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تحول دیجیتال-مقدمه 

جیتالی های دیتکنولوژی نوآورانه منطق های جدید کسب و کار یا بکارگیری : دیجیتالتحول •
(.مشتریانجدید برای تجربه )ارزش برای ایجاد 

Ross, Beath: مثل)ها روش شناسی • and Mocker, 2021)) ، تاکید تجربه مشتری به اکثرا
.کرده اند

جیتال ارزش آفرینی و خلق ارزش درک شده توسط مشتریان اولویت اصلی تحول دیبه عبارت دیگر •
.است

.مشتریان باعث مزیت رقابتی سازمان ها می شودخلق ارزش درک شده توسط •

است ها رقابت پذیر کردن بانکبسیاری از محققین از بابت تحول دیجیتال در بانک ها، تاکید •
(Hanafizadeh and Marjaie, 2020.)
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آیا ایجاد تجربه متفاوت توسط بانک ها برای همه بخش -مقدمه 
بندی های بازار میسر است؟

بستر هایمهیا کردن در و تبادالت مالی در بخش های خرد و کالن هستند واسطبانک ها •
.صنایع مختلف خدمات ارائه می کنندبه مالیتبادالت 

ه تبع ، و بتنوع وسیعی از صنایع، بخش بندی های مختلف مشتریان آنهاها با بانکاز این رو، •
.دارندسر و کار منطق های مختلفی از کسب و کارها آن با 

اعدتا ، قتوصیه های روش شناسی های تحول دیجیتال را رعایت کنندبانک ها بخواهند چنانچه •
نایع برای تنوع کثیری از مشتریان خرد و شرکتی از صتمرکز آنها این خواهد بود که بتوانند 

.گوناگون خدمات نوآورانه ارائه دهند و برای مشتری تجربه متفاوتی خلق کنند

بانکی نیازمند سفارشی سازی خدمات، ایجاد تجربه متفاوت برای هر بخش بندی از مشتریان•
.استآن بخش از مشتریانکاری مطابق منطق کسب و 
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، اما خدمات نوآورانه ای ارائه دهند، و شرکتیخرد بانک ها می توانند برای دامنه خدمات •
.یستارائه خدمات سفارشی شده برای همه بخش بندی های متنوع از صنایع گوناگون امکان پذیر ن

اری بانک ها درک تخصصی عمیقی از منطق های کسب و کاست و بانکداری ها در بانک تبحر •
.  همه بخش بندی های بازار ندارند

.را نداردبانک ها توان فنی مرتبط با همه تکنولوژی های دیجیتال همچنین •

از ز کنند، تخصصی هر کدام از تکنولوژی های دیجیتال تمرکبکارگیری چنانچه بانک ها بخواهند روی •
.  ماموریت اصلی خود در حوزه بانکی دور می شوند

وناگون اصرار در ارائه تجربه متفاوت به بخش بندی های گسترده بازار و صنایع گبنابراین •
.بانک ها به تنهایی امکان پذیر نیستبرای 
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سئوال و هدف تحقیق–مقدمه 

 Sia, Weill, and)شده است با موفقیت گزارش درصد 30تالش های تحول دیجیتال تنها •
Zhang, 2021.)

.های سرمایه گذاری در تحول دیجیتالوعده عدم برآورده شدن یعنی این •

ان وعده سفر و تجربه متفاوت برای مشتریانشخلق ارزش کنند و چنانچه بانک ها بخواهند •
.یستنبازده زود این صرف منابع که در عمل بسیار زیادی نیاز دارند منابع ، به کنندبرآورده 

ر دنیای ؟ و دبانک ها چگونه می توانند تحول دیجیتال را در سازمان خود محقق کنندبنابراین •
؟رقابت، همچنان رقابت پذیر بمانند

در تحقق "بری ارزشسهم "هدف این مقاله جلب توجه مدیران بانک ها به مفهوم •
.استحالت در صنعت بانکی 4ارائه مسیر تحول دیجیتال درو تحول دیجیتال 
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زمینه نظری

.تحقیق، سه مفهوم نظری به شرح ذیل استفاده می کنیمبرای طراحی چارچوب نظری •

،تحلیل در مدل های کسب و کارسطح •

و، ارزش آفرینی و سهم بری ارزش•
•

(دو سو توانی)بهره برداری و اکتشاف مفهوم •
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سطح تحلیل در مدل های کسب و کار

ر مدل کسب و کاکسب کار مرزی فراتر از سیطره سازمانی یا بنگاه مجری و طراح آن مدل •
.  (Amit and Zott, 2020)دارد 

ازیگران ببلکه . مدل کسب و کار تنها بواسطه فعالیت های بنگاه یا سازمان مجری آن محقق نمی شود•
.و کار فعالیت دارندکسب ، در تحقق مدل بطور خاص اکوسیستمدیگری از محیط سازمان، 

ر ساخت، رگوالتور، فراهم کنندگان زیبه صنعت بانکی می توان در اکوسیستم در جمله بازیگران از •
و مانند ا مشتریهفراهم کنندگان نرم افزار، پایانه های تراکنش، اپراتور های تلفن همراه، فین تک ها، 

.آنها بسته به حوزه فعالیت یک مدل کسب و کار اشاره کرد
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تا بانک ها در صورتیکه بخواهند مدل های کسب و کاری جدیدی طراحی و پیاده کنند، نیاز دارند•
.مشارکت بعضی از اعضاء اکو سیستم را برای تحقق مدل کسب و کارشان جلب کنند
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سطح تحلیل در مدل های کسب و کار

د به بانک ها به عنوان دارنده ی اطالعات حساب و تاریخچه تراکنش های مشتریانشان می تواننهمچنین •
در مدل های کسب (( هاAPI)مخصوصا از طریق تکنولوژی واسط برنامه های کاربردی )عنوان بازیگر اصلی 

.و کاری اعضاء اکو سیستم مشارکت کنند و خدمت دهند
یز به امروز بانک ها حتی در مدل های کسب و کاری که در اکو سیستم صنایع دیگر ایجاد شده اند، ن•

(.  Deloitte Digital, 2021)خدمت می دهند (Bank-as-a-service)صورت 
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ارزش آفرینی و سهم بری ارزش

.مفهوم ارزش در تحول دیجیتال وابسته به مدل های کسب کار است•

مه که همی توان متناظر با یک کیک بزرگ تصور کرد ارزش خلق شده در یک مدل کسب و کار را •
.را دارندبرخورداری سهمی از آن کیک بازیگران در تحقق مدل کسب و کار انتظار 

ش نمی تواند انتظار داشته باشد که همه ارزمدل کسب و کار را طراحی و اجرا می کند، سازمانی که •
یت ، چرا که نقش آفرینان مهمی در تحقق مدل کسب و کار فعالخلق شده را برای خود تصاحب کند

.کنندمی 

می م فعالیتاین نقش آفرینان عمدتا بازیگران اکو سیستمی هستند که مدل کسب و کار در آن اکو سیست•
.کند
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سهم بری ارزش

صاص ارزش اختسهمی که هر کدام از بازیگران اکو سیستم از کیک ارزش خلق شده مطالبه می کنند را •
.نامندمی یافته یا سهم بری ارزش

ارزش خلق شده در یک مدل کسب و کار را می توان متناظر با یک کیک بزرگ تصور کرد که همه •
.بازیگران در تحقق مدل کسب و کار انتظار برخورداری سهمی از آن کیک را دارند

ی مانگیزه مشارکت هر کدام از بازیگران در مدل کسب و کار ارزش اختصاص یافته یا سهم بری ارزش، •
.(Amit and Zott, 2020)باشد 
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دوسو توانی -بهره برداری و اکتشاف 
(Ambidexterity) 

دل های بهبود و ارتقاء مدر در تخصیص منابع محدود تاکید در قابلیت سازمان ها تئوری دوسو توانی، •
.داردجستجو و کشف مدل های کسب و کار جدید و همچنین کسب و کار موجود

.معطوف استمیان بهره برداری و اکتشاف تعادلکه در تاکیدی •

ائی و کار، بواسطه تکنولوژی های جدیدمعموال پیامد حاصل از ارتقاء و بهبود مدل های کسب و کار موجود •
.  استبهره وری

بازار های جدیدی از مشتریان و ارائه پیامد حاصل از طراحی و اجرای مدل های کسب و کار جدید، •
.می باشدمحصول یا خدمت جدید

ن که ایدانش و تجربه تجمعی اندوخته اند بکارگیری مدل های کسب و کار موجود، بواسطه ها سازمان •
ش را در خدمات موجود بیش از پیکارائی اندوخته می تواند سازمان را در بخش بازار موجود متمرکز کند و 

.  دهدارتقاء
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دوره عمر رقابت، دوره عمر اقتصادیسازمان ها از بابت صرف منابع روی مدل های کسب و کار موجود •
.میدهندمدل های کسب و کار موجود را افزایش و دوره عمر خدمت

.همراه استریسک کمتری صرف منابع محدود سازمان در مدل های کسب و کار موجود معموال با •

. می باشنددرآمدزاشده اند و در حال حاضر تجربه چرا که این مدل ها در دنیای واقعی •

ود اما طراحی نوآورانه مدل های کسب و کار جدید، هم منابع و هم زمان طوالنی را می طلبد تا عملیاتی ش•
.و نتیجه حاصل از آن معموال با ریسک باال همراه است

محدودعمر خدمت مدل های کسب و کار موجود و بدنبال آن ارزش خلق شده از آنها باید توجه داشت که •
.  است

ان تا بتوانند در زمروی مدل های کسب و کار جدید نیز کار کنند بنابراین، همواره بانک ها الزم هست •
.  مناسب محصوالت و یا خدمات جدیدی را به مشتریان عرضه نمایند
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چارچوب نظری تحول دیجیتال در بانک ها

:تحول دیجیتالدر اکتشاف برداری و چالش ایجاد تعادل بین بهره •
؛ نیاز به شناخت حالت هایی دارد که یک بانک در موقعیت بهره برداری و یا اکتشاف قرار می گیرد، اوال–
های الزم هست مدیران بانک ها در مقام صرف منابع محدود بین بهره برداری یا اکتشاف، بتوانند موقعیت، ثانیا–

.  ارزش آفرین و یا سهم بری ارزش را تشخیص دهند

مان تعادل بین بهره برداری و اکتشاف به شناخت وضعیت هایی وابسته است که سازچرا که •
.را شناسایی کند( سهم بری از ارزش)بتواند ارزش خلق شده یا اختصاص یافته 

ارتقاء مدل های کسب و کار موجود بانک از طریق تکنولوژی هاییعنیموقعیت بهره برداری •
اء اکو دیجیتال برای ارزش آفرینی و یا مشارکت بانک در مدل های کسب و کاری غیر بانکی اعض

.استسیستم برای سهم بری ارزش 
نه به معنی استفاده از داممشارکت بانک در مدل های کسب و کاری غیربانکی اعضاء اکو سیستم •

دمات تاثیری درابداع خو این مشارکت خدمات موجود بانکی در مدل کسب و کار غیر بانکی است
. یا محصوالت جدید بانکی ندارد
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مدل های کسب و کاری جدید توسط بانک که منجر به ارزشایجاد یعنی موقعیت اکتشاف •
نجربه اکو سیستم است که ماعضاء آفرینی شود و یا مشارکت درمدل های کسب و کاری بانکی 

.سهم بری ارزش شود

ابداع خدمات یابه بانکی اعضاء اکو سیستم به معنی کاری مشارکت بانک در مدل های کسب و •
.شودمحصوالت جدید بانکی 

حالت را برای 4، تئوری دو سو توانی و ارزش آفرینی و سهم بری ارزشدر این تحقیق با ترکیب •
.ایمتحول دیجیتال در بانک ها متصور شده 

بین ت فائق آمدن بر چالش تعادل بین بهره برداری و اکتشاف در تحول دیجیتال، بانک ها الزم هسبرای •
.  حالت های اول تا چهارم حرکت کنند
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ارزشبریسهم–اکتشاف:سومحالت
یبانکسیستماکواعضاءکاروکسبهایمدلدرمشارکت

مشتریانبهبانکیجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدر
بانکی

ارزشبریسهم–برداریبهره:چهارمحالت
غیرهایسیستماکوکاروکسبهایمدلدرمشارکت

بهبانکیغیرجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدربانکی
آنهامشتریان

ارزشبریسهم
انبازیگرراکاروکسبمدل
اندکردهایجاددیگر

آفرینیارزش–اکتشاف:دومحالت
نوآورانهوجدیدکاروکسبهایمدلاجرایوطراحی

بانکتوسطغیربانکی/بانکی

آفرینارزش-برداربهره:اولحالت
یکاروکسبهایمدلدرجدیدهایتکنولوژیبکارگیری

بانکتوسطموجودوضع

آفرینیارزش
بانکراکاروکسبمدل

استکردهایجاد

اکتشاف
(نوآوری های برهم زننده-ریسک بیشتر)

مدل کسب و کار جدید

بهره برداری
–کارائی بیشتر با ارتقاء کسب  و کار موجود )

(نوآوری افزایشی 
کسب و کار وضع موجودمدل 

حالت های مختلف تحول دیجیتالی بانک ها
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الگوی حرکت بین حالت ها

ی شود قائل متمایز ( سری)دو الگوی همزمان و متوالی بر اساس نظریه دوسو توانی، این مطالعه بین •
(Zhang, S. K. , Tang, T. V. , Wu, F. (2021).)

. کنداقدام بطور موازی در بهره برداری و اکتشاف الگوی همزمان یعنی بانک •

ولوژی مدل های کسب و کار موجود از طریق بکارگیری تکناز ارتقاء ( سری)الگوی متوالی مقابل، در •
ا ، طراحی و یبه پشتوانه شکل گیری زیر ساخت مدرنو سپس های دیجیتال شروع می کند

.پیش می رودمشارکت درمدل های کسب و کار جدید بانکی یا غیر بانکی 

APIزیر ساخت مدرن فناوری اطالعات که زمینه خدمات مدوالرشده با چقدر بانک ها تالش کنند تا هر •
مقیاس پذیر را توسعه دهند، مزیت آنها در (cloud)ابرفعال برای اتصال، و خدمات دیجیتالی مبتنی بر 

.شودحرکت به حالت های دیگر بیشتر می 

.الگوی متوالی یا سری برای شروع تحول دیجیتال بانک ها پیشنهاد می شودبنابراین •
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بانکیدرصنعت تحول دیجیتال 

یسر نیست بدون همکاری موثر با همتایان و بازیگران اکو سیستم متحول دیجیتال در صنعت بانکی •
(Hanafizadeh and Amin (2022).)

کار یا ارتقاء مدل های کسب وو تحول دیجیتال وابسته به ایجاد مدل های کسب و کاری جدید و نوآورانه •
.کسب و کار های نوآورانه در اکو سیستم های صنایع دیگر استمشارکت در موجود و 

در بعضی موارد بانک ها تالش می کنند تا با طراحی و ابداع مدل های جدید کسب و کار، خلق ارزش •
. کنند

ت که ممکن اسبدنه سنگین بانک ها و عدم تمایل آنها به ریسک در حوزه های جدید این حالت با وجود •
.، کمتر اتفاق می افتدفروریختن شهرت و اعتبار آنها شودباعث 
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.دارندبانک ها بواسطه قوانین سنگین، درجه آزادی کمی برای نوآوری همچنین •

عالوه بر آن بانک ها برای طراحی و ایجاد مدل های کسب و کاری جدید با صرف منابع و زمان زیاد مواجه•
. اند

بانک ها توصیه می شود از مدل های کسب و کار نوآورانه بازیگران دیگر در اکودر چنین مواردی به •
م های دیگر سیستم صنعت بانکی برای ارائه خدمات جدید بانکی استفاده کنند و یا حتی در اکو سیست

.کنندنقش آفرین باشند و از بابت مشارکت خود از ارزش خلق شده، سهم بری ارزش 

، استفاده از ظرفیت شرکت های نوآورراهکار دیگر در جبران عقب ماندگی دیجیتالی بنابراین •
.کارآفرینان و پیشروان فناوری های مالی است

بانک شرکت هایی که خدمات نوآورانه آنها با تجربه موفق همراه بوده است، می توانند در تحول دیجیتالی•
.ها موثر باشند
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ارزش آفرین-بهره بردار: حالت اول

(. بهره برداری)تاکید بانک بر روی ارتقاء و بهبود مدل های کسب و کار موجود است •

بع آن بکارگیری تکنولوژی های دیجیتالی، منطق های کسب و کار جاری و به تبانک تالش دارد تا با •
.خدمات و محصوالت حاصل از آنها را ارتقاء دهد

.شوندی برنامه های اصلی بانکداری قدیمی به تدریج به سخت افزارهای مدرن منتقل شده و بازسازی م، مثالبطور •

ت، زیر ساخت جدید امکان ارائه خدمات بانکداری خرد را از طریق کانال های جدید دیجیتالی مثل اینترناین •
.کندموبایل یا شبکه های اجتماعی به مشتریان مهیا می 

.خدمات بانکی را بوجود می آورد( Omni-channel)امکان چند کاناله شدن یا •

کنولوژی از قابلیت اهرمی ت.استفاده کندبانک تالش می کند تا با سرمایه گذاری در زیر ساخت، در این حالت •
های دیجیتالی برای ارتقاء خدمات و ایجاد تجربه جدید به مشتریان 

.پیامد حاصل از حالت اول، کارائی و بهره وری است•
•Ross et al. (2021) ل و تحقق تحومعرفی می کنند "اسکلت عملیاتی"زیر ساخت را با عنوان

.دیجیتال را منوط به داشتن اسکلت عملیاتی می دانند
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فعال برای اتصال، و خدمات دیجیتالی را APIخدمات مدوالرشده با اطالعات، معماری مدرن فناوری بانکی که •
در و حرکت به حالت دوم، سوم و چهارم بیشتر در مزیت ، دهدمقیاس پذیر توسعه (cloud)مبتنی بر ابر

.را داردتحقق تحول دیجیتال 

.ودشعرصه همکاری با اعضاء اکو سیستم ها تحقق حالت اول وارد الزم هست تا برای بازده حداکثری از بانک •
ه آن شناسی ها نیز بطور جدی بدر روش و حالت اول تقریبا پیش نیاز حرکت به حالت های دیگر است •

.  پرداخته شده است
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DBS، بانک 2017در نوامبر •
APIبزرگترین پلتفرم 

جهان را راه اندازی کرد و 
را در بیش 150APIبیش از 

دامنه از خدمات 20از 
.بانکی ارائه کرد

مستقر DBSبطور مثال بانک 
نیا در سنگاپور بهترین بانک د

در تحقق تحول دیجیتال 
همه چیز ابری "خط مشی 

را ایجاد کرد و به "می شود
طور سیستماتیک مهاجرت

ا برنامه ها به بستر ابری ر
Siaترتیب داد  et al., 

2021).)



JPMorgan Chase APIوCapital OneوHSBC API،اطالعاتبهایمندسترسیامکان
.کنندمیفراهمتجاریبانکداریمشتریانبرایراهاتراکنشمدیریتوحساب

24

اب، دسترسی بالدرنگ به موجودی حس
ی جزئیات تراکنش و سایر داده های مال

به گونه ای طراحیو را فراهم می کنند 
شده اند که مقیاس پذیر و آسان برای

.ادغام در سایر سیستم ها باشند



HSBC چت ربات مبتنی بر هوش مصنوعی به نام یک"Amy" سؤاالت و پرسیدن را برای
گر دریافت کمک در مورد مسائل مختلف بانکی مانند اطالعات حساب، تراکنش ها و موارد دی

.کننداستفاده 
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ارزش آفرینی-اکتشافی : حالت دوم

ارزشبریسهم–اکتشاف:سومحالت
یبانکسیستماکواعضاءکاروکسبهایمدلدرمشارکت

مشتریانبهبانکیجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدر
بانکی

ارزشبریسهم–برداریبهره:چهارمحالت
غیرهایسیستماکوکاروکسبهایمدلدرمشارکت

بهبانکیغیرجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدربانکی
آنهامشتریان

ارزشبریسهم
انبازیگرراکاروکسبمدل
اندکردهایجاددیگر

آفرینیارزش–اکتشاف:دومحالت
نوآورانهوجدیدکاروکسبهایمدلاجرایوطراحی

بانکتوسطغیربانکی/بانکی

آفرینارزش-برداربهره:اولحالت
یکاروکسبهایمدلدرجدیدهایتکنولوژیبکارگیری

بانکتوسطموجودوضع

آفرینیارزش
بانکراکاروکسبمدل

استکردهایجاد

اکتشاف
(نوآوری های برهم زننده-ریسک بیشتر)

مدل کسب و کار جدید

بهره برداری
–کارائی بیشتر با ارتقاء کسب  و کار موجود )

(نوآوری افزایشی 
کسب و کار وضع موجودمدل 

حالت های مختلف تحول دیجیتالی بانک ها
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ارزش آفرینی-اکتشافی : حالت دوم

.داردتاکید بر ایجاد منطق های جدید کسب و کاری در صنعت بانکی یا غیر بانکی حالت، این •
نعت بانکی به بواسطه قوانین سنگین رگوالتور در صنعت بانکی، ایجاد منطق های جدید کسب و کاری در صالبته •

افتدندرت اتفاق می 
ی تبع آن محصوالت و خدمات بانکو به مدل های کسب و کاری جدید برای ایجاد بانک ها درجه آزادی کمیو •

.دارندجدید
.کندمگر رگوالتور مجوز این نوع جدید از منطق های کسب و کاری بانکی را صادر •

ایجاد مدل های کسب و کاری جدید در حالت دوم عمدتا در تالش های بانک ها برای طراحی و بنابراین، •
.صنایع دیگر رقم می خورد

معموال در بانک ها با کشف نیاز مهمی در یکی از بخش بندی های صنایع غیر بانکی کهبه عبارت دیگر، •
.آن صنایع سبقه همکاری دارند، مدل کسب و کار نوآورانه ای را ارائه می کنند
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:ستجدید بانکی را برای باز کردن حساب چند واحد پولی ارائه داده او کاری کسب سنگاپور مدل DBSبانک 
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غیر بانکی برای خدمات بازار های جدید در سنگاپور مدل های کسب و کاری جدیدی را DBS، بانک 2018و 2017در سال های 
. استارائه داده 
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بزرگ ترین بازار فروش مستقیم خودرو را به خریدارن سنگاپوری DBS Car Marketplaceسنگاپور مدل کسب و کار DBSبانک 
عرضه کرد

30



به خانه ها اجازه می داد پس از آزادسازی بازار خرده  فروشی برق در سنگاپور، از تامین  DBS Electricity Marketplaceمدل کسب و کار
کننده مناسب برق خریداری کنند،

31



به مستاجرین و صاحبخانه ها، وهمچنین خریداران و فروشندگان خانه امکان  DBS Property Marketplaceدر مدل کسب و کار
می هد تا ملک مورد نظر خود را پیدا کنند
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سهم بری ارزش-اکتشاف : حالت سوم

ارزشبریسهم–اکتشاف:سومحالت
یبانکسیستماکواعضاءکاروکسبهایمدلدرمشارکت

مشتریانبهبانکیجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدر
بانکی

ارزشبریسهم–برداریبهره:چهارمحالت
غیرهایسیستماکوکاروکسبهایمدلدرمشارکت

بهبانکیغیرجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدربانکی
آنهامشتریان

ارزشبریسهم
انبازیگرراکاروکسبمدل
اندکردهایجاددیگر

آفرینیارزش–اکتشاف:دومحالت
نوآورانهوجدیدکاروکسبهایمدلاجرایوطراحی

بانکتوسطغیربانکی/بانکی

آفرینارزش-برداربهره:اولحالت
یکاروکسبهایمدلدرجدیدهایتکنولوژیبکارگیری

بانکتوسطموجودوضع

آفرینیارزش
بانکراکاروکسبمدل

استکردهایجاد

اکتشاف
(نوآوری های برهم زننده-ریسک بیشتر)

مدل کسب و کار جدید

بهره برداری
–کارائی بیشتر با ارتقاء کسب  و کار موجود )

(نوآوری افزایشی 
کسب و کار وضع موجودمدل 

حالت های مختلف تحول دیجیتالی بانک ها
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ارزشسهم بری -اکتشاف : حالت سوم

و بانک ها با واسط برنامه هایمدل کسب و کار جدید، شرکت های چابک مالی هستند خالق •
ریان توانند خدمات بانکی یا مالی جدیدی به مشتو می کاربردی در این مدل ها مشارکت می کنند 

.خود ارائه کنند

.بانک ها با فین تک ها مشارکت می کنند تا اعتبار مشتریان را ارزیابی کنندبطور مثال، •

.ها جسته چابکی نداردبانک •
.  ها استرگوالتور این صنعت به شدت محافظه کار و تحت فشار سنگین •

ا انتظار ، حرکت های چابک، ریسک پذیر و همگام با تحول تکنولوژی را نمی توان از بانک هبنابراین•
.داشت
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وسط برای پر کردن عقب ماندگی الزم هست تا از خدمات دیجیتالی و تجربه شده تبانک ها •
.اعضاء چابک اکو سیستم بهره ببرند

.استسهم بری مورد غفلت بانک ها قرار گرفته  این •

رف مهمتر آنکه برای سهم بری ارزش در این حالت، بانک ها نیازی به سرمایه گذاریهای بزرگ و ص•
، زمان طوالنی برای تحقق خدمت جدید ندارند

انجام شد، فهرست متنوع و Hanafizadeh and Amin (2022)تحقیقی که توسط  در •
گزارش شد که بانک ها می توانند از BIANوسیعی از دامنه خدمات بانکی بر اساس استاندارد 

.ظرفیت شرکت های فین تک استفاده کنند
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60دامنه فعالیت کنند، یعنی بیش از 22دامنه خدمات بانکی، فین تک ها می توانند در 36از 
.درصد از فعالیت های بانکی را فین تک ها می توانند انجام دهند
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، از طریق موبایل در هند، گامی 2016در سال « دیجی بانک»راه اندازی سنگاپور با DBSبانک •
.کردجسورانه به سوی آزمایش مفاهیم جدید بانکداری برای یک بازار جدید را تجربه 

.بودبدون کاغذ، بدون امضا و بدون شعبه DBSدیجی بانک •

.، شناسه ملی بیومتریک هند تأیید شدAadhaarهویت مشتری با استفاده از کارت •

درصد 80خدمات بانکی توسط یک دستیار مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می شد که بیش از •
.می داداز درخواست های مشتریان را بدون دخالت انسانی انجام 

ی نیاز دیجی بانک تنها با یک پنجم از منابع نسبت به شعبه سنتی برای راه اندازهمچنین، •
و کارمزدهای بانکیتوانست با ارائه نرخ های بهره باالتر DBSبنابراین دیجی بانک . داشت

. کمتر به مشتریان به شدت با بانک های محلی رقابت کند
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در هندسنگاپورDBS« دیجی بانک»
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بود زیرا دیجی بانک مجموعه ای از با استارت آپ ها DBSنمونه ای از همکاری موفق دیجی بانک •
اوری جدید از جمله بیومتریک، هوش مصنوعی، موتور توصیه کننده بصری و فنفناوری های 
ترکیبی )کرد ترکیب  (Tech)از طریق همکاری با فین تک ها و شرکت های تک را توکن نرم 

(.از حالت اول و سوم

را برای Siri، یک شرکت مستقر در ایاالت متحده که Kasistoمثال، فناوری هوش مصنوعی از بطور •
.اپل ایجاد کرده بود، حاصل شد

Moneythorموتور توصیه کننده و کلید مجازی، محصول همکاری با دو استارت آپ سنگاپوری، •
.است V-Keyو 
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سهم بری ارزش-بهره برداری : حالت چهارم

ارزشبریسهم–اکتشاف:سومحالت
یبانکسیستماکواعضاءکاروکسبهایمدلدرمشارکت

مشتریانبهبانکیجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدر
بانکی

ارزشبریسهم–برداریبهره:چهارمحالت
غیرهایسیستماکوکاروکسبهایمدلدرمشارکت

بهبانکیغیرجدیدمحصوالت/خدماتارائهجهتدربانکی
آنهامشتریان

ارزشبریسهم
انبازیگرراکاروکسبمدل
اندکردهایجاددیگر

آفرینیارزش–اکتشاف:دومحالت
نوآورانهوجدیدکاروکسبهایمدلاجرایوطراحی

بانکتوسطغیربانکی/بانکی

آفرینارزش-برداربهره:اولحالت
یکاروکسبهایمدلدرجدیدهایتکنولوژیبکارگیری

بانکتوسطموجودوضع

آفرینیارزش
بانکراکاروکسبمدل

استکردهایجاد

اکتشاف
(نوآوری های برهم زننده-ریسک بیشتر)

مدل کسب و کار جدید

بهره برداری
–کارائی بیشتر با ارتقاء کسب  و کار موجود )

(نوآوری افزایشی 
کسب و کار وضع موجودمدل 

حالت های مختلف تحول دیجیتالی بانک ها
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سهم بری ارزش-بهره برداری : حالت چهارم

بانک معموال خدمات بانکی را در مدل های کسب و کار ابداع شده توسط اعضاء اکودر این حالت •
.دهدسیستم غیر بانکی ارائه می 

سهم بری د و بانک ها می توانند در اکو سیستم هایی غیر از صنعت بانکی نقش آفرین باشنبنابراین •
.کنندارزش

رمدل این حالت بانک به صورت یک توانمند ساز عمل می کند بطوریکه زمینه را برای نوآوری ددر •
.(Hanafizadeh and Marjaie, 2021)های کسب و کار غیر بانکی آماده می کند

اری ها و سود سرمایه گذکارمزد های غیر بانک، عواید حاصل از ارائه خدمات بانکی در اکو سیستم •
.می باشدقابل توجهی 
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سهم بری ارزش –بهره برداری : حالت چهارم
مشارکت بانک و خرده فروشی 

ری و سایر یک بانک ممکن است با یک فروشگاه بزرگ شریک شود تا کارت های اعتباعنوان مثال، به •
.محصوالت مالی را به مشتریانی که از آن فروشگاه خرید می کنند، ارائه دهد

همکاری کرده است تا به مشتریان یک کارت اعتباری با نامJPMorgan Chaseبا آمازون •
.دریافت کنندبرای خریدهای انجام شده در آمازون پاداش دهند تا تجاری مشترک ارائه 
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مشارکت بانک و خرده فروشی

یرد و با زنجیره تامین ساخت، تولید و توزیع لوازم خانگی قرار گبانک می تواند در بطور مثال •
زنجیره یازتوانمند کردن مشتریان یا خریداران، تقاضا بازار را تقویت کرده و نقدینگی مورد ن

.تامین را مهیا کند

وژیکی مزایای ظرفیت پلت فرم های ایجاد شده توسط شرکت های مالی تکنولاز ها می توانند بانک •
. کرده و تجربه متفاوتی را برای مشتریان غیربانکی بوجود آورنداستفاده 
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مک بانک ها با قرار گرفتن در پلت فرم های تامین مالی زنجیره های تامین مثل سککوک، ک•
.فرآورده های لبنی توانمند شود/ تامین منابع مالی می کنند تا زنجیره تامین مرغ
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همکاری بانک با اپراتور تلفن همراه

.ودمی شبانک با اپراتور تلفن همراه برای ارائه خدمات مالی به مشتریان شریک این مدل، در •

شده است تا خدمات بانکداری تلفن همراه را به شریک  MTNبه عنوان مثال، استاندارد چارتر با •
.مشتریانی که از شبکه این اپراتور استفاده می کنند، ارائه دهد

به و تا خدمات مالی را به مشتریان خود ارائه دهد اجازه می دهد MTNمشارکت به این •
.دهندبانک و اپراتور امکان می دهد تا پایگاه مشتریانشان را گسترش 
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شرکت های فنآورهمکاری بانک با 
•Standard Chartered  باCircle پرداختمثلبرای کشف پتانسیل فناوری بالک چین

.با هم شریک شده اندهای بین مرزی ایمن و کارآمد 

اجازه می دهد تا از مزایای فناوری بالک چین، مانند Standard Charteredمشارکت به این •
مانند پرداخت های مرزی و مدیریت دارایی هایبرای پتانسیل های مختلفی افزایش کارایی 

.کنددیجیتال، استفاده 
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نتیجه گیری
.حالت برای تحقق تحول دیجیتال به مدیران بانک ها پیشنهاد شده است4•
یتال تئوری دو سو توانی، انتظار می رود که بانک ها منابع خود را برای تحقق تحول دیجطبق •

.در بهره برداری و اکتشاف صرف کنندبطورمتوالی

سب و به مدیران بانک ها توصیه می شود که در زیر ساخت بانک و ارتقاء مدل های کبنابراین، •
(.ارزش آفرین-بهره بردار: حالت اول)کاری جاری تالش می کنند 

:  دومحالت)جدید بانکی یا غیر بانکی نسبت به طراحی و ایجاد مدل های کسب و کار سپس•
و ( ارزش آفرینی–اکتشاف 

انکی بهای کسب و کار جدید توسعه یافته توسط اعضاء اکو سیستم صنعت مدل جدی بطور •
و ( سهم بری ارزشی–اکتشاف : حالت سوم)

ت را رصد و مشارک( سهم بری ارزش–بهره برداری : حالت چهارم)سیستم غیر بانکی اکو •
. کنند

.اقدام کنندنسبت به تحول دیجیتال بانکبرای سهم بری ارزش شبکه اتحاد با تشکیل و •
.استسهم بری ارزش، راه ساده بانک ها برای تحقق بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتالی •
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رای انتخاب است و نیاز به مشارکت مدیران عالی بمعموال تصمیمی استراتژیک مشارکت با دیگر اعضاء اکوسیستم، •
.روش مناسب همکاری دارد

انک ها بطور خاص برای سهم بری ارزش، ب، داردعالرغم آنکه تحول دیجیتال نیاز به افراد متخصص فنی بنابراین •
.  باشندانواع روش های اتحاد و مشارکت آشنادارند که با مدیرانی نیاز به 

اری منجر به روش همکرا که بتوانند با وجود زمینه های همکاری و پتانسیل های سهم بری، مذاکرات سودمندی تا •
.می شود، برنامه ریزی کنندمناسب بانک با اعضاء اکو سیستم 
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