
ارائه مدل جامع راهبردهاي تعامل 
بانک ها و فین تک ها مبتنی برارزش 

آفرینی دیجیتال

دکتر فریبا نجفی 
کارشناس مسئول امور مشتریان مدیریت بانک کشاورزي استان کردستان  

مدرس بانک و دانشگاه 
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تعامل 
بانک 
وفین تک

بانک ھا

ارزش 
آفرینی

ارزش 
آفرینی 
دیجیتال

فین تک ھا
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بخش کیفی پژوهش

روش نمونه 
گیري

• قضاوتی 
هدفمند

روش تحلیل 
داده ها

کدگذاري باز

کدگذاري انتخابی

کدگذاري محوري

روش گرداوري 
داده ها

• مصاحبه عمیق و 
تخصصی

روش تحقیق

• داده بنیاد
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مقوله 
مقوله مفهوممقوله فرعیاصلی

مفهوممقوله فرعیاصلی

ان
فع

ذین
ي 

ها
ی 

ژگ
وی

هاي مشتریانویژگی

جمعیت باالي در خواست کننده خدمات بانکی

ی
یط

مح
ي 

ها
ی 

ژگ
وی

یمحیط سیاسی و قانون

نهادهاي نظارتی و قانونی متعدد ناظر برفعالیت
فین تک ها

و نبود پروتوکل حقوق الزم در زمینه تعامل  بانکاستقبال و تمایل مردم به استفاده از خدمات نوین بانکی
فین تک ها

 هاوجود خالء قانونی براي برخی از فعالیت فین تکنتیعدم پوشش تمام نیازهاي مشتریان توسط سیستم بانکی س

هاي فین تک هاویژگی

توانایی فنی فین تک ها

محیط اقتصادي

ارعدم ثبات  اقتصادي درنتیجه کمبود سرمایه گذ

تحریم هاي ظالمانه پیشرو  و نوآور بودن فین تک ها

نوسانات نرخ ارز  وعدم ثبات قیمتهاکوچک وچابک بودن فین تک ها

هاي شرکت هاي ویژگی
PSP

PSPسابقه طوالنی تعامل  بانک ها و شرکت هاي 

محیط رقابتی

رقابتی بودن فضاي کسب وکار بانک ها

فربه بودن وقدرت چانه زنی باال 
خروج از رقابت با نادیده گرفتن بانک ها

هاي بانکی APIدسترسی به 

هاي سهامدارانویژگی

فشار سهامداران بانکی براي کاهش هزینه ها
فناوري هاي نوین 

دیجیتال 

وجود ابزارهاي نوین هوشمند در جامعه 

وجود زیرساختهاي فنی و تعاملیجلب رضایت سهامداران با ایجاد کانالهاي جدید درآمدي
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مقوله مفهوممقوله فرعیمقوله اصلی
مفهوممقوله فرعیاصلی

ین
و ف

ک 
بان

ن 
 بی

ل 
عام

د ت
جا

 ای
ي

ها
رد

هب
را

ک
ت

ایجاد فین تک

اختیار و تسلط کامل بانک بر فین تک

ی
مال

کاهش هزینه ها
کاهش قیمت تمام شده خدمات بانکی

کاهش هزینه هاي بازاریابی وجذب مشتریان
کاهش هزینه هاي پرسنلی ونگهداري شعب

افزایش درآمدهاافزودن به ساختار زائد بانک

افزایش درآمد بانک از طریق ارائه خدمات کارمزدي

درآمد زایی از طریق کانالهاي جدید کسب در آمد

شکل گیري بازارهاي نوظهور  و فرصتهاي جدید درآمدي

خرید فین تک توسط بانک
وچک کمک به رشد و تامین سرمایه فین تک هاي ک

وناشناخته

ی
مال

یر
غ

بهبود خدمات بانکی
توسعه خدمات بانکداري مجازي

پوشش نقاط ضعف بانک ها در ارائه خدمات

امکان وقابلیت شخصی سازي خدمات بانکیحذف چابکی فین تک ها

اجابت الزامات قانونی

یمیچابک شدن بانک ها باحذف ساختارهاي فیزیکی وقد
وجود ذینغعان و تصمیم گیرندگان متعددن تکائتالف سرمایه گذاري بانک وفی

کمک به امر مبارزه با پولشویی ین تکتوزیع ریسک سرمایه گذاري بین بانک و ف

اجاره خدمات فین تک ها

افزایش شفافیت وامنیت اطالعات بانکیعدم بروز مشکالت مدیریت و مالکیت 

کعدم وجود ریسک سرمایه گذاري بر روي فین ت
انافزایش رضایت مشتری

ر افزایش رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات کارب
پسند

عافزایش رضایت مشتریان ازطریق ارائه خدمات سری

ات ایجاد اطمینان خاطر مشتریان از طریق امنیت اطالعانکعدم تناسب با نیازهاي ویژه مشتریان یک ب
بانکی
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مقوله مفهوممقوله فرعیمقوله اصلی
مفهوممقوله فرعیاصلی

ی
مان

از
 س

ي
ها

ی 
ژگ

وی

 هافرهنگ سازمانی بانک

هاي نوین و بهبود یافته انجام کاراستقبال از روش

ها
ک 

ن ت
 فی

 با
ها

ک 
بان

ل  
عام

د ت
این

فر

کاوش وارزیابی 

شناسایی فین تک ها

تمایل به نوآوري وریسک پذیري بانک

ارزیابی فین تک ها
تمایل به مشارکت و همکاري بانک با فین تک ها

 هاساختار سازمانی بانک
ساختار سلسله مراتبی بانک ها 

انتخاب و ایجاد تعامل 

انتخاب فین تک هاي مناسب
تصمیم گیري متمرکز در بانک ها

نکیهاي سیستم باریسک

هاي عملیاتی در سیستم بانکیریسک
خبایجاد تعامل  با فین تک هاي منت

هاي سرمایه گذاري براي بانکریسک

ریسک شهرت  براي بانک ها

حفظ وتوسعه تعامل 

ارزشیابی تعامل 

تصمیم گیري در مورد حفظ وتوسعه ریسک امنیت داده هاي بانکی 
تعامل 
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بخش کمی پژوهش

روش نمونه 
گیري

• تصادفی

روش تحلیل 
داده ها 

معادالت 
ساختاري

روش گرداوري 
داده ها

• پرسشنامه

روش تحقیق

• توصیفی 
پیمایشی
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شاخص هاي برازش نهایی مدل تعامل بانک ها و فین تک ها

شاخص هاي 
تفسیرمعناداريمالكمیزانبرازش

رم میانگین نرخ تو
واریانس

قابل946/1 قبول ≤ 5

ایده آل≥ 3/3

-
برازش مطلوب

شاخص نیکویی 
برازش کلی

408/0
0/1 ≤ ضعیف

0/25 ≤ متوسط

0/36 ≤ عالی

-

برازش مطلوب

میانگین ضریب
مسیر

413/0< 0/05< 0/001
برازش مطلوب

میانگین ضریب
تعیین

440/0< 0/05< 0/001
برازش مطلوب
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پیشنھادات•
عاملتبانکینوینخدماتتوسعھوخوددرآمدافزایشوھزینھکاھشجھتبانک ھامی شودپیشنھادحاضر،پژوھشازحاصلنتایجاساسبر•

راک ھابانباخودتعاملبانک ھامشتریانبھدسترسیوگذارسرمایھومالیتامینجھتفین تک ھاھمچنیندھندافزایشرافین تک ھاباخود
.بخشندتوسعھ

کاھشھبھوشمندابزارھایبرمبتنیومجازیبانکیخدماتارائھطریقازوفین تک ھاباتعاملتوسعھوایجادبانکھابامی شودپیشنھاد••
تریمشرفاهورضایتدیگرطرفازونمایندکمکخوددرآمدافزایشوھاھزینھکاھشبھعملیاتیھایھزینھوسایرکارکنانوشعبتعداد

.نمایندتامینرا
ارائھویدجدھایاپلیکیشنواجتماعیھایشبکھازگیریبھره،خودارتباطیوفنیزیرساختھایارتقاوبھبودبابانک ھامی شودپیشنھاد•

باخودعاملت،فناوریپارکھایومالیفناوریمراکزدستاوردھایوتحقیقاتنتایجازگیریبھره،ھمراهتلفنبرمبتنینوینبانکیخدمات
.بخشندبھبودوتوسعھرافین تک ھا

تسھیلبھسبتنمدونوشفافقوانینتدوینباشاپرکومرکزیبانکنظیرزمینھایندرقانونگذارارگانھایودولتمی شودپیشنھادھمچنین••
وزاییشتغالاامکانواقتصادیرشدآنتبعبھوکشورمالیصنایعرشدبھمنجرتعاملاینتانماینداقدامفین تک ھاوبانک ھاتعاملتوسعھو

.گرددفراھمبیکاریکاھش
لذاشودمواجھسازمانیساختارپیچیدگیحتیوکارکنانمقاومتبااستممکنسازمانرویکرددرتغییریکعنوانبھدیجیتالآفرینیارزش••

حرکتتیومشارکتعاملیفرھنگسمتبھبانک ھاسازمانیفرھنگووپویاارگانیکساختارسمتبھبانک ھاسازمانیساختارمی شودپیشنھاد
بھبودویننوروش ھایازاستقبالومشارکتیوتیمیکارروحیھتقویتوپذیریریسکونوآوریپذیرش،ھمکاریوھمدلیایجادباونمایند
.نمایندتسھیلرافین تک ھاوبانک ھاتعاملفرایند،کارانجامیافتھ

:آتیپژوھشگرانبھپیشنھادات•
برموثرمؤلفھ ھاياولویت بنديوشناساییبھفازيدلفیتکنیکازاستفادهباکھمیشودتوصیھآتیپژوھشگرانبھفوقپیشنھاداتراستايدر•

اثیرتدرخصوصزمینھ،ایندرپژوھشبھمندعالقھپژوھشگرانمی شودپیشنھادھمچنین.نمایندمبادرتبانک ھاوفین تک ھابینتعامل
.نمایندتحقیقبیمھوبورسنظیرمالیبازارھایدرسایردیجیتالآفرینیارزش
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با سپاس از توجه شما 

با سپاس از حضور و توجه شما 

فریبا نجفی 
1401اسفند
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