شناسایی و اولویت بندی مولفههای
فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکداری نوین
مطالعه موردی بانک انصار
الدار صداقت پرست ،1محسن امیرخانلو ،2جلیل صفری

3

چکیده

هــدف از انجام این مطالعه شناســایی و اولویت بندی مولفههای فنــاوری اطالعات و ارتباطات
بانکــداری نویــن در آینده برای بانک انصار اســت .به ایــن منظور ،مولفههای فنــاوری اطالعات و
ارتباطات بانکداری نوین با مطالعه بیش از  50منبع شــامل گزارش های موسســات معتبر بین المللی،
مقــاالت ،کتاب ها ،تجربیات بانکهای پیشــرو و مصاحبهبا خبرگان با اســتفاده از روش فراترکیب
استخراج شدند .در مجموع پانزده مولفه شناسایی شد که با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی
شدند .نتایج نهایی نشان داد که از نگاه مدیران بانک انصار «زیستسنجی» با وزن  0/106در رتبه
اول و مولفههــای «دادهکاوی و دادههــای کالن» و «  »NFCبــه ترتیب با اوزان  0/099و  0/093در
رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند .مولفه «رایانش ابری» با وزن  0/028در جایگاه اخر قرار گرفته
است.

کلیـد واژهها

بانکداری نوین ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،بانکداری آینده ،روش فراترکیب ،تحلیل سلسله مراتبی

 .1استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ،نویسنده مسئولe.sedaghatparast@ibi.ac.ir ،

 .2اداره تحقیق و توسعه بانک انصار
 .3دکتری مدیریت سیستم دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،مدیر اداره تحقیق و توسعه بانک انصار
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مقدمـه

در دهه اخیر ســرعت تحوالت فناوری و توســعه آن در صنعت بانکداری چشمگیر بوده است و
بسیاری بانکداری نوین و بانکداری آینده را معادل بانکداری الکترونیک تعریف کردهاند .احتمال اینکه
در کمتر از یک دهه آینده ارائه خدمات تنها به وســیله فناوری تلفن همراه ،دگرگونیهای شــدیدی را
ایجاد کند ،بسیار باال است .درحال حاضر نیز روندهایی مانند کاربرد تلفن همراه ،شبکههای اجتماعی،
کالن دادههــا ،1رایانــش ابری ،2احراز هویت در ســرویسهای غیر حضــوری و  ...ارائه خدمات را در
صنعت بانکداری به شدت تغییر داده است.
از طرف دیگر ،تغییرات قوانین و مقررات به شــکل آزادسازیهای گسترده منجر به تقویت رقابت
در بازار پول شده و رقبای جدیدی را پیشروی بانکهای بزرگ و پرسابقه قرار داده است که با کمترین
هزینه ممکن بخشــی از بازار را به ســمت خود جلب کردهاند .این رقبای جدید اغلب با اتکا به خدمات
متنوع و نوآورانه مبتنی بر مشــتریمداری و فناوری اطالعات چنین توانمندی را از خود بروز دادهاند.
بانکداری محصولمحور با خدمات محدود و شــعبه محور دیگــر کمتر جایی در دنیای کنونی و آینده
دارند و این تهدیدی برای بانکهایی است که سعی در حفظ ساختار و رویکردهای سنتی 3خود در ارائه
خدمات دارند.
بسیاری از بانکها به خصوص به دنبال بحران مالی و برخی به دنبال خیز به سوی کسب و کار
نوین بانکی ،تعدیل شــدید نیروی انســانی و تغییر در ساختار ســازمانی خود را به انجام رساندهاند.
تعدیل و تغییر در شــعب فیزیکی ،راهاندازی شعب دیجیتال ،راهاندازی انواع سیستمهای مدیریت
روابط با مشــتری ،ورود به بازارها و عرصههای جدید از قبیل مدیریت ثروت برای مشتریان خاص،
بانکداری شرکتی ،فعالیتهای زیست محیطی و اجتماعی از این جمله هستند .با توجه به چشم انداز
بانک انصار که در آن سرآمدی در ارائه خدمات بانکداری نوین یکی از مهمترین آرمانها قید شده
و در حالیکه شناســایی و اولویتبندی ابعاد و مولفههای بانکداری نوین آن هنوز انجام نگرفته ،لذا
ســواالتی اساســی پیش روی مدیران قرار گرفته اســت :چه تحوالتی پیش روی بانکداری در آینده
1. BIG DATA
2. Cloud Computing

 .3عبارت بانکداری سنتی از طرف برخی صاحبنظران که نگاه عمیقی به موضوع دارند ،به راحتی مورد پذیرش قرار نمیگیرد .با وجود اختالف نظر
جزئی نگارندگان با داور محترم مقاله ،اعتقاد نگارندگان بر این است که تحوالت اجتماعی و روندهای کسب و کار همیشه بر اینرسی بوروکراتیک
پیشی داشته و از این جهت بانکداری مدرن گاه در پیشرفته ترین کشورها نیز با غفلت از تحوالت اجتماعی و بیشتر از منظر ارائه خدمات و حتی
به لحاظ عملکرد (چنانچه بحران  7002نشان داد) سنتی به نظر میرسد .لذا ،با احترام به دیدگاه داور محترم و ضمن تایید اظهارات ،عین جمالت
ایشان جهت طرح دیدگاه مستقل ایشان و امید به بهرهگیری و تامل بیشتر خوانندگان به ابعاد موضوع ،درج می شود:
«بانک ها و نظام بانکی یک رسالت و ماموریت مشخص دارند .یعنی ذات بانکداری مشخص است .لذا ،رویکرد آن نیز مشخص است .این رسالت
و ماموریت در طول زمان دچار تغییرات اساسی نبوده است .چرا که نظام رگوالتوری و سیاست های کالن مقام ناظر پولی ،در فضای اقتصاد کالن
تغییرات اساسی نکرده است .بلکه شکل و نحوه ارائه خدمات بانکی و بسترهای آن تغییر کرده است .لذا ،به نظر بنده استفاده از عبارت رویکردهای
سنتی ابهام دارد و چندان جایز نیست».
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وجــود دارد؟ اگر یکی از ابعاد اصلی بانکداری نوین ،فناوری اطالعات و ارتباطات اســت ،مولفههای
اصلی آن در آینده چیست و جهتگیری بانک باید به کدام سو باشد؟
در این مطالعه پس از تبیین ابعاد مساله ،ادبیات موضوع بانکداری نوین ،روندهای اثر گذار بر بانکداری،
تجربیات بانکداری نوین در جهان و داخل در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات مرور خواهد شد .سپس،
روششناسی پژوهش شامل شناسایی و ترکیب مولفههای فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکداری نوین ،بر
اساس روش فراترکیب 4و نحوه اولویت بندی مولفهها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی ، 5تشریح خواهد
شد .بخش پایانی اختصاص به تحلیل نتایج پرسشنامه و ارائه پیشنهادها دارد.

بانکداری ،بانکداری الکترونیک و بانکداری نوین

به نظر میرســد در طی چند دهه گذشــته تحوالتی در صنعت بانکداری رخ داده که ســبب شده
بســیاری از فعاالن این حوزه چه در داخل صنعت و چه در مراکز علمی و تحقیقاتی به ســختی بتوانند
تعریف جامع و مانعی از بانکداری ارائه دهند .تغییرات زیادی از بعد خدماتی که بانکها ارائه میدهند،
مقررات فعالیتهای مربوط به خدمات مالی ،گســتره جغرافیایی که بانکها در آن فعالیت میکنند،
کانالهای توزیع محصوالت (خدمات) و ارتباط آنها با مشتریان و بانکهای دیگر و حتی شکل رقابت
در بازار مالی ،به وقوع پیوســته اســت .به نظر میرســد بیش از یک دهه است که بانکداری در حال
پوست انداختن و ورود به مرحله نوینی است که میتوان به جرأت آن را دوران بانکداری نوین نامید.
میشــکین ( )1995دریافــت ســپردههای کوتاه مدت و اعطــای وامهای بلندمــدت را عملیات
بانکداری ســنتی میخواند .در واقع ,تعریف بانکداری سنتی ســاده و روشن بود :واسطهگری مالی
بین واحدهای دارای مازاد و واحدهای دارای کســری .نظام پرداخت ســنتی نیز به عنوان محصول
جانبی بانکداری همراه آن بوده است .اما بانکها امروزه تنها به واسطه گری نمیپردازند و در مقابل
بسیاری از موسسات مالی نیز خدمات سنتی بانکی ارائه میدهند .از طرف دیگر ،صنعت بانکداری
و خدمات مالی به ســرعت در حال جهانی شــدن اســت و رقابت شــدیدی را در عرصه بینالمللی
تجربه میکند .الکترونیکی شــدن حوزه مدیریت اطالعات ،تولید و توزیع خدمات مالی باعث شده
فعاالن این صنعت و فراتر از آن صنعت مالی در معرض انقالب فناوری قرار گیرند.
خدماتی که امروزه بانکها ارائه مینمایند بیشــتر آنها را شــبیه به موسسات مالی چندمنظوره
کردهاست .بانکها هم به طور سنتی وام به بخش تولیدی و تجاری میدهند و هم به افراد برای رفع
4. Meta Synthesis
5. AHP
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نیازهای مصرفی اعتبار میدهند .آنها به مشتریان خود خدمات مشاوره مالی میدهند و داراییهای
آنها را بیمه میکنند و در صندوقها سرمایهگذاری میکنند .با کمک بانکداری الکترونیک خدمات
خود را به صورت آنالین نیز ارائه میکنند و در این بازی جدید رقبای بســیاری در پیشروی خود
میبینند که در قید و بند مقررات بانکی نیستند (مقیمی و کیماسی.)1390 ،
بســیاری از مطالعــات داخلــی و خارجــی ،چه در حــوزه دانشــگاهی و چه فضای کســب و کار و
سیاســتگذاری بانکداری مدرن یا نوین را معادل بانکداری الکترونیک تلقی میکنند .این برداشــت
شــاید ناشــی از آن بود که تا چند دهه اخیر بیشــترین تحــول در بانکداری در حــوزه ارائه خدمات و
فرآیندهای اداری و حســابداری بیشــتر متاثر از تحوالت فناورانه بوده است .از این رو جدول شماره 1
مقایسهای بین ویژگیهای بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی ارائه میدهد .اما ،همانطور که این
مقاله در بخشهای مختلف خود اشاره دارد ،ابعاد بانکداری نوین حداقل طی دهه اخیر بسیار فراتر از
صرف بانکداری الکترونیک رفته و در ابعاد بازاریابی ،تنوع محصول ،مقررات ،بخشبندی مشــتریان،
مشــتری مداری و مباحث آینده شاید تحوالت چشمگیری بوده که موضوع اصلی این مقاله نیست.
لذا با در نظر داشتن ابعاد تحول بانکداری نوین ،جدول شماره  1جهت طرح و بسط و مقایسه بانکداری
سنتی و الکترونیکی (به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تحول ساز بانکداری) ارائه میکند.
جدول شماره  :1مقایسه بانکداری سنتی و الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی

 -بازار محدود

 -بازار نامحدود از لحاظ مکانی

 -رقابت بین بانکها

 -رقابت نامهای تجاری

 -ارائه خدمات گسترده

 -ارائه خدمات متنوع براساس نیاز مشتری و نوآوری

 بانکهای چندمنظوره مجهز به امکانات الکترونیکی -تمرکز بر هزینه و رشد درآمد

 وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی -کاهش حجم کاغذ و نیروی انسانی

 -ارائه خدمات محدود

 ارائه خدمات به یک شکل خاص -متکی بر شعب

 -تمرکز بر هزینه

 -کسب درآمد از راه حاشیه سود

 -کسب درآمد از راه کارمزد

 -از نظر زمانی نامحدود و  24ساعته

بانکداری سنتی

 -در قید ساعات اداری

 -نبود رابطه نزدیک و مرتبط (بین بانکی)

 -کار مبتنی بر کاغذ و تعداد زیاد نیروی انسانی

منبع :مقیمی و کیماسی ()1390

دکتر ویجی رایان ( )2014نیز با تاکید بر خدمات نوین مبتنی بر فناوری به این خدمات اشــاره
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دارد و آن ها را در دســتههای مختلفی نظیر بانکداری برخط شــامل مبادالتی (پرداخت صورتحسابها،
واریــز و برداشــتهــا ،خرید و فروش و ســرمایه گذاری ،وام و اقســاط) و غیرمبادالتــی (پردازش و
صورتجســاب ،مشاهده وضعیت حســابها و چکها و مدیریت پورتفو) ،بانکداری موبایلی ،تلفنی و
ویدئویی ،خودپردازها و کارتهای بانکی مورد اشاره قرار میدهد.

تاثیر روندهای فناوری بر بانکداری

کمتــر از یک دهه اســت کــه چهره بانکداری بــه واقع دگرگون شــده اســت .بانکها خدمات
متنوعتــری ارائه میکنند ،از کانالهای ارتباطی الکترونیک بیشــتر بهــره میگیرند ،قوانین جدیدی
بــر عملکرد آنها وضع شــده ،دامنه جغرافیایی و اســتراتژیهای عملکــردی مختلفی دارند و رقبای
جدیدی پیدا کردهاند .شناســایی نیروها و کالنروندهــای بنیادینی که تحوالت بانکداری را موجب
میشوند در تبیین بهتر بانکداری در آینده تاثیر خواهد داشت.
طی دهه اخیر نهادها و موسسات مختلفی با مطالعه در مورد روندهای آینده به ارائه گزارشهایی
اقدام کردهاند که از جمله میتوان به پیشبینیهای نشــریه  ،Economistموسسه  PwCو مجمع
جهانی اقتصاد 6اشاره کرد.
نویســندگان نشریه اکونومیســت ،فرانکلین و اندروز ( )2012پیشبینی کردهاند که چهره جهان
در سال  2050متاثر از تحوالت سه حوزه جمعیت ،تحوالت اجتماعی و فناوری دگرگون خواهد شد.
از جمله پیرتر شــدن جمعیت ،افزایش شهرنشــینی ،افزایش جمعیت در افریقا ،جنبش زنان (ورود
بیشتر آنها به بازار کار) ،توسعه هر چه بیشتر شبکههای اجتماعی و انواع فناوریهای سختافزاری
تغییرات کالن 7پیشرو هستند.
یکــی از مهمتریــن روندهای مورد بحــث در منابع مختلف تحوالت جمعیتی اســت .در هر حال
مشــتریان بانکها در آینده از نســلهایی خواهند بود که در جریان تحوالت جهان تجربه متفاوتی را
گذرانده و بالتبع انتظارات متفاوتی دارند .نسلهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا متولد شدهاند
و بچههای آنها (نسل  )Xدر بخش عمدهای از جهان توسعهیافته فرصت تجربه موهبتهای زندگی
را بیش از گذشتگان خود داشتند .آنها عادات مصرفی متفاوتی کسب کردهاند که متاثر از تحول در
فناوری اطالعاتی بوده است (کینگ .)2014 ،در این فضای جدید ،موسسات مالی برای پاسخ به تغییر
رفتار مشــتریان جدیدی که روز به روز بر تعداد آنها اضافه میشــود و انتظار دارند که اموراتشــان و
6 . WEF
7 . Mega Changes
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نیازهایشــان در مکانهای فیزیکی و مجازی که حاضر هســتند به سرعت شناســایی و برآورده شود،
مجبور به انعطاف شــدهاند .آنها در پاسخ به این تحول فراگیر با تغییر سیستم داخلی شروع کردند،
تغییراتی که امروزه با عنوان بانکداری الکترونیک شناخته می شود.
انقالب الکترونیکی و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی که تحولی عظیم در حوزه کســب و کار از
جمله نظام مالی و بانکی را موجب شده ،سبب بهوجود آمدن پدیدهها ،رویهها و خدمات نوینی شده
که پیش از این ســابقه نداشــتهاند .از جمله ،تعدد کانالهای عرضه مبتنی بر تجهیزات الکترونیکی
و همــراه ،تحــول در معماری ارتباطات درون ســازمانی بانکها ،ظهور ریســکهای جدید مبتنی بر
فنــاوری اطالعات ،تولید حجم عظیــم دادههایی که محصول تعامالت مشــتریان و بانکها و حتی
مشــتریان و کســب وکارها با یکدیگر تحت فضای بانکداری اینترنتی اســت .مدیریت این دادهها
و بهرهگیــری از آنها تبدیل به یک دانش و روشهای مناســب آن بــهعنوان مزیتهای رقابتی (به
روش )8شــناخته میشود .عرضه خدمات بر پایه مکان 9از مهمترین کاربردهای نوین پیشرفتهای
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و تحلیل دادههای کالن است که به کسب و کارها امکان میدهد با
شناسایی محل مشتری پیشنهادهای خدماتی مناسب را به آنها ارائه دهند.
روند تحول آفرین دیگر در حوزه فناوری اطالعات رایانش ابری 10اســت .این فناوری ،همچون
پدیده اینترنت ،انقالبی در زیرساختهای فناوری اطالعات قلمداد میشود که معماری نوینی را در
توســعه ،استقرار ،اجرا و ارائه خدمات به همراه داشــته است .هم اکنون ،شرکتهای بزرگ و مطرح
در ســطح بینالمللی نه تنها اقدام به ارائه نرمافزارهای مبتنی بر ابر کردهاند ،بلکه انتقال برنامههای
کاربردی به محیطهای ابری را نیز در برنامههای خود اعالم داشتهاند.
چنــــد سـالی اسـت که موسســـه  Gartnerبه معرفـــی فنـاوریهای برتـر ســـال میپـردازد و
طــی این ســالها رتبههای برتر متعلق به فناوری تلفن همــراه ،برنامههای کاربردی و  ،HTML5ابر
شــخصی ،11فروشــگاههای بزرگ و برنامههای کاربردی ،اینترنت اشیاء ،12فناوری اطالعات ترکیبی و
رایانش ابری ،دادههای کالن راهبردی و تحلیل عملیاتی ،رایانش درون حافظه و اکوسیستم یگپارچه
بوده است.

8. Best Practice
)9. Location Based Services (LBS
10. Cloud Computing
11. Private Cloud
12. Internet of Things
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فناوری و نوآوری محور اصلی تعاریف بانکداری نوین

ارائــه خدمات نوین با بهره گیری از فنــاوری اطالعات (بانکداری الکترونیک) ،ارتقاء تجربه کانالهای
ارتباط با مشتریان برای درک نیازها و برآورده کردن خواستههای آنها در فضایی که هر روز مقررات عرضه
محصوالت در آن کمتر و صنعت مالی رقابتیتر میشود ،فصل مشترک تعاریف بانکداری نوین هستند.
•سکان و همکاران ( :)2015پیشنهادهای خدماتی جدید به پشتوانه فناوری از ویژگیهای مهم
بانکداری خرد نوین اســت که با هماهنگ شدن فناوری و زیرساختها انتظارات مشتریان را
برآورده میسازند.
•مورالیدهــاران ( :)2014بانکداری نوین در اصل بکارگیری فنــاوری مدرن و ابزارهای ارتباطی
برای مثال رایانه و اینترنت ،برای ارتقاء کارایی و ســرعت در عملیات بانکی و مشتری مدارتر
کردن آنها با تمرکز بیشتر بر مشتریان است.
•ویجی را ( :)2014بانکداری امروز صنعت در حال شکوفایی است که تمرکز آن بر نوآوریهای
فناوری است.
•ماچیراجــو ( :)2008انتقــال وجوه الکترونیکی ،پــول الکترونیکی ،بانکــداری اینترنتی و برخط،
ارکان توسعه بانکداری نوین هستند.
•حسنی و همکاران ( :)1387بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی تمام فعالیتهای یک
بانــک از طریق به کارگیــری فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات ،مبتنی بر فرآیندهای بانکی و
ساختار سازمانی بانکها که امکان ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میآورد.

تجربه بانکداری نوین در ایران (مطالعه موردی بانک انصار)

رخداد مهم دهه اواخر دهه  70شمســی در بانکداری کشــور ،تقریبا همگام با ســایر نقاط جهان،
ورود فنــاوری اطالعــات به این صنعــت بود .هرچند ،قبــل از انقالب نیز تجربیاتــی از بهکارگیری
فناوریهای الکترونیکی در بانکداری به چشم میخورد ،ولی تا خصوصی سازی دهه  70و راهاندازی
سیستمهای مرکزی و زیرساختهای ارتباطی در دهه  80توسعه چشمگیری نداشت .از این رو اگر
بانکداری الکترونیکی را اولین بعد تحولی بانکداری ســنتی در ایران بتوان به شــمار آورد ،تاریخچه
بانکداری نوین در ســالهای اولیه تحول ،انطباق با الکترونیکی شــدن بانکداری دارد .با این مقدمه
مطالعه رسولاف ( )1390از تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران ،رونـــد تحـــوالت را به خـوبی و
بهطور خالصه نشان میدهد:
• :1351آغاز به کار اولین خودپردازها در کشور
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•اواخر  :1360رایانهای کردن عملیات بانکی در بانکها
•اوایل  :1370تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک و پایه ریزی سویچ ملی بانکداری الکترونیکی
• :1381تاسیس اداره شتاب بانک مرکزی
در این فاصله رویداد دیگری که در نظام بانکی کشور رخ داد و تحول مهمی را از جهت حرکت
به ســمت بانکــداری نوین و بهرهگیــری از فرصت های داخلــی و تجربه جهانــی در ابعاد مختلف
بانکداری رقم زد ،ورود بانکهای خصوصی بود.
از ســال  1380بانک مرکزی سعی کرد تا آخرین رویههای بینالمللی ایجاد نظام ملی پرداخت را
شناســایی و وارد سیستم بانکی کشور کند .اهم اقدامات بانک مرکزی در نظامهای پرداخت از سال
 1380تا کنون در جدول  2خالصه شده است (احمدی و خندان سویری.)1394 ،
جدول شماره  :2اهم اقدامات بانک مرکزی در نظامهای پرداخت از سال  1380تا کنون
اهم اقدامات

سال
1380

راهبرد نظام پرداخت

1382

راهاندازی شبکه شتاب

1385

راهاندازی ساتنا

1386

راه اندازی سحاب ،معرفی کارت خرید اعتباری ،استانداردسازی پرداختهای کارتی

1387

معرفی «کیوا» ،راهاندازی سامانه نظارت سویچ کارت ،معرفی پرداخت همراه ،راهاندازی «مکنا»

1388

راهاندازی «پایا» ،معرفی «شبا» ،تدوین قرارداد سطح خدمات مخابراتی ،سند جامع مدیریت امنیت اطالعات

1389

راهاندازی «تابا» ،راهاندازی سامانه جامع نظارت کارت

1390

معرفی «نماد»

1391

راهاندازی «شاپرک»

1392

راهاندازی «سپام» ،راهاندازی «آریا» ،معرفی «سپاس» و «کیوا» ،راهاندازی سامانه خزانهداری اوراق بهادار

1393

راهاندازی «چکاوک» ،ایجاد صندوق جبران خسارت مشتریان

منبع :احمدی و خندان سویری1394 ،

بانکمرکزی پس از توســعه ســامانههای مختلف بانکداری الکترونیک ،ترسیم نقشه راه آینده
بانک مرکزی در افق  10ســاله با کمک مشــاور بینالمللی را در دســتور کار قرار داد .نقشه راه بانک
مرکزی  1400شامل اجزای زیر است (احمدی و خندان سویری:)1394 ،
 -1اجرای تمامی برنامههای پیشبینی شده نقشه راه قبلی
 -2توسعه سریع سامانههای اطالعاتی
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 -3بلوغ نسبی سامانههای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
 -4تحوالت بنیادی در استانداردهای بینالمللی

بانک انصـار

پس از موافقت ضمنی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تأسیس بانک انصار دراوایل سال ،1388
هیأت موســس بانک نســبت به تهیه برنامههای عملیاتی و چارچوب راهبردی کار بانک اقدام نمودند و
نهایتاً در تاریخ  10اردیبهشت  1388نامه موافقت اصولی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صادر شد.
کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم ،تشویق پس انداز و سرمایهگذاری ،حفظ حقوق سرمایهگذاران،
ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی از اهم مواردی است که مورد توجه مدیران و کارکنان خدوم این
بانک است .بانک انصار در حال حاضر با ارائه انواع خدمات نوین بانکی در بیش از  600شعبه و 70
باجه یکپارچه به ارائه خدمات میپردازد.
در سند چشمانداز بانک انصار به سرآمد در ارائه خدمات بانکداری نوین و نوآوری تاکید شده است.
مرور چشمانداز ،ارزشها و سیاستهای بانکانصار و مقایسه آن با سایر بانکهای کشور نشان میدهد
که اهداف این بانک متناســب با جهتگیری بنیانگذاران آن از جهت توجه به ارزشهای اســامی و نیز
تحوالت فناوری و بانکداری الکترونیک بوده اســت .اما مطالعه مســتندات و گزارشهای داخلی بانک و
مصاحبه با کارشناسان نشان میدهد که در حوزه بانکداری نوین ،مطالعه جامعی که ابعاد بانکداری نوین
در آینـــده را شناسایـــی کرده باشـــد به نحوی که در تبیـــین اهداف به طور دقیق به آنها اشاره شود و
واحدهای سازمان از آن مطلع بوده و در راستای دستیابی به آن هماهنگ شده باشند ،وجود ندارد.

معرفی روشهای جمعآوری و تحلیل دادهها
روش فراترکیب

روش فراتركیب ،برای یكپارچه ســازی چندین مطالعه برای ایجاد یافته های جامع و تفســیری
مورد اســتفاده قرار میگیرد .فراتركیب در مقایســه با رویكرد فراتحلیــل كمی كه بر دادههای كمی
ادبیــات موضــوع و رویكردهای آمــاری تكیه دارد -متمركــز بر مطالعات كیفی اســت و به ترجمة
مطالعات كیفی به یكدیگر و فهم عمیق پژوهشــگر برمیگردد؛ به عبــارت دیگر ،فراتركیب ،تركیب
تفســیرهای دادههای اصلی مطالعات منتخب اســت (زیمر .)2006 ،در ایــن مطالعه ،از روش هفت
مرحلهای فراتركیب سندلوسكی و باروسو ( )2003استفاده خواهد شد.
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1.1تنظیم پرسشهای پژوهش
2.2بررسی نظاممند منابع
3.3جستجو و انتخاب منابع مناسب
4.4استخراج نتایج
5.5تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته های كیفی
6.6كنترل كدهای استخراجی
7.7ارائه یافتهها
8.8بهکارگیری روش فراترکیب برای دستیابی به مولفههای فناوری اطالعات در بانکداری نوین
در این بخش روش فراترکیب بر اســاس روش هفت مرحلهای سندلوسكی و باروسو ( )2003به
منظور استخراج ابعاد و مولفههای بانکداری نوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مرحله اول :تنظیم پرسش اصلی پژوهش
مهمترین مولفههای فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکداری نوین چه عواملی هستند؟
مرحله دوم :بررسی نظاممند منابع
در ایــن پژوهــش پایگاههای داده ،کتابها ،نشــریهها و اینترنت بین ســال هــای  1980تا 2016
بررســی شده اســت .البته جستجو در تاریخهای قبلتر نیز انجام شــد و مشاهده شد که تعاریف و
ابعــاد بانکداری نوین بهعنوان پدیدهای نوظهــور در دهههای پیش از  1980چندان ارتباطی با آنچه
امــروزه بــه عنوان بانکــداری نوین در اذهان خبرگان و منابع جدید اســت ،ندارد .برای جســتجو از
واژههای كلیدی متنوعی مانند بانکداری نوین ،نوآوری در بانکداری ،بانکداری الکترونیک ،بانکداری
سنتی ،فناوری اطالعات و بانکداری ،بانکداری موبایل ،بانکداری آینده و ...استفاده شده است .در
نتیجة جســتجو با استفاده از واژههای كلیدی مورد نظر بیش از  500مقاله ،کتاب ،گزارش ،مصاحبه،
فایل ارائه و ویدئو مرتبط با کلیدواژهها یافت شد.
مرحله سوم :جستجو و انتخاب منابع مناسب
برای انتخاب منابع مناسب براساس الگوریتم مشاهده شده در شکل شماره  1پارامترهای مختلفی
مانند عنوان ،چكیده ،محتوا ،و كیفیت روش پژوهش ارزیابی شــده اســت .البته در خالل این مرحله،
کسب نظر از خبرگان تاثیر بسزایی در جهت دهی به جستجوی مناسب موضوعات با اهمیت ،داشت.
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شکل شماره  :1الگوریتم روش فراترکیب برای استخراج ابعاد و مولفههای بانکداری نوین

مرحله چهارم :استخراج نتایج
منابع نهایی مورد اســتفاده برای شناســایی ابعاد و مولفههای اصلی بانکداری نوین شــامل  70منبع
بودند .این مجموعه مشتمل بر چند گروه مهم هستند .بخش نخست شامل مجموعه گزارشها و مقاالت
موضوعی برخی موسســات تحقیقاتی و یا افراد صاحبنامی که در حوزه مطالعات آینده بانکداری نوین
فعال هســتند ،از جملــه شــرکتهای Deloitte، KPMG، Financial Brand، Accentur، Bank
 Innovation، EY، Gartner، McKinsey، PwCو افـــرادی چـــون Bret King، Heffernan،
 Kenny Smith، Bergکه اغلب مطالب از طریقجستجوی اینترنتی یا کتابهای موجود به زبان اصلی
در دسترس استخراج شدند .بخش دوم منابع شامل مجالت تخصصی بانکداری نوین میشود که خود
دو گروه مجالت داخلی و تخصصی بانکها (بیش از  700فایل دانلود و بررســی شــده تنها در این بخش
وجود داشت) و مجالت تخصصی که طی چندسال اخیر به موضوع بانکداری نوین و آینده به خصوص
در حوزه الکترونیک توجه جدی داشــتهاند (مانند مجله دیدهبان فناوری و پیوست) .سایر منابع شامل
کتابها ،مصاحبهها ،سایتهای معتبر و مقاالت همایشها میشدند.
مرحله پنجم :تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته های كیفی
در این مرحله ،ابتدا تمام مولفههای اســتخراج شــده از مطالعات پیشین پس از بارها پاالیش و
دســته بندی و اعمال نظرات اصالحی برخی خبرگان دستهبندی نهایی شد .بدین ترتیب 15 ،مولفه
برای فناوری اطالعات در بانکداری نوین آینده استخراج شد.
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مرحله ششم :كنترل كدهای استخراجی
برای كنترل مولفههای اســتخراجی از نظرات خبرگان بانکداری بهره گرفته شــد و ســپس برای
ارزیابی نهایی و نیز اولویتبندی آنها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی ،پرسشنامه خبره در بین
مدیران و روسای دوایر بانک انصار توزیع شد .بر اساس اظهارات خبرگان و کارشناسان بانکی ،مدل
تدوین شــده در مجموع مناســب ارزیابی شد .تحلیل پرسشــنامه و تعیین اولویت ها که از اهداف
اصلی تحقیق است به بخش بعدی موکول شده است.
مرحله هفتم :ارائه یافتهها
در مرحله پایانی مولفههای شناسایی شده پس از بارها پاالیش و طبقه بندی و اخذ نظر خبرگان
تدوین شدند که خالصه تصویری آن در شکل شماره  2نشان داده شده است.

شکل شماره  :2مولفههای فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکداری نوین
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روش تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلســله مراتبی چند ســالی اســت که جای خود رابهعنوان یکــی از قویترین
روشهــا در بیــن تصمیمگیری چندمعیاره 14باز کرده اســت .این روش اولین بار توســط توماس ال
ســاعتی در دهه  1970معرفی شــده است و بعدها خود وی و ســایرین آن را توسعه دادند .در علم
تصمیمگیــری که در آن انتخاب یــک راهکار از بین راهکارهای موجود و یــا اولویتبندی راهکارها
مطرح است به خصوص وقتی كه در تصمیمگیری با چند گزینه و شاخص روبرو هستیم ،این روش
میتواند مفید باشد (ساعتی و ورگاس.)2006 ،
تقریبـــاً تمـــامی محاسـبات مربـــوط به فراینـــد تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه
تصمیمگیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود ،صورت میپذیرد و هرگونه خطا
و ناســازگاری در مقایســه و تعیین اهمیت بین گزینهها و شــاخصها نتیجه نهایی بهدست آمده از
محاســبات را مخدوش میســازد .نرخ ناسازگاری معیاری است که ســازگاری را مشخص ساخته و
نشان می دهد که تا چه حد می توان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد .برای مثال اگر
گزینه  Aمهمتر از گزینه  Bباشــد (ارزش ترجیحی باال مانند  5در مقایســه زوجی اخذ کند) و  Bبر
 Cترجیح داده شود ،آنگاه باید انتظار داشت که  Aبر  Cنیز مرجح باشد.
شــاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشــد ،اما وقتیکه تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از
ســازگاری مقایسات به راحتی میســر نبوده و باید با به کارگیری نرخ سازگاری به این اعتماد دست
یافــت .معموال به کمک نرم افزار  Expert Choiceپرسشــنامه های مقایســه زوجی تحلیل و نرخ
ناســازگاری آنها تعیین میشــود .چنانچه نرخ ســازگاری مقایســات کمتر از  0/1باشد مقایسه های
زوجی انجام گرفته شده ،قابل قبول است .در نهایت مقایسات زوجی سازگار به کمک نرم افزار ادغام
و وزن مولفههای اصلی و مولفههای هر کدام مشخص میشود.
در نمــودار شــماره  1رتبه بندی مولفههــای « فناوری اطالعات » به ترتیب اولویت آمده اســت.
مولفه «زیستسنجی» با وزن 0/106

نمودار شــماره  1نشان میدهد که در بعد « فناوری اطالعات»،
در رتبه اول و مولفههای « دادهکاوی و دادههای کالن» 15و « »NFCبه ترتیب با اوزان  0/099و 0/093
در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند .مولفه «رایانش ابری» با وزن  0/028در جایگاه اخر قرار گرفته
است.
13

)13. Analytic Hierarchy Process (AHP
14 . MCDM

 .15داده کاوی به عنوان مجموعه ابزارهای تحلیل دادهها ،امروزه به عنوان شاخه مستقل و پیشروی در رشته آمار کاربرد های بسیاری یافته و
این توجه را مدیون تولید و انبار شدن داده های کالن در فضای مجازی و در واقع پیشرفتهای سخت افزاری و نرمافزاری حوزه فناوری اطالعات
است .هر چند دادههای کالن و دادهکاوی دو ماهیت مستقل هستند ،ولی در حوزه بانکداری جهت تقلیل ابعاد در یک مولفه دسته بندی شده اند.
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نمودار شماره  :1نتایج رتبه بندی مولفههای « فناوری اطالعات »

گرچــه نتایج فوق حاصل ترکیب نظرات معاونتها ،مدیران و روســای دوایــر بانک انصار بوده
اســت ،برخی از مشــارکتکنندگان بر این عقیده بودنــد که مولفههای ابعاد اصلــی بانکداری نوین
بــه دلیل تخصصی بودن باید تنها توســط واحد مربوطه اولویت بندی میشــدند .با توجه به اینکه
ســواالت در بعد فناوری اطالعات و ارتباطات متمرکز بود ،لذا اولویت بندی واحد فناوری اطالعات
بانک انصار از این بعد به صورت جداگانه نیز تحلیل شد که در نتیجه آن امنیت سایبری ،اینترنت
اشیا و بانکداری  Omni Channelبه ترتیب دارای بیشترین اولویت شناسایی شدند .با این وجود
در اولویت بندی ابعاد اصلی ،آیندهپژوهی و مشــتریان به ترتیب دارای بیشــترین اهمیت و فناوری
اطالعات و ارتباطات در رتبه پنجم اهمیت قرار داشت.

نتیجهگیری

توجــه به چشــم انداز بانک انصــار که در آن ســرآمدی در ارائه خدمات بانکــداری نوین یکی
از مهمترین آرمانها قید شــده و در حالیکه شناســایی و اولویتبندی ابعــاد و مولفههای بانکداری
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نویــن آن هنوز انجام نگرفته ،این مطالعه به شناســایی و اولویتبنــدی مولفههای فناوری اطالعات
و ارتباطــات بانکداری نوین در آینده برای بانک انصار پرداخته اســت .به همین منظور ،مولفههای
فناوری اطالعات و ارتباطات بانکداری نوین با مطالعه بیش از  50منبع شامل گزارش های موسسات
معتبر بین المللی ،مقاالت ،کتاب ها ،تجربیات بانکهای پیشــرو و مصاحبهبا خبرگان با اســتفاده از
روش فراترکیب اســتخراج شــدند .در مجموع  15مولفه شناســایی شــد که با روش تحلیل سلسله
مراتبی اولویتبندی شــدند .نتایج نهایی نشان داد که از نگاه مدیران بانک انصار «زیستسنجی»
با وزن  0/106در رتبه اول و مولفههای «دادهکاوی و دادههای کالن» و « »NFCبه ترتیب با اوزان
 0/099و  0/093در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند .مولفه «رایانش ابری» با وزن  0/028در جایگاه
اخر قرار گرفت.
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