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مدلسازی تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با 

 استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی

   4شمس، میرفیض فالح 3رازی، فرشاد فائزی 2*، عادل آذر 1وحید شهابی

 17/19/1999تاریخ دریافت: 
 15/11/1999تاریخ پذیرش: 

    چکیده
تغییرات  منجر به اء،اینترنت اشیهوش مصنوعی و  نظیر های بزرگیتکنولوژی ظهور، هارمصنعتی چ انقالبدر 

تری را از این تحوالت ها، سهم بزرگکه در این میان، بانک شده است های کسب و کاردر مدل گسترده
وضوع م، مشده در زمینه تغییر مدل کسب و کار در انقالب صنعتی چهار رغم تحقیقات انجاماند. علیداشته

ن از این رو در ای تحول در زنجیره تامین خدمات بانکی در انقالب صنعتی چهارم تقریباً مغفول مانده است.
رگذار به منظور شناخت متغیرهای تاثی مقاله تالش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه،

ک مدل پویا ، یرویکرد مدلسازی پویایی سیستمبه کارگیری تکنیک دیماتل فازی و با  ،موجود روابطو درک 
، به شناخت بهتر نقش انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین ی حلقویلّترسیم نمودارهای عِ ارائه شود، که با

خدمات بانکی کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات 
در بخش  گذاریها، اشتراک سیستماتیک اطالعات مشتریان بین شرکا، سرمایهنبانکی، همکاری بین سازما

های بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی، به ترتیب دارای فناوری اطالعات بانک و توسعه زیرساخت
 یبیشترین تاثیرگذاری و اعتماد از طریق سودمندی درک شده و پایداری زنجیره تامین دارای بیشترین تاثیرپذیر

 در مدل تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر توسعۀ بانکداری دیجیتال می باشد.

 انقالب صنعتی چهارم، زنجیره تامین خدمات بانکی، پویایی شناسی سیستم، دیماتل فازی :ی کلیدیهاواژه

 .  JEL:  G4 ،O21 ،G21بندی بقهط
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   مقدمه -1
دارد، مورد توجه روزافزون  یدیتول یها سازمان یکه برا یارشمیب یایمزا لیبه دل انقالب صنعتی چهارم، راًیاخ

 انقالب صنعتی چهارمدر مورد  یدانشگاه قاتیحال، تحق نیبا ا( 8118و همکاران،  1. )دالنوگارقرار گرفته است

  (8119، 2قرار دارد. )هوروات و سرابو ییهنوز در مرحله نوپا

ود. ش یتلق طالیی در صنعتفرصت  کیبه عنوان  دیبا ،دیجد یهایفناور انقالب صنعتی چهارم با ارائۀ

از  یبه سطح باالتر یابیدستانقالب صنعتی چهارم  یکه هدف اصل کندمی، استدالل (8118) 3اسالسارکزیک

اظهار  نیاز محققان همچن یاست. برخ ونیو به طور همزمان سطح باالتر اتوماس یو بهره ور یاتیعمل یاثربخش
بر  ی، ساخت مبتنءایاش یصنعت نترنتی، اءایاش نترنتیا شامل انقالب صنعتی چهارم یاصلداشتند که چهار رکن 
 یوجهکمک قابل ت ،و هوشمند یتالیجیکامالً د دیتول ندیفرآ یکه به دگرگونمی باشد  ابر و ساخت هوشمند

ب اطالعات کس نیخود و همچن انیمشتر یازهاین نیتأم برایها شرکت (8118و همکاران،  4)تسنگکنند. یم

 ( 8181و همکاران،  5نمایند. )ندرالواتی دهاستفا ی از مزایای آننوآور یعالقمند هستند که برا ،از آنها دیمف

 النیز برای بهره گیری از شرایط موجود، به دنب به عنوان یکی از بزرگترین صنایع فعال اساس، بانک ها نیبر ا
همراه  یاربانکد ی ونکبا یندهایفرا در لیتسه در زمینۀ ییراه حل ها رسیدن به برای کپارچهی ستمیس ایجاد

ه است تا کمک کرد ی نسل اولبه بانکدار نترنتیچند دهه گذشته، ا یتحوالت بانک ط ی. در طبقه بندهستند
 ایجاد سوم ی نسلهوشمند، بانکدار یتلفن ها تیمحبوب عیسر شیشود و با افزا لیتبد ی نسل دومبه بانکدار

ختراعات ا لیاست، اما نه به دل ی نسل چهارمبانکدار متن، بانک نسل سوم در حال حرکت به سشده است. اکنو
و  یمجاز تیواقع یها ستمیو س یمانند هوش مصنوع دیجد یها یبلوغ و رشد فن آور لی، بلکه به دلدیجد

نک ها او حل مشکالت مدرن ب یخدمات بانک شرفتیپ یقدرتمند برا میت کیصدا، که در کنار هم  صیتشخ
به رشد  یابیدست یبرا دیجیتال یخود در جهت بانکدار یتجار یاه یمجدد استراتژ میدر حال تنظمی باشد که 

 (8118 ،6هوایو کال دیویهستند )د یمال ۀ بازاردر توسع عیسر

 سازی ونیاتوماس یبرا یفن آور دیجد یراه حل ها قیتطب یبر رو ی، بخش بانکانیانتظارات مشتر شیبا افزا
 التیجید یرو مفهوم بانکدار نیمتمرکز شده است. از ا یارائه خدمات بهتر به مشتر یبراو خود  یندهایافر

 یساز یتالیجیو د یتالیجیکامالً د ینیبازآفر قیاز طر ینوآور (،8115) 7منیشود. طبق گفته ها یم داریپد

 تالیجید یشود. بانکدار یم یشترم تی، منجر به رضایاصل یها رساختیو بهبود ز یبانک یندهایو فرآ اتیعمل
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و امکان  یمشتر یزندگ یدادهایبه رو اتصالدستگاه ها،  نیرا در ب یو سازگار ی، دسترسیساز یشخص میمفاه
 لیو تحل هی، تجزیاستفاده از اقتصاد رفتار نیکند. بنابرا یم ریبر داده را امکان پذ یتنهوشمند مب یریگ میتصم

و هوشمندتر شدن در طول  یمشتر یازهاین ینیب شیپ یبرا ینیماش یریادگیو  ی، هوش مصنوعینیب شیپ
 بسیار دارای اهمیت است.زمان 

 انیپلت فرم واحد با جر کیمرتبط در  یهمه نهادها ی، با شبکه سازیدر دسترس بودن اطالعات در زمان واقع
 و ی، زمان واقعءایافراد، اش نیکند. ارتباط ب یم جادیارزش ا خلق یبرا ییربنایمقدار مطلوب در هر زمان، ز

از  .دارای اهمیت فراوان است، در دسترس بودن نهیهز یها تیواقع ریتحت تأث یاندهخود سازم یها ستمیس
بهتر به  ارائه خدمات یبرا یدر صنعت بانکدار یبریسا یکیزیف یها ستمیو س یابر انشیرو استفاده از را نیا

 (1،6811لکسمنیو و لکسمنیو) مهم است. یمشتر

ده پول نقد کنن عیدر محل فروش، توز یکیمانند انتقال وجوه الکترون یبانک ندازدر چشم ا دیجد ینوآور نیچند 
 ی والملل نیب یکیدر سراسر جهان، انتقال صندوق الکترون یبانک نیب ی، ارتباطات مالدیجیتال یخودکار، بانکدار

 تیب پول فیهمراه، ک یبانکدار همچنیند دارد. وجو در زنجیره تامین خدمات بانکی یکیالکترون یداده ها
مک کند و به رقابت در صنعت کیرا بهتر فراهم م یمشتر تیرضا، تیبودجه جمعو  نیبالکچ ی، بانکدارنیکو

 (.   8116 ،2)ونگلیمپیارت کندیم

بهبود  ایوجود م انیمشتر دییتأ یساده برا ندیفرآ کیبا ارائه  کیومتریب یمانند فناور های نوآورانه،یفناور
 یبانک نایبه بهبود تجربه کاربر مشتر و دخود را بشناس یمشترکند تا بانک، کمک می حمل و نقل یهاروش

 ستمیدر س ییاهداف شناسا ای ستمیورود به س یعبور، رمزها یهاکار استفاده از کتابچه نیکند. با ایکمک م
 روش نیا بیخود را بسازند و سپس از ترک یبارسنجتوانند مجموعه اعتیم انیرود. مشتریم نیاز ب یبانک

 دنار دهقراستفاده  را مورد اعتبار معامالت دییخود و تأ یهاحساب دیی، تأستمیورود به س یبرا یکیومتریب

 . (3،8116کوک)

م ست خواهید یبانکدار زنجیره تامینبزرگ در  رییتغ کیاحتماالً به  بنابراین با ورود به انقالب صنعتی چهارم
د بازیگران جدی را با یمعامالت و حساب مشتر یهاها دادهاست که در آن، بانک زادآ یمفهوم بانکدار نی. ایافت

، خدمات پرداخت و جمع یدهندگان خدمات تلفناشخاص ثالث از جمله خرده فروشان، ارائه مثل ،در زنجیره
حرکت به سمت تجارب ی اهد بود براخو یمحرک. این موضوع گذارندیبه اشتراک م یمال یهاکننده حساب
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 گرانیباز یرارا ب یکنون داریبانک نهیزم بیانجامد که اخالل در بانکها جادیا ی و البته ممکن است بهمشتر دیجد

 .  (8118، 1)کاپی ام جی دباز کن یدر عرصه مال دیجد

 اتیمل، صحت عیانسان یکند تا ضمن کاهش خطاهایها کمک مبه بانک شرفتهیپ یهایفناور نیاستفاده از ا
به همراه  نیتأم یهارهیزنج یبراانقالب صنعتی چهارم  یهایفناور رشیکه پذ ییایباوجود مزا .را بهبود بخشند

 . (8119و همکاران،  3)فرانک ،(8118و همکاران، 2)دالنگار  است شیدر پ یطوالن یراه اما در این مسیر دارد،

دهد یکشور انجام شده است نشان م 19ر دلویت دکه توسط شرکت  ریاخ ینظرسنج کی جیبه عنوان مثال، نتا
 راتییتغ بیترک یکامل برا یآنها آمادگ یهادارند که سازمان نانیاطم ییارشد اجرا رانمدی از ٪10که تنها 

وسط تانقالب صنعتی چهارم کارشناسان  یجهان یرا دارند. در نظرسنجانقالب صنعتی چهارم شده توسط  جادیا
انقالب  یجرا، نشان داده شده است که به طور متوسط از هر ده شرکت فقط چهار شرکت در اینزیمک ک

 .  (8117، 4تالیجید ینزیداشته اند )مک ک یخوب شرفتیپصنعتی چهارم 

ور، های داخل کشها بخصوص بانکشدن کامل زنجیره تامین بانکهای مسیر دیجیتالیبا توجه به دشواری
ها به سمت چون مشکالت، موانع و راهکارها برای حرکت هرچه سریعتر بانک بررسی دقیق مسائلی

سازی فرایندها، بسیار دارای اهمیت است. از این رو در این مقاله تالش شده است پس از بررسی دیجیتالی
گیری اربه کبا  ،موجود روابطبه منظور شناخت متغیرهای تاثیرگذار و درک  تحقیقات انجام شده در این زمینه،

 یلّعِمودارهای ترسیم ن ، یک مدل پویا ارائه شود، که بارویکرد مدلسازی پویایی سیستمتکنیک دیماتل فازی و 
   ، به شناخت بهتر نقش انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی کمک نماید.5حلقوی

 

 مبانی نظری-2

  زنجیره تامین خدمات بانکی -2-1

 باشد. می بانکداری کلی به زنجیره مربوط تقاضای عناصر و تأمین عناصر شامل داری،بانک تأمین زنجیره یک

 و پرداخت وجوه، این مدیریت یابی وجوه،منبع پیوسته بهم فرآیند از: عبارتست تأمین زنجیره این بنابراین،
 طریق از ستقیمغیرم طور به و توسط بانک مستقیماً توانندمی هافعالیت مشتریان. این از/به وجوه وصول

 و است تحویل و لجستیک هایشامل مکانیسم نقدینگی فیزیکی توزیع شوند. اجرا هاعامل یا گرانواسطه
 از: عبارتست بانکداری تأمین زنجیره است. شده کامال نظارت صنعت یک در عملیاتی اثرات شامل همچنین
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 و 1دوار فرآیند ) مدیریت و مردم ها،نولوژیتک ها،تحلیل مشتری، محصول، توزیع، و کانال ریسک، و ترازنامه

 .  (8111 دیگران،

را  ینقد انیها است که جراز راه حل یامجموعه شامل هابانک نیتأم رهیزنج یمنابع مالاز طرفی مدیریت 
 یطوالن را کنندگان خودنیپرداخت خود به تام طیشرا وضعیتیدهد تا در یاجازه م هابانککند و به یم نهیبه

 و ترینپیچیده ترین،بزرگ از یکی فروشیخرده هایبانک دیگر، سوی ( از8118و همکاران،  2)بوگدانند. ک

 هدایت روزه هر را مکان هزاران به نقدینگی سازیذخیره و نقل حمل و جهان، تأمین در هایزنجیره ترینامن
 برای مورد نیاز خدمات و تجهیزات ههم برای هزینه صرف با تأمین هایزنجیره این هزینه عملکرد کنند.می

امتداد  مشتریان( به نهایتاً و خودپردازها ،شعب به مرکزی بانک بانکی )از شبکه در نقدینگی و توزیع پردازش
 ستفادها افزایش و نقدینگی برای تقاضا افزایش اصلی محرک دو علت به و هستند باال هاهزینه کند. اینپیدا می

 هایفعالیت ( نمونه8115دیگران،  و 3است. )کیم رشد به رو تأمین زنجیره سرتاسر رد ترپیچیده فناوری از

 تحلیل این اند.شده مقایسه 1 شکل در دهی در بانکداری وام های فعالیت و نقدینگی مدیریت با تأمین زنجیره
دهی، وام ملیاتع از نقدینگی مدیریت هایدهد. فعالیتمی نشان را بانکداری تأمین زنجیره نسبی پیچیدگی

    . (8111 دیگران، و کنند )دوارمی حمایت بانکداری تأمین زنجیره کل گذاریسرمایه هایمؤلفه و گذاریدهسپر
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    (1366)منصوری و همکاران،  بانکداری و وامدهی در  نقدینگی مدیریت با تأمین زنجیره های فعالیت مقایسه -1شکل



 03ــ ـــــ... مدلسازی تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد 

 انقالب صنعتی چهارم -2-2
از شرکت  هر قسمت سازی ونیو اتوماس یساز تالیجیتوسط د یکل رییتغ کیبه عنوان  انقالب صنعتی چهارم

تمر بهبود مس میکه از مفاه یالملل نیبزرگ ب یارائه شده است. شرکت ها ی آندیتولهای ندیفرآ نیو همچن
 رندیپذ یا مر انقالب صنعتی چهارممفهوم  وو توسعه دارند  قیتحق یراب ییباال یاستانداردها، کنند یاستفاده م

 (8116و همکاران ،  1)مارکوسقرار می دهند. در بازار رقابت  شتریب یو خود را حت

 یاجزا ۀدر هم یسنجش داخل یسازد تا با استفاده از دستگاه ها یرا قادر م دیبخش تول انقالب صنعتی چهارم
همه  ،مستیس کیمربوطه در  یداده ها لیو تحل هی. تجزنماید یتالیجید خود را زاتیهسازنده، محصوالت و تج

ا ر جهاندر  یهر بخش صنعت لیتبد ییتوانا ی،کیزیف ایو اش تالیجید یداده ها قیبا تلف خواهد بود و جا حاضر
نعتی اول و دوم و ب صی انقالعنی یقبل یاز سه انقالب صنعت کیاز هر  شتریب ریو با تأث عتریسر اریدارد که بس

 (8116، 2)مروگاالکا و ویرویکا .ابدیتحول سوم، 

شود یربوط مم یامروز یصنعت دیبه تول یمسئله معاصر است که به طور کل کی انقالب صنعتی چهارمرو،  نیاز ا
وفر هان شگاهینما دادیرا در رو انقالب صنعتی چهارم ،، آلمان 8111است. در سال  آندر  یو هدف آن انقالب

 نیولا یبرا دهیا نیکه ا یاست. هنگام یاز انقالب صنعت دیدوره کامالً جد کیاز ظهور  یکرد که نماد یمعرف
 جامن انآ رشیپذ یبرا ییکننده اروپادیتول یهاتوسط محققان و شرکت یاگسترده یهابار مطرح شد، تالش

ارآمدتر و ک دی، تولانقالب صنعتی چهارمتحت است که  لیدل نیمفهوم به ااین  ایپروژه  نیشد. عالقه آنها به ا
 یآالت نیمحصوالت و ماش دیتول کپارچهیامر با تبادل آسان اطالعات و کنترل  نیخواهد داشت. ا یکمتر ۀنیهز

 .  (8117و همکاران،  3)کیند شویکنند حاصل میعمل م یهمکار تیکه همزمان و هوشمندانه در قابل

 فیتعار 1دارند. جدول  انقالب صنعتی چهارم یواقع یاز معنا یمتفاوت یاشت هاحال، محققان مختلف برد نیا اب
  :دهدیمختلف را نشان م سندگانیتوسط نو انقالب صنعتی چهارممختلف 

 

 تعریف محققان مختلف از انقالب صنعتی چهارم – 1جدول 

 تعریف سال نویسنده

 8181 4مالیک و همکاران

نت اینتر یهایفناوربا استفاده از  هوشمند یهارخانهکا جادیا انقالب صنعتی چهارم با
با  نیمچن. هدهدیشکل م رییو تغ کندیبه روز م ی، صنعت راابر انشیو را اشیا

 کی، رباتتالیجید یدوقلوها ،یمجاز تیواقع، افزوده تیشامل واقع یگرید یهایفناور
 د.و ... فرایندهای تولیدی را توسعه می ده یساز هیشب ،(ی)مشارکت

                                                                                                                                   
1 Marcos 
2 Mrugalska & Wyrwicka 

3 Qin 
4 Malik 
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 8118 و همکاران 1دسوسا
 یسازمان برا کی یتالیجیبه تحوالت د دتوان یمانقالب صنعتی چهارم  یها یفناور
 از طریق اثربخشی بیشتر کمک کند. داریبه اهداف توسعه پا یابیدست

 8116 2موراگاالسکا

د توانن یم یشبکه ا یو حسگرها نوین هایبا نرم افزار شرفتهیپ یآالت و ابزارها نیماش
 یبرا یارتج یو مدل ها یاجتماع جیو کنترل نتا می، تنظینیب شی، پیزیبرنامه ر یبرا

ن توان آ یو م رندیارزش مورد استفاده قرار گ رهیزنج یاز سازمانده یگریمرحله د جادیا
رقابت  ادامه یبرا تیمز کی انقالب صنعتی چهارم، نیبنابرا .کرد تیریرا در کل چرخه مد

به  دیاارزش ب رهیزنج یساز نهی، به دیتول اتریپو انیجر جادیا یبرااست.  یدر هر صنعت
 طور خودمختار کنترل شود.

 

 تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی -2-3
از  یاریدر بس یمجاز یایبه دن یکیزیف یایدر انتقال از دن میپارادا رییمنجر به تغ یآورنف ریاخ یهاشرفتیپ

شاغل در نحوه انجام م یانقالب انقالب صنعتی چهارم،، توسعه مفهوم نیشده است. بنابرا یصنعت یوهایسنار
 . همانطور کهتبه سرعت در حال رشد اس زین یدر بخش مال انقالب صنعتی چهارم یکند. کاربردهایم جادیا

ه اعتماد و ا که وابسته بر یاست، آنها تجربه محور افتهی شیافزا یتکنولوژ شرفتیپمدرن با  یانتظارات مشتر
، شرفتهیپ یهایاورسازد تا با استفاده از فنیها را قادر مبانک موضوع، نیکنند. ایم یابیاست، ارز یسازیشخص

ها عملاز دستورال یامجموعه نی، تدوفیبه تعر یاساس ازیاساس، ن نیدهند. بر ا توسعهخدمات خود را  یاستراتژ
ی زنجیره ی و به طور اختصاصبخش بانک یاتیعمل یندهایفرآ یفعل تیوضع فتشریپ یابیارز یبرا ییمبنا ای

 .   (8119و همکاران،  3)باندارا وجود دارد انقالب صنعتی چهارم بهدر سفر  تامین بانکی

 قیامروزه از طر .انیبانک و مشتر نیدر رابطه ب یعنیدر تعامالت است،  تالیجیدر مورد شعب بانک د یاصل رییتغ
، کلمه نیعالوه بر ا .وان در آنها انجام دادتیرا م یمختلف که همه خدمات بانک یاانهیو را یلوح یهاانهیرا
 یاوم نوآورروند مد کی یعنی .است ی، عالوه بر تعامالت، کلمه نوآورتالیجیشعبه بانک د یبرا یگرید یدیکل

خدمات ممکن است  ریهد. سادیارائه م تالیجیدر شعبه بانک د زیرا ن یگرید یهاتیکه عالوه بر خدمات، فعال
ها سایر خدماتی که در زنجیره تامین سنتی بانک و مهیب یهابا شرکت ی، همکاریمحل یاههشگایشامل ارائه نما

 ود ارائه دهدخ انیجذاب و مدرن را به مشتر یبانک یفضا کی دیبا ندهیآ تالیجیباشد. شعبه بانک د وجود ندارد
دون نیاز به ب ازیبه اطالعات مورد ن عیسر یامکان دسترس انیاست که به مشتر ینوآوربر تعامالت و  یمبتنکه 

  . (8118، 4)بانکردهد یرا م حضور در شعبه

                                                                                                                                   
1 de Sousa 
2 Mrugalska 

3 Bandara 
4 Banker 
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 یرا مورد بررس یسنت یتجار یهاها به شدت مدلباعث شده تا بانک یسازتالیجی، سرعت دبانکداری یایدر دن
 و عیاستفاده، مجبورند سر یو ساده برا منیمن ارائه خدمات ابدان معناست که آنها ض نیا .مجدد قرار دهند
هستند و  یدیکل کننده وبسیار تعیینو اعتماد هنوز هم  تیدهند. امن سخخود پا انیمشتر یاهتهکارآمد به خواس

 منیا یهاستمیاند، از جمله سالت نوآورانه را توسعه دادهصوو مح یچند سال گذشته خدمات بانک یها طبانک
، ینعتصحال، درست مثل هر انقالب  نیکنند. با ایمحافظت م انیا و پول مشترههه به طور قابل اعتماد از دادک

د. تحول را به همراه دار نیا یمثبت و منف یامدهایپ یآن در تحول بخش بانک ریو تأث انقالب صنعتی چهارم
 یاجزا ریاشامل س ندیفرا نیکه ا تیواقع نیا ود، باشیکامل انجام م تیکامالً با ظرف یبخش بانک یسازتالیجید

، کیرومتی، بایاش نترنتی، ایمصنوع، هوش نیبالکچ یاههمانند شبک انقالب صنعتی چهارمدهنده لیتشک

 .   (8119، 1)مکینجیس موارد است ریبستر و سا هی، تهتک فین یهاها با شرکتبانک یهمکار

مطالعات متعددی انجام شده است. به عنوان مثال کاور و همکاران در خصوص تاثیر انقالب صنعتی بر بانکداری، 
و  یانکداردر ب یانقالب راتییتغ جادیا ی، چگونگیبانکدار نهیدر زم یمفهوم هوش مصنوع ( با تاکید بر8181)

ا ر یقابل توجه راتییتغ باال یبا سرعت هاکسب و کار نکهی. با توجه به اشدمتمرکز  یانسان یرویآن بر ن ریتأث
 رییو نحوه تغ یدر صنعت بانکدار یمصنوع هوش یفعل یاز کاربردها یشینما شیپ قیتحق نید، انکن یتجربه م

 .می باشددر هند  یچهره بانکدار

، در انقالب صنعتی چهارم کپارچهیکامالً  یبانکدار کیستماتیس یبررس (، با8181و همکاران ) 2مهدی آبادی

بارز  یاهیژگیاز و یکی. ارائه نمودندرا  انقالب صنعتی چهارم و  سل چهارمن یاز ادغام بانکدار یزیمتما یالگو
شان داد ن این مقاله جیتاها است. نیفناور نیا یریموفق در بکارگ یجهان یهاعملکرد بانکبررسی مقاله  نیا

   .دکنرا تولید می کپارچهیارزش  جادیا ستمیس کانقالب صنعتی چهارم یدر  نسل چهارم یکه بانکدار

 اتیادب یبررس کیارائه به  ی دیجیتالبانکدار رشیو پذ تالیجیپرداخت د یقی با عنوانتحق(، در 8181) 3الکویتر

 یاههکنند ینیبشیپ نیبهتر نمود کهمطالعه مشخص  07 یبا بررسایشان . آن پرداخت لیجامع و انجام فراتحل
 شده ودرک تیفارس اعتماد، امن جیخل یهمکار یشورا یدر کشورها یبانکدار رشیو پذ تالیجیپرداخت د

   شده هستند.درک یسودمند

 یگچگونی، تحول در بخش بانک بر انقالب صنعتی چهارم ریتأثای تحت عنوان (، در مقاله8119مکینجیس )
 ۀدر دور یبر بخش بانکرا شده است  جادیشدن ا یتالیجیکه با د یراتییو همه تغ دیجد نیرقابت، قوان شیافزا

 بررسی نمود.  ندهیآ

                                                                                                                                   
1 Mekinjić 
2 Mehdiabadi 

3 Alkhowaiter 



    1411، بهار 1المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینــــ مدیریت کسبــــــــــــــ 08

انقالب صنعتی چهارم با  یسازگار یبرا یسطح آمادگ یابیارز یمدل بلوغ را برا ک(، ی8119باندارا و همکاران )
شده،  فیده، تعرش تیری، مدهی: اولبودشامل پنج سطح بلوغ  یشنهادی. مدل بلوغ پکردند شنهادیپ یبخش بانک در

 گرا. تالیجیو د سیتاس

ها در سیاستگذاری و تامین زیرساختهای ضروری برای استقرار و تکامل نقش دولت(، 1331اسعدی )

 را تعیین کننده دانست.صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال  انقالبفرآیند گذار به 

(، پیشنهاد کردند بهترین راهبرد نوین برای ورود به انقالب صنعتی چهارم، 1331عسکری و همکاران )

حل های دیجیتالی نه تنها با فروش یک محصول، بلکه با ارائه  راهبرد راه حل دیجیتال است. راه

 خدمات، ارزش افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به طور مداوم اضافه می نماید.

(، عنوان نمودند که بانکها در انقالب صنعتی چهارم، داده محور هستند 1336سالمتی طبا و همکاران )

 و نه شعبه محور.

، عنوان نمود که با دیجیتالی سازی فناوریهای ذخیره سازی و پردازش اطالعات، روز به (1331بنایی )

 روز و عموما به خاطر تولید داده، تجهیزات و ابزارهای دیجیتال در حال افزایش است.

اگر چه در تحقیقات مختلف، وضعیت صنعت بانکداری در انقالب صنعتی چهارم مورد بررسی قرار گرفته است 
ضوع تحول زنجیره تامین خدمات بانکی در انقالب صنعتی چهارم تقریباً مغفول مانده است. لذا در پژوهش اما مو

نیک دیماتل به کارگیری تکبا  بین متغییرها، موجود روابطمنظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک پیشرو، به 
 .، یک مدل پویا ارائه شده استرویکرد مدلسازی پویایی سیستمفازی و 

 

 متدولوژی تحقیق-3
در تحقیق حاضر تالش شده است تا یک مدل جدید با نگرش تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین 
خدمات بانکی ارائه شود که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا برای شناسایی متغیر ها و 

یی ان و بکارگیری تکنیک دلفی، متغیرهای تحقیق شناساروابط موجود بر اساس مبانی نظری و نظریات پشتیب

بوده و به دنبال دستیابی به  2یابیو زمینه 1شده است. تکنیک دلفی به صورت تلفیقی از دو روش فکرنویسی

(. در ادامه تاثیر 1988ترین توافق گروهی از عقاید خبرگان در زمینه مورد مطالعه است )اصغرپور، مطمئن
ین مدل، با تکنیک دیماتل فازی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی اثرات هر یک از متغیرهای اصلی ا

نفر از خبرگان متخصص در حوزه بانکداری  95ای محقق ساخته طراحی و توسط عوامل بر یکدیگر، پرسشنامه

                                                                                                                                   
1 Brain writing 2 Survey  
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 داری دیجتال وبر اساس تعریف بانکمونه مورد مطالعه دیجیتال و فناوری اطالعات در ایران تکمیل شد. ن
نه الحسیران فناوری اطالعات در بانک قرضاز مدیران بانکی و مدگروه  دوبه صورت گیری قضاوتی نمونه

 .رسالت تعیین شد
 باشد:می 8افراد به شرح جدول  خبرگان، شامل

 

 مطالعه مورد واحدهای -2جدول

 تعداد خبرگان مورد مصاحبه بخش های مربوطه نام واحد ردیف

 نفر 8 بانکداری ن صفمدیرا 1

 نفر 11 بانکداری مدیران ستاد 2

 نفر 7 فناوری اطالعات مدیران صف 3

 نفر 11 فناوری اطالعات مدیران ستاد 4

 

ای مورد استفاده در روش دیماتل، از های انسانی، از مقیاس مقایسهبه دلیل رویارویی با ابهامات در ارزیابی

 در جدول ذیل نشان داده "تاثیر"کنیم. درجات مختلف استفاده می 1999، 1مقیاس کالمی فازی پیشنهادی لی

  شده است.
 

 تناظر عبارات کالمی با مقادیر کالمی -3جدول

 مقادیر کالمی عبارات کالمی

 (1 – 1 – 65/1) (VHتاثیر خیلی زیاد )

 (1 – 65/1 – 5/1) (Hتاثیر زیاد  )

 (65/1 – 5/1 – 85/1) (Lتاثیر کم  )

 (5/1 – 85/1 – 1/1) (VLخیلی کم ) تاثیر

 (85/1 – 1/1 – 1/1) (NOبی تاثیر )

 

برای تعیین رابطه میان معیارهای  | 1,2,...,iC C i n خبره  17گیری متشکل از ، یک گروه تصمیم
عداد ت ای از مقاسیات زوجی بر حسب عبارات کالمی بدست آید. از این روگیرند تا مجموعهمورد سوال قرار می

ماتریس فازی  17
1 2

, ,...,
P

Z Z Z شود.با استفاده از نظرات هر کارشناس تهیه می   
                                                                                                                                   
1 Li 
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Z ماتریس رابطه مستقیم اولیه فازی کارشناس ،k ام نامیده
 شود. می

آوردن ماتریس نرمال رابطه مستقیم فازی می باشد. با فرض اینکهام بعدی بدستگ
k

ia اعداد فازی مثلثی ،
 باشند،

1 1 1 1
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های قابل مقایسه، از تبدیل مقیاس خطی، به صورت فرمول سپس برای تبدیل مقیاس معیارها به مقیاس

ام یعنی k سازی رابطه مستقیم فازی کارشناس شود. ماتریس نرماله میسازی استفادنرمال
k

X  به صورت
 ذیل نشان داده شده است،

11 12 1

21 22 2
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 که در آن
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1وجود دارد که  iکنیم حداقل یک همانند روش دیماتل معمولی فرض می

k
n

k

ij

j

u r


 این فرض در عمل.
شود. سپس عبارات جبری ضرب یک عدد ثابت در یک عدد فازی و جمع دو عدد فازی به خوبی براورده می

، حاصل از Xبرای محاسبه ماتریس میانگین
1 2

, ,...,
P

X X X شوند.استفاده می 
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1که در آن 
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. 

شود. در اینجا از میانگین حسابی برای ، ماتریس نرمال رابطه مستقیم فازی نامیده میXماتریس فازی

های کارشناسان بعد از محاسبه ماتریس نرمال رابطه مستقیم فازی سازی کل دادهیکپارچه
k

X  استفاده
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های کارشناسان بعد از محاسبه ماتریس رابطه مستقیم سازی کل دادهشود. این روش بهتر از روش یکپارچهمی

اولیه فازی 
k

Z .است   

، ابتدا باید 1سازی و تحلیل مدل ساختاری می باشد. برای محاسبه ماتریس رابطه کلی فازیگام بعدی، پیاده

یی همگرا
0w

w
Lim X



، رابطه تقریب wXرا تضمین نماییم. در محاسبه  
 1 2 1 2 1 2 1 2, ,n n m m u u      بریم. از این رو را جهت ضرب دو عدد فازی مثلثی به کار می

ماتریس رابطه کلی فازی را به صورت ذیل مطابق حالت قطعی،  نیز اعداد فازی مثلثی هستند. wXعناصر
 نماییم:تعریف می

   
12 ... w

w
T Lim X X X X I X




      

 

زدایی و بدست آوردن ماتریس رابطه کلی به کار را جهت فازی CFCSبدست آمده، روش  Tاکنون که 

 خواهیم داشت: CFCSلذا برای روش  (.8111)ژاو و همکاران،  2بریممی

گر ا , , ; 1,2,...,k k k kn m u k n 
اعداد فازی مثلثی باشد و 

def

kn  معرف مقدار قطعی آنها باشد. همچنین
 داریم:
 min kL   و max ; 1,2,...,kR u k n   وR L   :آنگاه 

        

       

2 2 2

2

def

k

m L u m R u L m
n L

m u m R u L u m

 

 

       
 

         
 

بط تعیین شده در روش دیماتل فازی یک مدل ترسیم شد که نشان دهنده میزان تاثر عوامل سپس بر اساس روا
بر یکدیگر می باشد. در نهایت برای درک بهتر روابط و نگرش جامع نگر به موضوع یک مدل پویا با رویکرد 

    مدلسازی پویایی سیستم ترسیم شد.

 

  تجزیه و تحلیل داده ها -4
  ز ادبیات تحقیق و مصاحبه های باز با خبرگان، در ادامه این شاخص ها با نظر خبرگانپس از استخراج عوامل ا

خبره  95غربالگری و به جهت اطمینان از شناسایی دقیق عوامل پرسشنامه ی محقق ساخته طراحی و در اختیار 
صلی به شرح ذیل عامل ا 85گذاشته شد و در نهایت پس از انجام محاسبات با استفاده از تکنیک دلفی فازی، 

  تعیین شد:  

                                                                                                                                   
1 Total relation fuzzy matrix  

 (8111مراجعه شود به مقاله )ژاو و همکاران،  8
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 از نظر خبرگان متغیرهای نهایی تحقیق-4جدول

 عوامل میانگین فازی میانگین دی فازی شده

 هاهزینه (106888،108888،108666) 10816

 سیستماتیک اطالعات مشتریان به شرکا اشتراک (1079،1069،1080) 1066

 تامین شفافیت در سراسر زنجیره (1079،1069،1080) 1066

 اتصال بازیگران مختلف به زنجیره تامین (106999،108099،108676) 10881

 در پاسخ به مشتری پذیریانعطاف (1079،1069،1080) 1066

 بدون تشکیل صفسرعت پاسخگویی  (1079،1069،1080) 1066

 حداقل نیاز به تعامل مستقیم با مشتری (106555،108555،10888) 10899

 اعتماد از طریق سودمندی درک شده (1079،1069،1080) 1066

 در دسترس بودن دائمی با اینترنت اشیا (106999،108999،10888) 10818

 پایداری زنجیره تامین (106000،108000،10888) 10885

 همکاری بین سازمانها (105888،107888،106000) 1076

 اوری اطالعاتسرمایه گذاری در بخش فن (106000،108000،10888) 10885

 خرده فروشی (1079،1069،1080) 1066

 تقسیم هزینه در زنجیره تامین (1079،1069،1080) 1066

 تسهیل در قوانین بانک مرکزی (106999،108999،108666) 10810

 توسعه زیرساخت های دیجیتال بانک مرکزی (106999،108999،10888) 10818

 فین تکهاتوسعه  (106000،108000،10888) 10885

 امنیت داده ها (106999،108999،10888) 10818

 مشارکت مشتری (106888،108888،108666 10816

 سود آوری (106999،108099،108676) 10881

 خدمات سازی شخصی (106555،108555،10888) 10899

 شعب فیزیکی (106999،108999،108666) 10810

 بستر شبکه های اجتماعی ارائه خدمات در (1079،1069،1080) 1066

 آثار زیست محیطی (1058888،1078888،106666) 106888

 سواد ای تی (1058888،1078888،106666) 106888

 کاهش ریسک عملیاتی (106555،108555،10888) 10799

 نوآوری (106999،108999،108666) 10710

 رقابت (105888،107888،106000) 1076
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 می باشد: 5( به شرح جدول 106های پذیرفته شده )باالی عالمت اختصاری متغیر
 

 عوامل موثر در فرآیند راهبری شبکه های همکاری -7جدول

 عوامل نام متغیر عوامل نام متغیر

14 A 1 سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعاتA هاهزینه 
15 A 2 خرده فروشی A سیستماتیک اطالعات مشتریان به شرکا اشتراک 

16 A 3 تقسیم هزینه در زنجیره تامین A شفافیت در سراسر زنجیره تامین 
17 A 4 امنیت داده ها A اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین 

18 A 5 مشارکت مشتری A در پاسخ به مشتری پذیریانعطاف 
19 A 6 سود آوری A  بدون تشکیل صفسرعت پاسخگویی 
20 A 7 خدمات سازی شخصی A ز به تعامل مستقیم با مشتریحداقل نیا 
21 A 8 شعب فیزیکی A اعتماد از طریق سودمندی درک شده 
22 A 9 ارائه خدمات در بستر شبکه های اجتماعی A در دسترس بودن دائمی با اینترنت اشیا 

23 A 10 آثار زیست محیطی A پایداری زنجیره تامین 
24 A 11 سواد ای تی A همکاری بین سازمانها 

52 A 12 تسهیل در قوانین بانک مرکزی A توسعه فین تک ها 
13 A توسعه زیر ساختهای بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی 

 

پس از تعیین شدت روابط موجود بین متغیرها، بر اساس نظر خبرگان و انجام مراحل روش دیماتل فازی روابط 
وذ قرار گرفتن یا تحت نف یک مسئله بر دیگر عناصر وترتیب نفوذ عناصر مفروض از شود. بین متغیرها حاصل می

  آنها به طور مسلم، مشخص کننده ساختار ممکن از سلسله مراتب آن عناصر در بهبود یا حل مسئله خواهد بود.

ر از نظر ترتیب واقع شدن عناص بدین منظور برای دسترسی به ساختار ممکن از روابط مستقیم و غیرمستقیم،
بر همین  محاسبات مربوطه انجام شد. اصر و همچنین ترتیب آنها از نظر تحت نفوذ قرار گرفتن،نفوذ بر دیگر عن

که برابر  ه شدمحاسبمقدار آستانه )میانگین(  ،برای تعیین روابط بین معیارها نیز از ماتریس ارتباطات کلاساس 
 . بود 10110با 

 ه عنوانب ه و هر عددی که کوچکتر از مقدار آستانه بوداز مقدار آستانه بزرگتر بود نشان دهنده رابط که هر عددی
و  A4 ،A11 ،A2، A14در نهایت مشخص گردید که متغیرهای  .لحاظ شدمقدار صفر یا عدم وجود رابطه 

A13  ،یعنی به ترتیب عوامل اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات بانکی، همکاری بین سازمانها
ت مشتریان بین شرکا، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات بانک و توسعه اشتراک سیستماتیک اطالعا

زیرساختهای بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی، دارای بیشترین تاثیرگذاری می باشند و در نهایت متغیرهای 
A19  وA1 یری ذیعنی به ترتیب عوامل سودآوری و هزینه، دارای بیشترین میزان مجموع نفوذگذاری و نفوذپ

   می باشند.
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 نمودار موقعیت عوامل -2شکل

االی دهد. متغیرهای ب، محل قرار گرفتن عناصر را بر اساس میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نشان می2شکل 
نفوذپذیری می باشند. همانطور که مالحظه  نمودار نشان دهنده عوامل نفوذ گذار و متغیرهای پایین نمودار، عوامل

یعنی عوامل اعتماد از طریق سودمندی درک شده و پایداری زنجیره تامین    A10و  A8 متغیرهایمی شود 
  دارای بیشترین تاثیر پذیری می باشند.

باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش میتوان از روابط جزئی صـرف نظـر  برای تعیین نقشۀ روابط شبکه

از مقـدار  (9)جدول T کرد. فقط روابطی که مقادیر آنها در مـاتریس کرد و شبکۀ روابط قابل اعتنا را ترسیم

نقشۀ روابط شبکه نمایش داده خواهد شد. برای محاسبۀ مقدار آسـتانۀ روابـط، کـافی  آستانه بزرگتر باشد در

تانه مقدار آس 7برای تعیین روابط بین معیارها نیز از جدول  .محاسبه شود T است تا میانگین مقادیر ماتریس

که نشان  1شود. سپس هر عددی از این مقدار آستانه بزرگتر بود مقدار می 10110گیریم که برابر با )میانگین( می

بر این اساس  .گیریددهنده رابطه و هر عددی که کوچکتر از مقدار آستانه بود مقدار صفر یا عدم وجود رابطه می

   ترسیم شده است.شکل زیر برای درنظر گرفتن روابط میان متغییرها 
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 روابط میان متغیرهای مدل توسعه بانکداری دیجیتال در انقالب صنعتی چهارم -3شکل

، اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات بانکی و به دنبال آن همکاری 9بر اساس روابط موجود در شکل

و اعتماد  گذاردصنعتی چهارم تاثیر میها به شدت بر توسعه خدمات بانکداری دیجیتال در انقالب بین سازمان

مشتریان و پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی به شدت تحت تاثیر  همین موضوع است. سایر روابط در مدل 

عامل موجود در زنجیره تامین خدمات بانکی شامل  0همچنین، کلیه متغییرها در . فوق قابل مالحظه می باشد

تکها که در انقالب صنتی  امل مشتری، عامل بانک و همچنین عامل فینعامل بانک، عامل بانک مرکزی، ع

 بندی شدند.اند، دستهچهارم به زنجیره تامین خدمات بانکی اضافه شده

پس از دستیابی به مدل تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر توسعۀ بانکداری دیجیتال به منظور مدلسازی نقش انقالب 

تر انکی، رویکرد مدلسازی پویایی سیستم به دلیل ارائه تصویری دقیق و جامعصنعتی بر زنجیره تامین خدمات ب

شوند، از واقعیت مورد استفاده قرار گرفته است. در مسائلی که با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم بررسی می
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جا برای این در (.8111، 1)استرمن کنندط پویای موجود در مسأله را مشخص میبهای علت و معلولی رواحلقه

   ارائه گردیده است. های علت و معلولی در قالب مدل پوی،های موجود حلقهدرک بهتر فضای روابط و دینامیزم

 

 
 حلقه های علی و معلولی میان متغیرهای مدل توسعه بانکداری دیجیتال در انقالب صنعتی چهارم -4شکل

                                                                                                                                   
1 Sterman 

اشتراک سیستماتیک

اطالعات مشتریان به شرکا شفافیت در سراسر

زنجیره

شخصی سازی خدمات بر

اساس کالن داده ها

اتصال بازیگران مختلف

به زنجیره تامین

انعطاف پذیری در پاسخ

به مشتری

سرعت پاسخگویی

بدون صف

حداقل نیاز به تعامل

مستقیم با مشتری

اعتماد از طریق

سودمندی درک شده

در دسترس بودن دائمی

پایداری زنجیره تامین
همکاری بین سازمانها

خرده فروشی

تقسیم هزینه در زنجیره

امنیت داده هاتامین مشارکتی

مشارکت مشتری

سود آوری

ارائه خدمات در بستر

شبکه های اجتماعی

آثار زیست محیطی

سواد ای تی

هوش مصنوعی

+

کالن داده ها

+

ای پی آی

+

+

+
+

اینترنت اشیا

+

شعب فیزیکی -هزینه ها
-

+

+

-

+

+

+

+

بالکچین

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

سرمایه گذاری در

فناوری اطالعات +

+

توسعۀ فین تکها

تسهیل در قوانین بانک

مرکزی

توسعه زیر ساختهای

بانک مرکزی

توسعه ابزار بانکداری

دیجیتال
+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+
+
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های در انقالب صنعتی چهارم به صورت حلقه ( فرآیند توسعه بانکداری دیجیتال0-در مدل پویای فوق)شکل
مختلف ارائه شده است.  همانطور که مشخص است، با توسعۀ ابزارهای بانکداری دیجیتال، نیاز مشتریان به 

داری خواهد شد. از طرفی این های شعبهحضور در شعب کاهش یافته لذا در بلندمدت موجب کاهش هزینه
مندی مشتریان خواهد شد. در سرعت در ارائه خدمات و افزایش رضایت موضوع باعث سهولت بیشتر و افزایش

، اتصال بازیگران جدید از جمله فین تکها به زنجیره تامین بانکی در انقالب 5ی دیگر موجود در شکل حلقه
صنعتی چهارم به نمایش گذاشته شده است که منجر به همکاری بین سازمانی، پایداری در زنجیره و افزایش 

قابل مشاهده است. در این مدل  5ها نیز دارای اهمیت است که در شکل آوری خواهد شد. سایر حلقهسود
متغیرهای سودآوری و هزینه در این مدل دارای بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و این چرخه به صورت 

شده ز طریق سودمندی ادراکیک حلقه تقویت شونده ادامه خواهد یافت. از طرفی با توجه به گسترش اعتماد ا
های گذاری در بانکتوسط مشتری، مشارکت مشتری در توسعه بانکداری دیجیتال منجر به افزایش سرمایه

   دیجیتال و به دنبال آن توسعۀ بانکداری دیجیتال خواهد شد.
 

   گیریبحث و نتیجه-5
رکردهای انجام شده است اما بررسی های متعددی در خصوص ماهیت انقالب صنعتی چهارم و کاتاکنون پژوهش

ر لذا در تحقیق حاضر، عوامل موث .آثار انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی مغفول مانده است
الحسنه رسالت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. دلیل انتخاب در توسعۀ بانکداری دیجیتال در بانک قرض

ز پیشتاز بودن این بانک در حوزۀ بانکداری دیجیتال است، چرا که این بانک اولین الحسنه رسالت نیبانک قرض
شود و کلیه خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به شعبه و بصورت دیجیتال بانک بدون شعبه در ایران شناخته می

ش فین دیجیتال، نق دهد که در فرآیند توسعه بانکداریهای تحقیق نشان میشود. یافتهو غیرحضوری ارائه می
تکها و سایر بازیگران جدید، بیشترین اهمیت را دارد که دارای باالترین درجه تاثیرگذاری در این عرصه است. 

های بانک مرکزی و تسهیل در قوانین بانکی و حقوقی برای توسعه سازی و توسعۀ زیرساختاز طرفی، آماده
  د.باشابزارهای بانکداری دیجیتال بسیار حیاتی می

سازی کامل بانکداری دیجیتال، الزم است در راستای یک با توجه به نتایج تحقیق به منظور تسهیل در پیاده
ی از تامین خدمات بانک انداز مشترک و مشخص، ارتباط چند سویه و موثرتری بین اعضای مختلف زنجیرهچشم

بانک مرکزی برای تسهیل در روابط بین  ها، بازیگران جدیدی چون فین تکها و از همه مهمتر تالشجمله بانک
  اعضای زنجیره، ایجاد شود.
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توان گفت در این مقاله عوامل مهم در عرصه توسعه خدمات بانکی در انقالب صنعتی چهارم به طور خالصه می
 نگر وگیری از تصویرسازی رویکرد جامعدر ایران شناسایی شده و روابط آن با تکنیک دیماتل فازی و با بهره

 سیستمی، در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد.

شده که از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه توسعه خدمات بانکی در انقالب صنعتی چهارم امید است مدل ارائه
  باشد، بتواند دید مناسبی به مسئوالن بانکی کشور ارائه نماید.در ایران می

سرعت تغییرات در صنعت بانکداری آنچنان باال صنعتی چهارم، توان گفت با ورود به انقالب به طور کلی می
 هایمحرک این تغییرات نه تنها پیشرفتخواهد بود و بانکداری بسیار دشوار آیندۀ بینی که پیش خواهد رفت

تنها  آیندههای بانکاست. در واقع ها برای جذب و حفظ مشتریان ، بلکه رقابت شدید میان بانکدیجیتالی
ود که چندکاناله خواهند ب، بلکه خدمات بانکی در آینده دهدها را ارائه نمیر یا خدمات مبتنی بر شعبهخدمات سیا

ساختار  ها بایدد، لذا بانککننمیی انجام کارهای بانکی خود را تعیین نحوه ودر آن مشتریان حق انتخاب دارند 
نموده و با اضافه نمودن سایر بازیگران جدید زنجیره تامین خود را مجددا بر اساس تحوالت دیجیتالی طراحی 

   از جمله فین تکها به زنجیره تامین خود، نیازهای نوین مشتریان را تامین نمایند.
 

  پیشنهادات-6
دهد. باشد که طبعا کیفیت نتایج و پیشنهادات را کاهش میهایی میها و محدودیتتحقیق حاضر دارای ضعف

ۀ تصویری کردن به ارائس از مدلسازی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی و بسندهسازی مدل پاز جمله عدم شبیه
های موجود. لذا پیشنهاد ی و معلولی میان متغیرها برای درک بهتر فضای روابط و دینامیزملّهای عِحلقه از

هارم با چ سازی زنجیره تامین خدمات در انقالب صنعتی نسلشود در پژوهشی به طور اختصاصی به شبیهمی
 . ها پرداخته شوداستفاده از رویکرد پویایی سیستم

ه شده جای داشته باشند که بتوانست در مدل ارائهاز طرفی متغیرها و عوامل موثر دیگری نیز وجود دارند که می
طالعات مشده اکتفاشده و لذا نیاز است در های موجود در مدل ارائهدلیل پیچیدگی و نبود اطالعات دقیق، به سازه

   سایر متغییرهای موثر شناسایی و آثار آنها بر زنجیره تامین خدمات بانکی سنجیده شود.  بعدی
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