگرا وکارکسب هایبا مدل مثبتی ارتباط شرکت، انجامد. عملکردمی شرکت یک کارایی

 این . [56]شودمی تقویت ارتباط مثبت این نمایند، تبعیت مناسب راهبرد بازاریابی یک از ،وکارکسب هایمدل
 سک،یر کاهش شامل یرمالیغ عملکرد بهبود. ستا آینده در زاییارزش و بهبود باعث اغلب زین عوامل از دسته
 و [42] یمشتر عمر چرخه شیافزا و انیمشتر یهاداده ثرؤم یریکارگه ب ،یچابک شیافزا د،یجد انیمشتر جذب

 . است [50] یسازمان یریادگی
 یمجاز یبانکدار .گیرندبسیاری مفهوم بانکداری مجازی و الکترونیک را اشتباه می .بانكداری مجازی

به دلیل  .است یاختصاص و یشرکت یبانکدار اشتراك نقطه و شعبه بدون بانکداری تکامل سیر از مرحله آخرین
جایگزین  نزدیک و رو در رو برای ایجاد حس اعتماد، نقش مدیران حساب اتفرآیندهای پیچیده و نیاز به ارتباط

مجازی  بدین ترتیب بانکداری ،استشده  یهای الکترونیککانال های ارتباطی و ارائه خدمات از طریقکانال
 تواندیم میمستق یبانکدار قیطر از نباشد یمجاز تاًیماه یبانک اگرگردیده است. الکترونیک  جایگزین بانکداری

. بازاریابی مستقیم روشی برای تضمین پیشرفت محصوالت مبنی دینما دنبال را یمجاز یبانکدار یهایاستراتژ
واقع  در .صنعت بانکداری ایران است رو به گسترش درمدرن و های بازاریابی یکی از استراتژی است وبر مشتری 

 .[7] شوندد در بازاریابی مستقیم انتخاب مییکه برای ارائه محصوالت و خدمات جد ،ندهستاین مشتریان هدف 
 یخودخدمت و ،یمشارکت یبانکدارشرکتی،  یبانکدار ،اختصاصی یبانکدار لیقب از یموارد یمجاز یبانکدار
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 الکترونیک بانکداری صنعت عملکرد از که مثبتی اثرات دهدیم نشان قاتیتحق. [39] دگردیم شامل را 1نیآنال
 .[42] است ثیرگذارأت مجازی بانکداری بر شودمی ناشی
 

 پژوهششناسی  روش .3

 فاز در. است گرفته بهره( یکم-یفیک) ختهیآم قیتحق روش از و است یکاربرد هدف لحاظ از حاضر پژوهش
 آن یآمار جامعه که است یاکتشاف یپژوهشو  استقرایی آن کردیرو نمادین تفسیری و پژوهش نیا میپارادا یفیک

 یآورجمع یزمان دوره. هستند پژوهش موضوع به مسلط یدانشگاه دیاسات و کشور یبانکدار صنعت خبرگان
 ،نداهنمود را انتخاب دلفی شناسیروش که است. در مطالعاتی بوده 1۶ تیر ماه تیلغا فروردین پژوهش یهاداده

نفر نیز گزارش شده و  4۴های ناهمگن تا و در گروه نفر ۲۴تا  1۴ بین های همگن عموماًخبرگان در گروه تعداد
 برای ه است.دیگرد دییأت کندال توافق بیضر لهیوسه بها با بررسی میزان توافق بین خبرگان پایایی پرسشنامه

 میزان است و در صورتی که معنادار نیز کوچک این ضریب بسیار مقادیر عضو 1۴ از بیشتر تعداد با هایپانل

 نیا در .[41]است  گرفته نظر صورت اجماع باشد، درصد1۵ از کمتر متوالی دور دو در خبرگان امتیازات تغییرات
 گلوله و یقضاوت) یراحتمالیغ روش از کهاست  دانشگاه استاد 17 و یبانک خبره 17 از متشکل نمونه حجم فاز
 1۲ شامل( ۵=موافقم کامالً تا 1=مخالفم کامالً از) کرتیل فیط یانهیگز پنج پرسشنامه با و شدند انتخاب( یبرق
بهره گرفته شده  یدلف کیتکن از خبرگان نظر اجماع به دنیرس جهت ه،گردید یطراح محقق توسط ال کهؤس

  .است
 ابزار. است شیمایپ آن یاستراتژ و یاسیق آن کردیرو ،ییگرااثبات پژوهش نیا میپارادا یکم مرحله در
 کامالً  تا 1=مخالفم کامالً از) ایچند گزینه فیط یانهیگز هفتمحقق ساخته  پرسشنامه هاداده یگردآور
کشور  یبانکدار صنعتو مدیران  کارکنان در این گام جامعه آماری پژوهش .است الؤس 4۴حاوی ( 7=موافقم
 پرسشنامه الؤس هر یازا به مشاهده 1۵ تا ۵ بین عموماً  ۲یساختار معادالت یسازمدل در نمونه حجماست. 

 نیا درعنوان نموده است.  4۶4نیز حجم نمونه برای جامعه نامحدود را  4فرمول کوکران .[20] گرددیم نییتع
با توجه به رقابت شدید حاکم بر صنعت  .ستا شده استفاده یاخوشه یاحتمالگیری نمونه از روش مرحله

های مورد مطالعه در ، از ذکر نام بانکهابانکداری و جهت جلوگیری از افشای اطالعات محرمانه و داخلی بانک
 4۸1 تینها در کهه شد عیتوزدر بین جامعه آماری  پرسشنامه 4۵۴ ابتدا در این پژوهش خودداری گردیده است.

 .  ه استگرفت قرار لیتحل مورد و یآور جمع یاربردبهره قابل پرسشنامه

 

 هاافتهیها و دادهتحلیل  .4

در صنعت بانکداری کشور  نوآوری باز بر یمبتن باز یبانکدار وکارکسب مدل .پژوهش اول الوسپاسخ به 
 باز یبانکدار وکارکسب مدل ابعاد ابتدا، مرحله این در ند؟کدام آن یامدهایپ و هاشرانیپ است، ییاجزا چه شامل

از اجرای دور اول  در. ه استدش شناساییتحقیق  پیشینه مرور جامع با مربوط یامدهایپ و هاشرانیپ همراه به
تا در صورت وجود سایر  شد خواسته آناناز  خبرگاندر بین یافته  نیمه ساختارپس از توزیع پرسشنامه روش دلفی 

 که کلیه آنجا نمایند. از ارائه توضیحی مختصر پیشنهاد خود را به همراهثیرپذیر، یا تأثیرگذار عوامل تأها یا لفهمؤ
هیچ عامل  بوده، یکسان های پیشینپژوهش در شده ارائه مطالببا  نوعی بهدر این مرحله  پیشنهادیموارد 

متر از لفه نیز میانگین کمؤ ۵۴و  4مؤلفه میانگین بیشتر از  4۲ه است. در این دور شدجدیدی به پژوهش اضافه ن

                                                                                                                                                 
1 Self-Services 

۲ Structural equation modeling (SEM) 

4 Cochran 



 ۲۵۵  باز ینوآور یاز در پرتوب یوکار بانکدارمدل کسب یطراح

 

تا بار دیگر به خبرگان فرصت داده شود با توجه به نظر  نگردیدای حذف هیچ گویهرا کسب نمودند. در دور اول  4
 هایشان تجدید نظر نمایند. درهای خود را مورد بازنگری قرار داده و در صورت تمایل در پاسخسایر اعضا، پاسخ

در پایان  . سپسپرداخته شده استگروه کانونی زخورد به اعضای ابتدا به ارائه با ،از اجرای روش دلفی دور دوم
 با هاییلفهو مؤ ندباقی ماند اند، در مدلکسب نموده را 4شرط میانگین حداقل که  هاییگویهدور دوم نظرسنجی 

مقدار  از کمتر نیانگیم که لفهؤم 4۲ دوم پایان مرحلهدر  بدین ترتیب .نددگردی حذفاز مدل  4 از کمتر میانگین
. همچنین با توجه به اینکه ضریب توافق کندال دندشحذف نهایی پژوهش از مدل  اندنموده کسب را (4)آستانه=

شده  4از  تربیشدر پایان دور دوم درصد( و میانگین نظر خبرگان 1۵ناچیزی داشته )کمتر از در دو دور متوالی رشد 
توان به لذا اجماع نظر صورت گرفته و می ،است ضای کارگروهاعکه نشان دهنده توافق زیاد و بسیار زیاد در بین 

بندی آنها در قالب سه ه از ادبیات موضوع به همراه دستهکدهای استخراج شد 1در جدول  تکرار دورها خاتمه داد.
بانکداری باز و پیامدها به همراه خالصه نتایج دو دور اجرای  وکارکسبها، ابعاد اصلی مدل مقوله اصلی پیشران

 تکنیک دلفی نشان داده شده است.
 
 

 یدلف روش جینتا به همراه مبانی نظریکدهای استخراج شده از  یبنددسته .1 جدول

 گویه منبع کدهای اولیه مفاهیم هامقوله
میانگین 

 1 دور

ضریب 

کندال 

 1دور 

میانگین 

 2دور 

ضریب 

کندال 

 2دور 

 هاپیشران
ساختار 

 سسات مالیمؤ

 1۵/4 1 [39] [42] [11] های سنتیبانک

4۴۵/۴ 

1۶/4 

444/۴ 
 7۸/4 ۵۸/4 ۲ [42] [16] های اقماریشرکت

خدمات مالی 
 الکترونیک

[42] [2] [13] 4 47/4 ۵۴/4 

 ظهور فینتک هاپیشران

 1۲/4 4 [6] [22] [16] های پرداختشرکت

۴71/۴ 

1۲/4 

۴77/۴ 

های مدیریت شرکت
 ثروت

[16] [22] [6] ۵ 7۸/4 7۸/4 

 شرکت تامین مالی
 جمعی

[16] [29] [5] [45] ۸ 11/4 11/4 

 ۶۲/4 74/4 7 [29] [16] های وام دهیشرکت

های بازار شرکت
 سرمایه

[16] [29] [5] ۶ ۶۶/4 11/4 

های خدمات شرکت
 بیمه

[16] [29] [5] [6] 1 71/4 ۶۲/4 

 پیشران

 ها

ظهور 
های استارتاپ
 مالی

 71/4 1۴ [43] [37] رشد ویروسی

۴۸۴/۴ 

۶۶/4 

۴71/۴ 

 ۵۴/4 4۶/4 11 [43] [37] رشد ارگانیک

 ۵4/4 47/4 1۲ [17] [37] پذیررشد مقیاس

 4۶/4 1۶/4 14 [39] [39] [23] نوآوری مخرب

 74/4 ۸۶/4 14 [33] [43] [37] استارتاپ ناب

 هاپیشران

توسعه 
دهندگان 

های فناوری
 مالی

 1۲/4 1۵ [29] [19] های اجتماعیرسانه

1۲4/۴ 

۲4/4 

1۲7/۴ 

 1۶/4 1۶/4 1۸ [22] [30] هوش تجاری

 7۸/4 ۸۲/4 17 [34] [52] [26] اینترنت اشیا

 71/4 ۸۶/4 1۶ [22] [16] محاسبات ابری

نویسی رابط برنامه 
 کاربری

[26] [22] 11 74/4 74/4 

 11/4 ۶۲/4 ۲۴ [22] [16] کالن داده



 14۴۴بهار   ـ 4۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۲۵۸

 

 گویه منبع کدهای اولیه مفاهیم هامقوله
میانگین 

 1 دور

ضریب 

کندال 

 1دور 

میانگین 

 2دور 

ضریب 

کندال 

 2دور 

 14/4 71/4 ۲1 [52] [22] [16] ارز مجازی

 ۲1/4 1۶/4 ۲۲ [22] [19] پول مجازی کیف

 هاپیشران
 ایمنظومهمدل

محیط 
 وکارکسب

 ۴۸/4 ۲4 [39] [26] [40] دسترسی به بازار

۴۲۲/۴ 

۴1/4 

۴41/۴ 

دسترسی به نیروی 
 کار متخصص

[40] [39] ۲4 ۶۵/4 11/4 

 ۴1/4 17/4 ۲۵ [39] [40] قوانین و مقررات

 ۴1/4 17/4 ۲۸ [42] [16] [40] پشتیبانی دولت

 تخصص مالی هاپیشران

 ۶۲/4 ۲7 [40] [29] [39] [30] دسترسی به سرمایه

۴۴۶/۴ 

14/4 

های تامین استراتژی ۴۲1/۴
 مالی منابع

[23] [18] [36] ۲۶ 17/4 ۴4/4 

پیشران 

 ها
بندی بخش

 مشتریان بانک

شناسایی مشتریان 
 هدف

[49] [52] [44] [39] ۲1 4۲/4 

۴۲۶/۴ 

4۵/4 

۴4۴/۴ 

های جمعیت ویژگی
 شناختی

[49] [44] [52] 4۴ ۲1/4 ۲4/4 

تمایل به پذیرش 
 فناوری

[49] [44] 41 4۲/4 4۵/4 

از قصد استفاده 
 فناوری

[10] [44] 4۲ 1۶/4 ۲1/4 

مقوالت 

اصلی 

مدل 

 وکارکسب

ارزش 
 پیشنهادی

 ۸۲/4 44 [39] [14] [4] [10] ارزش پیشنهادی

۲1۲/۴ 

۸۵/4 

41۲/۴ 

ارائه خدمات در هر 
 مکان

[10] [4] 44 47/4 ۵4/4 

ارائه خدمات در هر 
 زمان

[10] [4] 4۵ ۵1/4 ۸۵/4 

 ۴۸/4 ۶۶/4 4۸ [14] [4] [10] سازیبومی

 ۲1/4 1۵/4 47 [39] [14] [4] [10] سازیشخصی

ارتباطی 
 مشتریان

 ۲1/4 4۶ [31] [39] [14] تعامل با مشتری

۴۸4/۴ 

۲1/4 

 ۲۸/4 ۲۸/4 41 [31] [39] [14] های توزیعکانال ۴۸4/۴

 44/4 41/4 4۴ [31] [39] [14] ارتباط با مشتری

مدیریت 
 زیرساخت

 4۶/4 41 [10] [39] [14] هازیرساخت

11۵/۴ 

4۶/4 

11۸/۴ 

 ۶۶/4 71/4 4۲ [10] [39] [14] کنندگانمینشرکا و تأ

مزیت رقابتی شرکای 
 فعال

[10] [14] 44 ۶۶/4 ۶۶/4 

ها در تسهیم نقش
 شبکه ارزش

[10] [14] 44 74/4 71/4 

 ۵۸/4 ۵4/4 4۵ [14] [11] باز بودن شبکه ارزش

 ۵1/4 44/4 4۸ [39] [10] استراتژی نام تجاری

 71/4 74/4 47 [14] [11] مدل حاکمیت

 ۸۶/4 ۸۲/4 4۶ [10] [14] [11] تعامالت بازیگران

 ۶۵/4 ۶۲/4 41 [39] [10] هاقابلیت

 ۲1/4 ۲1/4 ۵۴ [30] [10] هایکپارچگی داده

یکپارچگی رابط 
 نویسیبرنامه

[26] [22] ۵1 11/4 4 

 1۶/4 1۶/4 ۵۲ [54] [10] [14]پشتیبانی از 



 ۲۵7  باز ینوآور یاز در پرتوب یوکار بانکدارمدل کسب یطراح

 

 گویه منبع کدهای اولیه مفاهیم هامقوله
میانگین 

 1 دور

ضریب 

کندال 

 1دور 

میانگین 

 2دور 

ضریب 

کندال 

 2دور 

 های مختلفپلتفرم

 ۸۶/4 ۸۶/4 ۵4 [14] [10] [26] امنیت سایبری

 4۶/4 4۲/4 ۵4 [39] [10] قابلیت دسترسی

 14/4 ۶۶/4 ۵۵ [42] [39] [10] های کلیدیفعالیت

 ۶۲/4 7۸/4 ۵۸ [42] [39] [10] [14] هاپیکربندی فعالیت

 1۶/4 1۶/4 ۵7 [42] [39] [14] فرآیندهای کلیدی

ی هامدیریت فناوری
 مالی

[10] [14] ۵۶ ۲1/4 ۲1/4 

 71/4 71/4 ۵1 [31] [39] [14] منابع کلیدی

های شایستگی
 محوری

[14] [39] [31] ۸۴ 71/4 71/4 

 کسب ارزش

 14/4 ۸1 [31] [39] [14] مالی جنبه

1۴۶/۴ 

4 

114/۴ 

 ۴4/4 ۴4/4 ۸۲ [31] [39] [14] مدیریت مالی

 ۶۵/4 74/4 ۸4 [42] [31] [39] [14] درآمد

 ۲1/4 1۵/4 ۸4 [42] [31] [39] [14] هزینه

 ۶۲/4 71/4 ۸۵ [31] [39] [14] های مالیاهرم

 ۸۶/4 ۵1/4 ۸۸ [31] [39] [14] عملکردی هایاهرم

 ۸۵/4 4۶/4 ۸7 [31] [39] [14] عملکرد غیرمالی

 ۶۶/4 ۶۲/4 ۸۶ [31] [39] [10] سهم بازار

 1۶/4 ۴۸/4 ۸1 [31] [39] [10] شهرت نام تجاری

 پیامدها
بهبود فضای 

 وکارکسب

 47/4 7۴ [29] [39] پیشرفت فناوری

11۵/۴ 

47/4 

1۲۴/۴ 

بهبود عملکرد سیستم 
 مالی

[39] [29] [26] 71 ۲1/4 ۲4/4 

 ۴1/4 ۴1/4 7۲ [26] [39] توسعه سیستم مالی

 1۲/4 ۴۸/4 74 [29] [39] مالی شفافیت در حوزه

 4۵/4 ۲۸/4 74 [26] [29] گذاریامنیت سرمایه

 11/4 ۶۶/4 7۵ [42] [39] صرفه جویی در منابع

 پیامدها
بهبود عملکرد 

 سازمانی

 ۴۸/4 7۸ [26] [29] [39] کاهش ریسک

1۴1/۴ 

1۶/4 

11۴/۴ 

 ۲۸/4 1۶/4 77 [30] [39] جذب مشتریان جدید

 افزایش اعتماد
 مشتری

[29] [52] 7۶ 1۶/4 ۲۸/4 

افزایش وفاداری 
 مشتری

[22] [30] 71 ۴۸/4 ۲1/4 

 44/4 44/4 ۶۴ [39] [26] افزایش چابکی

ثر کارگیری مؤهب
 هاداده

[26] [30] ۶1 ۲1/4 ۲4/4 

محصوالت 
 محورمشتری

[26] [29] ۶۲ 4۲/4 4۲/4 

چرخه کوتاه توسعه 
 محصول

[39] [9] [2] ۶4 11/4 17/4 

چرخه کوتاه ورود 
 محصول جدید

[39] [9] [2] ۶4 ۸۶/4 74/4 

 11/4 ۶۵/4 ۶۵ [13] [2] [26]وری بهبود بهره



 14۴۴بهار   ـ 4۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۲۵۶

 

 گویه منبع کدهای اولیه مفاهیم هامقوله
میانگین 

 1 دور

ضریب 

کندال 

 1دور 

میانگین 

 2دور 

ضریب 

کندال 

 2دور 

 عملیاتی

 ۴4/4 17/4 ۶۸ [2] [9] [39] بهبود تجربه مشتریان

 4 17/4 ۶7 [50] [26] [42] یادگیری سازمانی

افزایش چرخه عمر 
 مشتری

[42] [30] ۶۶ ۴4/4 1۲/4 

 پیامدها
بانکداری 

 مجازی

 ۴1/4 ۶1 [13] [42] [39] [7] خودخدمتی آنالین

۲17/۴ 

1۲/4 

414/۴ 
 1۲/4 ۴۸/4 1۴ [7] [42] [49] بانکداری شخصی

 4۵/4 1۲/4 11 [54] [7] [42] مشارکتیبانکداری 

 74/4 ۸۵/4 1۲ [54] [26] بانکداری شرکتی

 

 اتیفرض و یینها مدل ست؟یچ( پژوهش اتیفرض) مدل یاجزا نیب روابط .پژوهش دوم الؤسپاسخ به 
 .است شده داده نشان 1 شکل در پژوهش

 

 
 

 پژوهش یمفهوم مدل :1 شکل

 

 .است گذارریثأت باز یبانکدار وکارکسب مدل بر یمال سساتؤم ساختار:  1 هیفرض

  است. گذارریثأت باز یبانکدار وکارکسب مدل بر یمال یهایفناور دهندگانتوسعه:  ۲ هیفرض

 .است گذارریتاث باز یبانکدار وکارکسب مدل بر وکارکسب یطیمحشرایط :  4 هیفرض
 .است گذارریثأت باز یبانکدار وکارکسب مدل بر انیمشتر یبندبخش:  4 هیفرض

 .است گذارریثأت وکارکسب یفضا بهبود بر باز یبانکدار وکارکسب مدل:  ۵ هیفرض

 .است گذارریثأت یسازمان عملکرد بهبود بر باز یبانکدار وکارکسب مدل:  ۸ هیفرض

 .است گذارریثأت یمجاز یبانکدارپذیرش  بر باز یبانکدار وکارکسب مدل:  7 هیفرض
 به مدل برازش بخش نیا در است؟ چگونه مدل برازش و یاعتبارسنج .پژوهش سوم الؤسپاسخ به 

رویت و  به پرسشنامه ابتدا یظاهر ییروا یبرا. است گرفته قرار یبررس مورد 1اس ال یپ اسمارت افزارنرم کمک

                                                                                                                                                 
1 Smart pls (Partial least squares) 

های دهندگان فناوریتوسعه
 مالی

 ساختار مؤسسات مالی

 محیطی کسب و کار شرایط

 بندی مشتریانبخش

فضای کسب و 
 کار

 عملکرد سازمانی

بانکداری 
 مجازی

مدل کسب و کار 
 بانکداری باز

 

1H 

2H 

3H 

4H 

5H 

6H 

7H 



 ۲۵1  باز ینوآور یاز در پرتوب یوکار بانکدارمدل کسب یطراح

 

با توجه  ۲و شاخص روایی محتوایی 1روایی محتوایی نسبت از و دیرس یابیبازار خبرگان و دیاسات از تن چند دییأت
به  7/۴ از کمترآنان  یعامل یبارها که یاالتؤس یهمگن آزمون مطابقاستفاده گردیده است.  4به جدول الوشه

و پایایی  4آلفای کرونباخ بیضر از یریگاندازه مدل ییایپا یهاآزمون یبرا. نداهشد حذف مدل از دست آمده
 ییایپا و شده ۵/۴ یباال ۸، کلیه ضرایب میانگین واریانس استخراجی۲ مطابق جدول .است شده استفاده ۵ترکیبی

 ییروا یدارا پژوهش مدل نیبنابرا .است دهگردی یاستخراج انسیوار نیانگیم از شتریب و 7/۴ از بزرگتر یبیترک

 [20]. همگراست
 

 گیری و ساختاریهای مدل اندازهنتایج آزمون :۲ جدول

 تعداد هاابعاد/ مولفه متغیرها هامقوله
 گویه

 ها

بار 

 عاملی

پایایی 

 ترکیبی
 آلفا

میانگین 

واریانس 

 استخراجی

ضریب 

 تعیین
)2(R 

کیفیت 

 پیش بینی

(2Q) 

 پیشران

 ها

ساختار 
 سسات مالیمؤ

 های سنتیبانک

4 
Aq1 
Aq2 
Aq3 

71/۴ 

۶۲/۴ 

۶۸/۴ 

۶4/۴ 74/۴ ۸4/۴ - - 
 الکترونیک خدمات مالی

توسعه 
دهندگان 

های فناوری
 مالی

 های اجتماعیرسانه

۵ 

Bq4 
Bq5 
Bq6 
Bq7 
Bq8 

۶4/۴ 

۶۴/۴ 

74/۴ 

۸1/۴ 

7۵/۴ 

۶7/۴ ۶۴/۴ ۸4/۴ - - 
 هوش تجاری

 هافینتک

 های مالیاستارتاپ

 پول مجازی کیف

سیستم  اکو
محیط 

 وکارکسب

 دسترسی به بازار

۸ 

Cq9 
Cq10 
Cq11 
Cq12 
Cq13 
Cq14 

۶4/۴ 

4۴/۴ 

41/۴ 

7۵/۴ 

۸۲/۴ 

۶۶/۴ 

1۴/۴ ۶4/۴ 7۵/۴ - - 

 قوانین و مقررات

 پشتیبانی دولت

 مالی دسترسی به منابع

بندی بخش
 مشتریان

 های جمعیتویژگی
 Dq15 ۲ شناختی

Dq16 

14/۴ 

۶۶/۴ 
11/۴ ۶1/۴ ۶4/۴ - - 

 قصد استفاده از فناوری

مقوالت 

اصلی 

مدل 

 وکارکسب

 ارزش
 پیشنهادی

ارائه خدمات در هر 
 مکان

4 
Eq17 
Eq18 
Eq19 

1۲/۴ 

۶۶/۴ 

۸۸/۴ 

ارائه خدمات در هر  ۵4/۴ 71/۴ ۸1/۴ 77/۴ ۶۸/۴
 زمان

 بومی سازی خدمات

ارتباطی 
 مشتریان

 تعامل با مشتری

4 
Fq20 
Fq21 
Fq22 

1۵/۴ 

14/۴ 

۵۲/۴ 

 توزیعهای کانال 74/۴ 77/۴ 14/۴ 14/۴ 1۸/۴

 ارتباط با مشتری

 Gq23 ۶1/۴ ۶4/۴ 7۲/۴ ۸4/۴ 44/۴ ۲۲/۴ 4 هازیرساخت مدیریت زیر

                                                                                                                                                 
1 Content Validity Ratio (CVR) 
۲ Content Validity Index (CVI) 
4 Lawshe  

4 Cronbach's alpha 
۵ Composite Reliability (CR) 
۸ Average Variance Extracted (AVE) 



 14۴۴بهار   ـ 4۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۲۸۴

 

 تعداد هاابعاد/ مولفه متغیرها هامقوله
 گویه

 ها

بار 

 عاملی

پایایی 

 ترکیبی
 آلفا

میانگین 

واریانس 

 استخراجی

ضریب 

 تعیین
)2(R 

کیفیت 

 پیش بینی

(2Q) 

 Gq24 هایکپارچگی داده ساخت
Gq25 
Gq26 

7۵/۴ 

۶۲/۴ 

4۲/۴ 

یکپارچگی رابط 
 نویسیبرنامه

 امنیت سایبری

 کسب ارزش

 مدیریت مالی

4 
Hq27 
Hq28 
Hq29 

۶1/۴ 
7۶/۴ 
۶۲/۴ 

 هزینه ۲1/۴ 4۵/۴ ۸۵/۴ 74/۴ ۶۵/۴

 شهرت نام تجاری

 پیامدها

بهبود فضای 
 وکارکسب

 پیشرفت فناوری

4 
Iq30 
Iq31 
Iq32 

74/۴ 

1۴/۴ 

71/۴ 

۶۵/۴ 7۵/۴ ۸7/۴ ۲۶/۴ 1۶/۴ 
بهبود عملکرد سیستم 

 مالی

افزایش امنیت 
 گذاریسرمایه

بهبود عملکرد 
 سازمانی

 کاهش ریسک

۸ 

Jq33 
Jq34 
Jq35 
Jq36 
Jq37 
Jq38 

۴4/۴- 

۴۲/۴ 

۵4/۴ 

47/۴ 

۶۲/۴ 

۶۶/۴ 

1۲/۴ ۶4/۴ ۶۸/۴ ۲1/۴ ۲4/۴ 

 جذب مشتریان جدید

 افزایش چابکی

 هاثر دادهکارگیری مؤهب

 یادگیری سازمانی

افزایش چرخه عمر 
 مشتری

بانکداری 
 مجازی

 خودخدمتی آنالین
۲ Kq39 

Kq40 

1۵/۴ 

71/۴ 
۶4/۴ 74/۴ 7۲/۴ ۴۴۴۲/۴ ۴۴۴1/۴ 

 بانکداری شخصی

  4۴ هاتعداد کل گویه

     

 است، شده ارائه 4 جدول در جینتا ،ه استدیگرد استفاده 1کررفورنل و ال آزمون از واگرا ییروا سنجش یبرا
 .[20] است سازه ییروا یدارا پژوهش مدل بیترت نیبد

 
 الکر و فورنل سیماتر با واگرا ییروا یبررس .4 جدول

 متغیرها
ساختار 

 موسسات

توسعه 

 دهندگان

مدل 

 ایمنظومه

بخش 

 بندی

 ارزش

 پیشنهادی

 تعامل

 مشتری

زیر 

 ساخت

کسب 

 ارزش

فضای 

 کسب

عملكرد 

 سازمانی

بانكداری 

 مجازی

 ۶۴/۴ ساختار
          

 71/۴ 71/۴ دهندگانتوسعه
         

 ۶۸/۴ 7۴/۴ ۵۵/۴ ایمنظومهمدل
        

 11/۴ -۲۸/۴ -۲7/۴ -۲1/۴ بندیبخش
       

 ۶۸/۴ -۲۶/۴ 4۵/۴ ۵۵/۴ 4۸/۴ پیشنهادیارزش 
      

 1۸/۴ ۶4/۴ -۲4/۴ 4۴/۴ ۵۴/۴ 4۶/۴ تعامل مشتری
     

 ۶۴/۴ 4۴/۴ 44/۴ -1۵/۴ ۵4/۴ ۵4/۴ 41/۴ زیرساخت
    

 ۶۴/۴ 4۲/۴ 4۴/۴ 41/۴ -۴۶/۴ 4۸/۴ ۵۸/۴ ۵۴/۴ کسب ارزش
   

 ۶۲/۴ ۵۲/۴ 44/۴ 4۵/۴ 4۸/۴ -۲۴/۴ 4۸/۴ ۸1/۴ ۵۲/۴ فضای کسب
  

 1۲/۴ ۲1/۴ ۲۶/۴ ۲۴/۴ ۵7/۴ ۵1/۴ -۴7/۴ ۲۸/۴ 4۴/۴ 1۸/۴ سازمانی عملکرد
 

                                                                                                                                                 
1 Fornell & Larcker 
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 ۶4/۴ -۴4/۴ ۴1/۴ ۴1/۴ 11/۴ -۴1/۴ -۴4/۴ 14/۴ 14/۴ ۴4/۴ ۴۵/۴ مجازیبانکداری 

 

زای مدل برای متغیرهای درون ۲بینیو آزمون کیفیت پیش 1تعیین بیضر از یساختار مدل آزمون یبرا
 را مدل ینیبشیپ قدرت زین 4نشان داده شده است. آزمون نیکویی برازش (۲)گردیده که نتایج در جدول  استفاده

گرفته  قرار یقو اریبس رده در مقدار نیا (۲۴۴1) 4همکاران و مقدار وتزلزبا توجه به سه  که دهدیم نشان ۵۵۶/۴
 اتیفرض یبررس و بیضرا یمعنادار. است شده داده نشان ۲ شکل در پژوهش یساختار مدل .[20] است

 .است دهیگرد ارائه 4 جدول در پژوهش

  

 
 ریمس بیضرا یمعنادار نیتخم حالت در یساختار مدل .۲ شکل

 
 پژوهش اتیفرض یمعنادار یبررس جینتا. 4 جدول

 سطح اطمینان نتیجه معناداری ضرایب ریمس بیضرا شرح فرضیات

 %1۵ تایید 4۲/۲ 1۲۴/۴ وکارکسبمدل  سسات مالی ساختار مؤ 1

 %11 تایید ۸۸۶/۶ ۵۴۴/۴ وکارکسبمدل  های مالیدهندگان فناوریتوسعه ۲

 %1۵ تایید ۵44/۲ 147/۴ وکارکسبمدل  شرایط محیطی  4

 %1۵ رد 447/1 -۴۵4/۴ وکارکسبمدل  بندی مشتریان بخش 4

 %11 تایید ۴۴/17 ۵4۵/۴ وکارکسبفضای   وکارکسبمدل  ۵

 %11 تایید 14/14 ۵41/۴ عملکرد سازمانی  وکارکسبمدل  ۸

 %1۵ رد ۲14/۴ ۴14/۴ بانکداری مجازی  وکارکسبمدل  7

 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .5

 همسو با که باز یبانکدار وکارکسب مدل بر یمال سساتؤم ساختار ریثأت بر یمبن 1 هیفرض دییأت به توجه با
 ساختار ،ی بازبانکدار وکارکسب مدل بهبود یبرا گفت توانیم است،  [11] [39] [42] [50]نیشیپ قاتیتحق

 یدارا که یکیالکترون یمال خدمات با یهماهنگ جادیا یبرا دیبایم هابانک. کند رییتغ ستیبایم یمال سساتؤم

                                                                                                                                                 
1 R Squaes (R2) 

۲ Q2 
4 Goodness Of  Fit (GOF) 

4 Vetzles et al. 
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 یادار یبوروکراس کاهش در جهت و ندینما ترچابک را خود دهیچیپ و بزرگ یساختارها ،هستند یشتریب سرعت
 خدمات و محصوالت توسعه چرخه بیترت نیبد تا باشند داشته تریافق و ترمسطح یساختارها از استفاده در یسع

الخصوص )علیسسات مالی ؤساختار مرسد در این زمینه به نظر می. گردد ترکوتاه بازارشان به ورود وی بانک
 سنتی تعریف مدل شیوه از هاشود بانکلذا پیشنهاد می ،کندبایست تغییر میفرهنگ و ارتباطات سازمانی( 

د از نگرفته و سعی نمایفاصله  هایگیریتصمیم در تمرکز رسمیت و نظیر خصوصیاتی کید برتأ و خود وکارکسب
 د.نبهره گیر هاگیریدر تصمیم تمرکز عدم و هاسازمان سایر با همکاری در جهت ترنوآورانه وکارکسب هایمدل

 که باز یبانکدار وکارکسب مدل بر یمال یهایفناور دهندگانتوسعه ریثأت بر یمبن ۲ هیفرض دییأت به توجه با 
 مدل بهبود در یمال یهااستارتاپ و نتکیف یهاشرکت گفت دیبا است، [6] [16] [29] نیشیپ قاتیتحق همسو با

توانند به عنوان عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر ها میها نقش دارند. این شرکتبانک وکارکسببه  وکارکسب
لیت نمایند. ها فعاها، و یا ادغام افقی و یا عمودی با بانکشوند و در قالب خرید یا تملک این شرکتگرفته 

ا با ها واگذار شود تا آنهبه این شرکت سپاریتواند در قالب برونهمچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی می
توسعه محصول و ورود به بازار )به دلیل عدم  برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاه

ا افزایش داده و باعث بهبود رابط کاربری گردند. در مداری ربرخورداری از ساختارهای بزرگ و پیچیده(، مشتری
 نیز رقابت و ورود بازیگران جدید به این عرصه را تسهیل نموده است. 1این راستا استاندارد اتحادیه اروپا

 قاتیتحق همسو با کهباز  یبانکدار وکارکسب مدل بر یطیمحشرایط  ریثأت بر یمبن 4 هیفرض دییأت به توجه با
 وکارکسب مدل بهبود بر وکارکسب طیمح ایمنظومهمدل گفت دیبا است، [39] [40] [42] [50] نیشیپ

در  متخصص کار یروین به یدسترس ،یکیالکترون یمال خدمات بازار به یدسترس نیبنابرا. دارد ریثأت باز یبانکدار
 تیامن نیمأت ،باز یبانکدار یهاتیفعال خصوص در شفاف مقررات و نیقوان وضع دولت، یبانیپشت ،این زمینه

 مهم اریبس خصوص نیا در ۲های پرداخت اینترنتیدرگاه شدن هک از یریجلوگ و یبریسا طیمح در هاتراکنش
 مورد را کاربران یتیامن داتیتهد و نموده ثرترؤم و ترکپارچهی را هاپرداخت بازار زین اروپا هیاتحاد استاندارد. است

 .است داده قرار یبازنگر

 که باز یبانکدار وکارکسب مدل بر انیمشتر یبندبخش ریثأت فقدان بر یمبن 4 هیفرض دییتا عدم به توجه با
 جامعه انتخاب از یناش مذکور تفاوت گفت شاید بتوان ست،ین [41] [47[ ]44][ 41]نیشیپ قاتیتحق همسو با

را هنوز به درستی  4یابیو جایگاه گذاریبندی، هدفاهمیت بخش هابانک رسدیم نظر بههمچنین . است یآمار
 و هستند ضعف یدارا آنان یشناخت تیجمع یهایژگیو و هدف انیمشتر ییشناسا درو  ندادرك ننموده

ها و نیازهای گوناگونی مشتریان دارای سلیقه . امروزهگرددی انجام نمیمناسبها به نحو بانک انیمشتر یبندبخش
اساس  خواهد برقادر به برآورده کردن احتیاجات مشتریان نیست و هر مشتری میدیگر بازاریابی انبوه . هستند

بندی های بخشیکی از روشمورد نظرش را دریافت نماید.  خدمات ،فرد خوده ب نیازهای فردی و منحصر
است، همچنین  4مشتری عمر ارزش دوره هایمدل نظیر مشتریان امتیازدهی به مشتریان، استفاده از ابزارهای

-در بخش بندی نمود.بخش ۵های تازگی، فراوانی و ارزش مالیتوان مشتریان بانک را با استفاده از انواع مدلمی

بسیار حائز اهمیت است.  1ایو بازارهای گوشه ۸ها یا بازارهای چندوجهیبندی مشتریان لزوم توجه به پلتفرم

                                                                                                                                                 
1 Payment Services Directive (PSD2) 

۲ payment service provider (PSP) 

4 Segmentation,Targeting and Positioning (STP) 

4 Customer Lifetime Value )CLV) 

۵ Recency, Frequency and Monetary (RFM) 

۸ Multi Sided Platforms 

https://www.google.com/url?url=https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiJzq2i4KniAhWjSBUIHZr-AIwQFggRMAA&usg=AOvVaw1X5MiaKGl3d_uY90qOvURi
https://www.google.com/url?url=https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiJzq2i4KniAhWjSBUIHZr-AIwQFggRMAA&usg=AOvVaw1X5MiaKGl3d_uY90qOvURi
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و  یکیالکترون یمال خدمات از استفاده خصوص در انیمشتر قصد و لیتما شیافزا جهت در ستیبایم هابانک
 یخوب به را انیمشتر مختلف یهاگروه یازهاین دیبا منظور نیا یبرا. بردارند یمهم یهاگامبانکداری باز 

 از گروه آن یبرا را یمشخص خدمات و محصوالت ،یمشتر ازین و درخواست با متناسب سپس و نموده ییشناسا
 و هستند یخصوص به یازهاین یدارا یشرکت و بزرگ انیمشتر نمونه طور به. ندینما یسازیشخص انیمشتر
 یهالیتحل قالب در آنان یمال گردش داشتن نظر در با نیهمچن و انیمشتر ازین با متناسب ستیبایم هابانک

 ند،ینما ارائه آنان به را یخاص محصوالت و خدمات خود، یسودآور و درآمد شیافزا جهت در ده،یفا-نهیهز
 هاشرکت نکهیا به توجه با در این زمینه. است تیاهم حائز یشرکت و یاختصاص یبانکدار به توجه لزوم نیبنابرا
نیاز به  ،یکیالکترون یمال یهاتراکنش انجام ای و بانک نترنتیا از استفاده یبرا هستند یمتعدد امضاداران یدارا

  ( دارند.4)توکن 4یا دستگاه تولید رمز یکبار مصرف ۲امضای دیجیتال
 همسو با که وکارکسب یفضا بر باز یبانکدار وکارکسب مدل ریثأت بر یمبن ۵ هیفرض دییأت به توجه با
 وکارکسب یفضا بهبود باعث باز یبانکدار وکارکسب مدل یطراح گفت دیبا است، [39] [42] نیشیپ قاتیتحق

 یسینوبرنامه رابط یارتقا ،ی الکترونیکبانکدار یهایفناور و زاتیتجه شتریب چه هر شرفتیپ به منجر و شودیم
. است راحت و ساده همگان یبرا آنها از استفاده که گرددیم کاربرپسند یهاسامانه شتریب جادیا وباز  یکاربر
 انیمشتر نیب در شتریب تیامن احساس جادیا و یکیالکترون یمال خدمات حوزه در تیشفاف شیافزا باعث نیهمچن

 ،یمجاز یهاشخوانیپ ،ینترنتیا پرداخت یهادرگاه از استفاده به لیتما بیترت نیبد. شودیم گذارانهیسرما و
پرداخت  خدمات گاندهندارائههمراه بانک، اینترنت بانک و  ،7، پین پد۸های خودپرداز، دستگاه۵های فروشپایانه

 یهاتراکنش انجام جهت( رهیغ و ، سه سوت، ایوانوتکیف سکه، سپ، صاپ، پات، تاپ، آپ، یهاشنیکیاپل مانند)
 قیطر از و انیمشتر تیرضا با دیبایم یمشتر یهاحساب اطالعات شایان ذکر است ،ابدییم شیافزا زین یبانک
 .ردیگ قرار هانتکیف اریاخت در امن

 همسو با که یسازمان عملکرد بر باز یبانکدار وکارکسب مدل ریثأت بر یمبن ۸ هیفرض دییأت به توجه با
 عملکرد بهبود باعث باز یبانکدار وکارکسب مدل یطراح گفت دیبا است، [39] [42] [50] [56] نیشیپ قاتیتحق

 و اعتماد شیافزا د،یجد انیمشتر جذب نرخ شیافزا ،یاتیعمل یهاسکیر کاهش به منجر و گرددیم هابانک
 یمشتر محصوالت ارائه ان،یمشتر یهاداده ثرؤم یریکارگهب خدمات، ارائه در شتریب یچابک ،یمشتر یوفادار
 و عمر چرخه شیافزا ،یسازمان یریادگی ،یکیالکترون یمال خدمات از استفاده در یمشتر تجربه بهبود محور،

 . دشویم هابانک در انیمشتر شتریب یماندگار

بر بانکداری مجازی که  بازبانکداری  وکارکسبثیر مدل مبنی بر فقدان تأ 7با توجه به عدم تأیید فرضیه 
تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری گفت  شاید بتوان، استن [7] [42] [54] تحقیقات پیشین همسو با

به و خودخدمتی آنالین  ها هنوز با مفهوم بانکداری بازکارکنان و مشتریان بانکرسد به نظر میهمچنین است. 
بایست ها میاند. بنابراین بانکخوبی آشنا نیستند و اهمیت بانکداری شخصی و مجازی را به درستی درك ننموده

در این زمینه نفعان گام بردارند. شمار آن به مخاطبان و ذیهای بیدر جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه مزیت

                                                                                                                                                 
1 Niche market 

۲ digital signature 
4 One Time Password (OTP) 

4 Token 

۵ Point of Sale (POS) 

۸ Automated Teller Machine (ATM) 
7 PIN PAD 
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های اجتماعی مهم و در خور توسط صدا و سیما، همچنین نقش رسانهسازی و آموزش سمعی و بصری فرهنگ
داند سپرده گیرنده چه کسی است و با فرد و شعبه گذار نمیمجازی سپرده داریبانکاز آنجا که در  توجه است.

 هایمشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانال ، همچنینخاصی سر و کار ندارد
نیاز به بازمهندسی و تعریف فرآیندهای جدید این نوع از بانکداری لذا  ،کنندارتباطی از خدمات بانکی استفاده می

های مشتریان و بایست امکان دسترسی به دادهها میبرای تحقق این مهم، بانک بسیار محسوس است.
ها، بانکداری ای بانکی مانند پرداختهها مهیا سازند تا برخی سرویسهای پرداخت را برای فینتکزیرساخت

ها با بایست اطالعات حسابدر این راستا می انجام پذیرد.فناوری مالی شخصی، نقل و انتقال پول از طریق 
در حال حاضر با پیشرفت گسترده و روزافزون  ها قرار گیرد.رضایت مشتریان و از طریق امن در اختیار فینتک

 بسیار حائز اهمیت است. 1و بانکداری ابریلزوم توجه به بحث بانکداری مجازی های بانکی در جهان، فناوری
 ریمس بیضر نیشتریب یدارا یمال یهایفناور دهندگانتوسعه مستقل، یرهایمتغ نیب در نکهیا به توجه با

 دیکأت نوپای هاشرکت و افناوری مالی  با یبانک ستمیس یهمکار تیاهم بربار دیگر  پژوهش جینتا ،است( ۵/۴)
 وکارکسب مدل در کنندگاننیمأت و شرکا شبکه یاصل عناصر عنوان به هاشرکت نیا گرددیم شنهادیپ لذا. دارد

 شیافزا ن،یمأت رهیزنج و هارساختیز یارتقا به منجر توانندیم فناوری مالی. شوند گرفته نظر در باز یبانکدار
در این زمینه . گردند یبانک ستمیس مکمل و شده، تیفیک تیریمد یتعال و یمدار یمشتر بهبود ،یرقابت تیمز

 ،هادهنده شتاب ها،شرکت مالی، هایکننده مینتأ رشد، مراکز ها،دانشگاهمانند  اصلی بازیگران شناسایی

 و گریمربی گری،حمایت متولدسازی، سازی،زمینه های کلیدی مانندنقش همچنین و فناوری و علم هایپارك
 .استمهم آنان  ایمنظومهمدلو توسعه نوپاها حمایت از رای ب سازآرایی

 گرلیتعد قالب در بازار یریپذ رقابت و یطیمح ییاگرایپو یرهایمتغ یآت یهاپژوهش در دشویم شنهادیپ
 یآمار جوامع در یشنهادیپ مدل نیهمچن. گردد یبررس رهایمتغ نیب روابط بر آنها نقش و شوند مدل وارد

از  .شود سهیمقا حاضر پژوهش یهاافتهی با جینتا و گردد آزمون( بورس) هیسرما بازار و مهیب صنعت مانند یمختلف
های آتی گردد در پژوهشرد شده است پیشنهاد می های تحقیقفرضیهمورد از در پژوهش حاضر دو  آنجا که

ثیر و تأ دنمورد سنجش قرار گیرهای دیگری بخش بندی مشتریان و بانکداری مجازی با پرسشنامه هایمتغیر
 بانکداری باز با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.  وکارکسبمدل  ارائهآنان در 

 یبرخ به یدسترس و یهمکار عدم ق،یتحق موضوع بودن نو و دیجد حاضر، پژوهش یهاتیمحدو جمله از
 .است مطالعه مورد یهابانک اطالعات و نام یافشا امکان عدم و ،یبانک یباال رده رانیمد
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