
2 
 

 

 

 

 

Universal Banking: A Strategic Approach to Customer Orientation in banking industry  

  

Ali Hashemzehi 

PHD Student of Marketing, University of Tehran, Faculty of Management, 6311-14155, Adjacent Paul 
Nasr, North Kargar, Tehran, Iran, +989126102742 

Dr.hashemzehi@ut.ac.ir 

 

Ali Asghar Sajedifar, »Corresponding Author« 
Master of Business Administration, Research and Planning Center of Mellat bank  

asajedifar@alumni.ut.ac.ir 
 

Abstract: 
 

The rapid increasing in global changes, transition from traditional society to an 
information society and attention to new strategies to make optimal use of opportunities 
and new values has evolved the banking system. Undoubtedly, customers are the most 
important possession of any organization. Companies should attach great importance to 
customer orientation in order to grow and survive in competition. 

In recent years, a new strategy in banking industry is orientation to universal banking 
and dedicated attention to each customer groups. In this new business model, 
compliance banking offers and products with the needs of the target market is the basic 
principle. For this purpose, it is essential to identify customer’s needs, demands, utilities 
and values.   

Since, in competitive market, the focus on customer needs is the cause of 
organizations’ success and survival, the aim of this article is to explain the pattern of 
universal banking strategy for customer orientation and offer to policy-makers and 
managers in the banking system in order to provide necessary schemes for the 
development of this strategy in banking industry. 
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 مداری در صنعت بانکداریک به مشتریيکردی استراتژيرو :بانکداری جامع

 

 چکیده

 هاي جدیدد استراتژي به اطالعاتی و توجه جامعه به سنتی جامعه از جهانی، گذر تحوالت سریع افزایش امروزه

است. بددو    ودهتحول نم به ملزم پیش از بیش را بانکی نظام جدید، هايارزش و هافرصت از بهینه استفاده براي

ها براي رشد و بقاء در عرصه رقابدت، بایدد   روند. شرکتترین دارایی هر سازمانی به شمار میشک مشتریا  مهم

بانکداري جامع و توجه جداگانده و   به گرایش هاي اخیر،اي قائل شوند. در سالبراي مشتري مداري اهمیت ویژه

در  .شودمی محسوب صنعت بانکداري در جدید هايتراتژياس از یکی هاي مشتري،اختصاصی به هریک از گروه

 باشد،می هدف بازار نیازهاي با بانک انطباق محصوالت و پیشنهادات اساسی اصل کار، و کسب جدید این الگوي

 .است ضروري مشتریا  مدنظر ارزش نهایت در و هامطلوبیت ها،خواسته نیازها، شناسایی منظور این براي

 هددف  شود، لذاها در بازار رقابتی محسوب میرکز بر نیازهاي مشتري عامل موفقیت و بقاي سازما از آنجا که تم

مددیرا    و به سیاسدتگذارا   آ  ارائه و مداريجامع در راستاي مشتري استراتژي بانکداري الگوي تبیین مقاله، این

 .فراهم نمایند را صنعت بانکداري در استراتژي توسعه این براي را الزم تمهیدات تا است کشور بانکی نظام

 

 یداربانک صنعت، مداری، استراتژی، بانکداری جامعمشتریکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .3

ها با این با گسترش رقابت و اشباع شد  بسیاري از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط اجتماعی و ترکیب جمعیت، شرکت

ها با یک نظام اقتصادي رو به گسترش و بازارهاي در حال رشد مانند گذشته شرکتاند که امروزه دیگر واقعیت روبرو شده

ها براي بدست آورد  سهم بیشتري از بازار ثابت یا رو ي خود را دارد و شرکتروبرو نیستند. امروزه هر مشتري ارزش ویژه

 (8811)عباسی و عیدي، ایش گذاشته استهاي جذب مشتریا  جدید رو به افزبه کاهش، باید مبارزه کنند. بنابراین هزینه

هاي مشتریا  مانند هم هستند و با آنها با یک روش اسدتاندارد و یکسدا    ها و بخشدر رویکرد سنتی به بازاریابی تمامی گروه

پدول  فرض بر این است که تبادالت سازما  با مشتریا ، کوتاه مدت و یک طرفه بوده و بر پایده  شود. در این رویکرد رفتار می

گیرد. بنابراین تمرکز اصلی این رویکرد بر محصول یا خدمتی است که سازما  عرضه در قبال دریافت کاال یا خدمت شکل می

ي کسب و کدار، بده دسدت آورد  رضدایت مشدتریا       ولی در روندهاي تازهکند و توجهی به نیازهاي مشتري وجود ندارد. می

دانند موفقیت آنهدا  ها به خود اختصاص داده است و مدیرا  ارشد به خوبی میگذاري سازما در هدف جایگاهی مهم و حیاتی

توا  گفت همه مشتریا  نقش هاي کال  بنگاه، در گرو جلب رضایت مشتریا  است. از سوي دیگر نمیدر راه رسید  به هدف

 یکسانی در موفقیت سازما  دارند.

سترده اي است . چشم انداز شدت گرفتن رقابدت در ایدن صدنعت،    صنعت بانکداري ایرا  در حال نزدیک شد  به تحوالت گ

حرکت به سوي آزادسازي اقتصادي و نزدیک شد  به بازارهاي بین المللی در آینده نه چندا  دور، شدرایط ي را پدیدد آورده   

هداي  ه ناکارآمددي از طرف دیگدر، بدا توجده بد    . است که در آ  برنامه ریزي استراتژیک براي بانک ها اهمیتی ویژه یافته است

و عددم تمدایز    در ارائه خدمات سرعت و کیفیت تنوع،وجود  عدم، کشور بانکی نظام مشتریا  در به رسانیموجود در خدمات

 ایجداد  بدانکی،  نظدام  هداي چالش و مسائل کرد  برطرفو ارائه خدمات یکسا  به آنها، در نیازهاي مشتریا  حقیقی و حقوقی 

 ندوآوري،  اهدداف  به دستیابی براي اثربخش الگویی تواندمی مداريمشتري به گرایش افزایش براي مناسب هايزمینه و بسترها

؛ لذا هدف ایدن مقالده   شود محسوب رسانیخدمات کیفیت بهبود نهایت، در و جدید خدمات و محصوالت ارائه و عمل ابتکار

هدا بده خصدوص،    باندک  باشدد. نعت بانکداري میمداري در صمعرفی استراتژي بانکداري جامع به عنوا  الگوي جدید مشتري

 خود ساختار مداري،مشتري رویکرد بر بیشتر تمرکز و بانکی نوین فرایندهاي با انطباق منظور به توانندمی خصوصی هايبانک

مختلد    هداي به گدرو  تخصصی و متمایز خدمات ارائه مبناي بر را خود کار و کسب مدل و نموده روزبه بنیادي تغییراتی با را

 عرصده  در مشدتریا   بدین  در را ايویدژه  جایگداه  جامعده،  روز نیازهاي با متناسب خدماتی با ارائه و نماید ریزيطرح مشتریا 

 نمایند. کسب بانکداري

 ادبیات .2
 ضدروري  مددت  بلندد  سدودآوري  براي جدید مشتري کرد  پیدا موجود، مشتریا  حفظ بر عالوه بازاریابی برنامه یک در

 بدازار  در رقدابتی  مزیت یک که است این مستلزم آنها با ارتباطات توسعه وسیله به مشتریا  نگهداري و حفظ رو، نای از. است

 جلدب  و جدیدد  محصدوالت  تولیدد  طریق از جدید مشتریا  یافتن بر بازاریابی در هاآموزه و تحقیقات از بسیاري. باشیم داشته

 بده  کده  اسدت  شده باعث جدید مشتریا  آورد  دست به باالي هايهزینه هک است حالی در این. دارند تاکید مشتریا  رضایت

 . (8811)امینی الري،  شود تاکید مشتریا  با مستمر و بلندمدت ارتباطات حفظ بر آ ، جاي
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 سازما  جایگاه استراتژیک کسب در را اصلی ترین عواملی هستند که نقشعمل از جمله مهم ابتکار و پذیري نوآوري، ریسک

استراتژي یک بانک مشخص می کند که بانک چگونه می خواهد بدراي  . (8111، 8)میلر و فریز نمایندمی ایفا رقابتی محیط در

 .سهام دارا  ، مشتریا  و شهروندا  ارزش آفرینی نماید

دید هاي قرض الحسنه به شکل گسترده در کشور و در نتیجه ایجاد فضاي رقابتی شهاي خصوصی و صندوقشکل گیري بانک

از سویی و رشد جهانی و روزافزو  فناوري اطالعدات و ایجداد زیدر سداختهاي الزم در کشدور، صدنعت بانکدداري را دچدار         

چالشهاي شدید کرده و ضرورت توجه و تحلیل محیطهاي داخلی و خارجی جهت کسب مزیت رقدابتی و تددوین اسدتراتژي    

 مناسب را در این صنعت افزایش داده است. 

 مقایسده بدا   در و گیردمی نظر در را پذیريریسک نیز و پیشتازي و عمل ابتکار نوآوري، اش،هاي سازمانیراتژياست در سازما 

پیچیددگی محدیط در     (1001، 1)نایتکندمی هافرصت از برداريبهره و ارزیابی شناسایی، بر بیشتري تأکید منفعل، هايسازما 

تریا ، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضع  سازما  و بهبود مسدتمر بهدره   عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مش

وري را بیش از پیش اشکار نموده است. از این رو یکی از دغدغه هاي اساسی سازما  هداي امدروز دسدتیابی بده یدک شدیوه       

ز جایگاه امروز خویش بده  مدیریت عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل بر آ ، اطالعات دقیق و کافی ا

 بهبدود یکی از مدل هاي کارآمد که با نگرش استراتژیک بده   .دست اورند و بر اساس آ  استراتژیهاي صحیحی را اتخاذ نمایند

بانکدداري بررسدی    نظدام  در این مقاله ابتددا روندد تحدول   بر همین مبنا  .است بانکداري جامعپردازد، مدل عملکرد سازما  می

 .پرداخته خواهد شد جامع بانکداري نظام ضرورت تدوین برنامه استراتژیک میشود، سپس به

 بانکداری جامع

سدازي  پیداده  خصوصدی؛  هايبانک پیش از بیش رشد و کشور بانکداري صنعت بر حاکم حاضر حال رقابتی فضاي به توجه با

 خدارجی  و داخلدی  هداي عرصده  در ژي جدیدجامع مورد توجه دست اندرکارا  نظام بانکی قرار گرفته و این استرات بانکداري

 . است داده اختصاص خود به را مناسبی جایگاه

 اهمیت جامعه، نیازهاي و اقتصادي متغیرهاي گردید  پیچیده و صنعت این در جدید رقباي حضور ها،بانک فعالیت افزایش با

 مسدتلزم  خدود  ایدن  و ه اسدت گردیدد  چنددا   ود آینده به توجه با مختل  مقاطع در بانک هايبرنامه تدوین  و اهداف تعری 

 و مددت کوتداه  نیازهداي  شناسدایی  آ  از تدر مهم و حقوقی و حقیقی بخش دو هر در خود مشتریا  جامعه از بانک هر شناخت

 .(88831)پاتریک است تردقیق ریزيبرنامه جهت آنها بلندمدت

 جامع سازی بانکداریمراحل اصلی پیاده

رویکرد بانکداري جامع، نشا  داده شده است که شامل شناخت مشتریا ،  سازيپیاده حله اصلی درسه مر ،8شماره جدول در  

اتی که باید صورت پدذیرد بده تفصدیل ذکدر     اقدام ترینهر مرحله مهم باشد. دربخش می هر نیازهاي بازار و تعیین بنديبخش

سازي استراتژي بانکداري جدامع  پیادهترین در و مهم شود شناخت مشتري اولینهمانطور که در نمودار مشاهده میشده است. 

هاي بازار و در نهایت تعیدین نیازهداي هدر بخدش و تهیده      بندي و اولویت بندي بخشباشد. پس از شناخت مشتري، بخشمی

 پذیرد.محصوالت و خدمات پیشنهادي به هر بخش انجام می

 

                                                            
1 Miller and Friesen 
2 Knight 
3 Patrick 
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 سازی بانکداری جامع. مراحل اصلی پیاده1جدول

 تعیین نیازهای هر بخش ی بازاردبنبخش مشتریشناخت 

 ها و بررسی وضعیت بازارشناسایی شاخص 

 نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت 

 محصوالت مالی و بانکی مورد استفاده مشتری 

 به استفاده از محصوالت و خدمات مالی زمیزان نیا 

 تمایل و نیاز به دریافت مشاوره و آموزش مالی و بانکی 

  دانش و آگاهی از محصوالت و خدمات بانکمیزان 

 ه خدماترائهای امیزان تمایل به استفاده از انواع کانال 

 شیوه آگاهی از محصوالت و خدمات 

  سهم ذهنی برند مشتریان در خصوص بانک ها و

 مؤسسات مالی

 های مربوط به کسب و کار مشتریانشناسایی شاخص 

 های بندی شاخصاولویت

 بازار دارای اهمیت از نظر

 های هر بیان دقیق ویژگی

 بخش

 های بندی شاخصاولویت

شناسایی شده از نظر جذابیت 

 هر بخش از بازار

  تشریح دقیق مشخصات هر

 بخش

  تعیین نیازهای مالی و بانکی

 هر بخش

 های حضور در تعیین ریسک

 هر بخش

  پیشنهاد بسته پیشنهادی در

 هر بخش

 
 

 بندی مشتریان در بانکداری جامعدسته

هاي مشتریا  حقیقی و حقوقی در بانکداري جدامع نشدا  داده شدده اسدت. همدانطور کده مشداهده        ، گروه8در نمودار شماره 

شدوند.  بنددي مدی  طبقه 3و مشتریا  اختصاصی 1، مشتریا  شرکتی5، مشتریا  تجاري4گروه مشتریا  خرد 4شود مشتریا  در می

بنددي بیشدتر میدانگین    ها مبناي اصلی این طبقهباشد ولی در اغلب بانکت میهاي مختل  متفاوبندي در بانکمبناي این طبقه

هاي بانکداري مرتبط به آ  تشکیل شدده  هاي مشتري، حوزهباشد. بر اساس هر کدام از این گروهموجودي حساب مشتریا  می

 شود.و امور مرتبط با آ  دسته از مشتري اداره می

 8الف( بانکداری خرد )شخصی(

 نیازهدا،  نظدر  از و نیسدتد  یکسا  یکدیگر با مشتریا  این. است خرد مشتریا  با روابط تنظیم و شناخت تعمیق گروه نای هدف

 نیدز  بانک نتیجه در. هستند متفاوت نمایند،می ایجاد بانک براي که درآمدي و کنندمی تحمیل بانک به که هاییهزینه انتظارات،

 بگیرد. یشپ در آنها با متفاوتی رفتار بایستمی

 9ب( بانکداری تجاری

 محصدوالت  و خدمات برخی از آنها میزا  استفاده که حقوقی مشتریا  گسترده طی  داد  قرار هدف با تجاري بانکداري

دنبدال   بده  هسدتند،  تدر کوچک شرکتی بانکداري مشتریا  از اندازه نظر از و است کمترسرمایه(  تامین )مانند شرکتی بانکداري

 هداي حدل راه در واقع بانکداري تجاري بده دنبدال ارائده    .است جدید مشتریا  جذب و فعلی مشتریا  با روابط توسعه و حفظ

 کوتاه وامهاي باشد. اعطايمی 80هاي کوچک و متوسطنیازهاي شرکت به دقیق و مؤثر پاسخگویی براي متناسب مالی و بانکی

                                                            
4 Retail Customers 
5  Commercial Customers 
6 Corporate Customers 
7 Private Customers 
8 Retail banking 
9 Commercial banking 
10 Small and Medium Enterprise (SME)  
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تدرین خددماتی   مالی از مهدم  هايمشاوره الزم و ارائه هايتضمین ها؛ ارائهپروژه در طرح کسب وکار، مشارکت بر مبتنی مدت

 گردد.است که به مشتریا  این بخش ارائه می

 بندی مشتریان در بانکداری جامع. طبقه1نمودار

 
 

 11ج( بانکداری شرکتی

 آنهدا  موردنیداز  بانکی و مالی تخصصی ارائه خدمات طریق از بزرگ هايشرکت مالی نیازهاي رفع و شناسایی گروه این هدف

 براي فراگیر تالشی شرکتی بانکداري واقع باشد. درمی آنها یک درجه تجاري شریک به تبدیل شد  و نوین هايکانال بستر در

. است آنها به دقیق و مؤثر پاسخگویی براي متناسب مالی و بانکی هايحلراه خلق و شرکتی بزرگ مشتریا  نیازهاي بر تمرکز

 چدو   خددماتی  ،.... و هدا پرداخدت  و هدا دریافدت  مدیریت تعهدات، و تسهیالت خدمات ارایه بر عالوه شرکتی، بانکداري در

 ارایده  شدرکتی  بانکدداري  مشتریا  به نیز ايمشاوره خدمات و مالی تأمین دیگر هايروش نقدینگی، مدیریت ریسک، مدیریت

 . (1004، 81)انیس گرددمی

 13د( بانکداری اختصاصی

 دارایدی  و ثدروت  از مددیریت دارایدی   و ثدروت  مددیریت  حوزه خدمات و محصوالت محوریت با ختصاصیا بانکداري

 هداي فرصت ترین مناسب در ثروت کارگیري به با و کرده اقتصادي محافظت هاي تالطم برابر در گذارا  سرمایه و کارآفرینا 

بانکدداري   هددف در ایدن بخدش از    بازار .داردمی بر قدم کشور اقتصادي و مالی منابع از بهینه استفاده جهت گذاري درسرمایه

منحصر به  نیازهاي به گردند و به دنبال پاسخگویی می مطرح ارزشمند مشتریا  عنوا  به بانک در که ثروتمند هستند اشخاص

 بدا  ویدژه  مشتریا  تعری  جهت بانک هر هايباشد. شاخصگذاري میسرمایه و بیمه بانکی، مالی، هايزمینه انواع در فرد آنها

 بانکدداري  اصلی . ویژگی(1008، 84)گوپتا باشدمی دیگر بانک با متفاوت خود مشتریا  از شناخت و بنديدسته و نوع به توجه

 اختصاصدی  بانکدداري  در بایسدت مدی  هابانک .خدمت خود به نه گردد می بر خدمت ارائه نحوه و کیفیت به بیشتر اختصاصی

                                                            
11 Corporate banking 
12 Ennis 
13 Private banking 
14 Gupta 
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 را فرآیند بهترین(  بیمه گذاري وسرمایه مالی، بانکی، از اعم)  خدمات  از بخش هر در ویژه ماتیخد هايبسته طراحی با خود

 .(8815)کرمانشاه،  نمایند تعری  آنها نیاز به پاسخگویی جهت

 طریق از عموماً که گیردمی صورت اختصاصی ارتباط مدیر یک طریق از اختصاصی بانکداري در مشتري هر با ارتباط برقراري

کی از مهم ترین اهداف ی کند.می رسیدگی مشتري بانکی امور تمامی به و بوده دسترس قابل حضوري مالقات و ارتباطی ابزار

باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است کده سدازما    بانک ها در نظام بانکداري ایرا  کسب سهم بازار حداکثري می

)ندوع پسدند اصدیل،     هاي بازاریابی خود را در راستاي رفع نیازهاي آ  تنظیم مدی نمایدد  آ  را به خود اختصاص داده و برنامه 

مند انجام شده که یکی از نمادهاي در طی دو دهه گذشته تالش هاي زیادي در زمینه بازاریابی، به ویژه بازاریابی رابطه (.8818

مند با تکیه بر تکنولوژي اطالعات به دنبال ایجاد روابدط  رقابت فزاینده در جهت کسب سهم بازار بیشتر است. بازاریابی رابطه 

. مهم ترین ابعاد بازاریابی رابطده مندد عبدارت اندد ازت اعتمداد، ارتباطدات، تعهدد و        (8811)عباسی،  بلندمدت با مشتریا  است

د اصدلی بازاریدابی   با ارائه ارزش هاي بیشتر براي مشدتري از طریدق ابعدا    هستند مدیریت تعارض. مدیرا  خبره بانکی درصدد

، 85)واکر منابع مالی در اختیار مشتریا  را جذب کنند و بدین وسیله سهم بازار خود را در محیط رقابتی افزایش دهند ،مندرابطه

8835). 

  در کشور انگلیس، به عنوا  نمونه ارائه شده است. 81بارکلیزهاي مشتري در بانک ، گروه1در جدول شماره 

 های مشتری برای استفاده از خدماتاز گروه. شرایط هریک 2جدول

 شرایط استفاده از خدمات این گروه گروه مشتری

 کلیه مشتریا  حقیقی بانکداري خرد

 پوند میلیو  5تا سق   مالی هاي کوچک و متوسط با گردششرکت بانکداري تجاري

 دپون میلیو  5 از بیش مشتري مالی هاي بزرگ با گردششرکت بانکداري شرکتی

 بانکداري اختصاصی

 باتمشتریا  حقیقی ثروتمند 

پوند )واریز به یکی از  35000داشتن درآمد خالص سالیانه  -

 حساب هاي جاري بانک بارکلیز(

پوند در بانک  50000گذاري با داشتن سپرده بیش از سرمایه -

 بارکلیز

 

بر ایدن اسداس    . شده است اشاره 8جدول شماره بانکداري جامع در  موفق و مناسب اجراي نیازهاي الزم جهتبرخی از پیش

هاي سازمانی، تحلیل وضعیت محیط کدال  و خدرد، بکدارگیري نیروهداي مجدرب و توسدعه و       تعیین دقیق اهداف و خط مش

هداي دولتدی و در   مقاوم در برابدر تغییدر در باندک   آموزش مداوم آنها به همراه ایجاد فرهنگ تغییر به خصوص با توجه به جو 

 .(8811)دیواندري،  باشدیازي این استراتژي میترین پیش نیازهاي پیادهمهندسی مجدد فرایندهاي سازمانی از مهمنهایت 

 

                                                            
15 Walker 
16 Barclays Bank  
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 هاي مناسب سازمانیمشیخط اهداف، توسعه دقیق

  در بخش اقتصادي محیطی به خصوص وضعیت تحلیل

 بانک مشتریا  خصوص در دقیق مطالعه

 رقبا تحلیل

 مجرب و متخصص نیروهاي از استفاده

 کارکنا  آموزش

 ایجاد فرهنگ و جو مناسب براي تغییر

 مشتریا  روز نیاز به توجه با خدمات و محصوالت خلق به توجه

 تعری  و مهندسی مجدد فرآیندهاي سازمانی

 
 

 و پیشنهادات گیریهنتیج .3
 و کدرد   پیددا  فکدر  به روز هر هابانک بانکداري، هاي هزینه افزایش و بانکی خدمات ارائه در رقابت افزایش به توجه با

 پردازندد مدی  خود هايهزینه کاهش و اداره به که حال عین در هابانک. هستند خود درآمد افزایش براي جدیدي هايراه ایجاد

 جدایگزین  را ندامتمرکز  و غیررسدمی  کنندد سداختارهاي   سدعی  بایدد  هدا باندک  .مشغولند نیز درآمد و اییکار افزایش جهت در

 پاسدخگویی  بتوانند نتیجه در و دهند افزایش را رویکردهاي جامع مشتري مداري به گرایش بتوانند تا سنتی نمایند ساختارهاي

 نیازمندد  موجدود،  رقدابتی  فضداي  در موفقیت و بازار در دیدج جایگاه کسب .باشند داشته مشتریا  نیازهاي به و مناسب سریع

 افزایدی هدم  بواسطه و نموده یکپارچه یکدیگر با تعامل در را بانک درآمدي هايکانال تمامی که است وکاريکسب مدل تدوین

 ارائده  طریدق  از نهدا ت مهم این. آورد ارمغا  به را وکارکسب  کلیدي هايشاخص بهبود و بانک درآمدهاي افزایش آ ، از ناشی

 از جدامع  ايبرنامده  تددوین  نیازمندد  زمینده،  ایدن  در پایددار  موفقیت. آیدمی دستبه  است، مشتریا  نیاز با منطبق که خدماتی

 هدر  بده  خددمات  و محصدوالت  آمیخته معرفی کدام، هر با مرتبط بازار بنديبخش وکار،کسب جدید خطوط توسعه چگونگی

 همده  تالشدی  جامع، بانکداري پروژه. باشدمی کار و کسب جدید مدل با متناسب مدیریتی هايمنظا و ساختاري الگوي بخش،

 .است بانکی نظام در بلندمدت پایداري از اطمینا  حصول منظور به وکار، کسب از جدید مدل این تدوین راستاي در جانبه

 هدا  باندک  مدیرا  پذیريرقبا، ریسک هايچالش بر غلبه و هافرصت از استفاده در عمل ابتکار و نوآوري اهمیت دلیل به

 بهدره  مناسدب  نحدو  بده  محیطدی  هداي فرصت از و باشند متنوع مشتریا  و متغیر نیازهاي پاسخگوي بتواند تا یابد افزایش باید

 مدالی،  خددمات  حدوزه  در افدزو   روز هداي ندوآوري  بانکدداري،  صدنعت  در رقابت فضاي افزایش به توجه با .نمایند برداري

 و کشور هايبانک توجه جامع مورد بانکداري مشتریا ، سوي از بانکی امور انجام بیشتر تسهیل انتظار و آوريفن هايشرفتپی

 حدال  در و پذیرفتده  را بانکداري نوع این فرآیند طریق از خدمات ارائه بود  الزم و گرفته قرار خصوصی هايبانک بخصوص

 ارائده  بده  تدوا  مدی  را بانکدداري  ندوع  دو این سمت به هابانک حرکت دلیل تر،یقعم نگاهی با .دنباشمی سمت این به حرکت

 .نمود بیا  بلندمدت براي مشتریا  حفظ هدف با اقتصادي مختل  شرایط در...   و مالی بانکی، از ویژه اعم خدمات

 مشدتریا   گدروه از  هدر  بده  مختلد   هداي بخش در خدمات خاص بانکداري جامع به دنبال ارائه توا  گفت،می خالصه، بطور

 تاست حقوقی و حقیقی

  مشتریا  براي بیشتر آفرینیارزش هدف با بانکی متنوع و کامل خدمات    -

  مشتریا  نیاز مورد خدمات ارایه در کیفیت و دقت سرعت، افزایش    -
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  بازدهی افزایش براي کارها و کسب به کمک    -

 دگیرندهیا و سازنده کاري هايارتباط بهبود    -

 صرافی حقوقی، مالیاتی، لیزینگ، بیمه، گذاري،سرمایه هايحوزه در تخصصی هايمشاوره انجام    -

 مشتریا  از یک هر به اختصاصی و تخصصی خدمات ارایه امکا  آورد  فراهم    -

 ریسک مدیریت منظور به مشتریا  هايبدهی و هادارایی ترکیب سازيبهینه    -

 خود مطالبات مستمر کاهش براي کارهاي و کسب به کمک    -

 امدروز  هداي پیشدرفت  بده  توجده  با مشتریا  به ترمناسبت رسانیخدمت مسیر در مختل  جدید خدمات ارائه شک بدو 

 اقتصدادي،  عوامدل  بده  توجده  بدا  خددمات  فرآیندهاي مناسب سازيپیاده ترمهم نکته اما. باشدمی ضروري امري دنیا، بانکداري

 . باشدمی کشور بانکی نظام و وانینق فرهنگی،

 

 منابع و مأخذ .4

دومین کنفرانس ، ررسی نقش برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطالعات در بانکداري(، ب8811امینی الري، منصور ) -8

 ، تهرا ، ایرا . جهانی بانکداري الکترونیکی

نشر  تشریفی کلویی، تهرا  منصور:ترجمه ه ریزي استراتژیک؛راهنماي اجرایی برنام (.8831)ویبیلدپاتریک. ج. -1

 . 83ص آردین، 

نشر فرهنگی  خدابخش داشگرزاده، انتشارات موسسه:برنامه ریزي استراتژیک منابع انسانی؛ ترجمه (8835) واکر -8

 .5، ص زند
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