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Abstract: 
Technology roadmapping is considered as a method to manage, plan and develop 

technology and is a tool that helps companies and industries in planning their activities. By 

studying technology roadmap frameworks and their implementations in different industries, it 

is observed that the considerations and requirements of technology development in developing 

countries have been neglected in current published literatures. In this research by introducing 

technological learning as an appropriate analysis level for technology roadmapping in 

developing countries, the main components of technological learning including technological 

capabilities (TC) and catch up strategy have been identified and efforts have been made to 

integrate these components in ordinary technology roadmap architectures and thereby 

introduce learning-based technology roadmap architecture for industries in developing 

countries. Finally, to validate the framework, it is applied for social banking in Iran as a case 

study. 

 

 

Keywords: Technology Roadmapping, Technological Learning, Catchup, Absorptive Capacity, 

Social Banking. 

                                                      
1. Corresponding author: ndastranj@gmail.com 
2. ghazinoory@gmail.com 

3. fsaghafi@ut.ac.ir 

4. ar_hassanzadeh@modares.ac.ir 

http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=399488&_au=Qasem++Fouladi&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=352368&_au=Hossein++Dehghani+Poudeh&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=826031&_au=Mohammad++Mahdinejad+Nouri&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=400629&_au=Amir++Hatami&lang=en


P a g e  | 5 
 

٥ 
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  چکیده
 يریـز  هـا و صـنایع در برنامـه    اسـت کـه بـه شـرکت     يریزي و توسعه فناوري و ابزار ت، برنامهیمسیري براي مدیر ،نگاري فناوري ره

به الزامـات توسـعه    ،نگاري که تاکنون منتشر شده هاي ره ارچوبهدر چ. کند آینده کمک می هایشان براي موفقیت در بازارهاي فعالیت
در این مقاله با معرفی یادگیري فناوري به عنوان سطح تحلیل مناسب براي . کمتر پرداخته شده است ،توسعه حال فناوري در کشورهاي در

شده شناسایی  ،اییمپصلی یادگیري فناورانه شامل ظرفیت جذب و راهبرد ههاي ا لفهؤتوسعه، م نگاري در کشورهاي درحال ساختارهاي ره
نگاشتی مناسب بـراي صـنایع موجـود در کشـورهاي      نگاري، ره ها در ساختارهاي رایج ره تالش شده با ادغام این مؤلفههمچنین . است

 اسـت؛ هـاي فناورانـه    قابلیـت و ایجـاد  آوري  دسـت  هنگاشت مذکور داراي سه الیه اصلی مشتمل بر زمینه، ب ره. توسعه ارائه شود حال در
نگاري بانکداري  ارچوب مذکور براي رههدر نهایت چ. شود ها متناسب با راهبرد همپایی مشخص می اي که محتواي هریک از الیه گونه به

 . اجتماعی در ایران به کار گرفته شده است

  :کلیدي واژگان
  .همپایی، ظرفیت جذب، بانکداري اجتماعینگاري فناوري، یادگیري فناورانه،  ره
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  مقدمه - 1
شناسایی، ارزیابی و انتخاب  منظور بهسازان  ریزي است که ابزاري براي تصمیم فرایند برنامه ،نگاري فناوري ره

ها در فهم بهتر  آورد و به شرکت فراهم می ،هاي راهبردي مختلف براي دستیابی به اهداف فناورانه میان گزینه
ها و صنایع متعددي با اهداف  این ابزار در بخش. کند میهاي فناورانه هدفمند کمک  آنها و ایجاد تصمیم بازار

ترتیب  ینا هو ب هوکار، صنعت و ملی مورد استفاده قرار گرفت مختلف و در طیفی از سطوح فناوري، تولید، کسب
با توجه به  ].2[ رشد داشته است 2004از سال  چشمگیرينگاري به صورت  تعداد انتشارات مربوط به ره

ریزي و توسعه فناوري در سطوح مختلف  نگاري فناوري مسیري براي مدیریت، برنامه تعاریف ارائه شده، ره
هاي مزبور،  رود که مقیاس سیستم جایی به کار می الًعمونگاري م این ره. [21]بنگاهی، بخشی و  ملی است 
هاي مربوط به آینده  تصمیمات راهبردي مورد نظر با عدم قطعیتباشد،  زیادبزرگ و درجه پیچیدگی آنها 

  طیف گسترده. [20]سازي، حمایت و استفاده از آنها دخیل باشند  نفعان بسیاري در تدوین، پیاده درگیر و ذي
آن را براي  ،سازي این ابزار است که سفارشی زیادپذیري  دلیلی بر انعطاف ،نگاشت رویکردها و ساختارهاي ره

  .سازد ر کاربرد ممکن میه
که فازها و مراحل ) نگاري ره(1نگاشت فرایند ره: نگاشت داراي دو مؤلفه کلیدي است ساختار هر ره الًمعمو

این . دهد اي ارائه می که نمایش گرافیکی چند الیه 2نگاشت دهد و نتیجه ره نگاشت را نشان می توسعه ره
  ارچوبهو با دارا بودن چکند  میهاي بازار متصل  و نیازمنديها  ها و محصوالت را به فرصت فناوري نمایش،

. ]23، 21[ دهد هاي زمانی داراي اهمیت را بازتاب می زمانی مشخص، نرخ تغییرات مرتبط با موضوع و افق
بندي  قابل دسته ،اند نگاشت فناوري که تاکنون منتشر شده ساختارهاي ره [2]و همکاران  3کاروالهو نظر بنابر

ار و راهبرد، سطح نوآوري و سطح توسعه محصول کو مشتمل بر سطح کسب ،سطح کلیدي از تحلیل در سه
شده و در حال  تمایز اساسی بین فرایندهاي توسعه فناوري در اقتصادهاي صنعتی الًدر آنها معمو .جدید هستند

نقشی کلیدي و مرکزي در  ،و توسعه تحقیقویژه از طریق  به ،که نوآوري اي گونه به ؛شدن وجود ندارد صنعتی
ثري براي ایجاد ؤابزار م ،نگاري فناوري دهد که ره مریکا نشان میآبراي نمونه تجربه . ها بر عهده دارد تحلیل

 کردهاناداصنعت منتشر کنگاري که  بر اساس راهنماي توسعه ره. و توسعه راهبردي است تحقیقتصمیمات 
مریکایی مانند موتوروال آهاي  که بسیاري از شرکت زمانی ؛گردد برمی 1980به سال  آمریکانگاري در  ، ره4است

مریکا از این آدولت اتحادیه . کنندتا بهترین مسیر را براي بازارهاي آینده تعیین  کردنداز این ابزار استفاده 
 همچنین بر اساس. کردو توسعه استفاده  تحقیقنگاشت فناوري را براي تمرکز بر  ها یاد گرفت و ره شرکت

مستندي  ،نگاشت نند و رهک نقش کلیدي را در گسترش نوآوري بازي می ،هاي فناوري نگاشت تجربه کانادا ره
مین آن أبراي ترا هاي آینده شناسایی کرده و ابزارهاي الزم  کند که تقاضاي بازار را در سال فراهم می

نگاشت  فعال در ره یبه صورت 2003ال و صنعت ژاپن نیز از س  وزارت اقتصاد، تجارت. کند تقاضاها پیشنهاد می

                                                        
١. roadmapping 
٢. roadmap 
٣. Carvalho 
٤. Technology roadmapping in Canada: a development guide. available at: http://ic.gc.ca/trm 
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و توسعه در ژاپن، بر اثربخشی و مفید بودن  تحقیق بسیاري از افراد درگیر در حوزه . فناوري درگیر بوده است

طورکلی، ایده  هب.  [31]اند کردهکه به درستی توسعه داده شده و استفاده شوند، اذعان  ها، درصورتی نگاشت ره
هاي نهادي براي کمک به مکانیسم بازار در  توسعه طرح: چنین عنوان شده است ،ژاپناصلی سیاست فناوري 

بالقوه براي  پژوهشیهاي جدید به منظور ایجاد پیشرفت اقتصادي، جستجوي موضوعات  پیروي از فناوري
دي بن و توسعه براي فهم روندهاي آتی، اولویت تحقیقهاي  صنایع پیشرو آینده و کمک به افراد در انجمن

  .و توسعه تحقیقهاي  پروژه سازي هریزي و پیاد هاي کلیدي و ایجاد فهم مشترك براي برنامه فناوري
جاي  یادگیري فناوري به ،شده موتور محرکه توسعه فناوري در کشورهاي دیرصنعتی [28] 1ویوتی نظر بنابر

دگیري که همانا جذب و انتشار ها، نهادها و روابط بر یا اي که محوریت فعالیت گونه نوآوري بوده است؛ به
ها و  یادگیري در واقع جذب تکنیک. متمرکز است ،هاي تدریجی است فناوري و سپس انجام نوآوري

هاي تولید شده در جاهاي دیگر و ایجاد بهبود در  هاي موجود فعلی است که به معناي جذب نوآوري روش
توسعه و  حال فناوري در کشورهاي در لذا الگوي توسعه .[28] هاي کسب شده است ها و روش تکنیک

 شود توسعه با نوآوري آغاز نمی حال چراکه توسعه فناوري در کشورهاي در یافته متفاوت است؛ کشورهاي توسعه
که در کشورهاي  شود می شروعهایی  با جذب و بهبود نوآوري الًبلکه فرایند تغییر فنی معمو ؛[12]

  . شده ایجاد شده است صنعتی
که در  شود ه سطوح تحلیل نام برده شده و همچنین تجربیات سایر کشورها، مشاهده میبا توجه ب

الزمه توسعه فناوري در  این عامل. است مانده مغفولتوجه به عامل یادگیري فناورانه  ،ساختارهاي معمول
دگیري یا ،لذا در این مقاله تالش خواهد شد. توسعه است حال کشورهاي درها و صنایع موجود در  شرکت

معرفی شود؛ توسعه،  نگاري در کشورهاي درحال فناورانه به عنوان سطح تحلیل مناسب براي ساختارهاي ره
نگاري فناوري ادغام و  هاي یادگیري فناورانه شناسایی و در ساختارهاي رایج ره مؤلفهبرهمین اساس 

براي این . توسعه ارائه شود کشورهاي درحالنگاري فناوري در  ترتیب ساختار و فرایندي مناسب براي ره  ینا هب
بخش در . کلیدي آنها تشریح شده است هاي الیهو  بررسی ،نگاري ساختارهاي رایج ره 2منظور ابتدا در بخش 

شده نگاري مشخص  ارچوب رههو نحوه ادغام آنها در چ مورد تشریح قرار گرفتهادگیري فناورانه هاي ی مؤلفه 3
نهایت در در  وسازي شده  سفارشی ،نگاري مبتنی بر یادگیري فناوري ارچوب رههساختار چ 4در بخش . است

نگاشت بانکداري اجتماعی در ایران مورد استفاده قرار  ارچوب استخراج شده براي ترسیم رهه، چ5بخش 
   . گرفته است

  
  
  
  
  

                                                        
١. viotti 
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  نگاشت فناوريهاي رهساختار رایج چارچوب - 2

نگاشت و مشخص  سازي تیم ره پس از انجام اقدامات اولیه براي آماده ،ها نگاشت براي ترسیم ره الًمعمو
  ]:23، 15[شود  هاي زیر طی می نگاشت، گام محدوده و حوزه رهکردن 
   نگاشت فناوري استخراج بیانیه هدف ره .1
   هاي مشتریان آن در حال و آینده تعریف صنعت و نیازمندي .2
   تمرکز در صنعتهاي مورد  شناسایی محصوالت و فناوري .3
   هاي اصلی مورد توجه ها و محصوالت شناسایی شده و حوزه هاي کلیدي فناوري تعریف ویژگی .4
  ها  بازه زمانی براي توسعه فناوري کردنمشخص  .5
   هاي توسعه فناوري محرك کردنمشخص  .6
   هاي زمانی مناسب ها در بازه هاي فناوري و پیشنهاد فناوري بدیل کردنمشخص  .7
  هاي شناسایی شده سازي فناوري ها و دانش مورد نیاز براي توسعه و پیاده تعریف مهارت .8

  :[20]سه الیه اصلی زیر قابل نمایش خواهد بود  ، نتایج حاصل دراین مراحلپس از طی 
هایی است که بر اهداف یا مقاصد کلی مرتبط با فعالیت  هاي باالیی مربوط به روندها و محرك الیه .1 
هاي مشتري و رقیب،  هاي صنعتی، دیدگاه شامل بازار خارجی، روندها و محرك ؛فرما هستند گاري حکمن ره

 . ها هاي داخلی، رویدادهاي کلیدي، اهداف و محدودیت روندها و محرك
ا ه به الیه روندها و محرك  الیه میانی معطوف به محصوالت و خدماتی است که الزم است براي پاسخ .2

حیث  زدر اکثر موارد این الیه به طور مستقیم به سیر تکامل محصوالت و خدمات ا. شوندتوسعه داده 
سازي فناوري، دانش و  تواند سازوکارهایی براي یکپارچه پردازد و می ها و عملکرد می ویژگی  کارکردها،

  . کندمنابع ایجاد 
ي توسعه محصوالت، خدمات و مربوط به منابع درونی و بیرونی است که الزم است برا پایینیالیه  .3

ها و  ، مهارتها يها، فناور شامل سرمایه مورد نیاز، تجهیزات و همکاري  ؛هاي مورد نیاز ایجاد شود سامانه
  . ها شایستگی

  .دهد هاي فناوري را نشان می نگاشت ساختار رایج ره 1شکل 
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  [20]نگاشتهاي فناوري ساختارهاي رایج ره -1شکل

را به منظور توسعه فناوري در  1داده شده در شکل  ارچوب زمانی نمایش هها و چ الیه[24] همکاران فال و 
، 1ها را مشتمل بر سه الیه زمینه ارزش اي که الیه ونهگ هب اند؛ کردهسازي  سفارشی ،صنایع نوظهور

ارچوب زمانی براي توسعه فناوري را با چرخه حیات هبندي و چ تقسیم 3و ایجاد ارزش 2آوري ارزش دست به
  .اند کردهصنعتی در صنایع نوظهور نگاشت 

وري ارزش وجود خواهد   آ تدس هایی است که در محیط براي ایجاد و به شامل فرصت زمینه ارزشالیه 
هاي  قوانین، پویاییهاي دولتی، استانداردها و  هاي بازار، سیاست این الیه مشتمل بر روندها و محرك. داشت

الیه . هاي بازار در ارتباط است ها و پویایی صورت مستقیم با نیازمندي محیط، رقابت و مشتریان است و به 
ها براي تولید محصوالت و خدمات جدید به  هایی است که سازمان شامل مکانیسم ،ارزش آوري دست بهدوم، 

وکار، کاربردها، محصوالت و خدمات، خدمات  هاي کسب دو راهبر الگوهااین الیه مشتمل بر . گیرند کار می
ایجاد ارزش تمرکز دارد  الیه سوم نیز بر. است، توزیع و عملیات تأمینهاي  پشتیبان، فروش و بازاریابی، شبکه

این الیه . دهد ها را در ایجاد محصوالت و خدمات جدید نشان می هاي سازمان ها و شایستگی مین قابلیتأکه ت
این الیه . و توسعه، طراحی و مدیریت است تحقیق، ارتباطات، )مالی، زیرساختی، مهارتی(منابع  مشتمل بر
توانند ایجاد ارزش  و توسعه، منابع و ارتباطات می تحقیقهاي  ها از فعالیت دهد که چگونه سازمان نشان می

  .کنند
ها براي نوآوري و  نگاشت کاربرد رهدهنده  هاي صنعتی منتشر شده در سایر کشورها نشان نگاشت بررسی ره

ویژه از طریق  نوآوري به ،ارائه شده توسط فال و رولی چهارچوبهمچنین در . استو توسعه رقابتی  تحقیق
هاي علمی، شرط اولیه براي  نگاري بر عهده دارد و پیشرفت نقشی کلیدي در موفقیت ره ،و توسعه تحقیق

                                                        
١. Value context 
٢. Value capture 
٣. Value creation 
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هاي مذکور را که در این  نگاشت کاربرد ره ،این موضوعات. شود میآمیز به مراحل بعدي محسوب  گذار موفقیت

یافته مناسب  هاند، براي صنایع نوظهور در کشورهاي توسع بنیان نامیده شده هاي نوآوري نگاشت مقاله ره
  .دنساز می

هایی  آوريبا جذب و بهبود نو الًتوسعه فرایند تغییر فنی معمو حال در کشورهاي در ،ذکر شد قبالًطورکه  همان
 ،شده ایجاد شده است و موتور محرکه کشورهاي دیرصنعتی شده که در کشورهاي صنعتی شود می شروع

هاي فناورانه  ها و قابلیت مسیر اکتساب و توسعه فناوري ،ترتیب ینا هب. یادگیري فناوري به جاي نوآوري است
توسعه، توسعه  در کشورهاي درحال .داشت هایی خواهند توسعه با هم تفاوت یافته و درحال در کشورهاي توسعه

در این اقتصادها، فرایند . شود ها و نوآوري پرداخته می ها با تولید شروع شده و سپس به ایجاد قابلیت قابلیت
شود و در مراحل  گذاري و تولید شروع می شود بلکه با سرمایه با نوآوري آغاز نمی الًتوسعه فناوري معمو
با توجه به این . [12]دانش چگونگی استفاده از فناوري منتقل شده، دغدغه اصلی است آغازین تولید، انتقال 

 1توسعه، چرخه حیات محصول برعکس موضوع، مسیر یادگیري فناورانه در صنایع موجود در کشورهاي درحال
 پردازند میاي که به مرور به جذب و سازگاري فناوري وارد شده و ایجاد فناوري جدید  گونه کند به را طی می

]7 ،9.[  
هاي یادگیري فناورانه  مؤلفه ،در ادامهتوسعه،  حال لذا با توجه به اهمیت یادگیري فناورانه براي کشورهاي در

نگاشت فناوري براي تطابق با نیاز صنایع  مؤلفه هاي مذکور در ساختارهاي رایج ره .شناسایی شده است
  .بنیان نامیده شده است نگاشت یادگیري نگاشت حاصل، ره ره. اند توسعه ادغام شده حال موجود در کشورهاي در

  
  نگاري براي کشورهاي در حال توسعهسطح تحلیل مغفول در ره: یادگیري فناورانه - 3

توسعه تعریف  حال هاي فناورانه در کشورهاي در زا براي ایجاد قابلیت یادگیري فناورانه به عنوان روشی درون
هاي بیرونی و  از فناوري، جذب و سازگاري فناوري مؤثرایی یک سازمان براي استفاده شود که بیانگر توان می

ها و  آوري قابلیت دست هب.  [9]همراه پاسخ به تغییرات محیطی است ،هاي جدید در طول زمان ایجاد فناوري
خطاهاي مربوط به اقدامات مرتبط با فناوري  که هایی است هاي مورد نیاز و تجمیع آنها مستلزم تالش مهارت

ترتیب  ینا هب. کاهش دهد ،سازي فناوري برداري، توسعه و بومی هاي انتخاب، انتقال، جذب و بهره در زمینهرا 
هر چه سرعت یادگیري فناورانه در یک . هاي فناورانه گره خورده است مفهوم یادگیري فناورانه با قابلیت

توان گفت که یادگیري  بنابراین می. شود هاي فناورانه سازمان، زودتر پر می رف قابلیتسازمان بیشتر باشد، ظ
  .[9]هاي فناورانه است  فناورانه، فرایند تجمیع قابلیت

در ادامه . ]27، 10[ اله یادگیري تأثیرگذارندأفرایند یادگیري فناورانه تابع عواملی است که آن عوامل، بر مس
  :اند هضیح داده شدهریک از عوامل مذکور تو

  
  

                                                        
١. reverse-PLC 
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  عوامل تاثیرگذار بر یادگیري فناوري 1- 3

  :اندبر اساس بررسیهاي انجام شده عوامل یادگیري فناورانه به صورت زیر شناسایی شده
فرایندهاي سازمانی اشاره به فرایندهاي مدیریتی و سازمانی و تالشهاي فناورانه براي  :فرایندهاي سازمانی

معموال . سازي یادگیري و رشد قابلیتهاي فناورانه در سازمانها داردریزي و پیادهحل مسائل مربوط به طرح
رشد قابلیتهاي فناورانه سازمانها و صنایع از طریق انتخاب درست استراتژي فناوري، روش یادگیري و ساختار 

سازي و پیادهریزي استراتژي فناوري به مدیریت راهبردي فناوري براي برنامه. افتدسازمانی اتفاق می
روش یادگیري به کانالهاي . پردازدتالشهاي فناورانه داخلی در مواجهه با محیط خارجی در حال تغییر می

ساختار . پردازد و شامل ترکیب کانالهاي مختلف یادگیري استاصلی انباشت و توسعه قابلیتهاي فناورانه می
  .[9،27] پردازدگیري فناورانه میسازمانی نیز به تقسیم کار میان بازیگران درگیر در یاد

مسیر فناوري به مسیر پیشرفت فناورانه در یادگیري فناوري اشاره دارد و شامل مسیر افقی و  :مسیر فناوري
مسیر افقی جهتی را که مسیر فناورانه در انباشت و توسعه قابلیتهاي فناورانه باید در . باشدعمودي تغییر می

دهد که معموال مراحل توسعه فناوري را نشان میمسیر عمودي نیز . دهدکند را نشان میآن حرکت می
  .[7،9]دربردارنده سه مرحله اصلی شامل جذب، سازگاري و نوآوري خواهد بود 

دانش پایه اشاره به سطح موجود قابلیتهاي فناورانه در سازمان دارد که به معناي مجموعه دانش،  :دانش پایه
شود و پایه مهارت و دانش نیروي انسانی است که به مرور زمان در یک بنگاه جمع میافزارها، تجهیزات، نرم

  .[9]کند یادگیري دانشهاي جدید را ایجاد می
پیچیدگی فناوري، اشاره به تعداد بخشها . عوامل فنی شامل پیچیدگی و جدیدبودن فناوري است :عوامل فنی

جدید بودن فناوري اشاره به شرایط . و عناصر فناوریها شامل دانش، اجزا، تجهیزات و زیرسیستمها دارد
  . محصول استدهنده مکان فناوري در چرخه حیات فیزیکی تغییر فناورانه جهانی دارد که معموال نشان

در کنار عوامل فنی، عوامل اقتصادي جهانی و محلی نیز مهم هستند چرا که ادامه حیات  :عوامل اقتصادي
. هاي یادگیري فنارانه و سازمانهاي مربوطه بر قدرت و ثبات عوامل اقتصادي وابسته هستندو پروژه هابرنامه

- المللی شامل رقابت بینار و عوامل اقتصادي بینعوامل اقتصادي داخلی شامل سیاستهاي دولتی و شرایط باز
  . شوندالمللی میالمللی در تجارت فناوري و قیمتهاي بین

کننده سطح قابلیتهاي فناورانه یا همان بندي نمود که برخی عوامل معرفی شده،  تعیینتوان اینگونه جمعمی
  . هستند کننده راهبرد همپاییباشند و سایر عوامل، تعیینظرفیت جذب می

 .اندسازي این ارتباط، در ادامه ظرفیت جذب و راهبرد همپایی توضیح داده شدهبراي شفاف
ها قرار به این معناست که هر سازمان هنگامی که در معرض اطالعات و داده :ظرفیت جذب بنگاه -
دو عامل کلیدي دیگر گیرد که خود تابع  گیرد، بسته به ظرفیت خود، آن اطالعات را جذب کرده و یاد می می

افزارها، مهارت و دانش نیروي انسانی پایه دانشی بنگاه به معناي مجموعه دانش، تجهیزات، نرم) 1. است
انگیزه و ) 2. کند شود و پایه یادگیري دانشهاي جدید را ایجاد میاست که به مرور زمان در یک بنگاه جمع می

کردن فاصله و شکاف فناورانه خود با گیزه بنگاه براي کمان به معناي شدت تالش بنگاه براي یادگیري که
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-هاي ظرفیت جذب و قابلیتهاي فناورانه به جاي هم میطبق نظر کیم واژه. رقبا و سایر شرکتهاي دنیا است

  . [9]گیرند توانند مورد استفاده قرار 
وري عقب هستند، کوشش عبارت است از فرایندي که طبق آن کشورهایی که از مرز فنا :راهبرد همپایی -
در راهبرد همپایی به این سوال پاسخ داده می شود که . [18]کنند شکاف فناورانه خود را کمتر کنند  می

بنگاهها و صنایع چه چیزي را باید یاد بگیرند و چگونه یک محصول یا فناوري را توسعه دهند تا بیشترین 
راي یک شرکت یا کشور در فرایند همپایی، سطح مناسبی ب. منافع را براي خود و کشور به همراه داشته باشد

از طرفی هیچ روش . [5]از قابلیتهاي فناورانه و ظرفیت جذب به عنوان نیاز ثابت پیشرفت، ضروري است
منحصر به فردي براي موفقیت در همپایی وجود ندارد و روش همپایی باید بر پایه فهم پویاییهاي اقتصادي، 

اي که همپایی ترین آنها هستند؛ زمینهنی؛ رفتار و نیاز عاملهاي مربوطه که شرکتها مهمنهادي و فناورانه جها
افتد مشتمل بر ویژگیهاي فنی فناوري و عوامل سیاسی، فرهنگی، نهادي، فناورانه و اقتصادي در آن اتفاق می

کننده فاکتورهاي خارجی تعیینترتیب تعیین راهبرد همپایی مستلزم تعیین و شناسایی بدین. [5]انتخاب شود
بودن این عوامل، میزان فراهم. یادگیري فناورانه به همراه در نظر گرفتن سطح قابلیتهاي فناورانه خواهد بود

  . درصد شانس توسعه محصول و یا فناوري را نشان خواهد داد
  :اندمدلسازي شده 2ترتیب عوامل مختلف در تعیین راهبرد همپایی  به صورت شکل بدین

  )محققان حاضر(عوامل مختلف در تعیین راهبرد همپایی فناورانه  -2شکل
  

هاي موجود را  برداري از پتانسیل بهره ،توسعه حال دهد که بسیاري از صنایع در کشورهاي در شواهد نشان می
تر شده است و  براي همپایی در طی زمان سخت وضعیتکه  چرا ؛بینند براي همپایی بسیار سخت می

در واقع فرایند . هاي فناورانه دست پیدا کنند الزم است که به قابلیت ،خواهند همپایی کنند کشورهایی که می
هاي  هایی که تمرکز کلیدي پیشرفت این نوآوري از نوآوري. ثر استؤهمپایی شامل نوآوري به روشی م
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هست ي نهادي و سازمانی نیز ها متفاوت بوده و شامل نوآوري ،یافته است فناورانه در اقتصادهاي توسعه

[25].  
، الگوطبق این  .اند کردهاي براي همپایی فناوري  سه مرحله الگويمبادرت به معرفی یک  [16]لی و لیم 

بندي شده و هر کدام بر اساس سطح  ابتدا کشورها به سه دسته با توانمندي فناورانه پایین، متوسط و باال طبقه
به عبارت دیگر، کشورهاي با توانمندي پایین، مسیر . کنند فناوري می سازي خود، اقدام به جذب و بومی
شده نیز  هاي کسب با افزایش توانمندي فناورانه، فناوري .کنند هاي بالغ آغاز می همپایی را با تمرکز بر فناوري

کشورها فازهاي ارائه شده که متناسب با سطح توانمندي فناورانه . گیرند حالت جدید و نوظهور به خود می
این  3شکل . 3خلق مسیر .3و  2پرش در مسیر .2، 1روي مسیر دنباله .1: ند ازا اند، به ترتیب عبارت طراحی شده

   :دهد فازها را نمایش می
  

  پیشروها   Aمرحله   →  Bمرحله   →  Cمرحله   →  Dمرحله 
  روي مسیر دنباله  Aمرحله   →  Bمرحله   →  Cمرحله   →  Dمرحله 
  پرش در مسیر    Aمرحله   --------- →  →  Cمرحله   →  Dمرحله 
  کننده مسیر خلق  Aمرحله   → Bمرحله   →  Cمرحله   → ’Dمرحله 

 [16]راهبردهاي مختلف همپایی  - 3شکل 

هاي شناسایی شده براي یادگیري فناورانه مشتمل بر ظرفیت جذب و راهبرد در ادامه با توجه به مولفه
ساختارهاي رایج رهنگاري ادغام و چارچوب مناسب براي  هاي مذکور درهمپایی تالش شده است مولفه

  .بنیان ارائه شودرهنگاشت یادگیري
  
  بنیاننگاشت یادگیريره -هاي یادگیري فناورانهنگاري فناوري مبتنی بر مولفهره - 4

و  [21] ریزي و توسعه فناوري است نگاري فناوري مسیري براي مدیریت، برنامه ره ،طورکه ذکر شد همان
هاي فناورانه و تعیین راهبرد  هایی همچون ارتقاء سطح قابلیت توجه به یادگیري فناوري که مشتمل بر مؤلفه

در . توسعه است حال ها و صنایع موجود در کشورهاي در همپایی مناسب است، الزمه توسعه فناوري در شرکت
 ود؛نگاري ادغام ش هاي رایج رههاي یادگیري فناورانه در ساختار این بخش تالش خواهد شد تا مؤلفه

نگاشت  در اینجا ره. سازي شود توسعه سفارشی حال که متناسب با نیاز صنایع موجود در کشورهاي در اي گونه به
نگاشت داراي دو بخش کلیدي  از آنجایی که هر ره. بنیان نامیده شده است نگاشت فناوري یادگیري حاصل، ره

بنیان مشتمل بر این دو بخش توضیح داده  نگاشت فناوري یادگیري ادامه ره فرایند و ساختار گرافیکی است، در
  .شده است

                                                        
١. Path-Following 
٢. Phase-Skipping 
٣. Path-Creating 
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  نگاشت فناوري یادگیري بنیانره 1- 4

گیري عوامل تأثیرگذار بر آن و ارائه راهکارهاي الزم براي  با توجه به لزوم توجه به راهبرد همپایی و اندازه
بنیان در سه  نگاشت یادگیري بنیان، فرایند ترسیم ره یادگیري هاي نگاشت ها در ره ها و قابلیت توسعه مهارت

   .است ارائه شده  4مرحله در شکل 

  )محققان حاضر(بنیان نگاشت یادگیريفرایند ایجاد ره - 4شکل 
  

هاي فناورانه خواهد بود، در  تمرکز بر توسعه و ایجاد قابلیت ،بنیان هاي یادگیري نگاشت که در ره ازآنجایی
رسد که در  ، به نظر می2نگاشت صنایع نوظهور معرفی شده توسط فال و رولی در شکل  هاي ره الیه تطابق با

  :کنندبه صورت زیر تغییر باید هاي مختلف  الیه ،بنیان هاي یادگیري نگاشت ره
 علتدر این کشورها به  .یابد هاي فناورانه توسعه می در آن قابلیتتوجه شود که اي  به زمینهباید در الیه اول 

هاي  ها باید به شناسایی چالش هاي فناورانه کافی در صنایع مختلف، در الیه اول عالوه بر فرصت قابلیتنبود 
هایی  هاي مختلفی را برشمرد؛ چالش چالشتوان  براي نمونه می. شودمحیطی و راهکارهاي حل آنها نیز توجه 

هاي  انگیزه نبودهاي دولتی مناسب، تعدد متولیان، انحصار و  سیاست نبودها و دانش کافی،  مهارت نبود مثل
ها و ارتباطات مناسب در شبکه تولید و توزیع، نبود تقاضاي کافی در بازار داخلی،  همکاري نبودرقابتی کافی، 

   .[26]هاي راهبردي پایدار  برنامه نبودبه صادرات و  توجهی بی
مسیر  الًنیز ذکر شد معمو الًطورکه قب همان. ورانه تمرکز خواهد داشتهاي فنا الیه دوم بر اکتساب قابلیت

 تفاوت داردتوسعه با هم  حال یافته و در هاي فناورانه در کشورهاي توسعه ها و قابلیت اکتساب و توسعه فناوري
  .د بودتوسعه خواه حال کننده مسیر اکتساب فناوري در صنایع کشورهاي در و راهبرد همپایی فناوري، تعیین
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هاي  توسعه براي ایجاد قابلیت حال در کشورهاي در. هاي فناورانه خواهد پرداخت الیه سوم نیز به ایجاد قابلیت

هاي اجتماعی و غیرفیزیکی شامل ساختارهاي سازمانی، قوانین،  توجه به فناوري ،فناورانه از یک طرف
نهادي و سازمانی ضروري بوده و از طرفی هاي دولتی، عملکردهاي مدیریتی، هنجارها و تغییرات  سیاست
هاي  لذا تمرکز بر راهکارها و راهبرد. ریزي مناسب به صورت تدریجی بهبود خواهند یافت ها با برنامه قابلیت

هاي فناورانه در این الیه نمود خواهد  سطح قابلیت باال بردنگیري از منابع در  ایجاد ظرفیت جذب و بهره
بنیان نشان  نگاشت نوآوري بنیان را در مقایسه با ره نگاشت یادگیري یشنهادي رههاي پ الیه 5شکل . داشت

نگاشت  بنیان را در مقایسه با ره نگاشت یادگیري هاي اصلی ساختار ره مؤلفه 1همچنین جدول . دهد می
  .دهد بنیان نشان می نوآوري

  بنیاننگاشت یادگیريبنیان با رهنگاشت نوآوريهاي رهنگاشت الیه - 5شکل 
   

  بنیاننگاشت یادگیري بنیان و نوآوريهاي اصلی ساختار رهها و مولفهمقایسه الیه -1جدول 
  بنیان نوآوري نگاشتره  بنیان یادگیري نگاشتره

 هدف الیه نام
 ورودیهاي

 کلیدي
 کلیدي ورودیهاي هدف الیه نام

 زمینه
 قابلیتها

 موجود چالشهاي شناسایی
 براي صنعت فضاي در

 ایجاد و آوري بدست
 فناورانه قابلیتهاي

 چالشها و محرکها
  زمینه
 ارزش

 در موجود فرصتهاي شناسایی
 و آوري بدست براي صنعت فضاي
 ارزش ایجاد

 فرصتها و محرکها

 اکتساب
 قابلیتها

 و مکانیسمها شناسایی
 بهره براي الزم فرایندهاي

 قابلیتهاي از برداراي
 در فناورانه غیر و فناورانه
 و محصوالت ارائه راستاي

 همپایی راهبرد
 اکتساب
 ارزش

 فرایندهاي و مکانیسمها شناسایی
 در ارزش از برداراي بهره براي الزم

 خدمات و محصوالت ارائه راستاي
 جدید

 محصول حیات چرخه
 نوآوري از مسیري(
 ) بلوغ به
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 جدید خدمات

 ایجاد
 قابلیتها

 قابلیتها و صالحیتها ایجاد
 و محصوالت تولید براي

 فناوریها

 حیات چرخه 
  فناوري

 سطح بر مبتنی(
 )قابلیتها

  ایجاد
 ارزش

 و صالحیتها از ارزش ایجاد
 تولید براي موجود قابلیتهاي

 فناوریها و محصوالت

  فناوري حیات چرخه
  )نوآوري بر مبتنی(

 

ترتیب  ینا هبهاي فناورانه به صورت مستقیم بر الگوي همپایی تأثیرگذار است،  از آنجایی که سطح قابلیت
لذا مبتنی بر  ؛هد بودابنیان مبتنی بر راهبرد همپایی متفاوت خو نگاشت فناوري یادگیري هاي ره محتواي الیه

نشان  6بنیان در شکل  نگاشت یادگیري و خلق مسیر، ساختار رهدر مسیر ، پرش مسیر روي سه راهبرد دنباله
  . داده شده است

روي مسیر، پرش در مسیر و راهبرد همپایی دنباله 3بنیان مبتنی بر نگاشت یادگیريساختار ره -6شکل
  )محققان حاضر(خلق مسیر 
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  نگاشت فناوري براي بانکداري اجتماعی در ایران بر اساس مدل پیشنهادي ره - 5

هاي  ثر بودن رسانهؤترین دالیل پرداختن به بانکداري اجتماعی، مشاهده عالئم قطعی از م یکی از مهم
چنان  هاي اجتماعی آن استفاده از شبکه. در آینده است ،دهی آینده صنعت بانکی در دنیا اجتماعی در شکل

هاي بازاریابی خود  هاي اجتماعی براي فعالیت اي جز پیوستن به شبکه ها چاره گسترده شده است که بانک
هاي اجتماعی  اند و از مزایاي شبکه ها در چند سایت اجتماعی حضور یافته که اغلب بانک طوري به ؛[4]ندارند 

هاي اجتماعی  ها از شبکه استفاده راهبردي بانک. اند کردهدر پیشبرد اهداف خود به طور چشمگیري استفاده 
تنها بر بازاریابی محصوالت و خدمات، بلکه بر چگونگی مدیریت ریسک، طراحی محصوالت و خدمات،  نه

بدیهی است براي استفاده از . گذارد یو آموزش مشتریان تأثیر م وکار، تجزیه و تحلیل رقبا بینی کسب پیش
اي براي شهرت الکترونیکی و  فراتر از وسیله ها هها باید به این شبک هاي اجتماعی، بانک پتانسیل کامل شبکه

ز هاي حاصل ا کارگیري بینش هبینی رفتار آنها با ب نام تجاري توجه کنند و به دنبال مشارکت مشتریان و پیش
شود که  با بررسی وضع موجود بانکداري اجتماعی در ایران مالحظه می. [12]اجتماعی باشند  هاي هداد

هاي اجتماعی براي بانکداري هستند و صنعت بانکداري  هاي ایران در ابتداي مسیر استفاده از شبکه بانک
هاي دولتی، تخصصی و  کشبکه بانکی ایران به سه گروه بان. هاي کلیدي نیز مواجه است کشور با چالش

هاي بانکداري  بررسی سه گروه بانکی نشانگر این است که از نظر شاخص. خصوصی تقسیم شده است
اند و سهم آنها در شعب  هاي خصوصی بیشترین سهم را در شبکه بانکی کشور داشته بانک ،الکترونیک

هاي خصوصی در بانکداري  بانک ،توان گفت به طور عمده می. افزایش یافته است ،1390 سوئیفتی در سال
ها جهت جلب  آن تالش این بانکعمده و دلیل  اند ههاي بانکی ظاهر شد الکترونیک بهتر از سایر گروه

هاي  هاي اجتماعی براي گسترش فعالیت رضایت و جذب مشتریان و انگیزه کافی براي استفاده از شبکه
  . استوکاري خود  کسب

نگاشت بانکداري اجتماعی  بنیان به منظور ارائه ره نگاري یادگیري مراحل و ساختار ارائه شده براي ره ،در ادامه
ها و محتویات هریک متناسب با بانکداري اجتماعی  که الیه اي گونه در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ به

  .سازي شده است سفارشیهاي مرتبط در ایران  و الزامات توسعه محصوالت، خدمات و فناوري
  شناسی تحقیقروش 1- 5

: [17]نقش مختلف را داراست  چهار الًمطالعه موردي معمو. مطالعه موردي استپژوهش، راهبرد اصلی این 
سازي یا عملیاتی  د یا رد یک نظریه مفهومأییت .2، )از قبل(عملیاتی شده  وسازي  کاربرد یک نظریه مفهوم .1

سازي و عملیاتی کردن یک  کاربرد بررسی مطالعه موردي با هدف خلق یا ارتقاي مرحله مفهوم .3شده، 
استفاده  1مطالعه موردي در نقش  ،در این مقاله. پاالیش و توسعه مستمر یک نظریه کامل شده .4نظریه، 

اربرد آن در هاي اول مقاله توسعه یافته و ک در بخش پژوهشارچوب نظري هه چصورت ک  این هب. شود می
هاي  که تکمیل محتواي هریک از الیه از آنجایی. بانکداري اجتماعی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است
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دو پنل خبرگی برگزار شده  منظور، این ه، باستن و خبرگان مختلف امستلزم اخذ نظرات متخصص ،نگاشت ره

  .که در ادامه ساختار هریک توضیح داده شده است
و خبرگان فناوري اطالعات و همچنین کارشناسان و  اننفر از متخصص 15نل متشکل از این پ: 1پنل

. که در بخش دولتی، خصوصی و بانکی مشغول به فعالیت هستند استها  مدیران فناوري اطالعات بانک
ش و در این پنل تال اند کردههاي محدودي در کشور در حوزه بانکداري اجتماعی فعالیت خود را آغاز  بانک

سال سابقه  پنجحداقل در این حوزه  ،این افراد. ها حضور داشته باشند شده که کارشناسان و مدیران این بانک
  :ند ازا در این پنل عبارت پرسشموضوعات کلیدي مورد . اند کار تخصصی داشته

 شناسایی ماموریت بانکداري اجتماعی در کشور 
 اجتماعی در کشورهاي توسعه بانکداري  ها و محرك شناسایی چالش 
 هاي بانکداري اجتماعی  بررسی فناوري 
 هاي هریک شناسایی خدمات بانکداري اجتماعی و ویژگی 
 ها نیاز براي توسعه فناوري هاي مورد شناسایی قابلیت 
 ها شناسایی راهبردها و سیاست 

 
در بخش  ي فناوري در کشور است کهگذار نفر از خبرگان حوزه سیاست 12این پنل متشکل از : 2پنل

سال سابقه کار  5حداقل در این حوزه این افراد . دانشگاهی، دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت هستند
  :ند ازا در این پنل عبارت پرسشموضوعات کلیدي مورد . اند تخصصی داشته

 شناسایی الگوي راهبرد همپایی مناسب 
 ها شناسایی راهبردها و سیاست 

هاي هر پنل در  فعالیت. یید شده استأموازي در هر دو پنل بررسی و ت ها به صورت همچنین برخی فعالیت
  . آورده شده است 7شکل 



 19    رونگاشت فناوري براي کشورهاي دنبالهتغییر ساختاري در ره

 

  
  هاي خبرگیفعالیتهاي کلیدي در هریک از پنل - 7شکل 

  
 ،ها در مراحل مختلف مطالعه موردي براي گردآوري دادهشده ابزار استفاده . کیفی است ،یت پژوهش حاضرکلّ

ها در هریک از  نحوه گردآوري و تحلیل داده. نامه بوده است شامل بررسی مستندات، برگزاري پنل و پرسش
  .توضیح داده شده است ،7شکل در ادامه، در مراحل مذکور 

  نگاشت بانکداري اجتماعی در ایرانتوصیف مراحل ره 2- 5
   تبیین بیانیه ماموریت 1- 2- 5
 نهایی شد ،به صورت زیر 1بانکداري اجتماعی در پنل نگاشت  موریت رهأبیانیه م:  
 کار نوآورانه و روزآمد در حوزه  و بانکداري اجتماعی به عنوان پلتفرم تعاملی براي ارتقاي کسب

   .بانکداري با تمرکز بر خدمات اختصاصی براي مشتریان
 شدموریت، محورهاي کلیدي به شرح زیر تبیین أذیل عبارت اصلی م ،در ادامه:  
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  ،ارائه خدمات اختصاصی به مشتریان و ایجاد دسترسی در بستر اجتماعی مناسب با کیفیتی مطلوب
  زیادپذیري و استمرار  دسترس

 افزایش سهم بازار با ارائه خدمات نوآورانه  
 روز به همراه یادگیري و ایجاد بستري براي مشارکت و  هاي به برداري از فناوري اکتساب و بهره

  خدمات از برداري بهره و سازينفعان در پیاده تعامالت موثر ذي
  شناسایی و انتخاب فناوریهاي کلیدي  2- 2- 5

را بررسی هاي مختلف مرتبط با بانکداري اجتماعی  ها در حوزه فناوريپژوهشگر، روند در این مرحله ابتدا 
گونه که  ینا هقرار داده شد؛ بها در اختیار خبرگان  براي انتخاب فناوري 1آمده در پنل  دست هسپس نتایج ب .کرد

خواسته  آنهااز خبرگان فناوري استفاده شد و از  ،آوري اطالعات دست هاي براي ب از یک فرایند دلفی دو مرحله
دور دوم دلفی . زنندبساله در سه فاز تخمین  5و زمان وقوع هریک را در بازه زمانی  کردهنتایج را اصالح  ،شد

  . ل مورد استفاده قرار گرفتیید و اصالح دور اوأبراي ت
بر اساس بررسی روندهاي فناوري توسط پژوهشگر، روندهاي اصلی فناوري تأثیرگذار در بانکداري اجتماعی 

 ،هاي اجتماعی و اینترنت اشیاء هاي بزرگ، رایانش ابري، امنیت سایبر، زیرساخت ارتباطی، رسانه شامل داده
سال آینده شناسایی و کاربردهاي  5روندهاي فناوري براي  ،دهش هاي مطرح در هریک از حوزه. شناسایی شد

  :کاربردهاي زیر شناسایی شد ،هاي بزرگ براي نمونه در خصوص داده. شدمرتبط با بانکداري استخراج 
دهی مالی و تطابق قانونی را  توانند گزارش می ،ها سازي بهتر ریسک ها با کمی بانک: دهی مالی گزارش -

  . افزایش دهند
توانند به بهبود ارتباط با مشتري و  می ،هاي مشتریان ها با تحلیل داده بانک: تجزیه و تحلیل مشتریان -

  . اقدامات مربوط به فروش و بازاریابی بپردازند
توانند با نگاه به رفتار گذشته مشتریان و نیازهاي جدید و در حال  ها می بانک: گویانه تجزیه و تحلیل پیش -

بینی نیازهاي مشتریان پرداخته و محصوالت هدفمند بهتري را متناسب با نیاز  به پیش ،دگیظهور در سبک زن
  . فراهم آورند آنها
بینی  براي کشف موارد تقلب و کالهبرداري یا نگاه به الگوهایی براي پیش: تجزیه و تحلیل کالهبرداري -

  .هاي مرتبط تقلب و در نتیجه ممانعت از فعالیت
  .گذاري محصوالت و خدمات بر پایه نیازها و رضایت مشتریان قیمت ءک به ارتقاکم: گذاري قیمت -

  :کید قرار گرفتأهاي زیر مورد ت مالحظات و ویژگی ،ها در خصوص انتخاب فناوري
  هاي دیجیتال ارتباطی مختلف  گرایی کانال توجه به هم -
   پذیري تمرکز بر هسته بانکداري براي گسترش رقابت -
 ل جدید از کاربرانتوجه به نس -
  توجه به توسعه پایدار  -
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  شناسایی محرکها و چالشها 5-2-3
ها در حوزه بانکداري اجتماعی را تعیین  گذاري بانک ن خواسته شد تا دالیل سرمایهااز متخصص 1در پنل 

و بندي  هاي توسعه بانکداري اجتماعی در ایران به صورت زیر دسته این دالیل با عنوان محرك. کنند
  .دهی شد اولویت
 هاي اجتماعی براي مقاصد بازاریابی ورود بانک به شبکه .1
 ورود بانک به شبکه هاي اجتماعی براي عملیات بانکی . 2
   آنهاسازي روابط با  سازي خدمات به مشتریان و شفاف اختصاصی. 3
 استفاده از خرد جمعی براي ایجاد و توسعه محصوالت و خدمات .4
 هاي مالی اجتماعی غیربانکی امکان ایجاد پلتفرم .5

مبتنی بر تحلیل  1هاي متعددي مواجه است که در پنل  از طرفی صنعت بانکداري اجتماعی در ایران با چالش
PEST بندي شد به صورت زیر شناسایی و دسته:  
 هاي فرهنگی و توسعه منابع انسانی چالش  
 حسب بر که زمانی ویژه به ؛است سنتی هنوز دارد و دولتی ذهنیت حدي بانکداري ایران تا صنعت -

  .شود می ارزیابی مدیریت و انسانی معیارهاي نیروي
   . اند در حوزه فناوري اطالعات آموزش ندیده ،ها انسانی شاغل در بانک اغلب نیروي -
  . شود می استفاده آنها شده و از وارد جدید هاي سرویس عنوان به و ابزارها نشده وارد ها بانک در خالقیت -
سازي براي استفاده از خدمات بانکداري الکترونیکی به طور صحیح و اصولی انجام  رسانی و فرهنگ اطالع -

  .شود نمی
 هاي فنی و زیرساختی چالش  
اي فعالیت کرده  به صورت جزیره ،صنعت بانکداري الکترونیک به نسبت بقیه خدمات دولت الکترونیک -

  . است
 استفاده آن از جامع اعتبارسنجی یک در بتوان کهوجود ندارد منسجمی  اطالعاتی پایگاه هنوز ایران در -

  .است نشده ثبت الکترونیکی صورت به اطالعات بعضی و هنوز کرد
مناسبی توسعه  شکلهاي فقهی، حقوقی و قضایی نیز به  زمان با توسعه بانکداري الکترونیک، رویه هم -

هاي  که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرفرا داشته باشند اند تا توانایی حل مشکالتی  نیافته
   .گوناگون عملیات بانکی به وجود آید

در این خصوص . شود مشاهده نمی اًکار و محصوالت فناوري اطالعات لزوم و گرایی بین اهداف کسب هم -
افزاري  هاي نرم به پتانسیل توجهی بیافزاري،  هاي نرم انههاي مشخص در سام استاندارد نبودمی توان به 

  .کرداشاره  ،المللی عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین منطبق نبودنداخلی در زمینه مالی و بانکی و 
  .محدود است ،هاي مختلف پهناي باند اینترنتی مناسب در کشور براي دریافت خدمات از طریق کانال -
  . نیاز استاي  هاي رسانه به آموزشدر این زمینه، ترنتی مردم پایین بوده و سواد این  -
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از طریق شعب بانکی، (هاي مختلف دسترسی به خدمات بانکی  گرایی میان کانال یکپارچگی و هم -

  .وجود ندارد) گوشی همراهشخصی و  هاي رایانه
 هاي سیاسی  چالش  
یکی از موانع اساسی در راه گسترش بانکداري است که اثرات خود  ،در پی نظام بانکی ایران هاي پی تحریم -

و  کنند می استفاده پرمصرف ابزاري عنوان اعتباري به کارت از راحتی  به مردم جهان .جا گذاشته است را به
  .دهد می نشان بانکی را سیستم در اعتمادمیزان  و کشور هر توسعه یافتگی میزان ،آن هاي تراکنش مبلغ

ها در این  موجب محدودیت فعالیت بانک ،بوك و توییتر در ایران هاي اجتماعی مانند فیس فیلتربودن شبکه -
ها وجود ندارد و  ها و سایر شبکه هاي مشخصی نیز در خصوص این شبکه سیاست همچنین. ها است شبکه
اي در این  شده ریزي  برنامههاي  توانند فعالیت نمی ،هاي این حوزه ها با توجه به تغییر مداوم سیاست بانک
هاي اجتماعی مختص خود بانک است که از یک طرف  راهکار جایگزین، ایجاد شبکه. ها داشته باشند شبکه

هاي  کاربران محدودي خواهد داشت، از طرف دیگر مردم کشور عالقه و اعتمادي به مشارکت در شبکه
  .استسازي و آموزش  رسانی، فرهنگ عنیازمند اطال دهند که متعاقباً اجتماعی داخلی نشان نمی

 هاي اقتصادي چالش  
 تمام براي که است اي گونه وضعیت، به نیستند، فشار ، زیررقابت و محصول هتوسع مورد در ها بانک -

  .است گرفته شده نظر در مطمئنی سود حاشیه ،ها بانک
  اجتماعیشناسایی قابلیتهاي مورد نیاز براي ارائه خدمات بانکداري  4- 2- 5

بایست سه نسل کسب و کار مختلف را به منظور تعریف مدل ها میبانک [1]بر اساس موسسه اکسنچر 
  :هاي اجتماعی در نظر داشته باشنداختصاصی خود در شبکه

هاي آنها به دست آمده تعامل با مشتریان و پاسخگویی موثر نیاز 1مدلی که بر اساس تجربه چندکاناله .1
چند کاناله "بانک (راهبردي در محور مدل باشد  کاربردهاي تجزیه و تحلیلاست که مبتنی بر 

 )."2هوشمند
بانک (اجتماعی به عنوان اهرم ایجاد صمیمیت بیشتر با مشتري هاي  استفاده از تعامالت شبکه .2

 )." 3بکارگیرنده تعامالت اجتماعی"
مالی از طریق استفاده از مدلی که در آن بانک در مرکز یک اکوسیستم فروش خدمات مالی و غیر .3

  )" 4غیرمالی دیجیتال/ اکوسیستم مالی"بانک (فناوري تلفن همراه باشد 
هر . شوندسه نسل معرفی شده اگرچه مقصد نهایی نیستند ولی سطوح بلوغ باالیی از قابلیتهایی را شامل می

تواند متفاوت غ قابلیتها میسطوح بلو. تواند قابلیتهاي مشخص خود را به صورت دلخواه تعریف کند بانک می
تواند سطح مورد نظر خود از قابلیتها را با در نظرگرفتن ترکیبی از قابلیتها که تناسب باشد و هر بانکی می

                                                        
١multichannel 
٢Intelligent Multichannel 
٣Socially Engaging 
٤Financial/Non-Financial Digital Ecosystem 
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در ادامه قابلیتهاي الزم  از نسلها تبیین شده . بیشتري با اهداف کسب و کاري بانک دارد معرفی نماید

  :[1]است

 انجام اقدامات اولیه : Aمرحله 
یکی از مهمترین حقوق اولیه مشتریان، بهبود عملکرد شبکه شعب بانک و همچنین حصول اطمینان از 

تواند از طریق تعیین محل استراتژیک شعب، تعیین اثربخشی شبکه می. باشدهاي سازگار آنها میموقعیت
سازي عملکرد آنها بر اساس مشتریان هدف، بهینه تعداد واقعی و مورد نیاز آنها، تعیین نوع شعب، قالب شعب

ها در تواند با تعریف مجدد قوانین و فعالیتاین مهم می. و همچنین تمرکز بر تولید و فروش به حداکثر رسد
ها براي شعب، بهبود علملکرد نیروي فروش شعب که در آن کارکنان به آخرین ابزارها، اطالعات و راهنمایی

هاي خاص و مشتریان دسترسی دارند، تمرکز بر کارکنان خط مقدم به کمک طراحی پروفایل رویارویی موثر با
اي بانکداري بوسیله موبایل، تغییر ساختار کاتالوگ محصوالت هاي پایههاي اختصاصی، توسعه قابلیتآموزش

رفته است، هاي مشتریان به همراه سطوح خدماتی که بر اساس بخش بندي مشتریان شکل گمبتنی بر نیاز
  .ها به منظور شفافیت بیشتر و اشتراك داده بهتر امکانپذیر شودادغام کانال

  :فعالیتهاي مورد نیاز در این مرحله عبارتند از
 ، بازنگري معماري شبکه )شامل تعداد و اندازه شعب: (سازي شبکه شعببهینه .1
ها و فرآیندهاي راهبري یکپارچه به منظور بانکداري همترازي کانال: کاناله اولیهسازي چندیکپارچه .2

 بالدرنگ 
 هاي مشتریانتعامالت بر اساس نیاز: پذیرمدیریت تعاملی توانمند و واکنش .3
 هدایت شده توسط ساختار مبتنی بر نیاز:  بندي عملیاتی مشتریانبخش .4
 هاي منسجم  تقویت شده توسط ابزارها و رفتارهاي  فروش: اثر بخشی نیروي فروش .5
 با مشتریان: ارتباط آسان و شفاف .6
 هاي جبران خسارات بر مبناي معیارهاي مشتري مداري نوین و برنامه: مدیریت عملکرد .7

  بانک چندکاناله هوشمند: Bمرحله 
تواند مجموعه تجارب یکپارچه شده مشتریان را بر اساس یک رویکرد چند کاناله و یک معماري بانک می

ها و دانش مشتریان افزایش یابد و به هاي جدید، انتظار میرود وروديبا فعال شدن کانال. کندکارآمد طراحی 
بخش بندي خرد کوچکترین . هاي خرد براي آنها ایجاد نمایندها میتوانند بخش بنديموجب آن بانک

و بکارگیري ثبت . باشد که از نظر رفتارهاي اجتماعی و جعیت شناختی یکسان هستندمجموعه مشتریان می
 پیشرفته به درستی مدیریت و به روز رسانی CRMهاي فزاینده مشتریان می بایست توسط یک بستر داده
هاي محصوالت، بهینه سازي ظرفیت بانک از طریق این فرآیند منجر به افزایش ارزش، بهبود کاتالوگ. شود

 :مرحله عبارتند از فعالیتهاي مورد نیاز در این. هاي خرد خواهد شدتنظیمات بخش بندي
 هاي دیجیتال و معماري یکپارچه تمرکز بر کانال: ادغام چند کاناله هوشمند .1
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سازي بندي خرد و مدلهاي مشتریان، بخشآوري کارآمد دادهبر مبناي جمع: تجزیه و تحلیل گسترده .2

 پیشگویانه به منظور تعیین موثرترین سبد محصوالت
هاي ورودي و منجر به افزایش نرخ تغییرات از طریق تماس تواندمی: مدیریت بالدرنگ تعامالت .3

 .خروجی گردد
 .هاي شخصیهاي دیجیتالی و تجزیه تحلیلاز طریق کانال: خدمات مشاوره و اعمال  .4
سازي شده هاي خرد و بهینهبنديبر اساس بخش: گذاري مرتبطهاي قیمتارائه محصوالت و روش .5

 .هاتوسط کانال

  الت اجتماعیبانک تعام: Cمرحله 

هاي اجتماعی که مشتریان زمان خود را در آن سپري هدف این مرحله آن است که بانکها با حضور در رسانه
در حقیقت تمرکز این مدل خلق روابط موثر با . کنند بر صمیمیت و عمق رابطه خود با مشتریان بیافزایندمی

مرحله، مشتریان بر اساس خصوصیات شخصی و در این . باشدها میمشتریان بر اساس عالیق شخصی آن
هاي مشتریان و موضوعاتی است در واقع در این مدل تمرکز اصلی بر الیک. شوندبندي میعالیقشان طبقه

شود و با اطالعاتی هاي روزمره مشتریان دخیل میصورت که بانک در فعالیتگذارند بدینکه به اشتراك می
دهد و مان و بر طبق نیاز مشتري خدمات و محصوالت را به او پیشنهاد میآورد در بهترین زکه به دست می

روز و دقیق از مشتریان براي در نتیجه نیازمند یک پروفایل به. در نتیجه بازاریابی موثرتري خواهد داشت
  :عناصر اصلی در این مرحله عبارتند از. بازاریابی موثر و هدفمند محصوالت و خدمات بانکی است

هاي تعامل با مشتریان، کاهش ریسکها و به منظور شناسایی فرصت: اجتماعی هايرسانهپایش  .1
 واکنش سریع به مسائل؛

بر پایه خوشه بندي به منظور توانمند ساختن بانک در راستاي تعریف : بازاریابی دیجیتالی اجتماعی .2
 و تحویل بهترین محتوا براي بخش خاصی از مشتریان و جذب آنها 

هاي هاي رسانههاي مشتریان توسط دادهشده با دادهغنی: باط با مشتري اجتماعیمدیریت ارت .3
 اجتماعی و در نتیجه ارائه پیشنهادات موثر به مشتریان

  غیرمالی/ اکوسیستم دیجیتالی مالی: Dمرحله 

داشته هاي مالی و غیر مالی بانک در هر مکانی که مشتري حضور آوردن پیشنهاداین اکوسیستم با فراهم 
مشخصا این مدل از توانمندي تکنولوژي موبایل به منظور پیشنهاد خدمات و همچنین . کندباشد عمل می

تواند در مورد ساخت در این خصوص بانک می. گیردکاربردهایی فراتر از محصوالت بانکداري سنتی بهره می
حل گیري بر اساس راهاین تصمیمگیري کند که و یا قرارگرفتن در بخشی از یک اکوسیستم دیجیتال تصمیم

این بدان معناست که بانک توانایی گردآوري . شودکند بیان میپرداخت و نقشی که بانک در آن ایفا می
این موارد از طریق بازاریابی خالقانه، . اطالعات مشتریان را که از طریق موبایل ایجاد شده است داشته باشد

معامالت روزانه، معامالت داغ و طرحهاي وفاداري و مفاهیمی از این دست  فعالیتهاي مبتنی بر تبلیغات تلفنی،
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هاي انجام در این میان پرداخت. سازد تامین خواهد شدکه تعامل با مشتري را به صورت بالدرنگ آسان می

 :هاي کلیدي این اکوسیستم عبارتند ازمولفه. شودیک توانمندي کلیدي قلمداد می 1شده از طریق موبایل
یا کیف پول موبایل که سبب افزایش قدرت رقابت بانک در ) NFC2(بر پایه : هاي موبایلپرداخت .1

 .زمینه پرداخت و حفظ مشتریان موجود خواهد شد
هاي مالی و غیر مالی، بازاریابی با تمرکز بر پیشنهاد: پبشنهادات قوي از طریق تجارت موبایل .2

 بایلموبایل، وفاداري موبایل و تجزیه و تحلیل مو
 هاي غیر بانکی و ایجاد محتواي مرتبط ائتالف و مشارکت با اپراتور .3

  
  دسته بندي خدمات با توجه به قابلیتهاي شناسایی شده  5- 2- 5

هاي الزم در هر یک از  قابلیت خدمات بانکداري اجتماعی و با شناسایی دربارهبر اساس مطالعات انجام شده 
  .است  بندي شده دسته 2بانکداري اجتماعی به صورت جدول خدمات هاي بانکداري اجتماعی،  نسل

  
  خدمات بانکداري اجتماعی  بندي دسته  -2جدول

  قابلیتها و خدمات  گروه عنوان  گروه

A اولیه خدمات  
  مشتریان، با هوشمند تعامالت) 3 اولیه، چندکاناله هماهنگی) 2 شعب، شبکه سازيبهینه) 1

 توانمند، فروش ابزارهاي و مقدم خط) 5 موبایل، و وب هايکانال طریق از کارآمد بازاریابی) 4
  نوین مداري مشتري اساس بر عملکرد مدیریت) 6

B  چندکاناله خدمات 
  هوشمند

 بالدرنگ، رویدادهاي مدیریت) 3 فراگیر، هايتحلیل و تجزیه) 2 کارآمد، کاناله چند ادغام) 1
  علمی گذاريقیمت و محصوالت پیشنهاد سازيبهینه) 5 دیجیتالی، شخصی مشاوره) 4

C  غیرمالی خدمات 
  اجتماعی

 با ارتباط مدیریت) 3 اجتماعی، بازاریابی) 2 آنها، پایش و اجتماعی شبکه به فرادادن گوش) 1
  بانکی غیر خدمات ارائه در نهادها سایر با مشارکت) 5 دانش، سپاريجمع) 4 اجتماعی، مشتري

D  مالی خدمات 
  اجتماعی

 ائتالف و مشارکت) 4 نفر، به نفر دهیوام) 3 مالی، سپاريجمع) 2 اجتماعی، بانکی عملیات) 1
 اپراتورها سایر با

  
  تعیین راهبرد همپایی براي توسعه خدمات بانکداري اجتماعی 6- 2- 5

 .براي شناسایی راهبرد توسعه خدمات، دو فعالیت اصلی انجام شد
با استفاده از  1هاي جدول  هاي کشور در هر یک از قابلیت هاي موجود در بانک ابتدا سطح قابلیت

نفر از  6این پرسشنامه میان . گیري شد اندازه) کم، متوسط، زیاد(تایی  سهاي در طیف لیکرت  پرسشنامه

                                                        
١- M-payments 
٢ - Near Field Communication 
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حضور  1هاي فعال در حوزه بانکداري اجتماعی که در پنل  ن و مدیران فناوري اطالعات بانکامتخصص

  .آورده شد 3در جدول  ،استفاده از آزمون میانگین، نتایجداشتند توزیع شد و با 
  

 سطح قابلیتهاي فناورانه بانکها  - 3جدل 
)A1 : از گروه  1قابلیت شمارهA(  (H=high, M=medium, L= low)  
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توضیح داده شده است،  1-3سایر عوامل تاثیرگذار بر راهبرد همپایی که در بخش  براي اندازه گیريسپس 
هاي تحلیل پرسشنامه. قرار داده شد 1اي در طیف لیکرت سه تایی در اختیار کلیه خبرگان پنل پرسشنامه

سطح عوامل . آورده شده است 8شکل اي انجام شد که نتایج آن در دریافتی با استفاده از آزمون دوجمله
  . بنگاهی و ملی ضعیف و عوامل جهانی فناوري در حوزه مربوطه پبچیده تشخیص داده شده است

  
  کننده راهبرد همپایی براي بانکداري اجتماعی در ایرانارزیابی عوامل تعیین - 8شکل 
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با توجه به جدول (هاي فناورانه در خصوص بانکداري اجتماعی در کشور  بودن سطح قابلیت با توجه به پایین

یا توجه به (کننده راهبرد همپایی در حوزه بانکداري اجتماعی در کشور  و سطح پایین سایر عوامل تعیین) 1
نگاشت  ساختار کلی ره. روي مسیر توصیه شد به صورت دنباله 2ها در پنل  ، الگوي توسعه قابلیت)8شکل 

   .نشان داده شده است 9کداري اجتماعی در شکل بان

  نگاشت فناوري براي توسعه بانکداري اجتماعی در ایرانساختار کلی ره: 9شکل 
  

اي  تدریجی و مرحلهشکل ها به  روي مسیر، الگوي توسعه قابلیت متناسب با راهبرد دنباله 9با توجه به شکل 
براي  باید ،هاي مورد نیاز در هر نسل متوالی طی شده و قابلیتها به صورت  اي که نسل گونه خواهد بود؛ به

اي  گونه ها به ها و ایجاد قابلیت ها و راهکارهاي توسعه فناوري سیاست ،در ادامه. گذار به نسل بعدي کسب شود
  . ها ایجاد شود هاي مرتبط با نوآوري تدریجی در بانک توانایی کهطراحی شد 

  
  استخراج راهبردها و سیاستها  7- 2- 5

و  1در این مرحله تالش شد تا راهبردهاي مناسب براي توسعه بانکداري اجتماعی با ترکیبی از اعضاي پنل 
در راستاي  بایدها  اقداماتی که بانک. بندي شدند دسته ،راهبردها از دو منظر. دنبندي شو استخراج و دسته 2

به آنها در این خصوص  بایدگذاران  گسترش بانکداري اجتماعی در کشور انجام دهند و اقداماتی که سیاست
  .توجه کنند
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  :بانک راهبردي اقدامات

  بانک کارمندان براي اختصاصی آموزشهاي ارائه -
  اجتماعی بانکداري خدمات از استفاده نحوه و مزایا خدمات، خصوص در عمومی آموزش و رسانی اطالع -
  پذیريرقابت گسترش براي هسته بانکداري بر تمرکز -
   شعب در فعالیتها و قوانین جدید تعریف -
  خدمات ارائه براي آفالین و آنالین مختلف کانالهاي سازي یکپارچه و همگرایی -
  اجتماعی هاي شبکه در مشتریان مشارکت براي انگیزشی مکانیسمهاي ایجاد -
  بانک صنعت در رقابتی فضاي تحلیل -
  اجتماعی خدمات بانکداري توسعه براي الزم منابع و بودجه تخصیص -
  اجتماعی بانکداري خدمات ارائه براي اپرتورها و نهادها سایر با مشارکت -
  اجتماعی بانکداري خدمات ارائه در سبز و پایدار توسعه به توجه -

  :سیاستگذاران راهبردي اقدامات
  اجتماعی هاي شبکه از مردم استفاده و مشارکت براي انگیزشی سیاستهاي اتخاذ -
  جامعه مختلف ذینفعان براي اگاهی ایجاد و آموزش -
  اینترنت باند پهناي افزایش -
  اجتماعی هاي شبکه و اطالعات فناوري حوزه قوانین و سیاستها بروزرسانی و بازبینی -
  مشتریان و کارمندان حقوق حفظ براي مناسب قوانین تدوین -
  کاربردها و افزار نرم حوزه در استاندارد نظام ساماندهی -
  مربوطه خدمات و اجتماعی بانکداري خصوص در دانشگاهی و بازار مطالعات بر گذاريسرمایه -
  بیشتر رقابتی فضاي ایجاد راستاي در کشور بانکهاي سازيخصوصی -
    داخل تولید افزارهاي نرم از گیري بهره سیاستهاي و قوانین تدوین -
  
  گیرينتیجه - 6

توسعه  حال نگاري فناوري براي صنایع موجود در کشورهاي در ارچوب مناسب رههدر این مقاله به ارائه چ
نگاري، یادگیري فناورانه به عنوان سطح تحلیل  براي این منظور با بررسی ساختارهاي رایج ره. پرداخته شد

. توسعه شناسایی شد حال براي تناسب با شرایط صنایع موجود در کشورهاي در ،مغفول در ساختارهاي رایج
و راهبرد ) ظرفیت جذب(هاي فناورانه  هاي یادگیري فناورانه مشتمل بر قابلیت سپس با استخراج مؤلفه

نگاشت جدید،  ره. نگاري فناوري ادغام شوند هاي مذکور در ساختارهاي رایج ره مؤلفه ،تالش شد ،همپایی
هاي  تیآوري و ایجاد قابل ستد هنگاشت مشتمل بر سه الیه زمینه، ب این ره. بنیان نامیده شد نگاشت یادگیري هر

که با تشخیص  اي گونه به ؛شود ها بر اساس راهبرد همپایی تعیین می محتواي هریک از الیه و استفناورانه 
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هاي زمانی مشخص تعیین شده و نحوه ارتقاء  ها در بازه ها و قابلیت راهبرد همپایی مناسب، خدمات، فناوري

  . شود ریزي می برنامه ،ها قابلیت
  :توان به صورت زیر برشمرد بنیان را می بنیان و نوآوري نگاشت یادگیري تفاوت ره ،بر اساس نتایج حاصل

بر رفع  ریزي فناوري مبتنی برنامه نتیجۀها ترسیم شده و در  کید بر چالشأبنیان با ت نگاشت یادگیري ره -
نگاشت  که ره درحالی ؛پذیرد صورت می ،هاي شناسایی شده و ایجاد تقاضاي مناسب در بازار چالش

ها و وجود تقاضاي مناسب در  هاي متصور در قبال تحقق فناوري ها و محرك بنیان با توجه به فرصت نوآوري
  .  شود بازار ترسیم می

هم در سطح فنی و هم (هاي فناورانه  افزایش سطح قابلیتاي به  توجه ویژه ،بنیان نگاشت یادگیري در ره -
کننده  تعیین ،هاي فناورانه و ظرفیت جذب ها وجود دارد و در نتیجه سطح قابلیت در توسعه فناوري) اجتماعی

هاي الزم در توسعه  بنیان با فرض وجود قابلیت نگاشت نوآوري ه رهک درحالی ؛مسیر توسعه فناوري خواهد بود
  . شود ها ترسیم می آوري حداکثر ارزش از قابلیت دست بهفناوري و 

بسته به سطح  ،هاي موجود سازي یا توسعه فناوري با تقلید و بومی الًبنیان معمو نگاشت یادگیري ره -
 ؛بنیان است نگاشت یادگیري الزمه ره ،لذا تشخیص الگوي همپایی مناسب ؛شود هاي فناورانه ترسیم می قابلیت
هاي  ریزي براي توسعه فناوري بنیان براي سرعت بخشیدن به نوآوري، برنامه نگاشت نوآوري که ره درحالی
  . شود ترسیم می ،و توسعه راهبردي تحقیقجدید و 
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