
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

181 
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 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
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 زهرا نصرآزادانی
 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

Nasr.za2016@gmail.com 
 

 چکیده:

 سبک مدل یکعملکرد سازمانها ایجاد کرده است. مدلهای کسب وکارو فناوری ارتباطات، انقالبی را در رشد و گسترش روز افزون

 از جزام گروه یک به را بیشتری ارزش میتواند که باشد می موجود های گزینه به نسبت بهتر راه یک دهنده موفق،نشان کار و

 یک غازآ زمان در مناسب کار و کسب مدل یک تشخیص عدم. بازگرداند شرکت به را بیشتری منافع و پیشنهاد کرده مشتریان

بانکداری در شیوه مدل کسب وکاردر حال حاضر،  .شود می آن اهداف به دستیابی در ها ناکامی سازمان موجب کار، و کسب

نوین، به عنوان مکمل تجارت نوین شناخته میشود تا جایی که اگر بانکها از سیستم مبادالتی الکترونیکی بهره نبرند، بخش بزرگی 

بانکداری امروز شیوه های نو و سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد و هر بانکی که  از مبادالت مختل  میشود.

در این امور موفق تر عمل کند، در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتری خواهد شد و در نتیجه، دوام و بقای دایمی آن بانک 

 راینداز اینرویک، تنها گزینه فراروی بانک ها جهت تحقق اهداف می باشد. با بهره وری باال فراهم خواهد آمد، و بانکداری الکترون

 مختلف های روش و ها چارچوب سپس. شود می مطرح مختلف نظران صاحب دیدگاه از کارو  کسب مدل مفهوم ابتدا مقاله

تعریف و مزایای بانکداری الکترونیک و  ضمنهمچنین  .گیرد می قرار وبررسی تحلیل و تجزیه کارمورد و کسب مدل طراحی

تفاوت این نوع بانکداری با بانکداری سنتی، بر روند شکل گیری و همچنین عوامل و موانع توسعه بانکداری الکترونیک پرداخته 

 میشود.

 ، ابعاد مدل کسب وکار(ک، بانکداری سنتی)بانکداری کاغذی، بانکداری الکترونیمدل کسب وکار کلمات کلیدی:

  

                                                           
 نویسنده مسئول 1
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  مقدمه

از ویژگی های قرن حاضر، توسعه ی اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد که آثاروتبعات مثبتی در عرصه  

 بهره بردار ازاین فناوری ها گذاشته است.های مختلف اقتصادی و جوامع 
اری بانکد میان صنعت این در است؛ شده کار و کسب های روش در تحول باعث اینترنت، از افزون روز استفاده یدرسالهای اخیر  

گسترش ارتباطات الکترونیکی و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستری  .نیست مستثنی نیز

مناسب برای برقراری مراودات تجاری واقتصادی فراهم نموده است. همچنین، رویکردها و راهبردهای نوینی برای بهره برداری 

افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده  موجبن است که این امردرحال تدوی وافزایش توان اقتصادی بانکها و مؤسسه های مالی

است. درحال حاضر، گذشته ازتوابع بانکی معمول، خدمات مالی ای که به طورسنتی درحوضه ی فعالیت بانکها نبوده اند توسط 

 بانکها اراِئه می شوند وامروزه آنها را به عنوان بانکداری الکترونیک)یا بانکداری نوین(میشناسند.

 مهمترین عواملحریم خصوصی از مسائل مربوط بهرف کننده،سهولت استفاده،اعتماد وامنیت،سرعت تراکنش،دوستی با مص  

,Sylvie Laforet et 𝑎𝑙 مشتری است.) بانک ازسوی درانتخاب ( ازاین رو پذیرش بانکداری آنالین دربیشتر کشورهای جهان 2005

 میزان ارتباطهای بانکداری الکترونیک درکشورهای پیشرو از پنجاه درصد گذشته است.رو به افزایش بوده، به گونه ای که 

(𝑇𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑖𝑘𝑘𝑎𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑡 𝑎𝑙, 2004,) 

در کشورما نیز،انجام سریع امور وعدم اتالف زمان به عنوان مهمترین عنصرموفقیت دررقابت بانکها محسوب شده و مشتریان به   

عیین کننده ی این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای  فن آوری وسرعت ودردرجه بعدی تخصص فنی بانکها عنوان رکن اصلی ت

ح دراینجا این پرسشها مطر.شود ارائه تغییرات این با متناسب وکارجدیدی کسب های مدل تا است الزم بنابراین، قائل هستند.

 میشود که:

 با بانکداری کاغذی)بانکداری سنتی( ازچه مزایا و معایبی برخوردار است؟ مقایسهبانکداری الکترونیک در-

 ابعاد وعناصرمدل کسب وکاراز دید صاحب نظران کدامند؟ -

 ؟چیسترشد اقتصادی بربانکداری الکترونیک تأثیر-

 ؟با تجارت الکترونیک چیستالکترونیک بانکداری  رابطه ی-

 

 :وکار کسب مدلتعاریف 

 جدول (،teece,2010) است اقتصادی بوده و تجاری رفتار اجزای از یکی کالسیک از پیش دوران از وکاری کسب مدلهای چند هر

 .دهد نشان می را کسب وکاری مدل به مربوط تعاریف ترین رایج از بعضی( 1)

 
 وکار کسب مدل تعاریف:  (1)جدول                                                        

 تعریف سال نویسنده،

   

 (Timmers, P ,1998) 

 

 

 

 و خدمات کاال، جریان از معماری»یک  وکاری کسب مدل

 و مختلف وکاری کسب بازیگران توصیف جمله از اطالعات،

 وکاری کسب بازیگران بالقوة مزایای توصیف آنها، نقش

 . است «درآمدها منبع از توصیفی گوناگون،

 
 (Zott, C. & Amit, R, 2010) 

 را « مبادالتی حاکمیت و ساختار محتوا،» وکاری کسب مدل

 بهره طریق از ارزش ایجاد منظور به» که کند می ترسیم

 « .است شده طراحی وکاری کسب فرصتهای از برداری
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Magretta, J ,2002)) 

 

 عمل نحوة که هستند هایی روایت»وکاری  کسب های مدل

 خوب وکاری کسب مدل.  دهند می توضیح را ها بنگاه کردن

 هک جایی ، دهد می پاسخ دراکر قدیمی بسیار پرسشهای به

 کند؟ می چه مشتری ارزش مشتری کیست؟ پرسد می

 دهد؛ می جواب هرمدیری اساسی های پرسش به همچنین،

 منطق آوریم؟ درمی پول چگونه وکار کسب این مانند در

 به بهای مشتری برای ارزش ایجاد روش که ای اقتصادی

 «است؟ کدام دهد، می توضیح را معینی

 

 
.( Johnson, M. W., Christensen, C. C. & Kagermann, 

H ,2008) 

 تشکیل پیوسته هم به عنصر چهار از»وکار کسب های مدل

 ایجاد ارزش قرارگیرند کنارهم عناصر این که زمانی اند، شده

 مشتری، ارزش پیشنهاد عامل، چهار این«شود. می تحویل و

 .است کلیدی فرایندهای و کلیدی منابع سود، فرمول

 
(Casadesus-Masanell, R. & Ricat, J. E ,2010) 

 «ست.ا بنگاه یافته تحقق راهبرد از انعکاسی وکار، کسب مدل»

 

Teece, D. J,2010)) 

 پشتیبانی مدارك دیگر و داده منطق، وکاری، کسب مدل

 و مشتری برای ارزش پیشنهاد از کننده

 که را بنگاهی های هزینه و درآمدها برای مناسب ساختاری

 .میکند تعیین کند، می ایجاد ارزش

 

 

 

 ابعاد مدل کسب وکار:

 وکار کسب مدل اصطالح عناصروابعاد به یا مرتبط، هم به اساسی جزء نه به شناسی مدل کسب وکاررا هستی استروالدرچهاررکن

 شناسی مدل کسب وکار مرکزهستی و نه عنصرهسته خام و اولیه های بندی دسته حوزه، چهار آن واقع، در. کند می تجزیه

 هستند.

                                               
 استروالدر وکار کسب مدل اصلی جزء نه (2) جدول                                                       

 عنصر رکن

 وکار کسب مدل

 توضیح

 هک خدماتی و کاالها مجموع مورد در شرکت کلی دیدگاه ارزش پیشنهاد ارزش پیشنهاد محصول

 .هستند مشتری ارزشمند برای

 هدف مشتری مشتری

 

 ارزش آنها به خواهد می شرکت که است مشتریان از بخشی هدف مشتری

 .کند ارائه

 توزیع کانال

 

 

 ابطهر ایجاد همچنین و مشتریان به متصلشدن برای ابزاری توزیع کانال

 .مشتریان است ا ب
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 .کند می ایجاد مشتری و خود میان شرکت که پیوندی و رابطه نوع رابطه

 مدیریت

 زیرساخت

 کلیدی منابع

 

 

 یمشتر برای ارزش خلق منظور به که منابعی و ها فعالیت آرایش و نظم

 .هستند ضروری

 رایب ارزش خلق برای که اقداماتی از تکرار قابل الگویی اجرای توانایی کلیدی های فعالیت

 ضروری است. مشتریان

 

 رزشا خلق منظور به شرکت چند یا دو میان تعاونی و داوطلبانه توافقی کلیدی های شراکت

 .مشتریان است برای

 هب وکار کسب مدل در که است ابزارهایی تمام پولی نمایش و بازنمایی هزینه ساختار مالی جنبة

 .شوند گرفته می کار

 

 ای بر متنوعی ی درآمد جریانهای آن، واسطة به شرکت که وروشی راه درآمد مدل

 .کند ایجاد می خود

 

 الگوهای طراحی مدل کسب وکار:

 MAPIT، IDEA ، فابر، وکار کسب چارچوب مدل جمله بررسی و شناسایی به بخش این در
VISOR، FBBM شود پرداخته می دینامیک چارچوب و. 

                                         
 مختلف نظران صاحب کار و کسب مدل طراحی الگوهای( 3جدول )                                     

 حوزه/ابعاد مدل نام نظر صاحب نام ردیف

 طراحی

 ضعف نقاط قوت نقاط

 فابر 1

Faber, 2003)) 

SOFT خدمات 

 سازمان

به مشارکت مبتنی توجه -

 بر ارزش

توجه به ابعاد مختلف - 

 کسب و کار در طراحی

 مدل

توجه به بعد  -

 بازاردرطراحی مدل

توجه به عوامل محیطی  -

 درطراحی مدل

عدم توجه به فازهای -

 طراحی

 مدل کسب و کار

عدم توجه به تغییرات  -

 عوامل

 مؤثر بر کسب و کار

 مالی

 فناوری

 متلی و 2

 پدرسون

MAPIT بازار 

 عوامل

عدم توجه به فازهای - توجه به زنجیره ارزش-

 طراحی
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(Lief Jarle 

gressgard, 

2003) 

 محصول

 حوضه تأثیر

 معامالت

توجه به ابعاد مختلف  -

کسب و کار درطراحی 

 مدل

توانایی شناسایی و  -

کسب  مقایسه مدل های

 وکار

توجه به تأثیر بخش  -

ارزش  های مختلف شبکه

 برهم

 کسب و کارمدل 

عدم توجه به ریسک  -

 های کسب

عدم توجه به تغییرات  -

 عوامل

 مؤثر بر کسب و کار

 اسلوتزکی ، 3

استاهلر، آفوا وتوکی و 

 پورتر
 (Amar     

Shubar,2004) 

IDEA شناسایی 

 طراحی

 ارزیابی

جمع آوری و 

 یکپارچه سازی

توجه به مالکیت مبتنی -

 بر ارزش

فازهای طراحی  توجه به -

 کسب و کار مدل

تغییرات و  توجه به -

 قابلیتهای بالقوه فناوری

توانایی شناسایی و  -

کسب  مقایسه مدل های

 وکار

عدم توجه جامع به -

 عناصر و

ابعاد طراحی مدل 

 کسب و کار

عدم توجه جامع به  -

 عوامل

تأثیرگذارمحیطی در 

 طراحی مدل

 امرال ساوی 4

Fife, 2006)) 

VISOR ارزش 

 اینترفیسی

 سرویس 

 سازماندهی

 درآمد

توجه به بعد مشتری -

 مداری

توجه به ابعاد  -

 وعناصرطراحی مدل

یکپارچه سازی  توانایی -

 رویکردهای مختلف

 توسعه مدل کسب و کار

تجارب کاربر و  توجه به -

 جایگزینی فاکتورهای

عدم توجه جامع به -

 فازهای

طراحی مدل کسب و 

 کار

 هری بومن و 5

 همکاران
(Bouwman, 

2007) 

FBBM سازمان 

 فناوری

 خدمات

 مالی

مشارکت مبتنی  توجه به-

 بر ارزش

توجه به شبکه های  -

 پذیر به انعطاف ارزش

ای ارزش ه جای زنجیره

 سنتی، استاتیک وخطی

توجه به ارتباط بین  -

ناوری و فسازمانی، ابعاد،

عدم توجه جامع به -

 فازهای

 طراحی مدل

عدم توجه جامع به -

 محیطی عوامل
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 توجه به فازهای خدمات

 طراحی مدل

توجه به روایی و پایایی  -

کسب و کارقبل از  دلم

 شکل گیری شبکه

 کیجل،بومن، 6

 هکر و فابر

(Bouwman, 

2007) 
 

 خدمات طراحی داینامیک

 )ارزش(

 سازمان طراحی

 )عوامل(

 طراحی فناوری

 طراحی مالی

توجه خاص به -

 پویایی تغییرمحوری و

ابعاد توجه به  -

 وعناصرطراحی مدل

توجه ویژه به ابعاد  -

 ارزش مختلف

عدم توجه جامع به -

 طراحی مدل هایزفا

 

 مدل های کسب وکار:ی اهداف تهیه 

 :اند کرده ارائه کار و کسب های مدل تهیه اهداف از فهرستی( 2000) پنکر و اریکسون

 کار و کسب در موجود های مکانیزم از بهتر آگاهی برای - 1

 آن های فعالیت و کار و کسب فعلی ساختار اساسی سازی بهینه و تغییرات انجام برای - 2

 جدید کار و کسب یک ساختار نمایش برای - 3

 ها رقیب توسط استفاه مورد های شیوه مطالعه و کپی برای با و کار و کسب در جدید شیوه یک تجربه برای - 4

 برونسپاری های موقعیت شناسایی برای - 5

 

  :الکترونیکی وکار کسب مدل

 کنندگان عرضه و پیمانان هم مشتریان، کنندگان، مصرف میان ارتباطات و ها نقش از توصیفی الکترونیکی کار و کسب مدل یک

 ,Weill & Vitale.)کند می مشخص را شرکا اصلی منافع چنین هم و مالی اطالعاتی، تولیدی، اصلی جریانات که است شرکت یک

2001) 
 سازمان جاری های فرآیند و وکار کسب کالن راهبردهای بین جایی و تجاری منطق مثلث در سازمان، وکار کسب مدل جایگاه

 سیستم یک توصیف وکار کسب مدل: دهند می شرح(2001) همکارانش و پترویچ که طور همان واقع، در. است شده تعریف

 ارزشی لقخ برای تجاری سیستم یک منطق از توصیفی بلکه نیست، هایش فرآیند و روابط بازیگران، تمام با پیچیده اجتماعی

 ستفادها تجاری های فرآیند طراح برای الگویی عنوان به و گرفته نشأت سازمان استراتژی از وکار کسب مدل رو، این از. است معین

 . میشود

 

 :بانکداری الکترونیک

 روزافزون رشد ابو میشود محسوب الکترونیک تجارت دستاوردهای از الکترونیکی بانکداری پدیده که گفت میتوان حقیقت در

 منابع انتقال و نقل جهت ودقیق، سریع آسان، بانکی عملیات انجام به تجارت نیاز به توجه با و جهان در الکترونیک تجارت حجم

 امکان آوردن فراهم به اساسا   الکترونیک، بانکداری .دارد الکترونیک تجارت در اساسی بسیار نقش الکترونیک بانکداری مالی،

 (1332، کهزادی .(میشود اطالق فیزیکی حضور بدون و ایمن های واسطه از استفاده با بانکی خدمات به مشتریان دسترسی
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به رنت تها و مؤسسات مالی را قادر میسازد تا از طریق اینهایی است که مشتریان بانکبانکداری الکترونیک مشتمل بر سیستم

 های الکترونیکید و معامله انجام دهد و از خدمات بانکداری الکترونیکی که استفاده از دستگاههای خود دسترسی یابحساب

 (1336بهمن آبادی، ) .دهای خود پردازو..برخوردارگردگاههوشمند مانند: کامپیوتر شخصی، دست

در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به  1995سال بانکداری الکترونیکی، نوعی خدمت بانکی است که اولین بار در 

 (vandy et al,2005) .سرعت در میان سایر کشورها گسترش یافت

 در میتوان را الکترونیک بانکداری رو، ازاین (Folorunso, 2010.)است بانکی خدمات توزیع کانال جدیدترین الکترونیک، بانکداری

 همراه لفنت طریق از بانکداری. د تلویزیون، براساس بانکداری. ج تلفنبانک،. ب خودپرداز،. الف:  کرد تعریف زیر بسترهای تمامی

 (,Taft  2007( )برونخط بانکداری) رایانه طریق از بانکداری ،(برخط بانکداری طریق از) اینترنتی بانکداری, و

 مهمی وعموض به الکترونیکی، صورت به بانکی، خدمات و محصوالت ارائه دیگر، مختلف شرایط و بازار در رقابت افزایش با همزمان

 (Folorunso, 2010)است.  شده تبدیل

 خدمات ارائه برای مهم نوآوریهای. شوند می نامیده شده، ارائه ارزش وکار، کسب های درمدل که هستند مواردی همان ها این

است.  ترونیکیالک پول و بانک اینترنت تلفنبانک، ،(ها کارتخوان) فروشگاهها در وجوه الکترونیکی انتقال خودپردازها، :شامل بانکی

(Wu et al., 2006) 

 کار، و کسب مدیریت فناوریهای مشتریان، با روابط مدیریت سیستمهای مانند بانکها داخلی سیستمهای در اساسی تغییرات

 به که اند اشتهد سودآوری و عملکرد بر مثبتی تاثیر نیز یکسانسازی و پشتیبانی گوناگون فناوریهای و مرکزی پردازش فناوریهای

 ,Taft.)دگیرن می قرار الکترونیکی وکار کسب های مدل در زیرساخت مدیریت و مشتریان با روابط های بلوك ی دسته در ترتیب

2007) 

 و سپرده دریافت که کارشان و کسب اصلی هسته اما یافته، تکامل مشتریان مالی نیازهای تغییر نتیجه در ها بانک کار و کسب

 (Lustsik, 2004.)است نکرده تغییری است پول ارائه

 شعبه رد خدمات ارائه نسبت به خدمات این پایین هزینه الکترونیک بانکداری خدمات ارائه به بانکها ترغیب مهم عوامل از یکی

 توسط متصدیان که است هایی تراکنش از کمتر بار 14 برخط های تراکنش هزینه متوسط(  2003)  فارستر طبق تحقیق. است

 .گیرد می صورت شعبه

 نظیر کاغذی پرداخت سیستمهای مسکوکات، از استفاده .است گذاشته سر پشت را دوره چهار بانکداری صنعت کلی، طور به

 که است مراحلی اینترنت، ی شبکه تحت اطالعاتی پایگاههای نهایتا و کارتها نظیر الکترونیکی پرداخت سیستمهای چک،

 بخش که معنی این به میبرند؛ سر به چهارم و سوم دوره در کشورها اکثر امروزه .اند کرده طی بانکداری در پرداخت سیستمهای

 تجارت روزافزون افزایش به امر این دلیل .میگیرد صورت اینترنتی و الکترونیکی سیستمهای طریق از بانکداری فعالیتهای اعظم

 الکترونیکی تجارت حجم گسترش با رو،همگام این از .میشود مربوط اطالعات و ارتباطات فناوری کارگیری به و الکترونیک

 فناوری از استفاده به ای گسترده طور به الکترونیک، تجارت تسهیل و پشتیبانی منظور به نیز مالی و پولی نهادهای جهانی،

 جایگزینی حال در تدریج به الکترونیکی پرداخت اخیرسیستمهای ی دهه چند طی نتیجه در .اند آورده روی اطالعات و ارتباطات

 نقش جدید، مالی خدمات ی عرضه و الکترونیک بانکداری سوی به باحرکت نیز بانکها میان این در .میباشند سنتی سیستم با

 1380 )کهزادی،.)اند داشته الکترونیکی تجارت حجم افزایش در توجهی قابل

 : الکترونیکی کسب وکار لهای مد شناسی سنخ

 (Yiu et al., 2007: )نمود بندی طبقه دسته 3 به توان می را الکترونیکی بانکداری های مدل تحولی سیر گذشته، مطالعات مطابق

 سنتی ایه بانک که تاهنگامی و میگیرد صورت ها بانک شعب طریق از بانکی عملیات اکثر مدل این در: بانک بر متمرکز مدل( 1

 . داشت کردند،ادامه الکترونیکی تر هزینه کم و معمول غیر های کانال از استفاده به شروع
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 مبنای بر بانکداری جایگزین واینترنت همراه تلفن: مانند دیگر مولفه های مبنای بر بانکداری مدل این: بانک با ارتباط در مدل( 2

 تلفن یا بانک همراه: مانند متفاوت تحویل های ازکانال استفاده طریق از را ها بانک دستاوردهای اساسا  مدل این. است شعبه

 . هاست بانک اختیار در همچنان های مشتریان حساب روابط مدل این در. بخشید بهبود بانک،

 بود حضم الکترونیکی بانکداری ایجاد آمد، بوجود که رویکرد جایگزینی آید، نمی نظر به بانک مدل این در: بانک بدون مدل( 3

 .فیزیکی شعب و ها شبکه حمایت بدون

 قرار مشتری هب بنگاه و بنگاه به بنگاه: نظیر الکترونیک تجارت های مدل تحت الکترونیکی بانکداری شده، ذکر موارد به توجه با

 (Abdul et al., 2007.)گیرد می

 مشتریان به خدمات حول ها، بانک وکارآنالین کسب های مدل به توجه با میتوان را بانکداری لهای مد از دیگری بندی دسته

 را.. . و پول انتقال ها، حساب فعالیت خدمات، و محصوالت تحویل تعامالت، و اطالعات مبنای بر خدمات ابتدا ها بانک. کرد بیان

 (Faber et al., 2003.)دادند می انجام

 ایمبن بر خدمات ای، مشاوره خدمات. کردند مشتریان تعهد لهای مد فراگیری به شروع ها بانک اینترنت، های قابلیت رشد با

 (Kumar, 2011.)اند جمله ازآن پیشرفته مالی خدمات و مشتریان تعهد

 دیجدی درآمدی های تنها فرصت نه روابط این. کنند می ایجاد مشتریان با مدت بلند رابطه یک مشتری، تعهد جدید های مدل

 می جذب جدید، اجتماعی های کانال طریق واز قبلی مشتریان حمایت طریق از را جدیدی مشتریان بلکه، کنند، می ایجاد را

 مالی خدمات و مشاوره خدماتتعاملی،  خدمات: از است عبارتمشتری  تعهد مدل در پیشنهادی جنبه های و اهداف. کنند

 تعهد های مدل به مشتری، خدمات مبنای بر های مدل از حرکت و بانکداری وکار کسب های مدل تغییرات( 1) شکل. پیشرفته

 .دهد می را نشان مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشتری تعهد های مدل به مشتری، خدمات مبنای بر های مدل از حرکت و بانکداری وکار کسب های مدل (: تغییرات1شکل)
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پیش بینی می  1961و  1951به صورت یک اصل تردید ناپذیر موفقیت در بازار درآمده است . موسسات مالی در دهه های 

 مشتري تعهد مدل

 بر خدمات

 ميناي

 اطالعات

 اطالعات

 محصوالت

 خدمات و

 بانكي

 تعامالت

 مبناي بر

 خدمات

 هزینه

 تراكنش،

 پرداخت

 وام قبوض،

 خدمات

 مشاوره

 خدمات

 مشاوره

 مالي

 بصورت

 آنالین

 بر خدمات

 مبناي

 تعهد

 از استفاده

web 2.0 

 تعهد جهت

 مشتري به

 مشتري خدمات مدل

 خدمات

 مالي

 پيشرفته

 بسترسازي

 هاي قابلیت

 مالي

 پیشرفته

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

181 
 

تی بوده و موقعیتهایی را کاهش هزینه های عملیاکردند که از طریق حذف اشتباهات ناشی از ورود دستی اطالعات ، قادر به 

نمودند که می توانستند مشتریان کنونی شان را حفظ کرده و مشتریان جدیدی را از طریق پیشنهاد محصوالت و مشاهده می

,𝑀𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑 𝑆𝑎𝑡ℎ𝑦𝑒) .خدمات جدید و تقویت ارزش خدمات موجود، بدست آورند 1999) 

بانکداری الکترونیکی، کلیه خدمات بانکی ر ا بصورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن، ارائه می دهد و نیاز به حضور 

ی سازد . بانکداری الکترونیکی، خدماتی چون اطالعات حساب و استعالم آن، حواله یا انتقال فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع م

آب، برق و ... را بصورت فهرست بندی و زمان بندی شده  بی، تبدیل ارز و پرداخت صورتحساوجوه بین حساب ها، سپرده گذار

در اختیار مشتری قرار می دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معامالت بانکی 

را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایین تری ارائه داده و به  را به دنبال دارد و در ضمن بانک ها می توانند از این طریق، خدمات

 (2113سعیدی، ) .حفظ و افزایش سهم بازار خود بپردازند

بانکداری الکترونیکی موجی است که برای مشتریان، آسایش و صرفه جویی و برای مسؤولین، چالشهای جدید از جمله امنیت، 

رونیکی، هزینه ی نگهداری، به روز رسانی بانک های اطالعاتی و هم چنین طراحی عدم دسترسی در صورت نقص شبکه های الکت

,𝑇𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑖𝑘𝑘𝑎𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑡 𝑎𝑙نوین اقتصادی را به همراه دارد )و اجرای سیاست های  2004.) 

سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، برای توسعه ی تجارت الکترونیک در کشور و نیز ورود به بازارهای جهانی و عضویت در 

 ( 1331ابراهیمی، داشتن نظام بانکی کارامد از الزامات اساسی به شمار میرود. )

درصد هزینه های بانک ها را کاهش  01تا  61از سوی دیگر استقرار بانکداری الکترونیک عالوه بر ارتقاء سطح کیفی خدمات، 

توان برای بانکداری الکترونیک برشمرد، برقراری ارتباط سریع با تمام مخاطبان و ارایه  لذا مهمترین ویژگی ای که می  .می دهد

 (1333آماده ، ) .فرد آنهاست -خدمات مبتنی بر نیازهای فرد 

 وپدیده بانکدار ی الکترو نیکی یکی از دستاوردها ی تجارت الکترو نیک محسوب می شود. با رشد روزافزون حجم تجارت الکتر

ی جهت نقل و انتقال منابع ما لی بانکدار ی الکترو نیکی نقش بسیار ز تجارت به انجام عملیات بانکاجهان و با توجه به نی نیکی در

اساسی در تجارت الکترو نیک یافته است. به صورت کلی، بانکدار ی الکترونیکی به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل 

ایانه ای می باشد . یکی از ابعاد تحوالت قرن جد ید، تغییرات بکه ارتباط عمومی و قابل دسترس رو انتقال منابع از طر یق یک ش

یان مبادالت تجار ی به سرعت ها به وجود آمده است . در این م عمیقی است که در روابط اقتصاد ی میان افراد ، شرکتها و دولت

ی انجام مبادالت از طر یق بهره گیری ذ ی بوده است خارج و به سواد کاغاز حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادالت اسن

یی، بهره الکترو نیکی با افزایش سرعت ، کاراز سیستم های مبتنی بر اطالعات الکترو نیکی پیش آمده است و در نتیجه تجارت ا

ق برآوردها ی به عمل آمده از وری و کاهش هز ینه ها ی تجار ی، عرصه جد یدی را در فرایندهای تجار ی گشوده است . مطاب

ناد مربوطه نی کاال وخدمات ، پانصد میلیارد دالر صرف تهیه و مبادله اسار میلیارد دالر ارزش صادرات جهامیزان حدود هفت هز

درصد ارزش مبادالت جها نی را هز ینه تهیه ومبادله اسناد تشکیل می دهد. با الکترونیکی  0یگر حدود می گردد . به عبارت د

شدن این مبادالت ، هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می دهد که کشورها 

بسیار  ییای سنتی مبتنی بر کاغذ ، صرفه جوبه جا ی روشه ختلف جهان توانسته اند با بهره گیری از تجارت الکترونیک ی م

یکی ازمهمترین بسترهای اقتصادی مورد نیاز برای امکان پذیرشدن . حاصل کنندزیادی در فعا لیتهای مختلف تجاری خود 

ا خدمات بین اال ییکه در این سیستم پس از سفارش کانتقال الکترونیکی وجوه است بطور، وجود یک سیستم الکترونیک تجارت

 نیکیامکان پذیر گردد . تجارت الکتروشنده بصورت الکترونیکی، ی و فروامکان انتقال وجه بین حساب مشتر ی،فروشنده و مشتر

 نیکی سفارش داد و وجه آن را به صورتو نیکی جستجو کرد و بصورت الکترویی را بصورت الکترزما نی معنا دارد که بتوان کاال

 (1330قاسمی، ) .الکترونیکی پرداخت کرد
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عبارتند از: تمرکز بر کانال های توزیع جدید، ارائه ، مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک 2بر اساس تحقیقات موسسه دیتا مانیتور

خدمات ارائه شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک، البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه 

یک یای بانکداری الکترونمدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزا

ماه( مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه سازی  13در کوتاه مدت )کمتر از یک سال( هستند. در میان مدت )کمتر از 

کانال های مختلف، مدیریت اطالعات، گسترش طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های 

زینه ها. کاهش هزینه پردازش معامالت، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای مطلوب و کاهش ه

 (1335بهمند، ) .می شوندمدت بانکداری الکترونیک محسوب  بلند

 

                                                      :موانع و مشکالت بانکداری الکترونیک

( به بررسی موانع 2003جام شده است. پالوسکی ) زمنیه بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان انمختلفی در تحقیقات 

 و مشکالت استرار و پیاده سازی بانکداری الکترونیکی پرداخته است و آن ها را به سه طبقه کلی تقسیم بندی می نماید:
حدود، امنیت پایین، خطاهای ماده، کارایی پایین، دسترس پذیری ی زیاد استفهای نامناسب، هزینه موانع ساختاری: زیر ساخت -

 عملیاتی، کاربرد محدود شده و ناکافی بودن استانداردها

موانع تکنولوژیکی )فناورانه ای(: ویروس رایانه ای، سیستم های عامل، نرم افزارهای کاربردی، دسترس پذیری غیر مجاز به  -

 اطالعات، خرابی داده ها و معامالت غیر قانونیتی، افشای اطالعات، حذف یا تغییرت های اینترنسخت افزار، سرقت از سای

موانع سیستماتیک: فقدان افراد حرفه ای، هزینه های باالی استقرار، سخت شدن جلب اطمینان مشتری، تالش برای حذف  -

 بانک از تراکنش مالی .

 

 :سنتی بانکداری با الکترونیکی بانکداری مقایسه

 .است الکترونیکی بانکداری نگر آینده و فعال ویژگی است، توجه قابل سنتی بانکداری با الکترونیکی بانکداری مقایسه در آنچه

 که صورتی در دهد، راکاهش بانکی های هزینه مختلف شیوههای به مینماید سعی کارانه محافظه دیدی با سنتی بانکداری

 افزایش برای و بوده مشتری رضایت جلب هدف با تحول و توسعه دنبال به بانکی خدمات جامع ارایه ضمن الکترونیکی بانکداری

 الکترونیکی بانکداری در بنابراین، .میکند سیاستگذاری دارد می دریافت کارمزد آنها قبال در که خدماتی ارایه طریق از درآمد

 خدمات ارایه ازطریق بانک درآمد رشد هدف، ترین اصلی اما قرارمیگیرد، توجه مورد نیز بانکی های هزینه کاهش که چند هر

 .است متنوع
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Data Monitor 
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 سنتی                                              بانکداری و الکترونیکی بانکداری ویژگیهای مقایسه (:4جدول)       

 الکترونیکی بانکداری

 

 سنتی بانکداری

  . مکانی لحاظ از نامحدود بازار-

  . تجاری های نام رقابت-

  . گسترده خدمات ارایه-

 نوآوری و مشتری سفارش نیاز، اساس بر متنوع خدمات ارایه-

. 

  . الکترونیکی امکانات به مجهز رمنظو چند بانکهای-

  .درآمد رشد و هزینه بر تمرکز-

  .کارمزد طریق از درآمد کسب-

  .ساعته 24 و نامحدود زمانی نظر از-

  .بانکی بین تنگاتنگ و نزدیک رابطه وجود-

 به انسانی نیروی و کاغذ حجم رایانه، از استفاده دلیل به-

 .مییابد کاهش شدت

  .محدود بازار-

  .بانکها بین رقابت-

  .محدود خدمات ارایه-

  .خاص یکشکل به خدمات ارایه-

  .شعب بر متکی-

  .هزینه بر تمرکز-

  .سود حاشیه طریق از درآمد کسب-

  .اداری ساعات قید در-

  .بانکی بین مرتبط و نزدیک رابطه نبود-

 زیادی تعداد به کاغذ، بر مبتنی ساختار وجود دلیل به-

 .دارد نیاز انسانی نیروی

 (1384) الکترونیکی بانکداری و وجوه الکترونیکی انتقال :منبع                                        

 

 :الکترونیک بانکداریابزارهای 

( 2) لشک در هستند رایج نیز ما کشور در و روند می کار به بانکها الکترونیکی خدمات دریافت جهت امروزه که متداولی ابزارهای

 . است شده بیان
 

 (: ابزارهای متداول بانکداری الکترونیکی2شکل)

 نتیجه گیری:

 شدن از آن نه  تنها جلویبانکداری الکترونیک به عنوان یک نیاز و موتور حرکتی اقتصاد در دولت الکترونیک است که دور 

 پیشرفت کشورها را میگیرد بلکه روند حرکت اقتصاد کشورها را معکوس کرده و لطمات جبران ناپیذیری را وارد خواهد کرد.

های موفق و کارآمد از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است  شیوهحضور در بازارهای جهانی با استفاده از 
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های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای الزم برای افزایش کارایی تجاری گیری از فناوری اطالعات در زمینهبهرهبدون تردید 

 در اقتصاد ملی است. 

با توجه به این مطالب، استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم های بین المللی، توانایی ارائه خدمات بانکی 

الکترونیک در کشور است که الزمه آن در ابتدا توسعه و گسترش  ز ضروریات استقرار نظام بانکداریداشته باشد، انوین را نیز 

فناوری های ارتباطی است. باید موانع توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در کشور هموار گردد تا بتوان رشد اقتصادی و مالی 

 را با چندین برابر افزایش داد.

 ارزش: املش بانکداری صنعت الکترونیک وکار کسب الگوی اصلی ابعاد گرفته، صورت شناسی مفهوم از استفاده با پژوهش این در

 فاهیم،م واستخراج حاصل نتایج به توجه وبا مشخص کنندگان وتامین توزیع های کانال ساختارمالی، مشتریان، شده، ارائه جدید

 ای یشهر های تفاوت وکاری کسب مدل دراکثرابعاد سنتی بانکداری مدل و الکترونیک بانکداری وکاری کسب مدل شد مشخص

عالوه بر این . است شده پرداخته وکار کسب مدل طراحی مختلف های روش بررسی و مطالعه به مقاله دراین همچنین.دارند

ومشکالت پیش روی آن پرداخته شده درمقاله ی حاضرضمن تعریف بانکداری الکترونیک به اهمیت وضرورت آن ونیز موانع 

 انکداریکارب و کسب مدل به مربوط درتحقیقات جدید مسیری تواند می و بوده جدید تحقیقی موضوع نظر از حاضر تحقیقاست.

 .بگیرد قرارالکترونیک 

 

 پیشنهادات:

 تمام و قدقی بررسی یک ابتدا تا است بانکداری،الزم صنعت الکترونیک وکار کسب مناسب های مدل انتخاب اهمیت به توجه با-

 .گیرد صورت الکترونیک وکار کسب عیارازمدلهای

ترویج فرهنگ صحیح ومناسب استفاده از ابزارها و خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از رسانه های همگانی و تابلوهای -

 .تبلیغاتی

های اجتماعی و اعتمادسازی و  الکترونیک به منظور جلب حمایتری حمایت از سازمان ها و بانک های پیشرو در عرصه بانکدا-

 تشویق آنها.

 .تدوین قوانین و دستورالعملهای اجرایی شفاف-
 

 .توجه کافی و سریع به ایجاد ساختارهای مخابراتی و امنیتی در شبکه های اینترنتی کشور و توسعه آنها-

پدیده ها ) با توجه به اینکه این قبیل تکنولوژی جزء تکنولوژیهای وارداتی  بومی کردن فرهنگ و ابزارهای مورد نیاز استقرار این-

باشد الزم است تا برنامه های مورد نیاز جهت بومی سازی آن تهیه و اجرا گردد تا بتوان از مضرات یک پدیده غیر متجانس با می

 سایر بخشهای جامعه پیش گیری نمود.(

     . آنها ایده های مستمر تبادل و مشتریان نظرهای نقطه انتقال به منظور مناسب توسط بانکها ارائه ی تسهیالت-

 :ومأخذ منابع 
 1332 ؛ تهران ، الکترونیک تجارت همایش اولین مقاالت ،مجموعه کهزادی -

 مشنریان به الکترونیکی خدمات ارائه در موجود هایریسک بررسی " ،(1336) عقیق؛ شکوه، رضوی شبینم؛ دوستی، علیرضا؛ آبادی، بهمن -

 .16و15 شماره توسعه، اقتصاد ماهنامه "الکترونیک بانکداری در ها،بانک

 ، 20 شماره توسعه، پیک ،(اول قسمت) ایران در آن سازی پیاده روش و محدودیتها نیازها، پیش الکترونیک، بانکداری" نوروز، کهزادی، -

 .1331 تابستان

 .20 شماره ای،حرفه بازاریابی ماهنامه "چیست؟ الکترونیکی کار و کسب "(2113) سهیل، سعیدی، -
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 المهع دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده کارشناسی، نامه پایان ، "ایران در الکترونیک بانکداری موانع "( 1331) شاهد، ابراهیمی، -

 .طباطبایی

 "کشور خصوصی های بانک در الکترونیکی بانکداری ی توسعه راهکارهای و موانع بررسی " ،( 1333) محمود، جعفرپور، حمید؛ آماده، -

 نهم سال پژوهشی، – علمی اجرایی مدیریت ی پژوهشنامه

 3 شماره الکترونیک، بانکداری ماهنامه " نوین بانکداری در وری بهره مدیریت "( 1330) ، مجید قاسمی، -
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