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Abstract 
The technologies of the fourth industrial revolution facilitate knowledge 
management practices in banking and financial industry. Therefore, it is 
necessary to create appropriate platforms and mechanisms for using these 
technologies in the field of banking. In this research, through Delphi technique 
and in three stages, the application of emerging fourth industrial revolution 
technologies in the banking and financial industry has been identified. The panel 
members consisted of 10 experts in the field of information technology and 
finance. After their consensus, 17 emerging information technologies in the 
banking and financial sector were identified and their rank was determined 
through Kendall test, including data mining, bio-identification system, fraud 
detection technologies, touchless ATM, data mining, cloud computing, omni-
channel marketing, artificial intelligence, fintech, biometric, blockchain, 
intelligent social networks, artificial neural networks, remote monitoring 
technologies, business intelligence, IoT, and digital accounts. Then, the experts 
determined the application of these technologies in four areas of banking, i.e., 
marketing, human resources, risk management, and customer orientation along 
low, medium, and high scales. According to the experts, all the identified 
technologies had medium to high application in the four areas of banking. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
According to many researchers, 
organizational knowledge management is 
still one of the most important sources of 
competitive advantage, and improving 
organizational performance through the 
effective use of this resource is considered 
an important issue.  (Cui, 2017; Dayan et al. , 
2017). Organizations, on the one hand, gain 
new knowledge outside the organization 
through exploration, and on the other 
hand, achieve ambidexterity through the 
proper use of knowledge resources within 
the organization (Ramachandran et al., 
2018). One of the key factors in leveraging 
the existing knowledge resources and 
circulating them, as well as monitoring the 
external knowledge, is the use of emerging 
information technologies. In 2020, the 
Asian Productivity Organization 
introduced its knowledge management 
tools based on the fourth industrial 
revolution technologies. Advances in 
technologies, systems, and tools in the 
fourth industrial revolution have enabled 
organizations to monitor and manage the 
external knowledge in new ways. The 
fourth industrial revolution technologies 
seek to transform systems through 
digitalization. Technologies such as 
artificial intelligence, big data, IoT, cloud 
computing, blockchain are the core 
technologies of the fourth industrial 
revolution (Nara et al., 2020). The banking 
industry is one of the high-tech industries 
on the path of the fourth industrial 
revolution. The main issue of this research 
can be stated as follows: 

 “What technological tools do the banks 
need in proportion to the fourth industrial 
revolution?” 

In this regard, we seek to identify and 
rank the new technologies of the fourth 
industrial revolution in the banking 
industry. On the one hand, the banks 
mainly deal with four main areas of the 
banking system, i.e., risk management, 
marketing management, customer 
relationship management, and human 
resources; any technology that can help 
manage knowledge in these four areas will 
increase the performance of the banks. 
Knowledge management facilitates access 
to accurate and timely information in all 
management functions (planning, decision 
making, and control), and assists managers 
in formulating strategical, tactical, and 
operational activities. On the other hand, 
the availability of information technology 
tools for knowledge management can lead 
to the development and competitiveness 
of the bank. Therefore, in this research, we 
seek to identify and rank the information 
technology tools of the fourth industrial 
revolution in the banking industry to 
better manage the knowledge of the 
banking industry. 

 

2. Research Methodology 
One way to be aware of the future 
applications of a phenomenon is to rely on 
the collective opinion of the experts in a 
field. The Delphi technique is a structured 
method for the experts to analyze and 
decide in situations of ambiguity with the 
least possible error. Participants in the 
Delphi study range from 5 to 20 people. 
Delphi research usually begins with a 
questionnaire designed by the researcher 
and sent to a team of experts. When the 
questionnaires are returned, the experts' 
score will be sent to the researcher to the 
submitted questions plus new questions 
considered by the expert. Zau et al. (2003) 
believe that Kendall coordination 
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coefficient can be used to terminate the 
Delphi technique rounds. For this reason, 
in this study, the Kendall coordination 
coefficient has been used to determine the 
degree of agreement between the experts. 
The Kendall coefficient varies between 0 
and 1 (if the coefficient is zero, it means 
complete disagreement, and if it is one, it 
means complete agreement). In this 
research, through Delphi technique and in 
three stages, the application of emerging 
fourth industrial revolution technologies 
in the banking and financial industry has 
been identified. The panel members 
consisted of 10 experts in the field of 
information technology and finance. All 
experts had a dissertation related to the 
field of information technology and 
financein in one of the master's or PhD 
levels. Also, all experts have published at 
least 2 research articles in the qualified 
domestic journals. 

 

3. Research Findings 
In the first round of the Delphi method, 19 
technologies were provided to a panel of 
10 experts through a literature review in 
the form of a preliminary questionnaire. At 
this point, the experts expressed their 
views on 19 items in the form of Likert 
scales. Based on the mean rank, standard 
deviation and significance level of the 
Kendall test, it was found that 12 
technologies had an average of more than 
five according to the experts. At this stage, 
the highest average was related to fraud 
detection technologies (average 4.9) and 
the lowest average was related to the 
Internet (4). In the second round, in 
addition to the first round questions, new 
suggested questions were sent to the 
experts participating in the first round. 
According to the experts in the Likert 
spectrum, 20 technologies were effective 

given their average, standard deviation 
and average rank. At this stage, 17 
technologies affecting the banking and 
financial industry were identified. 
Considering the Kendall coefficient (61%), 
it can be said that there was an acceptable 
agreement among the experts. After their 
consensus at the third round, 17 emerging 
information technologies in the banking 
and financial sector were identified and 
their rank was determined through the 
Kendall test.  These technologies included 
data mining, bio-identification system, 
fraud detection technologies, touchless 
ATM, data mining, cloud computing, 
omni-channel marketing, artificial 
intelligence, fintech, biometric blockchain, 
intelligent social networks, artificial neural 
networks, remote monitoring 
technologies, business intelligence, IoT, 
and digital accounts. Then, the experts 
determined the application of these 
technologies in four areas of banking, i.e., 
marketing, human resources, risk 
management, and customer orientation 
along low, medium, and high scales. 
According to the experts, all the identified 
technologies had medium to high 
application in the four areas of banking . 

 

4. Conclusion 
Identifying the application of new 
technologies in the banking industry with 
the aim of helping to manage knowledge in 
various dimensions is a very important 
issue and creating a roadmap for the 
fourth industrial revolution banking 
industry is essential. Because of the 
advantages of the fourth industrial 
revolution technologies in financial and 
banking industry, there is a growing trend 
in the use of these technologies in the 
banking industry. These technologies have 
brought ease, availability, speed, 
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efficiency, effectiveness, and transparency 
of processes to the financial and banking 
industry. However, the technologies of the 
fourth industrial revolution go beyond the 
electronic banking. Tools such as the big 
data, Internet, blockchain, cloud 
computing, and artificial intelligence have 
swept the banking industry in general. 
Therefore, the banks must prepare their 
infrastructure for these radical 
technologies. In this study, the big data, 
IoT, artificial intelligence, cloud 
computing and blockchain were ranked 
high. The blockchain, known as the 
equivalent for the Internet at the time of 
its emergence in the 1990s, is expected to 
revolutionize many areas of business in 
the near future, including the banking. 
Currently, the most important proven 
application of the blockchain in the 
financial sector is the infrastructure for 
the development of virtual currencies and 
cryptocurrencies; however, its potential 
ability to speed up the interbank clearing 
processes and reduce the cost of back-
office systems has attracted the interest of 
many banks. In general, the blockchain 
programs (payments, loans, investments) 
in the banking sector are immature and in 
the pilot phase. Also, since the big data has 
been created due to the production of 
semi-structured and unstructured data by 
the Internet and social networks, the 
banking industry has been forced to use 
new data mining platforms. Therefore, 
traditional data mining and business 
intelligence techniques need to be 
changed to manage the big data. Cloud 
computing is also a model for providing 
the banks with instant and convenient 
access to a common source of 
information. The blockchain, Internet, big 
data, and artificial intelligence are 
recognized as innovations that have the 
potential to improve the business 

processes, create new models, and disrupt 
the entire industries. Considering that the 
speed of the spread of the fourth industrial 
revolution technologies is very high, there 
are traces of these technologies in the 
banking sector of Iran. Directing 
investment in the Iranian capital market 
using facilitator technologies such as the 
blockchain and the like is one of the key 
strategies to get out of the freezing of 
capital assets and increase their flow and 
return in the capital market. In Iran, a 
network called Ghoghnos is an example of 
this. The Ghoghnos Network is a platform 
for tokenizing all kinds of assets. It is trying 
to prepare the country's banks and IT 
companies to enter the fourth industrial 
revolution, which is the digital economy. 
Also, in the discussion of the financial 
technologies, it should be noted that the 
situation of the Fintech industry in Iran 
has considered the challenges in this area, 
including the regulation and cooperation 
of the traditional financial institutions to 
develop these new businesses in the 
financial services industry. Financial 
services start-ups have grown 
significantly in recent years with serious 
challenges in terms of infrastructure and 
regulatory decision-making. 

 

Finally, it is suggested: 
• Since the Iranian banking sector is 

still in the early stages of using big 
data analysis, it is recommended to 
study the factors affecting the 
adoption of this technology. 

• It is suggested that emerging 
technologies in banking be 
examined in terms of legal 
structures and fourth industrial 
revolution indicators to enter the 
field of banking. 
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 چکیده
  و   بانکداری  صنعت  در  دانش  مدیریت  اقدامات  کننده  تسهیل  چهارم،  صنعتی  انقالب  هایفناوری

 در   هافناوری   این  از  گیریبهره  مناسب    کارهایو ساز  و  بسترها  است  الزم  لذا.  شوندمی  محسوب  مالی
 هایفناوری   کاربرد  مرحله،  سه  در  و  دلفی  فن  طریق  از  تحقیق  این  در.  شود  ایجاد  بانکداری  هایحوزه 

  اعضای.  است  شده  شناسایی  مالی  و  بانکداری  صنعت  در  چهارم  صنعتی  انقالب  محوریت  با  نوظهور
 فناوری  17  تعداد  ایشان،  اجماع  از  پس  که  بود  مالی  و  اطالعات  فناوری  حوزه  خبره  10  از  متشکل  پنل

زمون  طریق  از  آنها  رتبه  و  شناسایی  مالی  و  بانکی  بخش  در  اطالعاتی  نوظهور  این.  شد  تعیین  کندال   آ
  کشف  هایفناوری   زیستی،  هویت  تشخیص  سیستم  داده،کالن  از  اندعبارت   رتبه  ترتیب  به  هافناوری

ل  بازاریابی  ابری،  رایانش  کاوی،داده  لمس،  بدون  خودپرداز  برداری،کاله  مصنوعی،  هوش  کاره،همه  کانا
بکه  بالکچین،  بیومتریک،  تک،فین ند،  اجتماعی  هایش  مصنوعی،   عصبی  های-شبکه  هوشم

ری،  هوش  دور،  از  پایش  هایفناوری یاء   اینترنت  تجا ل  حساب  و  اش  خبرگان،   این  توسط  سپس.  دیجیتا
ع  بازاریابی،  یعنی  بانکداری  چهارحوزه  در  هافناوری  این  کاربرد  میزان ناب ی،  م   و  ریسکمدیریت  انسان

وسط،  کم،)ایدرجه  سه  طیف  یک  در  مداریمشتری   نظر   اساس  بر.  است  شده  مشخص(  زیاد   مت
ی هایفناوری تمامی خبرگان،  . دارند بانکداری حوزه چهار  در باالیی به متوسط کاربرد شده شناسای
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 مقدمه 1
دانش   مدیریت  محققان،  از  بسیاری  اعتقاد  به 

یکی عنوان  به  هم  هنوز   منابع ترینمهم  از سازمانی 
 طریق از سازمانی عملکرد بهبود بوده و رقابتی مزیت

منبع، از مؤثر استفاده تلقی   مهم مسأله یک این 
همکاران2017،  1شود)کوی می و  دایان  (.  2017،  2؛ 

 به دانش   3ها از یک طرف از طریق  اکتشافسازمان
جدید برون سازمانی دست پیدا کنند و از طرف دیگر  

بهره  طریق  درون    4برداری از  دانشی  ذخایر  از  صحیح 
دوسوتوانی  به  می   5سازمان،  پیدا  کنند دست 

همکاران  و  از عوامل کلیدی  2018،  6)رمچندران  یکی   .)
اهرمی  استفاده  به    در  و  موجود  دانشی  ذخایر  از 

دانش  رصد  همچنین  و  آنها  انداختن  بیرونی،    جریان 
فناوری  از  است.  استفاده  نوظهور  اطالعاتی  های 

برای   روشی  و  فن  مثابه  به  اطالعات،  فناوری 
دانش  عملیاتی  مدیریت  فرآیندهای  تسهیل  و  سازی 

وری آسیایی در سال  شوند. سازمان بهره محسوب می 
اساس  ابزارها  2020 بر  را  خود  دانش  مدیریت  ی 

چهارم فناوری صنعتی  انقالب  کرده    7های  معرفی 
فناوری  در  پیشرفت  سیستماست.  ابزارها  ها،  و  ها، 

سازمان که  است  شده  باعث  چهارم  انقالب  ها  در 
دانش روش   بتوانند  به  را  و  خارجی  رصد  جدید  های 

  4.0مدیریت کنند. انقالب صنعتی چهارم که صنعت  
گرف و  لقب  بوده  جریان  در  حاضر  حال  در  است،  ته 

کوتاه   خصوص  به  و  دانش  مدیریت  چگونگی  به 
کرده   کمک  دانش  مدیریت  حیات  چرخه  کردن 

تکنولوژ ی2020،  8است)مچتان  صنعتی  (.  انقالب  های 
سیستم دگرگونی  دنبال  به  طریق  چهارم  از  ها 

فناوری هستند.  کردن  هوش  دیجیتالی  همانند  هایی 
دا  کالن  ابری،  مصنوعی،  رایانش  اشیاء،  اینترنت  ده، 

هستند)نارا و    4.0های صنعتبالکچین، محور فناوری 
با  2020،  9همکاران  صنایع  از  یکی  بانکداری  صنعت   .)

 
1 Cui 
2 Dayan et al 
3 exploration 
4 exploitation 
5 ambidexterity 
6 Ramachandran et al 

فناوری  مسیر  در  که  است  باال  انقالب  فناوری  های 
 صنعتی چهارم قرار گرفته است.

  بانکی   بخش  اندازچشم   کالن،  مقیاس  در
 یگسترده  مسائل با مواجه و تغییر حال  در  همچنان 

  های استراتژی  و   هاسیاست  بازتعریف  همچون   مهم
مهندسی    فرایند  تداوم  دلخواه،  نتایج  ارائه  تجاری،

  محور   مشتری  به   بیشتر  گرایش   برای    مجدد فرآیندها
  مزیت   کسب ریسک،  مدیریت  اهداف  تعیین  شدن،

  مدیریت   هایشیوه   کردن   پیدا  برای   کاوش   رقابتی،
  موارد   این   همه  رو،این از.  ارزش است  ایجاد   برای   افراد

  از  عبارتند  که  کنندمی   پیدا   سوق   اصلی  جنبه  دو  به
برایارزش(  الف)   برای   فناوری (  ب)  و   افراد  آفرینی 

،  10افراد)جیاراجسوران  از  نتایج   بهترین  کردن   حاصل
با 2006 رصد  بانک   از   بسیاری  وجود،  این  (.  در  ها 

و خارجی  دانشی   از  موثر  استفاده   دانش    ذخایر 
  غالبا   مدیریتی سوء   چنین  .هستند  ناتوان   موجود 

  کیفیت   داخلی،   عملیات  روی   بر   منفی  تاثیراتی
  مشتری   حفظ   هایقابلیت   و  خدمات   محصوالت،

در    .شودمی   تجاری  بازار  از  خروج  موجب  و  گذاشته
به   رقابتی  مزیت  خلق  امکان  محور  دانش  صنایع 

اهرمی  صنعت  توانایی  و  دارد  بستگی  دانش  سازی 
است،   محور  تکنولوژی  صنعت  یک  که  هم  بانکداری 

نیست)ایسافاتی  مستثنی  قاعده  این  در  2019،  11از   .)
بانک  در  دانش  مدیریت  می کاربرد  دنیا  توان  های 

بانک  عمده  که  مانگفت  غربی  کشورهای  ند  های 
دانش   مدیریت  در  آلمان  و  کانادا  انگلستان،  آمریکا، 
هم انسان محور هستند و هم فناوری محور؛ از طرفی  
عمده مطالعات مدیریت دانش در کشورهای در حال  
کاربرد   چگونگی  و  اهمیت  تعیین  برای  توسعه 

داده  از  دانش  برده مدیریت  بهره  کمّی  از  های  اند. 
ر خصوص کاربرد  های اندکی دطرفی در دنیا پژوهش 

حوزه فناوری در  دانش  مدیریت  مانند  های  هایی 
و   مشتری،  با  ارتباط  مدیریت  نوآوری، 

7 Industry 4.0 technologies 
8 Mochtan 
9 Nara et al 
10 Jeyarajeswaren 
11 Easa Fathi 
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است. مدیریت  گرفته  صورت  بانک  در  امروز    ریسک 
برا بانک  جهان  سراسر  در  مزا  یاب یدست  یها    ی ا یبه 

سمت باالتر   د   به  کرده   تال یجی تحوالت    اند.حرکت 
هم  صرفهییافزابهبود  هز  ییجو ،  ارتقای  ها،  نه یدر 

  ی  به عنوان برخی بریکاهش خطرات سا  ی واثربخش 
با  اصل   یهات ی اولو مواجهه  در  بانکی  صنعت  ی 

چهارمفناوری انقالب  مثال،  است.    های  در  برای 
اولیههاسال  مصنوع   ی  هوش  ظهور  از  ی،  پس 

شده    یکیزیف  یامضاها  نی گزیجا  1معاصر  کیومتریب
می و   رشد  حال  در  فناوری  و  باین  اشد)ایر 

از  (. 2،2020همکاران    های اطالعاتی جدید فناورییکی 
 نظران تغییرات عمدهکه به اعتقاد بسیاری از صاحب 

انقالبی کرد،  بانکداری    صنعت  در  و  خواهد  ایجاد 
است مدل  بالکچین  بر  تکنولوژی  این  تاثیر  بررسی   .

چگونگی   و  کسب معرف  که  بانکداری  صنعت  کار 
کسب   و  ارائه  می ایجاد،  صنعت  این  در  باشد،  ارزش 

 . اهمیت زیادی خواهد داشت

می  چنین  را  تحقیق  این  اصلی  بیان  مساله  توان 
ها متناسب با انقالب صنعتی چهارم به  کرد که بانک 

به   راستا  همین  در  دارند.  نیاز  فناورانه  ابزارهای  چه 
های نوین انقالب  بندی فناوریدنبال شناسایی و رتبه

صن در  چهارم  عمدتا  صنعتی  هستیم.  بانکداری  عت 
یعنی  بانک  بانکداری  نظام  اصلی  حوزه  چهار  با  ها 

مدیریت ریسک، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط  
هر   و  دارند  کار  و  سر  انسانی  منابع  و  مشتری  با 
چهار   این  در  دانش  مدیریت  به  بتواند  که  فناوری 

بانک  عملکرد  افزایش  باعث  کند،  کمک  ها  حوزه 
به  شد.  حوزه   خواهد  از  یکی  مثال  هر  عنوان  های 

تمامی   است.  مشتری  حوزه  بانكي  محيط بانک،  های 
دليل خواسته انتظارها  باال، رقابت به   نسبتا   هايو 

بين   زياد  بسيار  تعامل  نيز  و  مشتريان  يافتة  بلوغ 
مشتري   دانش  مديريت  به  نياز  مشتري،  و  بانك 

بانكداري  2011،  3دارند)گیبرت صنعت  در  تغييرات   .)
ايران هم سبب افزايش مكرّر انتظارهاي مشتريان در  

زمينه تعاملتمامي  نيازمند  لذا  است.  شده  هاي  ها 
 

1 contemporary biometrics 
2 Iyer et al 
3 Gibbert 

بیرونی(   دانش  منبع  عنوان  به  مشتريان)  با  مستمر 
های انقالب چهارم  است و در این راستا نقش فناوری 

اند از  هاي پیشرو توانستهسازمانشایان توجه است.  
مشتري   دانش  مدیریت  چون  طریق  مزایایی  به 

پرتفولیوی  توسعه  مدیریت  مشتریان، 
  بازاریابی،   ارتباطات  توسعه  مشتري،  هايبنديبخش 

 تجاري فرآیندهاي  تعریف   و  جدید   محصول   ایجاد
از  یابند دست جدیدی  نسل  ظهور  با  راستا  این  در   .

صنعت   در  فرآیندی  نوآوری  نیازمند  جوان  مشتریان 
 (. 2016، 4هستیم)سراوان و موتو بانکداری 

استقرار مدیریت دانش برون سازمانی در صنعت  
از   آنها  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بانکداری، 
مدیریت   استانداردهای  رعایت  منظور  به  یکسو 

ا و  نیروی  ریسک  صحیح  مدیریت  برای  دیگر  سوی  ز 
دانش   به  موقع  به  دسترسی  نیازمند  خود  انسانی 

وکارها  مامی کسب تولیدی از خارج سازمان هستند. ت
نتیجه   در  کنند،  مدیریت  را  ریسک  از  سطوحی  باید 
برای   قوی  ریسک  مدیریت  سیستم  یک  ایجاد 

در  بانک  است؛  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  ها 
این هنگفتی    غیر  زیان  و  ضرر  به  محکوم  صورت 

های بزرگ،  خواهند بود. از طریق تجزیه و تحلیل داده 
لحظه می   بانکها صورت  به  را  ریسک  ای  توانند 

تشخیص داده و ریسک نقدینگی در شرایط مختلف  
کالهبرداری   از  نیز  را  مشتریان  و  کنند  تحلیل  را 

دهند نجات  االه احتمالی  و  پوپ  ، 5)هسن، 
بهبود  (.عالو2020 در  داده  کالن  تحلیل  این،  بر  ه 

در  تصمیم دانش  افزایش  و  عملکرد  ارتقای  گیری، 
است)رایان  موثر  بانکداری  صرف  2018،  6صنعت   .)

اجزای   از  دانش  مدیریت  سیستم  اینکه  از  نظر 
پیشرفت  با  متناسب  و  شده  تشکیل  های  گوناگونی 

دانش   مدیریت  حوزه  به  جدیدی  ابزارهای  فناورانه، 
شود، تقریبا تمامی مؤسسات بانکی قبول  ی افزوده م

کیفیت،   افزایش  موجب  دانش،  مدیریت  که  دارند 
رقابت   قدرت  و  خدمات  فعالیتها،  اثربخشی  و  کارآیی 

شد  خواهد  به    .بانک  دسترسی  دانش  مدیریت 

4 Saravanan and Muthu 
5 Hasan, popp and olah 
6 Ryan 
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کارکردهای   همه  در  را  موقع  به  و  دقیق  اطالعات 
گیری و کنترل( تسهیل  ریزی، تصمیم مدیریت )برنامه

های  مدیران را در تدوین استراتژی، فعالیتو  کندمی
می کمک  عملیاتی  و  در  کندتاکتیکی  طرفی  از   .

جهت   اطالعات   فناوری  ابزارهای  بودن  دسترس 
می  دانش،  رقابت مدیریت  و  توسعه  به  پذیری  تواند 

دنبال   به  تحقیق  این  در  لذا  شود.  منتهی  بانک 
رتبه  و  اطالعاشناسایی  فناوری  ابزارهای  ت  بندی 

چهارم صنعتی  هستیم    انقالب  بانکداری  صنعت  در 
تا از این طریق بتوان دانش صنعت بانکداری را بهتر  

 مدیریت کرد.  

 ادبيات مرور 2
دانش در عصر    تیریمد  یو فناور  یانسان   هر دو بعد

در     4.0صنعت   و  بوده  و    ی ندهایفرآمهم  اکتشاف 
ضروری بردار بهره  دانش  از  دانش    است.  ی  مدیریت 

طر  دیبا  4.0صنعت   از  مداوم  طور    ش یافزا   قیبه 
دانش   خلق  ی هاتیظرف از  استفاده    به   و 

دانش  ارزش مدیریت  راستا،  این  در  بپردازد.  آفرینی 
هوش    د یبا از  محافظت  و  توسعه  مداوم  طور  به 

ماش  یجمع و  شرکت   نیانسان  در  به    یدیتول  یهارا 
تسه  ی هاکارخانه   ژه یو ا  لیهوشمند  از  رو،    نی کند. 

دانش دنبال   4.0 مدیریت   سازیکثر حدا  به 
تجار  ی رقابت  یهات یمز ارزش  استخراج  در    ی و 

  فناوری   از  مختلفی  اشکال است.    یدیتول  یهابنگاه
دانش   برای  مدیریت    اشتراک   هایقابلیت   و  ارتقای 

وجود سازمان   در   دانش مدیریت   ها    داده،   دارد. 
و    هوش  ای،چندرسانه  هایفناوری مصنوعی 

از های  شبکه فناوری   اجتماعی  حوزه  جمله  این  های 
دانش،   مدیریت  امر  در  تکنولوژی  اگر  پس  است. 

تکنولوژی رصد  است؛  ضروری ضروری  جدید  تر های 
  تبادل   امکان  دیجیتال   هایاست. به خصوص فناوری 

  و   ایزمینه  زمانی،  مرزهای  در   یادگیری  و   دانش
پریت می   فراهم  را  فرهنگی  بنابراین    (. 1،2017کنند)اس

فناوری ت محوریت  با  دانش  مدیریت  بر  های  مرکز 

 
1 Speight 
2 Traineeship in Knowledge Management - 
European Central Bank 

مالی   و  بانکی  بخش  در  و  صنعتی  چهارم  انقالب 
 ضروری است.  

  حیاتی   امری  به  دانش  مدیریت  امر  در   مهارت
  تبدیل   یکم و  بیست  قرن  در بانکی بخش بقای  برای

بانک .  است  شده در  دانش  مدیریت  در  کاربرد  ها 
سپس   و  شد  آغاز  جهانی  بانک  از  دهه  ابتدا  در 

بانک  در  ژاپن،  گذشته  آمریکا،  آلمان،  انگلستان،  های 
گذشته   دهه  اواسط  در  همچنین  شد.  دنبال  کانادا  و 
حال   در  کشورهای  برخی  در  دانش  مدیریت  کاربرد 
آفریقای   و  اندونزی  پاکستان،  مصر،  مانند  توسعه 

شد)ایسافاتی،   دنبال    2004  سال   در   (.2019جنوبی 
  مدیریت   های سیستم  به  یافته  تخصیص  مالی   مخارج 

  دالر   میلیون  514  به  اروپا   بانکی   بخش  در  دانش
  فناوری   به  مربوط  هایهزینه   عالوه،  به.  رسید

کشورهای   در   دانش   مدیریت  در   اطالعات    برخی 
  و   سوئد   هلند،  ایتالیا،  آلمان،   فرانسه،  مانند  اروپایی 

گونه   یافته  افزایش  انگلیس به  سال  است  در  که  ای 
آلمان،    2020 فرانکفورت  در  واقع  اروپا  مرکزی  بانک 

دانش  مدیریت  آموزگاری  نام  به  کرده    2سمتی  ایجاد 
بسیار    حرکتی  مجازی   بانکداری   دیگر  سوی   از   3است.

  کردن   خودکار  جهت  بانکی  صنعت  سوی   از  پرشتاب
.  است  خارجی   و   داخلی   مشتریان   برای   بانکی   خدمات

  به   کردن   پیدا   سوق   حال   در   نیز  بانکی  هایسازمان
  بر   آن   در  که  هستند  جدیدی  سازمانی  هایمدل   سوی

  اطالعات   فناوری   ایجاد  با  همراه  رادیکال   تمرکززدایی 
  خود   فکری   های دارایی   از   بردای بهره   برای   پیشرفته

میالدی  از  جهانی   بانک.  شودمی   تاکید نود    به  دهه 
  دانش   تولید  در  و  است  بوده  دانش بنیان  بانک  عنوان

  سطح   در  ها بررسی   انجام  فنی،  هایکمک   اقتصاد،
  ها پروژه   ارزیابی  و  پروژه  سازیآماده  مطالعات  کشور،

  دانش   گذاریاشتراک  برنامه  در  سازیظرفیت   و
سال   در  و  بوده  گرد   2014پیشگام  دانش  برای  آوری 

شهر   در  جهان،  نقاط  اقصی  از  توسعه  به  مربوط 
های دانشی  مناطق بر روی سیستم واشنگتن و برخی  

آسیایی،  سرمایه توسعه  است)بانک  کرده  گذاری 

3 eutraining.eu 
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اولویت   (.2014 از  و  یکی  مالی  بخش  در  مهم  های 
قوه   از  استفاده  و  دانشی  کارکنان  مدیریت  بانکی، 

در این راستا استفاده از ابزارهای  خالقانه آنها است.  
است. ضروری  اطالعات  فناوری  این    نوین  تجهیز 

مندی در  های مختلف و ایجاد عالقه ن به دانش کارکنا
آنها نخستین اولویت است. کارکنان در صنعت مالی  
مدت   بلند  ترفیع  بر  آنها  تمرکز  و  هستند  آگاه  افرادی 

وو  و  است)گنگ  و  (.  2009،  1شغلی  پیپال  موسسه 
در استفاده موثر از کارکنان دانشی خود    2ماسترکارت

ربات  خصوص  به  و  مصنوعی   هوش  انتقال  از  در  ها 
می  استفاده  شخص  به  شخص  تمرکز  پول  تا  کنند 

کارهای   و  مهمتر  مسائل  سمت  به  دانشگر  نیروی 
خالقانه متمرکز شود. اتوماسیون فرایند روباتیک یک  
روش ساده و سریع برای بانکها جهت تسهیل اجرای  

 (.  2018، 3طیف وسیعی از فرایندها است)مادنویس 

این    که   این است   بانکی  بخش  خصوصیات  از   یکی 
با    بخش ماهیتا دانش بنیان و تکنولوژی محور است.

جدید،   محاسباتی  ابزارهای  و  تحلیل  قدرت  افزایش 
دارایی  یافتن  برون  امکان  و  درون  در  نامشهود  های 

روتبرگ و  است)اریکسون  یافته  افزایش  ،  4سازمان 
  هایی بخش  در  بزرگ هایبانک  گذاریسرمایه (. 2018

  انبار   گیری،تصمیم  پشتیبانی   های سیستم  همچون 
.  است  رشد  حال   در  سرعت  به  کاویداده   و  هاداده 

  دانش   کسب   برای   تالش  نخستین  ها،نمونه  این 
و می   محسوب    ایجاد   تالشی   چنین  ماحصل  شوند 

در  .  است  دانش   انتقال   تسهیل  برای   محیطی
  برای   عصبی مصنوعی  شبکه  های گذشته فناوریدهه 

  مورد   هابانک   در  مشتریان  رفتار  الگوهای  شناسایی
در  می   قرار  استفاده داده  کالن  فناوری  اخیرا  و  گرفت 

کار  طبقه دستور  در  آنها  رفتار  و  مشتریان  بندی 
 (.2020ها قرار گرفته است)هسن، پوپ و اواله،  بانک 

داده   دانش استخراج   یبرا با  یهااز    از فنون   دیبزرگ، 
  شرفته یپ  یکاوند داده مان  یدیجد   شرفتهیپ  یو ابزارها 

مصنوع  دیجد  یابزارها   ای استفاده    یهوش 

 
1 Gong & Wu 
2 PayPal and MasterCard 
3 Madenovic 
4 Erickson and Rothberg 

صنعت  (.  2017کرد)انتظاری،   در  بالکچین  فناوری 
زمینه در  به  بانکداری  بخشیدن  سرعت  های 

کاهش    ،امنیت، مقابله با اختالس   ارتقایها،  تراکنش 
هزینه  و  عملیات زمان  به  مربوط  و  های  بانکی  های 

است. با توجه به  سازی اطالعات مشتری موثر  ذخیره 
شگفت  بالکچین،  مزایای    ی برا  یفرصت ها  بانک انگیز 

ا بر  شدن  پیدا موج    نی سوار  را  فناوری  از  رشد  به  رو 
 (.  2019، 5اند)جو، نیشیکاوا و دانداپانی کرده 

 پیشینه عملیاتی 
مدل  فناوری کاربرد  و  با  ها  مرتبط  اطالعاتی  های 

در   دانش  دقیق مدیریت  طور  به  بانکداری  صنعت 
مشخص نشده است. وجه مشترک تمامی مطالعات  

که است  بیرونی   رصد  این  بهبود   دانش  روابط    باعث 
  محفوظ   فکری  هایسرمایه  خواهد شد و  مشتریان  با

ماند.   دهد می   نشان  بررسی  گذشته،  این  از  خواهند 
  طریق   از  دانش  گذاریاشتراک   به  شیوه   بهترین   که

بانک می   رخ   اینترنت  شبکه   والی   سیلکون  دهد. 
  ایجاد   با  تا   کرد  اندازیراه  را  الکترونیک   منابع   سایت

  در   هاآن   به   مشتریان   برای  هوشمند   تجارت  و   منابع
  در   کند.   کمک  شرکتشان  رشد   و   شدن   برنده   جهت 

  در   موجود  های ظرفیت  از   استفاده  با   شیوه   این
  با   مشتریان  هایپروفایل  پیشرفته  دانش  مدیریت

  محتوای   نهایت   در   تا  شوندمی   ادغام   کاربر   پروفایل
  بنابراین، .  شود  ایجاد  کاربران  از  یک  هر  برای  مناسب

به  توانندمی   افراد دلخواه    که   دانشی  پایگاه  به 
  دهد می   پوشش  را  بسیاری   صنعتی  هایبخش 

  دانش   پایگاه  به  تنها  یا   و  باشند   داشته  دسترسی 
  بانکی،   گذاریسرمایه  از  است  عبارت  که  خود  فردی

  مستغالت،   و  امالک  مالی،  منابع  نقد،  پول   مدیریت
  مزایای   انسانی،   منابع  ریسک،  مدیریت   وجه،  انتقال 

همکارانکنند  رجوع   استخدام  و   کارکنان و  ، 6)شیه 
از  2010 دانش  اردن در حوزه مدیریت  بانک تجارت   .)

نوتز می 7لوتز  بسته  استفاده  یک  فناوری  این  نماید؛ 
افزاری گروهی یکپارچه است و با سرعت خوب و  نرم 

5 Joo, Nishikawa and Dandapani 
6 Shih et al 
7 Lotus Notes    
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در محیط    های مورد نظرامنیت باال، تمامی اپلیکیشن 
می  پشتیبانی  را  ارائه    .نماید بانکی  آلمانی  شرکت 

به   بانکی  خدمات  از    255کننده  مشتری،  هزار 
به   سریع  دسترسی  برای  اسناد  مدیریت  سیستم 

دانش از  کند. این شرکت در خلق  اسناد استفاده می 
از   دانش  تسهیم  در  و  دانشگاهی  لوتز  متخصصان 

می  استفاده  اینترانت  و  اینترنت  کند)ایسافاتی،  نوتز، 
هند، حمایت خود     ICICI(. مدیران ارشد بانک  2019

فعالیت  تعدادی  از  و  نموده  اعالم  را  دانشی  های 
فعالیت پیگیری  مسئول  را  مدیریت  دانشگر  های 

گرفته خدمت  به  نتدانش  بررسی اند.  انجام  ایج  های 
در   که    30شده  داد  نشان  مالزی،  در  تجاری  بانک 

ها را افزایش داده  قدرت رقابت بانک  مدیریت دانش،
تسهیم و  یکپارچگی  به    و  بهتری  صورت  به  را  دانش 

داده افزایش  را  بانک  کارآیی  و  رسانده  است.     انجام 
نتایج نهایی نشان داد که تسهیم دانش مبتنی بر وب  

هزینه در  جویی  صرفه  بانکی  باعث  های 
(. محققان در مطالعه فاز  2008،  1شود)نصیرالدین می

شدند   متوجه  اردن   مرکزی  بانک  در  دانش  تسهیم 
دا تسهیم  هزینهکه  زمان  نش،  و  داده  کاهش  را  ها 

و  تصمیم دانش  اختیار  در  به  توجه  با  را  افراد  گیری 
می  کاهش  آنان،  نیاز  مورد  و  اطالعات  دهد)محمد 

تحقیقی،  2011جالل،   در  و  (.  کریستی 
چالش 2020)2همکاران  فناوری (،  پذیرش  های  های 

انقالب صنعتی چهارم در صنعت بانکداری را تحلیل  
  4.0تایج این تحقیق نشان داد که بانکداری  اند. نکرده 

صنعت   ارزش4.0در  یکپارچه  سیستم  یک  آفرین  ، 
و   اصل  شش  از  متشکل  که  روند    14است 

می  که  تکنولوژیکی  معتقدند  محققان  این  باشد. 
صنعت  بانک  به  بانکداری  ورود  برای  بایستی    4.0ها 

کاربرد   شده،  یاد  تحقیق  در  باشند.  داشته  راه  نقشه 
دا سه  کالن  چاپ  فناوری  باز،  بانکداری  رباتیک،  ده، 

فناوری  بالکچین،  فناوری بعدی،  سایبری،  های  های 
تحلیل   بانکداری  صنعت  در   ... و  اشیاء  وب  معنایی، 

یافته اساس  بر  است.  شده،  شده  یاد  تحقیق  های 
ت بر تاثیرگذار هایفناوری  بر آمریکا بانکداری صنع

 
1 Nasaruddin 
2 Cristi et al 

 دهد کهی نشان م ضریب تاثیرگذاری بلوغ  و اساس
مسیر، این   هوش ها،داده  کالن ابری، رایانش در 

بالکچین اشیاء اینترنت مصنوعی، تاثیرگذار   و 
میانبوده  این  در  که   میزان کمترین از بالکچین اند؛ 
برخوردار سطح بیشترین و بلوغ بوده   تاثیرگذاری 

 است.

یک    کیومتریباخیرا،   عنوان  در    میعظ  ی نوآوربه 
د  است. محسوب    تال یجیعرصه  را  بانک   رای ز  شده  ها 

کالهبردار م  یاز  ای محافظت  از    یکی   عرصه  نیکند. 
حوزه   تال یجی د تحول    تی موفق  لیدال   نیمهمتر   در 

فناوری،  . است  ی بانک  این  اساس  استفاده    بر  با  فرد 
منحصر به فرد    کیومتری ب  یهای ژگیاز و   یااز مجموعه 

و ی م   ییشناسا از    ی کی ولوژی ب  زیمتما   یهای ژگ یشود. 
انجام    ی ، گوش، دست، صدا براهیمانند صورت، شبک

م  استفاده  ای معامالت  و  به    عمل،   ن ی شود  وارد  نیاز 
)باکونوو،  بردی م   نیکد و رمز عبور را از ب  نی کردن چند

 (.  2019، 3تروفیمو و لپتوا 

 شناسي روش 3
یک   آتی  کاربردهای  از  آگاهی  های  روش  از  یکی 
است.   حوزه  یک  خبرگان  جمعی  نظر  به  اتکا  پدیده، 

دلفی دلفی یا روش  ساختاریافته   یک تکنیک  روش 
آن،   کمک  به  بتوانند  تا  است  خبرگان  و  برای  تجزیه 

و   شرایطتصمیم تحلیل  در  حداقل   ابهام گیری  با  را 
دهند انجام  ممکن  کنندگان  .خطای  در    مشارکت 

از    پژوهش  می   20تا    5دلفی  شامل  را  .  شوندنفر 
توسط   که  پرسشنامه  یک  با  دلفی  پژوهش  معموال  

گروه   محقق به  و  شده  متخصصان  ی  طراحی  از 
می  می فرستاده  آغاز  پرسشنامهشود  وقتی  ها  شود. 

شد  برگشت ارسالی  ،  داده  سواالت  به  خبرگان  نمره 
پژوهشگر   به  خبره  نظر  مد  جدید  سواالت  بعالوه 

می توقف  ارسال  یا  ادامه  از  اطمینان  برای  شود. 
روش  دلفی،  و  راندهای  زائو  دارد.  وجود  مختلفی  های 

برای  2003)  4همکاران  که  معتقدند  به   پايان (    دادن 
مي  دلفي  تکنيک  هماهنگي  راندهاي  ضريب  از  توان 

3 Bakunova, Trofimova and  Lapteva 
4 Zhao 
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کرد استفاده  پژوهش  کندال  این  در  دلیل  همین  به   .
برای تعیین میزان توافق خبرگان از ضریب هماهنگی  

کندال بين  کندال استفاده شده است.    1و    0ضريب 
متغير است. اگر ضريب صفر باشد يعني عدم توافق  
دارد.   وجود  کامل  توافق  يعني  باشد  يک  اگر  و  کامل 
حوزه   نخبگان  از  نفر  ده  تحقیق  این  اعضای  تعداد 

کلیه  مالی است.  مدیریت  و  اطالعات  فناوری   ،
ارشد   از مقاطع تحصیلی کارشناسی  یکی  خبرگان در 

پایان  دارای  دکتری  فناوری  و  حوزه  با  مرتبط  نامه 
بوده  مالی  خبرگان  اطالعات،  کلیه  همچنین  اند. 

کشور    2حداقل   معتبر  نشریات  در  پژوهشی  مقاله 
 اند.به چاپ رسانده 

 
 اطالعات خبرگان تحقیق   1  جدول 

 علت انتخاب  خبره
نیک(  IT دکترای  1 خبره  )دولت الکترو

1دکترای مدیریت، تالیف  2 خبره ناوری اطالعات  0 ن کتاب در حوزه ف  عنوا

 های اطالعات دکترای مدیریت مالی و مدرس درس سیستم 3 خبره
ستم 4 خبره درس سی و م  های اطالعاتی دکترای حسابداری 

اطالعات و چاپ   5 خبره شی  10دکترای فناوری   مقاله پژوه
و دانش 6خبره  اسی دکترای علم اطالعات   شن

فورماتیک بانک  7خبره  ناوری اطالعات و رئیس ان  کارشناس ارشد ف
 دکترای علم کتابداری  8خبره 
 اطالعات دانشجوی دکتری فناوری  9خبره 

و علم اطالعات دکترای دانش 10خبره  ناسی   ش
 

 هايافته 4
 های دور اول دلفی یافته  4.1

تعداد   ادبیات  مرور  طریق  از  دلفی  اول  دور    19در 
پنل   اختیار  در  اولیه  پرسشنامه  قالب  در    10فناوری 

خبرگان   مرحله  این  در  گرفت.  قرار  خبرگان  از  نفره 
خصوص   در  را  خود  طیف    19نظرات  قالب  در  گویه، 

میانگین،   رتبه  اساس  بر  کردند.  مشخص  لیکرت 
کن آزمون  معناداری  سطح  و  معیار  دال،  انحراف 

تعداد   که  شد  خبرگان    12مشخص  نظر  از  فناوری 
میانگین باالتر از پنج دارند. در این مرحله، بیشترین  

فناوری به  مربوط  کشف  میانگین  های 
مربوط  4.9کالهبرداری)میانگین   میانگین  کمترین  و   )

اشیاء) اینترنت  فناوری  4به  دو  همچنین  است.   )
دا که  هم  صدا  تشخیص  و  ویدئویی  رای  بازاریابی 

شوند.    3.9میانگین   حذف  پرسشنامه  از  باید  بود 
همچنین سیستم واقعیت مجازی، رباتیک پیشرفته، 
دلیل   به  هم  بعدی  سه  چاپ  و  پوشیدنی  ابزارهای 
شدند)   حذف  دوم  دور  پرسشنامه  از  پایین،  میانگین 

شماره   مرحله  3و 2جدول  این  در  اینکه  به  توجه  با   .)
بود) کمتر  کندال  آزمون  دوم  /.(40مقدار  دور  لذا   ،

 . رددلفی ادامه پیدا ک 
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 های تحقیق( نتایج دور اول دلفی)یافته   2  جدول 

تی چهارمفناوری ردیف  ترتیب میانگین رتبه  میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  های انقالب صنع

ریهای کشف کالهفناوری 1  1 20/14 /. 31 9/4 بردا
دیتا( 2  2 14/ 05 /. 316 9/4 کالن داده) بیگ 

 3 12/ 70 /. 67 7/4 رایانش ابری )بانکداری ابری(  3

ون لمس  4  4 12/ 70 /. 96 6/4 خودپرداز بد

 5 55/12 /. 483 7/4 بالکچین  5
 6 12/ 50 /. 483 7/4 هوش مصنوعی  6

یل 7 ته تحل  7 30/12 /. 69 6/4 های پیشرف
 8 11/ 70 /.516 60/4 فناوری بیومتریک  8
ر قابلیت 9  9 15/11 /. 527 5/4 های پایش از دو

تال  10 دیجی حساب   10 10/ 80 /. 527 5/4 افتتاح 
ی مصنوعی شبکه 11  11 10/ 80 /. 699 4/4 های عصب

ین  12  12 10/ 45 /. 699 4/4 یادگیری ماش
 13 7/ 80 /.666 4 اینترنت اشیاء  13

کاری  ویدئویی  14  14 7/ 60 /.875 9/3 بازاریابی/ هم
یص صدا  15  15 7/ 45 /. 737 9/3 تشخ

 16 5/ 80 /. 843 6/3 سیستم واقعیت مجازی  16
 17 5/6 17/1 5/3 رباتیک پیشرفته  17
 18 5/ 55 15/1 3/3 ابزارهای پوشیدنی  18
 19 4/3 1/ 35 5/2 پرینت سه بعدی  19

 
 میزان توافق دور اول دلفي   3  جدول 

10 N 

401 ./ Kendall's W(a) 

21 /72 Chi-Square 

18 df 

000 /0 Asymp. Sig. 

 

دلفی،   اول  دور  پرسشنامه  پایان  در  آنكه  به  توجه  با 
فناوری خصوص  در  بازپاسخی  مد  سوال  جدید  های 

نخست،   دور  در  بود،  شده  تعیین  خبرگان  نظر 
 

1 Omni-Channel Marketing 

فناوری خبرگان،  از  کانال    یاب یبازار های  تعدادی 
شبکه1کاره همه تجاری،  ،  هوش  هوشمند،  های 

کوانتومیکاوی،  داده  کردند  پردازش  پیشنهاد  نیز  را   ،
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که در دور دوم در پرسشنامه لحاظ گردید. در جدول  
های جدید به همراه تکرار آنها )تعداد  ذیل این فناوری 

فناوری  این  به  که  آمده  خبرگانی  داشتند(  اشاره  ها 
 است.

 
 های تحقیق( های جدید معرفی شده توسط خبرگان)یافته فناوری   4  جدول 

 تعداد تكرار  عامل  شماره 
 5 کاره کانال همه یابیبازار 1

ند شبکه 2 ی هوشم  2 های اجتماع
 2 هوش تجاری  3

 2 کاوی داده 4
 3 تک فین 5

زیستی  6 ستم تشخیص هویت   2 همراه بانک با سی
 1 پردازش کوانتومی 7

 

 های دور دوم دلفی یافته  4.2
سواالت   اول،  دور  سواالت  بر  عالوه   ، دوم  دور  در 
ارسال  خبرگان  به  نیز  اول  دور  در  جدید  پیشنهادی 
تعداد   لیکرت،  طیف  در  خبرگان  نظر  اساس  بر  شد. 

فناوری در جدول ذیل به همراه میانگین، انحراف   20
این   در  است.  شده  ارائه  آنها  رتبه  میانگین  و  معیار 

کوان پردازش  فناوری  سه  ماشین  مرحله،  تومی، 

است و    4های پیشرفته که کمتر از  یادگیری و تحلیل
فناوری  این  خبرگان  نظر  در  از  ملموسی  کاربرد  ها 

پنج(.   شماره  ندارند)جدول  ایران  بانکی  بخش 
کندال   آزمون  مقدار  مرحله  این  در  /.  44همچنین 

ناحیه   از  متوسط  توافق  دهنده  نشان  که  است 
فر  بایستی  بنابراین  است.  ادامه خبرگان  دلفی  آیند 

 پیدا کند.  

 
 های تحقیق( نتايج دور دوم دلفي)یافته   5  جدول 

تی چهارمفناوری ردیف یانگین رتبه  میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  های انقالب صنع اساس م  ترتیب بر 

 1 60/14 000 5 همراه بانک هویت زیستی  1
 1 60/14 000 5 داده کاوی  2

ریهای کشف کالهفناوری 3  بردا
 

9/4 316 ./ 65 /13 2 

 2 13/ 65 /. 316 9/4 کالن داده  4
ون لمس  5  خودپرداز بد

 
9/4 316 ./ 65 /13 2 

 3 60/13 /. 316 9/4 رایانش بانکداری 6

 4 12/ 65 /. 421 8/4 کاره کانال همه یابیبازار 7
 5 11/ 70 /. 483 7/4 مصنوعی هوش  8
 5 11/ 70 /. 483 7/4 تک فین 9

30/1 /. 699 6/4 بالکچین  10 1 6 
75/1 /.516 6/4 فناوری بیومتریک  11 0 7 
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ند شبکه 12 ی هوشم 75/1 /.516 6/4 های اجتماع 0 7 
ی مصنوعی شبکه 13  8 85/9 /. 527 5/4 های عصب

 های پایش از دور فناوری 14
 

5/4 527 ./ 80 /9 9 
 10 8/ 85 /.516 4/4 هوش تجاری  15

 10 8/ 85 /.516 4/4 حساب دیجیتال  16
 11 25/6 /.666 4 اینترنت اشیاء  17
 12 5/ 40 /. 737 9/3 پردازش کوانتومی 18
ری)چت بوت یا ربات( 19  ماشین یادگی

 
9/3 316 ./ 55/4 13 

یل 20 ته تحل  14 85/3 /. 483 7/3 های پیشرف
 

 میزان توافق دور دوم دلفي   6  جدول 

10 N 
44 ./ Kendall's W(a) 

871 /82 Chi-Square 
19 df 

000 /0 Asymp. Sig. 

 

 های دور سوم دلفی یافته  4.3
مرحله   این  صنعت    17در  بر  تاثیرگذار  فناوری 

فناوری  شد.  شناسایی  مالی  و  کالن  بانکداری  های 
کالهبرداری،   کشف  زیستی،  هویت  تشخیص  داده، 

داده لمس،  بدون  ابری،  خودپرداز  رایانش  کاوی، 
همه  کانال  فین بازاریابی  و  مصنوعی  هوش  تک، کاره، 

اند. با توجه به ضریب کندال  رتبه باالیی کسب کرده 
می61%) بین  (،  قبولی  قابل  توافق  که  گفت  توان 

 خبرگان وجود دارد.

 
 های تحقیق( نتايج دور سوم دلفي)یافته   7  جدول 

تی چهارمفناوری ردیف  ترتیب میانگین رتبه  میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  های انقالب صنع
 1 60/14 000 5 کالن داده  1

 1 60/14 000 5 همراه بانک هویت زیستی  2
ریهای کشف کالهفناوری 3  بردا

 
9/4 316 ./ 65 /13 2 

ون لمس  4  خودپرداز بد
 

9/4 316 ./ 65 /13 2 
 2 13/ 65 /. 316 9/4 کاوی داده 5

 3 60/13 /. 316 9/4 رایانش ابری بانکداری  6
 4 12/ 65 /. 422 8/4 کاره کانال همه یابیبازار 7
 5 11/ 70 /. 483 7/4 هوش مصنوعی  8
 5 11/ 70 /. 483 7/4 تک فین 9

30/1 /. 698 6/4 فناوری بیومتریک  10 1 6 
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75/1 /.516 6/4 بالکچین  11 0 7 
ند شبکه 12 ی هوشم 75/1 /.516 6/4 های اجتماع 0 7 

ی مصنوعی شبکه 13  8 85/9 /. 527 5/4 های عصب
 های پایش از دور فناوری 14

 
5/4 527 ./ 80 /9 9 

 10 8/ 85 /.516 4/4 هوش تجاری  15
 10 8/ 85 /.516 4/4 اینترنت اشیاء  16

 11 25/6 /.666 4 حساب دیجیتال  17
 

 میزان توافق دور سوم دلفي   8  جدول 

10 N 
61 ./ Kendall's W(a) 

871 /101 Chi-Square 
16 df 

000 /0 Asymp. Sig. 

 

های  در حوزه فناوری  17کاربرد   4.4
 فرعی بانکداری 

حوزه بعدی  گام  ادبیات  در  از  بانکداری  فرعی  های 
شناسایی و در چهار طبقه مدیریت ریسک، کارکنان،  

طبقه مشتری  و  منظور  بازاریابی  بدين  شد.  بندی 
شد  فناوری شناسایی  قبلی  مرحله  در  که  هایی 

حوزه  در  آنها  کاربرد  میزان  نیز  بایستی  مذکور  های 
. در آخرین مرحله از دلفی از خبرگان  مشخص شوند

نقش   کردن  مشخص  بر  عالوه  شد    17خواسته 
در   را  آنها  کاربرد  میزان  بانکداری،  صنعت  در  فناوری 

)کم،  حوزه طیف  در  را  بانکداری  چهارگانه  های 
جدول   اساس  بر  نمایند.  مشخص  زیاد(  متوسط، 
هویت   تشخیص  بانک  همراه  کاربرد  بیشترین  ذیل، 

حوزه در  خبرگان  مشتری   زیستی  کلیه  و  است  گرایی 
کرده  انتخاب  را  زیاد  گزینه  خصوص  این  اند. در 

همچنین این فناوری در حوزه ریسک و بازاریابی هم  
نقش دارد و تعداد نه خبره در حوزه مدیریت ریسک  

کرده  انتخاب  را  زیاد  گزینه  بازاریابی،  همچنین  و  اند. 
و  داده  بازاریابی  در  را  نقش  بیشترین  کاوی 

می مشتری ایفا  خبرگان  مداری  نظر  اساس  بر  کند. 
کاله فناوری کشف  در  های  را  نقش  بیشترین  برداری 

در   داده  کالن  فناوری  دارند.  ریسک  مدیریت  حوزه 

دارد.   را  نقش  بیشترین  مشتری،  و  بازاریابی  حوزه 
حوزه   در  را  نقش  بیشترین  لمس،  بدون  خودپرداز 

می مشتری ایفا  فناوری  مداری  کانال    یاب یربازاکند. 
و  همه بازاریابی  حوزه  در  را  نقش  بیشترین  کاره 

می  ایفا  بیشترین  مشتری  هم  ابری  رایانش  کند. 
مشتری حوزه  در  را  می نقش  ایفا  بر  مداری  کند. 

اساس نظر خبرگان فناوری هوش مصنوعی بیشترین  
نظر   از  دارد.  بعهده  ریسک  مدیریت  در  را  نقش 

می  بالکچین  و  خبرگان،  ریسک  مدیریت  به  تواند 
دیجیتال، مشتری حساب  افتتاح  کند.  کمک  مداری 

بانک   کارکنان  حوزه  در  هم  و  مشتری  حوزه  در  هم 
بیشتر بیومتریک،  فناوری  دارد.  موثری  ین  نقش 

شبکه  داشت.  خواهد  مشتری  حوزه  در  را  های  نقش 
بخش   بر  را  تاثیر  بیشترین  هم  هوشمند  اجتماعی 

مشتری و  نظر  بازاریابی  از  گذاشت.  خواهد  مداری 
های عصبی، در حوزه مدیریت ریسک  خبرگان، شبکه 

بیشترین کاربرد را دارد. فناوری پایش از دور در حوزه  
مشتری و  ریسک  خ مدیریت  نقش  واهد  مداری 

داشت. همچنین هوش تجاری، بیشترین نقش را در  
فین و  ریسک  در  مدیریت  را  نقش  بیشترین  تک 

کند. اینترنت اشیاء  مداری ایفا میبازاریابی و مشتری 
دارد.   را  کاربرد  بیشترین  مشتری  حوزه  در  عمدتا  هم 
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فناوری  سایر  حوزهنقش  در  در  ها  چهارگانه  های 
 ست. جدول شماره نه نشان داده شده ا

 
 های تحقیق( )یافته های فرعی بانکداری های اطالعاتی در حوزه کاربرد فناوری   9  جدول 

نقالب صنعتی    17 فناوری ا
داری   چهارم در بانک

 های بانکداری حوزه
ریسک   کارکنان بانک  مشتری  بازاریابی مدیریت 

 زیاد متوسط  کم زیاد متوسط  کم زیاد متوسط  کم زیاد متوسط  کم

 7 3 0 10 0 0 9 1 0 9 1 0 همراه بانک هویت زیستی 

 6 0 4 9 1 0 10 0 0 6 3 1 داده کاوی 
 برداری کشف کاله

 
0 0 10 1 4 5 1 2 7 4 0 6 

 6 0 4 9 1 0 10 0 0 6 4 0 کالن داده 
ون لمس   خودپرداز بد

 
3 2 5 0 3 7 0 0 10 3 2 5 

 1 5 4 6 3 1 5 5 0 5 4 1 رایانش بانکداری
 1 3 6 10 0 0 10 0 0 3 1 6 کاره همه یابیبازار

 2 3 5 7 3 0 8 2 0 9 1 0 هوش مصنوعی 
 9 1 0 9 1 0 7 4 0 7 2 1 حساب دیجیتال 

 2 5 3 9 1  8 2 . 9 1 0 بالکچین 
 5 4 1 8 1 1 5 1 4 5 0 5 فناوری بیومتریک 

ند شبکه  4 6 0 10 0 0 10 0 0 3 4 3 های هوشم
ی شبکه  3 3 4 6 2 2 7 3 0 8 3 0 های عصب

 پایش از دور  فناوری
 

0 2 8 1 4 5 1 1 8 1 3 6 

 0 7 3 4 5 1 6 4 0 10 0 0 هوش تجاری 

 8 1 0 9 1 0 9 1 0 8 2 0 تک فین
 2 3 5 7 2 1 4 2 4 3 3 4 اینترنت اشیاء 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته 5

 کالن داده  5.1
باالیی   رتبه  خبرگان،  دیدگاه  از  که  فناوری  نخستین 
دلیل  به  است.  داده  کالن  است؛  کرده  کسب 

مدیریت  تراکنش  بحث  بانکداری،  در  زیاد  مالی  های 
داده، موضوعی جدی است. کالن داده بر روابط مالی  

اینترنتی، بانکداری  مالی،  مدیریت   اینترنتی، 
اعتباری،  شرکت  بانکداری  اینترنتی،  خدمات  های 

است.   گذار  تاثیر  ریسک  تحلیل  کالهبرداری،  کشف 
میلیون  می روزانه  انجام  مالی  عمل  منجر  ها  که  شود 

بانک  داده  پایگاه  رشد  مالی  به  موسسات  و  ها 
مشکل  می داده  پایگاه  این  مدیریت  البته  که  شود 

  است. برای حل این مشکل، ارزیابی خودکار وضعیت 
اندازه و  زمانی  اعتبارات  دوره  یک  در  ریسک  گیری 

پایگاه  مدیریت  برای  لذا  است.  ضروری  های  معقول، 
طبقه برای  گروه مالی  فناوری  بندی  از  ریسک،  های 

می  استفاده  داده  االه،  کالن  و  پوپ  هسن،  شود) 
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ایران،    (. 2020 بانکی  مقولهبخش  همچون  در  هایی 
بنرم  مبارزه  تقلب،  تشخیص  پول افزارهای  و  ا  شویی 

به   تجاری  دارد. هوش  نیاز  داده  بزرگ داده   کالن    های 
امکان    کالنها در یک مقیاس  داده   بررسی   با تحلیل و  

بر   ردیابی  نظارت  غیرمجاز تراکنش   و  را    و   های  تقلب 
می فراهم   باعث  و  از  ساخته  بخشی  هیچ  که  شود 

ایران،  داده  ملی  بانک  اخیرا  نشوند.  گرفته  نادیده  ها 
باز  هاسیاست بانکداری  داده  ی  کار قرار  دستور  را در 

رمز  بالکچین،  داده،  کالن  اکوسیستم،  این  در  است. 
بات  ابری،  بانکداری  هوش  نت ارز،  از  استفاده  ها، 

فین  و  کالهبرداری  کشف  برای  به  تکمصنوعی  ها 
اولویت  شده عنوان  گرفته  نظر  در  بانک  این  های 

 (.1399است)بانک ملی،  

هویت  همراه بانک تشخیص   5.2
 زیستی  

اکتفا سیستم پارامتر  یک  به  هیچگاه  بانکی  های 
پارامتر )ای احراز هویت چند مولفه  و به دنبال نکرده 

  (، رمز و بقیه عوامل امنیتیکارت بیومتریک به همراه
در  است.   شیوه  زیستی،بهترین  هویت    تشخیص 

از این  بهره  بیومتریک است که  از احراز هویت  گیری 
کارت تعویض  در  بهره  فناوری  هوشمند  ملی  های 

انگشت،   اثر  اسکن  آن  اساس  بر  که  شده  گرفته 
چشم   عنبیه  و  الکترونیک  ملی  امضای  کارت  در 

اطالعات بیومتریک هر فرد در این    هوشمند اجرایی و
یکپارچه   سامانه  یک  در  شده ثبت   (احوال ثبت )روند 

گیری از فناوری  تجمیع اطالعات هویتی و بهره .  است
بیومتریک یکی از بهترین راهکارها جهت اعمال احراز  

به  قوی  پول هویت  با  مقابله    است. شویی  منظور 
تبهره  از  هم گیری  که  اثرانگشت  یا  چهره   شخیص 

در فناوری  توسعه  به  توجه  با  های  تلفن   اکنون 
شیوه  شده،  اجرایی  قابل  هوشمند  و  مناسب  ای 

سازی در صنعت مالی است که در همراه بانک  پیاده 
شده   اجرایی  نیز  مالی  مؤسسات  از  برخی 

نظام بانکی ایران از    91(. تا سال 1397است)فکوری، 
. اما امروزه فشارها برای حرکت  بیومتریک محروم بود

 
1 farabar.net 
2 Rule base 

است گرفته  شتاب  بیومتریک  سمت  بانک    و  به 
پول   بازار  بر  نظارتی  نقش  دلیل  به  ایران  مرکزی 
بیومتریک   اطالعات  بانک  ایجاد  متولی  کشور، 

کشور  پولی  بازار  شده    مشتریان  دانسته 
 (.1394است)کشوریان مقدم، 

 های کشف کالهبرداری  فناوری  5.3
تقلب  از    شناسایی   و  کشف  یکی  آن  الگوهای 

های مالی و پولی است.  های سازمان مهمترین چالش 
و  روش پیچیده  بسیار  کالهبرداری  تشخیص  های 

زمینه در  دانش  بکارگیری  ریاضی،  نیازمند  آمار،  های 
استمتدولوژی و    کاوی داده  مختلفی  تشخیص  های   .

و  تقلب  طراحی  شامل  بالفعل،  و  بالقوه  های 
تپیاده  سامانه  یک  در  سازی  خاص،  حلیلی 

صورتسازمان دو  به  بتواند  تا   یا گروهی   هاست 
نشانه  اولین  کشف  برای  اقدام  برخط  تقلب،  های 

شرکت .  1نماید  ایران  حوزه  در  در  مختلفی  های 
سامانه و  هستند  فعال  تقلب  کشف  های  خدمات 

قاعده بر  بر 2مبتنی  مبتنی  مصنوعی و  نیز   هوش 
استراه شده  و  داده   .اندازی  ماشین  کاوی  یادگیری 

شوند.  می واقع  مفید  تقلب  کشف  در  توانند 
وسیله  به  معامالت  اعتبار  تأیید  در  داده  دانشمندان 

تجزیه  و  ماشین  پیش یادگیری  موفق  3گویانه وتحلیل 
برداری با  های غربالگری خودکار کاله اند. سیستم بوده 

می  ماشین  یادگیری  از  کاهش  استفاده  در  توانند 
ک به  کنندسب کالهبرداری  کمک  ادگیری ی  .وکارها 

هایی است  کارگیری الگوریتم ماشین علم طراحی و به 
نکته قدیمی،  موارد  تحلیل  با  بتواند  جدیدی  که  های 

 (. 1399) احقری،  بیاموزد

 خودپرداز بدون لمس  5.4
نسل   را    نوین خودپرداز  تماس  بدون  پرداخت  امکان 

مشابه  اندکرده فراهم   خودپردازها  والت .    4گوگل 
انجام    شروع طر  تراکنشبه  از  تماس    ق یبدون 

نوآوراندکرده هوشمند    ی هاتلفن مانند    ی فن  ی های . 
هو هند،    کیومتریب  تی احراز  در  استفاده  مورد 

3 predictive analytics 
4 Google Wallet 

http://mabnaa.com/wiki/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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بانک   هیعنب  ص یتشخ فناور  ی هادر  و    ی قطر 
  ستم یس  یرا برا  یدیابعاد جد  نیچهره در چ  صیتشخ

ی   .اندکشوده   یبانک  تماس،  بدون    ه یال  کفناوری 
کالهبردار  ی قو  یتیامن برابر  است.  در  کرده  فراهم  ی 

ها کروب یمانتشار  و    بودهراحت    هاخودپرداز   نوع  نیا
م کاهش  در خودپردازهادهند.  ی را  تماس  بدون    ی 

روبرو شده    یدرصد  26با جهش    2019جهان در سال  
از ابتال به   یریجلوگ یبرا مشتریان از  یار یبس .است

رو کرونا تماس  بدون  پرداخت  به  آوردند.    ی، 
ا  یحاک   قاتیتحق که  است  آن  ممکن    وضعیت  ن یاز 

تغ نگرش  داریپا  یرییاست  از    در  استفاده  در  افراد 
تماس  بدون  مدت   جاد ی ا  خودپردازهای  و  پس  کند  ها 

محدود  رفع  همه   یهات یاز  به  کرونا ریگمربوط    ی 
 (. 2020، 1)کورنیتزر باشد دار یپا

پرداخت  برای  روش  دو  ایران  و  در  موبایلی  های 
شرکت  توسط  پردازها  خود  در  لمس  های  بدون 

تراکنش  گردد. یکی  توسعه فناوری اطالعات دنبال می 
کد بر  مبتنی  از   QR خودپرداز  نقدی  برداشت  شامل 

بانکی   حساب  یک  به  که  است  موبایلی  پول  کیف 
به  مشتریان  است.  بانکدوصل  برنامه  اری  وسیله 

با   و  شده  هویت  احراز  و  شناسایی  خود  همراه 
امکان برداشت از خودپرداز وجود   QR استفاده از کد

به  کد  این  برای  دارد.  خودپرداز  دستگاه  وسیله 
می  اسکن  وجه  یک  برداشت  مقابل  در  شود. 

دهد.   نمایش  را  کد  این  که  است  ممکن  خودپرداز 
وجود   به  نیازی  که  است  این  روش  این  مزیت 

های خودپرداز مبتنی  اسکنر نیست. تراکنش   دستگاه
کد نرم  QR بر  رسانی  بروز  به  دستگاه  نیاز  افزار 

دارند تراکنش .  خودپرداز  بردر  مبتنی  خودپرداز   های 
NFC  صورت مجازی در کیف  مشتری کارت خود را به

می  نگهداری  موبایلی  در  پول  است  ممکن  )که  کند 
سیم امن  باشد(.  بخش  گوشی  یا  مشتری  کارت 

افزار  سادگی گوشی هوشمند خود را روبروی سخت به
در حال حاضر   .دستگاه گرفته تا تراکنش انجام شود 

 
1 Kornitzer 
2 Jin et al 

ارزیابی  ها در حال  دو این فناوری  برای  هر  های اولیه 
 باشند.های ایران می اضافه شدن به خودپرداز بانک

 کاوی داده  5.5
عظ  تیریمد داده   یم یحجم    ی مال   یبازارهادر  ها  از 

شرکت توانیم کند.  کمک  مشکالت  کاهش  به    ی هاد 
مدمالی   زیادهاداده   تی ریبا  می  اطالعات  ی ،  توانند 

کار  با  را  باال  خود  هزایی  آنها    کم   نه یو  کنند.  پردازش 
بیم عمق  با  تجز   ی شتریتوانند  تحل  هیبه  ارائه    ل یو  و 

ابپردازندخدمات   بر  عالوه  منی.  آنها  از  ی ،  توانند 
تحل  هیتجز پ  لیو    سیستمی   یهاسک یر  ی نیبش یو 

شوندبهره   یمال االه،  مند  و  پوپ  هسن،    ن یج(.2020) 
همکاران داده   معتقدند  ( 2018)2و  نقش    یکاوکه 

در صنعت    و کشف تقلب   سکی ر  تی ریدر مد  ی مهم
داده   .دارد   بانکداری کاربرد  در  بیشترین  کاوی 

است)کابانیالس،   ذیل  موارد  شامل  بانکداری 
 (. 2013، 3نوگراس، هرا و گیلن 

طریق   • از  کالهبرداری  الگوهای  بینی  پیش 
 های اعتباری کارت

 تشخیص مشتریان ثابت  •

کارت • از  استفاده  میزان  اعتباری  تعیین  های 
 های اجتماعی بر اساس گروه 

 بازاریابی  •

داده آنها  در  که  حوزه  می چندین  در  کاوی  تواند 
از   عبارتند  گیرد  قرار  استفاده  مورد  بانکداری  صنعت 

آنها،    بندیتقسیم سودمندی  لحاظ  از  مشتریان 
پیش رتبه مشتریان،  اعتبار  پرداخت  بندی  بینی 

کاله  معامالت  تشخیص  بازاریابی،  برداری،  بدهی، 
پیش  عملیات  و  صندوق  بهینه مدیریت  سازی بینی، 

رتبه و  خزانه  سرمایهدارائی  کل،  بندی  در  گذاری. 
دادهبانک  از  است  ممکن  شناسائی ها  برای    کاوی 

کارت  مشتریان درخواست  سودمند  و  اعتباری  های 
بنابراین  کننده کنند.  استفاده  باال  ریسک  با  وام  های 

توانایی  ایجاد  به  به  نیاز  رسیدن  برای  تحلیلی  های 

3 Cabanillas, Nogueras, Herrera, Guillén 
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کاوی به آنها  های داده باشد و تالشهای باال می بحث 
با این اطالعات می پاسخ می  توانند یک  دهد. مدیران 

ک طوری  به  باشند.  جلوتر  کردن  قدم  پیدا  با  ه 
بخش ترتیب و  شان  ها  مشتریان  رفتار  سابقه  و  ها 

بخش  در  و  قادرند  کسب  روی  کردن  تمرکز  و  بندی 
عملکرد   سودآور  مشتریان  نگهداری  و  حفظ  کار، 

 . (1387بهتری داشته باشند)احمدلو،  

 رایانش ابری   5.6
اطالعات  مدیریت  برای  باالیی  ظرفیت  ابری    رایانش 

ارائه چا می   بانکی  و  قابلیت  دهد  و  امنیت  بکی، 
می  باال  را  بانک پاسخگویی  و  برد.  تجزیه  برای  ها 

داده  دستهتحلیل  پردازش  اطالعات  ها،  ذخیره  و  ای 
رایانش  می کنند.  استفاده  تکنولوژی  این  از  توانند 

بانک  برای  نیز  را  تهدیدهایی  می ابری  به  ها  تواند 
بانک  مهاجرت  باشد.  داشته  از  دنبال  ها 

فنزیرساخت  ابری  های  رایانش  به  اطالعات  اوری 
خطر  می به  را  مشتریان  اطالعات  محرمانگی  تواند 

داده اما    بیندازد. تحلیل  و  فضای  تجزیه  در  ابری  ها 
هماهنگی بیشتر سیستم در زمان واقعی شده  باعث  

رشد باعث  و  صنعت    و    های هزینه   کاهش بانکداری 
  ی خدمات روزانه مشتر  یابر  انش یرا  .شودمی   اضافی

امکان زمان  هر  خدمات  ارائه  با  ای م   ریپذرا    ن یکند. 
مال موسسات  مق  یعملکرد  خدمات  را   یسازاسیو 

مشتری م  شیافزا  عتریسر هز  انیدهد.    نهیفقط 
ها  تا بانك  كنندی خود را پرداخت م از یخدمات مورد ن

،  یدر صنعت بانکدار  ها را كنترل كنند.نهیبتوانند هز
پرداخت ی م  یابر  انشیرا ،  منی ا  نی آنال  یهاتواند 

د  ک  تال یجی انتقال  و    فیپول،  دهد  ره یغپول  ارتقا  )  را 
 (. 2019، 1هالس 

نشان می  که تحقیقات  زمدهد  از    نهیدر  استفاده 
  66ماهانه    یهانه یهز  رانیا  یهادر بانک   یابر  انشیرا

هز  70  ی اهیسرما   یهانهیهز   ،درصد   یهانه یدرصد، 
هز  65  ی نگهدار و  درصد    70ثابت    یهانهیدرصد 

م  چالش ابدیی کاهش  مهمترین  همچنین،  های  . 
مدل  با  آن  جایگزینی  و  ابری  رایانش  از  های  استفاده 

 
1 Hales 

بانک  در  مدیریت  قدیمی  ایران،  ،  یدسترسهای 
اعتماد  ، فرهنگ، آموزش،  یخصوص   م یحفاظت از حر

ابری  به   خدمات  کننده  استانداردهاتامین  ل  تعام  ی، 
کنندهبا   قطعتامین  عدم  فناور   تی،  مورد    یهای در 

  موجود   یهارساخت یبا ز  ینوظهور، ادغام خدمات ابر
 (. 2015)نیازمند، است انی از مشتر ی بانیپشت و

 بازاریابی کانال همه کاره 5.7
همه ظهور کانال  فناوری بازاریابی  از  ناشی  های  کاره 

است)مهرآبادی،   چهارم  روش،  2020انقالب  این  در   .)
کنند تا یک  های ارتباطی با هم همکاری می تمام کانال 

یکپارچه ایجاد   برند  و  در  شود.  پیام  امروزه مشتریان 
کانال  از  تجاری،  برند  یک  با  تعامل  زمان  های  طی 

حالت، نه    نی در ا.  کنندارتباطی مختلفی استفاده می 
واحد   ت یهو   کی  یها داراتمام پورت در  یتنها مشتر

  ستمیس  ک یها آن را به عنوان  است، بلکه همه پورت 
م در  ی واحد  کانالهدانند.  همه  با  بازاریابی  ارتباط   ،

در    کپارچه ی بصورت    یمشتر مکان  و  زمان  هر  در  و 
دستگاه  مهمه  انجام  ا ی ها  بر  اساس،    ن یشود. 

مشتر هر  به  فعال  ی خدمات  در    یی هات یبراساس  که 
درگاهه شخصمه  است،  داده  انجام    ی سازی ها 

نتیم در  درخواست جهیشود.  به  تنها    یمشتر  یها، 
عال  به  ن  قیبلکه  پاسخ    یضمن  یازهایو  داده  او 

براشودمی کاناله، بر    یمبتن  ی معمار  نکهیا  ی.    همه 
ا  با  ازهاین  ن یبتواند  کند،  برآورده  فناور  دیرا    ی های از 

  گاه یبزرگ، پا  یهاداده انقالب صنعتی چهارم همانند 
 استفاده کند.، NoSQLداده 

چنل و ورود آنها  از سینگل  ی ایرانی هاخروج بانک 
چنل نه یک انتخاب بلکه یک  به مولتی چنل و کراس 

اجبار   و  های  بانک (.  1396است)قاسمی،ضرورت 
آمنی  بانکداری  بدون  را  ایران،  باالیی  هزینه  چنل 

آمنیمی متحمل   با وجود  ویژه  شوند.  ابزارهای  و  چنل 
کاهش   بسیار  عمل  تا  ایده  فاصله  محصول،  ساخت 

می می راحتی  به  بانکی  محصول  یک  و  در  کند  تواند 
عقیده   به  شود.  عرضه  مشتریان  به  کوتاه  مدت 
بخش   کشور،  داخل  در  اصلی  دغدغه  محمودیان، 
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بانک  و  نیست  کمبود  تکنیکال  با  فنی  نظر  از  ها 
آمنی مواجه   بانکداری  به  رسیدن  در  چنل نیستند. 

تصمیم  به  هرچیز  از  بانک بیش  اراده  و  نیاز  گیری  ها 
آمنی است در  بانک .  محصوالت  تمام  سمت  چنل  ها 

می  متحول  حتی  مشتریان  تحوالت  این  و  شود 
دامن می هم  تواند  بانک  کارکنان  گیر 

بانک ملی برای نخستین بار با   (.1396)قاسمی،بشود
نس خودپردازهای  استقرار  جدید  ل 

وارد   BTM فراهوشمند عملی  صورت  به  کشور  در 
پیاده  مفهومعرصه  کانال   Omni-channel سازی  یا 

فراگیر در صنعت بانکداری کشور شده که باید گفت  
نیز   و  پیچیده  و  متعدد  ساختارهای  با  بانک  این  ورود 

یکپارچه  کانال جسارت  به  سازی  خدمت  ارائه  های 
بانک، از جمله مصادیق هوشمندی و  مشتری در این  

مدل بهره  از  ملی  بانک  پیشتازانه  مفاهیم  گیری  و  ها 
 .روز بانکداری به شکل عملی برای مشتریان است

 هوش مصنوعی  5.8
هوش مصنوع بانک  با  دنبال  یها  کمتر   یهانهیهز   به 

ب درآمد  طر   شتریو  هستند.    کانال   نیچند  قیاز 
تقریبیصرفه کمک   یبانک   نهیهز  جویی  هوش    با 

سال    ی مصنوع خواهد  دالر    اردیلیم  447،    2023تا 
فناوری.  بود برا   این  تجارب    یسازساده   یعمدتا 

مروبات   از  یمشتر استفاده  هوش  ی ها  شود. 
مال  نیهمچن  ی مصنوع موسسات  م  ی به  کند  ی کمک 
تصم زم  یموثرتر  ماتیتا  مد  نهیدر  و  بهتر    تی ریوام 

ا  سک یر کنند.  با    یفناور   نیاتخاذ    های فناوری همراه 
  ی هابزرگ، رابط   یهاداده   لیو تحل  هیمانند تجز  گرید

غ  ی صوت م  ره یو  هالس،  کندی کار    ی هابرنامه  .(2019) 
مصنوع   یکاربرد برا   نیشتریب  یهوش  را    ی فرصت 

هز  ییجوصرفه بانکدار  نهیدر  سراسر    تال یجید   ی در 
است.  فراهم   الگور بانک کرده  از  هوش    ی هاتمیها 

برای   هو   یی شناسامصنوعی  احراز    ی مشتر  ت یو 
می    ی برا  نیهمچن  ی مصنوع  هوشکنند.  استفاده 

شناسا  یاب یارز جلوگ  یی خطرات،  در    یریو  تقلب  از 
فراپرداخت  بهبود  پولشو   ی ندها یها،  با  و    یی مبارزه 

بررس مشتر  ینظارت   یهای انجام  شناخت  مفید   1ی با 
 

1 know-your-customer 

است)دیجاالکی  به    (.2021،  2بوده  مصنوعی  هوش 
و  بانک  انسانی  نیروی  از  تا  کرد  خواهد  کمک  ها 

بهینه   صورت  به  و  یکدیگر  با  تعامل  در  کامپیوترها 
هزینه کاهش  بر  عالوه  تا  کنند  و  استفاده  راندمان  ها 

دهد  ی این مسائل نشان می بازدهی را باال ببرند. همه 
آینده  چشم که  و  روشن  انتظار  ای  در  وسیع  اندازی 

بان هوش  صنعت  کمک  به  تا  است  نشسته  کداری 
 . مصنوعی به آن دست یابد

 تک فین  5.9
ادغام هابانک   طریق  به  می هافینتک با از  توانند 

که  موفقیت چرا  کنند؛  پیدا  دست  جدید  های 
ل کسب وکار تطبیق برای الزم چابکی از هافینتک  مد

حالی   هستند، برخوردار فناوری تغییرات با خود در 
بانکی توان کنار آمدن با تحوالت  که مدل کسب و کار  

ندارند. را  می بانک  نوین   وظایف از  برخی توانندها 
 از استفاده قابلیت که هافینتک به گیر خود را زمان

بالکچین نوین زیرساختهای واگذار   را مانند  دارند 
کرده    دایپ  یترع یوس  یتک روز به روز معنانیف کنند.  

در   نظم  زننده  برهم  عنوان  به  را  خود  نقش  اکنون  و 
س  یهابخش  پول   یمال  ستمیمختلف  جمله    یو  از 

مقا وام،  پول،  انتقال  خرد،  فروش    سهیپرداخت  و 
ب  ن یآنال افزا نامهمهیانواع  مد  ه یسرما  ش ی ها،    ت ی ریو 

ش  یحتتک  فین کند.  ی م  فایا  یی دارا  یریگکلدر 
ب  دیجد   یهام یپارادا پول  واحد    ز ین  نیکو   تی مانند 

بوده نقش  ا  آفرین  تعداد    ن ی است.  صنعت 
فوق گسترش داده    یهانهیرا در زم  نیآنال   یهاحلراه

جا  تا  به    یی است  مهمتر  ی ك یكه    ی دهایتهد   ن ی از 
مد  ی سنت  یبانك  است.    لیتبد   یپرتفو  ت ی ریو  شده 

ا بر  از  نی عالوه  امروزه  عن  تکفین،  بستر    وانبه 
اقتصاد    ی مبتن  یهاده یا  ی اجرا  ی برا   یمناسب بر 

سرما و  م   یگذاره یمشترک  استفاده    . شودی گسترده 
به    ایران های  بانک  توجه  با  خصوصی  و  دولتی  از  اعم 

ها تالش  تکاین اقبال عمومی از خدمات نوآورانه فین 
گذاری در این حوزه از مزایای آن  اند تا با سرمایه کرده 

شوند. بهره  فین   مند  فعالیت  آغاز  در  ها، تکالبته 
به  بانک  نسبت  تردید  با  نخست  کشور  بزرگ  های 

2 Digalaki 
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فعالیت  چنین  این  نتایج  گرفتن  نادیده  درصدد  هایی 
غول نوآوری  این  برآمدند.  سال ها  مالی  با  های  ها 

فعالیت  دولتی انحصار  و  کشور  در  بانکی  بودن  های 
مشتری   نیاز  به  توجه  و  نوآوری  به  نیازی  را  ساختار، 

نمی  بانک احساس  ورود  به  کردند.  خصوصی  های 
های جدید،  عرصه بانکداری و استفاده آنها از فناوری 

بانک  در  را  هشدار  به زنگ  دولتی  درآورد.  های  صدا 
که  بانک  تجارت  و  ملت  صادرات،  چون  بزرگی  های 

سال  از  بازاری  پس  در  فعالیت  و  بودن  دولتی  ها 
سهام از  بخشی  واگذاری  با  بورس    غیررقابتی  در  آنها 

بانک  نیمه به  احساس  های  شدند،  تبدیل  دولتی 
به   باید  بازار  در  حضور  و  بقا  ادامه  برای  که  کردند 

مشتریان  فناوری نیازهای  به  و  شوند  مجهز  روز  های 
 خود توجه کنند.  

 بیومتریک  5.10
برابانک  تالش  در  مشتر  یی شناسا  ی ها    ان یبهتر 

هودیجد احراز  از  ،  یفعل  انیمشتر  ت ی ،  محافظت 
کالهبردار با  مبارزه  و  ارزش  با  هستند. معامالت  ی 

از  گره   ک یومتریب  استفاده  مسیر،  این  استدر  .  گشا 
  ی ک یزیف  یهارا از شاخه   کیومتریها باز آنجا که بانک 

آخر  یسنت تا    ی تالیجی د  یهاعامل  ستمیس  ن یگرفته 
م مستقر  جا  همه  ا ی در  وس  یفناور   نیکنند،    لهیتنها 

ب اعتماد  مشتر  دییتأ  ی راقابل  همه    ان یاعتبار  در 
استکانال  همکاران،  )مهدی ها  و    (. 2020آبادی 

ها در سه حوزه  بانک   یبرا   یبه عنوان ابزار  کیومتریب
هوتی هو  دییتأ احراز  مد  تی ،    ی کالهبردار   تی ریو 

است.    یمعرف بکرده  فزا  کیومتری از  طور    یانده یبه 
  تال یجیدر پردازش د   ژهی به و  ن یآنال  تی هو  دییتأ  یبرا

کنند  ی باز م  ی د یجد  ی بانک  ی هاکه حساب   ی انیمشتر
م با  ی استفاده  مبارزه  مقررات  با  مطابق  شود،. 

با بانک یی،  پولشو کس  ت یهو   دیها  که    ی هر  را 
جدیم حساب  کند،    ی بانکخدمات    ای  د یخواهد  باز 

گود کنند  دییتأ الزم2018،  1)آالن  که    (.  است  ذکر  به 
عمل  سیستم فازی  منطق  مبنای  بر  بیومتریک  های 

آن  خروجی  همواره  و  درصدی  نموده  صورت  به  ها 
بانک ایرانی را مورد مطالعه    21محققان ایرانی    است.

 
1 Alan Goode 

ها   یافته  اساس  بر  و  داده  از    62قرار  بانکها  از  درصد 
در   کارمندانشان  حضور  زمان  ثبت  برای  اثرانگشت 

استفاده   کار  هیچ  می محل  حاضر  حال  در  اما  کنند. 
شناسایی   برای  بیومتریک  های  روش  از  ایرانی  بانک 

نمی  استفاده  خود  تسنیم، مشتریان  کند)خبرگزاری 
1391.) 

این   ایران  در  بیومتریک  از  استفاده  ضعف  نقاط 
بیومتریک،   اطالعات  حجم  افزایش  با  که  است 
سرعت   و  داشت  خواهد  وجود  باند  پهنای  مشکل 

داده  خواهد  انتقال  کاهش  بانکی  بین  های 
مقدم،  بانک  1394یافت)کشوریان  راستا  این  در   .)

می  از  مرکزی  استفاده  های  کار  و  ساز  بایست 
 بیومتریک را تهیه و ابالغ نماید.

 بالکچین  5.11
قراردادها   نیبالکچ نظر  کاهش    یمبتن  یاز  بر 

شفافنهیهز ارائه  بر    ت یها،  موثر  کنترل  و  اطالعات 
،  یمالتراکنش ها در نهی و کنترل هز یاتیخطرات عمل

فراهم  بانک   یبرا  دار یپا   ی رقابت  یایمزا ها 
همکاران،  کندیم و  خاطر  (.  2020)عثمانی  باید  اما 

صنعت که  کرد  کشورهای   با ایران بانکی نشان  سایر 
 روی بالکچین که تاثیراتی تمام بوده و متفاوت جهان

دنیا صنعت  ایران بانکی صنعت روی داشته، بانکی 
در داشت.  وجود   لحظه در پول  انتقال  ایران  نخواهد 

ندارد. دارد؛ وجود  چیزی  کشورها چنین  سایر  در   اما 
 حتی و است رایگان بانکی حساب کردن باز ایران در

سپرده  هم سود ی  تعلق هابه   در که حالی در گیرد،م
 هایسپرده  از نگهداری ازای به بانک کشور از خارج

می  کارمزد افراد دردریافت  لذا   بالکچین ایران کنند. 
 کاربرد هابانک  داخلی عملیات حوزه در بیشتر

 سازیساده  در بالکچین (.1397دارد)اسدالهی،  
و کنترل  فرآیندها، اتوماسیون   سهولت داخلی، 

تلفیق مفید نظارت  ابزار با  بالکچین است. 
ارزشمند   کاربرد افراد هویت تشخیصدر   بیومتریک

 هویت رازحا اروپا، برای بانک است. طبق استاندارد
آنچه عامل سه دارای  تو دست در است: 
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آنچه تو در  است)کارت(،  ارزش( ذهن   و  است)رمز 
است)اثر که آنچه تو  بالکچین   انگشت(. چیستی 

تواند در تلفیق این سه مورد، مفید باشد. توسعه  می
ققنوس به عنوان اولین نماد بکارگیری فناوری  شبکه  

شود.  بالکچین در صنعت بانکداری ایران شناخته می 
پلتفرمی جهت توکنایز کردن انواع  این شبکه با ایجاد  

بانک   ،هادارایی  بتواند  تا  است  تالش  و  در  ها 
به  شرکت  ورود  برای  را  کشور  اطالعات  فناوری  های 

دی  اقتصاد  که  چهارم  صنعتی  است،  انقالب  جیتالی 
کند آن  آماده  بر  عالوه  کاربردی  پیاده.  موارد  سازی 

سکه   عرضه  مازاد،  امالک  مشتریان،  شناسایی  نظیر 
پرداخت  بانکی،  وثایق  توزیع  بین طال،  المللی،  های 

  سکه وفاداری و پرداخت فرد به فرد در بستر ققنوس 
پیوستن  می و  شبکه  گسترش  و  یافتن  رونق  به  تواند 

این شبکه را برای صنعت بانکداری    شرکای بیشتر به
     ایران به ارمغان آورد.

 های اجتماعی هوشمند  شبکه 5.12
بانکداري خرد در کشورهاي توسعه يافته به استفاده  

و  از شبکه يوتيوب  هم چون فيسبوک،  هاي اجتماعي 
تا   ورزيده  مبادرت  ازغيره  بسیاری  نسل    با  مشتريان 

نمايند برقرار  ارتباط  مبانک   .ديجيتال،  با  ی ها  توانند 
شبکه  از  در    انیمشتر  یاجتماع   یهااستفاده  را  خود 

آگاه   محصوالتشان  بازخورد    از  و   کردهمورد  آنها 
شبکه   مشتریان.  بگیرند این  طریق  می از  توانند  ها 

برخط   صورت  به  را  خود  مخالف  یا  موافق  نظرات 
کنند.   در  بانک ارسال  مشاوره  یاب یازار بها  و  آموزش   ،

پشتیمال پشت  یبانی،  ، یمشتر  یبانیاطالعات، 
مشتر  ی ندگینما تعامل  آنال یفروش،  جذب  ،  نی، 

ی استفاده  اجتماع   های شبکه از  توانند  می   ی نظرسنج
همکاران  و  طر ا(.  2018،  1کنند)بوهلین  در  فی  ز 

وام، گردش    یاعطای)گردش مال ی،اجتماع  یهاشبکه
اطالعات و  شبکه  (پول  دارد.    ی اجتماع  یهاوجود 

را برای    دها یخر  کرده وپول عمل    فیتوانند مانند کیم
دهد انجام  جا   توانندمی   مشتریان.  مشتری    ی به 

مستق مسئوالن    میمالقات  بانک،    رانیمد  ایبا 
طر  از  را  خود  تو س ی ف  قیانتظارات  گوگل  ترییبوک،   ،

 
1 bohlin et al 

کانال  و  کنند.  گر ید  یهاپالس  نظارت،    مطرح  مراکز 
  د یتوانند دی م   یاجتماع  یهادر مورد رسانه   اظهارنظر

مشتر  ی کل درک  به  و    ینسبت  خدمات  مورد  در 
بانک  به  درستمحصوالت  درک  تا  بدهند  از    یها 

 داشته باشند.    انیمشتر

چنل هستند.  طبیعتا مولتی  ایرانی های  ک همه بان 
شبکه و  وب  در  شعب  از  غیر  و  آنها  اجتماعی  های 

اپ موبایل  پشتبانی  دنیای  و  دارند  حضور  هم  ها 
است روزی  شبانه  آنها  (.  1396)قاسمی،تلفنی 

امکان سانهر  ایجاد  بر  عالوه  اجتماعی    از   آگاهی    های 
  در   بازاریابی،  های کمپین  تدارک  منظور   به  مشتری

  بینش   تحلیل  و   تجزیه  و   استنتاج  امکان  آوردن  بوجود
  نیازهای   راستای  در   خدمات  ارایه   منظور   به   مشتری

 است.  اهمیت  حایز او

 های عصبی مصنوعی شبکه 5.13
کشف   عصبی،  های  شبکه  کاربرد  مهمترین  از  یکی 

است.   مي تقلب  نظـر  كارت بـه  در  تقلب  هاي  رسد 
بـه   هتواند در آينددارد و مي بانكي روند رو به رشدي 

تبديل   بانكي  سيستم  معضالت  از  این  يكي  در  شود. 
شبکه شده  راستا  پیشنهاد  مصنوعی  عصبی  های 

همکاران،   و  عصب   کردیرو  (.2015است)وثوق    ی شبکه 
بانک  ینیبش یپ  یبرا و  شکست  عملکرد  تحلیل  ها 

می  قرار  استفاده  مورد  رقبا  با    ی تجرب   ج ینتا   گیرد.آنها 
م می نشان  در  که  ،  نی گزیجا   ی هامدل   انیدهد 

  ی اب یارز   ی برا  ی رقابت  ی ابزار  ی عصب  یهاشبکه
است.    کی  یمال  تیوضع مشخص  بانک  طور  به 

ها شمل:  های عصبی مصنوعی در بانک کاربرد شبکه 
اعتبار کارت  معامالت  در  تقلب   ینیبش ی پی،  کشف 

تار براساس  برداشت  مشتر  خ یاضافه  ی، معامالت 
برا  یابیباز فاکتورها  از  در    تراکنش  تایید  یاطالعات 

کنترل  تجار  یهاحساب  و  ضد    یهاچکی 
زمینه   (.2019،  2یی)روی پولشو در  ایران  اقتصاد  در 

ت اعتباری به مشتریان، روند منسجم  الاعطای تسهی
به   و اعتباری،    منظمی  ریسک  تعیین  منظور 

درجه سقفامتیازدهی،  تعیین  همچنین  و  های  بندی 

2 Roy 
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شاخص   بری  راعتبا مالاساس  ریسک  حظه  های 
شاخص نمی  و  تشخیص  شود  اساس  بر  بیشتر  ها 

)قاسمی  پذیردکارشناسی و کمیته اعتباری صورت می 
هاي عصبي در  (. در اینجا نقش شبکه 1395و دنیایی،

وام  رتبه متقاضيان  اقساطي  فروش  اعتباري  بندي 
 قابل توجه است 

 های پایش از دور  فناوری  5.14
مالی  ی برا  هابانک  جرایم  از  جمله    جلوگیری  از 

دستگاه  ی کالهبردار با   یهادر  را  خود    دیخودپرداز، 
قابلیت  به  کنند.  مجهز  دور  از  پایش  از    یار یبسهای 

را  ی کیزی ف  یفضاتوانند  نمی ها  بانک  مشاهده    خود 
به    کنند منجر  موضوع  این    یتیامن  یهاچالش که 

دور    زا  یدسترس  یفناور   بنابراین  شود. می به  راه 
اند. پایش ظاهر شده   یقدرتمند برا   نهیگز  ک عنوان ی

اهداف به دنبال    نیا  یها برابانک   شتریکه ب  یدر حال 
افزار  یهاحلراه راه   ERPو    ی نرم    ی هاحلهستند، 

  ی بانیهدف را پشت  نیتواند ای م  زینظارت از راه دور ن
دورب و    یقو  هایپلتفرم   ی،لمبردار یف  نوین  نیکند. 

م  کاربرپسند، دیارائه  امکان  که  زمان    دیدهند  در 
م  یواقع زنده دهدی را  ویدئویی  اشتراک  فیلترهای  1.   ،

هوشمند  تحلیل  2جستجوی  مردم و  جمله    3های  از 
فناوری فناوری این  است.  دور  از  پایش  کمک    ها های 

تا می جمع   کنند  سرعت  به  را  و    یآورشواهد  کرده 
واقع  اقدامات زمان  در  گذاشت  یرا  اجرا    برای .  به 

قابل از  استفاده  با  مقا  یی شناسا  ت یمثال،    سه ی و 
غچهره  افراد  قاب،  در  بالفاصله    ریها  محل  در  مجاز 

 (.   2020، 4)ورکادا شوندی مشخص م 

 هوشمندی کسب و کار  5.15
  ی هااز داده   ی ادیحجم ز   ی برا  دیبا   هوش تجاری جدید 

فناور از  چهارم صنعتانقالب    ی های حاصل  سازگار    ی 
گیري  فرآیند تصمیم(.  2018،  5)بوردلیو و همکارانباشد

در   با بهتر  بانکی  پویایی،    هايویژگی   بخش  ریسک، 
مشتری، نیاز  تغییر  و  لذا    همراه   رقابت  است؛ 

منابع    را  بانك  مدیرانتواند  می   تجاری هوشمندي   از 
 

1 Live Video Sharing 
2 Smart Search Filters 
3 People Analytics 

براي  بهره   اطالعاتی  بتوانند  تا  ساخته  مند 
نمایندگیريتصمیم اقدام  کیفیت،  با  اهاي  ستخراج  . 

تبدیل   و  داده  پایگاه  از  مفید  نتایج  آن  اطالعات  به 
بانک  اصلی  چالش  است.  عملی  هوشمندی  داری 

داده تجاری،   بر کاویکاربرد  داده   مشتمل  های  تحلیل 
  . استی  آماری وضعیت کسب و کار و محیط پیرامون

جمع نك با به  منظور  این  براي  دادها  منابع  آوري  از  ه 
می  خارجی  و  هوشمندي  داخلی  ابزارهاي  که  پردازند 

فناوري   تجاری بکارگیري  قبیل    اطالعاتیهاي  با  از 
تحلیلی   الین پردازش  داده   آن  باعث  و  کاوي 

میتصمیم هوشمند  پیاده گیري  سازي شود. 
کسب  هوش  بانك سیستمهاي  در  با  وکار  ها 

هاي عملیاتی روزانه  آوري، بهبود و پاكسازي داده جمع 
خارجی   و  داخلی  و  منابع  است)رضایی  همراه 

هوش  1397همکاران،   که  هستند  معتقد  برخی   .)
بانکی   تجاری شبکه  در  دارد ایران  که  نوعی   وجود 

مدیریت   سیستم های  گزارش چراکه  است.  اطالعات 
تجزیه    کهشود  های مالی ارائه می ای و گزارش مقایسه 

آن  روی  بر  خاصی  تحلیل  نمی   ها و  این  گیردصورت   .
در   سازمان  یک  یا  نهاد  یک  ایجاد  مستلزم  موضوع 

است هابانک  ایران  باشد  ی  تجاری  هوش  متولی    . که 
باشیم   داشته  مطلق  تجاری  هوش  یک  بخواهیم  گر 
طریق   از  یا  کند  حساب  افتتاح  بتواند  مشتری  که 

رویه  باید  بگیرد،  تسهیالتی  و  موبایل  شود  عوض  ها 
مجاز  بانکداری  تدوین  قانون  شود  ی 

 (.  1397)منصوری،

 اینترنت اشیاء   5.16
با  ها  بانک  ارتباط  ساعت ء  ایاش  نترنتیادر    ی هااز 

ضد  هوشمند   مشتر  یبرا  ی کالهبردار  به    ان یهشدار 
م برنای استفاده  به    ی دنیپوش  ی بانک  یهامه شود. 

م   ن یا  یمشتر را  یافتن دهد  ی امکان  در  خودپرداز    که 
نزد  وکیدر    هات یفعال  یریگیپ  ای  تراکنش انجام    ی 

فناور دهند.  انجام  مناسب  باعث    یدنیپوش  یاقدام 
  ی کی شده است. تال یجی پول د  فیک  رشی پذ  شیافزا

4 verkada 
5 Bordeleau et al 
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مزا بانکدار  ایاش   نترنت یا   یاساس   ی ایاز  صنعت    ی در 
دسترس خدمات  مشتر  یارائه  به  کارت    انیآسان 

بانک   یاعتبار ماست.  می ها  از    زان یتوانند  استفاده 
تجز  یهاوسک یک خاص  مناطق  در  را  و    ه یخودپرداز 

م  لیتحل به  بسته  و  دستگاه    زانیکنند  استفاده، 
تغ را  دستگاه   رییخودپرداز  با  همراه    ی هادهند. 
بانک  مخودپرداز،  داده ی ها  از    نترنت یا  یهاتوانند 

درخواست  یبرا  ایاش خدمات  مشتر  یارائه  با    انیبه 
ک افزا  وسکیارائه  استفاده    خدمات  یدسترس  شی و 

 (.   2019، 1)نویکو کنند

در  عمده  اشیاء  اینترنت  از  استفاده  چالش  ترین 
  در اینجا ها است.  بخش بانکی ایران، امنیت تراکنش 

کردن    یبرا  یتیامن  زم یمکان  یک  2سندبوکسینگ  جدا 
شده   ی هابرنامه کدها  یااجرا  با  که  تست    یاست 

شده  اجرا  اصل .  اندنشده    سندبوکسینگ   یهدف 
  یساززوله ی با استفاده از ا  یسازی مجاز   تیبهبود امن

برارنامهب س  یها  از  برابر  ستمیحفاظت  در  ها 
م  یافزارهانرم  مجازی   باشد.ی مخرب  سرور  در  سازی 

پارت درون    یک یزیف  یبندشن یبه    سرور   ک یسرورها 
برا  یمجاز منابع    از   یبرداربهره   یکوچکتر  حداکثر 

می  ا   شود.پرداخته  شبکه    ران یمد  بیترت  نیبه 
مح  یکیزیف  ی هاسرور منابع    توانندیم چند  در    ط یرا 

مجاز  میتقس  یمجاز از  استفاده  با    ی سازی کنند. 
افزارهابدافزارها  اثر    یوتریکامپ  یهاشبکه نرم    ی و 

 ید.رس دیمخرب در شبکه به حداقل خواه

 حساب دیجیتال  5.17
سرمایه بانک  به  ها  دیجیتال  وتکنول  زیادی  ژی 

داده  از    اندتخصیص  استفاده  با  مشتریان  تا 
ظهور    های دیجیتال خدمات دریافت کنند. با پلتفورم 

هزاره نسل  فینجوانان  دنبال ها  تکای،   جذاب   به 
مثل    یابزارهای   .هستند دیجیتال  بانکی   حساب  کردن

های بانکی  مورد استفاده قرار  در عملیات  3هاباتچت 
ا.  گیردمی دیجیتال،  نقطه  حساب  پول  وج  کیف 

 
1 Novikov 
2 Sandboxing 
3 chatbots 
4 mobile checking accounts 

که  دیجیتال  پول   است  کیف  دیجیتالی    های نسخه 
است فرد  این  همراه  مربوط    ها،کیف.  اطالعات  همه 

پرداخت  جای  به  خود  در  را  و  ها  سادگی  داده  به 
خریدها می انجام    توان  بزرگ دادرا  از  یکی  ترین  . 

 تک، ظهور محصوالت مرتبط با حساب های فین روند
حساببانکی   مانند  و   4موبایلی   جاری  دیجیتال 

است.کارت نقدی  و   7و نمو 6کورنز ای  ،5استش   های 
  محصوالت   که  هستند تکیفین   هایشرکت   8سوفای

حساب  با  عرضه   مرتبط  دیجیتال    بانکی 
بانکداری  (.  1397ند)خارزی،کنمی خصوص  در 

بهبود   حال  در  ایران  وضعیت  نئوبانک،  و  دیجیتال 
های مهمی  ی رسالت و مهر ایران گام هااست و بانک 

برداشته  خصوص  این  گونه در  به  بانک  اند  که  ای 
کرده   حذف  را  خود  فیزیکی  شعبات  عمده  رسالت 

(. در ایران هویت دیجیتال به  1400است)عصر بانک،  
بانک  برای  راهبردی  و  موضوعی  است  شده  تبدیل  ها 

شکل  در  ضرورت  دیجیتال  هویت  بوم  زیست  گیری 
بانکی می  نظام  احساس  فعلی  کشور  شرایط  شود. 

غیر   خدمات  ارائه  اهمیت  کرونا،  واسطه  به  کشور 
بانک  است)اکبری،  حضوری  کرده  دوچندان  را  ها 

1399 .) 

 گیرینتیجه 6
فناوری  کاربرد  صنعت  شناسایی  در  نوین  های 

هدف   با  به  بانکداری  ابعاد  کمک  در  دانش  مدیریت 
و  بسیار مهم بوده  راه    جاد ی ا  مختلف موضوعی  نقشه 

صنعت    4.0  ی بانکدار  ی برا از    یضرور   4.0در  است. 
و    4.0صنعت    یهای فناورمزیت  آنجا که   در صنعت 

مال است  ی خدمات  رشدفراوان  به  رو  روند  در    ی ، 
ا از  بانکدارها  ی ورافن  ن ی استفاده  صنعت  وجود    ی در 

سال .  دارد طول  فن در  از  استفاده    ی های آورها، 
ا  ی تالیجی د بانکداری  دورهمانند  بانکدارز  ،  نیآنال   ی ، 

بانک،  تجربه   تکفین و    همراه  ارائه  در    دیجد   یهابه 
عرصه سهولت،    هااین فناوری کمک کرده است.  این 

5 Stash 
6 Acorns 
7 Venmo 
8 SoFi 

https://www.acorns.com/
https://venmo.com/
https://www.sofi.com/
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کارا سرعت،  بودن،  دسترس  اثربخش ییدر  و    ی ، 
به    ندهایفرآ  تیشفاف بانکی  و  مالی  صنعت  برای  را 

فناوری اما  است.  آورده  صنعتی  ارمغان  انقالب  های 
ابزارهایی  چهارم فراتر از بانکداری الکترونیکی است. 

رایانش   بالکچین،  اشیاء،  اینترنت  داده،  کالن  مانند 
ابری و هوش مصنوعی به طور کلی صنعت بانکداری  

بانک  بنابراین  است.  نوردیده  در  بایرا  زیر  ها  ستی 
فناوری ساخت  این  برای  را  خود  رادیکال  های  های 

داده، اینترنت اشیاء،  آماده کنند. در این تحقیق، کالن
ب و  ابری  رایانش  باالیی    الکچینهوش مصنوعی،  رتبه 

در حال حاضر معادل اینترنت  کسب کردند. بالکچین  
دهه    هنگامه در   در  و  امیالدی    90ظهورش  ست 

می  آیندهانتظار  در  انقالب    رود  تحوالت  نزدیک 
های کسب و کار از جمله  ای در بسیاری از حوزهگونه

در حال حاضر مهمترین کاربرد    .بانکداری ایجاد نماید
در  بلوک  زنجیره  شده  زیرساخت    ، مالی  بخش اثبات 

اما توانایی    ؛های مجازی و رمز ارزها استتوسعه پول 
تسویه   به فرآیندهای  بخشیدن  بالقوه آن در سرعت 

بک   هایکاهش هزینه مربوط به سامانه و    بانکی  بین
.  ها را جلب کرده استعالقه بسیاری از بانک   1آفیس

کلی طور  وام،    بالکچین   یهابرنامه   به  )پرداخت، 
بانکی  (  یگذارهیسرما بخش  در  بوده  نابالغ  در  و 

به  مراحل   که  داده  کالن  همچنین  است.  آزمایشی 
ساختاری و بدون ساختار  های نیمه  دلیل، تولید داده 

شبکه  و  اینترنت  آمده  توسط  بوجود  اجتماعی  های 
است؛ باعث شده است که صنعت بانکداری، مجبور  

پلتفرم  از  استفاده  داده به  نوین  استفاده  های  کاوی 
داده  بنابراین  تجاری  کند.  هوش  فنون  و  سنتی  کاوی 

داده  کالن  مدیریت  جهت  در  پیدا  بایستی  تغییر  ها، 
ایجاد  همچ  .کنند برای  الگویی  ابری،  رایانش  نین 

بانک  مناسب  و  آنی  منبع  دسترسی  یک  به  ها 
است. اطالعات  اشیاء،    اینترنت   بالکچین،  مشترک 

داده    هایی نوآوری   عنوان   به   مصنوعی   هوش   و   کالن 
  کسب   فرآیندهای   بهبود  توانایی   که  شوندمی  شناخته

جدیدمدل   ایجاد  کار،  و   صنایع   کل  زدن  برهم  و  های 
سپری  دارند.     را حال  در  که  نیز  ایران  در  بانکداری 

 
1 back-office 

سال  خود  کردن  عمر  از  سده  نخستین  پایانی  های 
چاره  امروزه  سوی  است،  به  حرکت  جز  ای 

دیجیتال تکنولوژی  بانکداری  عرصه  در  نوین  های 
بهره  چه  اگر  فناوری ندارد.  از  به  گیری  ورود  و  ها 

می،  های نوین تکنولوژی برای سازمان های قدیدروازه
ریشه دلیل  امری  به  سنتی  ساختارهای  بودن  دار 

اما هست،  و  بوده  تر  پیچیده  و  برخی   دشوار 
کشور بانک  ملی(  های  سال  )بانک  اخیر  در  های 

عرصه  توانسته  در  روز  تحوالت  با  همگامی  با  اند 
روزرسانی  به  مدرن،  در  بانکداری  توجهی  قابل  های 

ه است  عرصه بانکداری ایجاد کنند. این بانک توانست
های متعددی از جمله سامانه بام، بانک آفیسر،  پروژه 

اپلیکیشن  BTM سامانه برداشت  60،  خدمات   ،
پروژه  بسیاری  و  آلفا  ربات  پول،  کیف  های  مستقیم، 

محقق   و  تعریف  مدرن  بانکداری  عرصه  در  دیگر 
 (.1400نماید)سایت بانک ملی،

فناوری  تسری  سرعت  اینکه  به  توجه  های  با 
چهارم بانکی  انقالب  بخش  در  است،  باال  بسیار   ،

رگه نیز  فناوری ایران  این  از  می هایی  دیده  شود.  ها 
با  سرمایه   هدایت  ایران  سرمایه  بازار  در  گذاری 

فناوری  از  تسهیلاستفاده  نظیر  های  و    بالکچین گر 
برون  جهت  کلیدی  راهبردهای  از  آن  از  نظایر  رفت 

ای و افزایش جریان و بازده  های سرمایهانجماد دارایی 
می  حساب  به  سرمایه  بازار  در  ایران  آیدآنها  در   .

از   متشکل  ققنوس  نام  به  های  شرکت کنسرسیومی 
داده  سرمایهگروه  پارسیان(،  )بانک  گذاران پردازی 

توس )گروه  وستا  تک  و  فناوری  اطالعات  فناوری  ن(، 
هلدینگ   پاسارگاد(،  )بانک  آریان  پاسارگاد  ارتباطات 

فن داده  گروه  و  ملی(  )بانک  سداد  آوران  ورزی 
ملت( )بانک  فردا  بهسازان  شده    هوشمند  تاسیس 

شبکه  و  است.  است  نموده  ایجاد  نام  همین  با  ای 
ققنوس   انواع  شبکه  کردن  توکنایز  جهت  پلتفرمی 

در  دارایی  و  است  بانک ها  بتواند  تا  است  و  تالش  ها 
به  شرکت  ورود  برای  را  کشور  اطالعات  فناوری  های 

است،   دیجیتالی  اقتصاد  که  چهارم  صنعتی  انقالب 
کند به  .  آماده  برای  جدیدی  مدل  ققنوس  شبکه 
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بین  اشتراک مشتریان  شناسایی  فرآیند  گذاری 
نموده میزبان  ارائه  کمک  ها  کاربران  به  که  است 

مر می از  پس  هویتکند  شناسایی  و  حضوری   اجعه 
از  ی1مشتریان میزبان،  یک  توسط  مشخصات  سایر  ا 

میزبان  سایر  به  بهمراجعه  فرآیند  ها  انجام  منظور 
بی  مشتری  این  شناسایی  در  ققنوس  گردند.  نیاز 

  اختیار   در KYC فرآیند به عنوان ناشر، تعدادی توکن 
توزیع میزبان  قرارمی های  از  کننده  پس  کاربر  و  دهد 

میزبان اح توسط  شدن  توکن راز  دریافت  ها، این  را  ها 
به هر میزبان دیگر، احراز هویت یا سایر    آنها با ارائه    و

مشخصات خود را به اثبات رساند. از دیگر سو، اعالم  
و افشای هرگونه اطالعات کاربر صرفا  در اختیار خود  
انجام   وی  خصوصی  کلید  از  استفاده  با  و  بوده  کاربر 

های مربوط به نقض حریم  ن امر نگرانی شود که ای می
می  مرتفع  را  کاربر  ققنوس    . نمایدخصوصی  شیوه  در 

جمعی  مالی  است  2تأمین  شده  اندازی  این  راه  در   .
دادن   با  کدام  هر  کاربران،  از  زیادی  تعداد  شیوه، 

می  مشخص  سرمایه مبلغی  پروژه  در  گذاری توانند 
می کنند کاربران  نیز  ققنوس  شبکه  در  با  توانند  . 

توکن  از  پروژه،  هااستفاده  بزرگ  در  و  کوچک  های 
نمایندسرمایه مشتریان   .گذاری  خواسته  مهمترین 

بانک، اعتبار بانکی است. برای کسب اعتبار، مشتری  
باید در بانک وثیقه بگذارد. واگذاری دارایی به عنوان  

وقت  مشتریان  برای  است.  وثیقه  پرهزینه  و  گیر 
که   هنگامی  این،  بر  الزم  عالوه  اعتبار  از  بیش  دارایی 

برای یک وام واحد است، تقسیم دارایی ممکن است  
دشوار یا غیرممکن باشد. بدین ترتیب شبکه ققنوس  

اشتراک به  و  وثایق  این  کردن  توکنیزه  آنها  با  گذاری 
کاهش را  ذینفعان، مشکالت این حوزه  د.  دهمی   بین 

    (.1400سایت ققنوس،  )

الی باید اشاره کرد  همچنین در بحث فناوریهای م
های این  تک در ایران چالش وضعیت صنعت فین   که

این   ازجمله  که  است  داده  قرار  موردتوجه  را  حوزه 
ها رگوالتوری و همکاری موسسات مالی سنتی  چالش 

کسب  این  توسعه  جهت  صنعت  در  نوین  وکارهای 
های خدمات مالی در  آپاستارت  . خدمات مالی است

سال  مطول  رشد  اخیر  داشتههای  با  ناسبی  اما  اند، 
گیری هایی جدی در حوزه زیرساخت و تصمیمچالش 

  .رو هستندنهادهای رگوالتوری روبه 

 در پایان دو پیشنهاد ارائه شده است: 

در    بخشکه    ازآنجا • هنوز  ایران  بانکداري 
داده   کالن  تحلیل  از  استفاده  اولیه  مراحل 

پذیرش   بر  موثر  عوامل  بررسی  این  است، 
 شود. فناوری، توصیه می 

می  • در    یهایآورفن   شودپیشنهاد  نوظهور 
ساختارها  4.0  یبانکدار نظر    ی قانون  یاز 

و     جهت   4.0صنعت    یهاشاخص بررسی 
 . احصاء شوند یبانکدار عرصه  ورود به 

 
 ماخذ و منابع

کاو(.  1388.)عقوبیاحمدلو،   داده  از    ی استفاده 
رقابت  ابزار  صنعت    یبعنوان  در 

  ی بانکدار  یکنفرانس جهان   ن ی،سومیبانکدار
 ،تهران یکیالکترون

تورج.) در  1399اکبری،  دیجیتال  هویت  بوم  (.زیست 
در   شده  دیده  بانکداری.  از    15نظام  شهر 

www.borhanid.com 

 
1 Know Your Customer 

 www.bmicc.irسایت بانک ملی: 

 www.kuknos.org شبکه ققنوس:

بانک.) هویت  1400عصر  احراز  فرآیند  مقایسه   .)
ایران.   دیجیتالی  های  بانک  و  نئوبانک 

در   شده  ما  18مشاهده  در    1400ه  شهریور 
asrebank.ir 

2 crowd funding 
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