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موانع استقرار سيستم بانکداري جامع ()Core Banking
اصغر صرافي زاده -1حميد رضا شهسواري
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چکيده
سيستم بانکداري جامع يک راه حل اساسي براي تمرکز فعاليتهاي هسته اصلي کسب و کار باانکي اسا

کاه ا ياک

طرف امکان ارتباط با ساير سيستمهاي سا ماني را فراهم ميآورد و ا طرفي ديگر ا طريق درگاههاي مختلف به ارايه
خدمات ميپردا د .در اين مقاله عالوه بر تشريح ابعاد مختلف سيستم بانکداري جامع به موانع استقرار اين سيساتم در
بانک سپه پرداخته شده اس  .بر اساس مدل استفاده شده در اين تحقيق عوامل موثر در استقرار سيستم به چهار گاروه
عمده مالي ،تکنولوژيکي ،اجتماعي /فرهنگي و مديريتي دسته بندي شده اند .براي سنجش فرضيههاي تحقيق ا جامعه
آماري  051نفري مديران ارشد ،مديران مياني ،کارشناسان کسب وکار و فانآوري اطالعاات دسا

انادرکار اساتقرار

سامانه بانکداري جامع بانک ،نمونه  01نفري استخراج شده و دادهها بر اساس پرسش نامهاي با  60سوال جماع آوري
شد .با توجه به تو يع نرمال دادهها و متغييرها که ا روش آ مون کالموگروف-اسميرنف به دس

آمد جه

سانجش

فرضيات تحقيق ا روش پارامتريک آ مون تک نمونه Tاستفاده شد و باا اساتفاده ا آ ماون فريادمن همبساتگي باين
متغييرها و همچنين رتبه بندي شاخصهاي موثر بدس

آمد .بر اساس نتايج تجزيه تحليالهاا تااثير عوامال ماديريتي

وتکنولوژيکي در استقرار سيستم بانکداري جامع در بانک سپه تاييد شد .موانعي چون جابجايي و تغيير مداوم ماديران
ارشد و پروژه ،وجود مراکز چند گانه تصميم گيري و معضالت انتقال سيستمها ودادهها ا وضعي
بانکداري جامع به عناوان چاالشهااي بازر

اساتقرار سيساتم بانکاداري جاامع شناساايي شاد ولاي تااثير عوامال

اجتماعي/فرهنگي و مالي در استقرار سيستم جامع بانکداري در بانک سپه مورد تاييد واقع نگرديد.
واژگان كليدي :کسب و کار بانکي ،سيستم بانکداري جامع ،استقرار سيستم ،موانع استقرار سيستم

 0استاديار دانشکده مديري
 6کارشناس ارشد مديري

موجود به سيساتم

دانشگاه آ اد اسالمي ،واحد تهران مرکزي (مسئول مکاتبات)
دولتي دانشگاه آ اد اسالمي ،واحد قزوين

 / 43سعيده اصغر صرافي اده  -حميد رضا شهسواري

 )0413پيچيدگي سيستمهاي اطالعاتي بانکها ،افزايش

مقدمه
بانکداري مبتني بر

رو افزون دادهها و تراکنشهاي بانکي ،وجوب يک

عنوان بانکداري الکترونيک

اعتماد و عمليات

در سالهاي اخير دامنه فعالي
فنآوري اطالعات تح

سيستم جامع ،متمرکزو با قابلي

به شدت توسعه يافته و بانکها مصمم به استفاده ا

باالي مبتني بر فنآوري اطالعات براي پشتيباني ا

تمام ظرفي هاي ايجاد شده ا قبيل اينترت بانک،

کسب و کار بانک را بيش ا پيش نمايان ساخته اس .

موبايل بانک ،بانکداري مبتني بر اس ام اس ،خود

(منصوري )0413 ،ولي مفهوم سيستم بانکداري جامع

موبايلي

و کارايي آن براي بسياري ا افراد هنو شناخته شده

و غيره هستند و همچنين روشهاي کسب کار جديدي

نيس

و به همين دليل بهره برداري بهينهاي ا سرمايه

بر اساس خدمات فنآوري ا قبيل بانکداري شرکتي يا

گذاريهاي انجام شده در اين بخش صورت نمي

تجاري (هدف قرار دادن نهادهاي کسب و کار)،

گيرد( .مهتابي )0414 ،ا سوي ديگر چالش مديري ،

بانکداري شخصي (انجام خدمات بانکي و ارايه

محيط ،هزينهها و بسياري ا موارد ديگر بهره برداري

محصوالت متناسب با نيا هاي مشتريان) و بانکداري

ا نظامها و فنآوريهاي نو را با مشکالت مواجه

عمده (هدف قرار دادن بانکهاي ديگر به عنوان

ميکند( .فابا )0421 ،لذا رسيدن به يک رويکرد جامع

پردا ها و کيوسکهاي اطالع رساني ،پرداخ
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و کالن در مديري

مشتريان نخس ) مطرح شده اس .
بانکداري الکترونيک بانکها را به استفاده ا

بنگاه مالي ميتواند مينه سا

گرايش عمومي به کاربرد سيستم بانکداري جامع در

قادر

بانک گردد( .نريماني )0416 ،عالوه بر اين واگرايي در

ميسا د(مولر )6112 ،و امکان استفاده ا انواع کانالهاي

تفکر حاکم بر فنآوري اطالعات نظام بانکي ،شناسايي

را فراهم ميآورد( .مقدسي )0421 ،عالوه بر

موانع و مشکالتي که بر سر راه استقرار سيستمهاي

آن چهار جنبه اساسي پذيرش و به هنگام نگهداشتن

نوين بانکداري وجود دارد ا اهمي

يادي بر خوردار

مقررات ،قانونمندي و تعريف و تدوين قوانين جديد،

اس ( .ربيعي )0421 ،بنابر اين رسيدن به يک تعريف

هماهنگي و تعريف عمليات در حيطه انواع مر ها و

جامع ا سيستم بانکداري جامع و شناسايي عوامل

يکپارچگي به عنوان فرايند فنآوري اطالعات و

موثر در استقرار اين سيستم ،رتبه بندي تاثير عوامل و

سبکهاي عملياتي مرتبط با آنرا در تعريف وتنظيم

ا بين بردن يا کاهش

فنآوري
پرداخ

پيشرفته

براي

ارايه

خدمات

ارايه راه حل و پيشنهاد جه

اده .)0416 ،اصل

آثار سوء عوامل موثر هدف اصلي اين پژوهش ميباشد

يکپارچه سا ي در بانکداري الکترونيک مستلزم وجود

که با توجه به ضرورت و اهمي

راهبردي استقرار

يک سيستم اطالعاتي يکپارچه و متمرکز با نقش

چنين سيستمي براي بانک ،جه

کمک به استقرار

روابط مطرح ميسا د(صرافي

راهبردي در کسب و کار بانکي تح

عنوان سيستم

بهينه سيستم بانکداري جامع در بانک سپه انجام
پذيرفته اس .

بانکداري جامع ميباشد.
بانکها

در اين مقاله ابتدا به تشريح کامل سيستم بانکداري

سيستم بانکداري جامع

جامع ميپردا يم و وايا و ابعاد آنرا مورد بررسي قرار

سوق داده اند ( .يمرمن )6100 ،استفاده ا سيستم

ميدهيم و چارچوب نظري و مدل آنرا مطالعه ميکنيم.

بانکداري جامع به تبع بانکهاي دنيا و با توجه به

سپس به بررسي عوامل موثر در استقرار سيستم

گستره کسب و کار بانکي امري اجتناب ناپذير در

بانکداري جامع پرداخته و مدل نهايي عوامل استقرار را

چرخه کسب و کار بانکي ميباشد( .بانک مرکزي،

در بانک سپه مورد سنجش قرار ميدهيم ونتايج به

در سالهاي اخير بخش عظيمي ا
سيستمهاي خود را به سم

موانع استقرار سيستم بانکداري جامع (53 /)Core Banking

دس

آمده را مورد بحث و بررسي قرار داده و

مرتبط کردن مشتري با تمام عمليات بانکي و حرک

ا

پيشنهادات ال م را براي بهبود تاثير هر يک ا عوامل و

محصول محوري به سم

مشتري مداري( .مجيدي

يا جلوگيري ا تاثير عوامل با دارنده بيان ميکنيم.

پور و ستاره )0411 ،به عل

گستردگي عظيم کسب و

در ادامه مقاله بخشهاي ير را خواهيم داش :

کار بانکي و افزايش رو افزون دادهها و تراکنشها و

سيستم بانکداري جامع و ضرورت آن ،چارچوب

پيچيدگي انواع سيستمهاي بانکي ،نيا به تمرکز در

نظري و مدل سيستم بانکداري جامع ،استقرار سيستم

دادهها ،فرايندها و همچنين مرتب و منظم بودن و

بانکداري جامع ،عوامل موثر در استقرار سيستم

يکپارچه بودن سيستم ارائه دهنده خدمات بانکي يکي

بانکداري جامع و ارايه مدل تحقيق ،روش شناسي

ا اجتناب نا پذيرترين نيا هاي کسب و کار بانکهاي

تحقيق ،نتايج تحقيقات و در انتها نيز تحليل نتايج و

امرو ي محسوب ميشود.
سيستم بانکداري جامع براي پاسخگويي به اين نيا

پيشنهادها ارايه خواهد شد.

سيستم بانکي در دنيا ايجاد شده اس  .واژه ""CORE

سيستم بانکداري جامع و ضرورت آن

در لغ

به معناي هسته و مرکز اس

ودر سيستم

بانکداري دنيا ايجاد کرده اس ( .صنايعي و صالح نيا،

معني محور و مرکز پردا شهاي بانک با در نظرگرفتن

 )0421در تعريف کلي بانکداري الکترونيک را استفاده

(بانک مرکزي،

ا فنآوريهاي پيشرفته نرم افزاري و سخ

افزاري

مفهوم افتصادي آن تعريف شده اس

 )0414و بر اساس تعريف کلي اصطالح "

Core

مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطالعات

 "Bankingبه مجموعه سامانههاي مرکزي که مجموعه

مالي به صورت الکترونيکي بدون حضور فيزيکي

عمليات مربوط به بانکداري در يک بانک را در خود

تعريف کرده اند( .مجيدي پور و ستاره )0411 ،بعضي

ثب

و نگهداري ميکند و پردا شها و عمليات بر روي

صاحبنظران تعريف کلي تري ارائه داده و استفاده ا

دادهها را بر عهده دارد اطالق ميشود( .منصوري،

ابزارها و کانالهاي الکترونيک و درگاههاي مختلف

)0413

نظير تلفن همراه ،تلفن ،تلويزيون ديجيتال به منظور
اطالع رساني ،ايجاد ارتباط و انجام مطمئن تراکنشهاي
بانکي را نيز مشمول تعريف بانکداري الکترونيکي

سيستم بانکداري جامع بر اساس مرکز ارائه دهنده
آن تعاريف مختلف دارد (منصوري )0413 ،ا جمله:
سيستم مرکزي مديري

حسابهاي محصوالت در

دانسته اند( .مقدسي  )0421تحوالت شگرف در عرضه

سراسر سا مان با اتصال به موتور پردا ش در اليه باال

بانکداري الکترونيک را به چهاردوره تقسيم کرده اند:

و ارتباط با سيستمها و کانالهاي ارتباطي در اليه مياني

باجه با هدف اتوماسيون

افزاري و نرم افزاري در

دوره اتوماسيون پش

و منطبق بر سيستمهاي سخ

فرايندهاي مرکز و موا نه حساب هاي سود و يان،

اليه يرين( .اينتورن .)6105 ،يک راه حل جامع جه

دوره اتوماسيون جلوي باجه با هدف کاهش فشار بر

خودکارسا ي تمام قسم هاي عمليات بانکي براي

کاربران و تسريع در ارائه خدمات و کم کردن اسناد

تمام مشتريان ،بانها و ار ها به طوريکه بتوان در

کاغذي ،دوره سوم متصل کردن مشتريان به حسابها

مجموعه جهاني به معرفي محصوالت جديد و سهول

با هدف دسترسي مشتري به حساب خود ا طريق

بهبود کيفي

درگاههاي مختلف و انجام معامالت به صورت

اس )6105 ،برنامهاي براي پردا ش دادههاي مربوط به

الکترونيکي و دوره چهارم يکپارچه سا ي سيستمها و

باجه و اتوماسيون

مديري

موسسه کمک کرد( .تي سي

تراکنشهاي رو بانک و پش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بانکداري الکترونيک تحوالت شگرفي را در نظام

بانکي مخفف عبارت " "Centralized On Realtimeبه

 / 40سعيده اصغر صرافي اده  -حميد رضا شهسواري

عمليات جلوي باجه( .گارتنر )6103 ،سيستم

سالهاس

کامپيوتري که به وظايف اصلي و ضرورتهاي کسب

سيستمهاي فنآوري اطالعات استفاده ميکنند دليل

و کار بانک اشاره ميکند و در پايهاي ترين سطح به
مديري

تراکنشهاي مالي بر اساس محوي

مشتري

اقدام مينمايد( .آي بي ام)6100 ،

گرايش و حرک

به سوي چنين سيستمي چيس ؟

طوفان فنآوري جديد مانند تلفن همراه ،محاسبات
ابري ،دادههاي بزر

بنابراين با جمع بندي تعاريف فوق سيستم
بانکداري جامع عبارتس

بانکها در تمام امور خود ا

ا يک سيستم فنآوري

انواع

در کنار معاشرت هميشه کاربران

در دنياي مجا ي و درخواس
چالش بزر

خدمات  1/63به يک
که پاسخ به آن ا عهده

تبديل شده اس

اطالعات استراتژيک با قابلي هاي مورد نيا براي

سيستمهاي پراکنده بانکي خارج اس ( .اسکينر،

اجراي عمليات بانک يا موسسه اعتباري که در آن

 )6104ا سوي ديگر بانکها عالوه بر درخواس

عالوه بر اتوماسيون کسب و کار اصلي ،اتصال به

فزاينده مشتريان ،با تغييرات سريع با ار مواجه اند و

مختلف ا يک سو و ارتباط با

پيچيدگي سيستمهاي بانکداري انطباق با تغييرات را به

سوي ديگر مطرح

شدت دشوار ميسا د بنابراين ساده و مدرن سا ي

درگاههاي پرداخ

انواع سيستمهاي فنآوري ا
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سيستمهاي بانکي تنها يک موضوع مربوط به هزينه يا

ميباشد ( .يمرين)6100 ،
سير تکامل سيستم بانکداري ا پيدايش شبکههاي

بهره وري نيس

بلکه پايداري کل کسب و کار را

کامپيوتري در دهه  0111آغا و تا کنون ادامه داشته

شامل ميشود( .فابا )0421 ،لذا بانکها بايد سه

ير(جدول )0مشخصات و

ضرورت کليدي را در پيش گيرند که عبارتند ا تمرکز

که در جدول

اس

مولفههاي هر دوره تفکيک شده اس

(ربيعي)0413 ،

به مشتري ،ادغام مديري

ريسک در سراسر سا مان و

با انديشي دوباره کسب و کار و اين سه موضوع تنها
و تجزيه و تحليل ،تمركز

تمركز بر دادههاي بزر

ريسك ،تمركز بر

بر روابط مشتري ،مديري

راهحلهاي مبتني بر تكنولوژي سيار

سيستمهاي

بالدرنگي ،چند كاناله وسيستمهاي مبتني بر رايانش
ابري

ا طريق استقرار سيستم بانکداري جامع امکان پذير
اس ( .سينها)6100 ،
سير تکاملي بانک ا يک فرايند دستي تا يک فرايند
کامال الکترونيکي در حرک

اس

(دژپسند و رسولي

سيستمهاي متمركز بانكي با  ،منعطف و

نژاد )0422 ،مکانيزه کردن عمليات بدون تمرکز،

سيستمهاي محصول محور و مبتني

و يکپارچگي سيستمها راهگشاي معضالت

مشتري محور

جامعي

بر بسته سيستمهاي پردا ش تراکنش بر روي مين

کسب و کار بانکي نخواهد بود( .فابا )0421 ،بنابراين

فرم

ويژگيهاي منحصر به فردي مانند تمرکز جامع
اکنون اين سوال مطرح اس

که اساسا چه نيا ي به

سيستمهاي بانکي ،توانايي تعريف سريع محصوالت،

تغيير سيستمها به سيستم بانکداري ميباشد .با اينکه
جدول :1سير تکامل سيستم هاي جامع بانکداري(ربيعي)0413،
2000-2010

1990-2000

1980-1990

1970-1980

2010-2020

سيستمهاي

سيستمهاي

سيستمهاي

سيستمهاي پردا ش

بالدرنگي،چند كاناله

متمركز بانكي با ،

محصول محور و

تراکنش بر روي مين

ريسك ،تمركز بر راهحل هاي مبتني بر

وسيستمهاي مبتني بر

منعطف و مشتري

مبتني بر بسته

فرم

تكنولوژي سيار

رايانش ابري

محور

تمركز بر دادههاي بزر

و تجزيه و

تحليل ،تمركز بر روابط مشتري ،مديري

موانع استقرار سيستم بانکداري جامع (53 /)Core Banking

ارتباطات سيستمي و آسان و استاندارد سيستم

فنآوري سيستم بانکداري جامع ،ميتوان در مورد

بانکداري جامع با ساير سيستمها ،داشتن استقالل ا

توسعه و استفاده در هر مرحله تصميم گيري کرد .به

سکوي نرم افزاري و سخ
مديري

افزاري و هر نوع پالتفرم،

آسان در تهيه کدها و برنامهها و تسهيل در

امور با رسي ،مديري

اين روش مشکالت احتمالي در هر مرحله به حداقل
ميرسد(سينها)6100 ،

ريسک ،مقابله با پولشويي

اجزا اصلي سيستم بانکداري جامع ا سه جزء رابط

سيستم بانکداري جامع را به عنوان يک راه حل و يک

کاربري و نمايش (اينترفيس) ،پردا ش و ذخيره و

و کسب

با يابي تشکيل ميشود (فابا .)0416 ،بر اساس اين 4

سود بيشتر براي موسسه مالي مطرح کرده اس .

جزء اصلي مدل معماري سامانههاي بانکداري جامع

(سيرام)6104 ،

به انواع ير تقسيم ميشود.

ضرورت جه

پايداري و بقا و امکان رقاب

معماري سيستم بانکداري جامع
معماري سيستم بانکداري جامع بر اساس فلسفه
ماژوالر بنا نهاده شده اس ( .مهتابي )0414 ،در اين
شيوه جديد ،سيستم به قطعات پايه و مجزا تجزيه شده
دنياي کسب و کار مورد استفاده قرار گيرد (ر )6100 ،
طراحي ماژوالر شامل جداسا ي سا ههاي اصلي
سا مان با اصول ير ميباشد:
 -0دادهها :جداسا ي دادههاي اصلي و عملياتي و
تحليل تقسيم آنها به بخشهاي کوچکتر
 -6منطق کسب و کار :متمرکز ساختن قوانين در يک
موتور مجزا
 -4مدل فرايندي :مجموعه افراد شخص و قابل
مديري
 -3گذرگاه خدمات سا ماني :گذرگاهي براي به
استراک گذاشتن سرويسها
 -5کانالها :مجموعه عوامل ارتباطي با مشتريان
 -0موتور محصوالت اصلي :تعريف و توسعه دهنده
اصلي محصوالت
 -1رابط کاربري ( يمرمن)6100 ،
پس ا ايجاد مدل جزئي کسب و کار نحوه ارتباط
معماري تکنولوژي با معماري کسب و کار مشخص
ميشود( .ر  )6100 ،وبا مشخص شدن ماژولهاي
مدل جزئي و مدل مفهومي و معماري کسب و کار و

ورد که براي سيستمهاي سنتي مناسب بود
 -6مدل ساختار نيافته :مدل غيرقابل قبول که مکان
اليهها در آن معلوم نيس
 -4مدل کالين  /سرور :در اين ساختار داده ا بقيه
بخشها جداس
 -3مدل سه اليه :با محوري

مجزا بودن سه اليه مورد

بحث
 -5مدل چند اليه :شکستن بعضي ا اليهها به اليههاي
جزيي تر
 -0مدل شي گرايي تو يع شده :بنا نهاده شده بر اساس
مفاهيم شي گرايي
 -1مدل کامپوننتي (ماژوالر) :شکستن سيستم به
قطعات مستقل جزيي با ارتباط سيستمي با ساير
اعضا
 -2مدل سرويس :ارايه خدمات بر اساس مفهوم
سرويس گرايي (فابا )0416
تمامي سيستمهاي بانکداري جامع نوين بر اساس
مدل ماژوالر و با استفاده ا مفهوم سرويس بنا نهاده
شده اند( .فابا )0416 ،در شکل شماره يک مدل
مفهومي بانکداري جامع ايران مصوبه شوراي راهبردي
بانکداري الکترونيک را مشاهده ميکنيد( .فابا)0416 ،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

و هر قطعه به گونهاي طراحي ميشود که در سراسر

 -0مدل تکهاي :همه چيز يکجاس

مانند نرم افزار

 / 42سعيده اصغر صرافي اده  -حميد رضا شهسواري

کنار تمام مولفههاي فوق امکان استقرار موفق سيستم

استقرار سيستم بانکداري جامع
روش مناسب توسعه و استقرار بانکداري جامع به

بانکداري جامع فراهم ميشود.

عوامل بسياري مانند اهداف ،وظايف و جدول ماني
بستگي دارد ( .يمرمن )6100 ،استقرار يک سيستم
بانکداري جامع بسيار پيچيده و مانبر و پر هزينه

موانع استقرار سيستم بانکداري جامع
همواره اجرايي نمودن و استقرار سيستمها يکي ا

اس ( .سينها )6100 ،مدل استقرار داراي سه مرحله

مهمترين و چالش برانگيزترين مراحل چرخه سيستمها

مرحله اول تمرکز بر معماري سيستم

محسوب ميشود( .سينها )6100 ،تحقيقات نشان

سپس انديشه در مورد پالتفرم و بعد ا آن انتخاب راه

ميدهد مسايل بسيار يادي در حو ه يکپارچه سا ي،

حل مناسب .راه حل ميتواند ساخ  ،خريد (درون

سا گاري و مديري

تغيير در اجراي سيستم وجود

سپاري و يا برون سپاري) و يا ترکيبي ا هر دو باشد.

دارد (ر  )6100 ،و بانکهاي بزر

(سيرام)6104 ،

بسيار مهمي براي استقرار کامل سيستم بانکداري جامع

اساسي اس

مرحله اول ،انتخاب نقشه راه بانک ،تعهد و
سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

سياس هاي حاکميتي در استقرار سيستم ميباشد.
( يمرمن )6100 ،در مرحله بعد تعريف درس

ا

کسب و کار و ايجاد يک درک مشترک ا تاثير آن در
کسب و کار بر عملکرد مالي ،بانک بسيار مهم اس .
(سينها  )6100بعد ا آن شناسايي عوامل موثر و موانع
و چالشهاي استقرار سيستم بانکداري جامع بايد به
دق

انجام گرفته و راه حل مناسب براي آن پيش بيني

شود( .ر  )6100 ،با انتخاب يک استراتژي درس

چالشها و مسايل

و کنار گذاشتن تمامي سيستمهاي قديمي شان دارند.
(ربيعي)0421 ،
الو و همکاران ( )6110عوامل موثر در به وجود
آمدن سيستم را در سه مرحله تقسيم بندي نمودند:

 -0عوامل و چالشهاي قبل ا سيستم
مفاهيمي چون معماري کالن فنآوري ،برنامههاي
کلي ،مطالعات امکان سنجي ،قابلي
فنآوري براي سا مان ،حاکمي

شناسايي بهترين

و گرايش مديران،

استقرار و انديشيدن به راه حل موانع شناسايي شده در

شکل  :0مدل مفهومي سيستم بانکداري جامع مصوبه شوراي راهبردي بانکداري الکترونيک(فابا)0416 ،
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فرهنگ سا ماني ،آمو ش و توجيهات اقتصادي

الف -6-عوامل تکنولوژيکي :عوامل مربوط به

بايد قبل ا شروع به استقرار سامانه بانکداري جامع

تکنولوژي فنآوري اطالعات ،امکان تهيه سخ

افزار

مورد بررسي و نتيجه گيري قرار گيرند.

و نرم افزار مورد نيا  ،وجود نيروي انساني متخصص و

 -6عوامل بعد ا استقرار سيستم

فرايند پيچيده انتقال دادهها و فرايندها ا سيستمهاي

الو عواملي چون استقبال و انگيزههاي ال م جه

قديمي بانک به سيستم بانکداري جامع که در سه

استفاده ،ميزان آمو شهاي داده شده ،اعتماد کاربران،
امني

الکترونيکي را ا موضوعاتي برشمرد که بعد ا

شاخص کلي دسته بندي ميشوند (لوئيس)6110 ،
 -0شبکه :توانايي ايجاد شبکه ضروري با امني

کافي

استقرار سيستم بايد مورد توجه قرار گيرند.

جه

استقرار سيستم بانکداري جامع (ميلر،6113

 -4عوامل حين استقرار سيستم

اسمي

)6115

الو عوامل موثر در استقرار سيستم را به دو گروه

 -6سخ

تقسيم بندي کرد و لوئيس ( )6110آنها را در چهار

سخ

دسته کلي قرار داد .مجموعه تحقيقات محققان در

(مير ،6113اسمي )6115

سالهاي مختلف به تکميل شدن مدل پيشنهادي الو و
لوئيس انجاميد:

افزار و نرم افزار :توانايي تامين و تهيه
افزارها و نرم افزارهاي جامع مورد نيا

 -4نيروي انساني ماهر :وجود نيروي انساني متخصص
در مينه بانکداري جامع و توانايي استخدام و
پيش بيني نشده و بحراني در مواقع ضروري و

مربوط به تجهيزات ،امکانات ،هزينه ها
الف -0-عوامل مالي :مجموعه هزينههاي مربوط

همچنين قابلي

تشخيص بهترين فنآوري براي

به بخشهاي مختلف يک سيستم بانکداري جامع را

کسب و کار بانک (اسمي  ،6113کالوس )6111

شامل ميشود( .لوئيس)6110 ،

ب) عوامل نرم :عواملي که نا ملموس بوده(لوئيس،

 -0هزينه يرساخ  :ميزان هزينهاي که براي ايجاد
يک شبکه امن و اختصاصي جه

برقراري ارتباط

مجموعه بانک بايکديگر مورد نيا

اس

(ميلر ،6113فليس )6113
 -6هزينه سخ

ميباشد (پولند و ويليامز)6116 ،
ب :0-عوامل اجتماعي /فرهنگي :آنچه که مربوط
به سطح فرهنگ ،آمو ش و خالقي

افزار :هزينههاي مربوط به تهيه و

فراهم نمودن قطعات سخ

 )6110و ميزان تاثير گذاري آنها طوالني و بيشتر

افزاري ،سرورها ،مين

سا مان مربوط

ميشود در اين گروه دسته بندي ميشود(لوئيس،
)6110

فريمها ،سيستمهاي موجود در شعبه ،ابزارهاي

 -0انطباق :انطباق واقعيات کسب و کار بانک با مفاهيم

درگاههاي مختلف ا قبيل خود پردا  ،پايانه فروش

استاندارد سيستم بانکداري جامع (الو ،6110لوئيس

شعب و فروشگاهي ،پرينتر ،اسکنر و ساير سخ

 ،6110کشتري )6110

افزارهاي قابل استفاده در سيستم بانکي (
اسمي  ،6115کالوس)6111

 -6قوانين و مقررات :کمبود قوانين و مقررات مورد
نيا در حو ه استقرار سيستم بانکداري جامع ،نبود

 -4هزينه نرم افزار :ميزان هزينهاي که براي تهيه نرم

تعريف مشخص و واحد ا سيستم بانکداري جامع

افزار جامع سيستم بانکداري جامع چه ا طريق

و نبود روشهاي استاندارد استقرار سيستم در اين

برون سپاري ،درون سپاري و يا تلفيق هر دو روش

شاخص طبقه بندي ميشوند (الو ،6110لوئيس

مورد نيا اس

(اسمي

 ،6115کالس )6111

 ،6110کشتري )6110

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

الف) عوامل سخ  :مجموعه عوامل ملموس و

تربي

نيروي ماهر با قابلي

حل و فصل مشکالت

 / 31سعيده اصغر صرافي اده  -حميد رضا شهسواري

 -4خالقي  :انعطاف پذيري و فقدان يک چارچوب
مشخص در کسب و کار بانکي ،ميزان عالقه
کارکنان به عل

سختي کار و تعارض با منافع

 -4تغييرات مديريتي :ميزان تغييرات در مديري
و استمرار مديري

ارشد

پروژه انکداري با هدف برنامه

ريزي کافي براي استقرار سيستم ( .پولند،6116

شخصي ،نگراني مديران سا مان ا حصول نتايج

لوئيس )6110

عملکردي ،ضعف فرهنگ سا ماني و آمو ش

مدل مفهومي موانع استقرار سيستم بانکداري جامع

کارکنان ،اقتصاد دستوري و دولتي در اين شاخص

را در شکل ير (شکل  )6نشان داده شده اس  .بر

طبقه بندي ميشوند (الو  ،6110لوئيس ،6110

اساس مدل فوق چهار فرضيه اصلي تحقيق به صورت
ير ارايه ميشوند:

کشتري )6110
ب -6-عوامل مديريتي :مجموعه عوامل موثر
مربوط به مديري

سا مان در اين دسته قرار دارند.

(لوئيس)6110 ،
 -0مديران متخصص :آگاهي و دانش مديران ارشد
سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

مياني ،توانايي توجيه سيستم توسط مديران مياني
(پولند  ،6116لوئيس )6110
 -6مديري

تصميم :رابطه مناسب بين مديران ارشد و

فنآوري اطالعات ،همکاري واحدهاي مختلف
دس

 -1عوامل مالي در استقرار سيستم بانکداري جامع در
بانک سپه تاثير دارند.
 -۲عوامل تکنولوژيکي در استقرار سيستم بانکداري
جامع در بانک سپه تاثير دارند.
 -۳عوامل اجتماعي ،فرهنگي در استقرار سيستم
بانکداري جامع در بانک سپه تاثير دارند.
 -۴عوامل مديريتي در استقرار سيستم بانکداري جامع
در بانک سپه تاثير دارند.

اندرکار در استقرار سيستم( .الو  ،6110پولند

 ،6116لوئيس )6110

شکل  :6مدل مفهومي عوامل موثر بر استقرار سيستم بانکداري جامع بر اساس مدل لوييس و همکاران 6110
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که  01پرسش نامه به صورت کامل جواب داده شده

روش شناسي تحقيق
اين تحقيق ا نوع کاربردي بوده و روش تحقيق

بود.
براي تجزيه تحليل نتايج بدس

توصيفي تحليلي و ا لحاظ اجرايي روش ميداني

آمده ا آمار

ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق شامل مديران ارشد

توصيفي نظير شاخصهاي مرکزي (ميانگين ،ميانه ،مد،

و تصميم سا  ،مديران مياني ،کارشناسان سيستم بانکي

درصد ،تو يع فراواني ،جدول و نمودارهاي مربوطه) و

و کارشناسان واحد فنآوري اطالعات سا مان و

آمارهاي استنباطي مانند شاخصهاي پراکندگي،

کنترل بانک و کارشناسان

انحراف استاندارد ،واريانس ،کشيدگي و چولگي

همچنين شرک
شرک

تح

استفاده شده و با استفاده ا تجزيه و تحليل استنباطي

پيمانکار ميباشد.

ا آنجاييکه حجم جامعه آماري محدود وحدود

فرضيههاي پژوهش مورد آ امايش قرار گرفته اس .

صدوپنجاه نفر ميباشد بنا بر اين براي انتخاب نمونه

بنابر اين با توجه به نوع متغييرها ا آ مونهاي آماري

آماري ا روش طبقه بندي شده و انتخابي ا ميان

مقايسه ميانگين يک متغييري با نرم افزار SPSSاستفاده

طبقات مختلف جامعه آماري به صورت طبقهاي ساده

شده اس .
براي تس

استفاده شده و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه

نرمال بودن تو يع متغييرها نيز ا آ مون

اطالعات ا ابزار پرسش نامه استفاده شده اس  .براي

تاييدي پرسشنامه ا تکنيکهاي آ مون فريدمن نرم

جمع آوري دادهها پرسش نامه محقق ساختهاي با 60

افزار ليزرل ،براي تحليل فرضيههاي پژوهش با توجه

سوال در دو بخش تهيه شد که بخش اول آن به جمع

به نرمال بودن تو يع دادهها ا آ مون  Tتک نمونه و

آوري اطالعات فردي هر يک ا پاسخ دهندگان ا نظر

براي رتبه بندي متغييرهاي موثر و همچنين رتبه بندي

و وظيفه آنها در

کلي شاخصهاي تاثير گذار ا آ مون فريدمن استفاده

شص

سن ،مدرک و رشته تحصيلي ،سم

قبال سيستم بانکداري جامع مربوط اس  .بخش دوم
پرسشنامه با توجه به معيارها و عوامل تاثير گذار در
استقرار سامانه بانکداري جامع به گونهاي طراحي شده
تا ضمن رد يا تاييد هر فرضيه ،ميزان تاثير گذاري هر
يک ا عوامل نيز مشخص گردد .گزينههاي پاسخ هر
سوال بر اساس طيف پنج گزينهاي ليکرت طراحي شده
اند که امتيا ات آنها به ترتيب ا يک تا پنج اختصاص
داده شده اس  .در مجموع  25پرسش نامه تو يع شد

شده اس .
نتايج تحقيق
آمار توصيفي همه متغيرهاي بهکاررفته در تحقيق
در جدول ير(جدول  )6خالصه شده اس  .در بخش
اول مهمترين شاخصهاي مرکزي و پراکندگي
متغيرهاي تحقيق ارائهشده اس  .ا بين شاخصهاي
مرکزي ،ميانگين و ميانه و ا شاخصهاي پراکندگي،

جدول  :6نتايج توصيفي متغييرهاي پژوهش
حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

واريانس

چولگي

کشيدگي

عامل
عوامل مالي

10111

00111

۲0۴۴۲

109۴1

10..۴

10۳.۲

-10۳۲۴

عوامل تکنولوژيکي

۲01۲0

۴0.01

۳0۲۴۴

106۴۲

10۴1۳

10۴10

-10۳99

عوامل اجتماعي ،فرهنگي

10۴1.

۴091.

۳0101

1061۳

10۳.6

10۲90

101۴1

عوامل مديريتي

1066.

00111

۳0661

10.1.

10011

-10.۳۲

100.۴

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نفر ميباشد .در اين پژوهش براي جمع آوري
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جدول  :4نتايج بررسي فرضيههاي تحقيق
فاصله اطمينان %59

t

ميانگين

مقدار معناداري

موانع مالي

- ۴06

۲0۴۴۲

10111

- 10.11

موانع تکنولوژيکي

۲09۴

۳0۲۴۴

10110

101..

10۴11

موانع اجتماعي ،فرهنگي

106۳۲

۳0101

100۳1

- 1011.

10۲1.

موانع مديريتي

.0۲۳۴

۳0661

10111

10۴..

10.۴۴

ابعاد پژوهش

مقدار

انحراف معيار متغيره استفاده شده اس  .عالوه بر

جدول

حد پائين

حد باال
- 10۳10

ير(جدول  )3ميباشدکه در آن «موانع

اين براي هر متغير ماکزيمم و مينيمم نيز ارائه شده

مديريتي» در رتبه نخس

اس  ،که تفاضل اين دو مقدار ،يکي ا سادهترين

تکنولوژيکي» و «موانع اجتماعي ،فرهنگي» در رتبههاي

شاخصهاي پراکندگي ،يعني ضريب تغييرات را

بعدي قرار دارند .ا سوي ديگر «موانع مالي» ا

سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

کمترين اهمي

بهدس آمده ميآورد.
فرضيات تحقيق با استفاده ا تکنيکهاي آماري
مورد سنجش واقع شده و با توجه به نتايج بدس
آمده(جدول  )4تاثير عوامل تکنولوژيکي و مديريتي
تاييد شده و تاثير عوامل مالي و فرهنگي اجتماعي تاييد
نشد.
رتبهبندي ميزان اهمي

هر يک ا ابعاد تحقيق و

اولوي

قرار دارد« .موانع

برخوردار اس .

جدول  :3رتبهبندي ميزان اهمي
شاخص

متغييرهاي تحقيق

رتبه

ميزان اهميت

موانع مديريتي

0

4041

موانع تکنولوژيکي

6

6020

موانع اجتماعي ،فرهنگي

4

6063

موانع مالي

3

0054

همچنين شاخصهاي مربوط به هر متغيير به شرح
جدول  :5رتبهبندي ميزان اهمي

رتبه

ميزان اهميت

عامل
مديريتي

تصميم گيري

0

1004

مديريتي

تغييرات مديريتي

6

1045

تکنولوژيکي

انتقال

4

2015

مديريتي

مديران متخصص

3

2004

تکنولوژيکي

نيروي انساني ماهر

5

1016

اجتماعي/فرهنگي

خالقي

0

1012

تکنولوژيکي

شبکه

1

0002

تکنولوژيکي

سخ

2

0000

اجتماعي/فرهنگي

قوانين و مقررات

1

0005

اجتماعي/فرهنگي

انطباق

01

5061

مالي

هزينه نرم افزار

00

3054

مالي

هزينه يرساخ

06

3031

04

3031

مالي

شاخص

شاخصها

افزار و نرم افزار

هزينه سخ

شبکه

افزار
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رتبه

در

بندي

شاخصهاي

اهمي

مقايسه نتايج پژوهش با تحقيقات قبلي

هر

متغيير(جدول « ،)5مراکز چند گانه تصميم گيري» در

با توجه به تحقيقات النا انتظار( )6100در مورد

قرار دارد« .تغييرات مديريتي» و

بررسي و رتبه بندي موانع استقرار سيستم بانکداري

«دشواري انتقال ا ا سيستمهاي قديم به سيستم

جامع در بانک کشاور ي ايران که در نتيجه آن موانع

جديد» در رتبههاي بعدي قرار دارند .ا سوي ديگر

مديريتي با بيشترين تاثير گذاري و سپس موانع

افزارهاي ال م» و «هزينه

فرهنگي و بعد ا آن موانع تکنواژيکي و مالي موثر

رتبه نخس

اولوي

«هزينه باالي تامين سخ

باالي سرمايه گذاري در ير ساخ
کمترين اهمي

امور ارتباطات» ا

برخوردار اس .

گزارش شده اند بر خالف اين تحقيق که تاثير عوامل
مالي و فرهنگي/اجتماعي به اثبات نرسيده اس  .ا
مقايسه نتايج اين دو تحقيق ميتوان به اين نتيجه رسيد

نتيجه گيري

که اوال موضوع سرمايه گذاري در فنآوري اطالعات

مديريتي در استقرار سيستم بانکداري جامع در بانک

پذيرفته شده براي مديران سا مان تبديل شده و مديران

تهيه

ا سرمايهگذاري در اين بخش استقبال ميکنند ثانيا

پايين و قطعي

آمو شهاي چند ساله و برگزاري سمينارها و

شبکه و نبود نيروي انساني ماهر و متخصص در مينه

کنگرههاي علمي در کشور و اطالع رسانيهاي

بانکداري جامع و همچنين عواملي مانند تغييرات

گوناگون باعث ارتقاي فرهنگ ،دانش و آگاهي نسب

مديريتي ،عدم وجود مديران متخصص و مراکز چند

به سيستم بانکداري جامع گرديده اس .

سپه تاثير دارند .بنابراين عواملي چون محدودي
سخ

افزار و نرم افزار ال م ،سرع

گانه تصميم گيري ا عوامل موثر و با دارنده در

همچنين پژوهش موانع ورود فنآوري اطالعات در

استقرار سيستم بانکداري جامع ميباشند اما تاثير

بانک سامان توسط عليرضا ربيعي و هرا بوستاني

عوامل مالي و فرهنگي به اثبات نرسيد .به نظر ميرسد

( )6100مورد مقايسه قرار گرف  .بر طبق اين تحقيق،

مديران امرو ه براي سرمايه گذاري و هزينه در مينه

در راه استقرار يک سيستم استراتژيک خاص در بانک

فنآوري اطالعات ديدگاه استراتژيک دارند و همچنين

سامان موانع مالي و موانع تکنولوژيکي تاثير گذار

آگاهي و درک کل سا مان ا سيستم بانکداري جامع به

نبودهاند و موانع مديريتي ،فرهنگي و اجتماعي به

سبب آمو شهاي مختلف و درک نيا ها باال رفته

ترتيب تاثيرات بيشتري بر ورود فنآوري به سا مان را

اس  .يکي ا مهمترين يافتههاي تحقيق نقش بسيار

داشته اند .برخالف يکي ا نتايج اين تحقيق در تحقيق

برجسته و پررنگ اطالعات بانکي موجود در تغيير

حاضر موانع تکنولوژيکي به عنوان يک مانع مهم در

بطوريکه اطالعات قبلي و بجا

استقرار سيستم بانکداري جامع محسوب ميشود .با

مانده ا سيستمهاي قبلي براي انتقال به سيستمهاي

در شاخصهاي داراي اختالف در اين دو تحقيق

سيستمهاي بانکي اس
جديد چالشي بزر

براي سيستم را فراهم ميآورند و

تاثير بسيار يادي در موفقي

استقرار سيستم دارند .هر

دق

ميتوان نتيجه گرف

در بانکهاي با قدم

بيشتر که

درآن دادهها ا گستردگي يادي برخوردار اس

و

چقدر توانايي در حل و فصل و تعيين و تکليف

ساختار دادهها ناقص ميباشد موضوع انتقال دادهها به

دادههاي قبلي و انتقال آنها به سيستم جديد باال باشد به

ترين و چالش بر انگيز ترين مراحل

همان نسب

احتمال موفقي

کامل آن در سا مان باال ميرود.

سيستم جديد و استقرار

يکي ا سخ

استقرار سيستم جامع بانکي تبديل ميشود.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بر اساس يافتههاي تحقيق ،موانع تکنولوژيکي و

به ويژه در تامين سيستم بانکداري جامع به امري کامال
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در تحقيقاتي که توسط عزيزي ( )6104در رابطه
با مقايسه عوامل استقرار بانکداري جامع در ايران و
هند انجام شده موانع استقرار در ايران به ترتيب
اولوي

ساختاري ،تکنيکي و مالي طبقه بندي شده

اس  .برخالف آن در تحقيق حاضر موانع مالي به
عنوان يک مانع در استقرار سيستم بانکداري جامع
بانک سپه محسوب نمي شود.
پيشنهادهاي کاربردي براي بانک سپه
بر اساس نتايج تحقيق ،انتقال ا سيستم قبل به
سيستم بانکداري جامع باالترين تاثير را در بين
شاخصهاي تکنولوژيک بر استقرار سيستم دارد بنا بر
اين پيشنهاد ميشود که بخش تحقيق و توسعه بانک
سال ششم /شماره هفدهم و هجدهم /بهار و تابستان 9314

(اداره کل تحقيقات و کنترل ريسک) با همکاري بخش
فنآوري اطالعات با در نظر گرفتن شرايط فني و
فرهنگي سا مان و همچنين ساختار دادهها و فرايندها،
تحقيقات جامع براي بدس

آوردن يک روش و مدل

مناسب و مطابق نيا هاي بانک جه

انتقال دادهها و

فرايندها انجام دهد و در اين راه ا تجربه بانکهاي
ديگر ،مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و شرک هاي معتبر
استفاده نمايد.
همچنين بخش مديري

کسب و کار سا مان (اداره

کل تشکيالت و روش ها) نسب

به تغيير و ياحذف

رويههاي قديمي و منسوخ و ايجاد روشهاي نوين و
هم راستا با فنآوري اطالعات ا طريق مهندسي مجدد
فر آيندها و با انديشي دوباره رويههاي کسب و کار
اقدام نمايد.
در مينه تکنولوژي طرح امني

جامع شبکه و

خريد تجهيزات ا شرک هاي معتبر در دستور کار
قرار گيرد
در بعد نيروي انساني گزينش نيرو بر اساس
شايستگي فني و تحصيالت مرتبط ،پرورش نيروي
انساني ماهر در مينه طراحي و پياده سا ي بانکداري
جامع و تشکيل تيمهاي کاري توانمند به جاي
گروههاي کاري بي رمق فعلي و ايجاد نظام دقيق

تشويق و تنبيه بر اساس نتايج تيمها ميتواند موثر
باشد.
در بعد مديري  ،شرک

منظم و هدفمند مديران

در سمينارها و کالسهاي مرتبط ،تغيير نظام فكري
مديران در قبال استقرار سيستم بانکداري جامع و
ايجاد نگرش واحد ،توجيه كامل مديران

تالش جه

به وظايف مرتبط ،افزايش هماهنگي و ارتباطات ميان
مديران ارشد و مديران فنآوري اطالعات ،مديرت
يکپارچه واحد فنآوري و کسب و کار سا مان ،ثبات
ارشد و مديري

در مديري

پروژه به منظور برنامه

ريزي بلند مدت و تعيين با ههاي ماني منطقي جه
پيشبرد فعالي ها به استقرار بهينه سيستم کمک ميکند.
منابع و مآخذ
باقري ،سروش .)0414( .مدل ايراني تمنوس .بانکداري
الکترونيک .شماره  .34صفحه 60-63
به کيش ،مهدي .)0420( .اقتصاد چيس ؟ .تهران :نشر ني
خاکي ،غ ،ر .)0425( .روش تحقيق با رويکردي به پايان
نامه نويسي .تهران :کانون فرهنگي انتشارات داري .
چاپ دوم
دژپسند ،فرهاد و رسولي نژاد ،احسان .)0422( .مقدمهاي
بر تجارت الکترونيکي .همدان :نشر نورعلم
ربيعي ،مجيد .)0413( .روش انتخاب بانکداري متمرکز
الکترونيک .بانکداري الکترونيک .شماره  .01صفحه
02-03
شريفي ،محمد .)0411( .موانع بانکداري نوين .وبگاه
بانک مرکزي
صرافي اده ،اصغر .)0416( .فناوري اطالعات کسب
برتري رقابتي ا طريق فناوري .تهران :ترمه
صرافي

اده ،اصغر .)1۳9۲( .سيستم اطالعات

استراتژيک .تهران :ترمه
صنايعي ،علي وصالح نيا ،منيره .)0421( .تجارت
الکترونيک .انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان
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