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بااا ورااور انداافن در اااوریهااای اعفتااا ی و نااوی و باام و ااود هماادن پیوناادهای پساای و پیشاای در
کسبوکارهای الکترونیک نظیر ای ترنت ،موبایل ،شبکمهای ا تماتی و  ،...مدل کسبوکار باا ررییای ناوی
وارد بازارهای مختلف از ملم بانکداری شده و بم دلیل مزیتهای حاصل از دوی

مدل ،در بانکداری دنیاا

ساختار نوی ی برای ا زایش اثربخشی و حداکثرسازی سود ب ا نراده شد و بانکهای مو ق دنیا بم بیای مادل
کسبوکار و انتخان ساختار مر بط پرداخت د .در بانکداری با استیاده از مدل کسبوکار می وان بم بررسی و
جزیمو حلیل گروههای مشتریان ،روشها ،کانالها ،ابزارها ،سیستمهای ار باط با مشتری ،م ابع و رالیتهاا و
ریان درهمدی و هزی مها برای ارائم خدمات بم مشتریان پرداختم و با راهبرد برد -برد بم حداکثرسازی سود
و م ا ع بانک ،مشتری و سایر ذینیران اقدام نمود .ریی مدل کسبوکاار در هار باناک و در کال در شابکم
بانکی کشور م جر بم ا زایش بررهوری و کارایی شده و از ا فف م ابع و درگیر شدن بانکها در امور ماوازی
و مرم ر از هن ،بم و ود همدن رقابتهای ناسالم کم از ددان مدل کسبوکار در بانکهاا و شاابم خادمات
کلیم بانکها نشئت میگیرد ،لوگیری میک د .در ای

مدالم ضم

مرر ی و شاری

اابلوی عراحای مادل

کسبوکار ارائمشده وسط الکساندر استروالدر و همکااران و عراحای و حلیال اابلوی کسابوکاار بارای
بانکداری امع کشور در سم مدطع گذشتم ،حال و هی ده ،نسبت بم حلیل وضریت مو ود رالیت بانکهاا در
نظام بانکی کشور اقدام و در انترا پیش رادهایی برای برونر ت از ای وضریت ارائم شده است.
واژگان کلیدی :مدل کسبوکار ،ابلوی عراحی مدل کسبوکار ،بانک ،بانکداری امع.
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 .1مددمم
بانک تنها نهاد مالی است که سپرده مردم را جمعآوری کررده و اقردام بره ای رای تترهيار و ارائره
واس ه گری و تأمين خدمار مالی ،تأمين نقردینگی ،مردیریت ریترک ،کرر کرردن خرت یردم تقرارن
اطایاتی بين سرپردهگراار و قرر

گيرنرده از طریر انجرام نررارر مشررو  ،و نير ایجراد مکانيتر

کرداخت مناسب را از دیگر فعاليتهای بانکها ینوان کردهاند به هر حال ،اگر مقررار اجازه دهرد
بانکها میتوانند درزمينههای مالی غيربانکی نير مقصرو ر و خردمار ارائره کننرد و یرا در سر
جهانی بر گتتره دو نقع اصلی (واس هگری و داشتن قدرر نقدینگی) بيف ایند در سرالهرای اخيرر
ني ر مجمویرره تقررو ر در صررنعت بانکررداری و مه ر تررر از آن ،حاکميررت و مقوریررت مشررتری در
کتبوکار سازمانها منجر به ظهور شکلهای جدیدی از بخعبندی مشتری در بانرکهرا و شرکل-
گيری مفهوم بانکداری جامع شده است (هفرنان)2831 ،
تقو ر اخير درزمينههای اقتصادی ،اجتمایی ،فرهنگی و مهر ترر از آنهرا تکنولرویی ،فارای
کتبوکار را دستخوش تغييرار بتيار زیادی نموده است این تغييرار در یين اف ودن بر کيچيردگی
و کویایی مقيط سازمانها ،گ ینههای بتيار متنرویی را بررای خلر  ،ارائره و کترب ارزش در اختيرار
آنها قرار داده است در این راستا ،مدل کتبوکار بهینوان یک مفهوم نوین مدیریتی از اوایل دهره
 2991ميادی و با ظهور کتبوکارهای اینترنتی ،وارد ادبيار کتبوکار شد ترا برا زبرانی سراده بره
توصي

و تبيين جریان ارزش در سازمانها بپردازد مدل کتبوکار ،سازمانها را قادر مریسرازد ترا

درباره کتبوکار خود ،رقبا یا هر سازمان دیگری بره تفکرر کرداختره و رمن تشرری وی گریهرای
آنها ،دست به خل گ ینههای استرات یک ب نند (استروالدر)1121 ،
طراحی هوشمند و نوآورانه مدل کتبوکار در بانکهرای کشرور مرورد غفلرت قررار گرفتره و
اکثر بانکها از بدو تأسيس نتبت به ارائه خدمار مشرابه بره آحراد جامعره اقردام مرینماینرد و حتری
تقو ر و کيشرفتهای ایجادشده در صنعت بانکداری و بهکارگيری گتترده بانکداری الکترونيک
در بانکهای کشور ني نتوانتته تغييراتی را در مدل کتبوکار آنها ایجاد نمایرد و بانرکهرا بردون
توجه به متائل و چالعهای مقيط جدیرد ،کتربوکرار سرنتی خرود را در قالرب اب ارهرای نروین و
بتترهای الکترونيک ،مدیریت و هدایت میکنند این مو و زمانی جالبتر میشود که با توجه بره
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بانکمقور بودن اقتصاد کشور و به دليل برخی متائل و فشارهای نهادهای دولتی و نرارتی ،برهویر ه
در بانکهای دولتی و خصوصیشده (و حتی خصوصی) ،این قبيل بانکهرا در اکثرر مواقرع ملر م بره
غيریملياتی بانکها به با تر از چهار درصد ،رقابرت ناسرال و رفتارهرای غيراخاقری را نير در نررام
بانکی کشور رق زده است به هر حال با توجه به تقو ر شکلگرفتره در صرنعت بانکرداری دنيرا و
روند رو به رشد آن ،بانکهای کشور دیر یا زود باید دست به خلر و برازآفرینی مردل کتربوکرار
خود ب نند
باور بر این است که بانکها از طری طراحی هوشمندانه مدل کتبوکار خود میتواننرد دسرت
به نوآوری در تعری

اهداف و مأموریتها ،تعيين بخعهرای برازار اختصاصری و مشرتریان خرا ،

خل ارزشهای منقصربهفرد برای مشرتریان ،تعریر

کانرالهرای ارائره خردمار و مردیریت روابرط

مشتریان و نهایتاً کاهع ه ینههای غيریملياتی و اف ایع درآمدها و سودآوری ب نند
در این مقاله ،من تشری روششناسی تدوین مدل کتبوکار برای بانکداری جامع ،تقليرل و
کيشنهادهایی ارائه شده است تا فت بابی برای ساماندهی فعاليت بانکهرا توسرط نهادهرای یربرط و
یصاح کشور بوده و زمينه ایجاد نوآوری در مدل کتبوکار بانکها فراه شود
 .4حوالت بانکداری
بانکداری در دنيای امروز با آنچه روزگاران کيشين بوده است تفاور زیادی دارد بانرکهرای امرروز
متشکل از کارمندانی با چندین مهارر هتتند که با سره جریران اصرلی موجرود در فارای بانکرداری
امررروز شررامل مقررررارزدایرری ،تکنولرروییهررای نرروین و جهررانیسررازی مواجهنررد (هفرنرران)2831 ،
مقررار زدایی یمدت ًا در دو حروزه حراف برخری قروانين تقميلری از سروی دولرت و حراف برخری
مقدودیت های توافقی موجرود در یرک حروزه تجراری رد داده اسرت در کشرورهای کيشررفته ایرن
فرایندها بهطور یمده در سه فاز انجام شده است مرحله نختت :حاف کنترلهای مقرداری برر روی
داراییهای بانکها و حاف مقدودیتهای سق

نرد بهره ای ایی به سپردهها؛ مرحله دوم :حراف

مقدودیتهای تخصصیسازی حوزه یملکرد بانکها و سایر واس ههای مالی (کره بره آزادی یمرل
این دو حوزه در رقابت با یکدیگر منجر شد)؛ مرحله سوم :ورود مؤستار تازهوارد به ایرن یرصره از
فعاليتها بهطور مثال در س

بينالمللری شررکت جنررال الکتریرک برا راهانردازی حروزهای جدیرد
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درگير فعاليتهای بینرير تأمين مالی صنعتی ،لي ینگ ،ایتباردهی به مشتریان ،سرمایهگااری و بيمره
شد
کيع روی بانکها در ه اره سوم است به گفته بيل گيرتس« :تکنولرویی بره بانرکهرا ایرن امکران را
میدهد که به مشتریان خود ن دیکتر باشند و به آنها طي

وسيعی از خدمار برا ه ینرههرای کمترر

ارائه کنند و فرصتهای ب رگی را به بانکها یر ه میکند و مه این است که بانرکهرا از ایرن
فرصتها استفاده کنند تا همچون دایناسورها مقو نشوند»
توسعه شگفت انگي فنراوری اطایرار و ارتباطرار و گترترش آن بره بازارهرای کرولی و برانکی
جهان ،یراوه برر تترهيل امرور بررای مشرتریان بانرکهرا ،روشهرای جراری بانکرداری را متقرول و
دگرگون کرده است فناوری بانکها ،فناوری کردازش ،نبرت ،نگرهداری ،تغایره و تبرادل اطایرار
مشتریان است این فناوری به تدریج تکامل یافته و همراه برا کيشررفت اطایرار و ارتباطرار متقرول
شده است چند دهه اخير تقو ر شگرفی در نرام بانکداری به وجود آمده است که ایرن تقرو ر
را به چهار دوره میتوان تقتي نمود (هفرنان)2831 ،
 دوره اول :اتوماسيون کشت باجه؛
 دوره دوم :اتوماسيون جلوی باجه؛
 دوره سوم :متصل کردن مشتری به حتا ؛
 دوره چهارم :یکپارچهسازی سيتت ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی یمليار بانکی
بانکداری الکترونيک جدیدترین روش ارائه خدمار بانکی است کره بررخاف روش سرنتی ،از
طری کانالهایی نرير دستگاههای خرودکرداز ( ،)ATMتلفرن ،کایانرههرای فرروش ( ،)POSاینترنرت،
موبایل و قابل ارائه است همين تنو بایث شرده ترا تعراری
امکان کایر باشد ليکن در یرک تعریر

گونراگون از بانکرداری الکترونيرک

جرامع ،بانکرداری الکترونيرک یبرارر اسرت از اسرتفاده از

کانالهای الکترونيک توزیع و فروش خدمار که در واقع زیرگروه ترأمين مرالی الکترونيرک اسرت
بانکداری الکترونيک دارای س وح مختل

اسرت هرقردر بره سرمت سر وح برا تر حرکرت کنري ،

یمليار دستی کمتر ،سيتت های رایانهای متمرک تر ،شربکه قابرل دسترسری گترتردهترر ،مقردودیت
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زمانی و مکرانی کمترر و درنهایرت ،امنيرت اطایرار برانکی بيشرتر خواهرد برود مهر تررین م ایرای
بانکداری الکترونيک یبارراند از (هفرنان:)2831 ،
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 تمرک بر کانالهای توزیع جدید؛
 ارائه خدمار جدید به مشتریان؛
 استفاده از راهبردهای تجارر الکترونيک؛
 یکپارچهسازی کانالهای مختل ؛
 مدیریت مؤنر اطایار؛
 هدایت مشتریان بهسوی کانالهای متناسب با نياز آنها؛
 کاهع ه ینهها؛
 اف ایع درآمد؛
 دستيابی در هر مکان و هر زمان؛
 ارتقای امنيت در جابهجایی کول؛
 کمک به حفظ مقيط زیتت ،کاهع آلودگی و مصرف انریی؛
 گتترش بازار و جا مشتری.
 .4چالشهای پیشروی بانکداری در تصر حاضر
با توجه به تقو ر اخير ،اسکينر چهار چرالع کريعروی بانرکهرا در یصرر حا رر را چرالعهرای
مربوش به مقررار ،مشتری ،تکنولویی و از همه مهر ترر سرودآوری مریدانرد (سروليوان و همکراران،
 2)1122وی معتقد است قوانين مربوش به حمایت شرهروندان در مقابرل زیرانهرای احتمرالی و یرا در
جهت مبارزه با تروریت و جنایار؛ بهیاوه مقرررار جهرانی از آن رو چرالع تلقری مریشروند کره
یمدتاً بانکها را وادار به انجام کارهایی میکنند که بانک و مشتری تمایلی به انجام آنها ندارد
چالع مربوش به مشتریان (ای از مشتریان خرد و مشتریان یمده) بيشتر ناشی از رشد تکنولرویی
است در دنيای امروز برخاف گاشته که مشتریان برای انجام امور خود شخصاً در بانکهرا حارور
مییافتند؛ رشد تکنولویی ،بانکها را به یک مؤسته تأمين خدمار و کا بهصورر سرل سررویس

1. Sullivan, et al, 2014
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تبدیل کرده تا به ارائه اینترنتری خردمار بره مشرتریان بپردازنرد خاصريت ایرن چرالع آن اسرت کره
برخاف چالع قبلی ،نویی چالع تکنولوییمدار است نره دولرتمردار و هردایت و مترير آتری آن
برای بانکها بتيار اساسی است که همگام با تغييرار تکنولوییک قابليت خدماررسرانی خرود
به مشتریان را بهروز کنند همانطور که کيعتر کر شرد تکنولرویی امرروزه بيشرتر توسرط مشرتریان
تعری

میشود و نه دولتها تجربه نشان داده است بانکهایی که در ایدههای جدید سرمایهگااری

میکنند و از لقاظ برنامههای مربوش به کارمندان ،شعب ،تکنولویی و خدمار ،تجربههای جدیردی
را از سر میگارانند نتبت به بانکهایی که بهطور متتمر درصدد حاف ه ینرههرا و یردم توجره بره
تجربههای جدید هتتند موف ترند درواقع یلیرغ آنکه توجه اکثر بانرکهرا مع روف بره مردیریت
ه ینههاست ،بانکها باید بيع از کيع بر حوزه سودآوری متمرک شوند و حتی اگرر مجبرور شروند
در مقاطعی در این موارد سرمایهگااریهای جدید و کر ریتک انجام دهند
مؤسته کرایس واترهاوس کوکرز ( )PWCکه یکی از چهار شرکت بر ر
س

و برترر مشراوره در

جهان است (ویکیکدیا ،دانشنامه آزاد) در «بررسی بانکداری در افر  »1111بيران مریدارد کره

در آینده الگوهای تصمي مشتری ،کيچيردهترر خواهنرد شرد خریرد ارزشمقرور ،برر اسراس کویرایی
قيمت -کيفيت بهطور قابلتوجهی تقت تأنير دیدگاههرای شخصری و تمایرل بره بيران آن دیردگاههرا
بهصورر یلنی ،قرار خواهد گرفت مشتریان تقا ای قيمت کایينتر برای کا هرای اساسری خواهنرد
داشت ،اما برای کا ها و خدماتی که شخصاً برای آنها مه تر است ،حتی حا ر بره کرداخرت انعرام
ني هتتند رشد نتبی جمعيت بخعهای مشتریان ،مشتریان جوان و متن را اف ایع داده و چرالعهرا
و فرصتهای جدید وی های را برای بانکها به ارمغان میآورد درحالیکه مشرتریان سرالمند تمایرل
به دریافت خدمار حاوری را دارند ،اما وفادارترند؛ مشرتریان جروان وفراداری کمترری دارنرد و برا
توجه به درک بيشتر از تکنولویی ،خيلی بيشرتر تمایرل بره بررسری و کترب اطایرار دارنرد و وارد
بهترین معامار میشوند (سوليوان و همکاران)1122 ،
این مؤسته در بررسی مربوش به اف  1111بانکداری ،سه چالشی که بانکهای دنيا با آن روبررو
خواهند بود را در بانکهای آمریکا ،اروکا ،آسيا -اقيانوسيه و بازارهای نوظهور ،به شررح جردول ()2
معرفی و بهمنرور مواجهه با این چالعها سه اولویت سرمایهگااری برای هرکدام بيان مینماید
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دول  .1چالشها و اولویتهای سرمایمگذاری بانکها در ا ق 4242

اروکا

آسيا ر اقيانوسيه

بازارهای
نوظهور

ت بي با مقررار ()%24

سرمایهگااری برای ت بي مقررار ()%65

جا مشتریان جدید ()%86

ارتقای خدمار مشتری ()%25

اف ایع قابليت سودآوری مشتری ()%88

استقرار تکنولویی جدید ()%81

ت بي مقررار ()%21

سرمایهگااری برای ت بي مقررار ()%85

جا مشتریان جدید ()%88

ارتقای خدمار مشتری ()%65

از دست دادن ایتماد ()%82

استقرار تکنولویی جدید ()%14

جا و بازآموزی استعدادها ()%83

ارتقای خدمار مشتری ()%62

جا مشتریان جدید ()%82

تققي و توسعه و نوآوری ()%21

تازهواردان بازار ()%16

توسعه مقصو ر جدید ()%82

جا مشتریان جدید ()%24

ارتقای خدمار مشتری ()%24

جا و بازآموزی استعدادها ()%28

تققي و توسعه و نوآوری ()%85

تازهواردان بازار ()%19

توسعه مقصو ر جدید ()%81

مأخا :سوليوان و همکاران1122 ،

 .2اولویتهای مدل کسبوکار بانکها برای دوی

استرا ژی

بر اساس م العار مؤسته  PwCیمده تاش و اولویتهای نرام بانکی برای تدوین مدل کتبوکار
و استرات ی در اف  1111به شرح یل است (سوليوان و همکاران:)1122 ،


وسرم مدل کسبوکار مشتری محور :بانکها امروزه درک سادهای از مشتریان داشته و دارای
سبد مقصو ر خيلی کيچيدهای هتتند بانکهای موفر در افر  1111درک بتريار کراملی از
مشتریان خود ایجاد و بهصورر چش گيرری سربد مقصرو ر خرود را سرادهسرازی مریکننرد
بنابراین یک تجربه مشتری یالی را با س وح ریتک یملياتی کایينتر ارائه مینمایند همه اینها
از درک نيازهای مشتریان شرو خواهد شد ،نه از مقصو ر و قيمتگااری



غییر شبکم روش :در اف  1111همه بانکها ،بانرکهرای باواسر ه خواهنرد برود و بانکرداری
شعبهای خيلی سریع تغيير مییابد بانکهرا برا ارائره خردمار «هرر زمران» و «هرر جرا» (خردمار
الکترونيک) همه کانالهای بانکداری را در یک روش منتج بهطور کامل بهينه مینماینرد بره
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موازار انتقال تراکنعها و خدمار به کانالهای غيرحاوری ،شعبی که نمیتوانند خل ارزش
کنند باید تع يل شده یا تغيير شکل دهند
کره ینهای را توسعه دادهاند اکنون آنها بایرد سرادهسرازی شروند افر ایع انتررارار مشرتری،
فعاليت ف اینده قانونگااران و کيگيریهای سهامداران ،آن را میطلبد باید از مشرتری شررو و
بهصورر معکوس نتبت به این سادهسازی اقدام شود سادهسازی نيازمنرد ایرن اسرت کره همره
مقصو ر ،کانالها ،سازمان و یمليار ،سادهسازی شده و تغيير یابند ایرن کرار ب رگری اسرت
اما انجام درست آن میتوانرد تجربره مشرتری بهينرهای را ارائره نمایرد کره ازنررر سراختاری نير
ک ه ینه و دارای ریتک یملياتی کایينی خواهد بود



کسب مزیتهای اعفتا ی :کتب اطایار میتواند بازی را تغييرر دهرد بانرکهرای چابرک،
م یرت رقرابتی را در همره زمينررههرای فعاليرت بانرک نريررر تجربره مشرتری ،تارمين تعهرردار و
قيمتگااری ،یمليار ،مدیریت ریتک و مدیریت مالی /ه ینره ،ایجراد مریکننرد بانرکهرای
اندکی قادر به کتب مهاررهای یکپارچهسازی ،تقليل و اقدام بر اساس بينع حاصرل از انبروه
دادههای در حال اف ایع هتتند



ا زایش نوهوری و قابلیتهای مربوط بم هن :نوآوری تنهرا یامرل خيلری مهر اسرت کره رشرد
کایدار درآمد و سودآوری در بانکداری را هدایت میکند امرا بانرکهرا امرروزه مکرانی بررای
ایجاد نوآوری نيتتند بانکها نيازمند سازماندهی و مدیریت متفراور هترتند ترا از اسرتعدادها
حمایت و آنها را توانمند سازند ،در فرایندهای توسعه خود چابک شوند و درزمينه شراکت برا
مؤستار بيرونی باز باشند رهبران بازارهای توسعهیافته نيازمنرد اتخرا یرک رویکررد نوآورانره
هتتند



مدیریت پویای ریسک ،مدررات و سرمایم :در گاشته ،مقررار فقط یکری از ماحررار متعردد
بود سرمایه زیاد بود و مقدودیت مهمی برای کتبوکرار مقترو نمریشرد تصرور مریشرد
مو ویار مدیریتی ک و غيرقابل دسترس باشند امروزه نه تنها مقررار خيلی کيچيدهتر هتتند
بلکه قانونگااران خيلی بدبين هتتند و انع راف کمترری در راب ره برا ررورر بهبرود ت بير ،
گ ارشدهی و فرایندها و دادههای زیربنایی کتبوکار دارند رهبری بانرکهرا یرک رویکررد
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متفاور و جامعتری برای مدیریت ال امار مقرراتی آنهاست این رویکرد ،یمرلگررا ،کویرا و
بهطور ف اینده سازگار با روند معمول است
اولویتهایی که بانکها برای سرمایهگااری میتوانند داشته باشند تا زمينه موفقيرت آنهرا در آینرده
مهيا شود ،بازبينی مدل کتبوکار بانکها و طراحی نوآورانه مدل کتبوکار آنها میتوانرد اولرين
قدم برای کاسخگویی به این چالعها ،مبنایی برای تعيين اولویتهای استرات یک بانکهرا و مقملری
برای سرمایهگااری بهينه توسط آنها باشد
 .4مدل کسبوکار
امروزه بخع زیادی از یوامل آشفتگی برازار از کنتررل سرازمانهرا خرار اسرت بقرران اقتصرادی،
تقو ر سریع در مؤلفههای مردمشناسی ،رقابت جهانی ف اینده ،متائل زیتتمقي ری و بترياری از
این قبيل تقو ر ،تأنير یميقی بر مدلهای کتبوکار سازمانها مریگراارد ازآنجاکره سرازمانهرا
توانایی تغيير مقي ی که در آن فعاليت میکنند را ندارند ،اغلرب بررای حفرظ موقعيرت رقرابتی خرود
چارهای ج تغيير مدلهای کتبوکار و گراهی اوقرار خلر مردلهرای جدیرد ندارنرد (کرارک و
همکاران )1121 ،تجار موجود نشان میدهد شرکتهایی که زمان کافی برای طراحی مردلهرای
کتبوکار نوآورانه صرف میکنند بهخوبی نتيجه کارشان را میبينند بهطورکلی ،تصميماتی که در
طراحی مدل کتبوکار اتخرا مریشروند ،انرر قابرلتروجهی در سرودآوری شررکت دارنرد (اولرت،
)1128
مدل کتبوکار چارچوبی یالی برای توصي  ،تقليل و بازآفرینی یک شغل ،یک کتبوکرار
یا یک سازمان در اختيار میگاارد در کایهایترین س

اقتصادی ،مدل کتبوکرار ،من قری اسرت

که سازمان به کمک آن خود را به لقاظ مالی سرکا نگه میدارد مدل کتبوکرار ،شربيه بره طرحری
کلی برای استرات ی یمل میکند تا استرات ی از طریر سراختارها ،فراینردها و سيترت هرای سرازمانی
کيادهسازی شود (استروالدر و کيگنيور )1121 ،بنابراین مدل کتبوکار مناسب میتواند تفاور ميان
موفقيت و شکتت باشد (استروالدر و همکاران )1122 ،بهطور کلری مردل کتربوکرار ،مرا را قرادر
میسازد ترا دربراره کترب وکرار سرازمان خرود ،رقبرا ،یرا هرر شررکت دیگرری بره تفکرر کرداختره و
وی گیهای آن را تشری نمایي
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در این بخع ،من تشری مدل طراحی کتبوکار ارائره شرده توسرط الکتراندر اسرتروالدر و
همکاران ( ،)1121تاش میشود با تمرک وی ه بر مدل ماکور ،نتبت به تردوین مردل کتربوکرار
روند تقو ر کتبوکار بانکها کيشنهادهایی ني ارائه شود
 .1-4ا زای سازنده ابلوی عراحی مدل کسبوکار

استروالدر و همکاران ( ،)1121مدل کتبوکار را از طری نه ج ء سازنده اساسی تشری کرردهانرد
این نه ج ء من

چگونگی کتب درآمد یک شرکت را نشان میدهند این اج ا در دو طررف مردل

قرار گرفتهاند سمت راست مدل ،اج ایی را در بر مریگيررد کره سرازمان از طریر آنهرا بره کترب
درآمد میکردازد این اج ا شامل بخعهای مشتریان ،ارزش کيشنهادی ،کانالهرا ،روابرط مشرتریان و
جریانهای درآمدی هتتند در سمت چپ مدل کتربوکرار ،منرابع کليردی ،فعاليرتهرای کليردی،
مشارکتهای کليدی و ساختار ه ینه قرار دارد کره نراظر برر اجر ای ه ینرهای مردل هترتند اجر ای
م بور ،چهار حي ه اصلی یک کتبوکار را کوشع میدهند :مشتریان ،ارزش کيشنهادی ،زیرساخت
و کایداری مالی اج ای سازنده تابلوی طراحی مدل کتبوکار و ارتباش و تعامل آنها در شکل ()2
قابل مشاهده است

شکل  .1ا زای سازنده ابلوی عراحی مدل کسبوکار
مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،
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 .4-4عبدمهای مشتریان

طبقههای مشتری ،گروههای مختلفی از افراد یا سازمانهرایی را تعریر

مریکنرد کره سرازمان قصرد

مشتریان (سودآور) هيچ سازمانی نمیتواند در بلندمدر دوام آورد برهمنررور بررآورده کرردن بهترر
نيازهای مشتریان ،سازمان ممکن است آنان را در بخعهرایی جداگانره برحترب نيازهرای مشرترک،
رفتارهای مشترک و سایر وی گیها گروهبندی کند مدل کتبوکار ممکن است یک یا چند بخع
بر

یا کوچک از مشتریان را تعری

کند سازمان باید هوشيارانه تصمي بگيرد که خواهران ارائره

خدمت به چه بخعها و چش کوشی از چه بخعهایی است کس از اخا این تصمي  ،مریتروان مردل
کتبوکار را بر کایه درکی قوی از نيازهای خا

مشتری بهدقت طراحی کررد گرروههرای مشرتری

در صورتی بخعهای متتقلی را نشان میدهند که:


نيازهای آنان احتيا به یک کيشنهاد مج ا داشته باشد و این نيازها ،آن کيشنهاد را توجيه کنند



دسترسی به هر یک از این گروهها از طری کانالهای توزیع متفاوتی امکانکایر باشد



به روابط متفاوتی نياز داشته باشد



سودآوریهای آنان بهطور کلی متفاور باشد



تمایل به کرداخت کول برای جنبههای مختلفی از ارزش کيشنهادی داشته باشند
مدلهای کتبوکار با توجه به انوا مختلفی از بخعهای مشتری تدوین میشود کره برخری از

آنها در جدول ( )1گردآوری شده است
دول  .4انواع مختلف بخشهای مشتری و وصیف هنها
توصي

طبقههای مشتری
بازار انبوه
بازار گوشهای
بازار
بخعبندی شده
بازار متنو
بازار چندوجهی
مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،

تمای ی بين بخعهای مختل
نيازهای بخعهایی وی ه و خا

مشتری قائل نيتتند
از مشتریان را برآورده میکنند

بين بخعهای بازار با نيازها و متائل به نتبت متفاور ،تمای قائل میشوند
به دو بخع مشتری نامرتبط ،با نيازها و متائل بهشدر متفاور ،خدمت ارائه میکند
به دو یا چند بخع مرتبط مشتری خدمت ارائه میدهند
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 .4-4ارزشهای پیش رادی

ارزشهای کيشنهادی ،بتتهای از مقصو ر و خردمار را توصري

مریکنرد کره بررای یرک بخرع

شرکتها توسط مشتریان است هر ارزش کيشنهادی متشرکل از بترتهای منتخرب از مقصرو ر و یرا
خرردمار اسررت کرره نيازهررای یررک بخررع خررا

از مشررتریان را برررآورده مرریکنررد بنررابراین ارزش

کيشنهادی ،مجمویه یا بتتهای از منافع است که شرکت به مشتریان کيشنهاد میدهد
بعای از ارزش های کيشرنهادی نوآورانره بروده و کيشرنهادی جدیرد ،متمرای و جهشری مقترو
می شوند برخی ه ممکرن اسرت شربيه بره کيشرنهادهای کنرونی برازار بروده ،امرا دارای وی گریهرا و
تمای اتی ا افه بر آنها باشند ارزش کيشنهادی ،ترکيبی متمای از یناصری است که نيازهرای بخشری
از مشتریان را برآورده کرده و از این طری خل ارزش میکند ارزشها ممکن است کمّی (از قبيرل
قيمت ،سریت خدمترسانی) یا کيفی (همچون طراحی ،تجربه مشتری) باشند یناصرری از فهرسرت
مندر در جدول ( )8میتواند به ارزشآفرینی برای مشتری کمک کند
دول  .4ارزش خلق ارزش برای مشتری
یناصر خل ارزش
تازگی
یملکرد

توصي
برآورده کردن مجمویه ای کاماً جدید از نيازهایی که قباً به یلت یدم وجود کيشنهاد مشابه ،درک
نشده بودند
بهبود یملکرد مقصول یا خدمت

سفارشیسازی

سازگار نمودن مقصو ر و خدمار با نيازهای شخصی یا بخعهای خاصی از مشتریان

انجام کامل کار

کمک به انجام کامل کار برای مشتریان

طراحی

یک مقصول ممکن است به خاطر طراحی فوقالعاده ،برجتته شود

قيمت

ارائه کيشنهادی مشابه ،به قيمتی کمتر برای برآوردن نيازهای بخعهای مشتری حتاس به قيمت

کاهع ه ینه
ریتک
قابليت دسترسی
راحتی/قابليت استفاده

کمک به مشتریان برای کاهع ه ینهها
کاهع ریتکی که مشتریان در هنگام خرید مقصو ر یا خدمار متقمل میشوند
ایجاد دسترسی به مقصو ر و خدمار برای مشتریانی که کيع از این به آن مقصو ر و خردمار
دسترسی نداشتهاند
ایجاد راحتی برای انجام یک کار یا تتهيل استفاده از مقصو ر

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،
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 .2-4کانالها

کانالها ،بيانکننده این است که شررکت برهمنررور ارائره ارزش کيشرنهادی مروردنرر بره بخرعهرای
ارتباطی ،توزیع و فروش ،واسط ميان شرکت با مشتریان آن میباشند کانالها نقاش تماس با مشرتری
هتتند و نقع مهمی را در تجربه مشتری ایفا میکنند کانالها وظای

متعددی را انجام میدهند کره

برخی از آنها در جدول ( )2خاصه شدهاند هر کانالی میتواند برخی از ایرن وظرای

و یرا تمرامی

آنها را کوشع دهد
دول  .2پ ج ووییم کانالها
وظای

توصي

کانال

آگاهی

نقوه اف ایع س

آگاهی مشتریان از مقصو ر و خدمار سازمان

ارزیابی

نقوه کمک به مشتری در ارزیابی ارزش کيشنهادی سازمان

خرید

نقوه فراه نمودن امکان خرید مقصو ر و خدمار خود برای مشتریان

تقویل

نقوه تقویل ارزش کيشنهادی سازمان به مشتریان

کس از فروش

نقوه فراه نمودن خدمار کس از فروش برای مشتریان

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،

کانالها را میتوان بهصورر متتقي و غيرمترتقي  ،همچنرين کانرالهرای اختصاصری شررکت و
کانالهای شریک تقتي بندی کرد نکته ظری

در این ميان ،ایجاد توازن مناسب بين انروا مختلر

کانالها و نقوه یکپارچهسازی آنها است این امر منجر به ایجاد یک تجربه یالی برای مشتری شرده
و درآمدها را بيشينه میکند
 .4-4ار باط با مشتری

بخع ارتباش با مشتری ،انوا رواب ری را توصري

مرینمایرد کره شررکت برا بخرعهرای خاصری از

مشتریان برقرار میکند شرکت باید نو راب های را که میخواهد با هر گروه از مشتریان ایجاد کند،
برای خود شفاف کند گتتره این روابط میتواند از ارتباطار حاوری تا خدمار کشتيبانی خودکار
را در برگيرد انگير ه هرایی نريرر جرا مشرتری ،حفرظ مشرتری ،افر ایع مير ان فرروش مریتواننرد
کيعرانهای ارتباش با مشتری باشند
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دول  .4انواع ار باط با مشتری
توصي

کمک شخصی

مشتری میتواند در فرایند خرید یا کس از انجام آن ،از همراهی و کمک فردی در سازمان که نقع
نماینده آن مشتری را بر یهده دارد ،استفاده کند

کمک شخصی اختصاصی اختصا
سل سرویس

خدمار خودکار

جوامع

خل مشترک

یک نماینده وی ه برای یک مشتری خا

که یمي ترین و صميمانهترین نو روابط است

شرکت هيچ نو راب ه متتقيمی با مشتریان ندارد و مشتریان خودشان اقدامار زم را از طری
وسایل موردنياز مهيا شده توسط شرکت انجام میدهند
شکل کاملتری از سل سرویس که میتواند مشتریان خا

را تشخيص داده و بر اساس سفارشار

و مباد ر صوررگرفته ،اطایاتی را به آنها ارائه دهد
کشتيبانی از جوامع آناین که من برقراری ارتباش صميمانهتر با مشتریان فعلی و بالقوه ،به کاربران
امکان تبادل دانع و حل متائل یکدیگر را میدهد
سازمانها کا را از روابط سنتی مشتری -خریدار فراتر گااشته و با مشتریان بهصورر مشترک به خل
ارزش و نوآوری در مقصو ر و خدمار میکردازند

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،

بخع ارتباش با مشتری مدل کتبوکار شرکت ،تأنير یميقی بر تجربه کلی مشتری مریگراارد
گونههای مختلفی از ارتباش با مشتری در روابط شرکت با یک بخع خا

از مشرتریان وجرود دارد

که در جدول ( )6نمونههایی ارائه شده است
 .4-4ریانهای درهمدی

جریانهای درآمدی نشاندهنده درآمدی است که سازمان از هر بخع مشتری کتب مریکنرد اگرر
مشتریان قلب مدل کتبوکار باشند ،جریانهای درآمدی شریانهای آن را تشکيل میدهند سازمان
باید تشخيص دهد که هر بخع مشتری واقعر ًا بررای چره ارزشری تمایرل بره کرداخرت کرول دارد در
صورتی که سازمان به این سؤال کاسخ درستی دهد ،قادر به ایجاد یک یا چند جریان درآمردی بررای
هر بخع مشتری میشود هر جریان درآمدی ممکن است سازوکارهای قيمتگااری مختلفی داشته
باشد ،مانند قيمتهای نابت ،چانهزنی ،م ایده ،بر اساس بازار ،بر اساس مقدار و یا مدیریت بازده
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دول  .4راههای ایجاد ریان درهمدی
توصي

راههای ایجاد جریان درآمدی
فروش دارایی
ح استفاده

استفاده از یک خدمت خا  ،بهطوری که مشتری هرچه بيعتر از آن خدمت استفاده نماید ،باید
کول بيشتری ه بپردازد
فروش دسترسی مداوم به خدمار

ح یاویت
قر

ای ای یک امتياز انقصاری برای استفاده موقتی از یک دارایی بهخصو

دادن /اجاره دادن/

درازای کرداخت مبلغی معين

لي ینگ
ای ای ح امتياز

به مدتی معين و

دادن اجازه به مشتریان برای استفاده از مالکيت معنوی تقت حفاظت درازای کرداخت ه ینه ح

دستم د کارگ اری
تبليغار

امتياز
انجام خدمار واس هگری ميان دو یا چند طرف
انجام تبليغ برای یک مقصول ،خدمت یا برند خا

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،

مدل کتبوکار میتواند شامل دو نو مختل

از جریانهای درآمدی باشد:

 2درآمدهای تراکنشی که حاصل کرداخت مشتری برای یکبار خرید است
 1درآمدهای تکرارکایر که حاصل کرداختهرای مکررر مشرتریان در قبرال ارائره یرک ارزش
کيشنهادی یا فراه سازی خدمار کس از فروش برای آنها است
راههای گوناگونی برای ایجاد جریان درآمردی وجرود دارد کره برخری از آنهرا در جردول ()5
آورده شده است بهطور کلی ،هر جریان درآمردی ممکرن اسرت سرازوکار قيمرتگرااری متفراوتی
داشته باشد نو سازوکار قيمتگااری انتخا شده میتواند تفاور ب رگی در درآمدهای توليدشده
ایجاد نماید قيمتگااری مق و و کویا ،دو نو یمرده سرازوکارهای قيمرتگرااری مریباشرند در
قيمتگااری مق و  ،قيمتها از کيع تعيين شده و بر اساس متغيرهای ایتتا هتتند در قيمتگااری
کویا ني قيمتها بر اساس شرایط بازار تغيير میکنند
 .7-4م ابع کلیدی

منابع کليدی ،مه ترین دارایی های مرورد نيراز بررای یملکررد صرقي مردل کتربوکرار را تشرری
میکند هر مدل کتبوکاری به منابع کليدی نياز دارد این منابع ،شرکت را قادر میسازند تا ارزش
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کيشنهادی خود را خل و ارائه کند ،به بازارها دست یابد ،ارتباش با بخعهای مشتری را حفرظ کررده
و کتب درآمد نماید بتته به نو مدل کتب وکار ،منرابع کليردی مختلفری مرورد نيراز اسرت منرابع
توسط شرکت اجاره شود و یا توسط شرکای کليدی تأمين گردد منابع کليدی را میتوان بهصرورر
جدول ( )4دستهبندی کرد
دول  .7م ابع کلیدی
منابع کليدی
في یکی

معنوی

انتانی

مالی

توصي
داراییهای في یکی شامل امکانار توليدی ،ساختمانها ،وسایل نقليه ،ماشينآ ر ،سيتت ها ،کایانه-
های فروش و شبکههای توزیع است
منابع معنوی از قبيل برندها ،دانع اختصاصی ،ح اخترا ها و ح تکثيرها ،مشارکتها و کایگاه-
های داده مشتریان است
هر شرکتی به منابع انتانی نياز دارد ،اما در برخی مدلهای کتبوکار  -مانند صنایع دانشی و
خاقانه -افراد از اهميت با یی برخوردار هتتند
بعای از مدلهای کتبوکار به منابع مالی و یا مانتهای مالی از قبيل کول نقد ،خ وش ایتباری
و نياز دارند

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،

 .8-4رالیتهای کلیدی

فعاليتهای کليدی ،مه ترین کارهای مورد نياز برای یملکرد صرقي مردل کتربوکرار را تشرری
میکند هر مدل کتبوکاری نياز به تعدادی فعاليت کليدی دارد (جدول )3
دول  .8رالیتهای کلیدی
توصي

فعاليتهای کليدی

طراحی ،ساخت و ارائه مقصول یا خدمت به مقدار قابل توجه و یا باکيفيت یالی

توليد

ارائه راهکارهای جدید برای متائل خا

حل متئله

هر مشتری بهصورر مج ا

قالب فعاليتهای کليدی مدلهای کتبوکاری که در طراحی آنها از یک کلتفرم بهینوان منبع
کلتفرم /شبکه

کليدی استفاده شده است شبکهها ،کایگاههای واس ه ،نرماف ار و حتی برندها میتوانند بهینوان یک
کلتفرم یمل کنند

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،
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این فعاليتها مه ترین اقداماتی هتتند که یک سازمان باید انجام دهد تا یملکرد مروفقی داشرته
باشد همانند منابع کليدی ،فعاليتهای کليدی ني برای خل و ارائه ارزش کيشنهادی ،دسرتیرابی بره
مدل کتبوکار فعاليتهای کليدی ني متفاور هتتند
 .4-4مشارکتهای کلیدی

مشارکتهای کليدی شبکهای از تأمينکنندگان و شرکا را توصي

میکند که بایث یملکررد صرقي

مدل کتبوکار میشوند سازمانها به د یل مختلفری دارای شررکای تجراری هترتند و مشرارکتهرا،
سنگ بنای بتياری از مدلهای کتبوکار میشوند سازمانها بهمنرور بهينه کردن مردلهرای کترب-
وکار خود ،کاهع ریتک یا کتب منابع ،اقدام به ایجراد ائرتافهرایی مریکننرد چهرار نرو مختلر
مشارکت ،یبارتند از :ائتافهای استرات یک بين شرکتهایی که رقيب یکدیگر نيترتند؛ همکراری برا
رقبا :مشارکتهای استرات یک بين رقبرا؛ سررمایهگرااریهرای مشرترک بررای ایجراد کتربوکارهرای
جدید؛ روابط خریدار -تأمينکننده برای حصول اطمينان از ترأمين مل ومرار (شررکای کليردی مرا چره
کتانی هتتند ؛ تأمينکنندگان کليدی ما چه کتانی هتتند ؛ کردام یرک از منرابع کليردی را از طریر
شرکا به دست میآوری ؛ کدام یک از فعاليتهای کليدی را شرکای ما انجام میدهند )
مشخص نمودن انگي ههای ایجاد شراکت میتواند مفيد باشد در جردول ( )9سره انگير ه ایجراد
شراکت توصي

شده است
دول  .4انگیزههای ایجاد مشارکت

انگي ههای
ایجاد مشارکت

توصي

بهينهسازی صرفه اقتصادی
ناشی از مقياس

برای کاهع ه ینهها شکل میگيرند و اغلب شامل برونسپاری یا به اشتراکگااری
زیرساخت میشوند

کاهع ریتک و یدم
ق عيت

در مقي ی رقابتی که مشخصه آن یدم ق عيت است ،مشارکتها میتوانند نقع مؤنری
در کاهع ریتک داشته باشند تشکيل ائتافی استرات یک در یک حي ه و در یين حال
رقابت در حي های دیگر

کتب منابع و قابليتهای
خا
مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،

درزمينه تهيه منابع خا
ٔ
ارتقا قابليتها با اتکا به شرکتهای دیگر

و انجام برخی از

فعاليتهای معين نياز به کتب دانع ،مجوزها یا دسترسی به مشتریان میتوانند
انگي ههایی برای شکلگيری چنين مشارکهایی باشند
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 .12-4ساختار هزی م

ساختار ه ینه ،تمام ه ینههایی را تشری میکند که اجرای مدل کتبوکار برا خرود بره همرراه دارد
توصي

میکنرد خلر و ارائره ارزش ،حفرظ ارتبراش برا مشرتری و ایجراد درآمرد ،همگری برا خرود

ه ینههایی به همراه دارند کس از تعری

منابع کليدی ،فعاليتهای کليدی و مشارکتهرای کليردی

میتوان چنين ه ینههایی را به سادگی مقاسبه کرد
بدیهی است که در هر مدل کتبوکاری ،ه ینهها باید تا جایی که امکان دارد کاهع یابند امرا
کاهع ساختار ه ینه برای بعای از مدلهای کتبوکار بتيار مه تر از سایرین است بنابراین ایجاد
تمای ميان دو دسته از ساختارهای ه ینه در مدلهای کتبوکار مفيد به نرر میرسد :ه ینرهمقرور و
ارزشمقور (بتياری از مدلهای کتبوکار در جایی ميان دو سر طي

قرار میگيرند)

مدلهای کتبوکار ه ینه بر کمينه نمودن ه ینهها تمرک دارند هردف ایرن رویکررد ایجراد و
حفظ چابک تررین سراختار ه ینره ممکرن برا اسرتفاده از بيشرترین مير ان خودکارسرازی فعاليرتهرا و
برونسپاری گتترده است این کار امکان تعيين قيمرت نرازل بررای ارائره ارزش کيشرنهادی را فرراه
مینماید برخی شرکتها ني در طراحی مدل کتبوکار ،کمتر به جنبه ه ینره توجره مریکننرد و در
یو

تمرک آنها بر خل ارزش است ارزشهای کيشنهادی مرغو و خردمار اختصاصری سر

با از مشخصار مدلهای کتبوکار ارزشمقور هتتند خصوصيار ساختارهای ه ینه در جردول
( )21توصي

شده است
دول  .12خصوصیات ساختار هزی م (اقتباس از استروالدر و همکاران)4212 ،

خصوصيار ساختارهای

توصي

ه ینه
ه ینههای نابت

فارغ از مي ان کا و خدمار توليدشده ،نابت باقی میمانند دستم دها ،اجاره بها و امکانار في یکی
توليد ،مثالهایی از این نو ه ینه هتتند

ه ینههای متغير

نتبت به مي ان کا و خدمار توليدشده تغيير میکنند

صرفه اقتصادی ناشی از

م یتهای ه ینهای که یک کتبوکار با اف ایع حج توليد و کاهع ه ینه متوسط هر واحد به

مقياس

آنها دست مییابد

صرفه اقتصادی ناشی از
مقدوده

م یتهای ه ینهای که کتبوکار به خاطر مقدوده ب ر تری از یمليار به آنها دست مییابد

مأخا :استروالدر و همکاران1121 ،
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 .4مدل کسبوکار بانکداری امع
با نگاهی به تقو ر اقتصادی جامعه ،بهوی ه در دهه اخير ،به خروبی مریتروان دریافرت کره اقتردار و
حال کاهع است در شرایط کنونی و متأنر از ال امرار یادشرده و فارای رقرابتی حراک برر اقتصراد
جهانی ،انجام برخی اصاحار اساسی و ساختاری در قوانين و مقرررار و نقروه فعاليرت بانرکهرای
کشور اجتنا ناکایر است تاش برای کيوستن به سازمان تجارر جهانی ،توجه به خصوصیسرازی و
کاهع نقع تصدیگری دولت در فعاليتهای اقتصادی ،صدور مجوز افتتاح بانکهرای خصوصری
و مؤستار کولی و مالی غير بانکی ،اصاح قانون جا سرمایهگااری خارجی ،یکتانسرازی نررد
ارز ،اجما اراده مقامار ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین کرویه اصراحار راهبرردی بررای
اصاح ساختار نرام بانکی کشور ،تغيير نگرش به بانرک برهینروان یرک بنگراه اقتصرادی و توجره بره
ریایت نتبتها و استانداردهای ناظر بر یمليار بانکداری بينالمللی ازجمله نتبت کفایت سررمایه و
اهميت دادن به مفاهيمی نرير ریتک ،بهررهوری ،کرارایی ،انربخشری ،سرودآوری و مردیریت بهينره
منابع و مصارف در فعاليتهای بانک ،جملگی در این راستا بوده است
اف ون بر اینها ،تغيير سای مشتری ،تقو ر سریع تکنولویی ،کيچيدگی فاای رقابرت برانکی
و بانکها را با این واقعيت روبرو کرده است که دیگر توسل به شيوههای سنتی و ر ایت به حفظ
و ع موجود کارساز نخواهد بود و در صورر یدم توجه به خواستههای مشرتریان ،فقردان نروآوری
در ارزشهای کيشنهادی به مشتریان ،یردم توجره بره تغييررار تکنولروییکی برهینروان م یرت رقرابتی
بانکها ،فقدان نوآوری در کانالهای ارائه خدمار ،یدم تعامل فعال با نررام بانکرداری برينالمللری،
یدم استفاده از ظرفيتها و توانمندیهای بخع خصوصی و همچنين یدم تجدیدنرر در برنامرههرا و
سازوکارها و فراه نکردن تمهيدار زم برای توسعه فعاليتهای بانکی؛ متأسفانه بایرد مرتبراً شراهد
کاهع سه نرام بانکی در بازار بانکداری بينالملل و همچنين فرراه نشردن بخرع قابرلتروجهی از
انترارار معقول جامعه از نرام بانکی کشور باشي لاا توجه به مدلهای جدید کتبوکرار برانکی و
ایجاد نوآوری در اج ای تشکيل دهنده مدلهای کتبوکار ،بهینوان رم بقا و موفقيرت بانرکهرای
کشور خواهد بود
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از سوی دیگر ،کتبوکار بانکی بهشدر تقت ترأنير تکنولرویی اطایرار قررار گرفتره و سرير
تقول کرشتابی دارد لاا تغيير و نوآوری در مدل کتبوکار بانک به رورتی اجتنا ناکرایر تبردیل
کتبوکار انجام کایرد تعری

و بخعبندی مجدد مشرتری ،شناسرایی سرای مشرتریان و طراحری

بتتههای ارزشی برای گرروههرای مختلر
تعری

آنهرا ،نروآوری و تقرول در کانرالهرای ارائره خردمار،

فرایندهای جدید ارزشآفرینی و منابع و قابليتهای مورد نيراز ،اسرتفاده گترترده از شررکای

کليدی برای کاهع ه ینهها و تمرک بر فعاليتهرا و خردمار تخصصری بانرک و سررانجام افر ایع
سه درآمدهای غيرمشا (درآمدهای کارم دی) در سبد درآمدهای بانک ازجمله این نوآوریها و
تغييرار در مدل کتبوکار بانکی است بر این اساس در ایرن بخرع برا اسرتفاده از ترابلوی طراحری
مرردل کترربوکررار و اسررتفاده از تکنيررکهررا و الگوهررای مختل ر

طراحرری مرردل ،برره طراحرری مرردل

کتبوکار بانک در گاشته ،حال و آینده کرداخته شده که مراترب در جرداول شرماره  21 ،22و 28
قابل مشاهده است طراحی مدل به روش کيفی و با استفاده از تکنيک دلفی انجرام کایرفتره و یناصرر
مختل

هر ج ء مدل توسط خبرگان بانکی مورد ارزیابی و تأیيد قرار گرفته است

 .1-4مدل کسبوکار س تی بانک

منرور از کتبوکار سنتی بانک ،کتبوکار بانکداری کشور قبل از ورود بانکداری الکترونيرک و
فناوری کيشرفته اطایاتی به کشرور اسرت در آن دوره ،یمومراً بانکرداری خردمتمقرور برود و هرر
بخشی از مشتری که نياز به خدمار توليدشده توسط بانکها را داشت میتوانتت اقردام بره انتخرا
بانک مناسب نموده و خدمار موردنرر را اخا کند خدمار بانکها ارزش نابت و تعریر شردهای
داشت و این خدمار توسط شعب بانکها ارائه میشد و شعبه تنها کانال ارتبراطی مشرتری مقترو
میشد بانکها در مقابل ارائه خدمار درآمدهای نابت و تعری شدهای ني داشتند که کس از کترر
ه ینههای مربوش به منابع کليدی شرامل نيرروی انترانی ،سراختمان و تجهير ار و منرابع مرالی ،سرود
خالصی را به دست میآوردند (جدول )22
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دول  .11مدل کسبوکار گذشتم بانک
ار باط با مشتری

بخشهای مشتری

 آحاد مردمتمرک بر جا مشتری
کانالها

ارزش پیش رادی

 -کرداخت تتهيار

 -فروش و ارائه خدمار

 -کرداخت سود به

 -ارائه تتهيار

سپردهها

 -ارائه خدمار سپردهای

 -ارائه خدمار بانکی

 -نبت و نگهداری دفاتر

 -ارائه خدمار تعهدی

حتابداری

 مدیریت نقدینگیمشتریان

 -شعبه

 -دولت

م ابع کلیدی

 نيروی انتانی ساختمان شعبه خ وش ایتباری تجهي ار و مل وماراداری
 -ساختار سازمانی وظيفهای

ریانهای درهمدی

ساختار هزی م

-کارم دهای دریافتی

 -ه ینه نيروی انتانی

 -درآمدهای ناشی از ارائه تتهيار

 ه ینه خرید یا اجاره اماک و متتغار بانک ه ینه تجهي ار و مل ومار اداری -ه ینههای یملياتی

مأخا :یافتههای تققي

 .4-4مدل کسبوکار رلی بانک

مدل کتبوکار فعلی بانک از زمران ورود بانکرداری الکترونيرک و فنراوری کيشررفته اطایراتی بره
کتبوکار بانکداری کشرور ترا مق رع فعلری را شرامل مریشرود ایرن دوره ،دوره گرااری را شرامل
میشود که بانکها اقدامار کراکنده و غيرمنتجمی را در راستای توسعه اج ای مدل کتربوکراری
مربوطه انجام دادهاند ليکن این اقدامار کافی به مقصود نبوده و یدم توجه به تقو ر و چالعهای
آتی نرام بانکی ،میتواند موجب خرو برخی از بانکها از بازار شود (جدول )21
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دول  .14مدل کسبوکار مو ود بانک
بخشهای مشتری

 -مشتریان حقيقی

 ارتباش رودررو (شعبه) سامانههای بانک تلفنخانه بانکتمرک بر حفظ مشتری

 کرداخت تتهيار صرفهجویی در زمان وه ینه
(از طری درگاههای
غيرحاوری)
 -کرداخت سود به

کانالها

 شعبه باجهها درگاههایغيرحاوری

 -طراحی مقصو ر و

-دولت

خدمار

 -شرکتهای PSP

 -بازاریابی

 -شرکتهای تأمين نيرو

 -فروش و ارائه خدمار

(خدماتی)

 -مدیریت ،کشتيبانی و

 -شرکتهای ارائهکننده

توسعه سامانههای بانک

خدمار کشتيبانی

م ابع کلیدی

سپردهها

 شرکتهای تهيهکنندهسامانهها

 -ارائه خدمار بانکی

 -منابع انتانی

 -ارائه خدمار تعهدی

 -ساختمانهای بانک

 -مدیریت نقدینگی

 -سامانههای بانکی

مشتریان

 -تجهي ار و مل ومار

 -اب ارهای کرداخت

اداری

الکترونيک

 برند /ایتماد خ وش ایتباری -ساختار سازمانی بخشی

ریانهای درهمدی

 کارم دهای دریافتی درآمدهای ناشی از ارائه تتهيار-درآمدهای حاصل از سرمایهگااری

ساختار هزی م

 ه ینه منابع انتانی ه ینه خرید یا اجاره اماک و متتغار بانک ه ینه تجهي ار و مل ومار اداری ه ینههای یملياتی -ه ینه توسعه و نگهداشت سامانههای بانکی

مأخا :یافتههای تققي

 .4-4مدل کسبوکار ه ی بانک

مدل کتبوکار آتی بانک از مق ع کنونی تا چش اندازهای چندساله بانرکهرا را در برر مریگيررد کره
طبعاً بر اساس اهداف بلندمدر و استرات یهای بانکهای مختل

اف متفاوتی خواهد بود آینرده نررام

بانکی کشور کر از چالعها و تنعهای یدیدهای است جهانی شدن و تقرو ر برينالمللری ،فشرارهای
بينالمللری نريرر مقرررار برينالمللری مثرل برال IFRS ،و  ،حاکميرت و مقوریرت مشرتری ،تقرو ر
جمعيت ،توسعه کانالهای ارائه خدمار غيرحاوری ،توسعه شبکههای اجتمرایی و  ،همگری نيازمنرد
اتخا تدابير و هوشمندی خاصی توسط بانکهاست یکی از اب ارهایی که مریتوانرد بخرع ایرمری از
این چالعها را مدیریت نماید ،طراحی نوآورانه مدل کتبوکار توسط بانکهاست (جدول )28
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دول  .14مدل کسبوکار ه ی بانک
بخشهای مشتری

 مشتریان شخصی مشتریان سرمایهگااری مشتریان تجاری مشتریان اختصاصی -مشتریان اجتمایی

ار باط با مشتری

 -باشگاه مشتریان

رالیتهای کلیدی

 -مشاوره سرمایهگااری

 -تققي و توسعه

 -دولت

 -مرک تماس

 -خدمار اوراق بهادار

 -مدیریت دانع (مشتری و

 -شرکتهای تأمين

 -شعبه

 -کرداخت سود به سپردهها

کارکنان)

سرمایه

 -ادارار تخصصی

 -ارائه خدمار بانکی

 -شخصیسازی و سفارشی-

 -شرکتهای PSP

 -هيئت مدیره

 -ارائه خدمار تعهدی

سازی خدمار

 -شرکتهای تأمين نيرو

 -سامانههای بانک

 -مدیریت نقدینگی مشتریان

 -مدیریت ،کشتيبانی و توسعه

 -شرکتهای سرمایه-

-خدمار غيرانتفایی

سامانههای بانک

گااری

 -مدیریت نرور

 -برنامهری ی و مدیریت

 -شرکتهای ارائهکننده

 -مدیریت کورتفوليو

ریتک

خدمار کشتيبانی

 -صرفهجویی در زمان و

 -بازاریابی و فروش خدمار

()NGO

مرکز بر ذن و حیظ

 -مشتریان بينالمللی

مشتری

کانالها

ه ینه

-

 -مدیریت ریتک

مدیریت نرور

 -شرکتهای وصول

 -خدمار صرافی

 -متئوليتهای اجتمایی

م البار معوق

مشاورههای

 -خدمار بيمه

مالی

و

م ابع کلیدی

 -خدمار لي ینگ

سامانهها

 شرکتهای تأمينکنندهاب ارهای کرداخت

 -شعبه

 -سرمایه انتانی

 -سازمانهای ارائهکننده

 -باجه (در مقل مشتری)

 -سرمایه فکری و دانع

خدمار آموزشی

 -درگاههای غيرحاوری

کارکنان

 -اب ارهای کرداخت

 -فرهنگ سازمانی مشتری-

 -استارر آپهای مالی

الکترونيک

مقور

 -و سرویس

 -برند /ایتماد

 -شعب سل سرویس

 -اماک و متتغار بانک

()4×12

 -تجهي ار و مل ومار

 -خدمار کنترسيومی

اداری

 -ارائه خدمار در مقل

 -متئوليتکایری اجتمایی

مشتری

 -خ وش ایتباری

 -کلتفرمهای بانکی

 سامانههای بانکی ساختار سازمانی چندبخشی و مجازی

ریانهای درهمدی

ساختار هزی م

-کارم دهای دریافتی

 -ه ینه سرمایهگااری در منابع انتانی

 -درآمدهای ناشی از ارائه تتهيار

 -ه ینه خرید یا اجاره اماک و متتغار بانک

 -درآمدهای حاصل از سرمایهگااری و مشارکتها

 -ه ینه تجهي ار و مل ومار اداری

 -درآمدهای ناشی از خدمار بيمهای ،لي ینگ و صرافی

 -ه ینههای یملياتی

– درآمدهای حاصل از فعاليتهای ارزی

 -ه ینه توسعه و نگهداشت سامانههای بانکی

 -برند /ایتبار

– ه ینههای اجتمایی

 -درآمدهای حاصل از مشاوره

 -ه ینه ریتک

مأخا :یافتههای تققي

 -شرکتهای تهيهکننده

(فين تکها)
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 .7جزیم و حلیل مدل
در این مقاله من تشری اج اء مردل کتربوکرار و همچنرين تقليرل صرنعت بانکرداری ،کرارادای
سه مق ع گاشته ،حال و آینده از طری اب ارهای فوق ا شاره کرداخته شد هدف از طراحری ترابلوی
کتبوکار در سه مق ع یادشده ایجاد امکان مقایته روند توسعه بانکداری در زمران گاشرته و حرال
بهمنرور خل مدل کتبوکار آتی بانک بود
 .1-7بخشهای مشتریان

همانگونه که در جدول ( )28مشاهده میشود ،در مدل کتبوکار سرنتی ،بانرک دارای برازار انبروه
بوده و خدمار طراحیشده برای آحاد جامعه و مشتریان قابل ارائه برود در مردل فعلری کتربوکرار
بانک ،ال امار رقابتی صنعت بانکداری بانک را مل م به طبقهبندی مشرتریان خرود کررده و رویکررد
بانک از بازار انبوه به بازار بخعبندی شده تغيير یافته است در این نو بازار ،بين بخرعهرای برازار،
نيازها و متائل متفاور تمای قائل میشوند بهینوان مثرال ،مشرتریان شخصری دارای نيازهرا و مترائل
متفاوتی نتبت به مشتریان شرکتی هتتند؛ هر دو بخع نيازها و متائل مشابه و در یين حرال متفراوتی
دارند باوجوداین ،کيعبينی میشود در مدل کتبوکار آتی ،بانک به چندین گروه مشتری با نيازها
و متائل متفاور ،خدمت ارائه دهد به یبارر دیگر بانک دارای بازارهای چنردوجهی (کلتفررمهرای
چنرردوجهی) خواهررد بررود بررهینرروانمثررال ،مشررتریان شخصرری ،شرررکتی ،تجرراری ،اختصاصرری،
سرمایهگااری ،دولتی ،بينالمللی و بازاری را برای بانک تشکيل میدهند که حالت چنردوجهی و
چندگانه کيدا میکند
 .4-7ارزشهای پیش رادی

در مدل کتب وکار سنتی ،قيمرت کرایين ،کراهع ه ینره بررای مشرتریان ،انجرام کامرل کرار و بهبرود
یملکرد ارائه خدمار به مشتری ،ارزشهای قابلارائه به مشتری بودنرد در مردل کتربوکرار فعلری
تمرک ب ر قيمت رقابتی ،کراهع ه ینره مشرتریان و قابليرت دسترسری سرریع و راحتری اسرتفاده بررای
مشتریان بهمنرور دریافت خدمار بهینوان ارزش های رقرابتی م ررح هترتند برا توجره بره رونردهای
بازار ،کيعبينی میشود در مدل کتبوکار آتی ،یاوه بر قيمت رقابتی ،قابليت دسترسری و کراهع
ه ینه مشتریان ،سفارشیسرازی (طراحری منقصرربهفررد خردمار) ،کراهع ریترک ،برنرد و مقرام و
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من لت مشتریان بهینوان ارزشهای اصلی قابلارائه باشرد در بقرث برنرد و مقرام و من لرت ،مشرتریان
ممکن است ارزش را در استفاده و به معر

نمایع قرار دادن برندی خا

بيابند و برا برنرد خاصری

 .4-7کانالها

کانالهای ارائه خدمار در بانکداری سنتی ،متتقي بوده و از طری شعبه انجام میکایرفت در مردل
کتبوکار فعلی ،بانک یاوه بر شعب ،باجهها و ادارار تخصصی برای ارائه خردمار بره مشرتری و
برآورده کردن نيازهای آنها ،دارای کانالهای غيرحاوری نرير دستگاههای خودکرداز ،کایانرههرای
فروش ،اینترنت و موبایل هتتند با ینایت به توسعه روزاف ون تکنولویی اطایرار و رونرد کرشرتا
استفاده از این تکنولوییها در امور بانکی -که منجر به توسعه کرارادای بانکرداری الکترونيرک شرده
است -کيعبينی میشود کانالهای ارائه خدمار در آینرده ،بيشرتر بره سرمت بانکرداری الکترونيرک
گرایع کيدا نماید بر این اساس بهينهسازی و توسعه کانالهای متتقي شرامل شرعبه ،باجره (در مقرل
فعاليت مشتری) ،درگاههای الکترونيک ،اب ارهرای کرداخرت الکترونيرک Fintech ،هرا ،شربکههرای
اجتمایی و  ،ادارار و واحدهای تخصصی برای گروههای خرا

مشرتریان و همچنرين کانرالهرای

غيرمتتقي شامل طراحی سامانههرای تخصصری بررای ارائره خردمار کنترسريومی برا شررکا و حتری
مشتریان و مواردی نرير آن ،بخشی از کانالهای ارائه خدمار در مدل کتربوکرار آینرده بانرک را
تشکيل دهند
 -2-7ار باط با مشتری

ارتباش با مشتری که در سازمانهرای خردماتی نريرر بانرک یکری از اجر ای مهر مردل کتربوکرار
مقتو میشود ،در مدل سنتی بيشتر بهصورر رودررو (در شعبه) و باانگي ه جا مشتری صورر
میگرفت گتتره روابط با مشرتریان در ایرن مردل مریتوانترت «کمرک شخصری» بررای همراهری و
کمک به مشتری را در برگيرد این در حالی است که تغيير سای مشرتریان در حرال حا رر نيازمنرد
تعامار بيشتر با مشتریان بوده و بانک باانگي ه حفرظ مشرتری و وفادارسرازی آن از طریر برقرراری
ارتباطار حاوری ،خدمار کمک شخصی و خدمار سرل سررویس و سرعی در برقرراری ایرن
تعامار میکند نرر به روند تغييرار حاک بر صنعت بانکرداری از یرکسرو و تغييررار شرتابان در
تکنولویی اطایار و ارتباطار ،تقول اساسی در مدل ارتبراطی کتربوکرار بانرک اجتنرا ناکرایر
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خواهد بود بر این اساس ارتباش حاوری (در شعبه) ،ارتباش در مقرل فعاليرت مشرتری (ایجراد باجره
اختصاصی ،اختصرا

مردیر ارتبراش برا مشرتری و مردیر حترا ) ،باشرگاه مشرتریان ،مرکر تمراس،

مشترک و ارتباطار بانک با مشتریان را تشکيل خواهرد داد بانرک برا تشرکيل و کشرتيبانی جوامرع
بهصورر آناین ،امکان تبرادل دانرع و حرل مترائل یکردیگر را مهيرا مریسرازد همچنرين در مردل
کتبوکار آتی ،بانک کا را از روابط سنتی مشتری– خریدار فراتر گااشته و برا مشرتریان برهصرورر
مشترک به خل ارزش میکردازد باشگاه مشتریان میتواند مرکر مجرازی خروبی بررای خلر ارزش
مشترک باشد
 .4-7ریانهای درهمدی

جریانهای درآمدی با توجه به ماهيت کتبوکار بانک تا حدودی نابت است بانک با ایفرای نقرع
اتی واس هگری وجوه بين سپردهگااران و تتهيار گيرندگان و همچنين ارائه خردمار نتربت بره
ایجاد درآمدهای مشا و غير مشا اقدام مینماید که این درآمردها در طرول فعاليرت بانرک ماهيرت
نابتی خواهد داشت ليکن روشهای کتب درآمد بهوی ه درآمدهای غيرمشا میتوانرد گترترش و
توسعه یابد در مردل کتربوکرار سرنتی ،درآمردهای بانرک بيشرتر حالرت تراکنشری داشرت؛ یعنری
کرداخت مشتری برای یکبار خرید دليل این امر این بود که بانک خدمار انبوه و تقریباً انقصراری
ارائه میکرد و نياز به وفادارسرازی و حفرظ مشرتری احتراس نمریشرد در مردل کتربوکرار فعلری
بهواس ه رقابتی شدن مقيط صنعت بانکداری کشور و نياز به حفظ و وفادارسرازی مشرتریان ،ماهيرت
درآمدها از درآمدهای تراکنشی به درآمدهای تکرارکایر (کرداختهای مکرر مشتریان در قبال ارائه
یک ارزش کيشنهادی) تغيير یافته است در مدل کتبوکار آتی بانک با توجه به نياز بانک به جا
مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی ،ساختار درآمدها ني بره تراکنشری و تکرارکرایر تغييرر خواهرد
یافت همچنين درآمد بانک در مدل کتبوکار سنتی بيشتر از طریر ارائره تترهيار برود در مردل
کتبوکار فعلی روش ایجاد درآمد شامل ارائه تتهيار ،خدمار کارم دی ،ای ای ح اسرتفاده و
لي ینگ شده است در مدل کتبوکار آتی ،کيعبينیها بر جریانهرای درآمردی از طریر فرروش،
ا انتشرار اوراق
ح استفاده ،ح یاویت ،لي ینرگ ،ای رای حر امتيراز و دسرتم د کرارگ اری (مرث ً
بهادار) است
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سازوکارهای قيمتگااری خدمار در مدل سنتی و فعلی بيشتر بر قيمتگرااری مق رو اسرت
درحالیکه کيعبينی میشود مقيط رقابتی حاک بر بانک ،قيمتگااری کویا را اجتنا ناکایر سرازد
مقدار خدمار خریداریشده بهصورر مق و تعيين میشود قيمتگااری کویا با توجه بره مرااکره
(چانهزنی) ،مي ان موجودی و زمان خرید ،بازار آنی (بر اساس یر ه و تقا ا) و احياناً م ایرده انجرام
میکایرد
 .4-7م ابع کلیدی

در سمت چپ مدل کتبوکار ،منابع کليدی ،فعاليتهای کليدی ،مشارکتهای کليردی و سراختار
ه ینه قرار دارد منابع کليردی بانرک در مردل کترب وکرار سرنتی بيشرتر برر منرابع في یکری ،مرالی و
کارکنان متمرک بود در مدل کتبوکار فعلی ،رویکرد سازمان به کارکنان برهینروان منرابع انترانی
تغيير یافته است در مدل کتبوکار آتی با توجه به اهميت رو به رشد دانع بهینوان سررمایه اصرلی
سازمان ،اهميت منابع في یکی با ینایت به گتترش بانکرداری الکترونيرک کراهع یافتره و یراوه برر
منابع مالی ،سرمایههای انتانی و فکری منابع اصلی بانک را تشکيل خواهند داد
 .7-7رالیتهای کلیدی

فعاليتهای کليدی بانک در مدل کتبوکار سنتی شامل توليد و ارائه خردمار و مردیریت زنجيرره
تأمين (واس هگری وجوه) بود در و عيت فعلری مردل کتربوکرار بانرک ،کماکران توليرد و ارائره
خدمار و مدیریت کلتفرم (سامانههای بانکی) است در مدل کتبوکار آتی بانک طراحی خردمار
اختصاصی ،حل متئله مشتریان و مدیریت کلتفرم ،فعاليتهای کليدی بانک را تشکيل خواهند داد
 .8-7مشارکتهای کلیدی

همانگونه که کيعتر اشاره شد ،واس هگری وجوه بين سپردهگااران و تترهيار گيرنردگان وظيفره
اتی و مدل کتبوکار بانک را تشکيل میدهد با ینایرت بره ماهيرت فعاليرتهرای بانرک ،شررکای
کليدی بانک در مدل کلی کتبوکار ،سرپردهگرااران هترتند در و رعيت فعلری کتربوکرار نير
یاوه بر سپردهگااران ،شرکتهای تأمين و کشتيبان سامانهها و بهطور کلی ارائهکنندگان فعاليتهای
خدماتی بهینوان شرکای بانک مقتو میشوند کيعبينی بر ایرن اسرت کره در مردل کتربوکرار
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آتی ،تمرک بر فعاليتهای اصلی بانک خواهد بود و یمده فعاليتهرای غيربرانکی بررونسرپاری و از
طری مشارکتکنندگان کليدی تأمين خواهد شد شرکتهای توسعه دهنرده و کشرتيبان سرامانههرای
بانکهای رقيب (برای طراحی و توليد خدمار و مقصو ر مشترک) و شررکای کليردی بانرک
خواهند بود در مدل سنتی کتبوکار بانک ،بهينهسازی و صرفهجویی ناشی از مقياس یمردتاً بررای
کرراهع ه ینررههررا شررکل مرریگيرنررد در مرردل نرروین ،کتررب منررابع و انجررام فعاليررت خررا

توسررط

مشارکتکنندگان کليدی بهمنرور کاهع ه ینهها ،مقور مشارکتهای بانک را تشکيل میدهد در
مدل آتی ،کاهع ه ینه ،کاهع ریتک و یدم ق عيت میتواند انگي ه اصلی بانک بررای مشرارکت
با شرکای کليدی باشد
 .4-7ساختار هزی م

با توجه به گتترده شدن منابع ،فعاليتها و مشارکتهرای کليردی بانرک در مردل کتربوکرار آتری
نتبت به دو مدل سنتی و نوین ،کيعبينی میشود ساختار ه ینه ني در مدل کتبوکار آتی تغييررار
قابلتوجهی داشته باشد در مدل کتبوکار سنتی ،ه ینهها یمدتاً ه ینههای نابت بودند که ناشری از
تأمين منابع في یکی و انتانی و ه ینه نگهداری کلتفرمهای سرازمان برود در مردل نروین نير ه ینرههرا
شامل ه ینههای نابت بوده و م یت ه ینهای ناشی از صرفهجویی اقتصادی به مقياس وجرود دارد در
مدل کتبوکار آتی ،یمدتاً ه ینهها متغير شرده و صررفهجرویی ناشری از مقردوده برهینروان م یرت
ه ینهای بانک خواهد بود
دول  .12مدایسم ا زای مدل کسبوکار بانکداری امع در سم مدطع زمانی گذشتم ،حال و هی ده
مقاطع مورد بررسی
اج ای مدل
بخع مشتری

ارزش کيشنهادی

گاشته

حال

آینده

بازار انبوه

بازارهای بخعبندی

بازار چندوجهی

شده
 -قيمت

 -قيمت رقابتی

 -سفارشیسازی (طراحی منقصربهفرد

 -انجام کامل کار

-کاهع ه ینه

خدمار)

 -کاهع ه ینه

 -قابليت دسترسی و

 -کاهع ریتک (برای مشتری)

راحتی استفاده
کانالها

متتقي (شعبه)

متتقي (شعبه و باجه)

 -متتقي (شعبه ،باجه در مقل مشتری،
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اج ای مدل

گاشته

حال
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آینده

کرداخت الکترونيک ،مدیران ارشد،
ادارار و واحدهای تخصصی برای
گروههای خا

مشتریان)

 غيرمتتقي (خدمار کنترسيومی باشرکا ،و سایت شرکا و مشتری)
 ارتباش حاوری یا ارتباش در مقلمشتری
 ارتباش حاوری ارتباش رودرروبرای جا مشتری
ارتباش با مشتری

از طری ارائه:
 خدمار کمکشخصی

 ارتباش خودکاربرای حفظ مشتری

از طری ارائه:
 خدمار کمکشخصی
 خدمارسل سرویس

 ارتباش از طری باشگاه مشتریان ارتباش از طری مرک تماس ارتباش از طری شبکههای اجتمایی ارتباش خودکاربرای جا و حفظ مشتری و اف ایع
مي ان مراودار با مشتریان

از طری ارائه:
 خدمار کمک شخصی اختصاصی خدمار خودکار جوامع -خل مشترک

 -درآمدهای تراکنشی

 -درآمدهای تکرارکایر

 -درآمدهای تراکنشی و تکرارکایر

 -فروش (خدمار)

 -فروش

 -فروش

سازوکار قيمتگااری:

 -ح استفاده

 -ح استفاده

مق و

 -لي ینگ

 -ح یاویت

و

سازوکار قيمتگااری:

 -لي ینگ

روشهای ایجاد درآمد

مق و

 -ای ای ح امتياز

جریانهای درآمدهای

 دستم د کارگ اریسازوکار قيمتگااری:

کویا

منابع کليدی

 -منابع في یکی

 -منابع في یکی

 -منابع في یکی

 -کارکنان

 -منابع انتانی

 -سرمایه انتانی

 -منابع مالی

 -منابع مالی

 منابع مالی -منابع فکری (معنوی)
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مقاطع مورد بررسی

 -توليد خدمار

 -توليد خدمار

 -طراحی خدمار

 -مدیریت زنجيره

 -مدیریت کلتفرم

 -حل متئله

تأمين

 -مدیریت زنجيره تأمين

 -مدیریت کلتفرم

 -سپردهگااران

 -سپردهگااران

 -سپردهگااران

(سرمایهگااری

 -شرکتهای تأمين و

 -شرکتهای کشتيبان

مشترک برای کتب

کشتيبانیکننده

 -شرکتهای تأمين سرمایه

درآمد)

سامانههای بانکی

 -شرکتهای تأمين نيروی انتانی

انگي ه مشارکت:

انگي ه مشارکت:

 -شرکتهای کيگيری وصول م البار

بهينهسازی و صرفه

کتب منابع و فعاليت

 -بانکهای رقيب (برای طراحی

اج ای مدل

فعاليتهای کليدی

 -مدیریت زنجيره تأمين

مشارکتهای کليدی

اقتصادی ناشی از

خا

مقياس

خدمار مشترک)
انگي ه مشارکت:

کاهع ریتک و یدم ق عيت
 یموماً ه ینه نابتساختار ه ینه

 -ه ینه نابت با م یت

 -ه ینه متغير با م یت ه ینهای

ه ینهای صرفهجویی

صرفهجویی ناشی از مقدوده

ناشی از مقياس
مأخا :یافتههای تققي

 .8نتیجمگیری و پیش رادها
مدل کتبوکار میتواند نقع برجتتهای در موفقيت سازمانها و بهویر ه در نررام برانکی ایفرا کنرد
یدم توجه به تغييرار و تقو ر مقيط کتبوکار و متائل و چالعهرای مقريط جدیرد ،مردیریت
کترربوکررار سررنتی توسررط بانررکهررای کشررور در قالررب اب ارهررای نرروین و بتررترهای الکترونيررک،
بانکمقور برودن اقتصراد کشرور و برهتبرع آن فشرارهای ناشری از ال امرار دولرت و سرایر نهادهرای
حاکميتی و نرارتی بر حاور بانکهرای دولتری و خصرولتی در اقصری نقراش کشرور و ارائره تمرامی
خدمار بانکی به آحاد جامعه و ناشی از یدم وجود مدل کتبوکار در نرام بانکی و حتری بانرک
مرک ی

ا ا است ليکن تقو ر شکل گرفته در صرنعت بانکرداری دنيرا و رونرد رو بره رشرد آن،

زنگ خ ری برای بانک های کشور اسرت کره دیرر یرا زود بایرد نتربت بره خلر و برازآفرینی مردل
کتبوکار خود اقدام نمایند
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آینده نرام بانکی کشور کر از چالعها و تنعهرای یدیردهای اسرت جهرانی شردن و تقرو ر
بينالمللی ،فشارهای برينالمللری نريرر مقرررار برينالمللری مثرل برال ،IFRS ،مبرارزه برا تروریتر و
کانالهای ارائه خدمار غيرحاوری ،توسعه شبکههرای اجتمرایی و  ،بخشری از چرالعهرای کريع
روی بانکها هتتند که همگی نيازمند اتخا تدابير و هوشمندی خاصری هترتند یکری از اب ارهرایی
که میتواند بخع یريمی از این چالعها را مردیریت نمایرد ،طراحری نوآورانره مردل کتربوکرار
توسط بانکهاست طراحی و بازآفرینی مدل کتبوکار میتواند زمينهساز توسعه بخعهای خرا
بازار و مشتریان ،خل ارزش برای مشرتریان ،توسرعه کانرالهرای ارائره خردمار متناسرب برا مشرتریان
تعری شده ،کاهع ه ینههای غيریملياتی و کتب درآمرد و سرودآوری بررای بانرکهرا شرده و در
تدوین استرات یهای نوآورانه به آنها کمک نماید
بهطور کلی بهینوان نتایج این تققي  ،خلر و برازآفرینی مردل کتربوکرار بانرکهرای کشرور
میتواند در موارد زیر برای نرام بانک کشور مؤنر باشد:
 ارائه خدمار بانکی متناسب با الگوی کتبوکار هر بانک بره مشرتریان هردف و کرهير ازارائه تمامی خدمار بانکی توسط همه بانکها به آحاد جامعه و
 کاسخگویی من قی به فشارهای ناشی از ال امار دولت و سایر نهادهای حاکميتی و نررارتیبر حاور بانکهای دولتی و خصولتی در اقصی نقاش کشرور بره دليرل بانرکمقرور برودن
اقتصاد کشور
 بهکارگيری تکنولویی متناسب با کتبوکار هر بانک و یدم مدیریت کتربوکرار سرنتیتوسط بانکهای کشور در قالب اب ارهای نوین و بتترهای الکترونيک؛
 توجه معقول و من قی به تغييرار و تقرو ر مقريط کتربوکرار و مترائل و چرالعهرایمقيط جدید
با ینایت به موارد فوق ،کيشنهاد میشود:
 بانک مرک ی ا ا بهینوان مرجع تصمي گيرر بررای فعاليرت بانرکهرا ،مردل کتربوکراربانکهای کشور را با توجه به زمينه تخصصی آنها تعریر

و ابراغ نمایرد ترا از هردررفت

منابع و کراکندگی فعاليت بانکها در ارائه تمامی خدمار بانکی خودداری شود
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 بانکها با توجره بره شررایط رقرابتی و منرابع و قابليرتهرای خرود ،نتربت بره طراحری مردلکتبوکار خود اقدام نمایند تا از توانمندیها و قابليتهای خود به نقو بهينره و برا تمرکر
 با توجه به قابليتهای تابلوی طراحی مدل کتربوکرار ارائرهشرده در ایرن مقالره کره بررایبانکداری جامع طراحی شده است ،بانکها حتب مأموریرتهرا و اسرترات یهرای خرود از
تابلوی م بور برای طراحی مدل کتبوکار خود استفاده نمایند
م ابع
 استروالدر ،الکساندر و همکاران ( )2896خل مدل کتبوکار ترجمه غامر ا تروکلی ودیگران تهران آریانا قل
 اسااتروالدر ،الکساااندر و همکاااران ( )2896طراحرری ارزش کيشررنهادی ترجمرره بابررکوطندوست و دیگران تهران آریانا قل
 اولت ،بیل ( )2896راهاندازی کتبوکار ترجمره سرعيد روشرنی و نفيتره ر رایی نيرکتهران آریانا قل
 کفرک ،یم و همکاران ( )2896مدل کتبوکرار شرما ترجمره حترامالردین سراروقی ودیگران تهران آریانا قل
 ویکیکدیا ،دانشنامه آزاد هیرنان ،شفگ ( )2831بانکرداری نروین (در تئروری و یمرل) ترجمره یلری کارسرائيان ویلير ا شيرانی تهران شرکت چاپ و نشر سپه
Sullivan, B. et al. (2014). "Retail Banking 2020. Evolution or Revolution?",

www.pwc.com/banking.
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