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  یدهچک

 نـه ینـو در زم  یانیو جر هنمودظهور  یدر اقتصاد جهان ریاخ يها سال یطبانکداري همراه مفهومی جدید است که 

در  نیادیبن یراتیی، تغنماید  یم هیمفهوم ارا نیکه ا يانداز است. در چشم گردیده جادیداد و ستد ا تجارت و میمفاه

و  کیهاي گذشته، تجارت الکترون خواهد شد؛ اگرچه در سال جادیهاي وابسته به آن ا تجارت و مقوله ياجزا تمامی

تجارت همراه  ژهیو ايیمزا لیبود اما به دل جادکردهیتجارت ا ايیدر دن یعیموج وس کیکترونبه تبع آن بانکداري ال

 شـرفت یپ وبـاالي تلفـن همـراه     نفـوذ نسـبتاً   بیضر از،یحداقل امکانات مورد ن ،یمکان تیاز جمله عدم محدود

رشد آن،  زانیب شده و مجل يفناور نیا يباال يها تیظرف يامروزه توجه ها به سو م،یس یب یارتباط يها يفناور

  دهد.  یم کینزد يا ندهیاقبال و رواج گسترده آن را در آ دینو

هاي بانکداري و پرداخت همراه در سراسر دنیا، و  در این مقاله تالش شده است با بررسی اوضاع جاري سیستم

ویج این فناوري دست سازي و تر مقایسه شرایط موجود در جمهوري اسالمی ایران، به یک مدل مناسب براي پیاده

هـا را انتخـاب نمـوده و از     تـرین روش  هاي خارجی، مطمئن توان با استفاده از تجارب نمونه یابیم. بدین ترتیب می

آزمون و خطا پرهیز نمود. در همین راستا، بخش اول مقاله به معرفی ادبیات موضوعی تجارت، بانکداري و پرداخت 

سـازي شـده در سـطح دنیـا بـا       هاي پیاده بخش دوم، سیر تکامل سیستمهمراه و زمینه کلی اختصاص دارد. در 

شود. در بخـش   اي بررسی شده و نقاط قوت و ضعف و دالیل شکست و موفقیت آنها تحلیل می بندي منطقه تقسیم

سازي شده مورد بحث و بررسی  هاي پیاده هاي صورت گرفته و زیرساخت سوم وضعیت کشور ایران از لحاظ فعالیت

گیرد. در بخش پایانی، با استفاده از اطالعات به دست آمده یک مدل اقتصادي مناسب با شرایط ایران، و بر  میقرار 

  شود. اساس شرایط فناوري بانکداري و تجارت همراه ارائه می
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  . مقدمه1

 نظـور ایجـاد  بـه م  هـاي نـوین   روشراه را بـراي اسـتفاده از    سیم و همراه، بی هايفناوري وتوسعه فناوري پیشرفت

 شود تلفـن همـراه بـه    کند، باعث می هایی که این فناوري ارائه می قابلیت .بازکرده است جدید ارائه خدمات و کاربردها

یـک رسـانه جدیـد بـراي     ها  این پیشرفت درواقع .تبدیل شود جامعه به فوري ارائه اطالعات براي مهمهمراه  ابزار یک

هایی که این رسانه جدیـد بـراي ارائـه خـدمات مـالی و بـانکی بـه         ست. روشارائه خدمات به شهروندان خلق نموده ا

ي الکترونیکـی و  راي از بانکدا مجموعه شود. بانکداري همراه زیر شهروندان فراهم کرده است بانکداري همراه نامیده می

نماید. انگیـزه   ی میرسان هاي اروپا به مشتریان خدمت درصد بانک 95تجارت همراه است که در حال حاضر در بیش از 

تـر و همچنـین کـاهش     ها براي ارائه چنین خدمتی، در اختیار گرفتن یک کانال توزیع دیگر و البتـه مـؤثر   اصلی بانک

هـاي تجـارت همـراه اسـت کـه ارتباطـات وسـیع و         بانکداري همراه یکی از مهمترین حـوزه  .هاي عملیاتی است هزینه

و انتقـاالت پـولی کـه در شـبکه تجـارت        ت همراه دارد. بخش اعظمی از نقلهاي تجار گذاري مؤثر بر سایر حوزه تأثیر

شود؛ لذا بانکـداري همـراه از یـک سـو بـا       ها و شبکه بانکداري همراه آنها انجام می شود از طریق بانک همراه انجام می

رت الکترونیکی فعالند، هایی که در حوزه تجا مشتریان خود در ارتباط است و از سوي دیگر قادر است براي سایر بنگاه

خدمات مالی مؤثري را فراهم نماید. خدمات بانکداري همراه همان خدمات متداول بانکی اسـت کـه از طریـق شـبکه     

نظیـر خـدمات    ها را شدیداً به این موضوع معطوف نمـوده اسـت، امکـان بـی     شود. عاملی که توجه بانک همراه ارائه می

  ت بانکی است. هاي ارائه خدما همراه در کاهش هزینه

  هاي همراه تکامل تکنولوژي و اقتصاد  . آشنایی با ابزار2

این ابزار در اکثـر تعـاریف بـه عنـوان     یف مشترك وجود دارد، یک تعر ارائه شده از ابزارهمراه تعاریف در میان تمام

شـده بـر روي سـیم    سیم، چه از طریـق اینترنـت ارائـه     سیم، چه از طریق اینترنت بی ابزاري شخصی، که به صورت بی

هـاي اطالعـاتی هسـتند، شـناخته      هاي مخابراتی و چه از طریق شبکه مخابراتی قادر به برقراري ارتباط با شبکه کارت

ار موبایل سیم است، ابز که یک سازمان تحقیقات و مشاوره در زمینه ارتباطات بی 1جونیپر شوند. مؤسسه تحقیقاتی می

ها پشتیبانی از ارتباطات تلفنـی همـراه اسـت، و    مام ابزارهایی که کاربرد اصلی آنت«کند که:  را بدین ترتیب تعریف می

بـوده و در وهلـه اول بـه منظـور      Wi-Fiهاي قابل حمل مجهـز بـه قابلیـت برقـراري ارتبـاط       همچنین برخی دستگاه

بنـدي   ن دسـته هـاي ارتباطـاتی طراحـی شـده باشـند. ایـ       العات به صورت همراه بر روي شبکهجایی و انتقال اط جابه

 هـا را در بـر   هاي همراه هوشمند و تبلـت  هاي تلفن همراه معمولی، تلفن ي تلفن همراه ارزان قیمت، دستگاهها دستگاه

گیرد؛ اما سایر ابزار قابل حمل دیگر که کاربرد اصلی آنها چیزي به غیر از ارتباطات، مثال سـرگرمی اسـت، در ایـن     می

  .  اند از این جمله GPSهاي بازي دستی و مسیریاب هاي  اي موسیقی، کنسوله کننده گیرند. پخش مجموعه جا نمی

تجـارت   از ايزیرمجموعـه  هـا  فنـاوري  توسعه و فناوري پیشرفتتجارت همراه به عنوان یکی از محصوالت و نتایج 

 طریق از که است الکترونیک تجارت یافتهگسترش شکل همراه تجارت که می گوید چنین نیز کین .2است الکترونیک

 ارزش داراي غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  مبادله گونه هر را همراه تجارت نیز دیگر برخی .می گیرد انجام اینترنت همراه

                                                
1- Juniper Research 
1- Moler & Versech 
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 تحویـل  همـراه  تجـارت  بـارنهیم  و هوانـگ  نظـر  بـه  .انـد  کـرده  تعریف گیرد انجام همراه هايشبکه طریق از که پولی

 مکـانی  یـا  زمـان  هـر  در الکترونیـک  تجارت فعالیتهاي انجام فهد با بیسیم تکنولوژیهاي طریق از خدمات و محصول

 کـه  سـیم بـی  ابزارهاي طریق از اطالعات و خدمت کاال، فروش را همراه تجارت )2010(3همکاران و چانگسو .]3[است

  .]8[اندکرده تعریف، ندارند زمان یا فضا در محدودیتی گونه هیچ

 از اسـت  عبارت همراه بانکداريهاي همراه بانکداري همراه است.   ردومین محصول از ابداعات مالی منتخب به ابزا

 را مشـتري  یـک  حسـاب  بـه  مربوط مالی هايتراکنش که دیگريهمراه  و همراه يوسیله هر یا همراه تلفن از استفاده

 بـه  بـانکی  معـامالت  در مشـتریان  توسط ارزش تولید براي سیمبی ارتباطی کانال یک عنوان به بانکداري. 4دهد انجام

 عرضـه  است قرارگرفته اساسی توجه مورد بانکی خدمات عرضه در که نوین هايشیوه از یکی امروزه. است آمده وجود

 انجـام  بـراي  همـراه  هـاي  تلفن از استفاده عمررغم اینکه  علی است همراهي هاتلفن از استفاده با بانکی و مالی خدمات

 صـورت  زمینـه  ایـن  در مهمـی  هـاي پیشـرفت  کوتاه مدت این در اما ت،نیس سال چند از بیش مالی و بانکی عملیات

 .]12[است شیوه این زیادهمراه ب گسترش دهنده نوید و است گرفته

همـراه   دسـتگاهی  وسـیله  بـه  قبـوض  و خدمات کاال، براي پرداخت از استعبارتبه عنوان فرایند  همراه پرداخت

 هـاي دسـتگاه . ابزارهـا  ایـن  بودن سیمبی ویژگی از استفاده وسیله به )PDA یا هوشمند هاين تلف همراه، تلفن (مانند

 موسـیقی  اخبـار،  همراه، تلفن زنگ دیجیتال(مانند محتواي خرید مانند پرداخت مختلف هايروش در توانندمیهمراه 

 )2004( 5پوسـتچی  و تورووسـکی . ]١٧[قرارگیرنـد  اسـتفاده  موردها  حسابصورت و قبوض پرداخت یا بلیط بازي)، و

 کـه  الکترونیکـی ز: هرنوع رویه تراکنش پرداخت هاي ا است عبارت که اند کرده ارائه موبایل پرداخت از دیگري تعریف

 اجـازه  تـامین  اندازي، راه براي موبایل ابزارهاي کنار در موبایل ارتباطاتی هايتکنیک از کننده پرداخت حداقل آن در

انـد  تعریـف کـرده   پرداختی نوع هر) نیز پرداخت همراه را 2008(6و کافمن .آیو]18[کند استفاده پرداخت تثبیت یا ها

 یـا  محصـوالت  ازاي در اقتصـادي  تراکنش یک تایید و ها اجازه تامین اندازي، راه براي موبایل وسیله یک از آن در که

  .]6[شود استفاده خدمات

یاد شده با یکدیگر است. در واقـع مـی تـوان     نکته قابل توجه در این تعاریف، ارتباط تودرتو و نزدیک تمامی موارد

پرداخت همراه را جزیی از تجارت همراه دانست. در عین حال، اگر این پرداخـت از طریـق بـانکی صـورت پـذیرد کـه       

دسـته بنـدي    Juniper Researchخدمات همراه ارائه می کند، بخشی از بانکداري همراه نیـز محسـوب خواهـد شـد.     

ر نظر گرفته است که در آن کل فرآیند هـاي مـالی تحـت عنـوان مؤسسـه تجـارت همـراه        خاصی براي این تعاریف د

صورت گرفته و بخشی از آن محسوب می شود. پرداخت همراه، بانکداري همراه و خـرده فروشـی بـه صـورت همـراه،      

  ).  1شاخه هاي اصلی این تجارت را تشکیل می دهند (شکل 

  

  

  

  

  

                                                
2- Changsu et al. 
3- Anderson  
5- Turowski and Pousttchi 
6- Au and Kauffman 
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  . دسته بندي تجارت همراه1شکل 

 

  

ین دسته بندي براساس کاربرد ها و نوع عملکرد هر یک از روش ها صورت گرفته است. پرداخت همـراه براسـاس   ا

نوع برخورد و نوع کاربرد خود در دو دسته راه دور و نقطه فروش مشخص شده اسـت. در پرداخـت موبایـل از راه دور،    

می توان به خرید محتوا از فروشگاه هاي اینترنتـی  نیازي به حضور در نقطه فیزیکی فروش نیست. از موارد کاربرد آن 

و مانند آن اشاره کرد. در حالت دوم، یعنی نقطه فروش، کاربر با حضور در محل یک فروشگاه، رستوران و یا هر محـل  

 مشابه دیگري که نیاز به پرداخت هزینه دارد، از تلفن همراه خود براي این پرداخت استفاده می کند. براي این منظور

اشاره نمـود کـه در بخـش هـاي بعـدي       NFCفناوري نیز روش هاي متنوعی وجود دارند که از آن جمله می توان به 

  . ]11[بیشتر معرفی خواهد شد

  . مطالعات و ادبیات تجربی3

ظهور کانال هاي خرده فروشی جدید مانند اینترنت و تجارت همراه، ایجاد ابزارهـاي پرداخـت جدیـد بـه منظـور      

ن تراکنش هاي مالی کارا و مناسب در کنار این کانال ها را ضروري نموده است. در حالی که پرداخـت بـا   فراهم ساخت

استفاده از کارت ها براي اکثر خریدها مناسب است، هزینه تراکنش ها براي استفاده در پرداخت هـاي خـرد بـیش از    

خت هاي خرد در تجارت الکترونیک و همـراه و  پرداخت هاي همراه به عنوان راه حلی براي تسهیل پردا حد باال است.

  فراهم ساختن روشی جایگزین براي پول نقد در نقاط فروش پیشنهاد شده است

ـ   در 1992نسبت به بانکداري همراه در سـال   هیاول دگاههايید و بـه صـورت کـامال    آیـد   پدیـد مـی   یاروپـاي غرب

WAP يبا ورود فناور 1999در سال  یاتیعمل
  .]4[شد رفتهبکارگ  7

تجـارت   ايیـ در دن یعیمـوج وسـ   کیـ و به تبع آن بانکداري الکترون کیتجارت الکترون شتر،یاگرچه در سالهاي پ 

 کیـ تنهـا  (حـداقل امکانـات    ،یمکـان  تیاز جمله عـدم محـدود   همراهتجارت  ژهیو ايیمزا لیبود اما به دل جادکردهیا

مواجه شـده اسـت.    اديیبا اقبال ز همراهروزه بانکداري نفوذ نسبتا باالي تلفن همراه، ام بیو ضر )دستگاه تلفن همراه

                                                
7 Wireless Application Protocol 
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است اما هنوز در کشـورهاي   دهیرس اشباعبه حد  همراهتلفن  نفوذ بینرخ ضر ییاز کشورهاي اروپا بسیاريامروزه در 

با توجـه بـه رشـد سـریع اسـتفاده از تلفـن همـراه در        وجود دارد.  دیجد هايتیموقع ایاز جمله جنوب شرق آس گرید

گیـري داشـته اسـت. همگـام بـا توسـعه ایـن صـنعت،         همراه نیز در این سالها رشد چشمامروزي، صنعت تلفن هجامع

  .]2[خدمات همراه نیز عضوي مهم از زندگی روزانه شده است

. انـد  کـرده  میتقس یگروه اصلدو بر بازار خدمات پرداخت همراه را به  رگذاری) عوامل تاث2008و همکاران( دالبرگ

و  یسـنت  یکـ یخـدمات الکترون  ن،ینـو  یکـ یپرداخـت الکترون  خدمات دار،یقدرت خر ؛شامل یعوامل داخل یاصل گروه

 طیمحـ  تجـارت،  طیکـه عبارتنـد از: محـ    ی را دربـر مـی گیـرد   عوامل خارج زیدوم ن گروه .شوند یمفروشنده قدرت 

نمایش داده شـده   2ر شکل چارچوب حاصل از این دسته بندي د .یقانون طیو مح فناوري طیمح ،یفرهنگ /یاجتماع

  .]17[است

  عوامل موثر بر بازار خدمات پرداخت همراه -2شکل 

  

  

 میگروه تقس 3در  یرانیا هاي همراه را در بانک يخدمات بانکدار يریثر بر بکارگؤعوامل م ی) در پژوهش1388( یتراب

گروه دوم عوامل  باشد. می رییتغ ونرامیو طرز فکر پ يریشامل خطرپذ یروانشناخت ی هايژگیگروه اول و کرده است.

همراه که شامل  يبانکدار يفناور ی هايژگیگروه سوم و شود. تعریف می تیجنس از جمله یشناخت تیجمع

  .]1[ی شودم يآزمون و سودمند تیاستفاده، قابل نهیهز ،يسازگار

  :اند کرده انیورت بص نیرا به ا همراهپرداخت  کی ندیفرآدر مطالعات خود ) 2005( وتی و چانگ ارینامب

  کند یباز م همراهکننده خدمات پرداخت  نزد فراهم همراهحساب براي پرداخت هاي  کیثبت نام: مشتري  -1

  :ترتیب اجراي آن بدین شکل استشود، که  یم فیپرداخت همراه تعر تراکنش کیمرحله در  4تراکنش:  -2

  ی کند،اعالم م MMS ای SMS  ،EMS کیبا فرستادن  دیخود را براي خر لیمشتري تما گام اول ـ

  ،فرستد یکننده خدمات پرداخت همراه م عرضه کیفروشنده درخواست مشتري را به  -گام دوم

مجاز بودن مشتري را از طـرف سـوم مـورد اعتمـاد      و تیهو دأییت ،کننده خدمات پرداخت همراه  عرضه ـ   گام سوم

  ،کند یدرخواست م

تغییر در محیط 

قانونی، نظارت یا 

 سازي استاندارد
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ـ  مشـتري بـه فروشـنده     تیهو دییمجاز بودن و تا تیدرباره وضع ،رداخت همراهکننده خدمات پ عرضه گام چهارم 

خدمات را براي مشتري  ایانجام شود، فروشنده کاال  تیو مجاز بودن مشتري با موفق تیهو  دییدهد. اگر تا یاطالع م

  کند. یارسال م

اري باشد. در روش بالدرنگ، اعتب ایپرداخت  شیتواند به صورت بالدرنگ، پ یحساب م هیحساب: تصف هیتصف  -3

 کیـ  ایـ کارت هوشـمند   کی قیپرداخت، پرداخت از طر شیشود. در روش پ یاز حساب مشتري برداشته م ماًیمستق

 اعتباري فـراهم کننـده خـدمات پرداخـت     وشو در ر شودیکه در ابزار همراه قرار دارد، انجام م یکیپول الکترون فیک

 نـه یکنـد و هز  یآن را براي مشتري ارسـال مـ   زیفرستد که او ن یاعتماد م صورت حساب را به طرف سوم مورد همراه

  .]١۵[دشو یآن از مشتري به طرف سوم و سپس براي فراهم کننده خدمات پرداخت همراه ارسال م

). در ایـن نمـودار،   1در مقاله خود فرآیند پرداخت همراه را در نموداري خالصه نموده است (نمودار  8کوینکا زانگ

کننده، کاال یا خدمات خود را در ازاي پرداخت هزینه به صورت همراه، در اختیار مصرف کننده  وشنده یا عرضهیک فر

قرار می دهد. در این فرآیند براي سیستم مالی دو وضعیت پیش بینی شـده اسـت. در حالـت اول سیسـتم پرداخـت      

مؤسسه مالی، مانند بانک، عمل مـی کنـد.    همراه به عنوان واسطه اي بر روي حساب مصرف کننده و فروشنده در یک

در حالت دوم، خود سیستم، عملکرد مالی را نیز برعهده دارد. این وضعیت در بخش هاي بعدي بیشـتر مـورد بررسـی    

افزایـد. بـه    قرار خواهد گرفت. در این حالت، سیستم پرداخت همراه، ارائه خدمات مالی را نیز بـه مجموعـه خـود مـی    

تور تلفن همراه، حساب هاي مالی براي کاربران خود ایجاد نموده و به ارائه خدمات مـالی بـه آنهـا    عنوان مثال یک اپرا

  .]٢٠[می پردازد

فرآیند پرداخت همراه -1نمودار   

  

  

  

                                                
8- Qinghua Zhang 
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  ها . بانکداري همراه منافع و فرصت4

همـراه شـناخته    در حال حاضر مفهوم بانکداري همراه بیشتر از سایر موارد کاربردي فعالیت هاي تجـاري و مـالی  

شده است و سایر گزینه هاي موجود مانند تجارت همراه و به خصوص پرداخت همراه همچنان زیر سـایه ایـن کـاربرد    

سیستم هاي مالی همراه قرار دارند. البته با توجه به تعاریف ارائه شده می توان این گزینه ها را از لحاظ فنـی در یـک   

ي، این گزینه ها تفاوت هاي فـاحش و چشـم گیـري بـا یکـدیگر دارنـد. پـیش از        سطح قرار داد. اما از دیدگاه اقتصاد

پرداختن به ویژگی هاي اقتصادي تجارت، بانکداري و پرداخت همراه، این سوال پـیش مـی آیـد کـه: چـرا بانکـداري       

ه مزیـت هـایی   سیم و همراه براي انجام تراکنش هاي مالی استفاده کرد؟ این روش چـ  همراه؟ چرا باید از ابزارهاي بی

) ایـن  1386براي ذینفعان خود به همراه دارد؟ این ذینفعان از چه گروه هایی تشکیل شده انـد؟  داوري و همکـاران (  

  سواالت را در قالب مزایاي بانکداري همراه، بدین ترتیب پاسخ داده اند:

 موبایل تجهیزات کاربران تصاعدي رشد و باال نفوذ ضریب 

 همراه بانکداري هاى سرویس به روز شبانه از زمان هر در و جغرافیایى نمکا هر در دستیابى امکان 

 دایمی و سریع مالی تراکنشهاي انجام و اطالعات انتفال براي الزم ارتباطی بسترهاي ایجاد با گیري بهره فزونی  

 بـر  کترونیکـی ال بانـک  یک اندازي راه مثال ( بطور.همراه بانکداري اندازي راه مالی و زمانی هاي بودجه کاهش 

 ).است پذیر امکان دالر میلیون یک بر بالغ اي سرمایه با و ماه شش از درکمتر ،همراهپرداخت  مبناي

 میشـوند،این  اسـتفاده  مشـترك  صـورت  بـه  گـاهی  که ها رایانه همیشگی برخالف همراه و بودن شخصی کامال 

 مـردم  اکثـر  طرفـی  از.میدهـد  فـزایش ا همراه بانکداري رادر هویت تصدیق و شناسایی رهگیري، قابلیت موضوع

 امکانـات  وجـود  از جهـت  همـین  بـه  باشندو داشته خود همراه همیشه را خود موبایلی ابزارهاي که دارند عادت

 .کنند می استقبال مالی پرداخت امکان جمله از آن در اضافی

 اپراتورهـا ( همـراه  ارتباطات دهندگان ارایه کاربران، جمله از عرصه این اصلی بازیگران بین بیشتر تعامل ایجاد(، 

 یـک  گیـري  شکل در است عاملی که خدمات و کاال فروشندگان و اقتصادي بنگاههاي و مالی و موسسات بانکها

 بـه  .اقتصـادي  منفـی  رقابتهاي جاي به اقتصادي همکاریهاي شکل گیري در اصلی محرك و کارا تامین زنجیره

  .میباشد مشارکت به نیاز ،اههمر تجارت و ممیزه شخصیتی بعد یک لحاظ، همین

 بـراي  تسـهیالت  و بـانکی  خـدمات  از مناسبی پیشنهادات ارسال: آنی بصورت مشتري با ارتباط مدیریت امکان 

 سـابقه  آن در کـه  بـانکی  شعبه بوسیله خرید هوشمند هاي کارت یا موبایل دستگاه به پیام صورت به کاال خرید

 .]2[دارد وجود حساب

کارگیري این سیستم به عنوان یک روش  اندازي و به منافع استقرار نظام بانکداري همراه، راه رغم وجود مزایا و علی

سیستم بانکداري متداول مشکالت و موانـع متعـددي بـراي آن وجـود       ها جایگزین مکمل و حتی در بعضی از وضعیت

 بندي کرد: تواند به صورت زیر دسته دارد که می

 ساختی؛ هاي زیر محدودیت  

 ؛و کارآمد مناسب انسانی نیروي کمبود   

 قانونی؛ موانع  

 اقتصادي؛ موانع  

 اجتماعی؛ -فرهنگی موانع  

 سیاسی؛ موانع  



                                                                                                                                        

 

8 

 

ری ال��رو�یک و �ظام  او��ن �ما�ش � �م��ی بان�دا
  �ی �دا�ت ا

ن و ۳۰
���

  �ی �ج �یالد ���� �ما�ش  - ۱۳۹۰ا��ند ماه  ۱

 تغییر؛ مقابل در بانکها مدیران و کارکنان مقاومت به مربوط موانع  

 امنیتی؛ هاي محدودیت  

 4[فنی موانع[.  

ن موانـع و تسـهیل فراینـد اسـتقرار نظـام      تواند فرایند گذرا از ایـ  هذا اتخاذ یک استراتژي مناسب و متدول می مع

 جهـت  در الزم آموزشـهاي  حقـوقی؛  مشـکالت  رفـع  و قـوانین  کـردن  اجرایی و تدوین بانکداري همراه را فراهم سازد.

 شـبکه  ضـعف  کـردن  برطـرف  و الزم سـاختهاي  زیر بهبود جهانی؛ استانداردهاي به پیوستن عمومی؛ فرهنگ افزایش

هـذا انتخـاب اسـتراتژي مناسـب و منطبـق بـا شـرایط و         توانـد باشـد مـع    اقدامات می از جمله این کشور همراه تلفن

وبـدل   هاي اصلی این سازوکار از اهمیت بسزایی برخوردار است، استراتژي که خصوصاً بر سـه زمینـه قابلیـت رد    چالش

  اي داشته باشد. کردن اطالعات، امنیت و مقیاس پذیري و قابلیت اعتماد توجه ویژه

 بانکـداري  جهـت  هـا  پروتکـل  از بهمراهـی . شـود  می احساس همراه بانکداري در یکسان فناوري تاندارداس فقدان

ي موفـق خواهـد   ا فروشـنده  . در این میانگیرند می قرار استفاده مورد غیره و WAP,9XML10,HTML انندم همراه

 مستلزم کار این. باشد داشته را بانک چند با ارتباط برقراري توانایی که گیرد کار به را همراهی بانکداري بتواند که بود

 .اسـت  هـا  داده تبـادل  جهـت  در پذیرش قابل و معمول پروتکلهاي سري یک از استفاده یا پروتکل چندین پشتیبانی

 دسـتگاه  از انواع مختلف و متفـاوتی  چنین سیستمی هزینه هاي بهمراهی به همراه خواهد داشت. سازي پیادهبنابراین 

 راه براي جلب مشتریان ناچارنـد  که ستها بانک براي بزرگ چالش یک خود این و دارند وجود همراه رو ابزا تلفن هاي

 را SMS  فقط یا WAP پروتکل ها دستگاه این از برخی. نمایند ارائه دستگاهی نوع هر روي بر را همراه بانکداري حل

؛ بـه عنـوان مثـال    است وابسته ها بانک خود به اعمدتً هاي مختلف و متنوع قابلیت ارائه به تمایل. کنند می پشتیبانی

 کـاربري و  ،بـوده  برخوردار بهتري امنیت از ارائه می کنند که جاوا محیط تحتبرنامه هاي کاربردي   ها بانکبرخی از 

برخـی دیگـر از    ولـی  ،آورند می فراهم اینترنتی بانکداري مشابه را تري پیچیده مبادالت انجام امکان و است آسان آن

 دشـوار  مبـادالت  انجـام  هنگـام  به اما مناسب است، پایه مبادالت استفاده می کنند که براي SMS دمات مبتنی برخ

دیگر، می تواند زمینـه   مؤسسهو یا هر  ها بانکقابل استفاده نخواهد بود. این امکانات و قابلیت هاي ارائه شده از سوي 

رقابتی تنها در صورتی موثر واقع خواهد شد کـه خـدمات ارائـه    سازي برتري رقابتی چشم گیري باشد. اما این برتري 

  شده در سطح گسترده قابل استفاده باشند. این گستره وسیع کاربرد، زمینه سازي دو چالش بعدي هستند. 

 میاجرا  بیسیم که به صورت مالی اطالعات انتقال و نقل و شده انجام همراه صورته ب که اي مبادله امنیت مینأت

 ارائـه  همـراه،  کـاربردي  برنامـه هـاي   توسـط  و گرفته قرار توجه مورد باید که هستند هایی چالش ترین یچیدهپ شود،

بررسـی هـاي انجـام شـده در      .ک با آن ها برخـورد شـود  بان اطالعات فناوري بخش و بیسیم شبکه خدمات دهندگان

که امنیت، یکی از بزرگتـرین دغدغـه هـاي    زمینه گرایش مردم به استفاده از سیستم هاي مالی همراه نشان داده اند 

استفاده از سیستم هاي مالی همراه، در کنار تـرجیح سـایر روش هـا، عـدم     افراد در زمان انتخاب بین استفاده و عدم 

  ].6[آشنایی کامل، پیچیدگی و ترس از تراکنش هاي ناموفق است 

  :است ضروري زیر هاي جنبه به توجه امن، مالی مبادالت انجام جهت 

 دستگاه؛ فیزیکی امنیت   

 دستگاه؛ روي بر مهم کاربردهاي هاي برنامه امنیت   

                                                
9 Extensible Markup Language 
10 Hyper Text Markup Language 
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 مبادله؛ گونه هر انجام از قبل خدمات دهنده ارائه توسط دستگاه به تأیید   

 عبور رمز تأیید ID  /بانک؛ مشترك  

 بیسیم؛ طریق از انتقالی هاي داده کردن دار رمز  

 صـورت  بـه / بعـدي  تحلیـل  و تجزیـه  جهـت  مشتري توسط که دستگاه در هایی داده کردن دار رمز offline 

  .شوند می ذخیره

 مـی  مشـتریان  رشد کنترل جهت در همراه بانکداري بناي زیر بندي مقیاس بانکها ارشد مدیران براي دیگر چالش

) یواقعـ  وقـت  تمـام  و جانبـه  همـه  بانکـداري  یک( دنیا جاي هر در تواند می همراه بانکداري طریق از مشتري. باشد

 يهـا  سیسـتم  کـه  دهنـد  تضمین باید بانکها نتیجه در انتظار داشته باشد از خدمات مربوطه بهره مند شود، و بنشیند

 همـراه،  بانکـداري  زایـاي م با افزایش اطالعـات مشـتریان در مـورد   . کنند می کار درست و صحیح کامال استفاده مورد

 اسـت  ممکـن  سازند، برآورده را فوق انتظارات نباشند قادر ها انکب اگر .یابد می افزایش نیز موضوع این از انتظاراتشان

  .بدهند دست از را مشتري اعتماد

  ها سیستم هاي پرداخت همراه در سایر کشور یخارج. تجربه 6

مؤسسـه  باشد. دنیـا در حـال گسـترش مـی    میزان استفاده از سیستم هاي بانکداري همراه در بخش هاي مختلـف  

آوري آمار کاربران فعلی و گذشته سیستم هـاي بانکـداري همـراه، میـزان اسـتفاده از ایـن        با جمع تحقیقاتی جونیپر

  ).2بدین ترتیب پیش بینی کرده است (شکل  2016منطقه اصلی در دنیا، تا سال  8سیستم ها را با در نظر گرفتن 

  

  )اعداد به میلیون تلفن همراه(پیش بینی نسبت کاربران سیستم هاي بانکداري همراه در بخش هاي مختلف دنیا – 3شکل 
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  :اروپا

 ،T-Mobile International، Vodafone Group شـامل  اروپـا  در همراه تلفن يها شرکت نیبزرگتر 2003 سال در

Orange و Telefonica Moviles نام به یومیکنسرس لیتشک با Simpay يهـا  پرداخـت  سـتم یس چهره کردند تالش 

 حجم در لیموبا يها پرداخت يبرا جامع یستمیس جادیا ومیکنسرس نیا هیاول هدف. نماید متحول را اروپا در لیموبا

 پرداخـت  يرو بـر  را خـود  هـدف  ،يا گسترده ستمیس نیچن يها چالش و مشکالت با مواجهه در اما. بود متنوع يها

 پلتفـرم  کی ساختن فراهم و گسترده همراهب سازي پیاده يبرا يزیر برنامه. کردند متمرکز) وروی 10 از کمتر( زیر يها

 ه،یـ اول يزیـ ر برنامـه  براساس. بود شده انجام پرداخت لیتکم و یابیریمس ،ییجا جابه يندهایفرآ پردازش يبرا واحد

 تیـ نها در امـا . کنـد  يانـداز  راه ییاروپـا  کشور ستیب در 2004 سال تا را خود يها ستمیس ومیکنسرس نیا بود قرار

  .شد گذاشته کنار عمال ومیکنسرس از T-Mobile خروج با و 2005 سال در و شد رو هروب متعدد يرهایتاخ با پروژه

 دنیرسـ  يبـرا  تـالش  و يتجار يرقبا گرفتن قرار هم کنار از یناش عمدتا شد، مواجه آن با Simpay که یمشکالت

 ياپراتورهـا  صـرف  حضـور  گـر ید توجـه  قابـل  نکته. بود حاضر يها طرف تمام يبرا مناسب مشترك استاندارد کی به

 جلب را صنعت يها بخش ریسا تیحما تواند یم یسخت به یومیکنسرس نیچن. است ومیکنسرس نیا در همراه تلفن

 يهـا  سـتم یس از يمتعـدد  مـوارد  رایـ ز اسـت،  آن بـودن  یالملل نیب طرح نیا شکست یاصل لیدل کل در البته. دینما

 نقـل  حمـل  سـازمان  فنالنـد،  کشور در مثال عنوان به. دهند یم ادامه خود کار به و شده يانداز راه تیموفق با یمحل

 تیـ بل از% 55 از شیبـ  حاضر حال در همراه تلفن بر یمبتن يها سفارش افتیدر ستمیس يانداز راه با ینکیهلس شهر

  . رساند یم فروش به ستمیس نیا قیطر از را یعموم نقل حمل يها تیبل کل از%  10 و يشهر متروي يها

 در PayBox سـتم یس مثال عنوان به. هستند یمحل يها ستمیس شتریب تیموفق دهنده نشان زین گرید يها نمونه

 بـود،  خودکـار  یصوت يها امیپ و همراه تلفن شماره بر یمبتن که خود دیجد ستمیس با و شده يانداز راه 2001 سال

 يبـرا  و کنـد  جـذب  سـتان انگل و سـوئد  ا،یاسـپان  ش،یاتـر  آلمـان،  يکشورها در يمشتر 750,000 از شیب شد موفق

 سـهامدار  عنـوان  بـه  Deutsche Bank خـروج  بـا  اما. کرد یم يزیر برنامه ایآس و متحده االتیا به خود بازار گسترش

 همــراه، تلفــن اپراتــور کیــ يســو از يداریــخر از پــس آن شیاتــر بخــش تنهــا. شــد متوقــف ســتمیس کــل ،یاصــل

MobilkomAustria، از بخش نیا يها شرفتیپ. دهد ادامه خود تیفعال به توانست PayBox بـوده  ریـ گ چشم همراهب 

  ]21. [شود یم شناخته ژاپن، از خارج ل،یموبا پرداخت پروژه نیتر شرفتهیپ عنوان به PayBox Austria امروز و

 Simpay مـورد  در. دهد یم شینما را یصنعت تک و یالملل نیب يها ستمیس مشکالت زین پروژه نیا هیاول مراحل

 هـر . کننـد  يانـداز  راه را یالملل نیب ستمیس کی کردند تالش ها بانک تنها PayBox در و همراه تلفن ياتورهااپر تنها

 بانک توسط( FastPay مانند دارند وجود زین دست نیا از يگرید يها نمونه. شد مواجه شکست با ها تالش نیا يدو

Westminister (انیمشتر که PayBox شـده  مواجه شکست با 2005 سال در تینها در اام کرد جذب را انگلستان در 

 يهمکـار  و همـراه  تلفـن  اپراتـور  کی ورود از پس ،PayBox یشیاتر بخش مورد در اما. شد متوقف آن خدمات ارائه و

  .افتی دست يریگ چشم يها شرفتیپ به ستمیس ،ها بانک با آن

 روش نیتـر  موفـق  یمحلـ  سـطح  در همراه، تلفن ياپراتورها با یمال موسسات و ها بانک يهمکار اروپا، در نیبنابرا

  . است بوده همراه پرداخت و يبانکدار گسترش و سازي پیاده يبرا

 صـورت  بـه ) Stiges( شـهر  در La Caixia بانـک  و Visaيهمکـار  بـا  همـراه  تلفـن  اپراتور Telefonica ا،یاسپان در

 1500 یشـ یآزما طـرح  نیـ ا در. است کرده يندازا راه را NFC يفناور از استفاده با لیموبا پرداخت ستمیس یشیآزما

  . اند شده مجهز NFC بر یمبتن فروش يها نالیترم به فروشگاه 500 از شیب و کرده شرکت نفر
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Visa تلفـن  ياپراتورهـا  يهمکـار  با دارد تالش است لندن 2012 کیالمپ مسابقات یاصل ياسپانسرها از یکی که 

  ]21[. کند لیتبد ژاپن و کره از پس ل،یموبا يها ختپردا بازار نیبزرگتر به را لندن همراه،

  :ایآس

 ییها یگوش يرو بر را DCMX يتجار نام با لیموبا پرداخت خدمات ارائه .NTT DoCoMo Inc شرکت ژاپن در

 خـدمات  کننـده  ارائـه  موسسـات  يرو بـر  شـرکت  نیا. نمود آغاز هستند یسون شرکت از Felica حافظه به مجهز که

 سـتم، یس نیـ ا ياقتصـاد  مـدل  در. برد یم بهره ها آن يهمکار از و کرده يگذار هیسرما ينقد و يراعتبا يها کارت

 و هـا  مغـازه  در گرفتـه  صـورت  يهـا  تراکنش يازا به NTT و گرفته انجام یمال موسسات يسو از یمال يها تیفعال

 يهـا  رسـتوران  و هـا  روشـگاه ف آمـار  دنیرسـ  با 2005 سال در. کند یم افتیدر کارمزد قرارداد، طرف يها رستوران

 رشـد  بـه  و شـده  مسـتحکم  لیـ موبا يهـا  پرداخـت  بـازار  در شرکت يپا يجا ،25000 به ستمیس نیا قرارداد طرف

 در ياعتبـار  يهـا  کارت از استفاده که بوده ینقاط يرو بر تمرکز NTT یاصل ياستراتژ. دهد یم ادامه خود روزافزون

 یمـ  زیـ ن همکـار  یمـال  موسسات د،یجد انیمشتر تر آسان جذب بر عالوه ب،یترت نیبد. است داشته قرار نییپا سطح

 میـان  زیـ آم تیـ موفق يهمکـار  از نمونه کی نیا. دهند گسترش نشده استفاده يها محدوده به را خود بازار توانستند

  .  ]22[است لیموبا يها پرداخت نهیزم در یصنعت

 Korea بانـک  يهمکـار  بـا  را خـود  Moneta سیسـرو  SKTelecom همـراه،  تلفـن  اپراتـور  زیـ ن یجنـوب  کـره  در

Exchange اپراتـور  نیـ ا 2011 سـال  يابتدا در. کند یم ارائه خود انیمشتر به را ياعتبار خدمات و کرده يانداز راه 

 SOFTBANK MOBILE و KDDI ژاپـن،  در همـرا  پرداخـت  خـدمات  کننده ارائه عمده اپراتور دو با يا نامه تفاهم

 دو در NFC يفنـاور  بـر  یمبتنـ  لیموبا پرداخت کپارچهی ستمیس کی جادیا يبرا ها تالش آن براساس که نمود امضا

 یمـ  جـا  نیـ ا در. شـد  خواهد يانداز راه و سازي پیاده آن یشیآزما نسخه سال انیپا تا برنامه، طبق و شده آغاز کشور

ـ ا. نمـود  مشـاهده  را یمحلـ  سـطح  در تیموفق از پس يساز یالملل نیب يبرا تالش توان  يانـداز  راه بـا  کشـور  دو نی

 تـالش  يبعـد  گـام  در و نموده جادیا را الزم يها رساختیز و ها ییتوانا یمحل سطح در لیموبا پرداخت يها ستمیس

  . ]23[ندینما سازي پیاده کشور دو نیب کپارچهی ستمیس کی آمده بدست دانش از استفاده با دارند

ها آغاز شد. با در نظـر   انکداري و پرداخت همراه از سوي بانکدر کشور ترکیه حرکت اولیه به سوي سیستم هاي ب

میلیـون مشـترك تلفـن همـراه) بیشـتر از تعـداد        54گرفتن این مساله که تعداد کاربران تلفن همراه ترکیه (بیش از 

ات کاربران خط ثابت تلفن در این کشور است، می توان با اطمینان از ظرفیت باالي ایـن کشـور در بـراي ارائـه خـدم     

، بزرگترین بانک ترکیه سیستم بانکداري همراه خود را بر بستر نـرم افـزاري و بـا عنـوان     IsBankهمراه صحبت نمود. 

IsCep  راه اندازي کرده است. این سیستم با همکاري شرکت فناوري هاي همراهPozitron سازي شده  طراحی و پیاده

د به حساب هاي خود دسترسی داشته، موجـودي خـود را بررسـی    است. مشتریان با استفاده از این نرم افزار می توانن

  نموده، و وجوه مورد نظر را بین حساب ها جابه جا کنند. 

نیز سیستم بانکداري موبایل خود را در ترکیه و با استفاده از یک پورتـال مسـتقل از گوشـی هـاي      Garantiبانک 

سـازي   طراحـی و پیـاده   HPین بانک، که با همکاري شرکت همراه راه اندازي نموده است. سیستم ارائه شده از سوي ا

شده است، اولین هدف خود را یکپارچه سازي و قابلیت استفاده از سوي تمام مشـتریان، بـدون در نظـر گـرفتن نـوع      

دستگاه و محل ارتباط قرار داده است. اجراي چنین سیستمی نیازمند پشتوانه قدرتمند و دامنه مشتریان وسیع است. 

GarantiBank  میلیون مشتري حاضر و سهم در حال گسترش خود از بـازار موفـق شـده اسـت ایـن       6.2با استفاده از
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ورود به سیستم در هفته نشانگر این موفقیت اسـت.   600,000سازي کند. آمار  پورتال را به صورت موفقیت آمیز پیاده

است که به کاربران اجازه می دهد به  CepBank یکی از عملکردهاي ارائه شده از سوي این بانک، سیستم انتقال وجه

صورت آنی وجه نقد را با استفاده از یک پیام کوتاه به یک دستگاه همراه دیگر منتقل کنند. نکته جالب ایـن سیسـتم   

این است که دریافت کننده وجه الزاما نیازي به داشتن حساب در این بانک ندارد. تنها با دریافت یـک پیـام کوتـاه از    

افت وجه مطلع شده و با استفاده از یک تراکنش بدون استفاده از کارت، می توانند وجه مورد نظر را از طریق عـابر  دری

در پنج ماه آغازین راه اندازي این سیسـتم، تقریبـا    GarantiBankدریافت کنند. طبق اعالم  GarantiBankهاي  بانک

و  45تـا   25درصد بین  77، 25درصد از این مشتریان کمتر از  15نفر براي استفاده از آن ثبت نام کردند.  100,000

  سال سن دارند.  45درصد بیش از  8

نیز سیستم پرداخـت همـراه را    TurkCellها از این بازار بزرگ استفاده نمی کنند؛ اپراتور تلفن همراه  اما تنها بانک

مشترك دایمی و اعتباري خـود، اقـدام بـه راه انـدازي      میلیون 7/15به کاربران ارائه می کند. این اپراتور با استفاده از 

هاي بزرگ ترکیه  ، یکی از بانکYapi Krediاین سیستم را با همکاري  TurkCellسیستم پرداخت همراه نموده است. 

راه اندازي کرده و زمینه استفاده از این سیستم را با جلب همکاري فروشندگان مختلفی مانند یک مجموعه رسـتوران  

ره اي، نمایندگان فروش تلفن هاي همراه، گلفروشی ها و فرشگاه هـاي اینترنتـی بـراي پـذیرش پرداخـت هـاي       زنجی

عمل نموده و مشترکانی که کـارت اعتبـاري    USSDهمراه خود، آماده ساخته است. این سیستم با استفاده از فناوري 

که کد بانک، نقطـه فـروش و محصـول را     USSDنیز دارند، می توانند با ارسال دستورات مشخص  Yapi Krediبانک 

نیز در بر می گیرد، پرداخت خود را انجام دهند. پس از ارسال دستورات، کاربر یک کد تایید امن دریافت نمـوده و آن  

  را در سیستم فروشنده وارد می کنند. بدین ترتیب فرآیند پرداخت تکمیل می شود. 

  ت همراه در ایران. بررسی وضعیت بانکداري و سیستم هاي پرداخ8

در ایران نیز تعداد کاربران تلفن همراه گسترش چشم گیري در سال هاي اخیر داشته اسـت. بـا ورود اپراتورهـاي    

جدید و خروج بازار تلفن همراه از انحصار شرکت مخابرات ایران، قیمـت هـا کـاهش یافتـه، ارائـه خـدمات جدیـد در        

ه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور افزایش یافت. به عنـوان نمونـه اپراتـور    دستور کار اپراتورهاي قرار گرفته و در نتیج

میلیون مشترك تلفن همراه دارد کـه از ایـن مجموعـه، حـدود      45همراه اول، براساس آخرین اطالعات موجود حدود 

 63.3ك، میلیون خط در حال حاضر فعال هستند. براساس اعالم شرکت ارتباطات همراه ایران، ایـن تعـداد مشـتر    34

  درصد از بازار تلفن هاي همراه را تشکیل می دهد. 

هاي خصوصـی و موسسـات مـالی، میـزان افـرادي کـه از        از سوي دیگر با گسترش صنعت بانکداري، تاسیس بانک

ها با در نظر گرفتن شرایط موجود و مزایایی که بانکـداري   حساب هاي بانکی برخوردارند رو به افزایش است. این بانک

رونیک و همراه براي آن ها و مشتریانشان دارد، دست به اقدامات گسترده اي در ایـن زمینـه زده انـد. مشخصـات     الکت

  افزار به تفکیک بانک و خدمات در جدول ارائه شده است:ها ایران از طریق نرم سیستم هاي بانکداري همراه بانک
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  خدمات ارائه شده در بانکهاي ایرانی. 1 جدول

 نام بانک

 خدمات اطالع رسانی دمات پرداختخ

انتقال وجھ 
بھ حساب 
 دیگران 

انتقال وجھ 
بین حساب 
ھای یک 
 مشتری

انتقال 
وجھ 
بین 

 بانکی 

پرداخت 
اقساط 
 تسھیالت

پرداخت 
 قبض

خرید 
شارژ 
سیم 
 کارت

مشاھده 
مانده 
 حساب

مشاھده 
گردش 
 حساب

استعالم 
 چک

تعیین 
مبلغ 
 چک

مشاھده 
نرخ 
 ارز

اعالم 
مفقودی 

 تکار

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ بانک ملی 

 بانک سپه
 

√ 
  

√ 
 

√ √ √ 
   

 √ √ √ √ √ √ √ بانک صادرات
 

√ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √  بانک مسکن
   

√ 
بانک 

 کشاورزي
√ √ √ 

 
√ 

 
√ √ 

    
 بانک سامان

    
√ √ √ √ 

   
√ 

بانک 

  پارسیان
√ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 

بانک 

 پاسارگاد
√ √ √ 

 
√ √ √ √ 

    
 √ √ √ بانک تات

 
√ 

 
√ √ √ √ √ √ 

بانک 

 گردشگري
√ √ √ 

 
√ √ √ √ 

    
 √ √ √ اقتصاد نوین

 
√ 

 
√ √ 

    
 √ √ √ بانک دي

 
√ 

 
√ √ √ 

  
√ 

 √ √ √ √ √ بانک انصار
 

√ √ √ 
 

√ √ 

 √ √ √ بانک سینا
 

√ 
 

√ √ √ 
 

√ √ 
بانک صنعت و 

  معدن
√ 

    
√ √ √ 

   
 √  √  √ √ √ √  √ √ √  بانک ملت

 √ √ √ بانک سرمایه
 

√ 
 

√ √ √ 
 

√ 
 

  

  دهند.بانک ارائه می SMSالحسنه مهرایران و سرمایه نیز خدمات زیر را از طریق بانکهاي تجارت، قرض

  

، شده در فرم ثبت نام یمعرف يها حساب نیانتقال وجوه ب، مانده و سه گردش آخر حساب افتیدر :بانک تجارت

، رمـز  رییـ تغ، چـک خـاص   کی يریگیپ، التیپرداخت اقساط تسه، ، تلفن ثابت و همراهپرداخت قبوض آب، برق، گاز

  .حساب يشماره شبا افتیدر، ستمیس يراهنما

 ،خـاص  خیتار کیدر  يسپرده مشتر ياعالم موجود ي،سپرده مشتر ياعالم موجود :رانیبانک قرض الحسنه مهر ا

بـه   يسـپرده مشـتر   ياعـالم موجـود   اتیـ لغـو عمل  ،اهانهو م یبه صورت روزانه، هفتگ يسپرده مشتر ياعالم موجود

اعـالم   ،خاص خیتار کیدر  ياعالم گردش سپرده مشتر ي،اعالم گردش سپرده مشتر ،و ماهانه یصورت روزانه، هفتگ

به صـورت روزانـه،    ياعالم گردش سپرده مشتر اتیلغو عمل ،و ماهانه یبه صورت روزانه، هفتگ يگردش سپرده مشتر

  .اخذ شده التیتسه تیاعالم وضع ،نهو ماها یهفتگ
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دریافت ، دریافت گردش حساب در بازه زمانی دلخواه، دریافت گردش حساب، دریافت موجودي حساب:هیبانک سرما

هـاي   ارسال پیـام در هنگـام ورود کـاربران بـه سیسـتم     ، دریافت اطالعات وام هاي دریافتی، چند گردش آخر حساب

هـاي بـانکی (شـعب،     پیام هنگام انجـام هـر گونـه تـراکنش از طریـق زیـر سیسـتم        ارسال، اینترنت بانک و تلفنبانک

  .، اینترنت بانک و تلفنبانک)ATMهاي  دستگاه

  دهند.هاي رفاه،توسعه صادرات، ایران زمین و حکمت ایرانیان نیز خدمات بانکداري همراه ارائه نمیبانک

ائه خدمات بانکداري و پرداخـت همـراه شـده انـد. دو اپراتـور      از سوي دیگر اپراتورهاي تلفن همراه نیز وارد بازار ار

موجود یعنی ایرانسل و همراه اول در این زمینه سیاست هاي متفاوتی در پیش گرفته اند. اپراتـور ام تـی ان ایرانسـل    

یـک   ها عمل می کند. بدین ترتیب که با ثبت به صورت واسطه اي براي اجراي خدمات بانکی ارائه شده از سوي بانک

از خـدمات ایـن سیسـتم بهـره منـد       USSDبـه روش   کارت بانک در سیستم بانکداري ایرانسل، مشترکان می توانند

 يبرقـرار  يبـرا  GSMهمـراه   ياست که توسط تلفن ها یداده مکمل بدون ساختار، پروتکل سیسرو ای USSD شوند.

، WAPتـوان در مـرور    یمـ  USSD. از ردیـ گ یمـورد اسـتفاده قـرار مـ     سیفراهم کننده سرو يها وتریارتباط با کامپ

 يتلفـن بـر رو   یگوشـ  میتنظـ  وبر مکان  یمبتن يخدمات محتوا ل،یموبا یخدمات مال ،يتماس اعتبار يها سیسرو

ارتبـاط در   نیـ نموده و ا جادیارتباط همزمان ا کی USSD يها امیکوتاه، پ امیپ ستمیشبکه استفاده نمود. برخالف س

 USSDلحـاظ   نیـ شـود. از ا  یاز داده هـا ممکـن مـ    يتبادل دو جانبه دنباله ا بیترت نیدماند. ب یمدت تماس باز م

خـدمات ارائـه شـده از سـوي سیسـتم       .کنـد  یارائـه مـ   SMSبـر   ینسبت به خدمات مبتن يباالتر یپاسخ ده زانیم

اخـذ   ،حسـاب  ياخـذ موجـود   ،پرداخـت قبـوض (آب، بـرق، گـاز، ...)     ،شـارژ  دیـ خر بانکداري همراه ایرانسـل شـامل  

می شوند. بدین ترتیب اپراتور ایرانسل خـود در فعالیـت هـاي     نترنتیکارت ا دیخر و تراکنش آخر 5حساب تا  صورت

  مالی حضور نداشته و تنها نقش واسطه را براي حساب هاي بانکی مشترکان ایفا می کند.

می کنـد. ایـن اپراتـور بـا همکـاري       برخالف ایرانسل، اپراتور همراه اول خود خدمات مالی را نیز به مشترکان ارائه

شرکت پرداخت اول کیش، که با نام تجاري جیرینگ شناخته می شود، اقدام به ارائه خدمات مالی به مشترکان خـود  

می کند. در واقع خدمات اصلی این شرکت ارائه یک کیف پول همراه است کـه مـی تـوان بـا شـارژ حسـاب از طـرق        

ود استفاده نمود. این شرکت موارد استفاده اصلی این کیف پول همراه را خریـد  مختلف از آن براي پرداخت هاي محد

  شارژ همراه اول، پرداخت قبض، انتقال وجه و خرید از نقاط فروش هماهنگ با این سیستم معرفی می کند.

نکته اصلی در مورد سیستم این است که حساب در نظر گرفته شده براي مشترکان یک حسـاب بـانکی نیسـت و    

رکت مستقل از سیستم بانکی عمل می کند. با توجه به این مساله در حال حاضر ایراداتـی از سـوي بانـک مرکـزي     ش

جمهوري اسالمی ایران و نهاد نظارتی مخابرات متوجه این شرکت شده اما هنوز منجر به توقف فعالیت هاي آن نشـده  

ت نام کرده انـد و پرطرفـدارترین کـاربرد، خریـد     در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در سیستم جیرینگ ثب«است. 

  ».شارژ تلفن همراه است

است. بـا وجـود اعـالم شـرکت     ) NFC )Near Field Communication سازي فناوري سیستم جیرینگ در حال پیاده

راه مبتنی بر عدم نیاز به سخت افزار خاص و فعال سازي صرف بر روي تلفن هاي همراه، در مورد اکثر تلفن هـاي همـ  

براي آنها راه اندازي شـود. تنهـا بـر     NFCیک حافظه ارتباطی بر روي تلفن همراه متقاضیان نصب می شود تا کاربرد 

نصـب شـده اسـت.     NFCروي موارد معدودي از تلفن هاي همراه موجود در بازار ایران، سخت افزار مورد نیاز خدمات 

  ت افزار از سوي کارخانه هاي تولید کننده نصب شده است.  البته در اکثر مدل هاي جدید تلفن هاي همراه، این سخ
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این فناوري تنها با نصب پایانه هاي فروش و ثبت تراکنش مخصوص قابل استفاده است و در نتیجـه هنـوز مـوارد    

سـازي زیرسـاخت    استفاده آن بهمراه محدود است. با در نظر داشتن این محـدودیت، و هزینـه بـاالي رفـع آن (پیـاده     

و آموزش نقاط فروش) نمی توان آینده روشنی براي رشد و شکوفایی این سیستم پیش بینی کـرد؛ مگـر    زارياف سخت

این که با نمایش و تثبیت مزایاي سیستم، شـرکت پرداخـت اول بتوانـد مجموعـه بـزرگ مشـتریان همـراه اول را بـه         

یـن فنـاوري، لـزوم اسـتفاده از آن را بـه      استفاده از آن ترغیب نموده و بدین ترتیب با ایجاد گرایش کافی بـه سـوي ا  

سازي و یادگیري نحوه استفاده از این فناوري جلب کنـد. در حـال    فروشندگان نشان داده و رضایت آنها را براي پیاده

استفاده کرده و خـدمات بانکـداري را بـه صـورت مسـتقل از       NFCحاضر جیرینگ تنها سیستمی است که از فناوري 

  .انجام می دهد ها بانک

  . نتیجه گیري9

 با درنظر گرفتن اطالعات گردآوري شده از سراسر دنیا، و مقایسه آن ها با شرایط موجود در ایران، مدل پایاندر 

. با توجه به آمارهاي گردآوري شده، می شوداقتصادي جهت پیشرفت سیستم هاي پرداخت همراه ارائه  مناسب

وده اند که کار خود را از بازارهاي محلی، و با همکاري بین سیستم هاي پرداخت موبایلی در سطح دنیا موفق ب

صنعتی آغاز نموده اند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت، بهترین روش براي پیاده سازي سیستم هاي پرداخت 

همراه، همکاري و تعامل میان اپراتورهاي تلفن همراه و بانک ها و موسسات مالی است. سیستمی که با چنین تعاملی 

ایجاد شود، از مزایاي ضریب نفوذ باال، و در نتیجه مشتریان و مخاطبان گسترده اپراتورهاي تلفن همراه، و هم چنین 

خواهد از توانایی ها و پشتوانه مالی و اعتباري بانک ها و موسسات مالی بهره مند بوده و بیشترین کارایی را به همراه 

  ).4داشت (شکل 

  و اپراتورهاي تلفن همراه به منظور جلب بیشتر مشتریانهمکاري میان بانک ها -4شکل 

  

دنیا بیشتر براي پرداخت هاي خرد در نظر گرفته شده اند. اما  همراه در سراسرپیش از این ذکر شد که پرداخت هاي 

د. سیستم هاي بانکداري همراهی که خدمات تراکنش مالی را نیز ارائه می کنند، به نسبت زمان بر و پرهزینه هستن

ت به عنوان مثال سیستمی که با استفاده از پیام کوتاه عمل تراکنش مالی را فعال سازي می کند، براي انجام پرداخ



                                                                                                                                        

 

16 

 

ری ال��رو�یک و �ظام  او��ن �ما�ش � �م��ی بان�دا
  �ی �دا�ت ا

ن و ۳۰
���

  �ی �ج �یالد ���� �ما�ش  - ۱۳۹۰ا��ند ماه  ۱

جالب توجه نخواهد بود. همان  ، به دلیل هزینه پیام کوتاه و مدت زمانی که ارسال و دریافت پاسخ نیاز دارد،هاي خرد

استفاده از کارت هاي مغناطیسی براي پرداخت هاي خرد محسوب  طور که پیشتر اشاره شد، این مساله مانع اصلی

 NFCاستفاده از فناوري  ن روش براي پرداخت هاي خردمناسب تریبا توجه به نمونه هاي بین المللی، می شود. 

یه و است. هزینه پایین، سرعت باال و کارایی آسان مهم ترین مزایاي این فناوري به شمار می آیند. از آن جایی که پا

در  بنیان این فناوري در سیستم هاي حمل و نقل شهري در حال حاضر پیاده سازي و راه اندازي شده است، می توان

از این فناوري براي پرداخت هزینه سفرهاي شهري به وسیله ابزار همراه و به خصوص تلفن هاي همراه،  گام اول

  استفاده نمود. 

این سیستم واهد بود. با همکاري اپراتورها و بانک ها، قدرت جذب بازار در چنین مدلی براي تمام ذینفعان سودآور خ

به عنوان مثال سیستم جیرینگ در حال حاضر با مساله جلب اعتماد مشتریان . افزایش چشم گیري خواهد داشت

قاومت م خود مشتري قرار داشته باشد، مشتريمواجه است، اما اگر پول مورد نظر در این سیستم، در حساب بانکی 

پرداخت وجه به صورت پیش پرداخت، به یک شرکت غیر بانکی، یک عامل  نشان خواهد داد.سیستم  کمتري در برابر

بازدارنده قدرتمند در برابر سیستم جیرینگ است که با همکاري با بانک ها و موسسات مالی از میان برداشته خواهد 

ین ن نیز نیاز به تهیه و تعبیه ابزار مورد نیاز براي دریافت چنبا جذب بازار به سوي این سیستم ها، فروشندگا شد.

از سوي دیگر، حضور بانک هاي مختلف و باعث رواج و گسترش آن خواهند شد.  پرداخت هایی را احساس نموده و

هم چنین اپراتورهاي تلفن همراه متفاوت، باعث ایجاد رقابت و در نتیجه بهبود روزافزون کیفیت و تنوع خدمات 

فراهم خواهد شد. این زمینه جدید و بکر، فضاي بسیار زیادي به منظور پیشرفت و سودآوري در اختیار تمام 

  . کنندگان خدمات قرار می دهد

در پایان شایان ذکر است که طراحی، پیاده سازي و اجرایی نمودن هر نوع سیستمی براي پرداخت و بانکداري همراه، 

فراهم ساختن زیرساخت ها و فرهنگ سازي در یک بازه زمانی طوالنی مدت خواهد مستلزم برنامه ریزي بلند مدت، 

  بود. 

  

  منابع
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  يدهچك

انك تعيين الگوي بهينه خدمات بانكداري الكترونيك و همچنين رتبه بندي خدمات ب پژوهشهدف اين 

مسكن با توجه به يازده شاخص اساسي و خواست مشتريان اين بانك بود، به طوري كه بيشترين رضايت 

مندي را براي مشتريان فراهم سازد. تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بود. در اين تحقيق 

اي و به صورت تصادفي از  نفر كه به شكل طبقه بندي خوشه 220با استفاده از فرمول كوكران تعداد نمونه 

نفر بودند،  7500بين كليه مشتريان بانك مسكن كه از خدمات الكترونيكي بانك استفاده مي كردند و حدود 

انتخاب گرديد. اطالعات مربوطه از طريق پرسشنامه محقق ساخته با روايي محتوايي تأييد شده توسط 

استخراج شد. تكنيك مورد استفاده در اين  81/0ر نظران و پايايي با ضرايب آلفاي كرونباخ  براب صاحب

پژوهش روش تصميم گيري چند شاخصه تاپسيس بود و همچنين داده هاي گردآوري شده و اهداف پژوهش 

با استفاده از نرم افزار اكسل پردازش و محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه در ميان شاخص هاي تصميم 

هزينه و ميزان سادگي استفاده از خدمات به ترتيب از اولويت هاي  گيري، ميزان در دسترس بودن خدمات،

اول تا سوم تصميم گيري از نقطه نظر مشتريان بودند. همچنين در ميان انواع خدمات بانكداري الكترونيكي 

بانك مسكن خدمات ارائه خودپردازها، تلفن بانك و انواع كارت هاي الكترونيكي به ترتيب رتبه هاي اول تا 

م را از نقطه نظر مشتريان اصفهاني در تأمين رضايتمندي آن ها دارا بودند. در نهايت با مقايسه الگوي سو
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فعلي و بهينه سهم هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن در شهر اصفهان مالحظه 

  گرديد كه الگوي فعلي بهينه نبود.

  

هاي تصميم گيري چند شاخصه؛ تاپسيس؛ بهينه سازي؛ رضايت بانكداري الكترونيكي؛ روش  :كليد واژه ها

  .مندي مشتري

  مقدمه .1

توسعه فناوري اطالعات آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره بردار از ايـن  

فناوري ها گذاشته است. تجارت نوين نيازمند ابزارها و زير ساخت هاي مناسبي براي گسترش فرآينـد هـاي   

بانـك هـا هسـتند. بانـك هـا بـا برقـراري         ،قتصادي است. يكي از مهمترين شاخص ها در مراودات تجـاري ا

ارتباطات تنگاتنگ و نزديك با مردم نقشي كليدي را در عرصه تجارت بـازي مـي كننـد و بـه همـين دليـل       

فـي گسـترش   خدمات خود را در ابعـاد كمـي و كي   ،هميشه در تالش هستند تا براي پيشي گرفتن از رقيبان

ورد تـا جهـش هـاي    دهند. ورود بانك ها به عرصه بزرگ فناوري اطالعات اين امكـان را بـراي آنهـا فـراهم آ    

ه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهاي ارتبـاطي و اطالعـاتي   ئچشمگيري براي ارا

مشـتري سـريع تـر و بهتـر از گذشـته       ريان خود معرفي مي كنند تـا تهر روز شيوه هاي جديدتري را به مش

در واقع فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي به بانـك هـا در رسـيدن بـه      خدمات مورد نيازش را دريافت كند. 

كردند. اتوماسيون سامانه هاي بانكي در كنار آموزش مناسـب   بزرگي شعار هميشگي مشتري محوري كمك

ه خدمات مطلوب تـر، اعتمـاد مشـتريان را بـه     ئكه ضمن ارا ك ها اين فرصت را دادكاركنان و مشريان به بان

استفاده از سامانه هاي الكترونيكي بانكداري افزايش دهد. مفهوم بانكـداري الكترونيكـي و كـارايي هـاي آن،     

براي بسياري از افراد هنوز به طور كامل شناخته شده نيست و به همين دليل هم بهره بـرداري بهينـه اي از   

بـه طـور كلـي امـروزه سـودآوري و رشـد       آن صورت نمي گيرد.   هاي انجام شده براي توسعه سرمايه گذاري

سازمان ها، رابطه مستقيم و تنگاتنگي با ميزان رضايت مشتريان از نوع و نحوه ارائه خدمات توسـط سـازمان   

يان خود را به دهد كه نيازهاي مشتر ها اين امكان را مي سنجش رضايت مشتريان به بانكبه مشتري را دارد. 

هاي الزم را صورت دهند. امروزه  ريزي طور صحيحي شناسايي نمايند و براي پاسخگويي به اين نيازها، برنامه

ها چه بزرگ و چه كوچك با توجه بـه تغييـرات    ها با محيطي كامال پويا روبه رو هستند، همه بانك اكثر بانك

هاي  جذب و حفظ مشتريان تجاري را سرلوحه برنامه ،زارهاي رقابتي و شرايط حاكم بر با آسا در موقعيت برق

سرويس سريع و صحيح و ايجاد احسـاس   ،ها ارائه خدمات اند و از عوامل مهم موفقيت بانك خويش قرار داده
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 مشتري است كه مشتري احساس كند رضايت وي از خدمات دريافتي براي بانك بسيار مهم است. رضايت در

دهـي و خـدمات    هاي نو، سرويس ثر، ارائه تكنولوژيؤمداري م  و مشتري يابيبازارنو،  هاي بانكداري امروز شيوه

تر عمل كند در بازار رقابتي موجب جذب منابع  طلبد كه هر بانكي در اين امور موفق را مي يمشتر نظر مورد

   شد.وري باال خواهد  باال و ماندگاري منابع و در نتيجه دوام و بقاي دائمي آن بانك با بهره

از اين رو به دليل اهميت روز افزون امر سنجش رضايت مشتري، تحقيـق حاضـر در صـدد رتبـه بنـدي      

خدمات بانكداري الكترونيكي با توجه به شاخص هاي اساسي و نظر و خواست مشـتريان ايـن خـدمات مـي     

  باشد به طوري كه بيشترين رضايت مندي را براي مشتريان بانك فراهم آورد.

  

  عادبيات موضو .2

بانكداري الكترونيك را مي توان به عنوان فراهم آورنده امكاناتي براي مشتريان كه بدون نياز بـه حضـور   

هاي ايمن بتوانند به خدمات بانكي دسترسـي يابنـد تعريـف نمـود. در      فيزيكي در بانك و با استفاده از واسطه

هـاي   نكـداري بـا هـم تلقـي و سيسـتم     هاي مختلف با هاي پيشرو در خدمات بانكداري الكترونيك، كانال بانك

جزيره اي يكپارچه مي شود. بنابراين مديريت اطالعات ارتباط با مشتريان بهبود مي يابد؛ و رضايت مشتريان، 

  ). 17، ص1387ها را به همراه خواهد داشت (عقيلي،  ها و توليد درآمد بيشتر براي بانك صرفه جويي در هزينه

ح مختلف مي باشد. لذا به تناسب هر كدام، مي توان تعريـف خاصـي را   بانكداري الكترونيك داراي سطو

حركت نمـاييم، عمليـات دسـتي     ارائه نمود. هر چقدر به سمت سطوح باالتر، يعني بانكداري الكترونيك كامل

هاي رايانه اي متمركز تر، شبكه قابل دسترسي گسترده تر، محدوديت زماني و مكاني كمتـر و   كمتر، سيستم

ت، امنيت اطالعات بانكي بيشتر خواهد بود. بنابراين بـه طـور كلـي اگـر بخـواهيم تعريـف عمـومي از        در نهاي

  بانكداري الكترونيك داشته باشيم، مي توان چنين بيان كرد كه بانكداري الكترونيك عبارت مي باشد از:

ينترانت) كه ارائه خدمات بانكي از طريق يك شبكة رايانه اي عمومي قابل دسترسي (اينترنت يا ا -

هاي رايانه اي تحت شـبكه، نـه    از امنيت بااليي برخوردار است. الزم به ذكر است كه گسترش برنامه

هاي هر تراكنش گرديده، بلكه باعث افزايش سرعت خدمات به طور قابـل   تنها موجب كاهش هزينه

  ). 30، ص1383شده است (الهياري فرد، مالحظه اي 

 هاي يك بانك از طريـق بكـارگيري   ي يكپارچه سازي كليه فعاليتبانكداري الكترونيكي به معنا -

 ، منطبق بـر سـاختار سـازماني بانـك    ي بانكي، مبتني بر فرايندهافناوري نوين اطالعات و ارتباطات
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هاست كه امكان ارائه كليه خدمات مورد نياز مشتريان را فراهم مي سازد (معاونـت برنامـه ريـزي و    

  ).56، ص1384امور اقتصادي، 

هاي ايمـن و بـدون    فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه -

  حضور فيزيكي

هاي بـانكي خـود و يـا     استفاده مشتريان از اينترنت براي سازمان دهي، انجام تغييرات در حساب -

  هاي بانكي ها براي ارائه عمليات و سرويس سرمايه گذاري و بانك

ات مالي، عموماً حضور خود را با اهداف گوناگون در اينترنت فعال و تثبيت كرده اند. به ها و مؤسس بانك

قول هيرست، نظريه پرداز مسائل جهاني، بانكداري الكترونيكي به زودي به يك خـط مشـي كـاري تهـاجمي     

ترونيكي تأثير تبديل خواهد شد و نه يك اجبار ناشي از انفعال، بدين معني كه همه ي مشاغل از بانكداري الك

خواهد پذيرفت و تنها اين نخواهد بود كه بانكداري الكترونيكي خود بر آنها تأثير بگذارد. با توجه به اين گفته، 

به جرأت مي توان گفت كه يكي از الزامات اساسي رواج تجارت الكترونيكي در هر كشوري، وجود بستر اصلي 

در يك جمله مي توان گفـت كـه امـروزه صـنعت بانكـداري      مبادالت وجوه يعني بانكداري الكترونيكي است. 

دامنه ي وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي را شامل مـي شـود و بـدون آن و بـدون تحـول و دگرگـوني در ايـن        

  ). 28، ص1385(عباسي نژاد و مهرنوش، محرك اقتصادي جامعه فلج مي شود  صنعت، بزرگ ترين بخش

(از مراكز برجسته تجزيه و تحليل اطالعات بانكداري در اروپـا)   1بر اساس گزارش تحقيقاتي ديتا مانيتور

هاي بانكداري الكترونيـك در هشـت كشـور فرانسـه، آلمـان، ايتاليـا، هلنـد،         آمار استفاده كنندگان از سيستم

 2003ميليون نفر در سـال   22به حدود  1999ميليون نفر در سال  5/4اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 

درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكـي   75نيز بيش از  2005ست. در سال رسيده ا

  ).14، ص1387مي كرده اند (عقيلي، از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده 

تحقيقات چندي در رمينه نقش بانكداري الكترونيك بر رضايت مندي مشتريان در درون كشور و 

  جام گرفته كه در زير به بخشي از آن ها اشاره مي شود.همچنين خارج از كشور ان

)، در تحقيقي با عنوان نقش بانكداري الكترونيكي در رضايت مشتريان بانك 1386( عابدي خوراسگاني

رفاه، نشان دادكه رضايت مشتريان در مورد سهولت استفاده از خدمات، كيفيت پايين، امنيت و كاهش 

                                                 
1- Data Monitor  



       

  

  هاي پرداخت نظامالمللي بانكداري الكترونيك و  اولين همايش بين 

                                                                                                                                  

 

5 

 

درصد اطمينان باالتر از حد متوسط است و رضايت  95الكترونيكي با ريسك هاي مرتبط با بانكداري 

  مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي بانك رفاه توسط پاسخگويان بيشتر از حد متوسط ارزيابي شد.

تحت عنوان نقش شيوه هاي نوين ارائه خدمات بانكي در  ي)، در مطالعه ا1384ناظمي و همكاران (

، نقش شيوه هاي نوين ارائه  خدمات شعب بانك سپه مشهد در بود كارايي سيستم بانكجذب مشتريان و به

را مورد بررسي قرار  بانككيد بر هزينه و وقت كاركنان بانك ها با تأ بانكي در جذب مشتري و بهبود كارايي

فزايش رضايت داده است. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه  شيوه هاي نوين ارائه خدمات بانكي باعث ا

مشتريان بانك هاي سپه مشهد شده ولي اين خدمات به افزايش كارايي(كاهش هزينه و وقت كاركنان) در 

  شعب بانك منتج نشده است.

)،  در مطالعه ايي به بررسي بانكداري اينترنتي در كشورهاي اردن و آمريكا 2004( و همكاران 1ايوانس

بانك هاي آمريكايي در وب سايت هاي خود عالوه بر امكان ارائه پرداخته است. نتايج حاكي از آن است كه 

خدمات بانكي شرايط سرمايه گذاري، خريد سهام، پرداخت صورت حساب هاي مالي و ... را فراهم آورده اند 

 اين درحاليست كه در بانك هاي اردن ضعفهاي بسياري در اين خصوص ديده مي شود.

العه ايي به بررسي كاربرد شيوه هاي نوين بانكي از جمله بانكداري )، در مط2004و همكاران، ( 2امتياز

اينترنتي در كشور عمان پرداختند. نتايج حاكي از آن بود كه عادات سنتي و قديمي افراد، عدم حمايت هاي 

دولت، ضعف سيستم هاي ارتباطي و سرعت پايين شبكه از مهمترين موانع عمده گسترش شيوه هاي جديد 

  وين در كشور عمان است.بانكداري ن

له امنيت و سهولت بانكداري الكترونيكي به بررسي مسأ)، در پژوهشي با عنوان امنيت و 2004( 3پالمر

استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي در كشور دانمارك پرداخته است. اين پژوهش اشاره به اين موضوع 

رونيكي بايد عالوه برامنيت براي مشتري، راحت و دارد كه خدمات ارائه شده توسط سيستم بانكداري الكت

ساده نيز باشد. در ارزيابي شش بانك بزرگ ارائه دهنده خدمات بانكداري الكترونيكي به مشتريان در كشور 

دانمارك مشخص گرديد كه ضعف عمده اي در سهولت استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه شده 

ريان وجود دارد، اما با اين تفاسير بسياري از مردم آماده هستندكه به سيستم توسط اين بانك ها براي مشت

بانكداري الكترونيك اطمينان كنند. اين موضوع در حاليست كه عامه مردم از شكاف هاي امنيتي موجود در 

  اين سيستم كه ممكن است باعث زيان آنها شود اطالع چنداني ندارند.

                                                 
1
. Evans 

2
 . Imtiyaz 

3
 . Palmer D.E 
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انجام گرفـت، هـدف   » در پاكستان  اينترنتيبانكداري « ) با عنوان 2006( 1در تحقيقي كه توسط شريق

الي مطرح شد كـه  در پاكستان بود. به اين منظور سؤ بررسي و فهم بهتر چگونگي رواج بانكداري الكترونيكي

بانكداري(مانند وب سايت) را  طراحي كرد تا بهترين خـدمات را بـه مشـتري     2توان محيط آنالين چگونه مي

نامهـاي بانـك تجـاري      ند؟ به اين منظور از چند مطالعه موردي استفاده شد كه بر روي دو بانـك بـه  ارائه ك

پاكستان انجام گرفت. اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه و وب سايت با تاكيد بـر   4و سيتي بانك 3مسلمان

يج بدسـت آمـده از ايـن    كنند جمع آوري گرديـد. كـه نتـا    بازخورد از مشترياني كه از وب سايت استفاده مي

جويي  تحقيق حاكي از آن بود كه مزاياي استفاده از وب سايت بانك عبارت بود از هزينه كم، كارآيي و صرفه

در زمان. و همچنين وب سايت بايد واضح و مختصر باشد تا اطمينان مشتري را جلب كنـد و در اسـتفاده از   

كند. در مورد  تري را از علت ورود به سايت منحرف مياي اجتناب كند چون مش عناصر گرافيكي و چند رسانه

خدمات به مشتري اطالعات وام، انتخاب زبان و منوي خدمات ديگر داراي اهميت بود. مشكل اصـلي كـه در   

  اين تحقيق با آن برخورد شد عدم اعتماد مشتريان به اين نوع خدمات بانكداري بود.

عنوان تحليل بانكداري الكترونيك در نيوزيلند انجام شد و ) با 2006( 5در تحقيقي كه توسط گان و كلمز

در آن ترجيحات مشتريان به استفاده از بانكداري الكترونيك و بانكداري سنتي در نيوزيلند مورد بررسي قرار 

گيري مشتريان استفاده كرد تـا فاكتورهـايي كـه مشـتريان در      گرفت. براي اين منظور محقق از روند تصميم

دهند را بدست آورد. كه اين فاكتورهـاي شـامل    كداري الكترونيكي و سنتي مورد استفاده قرار ميانتخاب بان

ابعاد كيفيت خدمات، عامل ريسك، درون داد مشتري، عامل قيمت، مشخصات محصول  و مشخصات منحصر 

 هـل، ميـزان تحصـيالت، شـغل،    دموگرافي جمعيت مانند سن، جنس، تأباشند. همچنين مشخصات  بفرد مي

ميزان درآمد و محل زندگي مورد توجه قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيـق نشـان داد كـه كارمنـدان و     

جوانان به استفاده از بانكداري الكترونيكي تمايل دارند ولي افراد مسن تمايل كمتري به استفاده از بانكداري 

استفاده از بانكداري الكترونيكي دارنـد و  الكترونيكي دارند. همچنين اقشار كم درآمد جامعه تمايل اندكي به 

   افراد با در آمد زياد نيز به دليل موارد امنيتي به استفاده از بانكداري الكترونيكي تمايل ندارند.

  

  

                                                 
1
 .Shariq 

2
 .On Line 

3
 .Muslim commercial bank 

4
 .Citybank 

5
. Gan and clemes 
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  پژوهش سؤاالت .3

  پژوهش به شرح مي باشد: سؤاالت

ريان بانك آيا الگوي فعلي خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن، بهينه بوده و رضايتمندي مشت -

  آورده است؟   از اين خدمات را فراهم

مطالعه از خدمات بانكداري  مهمترين شاخص هاي مؤثر بر ميزان رضايتمندي مشتريان بانك مورد -

 الكترونيكي كدام است؟

مطالعه از  ترتيب اهميت و اولويت هر يك از شاخص ها بر ميزان رضايتمندي مشتريان بانك مورد -

 نك چيست؟ديدگاه مشتريان اين با

پراهميت ترين و كم اهميت ترين انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك موردمطالعه با توجه به  -

 درجه اهميت شاخص هاي تعيين شده و نياز و خواست مشتريان كدامند؟

با توجه  مطالعه الگو و درصد بهينه استقرار خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه شده توسط بانك مورد -

 ثر بر رضايتمندي آنها كدام است؟هاي مؤ ز و خواست مشتريان و شاخصبه نيا

هدف اين تحقيق تعيين الگوي بهينه استقرار خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن به منظور ارتقاء 

فاكتور ذيل بهره  3و افزايش رضايتمندي و خواست و نياز آنها مي باشد كه در راه رسيدن به اين هدف از 

  شود:  گيري مي

الف) گزينه هاي تصميم گيري كه در حقيقت انواع خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط بانك مسكن به 

مشتريان مي باشد. در اين پژوهش به طور قراردادي انديس مربوط به هر يك از انواع خدمات بانكداري 

ا بررسي صورت گرفته انواع اين خدمات را مي توان نشان داده شده است. ب iاكترونيكي بانك مسكن با حرف

  ) مشاهده نمود. 1- 3در جدول (

  

  ) انواع خدمات بانكداري الكترونيكي ارائه شده توسط بانك مسكن به مشتريان1- 3جدول (

  i انديس  نوع خدمات iانديس   نوع خدمات 

  4 جاري رهيافت (متمركز) بانك مسكن  1 تلفن بانك مسكن

  5 دستگاه هاي پين پد بانك مسكن  2 ي بانك مسكنخدمات اينترنت

  6  خودپردازهاي بانك مسكن  3 كارت هاي بانكي بانك مسكن
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ب) شاخص هاي تصميم گيري كه درجه اهميت و رتبه هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك 

دادي انديس مربوط به مسكن بر اساس آن توسط مشتريان تعيين مي گردد. در اين پژوهش به طور قرار

نشان داده شده است. با بررسي هاي صورت گرفته و مرور مطالعات صورت گرفته در  jشاخص ها با حرف

اين زمينه و رايزني با كارشناسان خدمات بانكداري الكترونيكي مهمترين شاخص هاي تصميم گيري 

  ) مشاهده نمود. 2- 3(ديد كه آنها را مي توان در جدول شناسايي گر

  

  مندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي ) شاخص هاي رضايت2- 3جدول (

انديس   نام شاخص

j 

 انديس  نام شاخص

j  

  7 هزينه استفاده از خدمات  1 در دسترس بودن خدمات

  8 ميزان تبليغات براي استفاده از خدمات  2 سادگي استفاده از خدمات

  9 تنوع خدمات فرعي ارائه شده   3 اتامنيت استفاده از خدم

ميزان آشنايي با نحوه استفاده از   4 زمان تلف شده براي استفاده از خدمات

 خدمات

10  

ميزان آشنايي با ويژگي هاي هر يك از 

 خدمات

ميزان تمايل شخصي به استفاده از   5

 خدمات

11  

     6 سرعت استفاده خدمات

 

  ج) ماتريس هاي تصميم گيري

نوع ماتريس تصميم گيري محاسبه مي گردد كه مي توان آنها را  2ژوهش با توجه به هدف مسئله در اين پ

  در ذيل مشاهده نمود.
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]]]]در روابط فوق  ]]]] pnA معرف ماتريس تصميم گيري تعيين اولويت هر يك از انواع خدمات بانكداري  ××××

]]]]س شاخص هاي موجود و خواست و نياز مشتريان و الكترونيكي بانك مسكن بر اسا ]]]] pmw معرف ماتريس  ××××

تصميم گيري تعيين اولويت شاخص ها با توجه به نظر مشتريان براي احساس رضايتمندي از خدمات 

   بانكداري الكترونيكي بانك مسكن مي باشند.

 

 روش پژوهش .4

جامعه  رگرفته شده از نوع توصيفي پيمايشي است.با توجه به هدف اصلي پژوهش، روش تحقيق به كا

شعبه) مي باشند كه از خدمات الكترونيكي 46كليه مشتريان شعب بانك مسكن شهر اصفهان (آماري تحقيق 

روش نمونه گيري  محاسبه شد. 1. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكرانبانك مسكن استفاده مي كنند

به صورت تصادفي مي باشد كه نمونه هاي مورد نظر بر اساس فهرست  مورد استفاده از نوع خوشه ايي و

نفر مي باشند از طريق اطالعات رايانه  7500مشتريان استفاده كننده از خدمات مسكن كارت كه در حدود 

جهت تعيين حجم نمونه ابتدا  اي شعب بانك مسكن بصورت تصادفي انتخاب شده است. در اين تحقيق

محاسبه  =82/0p ين مشتريان بانك توزيع گرديد و پس از بررسي و محاسبه، مقدارنامه مقدماتي بپرسش

نفر محاسبه  220مونه برابر گرديد كه در نتيجه با محاسبات صورت گرفته مطابق فرمول كوكران حجم ن

 . نحوه محاسبه حجم نمونه مشتريان استفاده كننده از خدمات الكترونيكي بانك مسكن را مي توان درگرديد

  : در اين رابطه رابطه ذيل مشاهده نمود.

N=  ،حجم جمعيت آماريn=  ، حجم نمونهt=  ضريب اطمينان (اندازه متغير در توزيع نرمال كه

=  pاطمينان يا دقت احتمالي مطلوب و  = فاصلهdهميشه نسبت به سطح اطمينان مشخص مي گردد)، 

در اين فرمول با سطح اطمينان  t فرض مي شود. 0.5احتمال وجود صفت در جامعه است كه معموال مساوي 

  در نظر گرفته شده است. 96/1، 95/0

  

  

زان رضايت سؤال، مربوط به سنجش مي 12ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه اي محقق ساخته با 

مندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك و با توجه به شاخص هاي اساسي و مهم در اين زمينه در 

                                                 
1.
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شاخص تصميم گيري براي ارزيابي ميزان رضايتمندي  11تعداد  بانك مسكن بود. به اين صورت كه

مه در ميان نمونه مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شناسايي شد و توسط پرسشنا

آماري مورد نظر از مشتريان توزيع شد و از آنان خواسته شد تا به هر يك از اين شاخص ها امتيازي از صفر 

اطالعات مربوط به ميانگين نمرات هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بدهند و همچنين  10تا 

گرديد و اطالعات مربوط به مقادير موجود و  بانك مسكن توسط مشتريان و به كمك پرسشنامه جمع آوري

فعلي سرمايه گذاري در جهت توسعه و گسترش هر يك از خدمات به منظور مقايسه با الگوي بهينه نيز 

  ازمركز آمار و اطالعات بانك مسكن جمع آوري شد. 

حقيق براي در اين ت محاسبه گرديد.  81/0برابر   1از طريق ضريب آلفاي كرونباخ  پايايي پرسشنامه

اي استفاده شده است. از اين رو ابتدا نسخه 3نامه مورد نظر از اعتبار صوري پرسش 2افزايش ميزان اعتباريابي

نامه سنجيده شود و ان قرار گرفت تا روائي صوري پرسشاز پرسش نامه ها در اختيار متخصصان و صاحب نظر

اي كه بنا به نظر ايشان برخي سؤاالت ، به گونهنظرات پيشنهادي ايشان در مورد پرسشنامه ها اعمال گرديد

كه ثقيل، نامفهوم، دوپهلو يا بدون ارتباط به موضوع بودند از پرسش نامه حذف و برخي سؤاالت و گويه ها به 

داده هاي گردآوري شده و اهداف پژوهش با استفاده از نرم افزار اكسل  اي رساتر و بهتر بيان شدند.شيوه

تكنيك مورد استفاده در اين پژوهش روش تصميم گيري چند شاخصه تاپسيس  گرديد.پردازش و محاسبه 

  بود. 

TOPSISمدل 
از انواع مدلهاي تصميم گيري براساس چندين شاخص است كه مي تواند راه گشاي  4

يك بر اين رابطه بسياري از مسائل تصميم گيري براي مديران و برنامه ريزان باشد. پايه هاي نظري اين تكن

استوار است كه ابتدا ايده آل هاي مثبت (بهترين حالت) و ايده آل هاي منفي (بدترين حالت) را براي هر 

يك از شاخص ها به وسيله يك سري تكنيك هايي كه در زير بيان خواهد شد، يافته و سپس فاصله هر 

ب گزينه اي است كه كمترين فاصله را از گزينه از ايده آل هاي مثبت و منفي محاسبه مي شود. گزينه منتخ

ايده آل هاي مثبت و بيشترين فاصله را از ايده آل هاي منفي داشته باشد. اين تكنيك به گونه اي طراحي 

شده است كه طراح مي تواند نوع شاخص ها را از لحاظ تاثير منفي يا مثبت داشتن بر هدف تصميم گيري 

  د.رجه اهميت هر شاخص را در مدل وارد نمايدر مدل دخالت داده و نيز اوزان و د

  

                                                 
2
 . Cronbach’s Alpha  

2
.validation 

3
. Face validity 

4
-Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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  TOPSISمراحل حل مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه به روش 

براي رتبه بندي و انتخاب بهترين گزينه از ميان گزينه هاي  TOPSISبه منظور به كارگيري تكنيك 

  موجود، بايد مراحل زير را به ترتيب طي نمود.

) تشكيل 1- 4تشكيل ماتريس تصميم گيري: در اين مرحله ماتريس تصميم گيري همانند ماتريس ( - 1

njCمي شود. در اين ماتريس  j miAiمعرف شاخص ها و →=21,,..., معرف گزينه  →=21,,...,

njmixijهاي پيش روي در فرآيند تصميم گيري  بوده و ,...,,;,...,, 2121 نشان دهنده  →==

  ام مي باشد. jام نسبت به شاخص iينهارزش گز

                                                                                                                             

nCCC ...21              

                                                                                                                                                    

                     

  

                                                                                                                                                           

وزن دهي به شاخص ها: در اين مرحله با توجه به تكنيك هاي وزن دهي ،اوزان هر يك از شاخص  - 2

   ) مشخص مي گردد.2-4هاي تصميم گيري همانند رابطه (

                        [ ] )42(1...
1

21 −=→= ∑
=

n

j

jn WWWWW      

  اشد.توجه داشته باشيد كه مجموع اوزان نسبت داده شده به شاخص ها برابر با يك مي ب

كمي سازي ماتريس تصميم گيري : در صورت وجود شاخص هاي كيفي در فرآيند تصميم گيري  - 3

ابتدا بايد آنها را به صورت كمي تبديل نمود. تكنيك مورد استفاده در اين قسمت مي تواند روش 

  مقياس دو قطبي باشد.

لف شاخص ها،يا به تشكيل ماتريس بي مقياس شده: براي از بين بردن عدم تجانس واحدهاي مخت - 4

عبارت ساده تر بي مقياي سازي واحد هاي اندازه گيري شاخص ها و امكان برقراري عمليات جبري 

) بي مقياس شوند. براي اين كار 2-3برروي آنها،  الزم است كه داده هاي ماتريس تصميم گيري (

  تاندارد تبديل مي شود.) به فرم اس3-4هر يك از عناصر ماتريس تصميم گيري با استفاده از رابطه (

mA

A

A

.

.

.

2
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 توجه داشته باشيد كه تمامي درايه هاي ) تحت عنوان بي مقياس سازي نورم مشهور مي باشد.3-4رابطه (

       ، بايد اعدادي مابين صفر و يك باشند ، به عبارت ساده تر:ماتريس تصميم گيري بي مقياس شده
         

                                   
njmirij ,...,2,1:,...,2,110 =−→≤≤  

  ) نشان داد.4-4مالحظه مي گردد كه ماتريس بي مقياس شده را مي توان به صورت رابطه (

  

)44(
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21

22221
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−
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rrr

  

يافتن ماتريس بي مقياس شده موزون:  در اين مرحله اوزان به دست آمده براي هر يك از شـاخص   - 5

nnها در غالب يك ماتريس  اده مي شود، به طوري كه درايه هـاي روي قطـر اصـلي ايـن     قرار د ×

ماتريس معرف وزن هر يك از شاخص ها مي باشد. مابقي درايه هاي باال و پايين قطر اصلي ماتريس 

) مشـاهده مـي شـود، مـاتريس     5-4نيز مساوي صفر است. در مرحله بعد همان طور كه در رابطـه ( 

ن    شاخص ها ضرب مي گـردد و حاصـل كـه يـك     تصميم گيري بي مقياس شده در ماتريس اوزا

nmماتريس    بعدي مي باشد ،تحت عنوان ماتريس بي مقياس وزين نامگذاري مي شود. ×
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يافتن ايده آل هاي مثبت و منفي: در اين قسمت بسته به نوع شاخص و اثر گذاري آن بر روي هدف  - 6

تصميم گيري ،جواب هاي ايده آل مثبت براي شاخص هايي كه داراي تاثير گذاري مثبت بر روي 

هدف مسئله مي باشند، بزرگترين مقدار هر شاخص و براي شاخص هاي منفي كمترين مقدار هر 

مي باشد. به منظور يافتن جواب هاي ايده آل منفي براي شاخص ها، درست عكس آنچه كه شاخص 

در مورد ايده آل هاي مثبت بيان گرديد بايد عمل شود. بيان رياضي  جواب هاي ايده آل مثبت و 

  ) مي باشد.7-4) و (6-4منفي به صورت روابط (

                         

)46()},...,2,1)(min,){(max},...,,{ 21 −=∈∈== −+++++
miJjvJjvvvvA ijiijin

  

)},...,2,1)(max,){(min},...,,{ 21 miJjvJjvvvvA ijiijin =∈∈== −+−−−−
)47( −  

+در اين روابط 
J  و−

J  به ترتيب معرف مجموعه انديس،  شاخص هاي مثبت و منفي در مسئله

  تصميم گيري مي باشند.

- 4يافتن فاصله هر شاخص از  جواب هاي ايده آل براي هر گزينه: در اين قسمت به كمك روابط ( - 7

فاصله اقليدسي هر يك از گزينه  ها از جواب هاي ايده آل مثبت و منفي مربوط به  )9-4) و (8

   شاخص هاي مسئله، محاسبه مي گردد.

)49(,...,2,1)(
1

2 −=→−= ∑
=

−− mivvD
n

j

jiji
                               

)48(,...,2,1)(
1

2 −=→−= ∑
=

++ mivvD
n

j

jiji
  

و منفي براي   ) به ترتيب معرف فاصله شاخص ها از جواب هاي ايده آل مثبت9-4) و (8-4( رابطه

  ام مي باشد. iگزينه 

تعيين نزديكي نسبي هر گزينه: بعد از يافتن فاصله هاي مثبت و منفي براي هر گزينه ، فاصله  - 8

) تعيين مي گردد. توجه داشته باشيد كه 10- 4نسبي گزينه هاي تصميم گيري به كمك رابطه (

  يك خواهد بود.جواب حاصل همواره عددي مابين صفر و 

  

رتبه بندي: آخرين مرحله در روش تاپسيس، رتبه بندي گزينه هاي پيش روي و تعيين بهترين  - 9

) 10-4گزينه مي باشد. براي اين منظور كافي است، فاصله نسبي هر گزينه كه به كمك رابطه (

)410(10;,...,2,1 −≤≤=→
+

=
+−

−

i

ii

i
i CLmi

DD

D
CL
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 محاسبه مي شود،  به ترتيب بزرگ به كوچك مرتب شود. در اين حالت گزينه اي كه داراي

بزرگترين فاصله نسبي نسبت به ساير گزينه ها مي باشد ، باالترين رتبه را به خود اختصاص مي 

+دهد. نكته قابل توجه اين كه ، در صورتي كه در محاسبه فاصله نسبي هر گزينه صورت كسر با 

iS 

ي باشد، باالترين رتبه را جايگزين شود ، در اين صورت گزينه اي كه داراي كمترين فاصله نسبي م

  كسب مي نمايد.

  

  . يافته ها و نتايج 5

شاخص  11به منظور تعيين شاخص هاي تصميم گيري مؤثر بر ميزان رضايت مندي مشتريان، تعداد 

تصميم گيري براي ارزيابي ميزان رضايتمندي مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شناسايي 

توزيع آن در ميان نمونه آماري مورد نظر در اين پژوهش، از مشتريان خواسته شد  شد و توسط پرسشنامه و

من  بدهند. امتياز صفر بدين معنا مي باشد كه از نظر 10تا به هر يك از اين شاخص ها امتيازي از صفر تا 

ك مسكن ثيري در ميزان رضايتمنديم از خدمات بانكداري الكترونيكي بان(مشتري)، اين شاخص هيچگونه تأ

درصد،  5استيودنت و بهره گيري از آزمون فرضيه، در سطح خطاي  tندارد. سپس به كمك آزمون آماري 

فرضيه تاثيرگذار نبودن (فرضيه 
0

H يا بودن (فرضيه (
1

H هر يك از شاخص ها بر روي ميزان رضايتمندي (

  ) آزمون گرديد.1-5از خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شعب شهر اصفهان همانند رابطه ( مشتريان
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در اين رابطه 
Kµ  معرف ميانگين امتيازات كسب شده براي شاخصK ام مي باشد. نتايج بدست آمده

) مشاهده 1- 5آماري مربوط به شاخص هاي تصميم گيري را مي توان در جدول ( از آزمون هاي فرضيه

  نمود.

  

  



       

  

  هاي پرداخت نظامالمللي بانكداري الكترونيك و  اولين همايش بين 

                                                                                                                                  

 

15 

 

  استيودنت tنتايج آزمون -)1-5جدول (

)شماره انديس )K نام شاخص  
X  X

S t آماره  

 4.411  1.744 7.691 سترس بودن خدماتدر د  1

 2.609 2.481 6.473 سادگي استفاده از خدمات  2

 2.520 2.359 5.945 امنيت استفاده از خدمات  3

 2.766  1.776 4.913 زمان تلف شده براي استفاده از خدمات  4

 2.226 1.420 3.161 ميزان آشنايي با ويژگي هاي هر يك از خدمات  5

 3.364 1.734 5.835 خدماتسرعت استفاده   6

 3.666 1.815 6.653 هزينه استفاده از خدمات  7

 2.753  1.913 5.266 ميزان تبليغات براي استفاده از خدمات  8

 2.512 2.189 5.948 تنوع خدمات فرعي ارائه شده  9

  2.315 1.977 4.576 ميزان آشنايي با نحوه استفاده از خدمات  10

 3.630 .592 1.989 استفاده از خدماتميزان تمايل شخصي به   11

  منبع: يافته هاي تحقيق

همانطور كه مالحظه مي گردد، در تمامي شاخص هاي مطرح شده، مقادير آماره ها از مقادير بحراني 

، بيشتر بوده و اين به معني رد فرضيه 219درصد و درجه آزادي  5استيودنت در سطح خطاي  tتابع 
0

H  و

تاييد فرضيه 
1

H  شاخص مطرح شده در اين پژوهش بر ميزان  11مي باشد، به عبارت ساده تر تمامي

رضايتمندي مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شعب شهر اصفهان مؤثر و تأثيرگذار مي 

  باشد.

  

  ميم گيريتعيين اوزان هر يك از شاخص هاي تص

با جمع بندي نظرات مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانك هاي مسكن شهر 

اصفهان به كمك پرسشنامه، ترتيب و اوزان هر يك از شاخص هاي تصميم گيري به منظور توسعه و 

يان خدمات گسترش اين خدمات تعيين گرديدند. بدين منظور ميانگين نمرات اعطا شده از سوي مشتر

به ترتيب محاسبه شده كه با  شاخص تصميم گيري 11به هر يك از بانك هاي مسكن اصفهان بانكداري 
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مي توان اين اوزان را  100تقسيم هر يك از اين نمرات بر مجموع كل نمرات شاخص ها و ضرب آن در عدد 

سترس بودن خدمات با وزن در ميان شاخص هاي تصميم گيري، ميزان در د به صورت درصد نيز بيان نمود.

درصد، ميزان سادگي استفاده از خدمات با وزن  11.47درصد، هزينه استفاده از خدمات با وزن  13.26

درصد، ميزان سرعت استفاده از خدمات با وزن  10.25درصد، ميزان امنيت استفاده از خدمات با وزن  11.16

درصد، شاخص ميزان تبليغات  9.48با وزن  درصد، شاخص ميزان تنوع خدمات فرعي ارائه شده 10.06

درصد، شاخص مدت زمان تلف شده براي استفاده از خدمات  9.08صورت گرفته براي معرفي خدمات با وزن 

درصد، شاخص ميزان  7.89درصد، شاخص ميزان آشنايي با نحوه استفاده از خدمات با وزن  8.47با وزن 

درصد و شاخص ميزان تمايل شخصي  5.45اع خدمات با آشنايي با ويژگي هاي تخصصي هر يك از انو

درصد به ترتيب در اولويت هاي اول تا يازدهم تصميم گيري از  3.43مشتريان به استفاده از خدمات با وزن 

نقطه نظر مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شهر اصفهان هستند. همچنين ماتريس اوزان 

  ) مشاهده نمود.2-5مي توان در جدول (شاخص هاي تصميم گيري را 

  

  ): ماتريس اوزان شاخص هاي تصميم گيري2-5جدول (
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/13 در دسترس بودن خدمات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16/11 0 سادگي استفاده از خدمات

 0 0 0 0 0 0 0 0 25/10 0 0 ده از خدماتامنيت استفا

 0 0 0 0 0 0  0 47/8 0 0 0  زمان تلف شده براي استفاده از خدمات

 ميزان آشنايي با ويژگي هاي هر يك از خدمات
0 0 0 0 45/5 

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 06/10 0 0 0 0 0 سرعت استفاده خدمات

 0 0 0 0 47/11 0 0 0 0 0 0 هزينه استفاده از خدمات

 ميزان تبليغات براي استفاده از خدمات
0 0 0 0 0 0 0 08/9 

0 0 0 

 تنوع خدمات فرعي ارائه شده
0 0 0 0 0 0 0 0 

48/9 
0 0 

 0 89/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ميزان آشنايي با نحوه استفاده از خدمات

 43/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ميزان تمايل شخصي به استفاده از خدمات

  فته هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي تحقيقمنبع: يا
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) 2-5كه با توجه به اولويت و اوزان شاخص هاي تصميم گيري بر اساس اطالعات مندرج در جدول (

   مي توان نمودار زير را ترسيم كرد.

  

كي بانك هاي ) رتبه بندي انواع شاخص هاي تصميم گيري به منظور توسعه و گسترش خدمات بانكداري الكتروني1- 5نمودار (

  مسكن شهر اصفهان از ديدگاه مشتريان

  

  رتبه بندي هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن 

به طور كلي خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن را مي توان به شش دسته ذيل تقسيم بندي 

  نمود:

 - 4 تم جاري رهيافت مسكن سيس -3 تلفن بانك مسكن سيستم -ATM 2دستگاه هاي خودپرداز يا  - 1

دستگاه هاي پين  -6 كارت هاي الكترونيكي بانك مسكن  انواع -5 سيستم خدمات اينترنتي بانك مسكن 

پد اين بانك. در اين قسمت به رتبه بندي هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن مي 

  پردازيم.
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ه بندي هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن با توجه به هر يك از شاخص هاي تصميم گيري از ) رتب3-5جدول (
  نقطه نظر مشتريان اصفهاني

شاخص در دسترس . 1
بودن خدمات بانكداري 

  الكترونيك

  8.63  دستگاه خودپرداز

. شاخص زمان تلف شده 4
براي  استفاده از خدمات 

  كبانكداري الكتروني

  8.01  سيستم تلفن بانك

  6.74  كارت هاي بانكي  8.16  سيستم تلفن بانك

  6.58  سيستم جاري رهيافت  5.48  كارت هاي بانكي

  5.89  دستگاه خودپرداز  5.09  سيستم جاري رهيافت

  5.16  خدمات اينترنتي  4.28  خدمات اينترنتي

  5.06  دستگاه هاي پين پد  3.69  دستگاه هاي پين پد

شاخص ميزان سادگي . 2
استفاده از خدمات 
  بانكداري الكترونيك

 8.14  دستگاه خودپرداز

. ميزان آشنايي مشتريان 5
با ويژگي هر يك از 
خدمات بانكداري 

  الكترونيك

  8.95  دستگاه خودپرداز

  5.69  كارت هاي بانكي  7.16  كارت هاي بانكي

  4.25  سيستم تلفن بانك  6.54  سيستم تلفن بانك

  3.39  خدمات اينترنتي  5.73  م جاري رهيافتسيست

  3.25  سيستم جاري رهيافت  5.50  خدمات اينترنتي

  1.45  دستگاه هاي پين پد  4.59  دستگاه هاي پين پد

شاخص ميزان امنيت . 3
استفاده از خدمات 
  بانكداري الكترونيك

  6.87  دستگاه خودپرداز

. شاخص ميزان سرعت 6
  استفاده از انواع خدمات

  6.66  يستم تلفن بانكس

  6.48  سيستم جاري رهيافت  6.54  كارت هاي بانكي

  6.48  كارت هاي بانكي  6.03  سيستم جاري رهيافت

  6.29  دستگاه خودپرداز  5.89  سيستم تلفن بانك

  6.15  خدمات اينترنتي  5.29  دستگاه پين پد

  4.28  دستگاه هاي پين پد  5.12  خدمات اينترنتي

زان هزينه . شاخص مي7
استفاده از انواع خدمات 
  بانكداري الكترونيك

  8.59  كارت هاي بانكي

. شاخص تنوع خدمات 9
فرعي ارائه شده ارائه شده 
در هر يك از انواع خدمات 

  اصلي

  7.25  دستگاه خودپرداز

  7.15  سيستم جاري رهيافت  8.49  دستگاه خودپرداز

  7.06  سيستم تلفن بانك  8.28  سيستم جاري رهيافت

  5.89  كارت هاي بانكي  8.25  سيستم تلفن بانك

  3.58  خدمات اينترنتي  7.96  خدمات اينترنتي

  3.58  دستگاه پين پد  6.58  دستگاه پين پد

. شاخص ميزان تبليغات 8
براي استفاده از خدمات 

  بانكداري الكترونيك

  7.89  دستگاه خودپرداز

. شاخص ميزان آشنايي 10
ز هر يك با نحوه استفاده ا

از انواع خدمات بانكداري 
  الكترونيك

  9.85  دستگاه خودپرداز

  6.96  كارت هاي بانكي  4.63  خدمات اينترنتي

  6.63  سيستم تلفن بانك  4.58  كارت هاي بانكي

  5.48  خدمات اينترنتي  3.89  سيستم تلفن بانك

  5.23  سيستم جاري رهيافت  3.45  سيستم جاري رهيافت

  3.25  دستگاه پين پد  1.40  پددستگاه پين 

. شاخص ميزان تمايل 11
شخصي مشتريان به 

منظور استفاده از هر يك 
از انواع خدمات بانكداري 

  الكترونيكي

  9.80  دستگاه خودپرداز

  6.82  خدمات اينترنتي

  6.66  كارت هاي بانكي

  6.56  سيستم تلفن بانك

  4.32  سيستم جاري رهيافت

  4.23  دستگاه پين پد
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  تعيين شاخص خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن در شهر اصفهان

شاخص ذكر شده براي هر يك از انواع خدمت  11حال به منظور تلفيق و تركيب نتايج بدست آمده از 

بانكداري الكترونيكي بانك مسكن و دخالت دادن اوزان و درجه اهميت اين شاخص ها، به كمك روش 

به رتبه بندي و تعيين اولويت اين خدمات پرداخته مي شود. براي  TOPSISاخصه تصميم گيري چند ش

) 4-5اين منظور نياز به استفاده از ماتريس تصميم گيري امتيازات وجود دارد كه مي توان آن را در جدول (

  مشاهده نمود.

  

بانكداري الكترونيكي بانك مسكن از نقطه نظر مشتريان  ماتريس تصميم گيري امتيازات مربوط به انواع خدمات) 4-5جدول (

  اصفهاني

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره انديس
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 56/6 63/6 06/7 89/3 25/8 66/6 25/4 01/8 89/5 54/6 16/8 تلفن بانك مسكن

 32/4 23/5 15/7  45/3 28/8 48/6 25/3 58/6 03/6 73/5 09/5 جاري رهيافت

  66/6 96/6 89/5 58/4 59/8 48/6 69/5 74/6 54/6 16/7 48/5 كارت هاي  بانك مسكن

 82/6 48/5 58/3 63/4 96/7 15/6 39/3 16/5 12/5 50/5 28/4 خدمات اينترنتي

 23/4 25/3 58/3 40/1 58/6 28/4  45/1 06/5 29/5 59/4 69/3 دستگاه هاي پين پد بانك مسكن

 80/9 85/9 25/7 89/7 49/8 29/6  95/8 89/5 87/6 14/8 63/8 خودپردازهاي بانك مسكن

  منبع: يافته هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي تحقيق             

  

 TOPSIS) در مدل 4-5) و (2- 5با قرار دادن ماتريس هاي تصميم گيري نشان داده شده در جداول (

بانك مسكن را بر  شاخص توسعه و گسترش هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكيو حل آن مي توان 

اساس نظرات و رضايتمندي مشتريان اصفهاني اين بانك تعيين نمود. اين نتايج حاكي از آن است كه در 

، تلفن بانك با 0.89خودپردازها با امتياز   ميان انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن خدمات ارائه

، خدمات 0.39، جاري رهيافت با امتياز 0.53، انواع كارت هاي الكترونيكي اين بانك با امتياز 0.58امتياز 

به ترتيب رتبه هاي اول تا ششم را از نقطه نظر  0.01و دستگاه هاي پين پد با امتياز  0.34اينترنتي با امتياز 

) 2- 5شاخص دارا مي باشند. اين موضوع را مي توان در نمودار ( 11ني و تلفيق تمامي مشتريان اصفها
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توسعه و گسترش هر يك از انواع خدمات بانكداري مشاهده نمود. اين مقادير تحت عنوان شاخص 

1بانك مسكن معروف بوده و براي سادگي نمايش در اين تحقيق با  الكترونيكي
EBDI  داده مي شود.نشان  

  

): ترتيب اولويت در توسعه و گسترش هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن بر اساس تلفيق 2- 5نمودار (

  تمامي شاخص هاي تصميم گيري و نظرات مشتريان اين بانك

   

  تعيين درصد بهينه خدمات براي توسعه بانكداري الكترونيكي بانك مسكن

الگو و سهم بهينه هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن، به منظور  به منظور تعيين

)، سهم بهينه هر يك از انواع 1-5توسعه اين نوع بانكداري در شعب شهر اصفهان كافيست، به كمك رابطه (

  اين خدمات را تعيين نمود.

  

 

كترونيكي بانك مسكن با هدف افزايش هاي بانكداري الاس به منظور توسعه و گسترش سيستم بر اين اس

رضايتمندي مشتريان اصفهاني اين خدمات،  مديران و برنامه ريزان بانك مسكن شهر اصفهان مي بايست 

سهم هر يك از انواع خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط اين بانك را به مقادير بهينه به ترتيبي كه در ذيل 

درصد به توسعه و تجهيز  32.33اين سهم هاي بهينه عبارتند از:  آورده شده است افزايش يا كاهش دهند،

                                                 
1 - Electronic Banking Development Index  
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درصد به  19.42درصد به توسعه و تجهيز سيستم هاي تلفن بانك،  ATM( ،21.26(دستگاه هاي خودپرداز

درصدبه توسعه و تجهيز سيستم هاي جاري  14.30توسعه و تجهيز كارت هاي الكترونيكي اين بانك، 

درصد به توسعه و تجهيز دستگاه هاي  0.46درصد به توسعه و گسترش خدمات اينترنتي  و  12.25ت، رهياف

پين پد اختصاص يابد. براي مثال براي تعيين سهم و درصد بهينه توسعه وتجهيز دستگاه هاي خودپرداز 

  بانك هاي مسكن شهر اصفهان با كمك رابطه باال داريم:  

  

   

در حقيقت همان نمره محاسبه شده براي دستگاه هاي خودپرداز توسط  در اين رابطه صورت كسر 

براي تمامي  TOPSISبوده و مخرج كسر نيز مجموع نمرات محاسبه شده توسط روش   TOPSISروش 

                        انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شعب شهر اصفهان مي باشد.                

همچنين از اين درصد ها به منظور تعيين الگوي بهينه بودجه ريزي به منظور توسعه و گسترش خدمات 

  ) بهره جست.2-5بانكداري الكترونيكي بانك مسكن در شهر اصفهان نيز مي توان به كمك رابطه (

5)(2 −×= TBDEBOPABORAB ii  

ام مي باشد،  iمقدار بهينه بودجه ريالي تخصيصي به خدمات الكترونيكي  iORABدر اين رابطه  

نيز معرف كل بودجه ريالي تخصيص يافته بانك مسكن براي توسعه و گسترش خدمات  TBDEBهمچنين 

) مي توان مقايسه ايي بين 3- 5بانكداري الكترونيكي در شهر اصفهان است. همچنين با نگاهي به نمودار (

سهم فعلي و بهينه هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن در شهر اصفهان را مالحظه 

نمود. همانظور كه مالحظه مي شود، الگوي فعلي توسعه و تجهيز خدمات الكترونيكي اين بانك در شهر 

در مورد سيستم اتي مي باشد، اين اختالفات در مورد اصفهان بهينه نبوده و با الگوي بهينه داراي اختالف

درصد اختالف دارد، همچنين سهم فعلي سيستم  10.31تلفن بانك، الگوي فعلي با الگوي بهينه به ميزان 

درصد و اين اختالف در مورد خودپردازها به  5.12هاي جاري رهيافت مسكن با سهم بهينه آن به ميزان 

سه نوع خدمات گفته شده در فوق، بانك مسكن بايد سعي در افزايش سهم  درصد مي رسد. در مورد 4.19

اين خدمات با توجه به مقاير گفته شده در سبد خدمات الكترونيكي خويش در شهر اصفهان نمايد. همچنين 

درصد و  7.68درصد،  10.21سيستم كارت هاي بانكي، خدمات اينترنتي و دستگاه هاي پين پد به ترتيب با 

رصد با الگو و سهم فعلي اين بانك داراي اختالف مي باشند كه بانك مسكن براي حركت به سمت د 1.71

5)(1%32.33100
2.739

0.885
−=×=iOPAB
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الگوي بهينه مي بايست سهم آنها را در سبد خدمات الكترونيكي خويش در شهر اصفهان با توجه به مقادير 

  ايد.گفته شده كاهش داده و به سهم خدمات خودپردازها، جاري رهيافت و تلفن بانك اضافه نم

  

 

  ): مقايسه الگوي فعلي و بهينه انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك هاي مسكن اصفهان3- 5نمودار (
 منبع: يافته هاي تحقيق

از اين رو به منظور حركت در جهت الگوي بهينه گسترش و توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي 

دي مشتريان از خدمات اين بانك مي بايست، بانك مسكن در شهر اصفهان با هدف كسب بيشترين رضايتمن

) افزايش (عالمت مثبت) يا كاهش (عالمت 4- 5الگوي فعلي همانند مقادير نشان داده شده در نمودار (

  منفي) يابد، تا به هدف نهايي اين پژوهش دست يافت
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  مسكن اصفهان ): حركت به سمت الگوي بهينه توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي بانك هاي4- 5نمودار (
  منبع: يافته هاي تحقيق 

  

  جمع بندي. 6

از ديدگاه مشتريان استفاده كننده از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شعب شهر 

اصفهان، مهمترين شاخص هايي كه بر ميزان رضايتمندي آنان از خدمات بانكداري الكترونيكي اين بانك 

ويت شاخص هاي تصميم گيري براي اين مشتريان كه به افزايش سطح موثر مي باشد و همچنين ترتيب اول

ميزان و ميزان رضايتمندي آنان از اين خدمات منتج شود به ترتيب رتبه و درجه اهميت عبارتند از: شاخص 

درصد،  11.47درصد، شاخص هزينه استفاده از خدمات با وزن  13.26در دسترس بودن خدمات با وزن 

درصد، شاخص ميزان امنيت استفاده از خدمات با  11.16استفاده از خدمات با وزن شاخص ميزان سادگي 

درصد، شاخص ميزان تنوع  10.06درصد، شاخص ميزان سرعت استفاده از خدمات با وزن  10.25وزن 

درصد، شاخص ميزان تبليغات صورت گرفته براي معرفي خدمات با  9.48خدمات فرعي ارائه شده با وزن 

درصد،  8.47رصد، شاخص مدت زمان تلف شده توسط مشتري براي استفاده از خدمات با وزن د 9.08وزن 

درصد، شاخص ميزان آشنايي با ويژگي هاي  7.89شاخص ميزان آشنايي با نحوه استفاده از خدمات با وزن 

درصد و شاخص ميزان تمايل شخصي مشتريان به استفاده از  5.45تخصصي هر يك از انواع خدمات با 

با تلفيق نتايج حاصل از يازده شاخص مذكور و بهره گيري از نظرات مشتريان  درصد. 3.43خدمات با وزن 

استفاده كننده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن شعب شهر اصفهان مشخص گرديد كه در ميان 

، تلفن بانك با امتياز  0.89ز انواع خدمات بانكداري الكترونيكي اين بانك، خدمات ارائه خودپردازها با امتيا
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، خدمات اينترنتي 0.39، جاري رهيافت با امتياز 0.53، انواع كارت هاي الكترونيكي اين بانك با امتياز 0.58

به ترتيب رتبه هاي اول تا ششم را از نقطه نظر مشتريان  0.01و دستگاه هاي پين پد با امتياز  0.34با امتياز 

ي آنها دارا هستند. بنابر اين دستگاه هاي خودپرداز پر اهميت ترين و دستگاه اصفهاني در تامين رضايتمند

هاي پين پد كم اهميت ترين نوع خدمات الكترونيكي بانك مسكن بوده كه بر ميزان رضايتمندي آنان موثر 

در راستاي دستيابي به سطح باالي رضايت مندي مشتريان به مسئولين بانك توصيه مي گردد كه در  است.

جهت بهينه سازي سهم هر يك از انواع خدمات بانكداري الكترونيكي بانك مسكن در شهر اصفهان به گونه 

ايي كه بيشترين مطلوبيت و رضايتمندي را نصيب مشتريان استفاده كننده از اين خدمات گرداند، حركت 

ات الكترونيكي بانك كنند. براي اين منظور پيشنهاد مي گردد كه سهم هر يك از اين خدمات در سبد خدم

  مسكن شهر اصفهان به شرح ذيل تعديل گردد:

%  كارت هاي 19.42% سيستم هاي تلفن بانك،  ATM( ،21.26(% دستگاه هاي خودپرداز 32.33

% خدمات اينترنتي  (خدمات اينترنتي) 12.25%  سيستم هاي جاري رهيافت، 14.30الكترونيكي اين بانك، 

دستگاه هاي پين پد. و به كارشناسان بخش توسعه و تجهيز خدمات بانكداري بانك مسكن شهر %  0.46و 

اصفهان توصيه مي گردد كه در گسترش و سرمايه گذاري بر روي انواع خدمات نوين بانكداري الكترونيكي 

آتي توجه و دقت بيشتري نمايند و در تصميم گيري هاي توسط اين بانك، به شاخص هايي عنوان شده 

خويش، مالك انتخاب و يا گسترش خدمات الكترونيكي بانك را بر پايه ميزان رضايتمندي مشتريان بر 

  اساس شاخص هاي مطرح شده قرار دهند.
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اي بين  ررسي عوامل اصلي پذيرش بانكداري الكترونيك؛ مقايسهب

  ايران وهند

  
  محمد هاشم نوروز
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  چكيده 

 

گيري از  همواره خواهان آن هستند تا با بهره هاهاي وسيع اقتصادي در كشور بانكها به عنوان يكي از شبكه

پيشرفت روز افزون تكنولوژي ،  . مبادرت ورزند مشترياننگهداري هاي عرصه بانكي به جذب و  نوآوري

خواسته هاي مشتريان و راحتي آنها را در استفاده از بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي دهد. اما 

برخي از سرويس هاي بكارگيري مبهم است و درك پيچيده و  گاهي اوقات اين خدمات داراي فرايندي 

در بانكهداري الكترونيك از ابزارهايي چون .خاصي همراه ميباشد تمشكالبا ي مشتريان برا الكترونيكي

كارت پول الكترونيك ، چك الكترونيك ، كيف پول الكترونيكي ، انواع كارتها شامل كارت بدهكار ، 

  شود . اعتبارات ، دستگاه خودپرداز و سيستم پايانه فروش استفاده مي

اي است كه منافع بسياري براي بانكها و مشتريان به همراه دارد . در ايران   بانكداري الكترونيك پديده

نيز بيشتر بانكها بانكداري الكترونيك را مورد هدف قرارداده، و خدمات الكترونيك به مشتريان خود راارائه 

   .ت را بپذيرندآميز نخواهد بود مگر آنكه مشتريان نيز استفاده از اين خدما دهند . اما اين تالش موفقيت مي

ebps/90-024 
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 بررسي بادر اين مقاله ميزان پذيرش بانكداري الكترونيك در بين مشتريان در كشور ايران و هند 

 وخدمات بانكي  آسان بودن ، در دسترس بودن ، دقت در فرآيند عمليات بانكي ، تنوع  ؛فاكتورهاي 

امي مشتريان يكسان ظهور كه اين عوامل در تم ونشان ميدهد هبرسي شدامنيت بانكداري الكترونيك 

قرار  كند و تحت تأثير مواردي چون سطح تحصيالت ، فرهنگ ، سن ، ميزان استفاده از اينترنت  نمي

  دارد.

: آسان بودن ، در دسترس بودن ، دقت در عمليات بانكي ، تنوع خدمات بانكي و امنيت  ها كليد واژه

  در بانكداري الكترونيك

 

  مقدمه : -1

گيري  هاي وسيع اقتصادي در كشور همواره خواهان آن هستند تا با بهره كي از شبكهبانكها به عنوان ي

ن مبادرت ورزند . بانكداري الكترونيك عبارت است يااز نوآوريهاي عرصه بانكي به جذب و نگهداري متشر

ا و ه اي عمومي و نتيجه آن دقت ، سرعت ، حذف هزينه از ارائه خدمات بانكي از طريق يك شبكه رايانه

  كاهش عمليات اداري زائد و تكراري است .

شده است .  مطرح الت بين بانكي در سطح جهانماهميت و گسترش بانكداري الكترونيك و انجام معا

در بانكهداري الكترونيك از ابزارهايي چون پول الكترونيك ، چك الكترونيك ، كيف پول الكترونيكي ، 

و سيستم پايانه فروش   ATMاعتبارات ، دستگاه خودپرداز كارتانواع كارتها شامل كارت بدهكار ، 

POS شود استفاده مي.  

اي است كه منافع بسياري براي بانكها و مشتريان به همراه دارد . در ايران   بانكداري الكترونيك پديده

ارائه راود و خدمات الكترونيك به مشتريان خ را مورد هدف قرارداده،نيز بيشتر بانكها بانكداري الكترونيك 

  .ستفاده از اين خدمات را بپذيرندآميز نخواهد بود مگر آنكه مشتريان نيز ا دهند . اما اين تالش موفقيت مي

امروزه به موازات افزايش آگاهي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي انتظارات از اين خدمات نيز 

هاي  هند ولي هنوز گروهد يادي نشان ميافزايش يافته و نسبت به كيفيت خدمات دريافتي حساسيت ز
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هايي كه از عدم اطمينان آنها به بانكهداري الكترونيك  از مشتريان وجود دارند كه به علت نگرانيزيادي 

توانند روي پذيرش بانكداري  شود حاضر نيستند خدمات آنرا بپذيرند . عوامل گوناگوني مي ناشي مي

مشتريان را در استفاده يا عدم استفاده از اين تسهيالت جديد  الكترونيك تأثير بگذارند كه ممكن است

  .دچار ترديد كنند

آسان بودن ، در دسترس بودن ، دقت در به امنيت بانكداري الكترونيك ، توان  از جمله اين عوامل مي

اشاره كرد كه اين عوامل در تمامي مشتريان خدمات سرويسهاي بانكي  فرآيند عمليات بانكي ، تنوع

چون سطح تحصيالت ، فرهنگ ، سن ، ميزان استفاده از  كند و تحت تأثير مواردي كسان ظهور نميي

  دارد.اينترنت ، قرار 

  پيشينه و ادبيات تحقيق : - 2

در استراليا صورت گرفت عوامل موثر در پذيرش  1999در سال  sathyeطي تحقيقي كه توسط 

ين موانع در پذيرش اين نوآوري اهميت و عدم بانكداري الكترونيك بررسي شد و نشان داد كه مهمتر

نشان داد كه گروه مشتريان » ساسي«باشد . در ادامه اين تحقيق  اطالع كافي از بانكداري الكترونيك مي

جوان تحصل كرده و ثروتمند بيشترين سهم را در توسعه بانكداري الكترونيك در استراليا دارند . در 

آوري مهم و نگرش  شان دادند كه تجربه قبلي در استفاده از اينترنت و فنفنالند كار جالوتو و همكارانش ن

 karjaluoto(باشد  مشتري به رايانه در نگرش و استفاده آنها در بانكداري الكترونيك سيار موثر مي

2002(.  

 اي از طريق  در تركيه توسط اكيني صورت گرفت اين بود كه پرسشنامه 2004تحقيقي در سال 

آوري و بررسي آن به اين نتيجه رسيدند كه  مشتريان تهيه و ارسال شد و پس از جمع ايميل براي

معيارهايي چون امنت ، قابل اعتماد بودن بانك ، حفظ حريم خصوصي افراد ، تنوع خدمات بانكي از 

  باشد . مهمترين عوامل پذيرش بانكداري الكترونيك در كشور تركيه مي

ه از رايانه و فرهنگ استفاده از پول نقد را در چين از مهمترين الفرت وي امنيت و مهارت استفاد

  موانع بانكداري الكترونيك بيان كردند .
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در كشور كويت صورت گرفته نشان داده شد كه وجود قوانين و » االدواني«در پژوهشي كه توسط 

طمئن بانكي مقررات بانكداري اينترنتي تضمين حريم خصوصي افراد ، شهرت بانك و ارائه خدمات م

بيشترين اهميت را از نگاه مشتريان بانكها داشته است . در اين خصوص وجود ويرايش زبان عربي وب 

 عامل شناخته شده 14سايت مهارت افراد در استفاده از رايانه و ارائه خدمات ارزان  كم اهميت را درميان 

  داشتند . مشخص

ه خدمات و حفظ حريم خصوصي مشتريان عالوه بر اين امنيت ، اعتماد مشتري ، سرعت ارائ

  . )Aladwani 2001(باشد مهمترين چالش در پذيرش بانكداري الكترونيك مي

كند كه استفاده از بانكداري نوين  عليرضا موغلي در تحقيقي كه در ايران انجام داد اينگونه بيان مي

باشد و ميزان تحصيالت  ريان ميالكترونيك تابع عواملي چون سهولت استفاده ، مفيد بودن و اعتماد مشت

  گيري و استفاده از اين نوآوري جديد را دارد . ي مستقيمي با بهره مشتريان رابطه

Wang and Tany  ها و تحقيقاتي كه صورت دادند نشان دادند عوامل  طي بررسي 2001در سال

اري الكترونيك تأثير نكدمتعددي چون رضايت ، آساني استفاده ، امنيت و نوآوري در استفاده و پذيرش با

  .فراوان دارد 

 Edge  انجام دادند كه در آن به نقش امنيت در بانكداري  2007و همكارانش تحقيقي را در سال

تحليل و بررسي  (Trees attack)هاي يورشي  الكترونيك استفاده شده بود آنها با استفاده از درخت

هاي محافظتي چند عامل  د و سپس با استفاده از درختحلهايي را براي حمله شناسايي نمودن كردند و راه

  را پيشنهاد كردند كه اين عوامل باعث ايجاد امنيت بيشتر در بانكداري آنالين گرديد .

بررسي عوامل موثر در پذيرش بانكداري الكترونيك در مالزي نشان داد كه آگاهي افراد ، در دسترس 

هاي امنيتي و  سترسي به اينترنت ، اعتماد به بانك ، نگرانيهاي د بودن ، گرايش افراد به تضمين هزينه

 sohail an(باشد سهولت استفاده و راحتي مهمترين عوامل در پذيرش بانكداري اينترنتي در مالزي مي

shanmugham( .  
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  ضرورت و اهميت تحقيق : - 3

كه  آمده،ود هاي بانكداري الكترونيك براي همه اين امكان به وج امروزه با بوجود آمدن سيستم

بتوانند سريع و آسان به كارهاي بانكي خود بپردازند و امكاناتي تازه در بانكداري الكترونيك به وجود آمده 

داشته باشند . بانكداري اطالعات ومبادالت پولي وبانكي را توانند بايكديگر تبادل ها ميكه كاربران و بانك

و سالمت كاري در امور بانكي تأثير مثبت  ) Hour 24( سرويس دهي الكترونيك عالوه بر افزايش وقت

شده و مشكالت مردم را در رابطه  و مشتريان هاي دولت كاهش هزينه صرفه جوي در وقت، داشته و باعث

در اختيار مشتريان مند است كه يك كارت اعتباري  كند . امروزه هر بانكي عالقه با مراجعه به بانكها كم مي

  ان امور بانكي و مبادالت مالي خود را به آساني وراحتي به انجام رسانند .خود قرار دهند تا مشتري

بين بانكي و پرداخت قبوض آب و برق و تلقن . ... به  وجوه در حال حاضر اغلب واريزها ، جابجايي

گيرد و اما هنوز عواملي مانند بي اعتمادي به سيستم بانكي ، سرعت بسيار  وسيله اينترنت بانك صورت مي

هاي  هاي خودپرداز به سيستم هاي خودپرداز ، عدم تجهيز دستگاه يين اينترنت در ايران ، قطعي دستگاهپا

بانكداري  عدم رضايت مشتريان باعثهاي خودپرداز و ... امنيتي و ضد سرقت و كم بودن تعداد دستگاه

  گردد . الكترونيك مي

رساني  امات هاي خد جهت بهبود شيوهكارهايي را ارائه دهد در  اين تحقيق در نظر دارد كه راه

هاي سنتي بانكداري به سوي بانكداري  و جلب نظر آنها به گذر از شيوهبه مشتريان الكترونيك بانكها 

وهند با مطرح نمودن فاكتورهاي اصلي از قبيل : آسان  هاي نوين بانكداري در ايران الكترونيك و شيوه

و  انكي ، تنوع خدمات بانكي و امنيت در بانكداري الكترونيكبودن ، در دسترس بودن ، دقت در عمليات ب

در ميزان استفاده از اينترنت  شغل، سطح تحصيالت ، نمايد كه آيا عواملي مانند سن ، همچنين بررسي مي

بدين منظور مدل فوق بادر نظرگرفتن فاكتورهاي اصلي بيان شده  ؟اين پذيرش تأثيري دارد يا خير

  ر اين تحقيق ارائه گريديده كه در شكل زير ترسيم شده است. ومشخصات دموگرافيك د

 يعامل لي)، با استفاده از تحل1ارائه شده در نگاره ( يتر مدل مفهوم قيدق ليو تحل يبمنظور بررس

از معادالت  رييبهره گ LISRELو ، قيتحق نيهاي ا افتهيهاي جمع آوري شده بر اساس  داده ديييتا
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 1كه مدل ساختاري آن در نگاره  هقرار گرفت ليو تحل هيمربوطه، مورد تجز جيتانافزار نرم يساختاري خط

 .است شده آورده

  

پژوهش هاي داده ساختاري تحليل مسير نمودار -( 1 )نگاره

 

 

  روش و ابزار پژوهش: -4

 survey(پيمايشي از نظرشيوه گردآوري وتحليل اطالعات   توصيفي اين تحقيق مطالعاتي روش 

باشد  ها مربوط به زمان حال مي گردآوري داده ) survey(در روش پيمايشياست تگي وازنوع همبس)

تواند متغيرهاي محيط را در اين نوع تحقيق تغيير دهد و روي محيط كنترل كمتري دارد .  پژوهشگر نمي

ج تواند به نتايجي دست يافت كه اين نتاي با استفاده از روشهاي دقيق علمي مي ) survey(روش پيماشي

  آيد . از مطالعه يك نمونه و تعميم آن به يك جامعه بزرگتر بدست مي

ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكي و مصاحبه مستقيم 

  باشد . هاي بانكي مي با مديران ارشد سيستم

 :تحقيق روايياعتبار و  - 5

   روايي  5 

 

 

Easiness  

     

    

 

 

 

 

 

Gender 

ATM 
TEL. 

CREDIT 

CARD DEBET 

CARD 

POS 

 

Usefulness 

 

Precision 

 

Variety 

 

Security 

 

Age 

 

Occupation 

 

Education 

Internet 

Access 

Internet 

Using 

E-banking Services 
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پرسشنامه تهيه شده براي كارشناسان علوم بانكي و مدرسان  ،ناز آزموجهت صحت در اين مرحله 

ن علوم بانكي ارسال شدو عواملي همچون همگرايي دروني پرسشها ، تكراري نبودن ، درست سنجيده شد

و از آنها نظرخواهي گرديد پرسشها  و مورد اهمبت قرار گرفت.نسبت به اهداف تحقيق بررسي  فاكتورها

شود تا اصالحات الزم  ارسالپست الكترونيك اشكالي مالحظه شد از طريق مطالعه گردد و چنانچه 

حذف شد و جايگزيني براي  مبهم و ناهمگن هاي الزم تعدادي از سئواالت . پس از بررسيصورت پذيرد

المللي و عالمتهاي  به دليل عدم آگاهي و آشنايي با اصطالحات بين نيز از سئوالهاوتعداد طراحيآنها

نويسي شد  اند . بنابراين با استفاده از نظر استاد راهنما سئواالت دوباره ساده ب درستي ندادهاختصاري جوا

  تا سئواالت براي هر دو جامعه قابل درك باشد . و از اصطالحات اختصاري پرهيز شد

  پژوهش دروني اعتبار  5 -2     

 ييروا نييشده است. براي تع پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده يياعتبار و روا نييجهت تع

و متخصصان  ديو توسط اسات ديگرد هيپرسش نامه ته هيمنابع مربوط ، طرح اول مطالعه پرسشنامه با نيا

و پس از اعمال اصالحات مورد  ديگرد شنهاديمواردي جهت اصالح پ جهينتدر قرار گرفت كه يمورد بررس

كرونباخ پرسشنامه محاسبه شد كه مقدار آن برابر  آلفاي بيضر . برايديگرد نيتدو يينظر پرسشنامه نها

(جدول شماره است % 70تمام فاكتورها پيش از  spss پرسشنامه با استفاده از نرم افزار ييايپا نييبا ، تع

  برخوردار بوده است. يگرفت كه پرسشنامه از اعتبار كاف جهينت نيتوان چن يم ني. بنابرا) 1

  متغيرهاي اصلي پژوهش  كرونباخي ] درصد ضريب آلفا1جدول شماره [

Component 
Alpha  

coefficient 

Number of 

items 

Usefulness of E-Banking Services 0.829 11 

Easiness of Obtaining of E-Banking 

Services 
0.806 11 

Precision of Operation of E-Banking 

Services 
0.779 5 

Variety of E-Banking Services 0.807 5 

Security of E-Banking Services 0.773 9 
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  ايلت تست :پـ  6

اي كه به دو زبان فارسي براي جامعه آماري ايران و همچنين زبان انگليسي  در اين مرحله پرسشنامه

 گرديدمشتري بانك از هند توزيع  40مشتري از ايران و  40براي جامعه آماري هند تهيه شد و در بين 

تك  آوري گرديد هدف از اين آزمون ارزيابي تك ي آماري جمع پرسشنامه از دو جامعه 60هايت كه در ن

  ها و همچنين آزمون پرسشنامه به عنوان يك كل بود . پرسش

  

  گيري : ي پژوهش و روش نمونه جامعهـ 7

و پرسشنامه اين پژوهش به صورت دستي در اختيار مشتريان قرار گرفت بدين صورت كه شهر تهران 

شعبه و از  10دهلي به سه قسمت شمال ، مركز و جنوب تقسيم شد و از هر قسمت به صورت تصادفي 

براي هريك  پرسشنامه 500مشتري به صورت رندمي انتخاب شدند مجموعاً بيش از  13هر شعبه 

 پرسشنامه در هند تكميل و 217پرسشنامه از ايران و  211توزيع گرديد و در نهايت  ازجامعه آماري

مورد آنها به دليل ناقص بودن اطالعات حذف شدند و بقيه مورد قبول واقع گرديد با  73و  هآوري شد جمع

نمونه مورد نياز  384نفر تعداد  000/100ي آماري باالتر از  توجه به اينكه طبق جدول مرگان در جامعه

  شد.جهت تجزيه وتحليل آماري گرداوري نمونه  427در اين تحقيق ,است 

  

  يافته هاي تحقيق  ـ 8

استفاده كنندگان از دموگرافيك آوري شده در اين تحقيق شامل جداول و خصوصيات  اطالعات جمع

تمايل و  باشد و متمركز شده است بر درك مشتريان از بانكداري الكترونيك بين كشور ايران و هند مي

و خصوصيات مت ابتدا مشخصات . در اين قسدر ايران و هند  بانكداري الكترونيك داليل پذيرش گرايش

مانند جنسيت ، سن ، شغل ، تحصيالت و ميزان دسترسي به اينترنت  دموگرافيك  مشتريان با متغيرهاي

پذيرش بانكداري الكترونيك  اولويتهاي سپس  .دش و ميزان ساعت استفاده از اينترنت در هفته سنجيده 

الوصول بودن ، دقت عمليات ، تنوع خدمات و  توسط مشتريان با متغيرهايي همچون مفيد بودن ، سهل
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هاي كلي طراحي و  براي تمامي موارد فوق نمودارها و جدول و شسنج ورد امنيت بانكداري الكترونيك م

  ساخته شده است .

  جنسيت شاخص ]   2شماره[ جدول 

Country INDIA IRAN Total 

Variable 
Classification 

of variable 
N % N % N % 

Gender 

Male 152 70.4 125 59.2 277 64.8 

Female 64 29.6 86 40.8 150 35.2 

Total 216 100 211 100 427 100 

  

% از 4/70) مورد و 216تا از  164% (6/29دهد كه در هند زنان پاسخ دهنده  نشان مي]  2 شماره[ جدول

باشند و در  مي ري هند بيشتر مرداسخ دهندگان مرد هستند بنابراين تعداد پاسخ دهندگان در جامعه آما

دهد  ها نشان مي % مردان هستند و بررسي2/59نفر) و  211نفر از  86% (8/40ايران نيز زنان پاسخ دهند 

ي آماري تعداد مردان براي استفاده از بانكداري الكترونيك نسبت به  كه در هر دو كشور و هر دو جامعه

 باشند . زنان بيشتر مي

  شاخص سن :]  3ه[ جدول شمار

Country INDIA IRAN Total 

Variable 
Classification 

of variable 
N % N % N % 

Age 

( years) 

18-25 92 42.6 70 33.2 162 37.9 

26-39 93 43.1 119 56.4 212 49.6 

40-60 29 13.4 22 10.4 51 11.2 

>60 2 .9 0 0 2 1,3 

Total 216 100 211 100 427 100 

  

آوري شد در رابطه با شاخص سن مشاهده شد كه  طي آمار جمعدهد كه  ] نشان مي 3جدول شماره[ 

سال بيشترين  40ت  18در هر دو كشور ايران و هند پاسخگويان جوان بودند و در گروه سني 

ندگان در كن % از استفاده6/89شوند در ايران  كنندگان از امكانات بانكداري الكترونيك را شامل مي استفاده

كنندگان بانكداري الكترونيك  % از استفاده7/85در كشور هند همچنين سال هستند  18- 04گروه سني 
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شود كه جوانان هر دو كشور بهتر و  گيري مي متعلق به همان گروه سني بودند بنابراين اينگونه نتيجه

ند اين باشد كه فرآيند رشد توا بيشتر از امكانات بانكداري الكترونيك آگاهي دارند دليل اين امر مي

  تكنولوژي خدمات بانكداري الكترونيك در دو دهه اخير بوده است .

  :شاخص شغل ]  4جدول شماره[ 

Country INDIA IRAN Total 

Variable 
Classification 

of variable 
N % N % N % 

Occupation 

Housewife 1 .5 3 1.4 4 1.9 

Dependent 

Offices 
49 22.7 39 18.5 88 20.6 

Government 

Staff 
57 26.4 83 39.3 140 32.8 

Student 66 30.6 59 28.0 125 29.3 

Lecturers 18 8.3 5 2.4 23 5.3 

Bourses 

executive 
7 3.2 5 2.4 12 2.0 

Bank Staff 9 4.2 10 4.7 19 4.4 

Others 9 4.2 7 3.3 16 3.7 

Total 216 100 211 100 427 100 

  

كنندگان از  بيشترين استفاده هستر آموزان و كاركنان در كه دانشدهد  ] نشان مي4جدول شماره[

% كاركنان 3/39آموز و  % استفاده كنندگان از اينترنت دانش28بانكداري الكترونيك هستند در ايران 

  دند .% كاركنان دولتي بو4/26آموز و  % از استفاده كنندگان دانش6/30دولت بودند و در هند 

  :شاخص تحصيالت ]  5جدول شماره[ 

Country INDIA IRAN Total 

Variable 
Classification 

of variable 
N % N % N % 

Education 

Diploma 4 1.9 48 22.7 52 12.1 

Graduate 57 26.4 88 41.7 145 34.0 

post graduate 127 58.8 55 26.1 182 42.6 

Post doc. 26 12.0 20 9.5 46 10.7 

Missing 2 .9 0 0 2 0.6 

Total 216 100 211 100 427 100 



   

  

 هاي پرداخت اولين همايش بين المللي بانكداري الكترونيك و نظام

 

١١ 

 

  

% شامل ليسانس و فوق ليسانس 8/67در ايران پاسخ دهندگان  كه دهد ] نشان مي 5جدول شماره[ 

% از استفاده كنندگان از اينترنت داراي 9/1ند و تنها ا هداد% ليسانس را تشكيل 8/58اند و در دهلي  بوده

باشند و در ايران  كنندگان داراي مدرك دكترا مي % از استفاده12باشند و  حصيلي ديپلم ميمدرك ت

  باشند . % داراي مدرك دكترا مي5/9% داراي مدرك ديپلم و 7/22

   ] ميزان دسترسي به اينترنت: 6جدول شماره[ 

Country INDIA IRAN Total 

Variable 
Classification 

of variable 
N % N % N % 

Internet Access 

No Access 23 10.6 16 7.6 39 9.1 

Home Access 80 37.0 147 69.7 227 53.2 

Office Access 36 16.7 12 5.7 48 11.24 

Both home 

and office 
77 35.6 36 17.1 113 26.4 

Total 216 100.0 211 100 427 100 

  

% از 6/35د كه در هند هدمي نشان را  رنت دسترسي به اينتميزان  شاخص]  65جدول شماره[ 

اند در حالي كه در ايران  پاسخ دهندگان هم در خانه و هم در محل كارشان به اينترنت دسترسي داشته

كنندگان از بانكداري الكترونيك هم در خانه و هم در محل كار به اينترنت دسترسي دارند  % از استفاده17

% در خانه به انترنت 69.7% ودر ايران با 37ازاينترنت در هند بافراواني  نگا كننده ونيز بيشترين استفاده.

  دسترسي دارند .
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  : ] ميزان دسترسي به اينترنت در هفته 7جدول شماره[ 

Country INDIA IRAN Total 

Variable 
Classification 

of variable 
N % N % N % 

How long do 

you internet 

per week 

(Hours) 

>3 73 33.8 123 58.3 196 45.9 

3-10 80 37.0 62 29.4 142 33.2 

<10 62 28.7 23 10.9 85 20 

Missing 1 .5 3 1.4 4 .09 

Total 216 100.0 211 100 427 100 

  

% از استفاده 3/58 ] ميزان دسترسي به اينترنت در هفته رانشان ميدهد كه 7جدول شماره[ 

% 4/29كنند و  ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي 3در ايران كمتر از  كنندگان بانكداري الكترونيك

ازاينترنت  گان كننده استفاده كنند اما در كشور هند ساعت از اينترنت در هفته استفاده مي 10تا  3بين 

هنچنين  كنند و ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي 3% از پاسخ دهندگان كمتر از 33فراواني  با

ساعت در هفته  10تا  3بين  هندي ها هستند كه% 37استفاده كننده گان ازاينترنت با فراواني  شترينبي

  كنند . از اينترنت استفاده مي

الوصول بودن  مفيد بودن بانكداري الكترونيك ، سهل :كه عبارت است از اصلي متغير 5در اين تحقيق 

رونيك و تنوع خدمات و محصوالت بانكداري بانكداري الكترونيك دقت در عمليات بانكداري الكت

سرويس خدمات بانكداري الكترونيك  5الكترونيك و همچنين امنيت در بانكداري الكترونيك و همچنين 

)و كارتها POS( , هاي فروش پايانه )ATM(،ماشينهاي خودپردازكه شامل تلفن بانك ، اينترنت بانك

  .ل قرارگرفته استو مورد تجزيه وتحلياعتباري و بانكي انتخاب 

متغير اصلي  5ق را نسبت به يحقاين ت سپس پاسخ مشتريان و كاربران بانكداري الكترونيك به پرسشنامه 

متغير دموگرافيك پاسخ  7با در نظر گرفتنرساني بانكداري الكترونيك را  سرويس خدمات 5و همچنين 

دهندگان جامعه آماري مورد نظر به طور گروهي و با استفاده از تكنيكهاي آماري وآناليز به طور تك تك 

  .گرفتمورد تجزيه و تحليل قرار
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  : يمتغير اصل 5بندي پذيرش بانكداري الكترونيك با در نظر گرفتن  تجزيه و تحليل رتبهـ  9

برمبناي پاسخ   ANOVAآزمونهاي  ااستفاده ازشود ب مشاهده مي ]8[در جدول شماره  همانطور كه

  بندي تخميني بدست آمده است . از متغيرها طبقهو تمايل مشتريان به بانكداري الكترونيك 

  ] رنكينگ متغيرها اصلي پژوهش :2نمودار شماره [

 

  

  ] رنكينگ متغيرها اصلي پژوهش:8جدول شماره [ 

ementStat  N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
Ranks 

Usefulness 
India 195 183.71 35823.0 5 

Iran 199 211.02 41992.0 3 

Easiness 
India 205 196.60 40303.0 3 

Iran 200 209.56 41912.0 4 

Precision 
India 212 190.68 40425.0 2 

Iran 209 231.61 48406.0 1 

Variety  
India 209 215.48 45036.0 1 

Iran 205 199.36 40869.0 5 

Security 
India 207 178.25 36897.0 4 

Iran 200 230.66 46131.0 2 

آزمون رگرسيون ميزان با استفاده از شود كه اضح و روشن مشاهده ميوبه طور  ]8[در جدول شماره 

و   =F 45036- 5ك با درجه آزادي تأثير متغير تنوع در عمليات بانكي در پذيرش بانكداري الكتروني

نظر  بندي از نقطه اولين و دومين طبقه  =F 0/40425متغير دقت در عمليات بانكي با درجه آزادي 

  باشد . دهندگان هندي مي پاسخ
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الوصول  فاكتور سهل ي آماري هند آزمون رگرسيون در جامعههمچنين با توجه به نتايج حاصل از 

و همچنين متغير امنيت در پذيرش بانكداري الكترونيك با درجه  F=0/40303بودن با درجه آزادي 

سومين و چهارمين رتبه را دارند و فاكتور مفيد بودن بانكداري الكترونيك با درجه  F=0/36897آزادي 

ي آماري هند   ي پنجم در پذيرش بانكداري الكترونيك در جامعه داراي رتبه F=0/35823آزادي 

آزمون با استفاده ازشود  همانطور كه مالحظه ميي آماري ايران  ابطه با جامعهدر رهمچنين .باشد مي

با  امنيت متغير و  F=  0/48406دقت در عمليات بانكي با درجه آزادي  متغير رگرسيون ميزان تأثير

اولين و دومين اولويت در پذيرش بانكداري الكترونيك از ديد مشتريان  F=0/46131درجه آزادي 

و  F=0/41992الكترونيك در ايران را دارند و همچنين فاكتور مفيد بودن با درجه آزادي بانكداري 

سومين و چهارمين اولويت مشتريان بانكداري الكترونيك  F=0/41912الوصول بودن با درجه آزادي  سهل

ولويت از آخرين ا F=0/40896باشد و در انتها تنوع خدمات بانكداري الكترونيك با درجه آزادي  ايران مي

  باشد . ي آماري ايران مي نظر درك مشتريان بانكداري الكترونيك در جامعه

  

  تجزيه و تحليل استفاده از سرويسهاي خدمات بانكداري الكترونيك ـ  10

  :نكداري الكترونيكسرويسهاي خدمات باطبقه بندي ] 9جدول شماره [

Ranks Sun of Ranks 
Mean 

Rank 
N Nationality Services 

3 44696.00 206.93 216 India Tel/Mob 
Banking 3 46682.00 221.24 211 Iran 

2 52764.50 244.28 216 India 
Net Banking 

4 38613.50 183.00 211 Iran 
1 52981.50 245.28 216 India 

ATM 
1 53191.50 181.97 211 Iran 
4 40955.00 189.61 216 India POS 

 2 50423.00 238.97 211 Iran 
5 38186.50 176.79 216 India 

Key Card 
5 38297 252.09 211 Iran 
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دهد ميزان استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك در دو جامعه آماري  نشان مي ]9[بررسي جدول

خدمات بانكي با پيش فرض فاكتورهايي نظير :  سرويسهايايران و هند نسبت به تمايل به استفاده از

) ، POS( هاي فروش پايانه  , )ATM،دستگاه هاي خود پرداز(مات تلفن بانك ، موبايل بانك خد

پايه نتايج حاصل از گردآوري شده وبرها  هاي مشتريان توسط پرسشنامه به وسيله پاسخ ،كارتهاي اعتباري

  استخراج گرديده است. Mean-Whitneyآزمون 

  

اولين و موبايل بانك با درجه آزادي  F=52982با درجه آزادي  ATMطبق آمار بدست آمده 

526705=F  44696و تلفن بانك با درجه آزادي=F  سومين وPOS  40955با درجه آزادي=F 

دهندگان  آخرين رتبه را در ميان پاسخ F=38187چهارمين و در نهايت كارتهاي اعتباري با درجه آزادي 

  اند . ي آماري هند داشته جامعه

از جدول فوق تمايل مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك در  طبق آمار بدست آمده

ها در استفاده  اولين اولويت ايراني F=53192با اختصاص درجه آزادي  ATMباشد  ايران به شرح زير مي

دومين اولويت و تلفن بانك با درجه  F=50423با درجه آزادي  POSاز خدمات بانكداري الكترونيك و 

چهارمين عامل و كارتهاي  F=38614سومين اولويت و موبايل بانك با درجه آزادي  F=46682آزادي 

  باشند . آخرين رتبه در خدمات بانكداري الكترونيك مي F=38297اعتباري با درجه آزادي 

  

   گيريه نتيجبحث و ـ  11

كتورهاي اصلي و بر روي فاكه  است اي تجزيه وتحليلهاي آماري شامل تحقيقات انجام شده وناليزآ

نكداري الكترونيك را خدمات بااستفاده از  ين تمايلمشترياني كه بيشتر يفرعي اين تحقيق جهت شناساي

آسان بودن ، در دسترس  اين عوامل شامل پنچ فاكتور اصلي كه عبارتست از: انجام شده است. داشته

داري الكترونيك، بهمراه هفت عامل بودن ، دقت در عمليات بانكي ، تنوع خدمات بانكي و امنيت در بانك

  شامل ؛ سطح تحصيالت ، فرهنگ ، سن ، ميزان استفاده از اينترنت.دموگرافيك 
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تجزيه تحليل با بحث در مورد مشترياني كه در هند و ايران بيشتراز خدمات بانكي الكترونيكي  

  درصد 8/64ي شود،تا جايي كه به جنسيت مربوط  م ين گونه توصيف نمود كهاكردند استفاده مي 

كاربران خدمات بانكداري الكترونيك در هر دو كشورمرد هستند. اگر سن كاربران را طبقه بندي كنيم 

تا  26 سپس مي توانيم نتيجه بگيريم كه بيشترين تعداد كاربران در هردو كشور متعلق به گروههاي سني

 درصد 6/42كنند. در هر دو كشور، هستند. بيشتر كاربران در هردو كشور در بخش دولتي كار مي  39

مشتريان در خانه هاي خود به اينترنت درصد  2/53هستند، داراي تحصيالت كارشناسي  مشتريان 

از اينترنت در هفته ساعت  3 به ميزانمشتريان در هر دو كشور كمتر  درصد 9/45دسترسي دارند و 

مرد  بيشترين استفاده را ميكنند كه  رونيككتالافرادي از بانكداري طبق اين تحقيق  استفاده مي كنند.

د و نداشته باش ليسانس  د مدرك تحصيلينسال باش 39تا  26بين  اند سنشند، كارمند دولت باشنباش

د، بنابراين نساعت در هفته از ان استفاده كن 3د و كمتر از ندر خانه به اينترنت دسترسي داشته باش

موگرافيك مشتريان بر استفاده آنها از بانكداري الكترونيك تاثير كه بيان مي كند، متغير هاي د اي فرضيه

  مي گذارد، قابل قبول است. 

به عالوه اين تحقيق رتبه بندي پاسخ هايي را كه در هند و ايران مهم هستند و بر اساس پنج پارامتر 

ي باشند را مبانكداري الكترونيك  و امنيت  ه نام  سودمندي، راحتي، دقت، تنوع سرويسهامختلف ب

درموردسودمندي بانكداري  دهنده گان در جامعه آماري هند  پاسخاولين اولويت  برجسته ساخته است. 

ايران مهم  همچنين در جامعه آماري سان است.آالكترونيكي اين بود كه استفاده از وب سايت بانك بسيار ا

 منيت  بانكداري الكترونيك مطرح شد.مربوط به فاكتور دقت در عمليات و ا دهندگان  پاسخ اولويت  ترين

در رابطه با سهولت استفاده از بانكداري الكترونيكي ، مهم ترين فاكتور بر طبق پاسخ مشتريان در هند 

مشتريان ايراني معتقدند كه بايد  اما معامله مالي است. اين بود كه اين امر پيشنهادي مناسب براي هرگونه

  سيستم بانكداري الكترونيكي صرف كنند. هاي مالي وبهرمندي ازانجام تراكنشوقت زيادي را براي 

استفاده از نرم افزار پيشرفته سيستم بانكداري الكترونيك در هند ، فرايند بانكداري را در مقايسه با 

شعب سنتي سيستم بانكداري، دقيق تر ساخته است. دسترسي به اينترنت مي تواند كاربران را در هر كجا 
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دنيا به استفاده از بانكداري انالين وادارد. وجود سيستم انتقال وجه الكترونيكي راهي بسيار  و هر بخشي از

سرويس  يان معتقدند ساده را براي انجام كارهاي بانكي در اختيار مشتريان هندي قرار داده است. ايران

ت وامنيت بيشتري قد شوند ازنمي  ان شعب اداره تحت تاثير مدير بانكداري الكترونيك به دليل اينكه

مشتريان ايراني براي عمليات بانكي خود گزينه هاي مختلفي دارند، از انتقال وجوه  برخوردار هستند .

گرفته تا شارژ موبايل را مي توانند بدون ورود به بانك انجام دهند. استفاده از ماشين هاي الكترونيك رفت 

، بانكداري  ATMاهش داده است. استفاده از و امد مشتريان و انجام عمليات بانكي را در بانك ك

اينترنتي، بانكداري موبايل، انتقال وجه الكترونيكي، سرويس هاي مديريت وجه نقد، سيستم هاي نقل و 

انتقال الكترونيك، كارت هاي سفري، و بانكداري در خانه، سرويس هاي گوناگوني هستند كه توسط بانك 

ك ارائه مي شود. مشتريان هندي از تعدد خدمات رضايت دارند. تحت عنوان سيستم بانكداري الكتروني

بنابراين اين فرضيه كه بيان مي دارد سيستم بانكداري الكترونيك مستقل از متغييرهاي دموگرافيك است 

رد مي شود. حتي در ايران، مشتريان افكار روشني در مورد اين خدمات دارند. انها بدون شكايت وبي 

  متنوع بانكداري الكترونيك با رضايت كامل استفاده مي كنند. درنگ از سرويس هاي

امنيت، مهمترين بعد سرويس هاي بانكداري الكترونيك است. وجود نام كاربري و رمز عبور براي بهره 

برداري از يك حساب،انجام معامالت مالي را امن مي سازد. تكنولوژي هاي موجود خطراتي را از قبيل 

مي، ويروس ها، و غيره، با موفقيت از سر راه برداشته اند. مشتريان هندي با اين كرها، اشكاالت سيسته

موضوع كه عمليات بانكي انجام شده توسط بانكداري الكترونيك بسيار مطمئن است موافق 

آن دسته از مشترياني كه بيشتر از اينترنت و خدمات بانكداري الكترونيك  در ايران همچنانكههستند،

از دقت و شود ميتوسط بانكداري الكترونيكي انجام  كه معتقدند كه معامالت مالي نيز ند،استفاده ميكن

  امنيت بيشتري برخوردار ميباشد .

اين پژوهش نيز نتايچ خدماتي را كه بيشتر از همه در اين دو كشور استفاده شده اند را مورد توجه 

  قرار مي دهد. 
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رداشت پول امكاناتي هستند كه توسط ماشين هاي وجود خدمات در هر زمان و مكان، پرداخت و ب

هند  ايران و ارائه مي شوند كه پركاربرد ترين سرويس هاي بانكداري الكترونيك در ATM خود پرداز

به  key cardمشتريان هندي در باره خدمات  بود ATMدرايران و هند مهمترين سرويس،  هستند.

بانكداري  key cardين فرضيه كه سرويس هاي خوبي پاسخ داده اند و اين بدين معناست كه ا

  الكترونيك به پروفايل دموگرافيك مشتريان بستگي دارد، قابل قبول است.

در  وثررابطه بين پارامتر هاي مورد نظر براي طبقه بندي مشتريان و عوامل م آماري هايتجزيه تحليل

موضوع توجيه مي شود كه چرا عوامل  رشد بانكداري الكترونيك را مورد ارزيابي قرار داده است. و اين

مختلف مثل سودمندي، راحتي، دقت، گوناگوني، و امنيت به عنوان فوايده بانكداري الكترونيكي مورد 

با توجه به پارامترهاي مختلف مثل تحليلهاي آماري خطاب قرار گرفته اند. اين عوامل براي تجزيه 

 نيز رنت و زمان استفاده از اينترنت در هر هفتهجنسيت، سن، شغل، تحصيالت، مكان دسترسي به اينت

  مورد توجه قرار گرفته اند. 

  پيشنهادات ـ 12

بعد از بحث در مورد نتايج اين تحقيق، پيشنهادات خاصي براي مشتريان بانكداري الكترونيك و 

  است. شدهمديران كه شامل ارائه دهندگان سرويس بانكداري الكترونيكي مي شوند، ارائه 

ادات زير به ارائه دهندگان سرويس بانكداري الكترونيك داده شده تا بتوانند به نياز هاي پيشنه

  مشتريان پاسخ دهند:

نيازهاي مشتريان بردارد و تعداد مشتريان را افزايش  رفعاولين گامي كه يك بانك مي تواند در جهت 

مشتريان انالين را بطور  وداشته دهد اينست كه توجه بسيار زيادي به سرويس هاي مراقبتي مشتري 

موثر پشتيباني كند. كنترل هاي مربوط به تكنولوژي بايد به موقع اجرا شوند. مشكالت مصرف كنندگان 

و بايد سرويس بانكداري  سان تر به نظر برسدآبايد به شيوه اي حل شوند كه سرويس ها براي مشتري 

 سازد.بروز بوده و خواسته هاي مشتريان را برورده الكترونيك 
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مناسب امنيتي را به همراه سياست  ابزارهايارائه دهندگان سرويس هاي بانكداري الكترونيك بايد 

 هاي الزمه براي مديريت ريسك فراهم كنند.

طرح ريزي شود كه  گونه ايشود. اين استراتژي بايد به  تثبيتيك استراتژي مناسب بايد ايجاد و 

. بدين معنا كه دسترس باشد  قابل و سانا اري الكترونيككاربري سرويسهاي بانكد ودرك سياست ها،

  .تر كنداي ساده دارد، مفيد رويه را كه ATMاستراتژي مي تواند 

هر گونه ارتباط الكترونيك بكار رفته براي سرويس هاي بانكداري الكترونيك بايد بصورت دوره اي به 

ط كاري كه شامل تهديدات دروني وبيروني براي روز شود تا از تغييرات تكنولوژي، توسعه قانوني، و محي

 امنيت محيط مي شود اگاه باشند.

بانكداري الكترونيك مستلزم وجود زيرساختهاو نرم افزارهاي مناسب  مي باشد كه مديران قبل از 

 ارائه خدمات و سرويسهاي الكترونيك بايد مهياسازند.

محرمانه جهت محافظت از اطالعات  بانكداري الكترونيك نيازمند سيستمهاي پشتيباني قوي

 باشند. مشتريان مي

سيستم نوين اقدامات زير را  توصيه ميشود بانك ها جهت افزايش اطمينان و اعتماد مشتريان به اين

 انجام دهند:

جبران  عقد قراردادهاي بين المللي جهت بيمه نمودن و تامين امنيت مبادالت بانكي، تضمين

 مشتريان يا كالهبرداري اينترنتي، خسارت در صورت هك شدن حساب

محرمانة خود به منظور  اي مشخصات آموزش مشتريان در زمينة نحوة ايجاد، نگهداري و تغيير دوره

 .كاهش احتمال سوء استفاده 

شده  اطالعات دقيق و بهروز در مورد ميزان تراكنش هاي مورد سوء استفاده قرار گرفته ارائة آمار و 

انكداري اينترنتي جهت ايجاد اطمينان بين مشتريان درمورد رو به كاهش بودن به كل تراكنش هاي ب

 سرقت.
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مفيد بودن مؤثرترين متغير در توجيه استفاده مشتريان از خدمات بانكداري است.  فاكتورطبق نتايج، 

خدمات بانكداري اينترنتي را مفيدتر بدانند، احتمال اينكه از اين  بنابراين، هراندازه مشتريان خدمات

 نمايند افزايش مي يابد. استفاده

بانكداري اينترنتي، به  در اين زمينه، به مديران بانك توصيه مي شود در مورد منافع و مزاياي

رساني كنند و از اين طريق، ادراكات مشتريان را  مشتريان خود آموزش داده با تبليغات مناسب اطالع

 تحت تأثير قرار دهند.

بانكي، ساده تر شدن انجام  ين كانال نوين، به كاهش زمان انجام تراكنش هاياستفادة مشتريان از ا

مي شود. در تبليغات بانكي مي توان اين مزايا را براي  تراكنش هاي بانكي و افزايش عملكرد بانك منجر

 .مشتريان تشريح ويادآوري كرد

استفاده  لعمل هاي زير در هنگامهمچنين بايد از كاربران بانكداري الكترونيك تقاضا شود تا از دستورا

   از اين سرويس ها پيروي كنند

كاربران بايد رمز عبور يا كد امينيتي انتخاب كنند كه خاص بوده و نتوان ان را حدس زد. نبايد 

 كر ها بتوانند به راحتي ان را حدس زده و در معامالت مالي كاربران  اختالل ايجاد كنند.هطوري باشد كه 

به درستي از كامپيوتر خود محافظت كنند. تكنولوژي هاي جديد بكار رفته در سيستم كاربران بايد 

بانكداري الكترونيك مستلزم وجود كامپيوتري است كه به خوبي محافظت شده باشد. حفاظت از كامپيوتر 

ي توسط كاربران مي تواند در جلوگيري از ورود ويروس هايي كه جزء تهديد هاي اصلي در سيستم بانكدار

 الكترونيك مي باشند، جلوگيري كند.

هر  وكنترل كرده و خود را در فواصل منظم بررسي وتراكنشهاي مالي حساب صورتكاربران بايد 

 .نمايندمشخص و برطرف  وابهام را  گونه نامنظمي

كاربران نبايد از اماكن عمومي به حساب خود دسترسي پيدا كنند. اين امر ممكن است باعث شود تا 

 در همان محل فاش شود. سواستفاده كننده گان احتماليات حساب براي عناصر اطالع
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، بانكداري موبايل يا بانكداري  ATM همانند  key cardبه كاربران توصيه مي شود كه بيشتر از 

شامل دبيت كارت و كارت هاي اعتباري مي  KEY CARDشبكه اي استفاده كنند. سرويس هاي 

مسئوليت هرگونه نامنظمي را در حساب مشتري به عهده بگيرند. در بقيه باشد كه بانك ها حاضرند 

 مشتريان در مديريت وجوه خود باالتر است. سهل انگاريسرويس ها،  احتمال 
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  يدهچك

مدتي است كه جامعه بانكي و فعاالن صنعت پرداخت الكترونيك در كشور با نام طرح فراپذيرش در گوشه و 
اري و ملي اين طرح با آن ارتباط كنار فضاي اين صنعت روبرو شده و با توجه به جذابيت باال و منطق تج

طرح فراپذيرش انطباق كاملي با منطق خدمات پرداخت در سطوح جهاني مبني بر . اندمناسبي برقرار نموده
ها با حضور در اين طرح فعاليت تخصصي  تفكيك حوزه صدور از حوزه پذيرش كارت دارد، به نحوي كه بانك

كننده خدمات پرداخت  گذاري مستقيم و يا غيرمستقيم به ارايه حوزه پذيرش كارت را بدون هيچگونه سرمايه
(PSP) هاي  هاي ارزش افزوده بر روي كارت ها و ايجاد سرويس واگذار نموده و خود به فعاليت اصلي بانك

  . پردازند بانكي مي

ه هاي توسع مطابق مطالعات انجام شده در بيشتر كشورهاي توسعه يافته به سبب طراحي صحيح مكانيسم
هاي فروش از طريق فروش و يا اجاره دستگاه كارتخوان به واحد  ابزارهاي پذيرش كارت از جمله پايانه

دستگاه كارتخوان نداشته و  2و يا حداكثر  1اي مبني بر دريافت بيش از  صنفي، عمال واحد صنفي انگيزه
، آسيايي و آفريقاييگردد وليكن در برخي از كشور هاي  عمال صورت مسئله به خودي خود تصحيح مي

مشكالت مشابه كشور ما مبني بر تعدد دستگاههاي كارتخوان وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به 
  ..كشورهايي همچون فيليپين، هند، اندونزي و تركيه اشاره نمود

ت تمامي فعاالن صنعت پرداخت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به دليل وضعيت نسبتا پيچده خدما
در . باشندپرداخت الكترونيك، با ارايه طرح فراپذيرش و با عزمي ملي به دنبال حل و فصل مشكالت آن مي

اين ميان برخي سواالت و ابهامات در خصوص جزييات اين طرح مشاهده شده است كه در اين نوشتار به 
ت در كشور كه با تصويب اميد است، اصالح وضعيت خدمات پرداخ. باشيمسازي و رفع آنها ميدنبال شفاف
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اي گرفته است، با اجراي  از سوي شوراي پول و اعتبار جان تازه 90بسته سياستي نظارتي سال 21ماده 
  .تر ميسر گردد هايي همچون طرح فراپذيرش هرچه سريع طرح

  ارزش افزوده؛ جامعه بانكي؛ پرداخت الكترونيك؛ فراپذيرش :كليد واژه ها

  

  مقدمه

وسسات مالي و اعتباري در تعامالت اقتصادي خود به دنبال جذب هرچه بيشتر منابع مالي ها و م امروزه بانك
  :باشند و در اين راه از ابزارهاي زيادي همانند مي

 هاي ويژه به مشتريان خاص ارائه سرويس •

 هاي مالي  بكارگيري تكنولوژي در ارائه سرويس •

 هاي بانكي  افزايش شعب و باجه •

 رداخت الكترونيكاستفاده از ابزارهاي پ •

 .شود استفاده مي... هاي فروشگاهي و  و پايانه ATMها همانند  استفاده از ترمينال •

هاي فروش به چگونگي فرآيندهاي جذب هرچه بيشتر منابع  در اين طرح سعي شده با تمركز بر روي پايانه
  .ها تمركز نمود براي بانك

پايانه فروش وجود دارد كه هزينه خريد،  1500000 در حال حاضر در كشور جمهوري اسالمي ايران تقريباً
  .باشد اندازي، ايجاد بسترهاي فني و پشتيباني آنها بسيار باال مي نصب، راه

ا نصب بيش از يك پايانه فروش در يك واحد صنفي داراي .ا.هاي بانك مركزي ج با توجه به بخشنامه
ها و واحدهاي تجاري بيش از چندين پايانه  فروشگاههاي قانوني است در حاليكه عمالً در برخي از  محدوديت

  .باشند وجود دارد ها و منابع ملي كشور مي فروش كه هر كدام جزء سرمايه

  وضعيت كنوني خدمات پرداخت الكترونيك در كشور

گذاري  وه سرمايهو همچنين نح PSP هاي در حال حاضر به دليل ضعف در رقابت و مدل كسب و كار شركت
روشن به  هاي سنتي كنوني، روشآينده كشور در اين حوزه با اجراي  ،پرداخت الكترونيك عرصه ها در بانك

  .رسد نظر نمي
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گذاري در حوزه  مندي آنها به سرمايه هاي تازه تأسيس و عالقه در شرايط كنوني و با ورود موج جديد بانك
است كه عمالً هر بانك  ايجاد شدههاي فروش، شرايطي در كشور  پرداخت الكترونيك و مشخصاً شبكه پايانه

ه مناقص 6نمايد به نحوي كه هم اكنون بيش از  هاي فروش مي اقدام به برگزاري مناقصه خريد يا اجاره پايانه
نگاهي كوتاه به موارد ذيل حاكي از لزوم تجديد  ....)ملي، مسكن، رفاه و (است به طور همزمان جاري گرديده
 :نظر در اين فرايند حكايت دارد

 .هزار واحد صنفي نصب شده است 500.000پايانه فروش در چيزي نزديك به  1.500.000بالغ بر  •

غير  هاي هر روشي براي جذب منابع حتي روش ، بانكها بهPOSبواسطه رشد سريع در نصب  •
  .شوند مي لصادي متوساقت

نه كارمزدي د و هيچ گوگرد رت آني به حساب پذيرنده واريز ميهاي فروش به صو وجوه پايانه •
  .گردددريافت نمي

هاي فروش است به نحوي  قصه خريد و يا اجاره شبكه پايانههر بانك به تنهايي در حال برگزاري منا •
  .مناقصه درحال برگزاري است 6كه هم اكنون به طور هزمان 

 هاي فروش منعقده با شركت هاي ادهاي نگهداري و يا اجاره پايانهبانكها به سبب پيچيدگي قرارد •
PSP گردند ها متحمل مي جهت كنترل عملكرد صحيح اين شركت هاي فراواني را در دشواري.  

طريق مندي از منابع جذب شده از  عضا بسيار سنگيني را به جهت بهرههاي فراوان و ب بانكها هزينه •
ار تا در هز 6به طور متوسط رقمي بين نمايند كه  پرداخت مي PSPهاي  هاي فروش به شركت پايانه

  .استدر هزار مبلغ هر تراكنش  12

اند  هاي فروش روي آورده هايي همانند مديريت شبكه پايانه گذاري در عرصه بانكها به اجبار به سرمايه •
  .كه اين امر آنها را از پرداختن به امور تخصصي خود بازداشته است

ها به شدت بانكفي خدمات ارائه شده داشته و استاندارد خاص خود را در سطح كي PSPهر شركت  •
  .از اين موضوع نارضايتي دارند

ش كارتهاي خود به مندي از خدمات شتاب و هدايت تراكن هاي فراواني را به جهت بهره بانكها هزينه •
 .پردازند صورت ماهانه مي
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ها فقط قصد اضافه نمودن قرارداد جديد به قراردادهاي قبلي خود را  PSPاين وضعيت در شرايطي است كه 
ر حالي كه در برخي از اين مناقصات شرايط به حدي پيچيده است كه هزينه سربار چندين برابر دارند د

  .گردد قيمت پايه محاسبه مي

  )Multi acquirer(معرفي طرح فراپذيرش 

مدتي است كه جامعه بانكي و فعاالن صنعت پرداخت الكترونيك در كشور با نام طرح فراپذيرش در گوشه و 
ت روبرو شده و با توجه به جذابيت باال و منطق تجاري و ملي اين طرح با آن ارتباط كنار فضاي اين صنع
  .اندمناسبي برقرار نموده

تمامي فعاالن صنعت پرداخت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به دليل وضعيت نسبتا پيچده خدمات 
در . باشندل و فصل مشكالت آن ميالكترونيك، با ارايه طرح فراپذيرش و با عزمي ملي به دنبال حپرداخت 

اين ميان برخي سواالت و ابهامات در خصوص جزييات اين طرح مشاهده شده است كه در اين نوشتار به 
اميد است، اصالح وضعيت خدمات پرداخت در كشور كه با تصويب . باشيمسازي و رفع آنها ميدنبال شفاف

اي گرفته است، با اجراي  ي پول و اعتبار جان تازهاز سوي شورا 90بسته سياستي نظارتي سال 21ماده 
  .تر ميسر گردد هايي همچون طرح فراپذيرش هرچه سريع طرح

 :طرح فراپذيرش عبارت است از

شركت به ...) ارتباطات، منابع انساني و  هاي فروش، سوييچ، شبكه پايانه(استفاده بهينه از بسترهاي موجود 
هاي بانكي مختلف بر روي يك دستگاه  فعالسازي حسابيا  وييچ بانكيمنظور برقراري ارتباط با چندين س

گذاري در  ها و موسسات مالي و اعتباري كه قصد سرمايه پايانه فروش به طور همزمان به اين مفهوم كه بانك
  .جهت ايجاد شبكه مشابه را دارند از بستري كه در اختيار آنها گذارده مي شود استفاده نمايند

  هاي مشابه طرح فراپذيرش چگونه است؟ المللي در خصوص اجراي طرح تجربيات بين

هاي توسعه  توسعه يافته به سبب طراحي صحيح مكانيسم بيشتر كشورهاي مطابق مطالعات انجام شده در
احد هاي فروش از طريق فروش و يا اجاره دستگاه كارتخوان به و ارهاي پذيرش كارت از جمله پايانهابز

دستگاه كارتخوان نداشته و  2و يا حداكثر  1بر دريافت بيش از  اي مبني صنفي انگيزه صنفي، عمال واحد
گردد وليكن در برخي از كشور هاي آسيايي و آفريقايي ،  صورت مسئله به خودي خود تصحيح ميعمال 

 هاي كارتخوان وجود دارد كه از جمله آنها مي توان بهبر تعدد دستگاهمشكالت مشابه كشور ما مبني 
  .كشورهايي همچون فيليپين، هند، اندونزي و تركيه اشاره نمود 
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ه خدمات پرداخت به صورت هاي ارائه كنند تجميع فعاليت شركتدر واقع در مدلهاي بين المللي 
گردد ، بدين معنا كه به طور  رهاي جديد تشكيل ميهاي بين المللي جهت اخذ مجوز ورود به بازا كنسرسيوم

و  HSBCجهت ورود به بازار منطقه اسيا و پاسفيك با بانك  Global Paymentمثال شركت معتبر 
فوق داراي شعب كشور كه بانك  10شركت هاي ارائه كننده خدمات پرداخت اين منطقه براي حضور در 

و مابقي به  GPدرصد سهام آن متعلق به  56باشد اقدام به تاسيس كنسرسيوم نموده كه  گسترده در آنها مي
 10مديريت شبكه ابزارهاي پذيرش و خدمات پرداخت در اين  GPين تعلق دارد و از اين طريق ساير طرف

  .آورد به دست مي HSBCكشور را به نمايندگي از 

طرح فراپذيرش انطباق كاملي با منطق خدمات پرداخت در سطوح جهاني مبني بر تفكيك حوزه صدور از 
ا حضور در اين طرح فعاليت تخصصي حوزه پذيرش كارت را ها ب حوزه پذيرش كارت دارد، به نحوي كه بانك

واگذار نموده  (PSP)كننده خدمات پرداخت  و يا غيرمستقيم به ارايهگذاري مستقيم  بدون هيچگونه سرمايه
در اين . پردازند هاي بانكي مي هاي ارزش افزوده بر روي كارت ها و ايجاد سرويس و خود به فعاليت اصلي بانك

 :شود اشاره مي AMERICAN EXPRESSالمللي شركت  هاي بين نمونه به مدل همكاريبخش به طور 

  
 

 
  AMERICAN EXPRESSالمللي شركت  هاي بين مدل همكاري -1تصوير

  

كننده خدمات پرداخت  نيز در اين مدل به عنوان ارايه AMEXگردد،  مشاهده مي 1تصوير طور كه در  همان
سپاري شده و بدون  ده و طيف وسيعي از خدمات را به طور كامال برونها عمل نمو به طور مستقل از بانك

گذاري موازي در حوزه  ها نيز از سرمايه رساند و بانك ها براي آنها به انجام مي نياز به مديريت و نظارت بانك
  .گردند مينياز  رفت منابع ملي بي هاي فروشگاهي اختصاصي و هدر هاي پايانه هاي شبكه ايجاد زيرساخت

هاي فروش هر بانك، تعداد  هاي پولي و مالي كشور به جاي تعداد پايانه المللي و سياست مطابق تجربيات بين
و حجم نقدينگي جذب شده از طريق آنها، تعيين كننده جايگاه بانك در  POSهاي مرتبط با دستگاه  حساب

  .خواهد بود بازار
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  خالصه فني طرح

  :باشد حاضر در طرح ميهاي  كارت كشيده شده متعلق به بانك

هاي مربوط به كارت هر بانك حاضر در طرح پس از  بانك بر روي هر پايانه فروش، تراكنش nپس از تعريف 
  )بدون نياز به عبور از شبكه شتاب.(گردد عبور از سوئيج شركت در سوييچ آن بانك كارسازي مي

   :باشد هاي حاضر در طرح نمي كارت كشيده شده متعلق به بانك
هاي مشخصي  هاي حاضر در طرح نباشد با فرمول در شرايطي كه كارت كشيده شده مربوط به بانك

هاي حاضر در طرح به شبكه شتاب و سپس بانك  ها از طريق سوييچ بانك هاي ناشي از ساير كارت تراكنش
  .مربوطه ارسال خواهد شد

  مدل هاي فني طرح

  .د استپذيرش در محل موجوفقط پايانه فروش فرا :1مدل 
 

  
  طرح فراپذيرش 1مدل   -2تصوير

  

عضو طرح  عالوه بر پايانه فراپذيرش دستگاه هاي بانك هاي ديگر كه حداقل يكي از آن ها  :2مدل 
 پذيرش مي باشد، نيز موجود مي باشدفرا
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  طرح فراپذيرش 2مدل  -3تصوير

 
در طرح  يچ كدام با بانك هاي حاضرهاي بانك هاي ديگر كه ه الوه بر پايانه فراپذيرش، دستگاهع :3مدل 

  .در محل موجود مي باشند فراپذيرش اشتراك ندارند

 

  
  طرح فراپذيرش 3مدل  -4تصوير
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  مزايا و منافع طرح فراپذيرش براي بانك

 : حذف تمامي ريسك هاي سرمايه گذاري بانك در اين حوزه •

  ها PSPبه  POSحذف پرداخت هزينه هاي خريد، اجاره، نگهداري  -1
  .بانك تنها در صورت جذب منابع هزينه مورد توافق را به شركت پرداخت خواهد نمود - 2
و امكان  POSحذف سيستم هاي پيچيده كنترلي و مديريت قرارداد هاي مربوط به شبكه هاي  - 3

سيستم هاي صدور  بكارگيري نيروي انساني اختصاص يافته در ساير بخش هاي بانك بواسطه آنكه
  .داخت به صورت اتوماتيك و از طريق سوييچ هاي واسط خواهد بودصورتحساب و پر

  : افزايش چشمگير تعداد حساب هاي بانكي افتتاح شده •
به تعداد پايانه هاي مشمول طرح فراپذيرش افتتاح و يا فعال شدن حساب موجود صورت مي پذيرد كه به 

نه فروش نيز به صورت گسترده اي افزايش تبع آن احتمال ايجاد تراكنش هاي مالي از روش هايي غير از پايا
  .خواهد يافت

 :توسعه آني بازار •

  بدون  نياز به صرف زمان و به صورت آني
  بدون نياز به برگزاري مناقصات پيچيده

  حضور در بزرگترين شبكه پايانه هاي فروش كشور و يا گسترش شبكه كنوني بانك
  انكهاي ب زايش چشمگير تعداد و مبلغ تراكنشقابليت  اف •

  :طرح فراپذيرش اين امر را از دو طريق به انجام مي رساند
شي از آن به سوئيچ بانك منتقل توزيع خودكار تراكنش هاي مربوط به كارت هاي بانك هاي ديگر كه بخ - 1

  )براي اولين بار در كشور( گردد مي
يري از خروج منابع از توزيع اجباري تراكنش هاي كارت هاي صادره  بانك به سوئيچ خود بانك و جلوگ - 2

  بانك
 كاهش چشمگير هزينه تمام شده جذب منابع •

   .درهزار مبلغ هر تراكنش رسيده است 3كه در طرح فراپذيرش به POSاز طريق ) قيمت پول( 
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  ارائه تضمين عدم وجود تراكنش ناموفق به دارندگان كارت و پذيرندگان •
شده، در صورت قطع سوئيچ يك يا چند بانك،  به واسطه حضور مكانيسم هاي فني درنظر گرفته :توضيح

تراكنش با استفاده از سوئيچ هاي ديگر به صورت موفق انجام خواهد شد كه در نهايت  افزايش رضايت 
  .و نيز پذيرندگان را به همراه خواهد داشت) كارت بانك(دارنده كارت 

  ري اوليهحضور بانك در نقاطي كه تاكنون  حضورنداشته است ، بدون سرمايه گذا •
نقطه فروش كه تاكنون پايانه فروش آن در اين نقاط حضور نداشته و بنابر اين منابعي  nحضور در بيش از 

  .مابه التفاوت مجموع پايانه هاي فروش شركت و بانك مي باشدnهم جذب بانك نمي گرديده است، كه 
) صورت وجوددر (امكان عملكرد همزمان در كنار شبكه كنوني پايانه هاي فروش بانك  •

 هيچ گونه تداخلي در عملكرد پايانه هاي فراپذيرش بانك با شبكه فعلي وجود ندارد

، بانك مركزي و منافع ملي و نيز ايفاي مسئوليت  PSPانطباق اهداف بانك ، شركت هاي  •
 هاي اجتماعي از طريق صرفه جويي در هزينه هاي ارزي موازي در اين حوزه

ا مبني بر تفكيك حوزه صدور از .ا.بانك مركزي ج 90سال انطباق كامل با بسته سياسي  •
  حوزه پذيرش كارت 

با حضور در اين طرح بانك با نگاهي هوشمندانه به آينده در راستاي طرح بانك مركزي حركت  :توضيح 
   .نموده و از هرگونه هزينه كه امكان به خطر افتادن آن وجود داشته باشد خودداري خواهد نمود

 هزينه هاي تبليغاتي بانك  كاهش چشمگير •

شركت با ارتباط مناسبي كه با شبكه پذيرندگان خود دارد ونيز با برقراري سرويس هاي تشويقي ويژه و 
جامعه مجازي پذيرندگان ، هزينه هاي بانك در حوزه تبليغات به منظور جذب منابع از طريق پايانه هاي 

  .فروش را به شدت كاهش خواهد داد
ر آرم شركت بر روي پايانه فروش در صورت تمايل بانك، آرم بانك نيز بر روي پايانه فروش عالوه ب :توضيح

  .درج خواهد شد
  ايجاد فراغ بال براي بانك و توسعه خدمات ارزش افزوده به مشتريان •

با ساده سازي قراردادهاي مديريت و نگهداري شبكه پايانه هاي فروش به قرارداد طرح فراپذيرش، بانك ديگر 
مال دغدغه اي از حوزه پذيرش كارت نداشته و ضمن بهره مندي از منابع عظيم جذب شده، توان خود را ع

صرف ارائه سرويس هاي نرم افزاري و سخت افزاري ويژه و برتر به دارندگان كارت خواهد نمود و به طور 
  .تخصصي در اين عرصه فعاليت خواهد نمود

  



  

  

  

  بانكداري الكترونيك در ايران ةهاي پذيرش و توسع شاخص

  (با نگاهي به تجارب ساير كشورها)

  

  دكتر تورج صادقي

  واحد نيشابور ،دانشگاه آزاد اسالمي گروه مديريت بازرگاني، استاد و عضو هيئت علمي

t.sadeghi@iau-neyshabur.ac.ir 

  

  چكيده

يست كه از اين فن آوري در خدمات بانكي و مالي هم استفاده شود. عصري با افزايش استفاده از اينترنت عجيب ن

  مالي است.  و موسسات  بازارها  براي مطالعه  در تاريخ  ترين زمان انگيز ، احتماالً هيجان كنيم مي  زندگي  كه ما در آن

به اين   مشتريان  ر ترجيحاتتغيي  بر  ، نظارت و كنترل سازي ، جهاني و تغيير  محيط، رقابت  فزاينده  آشفتگي

  . مهم شده است  مشتري  و حفظ  براي جذب  جديد  هاي  ست كه استراتژي معنا

مالك گزينش بانك از سوي افراد، رضايت كلي آنان از بانك مورد نظر مي باشد. براساس مطالعات صورت گرفته، 

ت دسترسي (مانند موقعيت)، توصيه هاي برخي از معيارهاي مهم مشتريان براي گزينش بانك عبارتند از: سهول

ebps/90-037 
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دوستان، شهرت بانك، ميزان ارائه اعتبار، دوستانه بودن رفتار پرسنل بانك، هزينه پائين خدمتهاي ارائه شده، 

  ساعتهاي مناسب براي ارائه خدمات بانكداري، ارائه خدمات مخصوص و با كيفيت و...

شد و بستگي به عوامل مختلفي چون سن، جنسيت، اهميت اين عوامل در كشورهاي مختلف متفاوت مي با

  درآمد، موقعيت، حرفه، پيشينه فرهنگي مشتريان و همينطور به نوع بانك (اسالمي و يا سنتي) دارد.

در مقاله حاضر تالش شده است تا ضمن بررسي تجربيات ساير كشورها در زمينه ارائه خدمات بانكداري 

تا ضمن فراهم  توسعه خدمات بانكداري الكترونيك در ايران پرداخته شودالكترونيك به عوامل مهم در پذيرش و 

از مهمترين موارد بررسي شده در اين . مالكهاي موثر در اين حوزه را شناسايي نمودشدن امكان مقايسه بتوان 

  باشد. مقاله تفاوتهاي دموگرافي در پذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك در ايران مي

  خدمات بانكداري الكترونيك؛ ايران ؛شاخصهاي توسعهيد واژه ها: كل

  

  مقدمه

مالك گزينش بانك از سوي افراد، رضايت كلي آنان از بانك مورد نظر مي باشد. براساس مطالعات صورت گرفته، 

هاي (مانند موقعيت)، توصيه  1برخي از معيارهاي مهم مشتريان براي گزينش بانك عبارتند از: سهولت دسترسي

، هزينه پائين خدمتهاي ارائه شده، 3، ميزان ارائه اعتبار، دوستانه بودن رفتار پرسنل بانك2دوستان، شهرت بانك

  ساعتهاي مناسب براي ارائه خدمات بانكداري، ارائه خدمات مخصوص و با كيفيت و...

ن سن، جنسيت، اهميت اين عوامل در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد و بستگي به عوامل مختلفي چو

  درآمد، موقعيت، حرفه، پيشينه فرهنگي مشتريان و همينطور به نوع بانك (اسالمي و يا سنتي) دارد.

                                                 
1
 Convenience 

2
 Reputation of Bank 

3
 Friendliness of bank staff 
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مكان مناسب بانك نيز مي تواند بعنوان يك عامل تاثيرگذار در انتخاب بانك بوسيله مشتريان باشد. ولي در 

خص شد كه مكان ارائه خدمات، براي انجام پذيرفت، مش 2007در سال  1تحقيقاتي كه توسط تان و چوآ

مشتريان بانك ها در سنگاپور از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد. تا حد زيادي براي مخاطبان سنگاپوري 

كاركنان مودب بعنوان مهمترين عامل در گزينش بانك مطرح مي باشند. بر مبناي همين تحقيقات مشخص شد 

  به تعامل نزديكتر با پرسنل بانك دارند. كه در فرهنگ هاي شرقي، مشتريان تمايل 

بيان نمود كه معيارهاي انتخاب بانك براساس تفاوت در سن، جنس و سوابق آموزشي  2001در سال  2كاي ناك

مشتريان بانك در تركيه، متفاوت مي باشد. او اشاره مي كند كه عواملي همچون شهرت بانك و تصوير آن در نزد 

تسهيالت پارك نمودن خودرو، طيف خدمات پيشنهادي به مشتريان، توصيه و مشتريان، ساعت هاي كاري، 

  پيشنهاد از سوي دوستان، خدمات كارا و سريع، براي مشتريان مرد مهمتر از مشتريان زن بوده است. 

با افزايش استفاده از اينترنت عجيب نيست كه از اين فن آوري در خدمات بانكي و مالي هم استفاده شود. عصري 

  مالي است.  و موسسات  بازارها  براي مطالعه  در تاريخ  ترين زمان انگيز ، احتماالً هيجان كنيم مي  زندگي  ه ما در آنك

به اين   مشتريان  تغيير ترجيحات  بر  ، نظارت و كنترل سازي ، جهاني و تغيير  محيط، رقابت  فزاينده  آشفتگي

  . مهم شده است  مشتري  و حفظ  ببراي جذ  جديد  هاي  ست كه استراتژي معنا

  بانكداري  به سمت  سنتي  اي شعبه  از بانكداري  بانكداري، حركت  در صنعت  اين تغييرات  ترين از اساسي  يكي

مانند   الكترونيكي  تحويل  هاي از كانال  استفاده  به سمت  ، حركت ديگر  مستقل الكترونيكي بوده است. به عبارت

  )Karjaluoto, 2002,18خصوصي. (  در بانكداري  و موبايل ، تلفن، اينترنت

معتقدند كه شركت ها و سازمان هايي كه از اينترنت استفاده مي كنند بايستي فرصت هاي  3ريچهلد و اسكافر

تاكيد مي كند كه ارائه خدمات به مشتري از  4بي نظيري را براي جلب نظر مشتريان فراهم كنند. رابينسون

                                                 
1
 Chua & Tan 

2
 Kaynak 

3
 Reichheld & Schefter 

4
 Robinson 
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باعث استحكام و گسترش رابطه با مشتري شده است. او معتقد است كه بانكها با معرفي خدمات  طريق اينترنت

خود به مشتريان، در منزل و محل كار باعث مي شوند كه مشتري به بانك اعتماد بيشتري داشته باشد. 

)Ibboston, 2003,119(  

 سرعت توسعه صنعت انفورماتيك. است شدهتبديل  1بانكداري در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطالعات

اي در شكل پول و سيستمهاي خدمات بانكداري در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم  باعث ايجاد تغييرات عمده

، بانكداري از راه 5، تلفنبانك4بانكداري خانگي ،3خودپردازماشينهاي ، 2را تحت عنوان پول الكترونيك يجديد

  )56، 1383(صادقي،  .بوجود آورده است 8انكداري مجازيو ب 7، بانكداري اينترنتي6دور

 حساب به بانكداري نوين صنعت ضروريات از امروز كه است مهمي مسايل از يكي الكترونيك بانكداري استقرار

 اين ارائه در كه هايي بانك. فرصت مي باشد يك هم و تهديد يك هم ها بانك روند براي اين گسترش .آيد مي

 خواهند قرار خود مشتريان از زيادي تعداد دادن دست از معرض خطر در شوند، مواجه شكست با خدمات گونه

 كه داشت خواهند را آن روند، فرصت آنالين مي خدمات ارتقا و ارائه سوي به سرعت با كه بانكهايي و گرفت

 در رابطه را خود اعتبار و دهند قرار پوشش تحت را تري وسيع جغرافيايي مناطق كنند، جذب بيشتري مشتريان

 )24، 1385دهند. (يوسفي،  افزايش مشتريان با

 هاي سيستم و تلفيق هم با بانكداري مختلف هاي كانال الكترونيك، بانكداري خدمات در پيشرو هاي بانك در

 رضايت و يابد مي بهبود 10مشتريان با ارتباط مديريت و 9اطالعات مديريت اي ايجاد مي كنند، يكپارچه

                                                 
1
 Information Processing 

2
 Digital Money 

3
 Automatic Teller Machin 

4
 Home Banking 

5
 Telephone Banking 

6
 Mobile Banking 

7
 Internet Banking 

8
 Virtual Banking 

9
 Information Management 

10
 Customer Relationship Management (CRM) 
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، 1387بدست خواهد آمد. (شهرستاني،  ها براي بانك بيشتر درآمد توليد و ها هزينه در جويي صرفه مشتريان،

11(  

ما در مورد اينكه چطور رضايتمندي در طول فرايند تحويل خدمت ايجاد مي گردد خيلي كم مي دانيم. 

كيفيت خدمات را با  ، براي فرايند تحويل خدمت يك مدل ارائه داده است و ادراكات مربوط به1آرمسترانگ

بررسي كرده است كه چطور ادراكات  2استفاده از جمع آوري داده هاي مورد نظر تحليل كرده است و بولدينگ

  )Danaher & Mattsson، 1994مربوط به كيفيت خدمات تحت تاثير انتظارات مشتريان قرار گرفته است. (

  

TAMمدل پذيرش تكنولوژي (
3(  

پيشنهاد شد، 1989در سال  4) كه توسط ديويسTAMمدل پذيرش تكنولوژي ( در ميان مدلهاي مختلف، در

پذيرش رفتار از طريق قصد استفاده از يك سيستم خاص، براي تعيين مفيد بودن قابل ادراك و سهولت قابل 

  ادراك در استفاده از سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد. 

ص شد كه آموزشهاي مقدماتي، سهولت استفاده درك شده انجام شد، مشخ 5در تحقيقاتي كه بوسيله مك فارلند

  و مركز كنترل افراد در پذيرش بانكداري الكترونيك تاثير دارد:

  الكترونيك بانكداري پذيرش بر مقدماتي آموزشهاي تاثير -الف)

خود براي درك اين موضوع در وهله اول نياز داريم تا خود كارآمدي را بشناسيم و مفهوم آن را درك كنيم. 

اعتقادي از تئوري شناخت اجتماعي مي باشد كه بعنوان يكي از مهمترين  كارآمدي كامپيوتري يكي از پنج بعد

  .عناصر تاثير گذار بر ساختارهاي شناختي معرفي مي شود

                                                 
1 

Armstrong
 

2 
Boulding

 

3
 Technology Acceptance Model 

4 Davis 
5 McFarland 
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مي گذارد. برخي محققان نتيجه گرفته اند كه خود  خود كارآمدي كامپيوتري افراد بر سيستم اعتقادي آنها تاثير

وظيفه خاص در اختيار  آمدي كامپيوتري يك اعتقاد فردي است كه فرد به عنوان يك توانايي براي انجام يككار

وظيفه و انجام دارد. اين اعتقادات بر تصميمات افراد در مورد انتخاب چالش ها، مقدار كوشش صرف شده براي 

 ,Wang et alتاثير مي گذارد. (مقاومت به خرج مي دهند  ،افراد با وجود مشكالت مختلف مدت زماني كه

2003,11(  

  بنابراين مي توان گفت كه خود كارآمدي بر انتظار افراد در مورد نتايج استفاده از كامپيوتر تاثير مي گذارد. 

شامل موارد زير  در مورد تاثيرات خود كارآمدي كامپيوتري محققان نتيجه گرفتند كه خود كارآمدي كامپيوتري

 است:

  در درك داليل افراد براي استفاده از كامپيوتر مي باشدعاملي اساسي  - 1

 كامپيوتر تاثير مي گذارد بر انتظارات افراد در مورد نتايج استفاده از - 2

 بر واكنش هاي رفتاري و ذهني افراد تاثير مي گذارد - 3

 بر استفاده واقعي از كامپيوتر تاثير مي گذارد - 4

  گران تاثير مي گذارد مثبت بين انتظار نتايج و تشويق هاي دي بر رابطه - 5

تعهد سازماني باالتري را نشان مي  ،افرادي كه درجه بااليي از خود كارآمدي كامپيوتري را به نمايش مي گذارند

خود در محيط كار مناسب تر مي باشند و از تكنولوژي اطالعاتي به صورت وسيع  دهند، براي سبقت از همكاران

  . ارتباط بوده و به صورت مثبت بر آن تاثير مي گذارددر  ين با عملكردتر استفاده مي كنند. خود كارآمدي همچن

زيرا افرادي كه در  ،داراي اهميت مي باشد ،در افزايش خود كارآمدي كامپيوتري افراد ،آموزش هاي مقدماتي

د مور فاقد يك ساختار براي شكل دادن پايه اي براي كسب دانش در ،استفاده از كامپيوتر تازه كار هستند
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سيستم مي باشند. بدين ترتيب آموزش به عنوان عاملي است كه بر خود كارآمدي كامپيوتري افراد تاثير مي 

 )11-12، 1387(عالمه و زارع،  گذارد.

خود كارآمدي  و ميان آموزش ،رابطه اي قوي، دو جانبه و تقويت كننده انجام شده وجود مطالعات پژوهشي

در ارتباط باشد و نه آن مسائل آموزش  اب مي تواندر پذيرش تكنولوژي . شكست دنشان مي دهندكامپيوتري، 

تالش براي آموزش باعث افزايش كارايي مي شود و افزايش كارايي به پذيرش  .شكست در خود تكنولوژي

 تكنولوژي منتهي مي شود.

آموزش مقدماتي از  حال مي توانيم تاثير آموزشهاي مقدماتي در پذيرش بانكداري الكترونيكي را بررسي كنيم.

بر پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيكي تاثير مي گذارد. همانطور كه گفته  طريق خود كارآمدي كامپيوتري

بر پذيرش بانكداري الكترونيكي وجود دارد. آموزش هاي مقدماتي  موزشآمطالعات متعددي در مورد تاثير  ،شد

افزايش دهند و در نتيجه را الكترونيكي  د در ارتباط با كسب بانكداريد تا توانايي هاي خونافراد را قادر مي ساز

 (همان منبع) بر افزايش پذيرش بانكداري الكترونيكي تاثير مي گذارد.

  الكترونيكي بانكداري پذيرش بر تكنولوژي از استفاده تاثير سهولت -ب)

آن جدا از بار شناختي  ،فرد با تكنولوژيسهولت استفاده به عنوان يك اعتقاد فردي است كه نشان دهنده تعامل 

 . است و بيان كننده سهولت تعامل فرد با يك محصول مصنوعي و نرم افزاري خاص مي باشد

به نظر مي رسد سهولت استفاده و خود كارآمدي كامپيوتري با يكديگر مرتبط بوده و مطالعات مختلفي تاثير 

اييد نموده اند و دريافتندكه تاثير سهولت استفاده بر نيات افراد كامپيوتري بر سهولت استفاده را ت امديخود كار

 )Wang et al, 2003,12( مثبت و داراي اهميت زياد مي باشد. ،براي استفاده از تكنولوژي
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كه سهولت استفاده آن حدي است كه بوسيله افراد براي استفاده از  ،عنوان مي كند 1989در سال  1ديويس

مي شود و خودكارآمدي يك قضاوت از باور فردي نسبت به توانايي انجام يك وظيفه  القات ،بدون تالش ،سيستم

آنها ممكن است يك احساس  ،تكنولوژي خاص آگاه نباشند است، حتي اگر افراد از سهولت استفاده از يك نوع

عني همان چيزي كه ي ،باشند پايه دار و صحيح از توانايي هاي خود براي استفاده از تكنولوژي كامپيوتري داشته

  خود كارايي كامپيوتري ناميده مي شود. 

استفاده خواهد شد. در واقع سهولت  باعث بوجود آمدن درك سهولت بنابراين درك خود كارآمدي كامپيوتري

نوع  زيرا وقتي افراد استفاده كننده از تكنولوژي درك كنند كه يك ،استفاده بر خودكارامدي افراد تاثير مي گذارد

 كردخواهند  امتحانآنها به سختي استفاده از تكنولوژي را  ،استفاده از آن مشكل است لوژي پيچيده بوده وتكنو

آنها سهولت  وليكناستفاده كنندگان دريابند كه استفاده از بانكداري الكترونيكي مفيد است  و از سوي ديگر اگر

  كار نخواهند گرفت. ب آنها اين نوع از تكنولوژي را ،استفاده از آن را درك نكنند

مطالعات مختلفي وجود دارد كه ارتباط مثبت بين سهولت استفاده و استفاده از تكنولوژي را ثابت مي نمايد و 

پذيرش تكنولوژي قرار دارد. به نظر مي رسد درك افراد و پذيرش بانكداري  اكثريت اين مطالعات در بطن مدل

پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيك بسيار  اط بوده، عاملي كه درالكترونيكي با سهولت استفاده از آن در ارتب

مرحله كشف توسط در در جايي كه تكنولوژي ، موثر است. دليل اين امر را به اين صورت مي توان عنوان نمود

براي پيش  متغيري ،افراد قرار دارد و استفاده از آن داوطلبانه و اختياري است، سهولت استفاده به احتمال فراوان

  )1387،28(عالمه و زارع،  بيني استفاده از تكنولوژي مي باشد.

  الكترونيكي بانكداري پذيرش بر كنترل مركز تاثير - ج)

انجام گرفت و  1966 در سال 2روتر مطالعات ابتدايي در مورد مفهوم داخلي و خارجي مركز كنترل بوسيله

. مركز كنترل به عنوان يك خصيصه شخصي رار گرفتقمورد جرح و تعديل  1974در سال  1لونسون بوسيله

                                                 
1 Davis 
2 Rotter 
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رويدادها به سبب عمل خودشان مي باشد  است كه بوسيله درجه اي كه افراد اعتقاد دارند كه نتايج پيشامد و

  ) مشخص مي شود.جهت گيري خارجي( ، يا يك قدرت خارجي تعيين كننده حوادث بوده)جهت گيري داخلي(

ملي است كه بر احتمال رخداد يك نوع از رفتار خاص تاثير مي گذارد و به عنوان مركز كنترل يكي از عوا تعيين

   رفتار تعريف مي شود.بر يك انتظار عمومي فردي در مورد درجه تاثير 

جديد روبرو مي شوند  تحقيقات نشان مي دهد كه وقتي افراد با مركز كنترل خارجي با يك وظيفه چالشي يا

درك كنند كه رسيدن به هدف  ،حساس كه گفته مي شود هدف قابل دستيابي نيستتمايل دارند بر پايه اين ا

است. افراد با ويژگي مركز كنترل بيروني عمل و اقدام را به عنوان يك شانس، اتفاق يا قضا و قدر مي  غير ممكن

زيرا آنها  ،دهند ذهني خود را در مورد دست يابي به اهداف تغيير دانند. اين افراد تمايل ندارند تا برآوردهاي

دروني اعتقاد دارند كه  دارند. از سوي ديگر افراد با مركز كنترلبر روي وقايع احساس مي كنند كه كنترل اندكي 

ممكن است انتظار  ،نتايج رويدادها به رفتار خود آنها مرتبط بوده و هنگامي كه تمايل دارند به هدفي دست يابند

 توانايي هاي خود براي كنترل نتايج به صورت مطلوب اعتماد دارند.زيرا آنها به  ،افزايش دهند خود را

در مقايسه اين دو بايد گفت كه مركز كنترل داخلي با افزايش رضايت، كسب عوايد بيشتر، توانايي تحت تاثير 

و هاي بيشتر، اعمال كنترل بيشتر بر محيط اطراف و امتياز بيشتر در شغل  قرار دادن ديگر ويژگي ها، موفقيت

  پاسخ مثبت نسبت به مشوق ها همراه است.

مي كند كه اعتقاد دروني كاربران و گرايشات آنها ابعادي ضروري در استفاده از بيان  2005در سال  2كونتوگورس

به متغيرهاي روانشناختي دروني يا سيستم اعتقادي افراد  ITتكنولوژي مي باشد و عنوان مي كند كه استفاده از 

. مركز كنترل به عنوان يك پيش بيني كننده در دسترس در مورد استفاده از اينترنت بوده و وابسته مي باشد

آوردن اطالعات و  افراد با مركز كنترل دروني از وب بعنوان يك حمايت كننده براي ديگر فعاليت ها، براي بدست

                                                                                                                                                             
1 Levenson 
2 Kontogeorghes 
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با مركز كنترل خارجي از وب به  نشان دادن بهتر مهارتهاي مربوط به وظيفه استفاده مي كنند، در حالي كه افراد

   استفاده مي نمايند.تشريفات براي ديگر فعاليت ها و همچنين براي خريد  صورت

افراد با مركز كنترل دروني كمتر بانكداري  اين يافته ها نشان دهنده و داللت كننده اين امر هستند كه

بانكداري  مي توان گفت پذيرش و استفاده از الكترونيكي را پذيرفته و مورد استفاده قرار مي دهند. بنابراين

  )Laforet et al, 2005,36( .الكترونيكي بوسيله جنبه داخلي مركز كنترل تحت تاثير قرار مي گيرد

  جمعيتي بر پذيرش بانكداري الكترونيك تاثير متغيرهاي -د)

. بعنوان نمونه گذارد كه تركيب سن و جنسيت بر پذيرش تكنولوژي تاثير مي نشان مي دهدمطالعات مختلف 

با توجه به سن كه سطح استفاده از كامپيوتر  ندود نتيجه گرفتخاز مطالعات  2003در سال  همكارانو  1سوليوان

بكارگيري داد و دريافت كه رابطه اي مثبت بين  2004در سال  2دانلي متفاوت مي باشد و همچنين و جنس

  الكترونيكي، سن و جنسيت وجود دارد.  ستد

مداخله گر مي شناسند، تحقيقات  الي كه مطالعات مختلف اين متغيرهاي جمعيتي را بعنوان متغير هايدر ح

(عالمه  محسوب كنند. اندكي وجود دارد كه اين متغيرها را بعنوان پيش بيني كننده در مدل پذيرش تكنولوژي

 )30-31، 1387و زارع، 

ا اعتماد نداشته، اطالعات گرفته شده از وب سايت ها دريافت كه زنان به وب سايت ه 2003در سال  3ديكرسون

اينترنت براي جستجوي اطالعات به صورت حرفه اي و غير حرفه اي استفاده  را مورد تفسير قرار مي دهند و از

مي كنند، از اينترنت به عنوان منبعي براي  مي كنند. در سوي ديگر مردان رويكردهاي تكنيكي تري را اتخاذ

مالي مي  بدنبال اطالعات بوده و بيشتررت استفاده كرده، بيشتر از زنان مناسب استفاده از اينترنت اطالعات و قد

                                                 
1 Selwyn 
2 Donnelly 
3 Dickerson 
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باشند. برخي از مطالعات تاثير متغير جنسيت را بر خودكارآمدي كامپيوتري بي تاثير دانسته و برخي ديگر نتيجه 

  . خود كارآمدي كامپيوتري باالتري هستند گرفتند كه مردان داراي

كه افراد مسن تر گرايشي منفي نسبت به كامپيوتر دارند و مطالعات  دارداسفانه يك احساس عمومي وجود مت

كه  به اين نتيجه رسيدند 2003همكاران در سال و  1ماتيال براي مثال .مختلفي اين مساله را تاييد نموده است

سعي مي بيشتر ع خاصي از تكنولوژي نبوده و نو استفاده كننده ازجزء اولين نفرات  در اكثر موارد،تر  مسنافراد 

كه نوع خاصي از تكنولوژي را انتخاب مي نمايند. اين مطالعات نشان داد كه  ،جزء نفرات آخري باشندتا نمايند 

  افراد جوان نسبت به افراد بالغ و مسن وابستگي و پيوستگي بيشتري با تكنولوژي دارند. 

  4ت اعتبار درك شدهو قابلي 3، اعتماد2ريسك درك شده - و)

ريسك درك شده به انتظارات دروني مصرف كننده كه از نرسيدن به پيامد مطلوب رنج مي برد، اتالق مي شود 

9، زيان اجتماعي8، روانشناسي7، مالي6، فيزيكي5كه به، ريسك عملكردي
  ، تفكيك مي شود. 10و زمان 

، استدالل كرد كه تحقيقات صورت 11لهمچنين ميش .با اين حال تحت كنترل درآوردن ريسك دشوار است

  گرفته فقط بطور كلي بر ريسك درك شده و تعداد كمي از ابعاد آن تاكيد داشته اند.

اكثر مطالعات انجام شده بطور صحيح صورت نگرفته و نيز بطور كامل به ارزيابي همه ابعاد مرتبط با ريسك 

ي اينترنتي براي هر بعد ريسك، تعريفي متفاوت قائل نپرداخته است. بنابراين دشوار است تا در زمينه بانكدار

                                                 
1 Matilla 
2 Perceived Risk 
3 Trust 
4 Perceived Credibility 
5 Performance 
6 Physical 
7 Financial 
8 Psychological 
9 Social Loss 
10 Time 
11

 Mitchell 
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شويم، و به شناسايي ابعاد بالقوه ريسك بپردازيم، كه ممكن است پذيرش كاربران بانك اينترنتي را تحت تاثير 

  )Wang & et al, 2003,14(قرار دهد. 

  پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتري از چند ديدگاه قابل مطالعه است: 

  اشت و انتظار مشتري از كيفيت خدمات براي تعيين ميزان رضايت او برد  .1

  پذيرش خدمات بانكي جديد از سوي مشتري و حركت او در اين جهت   .2

كاربرد، نگرش و رفتار مشتري به بانكداري الكترونيك با توجه به فاكتورهاي اجتماعي ـ   .3

  شناسي  اقتصادي و جمعيت

پذيرند، بررسي هاي  پذيرند و يا افرادي كه آنرا نمي داري الكترونيك را ميمحققان همچنين روي افرادي كه بانك

ـ كساني كه به ميزان كم 2كنند،  ـ كساني كه خدمات را انتخاب مي1زيادي نموده اند و آنها را يا در سه گروه: 

ـ هرگز اين 2خدمات  ي پذيرش ـ آماده1ـ كساني كه اصالً تمايلي ندارند (مخالف) يا در دو گروه، 3تمايل دارند، 

  بندي كرده اند.  پذيرند، تقسيم خدمات را نمي

  تأثير نگرش، رفتار و فرهنگ بر پذيرش بانكداري الكترونيك -ه)

كند.  دهد چندين عامل تمايل مشتري را به سمت انتخاب بانكداري الكترونيك تعيين مي تحقيقات نشان مي

هاي مختلف بانكي و پذيرش شخصي از  ن در مواجه با تكنولوژيهاي اجتماعي، انگيزه و رفتار كرد مانند ويژگي

  هاي جديد.  تكنولوژي

معتقد است كه مشتريان جوانتر بيشتر از مشتريان مسن موافق  1هاي جمعيت شناسي، هاوكرافت در مورد ويژگي

  متر مي باشد.با استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك مي باشند و آن بدليل سهولت بيشتر و اتالف زمان ك

                                                 
1 Howcroft 
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شناسي تاثير مهمي در انتخاب بانكداري الكترونيك دارد.  هاي جمعيت دهد كه ويژگي نتيجه مطالعه او نشان مي

هاي مشتري از بانك متمركز كردند و افراد  شان را روي خواسته ، مطالعه1بعنوان مثال دو پژوهشگر ماچاور ومرگنر

  ند: شان را در چهار گروه تقسيم كرد مورد مطالعه

  كردند اما اطالعات ضعيفي داشتند. سازگار با اجراي اين خدمات كه از تكنولوژي استفاده مي .1

  تكنولوژي و هم اطالعات قوي داشتند.   مند كه هم به طور كامل عالقه .2

  سازگار با خدمات كه هم اطالعات و هم تكنولوژي ضعيف داشتند.  .3

  ش به تكنولوژي آنها ضعيف بود. مخالف تكنولوژي كه اطالعات قوي داشتند. اما نگر .4

انجام شده است، در تضاد است كه آنها  2ها با تحقيقات جديدي كه توسط سارل و مارموراستاين اما اين بحث

  دانستند.  درآمد و سطح سواد را عامل مهمي در انتخاب اين نوع خدمات مي

ري برآورده نشود، مشتري ممكن است هاي جديد، اگر نيازهاي ويژه و مشخص مشت با توجه به پذيرش تكنولوژي

از   هاي باقي مانده به همان بانكداري سنتي باز گردد. با توجه به ساختار بانكداري موبايلي و اينترنتي و شعبه

  كند.  اش يكي از خدمات باال را انتخاب مي بانك سنتي، مشتري با توجه به عالقه

ه تغيير در رفتار خود و استفاده گسترده از تلفنبانك و دهد كه مشتري به طور كلي مايل ب تحقيقات نشان مي

همچنين متوجه شدند كه تغيير در رفتارهاي مشتريان هنگامي  3باشد. تورنتون و وايت بانكداري اينترنتي نمي

  )Laforet et al, 2005,30افتد كه دانش آنها در جامعه كامل شود. ( اتفاق مي

                                                 
1  Machauer and Morgner 
2 Sarel and Marmorstein 
3 Thornton and White 
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ميان عوامل و فاكتورها، داشتن تجربه قبلي استفاده از كامپيوتر تأثير  دهد كه در تحقيقات و مطالعات نشان مي

رسد داشتن تجربه مثبت از بانكداري سنتي، هم  مشخصي در بكارگيري بانكداري الكترونيكي دارد. به نظر مي

  فعلي با بانك تأثير داشته باشد.   روي نگرش و استفاده و هم رضايت مشتري و تمايل  او به حفظ رابطه

دهد، تمايل به سمت استفاده از بانكداري الكترونيكي تحت تأثير عوامل زيادي است، مانند  تحقيقات نشان مي

هاي مرجع مانند تأثير از خانواده و ديگران و داشتن زمينه  رضايت يا نارضايتي از خدمات رايج بانك يا تاثير گروه

  اري الكترونيك دارد. قبلي از كامپيوتر كه تأثيري قوي در استفاده  از بانكد

هاي مرجع تأثير اساسي در نگرش و رفتار به سوي بانكداري اينترنتي دارند. با  دهد كه گروه نشان مي 1كار جالوتو

زنند كه نگرش كلي مثبت به سمت بانكداري اينترنتي  آنها همچنين حدس مي 2بررسي نگرش با مدل فيش بن

  ترس است. تر و بيشتر در دس تر، راحت سريعتر، ارزان

  بررسي بانكداري الكترونيك در ساير كشورها

مطالعات متعدد حاكي از اين است كه اينترنت رايج ترين سكوي ارائه خدمات الكترونيكي براي بانكها مي باشد. 

ساعت شبانه  24به كمك اينترنت، بانكداري، ديگر به زمان يا مكان وابسته نيست. مشتريان در سراسر جهان 

روز هفته، به آساني  به حسابهاي خود دسترسي دارند. ولي موقعيت بانكداري الكترونيك در كشورهاي  روز، هفت

  )Bauer, 2007, 10(مختلف بصورت متفاوتي مي باشد. 

تحقيقات مختلفي براي شناسايي عوامل مهم موفقيت در بانكهاي الكترونيكي و غير الكترونيكي صورت پذيرفته 

براي شناسايي عوامل مهم موفقيت در جهت پذيرش استراتژي هاي تجاري گوناگون  1999در سال  3است. چن

، تحقيقاتي 1977بانك خارجي در سال  39بانك داخلي و  336در صنعت بانكداري تايوان در يك نظر سنجي از 

  را انجام داد. 

                                                 
1 Karjaluoto 
2 Fishbein 
3
 Chen 
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ده بود با پست شعبه بانكي تهيه ش 375پرسشنامه اي پنج گزينه اي كه در مقياس ليكرت براي مديران 

اطالعات بدست آمده با استفاده از عوامل تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و   الكترونيكي فرستاده شد.

توسعه ويژگي   در نتيجه چهار عامل مهم موفقيت شناسايي شدند: توانايي بانك در اداره عمليات، بازاريابي بانكي،

 .2و مديريت مالي بازار 1بارز بانك

دريافت كه سطوح تمركز پايين تر و سطوح پيچيدگي  1998در سال  3حقيقات ديگر انجام شده، سي يوليدرت

  باالتر، اندازه بزرگتر و سطوح باالتر ادغام، ارتباط زيادي با تحقق موفقيت آميز ايجاد نوآوري در خدمات دارد. 

كي موجود با تكنولوژي جديد، فراهم سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي پيشرفته و ادغام شبكه هاي الكتروني

كردن آموزش كاركنان و برنامه ريزي مناسب، عامل تعيين كننده براي بانكها در جهت كسب موفقيت در 

  پردازش، توليد و  نشان دادن اطالعات بموقع به مشتريانشان بودند. 

دارد، مشخص شد كه حمايت شعبه  65براساس يك نظر سنجي از بزرگترين بانكداري شعبه اي در دانمارك كه 

و جهت گيري مديران بانك و مديران عالي در آينده نسبت به تعويض شبكه هاي قديمي با جديد و همچنين 

  اندازه بانك، از جمله عوامل مهم براي تضمين پياده سازي موفق شبكه الكترونيكي مي باشد. 

شتريان عامل مهمي براي پيشرفت در بانكداري در استراليا نشان داد، آموزش م 1997در سال  4تحقيقات ساتيهه

اينترنتي مي باشد. ويژگي ها، مزايا و كاربردهاي بانكداري اينترنتي بايد به اطالع مصرف كنندگان برسد تا پياده 

  ,Hway-Boon& Mingy U , 2003) (371-370سازي بانكداري اينترنتي موفقيت آميز باشد. 

ويلز دراستراليا نشان داد كه پذيرش كانال هاي توزيع چند شبكه اي  نتايج نظر سنجي انجام شده در جنوب

 5براي رفع نياز بخشهاي مختلف بازار، بانكها را با هزينه هاي باالتري مواجه كرده است. همينطور تورنتون و وايت

تخصصي پيشنهاد كردند كه موسسات مالي بايد در ارائه خدمات در گروههاي خاصي از شبكه هاي توزيع بطور 

                                                 
1
 Trademarks 

2
 Financial Market Management 

3
 Sciulli 

4
 Sathye 

5
 Thornton, White 
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عمل كنند تا سودشان را به حداكثر برسانند. به اين معني كه اگر يك موسسه مالي دريابد كه حداكثر سودش از 

ارائه خدمات مشتري مدارانه حاصل مي گردد، براي اين بانك بهتر است كه بر روي ارائه خدمات در ارتباط با 

راي جذب يا حفظ راحتي، يا تغيير جهت گيري انسانها (مانند شعبه هاي شبكه اي) متمركز شود. بانكها ب

  مشتري بايد تمركز بيشتري بر شبكه هاي توزيع خدمات الكترونيك داشته باشند. 

عوامل مهم موفقيت را براي بانك هايي، با تكنولوژي باال در عواملي چون نو آوري، نيروي  1998در سال  1لوي

عنوان دسترسي به تكنولوژي جديد يا تركيبي از تكنولوژي انساني، سازمان و دانش خالصه كرد. نوآوري فني ب

هاي قديمي و جديد شكل خواهد گرفت. همچنين ممكن است نوآوري براي خدمات بانكي بازار گرا باشد، در 

اين صورت نياز است كه بازار بخوبي تثبيت و بخوبي شناخته شود. سازمانها با توجه به تجربيات، تكنولوژي خود 

  يض مي كنند.را سريع تعو

  در ادامه به بررسي تجربه ارائه خدمات الكترونيكي از سوي بانكها در چند كشور مختلف مي پردازيم:

  بانكداري الكترونيك در چين -1

تحقيقات نشان داده است كه در چين چندين عامل تمايل مشتريان را به سمت انتخاب بانكداري الكترونيك 

گيزه و نحوه رفتار نسبت به تكنولوژيهاي مختلف بانكي و ميزان پذيرش تعيين مي كند: ويژگيهاي اجتماعي، ان

  شخصي از تكنولوژيهاي جديد.

برهمين اساس مشخص شده است كه تمايل به سمت استفاده از بانكداري الكترونيك، تحت تاثير عوامل زيادي 

گروههاي مرجع مانند خانواده،  است، مانند رضايت يا نارضايتي ناشي از خدمات رايج بانك يا تاثير پذيرفتن از

  دوستان و داشتن زمينه قبلي استفاده از كامپيوتر كه تاثير زيادي بر استفاده از بانكداري الكترونيك دارد.

                                                 
1
 LEVY 
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اولين بار سيستم پرداخت اينترنتي در چين را ارائه كرد و بعد از آن  1بانك بازرگاني چين 1997در سال 

ه سرعت گسترش يافت. با توجه به راحتي، آساني، ايمني و ارزش اقتصادي، تلفنبانك و اينترنت در تمام چين ب

بانكهاي سنتي در چين دريافته اند كه در آينده اين نوع بانكداري از بانكداري سنتي سبقت خواهد گرفت. 

و ستد از بنابراين براي استفاده از اين خدمات و بمنظور بدست آوردن قدرت رقابت و نفوذ در بازار، مايل به داد 

  اين طريق هستند.

اكنون اغلب بانكها در چين خدمات اينترنتي را در بسياري از شعبه هاي خود بعنوان سرويسهاي اضافه ارائه مي 

دهند. با اين وجود، هنوز مسايلي وجود دارد كه براي حل آنها مشكالت بسيار سختي را بايد از پيش رو برداشت، 

ي الكترونيك، نگرش استفاده از كارت اعتباري، عادت داشتن به استفاده از مانند استفاده از خدمات بانكدار

خدمات سنتي بانك كه اينها مانع گسترش اينترنت در بعضي نقاط چين شده و امنيت هم يك عامل بزرگ براي 

  آيد. پذيرش بانكداري اينترنتي بشمار مي

  انكداري الكترونيك شامل موارد زير مي باشد:ها به سمت ب بطور كلي فاكتورهاي مؤثر در نگرش و رفتار چيني

دهد كه تفاوت روشني بين كاربران اينترنت و موبايل از نظر  نتايج نشان مي سطح سواد: .1

 سطح سواد نيست و سطح سواد آنها تأثيري در پذيرش بانكداري الكترونيكي ندارد. 

موبايل بانك تفاوت  دهد كه بين استفاده كنندگان اينترنت و نتايج نشان مي سطح آگاهي: .2

دهد كه  معناداري از نظر سطح آگاهي آنها از اين خدمات وجود دارد. مطالعات نشان مي

بسياري از كساني كه از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده نمي كردند، از بسياري از اين 

  خدمات آگاهي نداشتند. 

ترين نگراني براي كساني است كه از اين خدمات در ميان مسائل امنيتي، مسئله هكرها و كالهبرداري ها، مهم

استفاده نمي كنند. در مطالعات صورت گرفته از پاسخ دهندگان خواسته شد كه نقش افراد و گروه هاي مؤثر در 

                                                 
1 China Merchants Bank 
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ها نقش مهمي در  دهد كه اين گروه تصميم آنها براي قبول استفاده از اين خدمات را ارائه دهند. نتايج نشان مي

  اند.  ي الكترونيكي در چين نداشتهپذيرش بانكدار

ها مؤثر است، داشتن تجربه استفاده قبلي از  دو فاكتور ديگر كه در پذيرش بانكداري الكترونيك توسط چيني

دهد كه غيراستفاده كنندگان از بانكداري  باشد. نتايج نشان مي هاي نو و اينترنت مي كامپيوتر و تكنولوژي

  اند.  هاي نو نداشته با كامپيوتر و تكنولوژياينترنتي، تجربه قبلي از كار 

  بانكداري الكترونيك در هنگ كنگ - 2

  بطور كلي مهمترين ويژگيهاي بانكداري الكترونيك در هنگ كنگ شامل موارد ذيل است: 

  رقابت فزاينده بين بانكها •

  توسعه و استفاده فزاينده از تكنولوژي اينترنت •

  بانكهاي كوچك به سمت بانكداري الكترونيك حركت سريع  •

   ITاقتصاد هنگ كنگ به يك اقتصاد مبتني بر تبديل  •

فقط وسيله اي براي صرفه به عنوان يك وسيله توليد كننده درآمد و نه توسعه بانكداري الكترونيك  •

   .جويي در هزينه

باشد،  ، امنيت ميدر اين كشور ريانتوسط مشت الكترونيكدر حال حاضر بزرگترين مانع براي پذيرش بانكداري 

و افراد به منظور حفظ حريم شخصي  ITتكنولوژي  بررويبايست نسبت به سرمايه گذاري  لذا بانكها مي

  ، متعهد باشند.يتامنهمچنين برقراري 



  

  

 هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين

 

19  

گسترش سريع اينترنت و تجارت الكترونيك بر بانكداري و خدمات مالي نيز اثر گذاشته و مشتريان را به سمت 

انكداري اينترنتي سوق داده است. پذيرش بانكداري الكترونيك توسط مردم در هنگ كنگ از سه زاويه مورد ب

  بررسي قرار گرفته است: 

 سرعت پذيرش بانكداري اينترنتي در هنگ كنگ  - 1

در  4، نوآوري شخصي3، ريسك ادراك شده2، سهولت قابل ادراك در استفاده1مفيد بودن قابل ادراك - 2

 عات تكنولوژي اطال

 تأثير بالقوه بر روي فعاليت استراتژيك بخش بانكداري در بازار هنگ كنگ . - 3

بانكداري اينترنتي به عنوان عامل كليدي براي عرضه خدمات بوسيله تكنولوژي جديد در دهه گذشته شناخته 

  شده بود و فرآيندهاي جديدي را براي تجارت بررسي مي كرد. 

  بانكداري الكترونيك در مالزي - 3

رفتهاي سريع تكنولوژي، تغييرات قابل توجهي بر اقتصاد جهان و محيط تجاري وارد كرده است. مالزي از پيش

اين روند مستثني نيست. در اين خصوص تمام صنايع در مالزي از يك يا چند جهت تحت تاثير اين نو آوري ها 

  و پيشرفتهاي فني قرار گرفته اند. 

يعني خود پردازها، كامپيوتر هاي شخصي، تلفنبانك و  5الكترونيكي ارائه خدمات بانكي از طريق شبكه هاي

 ابزارهاي گوناگوني براي دسترسي آسانتر به خدمات بانكي فراهم كرده اند. 6بانكداري كيوسكي

                                                 
1
 Percieved Usefulness 

2
 Percieved Ease of Use 

3
 Percieved Risk 

4
 Personal Innovativeness 

5
 E-channels 

6
 Banking kiosks 
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همچنين اين شبكه هاي الكترونيكي به شبكه هاي توزيع خالقانه يا بانكداري آنالين و يا سيستم ارائه خدمات  

معروف هستند كه به روشهاي ارائه محصوالت مالي با استفاده از رسانه هاي الكترونيكي  1متمركزتكنولوژيك 

 مانند كامپيوترهاي شخصي، تلفن و اينترنت اشاره مي كنند. 

تمام بانكها در مالزي ارائه خدمات از طريق دستگاههاي خود پرداز را فراهم كرده اند. در كنار دستگاههاي 

ري تلفني از ديگر انواع خدمات بانكداري الكترونيك مي باشد. با تمركز بر بخش خدمات خودپرداز، بانكدا

مشتريان، بانكداري تلفني ارائه خدماتي از قبيل درخواست موجودي حساب، دستورالعمل صدور چك ها به 

خودكار ارتباط  بانكداران و ارائه دستور العمل هاي جاري را انجام مي دهد. هر تماس ابتدا به سيستم پاسخگوي

مي يابد، اما ممكن است جهت پاسخگويي به مشتري به مسير ديگري هدايت شود. بيشتر مراكز خدمات تلفني 

  ساعت شبانه روز باز هستند.  24بانكها در 

با وجودي كه اين روش از آخرين تكنيكهاي شبكه هاي الكترونيكي براي ارائه خدمات مناسب و كاهش هزينه 

ت، پياده سازي شبكه هاي الكترونيكي داراي خطرات و هزينه هاي قابل توجهي است. در اينجا هاي عملياتي اس

چند سوال مطرح مي شود: چگونه بانكهاي الكترونيكي مي توانند با شبكه هاي موجود با موفقيت ادغام شوند؟ 

به پذيرش شبكه هاي  چه برنامه هاي آموزشي مناسب كاركنان خواهد بود؟ چگونه مي توان مشتريان را تشويق

جديد ارائه خدمات نمود؟ چطور بانكها با تغييرات روز افزون و سريع تكنولوژي در ارائه كارآمد خدمات كنار مي 

آيند؟ به اين ترتيب سوال اساسي اين است: چه عواملي باعث موفقيت درپياده سازي شبكه هاي الكترونيكي در 

  بانكها مي شود؟ 

ن مي دهد كه مشتريان در نوع روابطي كه دوست دارند با فراهم كنندگان خدمات نشاتحقيقات صورت گرفته 

ند كه زماني كه بعضي از تبه اين نتيجه دست ياف 2همچون بانك داشته باشند با هم متفاوتند. كالرك و ميلس

                                                 
1
 Technologu- Intensive Delivery System 

2 Clark and Mills 
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، )رمشتريان گروهي محو(اشخاص دوست دارند تا روابطي را بوجود آورند كه بيشتر شخصي و دوستانه است 

  . ارزش نهند ،ممكن است افرادي وجود داشته باشند كه به كارآيي خدماتبرخالف أنها 

مي  دنبالمشترياني كه فوايد رواني و اجتماعي را با ايجاد روابط شخصي با بانك ها در حقيقت مي توان گفت 

ربي روي چنين مشترياني بنابراين بانكداري الكترونيكي تاثير مخ و و در رو را ترجيح مي دهندرروابط  ،كنند

اني كه روابط براي آن ها اصل بنيادي در كارايي خدمات است، محيط يخواهد داشت. به عبارت ديگر، براي مشتر

  )(Sohail & Shanmugham,2002 خواهد بود.نتجارت الكترونيك جايگزين كاملي 

  بانكداري الكترونيك در استوني -4

تعامالت  درصد 50كنند و بيش از  دمات بانك اينترنتي، استفاده ميجمعيت استوني از خ درصد 3/22بطور رايج، 

، افرادي كه در طول يك هفته از 2002در سال  1ام ورد. طبق گزارش نشو خصوصي، بر روي اينترنت انجام مي

   :نمودندذيل استفاده  يلبه دال ، از آن،كردنداينترنت استفاده 

  كييفرستادن و خواندن پست الكترون درصد 76 

 ها و وب سايت هاي مختلف جستجو اطالعات خاص از پايگاه داده درصد 62 

 استفاده از موتورهاي جستجو درصد 56 

 استفاده از بانك اينترنتي درصد 57 

بانكداري الكترونيك در استوني شامل موارد زير مي و توسعه  تاثيرگذار در ايجادو  2فاكتورهاي اصلي موفقيت

  باشد :

                                                 
1 Emor 
2
 Critical Success Factors 
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عدم رسد، زيرا  ز تكامل تكنولوژيهاي جديد، قانونگذاري بيش از حد ضروري به نظر ميدر فا محيط توانمند: .1

 تواند مانعي براي توسعه محسوب شده و سرعت آنرا كاهش دهد. اين امر ميتوجه به 

كند و  ، ذهنيت مثبتي را ايجاد ميICTباشد. استفاده حكومت از  نقش حكومت، تقويت محيط ميحكومت:  .2

 .آيد براي بازارهاي مالي به حساب مي  مستقيميبه عنوان واسطه 

بانكهاي استوني در زمينه پياده سازي اينترنت در بانكداري، معتقد به يك فرايند بلند  جنبه هاي مديريتي: .3

ميزان (و نه هزينه كردن). موفقيت و يا شكست در بانكداري الكترونيك، بوسيله   مدت سرمايه گذاري هستند

 شود. ايندهاي كسب و كار تعيين ميرفني با فپيوند زير ساختهاي 

بانكهاي الكترونيكي، دروازه هايي را جهت شناسايي  دسترسي به طيف وسيعي از خدمات الكترونيكي: .4

 .نموده اندتامين كنندگان خدمات و موقعيت مناسبي را جهت برقراري ارتباط با موسسات و شركتها فراهم 

)Simpson,2002,82(  

ت بانكداري اينترنتي نيازمند پذيرش تكنولوژي مي باشد كه به علت تغيير در الگوهاي رفتاري استفاده از خدما

مي تواند پيچيده باشد. تكنولوژي از يك سو مي تواند درك مشتريان را براي مبادله، آسان سازد و از سوي ديگر، 

  مي تواند درك مشتريان را مشكلتر سازد.

  بانكداري الكترونيك در فنالند - 5

ساس تحقيقات صورت گرفته مشخص شده است كه در فنالند، رابطه قوي بين سن و پذيرش تكنولوژيهاي برا

نوين وجود دارد و مشتريان مسن تر با تكنولوژيهاي جديد مشكالتي دارند. آنها دريافتند كه تاثير جنسيت به 

ان اينترنت در فنالند را زنان درصد كاربر 45تقريبا  2000همان اندازه نيز مهم مي باشد. براساس آمار سال 

  تشكيل مي دهند، در حاليكه اينترنت در گذشته تحت تملك و تسلط مردان بوده است.
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يكي از مهمترين داليل زيربنايي در اشاعه سريع كانالهاي ارائه خدمات الكترونيك در فنالند، عدم رضايت 

ف ايستادن، بلكه ارائه سرويس ضعيف به مشتريان از بانكداري شعبه اي (سنتي) بوده است. نه تنها در ص

  مشتريان نيز بر تغيير جهت مشتريان از بانكداري شعبه اي به بانكداري الكترونيكي موثر بوده است.

در فنالند استفاده از بانكداري آنالين با تجربه استفاده از كامپيوتر، تجربه شخصي نگرش به كامپيوتر، آموزش و 

  تقيم و با تاثيرات گروه مرجع، جنسيت و سن ارتباط منفي دارد. سطح درآمد رابطه مثبت و مس

راه را براي ارائه سرويس بانكداري آنالين هموار كرده است. با استفاده از كانال  ،ترنت و صنعتي شدننگسترش اي

وه بر اين بانكداري آنالين، بانكها قادر هستند تقريبا همه محصوالت و سرويس هاي آنالين خود را ارائه دهند. عال

بدان معناست كه انواع مختلفي از محصوالت بيمه اين بسياري از بانك ها با شركت هاي بيمه ادغام شده اند كه 

  س هستند.رآنالين قابل دستنيز بصورت 

 نشان مي هابه صورت دقيق تر بررسي. بوده است1996شروع اولين سرويس بانكداري آنالين در فندالند در سال 

به طور منظم از سرويس هاي بانكداري آنالين  % از مشتريان بانك خصوصي در فندالند60به دهد كه نزديك 

فنالند يكي از ، بطوريكه % در حال افزايش است70)  35-49نفوذ چند گروه سني ( مثال  استفاده مي كنند و

  )Karjaluoto, 2002( .كشور هاي پيشگام در پذيرش و استفاده از سرويس هاي بانكداري آنالين مي باشد

 بانكداري الكترونيك در انگليس -6

بانكداري اينترنتي از اين جهت براي مشتريان جذاب است كه امكان انجام معامالت بانكي در هر زمان و هر نقطه 

را، سريعتر و با هزينه كمتر در مقايسه با شعب بانك هاي سنتي فراهم كرده است. با وجود اين همه مزاياي 

  ان، نرخ پذيرش در كشورهاي مختلف، متفاوت است.آشكار براي مشتري

بطور كلي مي توان گفت كه مشتريان بسياري از بانكها تمايلي به استفاده از بانكداري اينترنتي ندارند (بجز 

كشورهاي اسكانديناوي). داليل اين امر مهم است، زيرا پذيرش كاربر، عاملي كليدي در تعيين امكان پذيري و 

  اده سازي خدمات بانكي بر پايه تكنولوژي جديد مي باشد.موفقيت براي پي
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شعبه هاي اينترنتي مي توانند بعنوان جايگزين نسبي شعب فيزيكي و خود پرداز و بانكداري تلفني باشند، اما 

جانشين كاملي نيستند. به تعبيري مشتريان ترجيح مي دهند تنها برخي معامالت خاص را از طريق اينترنت 

  انجام دهند.

بر اين باور است كه انگيزه مشتري براي پذيرش خدمات بانكي اينترنتي به شناخت چگونگي تصميم  1دوركين

گيري در خصوص پذيرش اينترنت بعنوان يك نوآوري بستگي دارد. مطالعات مختلفي انجام شده كه به شناسايي 

  داري اينترنتي پرداخته اند.عوامل موثر بر تصميم گيري مشتريان در خصوص سودمند بودن يا نبودن بانك

  ، قصد يك فرد براي پذيرش بانكداري اينترنتي توسط عوامل زير تعيين مي شود:2بر طبق پژوهش هاي تن و تئو

 ( ادراك يك فرد نسبت به بانكداري اينترنتي) 3نگرش 

تحت ( نفوذ اجتماعي كه ممكن است قصد فرد را به استفاده از بانكداري اينترنتي 4هنجارهاي ذهني 

 تاثير قرار دهد)

(باورها درباره منابع و فرصتهاي الزم براي پذيرش بانكداري اينترنتي):  5كنترل رفتاري ادراك شده 

انتظار مي رود كه تصور افراد درباره پذيرش بانكداري اينترنتي بر پذيرش واقعي بانكداري اينترنتي تاثير 

  ير را دارند:گذار باشد. در اين رابطه شش عامل زير بيشترين تاث

6مزيت نسبي ادراك شده )1(
 

 ( ارزشهايي يك فرد در مورد زندگي و كار) سازگاري  نسبي ادراك شده )2(

1امنيت ادراك شده  و حفظ حريم خصوصي بانكداري اينترنتي از خطر )3(
 

                                                 
1 Durkin 
2 Tan and Teo 
3 Attitude 
4 Subjective Norms 
5 Perceived Behavioural Control 
6 Perceived Relative Advantage 
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 تجربه قبلي از اينترنت )4(

 نياز به شبكه تحويل از اينترنت كه براحتي در دسترس قرار گيرد )5(

 ينترنتيتوانايي شعبه هاي ا )6(

،  2بطور كلي اينها عواملي مهم در تصميم گيري مشتريان براي پذيرش بانكداري اينترنتي هستند. سو و هان

اعتماد را هم به اين شش عامل اضافه كردند. از زمانيكه شعبه هاي اينترنتي بعنوان جايگزيني براي ديگر شبكه 

وص اين شبكه نيز با اهميت تر شده است. كيفيت هاي توزيع در نظر گرفته شده اند، رضايت مشتريان در خص

پايين خدمات و ساختار هزينه غير قابل قبول شعبات و تعداد ناكافي آن ها و ساعات نامناسب گشايش آنها، تاثير 

  )Sayar & Wolf, 2007,118بسزايي در استفاده از شعبات  اينترنتي دارد. (

 روش تحقيق

ت ارائه كيفيت خدمات الكترونيكي بهتر به مشتريان بانكها روش تحقيق بكار بمنظور استفاده از نتايج تحقيق جه

مقايسه اي  –رفته از لحاظ هدف كاربردي و براساس روش در زمره تحقيقات همبستگي با استفاده از الگوي علي 

  است كه خود زير مجموعه اي از تحقيقات توصيفي است.

و مدل معادالت  3ي يا كوواريانس تحليل مي شود، تحليل عاملياز جمله تحقيقاتي كه در آنها ماتريس همبستگ

SEMساختاري (
  ) مي باشد كه در اين تحقيق از آنها استفاده شده است.4

و در مدل معادالت  5در تحليل عاملي هدف تلخيص مجموعه اي از داده ها يا رسيدن به متغيرهاي مكنون

  ها و يافته هاي تحقيقاتي موجود است.ساختاري، آزمودن روابط ساختاري مبتني بر نظريه 

                                                                                                                                                             
1 Perceived Security and Privacy Risk of Internet Banking 
2 Suh and Han 
3
 Factor Analysis 

4
 Structural Equation Model 

5 Latent Variable 
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پرسشنامه تكميل شده پس از پيش آزمون و انجام اصالحات و دريافت نظرات كارشناسان و خبرگان بانكداري 

الكترونيك از طريق هماهنگي با مركز فرهنگ سازي و آموزش بانكداري الكترونيك در ايران بر روي سايت برخي 

  ه كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك بتوانند آنرا تكميل كنند.از بانكها قرار گرفت تا استفاد

به همين دليل تمامي افراد امكان پاسخگوئي به پرسشنامه را دارا بودند و روش نمونه گيري استفاده شده در اين 

  تحقيق تصادفي ساده مي باشد.

  استفاده شده است. 2دو نيمه كردن و همينطور از روش 1براي سنجش پايائي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ

، 3در اين تحقيق متغيرهاي مستقل عبارتند از فاكتورهاي كيفيت خدمات الكترونيك كه شامل سهولت

مي  9، طراحي سايت8، تصوير از بانك7، سودمندي6، امنيت و محرمانه بودن5، صحت و قابليت اتكا4دسترسي

  باشد.

ت بانكداري الكترونيك در ايران بعنوان متغير وابسته در نظر گرفته در اين تحقيق رضايتمندي مشتريان از خدما

  شده است.

سوال اصلي از اين تحقيق شناسائي عوامل موثر در رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك در ايران 

  مي باشد كه محقق براساس آن تحقيق خود را انجام داده است.

ميانگين نمره داده شده به هر فاكتور در بين آقايان و  ANOVAماري معادالت ساختاري از طريق تست آ

  خانمها مقايسه شده است.

                                                 
1 Cronbach ‘s Alpha 

2 Split-half 
3
 Convenience 

4
 Accessibility 

5
 Reliability/Accuracy 

6
 Security/Privacy 

7
 Usefulness 

8
 Bank Management and Image 

9
 Design\Content\Speed of Site 
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  تعيين حجم نمونه:

 حداقل حجم نمونه از فرمول زير بدست مي آيد: ،با توجه به كيفي بودن متغيرهاي تحقيق

n = [(Z α/2) 
2
.(p.q)] ⁄ E 

2
 

در  p) است.چنانچه مقدار ( q = 1- pه از مطالعات قبلي و برآورد نسبت صفت متغير با استفاد pدر اين فرمول، 

 0/5اختيار كرد.در اين حالت مقدار واريانس به حداكثر خود يعني  0/5دسترس نباشد، مي توان آن را مساوي 

  مي رسد. لذا فرمول باال را مي توان به صورت زير نوشت:

²n = [( Z α/2) 
2
.(0/25)] ⁄ E  

  مي باشد. α/2اني توزيع نرمال، در سطح ، عدد بحرZدر اين فرمول، 

  خواهد بود. بنابراين : %5برابر با  αآنگاه  ،در نظر بگيريم %95اگر ضريب اطمينان را 

Z α/2 = Z 0/025 = 1/96  

فرض كنيم و با جايگذاري اين اعداد در فرمول باال به  )E= 5%( اگر دقت برآورد يا حداكثر خطاي ممكن را

  شت:صورت ذيل، خواهيم دا

n = 384 

نفر مي باشد. اما بدليل اينكه پرسشنامه اين تحقيق  384بنابراين در اين تحقيق، حجم نمونه بدست آمده 

پرسشنامه بصورت آنالين  480بصورت آزاد طي مدت تقريبا يازده ماه بر روي وب سايت بانكها قرار داشت تعداد 

  فاده در تحليل داده ها بدست آمد. عدد پرسشنامه قابل است 412تكميل شد كه از اين تعداد 

  

  پايايي/ قابليت اعتماد 
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محاسبه گرديد كه همانطور كه در جدول زير مشاهده مي شود ميزان در قسمت اول پايايي كل پرسشنامه 

آيتمي ما بسيار عدد مناسبي است و حاكي از پايايي  50درصد است كه براي پرسشنامه  95ضريب بدست آمده 

محاسبه شده است. اين ميزان ما را مطمئن مي سازد  SPSSالفا كرانباخ توسط نرم افزار است. باالي پرسشنامه 

كه نتايج بدست آمده از نمونه قابليت تعميم به جامعه را دارد و مي توان از نتايج بدست آمده براي تصميم گيري 

  در جامعه استفاده نمود.

  جدول محاسبه پايائي

 تعداد آيتمها آلفاي كرونباخ

95/0 50 

، ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا 1براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ

  زيرآزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را بدست آورد: 

rα = [ J ⁄ ( J−1) ]. [ 1– ( ∑ Sj
2
 ) ⁄ S

2
 ]  

  فرمول: كه در اين

J  تعداد زير مجموعه سواالت پرسشنامه يا آزمون :  

Sj
  ام  jواريانس زيرآزمون :  2

S
  : واريانس كل آزمون مي باشند  2

  

                                                 
1
 Cronbach’s Alpha 
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در مرحله دوم الفا براي قسمت هاي مختلف پرسشنامه اندازه گيري شده است. اين قسمت نشان مي دهد 

درصد است بجز قسمت  70تمامي قسمت ها پايايي باالي رسشنامه در مورد هر فاكتور تا چه ميزان پاياست. در پ

  درصدي قابل قبول بنظر مي رسد و اشكالي را در پايايي نتايج بوجود نخواهد آورد. 67اول كه با توجه به عدد 

 

  1روش تنصيف (دو نيمه كردن)

اعتماد با اين اين روش براي تعيين هماهنگي دروني يك آزمون به كار مي رود. براي محاسبه ضريب قابليت 

روش، سوالهاي يك آزمون را به دو نيمه تقسيم نموده و سپس نمره سوالهاي نيمه اول و نمره سوالهاي نيمه دوم 

  را محاسبه مي كنيم.

سپس همبستگي بين نمرات اين دو نيمه را بدست مي آوريم. ضريب همبستگي بدست آمده براي ارزيابي 

- اسپيرمن"ار مي گيرد.براي محاسبه ضريب پايايي كل آزمون از فرمول قابليت اعتماد يا پايايي كل آزمون قر

2براون
  براي اين مورد استفاده مي شود:  "

= 2 r11 ⁄ (1+ r 11)11 ѓ  

  كه در اين فرمول :

 11ѓ ضريب پايايي كل آزمون و :  

r 11 .همبستگي بين دو نيمه مي باشد :  

  

                                                 
1
 Split-Half 

2
 Spearman-Brown 
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ت تقسيم گرديده و الفا براي هر قسمت جداگانه محاسبه الزم به توضيح است در اين روش سئواالت به دو قسم

 Spiltيكي از روشهاي محاسبه آلفا روش  و همچنين همنستگي بين دو قسمت سنجيده مي شود. مي شود

Half  است. اگر پاسخ دهنده در دو قسمت پرسشنامه بدرستي و صداقت پاسخ داده باشد بايد همبستگي بااليي

. اين همبستگي از دو درصد است 85در اينجا همبستگي برابر وم وجود داشته باشد بين سئواالت قسمت اول و د

 Equal Lengthبايد از  روش اسپيرمن و گوتمن محاسبه شده. اگر در دو قسمت تعداد سئوال برابر باشد

اين نشان مي دهد پاسخ دهندگان در طول  استفاده نمود. اگرچه در اينجا هردو مالك اسپيرمن يكي است.

   پرسشنامه ديدگاه يكنواختي داشته اند يا بعبارتي با صداقت به سئواالت پاسخ گفته اند.

  

 چارچوب يا مدل مفهومي تحقيق

مدل به گونه ساده يك گزاره آماري درباره روابط ميان متغيرهاست. تحليل مسير مثال خوبي براي مدل و تدوين 

ريق نمايش متغيرهاي مستقل و وابسته به ترسيم مدل، تمريني براي بيان رسمي يك مدل است. مدل از ط

  نمودار مسير كمك مي كند.

مشاهده مي شود، مدل استخراج شده نشاندهنده عوامل شناسايي شده تاثيرگذار برروي  ،1تصويرهمانطور كه در 

رضايتمندي مي باشد. اين نمودار، نشانگر مدل مفهومي تحقيق حاضر مي باشد، كه ارتباط بين متغيرهاي 

  تحقيق را نمايان مي سازد.
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  مدل مفهومي تحقيق - 1تصوير

  

براساس مدل هفت عامل بر روي رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك تاثيرگذار مي باشند كه 

)، سودمندي FAC4)، امنيت (FAC3)، صحت (FAC2)، دسترسي (FAC1بترتيب عبارتند از: سهولت (

)FAC5) تصوير ذهني ،(FAC6) و در نهايت وب سايت بانك (FAC7.(  

و همانطور كه مشاهده مي شود هريك از اين عاملها توسط يكسري پارامتر مورد ارزيابي قرار گرفته است. بعنوان 

مثال عامل اول (سهولت) توسط چهار پارامتر و عامل هفتم (وب سايت) توسط هشت پارامتر مورد ارزيابي قرار 

  گرفته اند.
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  Tادير آمارهنمودار مق

بعد از تخمين نمره براي هريك از فاكتور ها بوسيله معادالت ساختاري در اين قسمت به بررسي ميزان نمره در 

ميانگين نمره داده شده به هر  ANOVAفاكتور ها به تفكيك جنسيت مي پردازيم از طريق تست آماري 

هر آزمون آماري ديگر در اينجا هم ابتدا به فرضيات  به مانند فاكتور را در بين خانمها و آقايان مقايسه مي كنيم.

  و مدل آماري مي پردازيم.

       H0.متغيير جنسيت در ميزان نمره به سهولت موثر نيست :  

       H1.متغيير جنسيت در ميزان نمره به سهولت موثر است :  

فر رد نمي شود. يعني نمره داده فرض ص 05/0از   Pبراي متغيير جنسيت و بزرگتر بودن  Pبا توجه به مقدار 

شده به فاكتور سهولت در بين خانمها و آقايان اختالف آماري معني دار ندارد يا بعبارت ديگر ميزان سهولت كار 

و براي آقايان  18/3ميانگين نمره براي خانمها برابر با بانكداري الكترونيك براي خانمها و آقايان تفاوتي ندارد. 

 است. 09/3

       H0.متغيير جنسيت در ميزان نمره به دسترسي موثر نيست :  

       H1.متغيير جنسيت در ميزان نمره به دسترسي موثر است :  

كمتر است فرض صفر رد مي شود يعني ميزان نمره براي فاكتور دسترسي در  05/0كه از  Pبا توجه به مقدار 

  است.  75/2و براي آقايان  09/3مها بطور ميانگين اين ميزان براي خان بين خانمها و آقايان متفاوت است.

       H0.متغيير جنسيت در ميزان نمره به صحت و قابليت اتكا موثر نيست :  

       H1.متغيير جنسيت در ميزان نمره به صحت و قابليت اتكا موثر است :  
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ميزان  ف آماري معني دار وجود دارد.بين ميانگين نمره خانمها و آقااين اختال Pدر اينجا هم با توجه به مقدار 

 آقايان بد بيني بيشتري نسبت به بانكداري الكترونيك دارند.ميانگين نشان مي دهد 

فاكتور امنيت و محرمانه براساس نتايج بدست آمده جهت ساير عوامل نتايج بدست آمده نشان داد كه جهت 

  ر خانمها و آقايان مشاده نمي شود.بودن اطالعات اختالف آماري معني دار بين ميانگين نمره د

براي ميانگين فاكتور سودمندي هم تفاوت آماري معني داري  بين خانمها و آقايان مشاهده نمي شود. در اين 

 قسمت هم طبق انتظار ميانگين نمره براي خانمها و آقايان بسيار نزديك بهم است.

ن متفاوت است. تصوير خانمها از بانكداري بهتر از آقايان در فاكتور تصوير بانك نيز ميانگين نمره خانمها و آقايا

 است.

  

  ها و نتايج يافته

براساس يافته هاي اين تحقيق كه براي اولين بار در كشور ايران انجام گرفته است مشاهده مي شود كه بيشترين 

هستند و اين نشان مي  استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك در ايران از تحصيالت باالئي برخوردار

  دهد كه افراد داراي سطح تحصيالت پائين كمتر از خدمات الكترونيكي بانكها استفاده مي كنند.

و نيز براساس يافته هاي تحقيق بيشترين استفاده از خدمات الكترونيكي بانكهاي دولتي (ملي و ملت) مي باشد و 

ين بدليل اعتماد بيشتر به بانكهاي دولتي در ايران مي در رتبه سوم بانك خصوصي سامان قرار گرفته است كه ا

  باشد.

) مشخص گرديد كه فاكتورهاي صحت و قابليت اتكا، تصوير از AVEبا محاسبه ميانگين واريانس بين عوامل (

بانك و مديريت و طراحي سايت بيشترين همبستگي را با رضايتمندي دارند و فاكتور امنيت و محرمانه بودن 
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ين همبستگي با رضايتمندي مي باشد و شايد اين بدليل اعتمادي است كه مشتريان به خدمات داراي كمتر

  بانكداري الكترونيك و بويژه جهت بانكهاي دولتي دارند.

براساس نتايج بدست آمده براي برخي از فاكتورها مانند ميزان سهولت، امنيت و سودمندي در انجام امور در بين 

  چنداني وجود ندارد.خانمها و آقايان تفاوت 

وليكن در مورد فاكتور دسترسي در بين خانمها و آقايان تفاوت وجود دارد بدين ترتيب كه براي خانمها 

  دسترسي راحتتر بنظر مي رسد.

براساس نتايج بدست آمده در مورد صحت و قابليت اتكا آقايان بدبيني بيشتري نسبت به بانكداري الكترونيك 

  ر بانك، خانمها از بانكداري تصوير بهتري نسبت به آقايان دارا هستند.دارند و در مورد تصوي

و در نهايت در مورد فاكتور رضايتمندي كلي از بانكداري الكترونيك هم تفاوتي بين خانمها و آقايان وجود ندارد. 

از جمله مساله قابل توجه بزرگتر بودن بازه اطمينان براي ميانگين است كه تقريبا در همه فاكتورها و 

  رضايتمندي براي خانمها بيشتر است. به عبارت ديگر پراكنش نظريات در خانمها بيشتر از آقايان مي باشد.

 P-valueاز نتايج بدست آمده ديگر رابطه بين ميزان تحصيالت و رضايتمندي افراد مي باشد كه براساس 

و سطح نارضايتي هم به تبع آن بيشتر و  بدست آمده با باال رفتن سطح تحصيالت انتظارات نيز بيشتر مي شود

  نمره پائين تري داده شده است.

  توصيه ها

از آنجائيكه ميزان استفاده از خدمات الكترونيك بانكها با سطح تحصيالت نسبت مستقيم دارد لذا باال بردن - 1

  اشدسطح دانش و آگاهي افراد مي تواند عاملي جهت بااال رفتن ميزان استفاده از اين خدمات ب

از آنجائيكه آقايان در استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك بدبيني بيشتري وجود دارد توجه به رفع اين - 2

  مانع از طريق توجه به امور فرهنگي و جذب آقايان به سمت استفاده از اين خدمات بيشتر حس مي شود.
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پیش بینی رشد بانکداري الکترونیکی در ایران با استفاده از 
  شبکه عصبی مصنوعی

  e.rasoli1984@yahoo.comاحسان رسولی نژاد، کارشناس مرکز تحقیقات بانک صادرات ایران، 

  
  یدهچک

دازش هاي اخیر شاهد حرکتی مستمر از تحقیقات صرفاً تئوري به تحقیقات کاربردي بخصوص در زمینه پردر سال
شبکه هاي . ایماطالعات براي مسائلی که براي آن ها راه حلی موجود نیست و یا براحتی قابل حل نیستند بوده

ها رابه ساختار شبکه منتقل عصبی مصنوعی با پردازش روي داده هاي تجربی، دانش یا قانون نهفته در وراي داده
ه بانکداري الکترونیکی، پیش بینی رشد آن در صنعت با توجه به تغییر فضاي کسب و کار بانکداري ب. کنندمی

این  1389ـ  1380هاي مربوط به در این مقاله با استفاده از داده. بانکداري ایران مسئله اي مهم به شمار می رود
نتایج بدست . مورد پیش بینی قرار گرفته است 1395ـ  1390هاي رشد توسط شبکه عصبی مصنوعی براي سال

عملکرد بهتر شبکه عصبی پیشخور چندالیه بوده و قادر است میزان رشد بانکداري الکترونیکی را  آمده نشان از
  .بهتر نشان و پیش بینی نماید

  شبکه عصبی مصنوعی؛ پیش بینی؛بانکداري الکترونیکی :کلید واژه ها

  

  مقدمه

هاي پولی، نقش پررنگی  در پیشرفت سیستم بانکی هر کشور، بنا بر اهمیت آن در جریانات پولی و مالی و اجراي سیاست
و  2به سمت بانکداري دوگانه 1ها در سراسر جهان از شکل سنتیاز طرفی چهره فعالیت بانک. کنداقتصادي هرکشور ایفا می

بطوري که امروزه پیشرفت یک بانک را در تعداد کانال هاي بانکداري الکترونیکی آن و کیفیت ارایه . در حرکت است 3مجازي
به بیان دیگر توسعه سریع فناوري اطالعات، شبکه هاي مخابراتی و اینترنت و . الت این حوزه نیز تعریف می نمایندمحصو

گسترش آن به بازارهاي پولی و بانکی جهان، عالوه بر تسهیل امور مشتریان بانک ها، روش هاي جاري بانکداري را نیز متحول 

                                                
1 - Bricks and Mortars 
2 - Bricks and Clicks 
3 - Virtual Banking 
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در کشور )). 1389(امینی فرد ( ر بانکداري الکترونیکی را فراهم ساخته است و دگرگون کرده است و این تحوالت زمینه ظهو
و ظهور بانک هاي خصوصی، بانکداري ) شبکه تبادل اطالعات بین بانکی(با بوجود آمدن سامانه شتاب  1381ما ازسال 

جود آمد، بگونه اي در حال حاضر الکترونیکی رنگ تازه اي به خود گرفت و رقابت قابل توجهی میان بانک ها در این حوزه به و
از آنجا که . اندهایی مانند افتتاح حساب مجازي، بانکداري خانگی و غیره کردهاکثر بانک هاي ایران اقدام به انجام نوآوري

 ها دراین حوزه با اهمیت بوده و برنامهآید، عملکرد مناسب بانکبانکداري الکترونیکی قطعیت بانکداري آینده به حساب می
لذا به منظور برنامه ریزي مناسب کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه بانکداري . یابدریزي در این نوع بانکداري الزام بیشتري می

چرا که الزمه شکل گیري بانکداري الکترونیکی در یک . الکترونیکی اطالع دقیق از وقایع آینده الزم و ضروري به نظر می رسد
. باشدهاي مناسب در ارایه خدمات بانکداري الکترونیکی میدر اقتصاد یک کشور، اتخاذ سیاستبانک به عنوان یک بخش موثر 

وقایع آینده مورد توجه محققین در  4امروزه پیش بینی. آیدبنابراین انجام پیش بینی دراین زمینه موضوعی مهم به شمار می
یکی از جدیدترین روش هاي پیش بینی، . ه ابداع شده استهاي متنوعی نیز در این رابطزمینه هاي مختلف قرار گرفته و روش

کند که با یک فضاي ها اشاره میاصطالح شبکه عصبی به خانواده اي از مدل. باشدمی 5رویکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی
بی کاربرد شبکه هاي عص. بزرگ پارامتري و ساختار منعطف مشخص شده و از روي مطالعات مغزي الهام گرفته شده است

در بازارهاي مالی و پیش بینی قیمت ) 1988( 6میالدي با مطالعه وایت 80مصنوعی در اقتصاد و اقتصادسنجی از اواخر دهه 
در حال حاضر .  البته هدف اصلی این مطالعه بجاي پیش بینی، آزمون فرضیه کارایی بازار بود. سهام شرکت اي بی ام آغاز شد

  :د زیادي براي این مدل ها برشمرده اند،  براي مثالمنابع و صاحب نظران این حوزه فوای
-هاي عصبی قابلیت تعمیم دهی بسیار باالیی دارند بعد ازآنکه توسط قسمتی ازداده ها آموزش داده شوند این شبکهشبکه) الف

به خوبی حدس باشد،  7توانند قسمت دیده نشده جامعه را حتی زمانی که نمونه داراي اطالعات نویزيها بیشتر اوقات می
  .بزنند

 علت به. دارند تريبیش پذیري و انعطاف ترجامع تابعی اشکال سنتی، آماري روشهاي با مقایسه در عصبی هايشبکه) ب
 میان این در .دارند روابط این تخمین در زیادي هايمحدودیت سنتی هاي آماريروش حقیقی، هايسیستم هايپیچیدگی

  .باشند روابط این تخمین براي مناسب اي نهگزی توانندمی هاي عصبی شبکه
 که است حالی در این . اندخطیهاي غیر الگو داراي زمانی، سري اقتصادسنجی هاي روش برخالف عصبی، هايشبکه) ج

  .هستند غیرخطی حقیقی، زمانی هاي سري بیشتر

  ادبیات موضوع

و گوناگونی در ایران و سایر کشورهاي جهان صورت در حوزه بانکداري الکترونیکی و شبکه هاي عصبی مطالعات گسترده 
اما تا بحال این مدل در بانکداري الکترونیکی بکارگرفته نشده است و این مقاله از این حیث باب نو و نوآورانه اي را . گرفته است

که هاي عصبی مصنوعی دراین قسمت به طور جداگانه مطالعات انجام شده در مورد بانکداري الکترونیکی و شب. به همراه دارد
  :به شرح ذیل ارایه می شود

  مطالعات پیشین پیرامون بانکداري الکترونیکی

اما . تعداد مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در مورد بانکداري الکترونیکی در ایران و سایر کشورهاي جهان بی شمار است 
  :اهد شددراین بخش خالصه اي از جدیدترین تحقیقات در این زمینه ارایه خو

  :مطالعات داخلی) الف

                                                
4 - Forecast 
5 - Artificial Neutral Networks (ANN) 
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در مطالعه اي به بررسی میزان تحصیالت مشتریان بانک ها در استفاده از کارت هاي مغناطیسی ) 1389(ـ فیلی و دیگران 
دراین . هدف ازاین پژوهش شناسایی عوامل اصلی در استفاده مشتریان بانکها از کارتهاي مغناطیسی بوده است. پرداخته اند

و ارتباط  در ارتباط با تکنولوژي هاي نوین با رفتارهاي مشتریان و عامل تحصیالت بررسی گردید PEOU,PUي مدلهاتحقیق 
  .مثبت تحصیالت مشتریان با بکارگیري کارت هاي بانکی حاصل گردید

ات بانکداري تبیین مدل مدیریت روابط با مشتري در ارائه بهتر خدم"در مقاله اي تحت عنوان ) 1389(ـ زارع زاده و اخوان 
تاثیر مدیریت ارتباط با مشتري بر سودآوري بانکداري الکترونیکی به بررسی  "  موردکاوي بانکهاي ایران: الکترونیکی 

یافته هاي  .هدف از پژوهش ارائه مدلی جهت بیان عوامل موثر بر رضایت مشتري در بانکداري الکترونیکی است . پرداختند
هاي لکترونیکی براي ادامه حیات در عرصه رقابت باید عوامل یاد شده را درپیاده سازي پروژهتحقیق نشان می دهد بانکداري ا

  .مدیریت روابط با مشتر ي مد نظر قرار دهد
، ثربایی و دیگران مقایسه کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی بین بخش خصوصی و دولتیـ  در مطالعه اي پیرامون 

بدین .پرداختند بانکداري الکترونیکی بین بخش دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنهامقایسه کیفیت خدمات به ) 1388(
منظور بانک ملی و پارسیان به عنوان خوشه هایی از بانک هاي دولتی و خصوصی انتخاب گردید و با مراجعه به تحقیقات 

ابعاد و مولفه هاي مرتبط با مفهوم کیفیت  انجام گرفته در زمینه ي موضوع مقاله با استفاده از مدل کیفیت خدمات بانکی
مولفه طراحی گردید و در اختیار مشتریان صاحب  20پرسشنامه اي مبتنی بر  خدمات شناسایی شد و بر مبناي این متغیرها

ابعاد  ،بر اساس یافته هاي تحقیق مشتریان معتقدند از لحاظ اثر بخشی . حساب در هر دو بانک مورد مطالعه قرار گرفت
تفاوت چندانی میان خدمات بانکداري  ،قابلیت دسترسی  ، تضمین خدمات ،قابلیت اطمینان ، بهاي خدمات  ،یکی فیز

الکترونیکی دو سیستم بخش دولتی و خصوصی مشاهده نمی شود؛ اما در بعد تنوع خدمات بین بانکداري الکترونیکی بخش 
  . وجود دارد دولتی و بانکداري الکترونیکی بخش خصوصی تفاوت معنی داري

طریق  مدلی تلفیقی براي ارتقاء کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی از "در مقاله اي با عنوان ) 1387(ـ  ابطحی و مرآت نیا 
مدل بلوغی هفت الیه براي ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ، "کیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواري مشتریان

که از طریق کیفیت سنجی مستمر خدمات و میزان رضایت مشتریان در استفاده از آنها و  دادند بانکداري الکترونیکی پیشنهاد
بکمک راه حلهاي بهبود طلبی که تحقق آنها قابل ردیابی است، مسیري تکاملی و رو به ارتقاء براي این خدمات  فاصله سنجی،

و مدلهاي کیفیت سنجی ، فاصله سنجی کیفیت خدمات از جنبه هاي نوآورانه این مدل تلفیق مدل بلوغ .را به دست میدهد 
و رضایت مشتریان،پیشنهاد یک مدل کیفیت سنجی ابعاد خدماتی از طریق تعمیم مدل کارائی سنجی در معماري اطالعات 
سازمان، استفاده از سبد هاي راه حلهاي بهبود طلب به شکل تلفیقی و تجمیعی از سبدهاي راه حل خبرگان، مجریان، راه 

 .لهاي بهبود و ارتقاء شالوده و راه حلهاي ارتقاء مدلهاي کیفیت،رضایت و فاصله سنجی استح
  

  :مطالعات خارجی) الف
  :خالصه اي از مطالعات خارجی انجام شده پیرامون بانکداري الکترونیکی به شرح ذیل می باشد

به تعیین  "رویکرد مشتریان کشور هند: اد یکپارچهانطباق بانکداري اینترنتی در اقتص "در تحقیق ) 2011(ـ  سفینا و دیگران 
  .عوامل تاثیرگذار بر انطباق بانکداري اینترنتی در کشور هند پرداختند

به بررسی عوامل )   2010( 8، گیکاندي و بلور "انطباق و کارایی بانکداري الکترونیکی در کنیا"ـ در مقاله اي تحت عنوان 
آنها به بررسی این موضوع در سال هاي . کداري الکترونیکی در بانکداري خرد کنیا پرداختندتاثیرگذار بر انطباق و کارایی بان

درصد بازار بانکداري کنیا را تشکیل می  90پرداخته و بانک هاي مورد نظر آنها، بانک هاي خردي بودند که 2009تا  2005
الکترونیکی روند افزایشی در طی این چهار سال داشته و  نتایج این تحقیق نشان داد که روند انطباق و کارایی بانکداري. دادند

  .این روند در بانک هاي نوآور قوي تر بوده است
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آنها در این مطالعه با .در تحقیقی به مطالعه امنیت سیستم هاي بانکداري الکترونیکی پرداختند) 2009( 9ـ  وانیشاو کلی
نتایج مطالعه . نکداري الکترونیکی هند را مورد بررسی قرار دادندطراحی پرسشنامه اي جنبه هاي مختلف امنیت در سیستم با

 .آنها نشان داد اکثر متخصصان شبکه و کامپیوتر سیستم هاي بانکداري الکترونیکی را قابل صدمه و ورود غیرمجاز می دانند
ر بانکداري الکترونیکی در مطالعه اي به ارایه مدل پیشنهادي اطمینان الکترونیکی د) 2003( 10ـ  یوسافزاي و دیگران

آنها جهت انجام این تحقیق از یک مدل مفهومی مبتنی بر جذب اعتماد و محرمانگی در بانکداري الکترونیکی . پرداختند
نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داري میان استقبال مشتریان از بانکداري الکترونیکی و متغیر . استفاده کردند

  .ینان می باشدمحرمانگی و اطم
  

  مطالعات پیشین پیرامون شبکه هاي عصبی

  :مطالعات داخلی) الف

به  "پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی "در مطالعه اي با عنوان ) 1389(حیدري زارع و کردلویی 
ن چند الیه از شبکه هاي عصبی پیش بینی قیمت سهام روز بعد در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پرسپترو

در صورت تقسیم بندي داده ها یه صورت تصادفی، پیش  MLPنتایج این تحقیق نشان داد که روش . مصنوعی پرداخته اند
بینی بسیار مناسبتري ارائه می دهد و امکان مانور شبکه هاي عصبی بر روي تغییر شبکه و از آن طریق تغییر نتایج بسیار زیاد 

  .می باشد
ابریشمی و دیگران  "GMDHالگوسازي و پیش بینی رشد اقتصادي ایران با رویکرد شبکه عصبی   "ر تحقیقی با عنوان د
از شبکه عصبی به عنوان ابزاري با قابلیت باال در مسیریابی و تشخیص روندهاي غیرخطی پیچیده به ویژه با تعداد ) 1388(

نتایج نشان . تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت درایران استفاده کردندمشاهدات محدود، براي الگوسازي و پیش بینی رشد 
داد الگوهاي حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوي بنیادي، به ترتیب 

رشد اقتصادي  در دقت پیش بینی GMDHبیشترین سهم را در کاهش خطاي پیش بینی دارا هستند و برتري شبکه عصبی 
  .براساس معیارهاي خطا نیزمورد تایید قرار گرفت ARIMAنسبت به روش 

فالحی و دیگران  "الگوسازي غیرخطی و پیش بینی درآمدهاي مالیات برمشاغل در اقتصاد ایران "در تحقیقی با عنوان 
زمانی و شبکه عصبی مصنوعی  با هدف دستیابی به پیش بینی هاي دقیق تر، سه نوع الگوي رگرسیون خطی، سري) 1385(

نتایج این آزمون وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد  و بیانگر امکان استفاده از . طراحی و برآورد کردند
 1389ـ 1383همچنین براساس برآورد الگو طی دوره زمانی . الگوسازي غیرخطی براي پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است

  .ه عصبی مصنوعی نشان داده شدعملکرد بهتر الگوي شبک
با هدف پیش بینی تورم در ایران از سه روش مدل هاي سري زمانی، مدل هاي اقتصاد سنجی ) 1380(در مطالعه اي، مشیري 

نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که شبکه . در قالب مدل خودرگرسی برداري و شبکه عصبی مصنوعی استفاده نموده است
  .تورم در ایران را به خوبی مدل هاي رایج و در برخی موارد بهتر ازآنها پیش بینی نمایندهاي عصبی قادرند 

  
  :مطالعات خارجی) ب

به بررسی عمل پیش بینی با مدل هاي غیرخطی سري زمانی و شبکه هاي  11میالدي، بردال کوك و تراسویرتا 2010در سال 
و مدل شبکه عصبی مصنوعی ساده را نیز مورد  12ت کلموگرو ـ گابوردراین مقاله در مدل سري زمانی به صور. عصبی پرداختند

                                                
9 - Vaneesha and Kohli 
10 - Yousafzai and et al. 
11 - Bredahl Kock and Terasvirta (2010) 
12 - Kolmogorov- Gabor 
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بررسی و تحقیق آن ها نشان داد که پیش بینی هاي مستقیم توسط شبکه عصبی مصنوعی بهتراز مدل . مقایسه قرار دادند
  .کلموگرو ـ گابور است و درمورد پیش بینی هاي غیر مستقیم مدل شبکه عصبی مصنوعی عملکرد بهتري دارد

در تحقیق خود، مقایسه اي بین سه روش سري هاي زمانی، هموارسازي نمایی و شبکه ) 2007(جعفري صمیمی و همکاران 
 2003ـ 1998در این تحقیق ازد اده هاي فصلی سال هاي . هاي عصبی براي پیش بینی رشد اقتصادي در ایران انجام داده اند

نتایج پیش . ینی درون نمونه اي با سه روش مذکور استفاده کرده اندبراي پیش ب 2005ـ 2004براي الگوسازي و سال هاي 
نتیجه آن که . بینی هاي هر روش با مقادیر واقعی براساس معیار خطاي اندازه گیري، محاسبه و در نهایت باهم مقایسه شده اند

  .شبکه عصبی به نسبت دو روش دیگر از عملکرد بهتري در پیش بینی برخوردار بوده است
در پیش بینی تولیدات صنعتی سه  14توانایی شبکه عصبی مصنوعی را با یک فرایند خود رگرسیو) 2004( 13ي و دیگرانهرو

 15براي این منظور از معیار ریشه میانگین مجذور خطا. کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان مورد مقایسه قرار داده اند
ماه داراي خطاي پیش  12شبکه عصبی مصنوعی در افق هاي زمانی کمتر از  نتایج مطالعه نشان داد که. استفاده کرده اند

  .بینی کمتري در مقایسه با فرآیند خود رگرسیو می باشد

، برخالف سایر مطالعات قبلی از شبکه عصبی عالوه بر پیش بینی در گروه بندي بازارهاي مالی )2003( 16اولسون و موسمن
و روش حداقل مربعات  17شبکه عصبی مصنوعی پس از انتشار خطا با مدل لوجیت در این مطالعه. نیز استفاده نمودند

می  1993تا  1976شرکت کانادایی براي دوره  2352داده هاي بکار رفته در این پژوهش بازده سهام . ، مقایسه شد18معمولی
یرخطی بین متغیر وابسته و نتایج مطالعه حاکی از آن است که شبکه عصبی توانایی بیشتري در شناسایی روابط غ. باشد

  .مستقل دارد و لذا پیش بینی هاي دقیقتري نیز تولید می نماید

  روش تحقیق

شبکه هاي عصبی یکی از پویاترین حوزه هاي تحقیق در دوران معاصر می باشد که افراد متعددي از رشته هاي گوناگون علمی 
ستم هاي هوشمندي اند که براساس خصوصیات نورون هاي ها، سیاین شبکه)).1389(البرزي (را به خود جلب کرده است 

تر شبکه هاي عصبی، با نام شبکه هاي عصبی مصنوعی یا به عبارت ساده. اندبیولوژیکی  و ارتباطات بین آنها، طراحی شده
( ی شوند نیز شناخته م 20، مدل هاي ارتباطی و سیستم هاي نرومورفیک19هاي پردازش کننده با توزیع موازيهایی مثل مدل
هاي مختلف شبکه در این مقاله  رشد بانکداري الکترونیکی با استفاده از روش )).1997( 22و گرنی) 1995( 21رامش و دیگران

عصبی مصنوعی مانند شبکه عصبی مصنوعی پیش خور چند الیه، شبکه عصبی تابع شعاع مدار، شبکه عصبی رگرسیون تعمیم 
  .صورت گرفته است GMDHیافته، شبکه عصبی 

این تحقیق از لحاظ نوع، کاربردي و توسعه اي است و از لحاظ روش انجام آن براساس روش شبکه عصبی مصنوعی انجام شده 
متغیرهاي بکارگرفته شده در این . کمک گرفته شده است SPSSهمچنین جهت تحلیل و بررسی داده ها از نرم افزار . است

  :اشدبتحقیق به صورت جدول زیر می
  
  

                                                
13 - Heravi and et al (2004) 
14 - Auto Regressive 
15 - Root Mean Squared Error 
16- Olsen and et al  
17 - Logit 
18 - OLS 
19 - Parallel Distributed Processing models 
20 - Neuromorphic Systems 
21 - Ramesh and et al (1995) 
22 - Gurney (1997) 
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  متغیرهاي مورد استفاده در مدل شبکه عصبی مصنوعی): 1(جدول

  عبارت اختصاري متغیر  نام متغیر

    رشد بانکداري الکترونیکی
    انکیبرشد کارت هاي 

    رشد سرمایه فناوري اطالعات
    هارشد بازدیدکنندگان از وب سایت هاي بانک

    رشد جمعیت باسواد درایران
  

د بانکداري الکترونیکی از مجموع رشد بانکداري تلفنی، بانکداري سیار، بانکداري اینترنتی، بانکداري مبتنی بر گفتنی است رش
  .استخراج شده است 23خودپرداز و بانکداري مبتنی بر پایانه فروش بدست آمده و داده هاي آن از وب سایت بانک مرکزي ایران

شود و داده هاي آن از وب سایت بانک ارت هاي بدهی، اعتباري و هدیه میرشد کارت هاي بانکی نیز شامل مجموع رشد در ک
رشد سرمایه فناوري اطالعات  نیز از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست . مرکزي ایران نیز استخراج شده است

 24تحلیل وب سایت الکسا هاي ایران از طریقجمهوري استخراج شده، همچنین رشد بازدیدکنندگان از وب سایت هاي بانک
ها از سایت بانک مرکزي ایران صورت گرفته صورت گرفته  و در پایان رشد جمعیت باسواد در ایران از طریق استخراج داده

  .انجام شده است Excel2010نرم افزار  Adds-inمحاسبه رشد این متغیرها نیز  با استفاده از . است
  

  ها و نتایج یافته

  نی مدل هاي شبکه عصبیبررسی قدرت پیش بی
از آنجا که پیش بینی وقایع آینده  . اکثر تصمیمات مدیریتی با لحاظ کردن مستقیم یا غیر مستقیم پیش بینی سر وکار دارد

کند، لذا پیش بینی دقیق و قابل اطمینان اهمیت بسیاري پیدا در فرآیند تصمیم گیري و اتخاذ راه مناسب نقش مهم را ایفا می
اي بررسی خوب بودن یا نبودن یک مدل پیش بینی به شاخصی نیاز داریم که به کمک آن تصمیم الزم در خصوص بر. کندمی

  ).حیدري زارع و کردکویی(قبول یا رد مدل پیش بینی اتخاذ شود
 در مطالعه حاضر به منظور مقایسه قدرت پیش بینی و انتخاب بهترین مدل از شبکه هاي عصبی معرفی شده، از معیارهاي

و درصد میانگین ) ME(، معیار میانگین خطا ) MSE( 25، میانگین مجذورخطا)MAE(مختلفی مانند میانگین قدرمطلق خطا 
  :این معیارهاي بررسی قدرت پیش بینی را می توان به صورت روابط ذیل نشان داد. استفاده شده است) MAPE(مطلق خطا 

  :میانگین قدرمطلق خطا) الف

  
  :امیانگین مجذورخط) ب

  .رسیدن آن بسیار بزرگ نشان داده می شود 2در میانگین مجذور خطا میزان خطا به علت به توان 

  
  :معیار میانگین خطا) ج

                                                
23 - www.cbi.ir 
24 - www.Alexa.com 
25 - Mean Square Error 
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خطاي پیش بینی است که از تفاوت مقادیر پیش بینی و مقادیر واقعی بدست می  eiتعداد پیش بینی ها و  nدراین معادالت، 
این معیار از جمله . اشاره نمود) MAPE( 26می توان به شاخص درصد میانگین مطلق خطااز دیگر معیارهاي پرکاربرد . آید

این معیار تنها . یکی از پراستفاده ترین معیارهاي بدون واحد است. معیارهاي خطاي درصدي است که محبوبیت فراوانی دارد 
بیشتر براي مقایسه  MAPEاحد نظیر معیارهاي خطاي بدون و. براي داده هاي با مقیاس نسبی نظیر قیمت مناسب است

به بیان دیگر گاهی اوقات خطاهاي پیش بینی برحسب درصد، . نتایج چند سري زمانی با مقیاس مختلف کاربرد دارند
لذا میانگین مطلق درصد خطاها معیاري مهم براي یافتن درصد خطاهاب پیش بینی . سودمندتر از مقادیر آنها خواهد بود

  :صد میانگین مطلق را میتوان به صورت رابطه ذیل نشان دادشاخص در.خواهد بود

  
  همبستگی متغیرها

دراین قسمت به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا انتخاب متغیرهاي ما درست بوده است یا خیر وتا چه اندازه تغییر در 
جهت انجام این بررسی از . اثیرگذار استت) رشد بانکداري الکترونیکی در ایران(متغیرهاي مستقل بر تغییر در متغیر وابسته 

نتیجه بدست آمده در مورد همبستگی متغیرها نسبت به یکدیگر به طور کامل در ضمیمه . استفاده شده است SPSSنرم افزار 
  :اما در این قسمت تنهاهمبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل را نشان می دهیم. آمده است

  رهاي مدلهمبستگی متغی): 2(جدول

        -  

0.866  0.848  0.891  0.879    
  

طبق خروجی نرم افزار تمامی متغیرهاي مستقل نسبت به رشد بانکداري الکترونیکی به عنوان متغیر وابسته داراي ضریب 
رشد  بنابراین دلیلی وجود ندارد که مبنی بر آن تغییرات در متغیرهاي مستقل به تغییر در. همبستگی باالیی می باشند

  .توان استفاده کردبنابراین از تمامی متغیرها در مدل می. بانکداري الکترونیکی منجر نشود

  پیش بینیو اعمال  مقایسه قدرت 
استفاده  MAPEو ME،MSE،MAEبه منظور مقایسه قدرت پیش بینی فرآیند هاي شبکه عصبی مصنوعی از معیارهاي 

و  1389ـ  1380این معیارها براساس مقایسه داده هاي واقعی دوره . ستذکر شده ا) 3(شده است که نتایج آن در جدول 
  :مقادیر پیش بینی شده بدست آمده است

  
  نتایج مقایسه قدرت پیش بینی مدل هاي شبکه عصبی مصنوعی): 3(جدول

 معیارها  -

 ME  MAE  MSE  MAPE  روش

  0.068  152491432  8254  6965.4  شبکه عصبی پیش خور

                                                
26 - Mean Absolute Percentage Error 
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  0.106  175905412  12508.8  -4746.4  ن تعمیم یافتهشبکه عصبی رگرسیو

  0.081  1769493352  10367  7169  شبکه عصبی شعاع مدار

  GMDH 7456.6  9322  1685864240  0.072شبکه عصبی 

  
باتوجه به نتایج جدول باال، کلیه معیارها نشاندهنده برتري شبکه عصبی پیش خور نسبت به سایر مدل هاي شبکه عصبی مورد 

براساس نتایج بدست آمده، مدل شبکه عصبی پیش خور چندالیه داراي خطاي کمتر و در نتیجه کارایی . اده می باشداستف
همچنین  پس از شناسایی بهترین مدل در پیش بینی، میزان . بیشتري در پیش بینی میزان رشد بانکداري الکترونیکی است

استفاده از شبکه عصبی پیش خور پیش بینی شد که نتایج آن در با  1395ـ  1390رشد بانکداري الکترونیکی براي دوره 
  :نشان داده شده است) 4(جدول 

  1395ـ  1390رشد بانکداري الکترونیکی براي دوره ): 4(جدول

  1394  1393  1392  1391  1390  سال

  11.3  11.1  10.5  10.2  9.75  رشد بانکداري الکترونیکی

  
شمسی آورده شده است که  1395تا سال  1380اري الکترونیکی درایران از سال نمودار رشد بانکد) 1( تصویرهمچنین در 

  .مقادیر واقعی و پیش بینی شده آن نیز نشان داده  شده است

 

  1395ـ  1380مقادیر واقعی و پیش بینی شده بانکداري الکترونیکی در ایران طی دوره  – 1یرتصو
 

  جمع بندي

طبق . هدف پیش بینی رشد بانکداري الکترونیکی در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی صورت گرفته است این مقاله با
  :نتایج بدست آمده موارد ذیل قابل توجه می باشد
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یکی از مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق کارایی شبکه هاي عصبی مصنوعی در پیش بینی متغیرهاي اقتصادي ) الف
بنابراین به دستگاه هاي مسئول . درمطالعه حاضر این مهم بر رشد بانکداري الکترونیکی ایران مورد سنجش قرار گرفتاست که 

در زمینه برنامه ریزي و سیاست گذاري تجارت الکترونیکی، فناوري اطالعات و بانکداري الکترونیکی پیشنهاد می شود عالوه بر 
  .ه هاي عصبی مصنوعی نیز استفاده نمایندمدل هاي رایج در زمینه پیش بینی از شبک

حاکی از روند مثبت رشد بانکداري الکترونیکی در ایران ) 1395ـ 1391(پیش بینی هاي انجام شده براي سال هاي آتی ) ب
در واقع تمام پیش نیازهاي این رشد از قبیل جمعیت شاغل، سرمایه مختص به فناوري اطالعات، تعداد . خواهد بود
گان از وب سایت ها و تعداد کارت هاي بانکی وجود داشته و در صورت برنامه ریزي دقیق و مناسب می توان بازدیدکنند

  .پتانسیل هاي موجود دراین بخش را درآینده آزاد نمود
. ایدیکی دیگر ازنتایج این تحقیق این است که استفاده از چندمعیار بررسی دقت می تواند نتایج قابل اطمینان تري ایجاد نم) ج

همانگونه که مشاهده شد با استفاده از این معیارها مناسبترین روش که همان روش شبکه عصبی چندالیه پیشخور بود، 
  .انتخاب گردید

باید متذکر شد که درمدل هاي سري زمانی اقتصادسنجی ) ARIMAباالخص (در مورد روش هاي دیگري مانند رگرسیون ) د
دیده هاي واقعی در دنیاي واقع، اغلب غیرخطی بوده و به دلیل صعوبت برخورد با مسایل پ. نیاز به وجود مدل هاي خطی است

 ARIMAبه همین دلیل در حالت کلی  مدل هایی مانند . غیرخطی، سعی بر خطی سازي آنها به منظور مدل سازي می باشد
. ند براي مسائل غیرخطی استفاده شودچرا که این مدل نمی توا. نمی توانند به منظور مدلسازي و پیش بینی مناسب باشند

، خاشعی و بیجاري )1388(ابریشمی و دیگران (بنابراین برتري این روش همانند بسیاري از تحقیقات انجام شده دراین زمینه 
  . کامالً مشهود می باشد)) 1384(، فالحی، محمدعلی  و دیگران )1387(

  منابع

مجله . GMDHزي و پیش بینی رشد اقتصادي ایران با رویکرد شبکه عصبی الگوسا). 1388(ابریشمی، حمید و دیگران  [1]
  .24ـ 1، 88تحقیقات اقتصادي، شماره 

طریق  مدلی تلفیقی براي ارتقاء کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی از). 1387(ابطحی، سیدابراهیم و احمد مرآت نیا  [2]
  .دومین کنفرانس جهانی بانکداري الکترونیکی، تهران. نکیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواري مشتریا

فصلنامه بانک صادرات . الزامات و پیش نیازهاي ایجاد بانک هاي مجازي در شبکه بانکی ایران). 1389(امینی فرد، هادي  [3]
  .86ـ82، 53ایران، شماره 

مطالعه (کی بین بخش دولتی و خصوصی مقایسه کیفیت خدمات بانکداري الکترونی). 1388(ثربایی، علی و دیگران  [4]
  .سومین کنفرانس جهانی بانکداري الکترونیکی، تهران). موردي بانک ملی و پارسیان

فصلنامه . پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی). 1389(حیدري زارع، بهزاد و حمیدرضا کردلویی  [5]
  .56ـ49، 17مدیریت، سال هفتم، شماره 

بهبود عملکرد پیش بینی هاي مالی با ترکیب مدل هاي خطی و غیرخطی خود ). 1387(شعی، مهدي و مهدي بیجاري خا [6]
فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، سال هشتم، شماره دو، . رگرسیون میانگین متحرك انباشته و شبکه هاي عصبی مصنوعی

  .100ـ83
بیین مدل مدیریت روابط با مشتري در ارایه بهتر خدمات بانکداري ت). 1389(زارع زاده، مریم و مریم اخوان خرازیان  [7]

  .اولین کنفرانس دانجویی فناوري اطالعات ایران، سنندج، دانشگاه کردستان. مورد کاوي بانک هاي ایران: الکترونیکی
  .یانه سبز، تهرانانتشارات کیان را. SPSSشبکه هاي عصبی در ). 1388(فتی پور جلیلیان، امیررضا و مازیار نجبا  [8]
الگوسازي غیرخطی و پیش بینی درآمدهاي مالیات برمشاغل در اقتصاد ایران ). 1384(فالحی، محمدعلی و دیگران  [9]

، 76مجله تحقیقات اقتصادي، شماره ). کاربرد شبکه هاي مصنوعی و مقایسه آن با الگوهاي رگرسیون خطی و سري زمانی(
  .167ـ  143
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اولین . بررسی تاثیر میزان تحصیالت مشتریان بانک ها در استفاده از کارت مغناطیسی). 1389(گران فیلی، شبنم و دی [10]
  .کنفرانس دانشجویی فناوري اطالعات ایران، سنندج، دانشگاه کردستان

مدل سازي و پیش بینی ردش اقتصادي ایران با استفاده از شبکه عصبی ). 1381(قدیمی، محمدرضا و سعید مشیري  [11]
  .125ـ97، 12فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایران، شماره . مصنوعی

  .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران. مبانی شبکه هاي عصبی). 1389(منهاج، محمدباقر  [12]
انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، . ترجمه محمود البرزي. آشنایی با شبکه هاي عصبی). 1389(بیل تی . جکسون، آر [13]
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براي كار روي گوشي هاي موبايل مي باشد و نياز هاي خريدار را بشكل مناسبي برآورده نمي كند، ولي مدل 
AMA  داراي اين مشكالت نبوده و مدل مناسبتري براي انجام پرداخت هاي خُرد روي گوشي موبايل

  .شود محسوب مي

  .ار؛ گوشي موبايل؛ تجارت سيAMA؛ مدل Paywordپرداخت خُرد؛ مدل  :كليد واژه ها

  مقدمه

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و پيدايش رايانه شكل ديگري از داد و ستَد تحت عنوان تجارت الكترونيكي در 
در كنار يكديگر به  سيستم هاي مختلفي جهت ارائه خدمات تجارت الكترونيكي. سطح دنيا مطرح شده است

يكي از آن ها سيستم هاي پرداخت خُرد در معامالت تجاري مي باشد كه شامل پرداخت . فعاليت مي پردازند
بعنوان . [1]كمتر باشد ) مثالً يك دالر و يا يك سنت(هايي است كه مبلغ مبادله شده در آن از حد معيني 

خريد آهنگ گوشي هاي تلفن همراه، آبونمان اخبار، خريد : نمونه ميتوان به خريد كاالهاي ديجيتالي نظير
از ديگر ويژگي اين سيستم ها مي توان به . [5]شارژ اپراتور هاي اعتباري تلفن همراه و نظاير آن اشاره كرد 

همچنين در اين . در آن اشاره كرد) نزديك به تمام مشتريان كلّية بانك هاي ايران(تعداد باالي مشتريان 
فروشنده نبايد تا حد امكان از هويت خريدار مطلع شود و عالوه بر اين به جهت ناچيز بودن مبلغ سيستم ها 

مبادله شده نبايد هزينة تراكنش هاي انجام شده براي روية پرداخت از ميزان كُلّ مبلغ اندك پرداختي بيشتر 
  .[1]شود 

د جوامع امروزي، شكل ديگري از تجارت همچنين بدليل گسترش استفاده از گوشي هاي موبايل در ميان افرا
الكترونيكي تحت عنوان تجارت سيار در دنيا مطرح شده است كه سيستم هاي پرداخت خُرد در آن بر روي 

همه اين ها در حاليست كه ما بر روي گوشي . دستگاه هاي قابل حمل مانند گوشي موبايل عمل مي كنند
توان پردازشي، كمبود حافظه، كمبود منبع انرژي و هزينة باالي محدوديت در : موبايل داراي مشكالتي مانند

بنابراين براي انجام پرداخت هاي خُرد در آن به مدلي نياز است كه با . [4,5]ارسال و دريافت داده هستيم 
دو مدل رايج تحت  در اين مقاله ما. توجه به محدوديت هاي اشاره شده بشكلي كارا و ايمن عمل نمايد

را براي انجام پرداخت هاي خُرد انتخاب كرده و به بررسي كارايي آن ها روي  AMAو  Paywordعناوين 
مي پردازيم و مزايا و معايب آن را  Paywordبه اين منظور ابتدا به معرفي مدل . گوشي موبايل مي پردازيم

را معرفي كرده و دربارة آن توضيح مي دهيم و در نهايت نيز به  AMAمتذكّر مي شويم، سپس مدل 
  .گوشي هاي موبايل مي پردازيم از طريقارزيابي كارايي اين دو مدل براي انجام پرداخت هاي خُرد 
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  Paywordمعرفي مدل 

براي انجام پرداخت هاي خُرد در تجارت  Shamirو  Rivestتوسط  1996در سال  Paywordمدل 
ويژگي بارز اين مدل نسبت به مدل هاي قبلي در اين است كه براي انجام . [7]معرفي شد  الكترونيكي

 در امضاي ديجيتالي، 3به جاي استفاده از اعتبارسنجي كليد عمومي پرداختدر توليد چرخة  ،عمليات خريد
ساز به جاي  در واقع دليل اصلي استفاده از توابع در هم. [2,7]استفاده مي كند  4از توابع در هم ساز

استفاده از عمليات كليد عمومي در كاهش بار پردازشي و محاسباتي و همچنين سرعت در انجام مراحل 
اعتبارسنجي امضاي ديجيتالي با استفاده از توابع در هم . [2]اعتبارسنجي خريد براي طرفين معامله است 

  .[6]بار سريعتر از آن است  10000و در مرحلة توليد امضا  RSAبار سريعتر از الگوريتم  100ساز 

: اين موجوديت ها عبارتند از. موجوديت اصلي براي انجام مراحل پرداخت تشكيل شده است 3اين مدل از 
هر گاه يك خريدار بخواهد براي . [7]) مركز مالي و تسويه حساب يا همان بانك(خريدار، فروشنده، واسطه 

نجام بدهد، بمنظور انجام مراحل پرداخت بايد يك چرخة اولين بار از يك فروشنده عمليات خريد را ا
Payword  اين چرخه از واحد هايي تشكيل شده است كه عبارتند از . [2]جديد ايجاد نمايد :

w0,w1,….,wn  كه در اينجا  w0 در واقع به هر كدام از اين واحد ها يك . [2,7]ريشه است
Payword چرخه را ايجاد مي كنند كه مقدار پرداختي نهايي ما  گفته مي شود و مجموعه اين واحد ها يك

  .را تشكيل مي دهد

بايد توجه داشت كه هم خريدار و هم فروشنده قبل از شروع مراحل پرداخت بايد در نزد مركز مالي و تسويه 
را  Paywordمراحل پرداخت به روش  1 تصوير. [2]حساب تأييد شده و صاحب يك حساب كاربري شوند 

  :نشان ميدهد كه در اين بخش بطور مرحله به مرحله آن را بررسي مي كنيم

   

                                                 
3 Public Key 
4 Hash 
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  Payword.مدل  – 1يرتصو

  

براي انجام مراحل  5خريدار به مركز مالي و تسويه حساب درخواستي مبني بر اعطاي يك گواهي نامه - 1
پرداخت مي فرستد كه اين گواهي نامه بايد حاوي يك مقدار كليد عمومي براي خريدار و مقدار اعتبار 

 .[2,6]تعيين شده براي پرداخت خُرد باشد 

مركز مالي و تسويه حساب گواهي نامه مورد نظر كه حاوي مقدار كليد عمومي خريدار است را توليد  - 2
اعتبار به او ارسال مي كند، خريدار گواهي نامه دريافت شده را اعتبارسنجي و تأييد كرده و بهمراه ميزان 

 w0,w1,….,wnمي كند، سپس با استفاده از توابع در هم ساز به ايجاد چرخه مورد نظر پرداخت از 
يدار در نظر بگيريم، خر) دالر 1مثالً (را بعنوان يك واحد پرداخت  wدر واقع اگر هر مقدار . مي پردازد

دالر بصورت كامل  nبا استفاده از توابع در هم ساز بپردازد تا مبلغ  wبار به توليد  nبايد به اندازه 
ود و خريدار چرخه اي بصورت در نظر گرفته مي ش 4برابر  nدالر مقدار  4مثالً براي . پرداخت شود

 .[2,6]برسد  w0به  w4ايجاد مي كند تا چرخة پرداخت كامل شده و از  2 تصوير

  

                                                 
5 Certification 
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  .[2]نحوه محاسبه چرخه پرداخت با استفاده از توابع در هم ساز  – 2يرتصو
  

خريدار پس از محاسبه چرخه، يك فرم درخواست خريد توليد كرده و آن را براي فروشنده ارسال مي  - 3
نمايد كه اين فرم حاوي گواهي نامه تعيين شده براي خريدار از سوي مركز مالي و تسويه حساب و 

سنجي مي فروشنده فرم دريافتي و ميزان اعتبار خريدار جهت معامله را اعتبار. [2,6]است  w0مقدار 
 .[2]مي شود  6در صورت موفقيت آميز بودن اعتبارسنجي، خريدار در نزد فروشنده احراز اصالت. كند

پس از احراز اصالت، كاربر مقدار مبلغ پرداختي را در غالب يك فرم سفارش جهت پرداخت به فروشنده  - 4
 .ت اعتبار تأييد مي نمايدفروشنده پس از دريافت فرم آن را بررسي نموده و در صور. [2]ارسال مي كند 

[6]. 
 .[6]فروشنده كاالي مورد نظر را رمزگذاري نموده و به خريدار ارسال مي نمايد  - 5

مركز مالي و به فروشنده ميزان مبلغ پرداختي بهمراه گواهي نامه خريدار و ساير جزئيات معامله را  - 6
در اين مركز مدارك دريافت شده اعتبارسنجي مي گردد و در صورت . تسويه حساب ارسال مي نمايد

 .[6]موفقيت آميز بودن مبلغ مورد نظر از حساب خريدار به حساب فروشنده انتقال مي يابد 

از او براي در اين است كه خريدار براي هر فروشنده اي كه مي خواهد  Paywordيكي از معايب روش 
. [2]اولين بار خريد كند، الزاماً بايد يك چرخه پرداخت جديد با استفاده از توابع در هم ساز ايجاد كند 

بنابراين تمامي مراحل باال بايد مجدداً انجام گيرد و گواهي نامة جديدي براي خريدار از سوي مركز مالي 
م ساز يكطرفه هستند، فقط خريدار است كه مي تواند عالوه بر اين از آن جايي كه توابع در ه. ارسال گردد

همة اين موارد درحاليست كه در هر چرخة پرداخت نياز به انجام . [2]يك چرخة پرداخت را ايجاد نمايد 
عالوه بر اين در اين مدل . [2,7]عمليات پيچيدة رمزنگاري با استفاده از توابع در هم ساز سنگين وجود دارد 

بر واحد مالي و تسويه حساب وجود نداشته و حتي گواهي نامة مربوط به خريداران نيز هيچ مركز نظارتي 
. [7]توسط همين مركز توليد و ارسال مي گردد كه اين امر خود مشكالت امنيتي را در بر خواهد داشت 

                                                 
6 Authentication 
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 ريافتيو د اين نكته استنباط مي شود كه تعداد تراكنش هاي ارسالي 1 تصويرهمچنين با نگاهي دوباره به 
در حين عمليات پرداخت به سمت خريدار بسيار زياد است و عالوه بر ايجاد ترافيك، در صورت استفاده از 
شبكه هاي تلفن همراه اين امر باعث افزايش هزينه هاي خريدار مي گردد و با توجه به تعريف پرداخت خُرد 

  .ددممكن است مبلغ تراكنش هاي انجام گرفته از مبلغ خريد بيشتر گر

 گوشيبراي انجام پرداخت هاي خُرد از طريق  Paywordهمه اين اشكاالت حاكي از آن است كه مدل 
 .هاي موبايل مناسب نمي باشد و بهتر است از اين مدل فقط براي پرداخت هاي برون خط استفاده گردد

  
  .AMAمدل  – 3يرتصو  

  AMAمعرفي مدل 

AMA  مخفف عبارت Anonymous Micropayments Authenticationو باشد  مي
پيداست از روش هاي رايج براي انجام پرداخت هاي خُرد محسوب مي شود  انطور كه از عنوان آنـــــــهم

. نمايند بصورت غير مستقيم يكديگر را احراز اصالتد تا ـكه به خريدار و فروشنده اين امكان را مي ده
بعبارت ديگر در اين مدل خريدار و فروشنده بدون اينكه از هويت واقعي يكديگر آگاه باشند از طريق يك 

. [4,5]طرف سوم مورد اعتماد صالحيت يكديگر را تأييد مي نمايند و به داد و ستَد با يكديگر مي پردازند 
فروشنده، مركز مالي و تسويه حساب، مركز  خريدار،: موجوديت مي باشد كه عبارتند از  4اين مدل داراي 

  .نمايي از اين مدل را نشان مي دهد 3 تصوير. [5]) طرف سوم مورد اعتماد(اعتبارسنجي 

پروتكل كلي تشكيل شده است كه شامل توافق بر سر قيمت، احراز اصالت و پروتكل مالي  3از  AMAمدل 
بخش در كنار يكديگر، يك عمليات پرداخت خُرد بين  3از طريق عملكرد اين . [5]و تسويه حساب مي باشد 

  .فروشنده و خريدار صورت مي گيرد

. همانطور كه اشاره شد، در اين مدل فروشنده و خريدار يكديگر را بصورت غيرمستقيم تأييد مي كنند
مي كنند بعبارت ديگر قبل از شروع معامله، هر يك از فروشنده و خريدار در نزد مركز اعتبارسنجي ثبت نام 
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هدف از اهداي نام مستعار . [5]و مركز به هر يك از آن دو يك نام مستعار و يك كليد مخفي اعطا مي نمايد 
به هر يك از آن ها اين است كه در انجام معامالت هويت واقعي خريدار نبايد در نزد فروشنده آشكار گردد و 

كليد .  ز طريق همين نام مستعار بر عهده گيردطرف سوم مورد اعتماد مديريت احراز اصالت بين طرفين را ا
پس از انجام اين امور هر يك . [5]مخفي نيز جهت توليد كليد عمومي در مرحلة احراز اصالت بكار مي رود 

از فروشنده و خريدار در نزد مركز مالي و تسويه حساب يك حساب كاربري ايجاد كرده و مقاديري را بعنوان 
در انتها مركز مالي و تسويه حساب نيز به مركز اعتبارسنجي مراجعه و در . نمايندسپرده به آن پرداخت مي 

  .[5]اين مراحل بصورت برون خط انجام مي گيرند . آن ثبت نام نموده و توسط آن تأييد مي گردد

 بنابراين. همچنين قبل از شروع عمليات پرداخت، فروشنده و خريدار بايد بر روي قيمت خريد توافق نمايند
  .[5]مذاكره اي بين آن دو صورت مي گيرد كه طي آن فروشنده قيمت كاال را به خريدار اعالم مي نمايد 

  :دنبال مي شود 3پس از توافق بر روي قيمت، مراحل زير مطابق شكل 

اين درخواست بصورت يك فُرم سفارش مي . خريدار درخواست خريد خود را به فروشنده ارسال مي كند - 1
 .[5]طالعات مربوط به گواهي نامة خريدار جهت انجام مرحلة اعتبارسنجي نيز مي باشد باشد كه حاوي ا

فروشنده يك فُرم جديد تحت عنوان فُرم قيمت ايجاد مي كند كه حاوي اطالعاتي چون گواهي نامة   - 2
فروشنده فُرم قيمت را بهمراه فُرم سفارشي كه از خريدار . فروشنده و مبلغ قابل پرداخت مي باشد

 .[5]يافت كرده است، به مركز اعتبارسنجي جهت تأييد ارسال مي نمايد در

مركز اعتبارسنجي با بررسي اين دو فُرم به تأييد هويت فروشنده و خريدار مي پردازد و پس از انجام  - 3
توليد كرده و ) حاوي قيمت مبادله شده(مرحلة احراز اصالت، فُرم جديدي تحت عنوان فُرم صورتحساب 

 .[5]لي و تسويه حساب ارسال مي نمايد به مركز ما

 .[5]عدم تأييد به مركز اعتبارسنجي ارسال مي نمايد /مركز مالي و تسويه حساب يك پيام تأييد - 4

مركز اعتبار سنجي در صورت دريافت پيام تأييد از مركز مالي و تسويه حساب، براي اعالم نتيجة  - 5
پيام تأييد به «پيام  اول تحت عنوان . مايدتراكنش به طرفين معامله، دو پيام جديد ايجاد مي ن

هر دوي اين پيام ها به فروشنده ارسال مي . است »پيام تأييد به خريدار«و پيام دوم نيز  »فروشنده
 .[5] شود

را بهمراه كاالي مورد نظر به  »پيام تأييد به خريدار«فروشنده پس از مشاهدة تأييدية مربوط به خود،  - 6
 . [5]خريدار ارسال مي نمايد 

همچنين پس از انجام مراحل باال فروشنده پيامي را به مركز اعتبارسنجي مبني بر ارسال موفقيت آميز كاال 
مركز اعتبارسنجي هم از مركز مالي و تسويه حساب درخواست مي كند كه مبلغ . به خريدار ارسال مي كند
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در اين حالت معامله به پايان مي . [5] ا از حساب خريدار كَسر به حساب فروشنده واريز نمايدمورد نظر ر
  .رسد

  ها و نتايج يافته

و   Paywordبا توجه به مطالب گفته شده در بخش هاي قبل، مفاهيم كلّي و روش كار در مدل هاي 
AMA اما از آن جا كه هدف ما در اين گزارش انتخاب يك مدل مؤثّر جهت انجام . مورد بررسي قرار گرفت

  .پرداخت هاي خُرد بر روي گوشي هاي موبايل است، در اين بخش يك مقايسه كلي از آن ها بيان مي كنيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .روي گوشي هاي موبايل AMA و Payword مقايسة مدل هاي – 1 جدول
  

با توجه به اين جدول، استفاده . نمايان است 1در جدول  AMAو  Paywordيك ارزيابي كلّي از دو مدل 
زيرا در . به ميزان توان پردازشي و مصرف حافظة كمتري از موبايل خريدار نيازمند است AMAاز مدل 

داخت ايجاد نمايد ، به ازاي خريد از هر فروشنده جديد، خريدار بايد دوباره يك چرخة پرPaywordمدل 
ست و در موبايل خريدار ا كه اين امر مستلزم استفاده از توابع در هم ساز و الگوريتم هاي سنگين رمزنگاري

اين در . همچنين مراحل احراز اصالت نيز بايد مجدداً اجرا گردد كه سرعت انجام معامالت را كاهش مي دهد
ك مركز اعتبارسنجي استفاده مي گردد و فقط نتيجة براي انجام محاسبات از ي AMAحاليست كه در مدل 
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مزيت ديگر استفاده از مركز اعتبارسنجي نيز در احراز اصالت . تراكنش ها به خريدار ارسال مي گردد
. غيرمستقيم خريدار و فروشنده است كه سبب مي شود فروشنده از هويت واقعي خريدار مطّلع نشود

، ميزان مصرف انرژي نيز براي اجراي Paywordانجام شده در مدل  همچنين با توجه به پردازش هاي مكرر
اين نكته استنباط مي شود كه در  3و  1 تصاويرعالوه بر اين با دقت بيشتر در . است AMAآن بيشتر از 

بوده و اين موضوع  Paywordخريدار بسيار كمتر از  و دريافتيتعداد تراكنش هاي ارسالي  AMAمدل 
امنيت نيز يكي از . هاي خريدار در صورت استفاده از شبكه هاي موبايل مي گرددباعث كاهش هزينه 

هيچ مركز نظارتي بر  Paywordدر مدل . مهمترين موارديست كه در اين قسمت بايد به آن اشاره كرد
واحد مالي و تسويه حساب وجود نداشته و حتي گواهي نامة مربوط به خريداران نيز توسط همين مركز 

  .اين امر خود مي تواند مشكالت امنيتي را در بر داشته باشد. ارسال مي گردد توليد و

به  Paywordبا مروري اجمالي بر مطالب عنوان شده در اين بخش، براحتي مي توان نتيجه گرفت كه مدل 
هيچ عنوان براي انجام پرداخت هاي خُرد از طريق موبايل مناسب نبوده و بهتر است به جاي آن از مدل 

AMA استفاده گردد.  
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 حوزه اين به مصنوعي هوش هاي مدل ورود زمينه بنايراين .ندندار بهينه و كامل بطور را مشتريان اعتباري

شبكه هاي عصبي به دليل انعطاف پذيري باالتر، در سال هاي اخير بيشتر مورد توجه   .است گرديده مهيا
در اين مقاله، به توضيح مدل شبكه عصبي مصنوعي براي اعتبار دهي مشتريان و طبقه بندي . قرار گرفته اند

ر رتبه بندي اعتبار و معرفي قابليت هاي اين نرم افزار د spssمتقاضيان دريافت وام با استفاده از نرم افزار 
بوسيله دو معيار حساسيت و تصريح، الگوي ROC curve با استفاده از. دهي مشتريان پرداخته شده است

مناسب براي طبقه بندي ريسك هاي خوب و بد اعتباردهي براي پيش بيني خوش اعتباري و بد اعتباري 
در رتبه بندي اعتباري بررسي  مشتريان ارائه مي دهد و كارايي و دقت مدل شبكه عصبي مصنوعي را

  . خواهيم كرد

 ROC curveرتبه بندي اعتباري، مدل رتبه بندي، شبكه عصبي ،پرسپترون چنداليه، : كلمات كليدي

 

  مقدمه 

 مؤثر بسيار كشور اقتصاد توسعه و پيشرفت در كارآمد سيستمي با بانكي هاي فعاليت گسترش و توسعه

 به را خود منابع اين توانند مي هنگامي بانكها . گرديد خواهد رقابتي محيط در بانك دوام باعث و بود خواهد

 مشتريان بندي رتبه و ارزشگذاري در قابلي سيستم از كه دهند تخصيص مشتريان به كارآمد و بهينه صورت

  .باشند برخوردار تسهيالت اعطاي هنگام در خود
با افزايش تقاضاي اعتبار و افزايش رقابت، . صنعت اعتبار امروزه نقش مهمي در اقتصاد كشورها يافته است

فرصت هاي جديد براي موسسات اعتبار دهنده بوجود آمده است و  نياز آنها را به  ابزارها و روش هاي نوين 
  . افزايش مي دهد

مورد توجه سياست گذاران اعتباري قرار دادرد، بحث در صنعت بانكداري يكي از موضوعات مهمي كه همواره 
به منظور مديريت و كنترل ريسك مذكور، سيستم هاي رتبه بندي اعتباري . مديريت ريسك اعتباري است

سوابق و اطالعات موجود، درجه اعتبار  سچنين سيستمي، بر اسا. مشتريان ضرورتي انكار ناپدير است
بهره . ساس ميزان ريسكي كه متوجه بانك خواهند كرد، رتبه بندي مي كندمشتريان را تعيين و آنان را بر ا

گيري از چنين سيستمي بانك را در گزينش مطلوب مشتريان خود ياري كرده و ضمن كنترل و كاهش 
  .  ريسك اتباري، سطح بهره وري فرآيند اعطاي تسهيالت بانكي را ارتقا مي دهد

ايران، در زمينه اعطاي تسهيالت اعتباري به مشتريان،روند منسجم و با وجود اهميت اين موضوع، در اقتصاد 
منظمي به منظور تعيين ريسك اعتباري، امتياز دهي، درجه بندي و همچنين تعيين سقف هاي اعتباري بر 
اساس شاخص هاي ريسك مالحظه نمي شود و شاخص ها بيشتر بر اساس تشخيص كارشناسي و كميته 

روش هاي آماري مختلفي در زمينه رتبه بندي اعتباري مورد استفاده قرار گرفته . اعتباري صورت مي گيرد
. اين مدل هاي آماري را عالوه بر مدل هاي رتبه بندي، طبقه بندي كننده و يا كارت امتياز نيز مي نامند. اند
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و با دريافت از اين مدل ها براي پيش بيني احتمال كوتاهي و يا عدم بازپرداخت وام توسط افراد متقاضي 
  . كننده وام استفاده مي شود

بيشتر از روش هاي آماري مانند مدل هاي رگرسيوني و روش تحليل مميزي براي نيز در مطالعات گذشته 
امتياز دهي و رتبه بندي مشتريان استفاده مي شد، ولي در سال هاي اخير با توسعه مدل هاي مبتني بر 

ات بسياري در كاربرد اين روش ها در مدل هاي امتيازدهي و هوش مصنوعي و روش هاي ابتكاري، مطالع
  . رتبه بندي اعتباري انجام گرفته است

از زماني كه سيستم هاي هوش مصنوعي نظير شبكه هاي عصبي مصنوعي، الگوريتم هاي ژنتيك و سيستم 
تباري مرسوم گشته طراحي و معرفي شده اند، استفاده از آنها در تحقيقات مالي و رتبه بندي اع 1هاي خبره

در اين مقاله به معرفي مدلهاي شبكه عصبي در رتبه بندي  .و به سرعت در حال گسترش و نوآوري است
اعتباري متقاضيان وام پرداخته شده است و مدل اصلي استفاده شده براي طبقه بندي، يك مدل شبكه 

  . عصبي پرسپترون چنداليه با الگوريتم يادگيري پس انتشار خطاست

 آن هاي مدل و بندي رتبه - 1

 را قابليت اين ها رتبه . است بازار به آن بازپرداخت دورنماي و گيرنده وام يك كيفيت اعالم بندي رتبه هدف
 شركت يك به نسبت بازار در كنندگان شركت و نظارتي مقامات مثل خارجي گران مشاهده براي كه دارند

 بندي رتبه قبول قابل مقررات با نزديكي ارتباط بندي رتبه اطالعات اعتبار البته.  نمايند ايجاد اعتبار بازار در
 اطالعات اساس بر توانند مي ها رتبه. هستند اعتباري خطر شده مختصر شكل بندي رتبه طبقات.  دارد

 محسوب دارايي يك گذاري ارزش براي مبنايي توانند مي يا باشند مرتبط نكول نسبي تواتر به گذشته
 هاي بازده كه است زماني شركتي، بدهي  دارايي مديريت بخش در ها رتبه براي تقاضا ترين شاخص. گردند
 براي ها رتبه. شوند مي تلقي بخشي عملكرد ارزيابي براي پايه معيار ريسك، حسب بر شده تعديل سرمايه
 پرتفوي با متناسب را آن و نموده گيري اندازه را اعتباري خطر كه كنند مي فراهم را امكان اين بانك

 ها، رتبه. نمايند اصالح و تعديل خطر انواع با رابطه در را بانك اكسپوژر مفهوم و كنند اداره اعتباري
 خطر بين ويژه مثبت اي رابطه و هستند مفيد وام يك يا و قرضه اوراق يك ارزشگذاري براي مخصوصاً
 طيف توجه علت بيانگر مجموع در فوق در مذكور داليل. كنند مي بيان را اسمي بازده و انتظار مورد اعتباري
 از كه دارند وجود متفاوتي هاي روش. است مالي موسسه يك بندي رتبه سيستم كيفيت به اي گسترده
 اشاره نكول وقوع احتمال گيري اندازه به توان مي جمله آن از. آورد بدست رتبه يك توان مي آنها طريق
 از اي مجموعه به متكي روش اين. است امتيازدهي روش دارد، كاربرد امروزه كه مشخصي روش. كرد

 به. شود مي داده امتياز جداگانه بطور معيارها از يك هر به . اند شده تعريف خوبي به يك هر كه معيارهاست

                                                 
1 . Expert Systems 
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. شوند مي جمع هم با اينها سپس شود، مي داده وزني است مرتبط معيارها از اي مجموعه به كه امتياز هر
 بين فاصل حد در كه گردد مي تبديل رتبه طبقات از يكي به امتياز اين. است كلي امتياز يك جمع، حاصل
 هاي سيستم از دسته آن جزو مصنوعي، عصبي هاي شبكه .گيرد مي قرار آن حداكثر تا كلي امتياز حداقل

 ساختار به را ها داده وراي در نهفته قانون يا دانش تجربي، هاي داده روي پردازش با كه دارند قرار ديناميكي

 محاسبات اساس بر كه چرا گويند مي هوشمند ها سيستم اين به خاطر همين به .كنند مي منتقل شبكه

 سعي محاسباتي هوش بر مبتني سيستمهاي اين .گيرند مي فرا را كلي قوانين مثالها، يا عددي هاي داده روي

 پيشرفت مالي حوزه در عصبي هاي شبكه كاربردهاي .دارند بشر مغز نوروسيناپتيكي ساختار مدلسازي در

 باشند، داشته كارايي توانند مي مالي امور در عصبي هاي شبكه كه هايي حيطه .است داشته گيري چشم

 پورتفوي مديريت ، اعتبار ارزيابي ، اهداف ارزيابي ، گذارها سرمايه رفتار بيني پيش ، مالي سازي شبيه شامل

  .باشد مي مالي بيني  پيش و  بهينه سرمايه ساختار تعيين ، قرضه اوراق اوليه گذاري قيمت دارايي
 طور به معمولي كامپيوتري تجهيزات و افزار نرم توسط توان مي را اعتبار امتيازبندي اساس بر تاييد فرايند

 كيفي، المانهاي خود عمليات در توانند نمي هايي سيستم چنين كه چند هر . داد انجام آميزي موفقيت

 استاندارد فرمت در مشتريان به مربوط اطالعات اكثر بعالوه، .كنند لحاظ را انسان گيري تصميم فرايند ذهني

 كليه در همچنين و جهان تجاري بانكهاي غالب در امروزه كه چند هر . رسد نمي گيرنده تصميم دست به

 شود مي استفاده مشتريان اعتباري ظرفيت و ريسك تعيين براي قضاوتي روش از اغلب كشور تجاري بانكهاي

 بر موثر مختلف فاكتورهاي زمان هم تحليل در انسان محدود توان به توجه با روش اين از استفاده ليكن ؛

 همچنين و آماري هاي روش با مقايسه در قضاوتي روش اعتبار كنندگان دريافت اعتباري ظرفيت و ريسك

  . است برخوردار كمتري كارايي از مصنوعي هوش هاي روش
  مطالعات انجام شده - 2

به مقايسه  1وست. در مورد كاربرد شبكه هاي عصبي در رتبه بندي اعتباري، مقاالت متعددي وجود دارد
و چهار مدل آماري  MLP 2  ،RBF 3  ،LVQ 4 ، FAR 5  ،MOE6دقت طبقه بندي پنج مدل شبكه عصبي 

در اين ميان . رگرسيون لجستيك، نزديك ترين همسايگي ها، آناليز مميزي و چگالي كرنل پرداخته است
  . به عنوان مدل هاي برتر انتخاب شده اند MOE ،RBF ،MLPمدل هاي 

 80 تا 76 بين شبكه اين دقت . نمود استفاده اعتبار امتيازدهي براي عصبي شبكه ار 1992 سال در جنسون

 و دزاي. شد مي شامل را وام متقاضي 125 تنها و بود كوچك بسيار جنسون نمونه اندازه چه اگر .بود درصد

                                                 
1 West,2000 
2 Multi Layer Perceptron 
3 Radial Basis Function 
4 Learning Vector Quantization 
5 Fuzzy Adaptive Resonance 
6 Mixture of Experts 
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 . پرداختند لجستيك رگرسيون و  خطي تمايز تحليل عصبي، هاي شبكه مقايسه به 1997 سال در همكاران

 بد و اعتبار خوش مشتريان به وام متقاضيان بندي طبقه در كه رسيدند نتيجه اين به مطالعاتشان در آنها

 به نسبت مشابهي عملكرد ونسبتا كند مي عمل بهتر خطي تمايز تحليل از عصبي  ي ها شبكه اعتبار

  . دارند لجستيك رگرسيون
 هاي مدل و مصنوعي عصبي شبكه قدرت مقايسه به خود دكتراي نامه پايان در 1 ترينكل 2006 سال در

 هاي شبكه بندي طبقه قدرت اينكه اول :داشت فرضيه دو وي. پرداخت اعتباري امتيازدهي در سنتي آماري

 شبكه هاي وزن تفسير هاي تكنيك تغيير با اينكه دوم و است بيشتر سنتي آماري هاي روش از عصبي

   .نمود اثبات را فوق فرضيه دو وي پژوهش نتايج .داشت خواهد متفاوتي نتايج اعتبار امتيازدهي عصبي،
موسسه مالي  12از يك مدل شبكه عصبي پرسپترون چنداليه براي طبقه بندي مشتريان  2و مالهترامالهترا 

استفاده و نتايج آن را با روش آناليز مميزي مقايسه كردند كه باز هم مدل شبكه عصبي دقت در آمريكا 
  . طبقه بندي باالتري را نشان داد

در . در مقاله خود از يك روش شبكه عصبي براي طبقه بندي متقاضيان وام استفاده كردند 3كيم و سون
درصد در داده هاي آزمايشي  69-84درصد در داده هاي فراگيري و  71- 84نهايت، مدل، دقت كلي معادل 

  . به دست آورد
لف از جمله پزشكي، در ايران نيز مقاالت متعددي در زمينه كاربردهاي شبكه عصبي در زمينه هاي مخت

اما كاربرد شبكه عصبي در رتبه بندي اعتباري كمتر مورد توجه قرار . مهندسي و اقتصاد به چاپ رسيده است
 –در مقاله اي با عنوان كاربرد سيستم هاي استدالل عصبي ) 1389(اخباري و مخاطب رفيعي. گرفته است

رتبه بندي اعتباري با استفاده از سيستم  فازي در رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك ها مدل
نتايج مطالعه آنها پس از . فازي جهت رتبه بندي مشتريان حقوقي بانكها ارائه داده اند –استدالل عصبي 

، مدل ارائه شده با 1380-1385آموزش و تست مدل بر اساس داده هاي بانك كشاورزي طي سال هاي 
   . را پيش بيني مي كنددرصد وضعيت اعتباري مشتريان  69.36دقت 

 اعتباري بندي رتبه تركيبي هوشمند سيستم طراحي با عنوان در مطالعه اي) 1388(رجب زاده و همكاران 

 فازي هيبري و هيبريدي سيستم نتايج ،تركيبي فازي استداللي هاي مدل از استفاده با ها بانك مشتريان

 هوشمند سيستم باالي قدرت و دقت از حاكينتايج  د،كردن مقايسه خبره سيستم نتايج با را سيستم

به ) 1386(نيلساز و همكاران  .است مشتريان اعتباري بندي رتبه در خبره سيستم به نسبت هيبريدي
ش اقساطي متقاضيان وام پرداختند و مدل بررسي كاربرد شبكه هاي عصبي در رتبه بندي اعتباري فرو

شبكه عصبي براي طبقه بندي متقاضيان دريافت وام فروش اقساطي ارائه و عملكرد اين مدل را با دو مدل 

                                                 
1 Trinkle 
2 Malhotra, R & Malhotra, D.K,2003 
3 Kim & Sohn,2004 
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مميزي و رگرسيون لجستيك مقايسه كردند و نشان داند كه مدل شبكه عصبي در مقايسه با آماري آناليز 
   . و دقت باالتري برخوردار است ساير مدل هاي مورد مطالعه، از كارايي

  و ويژگي هاي آن  1شبكه عصبي مصنوعي  - 2
 هوش و كامپيوتر علوم شاخه در غيرخطي و پيچيده معادالت سازي مدل براي مصنوعي عصبي شبكه  

 مصنوعي عصبي هاي شبكه گيري شكل اوليه ايده انسان عصبي سلولهاي ساختار .است شده مصنوعي ارائه

 شبكه مدل ولي ارائه 1958 سال در2راسن بالت  توسط مصنوعي عصبي شبكه شد مدل اولين .است بوده

 هوش زمينه در زيادي كاربرد كه شد ارائه3رامل هارت  توسط  و 1986 سال در خطا پس انتشار با عصبي

 مصنوعي عصبي هاي شبكه قدرت .است كرده پيدا مختلف هاي زمينه در پيچيده هاي تحليل و مصنوعي

 و متغيره چند تحليلهاي زمينه در قوي ابزار يك به را تكنيك اين متغيرها، پيچيده ارتباطات لسازي مد در
 .است كرده تبديل متغيرها بين پيچيده ارتباطات سازي مدل

شبكه عصبي مصنوعي يك نمونه سيستم پردازش است كه در آن از سيستم هاي عصبي بيولوژيك مانند مغز 
عضو كليدي اين ساختار جديد سيستم پردازنده اطالعات است كه تعداد زيادي از .  الهام گرفته شده است

آن ها به صورت مجتمع مانند هورمون هاي مغز با يكديگر كار مي كنند تا بتوانند مسائل خاصي مانند 
    .تشخيص الگو يا طبقه بندي داده ها را از طريق فرايند يادگيري حل كنند

  :است  بي به دو صورتيادگيري در شبكه هاي عص
   4تحت نظارت - 1
  5بدون دخالت انسان  - 2

در واقع كار شــبكه هاي عصـبي  .يادگيري تحت نظارت است يادگيري در شبكه هاي عصبي رايج به شكل
 .با نشان دادن اشياء ماهيت هر شيء براي كودك مشخص مي شود. يادگيري كودكان است  مانند

ANN  يك . استوعي يا سيستم هاي خبره است كه با منطق فازي مرتبط شاخه اي از زمينه هوش مصن
شبكه عصبي مصنوعي مي تواند به عنوان يك جعبه سياه در نظر گرفته شود كه قادر است الگوهاي خروجي 

شبكه هاي عصبي در واقع مثلثي هستند كه سه ضلع .  را پس از تشخيص الگوهاي ورودي گزارش دهد
  : مفهومي دارند

    تجزيه و تحليل داده هاسيستم  - 1
  نورون يا سلول عصبي - 2

                                                 
1 Artificial Neural Network (ANN) 
2 Rosenblatt 
3 Rumelhart 
4 Supervised 
5 Unsupervised 
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  شبكه يا قانون كار گروهي نورون ها - 3
ها با  نورون . كه شبيه مغز عمل مي كنند مرحله اي موسوم به يادگيري دارند شبكه هاي عصبي

را كه وظيفه حمل داده ها  هاي ارتباطي مرتبط هستند پردازشگرهاي شبكه به صورت غير مستقيم به كانال
هاي  بر عهده دارند و تنها بر روي داده هاي محلي خود كه به عنـوان ورودي از طـــريـق كــــانـال

هستند كه تعداد اليه هاي آن  1چنداليه  ها به صورت اين شبكه. ارتباطـي دريافت مي دارند، عمل مي كنند
ر هر اليه مخفي از پارامترهايي است بستــگي به پيچيـدگي مسـئله دارند و تعـداد اليه ها و تعداد گره ها د

هر چه تــعداد اليه ها بيشتر باشد سيستم قادر به درك .كه توســط كاربر قابـل تنظيم اســت 
در اين شبـكه ها با پردازش موازي از طريق وزن ها سيناسپي داده ها راه خود .هاي بيشتري است  پيچيدگي

طرز كار يك مدل   .گرفته مي شود) هاي داراي خطا يا بي ربط داده (  2دامپ را باز كرده و جلوي داده هاي
سلول عصبي بدين صورت است كه خطوط يا كـانـال هـاي ورودي ، سيگنـال هاي تحريكي يا مهـاري را 

در  . كـه همـان پـارامتـرهـاي تعـريف كننده سيستم هستند به جسم سلولي يا گره هاي عصبي مي آورند 
وجــود دارد كــه شــدت تـحـريـك در آن ضــرب ) وزن سيناسپي ( ك ضريب عددي ابتداي هـر كـانال ي

اگر مثبت باشد يك ســـيگنال تحريـكي و اگــر منفـي بـاشد يك سيگنال مهاري است؛ اين . شود  مي
هاي مختلف به جسم سلولي  ســيــگــنــــال هــــاي تــحـــريـكـــي يـــا مـهـــاري كـــه از ورودي

اگر از ميزان آستانه كمتر باشد سلول عصبي خاموش شده . مي رسند ، با هم به صورت خطي جمع مي شود 
مي شود و جريان الكتريكي ثابتي در خروجي ايجاد مي كند كه به  3شليك    و در غير اين صورت

كه به تدريج به هاي عصبي اين است  مــشــكـــل شبكه. هـــاي ديــگـــر وارد مـــي شـــود  ســلـــول
ها كم مي شود ، براي رفع اين مشكل بايستي  حفظ كردن الگوها مي پردازند و قابليت تجزيه و تحليل آن

گـره هـا كـم شـود، در ايـن صـــورت شــبــكــه مـجـبــور بــه تـعـمـيــم مــي شــود   تـعــداد
دي كه هيچ راه حل الگوريتمي وجود ندارد هاي عصبي مصنوعي براي حل مسائل پـيـچـيـده يا موار شـبـكه.

  . گيرد  يا بسيار پيچيده هستند مورد استفاده قرار مي
مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي مدل هاي محاسباتي هستند كه قادرند رابطه بين ورودي ها و خروجي 

  .هاي يك دستگاه را با شبكه اي از گره هاي متصل به هم تعيين مي نمايد

  

  

  

                                                 
1 Multilayer 
2 dump 
3 fire 
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  نمايش شبكه عصبي – 1شكل 

 .  

هاي قابل پيگيري است ،كه هر كدام بسته به نوع مجهوالت در مواردي  چهار نوع هدف كلي توسط اين شبكه
   :خاص قابل بهره گيري است

  طبقه بندي- 1
، داده هاي نمونه هاي مختلف به شبكه داده مي شود و نام گروه هر نمونه به عنوان خروجي براي طبقه بندي

پس از آموزش مناسب شبكه قادر خواهد بود با دريافت داده هاي مربوط به نمونه هاي   ،شود مشخص مي
به عنوان مثال مي توان پارامترهاي    .جديد مشـخص كند كه ايـن نمـونه بـه كـدام طبــقه متــعلق است

سالم بودن يا (عيت فرد آزمايشگاهي بيماران مبتال به سرطان پروستات و افراد سالم را به عنوان ورودي و وض
را به عنوان خروجي به شبكه داده در اين صورت شبكه پس از يادگيري خواهد توانست ) سرطاني بودن

  .پارامترهاي فرد جديد را گرفته و سرطاني بودن او را پيشگويي كند
  تخمين تابع- 2

دازه گيري ايجاد مي كنند ، شبكه با تأثيرات پيچيده در سيستم پاسخي قابل ان ورودي   پارامترهاي زماني كه 
به عنوان مثال شبكه مي تواند پس از آموزش، با . مي تواند آموزش بيابد تا اين پاسـخ را پيشــگويي كند 

  .دريافت داده هاي مربوط به هر مولكول جديد در داروها ، شدت اثر آن را پيشگويي كند
    پيشگويي- 3

زماني به كار برده مي شود ؛ يعني جايي كه داده ها مربوط به اصطالح پيشگويي در اينجا براي سري هاي 
مانند پيشگويي . نمونه هاي پياپي هستند و داده هاي هر نمونه براي پيشگويي نمونه بعدي استفاده مي شود 

  .CCUوضعيت آتي بيمار بستري در بخش 
     خوشه كردن- 4
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بندي داده ها بر  يعنـي طبقه. اسـت 1يـادگـــيـريايــن نــوع كـــــاركـرد شـــبكـه هـــا مـربـوط بـه   
  .حسب رفتار و بر هم كنش هاي دروني آن ها بدون داشتن الگو يا فرضيه قبلي است 

موجودات هاي مختلف بدن  هاي عصبي تقريبي از رفتار مغز و اعصاب در قسمت همانطور كه بيان شد، شبكه
هاي عصبي يك پردازشگر موازي  شبكه. باشند اساس كاربرد ميهاي مختلف بر  د و داراي قابليتزنده هستن

وداراي محاسبات قوي و ارزشمند از  داده و   دباشن و اعمال مياست كه در يك لحظه داراي آموزش  
 .اطالعات هستند

هاي زياد هستند باعث انعطاف پذيري و درجه آزادي  ها و اليه هاي عصبي كه داراي نرون در ساختار شبكه
تر خواهد شد اما داراي توانايي زياد در اصالح و  شوند ولي زمان محاسبات طوالني در سيستم عصبي مي زياد

همچنين قابليت توليد الگوريتم . باشند و داراي قابليت حذف اغتشاش و نويز هستند تعميم پذيري مي
  .تطبيق پذير هوشمند بر پايه كاربرد را دارند

ند چر و الگوريتم هاي متنوعي از شبكه هاي عصبي ارائه شده است و هر تاكنون مدل هاي مختلف با ساختا
به طور كلي . تفاوت دارند، اما تمام اين مدل ها يك هدف مشترك را دنبال مي كنند اين مدل ها با يكديگر 

سلول هاي عصبي كه تشكيل دهنده يك شبكه عصبي مي باشند ماشين هاي محاسباتي هستند، كه از 
       :و زنجيره اي تشكيل مي شوند و داراي خواص زيرند) لولس(اجزاي ساده

  قابليت يادگيري و تطبيق پذيري   

  قابليت تعميم پذيري 

  پردازش موازي   

  مقاوم بودن   

 عموميقابليت تقريب    

 براي اين منظور نمونه هاي اوليه را به شبكه .قابليت يادگيري يعني توانايي تنظيم پارامترهاي شبكه عصبي
اگر نمونه هاي جديد به اين شبكه . اعمال مي كنند شبكه، پارامترها را بر اساس اين نمونه ها تنظيم مي كند

. مي توان بدست آورد كچرا با درصد خطاي كو مناسباين طريق آموزش ديده، اعمال شود، خروجي  كه به
يا اصالح  با اين ترتيب شبكه هاي عصبي مي توانند با تغيير شرايط به صورت هوشمندانه، خود را تطبيق 

 . نمايد

 در مقابل شبكه مي تواند پس از آنكه نمونه هاي اوليه به شبكه آموزش داده شد،يعني  قابليت تعميم پذيري
اين خروجي . قرار گيرد و يك خروجي مناسب توليد نمايد) يدهاي جد ورودي(وروديهاي آموزش داده نشده 

  . فرايند درون يايي نيست به دست مي آيدبر اساس مكانيسم تعميم، كه چيزي جز 

                                                 
1 Unsupervised 
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هنگامي كه شبكه عصبي در قالب سخت افزار پياده مي شود سلولهايي كه در يك تراز يعني  پردازش موازي
اين ويژگي باعث افزايش سرعت . به وروديهاي آن تراز پاسخ دهندقرار مي گيرند مي توانند به طور همزمان 

در واقع در چنين سيستمي، وظيفه كلي پردازش بين پردازنده هاي كوچكتر مستقل از . پردازش مي شود
  .يكديگر توزيع مي گردد

  واقعدر يك شبكه عصبي رفتار كلي آن مستقل از رفتار هر سلول در شبكه مي باشد در يعني مقاوم بودن
باعث مي شود تا خطا  كلي شبكه برآيند رفتارهاي محلي تك تك سلولهاي شبكه مي باشد كه اين امررفتار  

وم بودن در ااين خصوصيت باعث افزايش قابليت مق. هاي محلي سلولها از چشم خروجي نهايي دور بمانند
  .شبكه عصبي مي گردد

اليه مخفي به شرط آن كه تعداد  اليه، با يك يا چندشبكه هاي عصبي چند  عمومي يعنيقابليت تقريب 
تابع غير خطي پيوسته اي را در فضاي تركيبي  نرونهاي اليه ها مخفي كافي داشته باشند، مي توانند هر 

  . تخمين بزنند

 اليه چند پريسپترون شبكه ساختار - 3

 تمامي (MLP)اليه چند شبكه پريسپترون يك در .مي شود تشكيل اليه تعدادي از معموالً شبكه يك

 پنهان هاي نرون تمامي و خروجي اليه يك در خروجي نرونهاي و تمامي ورودي اليه يك در ورودي نرونهاي

 نرونهاي مانند تعداد متغيرهاي بايد شبكه اين طراحي در .مي شوند توزيع پنهان اليه يا چند يك در

 نرونهاي تعداد .شود تعيين نرونهاي خروجي تعداد و پنهان نرون هاي و پنهان اليه هاي تعداد ورودي،

 بررسي مورد متغير آينده مقادير پيش بيني استفاده براي مورد ورودي بردار متغيرهاي تعداد با برابر ورودي

 سري پيش بيني براي .است تعيين قابل راحتي به مشخص و تعداد ورودي ها عالي، پيش بيني براي .است

داده  در الگوي موجود كشف براي كه است اي با وقفه مشاهدات تعداد با برابر ورودي هاي تعداد نرون زماني،
مي  ورودي نرونهاي از زياد خيلي يا خيلي كم تعداد وجود .مي رود كار به آن آينده مقادير پيش بيني و ها

 ورودي نرونهاي تعداد تعيين بنابراين، .دهد قرار تأثير را تحت شبكه پيش بيني و يادگيري قابليت تواند

 ساختار خود خصوص در مهمي بسيار اطالعات حاوي زيرا است؛ زماني سري در پيش بيني عامل مهمترين

 به در مهمي بسيار نقش نيز پنهان اليه هاي نرونهاي .است ها داده )غيرخطي يا خطي( پيچيده همبستگي

به  كه هستند پنهان اليه هاي در پنهان هاي نرون اين واقع در .دارند شبكه موفقيت آميز يك كارگيري
 پيچيده كامالً نقشه غيرخطي يك طرح ريزي و داده ها در موجود الگوي شكار ويژگي ها، كشف اجازه شبكه

 پنهان، هاي نرون نبود صورت در كه توجه داشت بايد .مي دهند را خروجي و ورودي متغيرهاي ميان

 براي خطي آماري هاي مدل كاركرد همانند كاركردي خطي، هاي خروجي نرون با ساده هاي پرسپترون

 هر با را غيرخطي پيچيده تابع هر مي تواند پنهان اليه يك با مصنوعي عصبي شبكه يك .پيش بيني دارند

 براي مخفي اليه يك از پژوهشگران رو، بيشتر اين از )1989 ديگران، و هورنيك( بزند تقريب دقت از درجه
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 زمان امر اين و دارد احتياج پنهان نرون زيادي تعداد به پنهان يك اليه .كنندمي  استفاده بيني پيش

 پنهان و اليه هاي پنهان نرونهاي تعداد تعيين براي روش معمول ترين .مي كند طوالني را بسيار آموزش

 مورد موضوع به توجه با و سادگي به معموالً خروجي نرونهاي تعداد.است 1خطا و آزمون يا تجربي روش

    .مي شود مطالعه تعيين
نقش هر نرون . نرون هاي موجود در اليه باالدست به نرون هاي موجود در اليه پايين دست ارتباط دارند

محاسبه مجموع وزن داده شده نرون وردوي و سپس گذراندن اين مجموع از يك تابع به نام تابع انتقال مي 
دو نوع از توابع مرسوم در شبكه پرسپترون . خطي باشدتابع انتقال مي تواند يك تابع خطي يا غير. باشد

  . چنداليه، تابع سيگموييد و تانژانت سيگموئيد مي باشد كه در شكل هاي زير اين توابع نشان داده شده اند
  

  
پيش  نوع دو .دارد بستگي  2افق پيش بيني به خروجي نرونهاي تعداد زماني، سري پيش بيني مسأله براي
 يك شامل جلو به گام چند بيني پيش و نرون خروجي يك شامل جلو به گام يك بيني يشپ صورت به بيني

 روش .دارد وجود روش دو نيز جلو به چندگام صورت به پيش بيني براي .دارد وجود خروجي نورون چند يا

 اين در .است تكراري پيش بيني از عبارت شود، مي استفاده آن از نيز جنكينز - باكس در روش كه اول

 ورودي عنوان به تكراري به صورت پيش بيني مقادير آن در و است نياز خروجي نرون يك به فقط روش

 داده اجازه شبكه به روش اين در .است مستقيم روش روش دوم .رود مي كار به آينده پيش بيني هاي براي

 ژانگ(باشد  بهتري روش مستقيم روش كه مي رسد نظر به .باشد داشته خروجي چندين نرون كه مي شود

  )3،1994ترلين و
  : روش تحقيق -4

هستند كه بخش  مدل هاي رتبه بندي اعتباري، يكي از مهمترين و اساسي ترين سيستم هاي تصميم گيري
هدف مدل هاي . عمده اي از اطالعات مورد نياز موسسات اعتباردهنده در مديريت اعتبار را فراهم مي كنند

ني احتمال عدم بازپرداخت اعتبار از سوي مشتريان و يا طبقه بندي متقاضيان رتبه بندي اعتباري، پيش بي
                                                 
1 Trial and Error 
2 Forecasting Horizon 
3 Zhang and Thearling 
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به عبارت ديگر، رتبه بندي اعتباري مجموعه اي از مدل هاي تصميم . اعتبار به دو گروه خوب و بد است
  . يان كمك مي كنددهندگان در اعطاي اعتبار به مشتر گيري و روش هاي مرتبط با آنهاست كه به اعتبار

اين مقاله هدف اصلي، استفاده و معرفي مدلهاي شبكه عصبي در رتبه بندي اعتباري متقاضيان وام است،  در
لذا مدل اصلي استفاده شده براي طبقه بندي، يك مدل شبكه عصبي پرسپترون چنداليه با الگوريتم 

  . پس انتشار خطاست يادگيري
استفاده مي  موجود است bankloan.savفايل داده هاي  كه درمشتري  850اطالعات مربوط به  از

 با استفاده از نمونه گيري تصادفي از اين .مورد اول مشترياني هستند كه قبال وام گرفته بودند 700.كنيم
بكار  رتبه بنديو باقي مشتريان را براي تحليل  كنيممي اي  ايجاد  مشتري يك پرسپترون چند اليه 700
مشتري آينده به عنوان مشتريان خوش ريسك يا بد  150طبقه بندي بنابر اين از مدل براي  .گيريم مي

تحليل ، داده ها را رگرسيون لجستيك  با استفاده ازمامور بانك داده ها در اينجا  .كنيممي ريسك استفاده 
  .شود خواهد بداند چگونه پرسپترون چند اليه اي به عنوان ابزار طبقه بندي استفاده مي و مينموده 

در تحليل   .كنيم كه تحليل ها را به درستي تكرارما اين اجازه را مي دهد  ضاي تصادفي بهانتخاب اع
مشتريان گذشته در نمونه ي يادگيري ثبت شده % 70رگرسيوني كه مامور بانك قبال انجام داده است حدود 

به طور  داريم تا دي يك متغير دسته بناين نشان مي دهد كه نياز به . باقيمانده در نمونه اعتبار% 30اند و 
    .در اين  تحليل ها را ايجاد كند الزم ي دقيق نمونه ها
عنوان ه را ب 2متغير سطح تحصيالتو  عنوان متغير وابسته ه را ب 1كه قبال در وام تاخير داشتند متغير افرادي

بعد از مدلسازي و وارد كردن متغيرهاي وابسته و مستقل در مدل، خروجي هاي .كنيم ميانتخاب  3ريتوكو
  . مدل را بصورت زير تفسير مي كنيم

  خالصه فرآيند شبكه – 1جدول 

 
 داده در نمونه بيرون نگاه داشته و 201مورد در نمونه يادگيري ثبت شده اند و  499دهد كه  نشان مي نتايج

داده اي كه از تحليل دور نگه داشته شده اند همان مشتريان مربوط به  150. اعتبار ثبت شده اند به عنوان
براي تضمين اينكه  دهد و مي هشبكه عصبي ساخته شده  ارائ بارهدرت ااطالعجدول زير  .باشد آينده مي

  .مي باشدمفيد  ،تصريح درست بوده است
  

                                                 
1 previously defaulted 
2 level of education 
3 covariates 
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  اطالعات شبكه  – 2دول ج

  
  

  مدلخالصه  -3جدول 

  
  

ج يادگيري و كاربرد شبكه  نهايي راجع به نتايدهد كه در باره  اطالعاتي را ارائه مي  ،خالصه ي مدل 3جدول
  .و اعتبار است بيرون نمونه

نفر از افرادي كه قبال تاخير در پرداخت وام  124از  نفر 74از ميان مواردي كه مدل ايجاد كرده است ، 
نفر از كساني كه تاخير نداشتند  هم به درستي  375نفر از  174.دسته بندي شده اند يبدرست 1داشتند

%  15.6ندي شده است  در مقابل از موارد يادگيري بدرستي دسته ب% 84.4بطور كلي . دسته بندي شده اند 
يك بهتر بايد بدرستي  يك مدل.كه در جدول خالصه مدل نشان داده شده ست نشان داده شده اند ردنا

  .درصد باالتري از اين موارد را مشخص كند
سازد كه تمايل به خوش بيني در نرخ دسته بندي و  دسته بندي هاي بر اساس مورد ها معموال مدلي را مي

نمونه خارج مانده يا اعتبار براي برسي اعتبار مدل كمك . دهد طبقه بندي دارد و آنها را متورم تر نشان مي

                                                 
1 previously defaulted     
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 پيشنهاد ميروش اين  .به درستي دسته بندي شده اندبوسيله مدل از اين موارد %  74.6در اينجا . كند  مي
  .صحت دارد 4/3 مورد نظر كلي در وقع مدلطور ه دهد كه ب

اعتبار همين  يون لجستيك كه مامور بانك قبال انجام داده بود ، نمونه هاي ياد گيري وستحليل هاي رگر در
از پيش بيني  در صد بيشتريشبكه عصبي در . )% 80حدود ( كردند در صد ها را به درستي پيش بيني مي

تر در نمونه اعتبار براي پيش بيني مشترياني كه حقيقتا ضعيف د گيري يك پيش بيني ادرست را در نمونه ي
درست براي نمونه  % 59.7ونه اعتبار در مقابل براي نمدرست % 45.8(   انجام شده است تاخير داشتند

به اين نتيجه مي رسيم كه   ،دول خالصه مدل گزارش داده شدجدر با تركيب قائده توقف كه ). يادگيري 
رات يييادگيري بوسيله  تغ يداده ها ي بهتر باشيم كه دربه دنباي الگويزنويسي شود يعني شبكه بايد با

  .شود تصادفي ظاهر مي
را قبال درست شبيه تحليل هاي  1نديبا تعريف يك نمونه آزمون براي كمك به اجراي شبكه  متغير تقسيم ب

حال سهمي از نمونه يادگيري را . رگرسيون لجستيك ساختيم كه هيج مفهومي از نمونه آزمون وجود نداشت
  : خروجي هاي مدل به اين صورت مي باشد. كنيممي برداريم و  و به عنوان نمونه آزمون تعريف 

  خالصه فرآيند شبكه –4 جدول

  
 

 مورد جزو نمونه 101كه قبال موردي كه قبل جزو نمونه يادگيري ثبت شده بودند حال موردي  499از بين 
ساختار  اين است كهتغيير بوجود آمده است و اطالعات شبكه تنها در جدول . شدندثبت  آزمون دوباره
  .واحد در اليه ي پنهان است 7در  انتخاب  شده

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 partition 
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  اطالعات شبكه – 5جدول                                                           

  
 .ن و اعتبار برابر استوميان نمونه هاي يادگيري آزم، ر پيش بيني هاي غلطد دهمانطور كه مشاهده مي شو

نين اين نتايج چهم .الگوريتم برآورد متوقف شده زيراكه  خطا از اين مرحله به بعد افزايش نداشته است
يادگيري مازاد داشته و اين مساله بوسيله ي اضافه كردن مدل اوليه شايد در واقع دهد كه  پيشنهاد مي

  .وچك استوالبته اندازه هاي نمونه ك نمونه آزمون حل شده است
  خالصه فرايند مدل  -6جدول 

  
شبكه در   ،براي دسته بندي 0.5احتمال كاذب  نشان داد كه استفاده از مرز و نقطه قطع 1جدول دسته بندي

  .داران بهتر عمل نموده است تاخيريش بيني تاخير نداران نسبت به پ
  جدول دسته بندي  -7جدول 

  
  

                                                 
1 classification table 
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اين قسمت در نتيجه  .دهد دود از توانايي پيش بيني شبكه  به شما ميحيك ديد م ر قطع و انفصاليمقاد
را  1نمودار راك كرو بهتربنابراين براي مقايسه رسد   شبكه هاي رقيب زياد جالب بنظر نمي بابراي مقايسه 
نمودار راك كرو بوسيله دو معيار حساسيت و تصريح، الگوي مناسب براي طبقه بندي ريسك . رسم مي كنيم

هاي خوب و بد اعتباردهي براي پيش بيني خوش اعتباري و بد اعتباري مشتريان ارائه مي دهد و كارايي و 
   .ري بررسي خواهيم كرددقت مدل شبكه عصبي مصنوعي را در رتبه بندي اعتبا

اين حساسيت احتمال اين است  .الگوي طبقه بندي استبراي سودمندي و فايده  يمعيار: 2حساسيتمعيار 
مقدار  .شود در نمودار راك كرو رسم مي  y ري محوودرستي دسته بندي شود و و ره كه حالت هاي مثبت ب

  .باشد براي حساسيت بيانگر نرخ منفي غلط مي 1
اين حساسيت احتمال اين  .الگوي طبقه بندي است براي سودمندي و فايده نيز معيار اين :  3صراحتمعيار 

 .شود در نمودار راك كرو رسم مي  xردرستي دسته بندي شود و روي محوه است كه حالت هاي منفي ب
  .باشد براي حساسيت بيانگر نرخ مثبت  غلط مي 1مقدار 

  

  
  

 مي  yes و ديگري براي گروه   noيكي براي گروه .دهد  منحني را نشان مينمودار موجود در اينجا دو 
اين نمودار بر  .باشد در جه متقارن مي 45از آنجا كه تنها دو گروه وجود دارد منحني ها نسبت به خط . باشد

  .باشد  اساس نمونه هاي يادگيري وآزمون مي

                                                 
1 ROC Curve  
2 sensitivity 
3 specificity 
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،  احتمال براي هر دسته  ،داخل جدول سطح زير نمودار يك  خالصه ي عددي از  راك كرو است و مقادير 

احتمال كاذب  بودن در آن دسته  براي يك حالت تصادفي انتخاب شده  بيشتر از اين احتمال و پيش بيني 
 .دهد ارائه ميرا  اين دسته انتخاب شوداست كه حالت تصادفي خارج از 

 معيار خاصي يمقادر باشالزم است در اين جا . تبراي دقت شبكه اس آماره اي خالصه ر نمودارسطح زي 
نمودار پيش بيني با مشاهدات يك شروع بصري در اين . مانتخاب كنيمشتريان طبقه بندي شده  بوسيله

  .دهد مرحله به ما مي
  

  
  

از يك نمودار جعبه اي خوشه اي  ،ده  نمودار پيش بيني با مشاهداتدسته بندي شبراي متغير وابسته 
مطابق با دسته هاي پاسخ   xمحور. دهد براي نمونه هاي يادگيري و آزمون ارائه ميب احتماالت كاذ

  .مطابق با دسته بندي هاي پيش بيني شده است وعالئم و اختصاراتمشاهده شده است 
ال شده است يعني احتم مشاهده noحالت هايي است كه نشان دهنده شكل اول در سمت چپ نمودار 
قرار  yروي محور 0.5قسمتي از نمودار جعبه اي كه باالي  .باشد مي  no كاذب پيش بيني شده براي دسته

و قسمتي از نمودار . بود كه در جدول دسته بندي نشان داده شده استنگر پيش بيني هاي درست ادارد بي
از جدول دسته بندي به ياد آوريد  .نادرست است هاي ياست بيانگر پيش بين 0.5جعبه اي كه پايين تر از 
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 .كرد بسيار خوب عمل مي0.5صال فبا نقطه ان  noكه شبكه در پيش بيني حالت هايي با دسته بندي 
  .هاي پاييني و بعضي موارد پرت در دسته بندي قرار نگيرندك دارسياين و شايد تنها  بخشي از از ربنابر

مشاهده شده است و احتمال پيش بيني  noاست كه  حالتينشان دهنده در نمودار  سمت چپ ازدوم شكل 
ل نسبت ودار اومدو ن ،دو دسته در متغير هدف وجود داردتنها  هنجا كآاز  .باشد مي  yes كاذب  در دسته

  .تندمتقارن هس 0.5به خط افقي 
و احتمال كاذب پيش  باشد مي  yesمشاهده شده  كه دسته اييه سومين نمودار از سمت چپ بيانگر حالت

  .متقارن اند 0.5ي قاين  نمودار و نمودار آخري نسبت به خط اف. باشد  مي no در دسته يبين
مشاهده شده است و احتمال  yesدر دسته بندي  آخرين نمودار از سمت چپ براي حالت هايي است كه

است بيانگر پيش  0.5باالي قسمتي از نمودار جعبه اي كه كه . بوده است   yes كاذب پيش بيني در دسته
كه پيش بيني داريم ز جدول دسته بندي به ياد ا.بيني هاي درست  است كه در جدول نشان داده شده است 

، بنابراين قسمت بود 0.5انفصال  طبا استفاده از نقا yesنصف حالت ها با دسته بندي شبكه كمي بيشتر از 
  .خوب اين جعبه دسته بندي نشده است

رسد كه با كم كردن نقطه انفصال براي دسته بندي  يك حالت به  به نمودار اينگونه بنظر ميبا مشاهده 
ه ي دوم وپايين جعبه ي چهارم ، اين حدودا همان مقداري است كه باالي جعب0.3به حدود    yesعنوان 
ه هيچ مشتري شود كه به تاخير داران آينده دست يابيم بدون اينك اين كاهش نقطه انفصال باعث مي  ،است

سته بندي مجدد و در طول جدول دوم باعث د   0.3به  0.5يعني حركت از  .خوب بالقوه را از دست دهيم
 ميعنوان تاخير داران پيش بيني شده تا كمي از مشتريان تاخير ندار در طول چهارچوب به بغلط نس

بسياري از تاخير داران داخل  شود باعث مي كه در طول جعبه چهارم اين حركت نقطه انفصال در حالي.شود
  .شده دسته بندي شدند يدرستي به عنوان تاخير داران پيش بينه جعبه ب
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گيري يك  هدفبوسيله    gainصد كل تعداد حالتهايي را در يك دسته مشخص در 1نمودار سود انباشته
در   yes دسته بندي طه روي منحني برايقاولين نبراي مثال  .گيرد درصد تعداد كل حاالت را در نظر مي

و همه موارد  كنيميك مجموعه داده را در شبكه دسته بندي  راگبه معناي اين است  كه )  10%و30(%نقطه 
درصد  30درصد بااليي تقريبا  10داشت  متظار خواهيان ،يممرتب  كن yesحتماالت پيش بيني كاذب ا ارا ب

يي كه الدر صد با 20به همين صورت ). رانيعني تاخير دا (قرار دارند  yesهمه مواردي است دقيقا در دسته 
درصد  100اگر  .است  2درصد تاخير داران 70درصد حاالت شامل  30درصد تاخير داران است و 50شامل 

  .يافت مها دست خواهي مجموعه داده رداران دبه همه تاخير  م،هاي امتياز بندي را انتخاب كنيمجموعه داده 
از بندي شده را به صورت تصادفي يدرصد موارد از داده هاي امت 10اگر . طري خط پايه منحني استقخط 

 3هستند را سود  yesهايي را كه واقعا  درصد همه حالت 10داشت كه تقريبا  مانتظار خواهيم انتخاب كني
 براي نمودار سود تجمعياز  ميتوان. بريم مي يبيشتر سودچه از خط پايه نمودار باالتر رويم ر ه.   مكني

ي كه مربوط به سود مورد نظر است فتن براي انتخاب يك نقطه انفصال بوسيله  انتخاب  درصدكمك گر
  .فصال مورد نظر رديابي نمودسود دلخواه را با مقدار نقطه انتوان درصد  ميسپس   .استفاده نمود

هرينه اينكه يعني  .و نوع دوم دارد اول هاي نوع بستگي به هزينه سازد يك سود مورد نظر را مي كه آنچه
عنوان  ينه اينكه يك تاخير ندار را بهزو ه) خطاي نوع اول(دار را جزو تاخير ندار دسته بندي كنيم يك تاخير

حسابي اولين اهميت و نگراني باشد آنگاه اگر بد. چيست )خطاي نوع دوم( تاخير دار دسته بندي كنيم
كن است متناظر با رد وام به مدر نمودار سود تجمعي اين م. مكاهش دهيكه خطاي نوع اول را  مميخواهي

درصد افراد  90باشند كه حدود  yesدر صد باالي احتمال پيش بيني كاذب  40متقاضياني باشد كه جزو 
  .برد باشد اما تقريبا نزديك نيمي از جمع متقاضيان را از بين مي تاخير دار مي

تواند  درنمودار اين مي. كردرا كم اول بايد خطاي نوع  ي است آنگاهلاص هدف اگر افزايش تعداد مشتريان
كشد و بقيه جمعيت  درصد تاخير داران را به تصوير مي 30درصد اوليه كه  10متناظر با اين باشد كه رد 

 .معموال هر دو موضوع اهميت دارد هم بد حسابي هم افزايش تعداد مشتريان. از دست مي دهيممشتريان را 
كه بهترين تركيب حسايست و تصريح را ك تصميم براي دسته بندي مشتريان يبود  ميخواه مجبور نابر اينب

  .مدهد انتخاب كني مي

                                                 
1 cumulative gain chart 
2 defaulter 
3 gain 
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با نرخ سود تجمعي براي  متناظر  xمقادير روي محور . ز نمودار سود تجمعي بدست مي آيد ا 1مودار ترقين

 اين .باشد مي  yes %30ي براي دسته بند% 10افزايش در هر نمودار نسبت به خط اصلي است و بنابر اين 
  .سازد كه  اطالعات را از روي نمودار سود تجمعي بدست آوريم يمم اين فراهراه ديگر براي 

  .مي باشد) آزمون(بر اساس نمونه هاي ياد گيري وتست  ترقي و سود انباشته  نمودار هاي
  

  
  

، براي شبكهشده  يبراي اينكه چقدرارزش مدل پيش بيناهميت يك متغير مستقل اين است كه معيار 
 اهميت هنجار شده  ومرسوم اين است كه مقادير ارزش بوسيله .كند مقادير مختلف متغير وابسته تغيير مي

  .شود درصد بيان مي نشود و به عنوا ي مقادير ارزش بزرگتر تقسيم مي
يك نمودار ميله اي است از مقادير اهميت در جدول اهميت كه به صورت مقادير كاهشي  2نمودار اهميت

مثل آدرس و ( اينگونه بنظر مي رسد كه متغيرهاي مرتبط با استحكام مشتريان . تنظيم و مرتب شده است
بيني آنچه نمي توان پيش .بيشترين اثر را روي مشتريان دسته بندي شده شبكه داشته اند  3و وام) شغل

                                                 
1 lift chart 
2 importance chart 
3 creddebt , debtinc 
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حدس مي . كرد مسير و نقشه رابطه بين اين متغير است و اينكه احتمال پيش بيني شده تاخير دارها است
زنيم كه يك تعداد بيشتري از وام بيانگر درستنمايي باالتري از تاخير داران است اما براي اطمينان نياز به 

 .استفاده از يك مدل ساده تر با پارامتر قابل تفسير بيشتري است

  

  
  
  نتيجه گيري  - 5
يك شبكه عصبي براي پيش بيني احتماالتي كه يك  توان مي پرسپترون  چند اليه،با استفاده از فرآيند  

نچه از نتايج رگرسيون لجستيك را تحليل هاي آنتايج مدل با  .دهد مشتري روي وام تاخير داشته باشد مي
شامل  ئن باشد داده هامبطور منطقي مط توان بنابراين مي .آيد قابل مقايسه است مشخص بدست مي

ها براي براي  از آن توان بنابراين مي. ر كشيده نشوندآن مدل به تصوي  روابطي نيست كه نتواند توسط
مطلع در اين مطالعه با استفاده از .ردجستجوي بيشتر ذات روابط بين متغير هاي مستقل و وابسته استفاده ك

از اين ويژگي ها براي شناسايي ريسك خوش ،  مشتريانر پرداخت وام احتمال ديركرد دويژگي  بودن
  .شداعتباري و بد اعتباري استفاده 

  
  : منابع

بررسي موانع و راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيكي در بانك هاي «).1388(آماده، حميد؛ محمود جعفرپور، .1
  .1388، نيمه دوم،)36پياپي (2نهم، شماره  پژوهشي، سال –پژوهشنامه مديريت اجرايي، علمي . »خصوصي كشور

فازي در رتبه بندي  –كاربرد سيستم هاي استدالل عصبي « ).1389.(اخباري، مهديه؛ مخاطب رفيعي، فريماه .2
  . 1-21، صفحات 89، پاييز 92، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره »اعتباري مشتريان حقوقي بانك ها

طراحي سيستم هوشمند تركيبي رتبه بندي «). 1387(يي، پرويز احمدي؛رجب زاده قطري، علي؛ آرش بهرام ميرزا .3
، 53فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره . »اعتباري مشتريان بانك ها با استفاده از مدل هاي استداللي فازي تركيبي

  . 159-201، 1388زمستان 



                                                                                                                                       

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بيناولين 

22 
 

رتبه بندي چالش هاي بانكداري الكترونيكي از ديدگاه مشتريان و مديران «).1388(خورشيد، صديقه؛ حميده قانع، .4
فصلنامه مديريت صنعتي، دانشكده علوم انساني دانشگاه .»نظام بانكي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي

  . 1388ز ، پايي9آزاد اسالمي، واحد سنندج،  سال چهارم، شماره
كاربرد شبكه هاي عصبي در رتبه بندي اعتباري فروش اقساطي متقاضيان « ).1386(نيلساز، حميد و همكاران،  .5

  . 85-109، صفحات 1386، پاييز 32، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره »وام
6. Bennell. J.A, Crabbe.D, Thomas. S, Gwilym.O.A, 2006," Modelling Sovereign Credit 

Ratings: Neural Networks Versus Ordered Probit", Expert Systems With Applications, 
Vol 30, PP. 415-425.  

7. Chang F-Y; Chiu D-Y, 2001; "Simulating the Investors' Decision Making for 
Financial Investment", Agenda of the Third Conference on Sustainable Development 
for Management, pp. 548-553. 

8. Chen. A-S, Leung.M.T, 2004: "Regression Neural Network for Error Correction in 
Foreign Exchange Forecasting and Trading", Computers & Operations Research, Vol 
31, pp. 1049–1068. 

9. Jenson. Herbert, 1992; "Using Neural Network for Credit Scoring", Managerial 
Finance , 18(6), pp. 15-26. 

10. Kim, Y.S. and Sohn, S.Y. (2004). Managing loan customers using misclassification 
patterns of credit scoring model. Expert Systems with Applications, 26, 567-573. 

11. Malhorta., Malhorta.D.K, 2002; "Differentiating Between Good Credits and Bad 
Credits Using Neuro-Fuzzy Systems", European Journal of Operation Research, pp. 
190-211. 

12. Malhotra, R. and Malhotra, D.K. (2003). Evaluating consumer loans using neural 
networks. Omega, 31, 83-96. 

13. Ripley B. D. Neural netwoks as a related methods for classification, Jounal of Royall 
Statistical Society. 1994; 56 (3), 409 – 456 

14. Stern S. Neural networks in applied statistics, American Statistical Association. 1996; 
38 (3), 205 – 215 

15. Thomas, L.C., Edelman, D.B and Crook J.N. (2002). Credit scoring and its 
applications. Siam, Philadelphia. 

16. Trinkle. B. S, 2006; Interpretable Credit Model Development Via Artificial Neural 
Network, PhD thesis, University of Alabama. 

17. Wang, S. An insight into the standard back–propagation neural network model for 
regression analysis. J. Mgmt. Sci. 1998; 26 (1), 133 – 140. 

18. West. D, 2000; "Neural Network Credit Scoring Models", Computers and Operations 
Research, Vol 27, pp. 1131–1152. 

19. Zhang M, Zhang JC, Fulcher J, 2000; "Higherorder Neural Network Group Models 
for Financial Simulation", International Journal of Neural Network, Vol 10, Issue 2, 
pp 123-42 

 
 



1 
 

 
 

Key features of service quality in internet banking 
 

 

Dr. Mehdi Abzari1, Ahmad Reza Akhavan Sarraf2 
1University of Isfahan, Isfahan 

2SheikhBahaee University, Isfahan 

 
 
 
Abstract 
   
Customers’ perception of service quality and their satisfaction of the service have a great 
effect on the way that they encounter with the service. Encounter with the service is a period 
of time that a customer is interacting directly with the service. 
This concept contains all aspects of interactions between service companies and their 
customers in a period of time and also within and outside individual interactions with service 
providers. 
Recently, more banks use Internet as a new tool for offering hostel services to customers. 
Internet banking is involved with strong interactions between the external customer and bank 
information systems versus traditional banking. 
This paper first approach to the concept of service quality and customer service quality from 
the perspective of service providers and deals. Then the literature in conceptual areas of 
quality of customer services, quality of online systems and quality of banking products have 
been studied and finally the main dimensions of service quality in internet banking will be 
introduced. 
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Introduction 
With the continuous growth of competition in the marketplace, understanding customers has 
become more and more important issue of marketing. Marketing is defined as the process of 
management to identify, anticipate and satisfy customer requirements profitably. It shows 
that today’s companies have moved their focuses from products and sales to customer 
oriented marketing. 
The service industries are mostly customer driven and their survival in competitive 
environment largely depends on quality of the service provided by them. In this context, 
quality of service furnished by banking sector is very important and profitability of their 
business is closely connected to the quality of service they provide [1] [2]. 
Businesses seeking to improve profitability are, thus, advised to monitor and make 
improvements to their service quality on an ongoing basis [3]. Technology plays a vital role 
in improving the quality of services provided by the business units. 
One of the technologies which really brought information revolution in the society is Internet 
Technology and is rightly regarded as the third wave of revolution after agricultural and 
industrial revolution. 
Advent and adoption of internet by the industries has removed the constraint of time, distance 
and communication making globe truly a small village. Financial sector being no exception, 
numerous factors such as competitive cost, customer service, increase in education and 
income level of customers, etc. influence banks to evaluate their technology and assess their 
electronic commerce and internet banking strategies. Internet banking allows banking from 
anywhere, anytime and is used for transactions, payments, etc. over the internet through a 
bank, a credit union or society’s secure website. So, basically, in internet banking a client has 
one-to-one interaction with the bank’s website, and in such a situation it is essential on the 
part of bank to provide high quality services over the internet. So, in contrast to traditional 
banking, internet banking involves non-human interactions between customers and online 
bank information system. 
Customer satisfaction, customer retention and new customer acquisition are the key factors in 
internet banking system. This becomes more important since the acquisition costs in online 
banking exceed that of traditional offline business by 20%–40% [4]. 
Providing internet banking is increasingly becoming a ‘need to have’ than a ‘nice to have’ 
service. Now, Internet banking is more of a norm rather than an exception in many developed 
countries due to the fact that it is the cheapest way of providing banking services [5]. 
 
Internet banking 
The term bank is generally understood as an institution that holds a banking license granted 
by financial supervision authorities. Under the authorities, the bank conduct the most 
fundamental banking services like accepting deposits and making loans, and other financial 
services. 
Internet banking is described as the use of the Internet as a delivery channel for banking 
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services, which include traditional ones, such as opening a deposit account or transferring 
funds among different accounts, and new banking services such as electronic bill presentment 
and payment [6]. As suggested by Furst et al. [7], there are two main ways that banks offer 
Internet banking. The first one is the existing physical bank, like traditional brick-and-mortar 
banks, provide services through the established web site and offer Internet banking to its 
customers as an addition to its traditional delivery channels. The second one is the Internet-
only bank or virtual bank. These banks usually have no branch offices since the heart of 
services relies only on computer server and information technology. 
Previous studies have found that banking service product quality plays an important role in 
determining customers' perceptions of the overall banking service quality. The bank product 
quality is primarily associated with product variety and diverse features. Strieter et al. [8] 
noted that one of the most important developments in banking is the increased emphasis on 
marketing a wide array of financial services. Dixon [9] also argued that the key to getting 
more customers for the banks through the online service is not the attraction of the Internet 
itself but the products offered to the customers. This argument was supported by Latimore et 
al. [10] who found that 87 percent of Internet banking customers want to make a variety of 
financial transactions at one site (so called one-stop shopping), including paying their bills 
electronically and automatically, viewing their monthly bank statements, and purchasing 
stocks and insurance. 
Therefore, it should be noted that since the present banking customers, with the advent of the 
Internet technology, can have unlimited access to financial information and enjoy a wider 
range of choices in selecting competitive products and financial institutions than ever before, 
the subtle differentiating quality levels of bank products and their timely introduction on the 
marketplace have become a key driving force in attracting new customers and enhancing 
customers' satisfaction [11]. 
 
Service quality 
Due to service characteristics of intangibility, inseparability, heterogeneity and perishability, 
services are always described as hard to evaluate [12]. It is also stated that attention to service 
quality can lead a company different their services from others and gain a lasting competitive 
advantage [13]. 
Service quality is commonly noted as a critical prerequisite and determinant of 
competitiveness for establishing and sustaining satisfying relationships with customers. The 
definition of quality is contextual one and differs from person to person. In general, the 
quality is basically classified into five categories, transcendent, product led, process or supply 
led, customer led and value led. The definition of service quality is based on customer-led 
quality definition where quality is defined as satisfying customer’s requirements, relying on 
the ability of the organization to determine customers’ requirements and then meet these 
requirements. 
Recent studies have shown that high levels of  customer service quality can exert a positive 
influence on customer satisfaction [14] [15]. Unlike the manufacturing product quality that 
can be readily assessed, service quality is an elusive and abstract construct that poses 
definition and measurement obstacles. Parasuraman et al. [14] [16] have suggested that 
service quality is determined by the differences between customers' expectations of service 
provider's performance and their evaluation of the services they received. They have 
conducted studies to uncover key service quality attributes that significantly influence the 
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customers' perceptions of overall service quality. They initially identified ten determinants of 
service quality based on a series of focus group interview sessions. These attributes were 
tangibles, reliability, responsiveness, competency, courtesy, communication, credibility, 
security, access and understanding the customer. They later distilled these ten dimensions 
into five by using a factor analysis. These five dimensions are tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy. Based on the five dimensions, they developed 
SERVQUAL, a 22-item survey instrument for measuring service quality. 
 
Service quality of online systems 
The incredible growth of the Internet is changing the way corporations conduct business. The 
advantages of the Internet, offer a wide range of opportunities for companies to find new 
ways of conducting their business in order to cope with increased competition more 
efficiently and effectively. As a result, business practices through Internet are increasingly 
becoming the subject of studies evaluating the impact of Internet on economic growth and 
business performance [17]. 
Because online systems are recently emerging fields, little academic literature in this field has 
addressed in-depth their quality. However, another line of research, regarding information 
systems quality in an end-user computing environment, may be used as a good reference for 
the discussion of the service quality in online systems. The term end-usere  refers to a user 
that interacts directly with the application software to enter information or prepare output 
reports[18]. 
In this end-user computing environment, users assume more responsibility for their own 
applications, while analysts, programmers and operations staffs are less directly involved in 
user support. Similarly, when a customer accesses a Web site, the Web site can be considered 
as an information system and the customer as an end-user of the information system. The 
Internet-based data processing, thus, can be regarded as an extreme case in an end-user 
computing environment where the users of Web sites rarely have direct interaction with the 
operations staffs of the Web sites. In order to measure end-user computing satisfaction, Doll 
and Torkzadeh [18] proposed five quality dimensions that influence end-user satisfaction: 
content, accuracy, format, ease of use and timeliness. The evidence for the instrument's 
reliability and validity was well documented in other studies. These five dimensions could be 
an integral part of the construct of service quality of online systems. 
Recently, several studies on e-commerce have noted that some features of Web sites are 
critical to their business success. For example, D'Angelo and Little [19] argued that factors 
such as navigational characteristics, visual characteristics, and practical consideration 
(including images, background, color, sound, video, media, and content) are important 
considerations in designing a Web site. Lohse and Spiller [20] noted that online business 
Web sites' characteristics such as a feedback section and product lists are crucial in 
generating sales. Liu and Arnett [21] considered the following four factors as major 
ingredients for the success of a Web site as: system use, system design quality, information 
quality and playfulness. 
 
Service quality in internet banking 
Nowadays, the development of the Internet has changed the way that bank conduct business 
with their customers. Many banks have used Internet as a new channel to provide their 
customers 24 hours services a day. With the advent of the Internet, customers can access 
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more financial information and wider rang of services. Previous research have found that the 
competitive advantage of the banks through Internet reside on the services provided to 
customers but not the attraction of Internet [7]. 
According to Cowling and Newman [22], service quality has been widely used to evaluate 
the performance of banking services. In this field, service quality can be viewed from two 
perspectives, customer perspective and bank perspective. 
From the customer perspective, the service quality differentiates sought quality and perceived 
quality. Sought quality is the level of quality customers explicitly or implicitly demand and 
expect from service providers. The sought quality or customer expectations is created due to 
several factors, the expectations are formed during a previous personal experience of a 
customer with a service, and the customer is influenced by the experiences of the other users 
and by the image of an organization. Perceived quality means the overall impression a 
customer has and experiences about the level of quality after service realization. The potential 
difference between the sought quality and the perceived quality gives the service provider an 
opportunity to measure customer satisfaction based on formulating the precise and actual 
criteria according to which the customers are assessing the services. 
From the provider perspective, there are target quality and delivered quality. The focus of 
process or supply-led quality definition is rather internal than external, and it is defined as 
conformance to requirements. It lays emphasis on the importance of the management and the 
supply-side quality, and there is an important role of the process in determining the quality of 
outcome [23]. Achieving the quality of conformance between the planned quality level and 
the real quality delivered to customers depends on the service quality management system in 
an organization. 
The SERVQUAL instrument has been widely used to assess the service quality of various 
service organizations including banks [10]. For example, one bank found that, among the 
SERVQUAL five quality dimensions, the disparity between the customers' expectations and 
their perceptions was the highest for reliability, responsiveness, and empathy, and the lowest 
for tangibles. 
However, the SERVQUAL instrument has also received a lot of criticism from other 
researchers [24]. Many critics argue that a single instrument like SERVQUAL is not 
appropriate for measuring service quality across industries [15] [25] [26]. For example, 
Cronin and Taylor [15], in their study on service quality in the banking, pest control, dry 
cleaning, and fast food industries, found that the five-dimension structure of the SERVQUAL 
scale was not confirmed in any of their samples. Regarding the particular service quality 
dimensions that influence the formation of customer satisfaction, Johnston [27] has found 
that the causes of dissatisfaction and satisfaction are not necessarily the same. Some service 
quality attributes may not be critical for consumer satisfaction but can significantly lead to 
dissatisfaction when they are performed poorly. The same author has further classified all 
dimensions into enhancing, hygiene and dual factors. Enhancing factors are those which will 
lead to customer satisfaction if they are delivered properly, but will not necessarily cause 
dissatisfaction if absent. In contrast, hygiene factors will lead to customer dissatisfaction if 
they fail to deliver, but will not result in satisfaction if they are present. Dual factors are those 
that will have an impact on both satisfaction and dissatisfaction. Johnston [24] [27] identified 
attentiveness, responsiveness care and friendliness as the main sources of satisfactions in 
banking services, and integrity, reliability, availability and functionality as the main sources 
of dissatisfaction. 
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In the case of the banking industry, Johnston [24] examined, by using the critical incident 
technique, banking customers' perceptions about the service quality they received and found 
18 service quality attributes namely access, aesthetics, attentiveness/helpfulness, availability, 
care, cleanliness/tidiness, comfort, commitment, communication, competence, courtesy, 
flexibility, friendliness, functionality, integrity, reliability, responsiveness  and security. 
Oliver suggests that service quality is a more specific judgment which can lead to a broad 
evaluation of customer satisfaction [28]. Yang et al. [29] identified five online service quality 
dimensions (responsiveness, reliability, competence, access and security) and their 
relationships with the customer satisfaction. Wolfinbarger and Gilly [30] observed that 
reliability and fulfillment are the strongest predictors for customer satisfaction. Liu and 
Arnett [31] identified five critical dimensions of online service quality in relations to 
customer satisfaction in the website. Among these, the quality of information that is relevant, 
accurate, timely, customized and complete are given priority for the customer satisfaction in 
the online service. The study by Khalil and Pearson [32] has found that trust significantly 
affects attitude towards internet banking acceptance. To encourage internet banking adoption, 
banks need to develop strategies that improve the customer’s trust in the underlying 
technology. The other factors include quick response, assurance, follow-up and empathy. 
Security, correct transaction, customer control on transaction (personalization), order tracking 
facilities and privacy are other important factors in the online service that affect the customer 
satisfaction. 
Joseph et al. [33] investigated the influence of internet on the delivery of banking services. 
They found six underlying dimensions of e-banking service quality such as convenience and 
accuracy, feedback and complaint management, efficiency, queue management, accessibility 
and customization. Jun and Cai [6] identified 17 service quality dimensions of internet 
banking service quality. These are reliability, responsiveness, competence, courtesy, 
credibility, access, communication, understanding the customer, collaboration, continuous 
improvement, content, accuracy, ease of use, timeliness, aesthetics, security and divers 
features. They also suggested that some dimensions such as responsiveness, reliability and 
access are critical for both traditional and internet banks. Jayawardhena [34] transforms the 
original SERVQUAL scale to the internet context and develops a set of 21 items to assess 
service quality in internet banking. By means of an Exploratory Factor Analysis (EFA) and a 
Confirmatory Factor Analysis (CFA), these 21 items are condensed to five quality 
dimensions: access, website interface, trust, attention and credibility. 
Sathye [35] with respect to the adoption of Internet banking by Australian consumers, found 
that two factors such as difficulty in use and security concern are important reasons that 
customers do not want to use the service. Jayawardhena and Foley [36] suggested that the 
features of Internet banking Web sites, such as the speed to download, content, design, 
interactivity, navigation and security are critical to enhancing customer satisfaction. 
 
Conclusion 
The purpose of this paper is to gain a better understanding of how internet affects service 
quality in banking sector. In order to fill this purpose, we explored a lot of research papers 
and during this process, some highly mentioned and frequently stated as important factors 
and key features of service quality in internet banking are identified.  
The most important for managers to take for consideration in service quality is from specific 
dimensions since service quality is intangible and hard to evaluate. The dimensions of service 
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quality like reliability, responsiveness, security, communication, access and so on are not stay 
alone. It is important to see that the dimensions may closely associate with each other. 
Managers in the banking sector are suggested to focus their resources on the key features 
according to their relative importance to improve the overall perceived service quality in the 
banking sector. 
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  :چكيده         

را به  توسعه شگفت انگيز فن آوري اطالعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنياي بانكداري     
افزايش دسترسي به شبكه جهـاني اينترنـت،انقالبي را در زمينـه     .سرعت دگرگون ساخته است

بطوريكه هردقيقه يـك سـايت بـه شـبكه جهـاني       ارتباطات درهمه نقاط دنيا ايجاد كرده است،
هدف كلي اين مطالعه بررسـي عوامـل مـوثر بـر پـذيرش تكنولـوژي بانكـداري        .اضافه مي گردد

عوامـل مختلفـي در ارايـه مـدل پـذيرش      .ه مـدلي بـراي پـذيرش آن مـي باشـد     و اراي اينترنتي
درك آسان بودن،درك مفيد بودن، استفاده از رايانه ،ارتباط :تكنولوژي نقش دارند كه عبارتند از

دراين مقاله .شغلي،كيفيت خروجي،اثبات پذيري نتايج ،اختياري بودن،استفاده واقعي از سيستم
نشان داده مي شود كه مـدل پـذيرش تكنولـوژي مـدل مناسـبي       طبق بررسي هاي بعمل آمده

درواقع ادراكـات فـرد در   .براي ارايه  خدمات نوين بانكداري الكترونيكي در بانك ملت مي باشد 
مورد سهولت استفاده از خدمات نوين بانكداري الكترونيكي و اينترنتي و مفيد و سودمند بـودن  

استفاده از رايانه با قصد استفاده از ايـن خـدمات رابطـه    اين خدمات و نيزخود اثربخشي فرد در 
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ونيز كوتاه شدن زمان انجام امور بانكي، قابل اعتماد بودن خدمات بانكي الكترونيك .مسقيم دارد
و برخوردار بودن مشتريان از خط اينترنت شخصي بر گرايش آنها به خدمات بانكي الكترونيـك  

 .تاثير مستقيم دارد

  

، 5،بانكداري اينترنتي4،خدمات نوين بانكي3،پذيرش تكنولوژي2بانكداري الكترونيكي :واژهكليد          
  7استفاده از خدمات ، سهولت 6سودمندي خدمات

 

 

  :مقدمه_1
توسعه روز افزون اينترنت در كشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ازمـردم جهـان بـه شـبكه             

طات الكترونيكي بين افـراد و سـازمان هـاي مختلـف از طريـق دنيـاي       جهاني اينترنت و گسترش ارتبا
توسـعه اعجـاب    .مجازي اينترنت بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كـرد 

آور تكنولوژي  ارتباطات و اطالعات و بكارگيري آن جهت افزايش سـرعت و كيفيـت در ارائـه خـدمات     
مـي دهـد و در    درصد كل تجارت جهاني را تشكيل 20ات در حدود باشد ضمن اين كه بخش خدم مي

               درصــدي برخــوردار بـــوده   5/8ســال گذشــته، ماننــد تجــارت كـــاال از رشــد ســريع        15طــي 
  . [27]است

عامل اصلي دراين محـيط تكنولـوژي اسـت    .صنعت بانكداري امروزه به سرعت در حال تغييراست       
جـاد  انوني ،جغرافيايي و صنعتي شـدن و محصـوالت و خـدمات جديـدي اي    كه موجب شكستن موانع ق

در اين ميان و با توجه به تحوالت عظيم صورت گرفتـه در سـاختارهاي اقتصـادي و نظـام      .كرده است
هاي مالي نقش بانكها به عنوان ارگان هاي تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنـگ تـر و مهـم تـر     

طلبد كه بانكها نيز همگام با تحوالت خود سـر منشـاء تحـوالت جديـد تـري       شده است و بنابراين مي
با اين ديدگاه كه فناوري اطالعات و كاربري هاي گوناگون رو به افزايش آن به عنوان ابزاري كارا . باشند

با اقبال خوبي از جانب مديران موسسات و سازمان هاي مالي قرار گرفته است لـذا انگيـزه بيشـتري در    
ان اكثر سازمان هاي اقتصادي براي انطباق فعاليت هاي روز مـره خـود بـا قابليـت هـاي فنـاوري       مدير

 .[24]اطالعاتي و ارتباطي به وجود آمده است

                                                 
2 Electronic -Banking 

٣Technology Acceptance Model(TAM )  
٤ Modern banking Services 
٥ Internet banking 
6 Perceived Usefulness 

7 Perceived Ease of Use (PEOU) 
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بانكها نيز هيچگاه از اين قاعده مستثني نبوده و نيستند و ارائه شيوه هاي نوين خدمات بانكداري        
طالعاتي گوناگون مورد توجـه مـديران تمـامي بانكهـاي كشـورمي      با بهره گيري از ابزاهاي ارتباطي و ا

هـاي   اي در شـكل پـول و سيسـتم    سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمـده  .باشد
انتقـال منـابع در عرصــه بانكـداري گرديـده و مفــاهيم جديـدي از بانكـداري تحــت عنـوان بانكــداري        

 .[2]الكترونيكي ظهور يافته است 
بانكداري الكترونيكي شامل كانالهـاي الكترونيكـي از قبيـل اينترنـت ،موبايـل ،تلفـن ،تلويزيـون               

مي باشد كه مشتريان بـراي دسترسـي بـه حسابشـان و نقـل و      ... و  8ديجيتال،دستگاههاي خود پرداز
  .[21]انتقال وجه بين حساب ها و يا پرداخت صورت حسابهاي خود از آن استفاده مي كنند

خدمات نوين بانكي كه ارتباط بسـيار نزديكـي بـا تكنولـوژي اطالعـات وارتباطـات دارد از جملـه               
 .[7]عوامل بسيار مهم در ايجاد مزيت رقابتي براي بانك ها و جذب مشتريان و رضايتمندي آنها است

  :تاريخچه شكل گيري بانكداري الكترونيكي _2

هاي  هاي بانكداري از راه دور از طريق رسانه رن سرويسهاي بانكداري خانگي مد منادي سرويس        
در اواخر دهه هشتاد كلمه آنالين محبوب شد و بـه اسـتفاده از   . الكترونيكي در اوايل دهه هشتاد بودند

يك پايانه، صفحه كليد، و صفحه نمايش براي دسترسي به سيسـتم بـانكي از طريـق يـك خـط تلفـن       
تواند به استفاده از يك صفحه كليـد كوچـك عـددي     همچنين مي كلمه بانكداري خانگي.شد اطالق مي

. براي فرستادن صـدا از طريـق خـط تلفـن بـه وسـيله دسـتورالعمل هـايي بـراي بانـك اطـالق شـود            
         در نيويورك شروع به كـار كردنـد زمـاني كـه چهـار بانـك بـزرگ        1981هاي آنالين در سال  سرويس

بـه دليـل شكسـت    . ارائـه كردنـد  9ه وسيله سيستم ويـدئوتكس  هاي بانكداري خانگي را ب سرويس شهر
جايي كـه اسـتفاده   _هاي بانكداري هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه  تجاري  اين تكنولوژي سرويس

 Prestelكه سيستم  _و انگلستان  _شد تامين مالي مي Telecomبه وسيله شركت  videotextاز 
 .[26]شد استفاده مي

الكترونيك رامي توان استفاده از تكنولوژي پيشرفته شبكه ها ومخابرات جهـت انتقـال   بانكداري         
درواقع بانكداري الكترونيك بـه معنـاي يكپارچـه سـازي     . درسيستم بانكداري معرفي نمود) پول(منابع

بهينه كليه فعاليتهاي يك بانك ازطريق بكارگيري تكنولوژي نوين اطالعات، مبتنـي بـر فراينـد بـانكي     
طبق برساختار سازماني بانكها است كه امكان ارائه كليه خدمات مورد نيـاز مشـتريان را فـراهم مـي     من

اساساً، بانكداري الكترونيكي به فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي بـا  . [11]سازد
  .[10]استفاده ازواسطه هاي ايمن وبدون حضورفيزيكي اطالق مي شود

  .دوره را پشت سر گذاشته است 4لي بانكداري به طور ك      

                                                 
٨ Automatic Teller Machine (ATM) 
9 Videotext 
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  استفاده از مسكوكات .1
  سيستمهاي پرداخت كاغذي نظير چك .2
  سيستمهاي پرداخت الكترونيكي نظير كارتها .3
  پايگاههاي اطالعاتي تحت شبكه اينترنت .4

بـه ايـن معنـي كـه بخـش اعظـم       . امروزه اكثر كشورها در دوره سوم و چهارم به سـر مـي برنـد          
دليـل ايـن امـر بـه     .هاي بانكداري از طريق سيستمهاي الكترونيكي و اينترنتي صورت مـي گيـرد  فعاليت

بـا  . افزايش روزافزون تجارت الكترونيك و به كارگيري فناوري ارتباطات و اطالعـات مربـوط مـي شـود    
توجه به اينكه مبادالت پولي ومالي جزء الينفك مبادالت تجاري اسـت، ازايـن روهمگـام بـا گسـترش      

جم تجارت الكترونيكي جهـاني، نهادهـاي پـولي ومـالي نيـز بـه منظورپشـتيباني وتسـهيل تجـارت          ح
در نتيجـه طـي   .الكترونيك به طورگسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات واطالعات روي آورده انـد 

چند دهه اخيرسيستمهاي پرداخت الكترونيكي به تدريج درحال جـايگزيني بـا سيسـتمهاي پرداخـت     
دراين ميان بانكها نيز با حركت بـه سـوي بانكـداري الكترونيـك وعرضـة      .مي باشند                يسنت

 .[9]خدمات مالي جديد نقش شايان توجهي درافزايش حجم تجارت الكترونيكي داشته اند 

بانكداري الكترونيك يك ابزار ضروري براي بقاست و موجب تغير بنيادي صنعت بانكداري در كل        
خدمات بانكداري الكترونيكي به شيوه هاي گوناگون قابل ارائه است كـه از جملـه آن مـي    . جهان است

بانكداري الكترونيكي، بانكـداري خـانگي، بانكـداري موبايـل، خـود پـرداز، فـروش نقطـه اي و         : توان به
اعتبـاري   در بانـك ملـت و انـواع كارتهـا شـاما كـارت       10بانكداري اينترنتي و يا كيف پول الكترونيكـي 

  .اشاره كرد... ،هوشمند و 
عبارت است ازعرضه خدمات مالي شـعب از طريـق دسـتگاههاي مخـابراتي كـه      :11بانكداري تلفني      

درآن مشتريان بانكها            مي توانندمعامالت بانكي جزئي خود را به وسيله يك دستگاه تلفن انجام 
  .دهند
يق ايجـاد يـك پايگـاه اينترنتـي و معرفـي آن بـه مشـتريان بـا         بانك ها از طر دربانكداري خانگي      

عالوه بر ايـن، از  .آنهاارتباط برقرار كرده وخدمات خود را از طريق اين شبكه به مشتريان ارائه مي دهند
اين طريق مشتريان به راحتي مي توانند با استفاده از اينترنت وشبكه جهاني وب با بانك خـود ارتبـاط   

  .[25]ون نياز به حضور فيزيكي فعاليتهايشان را انجام دهندبرقرار كرده وبد
بررسـي وجـه مانـده    : با استفاده ازتلفن همراه مي تـوان بسـياري از عمليـات بـانكي را، همچـون            

درحساب هاي مختلف، توقف پرداخت چك، نقل وانتقال پول از حسابي به حساب ديگروغيره، را انجـام  
ت آمده براي انجام امور بـانكي، تلفـن همـراه از تلفـن عـادي ايمـن تـر        برحسب تجربه هاي بدس.  داد

  .[5]است

                                                 
١٠ Electronic Wallet 

١١ Telephone Banking 
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در شيوه بانكداري از طريق تلويزيون كابلي، با استفاده از يك سيستم كنترل از دور وانتخاب كانال       
 تلويزيوني مربوط به بانك، مشتريان مي توانند بسياري از عمليات بانكي را كـه از طريـق تلفـن عـادي    

   .[8]انجام مي شود پيگيري و به انجام برسانند
انجـام  .يكي ديگر ازروش هاي نوين در بانكداري الكترونيك، استفاده از دستگاه خـود پـرداز اسـت         

با توجه به آنكه شخص با در دسـت داشـتن   .بسياري از امور بانكي، از طريق خودپرداز امكان پذير است
ايد درمحل دستگاه حضور داشته باشد؛ موارد ايمنـي آن كمتـر مـورد    كارت خود وبا ورود شماره رمز، ب

  .توجه قرارگرفته است
ديگر دربانكداري الكترونيك، دستگاه فروش نقطه اي مي باشد كه به طور وسـيع در   از روش هاي      

درايـن شـيوه، مشـتري بـا اسـتفاده از كـارت       .فروشگاهها ومراكز خدماتي مورد استفاده قرار مي گيـرد 
هوشمند وقرار دادن در دستگاه وبا ورود رمز خود، مي تواند براي خريد كليه كاالها وخدمات خـود بـه   

  .[6]جاي پول نقد از كارت استفاده نمايد
با .  استفاده ازخدمات بانكي ازطريق كامپيوتر وخط تلفن يا از طريق اينترنت نيز امكان پذير است      

افزارهاي پيشرفته كه امكان رمز نگاري را از روي خط تلفن وشـبكه   استفاده از اين شيوه وبا كمك نرم
براي شناسايي فرد تمـاس  12اينترنت فراهم ساخته است وبا توجه به شيوه هاي تصديق هويت پيشرفته

برداشـت از وجـه حسـاب وواريـز بـه      : گيرنده با شبكه بانك، امكان بسياري از عمليات بانكي همچـون 
  .[23]دحسابهاي ديگر ميسرمي باش

آمارها بيانگر رشد روز افزون و چشمگير بانكداري الكترونيكـي در جهـان اسـت، و فراگيـري ايـن            
تكنولوژي موجب توسعه زير ساخت ها،رشد فراگير فناوري هاي مرتبط، و تدوين استاندارد هادر سطح 

مات بهتر به مشتريان و از سوي ديگر مزاياي بانكداري الكترونيك در ارايه خد.[1]بين المللي شده است
بهبود شاخص هاي بهره وري در بانك ها توجه محققين زيادي را در جهـان بـه خـود معطـوف كـرده      

  .است
مركز تجزيه و تحليل اطالعـات بانكـداري   ( Data Monitorبراساس گزارش تحقيقاتي موسسه        

، آلمـان ، فرانسـه هاي بانكداري الكترونيك در هشـت كشـور    آمار استفاده كنندگان از سيستم) اروپادر 
ميليون نفـر در   22به حدود  1999ميليون نفر در سال  4.5از  گليسانو  سوئيس، سوئد، اسپانيا، هلند
درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافتـه   75بيش از  2005در سال . رسيده است 2004سال 

  .[30]كنند حداقل يكي از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده مي
  :تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران _2_1

در آن موقـع بانـك   . گـردد  برمـي  1350هاي بانكداري الكترونيك در ايران به سال  بقه فعاليتسا        
هاي خود نخسـتين تجربـه پرداخـت     دستگاه خودپردازدر شعبه 10تا  7تهران با در اختيار گرفتن بين 

                                                 
١٢ Authentication 
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بـا   بانك هاي كشور1360اواخر دهه   .اتوماتيك پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند
اي كردن عمليات  توجه به كاربرد كامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي به رايانه

هاي گوناگون در قالب پيشنهادي طرح جامع اتوماسيون بانكي پس از مطالعه و بررسي. بانكي پرداختند
والن شبكه بانكي ارايـه شـد   ها به مسئريزي فعاليت هاي انفورماتيكي بانك براي تحولي جامع در برنامه

طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكي شكلي رسمي بـه   72ها در سال كه با مصوبه مجمع عمومي بانك
در همان سال بانك مركزي، شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي طـرح  . خود گرفت

 .[4]جامع انفورماتيك سيستم بانكي تاسيس كرد

شـد و در   جرقه هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت بانكداري الكترونيكـي زده  73و  72 طي سال هاي        
مجموعـه  1381در خـرداد . همان راستا شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاههاي شهروند ايجاد شد

بـدين سـان   . مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطالعات بين بانكي موسوم به شتاب به تصويب رسيد
تاسـيس و بـا هـدف فـراهم كـردن زيـر سـاخت بانكـداري          1/4/1381نـك مركـزي در   اداره شتاب با

  .الكترونيكي آغاز به كار كرد

هاي كشاورزي، بانك(شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خود پرداز سه بانك رسماً متولد شد       
اي خصوصـي سـامان   هـ توسعه صادرات و صادارت ايران درپايلوت اوليه اين طرح حضورداشتند وبانـك 

درحــال ). هــاي اوليــه شــتاب حضورداشــته باشــندوكــارآفرين نيزدرخواســت كردنــد كــه درآزمــايش
. هاي با نكداري الكترونيكي خود را پيش برده و مي برنـد هاي ايران بطورمستقيم طرححاضربيشتربانك

ـ SGBبانك ملي با طرح سيبا، بانك تجارت با طرح ك رفـاه بـا طـرح    ، بانك صادرات با طرح سپهر، بان
   هـاي خصوصـي بـا طـرح     جاري همراه، بانك كشاورزي با طرح مهر، بانك ملت بـا طـرح جـام و بانـك    

ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانكداري الكترونيكـي را درحـوزه تحـت پوشـش خـود       24بانكداري 
ترونيك  بـيش از آنكـه   بايد توجه داشته باشيم كه امروزه استفاده از بانكداري الك .[6]تجربه مي كنند

كه از طريق اينترنت فعاليت  13زيرا اوالً بانكهاي الكترونيكي مجازي. يك مزيت باشد ،يك ضرورت است
مي كنند،قادر به ارائه خدمات سريعتر ،كامل تر ،دقيـق تـرو مطلـوب تربـه مشـتريان در سراسـر دنيـا        

طاليـي جـذب مشـتريان از     ثانياًكندي ناشي از سيستم سنتي موجب مي شـود كـه فرصـتهاي   .هستند
دست بانكها خارج شود و با منسوخ شدن شيوه هاي كاغذي مبادله اسناد تجاري در كشورهاي توسـعه  

     .[8]منتفي مي كند ليافته ،امكان رد و بدل كردن اين گونه اسناد با كشورهاي پيشرفته را در عم

ازي باشــگاه مشــتريان بــر اســاس بانــك ملــت بــه عنــوان برتــرين بانــك ايرانــي در راه انــدحــال       
فروشـگاهي و   برترين بانك ايراني در تعداد و مبلغ تراكنش پايانه هاي الكترونيكي و بانكداري خدمات

 اس ام اس بانـك ، خدمات بانكداري نوين بانك ملـت  .ه استتعداد كارت هاي هديه صادره شناخته شد
هاي پوز بانك  دستگاه ،خودپردازهاي بانك  كارت هاي بانك  ،تلفن بانك ،اينترنت بانك ،موبايل بانك ،

                                                 
١٣ Virtual E. Banking  
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و خدمات جديد صدور حواله ساتنا از طريق كد شبا، غير فعال كردن كارت اعتباري، مشـاهده گـردش   
  .كارت اعتباري، گزارش حواله هاي سحابي مي باشد

 :مدل هاي پذيرش تكنولوژي _3

سياسـتگذاران متوجـه   . براي تشريح رفتار استفاده از رايانه توسعه يافت تكنولوژيية پذيرش نظر       
هاي پژوهشي و دانشـگاهي بـه داليلـي از قبيـل      گذاريهاي فناورانه در مؤسسه شدند بسياري از سرمايه

. [22]ده استبدون استفاده باقي مان... كهنگي فناوري، اشكالهاي فني، نبود ابزارهاي فناورانه مكمل و 
، از تكنولــوژينظريــة پـذيرش   1989در سـال  » 14ديـويس «چالشـهايي از ايـن دســت باعـث شـد تــا     

اين مدل براساس تئوري .[17]ها در حوزه پذيرش فناوري اطالعات، را توسعه دهد ترين نظريه كاربردي
 .[18]ساخته شده است) TRA(15علت عمل 

ارهـاي افـراد را در شـرايط خـاص پـيش بينـي مـي        اين تئوري با استفاده از متغيرهـاي مختلـف ،رفت  
بر اساس اين تئوري رفتار هر فرد ناشي از نيت اوست و نيات  نيز تـابعي از نگـرش افـراد و    . [19]كند

شـاخص اصـلي    16نگرشـها و هنجارهـاي ذهنـي    .[19]هنجارهاي دروني آنها به تكنولوژي مي باشـند 
كه فرد، نتايج رفتـار خـود را محاسـبه و تصـميم بـه      اين به آن معناست  .روند رفتاري فرد به شمار مي

هنجارهاي دروني،درك فرد نسبت به نظراتي كـه  . گيرد انجام يا عدم انجام عمليات يا رفتاري خاص مي
درباره رفتار وي است،ازاينكه اشخاصي كه از نظر او مهم هستند،فكر مي كنند كه آن رفتار بايـد انجـام   

  .[12]شود يا نه 
بينـي يـك رفتـار را     كوشيدند مدلي را توسعه دهند كه تمام عوامل مهم در پيش» جزنآبين و  فيش«

  :[14]شود  اين مدل به صورت معادلة زير نمايانده مي. شامل شود
 »B~ BI= (A) w0 + (NB.CMc) w1 «  

  :شود تر مي با وجود ظاهر پيچيدة مدل، اگر آن را در قالب كلمات بيان كنيم، فهم آن ساده
  B=كاررفتار آش

  BI=قصد رفتاري براي انجام آن رفتار
  A=نگرش نسبت به انجام رفتاري معين در يك موقعيت كنشي معين

  NB=كنند فرد بايد يا نبايد آن رفتار را انجام دهد عقايد هنجاري يا عقايدي كه ديگران فكر مي
  Mc=C=انگيزش براي پيروي از هنجار

  ١W0,W=يين شودوزنهاي رگرسيون كه بايد به طور تجربي تع

                                                 
14 Davis 
١٥ Theory of Reasoned Action(TRA) 
١٦ Subjective norms 
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اين مدل بعضي از عوامل موقعيتي مهم بويژه عقايدي كه افراد ديگر درباره رفتار دارند و انگيـزش        
ي مـدل را بـه طـور      . آورد فرد جهت پيروي از آن عقايد را به حساب مي اگر بتوان تمام متغيرهـاي كمـ

هاي نسبتاً دقيقي از قصـد رفتـار و    يبين گيري كرد، اين امكان وجود خواهد داشت كه پيش دقيق اندازه
نمايـد، قابليـت    آنچه اين نظريـه را شـاخص و برجسـته مـي     .[3]به تبع آن رفتار واقعي به عمل آورد 

تـوان داليـل    بـر مبنـاي ايـن نظريـه مـي     . هاي مختلف اسـت  بيني و تشريح رفتار انسان در زمينه پيش
  . دهد را نشان مي تئوري علت عملماهيت ، )1(شكل. را تشريح كرد تكنولوژياستفاده افراد از 

  
  
  
  
  
  

  
  

  [19]:منبع .آجزنبين و  فيش TRAمدل . )1(شكل
 

كه به معناي ادراك فرد » 17كنترل رفتار درك شده «آجزن با اضافه كردن متغير  1991در سال        
در كـل،   .[13]رائـه داد را ا) TPB18(از سختي يا آساني رفتار است ،نظريه رفتار برنامـه ريـزي شـده    

گيري قصـد رفتـاري فـرد     رفتار ، هنجار ذهني و ادراك فرد از كنترل رفتاري، به شكل نگرش نسبت به
تر و درك كنترل بيشتر بر اجراي كار، بـه احتمـال زيـاد،     نگرش و هنجار ذهني مطلوب. گردد منجر مي

، در آجـزن عناصـر مـدل   .[20] نگيختقصد فرد را به اجراي يك رفتار در پاسخ به يك نياز بر خواهد ا
  :نشان داده شده است )2(شكل

  

  

  

  

                                                 
١٧ Perceived Behavioral Control 
١٨ Theory of Planned Behavior (TPB) 

 عقايد و سنجش ها

عقايد هنجاري و 
 نگيزشپيروي از ا

 نگرشها

هنجارهاي 
 ذهني

 رفتار تمايالت رفتاري
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  [29]:منبع.)1991(جزن آ) (TPBريزي شده مدل رفتار برنامه).2(شكل 

 

خصوصاً در عرصه بانكداري الكترونيكـي بـه   .اين نظريه زير بناي مدل پذيرش تكنولوژي مي باشد       
موالً مشتريان با انتخابهاي متعدد روبرو بوده و به ندرت مجبور به علت وجود سطح رقابت بسيار باال مع

معتقـد اسـت هـدف بيشـتر نظامهـاي      ) 1993(» ديـويس « .هستند   استفاده از يك تكنولوژي خاص 
متأسفانه هرگاه نظامهاي اطالعاتي توسـط كـاربر كنـار گذاشـته     . اطالعاتي، ارتقاي عملكرد شغلي است

  .[16]دهد ت تأثير قرار ميشود، عملكرد فرد را تح مي

كننده در موفقيت يا شكست يـك نظـام    توسط كاربر، عاملي ضروري و تعيين تكنولوژيپذيرش         
، چرايي پـذيرش يـا رد فنّـاوري اطالعـاتي     تكنولوژياز اين رو، مدل پذيرش . رود اطالعاتي به شمار مي

انتخـاب  . كنـد  ات نظـام را بررسـي مـي   توسط كاربر و نحوة تأثيرگذاري پذيرش كاربر بر روي خصوصـي 
خصوصيات كاركردي و واسط كـاربري يـك نظـام جديـد بـه ميـزان زيـادي تحـت كنتـرل طراحـان،           

بنابراين، به مدلي نياز اسـت تـا نحـوة اتخـاذ چنـين      . كنندگان و مديران است دهندگان، انتخاب توسعه
مـدل پيشـنهادي    )3(شـكل  .دهايي و تأثير آنها بر پذيرش نظام توسط كـاربران مشـخص شـو    تصميم

  .دهد ديويس و عناصر آن را نشان مي

  

  

  

  

نگرش نسبت به 
 رفتار يا عمل

 هنجار دروني

كنترل رفتار درك 
 شده

  رفتار  نيت رفتار
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  )  TA(پذيرش تكنولوژي                                                                                                

  
  
  

  
  

  
  

 [16]:منبع.ديويس تكنولوژيمدل پذيرش . )3(شكل

  

 20و درك سـهولت  19، درك سـودمندي تكنولـوژي ، عناصـر اصـلي مـدل پـذيرش     )3(شكل در          
دليل پذيرش يا رد يـك فنـاوري اطالعـاتي در اغلـب مـوارد تحـت       » ديويس«به اعتقاد . استفاده است

نخست اينكه تمايل افراد به استفاده يا استفاده نكردن از يك نظام، . كننده است الشعاع دو عامل تعيين
). درك سـودمندي ( اي آنـان بسـتگي دارد   دربارة تأثير نظام بر اجراي بهتر وظايف حرفهبه ديدگاه آنها 

دوم، حتي در صورتي كه كاربران بالقوه به سودمندي يك نظام اذعان داشته و استفاده از آن را مشـكل  
از ايـن  . دهـد  تصور كنند، سودمندي نظام به جهت پيچيدگي استفاده از آن، ارزش خود را از دست مي

اي  درك سودمندي نيز به معناي درجه. رو، سودمندي تحت تأثير عنصر درك سهولت كار با نظام است
بر عكـس،  . داند است كه فرد استفاده از يك نظام خاص را براي ارتقاي عملكرد شغلي خود سودمند مي

رد نيـاز  شود كه يك نظام خاص به حداقل تالش براي كارب اي اطالق مي درك سهولت استفاده به درجه
  .دارد

 :مدل توسعه يافته پذيرش تكنولوژي_1_3

را به عنوان عامل پيش بيني كننـده ي  » هنجار دروني «در تكميل مدل پذيرش تكنولوژي، عامل       
  .[30]را ارائه مي كنيم)2(رفتار كاربران در نظر گرفته و مدل پذيرش تكنولوژي

است و عبارت از درك فرد نسـبت بـه افـرادي كـه از      TRAمفهوم هنجاردروني دقيقاً برگرفته از       
نفـوذ  «ايـن مفهـوم عبـارت    .نظر او داراي اهميت هستند، كه چه نگرشي درباره سيسـتم جديـد دارنـد   

                                                 
١٩ Perceived Usefulness 
٢٠ Perceived Ease of Use (PEOU) 

ويژگي هاي 
 طراحي نظام

 درك سودمندي

درك سهولت 

نگرش كاربر به 
استفاده عملي از   استفاده از نظام

  نظام
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يعنـي ميزانـي كـه يـك تكنولـوژي جديـد در جامعـه مقبوليـت يافتـه          .نيز بيان مي شود» 21اجتماعي
 [18].است

  :را نشان مي دهد) يافته مدل توسعه(2مدل پذيرش تكنولوژي ) 4(شكل 

  
  

  
  
  
  
  

 :[30]، منبع)TAM2(   2 تكنولوژيمدل پذيرش . )4(شكل

  

  :22تكنولوژييكپارچه پذيرش و استفاده از  تئوري _2_3

ديـويس   تكنولـوژي چند عنصر را بـه مـدل اوليـة پـذيرش       2003ش و همكارانش در سال اتونك      
   .دارد تكنولوژيبر قصد رفتاري و در نهايت استفاده از  اي افزودند كه هر يك تأثير عمده

را بـراي تشـريح ادراك سـودمندي و قصـد      تكنولـوژي مدل اوليـة پـذيرش   » ش و ديويساتونك«      
بر اساس مطالعات انجـام  . [28]استفاده بر اساس فرايندهاي شناختي و تأثيرات اجتماعي توسعه دادند

  :تأثير بسزايي دارد كه عبارتند از تكنولوژيرش و استفاده از شده، چهار عنصر مهم در رفتار پذي

o 23بيني عملكرد شپي  
o 24بيني تالش پيش  
o 25نفوذ اجتماعي   
o 26تسهيل شرايط  

                                                 
٢١ Social Influence 
٢٢ Unified Theory of Acceptance & Use Technology(UTAUA) 
٢٣ performance expectancy 
٢٤ effort expectancy 
٢٥ social influence 
٢٦ facilitating conditions 

 درك سودمندي

درك سهولت 
 استفاده شده

 استفادهگرايش به 

 هنجارهاي دروني

 استفاده واقعي نيت رفتاري
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كنند كه فـرد معتقـد    اي اطالق مي بيني عملكرد را به درجه پيش) 2003(» ش و همكارانشاتونك«     
بيني تالش نيز به درجـه   پيش. ودمند خواهد بوداي او س است استفاده از نظام در ارتقاي عملكرد حرفه

  .[29]شود سهولت كار با نظام اطالق مي

كند افراد معتبر خواهان اسـتفادة او از يـك    دهد كه فرد درك مي نفوذ اجتماعي به شرايطي ارجاع مي 
اي اشـاره دارد كـه فـرد معتقـد اسـت زيـر سـاخت         تسهيل شرايط نيز به درجـه . نظام فناورانه هستند

  . گيري از نظام وجود دارد ازماني و فني براي حمايت از بهرهس

باشد كه بر  ، شامل دو ساز و كار نظري ديگر نيز ميتكنولوژينظريه يكپارچه پذيرش و استفاده از       
تواند به طور غير مستقيم بر روي قصد افراد از طريق ادراك سـودمندي اثـر    آن اساس هنجار ذهني مي

توانند بـر روي تصـور افـراد تـأثير مثبتـي       يه بر اين باور است كه هنجارهاي ذهني مياين نظر. بگذارد
داشته باشند، زيرا زماني كـه افـراد مهـم يـك گـروه اجتمـاعي، فـردي را متقاعـد سـازند كـه او بايـد            

 .جديد را خواهد پذيرفت تكنولوژيجديد را بپذيرد، كاربر نيز اين  تكنولوژي

  :را درقالب مدلي منسجم نشان داده استعناصر اين تئوري ) 5(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  [29]:منبع)UTAUT(تئوري يكپارچه پذيرش و استفاده از تكنولوژي لمد. )5(شكل

  
  
  

 پيش بيني عملكرد

 پيش بيني تالش

 نفوذ اجتماعي

 تسهيل شرايط

تمايالت و نيات
 رفتاري

 استفاده عملي

 اختيار تجربه سن جنس
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  :تئوري استفاده از رايانه شخصي_3_3

ـ      يكي از نظريه      كـارگيري   ههايي كه قابليتهاي خود را به خوبي در طـي زمـان نشـان داده، نظريـه ب
  .تدوين شده است) 1980(» 28ترياندس«است كه بر اساس نظريه رفتاري  27 هاي شخصي رايانه

ـ  . داند مي31گر  و شرايط تسهيل30تمايالت ،29 ترياندس رفتار افراد را متأثر از سه متغير عادت  ر افـزون ب
نتايج قابـل  . پذيرد اين، تمايالت نيز از متغيرهاي احساس، عوامل اجتماعي و نتايج قابل انتظار تأثير مي

كننده اين است كه آيا رفتار، نتايج قابل انتظار و ارزشـمندي بـراي اجراكننـدة آن در پـي      انتظار تداعي
  خواهد داشت؟ 

  .[15]د شو گونه تعريف مي نتايج قابل انتظار از يك رفتار اين

 

  =Cارزش نتايج قابل انتظار

  P=احتماالت ذهني از يك نتيجة خاص يك رفتار 

  =vارزش يك نتيجه

   =i; nتعداد عواقبي كه يك موضوع به احتمال زياد متأثر از يك رفتار خاص خواهد داشت

شـود، احسـاس تحـت تـأثير      در حالي كه نتايج قابل انتظار، بخش شـناختي نظريـه را شـامل مـي         
هاي عاطفي فرد از قبيل احساس هيجان، شادي، لذت بردن در مقابل افسردگي، نفرت، رنجش و  مؤلفه

با وجود ارزش برخي از عواقب اعمال، ممكن است عمل در زمان اجـراي آن بـراي فـرد    . [26]است ... 
اجتمـاعي   عوامل اجتماعي، انطباق دروني يا باطني فرد با فرهنگ محلي يا توافقهـاي . ناخوشايند باشد
 فـيش «عمل منطقـي    در نظرية ترياندس عوامل اجتماعي با هنجارهاي ذهني نظريه . با ديگران است

بينـي رفتـار افـراد در رابطـه بـا       مدل رفتاري ترياندس در توضـيح و پـيش  . شباهت دارد» جزنآبين و 
  .ستنشان داده شده ا )6(شكلعناصر مدل ترياندس در . پذيرش فناوري بسيار كارآمد است

  

  
                                                 

٢٧ Personal Computing (PC) 
٢٨ Triandis 
٢٩ Habit 
٣٠ Intentions 
٣١ Facilitating Conditions 
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  )2001چنج و چيونگ، (مدل رفتاري ترياندس .)6(شكل

  

  :امنيت و اعتماد به سيستم بانكداري الكترونيكي_4_3

عامل امنيت و اعتماد كاربران براي استفاده از بانكداري الكترونيكي و پـذيرش تكنولـوژي آن بـه           
در  .مفيـد بـودن و سـهولت اسـتفاده از آن را دارد     عنوان يك عامل مستقل ،تأثير مسـتقيمي بـر درك  

بانكداري الكترونيكي و انتقال الكترونيكي وجوه ،امنيـت و اطمينـان جايگـاه ويـژه اي دارد،زيـرا خطـر       
باارسال اطّالعات مالي از قبيل شماره كارت           سوءاستفاده بيشتر است و نگراني زيادي در ارتباط 

زيرا اينترنت شبكه عمومي است و بـدون امنيـت،   . بر روي اينترنت وجود دارداعتباري، شماره حسابها، 
اساساً دو روش امنيتي متفـاوت بـراي بانكـداري     .كالهبرداري از طريق رايانه غيرقابل رديابي مي باشد

 : وجود دارد اينترنتي

نده نشان ده TANنشان دهنده يك رمز عبور براي ورود است و  PINكه  PIN/TANسيستم )الف
هاي  ها به شيوهTAN. رمزهاي عبور يكبار مصرف است كه براي اعتباربخشي و امنيت تراكنش هاست

توسـط نامـه پسـتي بـه      هاTANشوند كه معمولترينش اينست كه يك ليست از  گوناگوني توزيع مي
و بـر  سـت كـه آنهـا ر   ا ها ايـن TANترين راه استفاده از  امن.شود فرستاده مي اينترنتيكاربر بانكداري 

هاي توليد شده توسط نشـانه، وابسـته بـه    TANاين . حسب نياز توسط يك نشان امنيتي توليد كنيم
) شـود  عاملي خوانـده مـي  2كه تاييديه (زمان و يك راز امنيتي واحد كه در نشانه امنيتي ذخيره شده 

 SSLمـن  از طريـق مرورگرهـايي كـه از ارتباطـات ا     PIN/TANبا  اينترنتيمعموالً بانكداري. هستند
پروتكـل   در بانـك ملـت  . اي نيسـت  شود بنابراين نيازي به رمزنگاري اضـافه  كنند انجام مي استفاده مي

SSL  جهت ايجاد امنيت و محرمانگي اطالعات بر روي اينترنت توسعه يافته است و اين پروتكل كه از

 احساس

عوامل اجتماعي

 نتايج قابل انتظار

 عادت

تمايالت

شرايط تسهيل

 رفتار
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اميـت كانـال   تاييد هويت سمت سرويس دهنده و سرويس گيرنده پشتيباني مـي كنـد ، امنيـت و تم   
هنگـامي كـه   . انتقال را با استفاده از رمز كردن ، تصديق اصالت و كدهاي تصديق پيام حفظ مي كند 

مشتري بخواهد از طريق وب سايت بانك ، خدمات بانكداري الكترونيكي از قبيـل حوالـه الكترونيكـي    
و كلمـه  ) شـماره حسـاب  ( را دريافت كند ، نام كاربري... ، صورت حساب الكترونيكي و ) انتقال وجوه(

به سايت بانـك ارسـال مـي شـود ، پروتكـل       SSLعبور او از طريق اينترنت و با استفاده از تكنولوژي 
SSL       قبل از اينكه اطالعات شخصي مشتري از رايانه او خارج شـود آنهـا را كدگـذاري و رمـز نگـاري

فـت اطالعـات هـيچ شـخص     كرده تا اين اطمينان براي مشتري حاصل شود كه هنگـام ارسـال و دريا  
مشـتري پـس از وارد شـدن بـه سـايت      . ديگري نمي تواند اطالعات را خوانده و يا آنها را تغيير دهـد  

و  www.bankmellat.irاز طريق ورود به سايت بانك بـه نشـاني   (بانكداري الكترونيكي بانك ملت 
بودن و غيـر تقلبـي بـودن     از دو طريق مي تواند از امن) سپس كليك روي لينك بانكداري الكترونيك

  :سايت اطمينان حاصل كند 

با مشاهده قفل كوچك كه در گوشه راست پنجره مرورگر قرار دارد و نگه داشتن موس روي  -1
  SSL Securedآن و مشاهده پيغام 

در صفحه مرورگر مشـتري  ) URL(كه ابتداي آدرس سايت  ://HTTPSبا مشاهده حروف  -2
ان دهنـــــده مفهـــــوم امنيـــــت مـــــي نشـــــ Sظـــــاهر ميشـــــود ، كـــــه حـــــرف 

  https://ebanking.bankmellat.ir.باشد

شـده و بـه طـور رقمـي رمزنگـاري       ءهـا امضـا   كـه تمـام تـراكنش    ءمبتني بر امضـا  اينترنتيبانكداري )ب  
تواند روي كارتهاي اعتباري يا هر نوع رسـانه حافظـه دار    و رمزنگاري مي ءبراي توليد امضا كليدها.شوند مي

 . [30]ع پياده سازي آن ذخيره شوندبسته به نو

      :حمالت _1_4_3
امروزه بر پايه فريـب كـاربر بـراي دزديـدن اطالعـات ورود و       اينترنتيبيشتر حمالت به بانكداري       

TANيك مثال شناخته شده براي اين حمالت ساخت صفحه مشابه يك سايت براي .هاي معتبر است
همچنـين  . العات شخصي خود آنها را در اختيار دزدان قرار دهـد اط  فريب كاربر است تا با وارد كردن 

هـم بـه عنـوان    ) تروجان هـا (هاي كيبورد هاي عبور و يا استفاده از ضبط كننده نوشتن اسكريپت سايت
مبتنـي   اينترنتـي يك روش براي حمله به بانكـداري  . رود هايي براي سرقت اطالعات افراد به كار مي راه

افزار مورد استفاده را جوري دستكاري كنند كه روي صفحه نمايش تـراكنش   نرمست كه ا اين ءبر امضا
گـزارش اخيرتكنولـوژي   . شـود  ءصحيح را نشان دهد ولي در پشت صحنه، يك تراكنش دروغين امضـا 

FDIC  ماه يكبار تشكيل  3كه از گردآوري و همگرداني گزارش فعاليت فايلهاي مشكوك بانك ها، هر
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دالر  30000اي را ليست كرده كه به طور ميـانگين، هـر كـدام باعـث      ائم رايانهمورد جر 536شود،  مي
تخلفـات  . ميليـون دالر افـزايش يافتـه اسـت     16به  2007اين رقم در چارك دوم سال .ضرر شده است

 80ها حاكيست در  گزارش. درصد افزايش داشته است 150 2007اي بين چارك اول و دوم سال  رايانه
  [30].انجام گرفته است اينترنتيتجاوز نامعلوم است ولي در حين بانكداري  درصد موارد منبع

  :اقدامات متقابل _2_4_3

گواهينامـه ديجيتـال   . كنند از تجـاوز جلـوگيري كننـد    ي وجود دارند كه سعي مياداقدامات متقابل زي
تالشـي بـراي    3وه هـاي گـر   روند، استفاده از كارتخوان براي مقابله با صفحات مشابه دروغين به كار مي

 ءهاي بانكداري آنالين مبتني بر امضا افزار در انواع روش ها به وسيله نرم جلوگيري از دستكاري تراكنش
افزارهاي تشخيص دهنـده ويـروس    از تروجان ها، كاربران بايد از نرم خود براي محافظت سيستم. است

 2001در سـال  . هـا باشـند   ستي بـه ايميـل  هاي پيو افزارهاي دانلودي و فايل استفاده كنند و مراقب نرم
رامنتشر كرد و از آن پـس، تـا اواخـر    ) MFA(راهنماي تشخيص هويت چندمعياره  FFIECموسسه 

  .نياز به حضور در محل بود 2006

  پذيرش تكنولوژي                                                                             

  

                                                                                                                                  
  
  

  اعتماد و مدل پذيرش تكنولوژيتأثير ).7(شكل 

ه مـي  حال در اين مقاله با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي،پذيرش بانكداري الكترونيكي سـنجيد      
سهولت بكارگيري،مفيـد بودن،اسـتفاده از   :بنا به يافته هاي اين مقاله متغيرهاي مستقل عبارتند از.شود

  .رايانه،اعتماد و متغير وابسته پذيرش بانكداري الكترونيكي است
،تلفن )POS(،پايانه هاي فروش)ATM(براي متغير وابسته چهار شاخص اصلي دستگاههاي خودپرداز

همچنـين رابطـه بـين متغيرهـاي جمعيـت شـناختي       .نترنتي در نظر گرفته مي شودبانك و خدمات اي
سن،جنس ،تحصيالت و سطح درآمد با ميزان پذيرش بانكداري الكترونيكـي در ميـان مشـتريان مـورد     

  .بررسي قرار گرفته است 
  . مدل مفهومي اين مقاله نشان داده شده است) 8(در شكل 

  
  

 اعتماد

 سودمندي

 سهولت استفاده

قصد و نيت 
رفتاري

 رفتار واقعي
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  تقل                                                                                    متغير وابستهمتغير مس                    

  الكترونيكيپذيرش بانكداري                                                                                                               
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي نگارنده).8(شكل 

  :تحقيقفرضيه هاي _4

  :در اين مقاله كوشيده شده كه به اين پرسشها پاسخ داده شود    

ــد        _ ــهولت بكارگيري،مفي ــيات س ــي و خصوص ــداري الكترونيك ــوژي بانك ــذيرش تكنول ــين پ ــا ب آي
  ا داري وجود دارد؟ بودن،خصوصيت استفاده از رايانه توسط مشتريان و اختياري بودن آن رابطه معن

آيا ادراكات مشتريان درمورد سهولت استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي با مفيد بودن آن رابطه  _
  معنا داري دارد؟

در ميزان ) سهولت استفاده،مفيد بودن،اختياري بودن،استفاده از رايانه(سهم هركدام از اين شاخص ها_
  ان بوده است؟پذيرش بانكداري الكترونيكي به چه ميز

و ميـزان پـذيرش بانكـداري الكترونيكـي     )جنس ،سن(آيا بين ويژگيهاي جمعيت شناختي  مشتريان _
  ابطه معنا داري وجود دارد؟

  :روش تحقيق_5

مفيد بودن از نظر
 مشتريان

 استفاده از رايانه

امنيت و داشتنن
 اعتماد و اطمينان

 سهولت بكارگيري

پذيرش دستگاه 
 خودپرداز

پذيرش سيستم پايانه 
 فروش

 پذيرش تلفن بانك

پذيرش خدمات 
 ينترنتيا
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پيمايشـي و از شـاخه ميـداني     -روش تحقيق دراين مقاله از نوع كاربردي و از نظر اجرا توصـيفي        
اده هـاي  وضـع موجـود كـه از حجـم نمونـه مشخصـي بدسـت مـي          بوده و مي كوشد با اسـتفاده از د 

براي انتخاب نمونه ،پرشنامه تنظـيم شـده در بـين    .آيند،نتايج نمونه را به كل جامعه آماري تعميم دهد
بانك ملت بيشتر استفاده مـي         كاركنان برخي از شركت هايي كه از خدمات بانكداري الكترونيكي 

به صـورت تصـادفي   ...) و كشتيراني ،شركت ياس ارغواني ،شركت بهسازان و  مانند سازمان بنادر(كنند 
  .با سطح سواد و درآمد متفاوت از روش تصادفي طبقه اي استفاده شد

تلفـن بانـك و   ،ATM,POS(بخـش عمـده بانكـداري الكترونيكـي      4پرشسنامه مذكور شـامل         
ضـريب آلفـاي    .تايي ليكرت مي باشـد 5 سوال در چارچوب طيف 4و هركدام شامل ) خدمات اينترنتي

) 5=تا  كامالً موافق  1= كامالً مخالف (كرونباخ براي تعيين پايايي اين پرسشنامه كه از طيف پنج تايي 
  .است α=87/0برخورداراست،دراين تحقيق برابر 

 طبق اطالعات بدست آمده سهم ويژگيهاي سـهولت ، مفيـد بـودن و سـودمندي ، اسـتفاده از رايانـه و      
  :اطمينان و اعتماد استفاده از بانكداري الكترونيكي عبارتست از

  سهم متغيرهاي مستقل در ميزان پذيرش تكنولوژي بانكداري الكترونيكي):1(جدول 
خطاي Bميزان  

  استاندارد
 Tميزان 

  مشاهده شده
  سطح معني دار

  01/0  286/14  806/0  29/10  عرض از مبداء

ميزان اعتماد 
  و اطمينان

89/1  07/0  04/28  01/0  

مفيد بودن و 
  سودمندي

45/1  07/0  183/29  01/0  

  01/0  572/29  29/0  907/0  سهولت

استفاده از 
  رايانه

875/0  30/0  230/22  01/0  

  

پس از بررسي  سهم هركدام از اين متغيرها مشاهده  مي شود كه عامل اعتماد و مفيد بـودن بـه           
ر نهايت عوامل ساده بودن و سـهولت و بعـد اسـتفاده از رايانـه كـه      ترتيب بيشترين اهميت را دارندو د

درواقع ادراكات فرد در مورد سـهولت اسـتفاده از خـدمات    . كمترين ميزان را به خود اختصاص داده اند
نوين بانكداري الكترونيكي و اينترنتي و مفيد و سودمند بودن اين خدمات و نيزخود اثربخشـي فـرد در   

كوتاه شـدن زمـان انجـام امـور      ونيز.ه با قصد استفاده از اين خدمات رابطه مسقيم دارداستفاده از رايان
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بانكي، قابل اعتماد بودن خدمات بانكي الكترونيك و برخوردار بودن مشتريان از خط اينترنت شخصـي  
  .بر گرايش آنها به خدمات بانكي الكترونيك تاثير مستقيم دارد

ها نشان مي دهد كه بين سن و قصد استفاده از خـدمات بانكـداري    همچنين نتايج تحليل داده        
سال تمايل بيشتري براي استفاده از  20-29افراد با گروه سني .الكترونيكي رابطه معنا داري وجود دارد

بـه بـاال كمتـرين     49و گروه سني .سال قرار دارند 39-30پس از ان گروه سني .اين تكنولوزي را دارند
  .استفاده از اين خدمات را دارندتمايل را براي 

يعنـي كسـاني   .و نيز بين دسترسي به اينترنت و استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي رابطه وجود دارد
البتـه متغيرهـاي   .كه به اينترنت و رايانه دسترسي دارند تمايل بيشتري به استفاده از اين خدمات دارند

مانند ميزان تحصـيالت، كـه هرچـه قـدر ايـن      . ي قرار گيردديگري نيز مي تواند در اين امر مورد بررس
  .ميزان باالتر باشد تمايل افراد براي استفاده از بانكداري الكترونيكي بيشتر مي شود

  :نتيجه گيري و پيشنهادات_6

اين پژوهش نشان مي دهد كه مشتريان بايد به اين باور برسند كه كار با سرويس هاي مختلف        
  :كترونيك در صورت دسترسي به اينترنت و رايانه بانكداري ال

  .اين خدمات قابل اطمينان هستند •
 .كار باآن ساده و آسان است •

 .كارايي مشتريان را باال برده و براي آنها مفيد است •

به عالوه مشتريان هنگام تصميم گيري براي استفاده از انواع  خدمات بانكداري الكترونيكـي بـه          
» اعتمـاد «عامـل  .كمتر توجه مـي كننـد  » اعتماد«و » سهولت«نسبت به دو متغير» ودنمفيد ب«عامل 

اولين متغير مستقلي است كه به طور غير مستقيم بر پذيرش بانكداري الكترونيكي تأثير مي گـذارد و  
علت اين امر هم سطح  عدم اطمينان مشتريان به خدمات بانكـداري پـايين مـي باشـد و بطـور كلـي       

  .ات بانكداري الكترونيكي را ايمن مي دانندمشتريان خدم

همچنين اين تحقيق نشان مي دهد كه مدل پذيرش تكنولوژي مدل مناسـبي بـراي اسـتفاده از            
و اينكه هرچقدر توانايي فرد در استفاده از رايانه و اينترنت باالتر .خدمات بانكداري الكترونيكي مي باشد

  .مفيد بودن و سهولت استفاده از اين خدمات داردباشد ادراكات مثبت تري در مورد 

براي اجراي كامل و مناسب بانكداري الكترونيـك بايـد اسـتانداردها و شـاخص هـاي مربـوط بـه               
بانكداري الكترونيك را شناسايي نمود و فرايندهاي عملياتي آن را مشخص نمود ،چون هرقدر بـه ايـن   
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براي اين منظـور ،بخـش   . در پياده سازي موفق تر خواهيم بود استانداردها و شاخص ها نزديكتر شويم،
از طرفي مي توان . تحقيق و توسعه سازمان مي تواند تدوين استانداردها و شاخص ها را به عهده بگيرد

براي اين كار از دانش مشاورين و متخصصين دانشگاهي نيز بهره گرفت و تجربيـات سـاير كشـورها در    
  .د بود اين زمينه هم مفيد خواه

با توجه به اينكه براي دستيابي به اهداف بانكدار ي الكترونيك و موفقيت كامـل در آن بايسـتي           
در شبكه بانكي كشور همكاري ،هماهنگي و همسويي الزم وجود داشته باشد وازطرفـي بانـك هـا مـي     

الكترونيـك را بهبـود   توانند با ارائه خدمات مشترك و كمك به رشد و بهبود شـبكه بـانكي ،بانكـداري    
بنابراين پيشنهاد مي شود كه سازمان از طريق برگزاري جلسات بين سازماني با ساير بانك ها . بخشند 

  .در اين راستا گام بردارد

و نيز مسئولين بانك بايد با استفاده از تبليغات مناسب و بازاريابي درسـت بـر ادراكـات مشـتريان           
ات تأثير بگذارند تا تمايل مشتريان به استفاده از اين خـدمات را افـزايش   نسبت به استفاده از اين خدم

  .دهند

چنانچه بانك بخواهد تكنولوژي بانكداري الكترونيكي را توسعه دهد بايد عالوه بر بهبود ارتباطات         
ري و تعامالت اثربخش ميان اعضاء سازمان و شبكه هاو گروه هاي سازماني ؛زيرساخت هاي سخت افـزا 

، نرم افزاري، فرهنگـي، قـانوني امنيتـي و مـديريت روابـط بـا مشـتريان را بـراي پـذيرش  بانكـداري           
  .الكترونيكي فراهم آورند

شناخت مأموريت بانكداري الكترونيك در سطح جهاني و اتخاذ رويكردي استراتژيك از سـوي مـديران   
حركـت بـه سـوي بانكـداري     . سـد  ارشد سازمان در زمينه بانكداري الكترونيك ضروري به نظـر مـي ر  

. الكترونيك مي بايست به عنوان يك طرح بلند مدت در نظر گرفته شود نه يك طرح مقطعي و زودگذر
ضمن اينكه مديران ارشد سازمان بايد در اين زمينه داراي تفكري پوياو هوشمندانه باشند و توان جهت 

باشند تا قـادر بـه انتخـاب راه حـل مناسـب      گيريهاي مناسب به هنگام نياز به تحليل ريسك را داشته 
باشند، لذا پيشنهاد مي گردد دوره هاي آموزشي مربوط در زمينـه هـاي فـوق بـراي مـديران تشـكيل       

  .گرددو از مشاورين با تجربه در اين زمينه استفاده شود

جديد در  همانطور كه مي دانيم بانكداري الكترونيك پديده جديدي است و در مقابل هر تغييرات       
براي موفق شدن در مسير اجراء و بهبود بانكـداري الكترونيـك بايـد نظـر     . سازمان مقاومت وجود دارد 

موافق و مشاركت مديران مربوطه را در پروژه هاي بانكداري الكترونيك را جلب كرد و نسبت به اصالح 
نهاد مي شـود همـانطور كـه    ديدگاه مديران نسبت به بانكداري الكترونيك اقدام نمود بدين منظور پيش
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در باال هم ذكر شد با برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي ، دانش و نگرش و مهارت مـديران را در  
زمينه بانكداري الكترونيك و بهره برداري از آن ارتقاء بخشيد و شيوه هاي مديريتي منطبق با سـاختار  

  .ترونيك را به آنها آموزش داد مبتني بر فناوري اطّالعات و متناسب با بانكداري الك

  
  

  :منابع_7
 منابع فارسي؛

بررسي اثرات مبادلـه الكترونيكـي داده هـا بـر افـزايش كـارآيي و تسـهيل         «،) 1379(شكيب،محمود  يتوسل [1] 
پايـان نامـه كارشناسـي     .دانشكده علوم اداري و اقتصـاد  ،دانشگاه فردوسي مشهد،  » مبادالت بين المللي در ايران

 .ارشد

شـماره   ،هـاي اقتصـاد   فصـلنامه تـازه   ،» بانكـداري الكترونيـك  « ، )1382زمستان (زاده، علي؛ پورفرد، فروغ  نحس [2]
 .7،ص100

ترجمه عليرضا دهقان، مؤسسه چاپ . »هاي ارتباطات نظريه «،  )1381(، ورنرجي و جيمز دبليوتانكارد نسوري [3]
  .312و  32ص . و انتشارات دانشگاه تهران

، » امكان سنجي پياده سازي بانكداري الكترونيك در ايران با تأكيد بر بانك سـپه  « ،  )1382(رگذار، رضا شك [4]
  .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز،

» اد نوينعوامل موثر بر پذيرش و استفاده از بانكداري اينترنتي مورد مطالعه اقتص«، ) 1388(شهراني،عليرضا  [5] 
 .، دانشگاه عالمه طباطبايي، پايان نامه كارشناسي ارشد

بررسي عوامل رفتاري موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتـي توسـط   « ،) 1388(صفرزاده، حسين؛فروتن، مجتبي  [6]
  .، اولين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي، تهران» مشتريان سيستم بانكي

شـماره   ،ماهنامـه علمـي و آموزشـي تـدبير     ،» مديريت ارتبـاط بـا مشـتري   « ،) 1381( محمدي، محمد يعل [7] 
 .34،ص129
، » بررسي عوامل موثر بر توسـعه بانكـداري الكترونيـك مطالعـه مـوردي بانـك سـپه       «، ) 1389(غالمي،حامد  [8]

  .دانشگاه آزاد اسالمي ، پايان نامه كارشناسي ارشد
پيش نيازها، محدوديتها و روشهاي پياده سـازي آن   ؛بانكداري الكترونيك«  ،) 1380تابستان (، نوروز يكهزاد [9] 

  .28، پيك توسعه؛ شماره ) قسمت دوم(» در ايران
 .»وضعيت بانكداري الكترونيك در ايران و جهان«، ) 1382(، نوروز يكهزاد [10]
، مـديريت ،  » توسـعه آن در ايـران  بانكداري الكترونيك و ضـرورت  «، ) 1381(، داور؛ مختاران، ماهرخ سونو [11]

 .68و67شماره 
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بررسي ادراك مشتريان از امنيت و اعتماد الكترونيكي در استفاده از 
 هاي پرداخت الكترونيكي سيستم

  )شعب بانك ملت استان تهران: مورد مطالعه(
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  چكيده

يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك، وجود سيستم بانكداري 
و فعاليت هاي مربوط  الكترونيك است كه همگام با سيستم هاي جهاني مالي و پولي عمل

در مقايسه با روشهاي پرداخت سنتي، روشهاي  .به تجارت الكترونيك را تسهيل كند
پرداخت الكترونيكي مزيت هايي دارد كه شامل امنيت، قابليت اعتماد، گمنامي، مقبوليت، 

 .محرمانگي، كارآيي و راحتي مي باشد

توسط مشتري در بانك ملت كه  بدين منظور عوامل موثر بر اعتماد و امنيت ادراك شده
محققان با . يكي بانك هاي پيشرو در اين زمينه مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است

بررسي ادبيات تحقيق و مدل هاي موجود در زمينه استفاده از سيستم هاي پرداخت 
  .مدل مفهومي تحقيق را ارائه و به آزمون فرضيات پرداخته اندالكترونيكي 

 330بررسي عوامل موثر بر امنيت و اعتماد الكترونيكي و مدل تحقيق تعداد  از اينرو جهت
كه از اين سيستم پرداخت الكترونيكي بانك ملت استفاده كرده نفر از مشتريان بانك ملت 

گزينه اي ليكرت ميان آنان توزيع  5سوال با طيف  29اند انتخاب و پرسشنامه اي شامل  

ebps/90-078
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ها از تحليل عاملي تأييدي جهت سنجش مدل هاي اندازه  براي تجزيه تحليل داده .گرديد
 "نهايتا. گيري و از تحليل مسير جهت سنجش مدل هاي ساختاري استفاده شده است

  . مبتني بر يافنه هاي بدست آمده جهت بهبود وضعيت بانك ملت پيشنهاداتي ارائه گرديد

  

نيكي ادراك شده، بانكداري امنيت الكترونيكي ادراك شده، اعتماد الكترو: واژگان كليدي
  ، بانك ملتالكترونيكي

  

 مقدمه و بيان مسئله تحقيق

تجـارت الكترونيكـي بـه دليـل آزادي،     . توسعه جهاني اينترنت منجر به ايجاد تجارت الكترونيكي شـده اسـت  
. سرعت، گمنامي، ديجيتالي بودن و دسترسي جهاني كه از خصوصيات اينترنت است به سرعت پيشرفت كرد

رت الكترونيكي باعث آسان شدن فعاليت هاي كسب وكـار در زمـان واقعـي مـي شـود از جملـه تبليـغ ،        تجا
 all,2002)  ( Hsiao-Cheng Yuجستجو و تحقيق ، منبع يابي ، مذاكره ، حراج ، سفارش و پرداخـت  

et 

رت الكترونيكـي   بسياري از صنعت ها  تاثير تجا رت الكترونيكي قرار گرفته اند ولي در هيچ كجا حضور تجـا 
با استفاده از تكنولوژي و سيستم هاي ارتباط دوربرد ، بانك ها . پررنگ تر از بانكداري و خدمات مالي نيست 

 ShumailaY.Yousafzai et)مي توانند به مشتريان دسترسي داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند

all,2003) .  
يـك جـزء    تجا رت الكترونيكـي از آنجا كه .يكي ساخته شده است تجارت الكترونيكي بر پايه پرداخت الكترون

اصلي عمليات كسب و كار شده است ، پرداخت الكترونيكي يك فاكتور حياتي براي موفقيت كسب وكارهـا و  
در مقايسه با روشهاي پرداخت سنتي ، روشهاي پرداخت الكترونيكي مزيـت هـايي   . خدمات مالي شده است 
 (2009,قابليت اعتماد ، گمنامي ، مقبوليت ، محرمانگي ، كارآيي و راحتي مي باشد دارد كه شامل امنيت ،

.(Changsu Kim et all  
براي اينكه يك سيستم پرداخت الكترونيكي بر سيستم سنتي برتري داشته باشد بايـد عـاري از نقـص هـاي     

هـر مرحلـه از تـراكنش اسـت     مهمترين نگراني در پرداخت هاي الكترونيكي ، سطح امنيت در . امنيتي باشد 
 et.زيرا كاال و پول در حالي انتقال مي يابد كه هيچ ارتباط مستقيمي بين دو طـرف تـراكنش وجـود نـدارد    

all,2002) Hsiao-Cheng Yu(  
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پس يك فاكتور .از مشتريان در مورد امنيت و محرمانگي نگراني دارند% 95گزارش مي دهد كه  1گروه گارتنر
به طور كلي امنيـت شـامل مجموعـه اي از فرآينـدها ،     . رت الكترونيكي ، امنيت استاساسي در موفقيت تجا

به دليل اينكه .مكانيزم ها و برنامه هاي كامپيوتري براي تعيين اعتبار منابع اطالعاتي و ضمانت فرايندها است
ستم را بر اسـاس  اكثر كاربرها با جزئيات فني سيستم بانكداري الكترونيكي نا آشنا هستند ، سطح امنيت سي

بـه همـين دليـل بـراي جـذب و نگهـداري كـاربران ،        . تجربيات خود در استفاده از سيستم ارزيابي مي كنند
 Changsu(.افزايش ادراك مشتري از امنيت و نگهداري اعتماد آنها در طول تراكنش بسـيار حيـاتي اسـت   

Kim et all ،2009(  

. رشد تجارت الكترونيكي شناسايي شده است اعتماد است فاكتو ديگري كه به عنوان يك عامل كليدي براي 
بر اين باور است كه اولين و مهمترين قـدم بـراي ايجـاد اعتمـاد، ايجـاد ايـن اطمينـان اسـت كـه           2چسكين

افراد تصميمات مهم را در زمينه انتخاب محصول يا خـدمت ،   .ازاطالعات شخصي مشتريان حفاظت مي شود
در تراكنش هاي اينترنتي ، اعتمـاد بـين مشـتري و سيسـتم      .محصول مي گيرند بر پايه اعتماد به شركت يا 

  )France Belanger،2002(.كامپيوتري كه تحت آن تراكنش صورت مي گيرد نيز اهميت پيدا مي كند

ادراك مشتريان از اعتماد و امنيت ، از ديد كاربران تعيين مـي  با توجه به مسائل عنوان شده ، در اين تحقيق 
و همچنين اثر امنيت و اعتماد ادراك شده توسط كاربر ، در استفاده از بانكداري الكترونيكي بررسي مي شود 
 .شود

  اهميت و ضرورت پژوهش

يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك، وجـود سيسـتم بانكـداري الكترونيـك     
فعاليت هاي مربوط بـه تجـارت الكترونيـك را    است كه همگام با سيستم هاي جهاني مالي و پولي عمل و 

در حقيقت مي توان گفت كه پيـاده سـازي تجـارت الكترونيـك، نيازمنـد تحقـق بانكـداري        . تسهيل كند
استفاده از سيستم هاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري جهان به سـرعت رو بـه   . الكترونيك است

ت بانكـداري الكترونيـك روز بـه روز در حـال افـزايش      گسترش بوده و تعداد اسـتفاده كننـدگان از خـدما   
  )1386بهمند ، . (هستند

با توجه به تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت 
اقتصادي مي طلبد كه ابزارها و بسـترهاي انتقـال و تبـادل    -مبادالت پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري

در ايـن  . پول نيز همگام و همسان با توسعه تجارت الكترونيك از رشد مناسب و مطلـوب برخـوردار شـوند   
بين بانكها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجادگسترش و تنوع در خدمات خود بيكـار نبـوده انـد و بـه     

در عرصه تحوالت تجاري بانكها . سرعت خود را با فناوريهاي ارتباطات و اطالعات همگام و همسو كرده اند
                                                 

1-Gartner group 
2-cheskin 
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توجه جدي را براي ايجاد تحوالت ساختاري در نظام هاي دريافت و پرداخت پـول و ايجـاد تشـهيالت در    
روند خدمات رساني به مشتري كرده اند در واقع مي توان ادعا كرد يكي از داليل اقبال عمومي به تجـارت  

ده بوده است كـه در نتيجـه بـه گـرايش و توجـه      الكترونيك توجه مديران بانكها به اهميت و لزوم اين پدي
  )1386بهمند ، ( .انجاميده است  جدي آنها براي فراهم كردن ساختاره بانكداري با شيوه الكترونيك

وجود رايانه و اينترنت مسائل امنيتي خاص خود را نيز به دنبال داشته است كه احتمال خطرهاي امنيتـي  
هـا بـه    گسترش جـرايم ارتكـابي بـا رايانـه    . ي مانند اينترنت بيشتر استهاي هاي مرتبط با شبكه براي رايانه

اي بوده كه بيشتر كشورهاي دنيا با اعمال قوانيني، به مبارزه با اين پديده پرداخته و سـعي در مهـار    اندازه
 )1387شهاليي ، .(آن دارند

  
  مروري بر ادبيات نظري تحقيق

  تجارت الكترونيك

ترده اي دارد كه در بر گيرنده فعاليت هايي نظير مبـادل كـاال و خـدمات داراي    تجارت الكترونيك مفهوم گس
براي تجارت الكترونيك . ارزش از طريق يك شبكه رايانه اي و از راه دور با وسيله ارتباطي مشخص مي باشد 

، بـه  در اينجا .تعاريف متنوعي شده است كه در تمامي آنها ، جنبه هاي اساسي و مشترك به چشم مي خورد
  :بعضي از اين تعاريف مي پردازيم

خريد ، فـروش و مبادلـه كـاال و خـدمات و اطالعـات از طريـق شـبكه هـاي         :تجارت الكترونيك عبارتست از 
  ShumailaY.Yousafzai et all,2003)(  .كامپيوتري از جمله اينترنت

روشـگاه هـاي اينترنتـي در    انجام معامالت از طريق شبكه ، يا خريد و فروش محصوالت و خدمات از طريق ف
  .)1388فكورثقيه ، (وب

فكورثقيـه ،  (هر نوع مبادله اطالعات  مربوط به امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتـي تلفـن و فـاكس   
1388(.  

بنا به تعريف اتحاديه اروپا ، تجارت الكترونيك عبارت است از هر شكلي از مبادله تجـاري كـه در آن طـرفين    
فكورثقيـه ،  (. ي تبادالت فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي ، به صورت الكترونيكي تبـادل كننـد  ذينفع به جا

1388(  

تعامل سيستم هاي ارتباطي ، مديريت داده و امنيت شبكه كه به واسطه آنها امكان مبادله اطالعـات تجـاري   
  )1388فكورثقيه ، (. در رابطه با فروش محصول و يا خدمات ميسر مي گردد
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 . (et all,2002يط كسب و كار كه اطالعات تراكنشي به صورت الكترونيكي انتقال داده مـي شـود  يك مح

Hsiao-Chen Yu(  

  

  مدل هاي تجارت الكترونيك

 )C2C(مصرف كننده  –مدل مصرف كننده  - 1

 )B2C(مصرف كننده  –مدل بنگاه تجاري  - 2

 )B2B(مدل تجارت بين بنگاه هاي تجاري  - 3

 )B2A(لتي سازمان دو –مدل بنگاه تجاري  - 4

 )C2A(سازمان دولتي  –مدل مصرف كننده  - 5
 

  تجارت الكترونيكي و صنعت بانكداري

دريافت و پرداخت پول و انجام عمليات مالي شرط اوليه براي شكل گيري هر گونه معامله و برقراري ارتبـاط  
سات مالي امكـان  تجاري مي باشد و همانگونه كه مي دانيم انجام تراكنش هاي مالي از طريق بانك ها و مؤس

بنابراين تجارت و  بانكداري يك ارتباط نزديك و تنگاتنگ دارند و  الزم و ملزوم هـم بـوده و بـه    . پذير است 
در عصر اطالعات و ارتباطات ، تجهيزات الكترونيكي و مسئله جهاني سازي كه شكل جديـدي  . هم وابسته اند

، نياز به يك سيستم بانكي پيشـرفته كـه همگـام بـا ايـن      از بازرگاني بنام تجارت الكترونيك را بوجود آورده 
از طرف ديگر روشهاي تجارت الكترونيك براي بانك هـا فرصـت جديـدي    .تحوالت باشد را ضروري مي سازد 

ايجاد نموده است كه مي توان از آن جهت ارائه خدمات مالي نوين و ايجاد يك ابزار رقـابتي مـؤثر ، اسـتفاده    
  )1388فكورثقيه ، (. نمود

  

  بانكداري الكترونيكي

اين امر باعث شـده طبيعـت ارائـه خـدمات     . اثر شگرفي بر صنعت بانكداري داشته است IT3در دهه گذشته 
بانك ها مزاياي گوناگوني از ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به دسـت  .مالي به مشتريان متحول شده است 

ساعته و افزايش كـارايي اشـاره    24الت كمتر ، ارائه خدمات مي آورند كه از آن جمله مي توان به هزينه تعام
  )1385ايراندوست ، (. كرد

                                                 
3- Information Technology 
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توسعه سريع فناوري اطالعات وارتباطات بر روي بانكـداري نيـز تـأثير گذاشـته وباعـث تغييـرات سـاختاري        
م اين توسعه باعث تغيير درشكل پول و سيستم هاي خدماتي بانكداري گرديـده و مفـاهي  .دربخش شده است

جديدي را تحت عنوان پول الكترونيكي ، ماشينهاي خود پرداز ، بانكداري خـانگي ، تلفـن بانـك ، بانكـداري     
 ) 1385ايراندوست ، .(اينترنتي و بانكداري مجازي ، بوجود آورده است

  

  بانكداري الكترونيكي چيست ؟

بـا رشـد روز افـزون    . مي شودپديده بانكداري الكترونيكي يكي از دست آوردهاي تجارت الكترونيك محسوب 
حجم تجارت الكترونيك در جهان و با توجه به نياز تجارت به انجام عمليات بانكي جهت نقل و انتقال منـابع  

به طور كلـي بانكـداري   . مالي ، بانكداري الكترونيك نقش بسيار اساسي در تجارت الكترونيك پيدا كرده است
نكي از جمله نقـل و انتقـال منـابع از طريـق يـك شـبكه ارتبـاطي        الكترونيكي به معني ارائه كليه خدمات با
  ) entrabank , 2002(. عمومي و قابل دسترس رايانه اي مي باشد

بانكداري الكترونيكي عبارتست از فراهم آوردن امكاناتي براي مشتريان كه با استفاده از آنها بتواند بدون نيـاز  
بانه روز از طريق كانالهاي ارتباطي ايمن و با اطمينان ، عمليات به حضور فيزيكي در بانك در هر  ساعت از ش

  )1381،  كاظمي دينان.(بانكي دلخواه خود را انجام دهد

بانكداري الكترونيكي عبارتست از بكارگيري ابزار و وسايل الكترونيكي از جمله اينترنت ، شبكه هاي ارتباطي 
عباسـي تـژاد ،   .( مراه در ارائه خدمات و محصـوالت بـانكي  بي سيم ، دستگاه هاي خود پرداز ،تلفن و تلفن ه

1385 (  

فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده ازواسطه هاي ايمن  ،بانكداري الكترونيكي
  )1385كوارويي ، .(مي باشد و بدون حضور فيزيكي

ك شـبكه ارتبـاطي عمـومي و قابـل دسـترس      ارائه كليه خدمات بانكي از طريق ييعني بانكداري الكترونيكي 
  ) 1385ايراندوست، ( . رايانه اي

بانكداري الكترونيك شامل سيستم هايي است كه مشتريان مالي را قادر مي سـازد تـا در سـه سـطح اطـالع      
بانـك در سـطح اطـالع رسـاني ،     . رساني ، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرويس هاي بانكي استفاده كننـد  

ربوط به خدمات و عمليات بانكي خود را از طريق شبكه هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي كنـد  اطالعات م
در سطح تـراكنش ،  . در سطح ارتباطات ، امكان انجام مبادالت بين سيستم بانكي و مشتري فراهم مي گردد.

وجـه و   مشتري قادر است در يك ارتباط متقابل،عملياتي چون پرداخت صورتحساب ، صـدور چـك ، انتقـال   
  )1385سيد جوادين ، . (افتتاح حساب را انجام دهد
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  مزاياي استقرار سيستم بانكداري الكترونيكي

  امنيت و سرعت    -
  آسان بودن و سادگي  -
  هزينه كم -
  كاهش اشتباهات انساني  -
  بهره وري و كارآيي -
 )1385ايراندوست ،  (بهبود روابط با مشتريان  -

 :نيكيمعايب استقرار سيستم بانكداري الكترو

  خطرهاي امنيتي   -
  نبودن برخي خدمات ويژه در بانكداري  -
 )1385عباسي تژاد ، ( ناآشنايي با فناوري  -

  :كانال هاي ارائه خدمات بانكي 

بانك ها به منظور ارتباط با مشتري خود ، از شبكه هـايي كـه قـبالً    : شبكه هاي مديريت يافته  -
 )1385كورايي ، (. ايجاد شده است استفاده مي كنند

ساده ترين شكل بانكداري الكترونيك كه به منظور نمايش اطالعات پيرامون بانك :صفحات وب  -
اين صفحات امكان تعامـل مشـتريان و   . ومحصوالت و خدمات آن مي باشد از طريق شبكه وب 

 )1385كورايي ، (. بانك را به منظور تبادل اطالعات فراهم مي آورد
نترنتي به معني انجام تـراكنش هـاي بـانكي و مـالي بـه كمـك       بانكداري اي:  بانكداري اينترنتي -

اينترنت است و تفاوت آن با ساير تراكنش هاي مالي شبكه ها در نوع شبكه اي است كـه مـورد   
استفاده قرار مي گيرد يعني در بانكداري اينترنتي ، اينترنت به عنـوان شـبكه گسـترده جهـاني     

  )1385،ايراندوست (. مورد استفاده قرار مي گيرد
در اين نوع از بانكداري ، دسترسي به حساب . يعني انجام امور بانكي از منزل :  بانكداري خانگي -

ها و خدمات بانكي از طريق كامپيوتر هاي شخصي و با استفاده از يك مودم و يـك خـط تلفـن    
دارد ، تفاوت عمده اي كه بين  اين نوع  بانكداري و بانكداري اينترنتي وجـود  . صورت مي پذيرد

  )1385ايراندوست ،(. نوع شبكه هاي مورد استفاده مي باشد
در اين روش ، با استفاده از تلويزيون هـاي مـاهواره اي ، اطالعـات    :  خدمات مبتني بر تلويزيون -

با بوجـود امـدن تلويزيـون    . حساب هاي مشتريان بر روي صفحه تلويزيون آن ها ارائه مي شود 
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د در آن ، دامنه ارائه اينگونه  خدمات به سـرعت افـزايش يافتـه    هاي ديجيتالي و امكانات موجو
  )1385كوارويي ، (.است

در اين نوع ، مشتريان قادر خواهند بود كه عمليات مالي خودشان را از طريق تلفـن  : تلفن بانك -
 اتوماتيـك و توسـط اپراتـور انسـاني    : انجام دهند كه اين خدمات به دو طريق انجام مـي شـود   

  )1385ت ،ايراندوس(.
 )1385كوارويي ، (ماشين هاي خودپرداز -
 )1385كوارويي ، (وسائل سيار -

  
  سيستم هاي پرداخت الكترونيكي 

امروزه با گسترش روز افزون معامالت الكترونيك ، . پرداخت ركن اصلي انجام معامالت تجاري است 
ونيـك وجـه در   سيستم هاي پرداخت الكترونيكي نيز طراحي شده اسـت كـه امكـان پرداخـت الكتر    

  .همان لحظه را به مشتري مي دهد 
پرداخت الكترونيكي عبارتست ازانتقال ارزش الكترونيكي پرداخت از پرداخـت كننـده بـه پراداخـت     

خدمات پرداخت الكترونيكـي بـه مشـتريان ايـن     . شونده از طريق يك مكانيزم پرداخت الكترونيكي 
تراكنش ها دسترسي داشته باشند وآنها را مـديريت  امكان را مي دهند كه از راه دور به حساب ها و 

 .كنند
  )1388فكورثقيه ، : (به طور كلي سه روش پرداخت الكترونيكي وجود دارد

 :پول الكترونيك - 1
 :چك الكترونيك - 2
 : كارتهاي الكترونيكي  - 3

  كارت اعتباري –الف 
  كارت بدهي –ب  

  كارت پيش پرداخت  –ج 
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 Changsu Kim et)(2009,: رونيكي طبقه بندي شده اسـت در شكل زير روشهاي پرداخت الكت

all 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  هاي پرداخت الكترونيكي روش)   1( شكل شماره 

 
 

  امنيت در سيستم هاي پرداخت الكترونيكي
امنيت به معناي حفاظت بر روي هر دستگاه كـامپيوتر ، دسـتگاه مخـابراتي و يـا شـبكه در مقابـل        

امنيت اطالعات فراينـدي اسـت كـه سـازمان از     .به داده ها و اطالعات است   دسترسي غير    مجاز 
طريق آن سيستم ها ، تجهيزات و شبكه هاي در برگيرنده اطالعات حياتي را حفاظت كرده و ايمـن  

  )  1388فكورثقيه ، . (مي كند
ت ، زيـر  از آنجا كه اينترنت يك شبكه باز بدون كنترل مستقيم افـراد در تـراكنش هـاي فـردي اسـ     

ساخت هاي فني كه تجارت الكترونيك را پشتيباني مي كند ، بايد از حمـالت اينترنتـي جلـوگيري    
  . كند

، Changsu Kim et all(. امنيـت تـراكنش هـاي الكترونيكـي بـه فاكتورهـاي زيـر بسـتگي دارد        
2009(  

 كييستم پرداخت الكترونيس

 مبتني بر پول مبتني بر حساب

كارت كارت  پولكارت پيش  چك

B2C & C2C B2B  
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 زير ساخت هاي فني: فاكتورهاي سيستمي  -

 قوانين تعريف شدهپرداخت امن بر طبق : فاكتورهاي تراكنشي  -

 چهارچوب قانوني: فاكتورهاي قانوني -

  
هرچند سيستم پرداخت الكترونيكي مزيت هـايي مثـل صـرفه جـويي در وقـت و فضـا دارد ،ادراك       

  .مشتريان از امنيت و اعتماد پارامتر بسيار مهمي در افزايش استفاده از اين سيستم ها مي باشد
اخت الكترونيكي يك قدم بسيار مهم در افـزايش ادراك از  قرار دادن بيانيه هاي امنيت در سايت پرد

اين بيانيه ، اطالعاتي در مورد راه حل هـاي امنيتـي و اجرايـي را در اختيـار     . امنيت و اعتماد است 
  .مشتريان قرار مي دهد

به طور كلي فاكتور هايي كه بر ادراك مشتريان از امنيت و اعتماد در اسـتفاده از سيسـتم پرداخـت    
  :ونيكي اثر مي گذارند شامل ابعاد زير استالكتر

اطالعاتي كه كه در اختيار مشتري قرار ميكيرد در رابطـه بـا راه حـل هـاي     : بيانيه هاي امنيت  -
 .اجرايي و امنيتي

مراحلي كه براي راحتي مشتري و از بين بردن ترس هاي امنيتي طراحـي  : فرآيند هاي تراكنش -
 .شده است

 Changsu Kim(.   ني براي حفاظت از تراكنش هـاي مشـتري  مكانيزم هاي ف: حفاظت فني -

et all ،2009(  
 

 

  مدل مفهومي تحقيق 

بر اساس مرور ادبيات نظري تحقيق و مدل هاي مختلف در زمينه اسـتفاده از سيسـتم پرداخـت الكترونيـك     
تئـوريكي  بطـور كلـي پـيش فـرض     . بانكي و بومي سازي انها مدل زير به عنوان مدل تحقيق ارائه شده است

تمامي مدل هاي به ايت صورت است كه ابعاد عيني تاثير مثبت و معناداري بر ابعاد ذهني دارد و ابعاد ذهني 
ابعاد عيني شامل حفاطت هاي فنـي،  . مشتري منجر به استفاده از سيستم پرداخت هاي الكترونيك مي شود

امل امنيت ادراك شده، اعتماد ادراك شده فرايند هاي تراكنش و بيانيه هاي امنيت مي باشد و ابعاد ذهني ش
  . مي باشد
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 مدل مفهومي تحقيق)  2( شكل شماره 

 

، پرسشنامه تحقيق ضميمه شده است كه بـراي انـدازه گيـري هـر يـك از متغيرهـا مـورد         لهدر پيوست مقا
 .استفاده قرار گرفته است

 

  هاي پژوهش پرسش

  ؟د واستفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي بانكي چگونه استرابطه بين ادراك كاربران از امنيت و اعتما

  فرضيات پژوهش

حفاظت هاي فني، رابطه مثبت با امنيت ادراك شده توسط كـاربران سيسـتم پرداخـت الكترونيكـي      .1
  .بانكي دارد

حفاظت هاي فني، رابطه مثبت با اعتماد ادراك شده توسط كاربران سيسـتم پرداخـت الكترونيكـي     .2
  .بانكي دارد

فرآيند هاي تراكنش ،رابطه مثبت با امنيت ادراك شده توسط كاربران سيستم پرداخت الكترونيكـي   .3
  .بانكي دارد

فرآيند هاي تراكنش، رابطه مثبت با اعتماد ادراك شده توسط كاربران سيستم پرداخت الكترونيكـي   .4
 .بانكي دارد

 حفاظت هاي فني

  ندهاي تراكنشيفرآ

 تيه هاي امنيانيب

 نييابعاد ع

 ابعاد ذهني

 اعتماد ادراك شده

  ت ادراك شدهيامن

استفاده از سيستم 
كي يپرداخت الكترون

بانكي
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ران سيسـتم پرداخـت الكترونيكـي    بيانيه هاي امنيت  ،رابطه مثبت با امنيت ادراك شده توسط كارب .5
 .بانكي دارد

بيانيه هاي امنيت ، رابطه مثبت با اعتماد ادراك شده توسط كاربران سيسـتم پرداخـت الكترونيكـي     .6
 .بانكي دارد

امنيت ادراك شده ، رابطه مثبت با اعتماد ادراك شده توسط كاربران سيستم پرداخـت الكترونيكـي    .7
 .بانكي دارد

 .ابطه مثبت با استفاده كاربران از سيستم پرداخت الكترونيكي بانكي داردامنيت ادراك شده ، ر .8

 .اعتماد ادراك شده ، رابطه مثبت با استفاده كاربران از سيستم پرداخت الكترونيكي بانكي دارد .9

  

  روش شناسي تحقيق 

احي، پاسخگويي، قابليت اطمينان، طر از آنجايي كه هدف پژوهش تعيين روابط علّي ميان متغيرهاي
مي باشد، پس تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه  محرمانگي و اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان

براي . گردآوري اطالعات توصيفي و از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتني برمدل معادالت ساختارياست
يكي از اين روش ها مدل .ه استبررسي روابط ميان متغيرها در دهه هاي اخير  روش هاي فراواني ارائه شد

مدل معادالت ساختاري يك رويكرد . يا تحليل چند متغيري با متغيرهاي مكنون است 4معادالت ساختاري
مي  6ومتغير هاي مكنون 5آماري جامعي براي آزمون فرضيه هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده

دن مدلهاي نظري را در جوامع خاص آزمون كرد و از از طريق اين رويكرد مي توان قابل قبول بو. باشد
آنجايي كه اكثر متغير هاي موجود در تحقيقات مديريتي بويژه رفتار سازماني به صورت مكنون يا پوشيده و 

  ) Byrne, 2003(. دپنهان مي باشد،ضرورت استفاده از اين مدلها روز به روز بيشتر مي شو

ت هـاي فنـي، فراينـدهاي تـراكنش و بيانيـه امنيـت بـه عنـوان         متغيرهـاي حفاظـ  در مدل تحليلي تحقيق 
ــر  ــون متغي ــزا و مكن ــتم     برون ــتفاده از سيس ــده و اس ــت ادراك ش ــده، امني ــاد ادراك ش ــاي اعتم متغيره

ــي  ــت الكترونيك ــاي  پرداخ ــون متغيره ــتند مكن ــزا هس ــوان    ؛درون ــي ت ــر م ــي ديگ ــاي و از جهت متغيره
ــه ا   ــراكنش و بياني ــدهاي ت ــي، فراين ــاي فن ــت حفاظــت ه ــر مســتقل مني ــوان متغي ــه عن ــاي  را ب ومتغيره

و اســتفاده از سيســتم  بــه عنــوان متغيرهــاي ميــانجي و متغيــرامنيــت ادراك شــده و امنيــت ادراك شــده 
ــي  ــ  پرداخــت الكترونيك ــر گرفت ــته در نظ ــر وابس ــوان متغي ــه عن ــتب ــده اس ــرد آوري  . ه ش ــزار اصــلي گ اب

ــات ــق اطالع ــن تحقي ــت در اي ــنامه اس ــ .پرسش ــنجش فراين ــراي س ــراكنش از ب ــاي ت ــراي  6د ه ــوال، ب س

                                                 
4Structural equation modeling  

5 Observed variables 
6 Latent variables  



 
  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بين اولين

13 
 

ســوال، بــراي ســنجش  6ســوال، بــراي ســنجش بيانيــه هــاي امنيــت از  6ســنجش حفاظــت هــاي فنــي از 
ــت از  ــاد از   4امني ــراي ســنجش اعتم ــوال، ب ــتفاده از سيســتم پرداخــت    4س ــراي ســنجش اس ــوال و ب س

ــوده و در الزم بــذكر اســت پرسشــنامه مــذكور اســ . ســوال اســتفاده شــده اســت 3الكترونيكــي از  تاندارد ب
ــده از       ــرف كنن ــي ادراك مص ــه بررس ــع ب ــارانش راج ــو و همك ــق چانگس ــر تحقي ــياري نظي ــات بس تحقيق

در نتيجـه سـواالت پرسشـنامه از روايـي و پايـايي الزم      . امنيت و اعتمـاد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      
ــاره تحقيــق از تحليــل هــاي مختلفــي  . برخــورد هســتند ــراي بررســي روايــي دوب . اســتفاده شــد گرچــه ب

 .شد استفادهتايي ليكرت  5طيف  همچنين براي  سنجش كليه متغيرهاي تحقيق از

  

  بررسي پايايي پرسشنامه

پرسشنامه پيش آزمون شد و سپس با استفاده از داده  30به منظور سنجش پايايي يك نمونه اوليه شامل
 1جدول شماره . ونباخ محاسبه شدهاي بدست آمده از پرسشنامه، ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كر

  .نتايج حاصل از آلفاي كرانباخ را بصورت خالصه نشان مي دهد

  

  آلفا ها مقياس گزينهشماره

 0.912  حفاظت فني  1

  0.876  فرايندهاي تراكنش  2

  0.765  بيانيه امنيت  3

  0.722  امنيت  4

  0.805  اعتماد   5

 0.690  استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي    6

  0.884  كل سواالت پرسشنامه  7

 

  ظرايب آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق : ]1جدول [
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  بررسي روايي پرسشنامه

اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه است .به منظور سنجش روايي سواالت از اعتبار عاملي استفاده شده است 
ماري است كه در اكثر علوم انساني تحليل عاملي يك فن آ. كه از طريق تحليل عاملي به دست مي آيد

در حقيقت استفاده از تحليل عاملي در شاخه هايي كه در آنها از پرسشنامه و آزمون . كاربرد فراواني دارد
  . استاستفاده مي شود و متغيرها از نوع مكنون مي باشد، الزم و ضروري 

و ) اي تراكنش و بيانيه امنيتحفاظت هاي فني، فراينده(در تحليل عاملي اكتشافي متغير هاي مستقل
مقدار )تماد ادراك شده، امنيت ادراك شده و استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي(متغيرهاي وابسته 

KMO  به دست آمد كه اين امر بيانگر كفايت نمونه گيري براي متغيرهاي  820/0و  901/0، بترتيب برابر
تحليل ) 05/0كوچكتر از ( برابر صفر بود  7آزمون بارتلتهمچنين از آنجا كه ضريب معناداري . تحقيق است

نتايج ماتريس چرخش يافته عاملي نشان داد . عاملي براي شناسايي ساختار ، مناسب تشخيص داده شد
حفاظت هاي فني بدليل نامناسب بودن ساختار عاملي از  3در متغير فرايندهاي تراكنش و  5و  3سواالت 

  .مجموع سواالت حذف گرديدند

همچنين پس از اينكه مدل فرضي تحقيق تائيد شد براي صحت مدل هاي اندازه گيري از تحليل عاملي 
مي  9بوده كه بيانگر روايي همگرا 5/0باالي  8تائيدي استفاده گرديد كه نتايج نشان داد تمام بارهاي عاملي

  .باشد

 

  جامعه و نمونه آماري تحقيق

ي از تعداد جامعه آماري در دسترس محقق قرار نداده است جامعه به دليل اينكه بانك ملت اطالعات دقيق
همچنين . آماري به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است و از فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است

  .روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده مي باشد

الزم به ذكر است كه فرمول . اهد شدبنابراين از فرمول جامعه نامحدود، براي تخمين حجم نمونه استفاده خو
  :كند زير، براي جوامع نامحدود يا جوامع محدود با جايگزاري صدق مي

330~68.329
072.0

667.096.1 2
2

2 =⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ ×
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⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ ×
=

ε

δαZ
n  

  )96/1كه برابر است با % (95در سطح معني داري  Zمقدار آماري :  

                                                 
7Bartlet 

8 Factor loading 
9Convergent Validity 



 
  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بين اولين

15 
 

هـا بـه    ري، مقدار آن با توجه به دامنه تغييرات جـواب با توجه به منابع معتبر آما -انحراف معيار جامعه :  
  .)1385آذر و مؤمني، (صورت زير برآور شده است 

667.0
6

15
6

=
−

=
−

≅ MinMax
x

RR
δ  

آذر و (درصد قابل قبول است  8در علوم رفتاري، ميزاني كمتر از  –)مقدار خطاي قابل قبول(سطح خطا : 
.                                 درصد مد نظر است 5/7نظور اطمينان بيشتر دقتي معادل كه در اين تحقيق، به م )1385مؤمني، 

  

  يافته هاي پژوهش

نفر زن  73نفر مرد و  257نفر ،  330از : آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي به شرح زير مي باشد
 30نفر نيز بيشتر از  176سال و  30-26نفر بين  114سال،  25تا  21نفر بين  40نفر ،  330از .بوده اند

 10-  6نفر بين  74مرتبه در ماه از سايت بازديد مي كنند،  5-1نفر بين  149نفر،  330از . سال بوده اند
از . مرتبه در ماه از سايت بازديد مي كنند 11نفر بيشتر از  107مرتبه در ماه از سايت بازديد مي كنند و 

دقيقه از سايت  60نفر بيشتر از  2دقيقه و  60تا  30نفر بين  69دقيقه،  30نفر كمتر از  165نفر ،  330
  .اينترنتي بانك ملت بازديد كرده اند

  

  بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق

تمام متغيرهاي تحقيق . اسمرينوف استفاده گرديد -ابتدا به منظور آزمودن نرمال بودن از آزمون كولموگروف
به عبارت ديگر به منظور بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق از آزمون ميانگين يك . راي توزيع نرمال بودنددا

عدد ( بر طبق اين آزمون ، در صورتي بين وضعيت متغير و ميانگين در نظر گرفته شده . جامعه استفاده شد
. باشد  05/0بزرگتر از  تفاوت معنادار وجود نخواهد داشت كه ، عدد معناداري) در وسط طيف ليكرت 3

همچنين چنانچه حد باال و پايين هر دو مثبت باشند مي توان وضعيت متغير را مناسب ارزيابي نمود و در 
 .صورت منفي بودن حد باال و پايين هر دو ، وضعيت متغير نامناسب است
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  ميانگين  نام متغير
انحراف 
  معيار

  عدد معناداري
وضعيت 
  متغير

  مناسب  0.000 0.581 3.469  حفاظت فني

  مناسب 0.000 0.481 3.791  فرايندهاي تراكنش

  مناسب 0.000 0.581 3.439  بيانيه امنيت

  مناسب 0.000 0.486 3.532  امنيت

  مناسب 0.000 0.573 3.520  اعتماد 

  مناسب 0.000 0.551 4.421  استفاده از سيستم 

 

3:0(آزمون ميانگين يك جامعه آماري: ] 2جدول [ =μH( 

  

  بررسي مدل هاي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضيات و مدلهاي مفهومي تحقيق الزم است تا از صحت مدلهاي اندازه 
اعتماد درك (و متغير وابسته ) حفاظت هاي فني، فرايندهاي تراكنش و بيانيه امنيت( مستقلگيري متغير 
لذا در ادامه مدل هاي اندازه . حاصل شوداطمينان ) رك شده و استفاده از سيستم پرداختشده، امنيت د

  .مرتبه اول صورت گرفته است 10گيري اين به ترتيب آورده مي شود كه اين كار توسط تحليل عاملي تاييدي

  

  هاي مستقلگيري متغير  مدل اندازه)الف

متغيرهاي مستقل نشان داد كه مدل اندازه گيري تقل اول متغيرهاي مسنتايج تحليل عاملي تاييدي مرتبه 
شاخصهاي تناسب مدل اندازه گيري  نشانگر مناسب . مناسب و كليه اعداد و پارامتر هاي مدل معنادار است

 . متغيرهاي مستقل استبودن مدل اندازه گيري 

  

                                                 
10Confirmatory factor analysis 
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 مدل تخمين استاندارد) :  3( شكل شماره 

 

  بسته هاي واگيري متغير  مدل اندازه)ب

مناسب و متغيرهاي وابسته نشان داد كه مدل اندازه گيري متغيرهاي وابسته نتايج تحليل عاملي تاييدي 
شاخصهاي تناسب مدل اندازه گيري نشانگر مناسب بودن مدل . كليه اعداد و پارامتر هاي مدل معنادار است

  . متغيرهاي وابسته استاندازه گيري 
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 خمين استانداردمدل ت) :  4( شكل شماره 

  

  تحقيق) تحليل مسير( بررسي مدل ساختاري 

در مورد . همان طوريكه مالحظه مي گردد مدل از نظر شاخصهاي تناسب در وضعيت مناسبي به سر مي برد
  :روابط بين اجزاي مدل اين نتايج بدست آمده است

تراكنش بر امنيت ادراك شده مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد نشان داد ميزان تاثير فرايندهاي 
و   15/0ميزان تاثير فرايندهاي تراكنش بر اعتماد ادراك شده . مي باشد  42/3و ميزان معناداري آن  17/0

  .مي باشد 16/3ميزان معناداري آن 

ميزان تاثير حفاظت . مي باشد 94/9و ميزان معناداري آن  7/0ميزان تاثير حفاظت فني بر امنيت ادراك شده 
  . مي باشد -  05/1و ميزان معناداري آن  - 07/0بر اعتماد ادراك شده فني 

ميزان تاثير بيانيه . مي باشد  50/0و ميزان معناداري آن   01/0ميزان تاثير بيانيه امنيت بر امنيت ادراك شده 
  . مي باشد  58/2و ميزان معناداري آن  11/0امنيت بر اعتماد ادراك شده 
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ميزان تاثير . مي باشد 96/11و ميزان معناداري آن  77/0اك شده بر اعتماد ادراك شده ميزان تاثير امنيت ادر
مي باشد و ميزان تاثير اعتماد   -96/0و ميزان معناداري آن  - 11/0امنيت ادراك شده بر ميزان استفاده 

  .مي باشد 29/7و ميزان معناداري آن  67/0ادراك شده بر ميزان استفاده 

به عبارت ديگر . در حالت معناداري مشخص مي شود ) روابط(مود كه تائيد يا رد فرضيات بايستي توجه ن  
  .باشد فرضيه تائيد مي شود  – 96/1يا كوچكتر از  96/1چنانچه عدد معناداري بزرگتر از 

  

  

  
  مدل تخمين استاندارد) :  5( شكل شماره 
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 ضرايب معناداريمدل ) :  6( شكل شماره 

  

  ي برازش مدل بررسي شاخص ها

شــاخص (  AGFI، ) شــاخص نكــويي بــرازش (  χ2  ،GFIشــاخص هــاي بــرازش مناســب مــدل شــامل 
ــرازش    ــويي ب ــده نيك ــديل ش ــه (  CFI، ) تع ــرازش مقايس ــاخص ب ــانگين  (  RMRو ) اي  -ش ــه مي ريش

بــدين صــورت كــه مــدلي از بــرازش مناســب برخــوردار اســت كــه  . مــي باشــد ) تــوان دوم بــاقي مانــده 
درصـــد ، مقـــدار  90بيشـــتر از  CFIباشـــد ، مقـــدار  3كمتـــر از )  df( درجـــه آزادي  بـــه χ2نســـبت 
AGFI  ،GFI  درصــــد و مقــــدار  80بيشــــتر ازRMSEA  مقــــدار ].  3[ باشــــد  07/0كمتــــر از

RMSEA   ــا ــر ب ــدار  0.038براب ــه آزادي   χ2و مق ــه درج ــا  )  df( ب ــر ب ــد  1.172براب ــي باش ــدار . م مق
ــاي  ــاخص ه ــا  بتر GFIو  CFI  ،AGFIش ــر ب ــب براب ــان از   0.95و  0.91،  0.95تي ــه نش ــد ك ــي باش م

  . برازش مناسب مدل ساختاري دارند

  

  نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

در ادامه با توجه به نتايج بدست امده از آزمون مدل معادالت ساختاري و وضعيت هر يك از متغيرها 
  .د مي گرددپيشتهاداتي در راستاي بهبود وضعيت بانك ملت كاال پيشنها

با توجه به اينكه نتايج حاصل از فرضيات و آزمونهاي آماري تاثير ابعاد عيني را بر ابعاد ذهني و تاثير ابعاد ذهني را بر 
ميزان استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي نشان مي دهند، در اين بخش پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت 
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هاي تراكنش، بيانيه هاي امنيت، امنيت ادراك شده ، اعتماد درك شده متغيرهاي تحقيق نظير حفاظت فني، فرايند
قابل ذكر است كه در ارائه اين پيشنهادات از نتايج تمامي . و ميزان استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي مي شود

  : آزمون ها استفاده شده است 

مروزه ديگر اكثر نيازهاي مردم چه كم يا هايي چون بانكداري الكترونيكي و ساير خدمات ا با بروز تكنولوژي
اينترنتي و پيگيري آنها، پرداخت پول، پرداخت   هاي نام انواع ثبت .  شود اينترنت برطرف مي چه زياد از طريق 

، انتخاب )مانند كارت سوخت(نيازهاي بانكي، پيگيري امور خدماتي دولتي  هاي آب و برق و تمامي  فيش
اين روزها   از جمله كارهايي است كه... به صورت آنالين، دريافت نمرات و شجويي واحد و پرداخت شهريه دان

در واقع در حالي كشور به سمت ارائه خدمات به صورت الكترونيكي . دهند اينترنت انجام مي كاربران به كمك 
ضعف است و هاي كشور دچار  هاي امنيتي سايت رود كه به باور كارشناسان هنوز زيرساخت به شهروندان مي
هاي كشور در خطر جاسوسي الكترونيك قرار  درصد سيستم60تا  50هاي صورت گرفته بين  براساس بررسي

هاي امنيتي در فضاي سايبر، در زمينه آموزش  شود عالوه بر فراهم نبودن زيرساخت همچنين گفته مي. دارد
حتي در . مناسبي صورت نگرفته استشان، نيز اقدام  اينترنت براي حفاظت از اطالعات شخصي به كاربران 

  . شود هاي حفظ امنيت اطالعات نمي اي به روش اينترنت نيز هيچ اشاره كامپيوتر و هاي آموزش  دوره

به يكي » امنيت«پژوهش جديدي كه توسط شركت آلماني اويرا صورت گرفته، حاكي از آن است كه موضوع 
به گزارش مشورت به . اينترنتي تبديل شده است از چالش هاي عمده گسترش و همه گير شدن بانكداري

درصد  31پرسش شونده صورت گرفت،  3127، در يك نظرسنجي كه با حضور eSecurityPlanetنقل از 
افراد گفتند به دليل نگراني هاي امنيتي عطاي بانكداري اينترنتي را به لقايش مي بخشند و ترجيح مي دهند 

درصد ديگر نيز اظهار داشته اند هرچند  5/48. ور مالي خود را انجام دهندبا مراجعه به يك شعبه فيزيكي، ام
گاهي از سامانه هاي بانكداري آنالين استفاده مي كنند ولي نسبت به افزايش جرايم اينترنتي دلواپس 

درصد پاسخ دهندگان گفته اند كه از مزاياي بانكداري اينترنتي بهره  5/20بر اساس اين گزارش فقط .هستند
بطور كلي گفتني است تاكنون . مند هستند و بدون ترس و نگراني به وب سايت بانك خود وارد مي شوند

اخبار بسياري در مورد حمله هكرها به وب سايت هاي متعلق به بانك ها و يا نفوذ به دستگاه هاي خودپرداز 
  . منتشر شده است

بخواهد در  ) اعم از بانكداري الكترونيكي( بطور خالصه در چنين فضاي بي امني چنانچه هر فروشنده اي 
دست  را به مشترياعتماد  امنيت را تامين و فروش كاال روي وب موفقيت كسب كند، در مرحله نخست بايد

  : هكارهاي زير پيشنهاد مي گرددرا مشترياعتماد جهت كسب امنيت و . آورد
سايت روي بازديدكننده و يا مشتري  در اولين بازديد آن وب خدماتسايت و نحوه ارايه  اثري كه وب •

سايت بايد ساختاري ساده، شفاف و زيبا داشته باشد و  ظاهر وب. گذارد بسيار حايز اهميت است مي
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سرعت بارگذاري شود و نيازي به دانلود  همچنين به. بازديد و گشت و گذار در آن راحت انجام شود
  . از آن نباشد گونه ابزاري مانند جاوا و يا فلش براي بازديد هيچ

بسياري از . امري ضروري است مشتريانبراي  ارائه دهنده خدماتفراهم آوردن مشخصات تماس  •
دارند، براي مواقعي كه  استفاده از خدمات الكترونيكيكنندگان سايت و افرادي كه تمايل به  بازديد

دنبال مشخصات تماس با  هنياز به كمك داشته باشند و يا به ارايه نظراتشان در مورد آن بپردازند، ب
تواند  مشخصاتي چون آدرس پستي، آدرس ايميل و شماره تلفن مي. هستند ارائه دهنده خدمات

  . را باال ببرد ميزان استفاده از خدماتبيشتر كند و  مشتريرا نزد  ارائه دهنده خدمتاعتبار 
 اعتمادوثر جلب هاي م يكي از راه )SSL )Secure Sockets Layer Certificateنامه گواهي •

شكل رمز درآمده و روي  هاي ورودي به پروتكلي است كه بر مبناي آن دادهSSL. بازديدكننده است
دهنده آن است كه  سايت نشان روي يك وبSSLنامه  وجود گواهي. شوند اينترنت فرستاده مي

  . سايت كامال امن و حفاظت شده است ارسال اطالعات به آن وب
• Testimonials انگيز در جلب اعتماد مشتري است هاي شگفت از راه يكينيز .

Testimonialsخدمتي دريافتسايتي  دهنده آن است كه آيا مشترياني كه قبال از وب نشان 
  . راضي هستند يا خير دريافت كرده اندكه  خدماتياند از  كرده

فاده از اطالعات دليل ترس از سوءاست كنند، اغلب به بسياري از افرادي كه روي اينترنت سير مي •
. ها هستند سايت دنبال سياست مربوط به حريم خصوصي وب دست افراد نادرست به شان به شخصي

آوري اطالعات و  ها در سياست مربوط به حريم خصوصي خود بايد به نحوه جمع سايت دارندگان وب
 third(به نفر سومي  ها بازديدكنندگان بايد بدانند كه آيا اطالعات آن. ها بپردازند استفاده از آن

party (دهد چه  سايتي اين كار را انجام مي شود و اگر وب فروخته و يا به اشتراك گذاشته مي
  . برد كار مي بخشي از اين اطالعات را در اين زمينه به

آوري شده استفاده  سايت از چه مقياس امنيتي جهت محافظت از اطالعات جمع اينكه يك وب •
توانند اطالعاتشان را تغيير دهند و يا حذف كنند براي جلب  ان چطور ميكند و بازديدكنندگ مي

ها سياست مربوط به حريم  سايت در اين راستا دارندگان برخي از وب. حايز اهميت استاعتمادافراد 
ها گواهي اعتبار  خصوصي خود را توسط برخي موسسات معتبر و مورد اطمينان تاييد و از آن

سازند كه سياست مربوط به حريم  را مطمئن مي افراداين موسسات  اكثر. كنند دريافت مي
توان به  از جمله اين موسسات مي. طرفانه و عادالنه تهيه شده است بي سايت كامالً خصوصي آن وب

TRUSTe و ياPonemon عنوان نمونه سياست مربوط به حريم خصوصي  اشاره كرد كه به
 . اند را تحت پوشش خود قرار داده eBayشركت 
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براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيك دركشور بايد نسبت به ايجاد بطور كلي  •
زيرساخت هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطالعات، تدوين قوانين و مقرراتحقوقي مناسب، 
 بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي پرداخت الكترونيكوتجارت

 .الكترونيكي اقدام نمود

يكي از مهمترين اقدامات بانكها در راه تبديل شدن به يك بانك الكترونيكي ايجاد زير ساختهايي  •
سخت افزاري شبكه هاي بانكي،  ، توسعه، كارت هاي هوشمند ATMمثل كارتهاياعتباري 

ناسازي مثل ايجادخطوط پرسرعت در بانكها،انجام امورو در جريان قرار دادن مردم جهت آش
  . است... پرداختهاي ماليات، بيمه، قبوض و

 گواهيديجيتالل ورمز نگاري،امضاي ديجيتاتوسعه و ايجاد  •
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 پرسشنامه تحقيق

  :فرايندهاي تراكنش
در هنگام ورود،سيستم پرداخت الكترونيكي هميشه درخواست رمز عبور و نام كـاربري از شـما مـي     .1

  .كند
توسط سيستم پرداخت الكترونيكي انجـام  ) تشخيص هويت كاربر(اقدامات الزم براي عمليات تصديق .2

  .مي شود
نيكي به شما اين فرصت را مي دهد تا در اطالعـات پرداخـت، قبـل از كامـل     سيستم پرداخت الكترو .3

  .شدن مرحله نهايي فرآيند پرداخت،تغيير ايجاد كنيد
سيستم پرداخت الكترونيكي يك مرحله را براي بازبيني قبل از به اتمام رساندن پرداخـت واقعـي در    .4

  .نظر گرفته است
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عات پرداخت شامل هزينه، پرداخت شـونده و مقـدار   سيستم پرداخت الكترونيكي خالصه اي از اطال .5
  .پرداخت را نمايش      مي دهد

بـراي اطمينـان از اينكـه پرداخـت بـه      ...) ،Email ،online(از طريق يكي از چندين روش موجـود   .6
 .شوددرستي انجام گرفته است، يك تاييديه براي شما فرستاده مي

  

  :حفاظت هاي فني
ئيات تماس يا پرداخت هرگز به دليل اسـتفاده از سيسـتم پرداخـت    اطالعات شخصي شما مانند جز .7

  .الكترونيكي به سرقت نخواهد رفت
اطالعات شخصي شما توسط ارائه دهندگان خدمات سيستم پرداخت الكترونيكي براي اهداف ديگـر   .8

  .در اختيار شخص ثالثي قرار نخواهد گرفت
خت الكترونيكينمايش داده مي شود هميشه ميزان پرداخت يا داده هاي تراكنش كه در سيستم پردا .9

  .صحيح است
شما . خطاهاي موقتي يا ناگهاني به ندرت در طول تراكنش سيستم پرداخت الكترونيكي رخ مي دهد .10

در مورد كنترل محرمانگي توسط ارائه دهندگان خـدمات سيسـتم پرداخـت الكترونيكـي، احسـاس      
  .كنيداطمينان مي

 .پرداخت الكترونيكي اين بانك مورد حفاظت كامل قرار دارداطالعات شخصي افراد در سيستم  .11
  

  :بيانيه امنيت
در سايت توضيحاتي با جزئيات براي اينكه چگونه يك پرداخت بازبيني، تصحيح، لغو يا ثبـت گـردد،    .12

  .ارائه شده است
سايت، اطالع رساني الزم در خصوص امنيت، سياست هاي امنيت، اطالعات تمـاس در حالـت هـاي     .13

  .، توضيحات فني و كاركردهاي سيستم پرداخت الكترونيكي را انجام داده استضروري
  .شما نياز به تالش خاص يا فوق العاده ايي براي يافتن اطالعيه هاي مربوط به امنيت نداريد .14
يـا بخـش   )  FAQ( نگراني هاي شما در خصوص مسائل امنيتي به راحتـي از سـؤال هـاي متـداول      .15

  .دا مي شودراهنما و پرسش و پاسخ پي
اطالعيه هاي مربوط به امنيت به روش قابل فهم و تا حد زيادي عـاري از كلمـات تخصصـي نوشـته      .16

  .شده است
  .اطالعيه هاي مربوط به امنيت با جمله بندي هايي نوشته شده است كه توجه شما را جلب مي كند .17
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  :امنيت
  . هاي پرداخت الكترونيك ايمن هستندسيستم .18
  . باشند، ايمن هستند هاي پرداخت الكترونيك مرتبط ميو سيستم اطالعاتي كه به كاربر .19
هاي پرداخت الكترونيك قرار گرفته است براي انجام عمليات پرداخت اطالعاتي كه در اختيار سيستم .20

  . باشندايمن مفيد مي
 . هاي پرداخت الكترونيك نيستمنگران تهاجم هكرها به سيستم .21

  

  :اعتماد
هـاي پرداخـت الكترونيـك دخيـل هسـتند،      كـه در سيسـتم  ) دار و فروشنده اعم از خري( به افرادي  .22

  . اعتماد دارم
  . هاي پرداخت الكترونيك اعتماد دارمهاي امنيتي سيستمبه مكانيزم .23
  . هاي پرداخت الكترونيك اعتماد دارمبه خدمات سيستم .24
 . دارم هاي پرداخت الكترونيك اعتمادبه اطالعات ارائه شده در طول فرايند سيستم .25

  

  : استفاده از سيستم پرداخت الكترونيكي
  .كنمهاي پرداخت استفاده ميهاي پرداخت الكترونيك  بيشتر از ساير روشاز سيستم .26
كنم و به اسـتفاده از آن ادامـه خـواهم    هاي پرداخت الكترونيك استفاده ميدر حال حاضر از سيستم .27

  . داد
  . الكترونيك افزايش خواهد يافتهاي پرداخت اعتقاد دارم استفاده از سيستم .28
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  چكيده

ــانكي    درســال هــاي اخير،رونــد رو بــه رشــد اســتفاده ازابزارهــاي نــوين پرداخــت الكترونيــك درسيســتم ب
كشــورقابل توجــه اســت،حال آنكــه درطــي ايــن مــدت رشــد نقــدينگي دراقتصــادايران بــه شــدت افــزايش  

پرداخـت الكترونيـك   يافته اسـت ولـذااين گمـان مـي رود كـه رابطـه اي ميـان اسـتفاده ازابزارهـاي نـوين           
ــوين     ــاثير بهــره گيــري ازابزارهــاي ن ــژوهش ت ورشــدنقدينگي وجــود داشــته باشــد ازايــن روهــدف ايــن پ

ــي  ــت الكترونيك ــه(پرداخ ــعب  خودپرداز،پايان ــه ش ــروش وپايان ــتفاده   )ف ــا اس ــادايران ب ــدينگي دراقتص برنق
 1389؛12تـــا  1385؛4وداده هـــاي ماهانـــه دردوره)ARDL(ازتكنيـــك خودبازگشـــت باوقفـــه تـــوزيعي

  .مي باشد

نتايج نشان دهنده رابطه معني دارومعكوس ميان تأثير استفاده ازابزارهاي نوين بانكداري الكترونيك  
بايد توجه داشت كه استفاده از اين ابزارهاي نوين طي اين چند سال . برنقدينگي در اقتصاد ايران مي باشد

  . نحوه دسترسي مشتريان بانكي را تغييرداده است

  ARDLپرداخت الكترونيك،اقتصادايران،نقدينگي، :واژه هاكليد 
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  مقدمه

 كه وكارالكترونيك كسب از اي مجموعه زير راابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك  توان مي كلي نگاه دريك  

 مناسب بسترسازيهاي نيازمند الكترونيك تجارت استقرار.دانست باشد، مي اطالعات آوري فن ارمغان

 پول آن تبع به و الكترونيك بانكداري .باشد مي فرهنگي و انساني حقوقي، مخابراتي، ،فني اقتصادي،

 ازطريق الكترونيك، تجارت زمينه در الزم بسترهاي مهمترين از يكي عنوان به و ابزارهاي آن الكترونيك

 تجارت وتوسعه رشد زمينه تواند مي اينترنتي معامالت وجوه الكترونيكي انتقال و نقل و پرداخت در تسهيل

 اقتصادي،سياسي، آثار الكترونيكي پول كاربرد گسترش نتيجه در.نمايد فراهم پيش از رابيش الكترونيكي

روند به كارگيري  بررسي وآشنايي  ضمن مقاله دراين.داشت خواهد همراه به چشمگيري اجتماعي و تجاري
پرداخت اثرات استفاده ازابزارهاي نوين  هجايگادرايران،يستم بانكي وتوسعه ابزارهاي نوين پرداخت درس

موردبررسي  برمتغيركليدي ومهم نقدينگي دراقتصادايران) خودپرداز،پايانه فروش وپايانه شعب(الكترونيك
به بررسي  ARDLكدراين زاستابا استفاده ازروش هاي اقتصادسنجي و به كارگيري تكني .قرارمي گيرد

 ارائه و گيري نتيجه ضمن نيزودربخش آخر.مي پردازيمبر نقدينگي اثرات استفاده از تكنولوژي هاي جديد 
 دركشور الكترونيك و به كارگيري ابزارهاي نوين پرداخت توسعه جهت الزم مباحث،پيشنهادهاي خالصه

  .گردد مي ارائه
  

  بيان مسئله
  
 الكترونيكي بدهد سريع تراكنشهاي به را خود جاي تواند مي كاغذي گير وقت عمليات انجام با وجوداينكه  

 دچار سريع عمليات انجام منظور به خود مهم اطالعات دادن و آن از استفاده در كاربران اكثر حال اين با

 سازي پياده لذا .يستندن مطمئن اينترنت روي بر خود اطالعات از حفاظت و امنيت در چراكه هستند ترديد

مورد توجه  بايد كه است مواردي از پركاربرد ايمن و الكترونيكي تجارتو مطمئن   امن ساختار زير يك
و هر دو  شود مي انجام آنها بين تراكنش عمليات گروه وجود دارند كه دو راستا اين در .قرارگيرد بسياري

 مشترياني سو يك از .باشند مي اهداف خود تامين خواستارطرف اهداف خاصي را مد نظر دارند كه هر كدام 

 دوم هويت گروه از اطمينان و و دسترسي آن براي ديگران تغيير عدم خود، اطالعات حفاظت در كه

 امنيت ايجاد مشتريان، شناخت در كه خدماتي دهندگان ارائه ديگر سوي از و دهند مي خرج به حساسيت

 بنابراين.ميكنند فعاليت مشتري نظر مورد عمليات انجام و خود دستگاههاي از حفاظت آنها، اطالعات براي

  .سازي شوداده پي عمل در و مشخص الكترونيكي پرداخت سيستم يك ويژگيهاي كه است ينا در تالش
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  روش پژوهش

 
اين پژوهش،پژوهشي كمي و نظري مي باشد كه با استفاده از روش كتابخانه اي بصورت مطالعه موردي   

و از روش هاي اقتصادسنجي  تا  ايران با استفاده از داده هاي سري زماني براي كشور
فرضيه هاي مطروحه را مورد بررسي و آزمون  4Microfitتوسط نرم افزار  ARDL تكنيك بابهره گيري از
و منابع  اطالعات الزم براي اين پژوهش از كتاب ها ومقاله هاي داخلي و خارجي همچنين.قرار مي دهد

دارايي،وزارت بازرگاني ومجوعه سخنراني هاي ارائه و ا،وزارت اقتصاد .ا.مركزي ج آماري منتشره از سوي بانك
  .شده است شده دردانشكده هاي مختلف استخراج

  ادبيات موضوع

تعدد وتنوع  اما بعد ازگسترش مبادالت و.درجوامع ساده اوليه،مبادالت اكثراً به صورت تهاتري انجام مي شد 
شد  ، پول به عنوان يك ضرورت ايجاد1ي مبادله،براي تسهيل درامرمبادله وكاهش هزينه ها بسيارزيادكاالها

وواسطه مبادله،مبادالت راازحالت )واحدمحاسبه(وبه عنوان رابطه مبادله همه كاالها باساير كاالهاي ديگر
لذاگفته مي شود پول آن چيزي است كه ازسوي عموم آحادجامعه به .تهاتري به مبادالت پولي تبديل كرد

پذيرفته شده است وواحد محاسبه ،مالك سنجش وذخيره ارزش  ه مبادلهيا واسط 2عنوان وسيله پرداخت
درتاريخ پيدايش پول،ابتداپول به صورت سكه هاي ساخته شده از فلزات قيمتي مانندطال ونقره بوده .هست
بعد ازپيدايش شكل اوليه .امادرزمان هايي پول به صورت كاالهاي خاص،مانند صدف نيزرواج داشته است.است

دراقتصاد پولي،مبادالت با پول .حواله هاي بانكي واسكناس هم به به عنوان پول موضوعيت يافت بانكداري
محمداالدم و نجوان انجام انجام مي شود وپول با كاركردهاي خود مبادالت راتسهيل مي كند

و وسعه پول الكترونيكي برسياست پولي در مطالعه ايي كه صورت داده اند به بررسي اثرت)2009(عبدالت
وجود  الكترونيكي پول توسعه قابل توجهي در منافعدر سال هاي اخير.نقش بانك مركزي پرداخته اند

ساخت  مهمترين ابزار عنوان به نقد پول از به سر مي برد پتانسيل به تا پول الكترونيكي طرح هايدارد
مصرف كنندگان و  واندمي ت براي هر دو و ارزان تر تر ساده از جمله معامالت و ارزش كوچك هاي پرداخت

دستگاه  كنندگانمصرف  را به يك دسترس در "ارزش" يا و ها بودجه سابقه اي از پول الكترونيكي.تجار
رايانه هاي شخصي و يا در يك اعتباري يك كارت بر روي، يا شود مي ذخيره او را در اختيار هاي الكترونيكي

به خوبي  پول استدالل مي كند كه اين مقاله .است رنتاينت مانند شبكه رايانه اي يك بيش از براي استفاده
                                                 

١Transaction Cost 
٢Means of Payment 
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سياست هاي  اجراياثربخشي و  توسعه چنين.در آينده ارز از مهم شكل تبديل به يك تواند مي، شبكهبه 
بانك  ذخاير براي تقاضا قابل مالحظه الكترونيكي پولاستفاده از  افزايش يكگر.قرار دهدتحت تاثير را پولي

درمقاله مورد بررسي اثر بانكداري الكترونيك را بر سيستم )2011(محمدالصمدي.كندمحدود را مركزي
و  ترين مهم يكي از به تبديل شده استبانكداري الكترونيكي .بانكداري كشوراردن تجزيه وتحليل كرده است

 به اين مطالعه .شاهد بوده است سال گذشته در طول توجهي قابلگسترش  برنامه هاي كاربردي ترين مدرن
 هاي داده روي برشده است  تجربي تجزيه و تحليل .اردن بانك بر عملكرد بانكداري الكترونيكيتاثير  بررسي

 عملكرد گيري اندازه بهاطالعات حسابداري  .است شده انجام2010- 2000دوره براي اردن بانك 15از  پانل
صورت  OLSروش از استفاده با مربوطهمتغيرهاي در داراي رگرسيون و مورد استفاده قرار گرفت بانك ها
 وبانك ها بر روي عملكرد قابل توجهيتاثير منفي  بانكداري الكترونيكي كهنتايج نشان مي دهد .گرفته

 سنتي در در اردن بانك ها مشتريان .است اين بانك هاعملكرد  بهبود يافته است الكترونيك بانكداري
 بانكداري الكترونيكياتخاذ  هزينه هاي مرتبط با،ر نتيجهد ار خود عمليات بانكي انجامكانال به .بستگي دارد

 براي ترويج كار خود را بايد از اين رو ،بانك ها .خدمات الكترونيكي ارائه درآمدهاي ناشي از باالتر از هنوز هم
قنبري و .خدمات از اين نوع به استفاده از مشتريان تشويق بانكي وخدمات تمركز الكترونيكي اعتماد به نفس

مطالعه موردي بانك (بانكداري الكترونيكي بر سودآوري سيستم بانكي اثر درمطالعه اي به عنوان)1388(راتيب
ازآنجاكه اقتصادايران برپايه نظام پولي پايه ريزي گرديده ، بانك ها به عنوان مهمترين نهاد )صادرات ايران

شور مي باشند، صنعت بانكداري يكي از بازارپول ،داراي نقش و اهميت فراوان دراقتصاد و بالطبع توسعه ك
صنايعي است كه بيشترين تأثيررا ازپيشرفت هاي ناشي از فناوري هاي مربوط به اطالعات و ارتباطات 

اين مقاله با استفاده از شاخص هاي عمده بانكداري الكترونيكي به بررسي تأثير آن ها .پذيرفته است
ري الكترونيكي درصنعت بانكداري كشورهنگامي مفيدارزيابي كاربرد بانكدا.برسودآوري بانك پرداخته است

مي شود كه سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي بانك ها در اين زمينه سودآوري آنها را افزايش 
بوده كه در آن بازده كل دارايي  مدل به كار رفته در اين پژوهش بر مبناي نظريه ساختارگرايي.دهد
ماشين هاي خودپرداز بانك،تعدادابسته و شاخص تمركز بازار بانك ، اندازه به عنوان متغير وROA( 3(ها

برآورد .بانك،تعداد پايانه هاي فروش،تعداد پايانه هاي شعب به عنوان متغيرهاي توضيحي تعريف مي شوند
استان كشور براي دوره زماني 28مربوط به بانك صادرات ايران در 1مدل با استفاده از داده هاي تلفيقي

نتايج نشان مي دهد . برآورد مي شود Stataافزار  براساس مدل اثر تصادفي با استفاده از نرم1388 -1380
شاخص تمركز بازار بانك، اندازه بانك، تعداد ماشين هاي خود پرداز و تعداد پايانه هاي فروش ، اثر مثبت و 

                                                 
Return On Total Assets 3 
Panel Data 1 
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داراي اثر منفي بر سودآوري بانك داشته اما ،تعداد پايانه هاي شعب . معنادار بر سود آوري بانك داشته است 
  .است

  

  :دستگاه خودپرداز 
ماشيني خودكار، بسيار دقيق و كارآمد جهت ارائه خدماتي همچون دريافت،  ATM2 دستگاه خودپرداز

يك استاندارد .روز به مشتريان مي باشد پرداخت و انتقال وجوه به صورت اتوماتيك در هر ساعت از شبانه 
هاي مخابراتي  هاي سريع با استفاده از پروتكل سريع است كه يك قالب براي ايجاد شبكههاي  براي شبكه

پذير و قوي بوده و قابليت  اين قالب بسيار انعطاف. كند سريع و متنوع به عنوان پروتكل اليه فيزيكي ارايه مي
ر ارسال اطالعات اين قالب مبتني ب.باشد هاي متنوعي از لحاظ كيفيت سرويس را دارا مي ارايه سرويس
اي از قبل  بر روي مسيرهاي داده) هاي كوچك با ابعاد ثابت بسته( هاي بسيار كوچك اطالعاتي  بصورت سلول

  [10].باشد مي) Connection Oriented( ايجاد شده 
  

  دستگاههاي خود پرداز چگونه كار مي كنند ؟
مي رويد ، كارت را وارد  ATMخود پرداز يا شما نياز به مقداري پول داريد بنابراين به سمت يك دستگاه   

ذستگاه كارت خوان مي كنيد ، دستورات نمايش در آمده را اجرا مي كنيد و پس از چند دقيقه در حالي كه 
اين دستگاهها هم اكنون در سوپرماركت ها . پول و رسيد را از دستگاه تحويل گرفته ايد از آنجا دور مي شويد

رمايه حساب چگونه س شما عجيب نيست كهبراي . دفاتر مسافرتي موجود هستند ، فروشگاهها زنجيره اي و
 دستگاه خودپرداز قابل برداشت است؟شما در بانك چگونه در

 ATM .دستگاه هاي خود پرداز سريع هستند و به راحتي مي توان پول را از حساب خودتان دريافت كنيد
مانند ذيگر ترمينال هاي داده ، .قسمت خروجي مي باشد نمونه يك ترمينال داده با دو قسمت ورودي و چهار

ATM مانند يك ارائه  پردازشگر ميزبان. متصل مي شود با استفاده رابط هاي ارتباطي به پردازشگر ميزبان
 ATMتمامي شبكه هاي مختلف  درگاه هاي مختلف بهطريق مي باشدكه از)ISP(كننده خدمات اينترنت 

  [1].متصل مي باشد
 دستگاهايي كه.شتيباني نمايندخطوط اختصاصي و اتصاالت تلفني پر ميزبان مي توانند ازپردازشگبعضي از 

ازشگر سيم ، نقطه به نقطه و خط تلفن مخصوص به پرد4صي كار ميكنند مستقيما از طريق خطوط اختصايا
خط تلفن  هايي كه با خطوط تلفن كار ميكنند با استفاده از يك مودم و ATM. متصل مي شوند ميزبان

                                                 
Automatic Teller Machine 2 
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دستگاهها با خطوط اختصاصي .متصل مي شوندميزبان عادي آزاد يا يك مركز خدمات اينترنت به پردازشگر 
براي محيط هايي است كه مراجعه دستگاه بسيار زياد است و كار بايد سريع انجام شود و دستگاههاي با خط 

ينه اوليه براي دستگاه تلفني برابر نصف هز. تلفن براي تجارتهاي كوچك در فروشگاه ها اغلب به كار مي رود
هزينه عمليات به صورت تلفن فقط قسمت كسري هزينه . هزينه براي دستگاه با خطوط اختصاصي مي باشد

ممكن است متعلق به يك بانك خاص باشد و در همان بانك باشد  پردازشگر ميزبان.خط اختصاصي مي شود
ته شده و به شبكه ديگر بانك ها و شعبه ها متصل كه براي امور مالي مشتريان خود در نظر گرف

  [15].نيست
  ATMهاي فني  شخصهم
 ATM هاي مبتني بر  اي است كه بايد در تمام شبكه هاي فني داراي مشخصهATM  رعايت شده و

  :تضمين شوند
  .ها است مبتني بر سئويچينگ بسته −
بايت سرآيند كه بخاطر ثابت بودن  5بايت داده و  48بايت، شامل  53هاي اطالعات با طول ثابت  بسته −

 .شوند طولشان سلول ناميده مي

 .سرعت مخابره باال و تاخير بسيار كم در رئوس مياني شبكه   −

 .رسند ها به همان ترتيب ارسال به مقصد مي سلول   −

 .هاي مختلف، حتي اتصال با سرعت متغيير در شبكه امكان استفاده از سرعت   −

 ).Connection Oriented( بر ايجاد مسير انتقال ناهمگام مبتني    −

 .هاي مجازي براي ارتباط استفاده از كانال  −

 .هاي باالتر حذف قابليت بررسي و تصحيح خطا و انتقال اين وظايف به اليه   −

  .هاي مختلف كيفيت سرويس تقسيم ترافيك بر اساس مشخصه  −
ATM همچنين تعداد زيادي . هاي داراي قدرت زياد قادر به دسترسي به هر بانكي هستندATM  براي

دستگاه هاي خودپرداز از لحاظ كاربري به دو كالس دروني و بيروني تقسيم مي  .تجار پشتيباني مي شود
ناميده مي شود و بطور كلي در سالنها ، فرودگاهها ، ترمينالها و  Lobbyشوند ، كالس دروني كه اصطالحا 

در پشت ديوار نصب ميگردد و نماي بيروني آن براي  كالس بيروني كه. مراكز فروش نصب مي شوند
ورودي مي باشد كه  3خروجي و  5داراي  ATMنماي بيروني يك دستگاه .مشتريان قابل رويت است 

  :بشرح ذيل است 
  :قسمتهاي خروجي عبارتند از   
  )Monitor( صفحه نمايشگر  -  1   
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  )Receipt Slot( دريچه رسيد مشتري  - 2   
  )Dispenser Slot( پرداخت وجه  دريچه - 3   
  )Deposit Slot( دريچه پاكت  - 4   
  )Speaker( بلندگو  - 5   

  :قسمتهاي ورودي دستگاه عبارتند از   
  ) Card Reader( كارت خوان    

  ) Menu Key( كليد هاي منو     
  ) Key Pad( صفحه كليد مشتري    

مي نمايد اطالعات مربوط به مشتري توسط كارت خوان هنگامي كه يك مشتري كارت خود را وارد دستگاه 
ها و كدهاي Trackخوانده مي شود در اين هنگام دستگاه خودپرداز)Chipمغناطيسي يا ( از روي كارت 

مطابقت مي دهد Serverكارت وارد شده را با استانداردهاي تعريف شده براي ترمينالهاي خودپرداز بر روي 
  .، مشتري مي تواند از خدمات كارت استفاده نمايد) PIN( و رمز عبور  و در صورت معتبر بودن كارت

  واريز وجه

دهد بايد يك سري اطالعات ضروري را توسط  انجام مي ATMزماني كه دارنده كارت يك تراكنش با   
مي فرستد ، تراكنش 1 ميزباناطالعات را به پردازشگر  ATM. كارت خوان و صفحه كليد به دستگاه بدهد

اگر دارنده كارت درخواست . انك دارنده كارت يا موسسه صادر كننده كارت ارسال مي شود تا انجام بشودبه ب
يكبار . پول الكترونيكي را از حساب مشتري در بانك برداشته و به او مي دهد پول بكند ، پردازشگر ميزبان

يك كد موافقت به منتقل مي شود ، پردازشگر  كه پول از حساب مشتري توسط پردازشگر ميزبان
ATMسپس پردازش . ارسال مي كند كه مجوز پرداخت وجه را به دستگاه مي دهدACH) كارمزد پرداخت

  .دارنده كارت در روز بعد كاري انجام مي شود) وجه

  POS 2 دستگاه پايانه فروش 
 

ا مشتريان دستگاهي است كه در مراكز فروش كاال و خدمات نصب شده ت) POS(پايانه پرداخت الكترونيكي 
داراي كارتهاي اعتباري خود در هنگام خريد و فروش كاال بجاي استفاده از وجه نقد، مبلغ مورد توافق بهاي 

                                                 
١host processor 
1point of sale 
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با  .واريز نمايد) پذيرنده كارت(كاال را به صورت الكترونيك از حساب خريدار برداشت و به حساب فروشنده 
ن در كشور ، شركت انياك همزمان با استفاده از توجه به عدم امكانات و شرايط الزم براي توليد كارتخوا

ز ا(، اقدام به توليد نرم افزارهاي الزم   معروفترين برندهاي جهاني و محصوالت برتر با فناوريهاي پيشرفته
به منظور مديريت و انجام عمليات مختلف بانكي و كنترل تراكنشهاي ) محصوالت نرم افزارهاي بانكي شركت

ش دارد ضمن تامين سبدكااليي محصوالت و خدمات بانكي ، نسبت به افزايش كمي پايانه باال و متنوع ، تال
ها در كشور همراه با ارتقاء سطح كيفي آنها ، اقدامات فني و اجرايي مستمري را در گسترش بانكداري 

  [7].الكترونيك به انجام برساند
  
  
  هامكانات و قابليتهاي دستگا   
   

بعنوان يكي از عناصر اوليه و مهم در عمليات باكداري الكترونيكي ،  POSاستفاده از دستگاه هاي  −
باعث سرعت دهي و اطمينان بخشي در انجام معامالت، صرفه جويي در هزينه هاي ملي بابت امحاء 
اسكانس هاي فرسوده، رونق تجارت الكترونيك، كمك به سالمت و بهداشت افراد جامعه، افزايش 

ر بي نيازي از حمل پول نقد و كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و ضريب امنيت و ايمني بخاط
 .مي شود.... دستگاه هاي خودپردازو

، قابليت اتصال آنها به صندوق هاي فروشگاهي مي باشدكه با اين امكان هاه يكي از امكانات مهم پايان −
هاي پرداخت به مشخصات بستريكپارچه ايي براي فروشنده بوجود خواهد آمد كه در معرفي انواع ابزار

بعنوان مزايا و محاسن  POSقابليتها دستگاه هاي ازساير امكانات، .و ويژگيهاي آن اشاره گرديده است
  [13]:برجسته آن ، ميتوان به موارد موضوعي زير اشاره نمود

 )مشتري(دمات قابل ارائه به دارنده كارت خ •

  خريد كاال •
 افزايش امنيت فروشگاه •

 جذب مشتريان جديد افزايش حجم فروش و •

 كاهش زمان دريافت و شمارش پول •

 سرعت و دقت در واريز پول به حساب •

 مسافرتي/ كاهش ريسك دريافت چك پول  •

  On Lineدسترسي به حساب فروش روزانه بصورت  •
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 افزايش اعتبار فروشگاه •

 جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي برخي از پرسنل فروشگاه •

 E-Sellingهاي اينترنتي درآينده  احراز آمادگي براي فروش •

 رفع مشكل دريافت و پرداخت پول •

 PIN PAD(1(پايانه شعب  

،شناسايي و تاييد آن براي انجام عمليات بانكي )برداشت(دستگاهي است كه پس از دريافت كارت پرداخت 
اداري مجاز به فعاليت اين وسيله تنها در اختيار شعب بانك ها بوده و صرفاً در ساعات . به كار گرفته مي شود

 [4] .است

 انتقال وجه •

 برداشت وجه  •

 )گردش آخر حساب  10دريافت (صورتحساب كوتاه  •

 مانده  •

 پرداخت قبوض •

 فعالسازي كارت هديه بدون مبلغ با استفاده از پايانه شعبه •

 :مزاياي استفاده

o صرفه جويي در وقت و هزينه مشتريان در زمان عدم سرويس دهي دستگاه خود پرداز 

o  انتقال وجوه بانكي به صورت لحظه اي بين دو حساب در دو بانك عضو شبكه شتاب تا سقف
 ريال 150،000،000

o  انتقال وجوه بانكي به صورت لحظه اي بين دو حساب بانك بدون سقف 

o  دريافت كارت هديه بدون مبلغ در كمترين زمان 

 :معرفي مجموعه خدمات •

o ريال و از كارت به كارت يا حساب  150،000،000رتاسقف امكان انتقال وجه از كارت به كارت ديگ
 بانكي 

                                                 
١Personal Identification Number 
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o  امكان مشاهده مانده حساب 

o  گردش آخر حساب مرتبط با كارت  10گزينه امكان نمايش 

o  امكان برداشت وجه كارت ها 

o  شناسه قبض و شناسه پرداخت :(امكان پرداخت قبوض از طريق وارد كردن اطالعات قبض شامل( 

o ارت هديه بدون مبلغ بنا به درخواست مشتري امكان فعالسازي ك 

  معرفي الگو

 ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك بر تاًثيركاربردهمانطور كه اشاره شد هدف از اين مطالعه بررسي   

به تخمين آن  ARDL1نقدينگي دراقتصادايران  مي باشد كه با روش خودرگرسيون باوقفه هاي توزيعي 
تحليل روند آنها و سپس به طراحي الگوي مناسب  نجا ابتدا به معرفي  متغيرها،در اي.خواهيم پرداخت
  .خواهيم پرداخت

كه در سمت راست معادله رگرسيوني قرار دارند بطور  ATM,POS,POBسه متغير توزيعي  در نمودار زير
ييرات بسيار با يك نگاه گذرا و اجمالي مشاهده مي كنيم كه هر سه متغير تغ.مجزا نشان داده شده است

هر يك از آنها در طول زمان افزايش يافته و روند اين . منظم و هماهنگي نسبت به يكديگر نشان داده اند
افزايش صعودي مي باشد بعبارت ديگر آهنگ تغييرات اين متغيرها از يك ماه به ماه ديگر رو به افزايش 

  .است

  

                                                 
١Auto Regressive Distributed Lag Method 
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  1نمودار                                                                      

يك دليل براي اين سير صعودي مي تواند ناشي از افزايش تعداد پايانه هاي پرداخت به منظور استفاده هر 
عامل ديگر را مي توان ناشي از افزايش استفاده كاربران از اين پايانه ها .چه بيشتر مشتريان در هر بانك باشد

نگ پرداخت بواسطه افزايش تبليغات بانكها به منظور باالبردن نقدينگي و كه ممكن است ناشي از تغيير فره
 و يا افزايش اطمينان از امنيت سايبري و با باال رفتن خدمات و پشتيباني توسط بانك است گردش مالي

  .هاست باشد،دانست

افزايش تعداد بانكهايي كه خدمات پرداخت الكترونيك را در دستور كار خود قرار داده اند نيز مزيد بر علت 
بانك در  19بانك به  17تعداد بانكهاي ارائه كننده خدمات از  1387مي باشد،بگونه اي كه تا اسفند ماه 

البته .همان سال رسيده استبانك در خرداد  20بانك به  19از  1389و در ارديبهشت  1388فروردين 
اتصال بانكها به يكديگر توسط سيستم شتاب و افزايش خدمات ديگر نظير انتقال وجه،خريدهاي اينترنتي به 

 POSو   ATMشرط داشتن رمز دوم و پرداخت قبوض مي توانند تشديد كننده اين افزايش  در دو متغير 
  [3].باشند

است كه افزايش آن   1)اوج و حضيض(چهار قسمت افزايش و كاهشنكته ديگري كه در رابطه با اين نمودار،
اسفند ماه هر سال بدليل فرا رسيدن عيد نوروز مي باشد كه در فرهنگ بالنده ما ايراني ها نو شدن سال با در

كاهش آن نيز در .نو كردن وسايل همراه است كه متاًسفانه در سالهاي اخير به تجمل گرايي بدل شده است

                                                 
١overshoot and collapse 
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اه ناشي از احساس عدم نياز به خريدهاي كلي بعد از فروكش كردن تب و تاب خريدهاي عيد فروردين م
نوروز مي باشد،كه البته در آخرين نقطه از هر سه نمودار بدليل پايان يافتن دوره مورد بررسي در اين 

  .قابل مشاهده است 1389سال  12پژوهش تنها افزايش در ماه 

مي باشد كه در نمودار مشهود  POBو نزديك شدن آن به  ATMاز   POSو آخرين مورد فاصله گرفتن 
تعداد پايانه هاي پرداخت فروش است كه به تبع درصدي در 21ايش چشمگير و بيش از كه ناشي از افز.است

آن تمايل افراد براي حمل پول نقد نسبت به كارتي كه خدمات آن در بيشتر فروشگاهها موجود است كاهش 
 .مي يابد

  . ز معرفي متغيرها به روابط رياضي و تصريح مدل مي پردازيمبعد ا

          
  :نقدينگي تابعي از خودپرداز، پايانه فروش و پايانه شعب مي باشد و مدل را بصورت زير مي نويسيم

     )                                            1(رابطه 

           

 الگو و تفسير ضرايب برآورد

از الگوي پوياي خود رگرسيون ) 1(نقدينگي و متغيرهاي مطرح شده در رابطه  به منظور بررسي رابطه بين  
اين الگو از اين مزيت برخوردار است كه الزم نيست كليه .استفاده مي شود )ARDL(با وقفه هاي توزيعي

چنين افزون بر برآورد ضرايب مربوط به الگوي هم.يكسان برخوردار باشند 1متغيرها از يك درجه تجمعي
بلندمدت،الگوي تصحيح خطا را نيز به منظور بررسي چگونگي تعديل كوتاه مدت به تعادل بلندمدت ارائه مي 

  .دهد

حاصل از بكارگيري روش حداقل مربعات  3ثابت مي كنند كه اگر بردار همجمعي  )1997( 2پسران و شين
رسيون با وقفه هاي توزيعي كه وقفه هاي آن بخوبي تصريح شده بدست معمولي در يك الگوي خود رگ

آيد،عالوه بر اينكه از توزيع نرمال برخوردار خواهد بود،در نمونه هاي كوچك از اريب كمتر و كارايي بيشتري 
 [22].را مي توان بصورت زير نشان داد ARDLفرم كلي الگوي .برخوردار مي باشند

                                          )       2( رابطه       

                                                 
٢Integrated 
٣Pesaran & Shin 
۴Co integrated 
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                                           )   3( رابطه                   

)                              4(رابطه                      
                                                                  

  :كه در اين روابط

 ،عملگر تاًخير زماني ورتبه اول بطوريكه  −

  ،متغير وابسته موجود در مدل، −
  ،بردار متغيرهاي توضيحي بكار گرفته شده در مدل،  −
  ي توضيحي بكارگرفته شده در مدل،،تعداد متغيرها  −
  تعداد وقفه هاي بهينه مربوط به هريك از متغيرهاي توضيحي،، −
  تعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل، −
ي برونزا با وقفه ي همچون عرض از مبداً، متغيرهاي فصلي، روند زماني يا متغيرهايبردار متغيرها  −

  .هاي معين

 معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي تمامي مقادير
تخمين   ARDLمدل مختلف يعني به تعداد   و  و

 در ابتدا از سوي پژوهشگر تعيين مي گردد و تمام مدلها در دورهتعداد حداكثر وقفه ها يعني .زده مي شود

 1در مرحله بعد با استفاده از يكي از معيارهاي آكائيك.تخمين زده مي شوند
)AIC(2بيزين -،شوارتز)SBC(3كويين -،حنان)HQC(بهينه  وقفه هاي3،يا ضريب تعيين تعديل شده

بيزين به منظور تعيين وقفه هاي بهينه مدل استفاده شده  -در اين بررسي از معيار شوارتز.تعيين مي شود
اين معيار در تعيين وقفه ها صرفه جويي مي نمايد و در نتيجه، تخمين از درجه آزادي بيشتري . است

  [25].برخوردار خواهد بود

مطابق با ) (4ECMگوي بلند مدت، مدل تصحيح خطايضمن برآورد ضرايب ال  ARDLدر ادامه، الگوي
البته قبل از برآورد رابطه بلندمدت ابتدا الزم است متغيرها از .مدل انتخابي در مرحله قبل را ارائه مي كند

  . مورد بررسي قرار گيرند نقدينگي و لحاظ پايايي و وجود رابطه همجمعي بين متغيرهاي مستقل الگو

                                                 
١ Akaike Information Criterion 
٢Schwarz Bayesian Criterion 

3 Hannan Quinn Criterion 
۴Adjusted R-Square 

۵Erro Correction Model 
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  1)(فولر – آزمون ريشه واحد ديكي

اما بررسي هاي .به كارگيري روش هاي سنتي در اقتصاد سنجي مبتني بر فرض پايايي سري زماني است   
انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه اين فرض درباره بسياري از سري هاي زماني متغيرهاي 

غيرهاي سري زماني پايا نباشند ممكن است اگر مت.اقتصادي،اشتباه بوده و بيشتر متغير ها ناپايا هستند
در اين نوع رگرسيون ها در عين حالي كه ممكن است هيچ رابطه . مشكلي به نام رگرسيون كاذب رخ دهد 

يا مفهومي بين متغيرهاي الگو وجودنداشته باشد،ضريب تعيين بدست آمده به احتمال زياد بسيار باال ست و 
بنابراين .هاي غلطي در مورد ميزان ارتباط بين متغيرها دست يابدموجب مي شود كه محقق به استنباط 

 از اطمينان براي جا اين در. ضروري است كه نسبت به پايايي يا ناپايايي متغيرها اطمينان حاصل گردد

 فولر-ديكي آزمون اساس بر نظر مورد كليه متغيرهاي مدل، در استفاده مورد متغيرهاي ناپايايي و يا پايايي

 مختلف و هاي صورت به تعميم يافته فولر ديكي ريشه واحد آزمون.مي گيرد قرار بررسي مورد يافته تعميم

 با وابسته متغيرهاي معني داربودن و )روند و ثابت مقادير( عوامل جبري از هريك معني داربودن اساس بر

  . مي گردد آزمون مدل موجوددر متغيرهاي كليه براي ها، داده وقفه

  

 ن ريشه واحدنتايج آزمو

در . پردازيمگام نخست در تحليل الگوهاي پويا، بررسي ايستايي متغيرها مي باشد كه در ادامه به آن مي
آنگونه كه نمودار بيشتر . باشد بررسي ايستايي متغيرها اولين كار مشاهده نمودار سري زماني متغيرها مي

زمان مورد بررسي  تمام اين متغيرها با يك  دهد، درطول متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق نشان مي
اند كه نشان از عدم ايستايي اين متغيرها دارد ولي در تشخيص ايستايي با استفاده  روند صعودي همراه بوده

زماني به صورت  لذا ايستايي متغيرهاي سري. توان به صراحت قضاوت كرداز نمودار در برخي از موارد نمي
فولر تعميم يافته جهت  -هاي ريشه واحد ديكيدر اين مقاله از آزمون. اقع شده اندآماري نيز مورد آزمون و

در مورد متغير نقدينگي به دليل احتمال . شوندآزمون ايستايي استفاده شده است كه در ادامه بررسي مي
  [21].وجودشكست ساختاري از آزمون فيليپس پرون نيز براي بررسي ايستايي استفاده شده است

  

  

                                                 
۶Augmented Dickey-Fuller Test 
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  براي آزمون ايستايي متغيرهاي الگو ADFنتايج حاصل از آزمون  -1ل جدو

 ADF نام سري

  كينان-مقادير بحراني مك
MacKinon Critical Values 

1%  5%  10%  

L 9/41 2/6 - 1/94 - 1/61 - 

ATM 6/5 -2/6 1/94 - 60/2 - 

POS 7/43 61/3 - 94/2 - 60/2 - 

POB 3/07 61/3 - 94/2 - 1/61 - 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ                            

  متغيرهاي الگو تفاضل مرتبه اولبراي آزمون ايستايي  ADFنتايج حاصل از آزمون   -2 جدول

 ADF نام سري

  كينان-مقادير بحراني مك
MacKinon Critical Values 

1% 5% 10% 

L -0/81 -2/6 -1/94 -1/61 
ATM 1/29 -2/6 -1/94 -1/61 
POS 3/77 -2/6 -1/94 -1/61 
POB -10/29 -2/6 -1/94 -1/61 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ                            

  

  Lجدول آزمون فيليپس پرون براي متغير نقدينگي  -3جدول 

 PP نام سري

  كينان-مقادير بحراني مك
MacKinon Critical Values 

1% 5% 10% 

L 46/10 -2/6 -1/94 -1/61 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ                            

باشند، و به عبارتي ديگر  مي I(0)در نتيجه تمامي متغيرهاي در سطح و بدون وجود عرض از مبدا وروند 
  .هستند I(1)متغيرهاي اصلي در سطح و با وجود عرض از مبدا وروند
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ر الگو الزم است آزمون وجود همجمعي قبل از بحث درباره رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي موجود د
براي انجام آزمون همگرايي از  روش بنرجي، دوالدو و .بلندمدت در بين متغيرهاي موجود صورت گيرد

الگوي ) ARDL(بدين منظور از روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيعي.استفاده شده است) 1992(1مستر
   [26].پوياي نقدينگي را برآورد خواهيم كرد

و مطابق  Microfit  4در نظر مي گيريم و با كمك نرم افزار 2ينجا حداكثر وقفه هاي مدل را مساوي در ا
 4بيزين بهترين مدل برآوردي را براي اين وقفه محاسبه خواهيم كرد كه اين مدل در جدول  -معيار شوارتز
  .آمده است

  
 ARDLبه روش  نتايج حاصل از آزمون همگرايي الگوي پوياي تابع نقدينگي -4جدول

  
Variable 

 
Coefficient Standard-error T-Ratio[Prob] 

L(-1) 0.87886 0.069853 12.5815[0.000] 
ATM 4.8034 0.86087 5.5802[0.000] 

ATM(-1) -3.2755 1.0144 -3.2290[0.002] 
POS -6.5877 1.6807 -3.9196[0.000] 

POS(-1) 15.5056 3.1667 4.8965[0.000] 
POS(-2) -9.8032 1.9587 -5.0071[0.000] 

POB 1.2418 0.42876 2.8962[0.006] 
POB(-1) -1.1047 0.46901 -2.3554[0.023] 

C 145141.4 69054.1 2.1019[0.041] 
T 1470.6 1658.9 0.88646[0.380] 

                            

  
معادله پويا، فرضيه وجود يا عدم وجود همجمعي بين متغيرهاي موجود در الگو آزمون مي  پس از برآورد

∑چنانچه مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كوچكتر از يك باشد.شود
=

<
P

i
i

1
)1( α الگوي پويا به سمت ،

سيون با وقفه هاي بنابراين براي آزمون وجود همجمعي در الگوي خودرگر. تعادل بلندمدت گرايش دارد
                  [23]:، الزم است آزمون فرضيه هاي زير انجام شودARDLتوزيعي 

  

                                                 
١Benerjee,Dolado & Master(1992) 

∑
=

≥−
P

i
iH

1
0 01: α
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  )5(رابطه                         

∑
=

<−
P

i
iH

1
1 01: α

    
  

تعداد وقفه هاي بهينه متغير وابسته را دو  وقفه انتخاب ) SBC(بيزين - با توجه به اينكه در معيار شوارتز
  :، پس مقدار آماره مورد نياز براي انجام آزمون فوق بصورت زير خواهد بود)=2P(يم كرده ا

  
  )6(رابطه                       

  
 

مي  - 34/4براي مدل با عرض از مبداً و روند% 95توسط بنرجي و همكاران در سطح ئه شدهكميت بحراني ار
  .بلند مدت ميان متغيرهاي الگو تاًييد مي شود لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه.باشد

  . مشهود است 5پس از انجام آزمون پويا نوبت برآورد بلندمدت براي نقدينگي مي باشد كه نتايج آن در جدول 
  

                                                 
  يج بلند مدت برآورد الگوي نقدينگينتا   -) 5(جدول                                                  

  
Variable 

 
Coefficient Standard-error T-Ratio[Prob] 

ATM 12.6127 10.6651 1.1826[0.243] 
POS -7.3086 12.9670 -0.56363[0.576] 
POB 1.1316 3.7500 0.30176[0.764] 

C 1198150 134770.1 8.8903[0.000] 
T 12139.7 7870.5 1.5424[0.130] 

 
سپس بعد از آن به برآورد الگوي تصحيح خطا كه بيانگر ارتباط كوتاه مدت ميان نقدينگي و متغيرهاي 

  .آورده شده است) 6(مستقل الگومي باشد خواهيم پرداخت كه ضرايب مربوط به آن در جدول 
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 نتايج برآورد كوتاه مدت الگوي نقدينگي - )6(جدول

  
  
                                                                                                                            

    
 
 
 
  
  
  

 :و باالخره الگوي نقدينگي  بصورت زير مي باشد

    
  ) .الگو با فرض داشتن روند در نظر گرفته شده است(باشد در آن روند متغير مي Tكه  

در صد از تغييرات متغير 68.5 متغيرهاي توضيحي مدل حدود  با توجه به مقدار آماره
قابل قبولي مي باشد و آماره  Fهمچنين مدل برآوردي داراي  .نقدينگي را در كوتاه مدت تبيين نموده اند

زبور نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگي ميان جمالت اختالل در سطح اطمينان م) D.W(دوربين واتسن
اين امكان وجود دارد كه وقتي الگوي تعادلي بلندمدت مرتبط با  Microfitدر نرم افزار  .درصد است 5

 با توجه.الگوي خودهمبسته باوقفه توزيعي استخراج شود،الگوي تصحيح خطاي مرتبط با آن را نيز ارائه كند
ضريب جمله تصحيح خطا .است 0.12114-برابر با  ecm(-1) به نتايج فوق، ضريب جمله تصحيح خطا

داراي عالمت منفي است و قدرمطلق آن كوچكتر از يك است كه همجمعي بين متغيرها را تأييد مي 
قدينگي در از عدم تعادل يك دوره در الگوي ن  0.12اين ضريب بدان معني است كه در هر دوره تقريباً .كند

به عبارت ديگر مي توان گفت اگر هرگونه شوك يا عدم تعادل در ابزارهاي نوين .دوره ي بعد تعديل مي شوند
   [19].ه دوباره به تعادل بازخواهد گشتما 8پرداخت الكترونيك در الگوي نقدينگي ايجاد شود، پس از 

  

  

  
Variable 

 
Coefficient Standard-error T-Ratio[Prob] 

dATM 4.8034 0.86087 5.5802[0.000] 
dPOS -6.5877 1.6807 -3.9196[0.000] 
dPOS1 9.8032 1.9578 5.0071[0.000] 
dPOB 1.2418 0.42876 2.8962[0.006] 

dC 145141.4 69054.1 2.1019[0.041] 
dT 1470.6 1658.9 0.88646[0.380] 

ecm(-1) - 0.12114 0.069853 -1.7342[0.089] 
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  نتايج و ارائه پيشنهادات

ادسنجي به بررسي تأثير كاربرد ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك بر در اين تحقيق با ارائه يك مدل اقتص
براي يافتن رابطه بلند مدت بين .در اقتصاد ايران پرداختيم الي  نقدينگي در دوره

دم متغيرهاي موجود در مدل، از روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيعي استفاده شد و نتايج نشان دهنده ع
ضريب جمله تصحيح خطا نشان دهنده سرعت تعديل از كوتاه مدت .رابطه بلند مدت در الگوي نقدينگي بود

درصد از خطاي عدم تعديل دوره قبل نقدينگي در دوره جاري تعديل  11/12بطوريكه .به بلندمدت مي باشد
  .مي گردد

 به است كه الكترونيكي تجارتي داشتن به منوط گذاشت،  رقابت عرصه به پا و تجارت دنياي به ورود امروزه

پس افزايش .برساند حداقل به را موجود ريسكهاي و شود پردازش و مديريت كمتر هزينه با احسن نحو
ها و ايجاد اطمينان به مشتريان به لحاظ امنيت و حفاظت از اطالعات آنها  دسترسي و خدمات  توسط بانك

اه داشته و نويد دهنده ورود به مرحله جديدي از نظام پرداخت مي تواند كاربرد بيشتر مشتريان را به همر
همچنين افزايش همكاري بانكهاي داخل در زمينه هاي پرداخت از طريق .براي بانكداري كشور عزيزمان باشد

البته نبايد فراموش .ابزارهاي نوين الكترونيك مي تواند انگيزه را براي استفاده از اين تكنولوژي افزايش دهد
كه در دنياي امروز مبادالت برون مرزي بدون اينترنت و كارتهاي اعتباري پذيرفته شده در سطح بين  كرد

از اينرو پيشنهاد مي شود كه افزايش خدمات بانكها همسو با سياست آنها در جهت .المللي امكان پذير نيست
 . شكل گيري  و گسترش روابط در سطح جهاني باشد
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  چكيده

سربار  يها ينهو كاهش هز يساز يكپارچهبا هدف  ERP(1(منابع بنگاه  يزيبرنامه ر يستمس يجادا
 يفوق العاده ا يتاز اهم يريگ يمتصم يندآنها در فرآ يريو بكارگ يراطالعات نادرست و مغا يجاداز ا يناش

توان  ينه تنها م عاتاطال يبر فناور يمبتن يكپارچه يها يستمس يو اجرا يبا طراح. باشد يبرخوردار م
 ينهمناسب و به يوهرا به ش   PLS(3(  2ينراست يانمشاركت در سود وز يبانكدار ياتو عمل يندهافرآ
متصل به هم  يمربوطه به مثابه حلقه ها يحوزه ها يربا سا ارتباط اركان آن ينمود، بلكه با برقرار يريتمد
 يگذار يهحاصل از سرما يبازده ين و ارتقايامشتر يگروه ها يموجب خلق ارزش افزوده برا يرزنج يك

  . يدگرد ياقتصاد يسپرده گذاران در طرح ها

با عنايت به . اپذير استخدمات انكارن/نقش فناوري اطالعات در مديريت عمليات و فرآيندهاي توليد امروزه
مطالعه و كاربرد فرآيند تيديل در بنگاه در راستاي خلق ارزش براي ) OM( اينكه هدف از مديريت عمليات

باشد، لذا در مدل پيشنهادي سعي شده است ضمن معرفي اجزاي سيستم يكپارچه بانكداري  ميذينفعان 
خدمات، ذينفعان، عمليات و /ائه محصولمشاركت در سود و زيان راستين، ارتباط بخش هاي اصلي ار

همچنين عوامل . مشخص گرددد يربو يرغ يفرآيندها، و منابع و زير ساخت ها با قابليت هاي بانكدار
و بيروني موثر بر عمليات و فرآيندهاي بانكداري راستين شناسايي شده و در سه حوزه اصلي سازمان  رونيد
)Organization(كسب و كار ،)Business( تكنولوژيو)Technology (در . طبقه بندي خواهد گرديد

 يابيجهت دست درمناسب  يها يكابزار و تكن يبرخ يو معرف يسكر يريتانتها با بهره گيري از مفاهيم مد
  .حل هاي متناسب ارائه خواهد شد راهمذكور،  يشده بخش ها يفتعر يشاز پ يبه اهداف و كاركردها

، )Integrated System(، سيستم يكپارچه)Islamic Banking(يبانكداري اسالم  :واژه ها يدكل
 Risk(، مديريت ريسك ) Operation and Process Management(مديريت عمليات و فرآيندها

Management.( 

 

 

                                                 
1 Enterprise Resource Planning 

قل بيژن بيدآباد، ژينا آقابيگي، آذرنگ اميراستوار، سعيد صالحيان، سعيد نفيسي زيده سرآيي، عليرضا مهدي زاده چته بري، حجت اله قاسمي صي 2
محمود الهياري فرد، محمد صفايي پور، ناديا خليلي واليي، طرح تفصيلي بانكداري مشاركت در سود و سرايي، بيژن حسين پور، سعيد شيخاني، 

 .1387، اداره تحقيقات و برنامه ريزي بانك ملي ايران )PLS(زيان
3 Profit and Loss Sharing 
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  مقدمه

 آن معناي به ربا حذف بلكه شود متوقف بانكي مالي فعاليت هاي كه نيست اين معني به ربا حذف

 وام زيان و سود در و ننمايند دريافت خود مالي منابع از ثابتي بهره همواره مالي اييدار كه صاحبان است

 اين در .گردد مي مطرح اسالمي بانكداري مختلف مشاركتي عقود در اين شراكت. باشند شريك گيرنده

 انعنو تحت بانكداري سيستم اين .ساخت شريك گيرنده وام زيان و سود در را دهنده وام مي توان عقود

فعاليت  در ربا حذف دكترين از منتج كه شود راستين طبقه بندي مي زيان و سود در مشاركت بانكداري
 بودن نوين دليل به ولي يافته فراواني توسعة هرچند زيان و سود در مشاركت بانكداري .است بانكي هاي

 آن مالي ابزارهاي حتي و گرديده ربوي بانكداري با مبحث خلط دچار اغلب آن عملياتي و اجرايي مكانيزم

ميالدي  90كه در اواخر دهه  "گواهي سپرده سرمايه گذاري "و  "گواهي مشاركت در سود و زيان "نظير 
 عمليات، ابعاد در اجرايي فرآيندهاي وجود فقدان. مورد توجه قرار گرفت به بوته فراموشي سپرده شد

 سازمان زيرساخت هاي با سازگاري و عدم يانز و سود در مشاركت نيازهاي با متناسب مديريت و نظارت

  .شود تلقي مي اسالمي بانكداري ايده ال تئوريهاي تحقق عدم در عامل مهمترين بانكها،

بانكهاي غيرربوي در جهان اقتصادي معاصر كه پيچيدگي و گستردگي زيادي با آن همراه است به راحتي 
شخيص داده و سود يا زيان حاصل از عمليات مالي وام توانند سود يا زيان بنگاههاي وام گيرنده را ت نمي

گذار و  به عبارت ديگر ايجاد پورتفوي مشخص براي هر سپرده. گذاران منتقل نمايند گيرندگان را به سپرده
گيري از  با بهره. مكانيزه قابل انجام نيست هاي سنتي و يا نيمه محاسبه دقيق بازدهي آن توسط سيستم

آوريهاي  توان بنحوي با تطبيق فن وري اطالعات و ارتباطات و همگامي اين ابزارها ميآ رويكردهاي نوين فن
نوين اطالعاتي و ارتباطي با ابزارها و محصوالت بانكداري بدون ربا اين ارتباط را فراهم نموده و كارائي و 

ده از فناوري در حال حاضر نمونة عملياتي كامل استفا .كارآمدي اين شيوة بانكداري را بهبود بخشيد
در سطح جهان مشاهده نشده و راستين اطالعات و ارتباطات در تحقق مشاركت در سود و زيان 

در اين بخش سعي داريم كه عملي شدن اين موضوع را به .  پيشنهاداتي در اين باب مطرح گرديده است
هاي نظري الزم براي عملي  تصوير كشيم كه ميتوان با استفاده از امكانات فنĤوري اطالعات و ارتباطات پايه

 .شدن بانكداري بدون ربا را در جهان اقتصادي فعلي طراحي و ترسيم نمود

برنامه . بر محور پاسخگويي به اين نياز شكل گرفتند) ERP(سيستم هاي برنامه ريزي جامع منابع سازمان 
تمامي منابع سازمان تعريف ريزي منابع سازمان را مي توان راهكاري يكپارچه براي برنامه ريزي و مديريت 

درحقيقت سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان دربرگيرنده همان ماژول ). TURBAN 2002(كرد 
هدف از اين مقاله معرفي . هستند كه با رويكــــردي سيستمي و يكپارچه طراحي شده اند MISهاي 

مطابق مدل مفهومي . ن مي باشدگانه آ 4مدل مفهومي سيستم يكپارچه بانكداري راستين و حوزه هاي 
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يتايلمع كسير

رازاب كسير

يگنيدقن كسير

تامدخ و تالوصحم

اهدنيآرف و تايلمع

يرابتعا كسير

ناعفن يذ

اه تخاس ريز و عبانم

هچراپكي متسيس
نيتسار يرادكناب

همچنين ابزارها و تكنيك هاي . ارائه شده، زير سيستم ها، عمليات و ارتباطات آنها شرح داده خواهد شد
مناسب با اهداف و كاربردهاي از پيش تعريف شده براي هر يك از اين اجزا با بهره گيري از دانش و 

در انتها با بهره گيري از مفاهيم . معرفي خواهند شدرويكردهاي مطرح در علم مديريت و مهندسي صنايع 
و ادبيات مديريت ريسك، عوامل و شاخص هاي موثر خارج از سيستم شناسايي شده و راه كارهايي  به 

  .  منظور  مقابله با آنها ارائه خواهد گرديد

  مدل مفهومي سيستم يكپارچه بانكداري راستين

  

   

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  1  شكل                                                                              
  

ژول تشكيل شده   ما 4مشاهده مي فرماييد سيستم يكپارچه بانكداري راستين از  1به طوري كه در شكل
  .است كه هريك از آنها به نوبه خود داراي زيربخش هايي مي باشد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد گرديد
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  :ماژول محصوالت و خدمات - 1

اين ماژول دربرگيرنده محصوالت، خدمات و ابزارهاي مالي مي باشد كه براساس اصول بانكداري 
اسالمي و مبتني بر فن آوري اطالعات و با بهره مندي از تكنيك ها و روش هاي مطرح در فرآيند طراحي 

ز اين ابزارها همچون برگه هاي ديجيتالي توضيح اينكه برخي ا. خدمت ارائه مي شوند/و ارائه محصول
آتي بديع بوده و كاربرد اصلي آنها در تامين مالي طرح هاي اقتصادي بوده و منطبق / پذيره/ گواهي راستين

  . بر عقود اسالمي طراحي گرديده اند

كلي اشاره به فرآيند اصلي و قواعد و ضوابط ): PLS(سيستم پايه مشاركت در سود و زيان راستين  - 1- 1
در اين سيستم بانك به نمايندگي از طرف سپرده . دارد) PLS(بانكداري مشاركت در سود وزيان راستين 

گذار منابع وي را به درخواست او در يكي از محصوالت بانكداري بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين 
مالي بكارگرفته شده را  گذاري و درعوض به سپرده گذار گواهي راستين مربوط به نوع تامين هسرماي

مجريان طرح هاي سرمايه گذاري با اعمال نظارت كامل تخصيص مي را به سپس منابع . تسليم  مي نمايد
سود و زيان حاصله را بين سپرده گذار و مجري تقسيم و از طرفين كارمزد  ،دهد و طبق ضوابط مشخص

عامل سپرده گذار موظف به حفظ حقوق بانك به عنوان . ارائه خدمات مديريت سرمايه دريافت مي كند
در سيستم پايه . سپرده گذار بوده و تمامي امكانات تخصصي خود را براي حفظ منافع وي بكار مي برد

از گواهي مشاركت در طرح هاي پايان پذير و گواهي ) PLS(بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين
  .پذيره در طرح هاي پايان ناپذير استفاده مي شود

نوعي مضاربه است تحت مقررات بانكداري مشاركت در سود و زيان : MFS(4(تامين مالي مضاربه   - 2- 1
راستين كه در آن بانك طرح نامه را از مجري كه مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد دريافت و پس از 

آنان به هي مضاربه بررسي و ارزيابي آن مطابق مقررات، طرح را به سپرده گذاران معرفي و با فروش گوا
. منابع الزم را براي انجام عمليات مضاربه تجهيز و تحت نظارت واحد امين در اختيار مضارب قرار مي دهد

بانك پس از اتمام عمليات مضاربه كارمزد خود را كسر و اصل سرمايه را به سپرده گذار برگشت داده و 
موضوع مضاربه در اين روش بكارگيري منابع . سود حاصله را بين سپرده گذار و مضارب تقسيم مي كند

در اين نوع تامين مالي از ابزار . مي باشد) تجارت(در امر خريد و فروش) مضارب(سپرده گذار توسط مجري
  . مي شود استفاده مالي گواهي مضاربه و گواهي مضاربه ادواري

تقاضاي خريدار و در قالب  روشي است كه بر اساس آن بانك بنا به: JFS(5( تامين مالي جعاله   - 3- 1
را از محل منابع سپرده گذار و از ) توليد كننده(مجري) سرمايه در گردش(عقد جعاله منابع مالي مورد نياز

                                                 
4   Modarebah Financial Sharing 
5 Joaleh Financial Sharing 
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طريق فروش گواهي آتي تامين و در قالب جعاله ديگري به منظور توليد محصول مورد نظر خريدار در 
الي جعاله تماما تابع مقررات بانكداري مشاركت در سود عمليات تامين م .مي دهداختيار توليد كننده قرار 
  .و زيان راستين مي باشد

از طريق بانك با تامين بخشي از منابع طرح ) مقسط(سپرده گذار: 6)IFS( تامين مالي مقاسطه  -4- 1
قيمت اقدام به تامين مالي وي نموده و پس از اتمام عمليات اجرايي با تقويم ارزش پروژه به )قاسط(مجري

 روز نسبت 

سهم الشركه خود از مشاركت همراه با بازده يا اجاره طرح را به صورت اقساط از مجري دريافت مي نمايد و 
به تملك مجري درآمده و مشاركت پايان ) مقسطه(نهايتا در زمان استهالك سهم مقسط، مورد مشاركت

براي پروژه هاي پايان پذير و گواهي مقاسطه  در اين نوع تامين مالي از ابزار گواهي مقاسطه اجاره. مي يابد
 .مشاركت براي پروژه هاي پايان ناپذير استفاده مي شود

خدماتي، ماشين آالت، /بنگاه توليدي(مجري بخشي از دارايي : 7)RFS( تامين مالي اجاره   - 5- 1
ذار به مالكيت موقت اعم از جاري، موات و مولد خود را در قبال دريافت منابع از سپرده گ...) ساختمان و

وي درآورده و سپس آن را به صورت رهن در اختيار مي گيرد و از محل رهينه بازده دارايي را به ميزان 
اصل . سهم الشركه از سرمايه خود دفعتا در سررسيد يا به صورت ادواري به سپرده گذار پرداخت مي كند

و عوايد آن به صورت پرداخت هاي ادواري  سرمايه سپرده گذار در پايان مشاركت به وي برگشت مي شود
در اين نوع تامين مالي از ابزار گواهي مشاركت . مي گرددو يا دفعتا در پايان دوره مشاركت به وي منتقل 

استفاده مي ... رهني، رهني ادوراي، گواهي مضاربه رهني، گواهي مضاربه رهني ادواري، گواهي مضارعه و
  .شود

  : تكنيك هاي و روش ها

  )Product/Service Design( خدمت/طراحي محصول

 يادهپ ياساخت  يت، آزمودن و در نهااهيم توسعه مف يده،و ارائه ا يدخدمت را تول /محصول يطراح
اقداماتي كه در فرآيند طراحي . كنند يم يفنوع از خدمات تعر يك يا يزيكيف يئش يك يساز

 :طبقه بندي نمودمطابق با نمودار ذيل  گروه 6خدمت صورت مي گيرد را مي توان در /محصول

                                                 
6  Installment Financial Sharing 
7  Rent Financial Sharing 
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 )Understanding(درك كردن  

خدمت واقعي، مرتبط و /منظور حصول اطمينان از اينكه نتايج حاصل از فرآيند طراحي محصول به
اين . باشد مي متناسب با اهداف مربوطه مي باشد انجام اين مرحله از اهميت فوق العاده اي برخوردار

بعنوان نمونه درك . باشد مي شتريان، تامين كنندگان، مفاهيم و روابط موجودمرحله شامل درك م
مشتريان مي ... مشتريان شامل بررسي و تحليل اهداف، ارزش ها، خواسته ها، رفتار و ساليق، تعامالت و

همچنين در درك مفاهيم مي توان به مواردي همچون  سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و . گردد
شامل تكنولوژي، نيروي (به موضوع منابع انبه همين ترتيب در درك تامين كنندگ. اشاره نمودفرهنگي 

، اهداف كوتاه و بلند مدت، مسئوليت پذيري، فرآيندها و سيستم ها، تصميم )انساني، مالي، دانش، مهارت
ان به مقايسه با ابزارهاي مورد استفاده در اين بخش مي تو. گيرندگان كليدي و سهامداران توجه مي گردد

، )Market & Client Segmentation(بازار و مشتريان يك، تفك)Benchmarking(بهترين ها
 ,who, what, whenشامل پاسخ به سواالت Five W’s 8 (، روش)Interview(گفتگو و مصاحبه 

where, why and how(،  روشGap Analysis  وCritical Incident Technique9  اشاره
 .نمود

 

 )Thinking(تفكركردن  

خدمت در /مرحله شامل كليه مالحظات استراتژيك و شناسايي حدود و دامنه شمول محصول اين
. در اين مرحله متغيرها و شاخص هايي براي ساير حوزه ها تعريف مي گردد. دست طراحي مي گردد

اين  ريل، بازنگري و اجرا دفعاليت هايي تحت عنوان تعيين اهداف و چشم انداز، برنامه ريزي، تجزيه و تحل
همچنين برخي ابزارها و تكنيك هاي مفيد به منظور اجراي اين مرحله . مرحله مي باست صورت گيرد

 Mind، )براي حل مسئله و درك تاثيرات آن بر روي ذينفعان( CATWOE10عبارتند از روش 
mapping11ماتريس اولويت ها  ،)Priority Matrix(تفكر سيستمي ،)System Thinking(12 ،
 ).Affinity Diagram(13وابستگي ها ، دياگرام)Fishbone Diagram(ماهي واندياگرام استخ

                                                 
8 The Five Ws (also known as the Five Ws (and one H), or the Six Ws) is a concept in news style, research, 
and in police investigations that are regarded as basics in information-gathering. 
9 The Critical Incident Technique (or CIT) is a set of procedures used for collecting direct observations of 
human behavior that have critical significance and meet methodically defined criteria.  
10 This is used to prompt thinking about what the business is trying to achieve. Business perspectives help the 
business analyst to consider the impact of any proposed solution on the people involved. 
 
11  A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to and arranged 
around a central key word or idea.  
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    )Realizing(تشخيص دادن  
خدمت و تدوين فرآيندها در اين /توسعه، تشخيص و اجراي راه كارها، توليد و ارائه آزمايشي محصول

به منظور شناسايي كليه موارد و ) Business Plan(تهيه نقشه كسب و كار. مرحله صورت خواهد گرفت
خدمت جديد از نكات مهم اجراي موفقيت آميز اين مرحله مي / نيازمنديهاي ضروري در ارائه يك محصول

  . باشد

  )Generating(خلق كردن  
طوفان  .ايده هاي مرتبط، هوشمند و نوآور در اين مرحله صورت خواهد گرفت توسعه

  استفاده در اين مرحله مي باشد،از ابزارها و تكنيك هاي مورد  يكي) Brainstorming(ذهني

  )Filtering(انتخاب كردن 
در اين مرحله مي توان به . بهترين و متناسب ترين ايده در اين مرحله صورت خواهد پذيرفت انتخاب

 .اشاره نمود) SWOT Analysis( ، آناليز سوآت)PEST Analysis( ابزار و تكنيك هاي آناليزپست

 
  )Explaining(توضيح و تفسيركردن  

. گردد مياين مرحله تمام ابعاد ايده يا تفكر تشريح شده و فرآيندها و نقاط قوت و ضعف آن مشخص  در
ابزار و تكنيك مورد استفاده مي توان به . همچنين درخصوص آينده آن نيز توضيحاتي ارائه خواهد گرديد

  .اشاره نمود14Tomorrows Headlines ، (Empathy Tools)ابزار انتقال ايده
 :ذينفعانماژول  - 2

                                                                                                                                                     
12 Systems thinking are the process of understanding how things influence one another within a whole. 
 
13 The affinity diagram is a business tool used to organize ideas and data. It is one of the Seven Management 
and Planning Tools. 

 
14 This brings the designers ask themselves how the service will be presented to the potential users and what 
reactions it will cause. 
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طرح نامه خود را به منظور تامين تمام يا بخشي از حقوقي كه  يا يقيمجري شخصيتي است حق - 3- 2
طرح در قالب بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين به بانك معرفي مي نمايد و  منابع مالي مورد نياز

. پس از اقدام بانك در جهت مشاركت وي با سپرده گذار، مراحل اجراي طرح را تا پايان عملياتي مي سازد
براي مشاركت و فني، و اجرايي بايد از ساير امكانات و تواناييهاي الزم  مجري عالوه بر اهليت قانوني، مالي،

  .اجراي طرح  برخوردار باشد

اين نظارت هم مي تواند با استفاده از امين . نظارت بانك بر طرح توسط امين صورت خواهد گرفت - 4- 2
داخل بانك صورت گرفته و يا از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير دولتي خارج از بانك 

اسان مالي و فني مهندسي بوده و مي بايست از تجربه ، توان تخصصي، امين متشكل از كارشن. انجام شود
  . مهارت حرفه اي، و سابقه و فعاليت هاي اجرايي مرتبط با موضوع طرح برخوردار باشد

 :منابع و زير ساخت هاماژول  - 3

سازمانهايي كه محصوالت و خدمات آنها به طور قابل مالحظه اي وابسته به تكنولوژي هاي فن 
مي باشد مانند صنعت بانكداري، اين نكته از اهميت فوق العاده ICT  15)(اطالعات و ارتباطاتآوري 

اي برخوردار است كه آنها در قالب يك چارچوب منسجم و يكپارچه و از طريق منطبق نمودن 
كسب و كار خود فعاليت نموده و اصلي فن آوري اطالعات و ارتباطات با استراتژي هاي استراتژي هاي 

. اجراي مديريت يكپارچه فن آوري اطالعات و ارتباطات موجب خلق ارزش براي ذينفعان خود شوند با
وري افنيكپارچه مديريت تحقق براي ) Best Practices( بكارگيري يكسري از روش هاي منتخب

اطالعات در سازماني كه بر كسب مزيت رقابتي در عرصه كسب و كار تالش مي نمايد از نكات مهم و 
روش هاي تجويزي و آزمايش شده اي را براي ) ITIL(به همين منظور چارچوب. اتي مي باشدحي

 حوزه اصلي كه شامل استراتژي خدمت 5اين روش ها در . پيشنهاد مي كندو صنايع مختلف سازمان 
)Service Strategy(  ،طراحي خدمت)Service Design( برآورد انتظارات و انتقال خدمت ،
)Service Transition( عمليات ارائه خدمت ،)Service Operation( بهبود مستمر خدمت ،
)Continual Service Improvement ( و هريك نيز شامل فرآيندهايي مي باشد كه به طور كلي

 ، ITILفرآيندهاي مذكور را مي توان در چارچوب هاي . فرآيند اصلي را شامل مي شوند 26

COBIT ، CMMI ،ISO17799 طبقه بندي و تشريح نمود 3رح شكل ، به ش . 
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  :ITIL(16( تاطالعا يفناور يربناييكتابخانه ز

يك مرجع از روش هاي منتخب مديريت فن آوري اطالعات به منظور حصول اطمينان از انطباق 
ويرايش سوم اين . اهداف كالن و اولويت هاي كسب و كار با استراتژي هاي فناوري اطالعات مي باشد

مايه جلد كتاب و با تمركز بر خلق ارزش براي ذينفعان، اتخاذ تصميم در امر سر 5مرجع در قالب 
اطالعات و ارتباطات را تسهيل نموده و  موجب مي شود  يگذاري در بخش خدمات مبتني بر فناور

هزينه هاي انجام شده در  همچنين. نتايج حاصله از اين تصميم ها به صورت كمي و قابل لمس گردد
ا اولويت ها، در اين راست. نظام مند، قابل قبول و قابل درك از سوي سهامداران خواهد گرديد ITحوزه 

طراحي خدمات به . تقاضا، منابع و هزينه ها بر اساس نيازمنديهاي كسب و كار مديريت خواهند شد
. نمايد هكه منطبق با نيازمنديها و انتظارات مشتريان بوده و آنها را برآورد خواهد گرفتگونه اي صورت 

زمان شده و بر فرآيند ارائه همچنين موجب برقراري توازن بين هزينه ها، كاركردها و عملكرد سا
در حوزه تغييرات تكنولوژي و فن آوري، . اطمينان و ثبات بيشتري خواهد بخشيد ITخدمات مبتني بر 

اين تغييرات سريع تر و با صرف هزينه هاي كمتري صورت گرفته و خدمات مبتني بر فن آوري 
مديريت تغييرات موجب كاهش . خواهد گرفتاطالعات به صورت منظم و دوره اي مورد بازنگري قرار 

و شكايت ها خواهد گرديد و سازمان را از انجام كارهاي اضافي و  )داخلي و خارجي( خرابي ها
مضاف بر اين، اعمال مديريت تغييرات با تمركز بر افزايش . فرآيندهاي موازي بي نياز خواهد نمود

صورت همزمان موجب چاالكي سازمان هزينه ها، و بهبود اثربخش و كارايي به كيفيت خدمات، كاهش 
گرديده و امكان رقابت پذيري سازمان را تقويت نموده و سطح بهره وري كسب و كار را به ميزان قابل 

موجب ايجاد  ITبهبود اثر بخشي و كارايي در خدمات مبتني بر . مالحظه اي ارتقا خواهد بخشيد
از سازمان بهبود بخشيده و در نهايت سطح اطمينان در مشتريان شده و درك و تصور ذهني آنها را 
  . دادافزايش خواهد ) End User(رضايت مندي مشتريان به خصوص استفاده كنندگان نهايي

ابزارهاي كمكي مي  ISO17799(19(، و 18)COBIT(17 ،)CMMI(چارچوب هاي ديگري همچون
هادي آنها مي توانند پيشن )Best Practices( با ياري گرفتن از روش هاي منتخبباشند كه مديران 

                                                 
16  Information Technology  Infrastructure Library    
17 Control Objectives for Information and Related Technology (CobiT) is an IT governance control framework 
that helps organizations meet today’s business challenges in the areas of regulatory compliance, risk 
management and aligning IT strategy with organizational goals.    
18 Capability Maturity Model Integration (CMMI) is a process improvement approach whose goal is to help 
organizations improve their performance. CMMI can be used to guide process improvement across a project, a 
division, or an entire organization. 
19   ISO/IEC 27002 is an information security standard published by the International Organization for 
Standardization (ISO) and by the International Electro -technical Commission (IEC), entitled Information 
technology - Security techniques - Code of practice for information security management. 
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، بين نيازهاي كنترلي، روش هاي )IT-Governance( به منظور تحقق حاكميت فناوري اطالعات
  فني و مخاطرات كسب و كار در سازمان ارتباط هوشمند برقرار نموده و موجب توسعه و شفاف سازي  

مني در سطح سازمان را خط مشي ها و روش هاي كنترل فرآيند و عمليات، و ارتقاي استانداردهاي اي
پياده سازي روش هاي پيشنهادي در . فراهم نموده و سازمان را در بهبود عملكرد ياري مي نمايند

متخصصين  چارچوب هاي فوق االشاره موجب ايجاد يك زبان مشترك در اليه هاي مختلف مديريتي،
را تا حد قابل توجهي  فناوري اطالعات و حوزه هاي عملياتي و اجرايي شده و ريسك هاي عملياتي

و   ITILمحورچرخه  5در ادامه هر يك از . كاهش داده و در نهايت اثربخشي كل را افزايش خواهد داد
  . موضوعات مطرح در هر يك از آنها تشريح خواهد شد

  ):Service Strategy(خدمتراهبرد  

 يها بخش يرو بدون سا ييبه تنها تواند نمي اما گرفته قرار   ITILدر مركز چرخه خدمت استراتژي
 Best(موفق  ياتتجرب يجادا يبرازيربنا  يك يرندهبخش دربرگ ينا. شود يجادا ITساختار 

Practices (مانند  يبخش شامل موضوعات مختلف ينا. است خدمت يدر اثر توسعه بلند مدت استراتژ
:   

 Competition and Market(بازار  يو فضا رقابت، )General Strategy( يعموم استراتژي

Space( ،خدمتفراهم كنندگان  انواع )Service Provider Types( ،در نقش  خدمت مديريت
و توسعه سازمان  طراحي، )Service Management as a Strategic Asset( يكاستراتژ ييدارا

)Organization Design and Development( ،يندهافرآ يديكل هاي فعاليت )Key Process 

Activities( ،يمال مديريت )Financial Management( ،سبد خدمات مديريت )Service 

Portfolio Management( ،يدر استراتژ يركاركنان درگ هاي يتو مسئول يديكل يها نقش و 
) Key Roles and Responsibilities of Staff engaging in Service Strategy(خدمت 

  . مي باشند
  

  ): Service Design( طراحي خدمت 
 يو شامل طراح كند يم يتتبع) Best Practice(موفق  ياتاز تجرب ITطراحي خدمات مبتني بر 

، مستندات و درنظر گرفتن )Policies( ينقوان يندها،، فرآ)Design of Architecture( يمعمار
 SDP( خدمت يطراح بسته مانند، يشامل موضوعات ينبخش همچن ينا. است يندهآ يتجار هاي يازمندين

– Service Design Package( ،فهرست  خدمت مديريت)Service Catalog Management( ،
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 ظرفيت يريتمد يبرا طراحي، )Service Level Management( خدمتسطح  مديريت
)Designing for Capacity Management(تداوم خدمت ، IT )IT Service Continuity( ،

 و، )Supplier management( تامين كنندگان مديريت، )Information Security(اطالعات  امنيت
 key roles and responsibilities( يسسرو يدر طراح يركاركنان درگ يتو مسئول يديكل يها نقش

for staff engaging in service design  (باشد يم.  
  

  ):Service Transition(برآورد انتظارات و انتقال خدمت 
 يرويپ IT“ پروژه”و اغلب از بخش  شود يمربوط م خدمت يلتحويند ارائه و فرآبه انتقال خدمت 

تجارت مرسوم  يطهايدر مح ييراتتغ مديريت، يلاز قب يموضوعات ينبخش همچن ينا كنند يم
)Managing changes to the “BAU” environment ( ،خدمت دارايي )Service Asset( ،

 Transition(انتقال  يبانيو پشت يزير برنامه، )Configuration Management( يكربنديپ مديريت

Planning and Support( ،توسعه و نسخه  مديريت)Release and Deployment 

Management( ،ييراتتغ مديريت )Change Management( ،دانش  مديريت)Knowledge 

Management( ،يسدر انتقال سرو يركاركنان درگ يديكل هاي نقش )Key Roles of Staff 

engaging in Service Transition(شود يشامل م را.  
  

  ): Service Operation(عمليات ارائه خدمت 

 ،) agreed levels( برآوردن سطح مورد پذيرش نيازهاي خدمتنائل شدن به  يموفق در گرو تجربه
ت، اس ITIL يدگاز چرخه زن يبخش يسسرو ياتعمل .مي باشد ها يو مشتر ييكاربران نها يهردو يبرا

بخش  يناناطم يسسرو ينتعادل ب يو برقرار) Problems(مشكالت ) Monitoring( يريردگ ينهمچن
)Service reliability (ينتعادل ب برقراري :موضوعات شامل . است ذكر و توجه لقاب يرهو غ ينهو هز 

رخدادها  مديريت  ،)Balancing Conflicting Goals( …و  ينهو هز ينانمانند اطم ي،اهداف برخورد
)Event Management( ،يعوقا مديريت )Incident Management( ،مشكالت  مديريت
)Problem Management( ،رخدادها  تكميل)Event Fulfillment( ،ها ييدارا مديريت )Asset 

Management(ميز خدمت ، )Service Desk( ،و برنامه هاي كاربردي  يكيتكن مديريت
)Technical and Application Management( ،در  يركاركنان درگ يتو مسئول يديكل هاي نقش

 key roles and responsibilities for staff engaging in Service( يسسرو ياتعمل

Operation (شوند يم.  
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 Continual Service Improvement):  (خدمات بهبود مداوم  

ارتقا  يندها،رآي كسب و كار سازمان و با هدف بهبود اثربخشي فبهبود مستمر با توجه به تغيير در نيازها
بهبود مستمر فرآيندها . صورت خواهد گرفت شانياتطول چرخه ح يدر تمام IT يندهايفرآ ينههز يبازده

با  يندفرآيك مانند  يدبامي باشد و  ها نقش يجادمداوم، ا يزمان بند ي،آموزش و اطالع رسان مستلزم
   .شود يو زمان بند يزيها برنامه ر ها و گزارش نقش ها، يخروج ها، يشده، ورود يفتعر هاي يتفعال

  

  :فرآيندها و عملياتماژول  - 4

در تحليل فعاليتهاي درون سازماني ابزاري موثر در شناخت  )Value chain( رويكرد زنجيره ارزش
 از دوسو با موثرتريناين زنجيره . و قوت و تصميم گيري درمورد هريك از اين فعاليتهاست نقاط ضعف

با  ارتباط زنجيره ارزش سازمان. عوامل محيطي يعني تامين كنندگان و مشتريان مرتبط مي شود
از آن به   20"پــــورتر"زنجيره ارزش تامين كنندگان و مشتريان تشكيل زنجيره اي را مي دهد كه 

  عنوان سيستم ارزش نام 
نجيره ارزش گسترده و نيز زنجيره عرضه بر آن اطالق ز اسامي ديگري مانند شبكه ارزش و يا .مي برد

در صنعت بانكداري در كليه حوزه هاي زنجيره ارزش از ارتباط با  ITجلوه هاي كاربرد  .شده است
با استفاده از مدل تلفيقي زنجيره در ادامه  .شكار استآ محصولتا طراحي و ارائه خدمات و  مشتريان

مليات و فرآيندهاي اصلي و فرعي در بانكداري مشاركت در سود و معرفي ع ارزش گسترده به بررسي
و زيان راستين خواهيم پرداخت و برخي فعاليت هاي پيش بيني شده براي هر يك از اين بخش ها 

مشاهده مي شود زنجيره ارزش گسترده در بانكداري  4همانطور كه در شكل . توضيح داده خواهد شد
دمات بانكداري راستين و ارائه آنها به مشتريان اعم از سپرده راستين از طريق طراحي محصول و خ

گذاران و مجريان طرح ها موجب خلق ارزش براي كليه ذينفعان بانك كه شامل گروه هاي مرتبط و 
توضيح اينكه خلق ارزش از طريق . درگير در بانكداري مشاركت در سود و زيان مي باشد، مي گردد

ي و فرعي بانكداري راستين كه شامل ارتباط با مشتريان، طراحي انجام فرآيندها و عمليات اصل
مالي و حسابداري، و آموزش و  مديريت پروژه،  محصول و خدمات، بازار الكترونيكي گواهي راستين،

در اين بخش، زير فرآيندها و فعاليت هاي پيش بيني شده . يادگيري مي باشد، محقق خواهد گرديد
  .  لي و فرعي فوق الذكر تشريح خواهد گرديددر هر يك از فرآيندهاي اص

                                                 
طبق اين مدل فعاليتهــــاي دخيل در ). PORTER 1985(مدل زنجيره ارزش را ارائه داد  1985مايكل پورتر انديشمند حوزه كسب و كار در سال  20

 .فعاليتهاي اصلي و فعاليتهاي پشتيباني تقسيم كرد: سازمانهاي توليدي را مي توان به دو بخش
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 :فرآيند ارتباط با مشتريان - 1
 

مداري است و كانالهاي توزيع  مشتري ITوكارهاي مبتني بر   از آنجا كه مهمترين هدف در كسب
ت اينترانتي پاسخگوي كليه نيازهاي مشتريان نيست و خدمات الكترونيك مانند اينترنت و تجهيزا

نارضايتي مشتريان ممكن است در كاهش تراكنشها جلوه نمايد و موجب از دست دادن مشتري و 
اي بر بكارگيري  آوري بنگاه گردد از اينرو رفع اين تنگنا دليلي قانع كننده تاثير سوء آن بر سود

تحت تاثير رويكرد   CRM 21هاي نوين سيستم. باشد هاي هوشمند ارتباط با مشتري مي سيستم
  مناسب ارائه و حتيپاسخ هاي مكانيزه به صورت جديدي بنام وب معنائي قرار گرفته بطوريكه 

با توجه به توضيحات ارائه  .دهد رضايت مشتريان را در ارائه خدمات و محصوالت مورد ارزيابي قرار مي
بعنوان ذينفعان (تباط با مشتريان نه تنها سپرده گذاران شده در بخش ماژول ذينفعان، فرآيند ار

و ساير ذينفعان مانند ) بعنوان استفاده كنندگان منابع سپرده گذاران(بلكه مجريان طرح ها) نهايي
بنابراين مي بايست با بهره گيري از رويكردهاي سيستم  . گيرد ميامين، و سهامداران بانك را نيز دربر

شتريان ضمن شناسايي نيازها و انتظارات آنها، فرآيند و عمليات طراحي و ارائه مديريت ارتباط با م
محصول و خدمت را به گونه اي اجرا نمود كه در راستاي برآورده نمودن اين نيازها بوده و 

در خدمت /با عنايت به لزوم متنوع بودن كانال هاي ارائه محصول. رضايتمندي آنها را تامين نمايد
شعب مجري طرح بانكداري راستين، پورتال اينترنتي بازار الكترونيكي گواهي (تينبانكداري راس

اقدامات و فعاليت هاي مختلفي به منظور اطالع رساني و ارتباط پايدار با ) راستين و كارگزاران
  . مشتريان به شرح ذيل پيش بيني گرديده است

   
ر كليه شعب بانك بويژه شعب ايجاد باجه هاي ترويج بانكداري اسالمي و اطالع رساني د 

  .مجري طرح بانكداري راستين
در خصوص بانكداري )call center(ايجاد مركز شبانه روزي پاسخ به سواالت مشتريان  

  .راستين و مقررات مربوطه
اخذ نظرات، پيشنهادها، شكايات مشتريان در خصوص عملكرد شعب مجري و سامانه  

مختلف منجمله توزيع پرسشنامه، نظر سنجي  از طرق طرح بانكداري راستيناينترنتي 
  .، و واحدهاي بازرسي و نظارت بانك smsاينترنتي و سامانه پيام كوتاه

                                                 
21 Customer Relation Management 
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تشكيل بانك جامع اطالعات مشتريان به منظور آگاهي از خواسته ها و نيازمنديهاي  
  .آنها، و تعيين الگوهاي رفتاري و سليقه هاي مشتريان

آگهي ها و تيزرهاي تبليغاتي، استفاده از ابزارهاي چند طراحي، چاپ و انتشار بروشور،  
  .رسانه اي مانند لوح فشرده

تشكيل واحد بازاريابي تامين مالي مشاركت در سود و زيان راستين به منظور آشنايي  
مجريان طرح هاي سرمايه گذاري با سازوكار عملياتي بانكداري راستين و اشاعه فرهنگ 

اشاره شده در ماژول محصوالت و (ابي محصوالت و خدمات آن اين نوع بانكداري و بازاري
از طريق صدور پروانه بازاريابي با شرايط مشخص براي بازاريابان اعم از حقيقي ) خدمات

  .و حقوقي واجد شرايط
ايجاد پورتال اطالع رساني در سامانه اينترنتي بازار الكترونيكي گواهي راستين با هدف  

عضويت و انجام معامله در اين سامانه، آشنايي با محصوالت و  آشنايي كاربران از نحوه
اطالع رساني در  خدمات بانكداري راستين، آشنايي با ابزارهاي مالي بانكداري راستين، 

خصوص وضعيت شعب مجري طرح بانكداري راستين، آخرين وضعيت طرح هاي 
نام و مشخصات  ا، سرمايه گذاري و مشخصات و ويژگي هاي آنها اعم از مدت زمان اجر

مجري طرح، رتبه اعتباري طرح و مجري آن، تاريخ و زمان شروع و خاتمه پروژه، نام و 
مشخصات امين و حسابرس پروژه، آخرين وضعيت خريد و فروش اوراق گواهي راستين 
  و ساير 
تراكنش هاي مرتبط با بازار الكترونيكي گواهي راستين كه به صورت كامل و چند زبانه 

 . تيار مشتركين سامانه قرار مي گيرددر اخ

تشكيل واحد مطالعه و ارزيابي بازار به منظور شناسايي مشتريان هدف و سرمايه گذاري  
 .در جهت جذب اين مشتريان

 
 

 :فرآيند طراحي محصول و خدمات - 2

 با توجه به بديع بودن بسياري از ابزارهاي مالي و تكنيك هاي مورد استفاده در بانكداري راستين،
مرحله اي ارائه شده  6خدمت در اين نوع بانكداري در ابتدا با استفاده از تكنيك / فرآيند طراحي محصول
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 يروش ها، QFD(22(خدمات و ابزراهاي ديگري همچون توسعه عملكرد كيفي/در ماژول محصوالت
فن ، و در موارد خاص استفاده از FMEA(23( و آثار آنهادر طراحي عوامل شكست  يلو تحل يهتجز

، به طور كامل طرح ريزي و نهادينه شده و با تشكيل گروه هاي DOE(24(آماري طراحي آزمايشات 
ررات و فرآيندهاي بانكداري تفسير و بازنگري مقكارشناسي "تخصصي و مديريتي همچون كميته 

در ، نيازمنديها و انتظارات مشتريان و افراد درگير "راهبري بانكداري راستين"، و كميته "راستين
بانكداري راستين به صورت مداوم و پيوسته مورد بازنگري قرارگرفته و از طريق كميته راهبري، 
تصميمات اتخاذ شده،  از قدرت اجرايي نيز برخوردار گشته و حمايت مديريت و اعضاي هيئت مديره 

  همچنين تهيه آيين نامه، . بانك را نيز جلب مي نمايد
و قراردادهاي مربوط به بانكداري راستين و ابالغ آنها به شعب مجري  دستورالعمل هاي اجرايي و فرم ها

   .از ديگر فعاليت هاي فرآيند طراحي محصول و خدمات در اين شيوه بانكداري خواهد بود

  

                                                 
معادل  يمشخصات فن به يشده مشتر يابيارز يخواسته ها يلتبد )QFD )Quality Function Deploymentهدف  22

محصول  يطراح يندبه فرا QFDكه  يتينظم و جامع يقو آن را از طر يخواهدچه م يمشتر ينيمبب يعني. در محصول است
 يقمفهوم محصول در ذهن طراحان، از طر ييرمراحل شكل گ يندارد از نخست يسع QFD .يدهيمدر محصول بروز م يدهد،م

محصول ، موجبات  ينخواسته به تمام مراحل تكو ينو گسترش ا يمشتر يو شفاف خواسته ها يحدرك صح يتمركز بر رو
كه حاصل تالش ماكابه و كالزنيك در  QFDمدل چهار مرحله اي . محصول مورد نظر فراهم آورد يارزش افزوده را برا يجادا

 ، )HOQ()يفيتخانه ك(محصول  يزير طرح -2، )VOC(يمشتر يصدا يدنشن -1ي باشد شامل مراحل شركت فورد م
  .  يند مي باشدفرا يزيطرح ر -4و  محصول يطراح -3
  

23 (Failure Mode and Analyze Design Method) FMEA ينيب يشپ يبرا يسك،ر يناست كه با كمتر يابزار 
 يازمندن FMEAاجراي موفق  .يرودوخدمات در سازمان به كار م يندهاتوسعه فرا ايو  يمشكالت و نقص ها در مراحل طراح

ها از افراد خبره  يمت دارد، يبستگ يمحصول تحت بررس يا يندفرا يچيدگيبه پ يمافراد در ت يبتعداد ترك.است  يميت يتفعال
، ساخت و  يطراح ينو متخصص ينسچون مهند يافراد .يشودم يلدارند، تشك يندفرا /شناخت را از محصول يشترينكه ب

اقدامات  يتا زمان اجرا كار ينها ار مراحل آغاز يمت ينا.و تداركات يابي، خدمات پس از فروش ، بازار يفيتمونتاژ ، ك
  .مربوط را به عهده دارند يتهايتمام فعال يتمسئول FMEA يلتكم يتاآنها و نها يجنتا يو بررس يشنهاديپ

  
نيز يكي از تكنيكهاي بهبود كيفيت است كه در دهه  ، )DOE()Design of Experiments(ا ه تكنيك طراحي آزمايش 24

استفاده صحيح از روشهاي طراحي . به عنوان يك مزيت رقابتي دركشورهاي غربي و ژاپن مطرح شد1980,  1990هاي 
. هبود محصوالت موجود گـرددتوانـد باعث سهولت در مراحل طراحي و توليـد محصوالت جديد و ب هاي آماري مي آزمايش

ها را تقليل داده و به  تواند اساسا زمان توليد و هزينه آزمايش در توسعه فرآيند توليد مي يكاربرد به موقع و موفقيت آميز طراح
د شيوه هايي منتهي شود كه در نوع خود عملكرد بهتر و اعتماد پذيري باالتر از آنهايي دارند كه با كاربـر فرآيندها و فراورده

  .اند هاي ديگر بدست آمده
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 :فرآيند مالي و حسابداري - 3

 

ي در اساس و بنيان بانكداري راستين بر پايه مشاركت سپرده گذاران در بازدهي ناشي از سرمايه گذار
بخش حقيقي اقتصاد است، از اينرو تفاوت نظام حسابداري اين شيوه بانكداري با بانكداري متعارف 

سيستم حسابداري و مالي در بانكداري راستين مي بايست به گونه اي طراحي . اجتناب ناپذير خواهد بود
سايي، رديابي و كنترل شوند كه منابع پولي سپرده گذاران در بخش هاي مختلف اقتصادي كامال قابل شنا

به بيان ديگر در صورتهاي مالي بانكداري راستين و از جمله ترازنامه بانك وضعيت منابع سپرده . باشد
دليل اين امر . گذاران در بخش بدهي ها مي بايست دقيقا در بخش دارايي هاي بانك قابل شناسايي باشد

. آنها در طرح هاي سرمايه گذاري مي باشد تخصيص سود واقعي بر مبناي ميزان سرمايه و سهم مشاركت
برابري منابع و مصارف در اين بانكداري از الزامات مي باشد و به بيان ديگر وجود منابع كافي به منظور 

ليكن در موارد خاص مانند . تامين مالي طرح هاي مصوب و تاييد شده از سوي بانك ضروري مي باشد
صور و يا تقصير مجري و لزوم افزايش سرمايه مورد نياز، مطابق تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها، ق

 .مقررات و دستورالعمل هاي تنظيم شده انجام خواهد شد

و تمركز زدايي و تفويض اختيار به مسئولين ) Beyond Budgeting(گيري از مفاهيمي چون  با بهره
اندازي و  و نيز از طريق راه هاي مشتريان شعب درخصوص اتخاذ تصميم و پاسخگويي سريع به درخواست

توان به موضوع مشاركت  مي TDABC(25(و يا ) ABC(هاي حسابداري بر مبناي فعاليت  ايجاد سيستم
بانك، مشتريان در / در محصول مشاركت در سود و زيان شعبه. در سود و زيان شعبه جامه عمل پوشانيد

  كليه 
انتهاي سال مالي و پس از تعيين ميزان واقعي  بانك مشاركت نموده و در/ فعاليت هاي اقتصادي شعبه

  .سود و زيان شعبه از منافع حاصله برخوردار خواهند گرديد

هر طرح سرمايه گذاري به منظور محاسبه سود و زيان ) Cash Flow(تفكيك حساب هاي جريان مالي
ري براي براي اسناد حسابدا. هر طرح يا سبد طرح ها از ديگر ضروريات اين نوع بانكداري مي باشد

محصوالت بانكداري راستين در دو بخش بدهي و دارايي مطابق با جريان فعاليت تامين اعتبار براي طرح 
از طريق بازار الكترونيكي ) اوراق گواهي راستين(به محض آغاز فروش محصوالت هر طرح . خواهد بود

ه به تفكيك سرفصل هاي گواهي راستين، در بخش بدهي حساب هاي گواهي راستين براي طرح مربوط
از سوي ديگر، در طرف دارايي، حسابهايي با عنوان سرمايه . معين به صورت اتوماتيك ايجاد خواهد گرديد

                                                 
25 )Time-Driven-Activity-Based-Costing (" بر زمان  يمبتن يتفعال يبر مبنا يابي ينههز)زمان گرا يا(" 
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گذاري در طرح ايجاد شده كه ريز حسابهاي معين اين سرفصل هاي كلي نشانگر ميزان سرمايه گذاري 
بابت طرح هاي تصويب شده و سرمايه  ميزان تعهدات بانك نيز. است كه بر روي طرح انجام شده است

گذاري شده و طرف مقابل آن كه ناشي از اخذ وثايق و تضمينات الزم از مجري است به ترتيب در 
اسناد حسابداري مربوط به انواع . حسابهاي زيرخط بدهي ها و دارايي هاي بانك منعكس خواهد گرديد

امي مربوط به قراردادهاي مختلف با ذينفعان، بيمه هاي پيش بيني شده در اين بانكداري، اسناد انتظ
فعاليت هاي اصلي در نظر گرفته شده در فرآيند مالي و . همانند شيوه هاي بانكداري متعارف خواهد بود

  :حسابداري به شرح ذيل خواهد بود

و تامين وثيقه مالي  CRS(27(كه شامل سامانه ثبت وثيقه 26)TCS(زير سيستم وثيقه امن 
)CFS(28 ل برداشت بين بانكيو پروتك)IWP(29 مجموعه اين سيستم ها قابليت اتكا . مي باشد

وثايق را تامين نموده و از طرفي شرايطي را فراهم نموده كه در صورت عدم ايفاي تعهدات، 
وصول مطالبات از طريق مرهونه با تشريفات سهل انجام پذير است و نياز به طي مراحل زمانگير 

 . قضايي نخواهد بود

سيستم محاسبات طرح هاي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين شامل محاسبه زير  
همچنين نحوه . كارمزد بانك، حق الزحمه مجري، و سود و زيان سهم سپرده گذار و مجري

از حساب مشتريان و تعريف /تسويه حساب با ذينفعان طرح و چگونگي واريز و برداشت وجوه به
  .اي مربوطه از ديگر فعاليت هاي اين زير سيستم مي باشدسرفصل حساب ها و زير معين ه

                                                 
26 Trustful Collateral System   

27 )Collateral Registration System(،  اسناد  دفاترمنصوب در سامانه يكپارچه ثبت وثيقه و مبتني بر وب بوده و
ملزمند تا هنگام ترهين اموال منقول و غير منقول، اطالعات آنها را در اين سامانه ثبت نموده و در انتها اين دفاتر  ،رسمي

بانكها و موسسات اعتباري امكان استعالم از وضعيت ترهين . دهندشماره سريال منحصربفردي به اموال غير منقول تخصيص 
 .و گواهي هاي ضمانت ثبت شده در اين سامانه را به صورت آنالين خواهند داشتدارايي هاي منقول و غيرمنقول 

28 )Collateral Financial System(،  تابع مقررات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و آيين نامه اجرايي آن و
. ور در قوه قضاييه تعريف مي گرددبه منظور صدور گواهي وثيقه توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر سازمان اسناد و امالك كش

اين دفاتر با تقويم ارزش دارايي افراد متقاضي به ميزان كل ارزش تقويم شده دارايي منهاي هزينه هاي ثبت، حراج، كارمزد و 
  .ساير هزينه هاي قابل قبول اقدام به صدور گواهي ضمانت در قطعات مختلف براي مدت زمان معين خواهند نمود

29 )Interbank withdrawal Protocol(ا تعريف مي شود كه به .ا.، توافقنامه اي بين بانكي و زير نظر بانك مركزي ج
بانك اجازه مي دهد تا مطالبات مشتري مديون خود را پس از تهي سازي حساب وي نزد بانك عامل از ساير حسابهاي وي نزد 

اين پروتكل را بانك مركزي تنظيم و به بانك ها و موسسات  چگونگي اجراي  .بانك هاي ديگر به صورت آنالين برداشت نمايد
 .پولي و اعتباري ابالغ و بر اجراي آن نظارت خواهد داشت
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زير سيستم گزارش ها و خدمات تحليلي مالي، شامل تهيه انواع گزارش هاي مالي از وضعيت  
و بررسي و تحليل  محاسبه آثار تورم و جريانات درآمد،  پيشرفت پروژه ها و نحوه تامين مالي آنها،

  .گزارش هاي نظارت بر عمليات اجراي طرح و صورتمجلس توقفات طرح
، تابع )Web(زير سيستم تسويه اوراق ديجيتالي غير ربوي، اين سيستم يكپارچه و مبتني بر وب 

ا معامله گران اوراق مقررات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين بوده و تسويه حساب ب
اين سامانه زير نظر . گواهي را در سامانه بازار الكترونيكي گواهي راستين بر عهده خواهد داشت

ا و به منظور پذيرش كارتهاي بانكي مشتريان شبكه تبادل اطالعات .ا.بانك مركزي ج
 AMERICAN، و VISA ،MASTERو نيز كارتهاي بانكي بين المللي مانند ) شتاب(بانك

EXPRESSاين زير سيستم از طريق برقراري ارتباط با سامانه هاي . ، طراحي شده است
و سامانه اتاق پاياپاي  )ساتنا(مبادالت بين بانكي داخلي مانند سامانه تسويه ناخالص آني

 30SWIFT ،31SEPAو نيز شبكه هاي تبادل بين بانكي بين المللي مانند ) پايا(الكترونيكي
را در بازار الكترونيكي گواهي راستين در سراسر جهان، بدون محدوديت  امكان عضويت مشتريان

زماني و مكاني فراهم نموده و عمليات خريد و فروش گواهي راستين و تسويه حساب را به 
  .صورت لحظه اي براي آنها را در اين بازار ميسور خواهد نمود

  

  :RCEM(32(بازار الكترونيكي گواهي راستين فرآيند   -4

انه بازار الكترونيكي گواهي راستين يك سيستم مبتني بر وب تسويه حساب معامله گران و انتقال سام
به طور كلي  34عمليات بازار. و اوراق بهادار بدون ربا در بانكداري راستين مي باشد 33دهندگان گواهي راستين

بانك . هاي اجرايي آن مي باشدتابع قوانين و مقررات بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و آيين نامه 
  .نسبت به ايجاد اين سيستم با مشخصات و عمليات زير اقدام مي نمايد

                                                 
30 The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
31 Single Euro Payment Area 
32 Rastin Certificate Electronic Market 

 شيوهي منتشره توسط بانك مشاركت در سود و زيان راستين وفق مقررات و آيين نامه هاي اجرايي اين مجموعه گواهي ها 33
  .بانكداري

پذيره در قالب طرح مشاركت در سود /چارچوب بازار الكترونيكي معامالت گواهي مشاركت. بيژن بيدآباد و محمد صفايي پور 34
    .، وزارت بازرگاني، تهران1387آذر  3-4پنجمين همايش تجارت الكترونيكي ). PLS(و زيان 

http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182   
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يكپارچگي با ساير زيرسيستم هاي داخلي بانك مانند زيرسيستم مديريت پروژه ها، مالي و  
  .حسابداري، ارتباط با مشتريان،آموزش و يادگيري، و طراحي محصول و خدمات

مانند )Core Banking( اير كانال هاي ارتباطي سيستم هسته مركزي بانكامكان ارتباط با س 
و پايانه ) ATM(خريد الكترونيك بانك، دستگاه هاي خودپرداز درگاهسيستم صندوق شعب، 

  .و غيره) Mobil Banking( ، موبايل بانك)POS(هاي فروشگاهي 
اي داده در داخل و خارج از كشور امكان برقراري ارتباط و تبادل اطالعات با شبكه ها و پايگاه ه 

مانند سامانه اطالعاتي دفاتر اسناد رسمي، سامانه احراز هويت و مراكز صدور گواهي امضا 
  .و بين المللي، پايگاه اطالعاتي نيروي انتظامي و پليس بين الملل 35ديجيتال داخلي

  .امكان پذيرش كارت هاي بانكي شبكه بانكي داخل و خارج از كشور 
  .مايت از ارزهاي مختلفامكان ح 
  .امكان حمايت از زبانهاي مختلف 
  .  ارتباط با شبكه هاي فرابانكي و يكپارچه بين المللي 
و امكان حمايت از ساير روش هاي  IBAN(36)(شبا(استفاده از شناسه حساب بانكي بين المللي  

ا و سازگار با بانك با تعريف و بكارگيري شناسه هاي يكت .احراز هويت غير حضوري و يكپارچه
استانداردهاي بين المللي امكان تبادل اطالعات و تعامل مالي با اشخاص داخل و خارج از كشور 

  .را فراهم خواهد نمود
  .ارتباط با سيستم هاي انتقال الكترونيك وجوه و پاياپاي اسناد بهادار داخلي و بين المللي 
  .ه شدهامكان ايجاد ويترين هاي الكترونيكي از گواهي هاي عرض 
  .امكان رويت صف خريداران و فروشندگان در ارتباط با هريك از طرح ها 
امكان كدينگ اوراق گواهي راستين و شناسايي و رديابي كليه عمليات و تراكنش هاي انجام  

  .شده
  امكان تهيه گزارش هاي مالي، تحليلي و عملكردي متنوع با فرمت دلخواه و طبق نيازها و  

 .خواسته هاي مشتريان

  همچنين بانك . برگزاري مزايده و فروش نهايي اوراق بهادار بدون ربا بر اساس قيمت هاي رقابتي 
مي تواند از فعاليت موازي بازارگردانان و كارگزاران بورس اوراق بهادار در ارتباط با معامالت اوراق 

                                                 
         مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني عام  35

http://www.mocca.ir/mfportal/index.aspx?page=1&portal=mfportal 
  
36 International Bank Account Number 
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الكترونيكي گواهي اين بازارگردانان بر اساس نكات و ضوابط بازار . گواهي راستين بهره مند شود
و كليه تراكنش ها . راستين و صرفا از طرق سامانه اينترنتي اين بازار مجاز به فعاليت خواهند بود

 . و عمليات آنها قابل شناسايي و رديابي خواهد بود

 .و غيره 37FDICبيمه نقل و انتقال وجوه از طريق سيستم هايي نظير  

ري، ره گيري ركوردها و مديريت جريان عمليات عمليات حسابداري ثبت ركوردها، ميزكار مشت 
)WFM(38و كنترل و پايش عمليات به صورت خودكار در اين سيستم صورت خواهد گرفت ،. 

بانك با نصب و بكارگيري سيستم هاي امنيتي الزم شرايط مناسب را براي انجام عمليات مشتري 
  فراهم 

 . هاي چندگانه احراز هويت باشدامنيت تعريف شده مي بايست بر اساس فاكتور. مي آورد

 

 :، طراحي و بكارگيري فيلترهاي متنوع به منظورOCM(39( سامانه بازرسي و پايش عمليات 

 
اين فيلتر با وضع آستانه مبادالت مانع : 40فيلتر سرعت چرخش تراكنش هاي روزانه -

  .تقلب با حجم زياد مي گردد
براي محدود كردن ريسك تراكنش ها با تعريف آستانه هاي پايين و باال : 41فيلتر مبلغ -

كه اغلب براي چك كردن معتبر بودن صاحب حساب و يا شماره حساب يا شماره كارت 
  .استفاده مي شود

اين فيلتر با وضع آستانه مبادالت مانع از : 42فيلتر سرعت چرخش تراكنش هاي ساعتي -
  .تقلب با حجم زياد حمله مشترك مي گردد

در صورتي كه آدرس هاي :  43صورتحساب - ظير حملفيلتر عدم تطابق آدرس ها ن -
اين فيلتر كارت هاي پرداخت . اسناد حمل و صورتحساب مغاير باشند عمل خواهد كرد

  .دزديده شده را شناسايي خواهد كرد
فعاليت هاي مظنون از يك منبع با شناسه هاي   :IP 44فيلتر سرعت چرخش تراكنش -

  .واحد را فيلتر مي نمايد IP45از يك مختلف را با شناسايي تراكنش هاي متعدد 
                                                 

37 Federal Deposit Insurance Corporation  
38 Work Flow Management 
39   Operation Control and Monitoring 
40  Daily Velocity Filter 
41  Amount Filter 
42  Hourly Velocity Filter 
43  Shipping - Billing Mismatch 
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بررسي تراكنش هاي مظنون را با تطبيق اطالعات با اطالعات : فيلتر تراكنش مظنون -
  .قبلي مشتري در پايگاه داده هاي بانك بر عهده دارد

به مشتري اجازه مي دهد تا از طريق روش يكپارچه پيشرفته : 46مجاز IPآدرس هاي  -
47AIM   تراكنش هاي خود را باIP هاي مشخص انجام دهد.  

 مشخص را كه براي فعاليت هاي متقلبانه شناخته  IPآدرس هاي :  IP48مسدود كردن  -

  .شده اند مسدود مي نمايد
از اجزا درگاه هاي پرداخت  50سرويس تطبيق آدرس: 49فيلتر تطبيق آدرس توسعه يافته -

 يل مقايسه الكترونيك است كه آدرس متقاضي تراكنش را با آدرس هاي مشتري در فا

اين سيستم بايد بتواند در صورت بروز مغايرت، اطالعات ارائه شده متقاضي . مي نمايد
  .تراكنش را با هدف پايش بعدي ذخيره و استفاده نمايد

اين سيستم بايد بتواند در صورت مغايرت، :  توسعه يافته 51CCVفيلتر تطبيق  -
يش بعدي ذخيره و استفاده ارائه شده متقاضي تراكنش را به هدف پا CCVاطالعات 

  .نمايد
  .اين فيلتر صحت آدرس پستي را كنترل مي كند: 52 فيلتر كنترل صحت آدرس -
كشور  IPاين فيلتر آدرس پستي را با آدرس :   53IPفيلتر كنترل صحت آدرس  -

  .متقاضي تراكنش كنترل مي نمايد
شورهاي اين فيلتر عمليات مناطق يا ك:  54منطقه اي IPفيلتر كنترل صحت آدرس  -

  .متقاضي تراكنش كنترل مي نمايد IPمختلف را با بررسي آدرس 

  

  

                                                                                                                                                        
44  Transaction IP Velocity Filter 
45  Internet Protocol 
46  Authorized AIM IP Address 
47  Advanced Integration Method  
48   IP Address Blocking 
49   Enhanced AVS Handling Filter 
50   Address Verification Service (AVS) 
51   Card Code Verification (CCV) 
52  Shipping Address Verification Filter 
53  IP Shipping Address Mismatch Filter 
54  Regional IP Address Filter 
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 :پروژه مديريتفرآيند  - 5

كمبود منابع، بزرگي و پيچيدگي برخي پروژه ها و طرح هاي قابل اجرا در قالب بانكداري مشاركت در 
نند منابع ، همچنين لزوم برقراري توازن بين پارامترهاي مختلف پروژه ما)PLS(سود و زيان راستين

  مالي، 
ريسك و مخاطرات پروژه در طول چرخه   كيفيت كارتحويل شده،  هزينه هاي اجرا و راه اندازي طرح،

از جمله داليل ايجاد و بكارگيري فرآيندهاي مديريت پروژه در   ،)Project Lifecycle(حيات پروژه 
رايي بانكداري مشاركت در سود و توضيح اينكه مقررات و آيين نامه  اج. اين شيوه بانكداري مي باشد

اشاره شده كه دفتر مديريت   "PLSاداره "زيان راستين به وجود ساختار و تشكيالت منسجم با عنوان 
در اين راستا، استانداردها، و فرآيندهاي مديريت . يكي از اركان اين تشكيالت مي باشد PMO(55(پروژه 

 .جرا خواهد بودپروژه به شرح ذيل در اين دفتر قابل توسعه و ا

  ):Initiating(گروه فرآيندهاي آغازين  -

اين بخش شامل فرآيندهايي است كه به منظور اخذ مصوبه و معرفي طرح به سپرده گذاران به منظور 
طي اين فرآيند مشخصات پروژه و محدوده كار تعريف و منابع مالي . جلب مشاركت آنها صورت مي گيرد

  و 
از سوي مجري تهيه و به بانك ) طرح توجيهي(نياز طرح در قالب طرح نامهتجهيزات مورد  تخصص ها، و 
مستندات و شاخص هايي  بر اساس مدارك،طرح همچنين توانايي مجري در اين مرحله . ارائه مي گردد

گرفته و بر اساس شاخص هاي از پيش تعيين شده مورد همچون اهليت مالي و فني مورد بررسي قرار 
داخلي (توضيح اينكه بهره گيري از سيستم هاي اطالعات اعتباري . نجي قرار مي گيردارزيابي و اعتبار س

، در فرآيند ارزيابي يا سنجش اهليت مجريان طرح ها ، پيش بيني رفتار آنها را در آينده )56و بين بانكي
براي ميسر و در نتيجه اتخاذ تصميم در مورد مشاركت يا عدم مشاركت در طرح هاي پيشنهادي آنها را 

همچنين طرح هاي پيشنهادي مجري نيز توسط كارشناسان . سپرده گذاران و بانك را تسهيل مي نمايد
مورد اعتماد بانك بر اساس داده ها و اطالعات كسب شده از شاخص هاي صنعت و فهرست آحاد بهاي 

                                                 
55   Project Management Office 

اعتباردهنده درباره  يها و نهادها را به بانك قيمتي ياطالعات ذ ،)Credit Bureau Agency(بانكي يانه اعتبارسنجسام 56
و سابقه  يآدرس ي،شغل يتي،هوشاخص هايي همچون بر اساس  يانبه متقاض ياعتبار يالتتسه ياعطا ينهدر زم گيري يمتصم

 يها و نهادها بانك گيري يمتصم يهرو ينا. نمايد يفراهم م يو اعتبار يكبان يستمس يرا برا يو فعل يقبل يالتبازپرداخت تسه
در جامعه، احتمال  يفرهنگ اعتبار ينوع يجادافراد شده و ضمن ا يبرا يشهرت يقهوث ينوع يجاداعطاكننده اعتبار باعث ا

 يشافزا ياعتبار يالتتسه ياعطا دينفرا ييكارا يشو افزا ينهكاهش زمان، هز يقاعتبار را از طر يالتافراد به تسه يابيدست
 .خواهد داد
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رد ارزيابي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و ساير منابع ذيصالح و معتبر مو
و شاخص  57COMFARمالي، اقتصادي و فني قرار گرفته و با استفاده از نرم افزارهاي كاربردي نظير 

توجيه پذير بودن طرح بررسي و نشان داده مي  ROI(58(هاي مطرحي همچون نرخ بازگشت سرمايه
  لكترونيكي گواهي راستين،توضيح اينكه، با برقراري ارتباط بين نرم افزار فوق الذكر و سامانه بازار ا. شود

امكان ورود داده ها و اطالعات طرح توسط مجريان به صورت الكترونيكي فراهم شده و ضمن كنترل 
تحليل هاي بعمل آمده توسط نرم افزار به صورت لحظه اي به  خودكار داده هاي ورودي، نتيجه بررسي و 

و تضمينات و سهم الشركه مورد نياز تعيين و وي نمايش داده خواهد شد، و در نتيجه نوع و ميزان وثائق 
خروجي اين . به وي اعالم خواهد گرديد كه پس از تاييد و تصويب نهايي طرح از مجري اخذ مي گردد

مرحله در قالب مدارك و مستندات شامل معرفي طرح، مشخصات و ويژگي هاي آن، محل اجراي طرح، 
ن اجرا و اتمام طرح، ميزان سرمايه مورد نياز و نرخ مدت زما مشخصات مجري و رتبه اعتباري ايشان،  

پيش بيني شده براي طرح در پايان دوره مشاركت و شاخص ها و نسبت هاي مالي محاسبه شده براي 
نمايش توجيه پذيري طرح مي باشد كه تماما در بخش اطالع رساني سامانه بازار الكترونيكي گواهي 

همچنين در اين مرحله امين طرح مشخص و به . د گرديدراستين به مشتريان اطالع رساني خواه
  .ذينفعان معرفي خواهد شد

 Planning, Executing, Monitoring(برنامه ريزي، اجرا، نظارت و كنترل  گروه فرآيندهاي  -
& Controlling:(  

ر مي باشد، لذا د PDCA(59(با توجه به اينكه فرآيندهاي مديريت پروژه يك فرآيند بهبود مستمر
نظارت و كنترل با هدف مديريت بر منابع و محدوديت هاي پروژه   اين مرحله عمليات برنامه ريزي، اجرا،

تهيه و تنظيم مي   ،PMP(60(طرح مديريت پروژه "هزينه، و اهداف طرح، در قالب سند  مانند زمان، 

                                                 
57 COMFAR III: is computer software that permits the user to simulate the short- and long-
term financial and economic situation of investment projects. The software facilitates the 
analysis of industrial as well as non-industrial projects, whether new investments, 
rehabilitations, expansions, joint venture or privatization projects. 
http://www.unido.org/index.php?id=o3470   
 
58   Return Of Investment 
59   PDCA (plan–do–check–act) is an iterative four-step management method used in 
business for the control and continuous improvement of processes and products. It is also 
known as the Deming circle/cycle/wheel, control circle/cycle, or plan–do–study–act (PDSA). 
60   A project management plan, as defined in the PMBOK Guide Third Edition, is a formal, 
approved document that defines how the project is executed, monitored and controlled. The 
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و ويژگي هاي  در همين راستا مجري طرح مي بايست چگونگي دستيابي به اهداف طرح، مشخصات. شود
نحوه مديريت بر منابع و محدوديت هاي پروژه، و همچنين نحوه شناسايي و  كمي و كيفي طرح و 

مديريت بر ريسك ها و مخاطرات پروژه را در طرح پيشنهادي خود مشخص نمايد، همچنين اقالم قابل 
ات مصرفي و تحويل پروژه شامل نقشه ها، مستندات مهندسي، مشخصات كيفي و كمي مواد و تجهيز

مي ) برنامه زمانبندي و ساختار شكست كار(مورد نياز در عمليات اجرايي پروژه، مستندات برنامه ريزي 
سازمان و تشكيالت امين نيز با توجه به ميزان گستردگي، بديع . بايست تهيه و تحويل امين طرح گردد

با ) Project Management Office(بودن و پيچيدگي پروژه اقدام به ايجاد دفتر مديريت پروژه ها 
  . اهداف ذيل خواهد نمود

براي اطمينان از تحت ): Project Scope Management(  مديريت محدوده پروژه 
براي انجام موفقيت ) نه بيشتر و نه كمتر( پوشش قرار گرفتن تمامي كارها و اقدامات الزم

ژه، توصيف دقيق مشخصات و آميز پروژه كه شامل خواسته هاي ذينفعان پروژه، فرضيات پرو
و تعيين توالي عمليات و اولويت  61ويژگي هاي محصول نهايي، تهيه ساختار شكست كار

بندي كارها، و جمع آوري الزامات و تعيين حدود و مشخصات پذيرش يا رد محصول نهايي 
 .مي گردد

ور مجموعه اقداماتي كه به منظ): Project Time Management(  مديريت زمان پروژه 
كسب اطمينان از تكميل به موقع پروژه مورد نياز مي باشد كه شامل تعريف دقيق فعاليت 
ها و توالي آنها، برآورد و تخمين مدت زمان اجراي هر يك از فعاليت ها و تعيين منابع مورد 

در اين مرحله برنامه . نياز براي انجام هر فعاليت و ميزان تخصيص يافته به آنها خواهد بود
با استفاده از تكنيك هاي رايج همچون گانت ) Project Schedule(بندي پروژه زمان

 ,MS-Projectو استفاده از نرم افزارهاي كاربردي مانند ) Gant Chart(چارت 

Primavera, EPM استخراج خواهد گرديد. 

فرآيندهايي كه به منظور برآورد، ): Project Cost Management(مديريت هزينه پروژه  
جه بندي و كنترل هزينه هاي پروژه با هدف تكميل پروژه در چارچوب قراردادهاي بود

                                                                                                                                                        
objective of a project management plan is to define the approach to be used by the Project 
team to deliver the intended project management scope of the project. 
 

61 (Work Breakdown Structure) در  .ها، استفاده از ساختارهاي شكست پروژه است فهرست فعاليت هاي تهيه يكي از بهترين راه
كاري قابل كنترل   ا زمان دستيابي به كوچكترين بستهشود و اين عمل خردكردن ت هاي كوچكتر افراز مي ساختار شكست، پروژه به بخش

 .يابد ادامه مي
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و ) Cash Flow(شامل كنترل جريان نقدينگي پروژه . منعقده با مجري، انجام مي شود
امين طرح از . مديريت تغييرات در خط مبناي هزينه مي گردد  كنترل هزينه هاي پروژه،

و شاخص هايي ) Earned Value Management( طريق مديريت ارزش كسب شده
، هزينه هاي )AV(و ارزش واقعي) EV(، ارزش كسب شده )PV(همچون ارزش برنامه اي

پروژه را مديريت نموده و تغييرات صورت گرفته را تاتاريخ جاري اعمال و گزارش هاي 
اي و  عملكرد هزينه  SPI(62(تحليلي را با استفاده از شاخص هاي عملكرد زماني پروژه 

گزراش هاي مذكور در . ، توليد و در اختيار ذينفعان طرح قرار خواهد دادCPI(63(پروژه 
 .  قيمت هاي پيشنهادي از سوي معامله گران در بازار موثر خواهد بود

فرآيندهايي كه به منظور ): Project Risk Management(مديريت ريسك پروژه  
شناخته شده و ناشناخته پروژه صورت شناسايي، تحليل، نظارت و واكنش بر ريسك هاي 

گرفته و هدف از آن افزايش احتمال بروز و تاثيرات ناشي از رويدادهاي مثبت و كاهش بروز 
 Risk(در برنامه مديريت ريسك پروژه. و تاثيرات ناشي از رويدادهاي منفي پروژه مي باشد

Management Plan ( كليه ريسك هاي عملياتي)Operational Risk (اسايي شن
و ) Project Perform Quantitative Risk Analysis(شده و مورد تحليل هاي كمي

  كيفي
)Project Perform Qualitative Risk Analysis ( قرار خواهد گرفت و در نهايت

با هدف پاسخگويي به )  Project Plan Risk Response(برنامه پاسخ به ريسك پروژه 
 توضيح اينكه،. ل رساندن اثرات آنها تدوين خواهد شدمخاطرات مشاهده شده و به حداق

) PMP(هزينه هاي ناشي از تحميل اينگونه ريسك ها مي بايست در طرح مديريت پروژه
بعنوان مثال، . مشخص شده و سناريوهاي مربوطه براي پاسخ گويي مناسب تبيين شده باشد

ك ناشي از اجراي طرح را به ريس) Portfolio(در برخي موارد با تشكيل سبدي از پروژه ها 
احتمال شكست  حد قابل قبول تنزل داده و يا از طريق اعمال بيمه هاي اجباري و اختياري، 

بديهي است كه فرآيند مديريت ريسك پروژه در بانكداري . پروژه را به حداقل رساند
ا و اطالعات مشاركت در سود و زيان راستين از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده و داده ه

لذا، . استفاده شده در ارزيابي ريسك هاي پروژه بايد از دقت و صحت بااليي برخوردار باشد
                                                 

62 )Schedule Performance Index ( سنجش پيشرفت بدست آمده در مقايسه با پيشرفت برنامه ريزي شده پروژه است و حاصل
  .تقسيم ارزش كسب شده پروژه بر ارزش برنامه ريزي شده پروژه است

63 )Cost Performance Index( واقعي پروژه است و حاصل تقسيم ارزش  سنجش پيشرفت بدست آمده در مقايسه با پيشرفت
 .كسب شده پروژه بر هزينه واقعي پروژه است
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، مصاحبه با افراد نخبه و كارشناس، و 64استفاده از تكنيك هايي همچون طوفان ذهني، دلفي 
بازبيني مستندات پروژه هاي قبلي و مشابه به اجراي موفق عمليات مديريت ريسك پروژه، 

  .  كمك شاياني خواهد نمود
كنترل ميزان انطباق ): Project Quality Management(مديريت كيفيت پروژه  

خدمات تحويل شده با نيازمنديها و موارد عنوان شده در / مشخصات و ويژگي هاي محصول
اين نظارت از طريق ابزارهايي همچون . قالب قرارداد با مجري، از وظايف امين طرح مي باشد

و استفاده از تكنينك هايي مانند كنترل كيفيت ) Quality Plan(كيفي طرح
، نمودارهاي كنترل مانند هيستوگرام، نمودار روند، نمودار پراكندگي و يا SPC(65(آماري

ي عيوب و نواقص مشاهده شده در بازرسي، مميزي و تهيه گزارش هاچك ليست هاي  
 Preventive and(اصالحي و پيشگيرانه بديهي است اقدامات . پروژه محقق خواهد گرديد

Corrective Action ( در قالب صورتمجلس و با هدف رفع مغايرت و كاهش تاخير در
  . عمليات اجرايي پروژه ها تهيه و در اختيار ذينفعان پروژه قرار خواهد گرفت

  :فرآيند آموزش و يادگيري -6

ارزش بانكداري مشاركت در سود و زيان  با توجه به عمليات و فرآيندهاي اشاره شده در زنجيره
. راستين، بكارگيري تخصص هاي متنوع در بخش هاي مختلف اين شيوه بانكداري اجتناب ناپذير مي باشد

تخصص هاي مختلف از كارشناس مسائل طيف وسيعي از در فرآيند طراحي محصول و خدمات  مثالبعنوان 
لذا، فرآيند آموزش و يادگيري در . ت مورد نياز خواهد بودشرعي تا متخصص امور فناوري اطالعات و ارتباطا

ضمن برآورده كردن نيازهاي آموزشي از ارزش ويژه اي برخوردار بوده و مي بايست بانكدراي راستين 
در جهت فرهنگ سازي و آشنايي مشتريان با اين شيوه بانكداري نيز  ،كاركنان در بخش هاي صف و ستاد

برگزاري سمينارهاي تخصصي، استفاده از رسانه هاي كاغذي و ديجيتال، اطالع . ودارائه نمبرنامه ويژه اي 
رساني و بهره مندي از شيوه هاي نوين بازاريابي و علم روانشناسي در آشنايي مشتريان و كاركنان با مفاهيم 

  .بانكداري راستين بسيار مفيد خواهد بود

  

                                                 
از كارشناسان و خبرگان است  يدانش موجود در نزد گروه يو طبقه بند يجمع آور يبرا يافتهساختار  ينديفرا يروش دلف 64

 يريبكارگ. گيرد يصورت م يافتيها و نظرات در افراد و بازخور كنترل شده پاسخ ينا يندر ب ييها پرسشنامه يعتوز يقكه از طر
 .است يريگ يممناسب به منظور تصم ياطالعات يهته ياو  ينانخالقانه و قابل اطم هاي يدهعمدتاً با هدف كشف ا يروش دلف

65   Statistical Process Control 



                                

   هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين
                                                                                                        

31 

  : نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي

هاي متعددي كه در راستاي اجرايي شدن بانكداري غير ربوي در كشورهاي علي رغم تالش 
اسالمي و حتي غير اسالمي شده است به منظور رسيدن به يك تفاهم كلي در ارتباط با تعريف استانداردها، 

بر اساس مدل مفهومي ارائه . فرآيندها و عمليات مربوط به آن تا به امروز موفقيت بزرگي حاصل نشده است
ه در اين مقاله منابع و زيرساخت هاي تدارك شده در سيستم بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين شد

يره ارزش و طي فرآيند و عمليات مشخص موجب توليد محصول و يا ارائه خدمات به گروه هاي جدر قالب زن
ندهاي عملياتي، نظارتي و فرآي. مشتريان شده و در نهايت خلق ارزش براي ذينفعان را به دنبال خواهد داشت

مديريتي در اين شيوه بانكداري بسيار شفاف است و تحقق شفافيت اين بانك با بهره گيري از توانمنديهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات، نظارت دقيق بر معامالت و تعامالت، و بهره مندي از تكنيك هاي مديريت 

حداكثر سازي سود سپرده گذاران و در مجموع  پروژه و مديريت ريسك جاصل گرديده و از سوي ديگر
  . ارتقائ عملكرد بانك را در پي خواهد داشت

اجرايي شدن بانكداري راستين فرصت هايي را در ابعاد مختلف جهاني شدن، گسترش و توسعه بازار، رقابت 
ي بخش حقيقي با ساير بانك هاي متعارف به جهت تامين منافع سپرده گذاران و برخورداري آنها از بازده

اقتصاد و تامين عدالت اجتماعي، روان نمودن تعامالت بين بانكي و شيوه اي براي مبارزه با ركود اقتصادي و 
  . ريسك هاي اخالقي و پول شويي را نيز فراهم خواهد نمود

با نگاهي به محورهاي اصلي طرح تحول نظام بانكي كشور نيز به وضوح مي توان به اين نكته پي برد كه 
اجراي صحيح بانكداري اسالمي با بهره گيري از زيرساخت هاي فن آوري اطالعات و ارتباطات، موجب بهبود 

فضاي كسب و كار و حمايت از توليد و اشتغال در كشور گرديده و در نتيجه تحقق عدالت و رضايت اجتماعي  
  .را به دنبال خواهد داشت

  منابع
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 ايران، ملي بانك ريزي، برنامه و تحقيقات اداره (PLS)راستين  زيان و سود در مشاركت بانكداري طرح تفصيلي

1387.  
 طرح مشاركت قالب در پذيره/مشاركت گواهي معامالت الكترونيكي بازار چارچوب .پور صفائي محمد و بيژن بيدآباد، •
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  چكيده
اين ، هاي اقتصادي اين است كه با حداقل منابع موجود، حداكثر ستانده را به دست آورندهدف اصلي بنگاه

گسترش در سايه رشد چشمگير دانش و فناوري، . ها داردوري در بنگاهمساله اشاره به بهبود كارايي و بهره
را دنيا بازارهاي پولي و بانكي  ،عات و ارتباطاتفناوري اطال مظاهربانكداري الكترونيك به عنوان يكي از 

هاي اين مقاله با به كارگيري روش پارامتريك، تابع توليد مرزي تصادفي و روش داده. متحول ساخته است
در ايران  1385- 1389تابلويي به بررسي تأثير گسترش بانكداري الكترونيك بر كارايي بانكها طي دوره 

. ه استكارايي بانكهاي كشور برآورد شد )1992( يج تخمين مدل بتيس و كولينتابر اساس . پرداخته است
بيشترين كارايي را دارا است و پست بانك با رقم % 788بر اين اساس بانك اقتصاد نوين با رقمي معادل 

مي مطابق نتايج مذكور طي دوره مورد مطالعه تقريباً تما. باشدحائز كمترين كارايي در سال مذكور مي% 674
نكته قابل توجه اين است كه بانكهاي خصوصي به صورت مشخص . اندبانكها با افزايش كارايي روبرو بوده
حاكي از تأثير مثبت و معنادار نتايج تخمين مدل دوم بتيس و كولي .  اندكاراتر از بانكهاي دولتي عمل نموده

 .گسترش بانكداري الكترونيك بر كارايي بانكهاي كشور است

  

بتيس و كولي  دوم؛ مدل )1992(مدل اول بتيس و كولي بانكداري الكترونيك؛ كارايي نظام بانكي؛ : هاواژه كليد
)1992(  
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  مقدمه

اندازها و ارتباط ميان پس. هاي مالي نقش مهم و بسزايي در شكوفايي اقتصاد دارندبازارهاي مالي و واسطه
كارايي و . شودهاي مالي نظير بانكهاي تجاري فراهم ميرهاي مالي و يا توسط واسطهگذاري يا در بازاسرمايه

گذاري به عنوان يكي از هاي مالي با تأثيرگذاري بر ميزان و كيفيت سرمايهعملكرد مثبت بازارها و واسطه
ختلف همواره در جوامع م. اركان اصلي رشد و توسعه اقتصادي، از اهميت بااليي در اقتصاد برخوردار است

- در عين حال افراد و شركت. اي براي آن ندارندافرادي وجود دارند كه مازاد منابع مالي داشته و هيچ برنامه

باشند كه ممكن است به هاي اقتصادي جهت توليد كاال و خدمات ميهايي نيز وجود دارند كه داراي ايده
تواند برقراري ارتباط ميان اين دو دسته از افراد مي .دليل محدوديت منابع مالي قادر به پيگيري آنها نباشند

با تأثير بر طرف توليد و عرضه اقتصاد و ايجاد زمينه مالي براي كارآفرينان، كارايي اقتصاد را در مجموع 
هاي هاي تجاري، صندوقنظير بانك(هاي مالي در اين حالت و با وجود بازارهاي مالي يا واسطه. افزايش دهد

حتي در موارد . گيرندگان شكل خواهد گرفتاندازكنندگان و وامبرد ميان پس- ك بازي بردي) مستمري
بنابراين وجود . باشداين بازي باز هم قابل تصور مي... ديگري از جمله گرفتن وام مسكن، وام خريد خودرو و 

در دهه  .]1[داشت هاي مالي و كاركرد صحيح آنها، نقش مهمي در اقتصاد خواهد بازارهاي مالي و واسطه
دنيا را بازارهاي پولي و بانكي  گسترش بانكداري الكترونيك اخير رشد چشمگير دانش و فناوري و به تبع آن

 به از اين رو در اين مقاله. اندبهره جسته جديد امكانات اين و بانكهاي كشور ما نيز از متحول ساخته است
  .شوددر ايران پرداخته مينكها بر كارايي بابانكداري الكترونيك بررسي تأثير 

هاي محاسبه كارايي آورده شده است، بعد از بعدي روشساختار ادامه مقاله به اين صورت است كه در بخش 
 .آورده شده است بندينهايتاً جمعو  اندارائه شده هايافته تحقيق وروش  آن ادبيات موضوع،

  هاي محاسبه كارايي روش

هاي پارامتريك و غير به طور كلي دو روش متمايز از يكديگر تحت عناوين روش در زمينه محاسبه كارايي،
ها دو نگرش كلي ها در مدلها و دادههمچنين درباره نحوه منظور نمودن ستاده. پارامتريك وجود دارد

  .اي و توليدي وجود داردواسطه
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  هاي غيرپارامتريكروش

با شود و موجود در آن صنعت مقايسه ميهاي عملكرد بنگاه يندر اين روش، به طور كلي هر بنگاه با بهتر
ريزي خطي و بدون تحميل فرم تبعي خاص، با استفاده از اتصال نقاط حدي، تابع مرزي استفاده از برنامه

گيري در مورد شود كه خطاهاي اندازهريزي خطي فرض ميطبق روش برنامه. شودمورد نظر تخمين زده مي
هاي مختلف، ناشي از عوامل كامالً تصادفي و يا تفاوت است و تفاوت در ميزان توليد بنگاه همه متغيرها ناچيز
ريزي خطي، تابع توليد يا هزينه مرزي تخمين زده هاي برنامهدر اين روش با تكنيك. در كارايي آنها است

اين روش . محاسبه نمود توان كارايي رابنابراين اگر عوامل تصادفي به حداقل ممكن كاهش يابد، مي. شودمي
 .مشهور است) DEA(ها به تحليل فراگير داده

  هاي پارامتريكروش

دي ميوزن و وان و ]2[ 1ر و همكاراننگاي توسط 1977هاي تخمين به روش پارامتريك، در سال اولين مدل
ارامتريك روش پ. هاي اقتصادسنجي هستنداساس محاسبه و تخمين در اين روش مدل. ارائه شد ]3[ 2بروك

 :شوندبه دو گروه كلي معين و يا قطعي و تصادفي تقسيم مي

  هاي مرزي قطعيروش

. دهدنمايد كه كاراترين روش توليد محصول از عوامل توليد را نشان مياين روش تابع توليدي را ارائه مي
 :ام يك صنعت عبارت است از iمدل پارامتري بنگاه 

)1(  Ni ,...,1= 0≥iε ii XLnFLnY εβ += ),( 

  :كه در آن

 iY  محصول به دست آمده واحدi  ام ازiXاست. 

iX است هابردار غير تصادفي نهاده.  

β باشدمي دار پارامترهاي نامعلومبر.  

iε كه مشخص كننده موقعيت بنگاه بر روي تابع توليد مرزي يا زير آن است كه  است جزء خطاي يك طرفه
ها علت اختالف بين توليد واقعي و توليد مرزي پس در اين گونه مدل. در واقع نشان دهنده ناكارايي است

                                                 
1 Aigner et al. (1977) 
2 Meeusen and Van den Broeck (1977) 
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بدين معني كه چنانچه توليد بنگاهي كمتر از مقدار توليد مرزي . عدم كارايي فني است بنگاه فقط ناشي از
هايي داراي كارايي فني بنابراين بنگاه. دهدباشد، اين كاهش دقيقاً عدم كارايي فني بنگاه مزبور را نشان مي

مقدار توليد مرزي صد در صد خواهند بود كه عملكردشان بر روي تابع مرزي بوده و مقدار آن مساوي با 
  .باشد

 

بيانگر ميزان  TP1هاي معمول اقتصادسنجي و برآورد شده به وسيله روش TPمنحني ) 1( تصوير شمارهدر 
هاي مرزي قطعي علت اختالف از مرز كارايي، بر اساس مدلتصوير با توجه به . باشدعدم كارايي فني آن مي

  . تواند باالتر از مرز كارايي و تابع مرزي قرار گيردعاملي شناخته شده و معين است و هيچ بنگاهي نمي

- بيانگر ميزان عدم كارايي فني آن مي TP1ها از منحني در اين حالت فاصله هر كدام از نقاط عملكرد بنگاه

  .باشد

  
  تابع توليد قطعي مرزي تصادفي-1تصوير

  هاي مرزي تصادفيروش

به ) ML(و تخمين به روش حداكثر درستنمايي  iεبراي  هاي پارامتري با اعمال فرض توزيع مشخصمدل
هاي پارامتري آماري علت تفاوت بين توليد واقعي و توليد مرزي به در روش. شوندهاي آماري تبديل ميمدل

اهي كمتر از شود؛ بدين معني كه اگر بنگطور همزمان با عدم كارايي فني و عوامل تصادفي مشخص مي
توليد مرزي عملكرد داشته باشد، بخشي از آن به خاطر عدم كارايي فني و مقداري ديگر به دليل عوامل 
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در اين روش پسماندهاي تخمين، شامل دو جزء اخالل نرمال نوفه سفيد و مؤلفه عدم . تصادفي خواهند بود
  .باشندكارايي فني مي

)2(  iii u−=υε  

 iυ باشد و ناشي از عوامل تصادفي خارج از كنترل بنگاه و خطاهاي موجود در جزء اخالل معمولي مي
2داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس  iυپس . گيري متغيرهاستاندازه

υσ  است؛ اما جزءiu نشان-

شود و يا فقط مقادير مثبت را شامل مي(و داراي توزيع نرمال است  iu≤0دهنده جزء ناكارايي فني و 
  ).منقطع در صفر است

  هاها و ستاندهگيري دادهنگرشهاي اندازه

. ات بانكي وجود داردها در ادبيات مطالعها و ستاندهگيري دادهبه طور كلي دو نگرش متفاوت در زمينه اندازه
-اي و توليدي كه در ادامه در مورد هر يك به اختصار توضيح داده مياين دو نگرش عبارتند از نگرش واسطه

  .شود

  اينگرش واسطه

و  مولينوكس از نظر. شونددر اين نگرش بانكها به عنوان يك مؤسسه واسطه خدمات مالي در نظر گرفته مي
ها و ها و ساير بدهيآوري سپردهاي از طريق جمعرائه دهنده خدمات واسطهبانكها به صورت ا ]4[ 3كازو 

  .كنندها فعاليت ميگذاريها، اوراق بهادار و ساير سرمايهدار مانند انواع وامهاي بهرهتبديل آنها به دارايي

همچنين . شوندها منظور ميها بر حسب واحد پولي هر كشور در محاسبات و مدلدر اين نگرش، ستانده
به عبارت ديگر در اين . شودها را نيز شامل ميهاي بانكي، بهره پرداختي براي تجهيز سپردهمجموع هزينه

ها شامل اي دادهبنابراين در نگرش واسطه. شودنگرش، سپرده مشتريان نيز به عنوان يك داده تلقي مي
ها مجموع مانده است و ستانده) ه صورت وامبه عنوان وجوه قابل پرداخت ب(ها سرمايه، نيروي كار و سپرده

  .شودها را شامل ميها و مشاركتوام

  نگرش توليدي

در اين ديدگاه بانكها به عنوان توليدكننده دو نوع . در ادبيات بانكداري حاكم بود 1980اين نگرش تا دهه 
  .اين دو خدمت گردآوري و مصرف وجوه است. شوندخدمت مشخص مي

                                                 
3 Molyneux  and Casu (1990) 
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هاي وام و سپرده ها به عنوان توليدكننده خدمات حسابنگرش بر خالف روش قبلي، بانك بنابراين در اين
ها بر در اين روش، اندازه گيري ستانده. نمايندشوند كه براي ارائه خدمات از نيروي كار استفاده ميتلقي مي

از آنجائيكه با . تاي مبلغ پولي مالك اسحسب تعداد حسابهاي خدماتي است، در حالي كه در نگرش واسطه
شود، لذا هزينه بهره پرداختي، نيز شامل مجموع هاي مشتريان به عنوان داده تلقي نمياين نگرش سپرده

 هاي هر بانك فقط شامل سرمايه و نيروي كار استبنابراين در اين رويكرد داده. شودهاي بانكي نميهزينه
]1[.  

  ادبيات موضوع

  .گيرندعات تجربي صورت گرفته در زمينه تحقيق مورد بررسي قرار ميدر اين قسمت مباني نظري و مطال

  مباني نظري

در بيان عملي . به لحاظ نظري كارايي معطوف به حداكثر كردن نتيجه توسط سازمان يا نهاد اقتصادي است
ر اين مفاهيم از آن جهت اهميت دارند كه بيانگ. كارايي از مفاهيم حداكثر و حداقل استفاده شده است

توابع توليد يا هزينه . استفاده حداكثر از منابع يا تحمل حداقل هزينه با توجه به تكنولوژي موجود هستند
توانند به عنوان معياري ارزشمند براي مرزي در مطالعات تجربي نيز به اين دليل اهميت دارند كه مي

براي نخستين بار با ادامه  1957ر سال د ]5[ 4فارل .محاسبه كارايي در استفاده از عوامل توليد قلمداد شوند
هاي اقتصاد خرد با دو روش حداقل سازي ميزان استفاده بر مبناي نظريه ]7[ 6نزمپكو و  ]6[ 5دبرو  كارهاي

از عوامل توليد در سطح معيني از محصول و حداكثرسازي محصول در سطح معيني از عوامل توليد به بيان 
   .كمي يا عملي كارايي اقدام نمود

. است) ايهزينه(به بيان فارل، كارايي يك بنگاه شامل كارايي فني، كارايي تخصيصي و كارايي اقتصادي 
و  ها استكارايي فني، توانايي يك بنگاه در به دست آوردن حداكثر محصول با استفاده از مقدار معين نهاده

هاي بنگاه در استفاده از نسبتكارايي تخصيصي، توانايي يك . دهدسطح مشخصي از فناوري را نشان مي
نيز از حاصل ) ايهزينه(سازد و كارايي اقتصادي هاي آنها را معين ميها با توجه به قيمتبهينه نهاده

شود، اين سه مفهوم از نظر هندسي در نمودار زير نشان مشترك كارايي فني و كارايي تخصيصي حاصل مي
  .داده شده است

                                                 
4 Farrell (1957) 
5 Debru (1951) 
6 Koopmans (1951) 
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 ه روش فارلمفهوم كارايي ب-2تصوير

ββيكسان كارا و خط  توليد همان منحني  )Y=Y0(منحني  ناحيه زير . منحني هزينه عوامل توليد است ′
هايي كه روي اين منحني قرار دارند، از منحني توليد يكسان كارا، از نظر فني غير قابل حصول است و بنگاه

است،  Rها به محصول باالتر از نقطه نسبت نهاده Pدر نقطه . نندكنظر فني با حداكثر كارايي فعاليت مي
OPبا كارايي فني در حد  Pبنابراين بنگاه در نقطه 

OR فاصله (كند كه كمتر از يك است، فعاليت ميPR ،
است، اما با  برخوردار) درصد 100(از حداكثر كارايي فني  Rاگرچه بنگاه در نقطه ). عدم كارايي فني است

حركت كرده  Qها به نقطه تواند با تركيب مجدد نهادهاين بنگاه مي. باشدمشكل ناكارايي تخصيص مواجه مي
ORبا كارايي تخصيصي در حد  Rبنابراين بنگاه . و هزينه توليد را حداقل نمايد

OS  كه كمتر از يك است
ايي تخصيصي است كه از حاصلضرب كارايي فني و تخصيصي؛ كارايي ، عدم كارPSفاصله . نمايدفعاليت مي

OPاقتصادي كه 
OS 8[ آيداست، بدست مي[ . 

 

  مطالعات تجربي

 .دهيممطالعات انجام شده در اين زمينه را تحت دو عنوان مطالعات داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي
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  مطالعات داخلي

 با حفظ كارايي هاي يك بانك كارا،ها و ستادهتغييرات نهاده به بررسي ]9[غم محمدي و صادقي بي 
ها و و سپس حساسيت تغييرات در نهاده شدهدر اين رابطه ابتدا بانك كاراي قوي تعريف . پرداخته اند

 .گرفته شده استها مورد تجزيه و تحليل قرار قوت بانك هاي بانك در تقابل باستاده

هاي نوين ارايه خدمات بانكي در جذب مشتري و بهبود كارايي نقش شيوهبه بررسي  ]10[ان ناظمي و همكار
كه شيوه هاي نوين ارايه خدمات بانكي  دهدمينشان آنها نتايج . پرداختند هاي سپه شهرستان مشهدبانك

كاهش (فزايش كارايي هاي سپه شهرستان مشهد شده، ولي اين خدمات به اباعث افزايش مشتريان بانك
 .در شعب بانك منجر نشده است) هزينه و وقت كاركنان

اند كه آنها تأكيد نموده. اندپرداختهبررسي كارآيي بانكهاي صادرات و سپه به  ]11[يس صفري ياميري و ر
-سياست و گذاري بانكها در جهت جذب هر چه بيشتر سپرده، به عدم كارآيي آنها منجر شده استهدف

اند كه آنها در نهايت عنوان نموده. نبوده استهاي ثابت درست اغلب بانكها در جهت افزايش دارايي گذاري
نحوه حكم راني موجود در نظام  ،محيط اقتصادي ايران محدوديتهاي زيادي بر بانكها تحميل نموده است

اين رو براي تكميل فرآيند  از نبوده وگذاران قادر به ايجاد شرايط الزم براي حفظ حقوق سپرده كشوربانكي 
 .باشدميراني در نظام بانكي ضروري اصالحات نظام مالي ايران، توجه به شرايط نهادي و بهبود حكم

شعبه بانك صادرات استان مازندران با استفاده از روش  141 كارايي بررسيبه  ]12[گيلك حكيم آبادي 
تر در شعب ناكارآ وجود بررسي دقيقاند كه نمودهآنها همچنين تأكيد . پرداختندها تحليل پوششي داده

هر چند كه اين ناهماهنگي  ،ناهماهنگي در تخصيص پرسنل را عامل مهمي در اين زمينه قلمداد مي نمايد
 . ها نيز مشاهده مي شوددر ساير داده

تاثيرگذاري نحوه  1375ـ1382با استفاده از اطالعات مربوط به چهارده بانك در سالهاي  ]13[حسن زاده 
با استفاده از روش غير پارامتريك  را كشور وضعيت كارآيي نظام بانكي برمتغيرهاي عملكردي و ساختاري 

به طور كلي بررسي شاخص است كه  كردهوي در نهايت ذكر . است نمودهبررسي  هاتحليل پوششي داده
افته است و اين مساله بيانگر كارآيي بانكها نشان مي دهد كه اين شاخص در صنعت بانكداري افزايش ي

همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بانكهاي خصوصي نسبت . عملكرد نسبي اصالحات بخش پولي است
 . به بانكهاي دولتي از درجه كارآيي فني بيشتري برخوردارند
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حسن . دانپرداخته 1370- 82اي بانك ملت طي سالهاي به بررسي كارايي هزينه ]1[ و همكارانابريشمي 
اخالل مجزا از هم، شامل عدم كارايي هزينه اي و جزء استفاده از روش مذكور تقسيم عدم كارايي به دو 

ده درصد از واريانس جمالت خطاي مدل به اند كه آنها در نتيجه ذكر كرده. عنوان شده استعوامل تصادفي، 
ت درصد ناكارايي هزينه اي مواجه بوده بانك ملت طي دوره فوق، تنها با هف و دليل وجود جز ناكارايي است

  .است

هاي تجاري ايران بر سودآوري بانك ثير گسترش بانكداري الكترونيكأبررسي تبه  ]14[گودرزي و زبيدي 
و بر اساس مدل اثر ثابت  1379-1384دوره زماني  طي) تجارت، رفاه كارگران، سپه، صادرات، ملت و ملي(

ته در اين پژوهش اند مدل به كار رفابراز نموده آنها. اندپرداخته (GLS) تهبا روش حداقل مربعات تعميم ياف
به عنوان متغير وابسته و شاخص تمركز  هابوده كه در آن بازده كل دارايي بر مبناي نظريه ساختارگرايي

بكه و متغير مجازي پيوستن بانك به ش (ATM) هاي خودپرداز هر بانكبازار، اندازه بانك، تعداد ماشين
نشان مي دهد كه افزايش تعداد ماشين هاي  آنها نتايج. اندشدهشتاب به عنوان متغيرهاي توضيحي تعريف 

ثير پس از پيوستن بانك به شبكه أخودپرداز هر بانك، تاثير مثبتي بر سودآوري آن بانك داشته كه اين ت
  .شتاب افزايش پيدا كرده است

اي با رويكرد و نگرش واسطه اي با رويكرد درآمدي و نگرش واسطهاز د ]15[ زاده بحريني و همكاران حسين 
دهد كارايي اقتصادي محاسبه كارايي با استفاده از رويكرد نخست نشان مي. كرده اند ارزش افزوده استفاده 

كه علت آن نيز پايين بودن ميزان كارايي تخصيصي  ،بانك هاي دولتي بيشتر از بانك هاي خصوصي است
ها در استفاده هاي مديريتي متفاوت اين نوع بانكسيس بودن و نيز ديدگاهأصوصي به دليل تازه تهاي خبانك

هاي هاي خصوصي بيشتر از بانكر نگرش دوم، كارايي اقتصادي بانكد. ذكر گرديده استهاي توليد از نهاده
  . عنوان شده استك ها و علت اصلي آن باال بودن ميزان كارايي فني در اين بان برآورد شده استدولتي 

گيري كارايي شعب بانك، با استفاده براي شناسايي متغيرهاي موثر در اندازه ]16[ كاشاني پور و قاضي زاده
نتايج دو مرحله نظرخواهي به روش دلفي نشان  .كرده اند از پرسشنامه از خبرگان بانك سپه نظرخواهي 

نظرخواهي در . ش كارايي شعب بانك با اهميت هستندمتغير براي سنج 18متغير،  26از بين  دهد كهمي
 با روش. نسبت با اهميت هستند 4 ه است كهنسبت بانك براي سنجش كارايي شعب، نشان داد 13مورد 

AHP ه استضريب اهميت هر يك از چهار نسبت به دست آمد.  

ميانگين  كه دهندا نشان ميهنتايج آماري حاصل از برازش دادهاند كه ابراز نموده ]17[ رنجبر و همكاران
 ضمناً. باشددرصد مي 61/87كارايي هزينه اي شعب بانك تجارت استان اصفهان طي دوره مورد بررسي 
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هاي تسهيالت اعطايي به دارايي كل و سود پيش از كسر ماليات به كل اي شعب با نسبتكارايي هزينه
- هاي بلندمدت به كل سپردهه دارايي كل و سپردهدارايي شعب، رابطه مستقيم و با نسبت هاي دارايي نقد ب

 .داشته استهاي شعب، رابطه معكوس 

اند كه در كل سرپرستيهاي پست بانك استاني در مناطق با توسعه ابراز داشته ]8[حسيني و همكاران 
وسعه تر چون چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بويراحمد در مقايسه با واحدهاي استاني تيافتگي پايين

 . اندتر چون تهران و خراسان كاراتر عمل كردهيافته

ها ي در بهبود سنجش كارايي شعب بانكبررسي كاركرد تكنيك تاپسيس فازبه  ]18[ عالم تبريز و همكاران
ها و نهاده(ها دهد استفاده از ميزان اهميت دادهنشان ميآنها نتايج  .اندپرداخته ADEاستفاده از تكنيك  با

تر نموده و بنابراين را دقيقDEA ، توانسته است سنجش كارايي شعب بانك با استفاده از تكنيك )هاستاده
  .موجب افزايش روايي اين تكنيك شود

 اجتماعي،–مبني بر وجود موانع فرهنگي تحقيق سه فرضيه نخست اند كهابراز نموده ]19[ آماده و جعفرپور
 ييدتأ مورد خصوصي، هايبانك در الكترونيكي بانكداري توسعه راه در مديريتي موانع و حقوقي- قانوني موانع
 ييدتأ تكنولوژيكي مورد –ن فرضيه چهارم و پنجم اين تحقيق مبني بر وجود موانع فنيضم در .اندگرفته قرار
 .اندنگرفته قرار

صوصي در كارايي هاي خكه بيشتر بانك داده اندنشان با بكار گيري روش پارامتري  ]20[ طيبي و همكاران
كارايي هزينه در طول دوره  ؛اندر سطح باالتري قرار داشتههاي دولتي در كارايي هزينه، دسود و بيشتر بانك

 . بررسي كاهش و كارايي سود افزايش يافته است

مقايسه كارايي سرپرستي هاي پست بانك به با بكار گيري روش پارامتري   ]21[فقيه نصيري و همكاران 
داري تفاوت معني دهد كهمينشان  آنها نتايج .اندپرداخته و پارامتري ا استفاده از دو روش ناپارامتريايران ب

  . گيري كارايي پست بانك ايران وجود داردبين دو روش ناپارامتري و پارامتري در اندازه

  
  طالعات خارجيم

ها كاهش يافته و به تبع اري، سود بانكبا افزايش رقابت در بخش بانكد اند كههنمود تأكيد ]22[ 7آلن و گيل
در اين شرايط منبع تأمين . هايي با درصد ريسك باالتر هستندها با انگيزه بيشتري پذيراي وامآن، بانك

                                                 
7 Allen and Gale (1995) 
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به اين ترتيب با كاهش درجه تمركز، حاشيه سود و ريسك . يابدها افزايش ميگذارياعتبارات از محل سپرده
تواند مؤثرتر از كه سيستم بانكداري متمركز مي اندگرفتههمچنين آنها نتيجه . كندها افزايش پيدا ميبانك

 . سياست بانكداري رقابتي باشد

با استفاده از  1996- 2003هاي اسالمي جهان در دوره كارايي سود و كارايي هزينه را در بانك ]23[ 8حسن
هدف اين مطالعه شناسايي . ده استبرآورد كر) DEA(ها و تحليل پوششي داده) SFA(روش مرز تصادفي 

- هاي اسالمي تحت آن شرايط ميهاي اسالمي و شناخت شرايطي كه در آن بانكعوامل بهبود كارايي بانك

وي براي تعيين و تعريف عوامل و محصوالت، روش . ، معرفي شده استتوانند به فعاليت خود ادامه دهند
ها، كل مدت را به عنوان عوامل و كل وامت و منابع كوتاهسرمايه ثاب ،اي را برگزيده و نيروي كارواسطه
وي همبستگي . در نظر گرفته استبه عنوان محصوالت  را اي در ترازنامههاي درآمدزا، و اقالم حاشيهدارايي
اگرچه " آورده است كه نهايتهاي حسابداري را با امتيازهاي مختلف كارايي بررسي كرده و در شاخص

- ها بيشتر ميها نسبت به ساير بانككارايي هزينه كمتري دارد، اما كارايي سود اين بانك بانكداري اسالمي

  ".باشد

هاي هاي كامالً اسالمي و بانكبه طور تجربي كارايي فني و كارايي هزينه بانك]24[ 9حميم و همكاران
مورد بررسي  1997-2003 متعارف و سنتي در مالزي را با استفاده از روش مرزي تصادفي و در طول دوره

نتايج آنها حاكي از آن است كه به طور متوسط كارايي بانكداري اسالمي در طول اين دوره روند . اندقرار داده
هر . اندهاي سنتي در طول اين دوره روند ثابتي را طي كردهداشته و اين در حالي است كه بانك يافزايش

  .اندهاي اسالمي داشتههاي سنتي كارايي باالتري را نسبت به بانكچند كه به طور كل بانك

رميانه و هاي بانكداري كشورهاي خاونقش قدرت بازار را در سيستم PRبا استفاده روش  ]25[ 10ارس- تورك
نتايج حاكي از آن است كه به جز . مورد بررسي قرار داده است 2000- 2006هاي شمال آفريقا در طول سال

تعدادي از كشورهاي شمال آفريقا كه شرايط انحصاري در بازار آنها حاكم است، در اكثر كشورهاي منا 
ه منظور توسعه رقابت در سيستم اند كه بكرده تأكيدآنها همچنين . ساختار رقابت انحصاري وجود دارد

هاي خارجي را در نظام بانكي افزايش داده و ثانياً بايست اوالً مشاركت بانكبانكي، اين كشورها مي
  . ها را كاهش دهندهاي موجود بر فعاليت بانكمحدوديت

                                                 
8 Hassan (2003) 
9 Hamim et al (2006) 
10 Turk-Ariss R (2009) 
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ي دوره و پانل ديتا ط OLSو روش  SFAها با استفاده از روش تفاوت در سطوح كارايي بانك ]26[ 11چن
بر طبق نتايج به . استبراي تمامي كشورهاي كمتر توسعه يافته آفريقايي تخمين زده  2000-2006زماني 

. توانند كارايي خود را افزايش دهندهاي خود، ميدرصد از هزينه 30تا  20ها با كاهش دست آمده بانك
-هاي خصوصي داخلي و بانكهاي خصوصي خارجي نسبت به بانكبانك وي تأكيد نموده است كه همچنين

دهند ها را تحت تأثير قرار ميباشند و از جمله عواملي كه سطوح كارايي بانكهاي تجاري دولتي كاراتر مي
 .عبارتند از ثبات و پايداري اقتصاد كالن، درجه رقابت بازار، ثبات سياسي و ژرفاي توسعه مالي

بهتر  در پاكستان  كارايي فني بانكهاي سنتي رد مطالعهدر دوره مو ابراز داشتند كه ]27[ 12و همكاران شهيد
اما كارايي تخصيصي و كارايي هزينه اين بانكها بسيار نزديك به هم برآورد . از بانكهاي اسالمي بوده است

  . شده است

  روش تحقيق

  ]28[ 13س و كولييبت اولمدل 

اند كه در ارائه نموده) توازننام(لفيقي هاي تيك تابع توليد مرزي تصادفي براي داده )1992(س و كولي يبت 
. كنندشوند و به صورت منظم طي زمان تغيير ميمتغيرهاي تصادفي به صورت نرمال منقطع توزيع مي آن

  :باشدمدل مذكور به صورت زير مي

)3(  Tt ,....,2,1=  Ni ,....,2,1=  )( ititiitit UVXY −+= β 

kبردار  itX، و tام در زمان  iتوليد بنگاه لگاريتم طبيعي  itYكه در آن  ام در  iهاي بنگاه ستوني از نهاده ×1
توزيع (بوده  iid كه شودمتغير تصادفي است و فرض مي itV. استي مدل بردار پارامترها βو  tزمان 

)0,( نرمال به صورت داراي توزيع و )يكسان و مستقل 2
vN σ و مستقل از  باشدميitU است .itU  متغير

با فرض سطح مشخصي از كه به اين صورت . تصادفي مستقل غيرمنفي و بيانگر ناكارايي فني در توليد است
 توزيع شود كهفرض مي. اش كمتر شودها ممكن است ستانده مشاهده شده از مقدار بالقوهو نهادهفناوري 

itU نيز iid  به صورت توزيع نرمالبوده و داراي ),( 2
uN σμ باشدو به صورت زير مي است:  

)4(  { })]([ TtEXPUU iit −−= η  

                                                 
11 Chen (2009) 
12 Shahid et al (2010) 
13 Battese and Coelli (1992) 



     
  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بيناولين
                                                                                                                                    

 

13 
 

 η .شودبراي برآورد استفاده مي MLEر تابع پارامتري آماري از روش به دليل وجود خطاي دو جزئي د

  ]29[ 14بتيس و كورا. پارامتري است كه بايد تخمين زده شود
222
UV σσσ )/(و  =+ 222

UVU σσσγ را  =+
  . بين صفر و يك قرار گيرد γبر اين اساس بايستي پارامتر . اندتعريف كرده

   ]30[ 15بتيس و كولي دوممدل 

، پس از برآورد توابع مرزي، ميزان ناكارايي ]31[ 16در برخي از مطالعات تجربي نظير مطالعه پيت و لي
هاي مختلف يك صنعت شوند تا داليل تفاوت كارايي بنگاهبرآورد شده بر متغيرهاي توضيحي برازش مي

مطرح  ]33[ 18شنادر و استيونسونفو ري ]32[ 17به وسيله كامباكر و همكاراناين موضوع . مشخص شوند
را به صورت تابع مشخصي از بردار متغيرهاي ) iU(آنها مدل توابع مرزي با جمله ناكارايي . شده است

كامباكر و  مدلي را معادل مدل ]34[ 19بتيس و كولي. اندتوضيحي و جزء خطاي تصادفي پيشنهاد كرده
  .شوندبه كار گرفته ميهاي تابلويي با اين تفاوت كه در آن داده ،اندارائه نموده ]32[همكاران 

   :زينه مرزي تصادفي به شرح زير استجزء ناكارايي تابع ه بتيس و كولي دوممدل در 

)5(  ititit DZU =  

itU  متغير تصادفي با توزيع),( 2
uN σμ  وiid  است، كه در آنZ  بردارP  سطري متغيرهايي است كه

  .ي است كه بايد برآورد شوندهايپارامتر Pبردار  Dدهند و كارايي يك بنگاه را تحت تأثير قرار مي

  

  و نتايج هايافته

آورده شده  MLEبه روش ) 3شماره رابطه ( نتايج تخمين مدل اول بتيس و كولي) 1(در جدول شماره 
باشد كه به صورت لگاريتم كل درآمدهاي هر بانك متغير وابسته مربوط به اين جدول درآمد كل مي.  است

)Y ( تقسيم بر تعداد شعبات)n ( در نظر گرفته شده است))/( nYLnLny = .(0β  پارامتر مربوط به جزء
اين متغير به صورت لگاريتم تعداد . باشدپارامتر مربوط به نهاده نيروي كار مي 1β.عرض از مبدأ است

                                                 
14 Battese and Corra (1977) 
15 Battese and Coelli (1995) 
16 Pitt and Lee (1981) 
17 Kumbhakar et al (1991) 
18 Reifschneider and Stevenson (1991) 
19 Battese and Coelli (1998) 
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)/((تقسيم بر تعداد شعبات در نظر گرفته شده است ) L(كاركنان هر بانك  nLLnLnl = .(2β  پارامتر
تقسيم بر تعداد ) K(سرمايه ثابت هر بانك اين متغير به صورت لگاريتم . باشدمربوط به نهاده سرمايه مي

)/((شعبات در نظر گرفته شده است  nKLnLnk كه نشان دهنده لزوم وجود جزء ناكارايي  γپارامتر ). =
همانگونه كه پيشتر گفته شد . تخمين زده شده و ضريب آن معني دار است 006/0برابر  20باشددر مدل مي

μ ميانگين توزيع itU پارامتر . استη  نشان دهنده رابطه كارايي با زمان است و عالمت مثبت مربوط به
  .آن دال بر افزايش كارايي در طول زمان است

  

 MLEتخميننتايج -1جدول 

 tآماره  انحراف معيار ضريب  پارامتر

0β  981/1 061/1 865/1 

1β  249/0- 433/0 574/0- 

2β  029/1 124/0 284/8 
2σ  278/5 110/1 755/4 
γ  006/0 0015/0 898/3 
μ  356/0 771/0 461/0 
η  230/0  196/0 174/1 

989/203 - log likelihood function= 

براي ) 3رابطه شماره ( كارايي تخمين زده شده با بكارگيري مدل اول بتيس و كولي) 2(درجدول شماره 
ب مرت 1389بانكهاي تجاري كشور طي دوره مطالعه آورده شده است و بر اساس رقم كارايي مربوط به سال 

بيشترين كارايي را دارا است و پست بانك % 788بر اين اساس بانك اقتصاد نوين با رقمي معادل . شده است
شود كه طي دوره مورد مطالعه تقريباً مشاهده مي. باشدحائز كمترين كارايي در سال مذكور مي% 674با رقم 

اين است كه بانكهاي خصوصي به صورت كامالً نكته قابل توجه . اندتمامي بانكها با افزايش كارايي روبرو بوده
  . اندمشخصي كاراتر از بانكهاي دولتي عمل نموده

  

                                                 
  )1387(ابريشمي و همكاران  20
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 محاسبه كارايي بانكها - 2جدول 

رديف بانك 1385 1386 1387 1388 1389
 1 اقتصاد نوين 570% 634% 692% 743% 788%

 2 پاسارگاد 549% 615% 675% 729% 776%

 3 پارسيان 443% 517% 588% 652% 710%

 4 صنعت و معدن 438% 513% 583% 648% 706%

 5 كارآفرين 437% 512% 583% 648% 706%

 6 سينا 432% 507% 578% 644% 703%

 7 سامان 429% 504% 575% 641% 700%

 8 رفاه 427% 502% 574% 640% 699%

 9 توسعه صادرات 422% 497% 569% 636% 696%

 10 كشاورزي 413% 489% 562% 629% 690%

 11 ملت 413% 489% 561% 629% 689%

 12 مسكن 410% 486% 559% 627% 688%

 13 ملي 404% 481% 554% 622% 684%

 14 تجارت 403% 479% 553% 621% 683%

 15 سپه 404% 480% 553% 622% 683%

 16 صادرات ايران 400% 477% 551% 619% 681%

  17 سرمايه 394% 471% 545% 614% 677%
 18 پست بانك 391% 468% 542% 611% 674%

  

اين . آورده شده است) 5رابطه شماره ( ين مربوط به مدل دوم بيتس و كوليتخمنتايج ) 3(در جدول شماره 
معنادار نيست، و  LnLشود كه ضريبمشاهده مي. پردازدتخمين به بررسي عوامل مؤثر بر كارايي بانكها مي

ين مطلب آن است كه افزايش تعداد كاركنان به ازاي هر شعبه منجر به افزايش كارايي شعبه نخواهد مفهوم ا
معنادار است و عالمت % 1بر افزايش كارايي شعب بانكها در سطح  LnKبرخالف مطلب فوق تأثير. شد

-به ازاي هر شعبه كارايي افزايش ميبه عبارت ديگر با افزايش موجودي سرمايه ثابت . ضريب آن مثبت است
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LnPOSشود كه تأثير متغيرمشاهده مي. يابد معنادار است و عالمت ضريب % 1ها در سح بر كارايي بانك 21
در سطح معناداري يك درصد  LnPOSتوان گفت كه افزايش متغيرباشد از اين رو ميآن نيز مثبت مي

LnPINPADمطابق جدول مذكور تأثير. گرددميفزايش كارايي بانكها منجر به ا بر كارايي بانكها معنادار  22
LnCARDو LnONLINEشود كه تأثير متغيرهايمشاهده مي. نيست LnATMو 23 بر كارايي بانكها در  24

  . باشدرد نيست و اين تأثير براي هر سه متغير مذكور مثبت ميدرصد قابل % 1سطح معناداري 

  

) كارايي( EFFICIENCYمتغير وابسته -)1995(نتايج تخمين مدل دوم بيتس و كولي -3جدول 
  .است

متغير   احتمال tآماره انحراف معيار ضريب
Lnl 015/0-  012/0 217/1- 2277/0 

Lnk 0038/0 0009/0 877/3 0002/0 

LnPOS 010/0 0009/0 685/11 000/0 

LnPINPAD 007/0 005/0 305/1 1964/0 
LnONLINE 012/0 002/0 807/5 0000/0 

LnCARD 009/0 002/0 344/4 0001/0 

LnATM 088/0 011/0 513/7 0000/0 

C 242/0- 065/0 723/3- 0004/0 

R2= 908/0  F= )000/0(86/26  
R 2= 874/0  D.W= 84/1  

 بنديجمع 

هاي تابلويي به بررسي تأثير اين مقاله با به كارگيري روش پارامتريك، تابع توليد مرزي تصادفي و روش داده
نتايج ابتدا . در ايران پرداخته است 1385- 1389ارايي بانكها طي دوره گسترش بانكداري الكترونيك بر ك

                                                 
نيكي از ، مبلغ مورد معامله به صورت الكتروخت وجه نقدر معامالت به جاي پردادستگاهي است كه در مراكز فروش كاال و خدمات نصب مي شود تا د 21

   .واريز گردد) فروشنده(كسر و به حساب پذيرنده كارت ) مشتري(حساب دارنده كارت 
  .باشدبانكها مي شعبداخل دستگاه كارتخوان  22
  
 .باشدمنظور كارتهاي الكترونيكي صادر شده توسط هر بانك مي 23

  .ك استهاي عابر بانمنظور دستگاه  24
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نتايج تخمين مذكور نشان دهنده لزوم وجود جزء . ارائه شد MLEبه روش  تخمين مدل اول بتيس و كولي
درگام بعدي . از سوي ديگر بر اساس اين نتايج رابطه كارايي با زمان مثبت است. باشدناكارايي در مدل مي

يي تخمين زده شده با بكارگيري مدل اول بتيس و كولي  براي بانكهاي تجاري كشور طي دوره مطالعه كارا
بر اين اساس بانك اقتصاد نوين با رقمي معادل . مرتب و ارائه شد 1389بر اساس رقم كارايي مربوط به سال 

. باشدايي در سال مذكور ميحائز كمترين كار% 674بيشترين كارايي را دارا است و پست بانك با رقم % 788
نكته قابل . اندمطابق نتايج مذكور طي دوره مورد مطالعه تقريباً تمامي بانكها با افزايش كارايي روبرو بوده
در مرحله . اندتوجه اين است كه بانكهاي خصوصي به صورت مشخص كاراتر از بانكهاي دولتي عمل نموده

-عوامل مؤثر بر كارايي بانكها مياين تخمين به بررسي . خته شدبعد به تخمين مدل دوم بيتس و كولي پردا

معنادار و عالمت % 1ها در سح بر كارايي بانك POSهاي تأثير متغير دستگاهمطابق نتايج مذكور . پردازد
توان گفت كه افزايش اين متغير منجر به افزايش كارايي از اين رو مي برآورد شده استضريب آن مثبت 

تأثير . كارتخوان داخل شعب بانكها بر كارايي بانكها معنادار نيست هايتأثير دستگاهبرعكس  ،گرددبانكها مي
هاي عابر بانك كارتهاي الكترونيكي صادر شده توسط هر بانك و دستگاه ،آنالين بودن شعب بانكهامتغيرهاي 

اي هر سه متغير مذكور مثبت درصد قابل رد نيست و اين تأثير بر% 1بر كارايي بانكها در سطح معناداري 
  .گرددتوان گفت كه افزايش متغيرهاي مذكور منجر به بهبود كارايي بانكها مياز اين رو مي .باشدمي
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  يدهچك

 2براي توليد و ساخت مدلهاي امتيازبندي اعتباري 1هاي شناسايي الگوتاكنون طيف وسيعي از انواع روش     

 3دوراند 1940مورد توجه كارشناسان و محققان اين حوزه قرار داده شده است. پس از آنكه اولين بار در دهه 

ي براي جداسازي شركتهاي متقاضي وام استفاده كرد تا امروز انواع مختلفي از روشهاي مبتن 4از تحليل مميز

، ماشين 9، درخت تصميم8عصبيهايو هوشمند مانند شبكه 7كاوي، داده6و پروبيت 5بر آمار مانند الجيت

  . قرار داده شده استمورد توجه و استفاده محققان اين حوزه  11و مدلهاي مبتني بر بيز 10بردار پشتيبان

في به نيازهاي مسئله است كه آنرا اما آنچه در اغلب اين مطالعات كمتر در نظر گرفته شده است توجه كا     

بندي كند. در امتيازبندي اعتباري الزم است به هزينه دستهساده متمايز مي 12بندياز يك مسئله دسته

بندي نادرست مشتريان بد بسيار بيشتر از اي معطوف گردد چراكه در عمل هزينه دستهنادرست توجه ويژه

. از سوي ديگر در اغلب موارد مدلهاي معرفي شده قدرت بندي نادرست مشتريان خوب استهزينه دسته

  هاي اصلي كه عموما بصورت دو كالسي هستند را ندارند.بندي چندكالسي از روي دادهدسته

ebps/90-092 
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از اينرو در اين مطالعه سعي شده ضمن ارائه يك روش ارزيابي مناسب ميزان كارايي مدلهاي مختلف     

داده شود و در عين حال اشكاالت موجود در آنها مرتفع گردد. بدين  امتيازبندي اعتباري مورد توجه قرار

) 13هاي اعتباري آلمان و استراليامنظور از سه مجموعه داده متفاوت استفاده شده كه دو مورد از آنها (داده

 هاي بانكهايشود و يك مورد هم از دادهدر اغلب مطالعات مورد توجه قرار داده مي 14هاي محكبصورت داده

) انتخاب شده است. نتايج اين مطالعه ضمن نشان دادن 15هاي اعتباري بانك كارآفرينداخلي كشور (داده

مدلهاي امتيازبندي اعتباري بصورت عملي از برداري تواند براي ايجاد و بهرهميزان كارايي مدلهاي مختلف مي

  مورد توجه قرار داده شود.

  بنديكاوي، خطاي دستهبندي، دادهدسته امتيازبندي اعتباري، مدلهايلغات كليدي: 
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  مقدمه

شوند همگي محسوب مي 1920بحرانهاي مالي اخير در سطح جهاني كه بدترين بحران از دهه 

ريشه در بحث عدم مديريت صحيح ريسكهاي مالي دارند. در مديريت ريسكهاي يك بنگاه مالي ريسك 

به موضوع مخاطرات پيش روي يك سازمان در نتيجه اي برخوردار است كه در آن اعتباري از اهميت ويژه

شود. مديريت صحيح اين فرآيند نيازمند ابزارهاي عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مشتريان پرداخته مي

 .J( بندي مشتريان استمختلفي است كه يكي از مهمترين آنها استفاده از مكانيزمهاي امتيازبندي و رتبه

Kim, 2005( .  

در امتيازبندي اعتباري هدف اصلي شناسايي ميزان اهليت و شايستگي اعتباري مشتري است كه با توجه به 

توان با شناسايي مشترياني رسد. براي انجام درست اين فرآيند مياي از ويژگيهاي فرد به انجام ميمجموعه

هاي بانك جلوگيري كرد. رند از به خطر افتادن سرمايهكه شايستگي الزم براي انجام تعهدات خودشان را ندا

توان در زمره روشهاي شناسايي الگو تلقي كرد. در اين حالت بيني آينده مالي يك مشتري را ميفرآيند پيش

هدف اصلي تخمين تابعي است كه بتواند با توجه به ويژگيهاي هر مشتري به عنوان وروديها ميزان شايستگي 

تخمين بزند. تاكنون طيف وسيعي از انواع روشهاي شناسايي الگو در اين زمينه معرفي و  وي را در خروجي

-كنند و برخي از روشهاي دادهبكار گرفته شده است كه برخي بر اساس اصول و مكانيزمهاي آماري عمل مي

ازبندي اعتباري نمايند. در ادامه به مهمترين روشهاي بكار رفته براي توليد مدلهاي امتيكاوي استفاده مي

  .)X. Wu, 2008( اشاره شده است

با روش تحليل مميز و بر اساس ويژگيهاي  1930در دهه  توان گفت اولين بار دورانداز لحاظ قدمت مي

. بعد )K. Komorad, 2002( چندين شركت تجاري سعي كرد آنها را در دو گروه جداگانه تفكيك نمايد

 .T(و  )H. -C. Yeh, M. -L. Yang, L. -C. Lee, 2007( از وي در مطالعات مختلفي مانند

Mahlmann, 2004(  از اين روش براي ايجاد مدلهاي امتيازبندي اعتباري استفاده شد. در كنار روش

 .D( اند كه مدلهاي الجيتمميز روشهاي آماري موفق ديگري نيز معرفي و مورد توجه قرار داده شده تحليل
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J. Hand ,N. M. Adams, 2000(  و پروبيت)W. Greene, 1998( از معروفترين آنها به شمار مي-

اند به علت راحتي بكارگيري و نحوه مذكور بر اساس توابع نرمال گوسي بنا شده آيند. از آنجاييكه مدلهاي

شوند. فرآيند استنتاج به ثبت اطالعات حتي امروزه نيز در موارد بسيار زيادي مورد استفاده قرار داده مي

دهد ت ميعمل آمده در اين مكانيزم در نهايت يك رابطه خطي از ضرايب براي هر كدام از ويژگيها را بدس

  توان در خصوص ميزان اهميت هر كدام از ويژگيها اطالع پيدا كرد.كه از طريق آن مي

كاوي، تحول مهمي در ايجاد گيري روشهاي جديد در زمينه شناسايي الگو و معرفي ابزارهاي دادهبا شكل

به بررسي نحوه عملكرد مدلهاي امتيازبندي اعتباري بوجود آمد كه در نتيجه تعداد بسيار زيادي از مطالعات 

هاي عصبي به عنوان اند. شبكهاين روشها و در بعضي موارد مقايسه آنها با روشهاي قبلي پرداخته

 .V. L( پركاربردترين روش مورد استفاده در اين زمينه هميشه مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است

Plantamura, B. Soucek, G. Visaggio, 1993(توان بر خالف ديگر روشهاي . در اين مكانيزم مي

معمول الگوهاي غيرخطي و پيچيده را با سطوح دقت مختلف شناسايي و مدلسازي نمود. اساس اين روش 

مبتني بر تعداد متغيري واحد پردازشي بنام نرون است كه بصورت موازي عمل كرده و با الهام از فرآيند 

  ان قابيلت آموزش و بكارگيري را دارد. يادگيري در انس

با نحوه آموزش  16رانبا توجه به ساختارهاي مختلف ارائه شده در اين زمينه ساختار شبكه عصبي پيش

. با اين حال )A. Khashman, 2010( بيشتر از بقيه مورد توجه قرار داده شده است 17بازپخش خطا

 ، شبكه20، شبكه عصبي احتمالي19، شبكه تابع شعاعي18پرسپترون چند اليه ي مانندساختارهاي ديگر

در اين زمينه معرفي و مورد  23، بردار ويژگي خودسامانده22، يادگيري بردار كوانتيزه21عصبي همبسته

ده و اند. تقريبا در تمامي مطالعات انجام شده دقت شبكه عصبي بهتر از مدلهاي آماري بواستفاده قرار گرفته

 ,A. Khashman( قابليت رقابت آن با ديگر روشهاي شناسايي الگو مورد بررسي قرار داده شده است

2010( .  
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و به عنوان يك روش جديد يادگيري آماري  1995در  24ماشين بردار پشتيبان اولين بار توسط وِيپنيك

. در سالهاي )P.-H. Chen, C.-J. Lin, B. Scholkopf, 2005( عصبي معرفي شدمبتني بر شبكه

بندي و نيز اخير توجه بسيار زيادي نسبت به بكارگيري اين روش در علوم مختلف براي حل مسائل دسته

هاي عصبي كه در آن سعي پذيري آن شده است. بر خالف ماهيت يادگيري در شبكهبهبود ويژگي تعميم

شود ريسك كاهش يابد، در ساختار آموزشي ماشين بردار پشتيبان سعي مي 25شود ميزان ريسك شهوديمي

. اين كار با مينيمم كردن يك حد آستانه باال )C. J.C. Burges, 1998(كاهش پيدا كند  26ساختاري

-رسد. بدين ترتيب امكان حل مسئله بيشپذيري به جاي خطاي آموزشي به انجام ميبراي خطاي تعميم

  تطبيقي در يادگيري ماشين قابل حل خواهد شد. 

عصبي، يكي ديگر از ويژگيهاي برتر ماشين بردار پشتيبان به نحوه آموزش آن مربوط در مقايسه با شبكه

محدود شده نويسي مرتبه دو توان به يك مسئله برنامهشود. مسئله آموزش ماشين بردار پشتيبان را ميمي

حل هميشه يكتا و بهينه سراسري را دارد. يكي از خطي تبديل كرد. اين آموزش قابليت ارائه يك راه

ويژگيهاي مدلهاي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان به توانايي باالي آنها در كار با ابعاد باال است. چرا كه 

در صورتيكه به ابعاد باالتر منتقل شوند بسياري از مسائل كه در حل آنها در ابعاد معمولي ميسر نيست 

. در سالهاي )P.-H. Chen, C.-J. Lin, B. Scholkopf, 2005(كنند قابليت حل راحتتري را پيدا مي

اخير از مدل ماشين بردار پشتيبان در كاربردهاي مختلف مالي و اقتصادي استفاده شده است كه بخش 

  است.  27هاي زمانيبيني سريبندي و پيشدر رابطه با حل مسائل دستهمهمي از آن 

، ماشين 28بيني ورشكستگيمطالعات انجام شده در حوزه امتيازبندي اعتباري و پيش اغلببر اساس 

توان بندي آماري و هوشمند برتري دارد. از آن جمله ميبردار پشتيبان در اكثر مواقع بر ديگر مدلهاي دسته

اشاره كرد كه در آنها دقت  )C. -F. Tsai, 2008(و )M. -H. Jiang, X. -C. Yuan, 2007(به 

  عصبي تخمين زده شده است. مدلهاي ماشين بردار پشتيبان باالتر از مدلهاي آماري و شبكه
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گيرد. گيري قرار ميگرافيكي و تحليلگران تصميم گيريدر رديف مدلهاي تصميم 29هاي بيزينشبكه

باشد. بدين معنا كه در هاي كيفي و كمي را به صورت همزمان دارا مييك شبكه بيزين قابليت كار با داده

 .W( هاي آماري و هم از تجربه متخصصان تحليل داده استفاده كردتوان هم از دادهاين مدل مي

Abramowicz, M. Nowak and J. Sztykiel, 2003( .  

سابقه استفاده از مدلهاي مبتني بر شبكه بيزين در شناسايي ميزان مخاطرات مالي حتي بيشتر از تحليل 

ر اساس رويكرد ب 31هاي مشابهتايده بكارگيري تحليل مبتني بر نرخ 1966در  30مميز است. اولين بار بيور

. وي نشان داد كه )W. Abramowicz, M. Nowak and J. Sztykiel, 2003( بيزين را معرفي كرد

آميز مالي با توجه به يك معيار مالي توان به عنوان يك احتمال شرايط مخاطرهبيني قصور را ميمسئله پيش

 .G(نيز  و )A. J. McNeil, J. P. Wendin, 2007( در مطالعاتي مانندمعين مورد بررسي قرار داد. 

Loffler, P. N. Posch, C. Schone, 2004(  به ميزان دقت مدلهاي مبتني بر بيزين در مقايسه با

 كاوي مانند شبكه عصبي و ماشين بردار پشتيبان توجه شده است كه درروشهاي آماري و مبتني بر داده

  قابليت رقابت با آنها را داشته است. دهد كه نشان ميپايان عملكرد مدلهاي بيزين 

سازي يك استراتژي باال به پايين تقسيم و غلبه، مجموعه داده ها مبتني بر درخت تصميم با پيادهدر روش

اي از مجموعهشود. اين فرآيندها پايه بندي ميهاي كوچكتر تقسيممورد بررسي به صورت بازگشتي به بخش

دهد. ساختار درخت مانند اين روش متشكل از سه آزمونهاي تعريف شده در هر شاخه در درخت را شكل مي

 .M. Daubie, P( است )برگ(هاي نهايي اي از گرههاي داخلي و مجموعهاي از گرهريشه، مجموعه جزء

Levecq, N. Meskens, 2002( .  

 معرفي كرد 1993را در  C4.5و بعد از آن  1986 33بندي متقابلروش قطعه 1986اولين بار در  32لنكوين

)X. Zhou, D. Zhang, Y. Jiang, 2008( اين دو روش مهمترين موضوعات مورد بررسي در .

سوال اصلي انتخاب  ID3وش شوند. در بخش ايجاد درخت تصميم در ريادگيري درخت تصميم محسوب مي

از يك تابع  C4.5ها ايجاد كند. در عين حال روش بندي را در نمونهآزموني است كه بتواند بهترين دسته

گيري و درخت رگرسيوننمايد. ها به عنوان محدوديت انتخاب استفاده ميارزيابي ميزان انتروپي در داده
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كه در اصل يك فرآيند آماري است و اولين بار توسط نوع ديگري از درختهاي تصميم است  34بنديدسته

هاي پيوسته و اسمي استفاده بندي و يا تحليل دادهمعرفي گرديد. از اين روش براي دسته 1984ر د 35بريمن

  .)T. -S. Leea, C. -C. Chiub, Y. -C. Chouc, C. -J. Lud, 2006( شودمي

  كار رفتهها بمجموعه داده

به منظور ارزيابي درست عملكرد هر كدام از مدلهاي مورد مطالعه در اين تحقيق از سه مجموعه داده متفاوت 

بدين منظور كه براي انتخاب آنها سعي شده از ابعاد مختلف مورد توجه قرار داده شوند. استفاده شده است 

- متيازبندي اعتباري مورد توجه قرار داده ميدو مجموعه داده محك استاندارد كه در بيشتر مقاالت حوزه ا

هاي هاي آلمان و استراليا از پايگاه داده دانشگاه كاليفرنيا و يك مجموعه داده داخلي از دادهشوند، شامل داده

مورد شود، شناخته ميهاي ايران اعتباري اشخاص حقوقي متقاضي وام از بانك كارآفرين كه بنام داده

در هر كدام ها نشان داده شده است. ويژگيهاي هر كدام از اين داده 1جدول  درده است. استفاده قرار داده ش

  اند.ها مشتريان بد با يك و مشتريان خوب با صفر نشان داده شدهاز اين داده

 : خصوصيات هر كدام از مجموعه داده ها 1جدول 

هاي كالس نسبت نمونه  تعداد ويژگيها  تعداد ركوردها  مجموعه داده

  يك

  فيلد خالي  هانوع داده

  ندارد  حقيقي  %30  20  1000  آلمان

  دارد  حقيقي  %50  14  690  استراليا

  دارد  حقوقي  %15  66  1994  ايران

 



  

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين

 

8 

 

  معيارهاي ارزيابي مدلها

كارايي مدلها استفاده شده است. هر كدام از  در مطالعات مختلف از ابزارهاي گوناگوني براي سنجش ميزان

نمايند در ادامه هاي متفاوتي اقدام به بررسي مدلها ميكنند و از ديدگاهاي توجه مياين ابزارها به مسائل ويژه

  شود.به چند مورد از مهمترين معيارهاي بكار رفته در مسئله امتيازبندي اعتباري اشاره مي

  بنديخطاي دسته

هايي بندي كننده استفاده از تعداد نمونهترين و پركاربردترين معيارهاي ارزيابي مدلهاي دستهدهيكي از سا

خطاي مدل توان براي مشخص كردن ميزان بندي شده است. بدين منظور ميدسته به اشتباهاست كه 

اده كرد. براي بررسي ها استفاند به كل نمونهبندي شدههايي كه به اشتباه دستهبندي از تعداد نمونهدسته

را ترسيم كرد كه  1در شكل 36نماييدرستماتريس توان دو كالسي مي بندي كنندهبراي هر دستهبهتر نتايج 

  . كالسها بصورت جداگانه نشان داده شده استدر آن ميزان درستنمايي مدل در هر كدام از 

 

 .H. -C. Yeh, M. -L(  بندي كننده دو كالسي : ماتريس درستنمايي در يك دسته 1شكل 

Yang, L. -C. Lee, 2007( 

مدل از عملكرد مدل در ابعاد مختلف نيز  خطاي آزمايشيتوان عالوه بر ميزان با توجه به جدول فوق مي

هاي كالس بندي نمونهتهتوان از ميزان خطاي مدل در دساطالع حاصل كرد. براي مثال در اين حالت مي

-ناميده مي (FP Rate)و خطاي نوع دوم  (FN Rate)كه به ترتيب خطاي نوع اول  و كالس يك صفر

  شوند بصورت جداگانه اطالع پيدا كرد. 
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Error  )1رابطه ( = 	
����	

��	
   

�FP�Rate	Positive	False  )2رابطه ( =
��

	
   

�TP�Rate	Negative	False  )3رابطه ( =
�	

�
   

توان به تنهايي براي نشان دادن ميزان كارايي مدلهاي مختلف مورد هر يك از معيارهاي مورد اشاره را مي

نشان دادن ميزان  ي است كه برايدر بيشتر مطالعات تنها معيار خطاي آزمايشياستفاده قرار داد. معيار 

تكيه بر آن ميزان توانايي مدلها را تخمين زد توان تنها با نميدر حاليكه شود. كارايي مورد توجه قرار داده مي

هاي يكي از كالسها بسيار بيشتر از ديگري باشد توانايي اين معيار در تعيين ميزان وقتي تعداد نمونهچراكه 

ها در يك كالس % از داده95درستي به شدت افت خواهد كرد. براي مثال فرض كنيد در يك مجموعه داده 

كل بتواند بدون هيچ منطقي اي كه كنندهبنديدستهقرار داشته باشند. در اين حالت و الباقي در كالس ديگر 

  % خواهد داشت. 95دقتي برابر با با اين معيار ها را در كالس اكثريت قرار دهد نمونه

دارند و توجه به يكي از آنها  از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه خطاي نوع اول و نوع دوم ماهيتي متضاد

از  خود ارزيابي ديگري مانند سطح زير منحني كهب تضيف ديگري خواهد شد. در اين راستا معيارهاي موج

با توجه  شودميكه در آنها سعي  اند نيز معرفي شدهي مشتق شدهمعيار ديگري بنام منحني گيرنده ويژگ

  تقريبا يكسان به هر دو نوع خطاي نوع اول و دوم معيار مناسبي ايجاد شود.

كننده در زمينه رعايت بنديروشي است براي پديدارسازي ميزان كارايي يك دسته ROCصل منحني در ا

. از اين روش اولين بار در تئوري شناسايي سيگنال و براي تعيين 38و تشخيص 37توازن بين ميزان حساسيت

منظور از ين ميزان دقت يك گيرنده براي ايجاد تمايز بين يك سيگنال واقعي از نويز استفاده شد. بد

شود. قرار داده شده است استفاده مي TPو در محور عمودي  FPمختصات دو بعدي كه در محور افقي آن 

كننده نيز افزايش بنديتمايل بيشتري نشان دهد ميزان كارايي مدل دسته (0,1)هر چه منحني به نقطه 

   .)T. Mahlmann, 2004( خواهد يافت
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ميزان كارايي آنرا با دقت بيشتري نشان  39توان با محاسبه سطح زير منحنيكمي كردن اين معيار ميبراي 

شود. در واقع نيز استفاده مي 40داد. در عين حال از اين مفهوم براي ايجاد يك آماره ديگر بنام ضريب جيني

  . تا خط قطري است ROCضريب جيني دو برابر سطح زير نمودار 

كنند به هر دو خطاي نوع اول و نوع دوم توجه مي ROCمنحني ينكه معيارهاي مشتق شده از ابا وجود 

شود. در حاليكه ممكن است در در حقيقت اندازه اين دو معيار به يك اندازه مورد توجه قرار داده ميولي 

متيازبندي اعتباري ابعضي از مسائل ميزان اهميت آنها به يك اندازه نبوده و داراي مقادير مختلفي باشد. 

با يكي از اين موارد است كه در آن ميزان اهميت خطاي نوع دوم به مراتب بيشتر از خطاي نوع اول است. 

وجود اهميت بسيار زياد اين موضوع عمال در تعداد كمي از مطالعات انجام شده در حوزه امتيازبندي اعتباري 

  ه شده باشد. توان مواردي را مشاهده كرد كه به اين مهم توجمي

بندي نادرست هر كدام از كالسها عنوان كرد گيري ميزان هزينه دستهبا اندازه )D. West, 2000(اولين بار 

يك (مشتري بد) نسبت به يك نمونه  بندي نادرست يك نمونه دستهكه بصورت تقريبي ميزان هزينه دسته

 ,H. Abdou, J. Pointon(است. پس از آن در مطالعات ديگري مانند  1 به 5دسته صفر (مشتري خوب) 

A. El-Masry, 2008(  بندي هر كدام از كالسها استفاده هزينه دستهاز اين نسبت براي تعيين ميزان

  شد. 

ارزيابي ميزان دقت هر كدام از آن براي توان مي ،بدست آمده در اين مطالعهبا فرض درست بودن نسبتهاي 

بندي بايد استفاده كرد. از طرف ديگر با توجه به ماهيت متضاد خطاي نوع اول و نوع دوم از مدلهاي دسته

در آن با توجه به ميزان اهميت هر كدام شود كه مسئله تبديل به يك مسئله ارضاي محدوديت دو بعدي مي

براي رسيدن به اين مقصود الزم است تا با ارائه يك تابع هزينه بدست آيد. مناسب نقطه بهينه بايد از شرايط 

كه در برگيرنده همه جوانب امر باشد، نسبت به مينيمم كردن آن اقدام نمود. يقينا تابع هزينه شامل هر دو 

خطاي نوع اول و دوم خواهد بود كه به نسبت ميزان اهميت هر كدام در نهايت تابع هدف نهايي را شكل 

  اد. اما قبل از عملي كردن اين مفهوم الزم است مسئله ديگري نيز مد نظر قرار داده شود. خواهند د
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ها نيز كدام از دسته هاي هرها از نظر كالس هر كدام بايد به فراواني نمونههر كدام از نمونه با وجود اهميت

ي يك كالس در صورتيكه بندتوجه كرد. چرا كه توجه بيش از اندازه به ميزان درستنمايي مدل در دسته

بندي گردد. از اينرو تواند باعث كاهش ميزان كارايي مدل دستههاي موجود در آن در اقليت باشند مينمونه

هاي موجود در هر كدام از كالسها را نيز در تابع هزينه بدست آمده لحاظ نمود. بدين بايد نسبت نمونه

  بطه زير نشان داد:توان تابع هزينه نهايي را به شكل راترتيب مي

���Cost  )4رابطه (��� � = C!"π"	FP + C"!π!	FN   

  

"!Cكه در آن  = !"Cو  5 = هاي كالس صفر و يك به ترتيب نسبت نمونه "πو  !πقرار داده شده و  1

ها قرار نمونه بندينيز به ترتيب ميزان خطاي نوع اول و دوم بعد از دسته FNو  FPهستند. در اين رابطه 

  اند.داده شده

  نتايج عملي

ها و پردازش دادهبراي تعيين ميزان كارايي هر كدام از مدلهاي ارائه شده در اين مطالعه بعد از عمليات پيش

. به منظور اقدام به آموزش و تست هر كدام از آنها شده استهاي نويزي و ويژگيهاي اضافي حذف داده

با مقدار  41تايي kاعتبارسنجي متقاطع هاي آموزشي از روش ها بر روي دادهتطبيقي مدلاجتناب از بيش

k=3 افزار در محيط نرمMATLAB R2009a  در يك كامپيوتر باCPU2.66 GHz  4و GB RAM 

  استفاده شده است. XPو سيستم عامل ويندوز 

معيار ارزيابي استفاده شده است كه  5به منظور در اختيار گرفتن يك افق ديد مناسب براي ارزيابي نتايج از 

عبارتنداز خطاي آزمايشي، خطاي نوع اول، خطاي نوع دوم، سطح زير منحني و تابع هزينه. با در نظر گرفتن 

مدلها در اختيار داشت تا در نهايت نقاط توان ارزيابي مناسبي از نحوه عملكرد هر كدام از اين معيارها مي

  ضعف و قوت هر كدام مشخص شود.
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  عملكرد مدلها

  مدلهاي آماري

در اينجا از دو روش الجيت و پروبيت از ميان روشهاي آماري مهم استفاده شده است كه نتايج آن در 

  نمايش داده شده است. 2جدول
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 نوع يخطا اول، نوع يخطا ،اي آزمايشيخط يارهايمع نظر از هاي آماريمدل عملكرد: 2 جدول

 ها داده مجموعه از كدام هر يبرا نهيهز تابع و يرمنحنيز سطح دوم،

 Fun Error FN FP AUC Cost_F

n 

German 

Logit 0.239

3 

0.112

4 

0.535

6 

0.781

3 

0.882 

Probit 0.238

7 

0.111

4 

0.535

6 

0.782

4 

0.8813 

Australi

a 

Logit 0.140

8 

0.129

8 

0.154

3 

0.919

8 

0.4155 

Probit 0.138

8 

0.133

3 

0.145

7 

0.920

2 

0.398 

Iran 

Logit 0.154

4 

0.012

7 

0.96 0.604

6 

0.7308 

Probit 0.154 0.011

4 

0.965 0.605

3 

0.7335 

   

  روشهاي يادگيري ماشين

  نزديكترين همسايه

با توجه به نتايج بدست يكي از پارامترهاي مهم مدل نزديكترين همسايه تعيين اندازه همسايگي است كه 

يابي اقليدسي براي آن استفاده شده است. همچنين در كليه موارد از روش فاصله 3و  1آمده از دو مقدار 

  براي محاسبه نتايج استفاده شده است.
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 اول، نوع يخطا ،خطاي آزمايشي يارهايمع نظر از نزديكترين همسايه مدل عملكرد: 3 جدول

 ها داده مجموعه از كدام هر يبرا نهيهز تابع و ينحنرميز سطح دوم، نوع يخطا

 
k Error FN FP AUC 

Cost_F

n 

German 

1 0.282 
0.184

8 

0.508

9 

0.653

2 
0.8927 

3 0.258 
0.128

6 
0.56 

0.655

7 
0.93 

Australi

a 

1 
0.347

6 

0.282

5 

0.428

3 

0.644

6 
1.11 

3 
0.321

4 

0.221

1 

0.445

7 

0.666

6 
1.114 

Iran 

1 
0.230

3 

0.140

2 

0.742

5 

0.558

6 
0.676 

3 
0.223

2 

0.133

6 

0.732

5 

0.566

9 
0.663 

  

  بيزين ساده

و  Uniformتوان از انواع مختلف توابع استفاده نمود كه در اينجا از دو تابع در مدل بيزين ساده مي

Empirical نمايش داده شده است. 4استفاده شده است. نتايج هر كدام از اين دو تابع در جدول  
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 اول، نوع يخطا ،خطاي آزمايشي يارهايمع نظر از ميتصم بيزين ساده مدل عملكرد: 4 دولج

 ها داده مجموعه از كدام هر يبرا نهيهز تابع و يرمنحنيز سطح دوم، نوع يخطا

  
Error FN FP AUC Cost_Fn 

German 

Uniform 0.3127 0.3371 0.2556 0.7037 0.6193 

Empiric

al 
0.2757 0.2271 0.3889 0.692 0.7423 

Australia 

Uniform 0.1772 0.0842 0.2924 0.8117 0.6973 

Empiric

al 
0.1806 0.0798 0.3054 0.8074 0.7239 

Iran 

Uniform 0.3133 0.2138 0.8788 0.5244 0.8408 

Empiric

al 
0.3099 0.2062 0.9 0.5165 0.8502 

  

  شبكه عصبي پيشران

عصبي پيشران با سه اليه كه عصبي از ساختار شبكهلهاي مبتني بر شبكهدر ميان ساختارهاي مختلف مد

تعداد نرونهاي اليه اول برابر با تعداد ويژگيهاي هر مجموعه داده است استفاده شده است. در اليه دوم هم با 

  توجه به عملكرد مدل تقريبا از دو برابر تعداد نرونهاي اليه اول استفاده شده است.

 اول، نوع يخطا ،خطاي آزمايشي يارهايمع نظر از شبكه عصبي پيشران مدل ردعملك: 5 جدول

 ها داده مجموعه از كدام هر يبرا نهيهز تابع و يرمنحنيز سطح دوم، نوع يخطا

 
Error FN FP AUC Cost_Fn 

German 0.258 0.1219 0.5756 0.6513 0.9487 

Australia 0.1476 0.1325 0.1663 0.8506 0.4435 

Iran 0.1553 0.009 0.9875 0.5365 0.7483 

  

  ماشين بردار پشتيبان

خطاي قابل تنظيم كه بصورت مدل ماشين بردار پشتيبان بكار رفته در اينجا از تابع كرنل خطي با مقادير 

  آزمون و خطا مشخص گرديده استفاده شده است.
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 اول، نوع يخطا ،مايشيخطاي آز يارهايمع نظر از ماشين بردار پشتيبان مدل عملكرد: 6 جدول

 ها داده مجموعه از كدام هر يبرا نهيهز تابع و يرمنحنيز سطح دوم، نوع يخطا

 Error FN FP AUC Cost_Fn 

German 0.247 0.1143 0.5567 0.6645 0.915 

Australia 0.1466 0.1991 0.0815 0.8597 0.2919 

Iran 0.1546 0.0062 0.9988 0.4975 0.7542 

  

  مدرخت تصمي

، خطاي نوع اول، خطاي نوع دوم، خطاي آزمايشي: عملكرد مدل درخت تصميم از نظر معيارهاي 7 جدول

 سطح زيرمنحني و تابع هزينه براي هر كدام از مجموعه داده ها

 
Error FN FP AUC Cost_Fn 

German 0.3190 0.2448 0.4922 0.6315 0.9097 

Australia 0.1752 0.1491 0.2076 0.8216 0.5447 

Iran 0.2548 0.1657 0.7613 0.5365 0.7118 

  مقايسه عملكرد مدلها

 

  مدلها از كدام هر در خطاي آزمايشي اندازه: 2شكل 
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  مدلها از كدام هر در خطاي نوع اول اندازه: 3شكل 

 و خطاي نوع اول در مدلهاي شبكه عصبي خطاي آزمايشيتوان گفت ميزان مي 3شكل  و 2شكل  با توجه به

ماشين بردار پشتيبان قابل مقايسه با مدلهاي آماري الجيت و پروبيت است. در اين خصوص عملكرد بقيه  و

خطاي نوع دوم داراي الگوي مشخصي نيست و  4شكل ل با توجه به نيست. در عين حامدلها چندان مطلوب 

هاي استراليا عملكرد مدلهاي شبكه عصبي و متفاوت است. مثال در دادههاي بكار رفته بسته به نوع داده

هاي ايران مدل نزديكترين يكه در دادهماشين بردار پشتيبان بسيار بهتر از مدلهاي ديگر بوده است. در حال

هاي آلمان مدل بيز نتايج بهتري را نشان داده است. اما آنچه مسلم است ميانگين نتايج همسايه و در داده

  بوده است. مدلهاي آماري ضعيفتر از بقيه 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

FN

German

Australia

Iran



  

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين

 

18 

 

 

  مدلها از كدام هر درخطاي نوع دوم  اندازه: 4شكل 

  

  

 

  مدلها از كدام هر درسطح زير منحني  اندازه: 5شكل 
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  : اندازه تابع هزينه در هر كدام از مدلها6شكل 

  

موارد عملكرد مدلها از نظر توان مشاهده كرد كه در اغلب ميدر ديگر اشكال با توجه به نتايج بدست آمده 

نسبت معكوس دارد. براي تجميع نتايج هر دو خطاي با خطاي نوع دوم  و خطاي نوع اول خطاي آزمايشي

اشاره كرد كه در آن از معيار سطح زير منحني استفاده شده است. در اين  5شكل  توان به نمودارنوع اول مي

بدين شود. شد عملكرد مدل بهتر ارزيابي ميحالت بر خالف بقيه معيارها هر چه سطح زير منحني بيشتر با

دهند و از طرف ديگر تقريبا همان توان گفت اوال اغلب مدلها تفاوت اندكي را با هم نشان ميترتيب مي

تواند صحت داشته باشد. دليل و خطاي نوع دوم بدست آمده مي خطاي آزمايشينتايجي كه براي معيارهاي 

گردد كه در معيار سطح منحني بخاطر توجه يكسان به هر دو نوع خطاي ياصلي اين امر به اين واقعيت برم

شوند تا كنند و باعث ميهاي هر كدام از كالسها نقش پررنگتري را ايفا مينوع اول و نوع دوم، فراواني نمونه

ني معيار سطح زير منحنتايج بدست آمده هر چه بيشتر به خطاي نوع اول شباهت داشته باشد. در عين حال 

  نتوانسته بين مدلهاي مختلف تفاوت چشمگيري را ايجاد نمايد. 

توان به صورت كلي در مورد باز هم نميتابع هزينه از نظر ميزان دهد كه نشان مي 6شكل  بررسي نتايج

ي استراليا مدلهاي داده كاوي مانند ماشين هاميزان كارايي بهترين مدلها اظهار نظر كرد. در حاليكه در داده
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هاي آلمان بجز مدلهاي مبتني بر بيز بقيه اند، در دادهعصبي بهتر از بقيه مدلها بودهبردار پشتيبان و شبكه

هاي ايران مدلهاي نزديكترين همسايه دهند و در نهايت در دادهمدلها تفاوت اندكي را نسبت به هم نشان مي

  . اندداشتهكرد بهتري را و درخت تصميم عمل

ها بر خالف معيار سطح زير منحني در معيار تابع هزينه ميزان تفاوت نتايج در هر كدام از دادهدر عين حال 

توان از ميانگين واريانس هر كدام از معيارها در هر افزايش پيدا كرده است. براي نشان دادن اين موضوع مي

توان گفت تابع هزينه داراي مي7شكل  جه به نتايج نشان داده شده درسه مجموعه داده استفاده كرد. با تو

بااليي در تفكيك مدلهاي مختلف دارا دهد معيار مذكور تونايي بيشترين ميزان واريانس است كه نشان مي

  است.

  

 

  هاس هر كدام از معيارها در هر كدام از داده: ميانگين مقدار واريان7شكل 

  گيريبحث و نتيجه

به وابستگي زيادي  آنهايقينا نحوه عملكرد هر كدام از براي تعيين ميزان كارايي هر كدام از مدلها بايد گفت 

- اني از دادههاي استراليا كه تقريبا نسبت يكسدارد. مثال در دادهي بكار رفته در هر كدام از آنها را هانوع داده

بايد انتظار داشت ميزان تفاوت چندان زيادي در بين خطاي نوع اول و نوع دوم شود، مشاهده ميدر آن ها 
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هاي ايران اين موضوع كامال محسوس و تابعي از هاي آلمان و بخصوص دادهمشاهده نشود در حاليكه در داده

  هاي مورد استفاده خواهد بود. نسبت داده

يد در نظر داشت كه در اين مطالعه هدف تعيين ميزان كارايي مدلها نيست بلكه منظور اصلي با اين وجود با

- ميزان كارايي معيارهاي ارزيابي براي نشان دادن بهترين مدلها در مسئله امتيازبندي اعتباري بازمي ررسيب

توان هيچ مدلي را ا نميسازي مدلها مويد اين نكته است كه اساسگردد. نگاهي به نتايج بدست آمده از پياده

توان در مورد اما در عين حال ميداراي بهترين عملكرد باشد.  هامجموعه دادههمه انتخاب نمود كه در 

انتخاب روش ارزيابي مناسب با دقت بيشتري عمل نمود و آنرا به عنوان شاخصي براي انتخاب مدلها مد نظر 

  دهد. ري را نسبت به انتخاب خود مدل نشان ميقرار داد. انجام اين مهم اهميت به مراتب بيشت

ضمن معرفي هفت روش مهم براي ايجاد مدلهاي امتيازبندي اعتباري، نتايج بكارگيري آنها را در اين مطالعه 

در سه مجموعه داده اعتباري مختلف نشان داده شده است. بدين منظور با توجه به معيارهاي ارزيابي مهم 

گيرد، مجموعا از پنج معيار مهم استفاده شده است رايي مدلها مورد استفاده قرار ميكه براي تعيين ميزان كا

  كه در نهايت نتايج زير قابل ذكر هستند:

هايي كه دچار عدم توازن ضعيفترين نتايج را بخصوص در داده خطاي آزمايشياز نظر كيفي معيار  •

 هاي هر دسته هستند دارد. در تعداد نمونه

توانند به تنهايي معيار مناسبي براي توجه يك بعدي به مسئله نمينوع دوم بخاطر  خطاي نوع اول و •

 سنجش كارايي مدلها تلقي شوند.

كنندگي كمي را سطح زير منحني عليرغم توجه به هر دو نوع خطاي نوع اول و دوم قابليت تفكيك •

مناسبي براي مسائل  تواند معيارنميدر نتيجه بخاطر توجه يكسان به هر دو نوع خطا دارد كه 

 مبتني بر تابع هزينه مانند امتيازبندي اعتباري باشد. 

توان هم قابليت اعمال محدوديتهاي چندگانه را دارد و هم ميتابع هزينه بر خالف معيارهاي ديگر  •

در آن ميزان اهميت هر كدام از محدوديتها را به دلخواه تعيين كرد. از طرف ديگر با توجه به قابليت 
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كارايي بيشتري را در هنگام سازي باالتر آن نسبت به معيارهاي ديگر مانند سطح زيرمنحني، جدا

 توان مورد مطالعه قرار داد.استفاده از خود به نمايش خواهد گذاشت و مدلها را با دقت بيشتري مي

ان بيشتري در توان گفت با انتخاب درست يك تابع هزينه مناسب با اطمينبا توجه به نتايج بدست آمده مي

خصوص ميزان كارايي مدلهاي مورد مطالعه اقدام نمود كه قدم اول در طراحي هر مدل شناسايي الگو قلمداد 

توان به جوانب ديگر مسئله امتيازبندي اعتباري پرداخت. از جمله اينكه تا كنون شود. در مرحله بعد ميمي

ندي دو كالسي مورد استفاده قرار گيرند، در حاليكه در بتوانند براي دستهبيشتر مدلها مورد مطالعه تنها مي

بصورت چندكالسي هاي اوليه دوكالسي، نتايج نهايي را امتيازبندي اعتباري بايد بتوان عليرغم وجود داده

بدست آمده قابليت تفسيرپذيري پاييني را دارند كه مناسب بندي نمود. همچنين بيشتر مدلهاي دسته

 توان به عنوان كارهاي آتي مولفين در نظر گرفت.را ميمراحل انجام اين باري نيست. مسئله امتيازبندي اعت
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Abstract 

   

Heretofore, different pattern recognition methods have been used to construct credit scoring models. 

After Durand (1940s) that used Discriminant Analysis to separate good and bad firms, other statistical models 

such as Logit and Probit and data mining ones such as Neural Networks (NN), Support Vector Machine (SVM), 

Bayesian Analysis, Decision Trees and k-Nearest Neighbor (kNN) have been studied in many researches. 

However, in most cases neglecting the appropriate requirements have made them useless and theoretical. 

  One of the most important characteristics of credit scoring is noticing the cost function, because in the 

real world the cost of misclassificating a bad costumer is for more than the cost of misclassification of a good 

one. Additionally, in most cases the datasets are in binary format, whereas multi-class classification is desired. 

In this research it is attempted to survey performance of different efficiency measures in different credit 

scoring models and creates an appropriate efficiency measure which is capable of resolving mentioned problems 

conveniently and also is useable in addressing real world problems. To this end, three different credit data set 

have been used that one of them is local and rest of them are benchmark data sets that used in most of the credit 

scoring papers. 
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  هيدچك

 براي. باشد مي الكترونيكي بانكداري كاربران نگراني ترين اصلي و مهمترين اعتماد عدم و امنيت امروزه

 استفاده بانكداري نوع اين خدمات از تا شوند مي وصل اينترنت شبكه به كه الكترونيك بانكداري كاربران

 باور شخصي كه آيد مي بوجود صورتي در نيز اعتماد .است اي برخوردار العاده فوق اهميت از اعتماد كنند،

هدف از  از اين رو. دارد همراه به نيز مفيدي سودمندي، شاخصهاي بر عالوه او براي وي مقابل طرف كه كند
پذيرش بانكداري الكترونيك در مشتريان بانك صادرات استان  واعتماد  رابطهاجراي پژوهش حاضر، بررسي 

ها  آوري داده به منظور جمع  مروري جامع بر متون موضوعي مربوط،بر اين اساس ضمن . مازندران بوده است
 6351در اين تحقيق جامعه آماري . استفاده شده است %93ضريب پايايي و اطالعات از ابزار پرسشنامه، با 

نمونه آماري با توجه به محدوديتهاي از مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك بانك صادرات بوده و نفر 
با توجه به مدل مفهومي و آزمونهاي آماري مورد . نفر بوده است 302ها و اطالعات  آوري داده خاص جمع

نتايج اين تحقيق عبارتند   .است  اجرا و محاسبه شده Lisrelو  SPSSافزارهاي  استفاده، كه به وسيله نرم
شده، نيت،  ادراك يسودمندمتغير وابسته اعتماد و متغيرهاي مستقل  ميان و معناداري رابطه مثبت: از

   . صادرات وجود داردان بانك مشترياز خدمات بانكداري الكترونيكي توسط  استفاده سهولتان، مشتري نگرش
  

  اعتماد؛ بانكداري الكترونيك؛ پذيرش بانكداري الكترونيكي؛ بانك صادرات :كليد واژه ها
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 مقدمه

 امروز بشر اقتصادي - اجتماعي زندگي در فتعاري و مفاهيم از بسياري شدن، جهاني موج به توجه با

 ظهور واسطه به كه تغييراتي .دارند دسترسي اطالعات به آسان و بسيار سهل جامعه هر افراد .كرده اند تغيير

 باعث شده، ايجاد مختلف جوامع يكايك افراد زندگي در ارتباطات و اطالعات اعم فناوري طور به يا اينترنت

 تجارت بين اين در .يابند چشمگيري افزايش تازه خدمات نيز و نوين فناوري هيم،نشر مفا سرعت كه گرديده

 .است برخوردار ممتاز جايگاهي از يكم و بيست قرن محور دانائي اقتصاد موتور محركه عنوان به الكترونيكي
 د سريعرش با .است مالي مبادالت الكترونيكي، تجارت يافتن در عينيت گذار اثر مؤلفه هاي مهمترين از

 درحقيقت بستر و كرده پيدا الكترونيكي پرداختهاي در و اساسي مهم نقش بسيار آنالين بانكداري اينترنت،

 به سرعت به اخير دهه هاي طي بانكي نظام  [19]. است نموده ايجاد مالي تراكنش هاي براي را مناسبي

هزينه  كنترل براي راهي به عنوان ،مشتريان به خدمات ارائه نوين فناوريهاي روي بر سمت سرمايه گذاري
 بانكداري(فناوريها اين از استفاده و است آورده روي مشتريان انتظارات تحقق و مشتريان جديد جذب ها،

 خود كار دستور در راهبردي ضرورت يك به عنوان را) ...و خودپرداز تلفني، ماشينهاي بانكداري اينترنتي،

 اطالعاتي فناوريهاي كاربري زمينه در شده انجام فراوان گذاريهاي هسرماي عليرغم  [15] .است داده قرار

 آن از فناوريها، به دسترسي به رغم كاربران از برخي كه است آن از حاكي گزارشها درعرصه بانكداري،

 گسترش نيز و اينترنت نفوذ ضريب افزايش بر مبني رسمي آمارهاي به توجه با [30]  .كنند نمي استفاده

 هاي نفوذ كارت نرخ افزايش عالوه به و اخير، سالهاي در كشور سراسر در اينترنت به بيشتر ترسيامكان دس

 رونق نيز ما كشور در رفت انتظار مي اينترنت، طريق از استفاده ايراني قابل كاربران ميان در بدهي و اعتباري

 تنها كشور، بانكهاي آمار قطب كه حالي در. پذيرد انجام بيشتري سرعت با الكترونيكي تجارت توسعه و

 خريد از استقبال و مي گيرد انجام اينترنتي صورت به الكترونيكي كاربران هاي از تراكنش كمي درصد

 مشاركت عدم علت كه است اين شود مي مطرح كه سوالي بنابراين. است چنداني نداشته افزايش الكترونيكي

 اينترنتي توسط خريد انجام از مانع كه داليلي رينت مهم چيست؟ الكترونيكي تجارت در مشتريان ايراني

  است؟ كدام مي شود، ايراني كاربران
پذيرش بانكداري الكترونيك در  واعتماد  رابطهبررسي  حاضر تحقيقاز اجراي  هدفبر اين اساس، 

مروري بنابراين طي اين مقاله سعي خواهد شد تا پس از . خواهد بودمشتريان بانك صادرات استان مازندران 
بر ادبيات موضوع و روش تحقيق، يافته هاي حاصل از آزمونهاي مربوطه و سپس نتيجه گيري و ارائه 

  .پيشنهادات مديريتي بيان گردد
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  ادبيات موضوع

  :بانكداري الكترونيكي

. بانكداري الكترونيكي يكي از مظاهر عيني انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات در عرصه اقتصادي است
ري الكترونيكي، انقالبي در شيوه ها و رويه هاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفه جويي را بانكدا

بانكداري الكترونيكي عبارت است از استفاده از فناوري به عبارتي . در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است
بانكداري الكترونيكي داراي  .يپيشرفته شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي براي انتقال وجوه در سيستم بانكدار
آنچه كه در تمامي سطوح مي  .سطوح مختلف بوده و به تناسب هر كدام مي توان تعريف خاصي را ارائه كرد

توان مشاهده كرد استفاده از سيستم هاي نرم افزاري رايانه اي و همچنين ساعات بانكي قابل پردازش به 
هر چقدر به سمت سطوح باالتر يعني بانكداري . رار مي گيردصورت ديجيتالي است، كه در اختيار رايانه ق

حركت نماييم، عمليات دستي كمتر، سيستم هاي رايانه اي متمركزتر، شبكه قابل  1الكترونيكي كامل
 .دسترسي گسترده تر، محدوديت زماني و مكاني كمتر و در نهايت امنيت اطالعات بانكي بيشتر خواهد بود

[1]   
  

  :اعتماد

 را تجاري هاي تراكنش انجام امكان افراد به اعتماد است، بشري تعامالت كننده تسهيل عامل اعتماد

 است مفيد ذهني حالت يك خود اعتماد عدم ديگر، طرف از .كند مي اقتصاد كمك روانتر حركت به و داده

 [13] .سازد مي اناتو ناسالم و اعتماد قابل غير سازمانهاي و افراد يا ها سيستم از جستن دوري در را ما كه

  به توجه با[7]  .كند مي ياد رابطه بر مبتني بازاريابي ابزار قدرتمندترين عنوان به اعتماد از) 1995( 2برري

  [12] [20] .مشتريان تنها بر پايه و اساس اعتماد تصميم به خريد اينترنتي مي گيرند 3مطالعات فوي هون 

  

  :مباني تجربي پژوهش برمروري 

                                                 
1 Full Electronic Banking 
2 Brry 
3 Fui-Hoon 
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 از برخي. است شده آغاز 1990 دهه اواخر از ،الكترونيكي محيط در اعتماد مفهوم وردم در پژوهش

  همكارانش و جارونپا عنوان مثال به .اند داده قرار مطالعه مورد تجربه و زمان گذر در را اعتماد نويسندگان

 كه معتقدند آنها .اند شده لئقا تمايز تجارت الكترونيكي بلوغ مرحله و اوليه مرحله در اعتماد بين ،)2000(

 كه حالي در است وابسته فناوري عملكرد به احتماال تجارت الكترونيكي اوليه مراحل در الكترونيكي اعتماد

 در [27] . مي شود مربوط مختلف هاي شركت در فناوري سازي پياده به تفاوت بيشتر باالتر، مراحل در

 تا اعتماد ايجاد از را آن و دارد تاكيد زمان به الكترونيكي اعتماد وابستگي بر) 1999( 4 مارسال زمينه، همين

كيفيت، كميت و به  ،)2000(و همكارانش  5اربن .تأئيد و حفظ آن در طول زمان مورد بحث قرار داده است
 توجهي قابل طور به آن در كه پژوهشهايي از يكي .هنگام بودن اطالعات را در افزايش اعتماد مؤثر مي دانند

ذاكر سه . مي باشد) 1986( 6پژوهش ذاكر [28] مورد بررسي قرار گرفته است، اعتماد مهم هاينياز پيش
بر پايه ) 3(و  8بر پايه فرايند) 2(، 7بر پايه مبادي و اصول) 1: (طريق ايجاد اعتماد را مشخص نموده است

 حالي در ندارد، تگيبس گذشته و سوابق الناس عوام مشخصات به معموال و مباديت بر مبتني مشخصه اعتماد

 محسوب شخصي اعتماد براي منابعي صورت به بر مشخصه مبتني اعتماد نيز و فرايند بر مبتني اعتماد كه

 قبيل از اجتماعي، برجسته ساختارهاي با شدت به اصول، و بر مبادي مبتني اعتماد ايجاد. مي شوند

و  9مك نايت .دارد ارتباط صصيتخ هاي انجمن يا و قانوني و حقوقي سيستم سوم، طرف ضمانتهاي
. تمايز قائل مي شوند 11و هنجارهاي موقعيتي 10صريحاً بين ضمانت هاي ساختاريافته) 1998(همكارانش 

 مقررات، ها، گارانتي نمونه عنوان به( رسمي محيط يك ساختاردهي لزوم ضمانت ساختار يافته به باور درباره

 كه هنجارهاي حالي در بر مي گردد، موفقيت پيشبرد براي )امنيتي هاي محافظ و حقوقي و منابع قانوني

 آن در كه محيطي كه چقدر اساس اين بر مي باشد،  تراكنش موفقيت احتمال از شخص ارزيابي موقعيتي،

 همكارانش و نايت مك ، 2003همكارانش  و جفن( ها پژوهش [18] .است مرسوم و مناسب گرفته، قرار

 بر مبتني مهم نيازهاي پيش كه دهد، مي نشان) 2004 كارلند و همكاران ، 2003 وزفج و 12 پاولو ، 2002

 ايجاد .دارد خدمات الكترونيكي فروشنده به اعتماد مشتريان بر توجهي قابل و برجسته اثر اصول، و مبادي

 يك قبلي تجارب. شودي م مربوط آينده در انتظار مبادالت مورد و قبلي تجارب به فرايند، بر مبتني اعتماد

                                                 
4 Marcella 
5 Uban 
6 Zucker 
7 Institutional-based 
8 Process-based 
9 McKnight 
10 Structural assurance 
11 Situational normality 
12 Pavlou 
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 عدم» 14آشنايي«پيشهاد مي كند، ) 1979( 13همانطور كه لومان [17] [8] است، اعتماد براي اساسي پايه

در تجارت . افزايش درك آنچه در حال وقوع است، كاهش مي دهد  طريق از را اجتماعي اطمينان
 چگونگي از مشتري بهتر فهم امكان كه طريق اين از مي دهد؛ كاهش را الكترونيكي، آشنايي پيچيدگي

 انجام چنين به مربوط هاي رويه جزئيات نيز و فروشنده وب سايت در خدمات و محصوالت جستجو براي

 طريق از كه به شناختي آشنايي، افزايش .مي يابد كاهش پيچيدگي ترتيب اين به و شده فراهم جستجويي

 همچنين .دارد اشاره ست،ا آمده به دست مشابه هاي سايت وب يا فروشنده يك وب سايت در قبلي تجارب

 تحليل به توان مي مثال عنوان به گردد، ايجاد محاسبه نيز بر مبتني فرايند يك طريق از تواند مي اعتماد

 و سو يك از كالهبرداري يا تقلب امكان كه هايي موقعيت در كرد كه اشاره مشتري توسط زيان و سود هاي
م مه نيازهاي پيش مورد، اين در. كرد اشاره دارد، وجود معامله طرف دو بين سوي ديگر از همكاري امكان

 و اعتبار شهرت كه طلبانه فرصت رفتارهاي بروز از را) فروشنده(  ديگر طرف ، 15محاسبه بر اعتماد مبتني

 متقلبانه رفتار كه با باشند، داشته باور مشتريان وقتي بنابراين. مي دارد  برحذر مي اندازد، خطر به را وي

 .كرد خواهند اعتماد او به احتمال بيشتري با داد، خواهد دست از آورد، دست به آنچه از بيشتر وي فروشنده،
 بلوغ مرحله و اوليه مرحله در اعتماد بيندر پژوهش خود  ،)2000(  همكارانش و جارونپا و همچنين [16]

تجارت  اوليه مراحل رد الكترونيكي اعتماد كه معتقدند آنها .اند شده قايل تمايز تجارت الكترونيكي
 پياده به تفاوت بيشتر باالتر، مراحل در كه حالي در است وابسته فناوري عملكرد به احتماال الكترونيكي

 اعتماد وابستگي بر) 1999( مارسال زمينه، همين در .مي شود مربوط مختلف هاي شركت در فناوري سازي

تأئيد و حفظ آن در طول زمان مورد بحث قرار داده  ات اعتماد ايجاد از را آن و دارد تاكيد زمان به برخط
، كيفيت، كميت و به هنگام بودن اطالعات را در افزايش اعتماد مؤثر مي )2000(اربن و همكارانش  .است
جهت  شده برنامه ريزي رفتار شده تجزيه تئوري مدل از استفاده عنوان با ديگري مطالعه در [28]  .دانند

 تيلور مدل از شده، انجام ميالدي 2004 سال در  16شاي و فنگتايوان كه توسط  رنتياينت بانكداري مطالعه

 تئوري و شده برنامه ريزي رفتار منطقي عمل تئوري مدلهاي محققان اين در  .است شده استفاده تاد و

 شده زيهتج تئوري كه رسيدند نتيجه اين به و كرده مقايسه با يكديگر را شده برنامه ريزي رفتار شده تجزيه

 همكارانش و بارت [26] .مي دهد توضيح را قصد رفتاري بر موثر عوامل بهتر شده، برنامه ريزي رفتار

اعتماد  سطح بر مشتريان اينترنتي خريد قبلي تجارب كه معتقدند نيز) 2007( و همكارانش پنانن و )2005(

                                                 
13 Luhmann 
14 Familiarity 
15 Calculative-based trust 
16   Shih & Fang 
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نيز معتقدند كه تجارب قبلي ) 2007(و همكارانش  18پنانن) 2005( همكارانش و 17بارت .موثر مي باشد آنان
بصورت تجربي اين ) 2005(بارت و همكارانش . خريد اينترنتي مشتريان بر سطح اعتماد آنان مؤثر مي باشد

تاكيد  موضوع اين به خود توصيفي در پژوهش) 2007(پنانن و همكارانش . ادعا را بررسي و اثبات نموده اند
براي فرايند ايجاد اعتماد  19بي مبتني بر ارزش هاي شخصيچارچو خود پژوهش در آنها .اندداشته

 به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر اين فرايند، در» تجربيات مشتريان«الكترونيكي در مشتريان ارائه نموده اند 

 كنند مي ثابت همچنين )2005( همكارانش و بارت .است گرفته قرار تاكيد مورد آنها پيشنهادي چارچوب

 كنند ثابت مي ديگر عبارت به .مي باشد موثر مشتريان اعتماد سطح بر مهارت برخط فهم عنوان با عاملي كه

 ايجاد هاي مكانيزم ها و فناوري اينترنت، اطالعات، كاربري به نسبت مشتريان آگاهي و دانش ميزان كه

 [6] .باشد مي موثر آنان اعتماد سطح بر امنيت

 اثربخشـي  خـود  خـارجي،  متغير تاثير )1384(ادين و يزدانيسيد جو همچنين محققان ايراني از جمله 

 قـرار  بررسي را مورد خدمات بودن اين مفيد و استفاده سهولت مورد در فرد، ادراكات بر كامپيوتر از استفاده

 رفتـار  شـرح  مناسـبي بـراي   مـدل  تكنولوژي پذيرش مدل كه است داده نشان تحقيق اين يافته هاي .دادند

ازخـدمات   اسـتفاده  سـهولت  مـورد  در فـرد  ادراكـات  واقـع  در و اسـت  اينترنتي بانكداري خدمات از استفاده
 استفاده قصد با رايانه از استفاده در فرد ” اثربخشي خود“ نيز و خدمات اين بودن مفيد و اينترنتي بانكداري

 مـوثر  عوامـل  شناسايي عنوان تحت ديگر  پژوهشي در) 1382(ناصر [3] .دارد مستقيم رابطه اين خدمات از

 شـدن  كوتـاه  كـه  داد نشـان  شد، انجام بانكداري الكترونيك خدمات به تجاري بانكهاي مشتريان گرايش در

 اينترنت خط از مشتريان بودن الكترونيك و برخوردار بانكي خدمات بودن اعتماد قابل بانكي، امور انجام زمان

 در) 1389(لطيفـي و كاشـاني  [5]  .دارد يممسـتق  تاثير الكترونيك بانكي خدمات به آنها گرايش بر شخصي

تجربـه خريـد   «بـر دو عامـل    الكترونيكـي،  تجـارت  در مشـتريان  اعتمـاد  اهميـت  تبيـين  ضمن مطالعه خود
 عوامـل  بـين  از» مكانيزم هاي ايجاد امنيت« و اطالعات كاربري به نسبت مشتري دانش سطح«و » اينترنتي

 به ايراني مشتريان اعتماد بر عوامل اين اثر ميداني ا انجام مطالعهب و كرده تمركز الكترونيكي، اعتماد بر موثر

 بـر  مـذكور،  عامـل  دو هر كه دهد مي نشان مطالعه نتايج .قرار داده اند و بررسي مطالعه مورد تجربي صورت

 سطوح خود تاثير مطالعه نيز در) 1388(گيالني نيا و موسويان  .باشد مي موثر ايراني اعتماد مشتريان سطح

 پـذيرش  مـدل  طبـق  بانكـداري الكترونيـك   خـدمات  از استفاده در مشتريان گرايش بر موثر عوامل مختلف

 مفيـد  شده، ادراك سهولت مدل اين طبق .داده اند قرار مطالعه مورد بانكداري را صنعت در ديويس فناوري

                                                 
17    Bart 
18    Pennanen 
19    Personal Values 
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مقايسـه    علي قيقتح روش .قرارگرفت بررسي، مورد شده امنيت ادراك اضافي عامل يك و شده ادراك بودن
 .گرفـت  قـرار  اسـتفاده  فرضـيات مـورد   آزمون جهت طرفه يك واريانس و تحليل تجزيه آماري، آزمون و اي

بانكداري  خدمات از استفاده در مشتريان گرايش بر موثر عوامل مختلف سطوح تاثير نشان داد تحقيق نتيجه
 تبيـين  بـراي  مـدلي  طراحـي  عنوان تحت كه ديگري درتحقيق) 1388 (رحمتي .است متفاوت الكترونيكي

پـذيرش   سـرعت  بـر  كـه  عـواملي  شناسـايي  با هـدف  اينترنتي بانكداري پذيرش سرعت كننده تعيين عوامل
 و نـوآوري  ويژگيهـاي  كـه  نشان داد، داده ها تحليل تجزيه نتايج .شد انجام هستند، موثر اينترنتي بانكداري
 بـازار  تسـهيلي  و شرايط هستند موثر اينترنتي نكداريبا پذيرش سرعت بر مستقيم به طور فردي ويژگيهاي

 اينترنتـي   بانكـداري  پـذيرش  سـرعت  و فردي ويژگيهاي و نوآوري ويژگيهاي بهواسطه و غيرمستقيم بهطور

  [4] .مي گذارد تأثير

   :ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

اپذير از تجارت الكترونيك مطرح است و امروزه در ايران بانكداري الكترونيك به عنوان بخشي تفكيك ن
 .را جهت مشتريان خود از طريق اينترنت فراهم آورده اند 20آناليندر اكثر كشورهاي پيشرفته بانكها خدمات 

رشد بانكداري الكترونيك داراي جهشي بي سابقه بوده است و ترديدي نيست كه براي ورود به بازارهاي 
اني داشتن نظام بانكي كارآمدي كه بتواند با دقت، و با تكنولوژي هم جهاني و عضويت در سازمان تجارت جه

اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات خريد و . سطح با بانكهاي پيشرفته رقابت نمايد، ضروري است
فروش، سفارش خريد، انتقال پول، حمل و نقل كاال و ترخيص از گمركات به صورت الكترونيكي پشتيباني 

ظام بانكداري ما طي بيست سال گذشته بنا به ضرورت ها و تفكراتي، دولتي اداره شده و چنين ن. مي شود
مديريتي يعني اعمال رويه هاي تكليفي و دستوري خسارت جبران ناپذيري به نظام اقتصادي كشور زده 

است به بي  در نظام بانكي ما مشتري ساعتها در صف مي ماند و زمان كه ارزشمند ترين سرمايه آدمي. است
خدمات محدود و . مشتريان و كاركنان از وضع موجود ناراضي هستند. اعتبار ترين ارزشها بدل گشته است

حاكميت مديريت دولتي بر بانكها و . توليد كننده خدمت، انگيزه اي براي خالقيت خدمت ندارد. گران است
تري به دليل اينكه سود ناشي از مشاركت از فقدان فضاي رقابتي هر دو بنيان نظام بانكي را ويران كرده و مش

امروزه در  .نمي كند در بيرون از سيستم بانكي مشاركت بهتري دارد طريق بانك كفايت حتي تورم را
با توجه به تنوع مدل هاي بانكداري . نوع خدمات مالي نمي توان اشاره كرد 35بانكهاي ايران به بيش از 

شود اگر نتوانيم از فرصت ها و بستر هاي موجود به نحو مطلوبي استفاده  يدردنيا كه روز به روز نيز بهينه م

                                                 
20 Online 



                  
  

   هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بيناولين 
                                                                                                                     

 

8 
 

كنيم قطعاً در آينده نزديك در ايران با چالش هاي بسياري براي توسعه اقتصاد ديجيتالي كه پايه و اساس 
  . آن را بانكداري الكترونيك تشكيل مي دهد مواجه خواهيم شد

  :تحقيق مفهوميچارچوب 

چنين براي نخستين بار است كه  دبيات موضوعي مربوط، و با توجه به اينكه تحقيقي اينمستند به مرور ا
  .شودمي مفهومي زير استفاده ) الگو(شود لذا در تحقيق حاضر از چارچوب در محدوده جامعه آماري انجام مي

  

  

  

  

  

  

  

  

 چارچوب مفهومي تحقيق: 1 تصوير

  

با ذيل هاي ستند به مرور ادبيات موضوعي فوق،  فرضيه در اين تحقيق ضمن مطالعه مفاهيم بنيادي و م
  :د گرفتنمورد بررسي و آزمون قرار خواهجه به چارچوب مفهومي تحقيق .ت

 سودمندي(بانكداري الكترونيكي پذيرش و مازندراناستان  صادراتمشتريان بانك  اعتماد ميانبين   -

  .دارد وجود معناداري رابطه )شده ادراك

 نگرش(بانكداري الكترونيكي پذيرش و مازندراناستان  صادراتمشتريان بانك  تماداع ميانبين   -

  .دارد وجود معناداري رابطه )انمشتري

  

  اعتماد مشتريان

  
  

پذيرش بانكداري 
 الكترونيك

 سودمندي ادراك شده

 نگرش مشتريان

 سهولت ادراك شده

 نيت رفتاري مشتريان
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نيت (بانكداري الكترونيكي پذيرش و مازندراناستان  صادراتمشتريان بانك  اعتماد ميانبين   -
 .دارد وجود معناداري رابطه )رفتاري

 سهولت(بانكداري الكترونيكي پذيرش و مازندراناستان  صادراتمشتريان بانك  اعتماد ميانبين   -

 .دارد وجود معناداري رابطه )استفاده

  روش تحقيق

پردازي، يعني، بسط يا بهبود تئوري هاي موجود، مقايسه ي  با توجه به روش هاي چهارگانه ي ديدگاه تئوري
ا استفاده از ديدگاه هاي تئوريكي مختلف و باالخره اي خاص ب ديدگاه هاي تئوريكي مختلف، بررسي پديده

در محيط و شرايطي جديد روش ) تحقيقي كه قبالً انجام شده است(اي مستند و تكراري  بررسي پديده
جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه مشتريان فعال [11]  .گيرد تحقيق حاضر در گروه چهارم قرار مي

نفر  6351تشكيل مي دهند كه تعداد آنها حدوداً ) كترونيكي بانك صادراتاستفاده كنندگان از خدمات ال(
بر اين اساس با توجه به . نفر مي باشند 362بوده كه تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان در حدود 

طراحي شده كه  بمنظور ) 1- 5( سؤال در مقياس ليكرت با بازه 20متغيرهاي تحقيق پرسشنامه اي حاوي 
گيري از ادبيات موضوعي  سازي پرسشنامه تحقيق، از رويه استخراج اجزاء متغيرهاي مورد اندازهمعتبر

. اي مقدماتي استفاده شده استگيري از نظرات متخصصان و نيز نمونهسازي آن با بهرهتحقيق، و آنگاه بومي
نفر از اساتيد و خبرگان  11آزمون در اختيار تعداد  بدين منظور، پرسشنامه طراحي شده، بصورت پيش  [2]

نفر از اعضاء  31قرار گرفت آنگاه پس از اخذ نظرات اصالحي و تعديل موادي از آنها، مجدداً در اختيار تعداد 
جامعه آماري بعنوان نمونه مقدماتي قرار گرفت و طبق نظرات اصالحي اين گروه نيز از مرتبط بودن سؤاالت 

در نهايت، پرسشنامه نهايي طراحي و در اختيار . طمينان حاصل شدبا توجه به جامعه آماري مورد مطالعه ا
ها  آوري داده پرسشنامه عودت داده شد و براي جمع 302اعضاي نمونه آماري قرار گرفت كه از اين تعداد، 

نيز كه بعنوان يكي از معيارهاي سنجش روايي  GFI = 0.98در ضمن، شاخص . مورد استفاده قرار گرفت
   [14]. بدست آمده است 0.90قيق بيشتر از  است در اين تح

فوق % 24ديپلم، % 22زير ديپلم، % 4زن بوده، از نظر سطح تحصيالت % 27مرد و % 73در نمونه مذكور 
 25زير % 9از نظر شرايط سني . داراي مدرك دكتري بوده اند% 2فوق ليسانس و % 10ليسانس، % 38ديپلم، 
. سال بوده اند 55باالتر از % 1سال و  45- 55بين % 4سال،  35-45بين % 31سال،  25-35بين % 55سال، 

از طريق % 17آنها به توصيه مشتريان ديگر بانك صادرات، % 9افراد به طور مستقل و شخصاً، % 34همچنين 
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باقيمانده با % 7با مطالعه بروشورها و از طريق تبليغات و % 23بوسيله اينترنت، % 10اقوام و دوستان، 
  .يگر با خدمات بانكداري الكترونيك بانك صادرات آشنا شده اندروشهاي د

گيري نيز روشهاي مختلف و متعددي وجود  ابزار اندازه) پايايي(بمنظور تعيين قابليت اعتمادو همچنين 
تواند با ضريب  گيري مي سازگاري دروني ابزار اندازه. دارد كه يكي از آنها سنجش سازگاري دروني آن است

اين روشي است كه در اغلب تحقيقات مورد استفاده قرار   [9] [10]    .گيري شود نباخ اندازهآلفاي كرو
 55/0و حتي  6/0باشد اما مقادير   7/0اگر چه حداقل مقدار قابل قبول براي اين ضريب بايد  [25] .گيرد مي

بوده  93/0گيري  ندازهدر تحقيق حاضر، قابليت اعتماد ابزار ا. [23] [29] نيز قابل قبول و پذيرش است
  . است

  

  :)Lisrel( آزمون مدل معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل

  
   T Valueضرائب   - 2تصوير 
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  ضرائب  استاندارد - 3تصوير 

  
  )غير استاندارد(ضرائب  برآوردي - 4تصوير 

  

  تقلضرايب مدل معادالت ساختاري بين متغيرهاي وابسته و مس -1جدول 

  )y( اعتماد  متغير وابسته

 ادراك سودمندي  مستقل متغيرهاي
 )V3( شده

 استفاده سهولت
)V4( 

 انمشتري نگرش
)V5( 

  نيت رفتاري
)V6( 

T Value  73/5  77/2  78/2  34/0  

ضرائب اثرگذاري 
  استاندارد= مستقيم

24/0  14/0  26/0  02/0  

ضرائب اثرگذاري 
  02/0  26/0  11/0  28/0  غيراستاندارد= مستقيم

 GFI = 0.94  ,  AGFI     شود كليت مدل تأييد مي   RMSEA=0.01  رد كليت مدل/ تأييد
= 0.85  ,  NFI=0.97  ,   NNFI=0.88 

  

  با توجه به مدل استاندارد معادله ساختاريوابسته و مستقل اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي 
Y= 0/24 V3 + 0/14 V4 + 0.24 V5 + 0/24 V3(0/27 V4) + 0/24 V3(0/60 V5) + 0/24 V3(0/61 
V6) + 0/14 V4(0/27 V3) + 0/14 V4(0/46V5) + 0/14 V4(0/42 V6) + 0/26 V5(0/60 V3) + 0/26 
V5(0/46 V4) + 0/26 V5(0/72 V6)  
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  ها و نتايج يافته

م با متغير وابسته به طور مستقيحاصل از آزمون ليزرل نشان داده كه متغير نيت رفتاري مشتريان نتايج   -♦
اما . اعتماد رابطه نداشته، اما از طريق متغيرهاي ديگر به طور غير مستقيم با متغير مستقل ارتباط دارد

متغيرهاي سودمندي ادراك شده، سهولت بكارگيري خدمات الكترونيك، نگرش استفاده از بانكداري 
رابطه مستقيم و هم روابط غير مستقيم داشته  الكترونيك و نيت رفتاري مشتريان با متغير وابسته اعتماد هم

  .اند

دهد كه با توجه به اينكه ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده  نتيجه آزمون آلفاي كرونباخ نشان مي -♦
)93/0Alpha= ( مي باشد مي توان نتيجه گرفت كه فرض صفر تأييد مي شود و اين بدين  70/0بيشتر از

  .در حد قابل قبولي است تحقيق حاضر نامه شقابليت اعتماد پرسمعني است كه 
نظرات پاسخگويان نمونه آماري در مورد دهد كه  نتيجه آزمون فريدمن مربوط به كل متغيرها نشان مي -♦

همچنين متغير نيت رفتاري بكارگيري بانكداري . بوده استنيكسان متغيرهاي تحقيق حداقل در يك مورد 
به ترتيب داراي بيشترين و كمترين اهميت  34/3ستفاده اعتماد  با رتبه و متغير ا 31/4الكترونيك با رتبه 

به عبارتي پاسخگويان به نيت رفتاري بكارگيري بانكداري الكترونيك اهميت . در كل متغيرها بوده است
  .بيشتري داده اند

  
  آزمون فريدمنبر اساس  رتبه بندي متغيرها -2جدول

    

  

  

  

  

  

  

  متغيرها رتبه اهميت
 اعتماد 3.34

 سودمندي ادراك شده 4.17

 سهولت ادراك شده 3.43

 نگرش استفاده  3.94

 نيت رفتاري  4.31
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  بحث و مقايسه

از نظر مقايسه نتايج اين تحقيق با مطالعات ديگران و توليد علم و نظريات حاصل از تحقيقات 
  :شرح ارائه كرد توان مواردي را بدين اي و ميداني مي كتابخانه

  :با تحقيق حاضر همخواني دارند... يي كه از نظر متغير يا موضوع و پژوهشها

 كاربري به نسبت مشتري دانش سطح«و » تجربه خريد اينترنتي« تأثير عوامل) 1389(لطيفي و كاشاني

 .داده اند قرار و بررسي مطالعه مورد ايراني مشتريان اعتماد بررا  »مكانيزم هاي ايجاد امنيت« و اطالعات
گيالني  .باشد مي موثر ايراني اعتماد مشتريان سطح بر مذكور، عامل دو هر كه دهد مي نشان مطالعه نتايج

 استفاده در مشتريان گرايش بر موثر عوامل مختلف سطوح تاثيرخود  مطالعه درنيز ) 1388(نيا و موسويان 

 قرار مطالعه مورد را بانكداري صنعت در ديويس فناوري پذيرش مدل طبق بانكداري الكترونيك خدمات از

 شده امنيت ادراك اضافي عامل يك و شده ادراك بودن مفيد شده، ادراك سهولت مدل اين طبق .داده اند

كيفيت، كميت و به هنگام بودن اطالعات را در افزايش  ،)2000(اربن و همكارانش . قرارگرفت بررسي، مورد
 تجربه بر مبتني عوامل به نسبت مثبت ارزيابي، )2004( الندگرن و والزاچهمچنين  .دانسته انداعتماد مؤثر 

را  الكترونيكي فروشي خرده به مشتري اعتماد بر و ارتباطات، رضايت زمان و طول در تجربيات قبيل از
 قبلي تجارب كه معتقدند نيز )2007( و همكارانش پنانن و )2005( همكارانش و بارت. بررسي كرده است

 مي ثابت همچنين )2005( همكارانش و بارت. باشدمي  موثر اعتماد آنان سطح بر مشتريان اينترنتي خريد

سيد جوادين و . باشد مي موثر مشتريان اعتماد سطح بر مهارت برخط فهم عنوان با عاملي كه كنند
 خدمات از استفاده رفتار شرح مناسبي براي مدل ،تكنولوژي پذيرش مدل كه ندا داده نشان) 1384(يزداني

 مفيد و اينترنتي ازخدمات بانكداري استفاده سهولت مورد در فرد ادراكات واقع در و است اينترنتي يبانكدار

 رابطه اين خدمات از استفاده قصد با رايانه از استفاده در فرد ” اثربخشي خود“ نيز و خدمات اين بودن

 دارد مستقيم

  :پژوهشهايي كه با تحقيق حاضر متفاوت هستند

 نتايج .را بررسي كردههستند موثر اينترنتي بانكداري پذيرش سرعت بر كه مليعوا) 1388 (رحمتي

 سرعت بر مستقيم به طور فردي ويژگيهاي و نوآوري ويژگيهاي كه نشان داد، ي ويداده ها تحليل تجزيه

 ويژگيهاي واسطه به و غيرمستقيم طور به بازار تسهيلي و شرايط هستند موثر اينترنتي بانكداري پذيرش

پژوهش  در )1382(ناصر .گذارد مي تأثير اينترنتي  بانكداري پذيرش سرعت و فردي ويژگيهاي و آورينو
 بانكداري الكترونيك خدمات به تجاري بانكهاي مشتريان گرايش در موثر عوامل شناسايي عنوان تحت خود
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الكترونيك و  بانكي خدمات بودن اعتماد قابل بانكي، امور انجام زمان شدن كوتاه كه داد نشاناشاره كرده و 
 مستقيم تاثير الكترونيك بانكي خدمات به آنها گرايش بر شخصي اينترنت خط از مشتريان بودن برخوردار

 جهت مطالعه شده برنامه ريزي رفتار شده تجزيه تئوري مدل از استفاده عنوان با ديگري مطالعه در .دارد

 تاد و تيلور مدل از شده، انجام ميالدي 2004 سال در شاي و  فنگ تايوان كه توسط اينترنتي بانكداري

 تجزيه تئوري و شده برنامه ريزي رفتار منطقي عمل تئوري مدلهاي محققان اين در  .است شده استفاده

 رفتار شده تجزيه تئوري كه رسيدند نتيجه اين به و كرده مقايسه با يكديگر را شده برنامه ريزي رفتار شده

 .مي دهد توضيح را قصد رفتاري بر موثر عوامل هترب شده، ريزي برنامه

با توجه به تحقيقاتي كه توسط ديگران انجام شده، در اين تحقيق سعي شده است تا بصورتي جامع و 
همچنين اثر تك . و رابطه آن با اعتماد بررسي گردد بانكداري الكترونيكي پذيرشيكپارچه عوامل مؤثر بر 
، نگرش بكارگيري دراك شده و سهولت استفاده از بانكداري الكترونيكسودمندي ا(تك متغيرهاي مستقل

 . بر متغير وابسته اعتماد سنجيده شده استانكداري الكترونيكببانكداري الكترونيك، نيت رفتاري 

  

  جمع بندي

 صادراتان بانك مشتري اعتمادوجود رابطه بين  انجام شده نشان ازنتايج حاصل از تجزيه و تحليل هاي 
لذا در ادامه پيشنهادات محقق به منظور بهبود . مي باشد بانكداري الكترونيكي پذيرش و مازندرانان است

  : شده استوضعيت موجود با توجه به متغيرهاي تحقيق ارائه 
 مي اينترنتي و الكترونيكي بانكداري كاربران نگراني ترين اصلي و مهمترين اعتماد عدم و امنيت امروزه

 بانكداري نوع اين خدمات از تا شوند مي وصل اينترنت شبكه به كه بانكداري اينترنتي رانكارب براي .باشد

بنابراين مديران بايد در تصميم گيريهاي . است اي برخوردار العاده فوق اهميت از اعتماد  ،كنند استفاده
يد از سوي مديران به اين ويژگي با. سازمان، تعهد به وعده ها و عاليق مشتريان خود توجه ويژه اي نمايند

مستقيماً با مشتريان در ارتباط بوده و بهتر مي توانند كه كاركنان نيز انتقال يابد چون اين كاركنان هستند 
از آنجايي كه پذيرش بانكداري الكترونيك در اين پژوهش شامل متغيرهايي  .نظر مشتريان را جلب نمايند

مات بانكداري الكترونيك، نگرش بكارگيري از خدمات و چون سودمندي ادراك شده، سهولت استفاده از خد
نيت رفتاري بانكداري الكترونيك بوده است، و همه اين متغيرها رابطه مثبت و معناداري با اعتماد مشتريان 
نسبت به خدمات بانكداري الكترونيك داشته اند، بنابراين مديران بايستي به نكاتي چون سرعت خدمات 

سادگي استفاده از خدمات بيشتر توجه نموده و برنامه اي تدوين نمايند تا افراد بيشتري اينترنتي، راحتي و 
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همچنين با استفاده از تبليغات مفيد و مؤثر و نيز فرهنگ سازي . به سمت استفاده از اين خدمات روي آورند
ع تغيير داده و آنها را استفاده از خدمات الكترونيكي نيز مي توان نگرش افراد و جامعه را نسبت به اين موضو

 .تشويق به پذيرش اين نوع خدمات نمود
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Abstract 

   

Nowadays Internet banking which uses variety of Internet based software and hardware 

technologies is current and expanded. Web based bank services provide users with managing 

financial affairs such as the money transfer process between accounts easier and faster than 

before. Nevertheless, security threats have been widely recognized as one of the main 

obstacles to the adoption of Internet banking.  

For encountering possible threats, different security services and mechanisms are proposed. 

We propose a security framework to enhance Internet banking security. This framework is 

used to identify and evaluate threats of Web based money transfer process and elicit its attack 

tree. 

The authors also propose to add a defense tree which includes security services and 

mechanisms; in conjunction with attacks risk to the attack tree. It is concluded that the 

combination of these methods will help to make decisions about selecting appropriate 

security services and mechanisms. 

 

Keywords: Internet based money transfer; Threat modeling; Attack trees; Defense trees; Risk 

assessment; Security services and mechanisms 

 

 

 

 

I. Introduction 
 

The increasing volume of electronic commerce demands corresponding electronic payment 

processes which offered by financial institutions and banks. In addition, previous activities 

like bills payment, money transfers between accounts, and credit card related transactions 

need to be processed online. In fact, the customer oriented demand on Internet banking 

increases [1]. Moreover, Internet banking makes transactions faster, easier and cheaper. 
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Nevertheless, the benefits of this new approach stand against severe security issues, which it 

brings along. 

Integrity, confidentiality and availability are typical requirements for a secure system. Any 

potential occurrence, malicious or otherwise, that might damage these properties is a threat. 

In addition, any action targeting at violation of one of them is called an attack, the possibility 

for an attack is called a vulnerability [2]. The threats of Web based bank services are 

increasing day by day. These threats have emerged as the main barrier to the adoption of 

Internet banking among the costumers [3].  

Security services are inevitable for encountering the threats of Web service and mitigating 

their risk. They typically implement portions of security policies and are implemented via 

security mechanisms [4]. 

There are different security services and plenty of mechanisms to satisfy them. Selecting 

appropriate security services and their mechanisms becomes one of the elaborated decisions 

of IT managers. In this paper, a threat oriented approach is proposed to evaluate security of 

Internet banking and selecting countermeasures based on the risk metric by means of threat 

modeling. For this intention, money transfer process via Internet is selected.   

The rest of the paper is organized as follows. After the literature review and introduction of 

the methodology, we will examine the concept of threat modeling. It presents the STRIDE 

model and then proposes a security framework. Afterwards, we introduce attack and defense 

trees. Section VI defines concepts of security service and mechanism. Section Ⅶ discusses 

the risk metric and introduce a method to measure it, for making security decisions. We 

examine Web based money transfer process in section Ⅸ. Finally, we conclude about the 

work presented in this paper. 

 

II. literature review  

 

In recent years many researchers have started research around Internet banking security. The 

concerns of some researches include the issue of Internet banking risk control like in [5] and 

[6]. Dimitriadis, C [7] proposed an attack tree to analyze the security of Internet banking 

based on authentication mechanisms. The findings demonstrated addressing and assessing the 

security of Internet banking requires specialized knowledge on vulnerabilities, attacks and 

countermeasures. Aburrous et al [1] proposed an intelligent performance assessment model 

for evaluating e-banking security websites and showed that direct internal attack risk has a 

large impact on e-banking security performance. Karim, Z [3] and others in towards secure 

information systems in online banking, found out the threats of information security of online 

banking with some real successful fraudulent activities happened in the past and proposed 

different security measures that can be taken to protect the internet frauds. Lao, G and Wang, 

X [8] from Shanghai University, considered Internet banking security problems and explored 

various of security mechanism measures to analyze the current representative of the online 

banking security measures with the case of professional version of China Merchants Bank’s 

personal Internet bank. 

Identification and evaluation of Internet banking attacks by eliciting threats in an organized 

manner can help further analysis and extract attack and defense trees which could be useful in 

selecting appropriate security services and their mechanisms to mitigate risk. However, to our 

knowledge, there is no study that examines this. Aiming at this purpose we propose a threat 



 

 

                                                    هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

 

3 

 

oriented framework to evaluate security of Internet banking and selecting countermeasures 

based on the risk metric by means of threat modeling. 

 
III. Methodology 

 

In this article, our proposed framework is used to identify threats and elicit attack and defense 

trees. A method for assessing risk is introduced. For measuring risk of attacks the 

experimental method based on experts’ opinions is used.   
 

IV. Threat Identification 

 

A. STRIDE Threat Model 

 

Threat modeling is a risk assessment process. It is used to find out security problems before 

investing money, time and resources [9]. One of the main outputs of threat modeling is the 

STRIDE model. STRIDE is an abbreviation of following words: 

• Spoofing: Illegal access and use of a user’s authentication information such as user 

name and password; 

• Tampering: An unauthorized modification of data. For example altering data as it 

flows between two computers over the Internet; 

• Repudiation: The ability of the users to deny that they performed specific actions or 

transactions and there is no way to abide the agreements. 

• Information Disclosure: The unwanted exposure of information to people who are not 

allowed to access it;  

• Denial of Service: The process of making a system or application unavailable to the 

legitimate users; 

• Elevation of Privilege: Unprivileged users gain privileged access. 

STRIDE is the commonly used method of determining threats to classify them and evaluate 

security of a system. Attacks are analyzed and categorized, with respect to the attacker’s 

objective in STRIDE model [10].  

On the other hand, attackers sometime do not pursue especial and just one objective. For 

example cross-site request forgery attack could simultaneously be a spoofing and elevation of 

privilege attack.     
 

B. Layered Security Framework 

 

In this section, we introduce a security framework for Internet banking. Our approach is 

based on Open Systems Interconnection (OSI) model. This model has defined a seven layer 

stack that consists of Physical, Data link, Network, Transport, Session, Presentation and 

Application layers. The framework is shown in Fig. 1, it consists of: 

 

• Physical layer threats: The Physical layer provides the hardware means of sending and 

receiving data on a carrier, including cables, cards and physical aspects. Snip a fiber optic 

cable is one of this layer’s threats. 

• Data link layer threats: The Data link layer is where the logical information like IP 

addresses is translated into the actual electrical pulses that travel over the Physical layer. 

It furnishes transmission protocol knowledge and management and handles errors in the 

Physical layer, flow control and frame synchronization. ARP spoofing is a threat of a 

Data link layer. 
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Internet banking Security Framework 

 

• Network layer threats: The Network layer handles the routing of the data; sending it in 

the right direction to the right destination on outgoing transmissions and receiving 

incoming transmissions at the packet level. IP spoofing, DNS spoofing and Traffic 

analysis are this layer threats. 

• Transport layer threats: The Transport layer provides transparent transfer of data 

between end systems, or hosts, and is responsible for end-to-end error recovery and flow 

control. Network eavesdropping is an example of threats in this layer. 

• Session & Presentation layers threats: The Session layer establishes and manages and 

terminates connections between applications. The Presentation layer establishes context 

between Application layer entities, in which the higher layer entities may use different 

syntax and semantics if the presentation service provides a mapping between them. These 

two layers are closely related, so we consider them with together. Dictionary attack, 

Session hijacking, Session replay and Cookie replay are these layers threats. 

• Application layer threats: The Application layer provides a means for the user to 

access information on the network through an application. This layer is the main interface 

for the user to interact with the application and therefore the network. Man in the 

browser, Brute force password guessing, FTP dictionary attack, Failure to encrypt 

message, Theft of encryption keys, SOAPAction spoofing, WS-Addressing spoofing, 

Cross site request forgery are this layer’s threats. 
 

V. Attack and Defense Trees 

 

In order to decompose a high level threat into intermediate objectives and finally to 

individual attacker actions, the concept of threat logic trees was created. Attack tree 

structures with child nodes having AND or OR relationships. The root node is the attacker's 

main goal. It is then decomposed into sub-goals and the sub-goals are further decomposed 

until leaf nodes representing the individual attacker actions are determined [11]. An attack 

tree is a way of collecting and documenting the potential attacks in a structured and 
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hierarchical manner. The mentioned method for determining and analyzing threats is a useful 

tool which could help extract attack trees.  

Attack tree provides a logical way to think about security. An attack tree is an appropriate 

mean in making security decisions. It could be used in selecting security services and 

mechanisms. 

While attacks are shown in attack trees, security services and mechanisms could be 

demonstrated in defense trees. The roots of the defense trees are security services and their 

loafs are security mechanisms. Indicating defense trees beside attack trees is a useful mean to 

analysis and find suitable countermeasures. 

 
VI. Security Services and Mechanisms  

 

A security service is a processing or communication service that is provided by a system to 

give a specific kind of protection to the resources and assets. Security services drive the 

enterprise policies that need to be enforced in all relevant points within the infrastructure. 

They address what security policies should be accomplished [12]. Security services are 

implemented via security mechanisms. Authentication, Authorization, Data confidentiality, 

Traffic flow confidentiality, Audit, Integrity, availability and Time management are examples 

of security services. 

A security mechanism is a technical tool or technique that is used to support a security 

service. It might operate by itself, or in conjunction with others, to provide a particular 

security service [4]. For example, Digital signature, Username and password, Smart card, 

Token, Biometrics and Single sign on are some of the mechanisms which satisfy 

Authentication security service. 

 ⅦⅦⅦⅦ. The Risk Metric 

 

By technology advancement, the number of ways and methods to encounter threats is 

increasing. In order to select appropriate security services and mechanisms the risk metric is 

used.  

To compare the amount of risk for each threat the Microsoft’s DREAD model is used. 

DREAD is an abbreviation of five bellow words: 

• Damage potential: How great is the damage if the vulnerability is exploited? 

• Reproducibility: How easy is it to reproduce the attack? 

• Exploitability: How easy is it to launch an attack? 

• Affected users: As a rough percentage, how many users are affected? 

• Discoverability: How easy is it to find the vulnerability? 

Defining amount of risk is possible by assigning to each attribute a rating between 1 (low) 

and 3 (high) and calculating the sum of them. The sum of ratings falls in the range of 5 to 15. 

Threats with overall ratings of 15 to 12 are classified as high risk, 11 to 8 as medium risk, and 

7 to 5 as low risk [13]. 

In this paper, the DREAD model is used to calculate loafs risk. AND nodes risk is calculated 

by regarding: 

RN=Max {Ri}, i=1: m;                                                (1) 

   While RN is the nodes risk, Ri is the leafs risk and m is the number of leafs. OR nodes risk 

calculation is via: 

RN=∑Ri/n, i=1: n;                                                (2) 

RN is the OR node’s risk, Ri is the leafs risk and n is the number of leafs. 
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ⅧⅧⅧⅧ. Web based Money Transfer Process 

 

Fig. 2 demonstrates Money Transfer process via the Internet. It is a Web base service. By 

means of the proposed framework, we determined threats and then extracted the attack tree 

which is shown in Fig. 3. 

The attacker’s goal is Transfer money to his own desired account himself. For achieving this 

goal, he might experience one of the ways which is shown as the sub goal. The leafs indicate 

attacks. Their risk is calculated by using the DREAD model. The nodes risk and the root’s 

total risk, are calculated based on (1) and (2).     

Defense tree is added at Fig.4. As mentioned, it’s leafs are security mechanisms, and the 

roots are security services. For simpilification we just show part of the defense tree. 

 

 

Figure 1.  Web based Money Transfer process 

 
For selecting security services and mechanisms, these steps are followed: 

1. Calculate risk in the attack tree, with a bottom-up approach. 
2. Select high risk nodes with an top-down approach. 
3. Choose and prioritize security services and mechanisms based on loafs risk. 
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Figure 2.  Web based Money Transfer process attack tree            

    
Figure 3.  Web based Money Transfer process attack and defense tree         ⅨⅨⅨⅨ.Conclusion 

 

Internet banking makes transactions faster, easier and cheaper. Nevetheless, it faces severe 

security threats. For encountering possible threats, different security services and mechanisms 

are proposed. Our security framework helps to enhancement Internet banking security by 

identifying and evaluating threats of Web based banking services and eliciting attack trees. 

The defense trees which include security services and mechanisms are added to the attack 

trees. Finally, selecting appropriate security services and mechanisms is possible by risk 

assessment. 
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  سيسرو وبي بر مبتن اريسي پرداخت ها يمعماري بر ليتحل
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  يدهكچ

ي پرداخت برا ريناپذاجتناب  ازين كي اريس، پرداخت اريسي همراه و توسعه تجارت ها تلفنبا رشد و نفوذ 

يي كاراي مطمئن و ها چارچوبي معماري و طراحامر مستلزم  نياكاالها و خدمات خواهد بود. البته  نهيهز

. انتخاب ندينما تيريمدستگاه واحد د كپرداخت از راه دور را با استفاده از ي زميمكاناست كه بتوانند 

 ستميسبودن  كارامد زانيمدر  تواند يميي ها ستميس نيچني ساز ادهيپي و طراحي براي مناسب تكنولوژ

  موثر باشد.

به عنوان مصرف كننده  سيسرو وبي تكنولوژبا استفاده از  اند توانستهي تلفن همراه ها دستگاهامروزه 

و  ها يژگيو، اريسي بر پرداخت مرورمقاله ضمن  نياعمل كنند.  2سيسروفراهم كننده  اي 1سيسرو

 سيسرو وبي بر مبتن اريسي پرداخت ها چارچوبو  ها يمعماري اجمالي بررسي آن، به ها يتكنولوژ

  .پردازد يم

ي مبتن اريسي پرداخت ها ستميسي براي علمي ها گزارشمختلفي كه در مقاالت و  هاي يمعمارمقاله  نيادر 

بر اساس  گريكدو سپس با ي شود يمشده است شرح داده  سازي يادهپي و طراحتاكنون  يسروس وببر 

يي، ناشناس بودن كارا، سرعت، تيامنعبارتند از:  پارامترها نياي از برخ. شوند يم سهيمقاي مختلف پارامترها

، اريسي پرداخت برا ، بستر مورد استفادهاريسپرداخت  نديفرابودن  ناهمگام افرد پرداخت كننده، همگام ي

                                                 
1
Service Consumer 

2
Service Provider 
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ي ها طرف انيمي ارتباط برقراري ها شبكهي ها يتكنولوژي و ارتباطي ها يتكنولوژ، ها يسسرو وبي ژگيو

  مختلف.

 

 يها عامل ؛يسسرووب  سازي يادهپ  يتكنولوژ ؛يسسروبر وب  يمبتن يمعمار ؛يارسپرداخت  :ها واژهكليد 

  .يارس

  مقدمه

ي كيالكترونپرداخت  ستميس 100از  شيبر حال حاضر در حدود ي انجام شده دها يبررسبا توجه به 

ي محتوا پرداخت، زانيمزمان پرداخت، يي مانند ها شاخصبا  ها ستميس نياوجود دارد.  اريسي و نترنتيا

 كيتفك گريكداز ي يتيامني ها يازمندينو  بودن برخط ريغ اخط يري بابيارز ،داريخرگمنام بودن  ،پرداخت

، باشد يم ها آن نيتر معمول كه GSM شبكهمورد استفاده عالوه بر  اريسپرداخت  يسترهاب. [5] شوند يم

3شامل 
HSCSD ،EDGE ،4

UMTS ي ارائه ارتباطي ها سيسرو نيتر جيرا كهاست  به ذكر. الزم باشد يم

5ي، صوت، كانال WAP ،SMSشامل  ها شبكه نياشده در 
USSD  وBroadcast امروزه باشد يم .

ي كاربردي ها برنامه شرفتيپ. با ميهستي تاليجيدي ها دستگاه نيب كارآمدترد انواع ارتباطات شاه نيهمچن

ي ها كننده مصرفي از كبه ي ليتبدي همراه ها تلفن، امروزه ها ليموباي تكنولوژ نيهمچنو  ليموباسمت 

 رينظي مالي ها تراكنشو قادرند انواع  اند شده ها دهنده سيسروارائه شده توسط  هاي يسسرو وببزرگ انواع 

انجام  ها يسسرو وبرا با استفاده از  تر دهيچيپي ها تراكنشي از اريبس، پرداخت قبض، رزرو هتل و ديخر

  دهند.

  آن ياجزاو  سيسرو وببه  ينگاه. 2

از  مختلف و يافزارها نرم نيبانتقال اطالعات  يبرا XML هستند كه از ييافزارها نرم ها يسسرو وب

است كه  يتوابع، شامل يسسرو وب يبرا ساده فيتعر كي. كنند يماستفاده  ينترنتياعمول م يها پروتكل

 كار نياي انجام برافرستد. ب يگريدرا به برنامه  جينتاو را انجام داده  ياعمال، ها آنبا استفاده از  توان يم

را  جهينتو  كند يم ارسال سيسرو كقالب استاندارد به ي كدرخواست خود را در ي سيسرو كنندهدرخواست 

  .كند يم افتيدر استاندارد موجود يها فرمت اساسبر 

                                                 
3
High Speed Circuit Switched Data 
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Universal Mobile Telephone Service 
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Unstructured Supplementary Services Data 
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را از  ها آنكه  هستند يخواص يدارا و كنند يماستفاده  HTTP پروتكلدر غالب موارد از  ها يسسرو وب

 عملكردنحوه  سازي يمخف -1عبارتند از  يسسرو وب يها يژگيو نيتر مهم. سازد يم زيمتما ها يتكنولوژ گريد

6بودن با استفاده از  فيتوصخود  - 2
WSDL 3 -  شدن مثال با جستجو در  كشفبودن و  ييشناساقابل

7
UDDI 4-  استفاده ازXML  استانداردها مانند  گريدوSOAP ياستانداردهااز  كيهر  انيم. ارتباط 

  نشان داده شده است: 1، در شكل اند شدهداده  حيتوضكه در باال  يسسرو وب

  

  

  يسسرو وبي موجود در استانداردها انيمباط . ارت1شكل 

 يمعمارتلفن همراه در  يها دستگاه يذاتبا توجه به مشخصات  ها يسسرو وباستفاده از  ليدال نيتر عمده

 - 4باند محدود  يپهنا -3 يمصرف CPU زانيم -2 تيامن -1عبارتند از  اريسپرداخت  يها ستميس

  8ها برنامه انيمارتباط 

  اريسپرداخت  يبرا سيسروبر  يمبتن يها يمعمار ياجمال يبررس. 3

به  يابي دست يبرا كيهر ارائه شده است كه  اريسپرداخت  يبرا ياريبس يها چارچوبو  ها يمعمار ،امروزه

رفته رفته  دتريجد يها يتكنولوژو در طول زمان با ظهور  اند گرفتهو مورد استفاده قرار  يطراح يخاصهدف 

پرداخته  ييها يمعمارآن دسته از  يبررسقسمت به  نيا. در اند افتهي يراتييتغشده و  ليتكم ها يمعمار نيا

ي ها سيسروو ارائه  اتيعملانجام  يبرا يسسرو وباز  ها آنشده و در  جاديا اريسپرداخت  يبراكه  شود يم

  استفاده شده است. اريسپرداخت 

                                                 
6
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7
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8
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  WS-aware mobile Device يمعمار 3.1

برنامه با  نيا. باشد يمسمت خود  يكاربردبرنامه  كي ازمندين ها سيسرواتصال به  يراب ليموباروش  نيادر 

Service Provider  وService Broker  يها پروتكلبا استفاده از WS-aware  شبكه كي يروبر 

 يها تيقابل كه شود يمبدل  9يغن رندهيگ سيسرو كيبه  ليموبا كار نيا. با كند يمارتباط برقرار  سيم يب

 كهمناسب است  يمواقع يبرا به خصوص ويسنار نيا. باشد يمرا دارا  XMLمانند پردازش  يا شرفتهيپ

است  ذكر. الزم به كند يفراخوانرا  ها آن يها سيسروتعامل داشته و  يمتنوع يها شركتبخواهد با  ليموبا

انجام شده و  ليموبات سم سيسرو كنندهتوسط برنامه درخواست  كياتومات كامال يستيباتعامل  نيا كه

 WS-brokerداشته باشد، برنامه با  ازينهتل  كيبه  كاربرندارد. به عنوان مثال، اگر  كاربربه مداخله  يازين

ارائه شده توسط هتل متصل  سيسروبه  قيطر نياتا از  كند يمهتل تعامل  نيتر كينزد كردن دايپ يبرا

را انجام دهد. از  ليموبا كاربرآن از حساب  كسرو  نهيهز پرداخت ايرزرو و  رينظ يبعد يكارهاشده و سپس 

 شرفتهيپباند و  يپهناحافظه و  كمبود، ها ليموبا اكثرنبودن پردازنده  يكافبه  توان يمروش  نيا مشكالت

از پروتكل  ،باند وجود دارد يپهناكه در  ييها تيمحدود ليبه دلورود اطالعات نام برد.  يها دستگاهنبودن 

SOAP استفاده شده است. اتصال به  گذرهدو  افتهيسعه توUDDI  در  ريتاخروش باعث بروز  نيادر

شده است.  يپروكسبر  يمبتن يمعمار، 3.2 يمعمار جاديامنجر به  كه شود يم يمشتردرخواست  افتيدر

  [4]. شود يم دهيد 2ه در شكل شمار يمعمار نيا يكل يشما

  
 WS-aware mobileيمعمار. 2شكل 

device   

 

  WS-agnostic mobile deviceي معمار. 3شكل 

  WS-agnostic mobile device يپروكسبر  يمبتن يمعمار 3.2

 در داده شد. حيتوضاست كه در باال  3.1 يمعمارمانند  يعموم يها يژگيواز لحاظ كاركرد و  يمعمار نيا

در  شده است وقبل  يمعمارنقش تلفن همراه در  نيگزيجا يپروكسبه نام  تيموجود كي ي،معمار نيا

                                                 
9
Rich Client 
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ي مركز تيموجود كي يمعمار نيادر  يپروكس. شود يم دهيد 3كه در شكل  قرار داردشبكه ثابت  يربنايز

مورد  ،ها آنو انتخاب  ها يسسرو وبنحوه استفاده از  يبرا يماتيتصمكاربران و ي كنترل اطالعات برااست كه 

و  WAP/WML يها پروتكل قيطرفن همراه از به تل يبازگشت ريمقاد .رديگ يماستفاده قرار 

iMode/cHTML  باعث شده است تا در زمان  يپروكساز  يريگ بهره. ابدي يمانتقال  سيم يبشبكه  يروبر

قرارداد شده در  ياستانداردهابا  يپروكس نيهمچنو  گردد ييجو صرفه شود يمكه انجام  يندهاييفرا

WWW  مانند  سيم يبشبكه  يها پروتكلوWSP، WDP  وUDP در  يپروكس نيا. مطابقت دارد

يي كارا ،تيامن آن مشكالتو عمده  باشد ساز مشكل تواند يم تر بزرگ يتجار يها مدلشده در  انيب يمعمار

  [4]. باشد يمرفتن استفاده قرار گ ءسوو مورد 

 Mobile Web Service Provider Framework يمعمار 3.3

مختلف  يافزارها سختو  افزارها نرم ،ها پلتفرمبه  يوابستگعدم  ي،ريپذف انعطا ي،سادگهدف  يمعمار نيادر 

 انيمشتر و، فراهم كنندگان شود يم دهيد 4شكل  در كه طور همان است. يسسرو وباستفاده از  يبرا

دارند. ارتباط  ها يسسرو وبشبكه خود جهت درخواست  ياپراتورهابه  سيم يباتصال  قيطراز  اريس سيسرو

 ارائه شده، هاي يسسرو وب يبراالزم  ماتيتنظجهت فراهم آوردن  SOAP يها اميپ لهيبه وسباط ارت نيا

 است. يرزبه شرح  يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهم [6] .گردد يم جاديا

عمر  ي وپردازشتوان  ،مانند حافظه اريس يها دستگاه يها تيمحدود ي جبرانبراي داتيتمهوجود  •

 دستگاه  يباتر

 در نظر گرفته شده است. انيمشترو  سيسروفراهم كنندگان  يبرا زين تيهوراز حا و تيامن •

كاربرد  هيالدر  ،درخواست شده يها سيسرو سازي يكپارچهو  يدسترس ،جستجو يندهايفرا •

 شده است. هيتعب

درخواست شده در سمت  سيسروحاصل از  جينتا شينما يبرا WML يتكنولوژاستفاده از  •

 اميپانتقال  يبرا SOAPو  اريس يسسرو وبمربوط به  اتيجزئ انيب يبرا WSDLي و مشتر

 موجود يها طرف انيم

راز حو ا تيامنمانند  نيمشترك يبرامختلف  يها سيسرو جادياي معمار نيادر  اپراتورها فهيوظ •

 اميپفراهم شده مانند  يها سيسرو ريسارداخت و پ ،تيموقعو اعالم  صيتشخ سيسرو ،تيهو

 ي است.ا رسانهو  يمتنكوتاه 
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 Mobile Web Service Provider Frameworkي معمار. 4شكل 

 Nokia-SUN اريسپرداخت  يمعمار 3.4

انجام امور  يبراو  باشد ينم يسازماندرون  اتيعملتنها محدود به  يمعمار نيادر  ها سيسرواستفاده از 

چارچوب  ،5در شكل  .رديگ يمار مورد استفاده قر B2Cو  B2B در سطح ييها سيسروي به دسترس ،اريس

ي با روش ارائه شده معمارنشان داده شده است.  Nokiaو  SUNمشترك  يمعمار يبرا ييباالسطح 

. باشد يمبودن،  كساني يكارچارچوب  كو تحت ي تيامني مثل منبع باز، اتيخصوصي دارا SUNتوسط 

. سازد يم يرپذ امكان رامطمئن  ريغ يها شبكهارتباطات در  زين يسسرو وب يبرا شناسه كياستفاده از 

و با سرعت  يسادگتا به  شده دهيپوش يافزار نرم يها APIبا استفاده از  مذكور چارچوب يها يدگيچيپ

داده  حيتوض يمعمار نيا يها يژگيواز  يبرخدر ادامه . [7]د كن يده سيسرو اريسبه كاربران  يمطلوب

  خواهد شد:

استفاده  يانيمشبكه  كيدر  سيم يب ياپراتورهااز  يمعمار نيادر  تيامنو  تيهواحراز  يبرا •

امر  نيارا دارد و  تيهوكننده احراز  جاديانقش  Identity Provider اي IDP كهشده است 

 هايي يسسرو وبداشتن  يبرا يمعمار نيادر طرف سوم موجود در  يدگيچيپموجب  تواند يم

 ، شود.كنند يمكار  ها دادهكه با 

 يها بخش انيم يمطمئن، چرخه شود يم دهيد تر يجزئ به صورت زين 5ه در شكل ك طور همان •

است  يمشتر كي، سيسرودرخواست كننده  نجاياوجود دارد. در  سيم يب ياپراتورها   و يخارج

 .كند يممورد نظر، اقدام  سيسرو افتيدر يبراخود  اريسكه با استفاده از دستگاه تلفن 

) و فراهم يمشتركاربر ( انيمارتباط  يبرقرار يبرا، Nokiaو  SUNمشترك  يمعماردر  •

  .استفاده شده است WAPاز درگاه  سيسروكننده 
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   Nokia-SUN اريسي پرداخت معمار ديخري پرداخت و ويسناري و كلي شما. 5شكل 

DRM يمعمار 3.5
  سيسرو وببا استفاده از  اريسپرداخت  يبرا 10

به شده است كه  يطراح i-mode يها ستميس يبرا NTT DoCoMoبر اساس چارچوب  يمعمار نيا

در ادامه  يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهماز  يبرخ. كند يمكار  ها يسسرو وبو با استفاده از  اريس صورت

  آمده است:

o  موجود در  اتيعمل يبرارا  هيتصفوجود دارد كه انجام عمل  يمطمئن، طرف سوم يمعمار نيادر

DRM  كند يم فايا، ها سيسرو وبو تعامل با. 

o يمعمار DRM 2.5، از نسل WAP  كند يماستفاده. 

o شده است. هيتعب يمعمار نيادر  يدسترساعمال حق  اتيعمل 

o يمعماردر  يمختلف يها طرف DRM  :داريخركننده، جادياوجود دارد كه عبارتند از ،

مطمئن و البته  هيتصف، پورتال و مركز DRM يمعمار يها يتكنولوژ، فراهم كننده كننده يعتوز

 نام دارد. سيسروبانك و ثبت كننده 

o قرار دارد. چهار بانك  سيسروو در مركز  ياطالعات يها بانكشده در  رهيذخاطالعات  هيكل

، بانك اطالعات صورت مجوزها، بانك اطالعات ييمحتوا، بانك اطالعات يها نامبا  ياطالعات

 و بانك اطالعات كاربران. ها حساب

بكار  نترنتياكار با  يبراشبكه ثابت كه  يكيارتباطات الزم است.  يبرقرار يبرادو نوع شبكه  يمعمار نيادر 

در  DRM يكل يمعمار. رود يمانتقال اطالعات و شبكه تلفن بكار  يبراكه  اريسشبكه  يگريدو  رود يم

                                                 
10

Digital Rights Management for Mobile Commerce using Web Services 
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ارائه  يها يمعمار ريساوجود دارد و آن را از  يمعمار نيادر مورد  كه يا نكتهقابل مشاهده است.  6شكل 

  .[5]است  سيسرووب  به صورت 11خانه هيتصف، وجود كند يم زيمتماشده 

 eMporioي معمار 3.6

 كه m-commerce شبرديپجهت توسعه و  كه باشد يم eMporioبرگرفته شده از پروژه  يمعمار نيا

 يمبتن يها سيسرو، اه سيسرو نيا يسر نياول. باشد ي، ماست يليموبا يها سيسرومشتمل بر چهار گروه 

 ليموبا كاربر ليپروفابا توجه به ، يمكان تيموقع، عالوه بر ها سيسرو نيابا اتصال به  كههستند  تيموقعبر 

 ليموبا، به كاربر يمياقل يها يژگيو گريد، اطالعات بر اساس زبان و شود يماطالعات آن از اپراتور گرفته  كه

برخط بودن پرداخت و  ريغ ليبه دل كه باشد يمپروژه پرداخت خرد  نياي ها استفاده گريداز  .شوند يمارسال 

ي ها استفاده گريداز  خواهد بود. ينييپاتراكنش در حد  نهيهز ،هيتصف نديفرافروشنده به  يوابستگوجوه تنها 

ي و سني ها ردهآن استفاده از  كاراساس  كه باشد يمهوشمند  غاتيتبلي استفاده از آن در معمار نيا كارآمد

ي معمار 7 شكل. در باشد يم غاتيتبل، جهت فرستادن ها آن ليپروفابا توجه به كاربران، ي ها مشخصه گريد

  روش آمده است. نيا

  
  eMporioي معمار. 7شكل 

  
  DRMي كلي معمار. 6شكل 
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Clearance house 



     

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                                                                                                  

 

9 

 

 Mobile Shopping Assistant يمعمار 3.7

نرم  انيم يساز كپارچهي يژگيوبر  ديتاك ،شود يمشناخته  اريس ديخر اريدست يتجاركه با نام  يمعمار نيا

برنده - برنده ياستراتژ كي يكپارچگي نيا. داردرا قابل ارائه  هاي يسسرو وبو  ليموبا يكاربرد يافزارها

به خاطر  توانند ينم اريس يكاربرد يافزارها نرمكه  ييجادر  توانند يم ها يسسرو وب كهجهت  نيااز  باشد يم

الزم  يمحاسباتقدرت  ،پردازش كنند اريس يكاربردهاي برارا  دهيچيپ يتجارمنطق  ،انمحدودش يها تيقابل

ي بزرگي ها كنندهمصرف  كههستند  ليموباي سمت كاربردي ها برنامه نيا گريدو از طرف  را فراهم آورند

  .كنند يمرا اداره  ها آنو  كرده جاديا ها يسسرو وبي برا

درخواست در  نياكه  دارد يماعالم  يسسرو وباستفاده از ي برارا درخواست خود  يمشتر يمعمار نيادر 

در  مايمستقدرخواست  ،موجود باشد يارتباطكه كانال  يصورت. در رديگ يمقرار  12همگام ريغصف  كي

در  يارتباطتا كانال  ماند يم يباقصورت درخواست در صف انتظار  نيا ريغو در  رديگ يمسرور قرار  ارياخت

 [2]. رديگدسترس قرار 

  وجود دارد عبارتند از: يمعمار نياكه در  ييها يژگيواز  يبرخ

 يسسرو وببه  ها اميپاز صف  اميپارسال و انتقال  يبرا SOAP يتكنولوژاستفاده از  •

جبران ضعف  يبراورود اطالعات  يبراو بلوتوث  باركد اسكنر، نيدورباستفاده از صدا،  •

 ورود اطالعات يها دستگاه

13فشرده كننده  استفاده از •
XML كه  ها درخواستو پاسخ  ها درخواست هيكلپردازش  يبرا

 .دينما جاديا سازي يرهذخ يبراو ارسال آن  ها داده ليتبددر  ييباال ييكارا تواند يم

 ها آناستفاده مجدد از  تيقابلو  انيمشتردرخواست  اميپ رهيذخ يبرا Cacheاستفاده از حافظه  •

به  يارتباط يها كانالباعث شده است تا  يمعمار نيادر  14طات هوشمندارتبا تيريمداستفاده از  •

 در دسترس باشند.واره و هم رنديگقرار  انيمشتر ارياختدر  نهيبه صورت

از  يريجلوگ جهيدر نتو  اديز ريتاخ جاديااز  يريجلوگ يبراهمگام  ريغاستفاده از ارتباطات  •

 كامل انتقال يقطع

آن  دنيچسبباند، و به هم  يپهنا، بسته به يمتوالو  تر كوچك يها بستهبه  يارسال اميپ ليتبد •

  يارتباط كانال يپهنابودن  كمجبران  يبرادهنده  سيسرودر سمت 

                                                 
12

Asynchronous Caller Queue 
13

XML Compressor 
14

Connection Manager 
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  .شود يم دهيد 8در شكل  و آنچه تا كنون در مورد آن گفته شد ديخر اريدست يمعماراز  ييشما

  

  
  Mobile Shopping Assistantي معمار. 8شكل 

 

  SEMOPSي معمار. 9شكل  

15 يمعمار 3.8
SEMOPS  

 ستميس كيبه  يابي دستهدف  باامن است كه  اريسپرداخت  سيسرو يمعمار ،SEMOPS يمعمار

  در ادامه آمده است: يمعمار نيا يها يژگيواز  يبرخباز و امن شروع به كار كرد.  اريسپرداخت 

 سيسروبالدرنگ،  ستميس كي جاديابه منظور  اريس يها يتكنولوژبا  بيترك، در يمعمار نيا •

16 يبراكاربر پسند و  اريسپرداخت 
POS شده است. جاديا يمجازو  يواقع يها 

 .قابل اعتماد سيم يبو  ليموبا يها يتكنولوژ نيدتريجدموجود و  ياستانداردهااز  استفاده •

 يمعمار نياتوسط  زين. پرداخت كالن اريسپرداخت خرد با پرداخت  يها سيسرو بيترك •

 .شود يم تيحما

در بر  يكم يها نهيهزاز موارد  ياريبسوجود دارد در  يمعمار نياكه در  يا ساده يها هيرو •

 .رنديگ يم

نسل سوم  يها يتكنولوژو  GSM ،GPRSمانند  ياريس يها شبكه يروبر  ها سيسرو هيكل •

 تلفن همراه، قابل دسترس است.

 رهيذخرا  انيمشترمربوط به  يها لماژوها قادر هستند  SIM Card Toolkitاز  يمختلفانواع  •

استفاده از  ييتواناامر داشتند حداقل حافظه و  نيا يبرا هياول طيشرا. تنها ندينماو اجرا 

 است. RSA يها تميالگور

                                                 
15

Secure Mobile Payment Service 
16

Points of sale 
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صورت  يتاليجيد يامضا اي PINورود اطالعات  لهيبه وسهر تراكنش  دييتا، يمعمار نيادر  •

 [9] .شود يمانجام  اريسشبكه  ياپراتورها ايبانك  يها استيساساس ر كه انتخاب آن ب رديگ يم

  .دهد يمامن را نشان  اريسپرداخت  يمعمار 9شكل 

m-F2FP يمعمار 3.9
17  

 نيااست.  قيطر نياو سفارش محصول از  اريسپرداخت  ،اريس يرودرروپرداخت  يمعمار جادياي اصلهدف 

ي روبر  يكاربردبرنامه  كيشود كه از  فيتعر اريسپرداخت  يكينزدابزار در  كي به عنوان تواند يم يمعمار

USIM اي كينزدارتباطات  يتكنولوژ و NFC
 ،اريستلفن  پلتفرم قيطراز  يمعمار نيا .كند يماستفاده  18

  :آورد يمفراهم  يمشتر يبرارا  اريسپرداخت 

 كيبا داشتن  نگيپاركمانند توقف در  يموارددر  ،رودررو به صورتعبور  يگواه كي جاديا .1

 مجوز عبور

پرداز خود يها دستگاهمانند  يكيالكترومكان يها ستميسرودررو در  به صورتپرداخت خرد  جاديا .2

 در كارواش خودرو اريسپرداخت  يها دستگاه اي

 آورده شده است: يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهماز  يبرخدر ادامه 

 است.ه شد يطراح 19بدون تماس يمال ياستانداردهااساس ر ب يمعمار نيا •

 قابل انجام است. هيثان يليم 150تراكنش در كمتر از  كي ي،معمار نيادر  •

است  يدر حال نياشده است و  يجاساز يمشتردرون تلفن همراه  SIM Cardدر  يكاربردبرنامه  •

 يبانك اتيعملبه  ربوطم يديكلاطالعات  سازي يرهذخ يبرا يامنمحل  تواند يم SIM Cardكه 

 گردد. يتلق

 يكاربرداز برنامه  تيحما تيقابل ديبا، يمشتردر دستگاه تلفن همراه  SIM Cardهر  •

JavaCard 2.1.1  لفهومارتباط با  يبرقرار ييتواناو NFC .را داشته باشد 

لحاظ  نيارا دارد و از  طيبلو فروش  اريسپرداخت  ستميسامكان اضافه شدن به هر  يمعمار نيا •

از راه دور  يها سيسرواستفاده از  يبراقدرتمند  يا لهيوسه دستگاه تلفن همراه را ب كي تواند يم

 [10]. كند ليتبد

                                                 
17

Mobile Face-To-Face Payment 
18

Near Field Communication 
19

Purse Contactless Standards 
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  .شود يممشاهده  10داده شد در شكل  حيتوضرو در رو  اريسپرداخت  يمعمارآنچه در مورد 

 

  m-F2FPي معمار. 10شكل 
 

 Trustable Runningي معمار. 11شكل 

Environment  

  Trustable Running Environment يمعمار 3.10

 به صورتاطالعات و توابع حساس  ينگهدارو  رهيذخ يبراابزار  نيبهتر دهوشمن يها كارت ،در حال حاضر

ارتباط برقرار كنند تا  يگريد يها ستميسو  ها مولفهقادر باشند با  ديبا ها كارت نيا ،نيهمچنهستند.  اريس

 رانيمد ،توسعه دهندگان يبرا كه نهيهز عالوه براما . ندينما جاديا يينهاكاربران  يبراامن را  يارتباطبتوانند 

هدف باشد.  زيناعتماد دشمن  نيتر بزرگ تواند يم يدگيچيپ ،دارد ييباال تياهم يينهاو كاربران  ها پلتفرم

در است. از راه دور  خودرو كي ازينمورد  يها سيسرو ياجراجهت امن  يطيمح جادياي معمار نيا ياصل

  :اند آمده يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهمادامه 

قابل نصب  ،از منابع در دسترس در خودرو يريگ بهره يبراخودرو  يروبر  ،امن ياجرا طيمح •

 يجانب يها مولفهو  ناامن اتيعمل انيمامن  نيگزيجا كي به عنوان تواند يم طيمح نيااست. 

 گردد. يتلق ي،تيامن يپردازشگرهاهوشمند و  يها كارت ،واسط كاربر يها مولفهمانند 

 .باشد يمحساس  يها سيسرو ياجراانتخاب و  ،فهرست يبرا يا لهيوس ي،معمار نيا •

هدف  يمعمار نيادارد. در  يبستگ افزار سختو  افزار نرم ي،طراحبه نوع  يمعمار نيادر  تيامن •

ابل ق 11در شكل  ها يژگيو نياو نه كمتر.  شتريبنه  ،امن است ،امن باشد ديبااست كه آنچه  نيا

 [10] .مشاهده است
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 Service Portal يمعمار اي GST S-PAY يمعمار 3.11

پرداخت از راه  يها سيسروخط و رب ديخر يبراواسط تحت وب  جاديا يبرا رساختيز كي ،سيسروپورتال 

از  ديخر جاديا ،ها آن نيمشتركمنابع و  تيريمد ،در دسترس يها سيسرو افتنيبستر امكان  نيادور است. 

واسط  ي،معمار نيا. در كند يمكاربران فراهم  يبرارا  ها آن يبراحساب  جادياو  ديخر يها كارت قيطر

 .رديگ يمقرار ي مشترو در سمت شده است كه در مركز پرداخت  جاديا يسسرو وببا استفاده از  يا ساده

  عبارتند از: يمعمار نيا يديكل يها مشخصه

، به كاربران اجازه دهد تا ديخر يها سيسرو تيريمدا ب تواند يم سيسروپورتال  ،ديخر كي يبرا •

 هيكلبه آن مراجعه كنند، و  ديخرمشخصه  كيخود را پر كنند، با استفاده از  ديخرفرم 

 .ندينما تيريمدپرداخت را  يها تراكنش

 .شود يمپرداخت توسط كاربر انجام  نديفراانتخاب روش پرداخت و انجام  •

 وب يها سيسروو  SOAPعبارتند از:  يمعمار نيار مورد استفاده د يها يتكنولوژ •

صورت حداقل  نيااستفاده شود، در  هينقل ليوسادر  يمعمار نيااز  الزم باشد كه چنانچه •

باز در  به صورت يا برنامه انيم اتيعملو  ديخر نديفرااز  يبانيپشت يبرا ها واسط يبرااستاندارد 

امكان وجود  نيا، يمعمار نيااستفاده از  گريدموارد . اما در شود يمدر نظر گرفته  هينقل ليوسا

مربوط به  نترنتيا يها پروتكلاستانداردها و  اي نترنتيامرورگر در  ياستانداردهادارد تا از 

XML/HTTP  مانندECML اي eBXml [10]. استفاده شود زين 

ارتباطات و  هيكل شكل نيانشان داده شده است. در  سيسروپورتال  يمعماراز  ييشما، 12در شكل 

داده  شينما كيالكترونپرداخت  جادياو  ستميسمختلف  ياجزا انيمارتباط  يبرقرار يبرا ها اميپ

  شده است.
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  GST Payment Agentي معمار. 13شكل   GST S-PAYي معمار. 12شكل 

  پرداخت خرد و كالن يبرا GST Payment Agent يمعمار 3.12

 OSGiاز چارچوب  يمعمار نيا. در ي قبل استمعمارمانند  يتا حدود يساختريز لحاظاز  يمعمار نيا

پرداخت  يها تراكنشانجام  يبرارا  ريپذ اسيمقو  يعموم يواسط ،پرداخت 20عامل نيااستفاده شده است. 

 يبرا 21امن طيمح از ،نيهمچن. كند يم يرپذ امكان اريسپرداخت  يابزارهاو  ها روشاز انواع  يبانيپشتبا  اريس

و  يورود يها دستگاهو يي نهااطالعات حساس در تعامل با كاربر  يروباال بر  تيامنبا  اتيعمل يرااج

  عبارتند از: يمعمار نيا يها يژگيو نيتر مهم .كند يماستفاده اطالعات  يخروج

و  كند يم تيحماپرداخت  يها روشاز  يمختلفكه از انواع  22واسط سطح باال كيفراهم كردن  •

را به  يديجد يها ستميسو  ها روشتا بتوان  كند يمامكان را فراهم  نيات كه باز اس يستميس

 عبارتند از: ها ستميس نيااز  يبرخآن افزود. 

o  يرو يكيالكترونكه به آن پرداخت  23پرداخت شده شيپپرداخت Chip Card  گفته

 .شود يم

o  3كه از  ياعتبار/يبدهكارت  قيطرپرداخت ازD-Secure خطرپرداخت ب يبرا 

 .شود يماستفاده 

 يمعمار نيا يها يژگيو گريدمختلف، از  سيسروفراهم كنندگان  انيمارتباط  يبرقرار ييتوانا •

 است.

                                                 
20

Agent 
21

Trustable Running Environment 
22

API 
23

Prepaid Payment 
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 24يمشتر ستميسارتباط امن در  هيال لهيبه وس يمال يها تراكنش يبرا ازينمورد  يتيامنسطح  •

روتكل پرداخت كه امكان آن توسط خود پ يزمان، در گردد يم جاديا HTTPSو  IPSecمانند 

 [10]وجود نداشته باشد. 

  قابل مشاهده است: يمعمار نيا يكل ينما ،13ل در شك

  m-DPي معمار. 14شكل 
  Web Service Frameworkي معمار. 15شكل 

25 يمعمار 3.13
m-DP  

 ورتبه صاست كه  اريسپرداخت  يبراارائه شده  يها يمعماراز  گريد يكي ،از راه دور اريسپرداخت  يمعمار

به كاربر  يمعمار نيا داده شده است. يشنمامدل آن  14 شكلدر  كه در بازار ارائه شده است زين يتجار

  :نمايد يمات زير را ارائه امكان

 يمالو اسناد  طيبل هيتهپرداخت خرد از راه دور مانند  يبرامحتوا  صيتشخامكان  .1

 يمالناد و ارائه اس نگيپارك هيورودمانند  ،ها تراكنش صيتشخامكان  .2

  اشاره شده است: يمعمار نيامشخصات  نيتر مهماز  يبرخدر ادامه به 

پرداخت را  اتيعملمورد نظر  يمحتواهر نوع  يبرا تواند يم يمشتر ،سيسرو نيابا استفاده از  •

 يبازآهنگ و  ديخر ،ها بزرگراه تيوضع يي،هواآب و  طيشرا ،مثال به عنوانانجام دهد. 

 شود يمباعث داده شد و  حيتوض 3.9شماره  يمعماركه در  m-F2FPشدن با  كپارچهيامكان  •

مورد  Debit/Creditكارت  قيطراستفاده از  يبرامشخص را  يها سيسرواز  يستيلتا بتوان 

 [10]استفاده قرار داد. 

                                                 
24

Client System Secure Communication Layer 
25

Mobile Distant Payment 
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 Web Service Frameworkي معمار 3.14

 يبرا ياصل انيجر كي كه باشد يم يسسرو وببر  يمبتن اريسچارچوب پرداخت  كيارائه  يمعمار نياهدف 

سه  يدارا اريسپرداخت شبكه  ستميسدهنده در آن وجود دارد.  سيسروو  يمشتر انيم اريسپرداخت 

سرور فراهم كننده محتوا  -2، شود يماستفاده  اريس صورت به كه  كاربر ليموبا -1شده است،  عيتوزبخش 

  .ازينمورد  يها سيسروفراهم كننده  يربنايز - 3

، نيهمچن. باشد يم HTTP/TCPپروتكل  قيطراز  يمعمار نياسرور فراهم كننده محتوا در  انيمتباط ار

سرور  انيمارتباط  .كند يم يرسان اميپ SMS قيطروجود دارد از  اريسدستگاه  يروكه بر  يكاربردبرنامه 

 SOAPاستاندارد  قيطر از زينوجود دارد  اريسدستگاه  يروكه بر  يكاربردفراهم كننده محتوا و برنامه 

 يبرا يمختلف يها چارچوباست كه در آن  يمعمار نيااز  ييباالمدل سطح  دهنده نشان 15شكل  .است

  [11]. اند شده سازي يادهپ، ها يسسرو وباز  يريگ بهرهبا  اريسپرداخت 

  شده يبررس يها يمعمار سهيمقا .4

ي فاكتورهابر اساس  سهيمقا نيا. ميپرداز يمشده در بخش قبل  ذكري معمار 14 سهيمقابخش به  نيادر 

  .باشد يمقابل مشاهده  1كه در جدول  باشد يم نهيزم نياموثر در 
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 اريسمختلف در پرداخت  يگرا سيسرو يمعمار سهيمقا.1جدول 

  يمعمارنام   فيرد
  يتكنولوژ

  يارتباط
  استانداردها  اريسشبكه  يتكنولوژ

ناشناس 

  بودن

 ديتاك

بر 

 تيامن

  اطالعات

 يوابستگ

به 

  پلتفرم

1  
WS-aware 

mobile 

Device  

XML,TinyXML, 

Voice XML 

WLAN 

GSM/GPRS 

SOAP   
 UDDI 

� �  �  

2  
WS-agnostic 

mobile 

device  

WAP/WML 

iMode/cHTML  

WSP,WDP, 

UDP 

WAP  
UDDI �  �  �  

3  

Mobile Web 

Service 

Provider 

Framework  

XML  
WML  
SMS 

MMS  

WAP  
SOAP  

 UDDI  

 WSDL 

�  �  �  

4  Nokia-SUN  
WML,SMS, 

MMS  
WAP 

GPRS  
SOAP  �  �  �  

5  eMporio  
SMS  
MMS  

GPRS/GSM  SOAP  �  �  �  

6  DRM   iMode  WAP 2.5  UDDI  �  �  �  

7  
Mobile 

Shopping 

Assistant  

XML 

SMS 

Msg Queue  

GPRS Bluetooth 

Wifi  
SOAP  �  �  �  

8  SEMOPS  
SMS 

XML  

SIM Toolkit 

WAP,IrDA 

Bluetooth 

WLAN,GSM,GPRS  

SOAP  �  �  �  

9  m-F2FP  XML  
SIM Toolkit 

JavaCard 2.1.1  
SOAP  �  �  �  

10  
Trustable 

Running 

Environment  

XML 

WML  
GPRS 

LAN  
SOAP  �  �  �  

11  

GST S-PAY 

 Service اي

Portal  

XML/HTTP 

ECML 

eBXml  

LAN 

Java J2SE  
SOAP  �  �  �  

12  
GST 

Payment 

Agent  

IPSec 

HTTPS  
WLAN  SOAP  �  �  �  

13  m-DP  
XML 

WML  
GPRS  SOAP  �  �  �  

14  Web Service 

Framework  
HTTP/TCP 

SMS  
  SOAP  �  �  �  
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  جمع بندي .5

يي ها چارچوبو  بسترها، ها يمعماري روبر  اتيجزئي به همراه علمي مرورمقاله آورده شد،  نياآنچه در 

و  نيمحققي تلفن همراه بود كه توسط ها دستگاهتفاده از با اس يسسرو وبي بر مبتن اريسي پرداخت برا

  .اند افتهي يتجار كاربرد ها آني از تعدادو  ي شدهساز ادهيپي و طراحي قاتيتحقي و علممراكز و موسسات 

پرداخته شده عبارتند از:  ها آنمقاله به  نيادر  ها يمعماراز  كيهر يي كه در پارامترها نيتر مهمي از برخ

، اريسپرداخت  نديفرابودن  ناهمگام ايي، ناشناس بودن فرد پرداخت كننده، همگام يكاراسرعت، ، تيامن

ي ارتباط برقراري ها شبكهي ها يتكنولوژي و ارتباطي ها يتكنولوژ، اريسي پرداخت برابستر مورد استفاده 

  ي.معماري مختلف در ها طرف انيم

پردازنده ، شتريباز آن جمله حافظه  كهي تلفن همراه ها يژتكنولوبا توجه به رشد روزافزون  رسد يمبه نظر 

ي از اريبسي ساختن اتيعملو  سازي يادهپي از موانع بر سر راه اري، بسباشد يم تر عيوسي باند پهناو  تر يقو

ي همراه قادر خواهند بود از انواع ها تلفنعمده  كينزد ندهيآو در  شود يمبرداشته  تر دهيچيپي ها يمعمار

آمدن  به وجودي باعث حت تواند يم كيتكنولوژ شرفتيپ نياو  كنندي قابل ارائه استفاده ها سيسرو

  دارند، شود. ازين رندهيگ سيسروي باند در سمت پهناي از پردازش و شتريببه بار  كه يدتريجدي ها يمعمار
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  يدهچك

ها به اطالعات و تبديل اطالعات به دانش هاي تبديل دادهها و فرايندها ، تكنولوژيتجاري شامل ابزار هوش
ه توان ادعا كرد ك با اطمينان كامل مي امروزه. سازي تصميم گيري در سازمان استمورد نياز براي بهينه

از ديگر  آن را پذيري يك سازمان را افزايش دهد و رقابت تواند قدرت ميهوش تجاري  حل استفاده از راه
موجود از  تبكارگيري اطالعا دهد تا با ها مي حل اين امكان را به سازمان اين راه. ها متمايز نمايد سازمان

هاي مشتريان و مديريت  ضاها و نيازمنديدرك بهتر تقا برداري نمايند و مزاياي رقابتي و پيشرو بودن بهره
  .دساز مي ارتباط با آنان را ميسر

و عناصر اصلي يك  اجزا در اين مقاله ابتدا به معرفي اصول و مباني سيستم هاي هوش تجاري پرداخته و
سپس به بررسي كاربرد اين سيستم در صنعت بانكداري  .دهيمسيستم هوش تجاري را مورد بررسي قرار مي

  .پردازيمميبه بررسي اين سيستم  در بانك سامان را  و به صورت نمونه خته پردا

  كاربرد هوش تجاري در صنعت بانكداري؛عناصر هوش تجاري؛هوش تجاري :كليد واژه ها

ebps/90-134 



                                                                                                                                     

   هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بين اولين

2 
 

  مقدمه

ها به اطالعات و تبديل اطالعات به دانش هاي تبديل دادهها و فرايندها ، تكنولوژيشامل ابزار 1تجاري هوش
هاي انباره سازي اطالعات در مخزن تكنولوژي. سازي تصميم گيري در سازمان استياز براي بهينهمورد ن
كار را ممكن وكاوي در هوشمندي كسبها ، گزارش گيري و دادهسازي دادهآوري و يكپارچه، جمع 2هاداده

مختلف سازماني در بكارگيري اين دو نظام در كنار هم توانمندي جديدي براي تعامل سطوح . مي سازد
عالوه بر آن ، مشاهده و تحليل . هاي سازمان براي همه كاركنان به وجود آوردجهت ترويج استراتژي

كار به مديران كمك مي كند تا تصميمات مناسب براي انجام وهاي كسباطالعات كليدي در ارتباط با فرايند
 .اقدامات اصالحي را اتخاذ كنند

پذيري  رقابت تواند قدرت مي هوش تجاري حل توان ادعا كرد كه استفاده از راه مي با اطمينان كامل امروزه
ها  حل اين امكان را به سازمان اين راه. ها متمايز نمايد از ديگر سازمان آن را يك سازمان را افزايش دهد و

درك بهتر  ايند وبرداري نم موجود از مزاياي رقابتي و پيشرو بودن بهره دهد تا با بكارگيري اطالعات مي
باعث  ها همچنينحل اين راه. دنساز مي هاي مشتريان و مديريت ارتباط با آنان را ميسر تقاضاها و نيازمندي

و بخوبي آن ها را زير نظر داشته باشند  كنند كنترلمثبت يا منفي را  د تغييراتنبتوان هاشوند كه سازمانمي
سيستم مديريت ارتباط با  و (ERP) 3ه ريزي منابع سازمانيبرنام هاي پيشتاز صحبت از امروزه سازمان. 

سازي  بهينه آنها به دنبال. است هوش تجاري ها به سمت كنند، رويكرد سازمان نمي.... و4 (CRM)مشتري 
امروزه افزايش . باشند وابسته به خود مي هاي فرآيندها از طريق ارزيابي و بهبود عملكرد خود و زيرمجموعه

 .گذاري شده، اهميت بيشتري پيدا كرده است سرمايه د آنچه كهكارايي عملكر

هوش تجاري، نه به عنوان يك محصول و نه به عنوان يك سيستم، بلكه به عنوان يك معماري و رويكردي 
جديد موردنظر است كه البته شامل مجموعه اي از برنامه هاي كاربردي و تحليلي است كه به استناد 

ي و تحليلي به اخذ و كمك به تصميم گيري براي فعاليتهاي هوشمند تجاري و كسب پايگاههاي داده عمليات
  :اما هوش تجاري از مناظر ديگر. و كار مي پردازند

از منظر معماري و فرايند به هوش تجاري به عنوان يك چارچوب كه عامل افزايش كارايي  •
در سطوح مختلف سازماني  سازمان و يكپارچگي فرايندها و نهايتا بر فرايندهاي تصميم گيري

بازار هوش تجاري را ابزاري براي برتري رقابتي و پايشگر و . متمركز است، نگريسته مي شود

                                                 
1 Business Intelligence 
2 Data Warehouse 
3 Enterprise Recourse Planning 
4 Customer Relationship Management  
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 . تحليلگر بازار و مشتريان مي داند

فرايند باالبردن سود دهي سازمان در بازار رقابتي با استفاده  هوش تجاري از نقطه نظر فناوري •
در صورتي كه مفهوم هوش تجاري . ر فرايند تصميم گيريهاي موجود د هوشمندانه از داده

بدرستي درك و منتقل نگردد، موجب مي شود تا انتظارات مديران به صورت ناگهاني افزايش 
يابد و برآورده نشدن اين توقعات مواردي را از جمله سلب اطمينان افراد و بويژه مديران از اين 

تجاري فقط به دنبال كوتاه كردن مسير هاي سيستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه هوش 
به اطالعات مناسب قادر  دسترسيپرس و جو در داخل اطالعات است و خود مستقال و بدون 

  .به ارائه پيشنهاد يا راهكاري نيست

هوش تجاري به دنبال افزايش سودآوري سازمان با استفاده از اتخاذ تصميمات هوشمند و دقيق است و 
  : ان اهداف زير را براي اين رويكرد نوين عنوان كردبه طور اعم مي تو

تعيين گرايشهاي تجاري سازمان كه موجب مي شود تا سازمان بدون اتالف وقت و هزينه و  - 1
  . انرژي در ساير مسيرها به دنبال اهداف كالن و اساسي خود متمركز شود

  . تحليل عميق بازار  - 2
ا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع جديـد  پيش بيني بازار كه مي تواند قبل از اينكه رقب - 3

  . بازار را عايد سازمان كند آمدبه وجود آمده در
  .باالبردن سطح رضايتمندي مشتريان كه مي تواند موجبات استمرار كسب و كار باشد - 4
گيريهاي كـالن   شناسايي مشتريان دائمي كه وفادارند، مي توان با پيگيري رفتار آنان، جهت - 5

  . را انجام دادو استراتژيك 
  . تقسيم بندي مشتريان و متعاقبا ايجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتريان - 6
  . فزايش كارايي سازمان در امور داخلي و شفاف سازي رويه فرايندهاي كليديا - 7
  . شود تسهيل در تصميم گيري كه جزء اهداف اساسي هوش تجاري محسوب مي - 8
ينكه سازمان را به مخاطرات جدي بكشاند و شناسـايي  تشخيص زود هنگام خطرات قبل از ا - 9

  . فرصتهاي كسب و كار قبل از اينكه رقبا آن را تصاحب كنند
با توجه به موارد فوق مي توان گفت كه احساس نياز به وجود هوش تجاري در سـازمان بـراي اولـين بـار در     

  [1]سطوح باالي مديريتي احساس مي شود 
هاي هـوش تجـاري و كـاربرد    وارد گفته شده در باال ابتدا به بررسي ساختار سيستمدر اين مقاله با توجه به م

آن ها را در سازمان به طور مختصر شرح مي دهيم و سپس به بررسي كاربرد آن در صنعت بانكداري و نقش 
 موارد كاربردي به طور خـاص ها مي پردازيم و سپس به بررسي آن در حل برخي از مشكالت موجود در بانك

  .مي پردازيم
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  ادبيات موضوع

در اين بخش ابتدا به بررسي اجزا و عناصر اساسي در يك سيستم هوش تجاري مي پردازيم و سپس با 
نگاهي اجمالي به بررسي مطالعات انجام شده در زمينه اجزا و عناصر مختلف سيستم هوش تجاري و 

  .ا مي پردازيمهمينطور مدل ها و معماري هاي مختلف مطرح شده در اين سيستم ه
در يك راه حل هوش تجاري ارائه شده براي يك سازمان، افراد مختلفي در بخش هاي مختلف درگير مي     

اين افراد بايد از نرم افزارهاي كاربردي و تكنولوژي هاي مختلف در مراحل مختلف شامل جمع آوري، . شوند
براي اين منظور، ابزارهاي . ت آمده، استفاده كنندذخيره سازي و تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه نتايج به دس

ابزارهاي هوش تجاري نرم افزارهاي كاربردي هستند كه . مختلفي توسط شركت هاي مختلف تهيه شده اند
براي فرآيندهاي موجود در هوش تجاري طراحي شده اند و با آنها مي توان اطالعات را مورد تجزيه و تحليل 

  .ورت مناسبي ارائه كردقرار داد و آنها را به ص
در مراحل مختلف هوش تجاري با توجه به عمليات مورد نظر در آن مرحله از تكنيك هاي مختلفي     

الزم به ذكر است ابزار طراحي شده نيز بر مبناي . استفاده مي شود كه در ادامه به بيان آنها خواهيم پرداخت
  .اين تكنيك ها هستند

 (ETL) 1ياستخراج ، انتقال و بارگذار - 1

 انبارداده  - 2

3 - OLAP2 

 داده كاوي - 4

 نرم افزارهاي گزارش گيري - 5

 3سيستم تصميم يار هوشمند - 6

 4عامل  هوشمند - 7

 5سيستم مديريت دانش - 8

 6(CRM)سيستم ارتباط با مشتري  - 9

  استخراج ، انتقال و بارگذاري - 1

داشته باشيد كه اگر شما با راه حل هاي هوش تجاري كار مي كنيد ، اين احتمال وجود دارد كه شما نياز 
همه كاري . در ابتدا اين كار به نظر بسيار ساده مي رسد . قرار دهيد مركز دادهداده ها را در انبار داده و يا 

                                                 
1 Extract , Transfer and Load 
2 On-line Analytical Processing  
3 Intelligent Decision Support System 
4 Intelligent Agent 
5 Knowledge Management System 
6 Customer Relationship Management 
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كه شما بايد انجام دهيد اينست كه داده ها را از سيستم هاي مختلف جمع كرده و در داخل انبار داده اي 
ادي از ستون ها را انطباق دهيد و اين به اين خاطر است ممكن است شما مجبور شويد تعد.بارگذاري كنيد 

ند ، تفسير داده ها در اين صورت ساده است زيرا كه داده ها شده ا كه داده ها در مكان هاي مختلف ذخيره
در دنياي واقعي اين كار هميشه ساده نيست زيرا داده . در پايگاه داده هاي رابطه اي به خوبي ذخيره شده اند

بعضي از آن ها ممكن است در پايگاه داده ويا فايل هاي . ان هاي مختلف سازمان ذخيره شده اندها در مك
بدست آوردن داده ها از اين منابع و . مسطح بدون قوانين ارجاعي جامع و يكپارچه اي ذخيره شده باشند

هفته ها بطول  ممكن است. قرار دادن آن ها در قالب هاي متداول انبار داده كار بسيار دشواري است 
 . بيانجامد

انبار داده اي يك سيستم براي جمع آوري ، مرتب سازي ، پردازش و فراهم آوردن حجم زيادي داده با 
اين داده ها در يك پايگاه . ابزارهاي تحليلي براي ارايه اطالعات پيچيده و با معني براي تصميم سازان است

به ]2[.است ، تا بتواند رقابت در كسب و كار را حفظ كند داده جمع آوري شده ، مرتب شده و ارزيابي شده
به عبارت ديگر  ][3براي فراهم كردن داده بستگي دارد ETLهر حال ، سيستم انبار داده اي به فرايند هاي 

طرح هاي بسياري براي نيازمندي ها . بستگي دارد ETL، موفقيت سيستم انبار داده به طراحي فرايند هاي 
با توجه به غير استاندارد بودن متد هاي تحميل شده توسط  ETLطراحي فرايند هاي ، مدل سازي و 

عالوه بر اين ، كارهاي طراحي نياز به مقابله .آن توليدكننده وجود دارد ETLبزار هاي اتوليدكنندگان براي 
ه براي اطمينان از فاز اولي. از فاز هاي اوليه براي توسعه سيستم انبار داده دارد ETLبا فرايندهاي پيچيده 

  ]4[.مناسب بودن اطالعات براي سيستم هاي انبار داده اي بسيار مهم است

  انبار داده - 2

يريت اين در سازمان خود ذخيره مي كنند و مدسازمان ها حجم بسيار بااليي از داده هاي ناهمگن را 
براي سازمان محسوب مي اطالعات وظيفه پيچيده و پر خطري است زيرا اين داده ها سرمايه ارزشمندي 

در داخل انبار داده ذخيره كرد زيرا استخراج اين اطالعات از  توانمي اطالعات عددي را به راحتي ]5[.شوند
 اطالعات ماناز اطالعات ذخيره شده در ساز% 20 نجاييكه تنهاطالعاتي سازمان ساده است اما از آبين منابع ا

بنابراين ارايه روشي بر  ،ه صورت سندهاي متني ذخيره مي شودعددي هستند و اطالعات در بيشتر مواقع ب
   ]6[.ضروري است الًش تجاري كامپايه مفهوم انبار سند براي بدست آوردن هو

ها سيستم هايي  مركز داده .نگهداري مي شود مركز دادهدر  انبار داده ايبخشي از اطالعات موجود در 
كات را براي اجراي تحليل ز سازمان مثل فروش، بازار و تداراهستند كه اطالعات مورد نياز يك بخش خاص 

بنابراين ، . هاي آماري هوش تجاري ويا اجراي برنامه هاي كاربردي تصميم گير خاص را نگه داري مي كنند
انبار داده اي در سايز كوچك تر و  از يك مي تواند به عنوان يك انبار داده اي تابعي و واحدي مركز دادهيك 
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يك زير مجموعه از انبارداده  مركز دادهبنابراين  ]7[.در نظر گرفت منظوره انبار در يك سازمان خاص يا
  .مرتبط با يك فرايند تجاري و يا يك گروه تجاري است

  فرايند تحليل بر خط - 3

بر  OLAPسيستم هاي  . يك راه حل هوش تجاري است از يك جز ديگر (OLAP)فرايند تحليل بر خط
از اين . بعادي داده ها به طور وسيعي در برنامه هاي كاربردي تجاري مورد استفاده قرار مي گيردپايه ديدگاه ا

جهت اين سيستم ها مورد توجه هستند كه مي توانند حجم زيادي از داده هاي سازماني را در زمان كوتاهي 
ت به پايگاه داده كارايي بهتري را براي تجميع پرس و جو ها نسب OLAPسيستم هاي  ]8[.پردازش كنند

داده ها را به صورت ابعادي و در قالب  OLAPهاي سنتي فراهم مي كنند و اين به اين خاطر است كه
چه مي شد  "ديد ابعادي به شما اين امكان را مي دهد كه بتوانيد تحليل هاي ]8[. مكعب نگه داري مي كند

  .را پياده سازي كنيد "اگر –

  داده كاوي -4

به صورت مناسب تري مي . براي بدست آوردن دانش از روي داده هاي ذخيره شده است داده كاوي ابزاري
نام طوالني است و با توجه به كاوش داده آن را داده  نناميد ولي چون اي "دانش كاوي از داده  "توان آن را 

  ]9[. كاوي مي نامند

. ها است  ه به مدلي، در بين انبوهي از دادهاده كاوي، تالشي براي يافتن قوانين، الگوها و يا ميل احتمالي دادد
 : گردد  نكته زير تلويحاً استنباط مي سه از اين تعريف

  .تر از جستجوهاي عادي و متعارف بين داده است اينكه داده كاوي فراتر و پيچيده •

اينكه شايد با انجام يك پروسه به تنهايي، نتيجه مناسبي به دست نيايد و الزم گردد بيش از يك  •
  .روش امتحان گردد

تر و مدل بدست آمده داراي كيفيت بهتري  هر چه ميزان داده بيشتر باشد، نتايج حاصل مطمئن •
 .باشد  مي

OLAP به طور مثال. باشند  مكمل يكديگر مي انبار داده ايو OLAP  قادر است تا نقطه بروز مشكالت، در
هاي آن حوزه، رفتار   تر به داده ا نگاهي عميققادر است تا ب انبار داده ايحوزه خاصي را نمايش دهد، و 

  ]2[.سازي نمايد  هاي موثر در آن را تحليل و مدل  مولفه
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  نرم افزار هاي گزارش گيري - 5

نرم افزار هاي گزارش گيري به عنوان بخشي از يك راه حل هوش تجاري وظيفه گزارش گيري و نمايش آن 
در يك . يكي از قسمت هايي است كه با كاربر تعامل بسيار دارد اين. ها را به كاربران سيستم بر عهده دارند

اين . وجود داشته باشد ad-hocامكان ايجاد گزارشات مختلف از جمله گزارشات  بايد راه حل هوش تجاري
  .گزارشات نيز بايد بتوانند در فرمت هاي مختلف نمايش داده شوند

  سيستم تصميم يار هوشمند -6

نوع خاصي از سيستم هاي اطالعاتي هستند، كه به تصميم سازان در امر تصميم سيستم هاي تصميم يار 
آينده نگري و كمك به "هدف اصلي يك سيستم تصميم يار،    سازي كمك مي كنند و به عبارت ديگر

سيستم هاي تصميم يار داراي مزاياي متعددي در سطح يك سازمان مي . است "تصميم گيري براي آينده
جمله مي توان به صرفه جويي در وقت، افزايش توان رقابت، كاهش هزينه ها، افزايش باشند كه از آن 

  [10].رضايت تصميم سازان، ترويج يادگيري و افزايش كنترل سازماني اشاره كرد

  :از جمله مزايايي كه براي سيستم هاي تصميم يار هوشمند مي توان بيان كرد عبارتند از 

 محاسبه سريع •

 اي انسانيغلبه بر مجدوديت ه •

 كمك به مديران در شرايط بحراني •

 كاهش هرينه ها  •

 افزايش كيفيت تصميم •

  عامل هوشمند  -7

عامل هوشمند يك سيستم نرم افزاري است كه مي تواند در محيط هاي پويا و ايستا به صورت خود مختار و 
د در هر لحظه يك عامل هوشمن  .]10[قابل انعطاف عمل كرده و حالت داخلي خود را كنترل نمايد 

هدفي كه بايد "، "تجربه هاي قبلي كه مي تواند از آنها يادگيري را انجام دهد"، "اطالعات قبلي از محيط"
را در اختيار دارد و بر  "اطالعات و مشاهداتي از خود و محيط اطراف"و  "براي رسيدن به آن تالش كند

  ]10[يط را تغيير مي دهداساس آنها، رفتاري را بروز مي دهد و بدين وسيله حالت مح
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  سيستم مديريت دانش - 8

، حفظ و پااليش دانش  مديريت دانش عبارت است از توليد دانش كه به دنبال تفسير ، توزيع و كاربرد دانش
مديريت دانش فرايند انتقادي دانش در جهت بر آورده كردن نياز هاي موجود براي  .ددرايجاد مي گ

 .ي دانش موجود و توسعه فرصت هاي جديد مي باشدشناسايي و استخراج دارايي ها

مديريت دانش عبارت است از بهره برداري و توسعه دارايي هاي دانشي يك سازمان در جهت تحقق اهداف 
ن دانش شامل مديريت اي. دانشي كه مديريت مي شود شامل هر دو نوع دانش عيني و ذهني است . سازمان

اين امر مستلزم نظامي براي توليد و . ، اشتراك و توليد دانش است ط با شناساييبتمام فرايند هاي مرت
. نگهداري از مخازن دانش است، همچنين ترويج و تسهيل اشتراك دانش و يادگيري سازماني مورد نياز است

سازمان هاي موفق در مديريت دانش ، دانش را يك سرمايه دانسته و ارزش ها و قوانين سازماني را جهت 
 .از توليد و اشتراك دانش توسعه مي دهندپشتيباني 

  مديريت ارتباط با مشتري - 9

مديريت ارتباط با مشتري در واقع يك استراتژي كلي تجاري است كه شركتها را قادر به مديريت موثر 
مديريت ارتباط با مشتري يك ديد و شماي كلي از مشتريان هر سازمان را  .سازدشان ميارتباط با مشتريان

بر اساس مفاهيم مديريت ارتباط با مشتري، هر شخصي در . عضاي آن سازمان به تصوير مي كشدبراي ا
سازمان مي بايستي روي مشتري و اطالعات مربوط به او متمركز بوده و از اين رو اطالعات مشتريان يك 

با مشتري  سازمان يا يك بنگاه اقتصادي بايستي به طور كامل و يكسان در اختيار تمامي بخشهاي مرتبط
در اين راستا، بخش بازاريابي در هر شركت با تالشي سازمان يافته مي بايست در جهت جمع . قرار داده شود

  .آوري و سازماندهي كردن اطالعات مشتريان در درون مجموعه فعاليت كند

مان آن ها بسياري از سازمان ها دريافته اند كه هوش تجاري مي تواند مزيت هاي كسب و كار  را براي ساز
يك دليل اصلي كه . به همراه بياورد ولي محصوالت هوش تجاري براي همه قابل مديريت كاربردي نيست

. چرا يك سيستم هوش تجاري در بسياري از سازمان ها موفق نيست پيچيدگي و هزينه استقرار ان است
  .ديل مي كندبعالوه چالش هاي ثابت و جديد پذيرش يك تكنولوژي جديد را به يك گلوگاه تب

همانطور كه يك رويكرد سيستمي دقيق و به روز مانند هوش تجاري مي تواند بر كارايي و عملكرد سازمان 
تاثيرات زيادي بگذارد، بسياري از عوامل و نيز بر ميزان كارايي هوش تجاري سازمان تاثير گذارند، از جمله 

با توجه به . اقتصادي و كاركنان داخلي اشاره كرد اين عوامل مي توان به مشتريان، رقبا، شركا تجاري، محيط
اين نكته كه هيچ كسب و كاري بدون مشتري معنا ندارد، پايش رفتار مشتريان و مخصوصا شناسايي آنان از 

ند در پيش بيني ميزان دقيق عرضه و تنظيم ميزان تقاضا بسيار كارامد حيث دائمي يا موقتي بودن مي توا
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و مديريت ارتباط با ) IDSS(گيري هوشمند  هاي سيستم هاي حمايت تصميم بنابراين تكنيك. واقع شود
مشتري كه در متن معماري هوش تجاري نهفته است، مي توانند روند حركت سازمان را با عقايد و عاليق 

مشتريان واقعي چه كساني : نداشتن اطالعات كافي در رابطه با مشتريان مانند اينكه. م كنندمشتريان همگا
خرند؟ چگونه مي توان الگوهاي خريد مشتري را  هستند؟ اين مشتريان چه كاالهايي و در چه زماني مي

اجراي چنين توان ميزان وفاداري مشتري را باال برد؟، معضالت فراواني را در  استخراج كرد؟ چگونه مي
 [1].رويكردهاي نويني به بار خواهد آورد

با توجه به اين منطق كه اگر به هر تحليلگري در قالب سيستم يا سازمان، اطالعات ناقص يا اشتباه وارد «
شود، خروجي آن هرگز قابل ارزيابي مطلوب نخواهد بود و اگر بهترين ساز و كارها در اختيار افراد نا مناسب 

طمئنا ضمن كاهش عمر مفيد كاري آنها، كارايي قابل توجهي هم نخواهند داشت، پس با توجه قرار گيرد، م
تاثيرات عوامل متعدد داخلي و خارجي سازمان بر هوش تجاري  دربارهبه آثار هوش تجاري بر سازمان بايد 

جي دچار مطالعه كرد تا سازمان باوجود صرف هزينه و زمان هنگفت براي ايجاد تغييرات كلي، در خرو
خسارات جبران ناپذيري نشود؛ چراكه تصميمات اساسي و استراتژيك در سازمانها با بهبود قسمتي از آن 

دهند و در  اين تصميمات استراتژيك روند تفكر و حركت سازمان را به كل تغيير مي. بسيار متفاوت است
پذير نيست، زيرا تغيير فرهنگ  صورت شكست، رجوع به نقطه اول و اصالح اشتباهات يا تغيير جديد امكان

بنابراين كم تخمين . ريزي شده است سازماني و نگرش افراد مستلزم برداشتن گامهاي طوالني مدت و برنامه
ممكن . زدن تاثيرات عوامل به نظر كوچك مي تواند پايان يك راه اميدواركننده و روشن را تيره و تار كند

ولي هرگز دقيقا عملكرد يكساني نداشته باشند و حتي اگر است سازمانها در مواردي مشابه باشند، 
عملكردشان نيز بسيار به هم مشابه باشد، محيط فعاليت متفاوت يا خاص باشد و با توجه به ساير موارد بايد 

ريزي و پياده سازي  اينگونه معماريهاي بنيادين را طبق زيرساختها و ويژگيهاي سازمان، طراحي، برنامه
 [1]».كرد

  برد هوش تجاري در صنعت بانكداريكار

امروزه در . واژه دانش بيشتر از هميشه مترادف ايجاد  ثروت  و برنامه استراتژي در بازار رقابتي مي باشد
سازمان ها و افرادي . كسب وكار اهميت دانش و اطالعات به عنوان يك فاكتور مهم بر همگان نمايان است

سترسي دارند ، شانس بيشتري براي موفقيت در عصر جهاني سازي كه به اطالعات صحيح در زمان مناسب د
  .و رقابت بي رحمانه آن دارند

در حال حاضر ، مخازن داده الكترونيكي بسيار برزگي بوسيله بانك ها و ديگر مؤسسات مالي در دنيا 
ت جالب توجه اطالعا استخراج. درزشي در اين مخازن داده وجود داراطالعات كوچك با ا. نگهداري مي گردد



                                                                                                                                     

   هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بين اولين

10 
 

غير ممكن  بوسيله تحليل هاي سنتي و دستي از اين منابع عظيم داده ها جهت فرايندهاي تصميم گيري
تعدادي از شركت هاي بازرگاني خيلي سريع به ارزش اين مفهوم پي ميبرند، كه نتيجه آن ايجاد برنامه . است

  .ايدي نصيب آن ها خواهد نمودميليون ها دالر ع فزاري براي داده كاوي بازار است كهاي نرم ا

ز تصميم هوش تجاري بر روي كشف دانش از انواع گوناگون مخازن داده داخلي و خارجي براي پشيباني ا
. تكنيك هاي داده كاوي براي كشف دانش از پايگاه داده اهميت پيدا مي كنند. دگيري هاي بهتر تمركز دار

اسي در ياري رساندن به سازمان ها جهت انطباق بهتر در سالهاي اخير ، سيستم هاي هوش تجاري نقش اس
  .دارند) مانند افزايش نگهداري مشتري ، نفوذ در بازار ،  سودآوري و كارايي ( اهداف كسب و كار 

  : از جمله كاربرد هاي هوش تجاري و داده كاوي در صنعت بانكداري عبارتست از 

 بازاريابي .1

 ريسك مديريت .2

 1تشخيص تقلب .3

 فوليومديريت پورت  .4

 مبادالت اوراق بهادار .5

 پروفايل مشتري و مديريت ارتباط با مشتري .6

 سيستم ضد پول شويي .7

 برپاسازي بازل بر اساس هوش تجاري .8

 منظر كارت امتياز متوازن و اصول مديريت 4داشبوردهاي مديريتي بر اساس  .9

اين تحليل رفتاري مشتريان بنابر. بانكها جز سازمانهايي مي باشند كه مستقيما با مشتريان در تعامل هستند
در سالهاي اخير با افزايش دسترسي به داده هاي .براي افزايش وفاداري آنها از اهميت بااليي برخوردار است

مشتريان و بهبود قابليتهاي تحليل داده ها بوسيله روش هاي هوشمند فعاليتهاي مختلفي جهت تحليل رفتار 
  .مشتريان انجام مي شود

  بانك سامانمعرفي هوش تجاري 

با توجه به نيازهاي مختلف موجود در بانك سامان و عدم وجود گزارش هاي يكپارچه مديريتي براي مديران 
بانك در سطوح مختلف، همچنين عدم وجود گزارش هاي كاربردي براي ادارات مختلف بانك، تيم نرم افزار 

توسعه سيستم هاي مختلفي مي  بانك شروع به كار در زمينه هوش تجاري نمود كه حاصل آن طراحي و
                                                 

1 Fraud Detection 
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همچنين با توجه به . هر كدام از سيستم ها بنا به نياز ادارات و واحدهاي مختلف طراحي گرديده است. باشد
گسترش نيازها، ساير ادرات نيز در سطح محدودتر به استفاده از سيستم هاي اختصاصي ساير ادارات 

كارها و  اره بازرسي بانك از گزارش هاي براي پيگيريبطور مثال در اكثر اين سيستم ها، اد. پرداختند
اداره تحقيقات براي انجام كارهاي پژوهشي بر روي اطالعات استفاده مي  پيشگيري از بروز تخلفات و يا

  .نمايند

  :بخشي از فعاليت هاي انجام شده توسط واحد نرم افزار بانك سامان عبارت است از
 :ك سامانطراحي و انجام سيستم قرعه كشي بان •

o  24حساب جاري 

o  سيستم قرعه كشيATM 

 حسابداري داده انباره توسعه و طراحي •

o صندوق كه در اين برنامه به تحليل دقيق صندوق هاي  مركز دادهATM  و كاربران با داده
پرداخته مي شود مسائلي ) به روز رساني مي شود ETL كه هر روز طي فرآيند(هاي روزانه

 ... كف مانده و , هكار يا بستانكار، سقف ماندهبيشترين گردش بد: مانند 

در اين منبع داده اي كاربران : طراحي و توسعه انباره داده دفتر حسابداري كل بر روي سه ابزار •
از قبيل مصارف، منابع، هزينه ها، درآمدها، (كه مي خواهند ) مقدار( معياربانكي مي توانند هر 

ساعت دوره خود اقدام به ساخت  40را با حدود ... ) سم وميزان وام، ميزان سپرده ها، مطالبات 
ير سنمايش مي دهد و تف... اين برنامه كليه اطالعات را به تفكيك تاريخ ، شعب، حسابها،ارز و. نمايند

 .هر بعد در كسري از ثانيه مورد نمايش قرار مي گيرد

با استفاده از  انباردادهدر اين  :نلطراحي و توسعه انبار داده مربوط به اسناد حسابداري و كارايي پرس •
انواع ابعاد داده اي يك سند حسابداري همچون كاربران، زمان، شعبه صادر كننده و شعبه مشتري 

... و انواع مقاديري چون ميزان گردش، تعداد اسناد،... سند، زير سيستم استفاده شده، نوع اسناد، 
 .در بانك پرداخت... ، زيرسيستم ها،مي توان به تحليل و بررسي رفتار كاربران بانك 

واقعيت مختلف و موزون  20در اين برنامه سپرده هاي بانك با حدود : طراحي انباره داده سپرده ها  •
بايد توجه داشت كه اصوال اجرايي نمودن پروژه هاي كالني . به زمان روز مورد بررسي قرار مي گيرند

 .كاري غير ممكن است انباردادهين و شناسايي نفرات آن بدون ا VIPچون مشتريان 

 .مربوط به اينترنت بانك ETLمديريت تحليل  •

 ) .وثائق،اسناد حسابداري،پرداختها و تعهدات(مربوط به وام ETLمديريت طراحي  •

 مربوط به بين الملل  ETLمديريت طراحي  •

 .پرسنلي انباردادهمربوط به  ETLطراحي  •
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 تجاري هايمورددر اين برنامه با ادغام نمودن ابعاد  :مشتريان انباردادهمربوط به  ETLطراحي  •
متعدد همچون مشتري، سپرده،كارت،حسابداري به تحليل انواع مقادير مانده اي مشتريان و رفتار 

 .ها پرداخته مي شودباز و بست سپرده آن

د به مي شو بهنگامدقيقه  5هر  در اين برنامه كه به : بر خططراحي و ساخت بررسي تراكنش هاي  •
تراكنش ها را  برخطبررسي انواع تراكنش هاي سوييچ پرداخته مي شود و كاربر مي تواند به صورت 

 .آنچه بايد بشود ، بپردازد 1فاز هاي بعدي اين برنامه مي تواند به تخمين.مورد بررسي قرار دهد

 مربوط به تراكنشهاي سوئيچ و كارمزد ها ETLطراحي  •

o و نوع تراكنش ها  ز به تحليل و بررسي انواع تراكنش هادر اين فا: فاز تصحيح اطالعات
مبادرت به  پرداخته و بر اساس آن....و  ، انواع كارت ها...)انتقال، انتقال از، انتقال به،خريد (

 .ده استچند منظوره ش مكعبندين چساخت 

o ريشتاب، بانك، مشت(در اين فاز به تحليل چندين نوع كارمزد : فاز طراحي جداول كارمزد (
 .پرداخته شد و جداول مورد نياز آن ساخته شد

o در اين فاز به اجراي فاز تحليل جداول كارمزد پرداخته مي شود: فاز اجرا. 

o ساخت برنامه تحليل تراكنش هاي شركت پرداخت ااكترونيك سامان. 

  . SSRSبا استفاده از  SharePointطراحي مجموعه گزارشات عملكرد ماهانه بر روي پرتال  •
ضمن اينكه مديريت بانك . كدام از سيستم هاي فوق بر اساس نياز يك يا چند واحد ايجاد گرديده استهر 

  . نيز در هر كدام از سيستم ها نيز ذينفع مي باشد

با توجه به گستردگي نيازها در هر كدام از اين سيستم ها، اطالعات مورد نياز از بانك هاي اطالعاتي مختلفي 
 Oracleاين نكته ضروري مي باشد كه بانك اطالعاتي سيستم هاي بانكي سامان، ذكر . تامين مي گردد

در ذيل برخي از سيستم هاي . استقاده گرديده است Oracleبوده و براي انباره داده ها نيز از انباره داده 
  .فوق شرح داده شده و دياگرام هاي مربوط به آنها ترسيم گرديده است

 سيستم  پرسنلي .1

گسترش روزافزون فعاليت هاي بانك در زمينه هاي مختلف و افزايش شعب بانك، با توجه به 
همچنين نبود گزارش هاي مديريتي يكپارچه در سيستم پرسنلي بانك، برخي از مديريت ها و 
ادارات بانك، نياز خود را براي داشتن يك سيستم پرسنلي اعالم نمودند كه اين بخش ها به شرح 

  :ذيل مي باشند

o  بانكمديريت 

                                                 
1 Modeling and prediction 
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o اداره پرسنلي 

o اداره مالي 

o اداره بازرسي 

o اداره تحقيقات 

o واحد تدوين و روش ها 

نيازهاي مربوط به اداره پرسنلي، مالي و همچنين مديريت بانك براي دسترسي به اين سيستم 
اداره بازرسي بانك، براي بررسي تخلفات و يا اشتباهات كارمندان بانك استفاده . مشخص مي باشد 

كارت امتياز    ره تحقيقات براي انجام كارهاي پژوهشي بر روي اطالعات پايه پرسنل يانموده، ادا
اداره تدوين و روش ها از اين سيستم براي مشخص كردن . استفاده مي نمايد (BSC)1متوازن

  .كارانه افراد استفاده مي نمايد

اري، اسناد استفاده براي ايجاد سيستم فوق اطالعات از سيستم هاي پرسنلي، سپرده، وام، اعتب
ضمن اينكه برخي از اطالعات پايه مورد نياز براي گزارش هاي فوق، از فايل هاي اكسل . مي شود

  .نيز استفاده مي گردد

  .برخي از گزارش هاي تعبيه شده در اين سيستم به شرح ذيل مي باشند

o  گزارش حقوق 

o گزارش هاي مالياتي مربوط به حقوق 

o گزارش وام هاي پرسنل 

o ش مربوط به كارت هاي اعتباري پرسنلگزار 

ذكر اين نكته ضروري است كه اين گزارش ها به صورت ديناميك بوده و كاربران مي توانند بر 
  . اساس ديدهاي مختلف اين گزارش ها را مشاهده نمايند

  :نمودار موارد كاربردي اين سيستم را مي توان به صورت زير نشان داد

  

                                                 
1 Balance Score Card 
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  نمودار موارد كاربردي سيستم پرسنلي 1شكل 

 

 وام  .2

با توجه با انواع تسهيالت ارايه شده در سيستم بانكي و همچنين ايجاد بسته هاي اعتباري و 
حمايتي بانك براي زمينه هاي كاري خاص مانند بازار سرمايه اطالعات ارايه در سيستم وام و 

لف بانك نبود در نتيجه پيشنهاد ايجاد سيستم اعتبارات بانك پاسخ گوي نيازهاي بخش هاي مخت
پس از بررسي و امكان سنجي موضوع نيازهاي . وام و تسهيالت به واحد نرم افزار بانك ارايه گزديد 

بخض هاي مختلف بانك جمع آوري گرديده و بر اساس آن ساختار سيستم وام و تسهيالت طراحي 
  :موارد زير مي باشدذينفعان اين سيستم شامل . و پياده سازي گرديد

 مديريت بانك •

 اداره تسهيالت •

 اداره مالي •

 امور شعب بانك •

 شعب بانك •

 اداره تحقيقات •
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 اداره بازرسي •

امور شعب بانك براي نظارت بر تسهيالتي كه مليه شعب بانك به مشتريان ارايه كرده اند نياز به به 
ده در همان شعبه به اين اين سيستم داشته و شعب بانك براي بررسي وضعيت تسهيالت ارايه ش

  .سيستم نياز دارند

با توجه به پيجيدگي سيستم وام اطالعات مورد نياز آن از بانك هاي اطالعاتي مشتريان، تسهيالت ، 
وثايق و همچنين اطالعات تكميلي در فايل هاي خاص در فايل هاي اكسل ذخيره گرديده است ،به 

  .دست مي آيد

  :ين سيستم به شرح زير مي باشدليست گزارشات ارايه شده توسط ا

 گزارش بر اساس وضعيت وام ها •

 گزارش بر اساس وثايق •

 گزارش بر اساس مشتريان •

  :نمودار موارد كاربردي اين سيستم به صورت زير است

 
 نمودار موارد كاربردي سيستم وام2شكل 
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 سيستم سوييچ كارت .3

ه هاي فروش در كشور و اينكه اين سرويس ها توسط شركت با توجه به گسترش استفاده از پايان
پرداخت الكترونيك سامان انجام مي گرفت حجم زيادي از اطالعات ارزشمند در سيستم پرداخت 

در سيستم سوييچ كارت سعي بر آن شد تا از اين اطالعات در جهت . الكترونيك ذخيره مي گرديد 
بر اين اساس سسيتم سوييچ .ات پنهان استفاده شودتوليد استخراج دانش و به دست آوردن اطالع

  :ذينفعان اين پروژه شامل موارد زير است. كارت طراحي و پياده سازي گرديد

 مديريت بانك •

 اداره بانك داري مدرن •

 اداره مانيتورينگ •

 امور شعب •

 اداره تحقيقات •

 اداره بازرسي •

سپرده و كارت مي باشد كه در  اطالعات مربوط به اين سيستم از بانك هاي اطالعاتي مشتريان،
بانك هاي اطالعاتي خود بانك ذخيره گرديده است همچنين مقدار زيادي از اين اطالعات در 

  .سيستم هاي اطالعاتي شركت پرداخت الكتونيك سامان مي باشد

  :گزارشات اين سيستم شامل موارد زير است 

 گزارشات مربوط به مانيتورينگ •

 خراب 1اي فروشگاهيگزارشات مربوط به پايانه ه •

 گزارش روند تراكنش هاي مربوط به بانك ها  •

 )تعداد ،حجم و نوع سرويس(گزارش توزيع تراكنش ها بر روي نقشه ايران  •

  :نمودار موارد كاربردي سيستم سوييچ كارت به صورت زير است

  

                                                 
١ POS 
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 كارت چييسو ستميس يكاربرد موارد نمودار3شكل 

  

  روش تحقيق

در اين تحقيق ابتدا از روش كتابخانه اي براي بررسي موضوع استفاده شده است و براي قسمت هايي كه به 
  .مورد كاوي بانك سامان پرداخته شده است به صورت عملي همكاري با بانك انجام شده است

  ها و نتايج يافته

را در بانك ها استنباط كرد و  توان اهميت اين موضوعهاي قبل ميبا توجه به مطالب مطرح شده در بخش
استفاده از . هاي موجود در صنعت بانكداري نشان دادنقش بسزاي اين سيستم را براي برطرف كردن چالش

ها را به خوبي تواند مزاياي رقابتي بانكسيستم هاي هوش تجاري به عنوان رهيافتي جديد در اين صنعت مي
  .ه خصوص نكه داشتن مشتريان بسيار مفيد واقع شودتامين كرده و در تحليل رفتار مشتريان و ب

  جمع بندي

توان نتيجه مطلوبي بر روي عملكرد سازمان در رسيدن ها ميهاي هوش تجاري در سازماناستفاده از سيستم
در صنعت بانك داري با توجه به . به اهداف استراتژيك داشته باشد و باعث بهبود كارايي يك سازمان شود

هاي ها يكي از چالشهاي مختلف ارايه خدمات مورد تقاضاي مشتريان و رضايت آنين بانكرقابت شديد ب
يكي ديگر . هاي هوش تجاري آن را به نحو احسن رفع كردمهم است كه مي توان با استفاده ار سيستم
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كاربردهاي مهم سيستم هوش تجاري كشف تقلب است كه سعي مي شود در مطالعات بعدي به بررسي اين 
  .ه صورت خاص پرداخته شود و راه حلي با توجه به سيستم هوش تجاري براي اين مشكل ارايه شودب
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  چكيده

پيشرفت تكنولوژي و اهميت سرعت و سهولت در انجام خدمات بانكي روش هاي جديد بانكداري را پديد 

علي رغم  كداري همراه، كاربران را از محدوديتهاي زماني و مكاني رها مي سازد. با اين وجودآورده است. بان

اينكه استفاده از تلفن همراه و كاربردهاي جانبي آن بسيار رايج است، تنها درصد كمي از افراد از خدمات 

دستيابي به موفقيت بايد بانكداري همراه بهره مي برند. بانكهايي كه ارائه دهنده اين خدمات هستند براي 

  قادر به ايجاد اعتماد اوليه در كاربرانشان براي استفاده از خدمات بانكداري همراه باشند.

، گرايش به اعتماد كيفيت سيستم ها اطمينان ساختاري، كيفيت اطالعات،هدف از اين پژوهش بررسي تاثير 

بانكداري همراه است. اين پژوهش به روش   بر ايجاد اعتماد اوليه در استفاده از خدمات و درك سودمندي

پيمايشي انجام شده است و جامعه آماري آن شامل مشتريان شعب بانكهاي مختلف شهر اصفهان  - توصيفي

  مي باشد.

تحليل شده است و نتايج حاصل نشان دهنده چگونگي  Amosداده هاي اين پژوهش با استفاده از نرم افزار 

يت اطالعات، كيفيت سيستم ها، گرايش به اعتماد و درك سودمندي بر قصد اطمينان ساختاري، كيفتاثير 
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از بانكداري همراه در قالب يك مدل ساختاري است. در پايان بر اساس يافته هاي پژوهش استفاده مشتريان 

  پيشنهاداتي براي گسترش استفاده از بانكداري همراه و بهبود كيفيت اين خدمات ارائه شده است. 

  

   ؛ كيفيت اطالعات؛ كيفيت سيستم هااعتماد اوليه؛ بانكداري همراه؛ تعهد ساختاريواژه ها: كليد 

  

  مقدمه

پيشرفت در تمامي ابعاد زندگي بشر تحولي بنيادين ايجاد كرده است.  1گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات

 پيشرفت با .تحول ساخته استوش انجام كارها را مهاي پيشرفته ارتباطي، ر و فناوري اطالعاتيشبكه هاي 

 تسريع و تسهيل در تجهيزات الكترونيكي و ابزار عميق تاثير و دنيا در ارتباطات و اطالعات فناوري سريع

 .]4[شود مي افزوده آنها كاربرد و وسايل گونه اهميت اين بر روز هر هزينه، و وقت در جويي صرفه و كارها

كت كنندگان رتوجه بسياري از محققان، مشا از ميان برداشته است و را فواصل زماني و مكانياينترنت  امروزه

اينترنت در بين اكثر بخش استفاده از  اقتصادي را معطوف خود ساخته است. دولتها و مفسران در تجارت،

و اين امر موجب ايجاد تغييرات عمده در روش ها و فرآيندهاي  استدر حال رشد سرعت  بهجامعه هاي 

  كسب و كارهاي مختلف خواهد شد. مديريتي و نيز

نكداري با. در اين ميان نهادهاي مالي نيز از اين امر مستثني نبوده و به سرعت در حال تغيير هستند 

 بانكاربرد فناوري اطالعات در نظام بانكي است كه به مشتريان كجود آمده و الكترونيك محصول تغييرات بو

 بانكداري .]5[را مي دهد متنوع كانالهاي طريق از و واسطه بدون نك،با با تعامل ي اجازه ذينفعان ديگر و ها

 و نقل و خود هاي حساب دسترسي به براي مشتريان كه است الكترونيكي هاي كانال كليه شامل الكترونيك

 ها كانال اين .كنند مي استفاده آن خود از ي ها حساب صورت پرداخت يا و ها حساب بين وجه انتقال

در اين تحقيق تاكيد  .]3[پرداز مي شود خود هاي دستگاه و ديجيتال تلويزيون تلفن، موبايل، نت،اينتر شامل

  .گفته مي شودمختصرا به آن بانكداري همراه يق تلفن همراه است كه ي از طربر بانكداري الكترونيك

ميليون نفر افزايش  35ميليون نفر به بيش از  8در پنج سال گذشته تعداد مشتركان تلفن همراه در كشور از 

تعداد تلفن هاي همراه از تعداد كل كامپيوتر هاي شخصي و تلفن هاي ثابت در يافته است كه نشان مي دهد 

ستقبال افراد قرار نگرفته ابا اين وجود بانكداري همراه آنطور كه بايد مورد پذيرش و  است پيشي گرفتنحال 

مات بانكداري همراه را ارائه مي نمايند اما آنچه كه بايد هم اكنون بسياري از بانكهاي ايران خد .]1[است

                                                 
1 .Information and Cmmunication Technology (ICT) 
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. بانكداري تلفن مورد توجه قرار گيرد ايجاد زمينه استفاده از اين خدمات و گسترش استقبال از آن است

همراه موجب مي گردد كه كاربران براي استفاده از خدمات بانكي محدود به زمان و يا مكاني خاصي نباشند 

  جام عمليات بانكي خود در همه جا باشند.و قادر به ان

1ي مانند مدل پذيرش تكنولوژييدر رابطه با بررسي رفتار كاربران بانكداري همراه مدلها
TAM ]9[  تئوري و

IDLانتشار نوآوري
وجود دراد. بر اساس اين مدلها ادراك سودمندي، مزيت نسبي و اميد به اجرايي  ]16[ 2

آنچه كمتر در تحقيقات به آن پرداخته شده است همراه تاثيرگذار است.  رش كاركنان از تلفنشدن بر پذي

ايجاد اعتماد اوليه و حفظ آن در ميان مشتريان است. ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه براي جذب 

ادامه  در مشتريان ايجاد نمايند و نيز براياي را مشتريان به استفاده از اين خدمات بايد بتوانند اعتماد اوليه 

مي يابد كه كاربران  اعتماد اوليه زماني توسعهل عوامآمده باشند.  بوجود اعتماداين ارتباط بايد قادر به حفظ 

عدم اطمينان و ترس از عدم وجود امنيت در  به دليل .[17]بار از اين خدمات استفاده نمايندبراي اولين 

يان آسان نيست و بانكها براي ردر مشتاعتماد اوليه استفاده از شبكه هاي اينترنتي و اينترنت همراه ايجاد 

  نياز به جلب اعتماد مشتريان خود دارند.گسترش خدمات الكترونيكي ادامه حيات در محيط رقابتي امروز و 

هدف گرفته است.  اثر اعتماد اوليه بر رفتار كاربران در پذيرش بانكداري همراه كمتر مورد بررسي قرارتاكنون 

بررسي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد اوليه در استفاده از بانكداري همراه است. در اين تحقيق  از اين پژوهش

گرفته شده  مدل موفقيت سيستم هاي اطالعاتي و اطمينان ساختاري كه از عامل كيفيت اطالعات پنجتاثير 

بر  داري همراهكيفيت سيستم ها و همچنين گرايش به اعتماد و درك سودمندي استفاده از بانك و  است

در ادامه بعد از بيان پيشينه مختصري پيرامون ادبيات  مورد مطالعه قرار گرفته است. ايجاد اعتماد اوليه

، روش تحقيق و نتايج حاصل از تحليل داده هاي جمع آوري شده ارائه مي گردد و در آخر عالوه بر موضوع

   ئه مي شود.اد اعتماد اوليه در ميان مشتريان ارارائه مدل معادله ساختاري پيشنهاداتي كاربردي جهت ايجا

  

  ادبيات موضوع

ناوري اطالعات و پيشرفتهاي حاصل در زمينه تجارت الكترونيكي، لزوم بازنگري در شيوه ف تحوالت شتابان

ه شكل سنتي را ياد آور مي سازد. خدمات اينترنت همراه اخيرا جايگاه مناسبي را در هاي ارائه خدمات ب

بطوري كه امروزه در  ؛از خدمات اينترنتي پيدا كرده استتم هاي فناوري اطالعاتي و استفاده ميان سيس

سرعت و كارايي،  ر دسترس بودن، امنيت بيشتر وبسياري از نقاط دنيا به داليلي چون سهولت حمل و نقل، د

                                                 
1 . Technology Acceptance Model (TAM) 
2 . Diffusion of Innovation Theory (DIT) 
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وتر هاي يكامپسيله ، حتي بيش از  استفاده از آنها بواز طريق تلفن همراه استفاده از خدمات اينترنتي

  .]2[است مورد توجه قرار گرفتهشخصي 

از ارائه خدمات بانكداري همراه به مشتريان موجب ايجاد مزيت  حاصل ارزش افزودهدر صنعت بانكداري نيز 

كه در آن  ،بانكداري همراه در واقع تعاملي است بين مشتري و بانك. شده است براي بانكها رقابتي پايدار

تعامل بين مشتري و بانك شامل: پرداخت صورتحساب،  ؛اه مانند شعبه اي از بانك مي باشدگوشي تلفن همر

، كه ساده ترين شكل آن استفاده از انتقال پول بين حسابها و آگاهي از اطالعات حساب خود مي باشد

ات بطور براي توسعه بانكداري همراه بايد اين خدم .طالع از مانده حساب خود استابراي  1خدمات پيامكي

و زمينه  ايه گذاري در اين صنعت باال رودنرخ بازگشت سرم گسترده مورد پذيرش مشتريان واقع شود تا

  .]6[بهبود خدمات در اين بخش فراهم گردد

شده است و هم اكنون بسياري از بانكهاي خصوصي  آغاز 1386از سال در ايران ارائه خدمات بانكداري همراه 

استفاده از اين خدمات آمار ها نشان مي دهد كه با اين وجود . ]21[ائه مي دهندو دولتي اين خدمات را ار

اگرچه بانكداري همراه كاربران را از محدوديتهاي زماني و آنگونه كه بايد مورد استقبال قرار نگرفته است. 

به دليل مسائل اما  استفاده از خدمات بانكي در هر مكاني مي نمايدكند و آنها را قادر به  مكاني آزاد مي

 است.بوده در استفاده از تلفن همراه همواره استفاده از اين خدمات با ريسك و عدم اطمينان همراه امنيتي 

ارائه  ست وايجاد اعتماد اوليه در كاربران براي استفاده از خدمات بانكداري همراه بسيار حياتي ا ازاين رو

  .[23]د در كاربران و نيز حفظ آن نياز دارنددهندگان بانكداري همراه همواره به ايجاد اعتما

  اعتماد اوليه : 

اعتماد منعكس كننده انتظارات مثبت نسبت به رفتارهاي ديگران در آينده با قبول آسيب پذيري محتمل 

اعتماد شامل دو بخش اعتماد اوليه و جلب اعتماد پايدار است. عوامل بسياري در ايجاد اولين همراه آن است. 

. [7]. كاربر را تحت تاثير قرار مي دهداعتماد اوليه رفتار  تماد يعني اعتماد اوليه موثر است.مرحله اع

 ،قيقات نشان داده است كه ايجاد اعتماد در پذيرش خدمات مختلف از جمله, سرويس هاي خبري آنالينتح

) نيز دريافته اند 2010(. جاندرا  و همكاران [15] مؤثر بوده است بانكداري الكترونيكي و خريد تلفن همراه

  .[14]ردخت با تلفن همراه تاثير مي گذاكه جلب اعتماد افراد بر سيستم هاي پردا

اعتماد نسبت به خدمات بانكداري همراه را مي توان در چهار دسته تقسيم بندي  ايجاد عوامل تاثير گذار بر

اربران از كيفيت وب سايت بر جلب اولين دسته از اين عوامل به وب سايت بانك بستگي دارد. درك ككرد: 

كيفيت اطالعات دريافت شده  از ديگر عوامل تاثيرگذار بر اعتماد اوليه. اعتماد اوليه در آنها تاثير مي گذارد

                                                 
1 .SMS 
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اعتماد اوليه كاربران در مورد صحت اطالعات تاثير گذار است. همچنين عوامل ديگري مانند است كه بر 

كاربران و سهولت استفاده نيز بر شكل گيري اعتماد اوليه در كاربران  بازنگري در وب سايت، توجه به نظر

مرتبط با مصرف كننده است. گرايش به اعتماد اثر  مؤثر بر اعتماد اوليه تاثير گذار است. دسته دوم از عوامل

ب تجربه البته ممكن است اثر اين عامل به تدريج و با كس. قابل توجهي بر ايجاد اعتماد اوليه كاركنان دارد

مك گينك در  گرايش به اعتماد نشان دهنده تمايل طبيعي كاربر به اعتماد به افراد ديگر است كاهش يابد.

كاربراني كه از گرايش به اعتماد بااليي برخوردارند نگرش تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه 

سبت به بانكداري همراه اعتماد پيدا مي اين آنها به راحتي نبنابرمثبتي نسبت به فناوري هاي جديد دارند. 

اره به ديده شك به مسائل مي كاربراني كه گرايش به اعتماد آنها در سطح پاييني است همو لدر مقاب كنند.

 از اين جهت كه خدمات است.يا سازمان ارائه دهنده مربوط به شركت  ،گروه سوم از عوامل تاثير گذار. نگرند

م مجموعه اي ومي سازمان نيز بر شكل گيري اعتماد اوليه موثر است و دسته چهاراعتبار، اندازه و تصوير عم

بر اعتماد ل برند سازمان، كيفيت سايت و غيره مجموعه اي شاماز سه دسته ديگر است كه بيان مي دارد، 

  .[11]مصرف كننده تاثيرگذار است

ين صورت گرفته است پژوهش هاي نالخدمات آ كه در زمينه ايجاد اعتماد نسبت به قايسه با تحقيقاتدر م

) اعتماد 2003سيو و شن ( .صورت گرفته است نسبت به خدمات اينترنتي همراه ايجاد اعتماد اندكي پيرامون

خدمات كه هر دو تحت تاثير ارائه دهنده  يه و اعتماد مستمر تقسيم كرده اندبه تلفن همراه را به اعتماد اول

بر  نشان مي دهد زيبايي شناسي در طراحي،) 2010لي و يه (يج تحقيقات نتا. [23]همراه  قرار گرفته است

ايجاد امكان كنترل كاربر،  .[13]موثر است سهولت استفاده سودمندي و درك كاربر پيرامونجلب اعتماد 

  .[12]نسبت به تعامالت اينترنت همراه تاثيرگذار استبر اعتماد  ،استفاده در همه جا و پاسخگويي شخصي

نجش اعتماد مشتريان نسبت به ارائه دهنده خدمات بانكداري همراه سه بعد در نظر گرفته مي شود. براي س

ائه دهنده در انجام وظايف خود مي توانايي بيانگر ميزان دانش و مهارت ار .[6]توانايي، صداقت و خيرخواهي

مي دهند درك كرد و  كه ارائه . صداقت ارائه دهنده را مي تواند از طريق يكپارچگي اطالعاتيباشد

ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه تنها به فكر منافع خيرخواهي سيستم بانكداري همراه نيز از اينكه 

اعتماد ايجاد شده حصول نتايج خود نيستند بلكه نگران منافع كاربران خود نيز مي باشند برداشت مي شود. 

و آنها را به استفاده از خدمات بانكداري همراه ترغيب  [8]مثبت در آينده را براي كاربران تضمين مي كند

  .خواهد كرد
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  پذيرش بانكداري همراهعوامل مؤثر بر 

بانكداري همراه به عنوان يك خدمت در حال ظهور آنطور كه بايد مورد استقبال كاربران قرار نگرفته است به 

ي كاربران ضروري است. از نظريه همين دليل پژوهش در مورد شناسايي عوامل موثر بر پذيرش آن از سو

، اغلب به عنوان اصول نظري اين بحث استفاده مي شود TAMو  IDTهاي پذيرش فناوري اطالعات مانند 

كه تضمين ساختاري و درك سهولت استفاده، ايجاد اعتماد نسبت به بانكداري همراه را محققان دريافته اند 

رات اث IDTخود و  به تئوري اعتمادمطاعات خود بر اساس كيم و شأين در  .[14]تحت تاثير قرار مي دهد

 . در اين مطالعهويژگي هاي نوآوري و دانش مبتني بر اعتماد را بر پذيرش بانكداري همراه بررسي كرده است

و دانش مبتني بر اعتماد شامل گاري و درك سهولت استفاده، مزيت نسبي، ساز :ويژگي هاي نوآوري شامل

كه نشان مي دهد همچنين نتايج تحقيقات ديگر . ]10[خيرخواهي و صداقت استرك شده، شايستگي د

تضمين ساختاري، مزيت نسبي و ميل اشخاص به اعتماد كردن بر ايجاد اعتماد اوليه در بانكداري همراه تاثير 

فاده بر قصد استمي تواند كه درك كارآيي و پذيرش ريسك  ات خود دريافته انددر تحقيقو نيز محققان دارد 

عامل  تاثير پنج حاضر تحقيقات انجام شده در تحقيقبر اساس . ]16[از خدمات بانكداري همراه مؤثر باشد 

ايجاد بر  ، گرايش به اعتماد و درك از سودمنديكيفيت اطالعات، كيفيت سيستم و اطمينان ساختاري

ريان بانكداري همراه بانكهاي مختلف شتدر ميان ممراه اعتماد اوليه و تاثير آن بر قصد استفاده از بانكداري ه

  در نظر گرفته شده است: )1ورت شكل(مورد مطالعه قرار گرفته است و مدل فرض شده تحقيق به صاصفهان 

  

   

  

  

  

  

  

  

  مدل اوليه تحقيق -)1شكل(

  

 

ا����د 

�	
 او
 ��د ا���د�


	ن �����ر��� 

 �	�	ت اط��ت

 �	�	ت �	��م


�د� �را	ش �� ا

 ادرا� ���ت �� ارا�� ده�د�

 



     

  

                                                                                                                              هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                          

 

7 

 

كابران  .[11]كيفيت اطالعات بر دقت، به هنگام بودن و مرتبط بودن اطالعات اشاره دارددر اين مدل 

كيفيت اطالعات و كيفيت سيستم اتكا مي بانكداري همراه براي استفاده از خدمات آن به برداشتهاي خود از 

. [23]كنند. كيفيت اطالعات و كيفيت سيستم از عوامل تاثير گذار بر موفقيت سيستم هاي اطالعاتي هستند

بدست آوردن اطالعات پرداخت خود كاربران بانكداري همراه انتظار دارند كه در هر مكان و زماني قادر به 

ئه اباشند و اگر اطالعات ارائه شده به آنها بي ربط، نادرست و تاريخ گذشته باشد آنها به توانايي و صداقت ار

ممكن دهندگان اين خدمات در ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان شك مي كنند. بنابراين كيفيت اطالعات 

اطالعات غلطي در مورد ماند  . اگر كاربران بانكداري همراهير گذار باشداوليه مشتريان تاث بر اعتماداست 

براي  كاربران بانكداري همراهبه بانكداري همراه كاهش مي يابد.نسبت  اعتمادشان، حساب خود دريافت كنند

د. زماني و مكاني عالقه دارن به پرداخت بدون محدوديتبهبود زندگي خود و افزايش كارآيي و اثربخشي خود 

مي تواند كاهش دهد. نتايج مطالعه ولي در مقابل كيفيت پايين اطالعات مطلوبيت استفاده از اين خدمات را 

. همچنين [22]است بوده كه كيفيت اطالعات بر اعتماد اوليه تاثير گذارزاهدي و سونگ نشان مي دهد 

زار انبار داده ها تاثير ندي نرم افاز سودمكاربران بر برداشت بر اساس تحقيق ويكسوم و تود كيفيت اطالعات 

  .[20]گذار بوده است

. [11]كيفيت سيستم بر سرعت دسترسي، سهولت استفاده، پيمايش و ظاهر بانكداري تلفن همراه اشاره دارد

ه و نيز و غيرورودي نامناسب فن همراه مانند صفحه نمايش كوچك، با توجه به برخي از محدوديتهاي تل

ممكن بران بانكداري همراه ركاي، مانند پهناي باند و غيره ساختهاي اينترنتر زي وجود برخي از مشكالت

براي كسب اطالعات مورد نياز خود با مشكل مواجه شوند. بنابراين ايجاد ارتباطي با پيمايش قدرتمند ، است

باشد. ضعف كيفيت سيستم  مي و طراحي روشن و پاسخ سريع براي استفاده از بانكداري تلفن همراه ضروري

كه ارائه دهندگان اين خدمات تالش و  ممكن است اين احساس را ايجاد كندبانكداري همراه در كاربران 

سرمايه گذاري كافي براي باال بردن كيفيت اين خدمات انجام نداده اند. اين موضوع ارزيابي كاربران از ميزان 

در  )2008( ونس و همكارانمات را تحت تاثير قرار مي دهد. اعتبار و  خدمتگزاري ارائه دهندگان اين خد

يافته اند كه كيفيت سيستم ها از جمله سرعت تراكنش و قابليت تجديد ساختار نتيجه تحقيقات خود در

 سيستم هاف بودن كيفيت ضعيظاهري آنها اعتماد كاربران نسبت به فناوري را تحت تاثير قرار مي دهد. 

  .[19]دستيابي به نتايج مثبت در آينده كاهش مي دهد انتظار كاربر را براي

اطمينان ساختاري به اين معني است كه ساختارهاي حقوقي و فني براي اطمينان از امنيت پرداخت وجود 

همراه بيشتر در معرض  ندارد. در مقايسه با بانكداري آنالين بانكداري همراه به دليل استفاده از خطوط تلف

استفاده از اطالعات رهگيري قرار دارند. همچنين ويروس ها و مشكالتي كه در خود حمله هكرها و سوء 
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اطمينان ساختاري به عنوان در تحقيقات مك نايت تلفن همراه وجود دارد موجب نگراني كاربران مي شود. 

راني . بخصوص براي كارب[17]ساز و كاري كه اعتماد كاربران را تحت تاثير قرار مي دهد شناخته شده است

كه تجربه مستقيمي از استفاده از اين خدمت ندارند اين تضمين هاي ساختاري مي تواند نقطه اتكايي براي 

همچنين كاربران اعتمادي را كه از اين طريق كسب مي كنند را به  ايجاد اعتماد به بانكداري همراه باشد.

  .[18]افراد ديگر نيز انتقال مي دهند

  

  روش تحقيق

به روش تحليل عاملي تائيدي و مدل معادالت  و ماهيت و روش از نوع همبستگي ثاين پژوهش ازحي

و بر اساس هدف از نوع كاربردي مي باشد زيرا نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند به  است ساختاري

  استفاده از خدمات بانكداري همراه كمك نمايد.ن شدن تاثير اعتماد اوليه برقصد روش

قيق مشتريان بانكهاي مختلف شهر اصفهان هستند كه از بانكداري همراه استفاده مي جامعه آماري اين تح

كنند. به دليل گسترده بودن بانكها جامعه تحقيق بصورت نامحدود تعريف شده و براي جمع آوري اطالعات 

طح از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نسبتها در س

  به دست آمده است.  384درصد برابر با  5خطاي 

براي جمع آوري داده ها عالوه بر روش كتابخانه اي از پرسشنامه نيز استفاده شده است. پرسشنامه اين 

سوالها جنبه جمعيت شناختي داشته و بقيه  سوال از اين 4 تعدادسوال است كه  28تحقيق شامل 

تغير آشكار مدل(كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، اطمينان پرسشنامه به شش بخش براي سنجش شش م

سوال  4ساختاري، گرايش به اعتماد، درك سودمندي و قصد استفاده) تقسيم شده است، كه هر كدام شامل 

  تايي ليكرت مي باشد. 5در چهارچوب طيف 

يي براي كل سواالت براي آزمون پايايي پرسشنامه از شيوه آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه ضريب پايا

شده است، كه قابل قبول مي باشد. همچنين با  تعيين 0.78 معادل SPSSپرسشنامه به كمك نرم افزار 

 بين در پرسشنامه مقدماتي و توزيع صاحبنظران و متخصصان نظر از استفاده و پژوهش ادبيات از يريه گبهر

قرار گرفت. پرسشنامه تحقيق بصورت حضوري  مورد بررسيپرسشنامه  روايي آماري، نمونه افراد از تعدادي

به وسيله خود محقق ونيز با استفاده از اينترنت و با همكاري مسئوالن بخش بانكداري الكترونيك برخي از 

  شعب بانكهاي مختلف به افراد نمونه ارائه شد.
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  و نتايج يافته ها

از مدل معادالت ، اوليه بر قصد خريدتاثير اعتماد پس از تاييد روايي و پايايي مدل جهت اندازه گيري 

به صورت  قصد خريدو  اعتماد اوليههر يك از ابعاد  استفاده شده است. 2ساختاري نشان داده شده در شكل 

. قبل  از ارائه نتايج حاصل از مدلهاي معادالت ساختاري و پذيرش متغير اندازه گيري شده استفاده شده اند

  تدوين شده با استفاده از شاخصهاي برازش مدل مورد ارزيابي قرار گيرد. يا عدم پذيرش فرضيه ، بايد مدل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل معادالت ساختاري - 2شكل 

  

بدين منظور  شاخصهاي برازش مطلق(مانند كاي اسكوئر و شاخص نيكويي برازش)، شاخصهاي برازش 

و شاخصهاي برازش مقتصد(مانند ريشه  )2بونت-و شاخص برازش بنتلر 1تطبيقي(مانند شاخص برازش نسبي

                                                 
1 . Relative Fit Index 

2 . Bentler-Bonett Index or Normed Fit Index (NFI) 
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ميانگين مربعات خطاي برآورد و كاي اسكوئر بهنجار شده) مورد بررسي قرار مي گيرد، براي  برازش مدل از 

معيار هاي برازشي كه در مدل سازي معادالت ساختاري وجود دارد استفاده شده است. معيار هاي برازش  

نمايي شده توسط داده ها ، مدل اندازه گيري تحقيق را تاييد مي كند نشان دهنده اين است كه آيا  مدل باز

  0ول ارائه شده استبشاخص هاي برازش و  برازش قابل ق ) 1شماره( يا خير. در جدول

  

  هاي برازش و  برازش قابل شاخص -)1ل(جدو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در زير جداول مربوط به شاخص با توجه به شاخص هاي برازش قابل قبول به بررسي مدل پرداخته شد كه 

  هاي برازش ارائه شده اند

 شاخص كاي اسكوئر  -)2(جدول

  

  

  

  

  

 

Model CMIN/DF 

Default model 1.237 

Saturated model .... 

Independence model 15.575 
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شده شده اصالح برازش نيكويي وشاخص برازش نيكويي شاخص –)3(جدول  

  

  

  

  

  

 شاخص برازش تطبيقي - )4جدول(

  

  

  

  

شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد -)5(جدول  

 

    قتصد هنجار شدهشاخص برازش م -)6(جدول  

  

  

شاخص برازش مقتصد هنجار شده -)6دول(ج  

  

  

  

  

Model  GFI AGFI  

Default model  .934 .945  

Saturated model  1.000 .....  

Independence model  .737 .632  

 

Model CFI 

Default model .822 

Saturated model 1.000 

Independence model .000 

Model RMSEA    

Default 

model 
.008    

Independence 

model 
.01    

 

Model  PNFI  

Default model  .663  

Saturated model  .000  

Independence model  .000  
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مدل تدوين شده جهت بررسي فرضيه  ودن كليه شاخصهاي ذكر شده در جداول باالبا توجه به قابل قبول ب

  .اصلي پژوهش مناسب تلقي مي شود

  نتايج تحليل عاملي ابزار سنجش اعتماد اوليه وقصد خريد -)7(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

تاييد مي شود، يعني كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، اطمينان  فرضيه اصلي ،مدهبا توجه به نتايج بدست آ

ساختاري، درك از سودمندي و گرايش به اعتماد از طريق تاثير بر ايجاد اعتماد اوليه مي تواند بر قصد 

  استفاده مشتريان از خدمات بانكداري همراه مؤثر باشد.

نسبت به تحقيقات  تاثيرگذار بر اعتماد اوليهمجموعه اي از عوامل همزمان لحاظ مطالعه اين تحقيق از 

راي نوآوري است و نتايج حاصل به ارائه مدلي جامع از عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات اگذشته د

ه را مورد ات گذشتستاوردهاي تحقيقبرخي از د ،با اين حال نتايج حاصل بانكداري همراه انجاميده است.

ر ايجاد ) نيز نشان مي دهد كه اطمينان ساختاري مي تواند د2010نتايج تحقيقات لئو ( تاييد قرار مي دهد.

همچنين مطالعه زاهدي و سونگ نشان مي دهد كه كيفيت اطالعات بر اعتماد  باشد. اعتماد اوليه تاثير گذار

در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافتند كه  2009لئو و همكاران در سال . اوليه تاثير گذار بوده است

  اعتماد اوليه مي تواند بر پذيرش بانكداري همراه تاثير گذار باشد.

بر اساس يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود كه ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه بايد بطور مستمر 

رساني اطالعات و گسترده سازي خدمات ارائه درصدد ارتقاء نرم افزارهاي بانكداري همراه خود و نيز به روز 

شده بپردازند. و به خاطر داشته باشند كه سرمايه گذاري در اين زمينه ها بر اعتماد اوليه مشتريان تاثير 

يب كرده و موجب ايجاد قصد استفاده در آنها مي رغمثبت خواهد داشت و آنها را به استفاده از اين خدمات ت

  شود.

   Estimate 

informationquality <--- initial trust 1.000 

systemquality <--- initial trust . 904 

structuralassurance <--- initial trust .760 

trustpropensity <--- initial trust .830 

perceivedusefulness <--- initial trust .761 

usageintention <--- initial trust .980 
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عنوان پيشنهادات جانبي اين تحقيق مي توان گفت ارائه دهندگان خدمات بانكداري همراه از عالوه بر اين به 

طريق اطالع رساني و تبليغات مناسب مي توانند بر برداشت از سودمندي مشتريان تاثيرگذار باشند چرا كه 

ت به بانكها نسبن از صداقت و خيرخواهي در صورت آگاهي دادن به آنها زمينه الزم براي اطمينان مشتريا

  مشتريانشان نمايان خواهد شد كه به صورت ضمني بر قصد استفاده از اين خدمات تاثير گذار است.

  جمع بندي

در دنياي متغير امروز با توجه به گسترش روز افزون فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي شيوه انجام كارها 

ن تغييرات بهره وري و بقاي خود را تضمين نمايند كه دگرگون شده است و سازمانهايي مي توانند در برابر اي

همگام با تغييرات ايجاد شده روش هاي ارائه خدمات و كاالهاي خود را تغيير دهند. آنچه در اين ميان حائز 

اهميت است اين است كه تغييرات ايجاد شده براي بهبود كارايي و اثربخشي همواره از سوي مشتريان مورد 

ي گيرد. بانكداري همراه نيز كه نوعي از خدمات بانكداري الكترونيك است به داليل مختلف استقبال قرار نم

ي از اين آنطور كه بايد مورد استقبال مشتريان بانكها قرار نگرفته است بررسي ها نشان داده است كه يك

وهش شش عامل عدم اطمينان به شيوه ارائه خدمات بانكي بصورت انترنت همراه است كه در اين پژ عوامل

تاثير گذار بر اعتماد اوليه در مشتريان و به دنبال آن بر قصد استفاده از خدمات بانكداري همراه مورد بررسي 

قرار گرفته است كه نتايج حاصل نشان مي دهد كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، اطمينان ساختاري، درك 

اعتماد اوليه مي تواند بر قصد استفاده مشتريان از از سودمندي و گرايش به اعتماد از طريق تاثير بر ايجاد 

  خدمات بانكداري همراه مؤثر باشد.

به نظر مي رسد براي روشن شدن بهتر مساله عدم استقبال مناسب از بانكداري همراه الزم است در آيند نيز 

عات، كيفيت فيت اطالبررسي تاثير هر يك از عوامل كي براي مثالمينه انجام شود. تحقيقاتي در اين ز

تاثير گذار بر گرايش به اين خدمات و يا مطالعه عوامل بر درك سودمندي  اطمينان ساختاري سيستم و

اطمينان در ميان مشتريان خدمات بانكداري همراه و يا مطالعه تاثير كيفيت اطالعات، كيفيت سيستم، 

 اوليه در ميان مشتريان بانك هاي اطمينان ساختاري، درك از سودمندي و گرايش به اعتمادبر ايجاد اعتماد

  ساير شهرهاي كشور پيشنهاد مي شود.
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  يدهچك

از  يپرداخت خرد نوع. باشديمهاي پرداخت خرد ، استفاده در سيستمP2P يهابكهيكي از كاربردهاي ش
-يكم استفاده م مبالغ يبوده و برا يانرروزانه مشت يتهاياست كه در ارتباط با فعال يكيالكترون يپرداخت ها

رستوران،  يل،اتومب ينگپارك ينهپرداخت هز: مانند ياديز يپرداخت خرد، كاربردها يفناور. گردد
مدل پرداخت خرد كارا و مناسب  يك يبه منظور كمك در طراح. را دارد يسوپرماركت و حمل و نقل عموم

و  PPay ،WhoPay ،CPay ،P2PNetPay، داخت خردمدل پر پنجمقاله  ينادر ، P2P يهابكهش يبرا
Floodgate  در شبكه هايP2P پذيري، مقياسرا براساس پنج معيار ارزيابي امنيت، گمنامي، انتقال -

هاي پرداخت خرد در انتقال پذيري معيار مهمي در سيستم. ايمپذيري و كارايي تحليل و مقايسه كرده
پذيري را به طور انتقال WhoPayو  CPay ،PPayرداخت خرد هاي پباشد، پروتكلمي P2Pهاي شبكه

پذيري را توسط عمل انتقال Floodgateو  P2PNetPayهاي كنند، ولي پروتكلمستقيم پشتيباني مي
  .كنندواسط فراهم مي

  ؛ مدل هاي پرداخت خردP2Pپرداخت خرد؛ شبكه هاي  :كليد واژه ها

ebps/90-172 
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  مقدمه

 بانك تعريف به توجه با. هستند كشور يك مالي و اقتصادي اختزيرس حياتي بخش پرداخت هاي سيستم

 مالي، خدمات ي دهنده ارائه مؤسسات: كه شامل اجزايي از قبيل است پرداخت، نظامي سيستم جهاني؛

 هر بنابراين. باشدها ميسيستم اين بر حاكم پاياپاي و قوانين و تسويه هاي سيستم پرداخت، ابزارهاي

 از مؤسسات اين باشد، ثانياً مي پرداخت ي خدماتدهنده ارايه مؤسسه تعدادي داراي اوالً :پرداخت سيستم

 شده مابين انجام مبادالت ثالثاً پردازند، مي خدمات ارائه به ابزارهاي پرداخت دسته يك معرفي طريق

 ساس يكبرا ترتيبات اين آنكه حال .گردندمي تسويه و پاياپاي ها سيستم از تعدادي از طريق مؤسسات،

 عملكرد بر مركزي شده، بانك داده شرح هاي موضوع كنار در .شوندمي اجرا و اداره مقررات و قوانين سري

  .گيردمي دست در را از سيستم قسمتي حتي يا و كندمي نظارت ها سيستم اين درست

ار وجود دارد كه سيستم پرداخت الكترونيكي اينترنتي و سي 100هاي انجام شده در حدود با توجه به بررسي
با چند شاخص عمده از قبيل زمان پرداخت، ارزيابي به صورت برخط يا غير برخط، مبلغ پرداخت، 

در زمينه انواع . نيازمنديهاي امنيتي و مسائل گمنام بودن خريدار، مي توان اين سيستم ها را تفكيك نمود
 اخت متوسط و پرداخت كالن را نام بردتوان سه دسته پرداخت خرد، پردپرداخت بر اساس مبلغ پرداخت مي

شود كه در آن مبالغ كمي به صورت الكترونيكي از خريدار به پرداخت خرد به پرداخت هايي گفته مي .]1[
 ،هاي خرد پرداخت الكترونيكيدالري به كمك سيستم 10براي پرداخت هاي زير . يابدفروشنده انتقال مي

از جمله  Qpass.comو  Ecoin.netهاي كمتري انجام داد، شركت توان نقل و انتقاالت را با هزينهمي
: متد پرداخت شامل خصوصياتي از قبيل .]2[ دهدهايي هستند كه اينگونه خدمات را ارائه ميشركت

سادگي، تعدد خريداران، امنيت اطالعات خريدار در برابر فروشندگان، مديريت ريسك، گمنامي، عدم انكار 
  .قابليت پيگيري، پشتيباني از تكنولوژيهاي مختلف و اعتماد مي باشد فروشنده و خريدار،

هاي سرويس مشتري، مناسب سيستم/ هاي پرداخت خرد رايج براي سيستم هاي ارتباط فروشندهسيستم
. 1نظير به نظيرنه براي سيستم هاي  شده درنظر گرفتهسرويس گيرنده وكاربردهاي وب سنتي / دهنده
 2نياز به يك واسط درون خط ]4[  Micro-iKPو  ]Millicent  ]3شده زيادي مثل هاي شناخته پروتكل

. دشوميمقياس پذيري سيستم اين عامل باعث كاهش كه دارند  براي چك كردن همه تراكنش ها 
Payword ]5[كه  4به منظور نمايش دادن زنجيري از سكه ها 3و سيستم هاي مشابه از زنجيره درهم سازي

يك زنجيره درهم سازي . كندول پخش و بازپرداخت زنجيره درهم سازي است، استفاده ميواسط فقط مسئ
                                                 

1 Peer to Peer (P2P) 
2 Online 
3 Hash chain 
4 Coins 
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 P2Pبايد به وسيله يك مشتري مشخص به يك فروشنده معين فرستاده شود، كه اين در تقابل با مفهوم 
 بار واسط به طور خطي ]Pepercoin ]6در . است، كه چنين ارتباطي بين خريدار و فروشنده وجود ندارد

  . يابدبا تعداد تراكنش ها افزايش مي

انواع . توضيح داده شده است P2Pدر بخش دوم مفهوم شبكه هاي : باشدساختار اين مقاله به صورت زير مي
. ها در بخش سوم عنوان شده استو بررسي مزايا و معايب آن P2Pمدل هاي پرداخت خرد در شبكه هاي 

اختصاص داده شده است، و در بخش پنجم  P2Pر شبكه هاي بخش چهارم به مقايسه مدل هاي پرداخت د
  .مقاله نيز به نتيجه گيري پرداخته شده است

  P2Pشبكه هاي 

و شبكه بر اساس سرويس  ،عمده شبكه نظير به نظير دوگروه به هاشبكه ها،شبكه در شباهتها وجود با
 وجود بين كامپيوترها هاي اختصاصيدهندهسرويس نظير، به نظير هاي شبكه در. گردندمي تقسيم 5دهنده

 صورت به هم و دهندهصورت سرويس به هم تواندمي هركامپيوتر و باشندمي تمام كامپيوترها معادل ندارد

 نظير هايشبكه در. نيست شبكه اداره مسئول هيچ كامپيوتري ها اين شبكه در و كند عمل گيرندهسرويس

 ايمني كمتر و با ساده، ارزان، ها اين شبكه و دارند وجود شبكه در كامپيوتر10 از معموالً كمتر نظير به

 حداقل داراي افزاري سخت از نظر هك يك كامپيوتر معموالًبر اساس سرويس دهنده هاي  شبكه در. هستند

  .كندمي را اداره شبكه شده، بهينه شبكه ايمني و دهي سرويس در سرعت و براي باشد مي شده تعيين هاي

يك معماري . به عنوان يك پديده تكنيكي و اجتماعي مهم در سالهاي گذشته مطرح شد P2Pهاي سيستم
كند، بدون اين كه منابع را با اعضاي ديگر مبادله مي ، 6اي است كه يك عضو شبكهنظير به نظير يك شبكه

عدم نياز به يك  توان به مواردي از قبيل،ها مياز مزاياي اين شبكه .]7[ از يك سرور مركزي استفاده گردد
مدل . مديريت متمركز و ساختار پرهزينه براي برقراري ارتباط بين نودها و مقياس پذيري باال اشاره نمود

P2P در مدل ولي  در مدل خالص هيچ سرور متمركزي وجود ندارد. تواند خالص يا هايبريد باشدمي
و  اعضا ن سرور مي تواند براي شناساييكه اي ،دناز طريق يك سرور به سيستم وارد مي شو اعضاهايبريد، 

بطور مستقيم  اعضابعد از ورود به سيستم . كار رود هيا براي وارسي مجوز ورود ب ،اطالعاتي كه دارا مي باشد
  .]7[ و بدون دخالت سرور با هم ارتباط برقرار مي كنند

                                                 
5 Server base 
6 Peer 
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  P2Pمرور مدلهاي پرداخت خرد 

م پرداخت خرد، شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها مي در اين بخش، به مرور مفاهيم كليدي چند سيست
  . پردازيم

1. PPay  
در  .]8[ پيشنهاد شد2003در سال ، Garcia-Molinaو  Yangبه وسيله  PPayپرداخت خرد  پروتكل

سكه ها مي  .واسط يا داللي در آن دخالت نداردكه هيچ گيرد اين سيستم روند معامله به نحوي صورت مي
پول رايج را مديريت كند، مگر  تواندمي خود فردي ديگر در جريان باشند و صاحب سكه توانند از يك فرد به

سوي واسط به وي  در اين مدل، صاحب سكه يعني كسي كه سكه از .كه آن پول نقد ايجاد شده باشدزماني
ه سكه دارد و بايد هر زمان ك مديريت آن را بر عهده شود واختصاص داده شده است، صاحب آن محسوب مي

   .دهدرا نمايش مي PPayمعامالت پرداخت مدل  1تصوير شماره .ها مبادله مي شود آن را چك كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]PPay ]9معامالت مدل  – 1يرتصو
  

 .مي دهد Aهاي خام اوليه را به فردسكه واسطكند و واسط حسابي باز مياستفاده از  اب Aفرد •
 . ستا هاهصاحب سك Aاكنون فرد

سكه هاي اختصاص  A، فرداري كندديخر Bيا سرويسي را از فرد جنسبخواهد  Aكه فردزماني •
تواند تصميم بگيرد مي Bفرد. هاستي سكهنگهدارنده Bاكنون فرد. فرستدمي Bداده شده را به فرد

 . ختصاص دهدا) Cفرد( ها را نقد كند و يا مجدداً به فرد ديگريكه اين سكه

 باز كردن حساب.1

 A دادن سكه ها به فرد.2 

ها واگذار كردن سكه. 3
تقاضاي اختصاص .B  4به  فرد 

 مجدد

 سكه هاي  اختصاص.5

 شده جديدداده

 Aفرد     

 Bفرد    

 واسط

 Cفرد     
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 .فرستدمي Aتقاضاي اختصاص مجدد را به فرد Bها را مجدداً ثبت كند، فردبخواهد سكه Bاگر فرد •

 . فرستدمي Cو  Bكند و به فردمجدد را پردازش ميتقاضاي اختصاص ، Aبعد از دريافت تقاضا، فرد •

 Aفرد، ممكن است دهدخواهد سكه هاي خود را اختصاص مي Bكه فردمشكل اين روش اين است كه زماني
شود كه يك پرداخت زماني اجرا مي PPayدر پرداخت  7پروتكل زمان استراحت. در حال استراحت باشد

كند و سكه هاي ثبت شده را سكه هاي جديداً ثبت شده را ايجاد مي ،واسط ؛در اين پروتكل. گيردصورت مي
صورت كالهبرداران اين كار براي شناسايي . فرستدبه وي مي شودمجدداً درون خط مي Aزمانيكه فرددر 
خواهند سكه ها را مجدداً ثبت كنند، كه افراد ميزماني اين است كهمشكل اصلي اين پروتكل . گيردمي

به . داردكنترل نياز به  ،زماني كه مجدداً افراد درون خط مي شوند چنينهم بايد درون خط باشد وواسط 
به منظور . روداي يك فرد، بار واسط بصورت قابل مالحظه اي باال ميبر 8علت درصد باالي مدت برون خط

از اين سكه . اليه شده در اين پروتكل استفاده مي شودري از مشكالت باال، از مفهوم سكه هاي اليهجلوگي
ي هر اليه دربردارنده. سكه ها از يك فرد به فردي ديگر استفاده مي شود فرستادنهاي اليه شده به منظور 

تقاضاي ثبت مجدد است و واسط و صاحب سكه ها مي توانند تمامي اليه ها را ورقه ورقه كنند تا تمامي 
شناسايي كالهبردار  رايب شده و تاخيرسبب ايجاد سكه هاي اليه شده، . مدارك الزم را به دست آورند

  .گردداستفاده مي

2. WhoPay  
WhoPay هاي شبكهبراي  و قابل اندازه گيري نامپرداخت بي يك پروتكلP2P  به وسيله است كهKai 

Wei  اش را از سيستم ي اصليمعماراين سيستم . ]10[پيشنهاد شد 2006در سال  همكارانوPPay  به
. شناسايي مي شوند عموميدارند و به وسيله كليدهاي  PPayاي  همانند سكه ها چرخه. ارث برده است

نيز ساير افراد  كهحاليدر  ،كندو آنها را براي ساير افراد خرج مي كنداري ميدخريكاربر، سكه ها را از واسط 
، معامله هاي اصلي مدل  2تصوير شماره. گيرند كه سكه ها را براي فرد ديگري خرج كنندبتصميم توانند مي

WhoPay كندرا توصيف مي .  

  

  

  

  

                                                 
7 Downtime 
8 Offline 
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  ]WhoPay ]9معامالت مدل  – 2يرتصو
  

كند و كليد عمومي را با هويت ثبت شده به وسيله كليد خصوصي را ايجاد مي/وميكليد عم Aفرد •
از  ليستيكند، كليد عمومي را به واسط، امضا را شناسايي مي. فرستدبه واسط مي Aخصوصي 

-ميباز پس  Aو سكه را با كليد خصوصي، ثبت كرده و آن را به  كنداضافه ميهاي معتبر سكه

 . فرستد

. مي فرستد Aكند و كليد عمومي را به فردخصوصي تصادفي را ايجاد مي/عموميكليد  Bفرد •
و با ثابت كردن اينكه آنها صاحبان سكه هستند، به  هدارا فرست Bي واسط، سكه ي ثبت شدهAفرد
 را به تركيبو اين  تركيب كردههم  اعدد متوالي و تاريخ انقضا را بيك  Aفرد. پاسخ مي دهد Bفرد
 . فرستداش ميكليد خصوصي از طريق Bفرد

كند و كليد ايجاد مي Bخصوصي را براي فرد/كليد عمومي C، فردCبه منظور انتقال سكه به فرد •
تقاضاي انتقالي كه به وسيله ي  ،مي فرستد Aسكه را به فرد Bفرد. مي فرستد Bعمومي را به فرد

ي ثبت ، سكهCه فرد واسطب Aبعد از شناسايي تقاضاي انتقال، فرد. كليد خصوصي ثبت شده است
 . مي فرستد شده را با ثابت كردن اينكه آنها صاحبان سكه هستند،

 Cمطرح شده است،  Aبه منظور به حساب گذاشتن سكه اي كه به وسيله ي فرد Cبراي فرد •
اي را كه قرار است به حساب گذاشته فرستد و در عين حال سكهتقاضاي سپرده اي را به واسط مي

 . كندايي ميشود را شناس

WhoPay را براي انتقال و تجديد تراكنش ها از  9تجديد زمان استراحتهاي انتقال زمان استراحت و حالت
اين سيستم، گمنامي، انصاف و قابليت اندازه گيري و قابليت انتقال را فراهم  .كندطريق واسط ها معرفي مي

                                                 
9  Downtime renewal 

 خريد سكه.1

  انتقال سكه.3.2  مسئله سكه. 2
 انتقال سكه.3.3

 انتقال سكه.3.1

 سپرده سكه. 4

 Aفرد    

 Bفرد 

 واسط

 Cفرد 
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، به اين دليل كه از پرحجم اقتصادي نيست با اين حال اين سيستم در معامالت كم هزينه و. سازدمي
پروتكل زمان استراحت ارائه شده در . كندكليد عمومي سنگين وزن در هر خريد استفاده مي رمزنگاري

WhoPay تقريباً يك سيستم درون خط است.  

3. CPay   
CPay  هاي شبكه دريك پروتكل پرداخت خردP2P به وسيله  كه، تساZou  2005و همكاران در سال 

در  .]11[كندافراد بهره برداري مي ناهماهنگياز است و  10يك پروتكل سپرده محور CPay. پيشنهاد شد
واسط در هيچ . باشديممسئول توزيع سكه ها و مديريت افراد واسطي است كه واسط، اين سيستم دستيار 

 .روند معامله نقش دارند در 11كند، تنها پرداخت كننده، دريافت كننده و دستيار واسطمعامله اي شركت نمي
اي است كه پرداخت كننده تصميم دارد به آن پرداخت كند و مسئول دستيار واسط فرد شايستهدر واقع 

تصوير . هر فرد يك دستيار واسط براي كنترل كردن معامله اش دارد. كنترل سكه و اصالت معامله است
  .دهدنمايش مي CPay، معامالت پايه را در پروتكل 3شماره

  

  

  

  

  

  

  

  ]CPay ]9معامالت مدل  – 3يرتصو
  

، خريداري استاز سكه  12از واسطي كه شامل يك شناساگر منحصربه فرد جهانياي را سكه Aفرد •
 . كندمي

كه دستيار  ي اين استدهندهشود كه نشان فرستاده مي Aاين پيغام تقاضا به دستيار واسط فرد •
  . را داده است Bيپرداخت سكه به پرداخت شونده مجوز Aيت كنندهپرداخبه  Aواسط فرد

                                                 
10 Debit-base 
11 Broker Assistant (BA) 
12 Global Unique Identifier (GUI) 

 Aفرد 

 Aدستيار واسط 

 Bفرد 

 واسط

 Cفرد

 Bدستيار واسط

 خريد سكه.1

 زهدرخواست اجا.2

  مجوز دادن. 3

 درخواست اجازه.4

 مجوز دادن. 5
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كه دستيار واسط  ي اين استدهندهشود كه نشان فرستاده مي Bه دستيار واسط فردباين پيغام  •
اين پيغام . را داده است Bيپرداخت سكه به پرداخت شونده مجوز Aيپرداخت كنندهبه  Aفرد 

 . كه اين مجوز دهي رخ داده است ان دهنده زماني استنشحاوي يك نشان زماني است كه 

فرستاده شود را خرج  Cبه فرد Aي فرداي را كه به وسيلهمي خواهد همان سكه Bزمانيكه فرد •
 . مي فرستد و مجوز مي خواهد Bكند، پيغامي را به دستيار واسط فرد

كننده اين ود كه مشخص فرستاده مي ش Bبه وسيله دستيار واسط Cاين پيغام به پرداخت شونده  •
اين پيغام حاوي . بپردازد Bمجوز داده تا سكه را به پرداخت شونده Bكه دستيار واسط به فرد است

بستگي  Cبه فرد. كه اين مجوز دهي رخ داده است مشخص كننده زماني استنشان زماني است كه 
 . دارد كه سكه را خرج كند يا از واسط بازخريد كند

CPay  نيست  باال آن زياد كارايي .كند و يك سيستم برون خط استپرهيز مياضافي بهنگام  هايهزينهاز
-مثالً زمانيكه سكه از دالل خريداري مي. شوداستفاده ميدستيارهاي واسط در هر معامله  كه ازبه دليل اين

ديگر رابطه توانند مستقيماً با يكسپس افراد مي. شود، نيازي نيست كه توسط دستيار واسط كنترل شود
زمانيكه اختصاص مجدد سكه صورت گرفت، الزم است كه دستيار واسط . برقرار كنند تا سكه را بفرستند

مقرون به اقتصادي از نظر از الگوريتم هاي سنگين وزن  استفادهبه دليل چنين ، همها را كنترل كندسكه
  .نيستصرفه 

4. P2P-NetPay  
P2P-NetPay ي هاپرتكل پرداخت خرد در شبكهP2P  است كه توسطDai  وGrundy  2005در سال 
اطالعاتي را  13شبكه گسترده جهاني دهد تا از فروشندگان رويبه مشتريان اين امكان را ميپيشنهاد شد و 

با  P2P-Netpay. است و مبتني بر سپرده ايمن، يك پروتكل ارزان P2P-Netpay .]12[اري كنند ديخر
افراد و از معيار ثبت شده به وسيله واسط  P2P-Netpayكه  وت داردتفا نظر اين پروتكل هاي قبلي از
ها ، پيغامد تا پول فعلي الكترونيكيكناز معيار ثبت شده فرد فروشنده استفاده مي. كندفروشنده استفاده مي

د و كاربران پيشگيري شو هزينه اضافياين طريق از  ازتا  ،ي استفاده شده را شناسايي كندثبت شده معيارو 
 4تصوير شماره. اعتمادي ايجاد شود ها،نيازي نيست كه بين فروشنده. را حل كند هابين فروشنده كالتمش

  . دهدرا نشان مي P2P-Netpayكليد مبادالت 

  

  

                                                 
13 World Wide Web (WWW) 
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  ]P2P-NetPay ]9معامالت مدل  – 4يرتصو
  

فرستد مي به واسط ي سرويسي كند، پيغامياول تقاضا قبل از اين كه يك فرد كاربر از فرد فروشنده •
واسط  .باشدميي فرد كاربري در يك زنجيره هاpayword، تعداد nي عدد صحيح كه دربردارنده

  :را كامل مي كندزير  دو عمليات

 ، هم چنينكندرا ايجاد ميpayword14 يو زنجيره كم كردهپولي را  از حساب فرد كاربر .1
 . كندرا دريافت مي Wnو ... و  W2و  W1فرد كاربر پسوردهاي 

IDcرا كه شامل  Tمعيار  .2
به وسيله  T. كندمحاسبه مي، براي آن زنجيره است W0و 15

 . شودواسط نمايش داده مي

فروشنده . فرستدپيغامي مي به فروشندهكند، فايل مطلوب خود را پيدا ميفرد كاربر  زماني كه يك •
، معتبر باشند ذخيره مي شوند هاpaywordاگر اين . كند، پيغامهاي دريافت شده را بررسي مياول

م دزديده شوند مي توانند فقط جاهبه وسيله يك م هاpaywordاين  ولي در صورتي كه
paywordخرج كنند ها را براي فروشنده اول . 

متعلق به  IPآدرس  ،فروشنده دوم دانلود كنداز خواهد فايل هايي را مي زماني كه يك فرد كاربر •
فروشنده   IDو IDc، فروشنده دوم. فرستدمي فروشنده دومرا به ها و پرداخت IDc ، وشنده اولفر

ممكن است از شاخص به منظور شارژ دوبرابر از فرد به فروشنده . فرستدمي فروشنده اول را بهدوم 
پرداخت اگر . كندپرداخت را بررسي مي W0فروشنده دوم با استفاده از شاخص و  . ها استفاده شود

. اين مبادله دو فايده دارد. شودمعتبر باشد براي بازخريد برون خط بعدي با واسط ذخيره مي

                                                 
  .اين زنجيره با استفاده از تابع درهم ساز يك طرفه، ايجاد مي شود 14
  .باشد كه در معامله به وسيله ي كارگزار صادر شده استمي) cبه عنوان مثال فرد (هويت مستعار هر فرد  15

  واسط

 شنده دومفرو فرد كاربر

 اولفروشنده 

 درخواست و دريافت .1
 هاي الكترونيكيسكه

 درخواست خريد.2

 درخواست و دريافت . 3

 دانلود فايل. 4

 درخواست خريد.5

 درخواست و دريافت. 6

 دانلود فايل. 7
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از  يعني گيرد،به فروشنده دوم واسط را در برنمي ي پيغام از  فروشنده اولنخست، انتقال دهنده
 . هاستPaywordحاوي شاخصي از  پيغام كه كاهد و دوم اينمانع ارتباطي واسط مي

را  ها و پرداخت فروشنده IDc ،IDانتهاي هر روز براي هر زنجيره، افراد فروشنده ها بايد معيار  در •
 استفاده از توابعدريافت شده از فرد فروشنده را با  paywordواسط بايد هر . به واسط بفرستد

ب فرد اگر تمامي پيغامها معتبر باشند واسط آن مقدار را به حسا. درهمساز روي آن بررسي كند
 . دهدفروشنده مي

P2P-Netpay  شبكه گسترده جهاني درست كه مناسب پرداخت هاي خرد اپروتكل برون خط يك 
اين  ،هاي مستعار و هويت واقعي يك فرد كاربر اطالع داردناماز كه تنها واسط  كهبه دليل اين. باشدمي

از آنجا  .كندهاي اضافي ممانعت ميينهاز هزاين پروتكل . كندپروتكل از محرمانه بودن فرد محافظت مي
، باشدمي كه اين پروتكل دربردارنده ي تعداد اندكي از عمليات در هم آميزي كليد عمومي در هر خريد

ابل انتقال است تا به اين طريق كاربران را قادر قزنجيره سكه الكترونيكي بين فروشندگان . كارآمد است
فروشندگان افراد چندگانه  خرديكساني در ايجاد به پرداخت هاي كند تا از زنجيره سكه الكترونيكي 

  .استفاده كند

5. Floodgate   
Floodgate هاي يك پروتكل پرداخت خرد در شبكهP2P  است، كه توسطNair  و همكاران در سال

ستم كند تا پهناي باند خود را در سيدر مشتريان ايجاد مياي اين پروتكل يك انگيزه. پيشنهاد شد 2008
 5تصوير شماره. ]13[كنداين سيستم، افراد را به پيوستن طوالني مدت در شبكه، تشويق مي. گسترش دهند

  .دهدرا نشان مي Floodgateمراحل پروتكل 

  

  

  

  

  

  

  

  ]Floodgate ]13معامالت مدل  – 5يرتصو

  سرور وب

 Aفرد 

Floodgate Tracker 

 Bفرد 

  ثبت كردن. 1
و پاسخ  درخواست. 2

Torrent 

 ليست اعضا و رمزها.4

Trackerدرخواست.3
  و پرداخت

 دريافت قطعه.6 قطعهدرخواست.5

 تتاييد پرداخ.8 رمز پرداخت.7

ليست درخواست و.9
 پاسخ

نقد كردن. 10
 رمزهاي پرداختي
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پس از ارائه جزئياتي چون حساب بانكي يا  زماني كه كاربر جديدي قصد اتصال به شبكه را دارد، •
منحصر به سطح  16سپس يك واحد شناسي كاربر. كندثبت مي Tشماره كارت اعتباري، خود را با 

سپس . خاص است trackerيا  torrent  17تنها منحصر به يك uidاين . گرددسيستم ارائه مي
. ارسال مي كند Tعمومي را به كند و كليد كليد عمومي ايجاد مي-كاربر يك جفت كليد خصوصي

T فرستد كه كليد عمومي را با يك مجوز عالمت دار را بازپس ميuid اينگونه . سازدآن متصل مي
به صورت همگاني شناخته شده است و از سوي شركت صادر  Tگردد كه كليد عمومي فرض مي

 .مورد تاييد است verisignكننده كارت اعتباري تجاري از جمله 

هزينه هر بخش محتوايي دانلود شده از يك كاربر بايد با استفاده از يك رمز  Floodgateدر  •
از طريق يك قطعه محاسبه مي  18درهم سازي جامعيتاز آنجايي كه . ، پرداخت گرددخرد پرداخت

، در صورتي كه درهم سازي يك قطعه با درهم سازي مشخص شده )نه توسط قطعات فرعي(گردد 
ابقت نداشته باشد براي فرد دانلود كننده هيچ راهي وجود ندارد كه مشخص مط torrentدر فايل 

كوچكترين موجوديت قابل دانلود  Floodgateسازد كدام يك از قطعات فرعي معيوبند، در سيستم 
مكانيسم هايي چون زنجيره هاي درهم سازي و امضاهاي . گرددبه صورت يك قطعه مستقر مي

ر چه مطمئنند اما مستلزم عمليات هاي محاسبه فشرده و همچنين مبتني بر كليد نامتقارن، اگ
كم تر  ،تنظيمات زيربنايي پيچيده اي مي باشند كه آنها را براي استفاده در ايجاد رمزهاي پرداخت

 .جالب توجه مي سازد

• Floodgate كند كه كدام كاربران مكانيسم براي مشخص نمودن اين مسئله استفاده مي اين از
شناسايي گرديد،  B كاربرزماني كه . باشند كه دستيابي به آنها جالب توجه استعاتي ميداراي قط

A  درخواستي را بهB كندارسال مي .B  با بلوك درخواست شده كه با كليد خصوصي تاييد شدهB 
براي اطمينان از هويت كاربري كه بلوك را  Aپس از دريافت بلوك، . دهدامضاء شده است پاسخ مي

 Bسپس رمز پرداخت معادل با بلوك دريافت شده را به . كندنموده است امضاء را تاييد مي ارسال
اي را رمز پرداخت قطعه Bدر صورتي كه . رمزگذاري شده است B عموميكند كه با كليد ارسال مي

را در فهرست داخلي خود قرار داده و ديگر به هيچ  Aكه ارسال نموده است دريافت ننمايد، 
  .دهدپاسخ نمي Aت ديگري براي دريافت قطعات از درخواس

                                                 
16 User-ID (uid) 

17  Hash  ها در يك فايل متا با نام فايلtorrent  منتشر مي شوند كه حاوي جزئيات فايل از جمله طول كل فايل، نام و جزئياتtracker  كه الزم است توسط
  .را به دست آورد مي باشند تا اطالعات مربوط به ساير كاربراني كه مي توان اطالعاتي را از آنان دانلود نمود، كاربر متصل گردد

18 Integrity hash 
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گيرد تا تاييد نمايد كه آيا اين تماس مي Tدريافت نمود، با  Aرمز پرداخت خرد را از  Bكه هنگامي •
و بررسي براي  Tاين پروتكل به جاي ارسال رمز واقعي به براي تاييد كارايي . رمز معتبر است يا خير

با  T. را درخواست مي كند Aبه  Tزهاي ارسال شده توسط مكل ردرهم سازي  Bتاييد آن، 
- از آن براي تاييد اين مسئله استفاده مي B. ها به آن پاسخ مي دهدفهرست مربوط به درهم سازي

كه در فهرست  ،در واقع با درهم سازي مربوط Aكند كه آيا درهم سازي كليد ارسال شده توسط 
هر زمان ديگري كه بر اين عالوه . د منطبق است يا خيروجود دار Tدرهم سازي ارسال شده توسط 

A  هزينه قطعه ديگري را بهB  ،پرداخت نمايدB تواند از فهرست درهم سازي موجود براي مي
باعث افزايش سرعت اين كار كه  يست،ن Tلزومي به تماس با ديگر تائيد پرداخت استفاده نمايد و 

كند درخواست مي Aاز  Bخت دريافت شده معتبر نباشد، در صورتي كه رمز پردا .گرددفرآيند مي
توان چندين بار ارسال كرد ارسال مجدد از آنجايي كه اين رمز را نمي. كه رمز را مجدداً ارسال نمايد

،  Bدر صورتي كه پس از چند بار اقدام، يك رمز معتبر دريافت نگرديد، . آن عملياتي مطمئن است
A  مي افزايد و  ي خودحلسياه م ليسترا بهT گيردرا براي وساطت به كار مي.   

اي، كاربران براي نقد كردن رمزهاي پرداختي كه تا آن زمان جمع آوري نموده اند در فواصل دوره •
وجه پرداختي را از يك مشتري كسر نموده آن را به حساب مشتري  Tسپس . گيرندتماس مي Tبا 

تواند در سيستم هاي مختلف به حساب مشتري مي روش دقيق واريز شدن. كندگيرنده واريز مي
به عنوان مثال برخي سيستم ها ممكن است وجه را به ازاي رمزها ارائه نمايند، در . متفاوت باشد

توان از آنها براي دانلودهايي حاليكه برخي ديگر ممكن است وجه هاي ذخيره را ارائه دهند كه مي
 .انجام دهد استفاده نمود كه مشتري ممكن است بعداً

  P2Pمدلهاي پرداخت خرد  مقايسه 

قابل استفاده و قابل اعتماد را  ير،امن، كارآمد، انعطاف پذ يطمح يك يدبا P2Pپرداخت خرد  يها يستمس
اي بر اساس مقايسه .باشديم P2Pپرداخت خرد  يها يستمدر توسعه س يبحث اصل يك ينكند، كه ا يامه

با  P2Pي مختصري از پنج مدل پرداخت خرد مقايسه 1ر جدول شمارهصورت گرفته، ما نيز د ]9[كه در 
  :معيارهاي ارزيابي شامل موارد زير است. دهيماستفاده از پنج معيار ارزيابي نشان مي

مهم ترين هدف امنيت در پروتكل هاي پرداخت، جلوگيري از هرگونه تقلب در اين : امنيت 
آشكار كردن بهنگام مخارج مضاعف يا ايجاد سكه  امنيت در برابر تقلب، شامل. ها استسيستم

 . هاي اشتباه مثل جعل در طول پرداخت مي باشد
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هويت پرداخت كننده و اعضا نبايد براي شخص سوم يا اشخاص ديگر فاش گردد، فقط : گمنامي 
 . ي خاص را شناسايي كندهاي حاضر در معاملهتواند شركت كنندهشخص واسط مي

تواند سكه را براي اعضاي ديگر بدون داشتن تماسي با فت كننده سكه ميدريا: پذيريانتقال 
گردد، ي الكترونيكي كه براي پرداخت خرد استفاده ميي سكهصادر كننده خرج كند و زنجيره

 . بايد بين عضو فروشنده و عضو كاربر قابل انتقال باشد

مسئوليت بايد . رل براي او باشدمسئوليت يك عضو نبايد به اندازه غير قابل كنت: پذيريمقياس 
 . ها توزيع گرددبين اعضا و واسط

 .]9[كند هاي زياد را فراهم ميپروتكل، تعداد پرداخت: كارايي 

  گيرينتيجه

ايم، سپس پنج مدل پرداخت خرد در شبكه هاي را مطرح نموده P2Pهاي در اين مقاله ابتدا مفهوم شبكه
P2P  ايمپذيري و كارايي مقايسه كردهپذيري، مقياسامنيت، گمنامي، انتقالرا براساس پنج معيار ارزيابي .

باشد به اين معني كه واسط در روند معامله هيچ دخالتي مي P2Pهاي انتقال پذيري معيار مهمي در سيستم
كنند به اين انتقال پذيري را پشتيباني مي WhoPayو  CPay ،PPayهاي پرداخت پروتكل. نداشته باشد

انتقال پذيري را با  P2PNetPayپروتكل . ت كه هيچ دالل يا واسطي در روند معامله تاثير نداردصور
بين كاربر و فروشندگان با بررسي صحت اعتبار توسط واسط فراهم زنجيره سكه الكترونيكي  استفاده از يك

 Tاعتبارسنجي رمز از ها را از طريق قطعات قابل دانلود با نيز انتقال سكه Floodgateپروتكل . كندمي
  .كندفراهم مي
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 P2Pمقايسه مدل هاي پرداخت خرد  - 1جدول

Floodgate P2PNetPay  CPay WhoPay  PPay  
 خاصيت

  پروتكل

در صورت نامعتبر  ،زياد
بودن رمز، كاربر را به 
- ليست سياه اضافه مي

  .كند

متوسط رو به 
، مانع شدن از افزايش
هاي اضافي هزينه
از  با استفاده كاربران
  ثبت شده معيار

به دليل ، زياد
آشكاركردن بهنگام 

  هاي اضافيهزينه
  زياد

، سكه هاي متوسط
سبب ايجاد اليه شده، 

 رايب شده و تاخير
شناسايي كالهبردار 

  .گردداستفاده مي

  امنيت

، گمنامي اعضا كم  زياد  زياد  زياد  زياد
  .پشتيباني نمي شود

  گمنامي

ها ، انتقال سكهمتوسط
ق قطعات قابل را از طري

دانلود با اعتبارسنجي 
  .كندفراهم مي Tرمز از 

، زنجيره سكه متوسط
بين كاربر الكترونيكي 

و فروشندگان با 
بررسي صحت اعتبار 
توسط واسط، قابل 

  .انتقال است

واسط در روند ، زياد
معامله هيچ تاثيري 
ندارد، ولي وجود 

دستيار واسط براي 
باالبردن امنيت نياز 

  .است

روند معامله به  ،زياد
- نحوي صورت مي

گيرد كه هيچ دالل 
يا واسطي در آن 

  .دخالت ندارد

روند معامله به ، زياد
گيرد نحوي صورت مي

كه هيچ دالل يا 
واسطي در آن دخالت 

  .ندارد

  انتقال پذيري

تقسيم كار بين  ،زياد
  اعضا

  مقياس پذيري متوسط  متوسط  متوسط زياد

پيوستن طوالني  ،زياد
  در شبكه مدت اعضا

، ارتباطات اعضا زياد
  با هم ديگر

 استفاده از، متوسط
در  دستيارهاي واسط

  معاملهجريان هر 

، استفاده از متوسط
عمليات كليد عمومي 

  معاملهروي هر 

هاي ، سكهمتوسط
ميزان اثر  اليه شده

كارايي كه موجب 
- تاخير در تراكنش مي

-گردد را افزايش مي

  .دهند

  كارايي
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و بررسي رويه قضايي  مؤسسات اعتباريبانك و مسئوليت مدني 
  1از حساب سپرده خروج غيرقانوني وجهراجع به 

  
  

  :چكيده
پول به عنوان وسيله مهم تبادل كاال و خدمات، بايد در جايي مطمئن نگهداري شود؛ اين امر، مسلتزم    

اين داليل، سبب ترغيب . دن مي باشدزيرا پول، همواره در خطر سرقت و مفقود ش. صرف هزينه هايي است
مي  -به عنوان محلي مطمئن و قابل دسترس –اشخاص به سپردن پول نزد بانك و ديگر مؤسسات اعتباري 

سياست پولي و اعتباري كشور از مسائل . شود و آثار مهمي را در رابطه مشتري و بانك به وجود مي آورد
و كالن برمي انگيزد و يكي از اصول اين سياست، حفظ  مهمي است كه دولت ها را به برنامه ريزي خرد

اعتماد مشتريان است تا به مؤسسات اعتباري اطمينان داشته باشند و در هر زمان بتوانند وجوه خود را در 
بي گمان حساب هاي سپرده اشخاص بايد از تعرض و تغييري كه بدون خواست دارنده حساب . اختيار گيرند

حساب آنها، فراتر از اين موارد، خارج شود،  دگاه است، مصون باشد و اگر وجوهي ازيا دستور قانون يا دا
اما اين احساس عمومي بايد در چارچوب قانون و . انتظار است كه پاسخي روشن به اين اتفاق داده شود

تحليل حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و تنها در صورتي كه خروج غيرقانوني وجوه، منتسب به مؤسسات 
در . اعتباري باشد، مسئول جبران خسارت قلمداد شوند در غير اين صورت توجيهي براي مسئوليت نيست

به نظر مي رسد كه . اين مقاله، به نحو اختصار، به بررسي مباني اين بحث و رويكرد رويه قضايي مي پردازيم
قواعد مسئوليت مدني و در اين مؤسسات، در همه موارد، تكليفي به جبران خسارت ندارند و تنها براساس 

  .  پاره اي شرايط مسئول خواهند بود
  

                                                            
، داديار نيره عابدين زاده شهري -2 دادرس دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ دكتر عبداهللا خدابخشي - 1:نويسندگان مسئول -1

  .دادسراي عمومي و انقالب مشهد
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  مسئوليت مدني، حساب سپرده، رويه قضاييمؤسسات اعتباري،  ،بانك :واژگان كليدي
  

  در آمدي به بحث
نگهداري  2و ساير مؤسسات اعتباري حل مناسبي مانند بانكبه طور معمول وجوه نقد خود را در مافراد    

به  آن، دسترسي آسان ؛ اطمينان صاحب پول از حفظآنهاستود ساز جهات مختلف به مر اين ا. مي كنند
. ، خريد اعتباري و عدم نياز به حمل و نقل، تعلق سود بانكي به پول و ديگر مزايا را مي توان برشمردوجه نقد

عمومي فراهم مي ن از تسهيالت براي استفاده همگارا راه  ،بانك نيز سود خود را مي برد و با گردش ثروت
 ،در اين ميان انتظار مشروع و متعارف هر شخصي است كه در زمان نياز و به طور كلي در هر زمان 3.ندك

فراهم باشد و حساب بانكي، بدون هماهنگي او تغيير زيان آوري امكان دسترسي به وجوه نقد سپرده شده 
حتساب گردد و نه موجودي حساب كاهش نداشته باشد؛ نه از حساب برداشته شود و به جاي دين ديگري ا

اگر در سابق با جعل مدارك هويت و مشابه آن به بانك رجوع مي شد و به صورت . يابد يا منتقل شود
استفاده از اينترنت و  و تجارت الكترونيك وجوه را از حساب خارج مي كردند، امروزه با پيشرفتحضوري 

ه و برداشتن از حساب بانكي ديگران، به رغم ظرفيت يير كرددستگاه هاي خودپرداز، رفتار مجرمانه نيز تغ
امنيتي مناسب، بيشتر شده است؛ ديده يا شنيده شده است كه از طريق اينترنت، حساب بانكي اشخاص 
خالي شده يا با فريب آنها، به جاي انتقال وجه به حساب معين، پول را به حساب خود انتقال داده اند؛ 

                                                            
مؤسسات اعتباري غير «: اردبيان مي د مؤسسات اعتباري در تعريف 18/4/1351مصوب  قانون پولي و بانكي كشور  31ماده » ه«بند   -2

كنندگان و  كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي
  ر غير متشكلبازا  تنظيم  قانون 1ماده ؛ »باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است متقاضيان وجوه و اعتبار مي

  هر عنوان  تحت  و يا حقوقي  حقيقي  اشخاص  توسط  بانكي  عمليات  به  اشتغال« : فعاليت اين مؤسسات استناظر بر نيز  22/10/1383 پولي
.  است  ممنوع  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  مجوز از بانك  دريافت  ، بدون بانكي  عمليات  انجام  براي  تشكل  هرگونه  و ثبت  و تأسيس
  ، وديعه ، سپرده وجوه  انواع  دريافت  صورت  و اعتبار به  وجوه  و متقاضيان  كنندگان عرضه  بين  گري امر واسطه  به  قانون  در اين  بانكي  عمليات

  اطالق  اعتباري  و كارتهاي  پرداخت  الكترونيكي  و صدور كارتهاي  ، اعتبار و ساير تسهيالت و اعطاء وام  هرعنوان  تحت  و موارد مشابه
 - ماده واحده «: نيز آمده است27/1/1381 قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مجازدر   .»شود مي

برخي قانون وصول ) 1(ماده ) الف (هاي ذيل بند  ها در تبصره بيني شده براي بانك به موجب اين قانون كليه حقوق و امتيازات پيش
 -  1365مصوب  - اصالحي قانون عمليات بانكي بدون ربا ) 15(و ماده  -  1373مصوب  - درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  از

؛ »شود مقررات ناظر بر فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و موضوع فعاليت آنها به اين قبيل مؤسسات نيز تسري داده مي  در حدود
سياست  -الف «: به رعايت مقررات عمومي در مورد اين بانك ها اشاره دارد 21/1/1379 تأسيس بانكهاي غير دولتيقانون اجازه  

قلمرو وظايف  گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در
ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت  - ب .ماند در اختيار دولت باقي مي دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان

فعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور  هاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و نسبت
نابراين مسئوليت مدني بانك و ديگر مؤسسات اعتباري، از يك قاعده و ب .»و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود 1351مصوب 

  . تحليل، برخوردار مي باشند
هاي  و سپرده) انداز جاري و پس (الحسنه  افتتاح انواع حسابهاي قرض«، )بهره (ون عمليات بانكي بدون رباقان 2ماده  8در بند  -3

  .برشمرده شده است وظايف نظام بانكي، از جمله »مقررات بر طبق قوانين و دار و صدور اسناد مربوط به آنها گذاري مدت سرمايه
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آسان به حساب افراد مي شود  دسترسي و كشف شماره رمز حساب، سبب) ر بانكعاب(همچنين جعل كارت 
حتي شنيده شده كه افراد  4و برداشت وجه را به دنبال دارد كه از آن به سرقت از حساب بانكي ياد مي شود

 درحالي كه در زندان بوده اند موفق به سرقت شده و وجوه حساب بانكي ديگران را به حسابي كه متعلق به
اين اتفاقات، بحث مسئوليت مدني بانك ها را به دنبال خود دارد؛  .خود يا معاونين جرم بوده منتقل نموده اند

به اين صورت كه آيا بانك به دليل چنيني اعمالي مسئول مي باشد يا زيان مشتري قابل انتساب به بانك 
در پيرامون اين مسئوليت دعاوي پاره اي نيست و موجب ضماني را نمي توان به ضرر بانك تصور نمود؟ 

در اين مقاله، . و رويكردهاي متفاوتي، از سوي اين مراجع، نسبت به آنها ديده شده است مطرح مراجع قانوني
شايان ذكر . مباني بحث را به اختصار بررسي و به دو نمونه از تصميم هاي مراجع قانوني اشاره مي نماييم

مطرح نشده و با توجه به امكان بالقوه طرح اين دعاوي، توجه است كه بحث حقوقي جدي در اين خصوص 
  .ايجاب مي كندبيشتر حقوق دانان را 

  
  بررسي مباني: بانك نفي يا اثبات مسئوليت -گفتار اول

  موجب ضمان - 1

                                                            
ل در اين خصوص بحث هاي مهمي قابل طرح است؛ ماهيت و توصيف حقوقي اين عمل و قرار دادن ذيل يكي از عناوين سرقت، تحصي -4

كر متن سوال و جواب فقهي در اين خصوص ذ؛ از اين قبيل است مال از طريق نامشروع، نوع سرقت حدي يا تعزيري و صدق هتك حرز
اگر شخصي با ورود به رايانه بانك مركزي از طريق شبكه اينترنت، از حساب ديگري به حساب خود پول و وجوهي را  -1«: مفيد مي باشد

وارد با تغيير اطالعات تمامي اين م. (انتقال دهد و يا بدون اين كه از حساب ديگري بردارد به مبلغ موجودي خود مبالغي را اضافه كند
اگر شخصي نوشته هاي خام كتاب ديگري را كه در حافظه رايانه ضبط شده و چاپ نشده، كپي بردارد تا صرفاً براي .2 )صورت مي گيرد

اگر شخصي . 4 ا كه قائم به شخص است ياد بگيرداگر شخصي رمز عابربانك ديگري ر .3و افزايش اطالعات ذهني اش باشد مطالعه خود
العات مانند اطالعات مربوط به سالمتي و وراثتي و يا اطالعات اعتقادي و يا اطالعات مربوط به سوابق محكوميت كيفري را كه اغلب اط

. خير« .»در تمام موارد مذكور، آيا كامپيوتر حرز براي اطالعات مذكور مي باشد يا خير؟. 5 .د از حافظه رايانه ديگري بربايدغيرمالي هستن
ي موارد فوق حرام است ولي در هيچ كدام حرز صادق نيست و اگر اين  همه«فاضل لنكراني؛ . »بور حكم سرقت از حرز را ندارددر فرض مز

اگر . 2 .به حساب مي آيد جايز نيست و سرقت. 1«موسوي اردبيلي؛ . »كارها موجب ضرر و زيان شود بايد فاعل ضرر و زيان را بپردازد
نوري . »از جواب هاي قبل روشن شد. 5 .افراد به حساب مي آيد جايز نيستچون از اسرار . 4و  3 .نيستصاحب كتاب راضي نباشد جايز 

شخصي از طريق اينترنت توانسته است كاري كند كه به هنگام خريد كاال به «؛ 6891سوال شماره گنجينه استفتاآت قضايي،  .همداني
هر خريد روي قبض هزينه مكالمات موبايل (ل اشخاص ديگر اين پول نوشته شود جاي پرداخت پول از كارت اعتباري خود به حساب موباي

ها شكايت دارند و او با شكستن رمزها و  باخته باشد و مال حال كه وي توقيف شده و مبلغ سرقت وي بسيار مي...) شود، يك نفر حساب مي
مورد مزبور «بهجت؛ . »مورد قطع يد نيست«. »ر اين جا جاري است؟اي توانسته است به اين كار اقدام كند، آيا قطع يد د پسوردهاي رايانه

گرچه مرتكب حرام  «ميرزا جواد تبريزي؛ . »باشد از موارد قطع يد نيست هرچند عمل مزبور كار خالف شرعي بوده و موجب ضمان مي
ست هرچند احتياط در عدم اجراي حد صدق سرقت از حرز در فرض سؤال بعيد ني«سيستاني؛ . »شود شده ولي حد سرقت بر او جاري نمي

اگر در كارت اعتباري او پولي موجود بوده و او با شكستن قفل آن را برداشته ممكن است «فاضل لنكراني؛ . »سرقت خالي از وجه نيست
محسوب  مشمول سرقت از حرز باشد ولي اگر پولي نبوده و اين شخص بواسطه آن خريد بدهي خاصي بر دوش وي نهاده است اين سرقت

ء خسارتهائي  اين شخص ضامن همه: در فرض سؤال «مكارم؛ . »نمي شود بلكه نوعي تقلب است كه هم ضامن پول است و هم تعزير دارد
 .9118سوال شماره ، گنجينه استفتاآت قضايي. نوري همداني. »باشد ولي قطع يد در اينجا نيست كه وارد كرده است مي
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ضمان، موجب مي خواهد؛ معني اين عبارت در فقه چنين است كه براي جبران خسارت افراد و مسئول    
تحقق يابد  مانند اتالف، تسبيب، يد، غرور و عقد، برابر ديگري بايد يكي از عناوين جبران كنندهبودن آنها در 

معين به اين معني نيست كه » عناوين«البته تاكيد بر  5در غير اين صورت نمي توان حكم به مسئوليت داد
اص دارد بلكه به اين مسئوليت مدني و ضمان، در فقه، قالب بندي شده و مانند عقود معين تنها موارد خ

عناوين فقهي موجب ضمان به قدري گسترده البته  ؛معني است كه بايد دليل و توجيهي براي مسئوليت باشد
اما در  را از منطق آنها بيرون كشيد» اصل جبران كامل خسارت«هستند كه داللت عرفي آنها اجازه مي دهد 

كننده اي وجود داشته باشد همانطور كه در حقوق، منطق جبران بايد هر حال براي حكم به جبران خسارت، 
مسئوليت مدني را با عناويني مانند تقصير، تضمين حق و خطر بررسي مي كنند و بدون يكي از آنها نمي 

به بيان ديگر مي توان در مورد ضمان و قواعد جبران كننده در فقه چنين . توان حكم به جبران خسارت داد
اين . قرار دارد» قابليت اسناد«يا » قابليت انتساب«و قواعد آن بر مبناي  در خصوص ضمان ،فقهگفت كه 

از قابليت . باشد مفهوم غير از رابطه سببيت است كه يكي از سه ركن اصلي مسئوليت مدني و جزايي مي
شود و نقش آن مانند مبناي  انتساب در فقه به عنوان مبناي تحليل قضايا و احراز مسئوليت استفاده مي

. سئوليت در حقوق عرفي است كه نظريات مختلفي مانند تقصير، تضمين حق و خطر را با خود همراه داردم
فقها در مورد ضمان و مسئوليت جبران خسارت اعم از بدني و مالي، اولين و مهمترين معيار را قابليت 

باشد نه اين  آن قاعده ميدانند و اگر در قضاياي شخصيه، اختالف دارند، به عنوان مصداق  انتساب عرفي مي
در اين خصوص حتي فقيه استداللي مانند صاحب جواهر سعي دارد كه مفهوم . كه اختالف در معيار باشد

كه مصون از انتقاد  6قتل عمد و ترتّب قصاص را بر اساس مفهوم عرفي انتساب و احراز موضوع، تحليل كند
معيار آن نائل هستند و تساهل عرفي را در قتل عمد  برخي ديگر از فقها نبوده كه به نوعي تعبد در قتل و

                                                            
 عبد سبزوارى، سيد .»ما ال يتصور فيه موجب الضمان يكون الضمان لغوا حينئذ«؛ 201، ص 4 لد ، جالمفقه اإلمام الصادق عليه الس -5

است كه » موجبات الضمان«اساساً يكي از مباجث فقهي عنوان  ؛285 ، ص20 لد ج ، الحرام و الحالل بيان في األحكام مهذّباألعلى، 
، 43 ، ججواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،)صاحب الجواهر(ن باقر نجفيمحمد حسن ب .ذيل آن به عناوين مشخصي اشاره مي شود

مثل صاحب «ار بر مي گردد؟ برخي اين سوال را مطرح نموده اند كه آيا موجبات ضمان منحصر است يا به مالك ضرر و ضر ؛43 ص
أنّ القوانين الوضعية تكاد تُطبِق على ثبوت الضمان و الرياض يؤكّد على الضمان فيه بمالك اإلضرار الذي هو أوسع من عنوان اإلتالف، كما 

لزوم التعويض عن كلّ االضرار المادية التي لحقت بالغير بسبب الفعل الضار، فتنقيح أنّ موجب الضمان هل ينحصر في عنوان التلف و 
 .»مؤثّرة في موارد كثيرة من فقه المعامالت اإلتالف أو يعم تمام موارد اإلضرار أو اإلضرار المالي على األقلّ مسألة مهمة و خطيرة و

   .357 ، ص2 لد ، جقراءات فقهية معاصرة شاهرودى، سيد محمود هاشمى،
ولكن «: صاحب جواهر بعد از بحث از مباشرت و تسبيب و نقش آنها در قتل عمد و ضوابط نوعاً كشنده بودن و مانند آن، معتقد است -6

ها عرفت أن المدار علي صدق القتل عمداً، سواء مباشرة او تسبيباً بل لم نجد شيئاً منهما عنواناً في ذلك كما تري ال يرجع الي محصل بعد
جواهرالكالم في ، )صاحب الجواهر(محمد حسن بن باقر نجفي .»شيء من االدلة كما أن جملة مما ذكروه في السبب يعد مباشرة عرفاً

  .21، ص 42جلد، شرح شرايع االسالم
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گوياي ديگري از مفهوم قابليت انتساب  7اين سخن كه مسئوليت در فقه مبتني بر تقصير نيست .پذيرند نمي
   8.است كه قواعد اتالف، تسبيب و غرور و خسارات مالي و ديه و قصاص را تحت تأثير قرار داده است

  
  فاصل اعتماد و منطق عر - 2

انتظار از اشخاص در اجتماع، بايد در حدود توانايي و منطق عرفي قابل قبول باشد تا سبب حرج آنها    
اصل اعتماد يكي از پايه هاي مهم مسئوليت آنهاست و در صورت نقض اين اصل، بيگمان همچنين نشود؛ 

از شخص مي پردازد و  اين دو قاعده همراه و همزاد هم هستند كه يكي، به حمايت 9.بايد مسئول باشند
                                                            

  .113الي  111، صص بيمه و حقوق مسوويت مدنيوص رجوع شود به عبداهللا خدابخشي، در اين خص -7
 .70ص ، مدني مسئوليتجبران خسارت كارگران در نظام عبداهللا خدابخشي،  -8
دادياري دادسراي عمومي و انقال مشهد، مباني مسئوليت مدني، از  226شعبه  29/7/88مورخ  678-65قرار منع تعقيب شماره در  -9

با تصدي شخصي كه در زمان فعاليت  …عليه كارفرماي شركت ... قايآراجع به شكايت «: يماشاره قرار داده ا ، موردرا جمله اصل اعتماد
احتياطي يا ساير مظاهر تقصير در حين  شاكي، عامل اصلي حادثه ناشي از كار بوده است داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي در نتيجه بي

اي افتاده و پاي وي  دارد كه هنگام كار كردن براي شركت مذكور به دليل قطع شدن برق محل، در چاله كه شاكي اظهار ميكار بدين شرح 
مسئوليت كنترل و نظارت محدوده ... دهد كه آقاي ابطان دادگستري و دادسرا نشان ميضتحقيقات بعمل آمده نزد . آسيب ديده است

بنابراين مطابق اصل انتقال مسئوليت و تعهدات ناشي از رعايت ضوابط عرفي و نظامات دولتي، در  دار بوده است و فعاليت شاكي را عهده
نظر به اينكه در حوادث ناشي از كار هر چند به جهت . خواهد بود احتياطي يا ديگر مصاديق تقصير، مسئول صورت حدوث هر نوع بي

آيد و  ساير مالحظات حقوقي و انساني، حمايت حقوقي از كارگر بعمل مي دشواري اثبات تقصير، حمايت از نيروي كار، رعايت انصاف و
قواعدي نزديك به نظريه خطر در مقابل انتفاع بر روابط كار حاكميت دارد اما اعمال و تطبيق اين قواعد تنها در حدود اصول كلي حقوقي 

كه زيربناي مسئوليت در فقه اماميه و  عمل به مسئولو قواعد منطقي مسئوليت و رعايت اصل اساسي قابليت اسناد عرفي يا انتساب 
آيد و تحميل مسئوليت، بدون در نظر گرفتن اين اصول، نظم قانوني را به هم زده و اهداف نظام  باشد بعمل مي حقوق موضوعه ايران مي

اشخاص در اجتماع ترين قواعد حقوقي كه مبناي تعهدات و حقوق  نظر به اينكه يكي از اساسيكند و  حقوقي را نقض مي
شود  باشد و معناي اين اصل آن است كه وضعيت ظاهري و آنچه بر آن تكيه مي شود اصل اعتماد به رويدادهاي گذشته مي مي

هاي عرفي و قانوني او خواهد بود و قصور  كند، ضابطه ارزيابي حدود تعهدات و مسئوليت و اعتماد شخص را به خود جلب مي
م رعايت ضوابط عرفي مذكور، در واقع معادل نقض اصل اعتماد بوده و نتايج عمل را متوجه بديهي و آشكار شخص در عد

هاي كارفرما يا هر شخص ديگر كه وظيفه كنترل و نظارت كارگر را  و نظر به اين كه در حقوق كار و تعيين مسئوليتكند  حق شخص مي
ديده، او را از دريافت خسارت و ادعاي حق محروم  سوي كارگر و زيان از (inexcusable)دار است، ارتكاب تقصير غيرقابل بخشايش  عهده
كند و حقوق تطبيقي كار در ساير كشورها نيز بر همين اساس استوار است و اين رويكرد نه تنها با اهداف حقوقي مطابقت دارد بلكه  مي

نمايند و تحميل مسئوليت را بدون رعايت قواعد  د ميرويكردهاي جديد در عرصه مسئوليت مانند نظريه كارايي اقتصادي نيز آن را تأيي
دانند و اين امر  هاي مختلف مانند استفاده از پوشش بيمه مسئوليت مي مباالتي به بهانه منطقي، سبب آسيب حقوقي و اقتصادي و شيوع بي

ر، شاكي مصدوم قريب چند ماه در كند و نظر به اين كه در پرونده حاض ضرورت محدود شدن مسئوليت را به مرزهاي منطقي ايجاب مي
گشت و قطع برق نيز به عنوان  كرد و متوجه مي كرده و كندن كانال مربوط به كار را ديده است و مي بايست به آن اعتماد مي محل كار مي

كارگر كننده آسيب  نيست و با فرض اين امر نيز توجيه عنه و شخص مسئول امري قهري قابل انتساب به مسؤوالن شركت مشتكي
باشد و كارگر مصدوم به محض قطع شدن برق بايد متوجه كانالي كه در طول چند ماه احداث شده و جزء الينفك كار بوده و ايجاد  نمي

بود و نظر به اينكه نظريه بازرس كار در خصوص ناهموار بودن  باشد مي آن، نه تنها مصداق تقصير نبوده بلكه بخشي از وظايف كارفرما مي
تواند مبين عدم  اند، نمي كار با توجه به توضيحات طرفين كه منظور از چاله و ناهمواري را همان كانال مورد نظر اعالم كردهسطح محل 

رعايت نظامات قانوني و نتيجتاً تحقق تقصير باشد و كارگر مصدوم، خود مي بايست متوجه كانال بوده و با سابقه چندماهه كه از احداث 
پيوست لذا دادياري با در نظر گرفتن جميع علل  اي به وقوع نمي كرد كه چنين حادثه نمود و طوري عمل مي عتماد ميكانال داشته به آن ا

داند و به  و اسباب موضوعي و حكمي حاكم بر دعوي مسئوليت حاضر، تحقق حادثه و ايجاد صدمه بدني را منتسب به خود شاكي مي
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در دعاوي مسئوليت مدني بايد بررسي نمود كه آيا انتظار انجام عمل يا ترك . ديگري، او را مسئول مي داند
آن، برحسب داللت عرف، منطقي است و همچنين بايد توجه نمود كه آيا ديگران به رفتار شخص اعتماد 

اند؟ يكي از علل محكوم نمودن بانك در دعاوي مورد نموده و تصور مشروع و قابل قبولي از رفتار او داشته 
پيدا مي كند و بانك بايد ، به شماره رمز دارنده كارت دسترسي بحث ما، اين است كه سارق با نصب دوربين

به نظر مي رسد نه رفتار بانك در اين زمينه سبب اعتماد مشتري شده است  !براي اين امر تدبيري بيانديشد
كان نصب دوربين، از سوي سارق يا هر فرد ديگر، اطمينان داده باشد و نه مي توان براي تا او را به عدم ام

 تمام دستگاه هاي خودپرداز بانك ها، مراقبتي بيشتر از حد عرفي داشت و بانك ها را مكلف به پيشگيري
بتوان كشف اگر شخصي از اين طريق، موفق به كشف رمز كارت ديگري شود و . انستدفراتر از توان متعارف 

 بود اما در وضعيت فعلي، چنينن تعهدي درمز را به بانك نسبت داد، مسئوليت مدني بانك امري بايسته خواه
  .   فاقد توجيه استاز سوي مشتري و چنان اعتمادي  از سوي بانك

  
  قاعده هشدار - 3
ي داده شود، ديگر نمي اگر هشدار الزم به افراد در زمينه ا 10»قد اعذر من حذر«براساس قاعده عقاليي    

هشدار بايد شرايطي داشته باشد؛ از . توان خسارت به بارآمده در محدوده هشدار را از هشداردهنده اخذ نمود
بايد متناسب با نوع خطر و محيط  وسايل هشدار دهنده مى؛ بايد قبل از وقوع حادثه داده شود اينكه مى جمله
رار داده باشد و ورود صدمه نبايد ناشى از اقدام عمدى هشدار هشدارگيرنده خود را در معرض خطر ق؛ باشند

                                                                                                                                                                                         
احتياطي  ن آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به لحاظ عدم تحقق بيقانو 177استناد اصل برائت و بند الف ماده 

در جريان كار، قرار منع ... يا ديگر مظاهر تقصير از سوي شركت و كارفرما و شخص مستقيم در جريان كار و نيز به دليل عدم دخالت آقاي
س از ابالغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي قرار صادره ظرف ده روز پ. نمايد تعقيب صادر و اعالم مي

اين قرار در دادگاه عمومي جزايي مشهد تأييد شده ). شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي و انقالب مشهد 86/403پرونده شماره (»باشد
 .236الي  234، صص همان .است
 كَانَ قَالَ ع اللَّه عبد أَبِي عنْ الْكنَاني الصباحِ أَبِي عنْ الْفُضَيلِ بنُ محمد روى«: اشده اين مضمون مي ببروايتي كه پايه اين قاعده است  -10

 الرَّامي فَأَقَام ع الْمؤْمنينَ أَميرِ إِلَى ذَلك رُفعفَ صاحبِه رباعيةَ فَدقَّ بِخَطَرِه  أَحدهم فَرَمى لَهم بِأَخْطَارٍ يلْعبونَ ع الْمؤْمنينَ أَميرِ زمنِ في صبيانٌ
 من، )صدوق شيخ(على بن بابويه قمى، محمد ابن. »حذَّر منْ أَعذَر قَد قَالَ ثُم الْقصاص عنْه ع الْمؤْمنينَ أَميرُ فَدرأَ حذَارِ قَالَ قَد بِأَنَّه الْبينَةَ

 السالم عليه صادق امام: گويد كنانى الصباح ابو« ؛462، ص2 لد، جعلل الشرائع همو، ؛103 و 102صص  ،4 لد ج ،يهالفق يحضره ال
 در و زدند، مي باخته بازى شخص بر بسته گره ىهاي دستمال با و بودند بازى مشغول كودكانى السالم عليه المؤمنين امير زمان در: فرمود
 عليه المؤمنين امير نزد افتاد، او پيشين دندانهاى از يكى و كوبيد ديگرى دهان به كرده گره دستمال مانه با كودكان از يكى حال اين

 رد او از را قصاص السالم عليه مؤمنان امير! شو دور شو، دور: گفتم من كه كرد بينه اقامه بود زده كه كس آن آمدند، حكومت به السالم
ترجمه من ال يحضره ، على اكبر،  غفارى. »است آورده را خود عذر رويد، كنار و بپرهيزد باشد گفته قبال كه كس هر: فرمود سپس و كرد

اين « . استفاده شده است كه فرقي در معني ندارد» قد عذر من حذر«از عبارت بجنوردى، قواعد فقهيه  ؛ در كتاب468 ص ،5 لد ج ،الفقيه
جام كارى، سايرين را از وجود خطرى كه ممكن است آنان را دچار خسارت مادى يا جانى روايت داللت دارد بر اينكه اگر فرد در مقام ان

هشدار با وصف اطالع، خود را در معرض خطر قرار دهد؛ هشدار دهنده  ةنمايد، آگاه كند و به نحو مقتضى هشدار دهد و دريافت كنند
  .163 ، ص1 لد ج، قواعد فقهيهبجنوردى، سيد محمد، . »اشدب د و تحت شرايطى از مسئوليت مدنى و كيفرى مبرى مىمعذور خواهد بو
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در مورد كارت هاي بانكي، به دارنده هشدار كافي داده مي شود تا مراقب رمز كارت باشد، . دهنده باشد
ان تحويل حتي در زم... اي غير افشا نكند و رمزهاي قابل فهم مانند سال تولد را استفاده نكند، رمز خود را بر

با اين بيان اگر به هر دليل اين . نيز نوشته اي باالي شماره رمز وجود دارد كه هشدار تلقي مي شود كارت
رمز فاش شود، چرا بانك مسئول جبران وجوهي باشد كه از حساب دارنده خارج شده است؟ حتي اگر فرض 

ديد به دست آورده باشند براي مثال كارت و رمز او را با ته ،شود كه دارنده كارت هيچ قصوري نداشته باشد
، در اختيار شخصي قرار گيرد، باز هم نمي توان خسارت را به بانك متنسب يا به دليل مفقود شدن كارت

بي گمان اين انتظار مشتري كه با وجود كارت و عدم افشاي رمز، نبايد وجوهي از حساب او خارج . نمود
د دسترسي به رمز دارنده حساب غير ايمن باشد اما شود، منطقي و به حق است و سيستم بانكي نبايد در مور

. اگر رمز، به داليل خارجي كه بيان شد، فاش گردد هيچ توجيهي براي مسئوليت بانك وجود نخواهد داشت
اين تعهدات از نوع . بانك سيستم را ايمن نمايد و مشتري رمز را حفظ كند: اين تعهدات در مقابل يكديگرند

    . مشتري در هر حال ضامن رمز و بانك نيز ضامن سيستم مي باشدو  هستند »تعهد به نتيجه«
  
  ماهيت سپرده ها و تعهد بانك -4
آنچه  ن،در اين ميا 11.يت حقوقي سپرده هاي بانكي، بحث هاي مفيدي مطرح شده استدر خصوص ماه   

به ها  سپردهاز انواع  برخيك در مورد اعاده وجه ، تعهد به نتيجه بانبه مسئوليت مدني بانك مربوط مي شود
تعدي و تفريط ضامن تنها در صورت امين دانست و  نمي توان بانك رادر سيستم بانكي  12.مي باشدمشتري 

هيچ عذر و بهانه اي را نمي  و بانك در هر حال بايد وجهي را كه در يافت داشته مسترد نمايد. تلقي نمود
امانت بودن وجوه، تعهدي بيشتر از توان بانك عهده آن  همچنين نمي توان با ادعاي .توان متوجه بانك نمود

در دعاوي مورد . قرار داد و اماني بودن تصرف بانك هرگز به معني مسئوليت در قبال افشاي رمز كارت نيست
بحث، اين تعهد از سوي بانك نقض نشده است زيرا وجوه، به دليل انتساب عمل به دارنده حساب، از بانك 

                                                            
  .76الي  72صص  ،وثيقه هاي دين –عقود اذني  ، جلد دوم،حقوق مدنيكاتوزيان، دكتر ناصر،  -11
ول به قب توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل ها مي بانك«: آمده است 8/6/1362 )بهره (ون عمليات بانكي بدون ربا قان  3ماده در  -12

اين  4؛ در ماده »دار گذاري مدت هاي سرمايه سپرده - ب  ؛انداز پس -2 .جاري - 1 :الحسنه هاي قرض سپرده -الف  :سپرده مبادرت نمايند
هاي  توانند اصل سپرده باشند و مي مي) انداز و جاري پس (الحسنه  هاي قرض بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده«: قانون نيز مي خوانيم

اين امر با ماهيت عمليات . بدين سان بانك در مورد اصل تمام سپرده ها تعهد ندارد. »را تعهد و يا بيمه نمايند  دار گذاري مدت هسرماي
قانون مدني در اين مورد بيان مي  560الي  558مواد . ضامن نمي باشد) بانك(بانكي در قالب مضاربه سازگار است زيرا در مضاربه، عامل 

باطل است مگراينكه  عقد تجارت متوجه مالك نخواهدشد خسارات حاصله از يا و ط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبوداگرشر«: دارند
حساب به  درحساب جاري يا« ؛»به مالك تمليك كند تلف مجاناً خسارت يا به مقدار مال خود كه مضارب از لزوم شرط شده باشد بطور

 مذكور آنكه فوقاً از به غير« ؛»اده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيردرعايت شرط قسمت اخيرم مدت ممكن است با
سپرده هاي مدت دار با مضاربه قابل تطبيق است اما قانون . »مضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست شد

از حيث تعهد بانك بين آنها،  ،ه است، در حالي كه قانون عمليات بانكي بدون رباهمانند مدت دار تلقي نمود نيز رده هاي جاري راپمدني س
    .فرق گذاشته است
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بانك كارتي را به دارنده تحويل مي دهد كه داراي . انك در حالت انفعال قرار داشته استد و بخارج شده ان
سيستم بانكي هويت را . رمز ويژه اي است و تا آن رمز فاش نشود نمي توان وجهي را از حساب برداشت نمود

ته باشد مي شناسايي نمي كند و هر كس كه به عابر بانك رجوع نمايد يا به شبكه اينترنت دسترسي داش
با اين بيان نقض تعهدي را نمي . تواند رمز را در اختيار سيستم قرار دهد و وجوه را برداشت يا منتقل نمايد

    .توان از سوي بانك تصور نمود
  
  مسئوليت تضامني شبكه بانكي - 5
ه شبكه موسوم ب 13تسهيل دسترسي افراد به عابر بانك هاي مختلف و انتقال وجه،بانك ها براي    
بر بانكي كه در دسترس دارد، عمليات حساب را طراحي نموده اند كه هركس مي تواند از هر عا 14»شتاب«

اين امر تنها به سود مشتري نيست بلكه تمام بانك هاي عضو اين شبكه نيز سود مي برند . خود را انجام دهد
، يكي از اين لوازم. پذيرا باشند ابايد لوازم آن ر 15»من له الغنم فعليه الغيم«و بنابراين به حكم قاعده 

                                                            
تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادالت و معامالت و «، 8/6/1362 )بهره (عمليات بانكي بدون ربا  قانون 1ماده  5براساس بند  -13

 .برشمرده شده است نظام بانكي اهداف، از جمله »شود انك گذاشته ميساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده ب
قضايي و مفاد اين سيستم داراي آثار متعدد حقوقي است؛ از جمله در بحث صالحيت مراجع  ؛»تبادل اطالعات بين بانكي هشبك« -14

در رويه متداول سيستم «: اشاره داشت 21/7/1383ـ669اي وحدت رويه قضايي شماره مي توان به ر قانون آيين دادرسي مدني 13ماده 
بنابراين . يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه عالوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد

ه، بزه صدور چك بالمحل الي در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع
نظر به اينكه چك «: نيز آمده است 23/3/1385ـ      688؛ در راي شماره »...محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود

 2ماده 8قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند  314با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در  قانون آيين 13قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صالحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 

قانون  310در ماده» محال عليه«اينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب ه نظر ب. رود امور مدني به شمار مي
باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء  قانون مدني حاكم بر آن مي 724نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده تجارت 

تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع  ترديد دارنده چك مي توانـد باشد، بي الـذكر مي مسبوق 13اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده
يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي  عقد يا قرارداد

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت  قانون آيين 11صالحيت نسبي موضوع ماده
دادرسي دادگاههاي  قانون آيين 26ب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده با وصف مرات. خوانده مراجعه كند

، تعهد صادر كننده و »شتاب«با اين بيان، در شبكه . »...عمومي و انقالب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صالحيت خواهد كرد
ست و به خواهان اجازه مي دهد در هر بانكي كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت ساير مسئوالن چك در تمام كشور قابل تصور ا

  .شود، دعواي خود را طرح نمايد
نيز معرفي مي گردد يكي از مظاهر طبيعي » الخراج بالضمان«و » الغنم بالغرم«كه با عناويني مانند » من له الغنم فعليه الغرم«قاعده  -  15

سود و زيان به عنوان  دو كفه تعادل، بايد با هم باشند و اينكه شخص در قبال سودآوري . د تلقي مي گرددروابط اجتماعي و حقوقي افرا
اين قاعده براي بيان همين انتظار مشروع بكار مي . كار خود، زيان هاي آن را بر ديگري تحميل نمايد دور از انتظار مشروع همگان است

اين قاعده بيان مي دارد كه بين خسارت و فايده مالزمه وجود دارد يعني هركس . رش استرود و در نظام هاي مختلف حقوقي مورد پذي
» الخراج بالضمان«و » درك«و » نماء«از اين قاعده به مالزمه بين . كه شرعًا فوايدي مالي را مي برد، خسارات آن مال را نيز عهده دار است

اين قاعده در مورد تمام معامالت صحيح اعمال مي شود . بير مختلف مي باشنددر هرحال معني يكي است هرچند تعا. نيز تعبير مي شود
ء على نفسه و تقبله له مع إمضاء  فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشي« .همانطور كه شيخ مرتضي انصاري به آن اشاره دارد
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و مشتري است؛ به اين معني كه در صورت قصور يكي از بانك ها در مسئوليت تضامني در برابر شبكه 
طراحي سيستم ايمن خود و دسترسي غيرقانوني به حساب افراد، همه بايد پاسخگو باشند و تنها پس از 

ي كه سبب اصلي بوده است رجوع نمايند و آنچه را به جبران خسارت مشتري، براساس قواعد عمومي به بانك
به عبارت ديگر رابطه بانك ها با مشتري، مسئوليت تضامني . مشتري داده اند، از بانك مسبب دريافت دارند

باشند كه در اين » مسئول«و ديگران » مديون«است اما در رابطه خود بانك ها، ممكن است نتها يكي، 
مانند اين بحث در . به مديون رجوع كند و دين پرداخت شده را از او دريافت داردموارد، مسئول مي تواند 

نيز وجود دارد و بنابراين دفاع بانك ها به ...ناد بازرگاني و اس در ، مسئوليت تضامنيغاصبين تعاقب ايادي
علق به است و صرف برداشت از عابر بانكي كه مت» الف«اينكه وجوه برداشت شده مربوط به حساب بانك 

را مسئول كند، پذيرفته نيست؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه » ب«است، نمي تواند بانك » ب«بانك 
» شتاب«مسئوليت بانك ها به صورت بالقوه است نه بالفعل، به اين معني كه هرچند تمام بانك هاي عضو 

. حساب متعلق به آنها باشدمسئول هستند اما به شرطي كه يا از عابر بانك آنها برداشت شده باشد يا 
در » عضويت«نشده باشد مسئول نيست زيرا داشت عضو است اما از عابر بانك آن بر كه» ج«بنابراين بانك 

از سيستم غير ايمن و مشاركت برداشت وجه » تسهيل«نيست بلكه » سبب«اين شبكه بانكي به خودي خود 
  .  خسارت است» سبب« در چنين سيستمي،

  

                                                                                                                                                                                         
ا معامالت فاسد و غصب از نطاق آن خارجند؛ بنابراين نظر عامه ام ؛398، ص 1 ، جلد كتاب المكاسبشيخ مرتضي انصاري، . »الشارع له

و عليه ال «. در مورد عدم مسئوليت غاصب نسبت به منافع مال، به اين دليل كه ضمان مالي نسبت به عين مال را دارد، صحيح نمي باشد
اها من المال المغصوب، ألنّ غرامة المال عليه فتكون أنّ الغاصب ال يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوف: أصل لما نقل عن العامة

في العين (فائدته له على أساس القاعدة، و ذلك ألنّ في تلك الموارد كان جميع التصرفات بال مسوغ شرعا و كان المتصرّف بإزاء كلّ تصرف 
برخي از فقها به عنوان  ؛284، ص ة فقهيةمائة قاعد مصطفوى، سيد محمد كاظم، .»ضامنا قطعا على أساس قاعدة اإلتالف) و المنفعة

يعني يكون . و كذلك العكس و من عليه الغرم فله الغنم. من له الغنم فعليه الغرم: القاعدة العقلية القائلة«: قاعده اي عقلي ياد نموده اند
منها عدد من موارد كتاب . في الفقه كثيرا الخسران على الذي يكون قابال للربح و يكون الربح للذي يكون قابال للخسران و هذه قاعدة مطبقة

ما وراء  ،صدر، سيد محمد .»اإلرث نفسه، كإرث ضامن الجريرة فإن له الغنم و هو الربح باإلرث و عليه الغرم و هو الخسران بضمان الجريرة
سيره عقاليي را مبناي اين  ؛ همچنين 235، ص 2 ، جلد مستند تحرير الوسيلةخمينى، سيد مصطفى موسوى، ؛  258، ص 8 ، جلد الفقه

، و هي كبرى كلّية مرتكزة في أذهان أهل العرف العام و منشؤه السيرة المستقرّة بين »من له الغنم فعليه الغُرم«قاعدة «. قاعده مي دانند
دليل  ،اكبر مازندرانى، على سيفى .»العقالء على ضمان جميع الشركاء ذوي النفع في النفقات المبذولة لجهة االسترباح في التجارات الرابحة

إذا كانت التجارة رابحة، فمقتضى اإلنصاف و سيرة «: ؛ همچنين در مورد مضاربه گفته شده است كه 195، ص المضاربة -تحرير الوسيلة 
فإنّها » فعليه الغرممن له الغنم «: العقالء أخذ نفقة العمل من مجموع مال القراض و الربح قبل تفكيكه و تقسيمه، و هو أيضاً مقتضى قاعدة

و من هنا يكون مفاد النص . نصف الربح، فعليه نفقة التجارة أيضاً -كالمالك -و لما كان للعامل أيضاً. صارت كالسيرة االرتكازية بين العقالء
ة رابحة، فال غنم للعامل حينئذ و هذا بخالف ما لو لم تكن التجار. »من له الغنم فعليه الغرم«و هي قاعدة . الوارد في المقام بمقتضى القاعدة

در مورد مخارج عقد مساقات بيان  .؛ اين قاعده را بين فقها مسلم مي دانند216ص  همان،. »حتّى يتحمل ما أنفقه في سبيل تحصيله
كر ما يكون على كلّ منهما ء على العامل و المالك فهو المتّبع، و إلَّا فال بد من ذ األقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شي«: داشته اند
عليهما معاً، ألنّ المال مشترك بينهما فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما للقاعدة ) المصرف(و مع اإلطالق و عدم الغرر يكون . رفعاً للغرر
  . 351، ص فقه المعامالت مصطفوى، سيد محمد كاظم، .»من له الغنم فعليه الغرم، المسلمة عند الفقهاء: المتقدمة
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  ت قراردادي و قهريمسئوليجمع  -6
بانك قابل رجوع به با  يا هر شخصي كه بدون اجازه حساب ديگري را متصرف شده است رجوع به سارق   

اين . و منافاتي بين آن دو نيست قهري است مسئوليت آن شخصو  ت زيرا مسئوليت بانك قرارداديجمع اس
زيرا در حالت  16با يك شخص استدر رابطه » مسئوليت قراردادي و قهريجمع «بحث متفاوت از بحث 

موضوع بحث مي باشد و مسأله اين است ) قراردادي و قهري(اخير، يك مسئول وجود دارد و دو مسئوليت 
كه آيا مي توان به عامل خسارت كه شخص معيني است، از دو جهت رجوع داشت؟ در حالي كه در بحث ما 

و هركدام با مسئوليتي مستقل بررسي مي  )ديگربانك يا بانك ها و شخص ( مسئول وجود دارديا چند دو 
تواند به اين  اگر سيستم بانكي باعث خروج وجوه از حساب مشتري شود و بانك مسئول باشد، نمي. شوند

و با وجود اين  جوع داشتت حساب، دستگير شده و بايد به او رارق يا عامل برداشدفاع متوسل شود كه س
طه بانك را ببانك است نمي رسد يا اساساً دخالت آن شخص، را شخص كه مباشر است نوبت به سبب كه

هر . و با قرارداد بانك و ماهيت تعهد آن منافات دارد طرح چنين دفاعي پذيرفته نيست !قطع نموده است
كدام از اين مسئوالن در حدود تعهد خود بايد پاسخگو باشند و بانك مي تواند پس از پرداخت خسارت 

  . دريافت دارداز او را  مبلغ پرداختيلي رجوع نمايد و به عامل اص ،مشتري
  
  جعل كارت -7
چنين . به طور عمده براي برداشت وجه از حساب بانكي ديگران، اقدام به ساختن كارت تقلبي مي شود   

كاري دشواري چنداني ندارد و ممكن است در مقام دفاع از مسئوليت بانك گفته شود كه بانك بايد به نحوي 
يا دستگاه هاي خودپرداز يا عابر بانك ها به جعلي كارت را طراحي نمايد كه امكان جعل آن ميسر نباشد اين 

در غير اين صورت از تعهد بودن كارت حساس باشند و به محض استفاده امكان برداشت را سلب نمايند، 
اما اين نظر نيز قانع . شد، تخطي نموده و بايد مسئول بايا دستگاه ها ضمني خود مبني بر ايمن بودن كارت

چنين تعهدي كه دستگاه ها با رسيدن كارت تقلبي از اشد زيرا همه چيز قابل جعل است و كننده نمي ب
با فرض ، با توجه به استفاده جاعلين از فنون مختلف ممكن نيست؛ ضمن اينكه پاسخ گويي امتناع نمايند

. رمز فاش نشود چنين برداشتي ممكن نخواهد بود بلكه تانيست  »تمام سبب« ،جعل كارت ،نيز بانك تعهد
 اوفاش نشود با كارت تقلبي نمي توان وجوهي را از حساب  كارت حقيقي به عبارت ديگر اگر رمز دارنده

كسي ن باشد، تا از جعل مصو مي شود بسيار با اينكه در طراحي آن دقت ورد اسكناس نيزدر م .خارج نمود
، چاپ كرده استرا كه اسكناس جاعل را سبب مي دانند نه بانكي مي دهد و به مسئوليت بانك مركزي نظر ن

جزء «است اما در مورد خروج وجه از حساب، جعل،  »تمام سبب«در حالي كه در مورد اسكناس، جعل، 

                                                            
  .138الي  128صص ، مدني مسئوليت، جلد اول ،)قهريضمان(از قرارداد  خارجالزامهاي، مدنيحقوق، دكترناصر، كاتوزيان -16
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و اگر به مسئوليت بانك در فرض خود نظر دهيم بايد به طريق اولي بانك مركزي را بابت  مي باشد »سبب
  17!مسئول قلمداد نماييم اسكناس جعلي

  
  سپرده بيمهتعهد بانك به تهيه  - 8
: براي جلب اعتماد صاحبان حساب مدت دار مقرر مي دارد )بهره (ون عمليات بانكي بدون ربا قان 4ماده     
ند ببا  »اختيار«اين . »نمايند بيمهرا تعهد و يا   دار گذاري مدت هاي سرمايه توانند اصل سپرده مي... ها  بانك«
مصوب  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 10ماده  »ط«

منظور حفظ اعتماد  به«: كه آمده است پيش رفته و »تكليف«تغيير ماهيت داده و به سمت  11/6/1383
دارايي مكلف است تا پايان  وزارت امور اقتصادي و. شود مي  ايجاد ها بيمه سپردهنظام بانكي، نظام   عمومي به

بيمه «بيمه سپرده، هم قابل تحليل به  .»اقدامات قانوني الزم را معمول دارد  سال اول برنامه چهارم،
حساب را در قبال » موجودي«؛ اگر منظور اين باشد كه بانك »بيمه اموال«است و هم به بيمه » مسئوليت

ا مشتري دارد، بيمه كند تا پس از شكست در مسير قرارداد فعاليت خود در امر مضاربه يا هر قراردادي كه ب
را از بيمه مطالبه نمايند، با بيمه اموال منطبق است زيرا » عدم سود«يا » اصل وجه«ر بودن آن، آويا غير سود

گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي  بيمه« 7/2/1316قانون بيمه  5ماده  طبق 
در اين . »طرف صاحب مال داشته باشد  مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از صاحب

حساب نيز مي باشد؛ اما ممكن است بانك در قبال اين وجه به  مورد بانك نمايندگي دارد و به سود صاحب
. مشتري دانستداليل مختلف، مسئول باشد كه مي توان يكي از مصاديق آن را خروج غيرقانوني از حساب 

امروزه در نظام  18.خود را پوشش مي دهد» مسئوليت«را بيمه نمي كند بلكه » موجودي«در اين مورد بانك 
كه خود را از بسياري از دشواري هاي تئوري تقصير » مسئوليت نوعي«هاي مسئوليت مدني يكي از مباني 

                                                            
حداكثر استفاده از فنون روز دنيا «در مورد اسكناس، بانك مركزي تعهد دارد كه  الفارق باشد زيرا مع ،ممكن است قياس اين دو مورد -17

به بايد اوالً بانك ها ، به كار ببندد ولي ديگر قادر به جلو گيري از گردش اسكناس مجعول نيست در حالي كه »كن شدن جعلرا براي نامم
 باشند؛ ثانياً سيستم و دستگاه داشته» حداكثر استفاده از فنون روز دنيا را براي ناممكن شدن جعل«چاپ كارت هايي اقدام نمايند كه 

يك از اين دستگاه ها، امكان  هركارت تقلبي به  به محض ورود طراحي نمايند كه ك ها و مانند آن را به گونه ايهاي كارت خوان، عابر بان
بانك ها به دليل كوتاهي در طراحي سيستم مذكور . و اين تعهدي است كه در مورد بانك مركزي تصور نمي شود پردازش را نداشته باشد

به اهداف خود برسد و كوتاهي دارنده حقيقي كارت نيز مانع از مسئوليت بانك نمي شود نهايت  به دارنده كارت جعلي اجازه مي دهند كه
گفت كه بانك مركزي  نمي باشد بايد نيز قوتدر پاسخ به اين استدالل كه خالي از  .آنكه خسارت مرهون دو سبب است و بايد تقسيم شود

و اگر در اين امر كوتاهي نمود يا اساساً راهكاري براي تمايز اسكناس مجعول  نيز مي تواند راه هاي تشخيص اسكناس مجعول را نشان دهد
  .مسئول باشد و واقعي نداشت،

 ،دكتر ناصر و ايزانلو، دكتر محسن ،كاتوزيان :رجوع شود به ،براي مالحظه توصيف قرارداد بيمه و اثر آن در تشخيص روابط طرفين -18
: ؛ براي بررسي بيشتر مفهوم و آثار بيمه سپرده، رجوع شود به28الي  24صص ، دنيبيمه مسووليت م، جلد سوم، مسووليت مدني

، 43بيمه مركزي ايران، شماره  ترجمه ناهيد دوستي، آزاده محمدزاده، سيد امير حسين شجاعي،نشريه گزارش موردي، ، بيمه سپرده
1388.  
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ين مسئوليت نوعي و بيمه رابطه مستقيم است به نحوي كه در برخي از نظام ها ب» بيمه«دور مي كند، وجود 
، هم مسئوليت نوعي را استخراج نموده اند و هم اين تعهد را براي »تعهد به بيمه«دادگاه ها از . وجود دارد

مسئوليت نوعي به اين صورت است كه » استخراج« .مسئوليت مدني مورد استفاده بسيار قرار مي دهند
ل بر وجود مسئوليت مي داند زيرا معتقدند كه هر كجا چنين مسئوليت دادگاه، تعهد به بيمه نمودن را دلي

با اين بيان ممكن است گفته شود . سخت گيرانه باشد، قانون تكليف تهيه پوشش بيمه اي مقرر داشته است
 دارد و ، آن هم به صورت نوعيكه وقتي بيمه سپرده در قوانين مطرح شده است داللت بر مسئوليت بانك

لذا بانك بايد از عهده جبران  موارد اين مسئوليت، خروج غيرقانوني وجه از حساب مي باشد يكي از چون
زيان كرده است و نمي تواند در مقابل مشتري عذر  از تهيه بيمه خودداري نمايد، اگر بانك. خسارت برآيد

امروزه . قرار دهد آورد؛ همچنين مشتري مي تواند بانك را به دليل عدم تهيه بيمه سپرده، طرف دعوي مدني
اري به جهت قصور در تهيه بيمه مطرح مي شود كه نسبت به اصل مسئوليت مدني نيز حالت دعاوي بسي

استقالل دارند، به اين معني كه حتي اگر شخص از نظر حقوقي، حق قابل مطالبه اي نداشته باشد اما در 
بيمه و محروم  به دليلي كوتاهي در تهيه رد،صورت بيمه شدن مي توانست از محل بيمه مبالغي را دريافت دا

  19.شدن از اين منبع مطمئن، مي تواند عليه شخصي كه تكليف بيمه نمودن را داشته است، طرح دعوي كند

                                                            
ث نظامها، حواددر بسياري. استوجود نداشته بر آن سابق كه شده مسئوليتاز دعاويخاصيظهور انواع ، سببمدني مسئوليت بيمه -19

از تخلفاجرايت و ضماناستقانونيمسئوليت، امرينمودنبيمهتعهد به. قراردارنداجباريبيمهپوششتوليدي، تحت، كار و مؤسساترانندگي
نمودننتيجتاً محروم  خود ونكردنبيمهدليلبهحادثهمسئولعليهتوانيا مياما آ. باشدميو نظاير آننقديجريمهتعهد، در مواردياينم انجا
 در .اندشده اقامه نمودن بيمه قصور در تكليفبراساس مسئوليت مدنيدعاوي مواردي در درآمريكا نمود؟دعوي، اقامهآناز امتيازاتديدهزيان
م ، عضو تيخواهانكهايمدرسهعليهفوتبال از مسابقهي اشات نصدمل ليه به دك }Wicina.V. Strecker [1987]{يدعاون از اي يكي
اع امتنسود خواهانبه، از صدور حكمواردهو زيان) كردنه نبيم(خواندهفعلتركميانسببيترابطهفقداندليلبه، دادگاهگرديدح بود طرآن 
ر د؛ 44و  43صص  نيا،آقاييدكترحسين ، ترجمهدر ورزشمدنيورزشها، مسؤوليتحقوقيمبانيجونيور، جامپيون تي،. والتر. نمود

دادگاه  14شعبه  82/1073موضوع پرونده شماره  29/6/83 -760در دادنامه شماره . رويه قضايي ايران نيز از اين دعاوي ديده شده است
و شركت توليد اتومبيل سايپا و بيمه مركزي ...  طرفيت آقايه ب... و خانم ... در خصوص دادخواست آقاي«: عمومي اصفهان آمده است

دادگاه عمومي اصفهان بابت ايراد صدمات  42شعبه  4/3/82-596هاي شماره درصد ديه كامل طبق دادنامه 61/47ايران دائر بر مطالبه 
از نمايندگي  24/1/81در تاريخ ... ه شمارهبدين توضيح كه چون خودرو نيسان ب... وارده ناشي از تصادف با موتورسيكلت سوار با راكبي

مجاز شركت سايپا، خوانده رديف دوم، خريداري نموده است و كليه وجوه از جمله حق بيمه شخص ثالث دريافت گرديده وليكن در تاريخ 
نمودن، مطالبه نموده  تصادف نموده به لحاظ تأخير در بيمه 31/1/81خودرو تحت پوشش بيمه قرار گرفته است و چون در تاريخ  9/2/81

فروش تعهدي بر بيمه نمودن خودرو مشاهده نگرديد و بر فرض تعهدي از ناحيه شركت سايپا مبني بر بيمه است هر چند در قرارداد پيش
ي نمودن خودرو نيسان صورت گرفته باشد و خواندگان رديف اول و دوم قصور در بيمه نمودن خودرو نموده باشند ليكن دادنامه استناد

قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسايل نقليه و  7داللت بر تقصير راننده نيسان در وقوع تصادف دارد ثانياً مالك و راننده طبق ماده 
 اند و خواهانها با علم بر بيمه نبودن خودرونامه نبودهه نامه اجرايي بيمه شخص ثالث مجاز با رانندگي با خودرو فاقد بيمآيين 17ماده 

رسد خساراتي از جمله توقف خودرو و عدم مي اند اين گونه خسارات قابليت مطالبه را ندارد و به نظر مبادرت به رانندگي با آن نموده
حق بودن باشد و اين هم قابل تأمل ميباشد لذا دعوي به لحاظ عدم احراز ذياستفاده از آن به لحاظ بيمه نمودن آن قابل مطالبه مي

در  اين. »نمايدقانون آيين دادرسي مدني حكم به بيحقي خواهانها صادر و اعالم مي 197وجه تشخيص و مستنداً به ماده خواهانها غيرم
گردد و ميخسارتجبرانه ب خوانده محكوم }Larson. V. Independent School Dist [1979]{ديگر،ي در دعواي كه استي حال

مدير يا مديران «آمده است كه ) 11/3/1376(الحاقي به قانون تملك آپارتمانها  14در ماده . گر بوديكدي شبيه فوق دعاوي وضعيت البته
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 در حقوق ما نمي تواند توجيهبايد گفت كه اين مبنا مهمي كه در بحث بيمه وجود دارد، با وجود مباني    
فقهي ضمان در  مبانيسابقه تاريخي مسئوليت مدني و با وجود  -1: مناسبي براي مسئوليت بانك باشد

مسئوليت نوعي، چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و بعيد است دادگاهي براساس آن تصميم حقوق ما، 
در مورد رابطه بيمه اجباري و مسئوليت نوعي و اينكه با وجود بيمه اجباري، به آساني مي  -2گيري كند؛ 

مقايسه  ها ق مسئوليت نوعي داد، نمي توان نظام حقوقي ايران را با برخي ديگر از نظامتوان حكم به تحق
با وجود اين كه حوادث رانندگي، توليد محصوالت صنعتي معيوب، تخلفات پزشكي، حوادث اتمي، «. نمود

حت پوشش هاي حقوقي ت حوادث ناشي از بكارگيري سالح گرم، حوادث كار و موارد ديگر، در بسياري از نظام
هاي نوعي در صدد كنار نهادن تقصير از حيث ثبوت  هاي اجباري مسئوليت قرار دارند و اينكه مسئوليت بيمه

باشند اما اين حركت هنوز تثبيت نشده  مي) مسئوليت مبتني بر اماره تقصير(يا اثبات ) مسئوليت محض(
سنتي خود عدول نكرده و تنها با  هايي هستند كه در تحليل مسئوليت مدني، از طريق است و هنوز نظام

گيري در زمينه رفتار معقول و متعارف اشخاص، دامنه تخطي و  گسترش سطح استانداردهاي ايمني و سخت
اند بدون اين كه از لحاظ نظري و عملي، با مسئوليت نوعي آشتي برقرار نموده  قصور آنها را گسترش داده

دارد؛ از حوادث رانندگي كه در رأس خطرات هستند تا  همين وضعيت در حقوق ايران هم وجود 20.باشند
و استفاده از سالح گرم و ) جز در مورد عدم برائت كه آن هم به جهت اتالف مستقيم است(مسئوليت پزشك 

شويم و البته از حيث  ديگر موارد كه بررسي نماييم متوجه كنار نهادن يا محدود شدن مسئوليت نوعي مي
شود به اين معني كه به جهت كثرت مقررات ايمني و محصور شدن  يت نيز كمتر ميعملي، موارد عدم مسئول

شود و اين وضعيت، به ويژه در حوادث رانندگي به روشني  اشخاص در آنها، هر تخطي، سبب مسئوليت مي
قابل لمس است و براي مثال بسيار نادر است كه عابر پياده مصدوم، خسارت را به جهت قصور خود متحمل 

قلمداد شده و اثبات آن نيز به همت بيمه مسئوليت آسانتر شده است  و معموالً راننده اتومبيل، مسئول شود
داند كه بيمه مسئوليت، خسارت را  زيرا راننده نيز نفعي در تالش براي اثبات تقصير عابر پياده ندارد و مي

حوادث ناشي از . اجباري نشده است از نظر حوادث پزشكي نيز در ايران هنوز بيمه مسئوليت. كند جبران مي
توليد محصوالت صنعتي و بكارگيري سالح گرم و مانند آن نيز همين وضع را دارند و در هنگام تحليل مسأله 

احتياطي است و دكترين حقوقي هم  مسئوليت و بررسي اركان آن، رويه قضايي بدنبال احراز قصور و انواع بي

                                                                                                                                                                                         
در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي، مدير يا مديران ... مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند 

ت به دليل كوتاهي در اخذ پوشش بيمه است و در جايي اعمال مي گردد كه آتش اين مسئولي. »مسئول جبران خسارت وارده مي باشند
  .سوري به شخص يا اشخاصي منتسب نباشد در غير اين صورت، همان اشخاص مسئول هستند

عبداهللا  :ايمني رجوع شود به يبراي مالحظه تأثير اوضاع و احوال خارج از قواعد مسئوليت مدني مانند بيمه در گسترش استانداردها -20
  .119الي  85،  صص مدني بيمه و حقوق مسئوليتخدابخشي، 
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توان مصادره به  مورد حوادث كار نيز چون اين مسأله، عين نزاع است و نميدر  21.اند نظر مخالف ارائه ننموده
بدين سان .. . مطلوب نمود، امكان ارتباط ميان مسئوليت نوعي و اجباري شدن بيمه، در اين مقام وجود ندارد

دن آن توان در سطح كلي و از مفهوم اجباري بودن بيمه، به مبناي مسئوليت و نوعي بو در حقوق ايران، نمي
هاي اجباري، وجود ندارد و  اي در اين خصوص، به عنوان قاعده عمومي حاكم بر بيمه حكم داد و هيچ مالزمه

ه در هر مورد بايد اين رابطه احراز شود كه البته احراز آن نيز هيچ اماره يا فرض قابل اعتنايي ندارد و كسي ك
   22.»مدعي است بايد آن را اثبات كند

  
  رويه قضاييكاس مباني در انع -گفتار دوم

  
مسئوليت بانك  ،كه در يكي از آنهاقضايي اشاره مي نماييم  هاي به ذكر دو نمونه از تصميم در اين قسمت   

كه سعي  قام دادرس دادگاه صادر نمودهاولين دادنامه را نويسنده در م .نفي و در ديگري تثبيت شده است
  .آن استفاده كندمباني مورد اشاره در از بيشتر است داشته 

   دادگاه  29   شعبه  890994  شماره  پرونده  موضوع 7/9/89- 8909975112401123 شماره  مه دادنا) 1(   
 1427/46راجع به تجديدنظر خواهي بانك ملت نسبت به دادنامه شماره «: مقرر مي دارد  مشهد    عمومي 

مشهد كه به موجب اين  شوراي حل اختالف 187شعبه  12/4/89مورخ  321/12و دادنامه  11/12/88مورخ 
، بانك ملت محكوم به پرداخت مبلغ يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال در حق آقاي محمد دادنامه ها

د يا افرادي با كپي برداري از كارت عابر بانك محكوميت نيز در اين مي باشد كه فرشده است و علت اين  ...
رمز حساب ايشان اقدام به برداشت اين مبلغ نموده و شوراي حل اختالف با و دسترسي به  ...حمد آقاي م

استداللي كه در رأي ذكر شده است از جهت قواعد تسبيب و اتالف، بانك را مسئول جبران اين مبلغ تلقي 
نموده و چنين بيان داشته است كه بانك ملت به شبكه شتاب متصل است و وظيفه دارد سيستم آن را ايمن 

و دوربين نيز در محل استقرار عابر بانك ها قرار دهد و برنامه نرم افزاري خود را به گونه اي طراحي كند كند 
دليل امانت بودن ه كه امكان دسترسي غير مجاز به حساب افراد وجود نداشته باشد در غير اين صورت ب

بانك ملت در پاسخ اظهار داشته  ؛مايدبايد جبران ن ،كه وارد آيد را اموال مردم در نزد بانك، هر گونه خسارتي
كارتي كه مورد جعل و كپي برداري قرار گرفته است از بانك ملي بوده و مسئوليت عهده آن  است كه اوالً

ثالثاً قصوري  ؛سارق يا سارقان شناسايي شده و خسارت بايد از اين افراد گرفته شود ثانياً ؛بانك مي باشد
با توجه به مراتب فوق دادگاه اعالم مي دارد  .د توجيه حقوقي مي باشدوجه بانك نيست و محكوميت فاقتم

                                                            
براي مالحظه برخي از دعاوي راجع به مسئوليت ناشي از بكارگيري سالح كه به احراز يا عدم احراز تقصير مأمور توجه شده است  -21

 .564الي  552ص ،كيفري حقوق تمايز بنيادين حقوق مدني وعبداهللا خدابخشي، : رجوع شود به
  .136و  135، صص جبران خسارت كارگران در نظام مسئوليت مدنيعبداهللا خدابخشي،  -22
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نظر به اينكه مباني رأي شوراي حل اختالف قابل رد مي باشند و مستندي براي توجيه محكوميت بانك  :كه
ندارند و اين امر از جمله به ماهيت حسابهاي سپرده، تعهد بانك در مورد وجوه مردم و تعهدات فرعي ديگر 

نند ايمني سيستم بانكي برمي گردد كه تشريح خواهد شد و نشان مي دهد كه مسئوليت بانك فاقد ما
چنين وجوهي بدون هماهنگي يا با هماهنگي  ،جايگاه قانوني است و نظر به اينكه معلوم نيست آيا از اساس

و هر چند اين خود صاحب حساب به اين كار اقدام نموده است  صاحب حساب برداشت شده است يا اساساً
امر مورد اختالف طرفين دعوي نيست و به آن نپرداخته اند اما دادگاه نمي تواند بي توجه به آن باشد و نظر 

، بدون دسترسي به رمز بانكي حساب، مذكور و بي اطالعي صاحب حساب نيزبه اينكه با فرض ثبوت مقدمه 
دادن كارت به مشتري و نيز بر روي اوراق همراه امكان خارج كردن وجه وجود ندارد و بانكها نيز در هنگام 

عمل مي آورند و بعد از آن ه كارت كه حاوي رمز آن است، هشدار الزم را در خصوص مراقبت از رمز ب
هرگونه كشف رمز توسط افراد بيگانه، متوجه خود دارنده كارت است و اهمال و بي توجهي دارنده سبب 

و اگر تصور شود كه سارق با نصب دوربين در محل خودپرداز بانك دسترسي افراد ديگر به حساب مي شود 
به رمز كارت دسترسي پيدا كند نيز عواقب آن متوجه بانك نخواهد شد و علت قوي تر همان فعل سارق 
است و بانك در چنين وضعيتي در حالت انفعال قرار مي گيرد زيرا سيستم خود را بر اساس رمز كارت مقرر 

فردي كه دسترسي به رمز داشته باشد مي تواند وجه را برداشت كند و هرگونه مسئوليتي نموده است و هر 
ارج از قواعد حقوقي است و فراتر از حدود توانايي منطقي بانك كه همراه با برنامه ريزي ايمني است، خ

ليل ده مي باشد كه نفي شده است و علت دسترسي به اين سيستم، همان كشف رمز است كه ب مصداق حرج
اقدام دارنده كارت، هر چند از طريق فريب خوردن يا نصب دوربين و كشف رمز در هنگام كار كردن صاحب 

و صرف كپي گرفتن از كارت،  ؛حساب با شماره هاي رمز دستگاه، اين رمز در اختيار ديگران قرار گرفته است
ساب كمك نمي كند بلكه دسترسي تا زماني كه رمز حساب موجود نباشد، جاعل يا سارق را به برداشت از ح

سبب اصلي است و نظر به اينكه استدالل شوراي حل اختالف در خصوص امانت بودن وجوه  ،به رمز كارت
انطباق ندارد بلكه وجوه حساب ها در مالكيت بانك است جاري با قواعد فعلي عمليات بانكي حساب سپرده و 
مكلف به بازگرداندن مثل و معادل آن و نه عين وجوه  1362قانون عمليات بانكي بدون ربا  4كه حسب ماده 

مي باشد و حساب هاي مذكور بنا بر تحليل يكي از نويسندگان حقوقي از زمره قراردادهاي عمومي است كه 
با ايجاد شخصيت حقوقي ناشي از جمع شدن اموال و مديريت بانك، اداره مي شوند و هر چند تعهد بانك به 

قانون مدني نيز تعهد بانك بر اين امر را تصريح مي نمايد  559تيجه است و ماده عهد به نه، تبازگرداندن وجو
اما بدين صورت نيست كه حتي اگر رمز كارت توسط ديگران كشف شده بانك مسئول خسارت باشد بلكه 

وجوه بانك در صورتي مسئوليت دارد كه بدون اهمال دارنده كارت و بر اساس حدود متعارف، از عهده حفظ 
برنيايد و به همين جهت مي تواند از طريق بيمه سپرده اقدام به بيمه مسئوليت خود نمايد و نظر به اينكه 
استدالل بانك ملت نيز در خصوص تعلق كارت به بانك ملي ايران، موثر در مقام نيست هر چند واجد ايراد و 
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ن بانك صادركننده كارت و ساير بانكهايي شبكه بانكي احراز گردد، فرقي بي اشكال است زيرا اگر مسئوليت 
كه متصل به شبكه شتاب هستند و اجازه مي دهند از دستگاههاي بانكي آنها وجوه مشتريان ساير بانكها 
برداشت شود وجود نخواهد داشت زيرا با قبول خطر اين سيستم و مسئوليت تضامني خود، وارد آن شده و 

و نظر به اينكه با توجه به ) ميه الغرلمن له الغنم فع(د بهره مند شوند يدر قبال منافع آن از مسئوليت نيز با
اين قسمت از استدالل و رد آن اثري در فرآيند  ،منتفي بودن مسئوليت بانك و عدم انتساب خسارت به آن

و نظر  ه استدعوي نداشته و به جهت روشن شدن مبناي تصميم دادگاه و پاسخ به دفاع بانك مطرح گرديد
ينكه از حيث اصول دادرسي نيز مقررات رعايت شده و لذا نقض رأي شوراي حل اختالف تنها متوجه به ا

 قانون شوراهاي حل اختالف 31ماهيت مسئوليت است كه با توجه به اين امر، دادگاه با اجازه حاصل از ماده 
دارد رأي دادگاه قطعي  ي، حكم بر بي حقي خواهان اوليه صادر و اعالم مبا نقض دادنامه تجديدنظر خواسته

  .»است
 26شعبه  890109موضوع پرونده شماره  29/7/1389مورخ  8909975112101307دادنامه شماره ) 2(   

به طرفيت بانك ... در خصوص دعوي آقاي سيد وهاب «: دادگاه عمومي حقوقي مشهد مقرر داشته است
قت ميليون و ششصد و هفتاد و پنج هزار كشاورزي استان خراسان رضوي به خواسته مطالبه مبلغ سي و ه

با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفين مالحظه مي : ريال به انضمام خسارات دادرسي، دادگاه
برداشت از حساب ياد شده با كارت بانك انجام مي گرفته  اهان در بانك ملت سپرده داشته وشود كه خو

انجام عمليات مجرمانه شماره رمز كارت بانك و حساب وي را  به شرح پيوست سارق يا سارقين با. است
تقلبي مبلغ خواسته را از حساب وي برداشت كرده اند لذا دستگاهي كه  تحصيل و با ساخت كارت بانك

مورد استفاده سارق براي برداشت وجه قرار گرفته دستگاه كارت خوان متعلق به بانك كشاورزي است و به 
دادگاه با توجه به مراتب مرقوم و اظهارات طرفين . شاورزي دادخواهي شده استاين جهت عليه بانك ك

استفاده سارق هيچ گونه نقص فني نداشته  عمده مدافعات خوانده اين است كه دستگاه كارت خوان مورد
تا مسئول جبران خسارت خواهان قرار گيرد لذا با توجه به اينكه تعهد نظام بانكي به حفظ سپرده  است
تعهد به نتيجه است و دستبرد به آن به هر طريقي كه انجام گيرد جبران خسارت برعهده بانك  ،وندانشهر
و با توجه به اينكه با ايجاد ارتباط و سيستم يكپارچه بانكي اين مسئوليت متوجه تمام بانك هايي است  است

به اينكه با ارائه كارت بانك به  و نظر كه به افراد امكان براداشت از حساب بانك ديگر را فراهم مي نمايند
شهروندان در حقيقت تمام بانك هايي كه داراي سيستم مرتبط و يكپارچه هستند به شهروندان اين تضمين 
و اطمينان را مي دهند كه براداشت از حساب بانكي منحصراً با استفاده از همان كارت بانك ميسر است و به 

ت و نظر به اينكه در قضيه حاضر با استفاده از كارت تقلبي و فاقد ترتيب يا كارت ديگري قابل دستبرد نيس
اصالت برداشت وجه انجام شده است و صرف پاسخ گويي به كارت تقلبي برخالف تضمين و تعهدي است كه 

ورت عملي و آشكار به شهروندان سپرده اند و اين شرط مبنايي به اندازه اي آشكار است كه بانك ها به ص
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يازي به تصريح آن در قرارداد نيست لذا بنا به جهات مرقوم و اينكه كارت خوان بانك خوانده به عرفاً هيچ ن
خارج كرده است و اينكه خواسته را به صورت نامشروع از حساب خواهان كارت تقلبي پاسخگويي و مبلغ 

لذا دادخواهي  با ضمان قراردادي بانك قابل اجتماع به نفع خواهان است) ضمان غاصب(ضمان قهري سارق 
قانون آيين  519و  515قانون مدني و 225و  220، 219، 10، توجهاً به مواد تخواهان صحيح و موجه اس

بانك خوانده محكوم است تا مبلغ خواسته را به عالوه هزينه دادرسي آن طبق  دادرسي مدني مقرر مي دارد
روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در  اين رأي حضوري و ظرف بيست. تعرفه در حق خواهان پرداخت نمايد

  .»مرجع استان است
  

  دستاورد
از حساب مشترين بانك ها و ساير  هواوي ناشي از خروج غير قانوني وجپيش بيني مي شود كه دع   

، در رويه قضايي توسعه يابد و با توجه به آگاهي مردم و تعهدات نهادهاي رسمي، دادگاه ها مؤسسات اعتباري
قول به مسئوليت مدني بانك و ساير مؤسسات، خالي از قوت . تلفي از اين دعاوي مواجه شوندبا انواع مخ

و به دشواري مي توان شرايط  قوت بيشتري دارد ،داليل عدم مسئوليت كه نيست اما به نظر مي رسد
ردادي در عين حال اگر قرار است بر اين مسئوليت تأكيد شود، ماهيت قرا .مسئوليت مدني را محقق دانست

بايد منتظر ماند و توسعه رويه قضايي  .آن برجسته تر از ماهيت قهري است و به سود مشتريان نيز خواهد بود
  . ايران را مشاهده كرد! غيرقابل پيش بيني
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Abstract: 
“Money as an important means of exchanging goods and services should be 
kept in safe place. This will cost a lot. Hence, money is facing with reducing 
value and theft risk. These reasons, encourage people to deposit their money in 
the banks and financial & credit institutes as a safe and reliable places and cause 
the important effects on the relations between the banks and customers. 
Monetary and credit policy in every country, is one of the most important issues 
that cause macro and micro planning. One of the elements of this policy is 
maintaining the customer’s confidence to the financial institutes that allow them 
to reach their funds at any time. Without any doubt, people’s deposit account 
should be kept safe from any attack and changing without owners will, legal 
rules or court’s order. And if some money is taken from their account far than 
their expectation, on some occasion, the authorities have a justifiable respond to 
them. Of course, this public feeling should be examined in legal frame work. 
And the responsibility for compensation should remain on financial & credit 
institutes only in the cases that there are a strong relation between the damages 
and their acts. Otherwise, there is no justification for their responsibility. 
In this essay, the principles of issue in the light of jurisprudence will be 
examined briefly. It seems that these institutions, in all cases, under the rules of 
civil liability except for in certain circumstances will not have any duty to 
compensate. 
 
Key Words: bank, credit and financial institutes, civil liability, deposit account, 
jurisprudence. 
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  چكيده

، هدف از انجام اين تحقيق. شودهاي خودپرداز بررسي ميملكرد دستگاهعاثربخشي و  در تحقيق حاضر
ها در ها و درآمدهاي بانكي و در نتيجه ميزان سود يا ضرر ناشي از آنبررسي تاثير خودپردازها بر هزينه

 مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسي و ، در سطح استان،منظور يكي از بانكهابدين . بانكداري ايران است
هاي ها، سوالي ميزان درآمدها و هزينهمطالعه مدارك موجود و مصاحبه با كارشناسان بانك و با محاسبه

هاي ناموفق، هزينه مشتري از دست هزينه تراكنش: هاي در نظر گرفته شده شاملهزينه.تحقيق سنجيده شد
، هزينه )تراكنش ناموفق باشد درصورتيكه(رفته، هزينه سود از دست رفته و هزينه افزايش مراجعه به شعب 

. باشندها، هزينه خواب سرمايه ميمركز شتاب،  هزينه نگهداري و تعميرات، هزينه استهالك دستگاه
درآمد ناشي از تراكنش كارت ساير بانكها، : درآمدهاي عايدي بانك در استفاده از خودپردازها شامل

نتايج نشان داد  .باشندكارگيري كارمند بانك ميازاي به درآمدپنهان ناشي از استفاده از دستگاه خودپرداز به
مورد رضايت بانك است و با افزايش قابليتهاي خودپرداز و واگذاري بازپرداخت وام و ها كه عملكرد دستگاه

 .يابدها هزينه هاي بانكي تا حد بسياري كاهش ميواريز وجه به اين دستگاه

  تراكنش ثربخشي؛ عملكرد؛ خودپرداز؛؛ ابانكداري الكترونيك: واژگان كليدي
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  مقدمه

هاي كنون زمان، اين طالي پنهان، براي همگان ارزشمند بوده و با اينكه عصر حاضر تفاوتاز ديرباز تا  
نياز به صرف وقت . ف بشر استترين اهداجويي در زمان يكي از مهمچشمگيري با گذشته دارد هنوز صرفه

اينترنت نخستين . اي براي اين مشكل خود بيابدكمتر و سرعت انجام كار بيشتر بشر را برآن داشت تا چاره
ها ها و اينترنت دادند و متصدي انجام كارهاي طويل جاي خود را به كامپيوترصف. گزينه انتخابي بود

ها نيز تمام تالش خود را براي ترديد بانكبي. نام گرفت 1كترونيكدولت به وجود آمده، دولت ال. كامپيوتر شد
هاي طوالني صف. است 2كار بستند كه نتيجه آن بانكداري الكترونيكعقب نماندن از اين پيشرفت به

و دستگاه 4بانك، تلفن3فروشهاي پايانهپرداخت قبوض و دريافت حقوق و انتقال وجه كاهش يافت و دستگاه
بانكداري الكترونيك با مزاياي بيشماري كه . جاي كارمندان خسته و گاه عصبي را پر كردند 5دازهاي خودپر

هاي دستگاه. هاي جهاني شودتواند باعث پيشرفت قابل توجهي در بازاردارد با يك بسترسازي مناسب مي
از . كشدبه دوش مي هاي بانكداري الكترونيك است بار سنگيني از آن راخودپرداز كه يكي از زير مجموعه

فروش يا اينترنت بانك رواج دارد ميهاي پايانهآنجا كه استفاده از خودپرداز در بين مردم بيشتر از دستگاه
در )1388برهاني ( .شوندها شامل ميترين قسمت بانكداري الكترونيك را خودپردازتوان گفت كه بزرگ
ار دقيق و كارآمد جهت ارائه خدماتي همچون دريافت، ماشيني خودكار، بسيتوان گفت تعريف خودپرداز مي

ي آزاد دانشنامه. (روز به مشتريان مي باشد پرداخت و انتقال وجوه به صورت اتوماتيك در هر ساعت از شبانه 
مهندس و رياضيدان يوناني قرن اول ميالدي سازنده اولين دستگاه خودپرداز  6هرون اسكندريه. )پدياويكي
هاي برنزي مقداري آب مقدس تحويل دپردازي كه هرون ساخت در مقابل دريافت سكهماشين خو. است
 )1383سلطاني .(نصب شدهاي باركلي در يكي از شعبه 1967ژوئن  27اولين دستگاه خودپرداز در  .دادمي

اله س80جايزه ملي انگلستان به جان شپرد 2005در سال ها ادامه داشت تا آنجا كهسير تكاملي اين دستگاه
شركت (.ه دنيا معرفي شدهاي خودپرداز بو پدر دستگاه عنوان مخترع دستگاه خودپرداز داده شد و او به

در آن موقع بانك . گردد برمي 1350هاي بانكداري الكترونيك در ايران به سال  سابقه فعاليت )پردازراويس
هاي خودپرداز بعد از انقالب  دستگاهنصب . كرد هاي خود نصب دستگاه خودپردازدر شعبه 10تا  7تهران بين 

ها ابزار ممالك غربي است و ديد  اي بر اين عقيده بودند كه اين دستگاه دنبال نشد چرا كه عده 69تا سال 
ها يكسري دستگاه  پس از جنگ، شركت ايران ارقام به سفارش يكي از بانك. مثبتي نسبت به آن نداشتند

ها را به  رد اما به علت انجام نشدن معامله با بانك متقاضي، اين دستگاهخودپرداز خريداري و به ايران وارد ك
                                                            
1 
2ebanking 
3 POS 
4 Telephone bank 
5 ATM 
6 Hero of Alexandria 
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زماني كه مكانيزم انجام يك تراكنش به اين صورت است كه)شركت راويس پرداز(.بانك سپه تحويل داد
خوان و دهد بايد يك سري اطالعات ضروري را توسط كارتانجام مي خودپردازدارنده كارت يك تراكنش با 

فرستد، تراكنش به بانك دارنده اطالعات را به پردازشگر ميزبانمي خودپرداز. يد به دستگاه بدهدكلصفحه
اگر دارنده كارت درخواست پول كند ، . شود تا انجام شودكارت يا موسسه صادر كننده كارت ارسال مي

يكبار كه پول از . هددپردازشگر ميزبان پول الكترونيكي را از حساب مشتري در بانك برداشته و به او مي
- ارسال مي خودپردازشود ، پردازشگر يك كد موافقت به حساب مشتري توسط پردازشگر ميزبان منتقل مي

  )سايت دانشسرا(. دهدكند كه مجوز پرداخت وجه را به دستگاه مي

اين براي . هاي خودپرداز به صورت كمي پرداخته استتحقيق حاضر به بررسي اثربخشي و عملكرد دستگاه
هاي كشور مورد بررسي قرار گرفت و درآمدها هاي خودپردازها در سطح يكي از استانمنظور ميزان تراكنش

  :باشدهاي تحقيق به صورت زير ميبر اين اساس سوال. هاي جاري آن ارزيابي شدو هزينه

  هاي بانكي شده است؟آيا استفاده از خودپردازها باعث كاهش هزينه
  شود؟خودپردازها استفاده مي آيا از تمام ظرفيت

  هاي بالقوه خودپردازها كدامند؟ظرفيت
شود؟ اين كاهش هزينه چه مقدار هاي بانكي ميآيا استفاده از ظرفيت بالقوه خودپردازها باعث كاهش هزينه

  است؟

  ادبيات موضوع
در ايران پرداخته  اي خدمات بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكدر پژوهشي نويسنده به بررسي مقايسه

براساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق به طور متوسط هزينه تمام شده خدمات مورد نياز بدون .  است
توجه به ميزان اسناد مربوط به هر خدمت در بانكداري سنتي و نيمه مكانيزه تقريباً سه برابر هزينه تمام شده 

  )1382فرد الهياري( .در بانكداري اينترانتي مي باشد
با (نامه كارشناسي ارشد به بررسي نقش خدمات نوين بانكي بر جذب مشتري و بهبود كارايي در يـك پايان

در اين تحقيق  .در شعب بانك سپه شهرستان مشهد پرداخته شده است) تأكيد بر هزينه و  وقت پرسنلي
اي در ده، عامل تعيين كنندههاي نوين ارائه خدمات بانكي كه بانك سپه آن را ارائه كرمشخص شد كه شيوه

 )1383راحتي ( . انتخاب بانك از جانب مشتريان نبوده است
مورد مطالعه بانك صادرات  (بررسي عوامل پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان از ديدگاه مديران "

رونيكي اثر اين تحقيق عواملي را كه بر پذيرش يا عدم پذيرش خدمات بانكداري الكت ") خراسان شمالي 
ها به تنهايي دراين تحقيق، محقق به اين نتيجه رسيد كه فعاليت بانك.گذارد، مورد بررسي قرار داده استمي
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 .براي رسيدن به موفقيت كافي نيست، بلكه پشتيباني و استقبال عموم مردم نيز ضروري به نظر مي رسد
  )1384كمالي (

بر افزايش كارايي و تسهيل مبادالت بين المللي در ايران  هابررسي اثرات مبادله الكترونيكي داده "در 
چشمگير آمارها مبين رشد روزافزون و  ") مطالعه موردي وزارت بازرگاني، گمركات كشور و سيستم بانكي(

ها، رشد فراگير تكنولوژي موجب توسعه زيرساختفراگيري اين . رونيكي در جهان استبانكداري الكت
  )1379توسلي(. ها در سطح بين المللي شده استدوين استانداردهاي مرتبط، و تفناوري

براي كشف  "هاي پرداخت الكترونيك از ديدگاه كاربران ايراني هاي انواع سيستمارزيابي ويژگي "پژوهش 
  )1383رئوف اماني ( .هاي پرداخت الكترونيك انجام گرديدهاي كاربران به انواع سيستمنياز

كارگيري سيستمهاي الكترونيك در بانك سپه در جويي مالي ناشي از بهبررسي صرفه"هدف از انجام تحقيق 
هاي الكترونيك در كاهش تعيين تاثير سيستم ")در مشهد مقدس. (84ساله منتهي به سال  5ي يك دوره

ي لعهبه عنوان نمونه ارزيابي شده و به بررسي و مطا) بانك و عابربانكتلفن(مورد  2باشد و ها ميهزينه
- و به% 100ي اين تحقيق نشان داد عابربانك نتيجه. گزارشات و اسناد مكتوب بانك سپه پرداخته است

  )1385اوليايي (. هاي بانكي موثر استدر كاهش هزينه% 7.5بانك كارگيري تلفن
و اياالت تني چند از استادان دانشگاه دوبي در بررسي بانكداري اينترنتي به مقايسه سيستم بانكي اردن   

. اندهاي بانكي اردن و آمريكا را مشخص كردههاي شبكهاند و تفاوت عمده بين كاربردمتحده آمريكا پرداخته
. دهدهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي نشان مياين مطالعه تفاوت بين سيستم بانكي كشور

- ه خدمات متفاوت در وب سايت آنها مربوط ميهاي اين تحقيق تفاوت اين دو سيستم را به نحوه ارائيافته

گذاري، خريد هاي خود عالوه بر امكان ارائه خدمات بانكي، شرايط سرمايههاي آمريكا در وب سايتبانك. داند
هاي هاي اردن ضعفدر حالي كه در بانك. اندفراهم آورده را... سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالي و 

  )2004ايوانس، عوامل و ماهات (.شودصوص ديده ميبسيار عمده در اين خ

داده، نقش   در مطالعه ديگري كه مؤسسه ملي ارتباطات فرانسه با همكاري دانشگاه زيلينا اسلوواكي انجام  
بر اساس . گرفته است عوامل مؤثر در جذب مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي مورد بررسي قرار

ارائه خدمات بانكي شناخت رفتار مشتريان و عوامل مورد نظرشان در افزايش  مطالعات اين گروه، در فرآيند
براي افزايش كيفيت خدمات بانكي اينترنتي محققين . كيفيت خدمات الكترونيكي مؤثر شناخته شده است

زمان پاسخگويي، دامنه خدمات، ارتباط با مشتري، وجود اطالعات : توجه به چند عامل را مؤثر دانسته اند
راي جذب لي در دسترس و سهولت استفاده، امنيت، طراحي يك محيط گرافيكي مناسب از عوامل مؤثر بما

  )2003ساهوت و ديگران . (مشتريان اينترنتي است
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هاي پاسخگو به سؤاالتي در خصوص پذيرش و كاربرد شيوه 225اي كه در عمان انجام شده، در مطالعه  
نتايج اين مطالعه گوياي اين مطلب است كه عادات . اندتي پاسخ دادهنوين بانكي از جمله بانكداري اينترن
هاي ارتباطي و سرعت پايين شبكه از جمله هاي دولت، ضعف سيستمسنتي و قديمي افراد، عدم حمايت

  )2004امتياز و السباق . (جديد بانكداري در عمان هستند هايموانع عمده گسترش شيوه

سازي بيشتر فقط براي ساده. ر اين زمينه انجام تحقيقي در تايوان بوده استاز ديگر مطالعات انجام شده د
مشاهده كه مربوط به يك  264در اين تحقيق با در نظر گرفتن . اندهاي عمومي تايوان بررسي شدهبانك
كداري ها در افزايش راندمان بانبانك مورد بررسي قرار گرفت و تاثير كثرت خودپرداز 35ساله بود  10ي دوره

داد افزايش تعداد خودپردازهاي موجود باعث كاهش دست آمده نشان مينتايج به. الكترونيك بررسي شد
  )2009كيونسه او و ديگران . (وري را به دنبال داردايش بهرهشود و افزها ميهاي عملياتي بانكهزينه

رداخته با در نظر گرفتن چند فرض هاي خودپرداز پدر يك مطالعه كه به بررسي نگهداري و تعميرات دستگاه
اي دست پيدا كرده است كه بر طبق آن زمان بهينه براي رسيدن مامور براي ساده كردن مدل به رابطه
  )2003ناكامورا . (آيدينه كردن هزينه به دست مينگهداري و تعميرات با هدف كم

كارگيري توصيه شده كه به جاي بهها ي ديگري كه انجام شده است براي افزايش امنيت دستگاهدر مطاله
از چنين مزايا و معايب هر كدام اين مطالعه هم. رمز عبور از اثر انگشت يا مردمك چشم انسان استفاده شود

  )2006جانز . (كندها را بررسي مياين راه

  روش تحقيق
براي بررسي  .باشديهاي يك استان مدر استقاده از خودپرداز يبانك هاي مستندپژوهش بر مبناي دادهاين 

ارقام تخصيص . ها و درآمدها مورد تحليل قرار گرفتهاي موجود، هزينهميزان اثربخشي و عملكرد دستگاه
هاي در نظر هزينه. باشدهاي بانك مركزي، اطالعات بانكها و آمار و ارقام موجود مييافته به استناد بخشنامه

زينه مشتري از دست رفته، هزينه سود از دست رفته و هزينه ههاي ناموفق،هزينه تراكنش: گرفته شده شامل
هزينه نگهداري و تعميرات، ، هزينه مركز شتاب ،)درصورتيكه تراكنش ناموفق باشد(شعب افزايش مراجعه به 

درآمدهاي عايدي بانك در استفاده از خودپردازها . باشندها، هزينه خواب سرمايهميهزينه استهالك دستگاه
درآمد ناشي از تراكنش كارت ساير بانكها، درآمدپنهان ناشي از استفاده از دستگاه خودپرداز به : عبارتند از

  .كارگيري كارمند بانكازاي به

هايي است كه محقق عالقمند است در مورد آنها به مطالعه اي از افراد اشيا ورويدادجامعه آماري مجموعه
نمونه آماري مجموعه كوچكي از آحاد ) 1378آذر ومومني(. بپردازد وحداقل داراي يك صفت مشترك باشند
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باشد و محقق با مطالعه آن قادر است هاي اصلي جامعه ميكننده كيفيات ويژگيجامعه آماري است كه بيان
در اين تحقيق به منظور افزايش ضريب اطمينان )1378سكاران . (نتيجه رابه كل جامعه آماري تعميم دهد

  .امعه آماري تعريف شده استنمونه آماري برابر ج

جمع تراكنشهاي موجود . دستگاه خودپرداز است 22شعبه و  33بانك مورد مطالعه در جامعه آماري شامل 
هاي موجود نشان داده. باشدتراكنش مي 8977تراكنش و متوسط تعداد تراكنشهاي هر دستگاه  197484

اين نتايج در نمودار . دستگاه براي اخذ وجه بوده استداد كه تقريبا نيمي از تراكنشهاي انجام شده توسط مي
  :موجود است 1

  
 تراكنشهاي خودپرداز. 1نمودار 

  
  :مشهود است 2ميزان تراكنشهاي موفق  و ناموفق دستگاه در نمودار 

  
 درصد تراكنشها. 2نمودار 
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از انجا كه . اي را پرداخت كندبر اساس بخشنامه بانك مركزي به ازاي هر تراكنش ناموفق بانك بايد هزينه
شماره . (شودريال در نظر گرفته مي 1000كند به طور متوسط ريال تغيير مي 1500تا  500اين رقم بين 

  )7/7/87مورخ  1304/م/پ ن
-ريال از بانك صادر كننده كارت مي 1013ا هر تراكنش بر اساس بخشنامه بانك مركزي مركز شتاب به از

  )20/10/1386مورخ  2117/م/شماره ن پ(.گيرد
دهي درصد موارد سرويس 94تومان دريافتي داشته باشد و در 297اگر به ازاي هر تراكنش موفق بانك 

هر تراكنش منطقي تومان سود از دست رفته به ازاي  17تقريبا برابر  ايهزينهداشته باشد در نظر گرفتن
  .خواهد بود

سال براي هر  10ميليون تومان به عنوان قيمت دستگاه خودپرداز و عمر مفيد  14با در نظر گرفتن   
تراكنش در روز را دارند به ازاي هر تراكنش دستگاه  400ها قابليت جوابگويي دستگاه و اين كه اين دستگاه

  .شودتومان مستهلك مي 10
ي درگير و تومان سرمايه 14000000يه براي هر دستگاه خودپرداز با در نظر گرفتن ي خواب سرماهزينه

  .شودتومان ماهيانه در نظر گرفته مي 235000معادل تقريبا % 20نرخ سود بلندمدت ساليانه 
شعبه براي بانك مورد مطالعه  33احتساب  و هاي ساليانه انجام شده در بانكبا درنظر گرفتن تعداد تراكنش

باشند، هر كارمند ماهانه تقريبا كارمند مي 8با توجه به اينكه تعداد كارمندان هر بانك به طور متوسط   و
طبق  .دهددقيقه يك تراكنش انجام مي 4يعني كارمند بانك تقريبا در هر . دهدتراكنش را انجام مي 2013

،ميزان خدمات انجام شده در بانك اي كه در بانك و توسط پرسنل بانك انجام شدنتايج حاصل از پرسشنامه
كه اين . شوددرصد كل خدمات ارائه شده در بانك را شامل مي 70كه خودپردازها قادر به انجام آن هستند 

  .دهدتراكنش مربوط به خودپرداز انجام مي 1410يعني هر كارمند بانك ماهانه درصد 
بيمه (هاي جانبي رداختي مستقيم هزينهشامل حقوق و مزاياي پ) به طور متوسط(حقوق كارمندان بانك 

ي سود و تسهيالت اعطايي به كارمند مجموعا يك ميليون تومان در سال در نظر گرفته هزينه...) ماليات و 
  .) ساالنه است% 2ميليون با سود  50وام كارمند بانك در حال حاضر . (شود

  يافته ها و نتايج
 4و  3نمودار . ها و درآمدها مورد بررسي قرار گرفتندشده هزينه با توجه به اطالعات موجود و مفروضات بيان

  .دهندنتايج اين بررسي را نشان مي



 

 
 

8 
 

  
 هزينه ها.3نمودار

  
% 27و هزينه خواب سرمايه با % 29ها مربوط به نگهداري و تعميرات با نتايج نشان داد كه بيشترين هزينه

- و هزينه مركز شتاب در رتبه) گويي يا خرابي دستگاهبدليل عدم پاسخ(هاي مراجعه به شعب هزينه. است

  .هاي بعدي قرار دارند
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 درآمدها. 4نمودار 

  
هاي ناشي از كاهش نيروي انساني جوييدهد كه صرفهنتايج حاصل از اين پژوهش همچنين نشان مي

وريكه ميزان بط. مورد نياز بسيار بيشتر از درآمد مستقيم و آشكار خودپردازها هستند) كارمند بانك(
) هاي بسياري كه پنهان و قابل كمي كردن نيستندبا وجود مزيت(درآمدهاي پنهان يك دستگاه خودپرداز 

  .برابر بيشتر از درآمدهاي آشكار آن است 4حدود 
بعبارت ديگر، آمار نشان . دهي پايين آنهاستيكي از مشكالت مهم خودپردازهاي داخل كشور سطح سرويس

خرابي، نبود وجه نقد، عدم (از مراجعات به خودپردازها بداليل مختلف % 6ضر در حدود دهد در حال حامي
-اين مسئله داراي تبعات منفي زيادي است كه از آنجمله مي. باشندناموفق مي...) اتصال به شبكه شتاب و 

. نمودتوان به كاهش سطح اطمينان مشتريان، افزايش مراجعات حضوري و ازدست رفتن مشتريان اشاره 
درآمد ماهيانه  5نمودار. ها جلوگيري نمايدتواند بميزان زيادي در اين هزينهافزايش سطح سرويس دهي مي

 .دهدنشان مي) حالت مطلوب( %99و ) وضعيت فعلي% (94خودپردازهاي بانك را در دو سطح سرويس دهي 
الزم به . است شده% 8.5ميزان باعث افزايش سود ماهانه خودپردازها به % 99دهي به افزايش سطح سرويس

ي ب اعتماد مشتريان شده و مزاياي كيفدهي باعث جلذكر است عالوه بر افزايش درآمد بهبود سطح سرويس
  .  براي بانك به همراه خواهد داشت نيز ديگري را
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  مقايسه سود. 5نمودار
  

  :ابي شدحالت مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل ارزي 4ها و درآمدها در هزينه
  )وضعيت گذشته(هاي مربوط به خودپرداز در بانك انجام شود حالتي كه تمامي تراكنش: حالت اول
  )وضعيت فعلي. (ي خودپردازها گذاشته شودقسمتي از حجم بانكداري به عهده: حالت دوم
  )حالت آرماني. (تمام تراكنشها در خودپرداز انجام شوند: حالت سوم

 از يك هيچ بانك و شود گذاشته خودپردازها ةعهد به وجه واريز و وام پرداختباز كه حالتي: حالت چهارم
 )حالت بهبوديافته. (ندهد انجام را خودپردازها وظايف

درصد موارد  سودمند هستند كه اين نتايج در  95در بررسي حالت فعلي نتايج نشان داد كه خودپردازها در 
  :مشخص است 6نمودار 

  
 ميزان سود. 6نمودار 

  
اين موضوع باعث شده است كه سود ناشي از اين . هاي مربوط بيشتر از درآمدها هستندنههزي 14ي در شعبه

بانك براي توجيه . به عبارت ديگر دستگاه در اين شعبه براي بانك ضررآفرين بوده است. دستگاه منفي شود
شركتي  هاي خاص خود را دارد سياست بانك در توجيه وجود اين خودپرداز اين است كهاين ضرر سياست

به اين . گذاري و واريز حقوق كارمندان خود را در آن بانك انجام دهدكه خودپرداز در آن نصب شده سرمايه
شود كه ضرر ناشي از دستگاه ترتيب با افزايش حساب در گردش بانك مربوطه سودي عايد بانك مي

بوده  19دار سود مربوط به شعبه دهد بيشترين مقچنين اين نمودار نشان ميهم. كندخودپرداز را جبران مي
 22و 15، 8كمترين ميزان سود مربوط به خودپردازهاي . هاي بعدي قرار دارنددر رتبه 2و  13است و شعبه 

  .باشدمي
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ها در بانك بينيم كه بيشترين هزينه مربوط به زماني است كه تمامي تراكنشدر مقايسه اين چهار حالت مي
در مرحله بعد قرار دارد در  1جويي ماهانه نسبت به حالت صرفه% 5تقريبا وضعيت فعلي با . انجام شوند

جويي در وضعيت آرماني صرفه. جويي ماهانه نسبت به حالت فعلي داردصرفه% 70وضعيت بهبوديافته تقريبا 
نشان  7 اين نتايج در نمودار. باشدمي% 80ناشي از استفاده از خودپردازها به جاي شعبه بانكي تقريبا برابر 

  :داده شده است

  
 جوييميزان صرفه .7نمودار 

  
توان گفت كه استفاده از خودپرداز به جاي تاسيس يك شعبه بانك هزينه كمتر و درآمد به طور كلي مي

كند هيچ وقت تعطيل نيست و امكان اشتباه آن خيلي ساعته فعاليت مي  24بيشتري دارد عالوه بر اين كه 
  . دهدهاي مراجعه به شعبه را كاهش ميشود و هزينهستفاده از كاغذ ميكم است باعث كم شدن ا

هر چند كه امكان تحقق اين هدف كه شعبه بانك حذف شود با توجه به شرايط فعلي بسيار كم است و در 
باشد و خودپردازها تنها يك مرحله گذار واقع هدف از بانكداري الكترونيك حذف پول از مبادالت تجاري مي

با اشاعه فرهنگ استفاده از آنها در مرحله اول و استفاده از  ، بهتر استباشندانكداري الكترونيك ميبه ب
  .هاي اينترنتي در مرحله بعد به نظام بانكداري ايران كمك كردفروش و پرداختهاي پايانهدستگاه

 ي مستخرج از تحقيقپيشنهادها

همانطور كه نتايج نشان داد با . شودها ميپردازدهي خوددهي باعث افزايش سودافزايش درصد سرويس
-براي رسيدن به درصد سرويس. كندجويي ميها صرفهبه ميزان زيادي در هزينه% 99دهي درصد سرويس

  :شودموارد زير توصيه مي% 99دهي 
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  هاي خودپردازافزايش نگهداري و تعميرات دستگاه
  هاگذاري دستگاهكم كردن فواصل پول

  .اي مناسب مشكالت قطعي سيستم حل شودهاي مخابراتي و ماهوارهساختاز زير با استفاده

هاي خودپرداز و واگذار كردن واريز وجه و بازپرداخت همانطور كه نشان داده شد با افزايش قابليتهاي دستگاه
اخت و واردات شود با سبنابراين توصيه مي. را خواهيم داشت% 70اي برابر ي آنها كاهش هزينهوام به عهده

  .هاي بانكي كمك كردهاي داراي اين قابليت به كاهش هزينهدستگاه

  پيشنهادهاي عمومي
ميليون عدالت كارت مجهز كردن  17ها و اضافه شدن با توجه به موقعيت استان و طرح هدفمند كردن يارانه

  .شودهاي خودپرداز توصيه ميهر چه بيشتر استان به دستگاه

- با كمي دقت اين موضوع مطرح مي گرفتند اما اگرن شعب مستقيما پول را از بانك ميدر گذشته مشتريا

گيرند به اين ترتيب كه شعب با هاي عابر بانك پول را از بانك ميامروزه مشتريان با واسطه دستگاه شود كه
- را از دستگاه ميگذارند ومشتري پول تفكيك پول سالم از پول كثيف و پاره آن را در دستگاه عابر بانك مي

اين در حالي است كه هدف .گرددميكند در نتيجه پول با شرايط بدتري به شعبه برگيرد ودر بازار خرج مي
خدمات بانكداري الكترونيك كمك به تجارت الكترونيك است از طريق كاهش مبادالت پول كاغذي وكاهش 

كه  .رائه خدمات الكترونيك بيشتر و بهترصفوف پشت گيشه شعب وافزايش ساعات آزاد كاركنان شعب براي ا
  :براي رسيدن به اين هدف

  .تبليغات بيشتر و بهتري بايد براي استفاده از خدمات نوين صورت گيرد.1
  .هاي مناسب افزايش يابدافزاراي با استفاده از نرمهاي رايانهامنيت سيستم.2

نهايي غيراز بانك امكان استفاده از موجودي از آنجايي كه مردم تمايل دارند در ساعات غير اداري و در مكا
ها وتجهيزات خود را ها پيشنهاد مي شود كه تعداد سيستملذا به مديريت بانك. حساب خود را داشته باشند

  .ها افزايش دهندهاي عمومي و دانشگاهدر مراكز خريد و مكان

هاي ها با اتخاذ سياستاين سيستمهاي نوين وتشويق افراد جامعه به استفاده از حمايت دولت از سيستم
  .تواند كار ساز باشدمتنوع و مناسب مي
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  چكيده

به معناي عام مبادله كاال و خدمات از طريق شبكه هاي رايانه اي است و مزاياي  1تجارت الكترونيك         

قاي بهره وري و ايجاد اقتصادي زيادي از جمله  ايجاد اشتغال ،كاهش تورم ،گسترش بازار ،افزايش رقابت ،ارت

امكان فعاليت براي بنگاههاي كوچك و متوسط را به دنبال داشته است .سرعت ،كارايي و كاهش هزينه ها 

مزايايي است كه استفاده از تجارت الكترونيكي را گريز ناپذير مي سازد ولي قبل از استفاده تجاري از اينترنت 

ستند .پرداخت الكترونيكي نقش بسيار حساس و كليدي بكارگيري روش هاي ايمن پرداخت حائز اهميت ه

را در تجارت الكترونيك  ايفا مي نمايد و اين امكان را به وجود مي آورد كه عمل پرداخت به سهولت ،ارزان 

  .،سريع و با امنيت در محيط اينترنت انجام شود 

به عرضه ظهور گذاشته است كه  از طرفي نيز در طي چند سال اخير مفهوم جديدي در اقتصاد جهاني پا     

به نظرمي رسد در همين عمر كوتاه خود طاليه دار نگرشي نو به مفهوم داد و ستد بوده است و بسياري از 

موضوعات تجارت و مقوله هاي وابسته به آن را در معرض تغييرات بنيادين قرار داده است و اين مفهوم 

ن زيربناها براي اجراي آن بخش روشهاي پرداخت سيار كه يكي از اصلي تريچيزي نيست جز تجارت سيار 

مي باشد اگرچه تجارت الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك موج وسيعي در دنياي تجارت ايجاد 
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كرده بود اما به دليل مزاياي ويژه تجارت سيار از جمله عدم محدوديت مكاني ،حداقل امكانات و ضريب نفوذ 

در اين مقاله به .راه امروزه پرداخت به صورت سيار با اقبال زيادي مواجه شده است نسبتا باالي تلفن هم

شده است كه در اين زمينه به  عنوانبررسي انواع روشهاي پرداخت الكترونيك با تكيه بر پول الكترونيك 

  ي پردازيمم آنتعريف پول الكترونيك و نيازمنديهاي سيستمهاي پرداخت الكترونيك و پروتكلهاي مربوط به 

انواع  ويژگيها و چالشهاي تجارت سيار و همچنين به بيان بررسيبه  2سيار تجارتهمچنين در زمينه 

   مبادرت نموده ايم.  هاي يك مدل پرداخت سيار نيازمنديو   3روشهاي پرداخت سيار

  .سيارتجارت ؛ امنيت؛ وب ؛پول الكترونيك ؛سيار پرداخت  ؛الكترونيك پرداخت :هاي كليدي واژه 

  

  قدمه م

از نظـام تهـاتري    يـن منظـور  كـار و مبادلـه شـد و بـراي ا     يماز تقسـ  يرنـاگز  يـد، بشر براي توسـعه تول «     

ـ  لگر تجـاري باشـد.   يوجـوي تسـه   در جسـت  انسـان  نظـام باعـث شـد تـا     يـن مشـكالت ا  ياستفاده كرد؛ ول

اســتفاده شــد و در  و ســپس پــول كاغــذي ييمبــادالت، از پــول كــاال آســان راســتا، بــراي انجــام يــندر ا

ــه ــوع  تحــوالت ادام ــف و متن ــداري، روشــهاي مختل ــأم يبانك ــال يندر پرداخــت و ت ــادالتم ــ ي مب  يمعرف

 يشـرفت مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. پ     كاغـذي  پـول در كنـار پـول    يگـر فناوري، انواع د يشرفت. با پيدگرد

ــات ن  ــات و اطالع ــاوري ارتباط ــولي فن ــز تح ــود آو   ي ــه وج ــت ب ــهاي پرداخ ــگرف در روش ــا رد.ش ــود  ب وج

روش  ينتــا بــه امــروز مهمتــر  نقــد پــول يكــي،بــه عمــل آمــده در روشــهاي پرداخــت الكترون يشــرفتهايپ

ــنت   ــادالت س ــت در مب ــأث يپرداخ ــول الكترون يروت ــيپ ــول   يك ــاي پ ــه و تقاض ــر عرض ــيالكترون  ب  در يك

د بــه عــدم اعتمــا يع،وسـ  ســهولت اســتفاده،كاربري ي،و در حــال توسـعه اســت.گمنام  يشــرفتهپ كشـورهاي 

ــ  ــات دولت ــانك يمقام ــلو تما ي،و ب ــرار مال  ي ــه ف ــاتيب ــه ي ــل از جمل ــذاب دالي ــد در   يتج ــتفاده از نق اس

هـاي انتشـار و نگهـداري اسـكناس      هينـ ماننـد هز  مشـكالتي؛  نقـد  يـن، كشورهاي مختلف است. بـا وجـود ا  

ــل، ــرقت، و مســكوك، جع ــرار مال س ــاتيف ــو ي ــو لش ــه ييو پ ــراه دارد.  را ب ــههم ــم اهم ب ــترغ ــد در ي  نق

ــدر يكــيمبــادالت خرد،پرداخــت الكترون ــه ت ــانك يســنت يــاتو عمل ينــدهاو فرا يافتــه يج گســترشب و  يب

ي و بــانك يبخشــهاي مــال يگرانرا بــراي بــاز يــديفرصــتهاي جد ين. همچنــاســت را متحــول كــرده يمــال

در  ]1 [»شــده اســت عمليــاتي هــاي هينــكــرده  و باعــث ارتقــاي رقابــت و بهــره وري، و كــاهش هز ايجـاد 

مقاله با توجـه بـه اهميـت بحـث پرداختهـاي الكترونيكـي و روشـهاي پرداخـت الكترونيكـي بـه بحـث            اين 

ــول        ــل پ ــي ، پروتك ــت الكترونيك ــهاي پرداخ ــي ، روش ــت الكترونيك ــي ، پرداخ ــول الكترونيك ــورد پ در م
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  پرداخته شده است .و تجارت سيار الكترونيكي 

  الكترونيك تاريخچه روشهاي پرداخت

الها و خـدمات در ابعـاد بـزرگ مـي گوينـد . در گذشـته تجـارت بـه صـورت چهـره بـه            تجارت به تبادل كا

چهــره انجــام مــي شــد . امــا بــا پيشــرفت فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات تجــارت الكترونيــك در مجــامع   

مختلــف رواج پيــدا كــرد . در دو دهــه ي اخيــر تجــارت الكترونيــك تحــوالت عميقــي در تبــادالت         

) و ... داشــته اســت . تجــارت الكترونيكــي B2G، شــركت هــا و دولــت هــا () C2Cاقتصـادي بــين افــراد ( 

  امروزه وارد تمام حوزه هاي زندگي روزمره شده است .

واژه تجارت الكترونيكى به معاوضه داده هاى الكترونيكى براى ارسال  1970در سال هاى ابتدايى دهه ،

ترونيكى اطالق مى شد و بعدها با سندهاى تجارى مانند سفارش هاى خريد يا صورت حساب هاى الك

گسترش اين صنعت واژه تجارت الكترونيكى به تجارت از طريق شبكه وب براى خريد كاال و خدمات گفته 

 مى شد.

رواج يافت، بسيارى از  1994زمانى كه نخستين شبكه جهانى وب به صورت فراگير و شناخته شده در 

جارت يعنى تجارت مبتنى بر وب به زودى به بخش مهمى پژوهشگران پيش بينى كردند كه اين شيوه از ت

به طور گسترده در  httpسال طول كشيد تا پروتكل هاى مبتنى بر  4در اقتصاد دنيا تبديل خواهد شد اما 

  اختيار كاربران قرار بگيرد.

در  و در ميان تعدادى از كسب و كارهاى معتبر 1998اولين كسب و كارهاى الكترونيكى را مى توان در 

كشور آمريكا و اروپاى غربى شاهد بود. كسب و كارهايى كه با راه اندازى وب سايت هايى ابتدايى شكل 

، تجارت الكترونيكى در اكثر شهرهاى آمريكا، اروپا و آسياى 2005گرفت و سپس توسعه يافت. در سال 

) به E-Commerceى (شرقى به سرعت توسعه و رواج يافت. عده اى معتقدند كه قدمت تجارت الكترونيك

پيش از پيدايش اينترنت كنونى بازمى گردد اما به دليل هزينه هاى سنگين اين سبك از تجارت، امكان 

استفاده از آن تا چند سال گذشته مختصراً در اختيار شركت ها، بنگاه هاى تجارى و مؤسسات اقتصادى بود 

ن فرصت به دست آمد كه ساختار تجارت الكترونيكى اما با فراگيرشدن اينترنت و امكان استفاده همه مردم اي

  تغيير كرده و از حالت اختصاصى بودن براى طبقه خاصى خارج شده و به صنعتى در دسترس تبديل شود.

پرداخت الكترونيكي به معني  است . ]2[يپرداخت الكترونيك، مهمترين مسئله در تجارت الكترونيك 

يا سازمان و موسسه ديگر از طريق شبكه كامپيوتري و بدون  پرداخت از سوي يك شخص به شخص ديگر ،

  مواجهه مستقيم است . در كليه روشهاي پرداخت الكترونيكي چهار گروه دخالت دارند كه عبارتند از : 
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: بانك يا موسسه بانكي است كه بستر پرداخت الكترونيكي را به منظور  ربانك يا موسسه گشايش گ –الف 

مي كند . به عبارت ديگر حساب هاي پرداخت الكترونيكي توسط اين موسسات گشوده مي انجام خريد ايجاد 

   شود .

مشتري يا پرداخت كننده : خريداراني هستند كه پرداخت الكترونيكي را طي مبادله كاال يا خدمات  –ب 

  انجام مي دهند .

ترونيكي را طي معامله كاال و بازرگان يا دريافت كننده : افرادي هستند كه مبالغ پرداخت هاي الك –ج 

  خدمات دريافت   مي كنند .

قانونگذار : ادارات دولتي كه طي يك فرايند مقررات خاص فرايند پرداخت الكترونيكي را كنترل مي  –د 

كنند . پرداخت الكترونيكي مي تواند بصورت مستقيم يا غير مستقيم انجام شود . در روش مستقيم خريدار و 

ستقيم با هم ارتباط دارند و در روش غير مستقيم پرداخت از طريق حساب هاي بانكي و با فروشنده بطور م

واسطه بانك صورت كي پذيرد و اين روش نيز به دو صورت قابل انجام است . يكي آنكه خريدار قبالً مبلغي را 

ثل بسياري از به عنوان پيش پرداخت در حساب خود واريزي مي نمايد تا هنگام خريد از آن كسر گردد م

  حساب هاي حقوقي كارمندان و اشخاص كه قبالً مبالغي به حساب آنها واريز مي شود .

حالت دوم به صورت اعتباري است كه بانك پرداخت ها را بموقع خريد انجام مي دهد بدون آنكه خريدار 

ي مشتري خود ارسال مبلغي از پيش در حساب بانكي خود واريز نمايد ، در اين روش بانك صورتحساب را برا

  ]3[مي دارد .

سيستمهاي الكترونيكي مختلف پرداخت دارد .  ]4[روشهاي پرداخت الكترونيكي بستگي به سيستمهاي 

مبتني بر نشانه و سيستمهاي پرداخت مبتني بر اعتبار از انواع سيستم هاي پرداخت هستند. عالوه بر 

  جنبه هاي مهم پرداخت الكترونيكي است .  روشهاي پرداخت ، پروتكلهاي پول الكترونيكي نيز از

  روش تحقيق 

مقاله ي پيش رو يك مقاله مروري است و با بررسي مقاله هاي موجود در اين زمينه به جمع بندي روش 

  هاي پرداخت الكترونيكي و پروتكلهاي موجود در زمينه پول الكترونيكي و تجارت سيار پرداخته ايم . 

      

  يست؟چ 4پول الكترونيكي_1

ــواع                  ــود: ان ــي ش ــيم م ــته تقس ــه دو دس ــان ب ــق همگ ــق تواف ــي طب ــداري الكترونيك ــول  بانك پ

شــيوه هــاي   الكترونيكــي  كــه عمــدتًا بــه صــورت محصــوالت ذخيــرة ارزش  عرضــه مــي گــردد ، و انــواع

                                                 
4
 E-money 
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ـ          5انتقال الكترونيكي  ه كه امكـان بهـره گيـري مشـتريان از وسـايل ارتبـاطي الكترونيكـي بـراي دسـتيابي ب

از آنجـا كـه پـول الكترونيكـي هنـوز در مراحـل اوليـة توسـعة         سـازد خدمات پرداخت سنتي را فـراهم مـي   

خــويش بــه ســر مــي برد،تعريــف واحــدي در ايــن بــاره وجــود نــدارد و اشــخاص و ارگانهــاي مختلــف بــه  

ل ،  پـو  6تعريف و طبقـه بنـدي انـواع پـول الكترونيكـي پرداخـت هانـد. كميسـيون اروپـا          طرق گوناگون به

  را در پيشنويس بخشنامة خويش به شرح ذيل تعريف نموده است: الكترونيكي

يــا   7تراشــه  دار ) ايــن پــول بــه صــورت الكترونيكــي بــر روي ابزارهــا ي الكترونيكــي نظيــر كــارت هــاي1

  ذخيره مي شود؛ 8حافظة رايانه 

رداخـت پذيرفتـه   پ ) از سوي سـاير مؤسسـات ، بـه غيـر از مؤسسـة منتشـركنندة آن، بـه عنـوان وسـيلة         2

 مي شود؛

) بـه منظــور اســتفادة كــاربران، بـه عنــوان جــايگزين الكترونيكــي مسـكوكات و اســكناس اجــراي انتقــال    3

 ميشود.  الكترونيكي پرداختهاي اندك توليد

    ذيـل توصـيف   بانـك فـدرال رزرو امريكـا، پـول الكترونيكـي را بـه شـرح        9هيئت مشاورة مصـرف كننـدة     

كــارت حــاوي ارزش  طريــق الكترونيكــي منتقــل و بــه صــورت كــارت هوشــمند، مــي كنــد: ايــن پــول بــه

فـروش و بـدون مداخلـة نهـاد      ميگـردد و در پايانـه هـاي     حمـل   10ذخيره شده يا كيف پـول الكترونيكـي  

قـرار مـي گيـرد. ايـن پـول از طريـق خطـوط         بيروني در معامله مستقيم شخص با شـخص مـورد اسـتفاده   

مـي رسـد و از طريـق         ناشـران (پـول الكترونيكـي )    ارائـه كننـدگان يـا    تلفن به دسـت بانكهـا يـا ديگـر    

يابـد و خـرج    (نقـل وانتقـاالت كـابلي) و رايانـة شخصـي انتقـال مـي         11اتصال به تلويزيون كـابلي تعـاملي  

  ميشود.

 مكانيســم پــيش بــا توجــه بــه تعريــف و توصــيف يادشــده ، پــول الكترونيكــي ارزش ذخيــره شــده يــا      

در اختيـار مشـتري قـرار     بدين معنا كـه اطالعـات مربـوط بـه وجـوه يـا ارزشـي (پـول) كـه          پرداخت است،

از سـوي مصـرف كننـده خريـداري      دارد در ابزار الكترونيكـي ذخيـره ميشـود. ايـن ارزش الكترونيكـي كـه      

مي شـود، بـا هـر بـار ا نتقـال مسـتقيم وجـوه بـه ديگـر ابزارهـا وخريـد از طريـق پايانـه هـاي فـروش يـا                 

بـرخالف بسـياري از   -ا ي، نظيـر اينترنـت ، كـاهش مـي يابـد .انـواع پـول الكترونيكـي           ي رايانـه شبكه ها
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بـراي پرداختهـاي چنـدمنظوره و      -ماننـد كـار تهـاي تلفـن     كارت هاي تك منظوره پـيش پرداخـت شـده   

پـول الكترونيكـي انـواع كـارت هـاي پـيش پرداخـت (كـارت هـاي هوشـمند يـا             عمومي ايجاد شده اسـت. 

الكترونيكي نيز ناميـده مـي شـود) و محصـوالت نـرم افـزاري مخـتص امـر پـيش پرداخـت كـه ا             كيف پول

دربـر   شـود ) را  يكننـد (پـول ديجيتـالي نيـز ناميـده مـ       هـاي رايانـه اي نظيراينترنتاسـتفاده مـي     شبكه ز

  مي گيرد .

  و12شــركت هــاي ويــزا كــش  كــارت هــاي پــيش پرداخــت از نمونــه هــاي متــداول پــول الكترونيكــي و   

نخســتين شــركتي  14هلنــدي ديجــيكش . البتــه شــركت هســتند نيــز از پيشــگامان ايــن بازار 13مــودكس

در شــهر لنــدن  يالديمــ 1990در ســال كــه   كــارت مــودكس .بــود كــه در ايــن زمينــه فعاليــت نمــود 

كشـور جهـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد         75بـيش از   كـارت  مـودكس طراحي گرديد ، هم اكنون در 

ارزش الكترونيكـي (پـول) را نگـه داري و منتقـل مـي كنـد. وجـوه         ر كـوچكي اسـت كـه   و حاوي پردازشـگ 

ايــن كــارت بــه هــيچ حســاب مركــزي متصــل «  -حامــل در كــارت كــاربر ســپرده بــا اســتفاده از گــواهي

ميشـود. عـالوه بـر آن ، كيـف پـول الكترونيكـي حـاوي كـارت ، امكـان انتقـال نامحـدود             ذخيره  -»نيست

و  بدون نياز بـه تأييـد مركـزي و انتقـال بـانكي از شخصـي بـه شـخص ديگـر فـراهم          شده را  ذخير ه ارزش

كـارت سـابقة پرداختهـا را نيـز درخـود ذخيـره        زد ايـن در نتيجه عملكرد آن را همانند پـول نقـد مـي سـا    

  مي كند.

طريــق ابــزاري  هــر چنــد پرداختهــاي ايــن كــارت از  اســت  مــودكس ويــزا كــش نيزهماننــد   كــارت 

برخـوردار نيسـت. وابسـتگي     يادشـده   "كـارت بـه كـارت    "گيـرد و از سـهولت انتقـال     مي مركزي صورت

اين كارت به بانكهـا و در نتيجـه درآمـدزايي كـارت يادشـده بـراي آنهـا، يكـي از داليـل عمـد ة مطلوبيـت            

  ]5 [منظر تجاري مطلوبيت بيشتري دارد.  اين رو ويزا كش ازنزد بانكها است   آن

  :15پرداخت الكترونيكي - 2

ــه صــورت رو در رو توســط پــول نقــد،             ــراي خريــد در دنيــاي فيزيكــي ،مبلــغ كــاال را ب  خريــدار ب

پــيش پرداخــت و يــا از طريــق مراجعــه بــه بانــك بــه وســيله حوالــه بــانكي ،بــه    كــارت اعتبــاري، چــك،

فروشــنده پرداخــت مــي كنــد.در چنــدين ســال گذشــته سيســتم هــايي بــراي پرداخــت الكترونيكــي بــه   

ــه هــاي اســتاندارد معرفــي شــده    روشــها ــول نقــد در موسســات تحقيقــاتي و كميت ــاري چــك و پ ي اعتب

ــت      ــراي پرداخــت روي اينترن ــا ب ــين روش ه ــاي هم ــز از معادله ــازي ني ــاي مج ــد در دني اســت.براي خري
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ــاري   ــاي اعتب ــثال كارته ــاري (م ــي شــوند.در روش اعتب ــز  16اســتفاده م ــك مرك ــي توســط ي ــغ پرداخت )مبل

آن مبلــغ از اعتبــار كــاربر كــم شــده و در زمــان خاصــي ،مبلــغ واقعــي توســط اعتباري،پرداخــت و ســپس 

كـاربر (يــا از حسـاب بــانكي وي )بـه آن مركــز پرداخـت ميگــردد .در روش چـك ،مبلــغ پرداختـي توســط       

يــك مــدرك معتبــر بــراي فروشــنده ارســال مــي شــود و ســپس ايــن مــدرك هماننــد چــك فيزيكــي از   

.در روش پــول نقــد كــابر بــه ازاي پرداخــت مبلغــي پــول طريــق حســاب بــانكي خريــدار نقــد مــي گــردد 

الكترونيكي دريافـت مـي كنـد و در موقـع خريـد بـراي فروشـنده ارسـال مـي دارد .ايـن روش هـا از نظـر             

)و 19يـا چـك ماننـد    18(تحريـري 17نحوه انتقـال پـول بـه دو نـوع اسـت پرداخـت از طريـق حسـاب بـانكي          

  ]2[شوند مي)تقسيم 21(پول مانند20اي  پرداخت به صورت نشانه

   روشهاي  پرداخت الكترونيك :- 3

ــدمات           ــا و خ ــراي كااله ــي ب ــت الكترونيك ــراي پرداخ ــايي ب ــك توان ــي ي ــت الكترونيك ــتم پرداخ سيس

و زيـر سـاخت بسـيار الزم     22خريداري شده بـر روي شـبكه اسـت كـه قسـمت عمـده تجـارت الكترونيـك         

معاملـه هـاي تجـارت الكترونيـك ،     تجـارت الكترونيـك مـي باشـد .يكـي از داليـل  فراگيـر شـدن         23مدل 

 ]4[رشد و بهبود سريع و گوناگوني سيستم هاي پرداخت الكترونيك مي باشد 

تـرين دسـته بنـدي بـا دو     هـاي متفـاوتي دارنـد. در كلـي    بنـدي هـاي پرداخـت الكترونيكـي، دسـته    سيستم

  دسته مواجه هستيم.

   بــر اســاس وجــوه الكترونيكــي انجــامهــا، معاملــه در ايــن سيســتم هــاي برمبنــاي نشــانه  :) سيســتم3-1

  شود كه نقش پول در معامالت معمولي را دارا هستند. مي

پـول واقعـي    ،هـا بـه هنگـام معاملـه يـا پـس از آن      : در ايـن سيسـتم   24هاي مبتني بر اعتبـار ) سيستم3-2

افـزار  بلكـه سـخت   ، جـا خواهـد شـد و ابـزار معاملـه وجـه الكترونيكـي نيسـت        هايي جابـه بر مبناي پروتكل

افزارهــا باعــث رد و بــدل شــدن پــول واقعــي خواهنــد شــد. (معمــوالً در زمــاني غيــر از حــين انجــام  و نــرم

 ]6[ معامله)

  : مبتني بر نشانه يهاي پرداخت الكترونيكسيستم1-3

                                                 
16

 Credit 
17

 Account based 
18

 notational 
19

 Check -like 
20

 Token base  
21

 Cash-like 
22

 E-commerce 
23

 Model 
24

Credit Base  
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  كنيم:مبتني بر نشانه را به دو دسته تقسيم مي يهاي پرداخت الكترونيكسيستم

ها فراگيرترين نمونه پول الكترونيكـي هسـتند.   : اين كارت25هوشمند  هاي مبتني بر كارت) سيستم1-3-1

  ها، پول روي يك تراشه الكترونيكي قرار گرفته است.در حقيقت در اين كارت

ها، مشتري از طريق اينترنت از در اين سيستم :26وب روي  يهاي مبتني بر پول الكترونيك) سيستم2-3-1

 مبـالغ الكترونيكي ارسال نمايد. اين  مبلغيوجهي را برداشته و براي او كند تا از حسابش بانك درخواست مي

هـايي صـورت   هايي هستند كه روي آنها با ابزارهاي رمزنگاري براي امنيت و صحت، پردازشالكترونيكي داده

 ]6 [هاي متفاوتي وجود داردها پروتكلگرفته است. براي انجام اين پردازش

  :بر اعتبار پرداخت مبتني  سيستم هاي2-3

و هـم در   هاي اعتباري هم در معامالت اينترنتـي ها، كارت اعتباري است. كارتابزار پرداخت در اين سيستم

دهد و دليل اين امر در درجـه  حدود نيمي از معامالت اينترنتي را پوشش ميو  رودمعامالت عادي به كار مي

  معامله است.اول، سادگي استفاده از اين ابزار در پرداخت و انجام 

سـازي  اسـتاندارد و پيـاده   28مستر كارت  و 27ويزاتوسط  1997معامله كارت اعتباري، در سال  اولين پروتكل

هاي مطرح امروزي، همگي بـر  شد. ولي به دليل پيچيدگي زياد با استقبال مواجه نشد و كنار رفت و پروتكل

در يك پروتكل كـارت اعتبـاري، بـه     .مي باشند تر از پروتكل اوليهتند و بسيار سادههس SSLمبناي ارتباط 

  زير دخيل هستند: عواملطور كلي 

 صاحب كارت (خريدار) .1

 بازرگان (فروشنده) .2

  صادركننده كارت  .3

نـزد  و تاريخ صدور، رمز ( كه فقط در اختيار صاحب كـارت اسـت)    ،در واقع كارت اعتباري داراي يك شماره

  باشد.مي نيز مرجع صادر كننده داراي سقف اعتبار

دهد و براي اينكه به آن اعتبار و براي انجام معامله، صاحب كارت، شماره كارت را در اختيار فروشنده قرار مي

اين سادگي، مهمترين . كنداصالت ببخشند، به نوعي با رمز خود، مبلغ مورد توافق براي پرداخت را امضاء مي

سـپس طبـق    .(در عـين داشـتن امنيـت مطلـوب)    هاي اعتباري است عامل مقبوليت معامالت ازطريق كارت

هايي در پايان هفته يا ماه، مرجع صادر كننده كارت، صورتحساب خريدهاي صاحب كارت را كـه بـه    پروتكل

كند تا وي نسبت به پرداخت آنها فروشندگان پرداخت كرده به همراه كارمزدي براي صاحب كارت ارسال مي

                                                 
25

 Smart Card 
26

 Electronic Cash 
27

 Visa 
28

 Master card 
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  ]6[به مرجع صادر كننده اقدام كند.

  :29هاي هوشمندهاي پرداخت مبتني بر كارتسيستم -3-3

هـاي هوشـمند   به كـارت هاي هوشمند فراگيرترين نوع وجوه الكترونيك هستند. همانطور كه اشاره شد، كارت

Stored value گويند. با دقت در لغتنيز مي Stored value , Credit مـاهيتي كـارت    توان به تفـاوت مي

ي برد، كارت اعتباري نماينده اعتبار صاحب كارت نزد موسسه صادر كننده كارت اعتباري و كارت هوشمند پ

ولي كارت هوشمند نماينده مبلغي پول نقد است كه صاحب كارت در موسسه صـادر كننـده داراسـت     ،است

  كنند.هاي اعتباري تلقي مياي از كارتهاي هوشمند را دستهعلي رغم اين تفاوت، برخي مواقع، كارت

ميـزان حمـل و نقـل از     ،وشمند در مقابل پول نقد، از نظر هزينه توليد، قابليت حمـل و نقـل آسـان   كارت ه

  نگهداري و دوام داراي برتري مشهودي است. ،نظرمبلغ

بـدان نيـاز   افزار اضافي دارند كه پول نقـد  افزار و نرمهاي هوشمند براي استفاده نياز به سختدر عوض كارت

-افزار اضافي يك عيب كارت هوشمند در مقابل پول نقد محسـوب مـي  فزار و نرم. هر چند اين سخت اندارد

  ]6[توانند جنبه امنيت آنرا (از نظر جعل) درمقابل پول نقد باال ببرند.  شوند ولي مي

  هاي هوشمند:انواع كارت -

• Magnetic stripe  بايت حافظه هستند و اين فضا براي اطالعات مختلـف، تقسـيم   140: داراي-

 .تاريخ انقضا، شناسه اوليه، نام مرجع صادر كننده، نام دارنده كارت و.. :شده است مثل بندي

• Memory Cards كيلوبايت دارند و قابليت ذخيره اطالعات بيشـتر وبـا    4تا  1اي در حد ظه: حاف

 كارت تلفن. :باشند مثلطول بيشتر به نسبت نوع اول را دارا مي

• Optical Memory Cards:  اي در هستند. معمـوالً حافظـه    30كارت ها حافظه  اء يافته ارتقنوع

  .حافظه دارند) يك گيگا بايت (برخي انواع ليزري تا  مگابايت دارند 4حد 

• Microprocessor card:   داراي پردازشـگر درونـي E
2
PROM ROM, RAM,    I/O, 

CPU,  هستند. اطالعات موقتي پردازشي درROM   كليد خصوصـي(رمز عبـور) در ، E
2
ROM  و

 ]4[گيرند. جاي مي ROMهاي اجرايي سيستم در فايل

هاي هوشمند گستردگي زيادي دارند و همانطور كه در ذكر برخي انواع آنها مشاهده الزم به ذكر است كارت

كرديد برخي انواع فاقد هوش(پردازنده) هستند. به عبارت ديگر حتـي يـك كـارت تلفـن هـم نـوعي كـارت        

  هوشمند است.

                                                 
29 Smart Card

 
30Memory card  
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هـا  اين كارت 32بدون تماس  شوند. امروزه انواع خوانده مي 31خودپرداز اي هوشمند توسط دستگاهها هكارت

-نزديك شود و سپس از طريق ارتباط راديويي خوانده مي خودپرداز نيز موجود است كه كافيست به دستگاه 

هـاي  برخـي كـارت   هاي موبايل نيز قابليـت خوانـدن  هستند). حتي گوشي RFIDها داراي شود ( اين كارت

 هاي هوشمند نقـش بـه سـزايي دارنـد.    نيز كارت بيسيم 33هايهوشمند را دارا هستند و در واقع در پرداخت

براي مبادله پول از طريق كارت هوشـمند و حتـي ابعـاد فيزيكـي و جـنس و مقاومـت در برابـر تشعشـعات         

  34.وجود دارد هاي هوشمند، استانداردهاي زياديكارت غيره براي الكترومغناطيسي و

هاي هوشمند، احراز صالحيت فردي است كه اطالعات كارت هاي پرداخت مبتني بر كارتنكته: اصل پروتكل

دهـد. در  ميخودپرداز  را به دستگاه وارد كرده است و سپس عمل به خواسته او طبق فراميني كه به دستگاه

 35اي بدن صاحب كارت مثل اثر انگشـت ههاي هوشمند براي باال بردن امنيت، برخي خصوصيتبرخي كارت

 ]6[ شود.نيز به صورت الكترونيكي روي كارت تعبيه مي

   :كليات يك پروتكل پول الكترونيكي - 4

باشد است، به سادگي قابل جعل و استفاده مجدد مي تشكيل شده  چون اين پول الكترونيكي يك سري ديتا

براي نيـل بـه ايـن     .جلوگيري از جعل و خرج دوباره آنستبنابراين يكي از مهمترين مسائل پول الكترونيكي 

ها، گمنامي فداي اين مسئله شده است و در برخي نيز هر دو توأماً وجود دارنـد كـه   هدف، در برخي پروتكل

هـاي پـول   بندي مهم براي پروتكـل هزينه آن، محاسبات بيشتر و پيچيدگي بيشتر پروتكل است. يك تقسيم

  بودن است به اين معني كه: خط و برخطبرون الكترونيكي، بحث 

اگر در حين معامله بين خريدار و فروشنده، موجوديت سومي مثل بانك نيـز حاضـر باشـد و يـا بـه       •

عبارت ديگر انجام معامله منوط به ارتباط با بانك ( يا هر موجوديت سـوم) در حـين معاملـه باشـد،     

 است. 36برخطپروتكل 

بـرون  خريدار و فروشنده در لحظه معاملـه انجـام شـود، پروتكـل     هنگامي كه معامله فقط با ارتباط  •

  .است 37خط

هـاي درگيـر در يـك    مبناي روش احراز صالحيت موجوديت هاي پول الكتريكي بربندي ديگر پروتكلتقسيم

                                                 
31

 Automatic Teller Machine(ATM) 
32

 Contactless 
33

 Wireless 
34

   ISO 14443, MMC, ISO 7816 -3)  براي پرداخت وISO 7810, ISO 7811 افزاريبراي مسائل سخت(  
  

35Biometric Smart card  
36

 Online 
37

 Offline 
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  .معامله (جابجايي مالي) است

بلغ جابجايي در هر بار توانند بر مبناي مها ميهر پروتكل براي هدف خاصي طراحي شده است. مثالً پروتكل

بندي شوند ( كه بسيار مهم است و در صورت عدم توجه بـه ايـن مسـئله خسـارات جبـران       استفاده تقسيم

  شود):هاي درگير وارد ميناپذيري بر موجوديت

      هاي مناسب براي مبالغ كمـ پروتكل

    هاي مناسب براي مبالغ متوسطـ پروتكل

      االهاي مناسب براي مبالغ بـ پروتكل

كنـد و بـه تبـع آن سـطح     جايي آنرا تعيـين مـي  واضح است موقعيت و كاركرد يك پروتكل، حجم مبلغ جابه

  گردد.امنيتي الزم براي پروتكل تعيين مي

شـود بـا سـطح    به كار گرفتـه مـي   واحد پوليميليون  1اي مثالً سطح امنيت پروتكلي كه براي انجام معامله

است، قابل مقايسه نيست. البته بـديهي اسـت هزينـه     واحد پولي 1ت در حد امنيت پروتكلي كه براي معامال

سازي پروتكـل  سازي پروتكل اول نيز به دليل نياز به سطح امنيت بسيار باال خيلي بيشتر از هزينه پيادهپياده

  دوم است.

-ته به هزينه پيادهتوان نتيجه گرفت كارمزد يك جابجايي مالي با يك پروتكل وابسبا توجه به مطالب باال مي

-(به كمك ابزارهاي رمزنگاري تأمين مي يا به عبارت ديگر وابسته به سطح امنيت آنبوده سازي آن پروتكل 

  جايي دارد.شود) و مبلغ مورد جابه

  بايد روشي براي انجام اعمال زير ارائه دهد:  در حالت كلي پروتكل پول الكترونيكي

د از بانك عامل خود، مقداري دلخواه از موجودي حساب خـود  برداشت از حساب: يعني خريدار بتوان •

اين عمل نبايد براي فرد ديگري غير از صاحب حساب امكان پذير  را به پول الكترونيكي تبديل كند.

 باشد. بنابراين در ابتداي چنين كاري بايد بانك، صاحب حساب را احراز صالحيت كند.

واند پول الكترونيكي خود را به فروشنده بدهد و از وي كاالي پرداخت (در قبال كاال): خريدار بايد بت •

ه شـود پـول الكترونيكـي خريـدار معتبـر      جـ مد نظر خود را درخواست كند. اما فروشنده چگونه متو

الكترونيكـي كـه بـه     هـاي  اي از تمام پـول بانك شناسه برخطدر پروتكل  هستند و جعلي نيستند؟

كند و هر فروشنده قبل از دريافت ذخيره ميرا ونيكي خرج شده الكترهاي خريداران داده و نيز پول 

 تاييد اعتبارآنهاكند. بانك در صورت بررسي و مي را به بانك اعالم آنهاالكترونيكي، شناسه هاي پول 

دارد دريافت آنها بالمانع است و به ايـن وسـيله فروشـنده بـا اطمينـان كامـل       به فروشنده اعالم مي

   دهد.يمعامله را انجام م
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بـديهي اسـت در    پـردازيم. اين كار مستلزم محاسباتي است كه بعداً به آن مي برون خط در پروتكل

بزرگي را ذخيره و هر بار داخل آن جسـت و   38پايگاه داده  بانك (عامل خريداران) بايد برخطحالت 

اسـت امنيـت    با اين وجود اثبات شـده  جو كند كه كاري پرهزينه است و نيازمند زمان زيادي است.

هـاي  است و به همين علت تقريباً همـه پروتكـل   برون خط هايبيشتر از پروتكل برخط هايپروتكل

  هستند. برخطمناسب براي معامالت با مبلغ باال، 

را به حساب خود  آنواريز به حساب: فرد دريافت كننده پول الكترونيكي (فروشنده كاال) بايد بتواند  •

باشد، در حين انجام عمليات پرداخت، اين مسئله حل شده  برخطگر پروتكل نزد بانك واريز نمايد. ا

فرد بايد در زماني ديگر با بانك ارتباط برقرار  برون خطاست (به دليل تأييد اعتبار) ولي در پروتكل 

  شود.كرده و پس از تأييد اعتبار پول الكترونيكي، به حسابش واريز مي

 در صورت جعلي بودن پول الكترونيكي معامله انجام نخواهد شد برخطالزم به ذكر است در پروتكل 

برون كند پول الكترونيكي جعلي است) ولي در پروتكل (زيرا بانك همان موقع به فروشنده اعالم مي

تواند معامله را اگر فرد نتواند پول الكترونيكي را به حساب خود واريز كند، بانك به روشهايي مي خط

در ضمن اگـر بانـك خريـدار و     .فرد مقصر را شناسايي كند و بعد از مدتي معامله باطل شود ،رديابي

جـايي مـالي بـين آنهـا صـورت خواهـد گرفـت و تأييديـه پـول          فروشنده يكسان نباشد، يـك جابـه  

  الكترونيكي را بانك خريدار بايد به بانك فروشنده و بانك فروشنده به فروشنده اعالم كند.

  .پردازيم در ادامه به بررسي اجمالي خصوصيات چند پروتكل مهم و مطرح پول الكترونيكي مي            

]7[  

,   

  39وببررسي اجمالي خصوصيات چند پروتكل مهم پول الكترونيكي روي  - 5

E-cash    :  

نام پول   41ميالدي در هلند تاسيس كرد  ايكش 1990شركت ديجيكش را در سال  40آقاي ديويد چام     

 كه مجـوز شـركت يادشـده را دريافـت      يگشايش حساب نزد بانك مشتري با. لكترونيكي اين شركت بود .ا

ذخيره شده در حافظة دايمي رايانة خويش را مـي توانسـت برداشـت كنـد . پـول       كرده بود ، مبلغ ايكش

بـا   براي معاملـه يادشده ر ا مي توان از طريق بازرگان اينترنتي يا شخص ديگري كه رايانة وي  الكترونيكي

 كلية معامالت مي ايكش راه اندازي شده است و با بهره گيري از نرم افزاري ويژه خرج نمود . با وجود اين،
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. ويژگيهاي سيستم ديجيكش اسـت  بايستي از طريق بانك واسطه  صورت گيرد. محرمانه بودن اطالعات از

] 5[  

قابليت بـه كـارگيري دارد، خاصـيت مهـم      برون خطو هم در مورد برخط . در اين پروتكل كه هم در مورد  

حل شده است. در حقيقت امضاي كور قلب اين پروتكل است كـه  » امضاي كور«      گمنامي پول به كمك 

 ديجـيكش اولين بار توسط شـركت   نيز پس از ابداع امضاي كور، اين پروتكل را معرفي كرد. اين پروتكل چام

42دوييچش بانك  سساتي مثلسازي شد و هم اكنون در موپياده
-به كار گرفته شده است و يكي از معـروف  

  ها در زمينه پول الكترونيك است.ترين پروتكل

 برخط مزيت عمده اين پروتكل گمنامي كامل در همزمان با جلوگيري از خرج دوباره پول است كه در حالت 

  ]6[.حل شده استبا پيچيدگي محاسباتي  برون خطبزرگ و در حالت  43پايگاه داده  با

  Netcash:  

 45پول الكترونيـك    بزرگ در پايگاه داده  و به منظور عدم نياز به  44مدوينسكي و نومان اين پروتكل توسط

طراحي شد. براي نيل به اين هدف، در اين پروتكل به جاي اينكه همه چيـز در يـك بانـك     برخط در حالت 

اند ارگزار مالي استفاده شده است كه در حقيقت سبب شدهباشد، از يك ساختار توزيع شده به كمك تعداد ك

كوچك در پروتكل ايفاي نقـش كننـد كـه    پايگاه داده بسيار حجيم، چندين پايگاه داده به جاي داشتن يك 

پـول  جويي در وقت و هزينه شود. خاصيت گمنامي در اين پروتكل در حد متوسط است و ماننـد  باعث صرفه

  ]6[ ندارد.گمنامي كامل  الكترونيك 

Millicent   

طراحـي شـد. هـدف از طراحـي آن ابـداع سيسـتمي بـراي مبـالغ          اي بـي ام   اين پروتكـل توسـط شـركت   

كم بود و كـار بـا ايـن پروتكـل كـارمزد زيـادي نداشـت. بنـابراين در ايـن پروتكـل از ابزارهـاي رمزنگـاري             

ل، بـيش از مبلـغ مـورد    شـود كـه هزينـه شكسـتن پروتكـ     براي رسيدن به امنيـت در حـدي اسـتفاده مـي    

جابجايي باشد. در اين پروتكل نيز بـه نـوعي سـاختار توزيـع شـده بـه كـار گرفتـه شـده و بـه گمنـامي در            

 , First virtual , Net billتــوان بــه هــا مــياز جملــه ديگــر پروتكــل آن تــوجهي نشــده اســت.

Cyber cash  .8[و... اشاره كرد[   
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 ]8 [پول الكترونيكي مقايسه برخي پروتكل هاي 1جدول شماره 

Net bill  Millicent  E-cash   

  سهولت استفاده  بله بله  بله

  مقبوليت همگاني  بله  ؟  ؟

  تأخير انجام عمليات  كم است  كم است  كم است

  كارمزد عمليات با مبلغ كم  به نسبت زياد است  به نسبت كم است  به نسبت زياد است

  كارمزد عمليات با مبلغ باال  م استبه نسبت ك  به نسبت زياد است  به نسبت كم است

  گمنامي  كامل دارد  ندارد  ندارد

  امنيت  باال  تا حدي  باال

  :نيازمنديهاي سيستم پرداخت الكترونيكي- 6

هـاي  ، بهتر است نيازمنـدي اشاره شدهاي پرداخت الكترونيكي حال كه با بانكداري اينترنتي و برخي سيستم

هاي مختلف در هر يك از اين زمينه سي تا به فلسفه وجودي پروتكليك سيستم پرداخت الكترونيكي را برر

  :ردپي ب

  

  

  :امنيت -1-6

هاي پرداخت الكترونيكي از اهميت بااليي برخـوردار اسـت. امنيـت در اينجـا شـامل احـراز       امنيت درسيستم

شـاره شـد   آيـد. همـانطور كـه ا   است كه به وسيله ابزارهاي رمزنگاري به دست مـي  ه بودنصالحيت، محرمان

سيستم پرداخت الكترونيكي در باالترين سطح بانكداري اينترنتي هستند و حمله به آنها تبعـات وخيمـي در   

  برخواهد داشت.

  46ناميمگ -2-6

اي دارد. به اين هاي پرداخت الكترونيكي و به خصوص پول الكترونيكي جايگاه ويژهگمنامي در بحث سيستم

مانه بماند و يا به عبارت ديگر به كمك وجه الكترونيكي كه پرداخت معني كه هويت شخص خريدار بايد محر

پردازد و فروشنده پـول  كند قابل شناسايي نباشد. همانطور كه وقتي خريدار پول نقدي را به فروشنده ميمي

  شناسد.نمي    روي اين پول خريدار اوليه را كند افراد ديگر ازرا خرج مي

-گمنامي، بسته به مورد استفاده و سيستم پرداخت نيز دارد. مثالً در پروتكلالبته اهميت اين موضوع يعني 

، ايـن ويژگـي بـه    وب  هاي پول الكترونيكي رويهاي كارت اعتباري اين ويژگي وجود ندارد ولي در پروتكل

  طور كامل يا ناقص موجود است.

                                                 
46
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  :سهولت استفاده -3-6

پرداخت الكترونيكي را دارند بايد بتوانند بـه راحتـي ايـن     هايافرادي كه قصد خريد يا مبادله پول با سيستم

تـوان در حـوزه سـهولت    گستره جغرافيايي ممكن براي انجام عمليـات بـانكي را نيـز مـي     كار را انجام دهند.

  بندي كرد.استفاده دسته

  :اعتماد -4-6

 گيرد.قرار نمي نمشتري بايد مطمئن باشد كه اطالعات شخصي و مالي آن در اختيار ديگرا

  

  :قابليت رديابي در موارد خاص -5-6

در ظاهر قابليت رديابي با ويژگي اعتماد و امنيت و گمنامي درتعارض است ولي با اين وجود در موارد خاصي 

پرداخت بايد قادر باشند كليه  كه عمل خالفي در روند پرداخت صورت گرفته باشد، موسسات مالي و سيستم

ابي و آنها را باطل و يا تصحيح كنند. وگرنه پس از مدتي كل سيستم به دليل عدم معامالت فرد مقصر را ردي

تواند به اقتصـاد كـالن كشـوري لطمـه وارد     شود و ميوجود خاصيت رديابي، توسط افراد سودجو، مختل مي

 ]6 [كند.

  تجارت سيار - 7

ــا           ــه ه ــز در عرص ــي و ني ــل علم ــر در محاف ــال اخي ــد س ــي چن ــي ط ــارت الكترونيك ــادي تج ي اقتص

،اجتمــاعي و فرهنگــي و سياســي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ايــن توجهــات عــاملي مــوثر در جهــت   

ــوده اســت     .پيشــرفت هــاي چشــمگير در اســتراتژي هــا و ملزومــات و كاربردهــاي تجــارت الكترونيكــي ب

]9[ 

سـيار يـا از   تجارت سـيار بـه هـر گونـه انتقـال الكترونيكـي يـا تبـادل اطالعـات كـه بـه وسـيله ابـزار                   

ــال      ــولي در قب ــيش پرداخــت پ ــا پ ــق شــبكه ســيار انجــام مــي شــود و در طــي آن ارزش حقيقــي ي طري

دريافت كاال ،خدمات يـا اطالعـات منتقـل مـي گـردد تعريـف ميشـود ودر شـكل سـاده تـر آن مـي تـوان             

گفت به فرآيندي اطـالق مـي شـود كـه طـي آن تبـادالت تجـاري از طريـق شـبكه هـاي مخـابراتي سـيار             

 PADيـا ا استفاده از ابزارهـاي پرداخـت ،ارتبـاط يـا اطالعـات سـيار نظيـر گوشـي هـاي تلفـن همـراه            و ب

 ]10 [مشخص انجام شود)ابزارهاي ديجيتالي (  ها

دهــد كــه يــك كــاربر ســيار، بــه يــك ســرويس تحــت وب  ســيار، هنگــامي رخ مــي تجــارييــك تــراكنش 

دهــد.  گرفتــه و پرداخــت انجــام مــي دهــي دسترســي يافتــه و پــس از مــذاكرات الزم تصــميم بــه ســفارش

جـا از   سـيم و از آن  اطالعات سـفارش و پرداخـت، از طريـق ايـن دسـتگاه سـيار بـه ايسـتگاه محلـي بـدون          
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ــه دروازه  شــود.  ســيم منتقــل مــي ي پرداخــت بــدون طريــق زيرســاخت ارتباطــات ســيار اپراتــور شــبكه، ب

]11.[  

جـا كـه   ردهـاي تجـارت سـيار تبـديل شـود. از آن     تـرين كارب  رود، پرداخت سيار بـه يكـي از مهـم    انتظار مي

هـاي كـاربردي سـيار، بـه طـور       هـا يـا برنامـه    هاي تجـاري، تـا زمـاني كـه نتواننـد در ازاي سـرويس       شركت

ــد، نمــي  مناســبي از اســتفاده ــت كنن ــه درياف ــدگان هزين ــن ســرويس  كنن ــوان انتظــار گســترش اي ــا و  ت ه

ــه ــود روال  برنام ــت، وج ــا را داش ــتاندارد و ع ه ــاي اس ــته ــه مومي ــترش   يافت ــراي گس ــيار، ب ي پرداخــت س

جـا   خـاطر خاصـيت در همـه     رسـد. در ضـمن پرداخـت سـيار بـه      تجارت سيار بسيار ضـروري بـه نظـر مـي    

هــاي الكترونيــك ســنتي رايــج در تجــارت الكترونيــك   توانــد مكملــي بــراي پرداخــت حاضــر بــودنش مــي

ار ضـروري اسـت ولـي محـدود بـه آن      توان گفت كه پرداخـت سـيار بـراي تجـارت سـي      نتيجه مي درباشد. 

  ]. 11شود[ نمي

   :مهمترين ويژگي هاي تجارت سيار - 8

گيرد، استفاده از دستگاه سيار مي توان در تمامي اقداماتي كه براي انجام تجارت بصورت رايانه اي صورت مي

رونيك، تجارت توان خريدهاي اينترنتي، بانكداري الكتي دستگاه سيار، ميكرد. بعنوان مثال، بوسيله

هاي مهم تجارت سيار، مي توان موارد اينترنتي، و يا ساير امور خريد و فروش را انجام داد. از جمله ويژگي

 ]9[زير را نام برد

  

: به اين معنا است كه از دستگاه سيار مي توان به عنوان وسيله47و زماني  استفاده در هر مكان .1

تفاده است، نام برد.يك دستگاه سيار، اطالعات را به اي كه در همه جا و در هر زماني قابل اس

هر كامپيوتر يا وسيله ي الكترونيكي در هر زمان ممكن، انتقال مي دهد، كه اين وضعيت در 

 گرا بسيار مهم است.تجارت امروزي و بازارهاي مشتري

ر استفاده آسان و راحت:  دستگاههاي سيار، به دليل كوچكي و سبك وزن بودن و سهولت د .2

 حمل و نقل، به عنوان يك دستگاه ايده آل براي كاربران  تلقي مي شود.

هاي يك كامپيوتر تبادل داده و اطالعات: دستگا ه سيار( موبايل) با توجه به اينكه ويژگي .3

تواند اطالعات را بالفاصله و بدون واسطه از ساير ابزارهاي الكترونيكي شخصي را دارد، مي

 سال كند.دريافت و يا به آنها ار
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شخصي سازي: دستگاه سيار(موبايل) يك  وسيله ي شخصي است كه كاربر مي تواند، آنرا با  .4

خود به همه جا حمل نمايد. لذا اطالعات كاربر فقط در اختيار خود وي مي باشد و انتشار نمي 

 يابد.

ل دسترسـي هسـتند. البتـه    قابليت دسترسي گسترده: با استفاده از وسايل سيار، افراد و در هر زماني فوراً قاب

هاي خاصي را مسدود كنند، اما به هر حال هنگامي كـه يـك وسـيله روشـن     افراد مي توانند ساعات يا پيغام

    ] 12  , 9[سيار حمل مي كنند، به صورت بالدرنگ در دسترس قرار مي گيرند

 برخي از چالش هاي تجارت سيار  - 9

برد محدود شبكه هاي مطرح است مي توان به  از جمله چالشهايي كه در زمينه تجارت سيار

ارتباطي،ناهمگوني دستگاهها، سيستم عامل ها و تكنولوژي هاي شبكه، عدم امكان بارگذاري سريع و راحت 

سيم،پايين بودن هاي بينرم افزارها از شبكه هاي اينترنتي توسط تلفن سيار،محدود بودن پهناي باند شبكه

اشاره كرد  وقطع شدن ارتباط ميزبان سيار و سيستم به صورت ارادي يا اجبارسيم سرعت ارتباطي وسايل بي

 .] 9[.  

 سناريوي پرداخت معمولي تجارت سيار - 10

سناريوي يك پرداخت معمولي كه در روش پرداخت الكترونيكي سيار به كارگرفته مي شود با توجه به شكل  

سايت فروشنده و بررسي تمام اطالعات موجود، كميت و كاربر سيار  با مراجعه به وب  به صورت زير مي باشد

 كند.كيفيت كاالي مورد نظر خود را انتخاب كرده و درخواست خريد خود را به فروشنده (تاجر) تسليم مي

- فروشنده قيمت و شرايط خود را به سيستم پرداختي سيار خريدار اعالم كرده و تقاضاي دريافت وجه را مي

  نمايد.

  كند.سيار خريدار، مبلغ مورد نظر را از حساب بانكي او كسر نموده و پرداخت را تصديق مي سيستم پرداختي

پس از پرداخت وجه توسط خريدار، سيستم پرداختي سيار، اطالعات پرداخت صورت گرفته را براي فروشنده 

 ]13[ خواهد داد. فروشنده با دريافت وجه،كاال يا خدمت مورد نظر مشتري را به او ارائه مي نمايد. ارسال



  

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

  

 

18 

 

  
   ] 13[طرح ادراكي سيستم پرداخت سيار 1شكل شماره 

11  

  هاي پرداخت سيار  مروري بر روش-  

توان  ها مي اند، كه از معروفترين آن هاي بسيار زيادي براي پرداخت سيار ارايه شده ها و پروتكل امروزه روش

SEMOPS  Paybox  وMobilePay  ها  از اين روش تعداديرسي مختصر را نام برد. در ادامه به بر

 ]11 [ پردازيم. مي

  

1-11- SEMOPS 

رود در  هـاي پرداخـت الكترونيـك اسـت و انتظـار مـي       اين پروتكل يكي از مناسب ترين و جامع تـرين روش 

هاي فراگير پرداخت سيار بدل شود. از مزاياي اصلي اين روش جامعيت آن  هاي آينده به يكي از سيستم سال

و نظاير ايـن هاسـت. در ايـن     SMS ،Bluetooth ،GPRSهاي ارتباطي مانند  يري از زيرساختگ در بهره

تواند اپراتور موبايل و يا بانـك باشـد حسـاب     ي پرداخت خود كه مي پروتكل فروشنده و مشتري نزد پردازنده

بليت مقياس پـذيري  ي پرداخت خود در ارتباط است. انعطاف پذيري باال، قا دارند و هر طرف تنها با پردازنده

از مهمتـرين معايـب ايـن     باال، امنيت مناسب و مستقل از زيرساخت ارتباطي بودن از مزاياي اين روش است

ي بـاال و امكـان تشـكيل پروفايـل      هاي خرد به دليل تبادالت شبكه پروتكل نامناسب بودن آن براي پرداخت

 ] 10كاربر توسط پردازنده پرداخت است[

 

2 -11 -  Paybox 
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باشـد. اسـاس ايـن روش بـر      هاي پرداخت سيار مي ن روش پرداخت الكترونيك يكي از محبوب ترين روشاي

استفاده از يك سرور مركزي است كه دو طرف بايد نزد اين سرور مركزي حساب داشته باشند. در اين روش 

همراه مبلغ مورد نظر  گيرد و فروشنده اين شماره تلفن را به شماره تلفن مشتري در اختيار فروشنده قرار مي

مبلغ مورد نظـر   ،تاييد كاربر را درخواست كرده و پس از تاييد كاربر ،كند. سرور براي سرور مركزي ارسال مي

از مزايـاي   ،سادگي اسـتفاده  .نشان داده شده است اين روش زيرشكل  در يابد. به حساب فروشنده انتقال مي

يك سرور مركزي، افشـاي مشخصـات و يـا شـماره تلفـن       اصلي اين روش است ولي لزوم افتتاح حساب نزد

مشتري نزد فروشنده، امكان رهگيري كليه مبادالت توسط سرور مركزي، آسيب پذيري باال به دليل استفاده 

هـاي خـرد، لـزوم در دسـترس بـودن فروشـنده بـراي شـروع          از سرور مركزي، مناسب نبودن براي پرداخت

معايب ديگر از موانع توسـعه ايـن    يي، عدم تاييد هويت مناسب و بسيارتراكنش، لزوم اعتماد به سرور مركز

 ]11باشد[ پروتكل مي

  
  ]14[اقتباس از  Payboxنماي كلي سيستم پرداخت سيار  2شكل شماره 

  

3 -11 -  MobilePay  

 ي پايههاي مستقل از اپراتور شبكه براي پرداخت سيار است و بر  اين پروتكل يكي از محبوب ترين روش

كند. اساس كار به اين صورت است كه كاربر در هنگام خريد از  حساب بانكي و يا كارت اعتباري كار مي

شماره تلفن مشخص شده براي هر كاال را شماره گيري كرده و در ازاي اين  شبه هاي فروش اتوماتيك ماشين

تاييد هويت مناسب، مشخص و شود. خاص منظوره بودن، عدم  تماس مبلغ مورد نظر از حساب وي كسر مي

  ].11ها و امنيت پايين از معايب اين روش پرداخت سيار است[ ثابت بودن قيمت

4-11-  PayPal  

.بدهكار كردن 5

حساب تاجر و 

بستانكار كردن 

ــردن 4  PIN.وارد ك

 Pay Boxبراي 

لفن مشتري.شماره ت1  

 كاربر(مشتري)

 

فروشنده (داراي تلفن سيار 

ــن  2 ــماره تلف .ش

 كاربر+ قيمت كاال

.تاييديـــــــــه 3

پرداخت مبلغ بـه  

 تاجر

سرويس دهنده 
Pay Box 
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تواند به واسط مخصوص  مي WAPدر اين سيستم كاربر با يك دستگاه تلفن همراه مجهز به تكنولوژي 

شود،  ه ارسال پيامك انجام ميخود متصل شود. پرداخت در اين سيستم به وسيل PayPalموبايل حساب 

گيرد و تاييد پرداخت را درخواست نموده و در صورت تاييد مبلغ  با كاربر تماس مي PayPalسپس سيستم 

ي صوتي  يكي از مهمترين عيوب اين روش تاييد هويت به روش محاوره كند. را به حساب مقصد منتقل مي

  ]11[باشد. است كه روش مناسبي براي تاييد هويت نمي

 هاي تجارت سيار هاي مورد استفاده در سيستم مروري بر تكنولوژي- 12

پلتفرم  هاي ارتباطي دستگاه سيار و همچنين امكانات موجود در در اين بخش به اختصار به معرفي تكنولوژي

  پردازيم. نمايند، مي هاي كاربردي تجارت سيار و پرداخت سيار كمك مي كه به توسعه برنامه جاوا

  مكانات ارتباطيا - 1-12

  توان به موارد زير اشاره كرد هاي ارتباطي مي از مهمترين امكانات و تكنولوژي

1. Bluetooth گيگاهرتزي كار  2.4: يك تكنولوژي ارتباطي برد متوسط است كه در فركانس كاري

ز هاي امنيتي فراهم شده توسط بلوتوث هنوز كامل نيستند. رمزنگاري كه بلوتوث ا كند. مكانيزم مي

ها يك آدرس يكتا است كه امكان رهگيري و  برد، استحكام كافي ندارد و آدرس دستگاه آن بهره مي

كند. از ديگر مشكالت بلوتوث نياز آن به فاز برقراري ارتباط  ها را فراهم مي ايجاد پروفايل از دستگاه

  باشد كه مستلزم صرف زمان است. اوليه بين دو دستگاه مي

2. NFC :فناوري NFC باشد كه امكان تبادل  فناوري ارتباطي بي سيم فركانس باال با برد كم مي يك

  كند. سانتي متر فراهم مي 10ها در فاصله حدود  داده را ميان دستگاه

3. SMSهاي موبايل  : سيستم پيام كوتاه يا پيامك محبوب ترين سرويس ارايه شده توسط اپراتور

هاي پيامك در واسط راديويي كه  تن حفاظت از دادهباشد. حجم پايين داده انتقالي و پايان ياف مي

  باشد.  شود از معايب اين سرويس مي باعث عدم فراهم شدن امنيت انتها به انتها مي

4. USSD اين تكنولوژي بر خالف سرويس آسنكرون (غير همزمان) پيامك، يك جلسه ايجاد :

است به طوري كه كامال بر  كند. مهمترين مشكل اين تكنولوژي عدم وجود ويژگي امنيتي خاص مي

  تكيه دارد. GSMهاي امنيتي  مكانيزم

5. GPRSهاي سيار است كه  هاي انتقال داده در سيستم : يكي از مهمترين و مناسب ترين تكنولوژي

كند. در ضمن با استفاده  ي پايين فراهم مي ها را با سرعت باال و هزينه امكان انتقال حجم باالي داده

 شود. هاي سيار فراهم مي كان پويش صفحات وب نيز در دستگاهاز اين تكنولوژي ام

  هاي يك مدل پرداخت سيار نيازمندي-13
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ي ارزش  توان از سه ديدگاه امنيت، كاربرپسند بودن و زنجيره هاي يك مدل پرداخت سيار را مي نيازمندي

  بررسي كرد.

  ، حريم خصوصي و اعتمادامنيت - 1-13

ار مهم و ضروري موفقيت تجارت سيار و كاربردهاي آن هستند. در واقع خصوصي عوامل بسي امنيت و حريم

شونده نگريست. دليل  هاي اضافه ديد ويژگي ها تنها به  سازند و نبايد به آن ها چنين تجارتي را ممكن مي آن

 باشد. هاي سيار و پرداخت سيار مي اين امر، ضرورت اين دو عامل در جهت جلب اعتماد كاربران به سرويس

  ]11توان اين گونه بيان كرد[ هاي فوق را مي در يك سناريوي پرداخت سيار، نيازمندي

 

هاي  امنيت: تمام مراحل اين پروسه بايد از ديد تكنولوژي، امن باشد. بدين معني كه نيازمندي •

  دسترسي و پاسخگويي بايد در سطح تكنولوژي ارضا شوند.  محرمانگي، جامعيت، قابليت 

هاي حساس كاربران بايد محافظت شوند. بدين معني كه دسترسي به اطالعات  دهخصوصي: دا حريم •

ي پرداخت با پيوند دادن يك خريد خاص به يك كاربر خاص يا حساب بانكي وي  كامل پروسه

 پذير نباشد. امكان

مهم و  اعتماد: اعتماد در واقع بيانگر ميزان باور و اعتقاد است. سيار بودن، منجر به پديدار شدن مسائل •

ترند، شده است. روابط  هاي كامپيوتري موجود بيش ي اعتماد، كه از موارد موجود در شبكه پيچيده

اعتماد در سطوح مختلف روال پرداخت سيار وجود دارند. براي پرداخت سيار، اعتماد بايد در سطح 

 ها و مدل تجاري و همچنين سطح تكنولوژي وجود داشته باشد. روال

هاي كوچكي  هاي پرداخت سيار، براي مرتفع كردن اين سه نيازمندي اساسي، گام ر روالهاي موجود د روش

برند،  ي صوتي براي تعيين هويت كاربران بهره مي هاي فعلي از پيامك و يا محاوره اند. اغلب روال برداشته

تا اطالعات شخصي  شود عالوه، اغلب از كاربران خواسته مي امن بودنشان اثبات شده است. به هايي كه نا روش

ي سرويس ارائه دهند، تا امكان دسترسي به يك سرويس را پيدا كنند.  كننده سوم فراهم خود را به يك عنصر

سوم قادر   اند اعتماد نمايند. اين عنصر شناخته سومي كه تاكنون نمي  ها مجبورند فورا به عنصر بنابراين آن

هاي كاربران را ايجاد كرده و زندگي خصوصي  تراكنشهاي  ي كامل از داده خواهد بود كه يك مجموعه

  كاربران را رصد نمايد.

  كاربرپسند بودن -13- 2

يك از عوامل مهم گسترش استفاده از پرداخت سيار كاربرپسند بودن و راحتي استفاده از اين سرويس است. 

خت انجام شود. همچنين يك ترين شكل ممكن عمليات پردا ترين زمان و به ساده كاربران مايلند كه در كوتاه
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هاي ارتباطي وابستگي بااليي داشته باشد و به طور مثال تنها  سيستم پرداخت سيار مناسب، نبايد به مكانيزم

هاي متفاوت  متكي به پيامك و يا بلوتوث باشد، بلكه بايد دامنه وسيعي از امكانات ارتباطي را براي موقعيت

  تحت پوشش قرار دهد.

، سرعت انجام تراكنش پرداخت است. هر چه نياز به امنيت باالتر باشد، به دليل استفاده از مهم ديگر ي نكته

شود. با اين حال زمان انجام تراكنش  تري حاصل مي رمزنگاري و امضاي ديجيتال بيشتر، سرعت پايين

  اي منطقي باشد كه كاربر از استفاده از اين سرويس منصرف نشود. پرداخت بايد به گونه

  ي ارزش زنجيره -13- 3

توان براي پرداخت سيار در نظر گرفت. يكي با راهبري بانك و  ي ارزش اصلي متفاوت را مي دو زنجيره

هاي نزد  هاي بانكي و در حالت دوم از حساب هاي موبايل. در حالت اول از حساب ديگري با راهبري اپراتور

هاي نزد  پرداخت سيار بايد مبتني بر حساب شود. يك مدل مناسب اپراتور براي پرداخت سيار استفاده مي

ي اطالعات را بر عهده داشته باشد. اين حالت امنيت،  بانك باشد و اپراتور موبايل تنها نقش انتقال دهنده

كند و در عين حال حجم باالتري از پول نيز قابل انتقال خواهد  عموميت و گسترش نفوذ باالتري را فراهم مي

هاي بانكي موجود به سرمايه گذاري بسيار كمتري نياز  به دليل استفاده از زيرساختبود. همچنين اين روش 

  ].11دارد[

  نتيجه گيري

پرداخت الكترونيكي در سالهاي اخير با فراگير شدن انواع كارتهاي الكترونيكي و درگاههاي الكترونيكي بانكها 

استفاده گسترده و الف وقت شده است . سبب افزايش دقت ، امنيت و سرعت مراودات مالي و جلوگيري از ات

پذيرش مشتري از خدمات پرداخت سيار كه امروزه در جوامع مختلف يكي از بايدها در جهت توسعه تجارت 

باشد، وابسته به درك باال از سطوح فني امنيتي است. اين الكترونيكي و حركت به سمت تجارت سيار مي

هاي همراه باشد حساسيت بيشتري خواهد نكي به وسيله تلفنها و امور باكه بيشتر پرداختمهم زماني

پرخوردار است  اي با توجه به مطالب بيان شده مساله امنيت در سيستمهاي پرداخت از اهميت ويژه داشت.

اي برخوردار بنابراين شناخت و بررسي مباحث امنيتي متفاوت در پرداخت الكترونيكي و سيار از اهميت ويژه

بايست از بين رود و نبايد ور كلي در يك پرداخت و تراكنش امن براي مشتري، محرمانگي نميطباشد. بهمي

امكان ضررهاي مالي وجود داشته باشد و در طرف مقابل براي فروشنده، احراز هويت مشتري مهم است. بر 

تفاده و طبق چارچوب عمومي هر سيستم پيام امن، قابليت اعتماد ،يكپارچگي، عدم انكارو قابليت اس

  بايست توسط خدمات پرداخت پشتيباني شود.پذيري ميدسترس
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در نتيجه انتظار مي رود براي پيشرفت هر چي بيشتر اين روشهاي پرداخت الكترونيكي و توسعه ي بيشتر 

اين روشها در جامعه به جلب اعتماد مشتريان پرداخته شود . هدف تجارت الكترونيك اين است كه جامعه 

الكترونيكي را امن ترين روش براي پرداخت بداند . و اين مهم تحقق نخواهد يافت جز با پرداخت هاي 

  اهتمام به تقويت سيستمهاي پرداخت الكترونيكي . 
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Abstract 

  Due to violent and ferocious competition and global changes of new trends, directions and new ways 

of doing business, financial institutions grapple with new challenges and opportunities in today 

business. The advancement in technology, information and communication has forced banks and 

financial institutions into hard competition.  In this new era technology, people as the customer are the 

elements on which the banks are concentrating them to manage customer relationship. In this 

complicated situation, Electronic customer relationship management (E-CRM) is seen applicatory and 

beneficial solution to improve customers’ service, develop a profitable and long term relationship and 

retain valuable customers. E-CRM results from the consolidation of traditional CRM (Customer 

Relationship Management) with the e-business applications in marketplace. This research is built up 

from understanding the core attributes which construct the E-CRM in Iran Financial Institutions. The 

main reasons that this research has been chosen, is reaching the elements which have operative effect 

on customer satisfaction and its effect on banking performance, apprehending how business customers 

are led in successful relationship with banks. Furthermore, the research provides opportunity for 

managers to evaluate, and analyze not only their own performance in implementation of E-CRM in 

the financial institutions, but also identify their effectiveness and feebleness with the aim of 

improving better management. On the other hand, performing this study brings about the prominent 

comparison between managers and business customers’ perception to offer the right service in the 

right manner in the right time. This study includes the methodology, and questionnaire composition, 

so that its duplication by others can be performed easily. 

 

JEL Classification Numbers: 

 

Keywords: Competitive advantages, Electronic Customer Relationship Management (E-CRM), 

Business to Business, Electronic Customer Relationship Technology 

 

1. Introduction 

1.1. Background 

1.1.1. RM (Relationship Marketing) 

Relationships are the foundation to the effective development and adaptation of new business 

Ebps/90-184 
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philosophy, although businesses have taken care of relationships with their customers for many 

centuries (Gronross C,1994). Relationship marketing got popular in 1990s but it has a long history 

under different names. In its beginning, one-to-one marketing appeared in the mid 1990s, which 

changed into CRM (Customer Relationship Management) as the number one business buzzword at the 

turn of the millennium (Gronross C,1994).  

According to Morgan and Hunt relationship marketing was defined as all the marketing activities that 

are designed to establishing, developing, and maintaining successful relationship with customers  

(Morgan, July 1994). Relationship marketing in retail banking is the activity done by banks to attract, 

interact and retain more profitable customers because most retail banks have both profitable and 

unprofitable customers (Walsh, 2004). Organizations investigations have put light on importance of 

retaining customers is not a great deal than that of attracting new ones (Massey, 2001). Relationship 

marketing has turned out to become an important factor in financial services (Zineldin, 1995). 

To gain competitive advantage, big companies are now moving to a new orientation which is termed 

as customer-centric orientation (Bose, 2002). The following figure shows the direction of business: 

Figure 1.1. Business orientation of the last 150 years 

 
Source:(Bose, 2002) 

1.1.2. CRM (Customer Relationship Management)  

At the end of 1999 many practitioners used the term RM to describe customer relationship 

management (CRM) (Egan, 2001). Customer relationship management (CRM) came into the spotlight 

when markets were getting more and more competitive. Today the marketing model is changing from 

product-centered approach to a more customer-centered approach (Gilbert C. David, 2003). 

The focus of CRM helped financial institutions to understand the customers’ current needs, what they 

have done in the past, and what they plan to do in the future to meet their own goals (Xu Y, 2002). 

The overall goal of CRM is to create the maximum customer lifetime value, by creating trust, 

customer loyalty and long term relationships. 

Admittedly CRM has various definitions, for instance Gooding has defined CRM, as interactive 

process with the purpose of getting more profit. It is a communicating tool to achieve maximum 

balance between corporate investments and the satisfaction of customer needs. Massey believes that 

CRM is about attracting, developing maintaining and retaining profitable customers over a period of 

time. (Massey, 2001) 

1.1.3. E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) 

Electronic customer relationship management (E-CRM) is seen to arise from the consolidation of 

traditional CRM with the e-business applications marketplace and has created a flurry of activity 

among companies. “E-CRM is the proverbial double-edged sword, presenting both opportunities and 

challenges for companies considering its adoption and implementation” (Kennedy, 2006)(pp 1).  

E-CRM refers to the marketing activities techniques which implemented through the internet and web 

to locate, build and improve long term customer relationships (Lee-Kelley, 2003). In this internet era, 

banks of all around the world have realized the potential of the web business and consider internet as 

a tool for CRM that following its strategies and moving across the electronic growth goes to 

accomplish E-CRM successfully. 

According to (Hasham, 2003) one of the key advantages of E-CRM implementation in any company 

is removing all manual process. To understand what was happening in the business units during few 

years ago, the organization needs about two weeks time, while nowadays all of these troubles and 

difficulties have been removed. 

Implementation of E-CRM successfully leads to increase return on investment (ROI), customer 

loyalty, effective marketing, improved customer service & support and cost reduction in the company 

Production Sales Marketing Customer-Centric
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(Scullin, 2002). An E-CRM system provides financial institutions with the opportunity to establish 

individual and need oriented customer relationships. E-CRM enables the financial institutions to offer 

the right financial services at the right time (Sascha, 2003). 

“E-CRM can also include other e-technologies and new e-channels including mobile telephony, 

customer call and contact centres and voice response systems. The use of these technologies and 

channels means that companies are managing customer interactions with either no human contact at 

all, or involving reduced levels of human intermediation on the supplier side” (Anon, 2002)(pp12-13). 

 

1.2. Electronic Commerce 

New economic models have gradually risen out, a few years after the Internet bubble burst. E-

commerce, a subset of e-business, is a way to carry out business or financial transactions or deals over 

internet. Internet is a fast way to communicate with consumers or other business parties. This trend of 

online transactions is becoming popular nowadays. Contrary to popular belief, ecommerce is not just 

on the Web. In fact, ecommerce was alive and well in business to business transactions before the 

Web back in the 70s via EDI (Electronic Data Interchange) through VANs (Value-Added Networks).  

Ecommerce can be broken into four main categories: B2B (Business-to-Business), B2C        

(Business-to-Customer), C2B (Customer-to-Business), and C2C (Customer-to-Customer) 

(http://www.ecommercce.com/definition/types/ accessed on January 12, 2011). According to the 

context of this study, I consider just B2B (Business-to-Business) model. 

1.2.1. B2B (Business to Business) 

In today’s industrial markets, relationship marketing is accepted by industrial marketers (Morris, 

1998). Business marketing is marketing of products and services to other companies, institutions and 

other organizations that brought about several advantages consist of shorter and direct channel of 

distribution, more emphasis is on personal and direct selling, web is fully integrated, and buying 

processes are complex resulted in unique promotional strategies (F. Robert Dwyer, 2001). According 

to Dwyer, Business customers are classified into different sizes from small to large which are 

geographically scattered and are fewer in number. 

1.3. Research Problem 

Confronted with the fierce competition in the internet age and today telecommunication marketplace 

goes to banks grapple with difficulties for survival when the customer is having access to a variety of 

products and services. Due to some problems occurred in this situation such as: customer inquiries are 

not provided and transactions become complicated, the customers’ expectations and requirements are 

changed. They need the organizations which utilize different electronic technologies like call centers, 

ATMs, voice response systems and etc., to satisfy their need with the best quality fast and in the cost 

effective way.(Puccinelli, 1999). 

“ Managers really need to look at areas where opportunities lie because industry consolidation, virtual 

delivery channels and the ability to move money around at the click of a mouse are making it easier 

for customers to pack their bags and say bye to the bank “ (Puccinelli, 1999)(pp 48). For providing 

high quality of customers service, Of course, technological capabilities are not adequate (Dyche, 

2001). Accordingly, analyzing of the business situation and understanding the requirements for 

automation are two basic steps for companies which focus on customer service  (Xu Y, 2002). 

In this difficult and demanding situation, adoption of the internet and availability of electronic 

channels of communication, are becoming possible and significant way to gather customer related 

information with the aim of building customer database. Through the using of high advanced 

electronic communications tools and E-CRM applications, the organizations can handle and manage 

customer interactions over these new electronic channels of communications (R.  Kumra, 2001).  
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Unexpectedly there is a lack of scientific research toward E-CRM that focuses principally on the 

advantages of it in banking sector. Therefore, for well awareness of the target customers and building 

profitable and long term relationship with the manager of the financial institutions and them, I have 

formed the problem area as: “Gaining Competitive Advantages on E-CRM In Financial Institutions in 

Iran through B2B Model” to better understanding of the E-CRM and its advantages. 

1.4. Overall Research Purpose 

Regarding the reasoning above, the purpose of this study is to examine the competitive advantages on 

E-CRM in financial institutions. A primary purpose of management and marketing strategy is to 

develop a competitive advantage which provides customers with superior value compared to 

competitive offerings, thereupon to justify this purpose; three main objectives are followed in this 

study, which contain: 

1. To understand the core attributes constructing the E-CRM in Financial Institution 

2. To understand the association between E-CRM benefits and competitive advantages in 

Financial Institution 

3. To compare the managers’ perception and business customers’ perception about  E-CRM 

implementation 

1.5. Research Hypotheses 

In this study, following hypotheses are going to be examined. They are: 

H1: E-CRM benefits have positive effect on customers’ satisfaction 

H2: E-CRM competitive advantages have positive effect on customers’ satisfaction in choosing the 

banks to do their financial and business works 

H3: Managers and business customers have the same perception about the implementation of E-CRM 

H4: E-CRM technologies have an effect on customers’ attraction and banking system 

H5: There are differences between perception of organizational customers and financial institutions’ 

employees. 

1.7. List Of Iranian Finacial Institutions 

In bellow I present twenty six investigated banks which have formal permission by The Central Bank 

Of Iran. As shown in table 1.2, there are four major classifications of banks in Iran.  

Table 1.2. List of Iranian Financial Institutions  

Number Banks’ type Banks 

1 Governmental Commercial Banks Sepah Bank, Meli Iran Bank, Post Bank 

2 Gharz-al-hasaneh Bank Mehr Loan Bank of Iran 

3 Private Banks 

Eghtesad Novin Bank, Prsian Bank, Karafarin Bank, Pasargad Bank, Saman Bank, Sarmaye Bank, 

Sina Bank, Tat Bank, Shahr Bank, Dey Bank, Ansar Bank, Tejarat bank, Refah Bank,  Saderat Iran 

Bank, Mellat Bank, Hekmat Iranian Bank, Gardeshgari Bank 

4 Specialized Business Banks Tose Saderat Iran Bank, Sanat o Madan Bank, Keshvarzi Bank, Maskan Bank, Tose Taavon Bank 

 

1.7.1. Participated Financial Institutions 

Only sixteen of twenty six above mentioned banks have participated in this research. (See table 1.3) 

Table 1.3.  List of participated banks   

Number Banks Website Number Banks Website 

 Source: www.cbi.ir 
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1 Sepah Bank http://www.banksepah.ir/ 5 Ansar Bank http://www.ansarbank.com/ 

2 Post Bank http://www.postbank.ir/ 6 Saderat Iran Bank http://www.bsi.ir/ 

3 Mehr Loan Bank of Iran www.qmb.ir 7 Mellat Bank http://www.bankmellat.ir/ 

4 Saman Bank http://www.sb24.com 8 Tourism Bank http://www.tourismbank.ir 

9 Sarmaye Bank http://www.sbank.ir 13 Tose Saderat Iran Bank http://www.edbi.ir 

10 Tat Bank http://www.tatbank.ir 14 Agriculture Bank http://www.agri-bank.com/ 

11 City Bank www.ifcc.ir 15 Maskan Bank http://www.bank-maskan.ir/ 

12 Dey Bank www.bank-day.ir 16 Tose'e Ta'avon Bank http://www.ttbank.ir 

1.7.2. Not participated Financial Institutions 

Ten of the mentioned banks didn’t participate in this research. They had different reasons for their non 

participation, a couple of them represented that they had obtain permission from Central Bank and 

other believed that this information is included as private and secret information, thereby they were 

not allowed to reveal it. Their names are included in the table below: 

Table 1.4 List of not participated banks   

Number Banks Website Number Banks Website 

1 Meli Iran Bank http://www.bmi.ir/ 6 Sina Bank www.sinabank.ir 

2 
Eghtesad Novin 

Bank 
http://www.enbank.ir 7 Tejarat bank http://www.tejaratbank.ir 

3 Prsian Bank http://www.parsian-bank.com 8 Refah Bank http://www.bankrefah.ir/ 

4 Karafarin Bank http://www.karafarinbank.com 9 Hekmat Iranian Bank http://www.bankhiranian.ir 

5 Pasargad Bank http://www.bpi.ir 10 Sanat o Madan Bank http://www.bim.ir/ 

 

 
II. Literature Review  

According to “E-CRM In Indian Bank (R.K. Mittal, 2001)(pp1) “Technology, people and customer 

are the three elements on which hinge the success of banking in the fast changing economic 

environment.” The ultimate performance of a bank depends upon the satisfaction of its customers. 

They thought emerging competitive and technological era lead to banks strives hard for retaining and 

attracting more customers to create their sustainable customer base. A key and technical word in the 

banks is E-CRM in the corporate sector. E-CRM brings about some advantages such as defining the 

customers as valuable in the long-term relationship and also viewing customer relationships as 

learning relationships. Living in the internet era which all the business is done in electronic 

communications, the concept of CRM translates into E-CRM which essentially based upon managing 

customer interactions over the web. They found out that Banks must build their brand image in 

assuring customers about the safety of their money and security of transactions on the Net. They 

concluded that the most useful E-CRM technologies which are used in Indian banks are: Internet 

banking, Data Warehousing and Data Mining, ATMs, Telephone banking or Mobile banking, 

computerized decision support system, E-mail, Computer networking and Customer smart cards. 

Furthermore, E-CRM based alone on Internet will seems to be a wrong strategy for banks in India. 

Jose Fonellosa of Spain BBVA, which acquired first E-CRM, says internet is at best a zero sum game 

for banks. For high end products, customer cannot only rely on e-banking. For social interactions, 

people would like to visit their traditional brick and mortar branches. Click and brick seems to be the 

right model which ultimately will succeed in India. Indian banks attempt to learn more about E-CRM 

and provide the right services align with all the desired customers’ needs.  

Source: Author’s own construction 

 

Source: Author’s own construction 

 



 

 

 

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين
 

6 

 

According To” Benefits Of E-CRM For Banks And Their Customers: Case Studies Of Two 

Swedish Banks” “E-CRM is a combination of IT sector but also the key strategy to electronic 

commerce”(Srinivas Anumala and Bollampally Kishore Kumar Reddy, 2007)(pp2). Bank customers’ 

expectations are referred to their deserve (Boulding, 1993). Substantially, desired service and 

adequate service are two kinds of expectations which the first one represents the hope and desired 

level of performance and the second one expresses the  basic and common service expectations 

(Zeithaml, 2000). Their findings indicate that E-CRM enables financial institutions and organizations 

to maintain relationship with customers and both of the banks use emails for their business purpose 

less and by implementing E-CRM, their personalized and One to One Service are improved. 

Moreover, to improve and maintain secure transactions of the customers, the mentioned banks have 

latest techniques and technologies. They also investigated about the benefits of E-CRM for the 

customers and they found out Customer interaction and satisfaction is found to be an important 

benefit and Trust and Convenience is a vital benefit for the customers of the banks. There are other 

advantages which they discovered them such as: Speed at the transactions has been processed and 

their rate of accuracy, Reliable employees and availability of the latest information technology. 

According To “Electronic Customer RelationshipIn Online Banking” To satisfy customers, 

companies should maintain consistency in all interaction channels like the Internet, E-mail, 

Telephone, and Web, Fax and company areas like sales, services, marketing and other fields.      In the 

comparison of traditional CRM and E-CRM, it seems that E-CRM is the appropriate technique which 

supports marketing, sale and service while traditional CRM has limitations to support outside 

channels (Shan, 2003). They investigated how banks use E-CRM tool to maintain their customer 

relations by using the internet and also exploring the E-CRM benefits and finding the best way that 

leads to success of bank. They found out two cases that banks implemented and used E-CRM mostly 

for Mass Customization, Customer Profiting, Self Service, One to One interaction and Automatic 

locks for security that brings about operation cost reduction, increase of customer loyalty and more 

profits. 

Based on mentioned discussion, in this section I have briefly tried to discuss some of the major and 

related studies addressing the benefits of E-CRM. A comprehensive summery is designed in 

following table: 

Table 2.1.  Brief Literature 

Scholars 

T
o

p
ic

s 

What they said  E-CRM Benefits 

Y
ea

r 

Brandon & Randall, 2007, (S. 

A. a. B. K. K.  REDDY, 2007) 

E
-C

R
M

 E
x

p
la

n
a

ti
o

n
 

Service quality satisfied customers 

� Increase Profitability 

� Retain customers 

� Increase Customer Loyalty 2
0
0
7
 

(Kennedy, 2006) 

E-CRM is considered as strategic technology 

centric relationship marketing business 

framework 

� Enhanced Customer Interaction & 

Relationship 

� Managing customer Touch Points 

� Personalization and E-Loyalty  

� Source of Competitive Advantage 

2
0
0
6
 

(Yu-Lin, 2005) 

Personalization is a strategy that can be easily 

differentiated and which cannot be simulated by 

competitors in the market 

� Enhance sales 

� Improve customer relationship 

� Improve effectiveness and efficiency in 

serving customers 2
0
0
5
 

Jennifer, R. 2005, (S. A. a. B. 

K. K.  REDDY, 2007) 

Convenience plays a vital role when selecting a 

brand  

� Switching the brands by customers is brought 

about by convenience   

2
0
0
5
 



 

 

 

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين
 

7 

 

(Jelassi, 2004) 

E-CRM is the use of internet and IT 

applications used to manage relationship with 

customers E-CRM elements: 

1. Customer selection 

2. Customer Acquisition 

3. Customer Retention 

4. Customer Extension 

� Increase customer satisfaction 

� Acquire new customers 

� Turn one-time customers to regular 

customers as long as possible 

� Maximize lifetime value of a customer 

2
0
0
4
 

(Shan, 2003) 

E-CRM expands the traditional CRM 

techniques by integrating technologies of new 

electronic channels, such as Web wireless and 

Voice technologies and combines them with     

e-business applications into the overall 

enterprise CRM strategy 

 

2
0
0
3
 

(Rigby, 2002) 

Vital and important key point is that  E-CRM 

takes into different forms, relying on the 

objectives of the organizations.  

 

2
0
0
2
 

(Singh, 2002) 

E
-C

R
M

 E
x

p
la

n
a

ti
o

n
 

Faster processing the transaction by  E-CRM, 

the fact that e responses to customer queries, 

order acknowledgement, delivery and payment 

information via e- mails or automated responses 

are greatly appreciated by customers 

� Strengthen the relationship between the 

supplier and customers 

� Increase the speed of processing the 

transaction through e-Response 

2
0
0
2
 

(Scullin, 2002) 

Believes that increased customer loyalty, 

information accumulated by E-CRM system 

helps organizations to identify the actual input 

cost of wining and retaining long lasting 

relationships with customers 

 

Feinberb 2002, (S. A. a. B. K. 

K.  REDDY, 2007) 
 

� Availability the amount of information to 

customer browsing 

(Dyche, 2001) 
E-CRM is combination of software, hardware, 

application and management commitment. 

� Improve customer service 

� Develop a relationship  

� Retain valuable customers 

� Enhance delineation in customer’s value 

2
0
0
1
 

(Rosen, 2001) 
E-CRMis about people, process and technology 

and these are key paramount to success 
 

(Resaerch, 2001) 
E-CRMis the consolidation of traditional CRM 

with e-business market place application 
 

2
0
0
1
 

Goldfinger 2001(S. A. a. B. K. 

K.  REDDY, 2007) 

Believes safety was seen as a major barrier to 

Internet banking 

� Managing security with least repercussions 

by the banks 

(Newell, 2000) 

E-CRM systems use rich databanks of customer 

information to manage the relationship with 

customers 

 

2
0
0
0
 

(Sims, 2000) 

E-CRM systems support all stages of the 

interaction with the customer for e.g. order, 

delivery and after-sales service.  E-CRM 

systems cover online banking, e-mail 

knowledge bases that can be used to generate 

customer profiles and customer will get 

personalize services 

� Help customer vs. bank interaction 

(Haverty, 1998) 

E-CRM providing cost savings, opportunism, 

and threats drive action and innovation even in 

conservative banks 

� Establishing new service delivery channel 

� New markets for existing services (Loan, 

Letter of credit, etc.) 1
9
9
8
 

Mosad 1995(S. A. a. B. K. K.  

REDDY, 2007) 

� Interaction has got a very prime place in 

the banking service 

� Service quality is an important criterion 

that is being used by the customers in 

selecting a bank 

 

 

� Marinating  long-term relationship with 

customers 

� Confidence 

� Trust 

� Ethic and friendship 

1
9
9
5
 

Table 2.1.  Brief Literature 
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(Hu, 2005) 

E
-C

R
M

 T
ec

h
n

o
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g
y
 

 

Call center, Automation, Data warehousing, 

Email Management, Marketing Automation, 

Personalization and Sales Force Automation 

and Online banking are types of software to 

interact with customers 

 

� Are interactive and take place on the same 

situation that customers want 

2
0
0
5
 

(R. K. M. a. R.  Kumra, 2001) 

 

 

Email is considered as one of the cheapest and 

effective means of communication 

 

� Banks can maintain the list of best customers  

� Banks inform the customers various services 

2
0
0
1
 

 Internet is being used by banks to disseminate 

information to customers about bank’s products 

and services through their websites 

� Convenience of ease and accessibility 

� Vast reach 

� Reduced transaction costs 

� Direct marketing and cross selling 

� Build bank’s brand 

� Speed 

� Better cash management 

(R. K. M. a. R.  Kumra, 2001) 
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Data Warehousing and Data Mining is used to 

develop and use customer data to check their 

profile, retention and loyalty patterns 

� Provide valuable inputs for retaining 

customers 

� Developing products and services for future 

2
0
0
1
 

ATM services have been confined to deposits 

and withdrawal from bank accounts by 

customers 

� Bill payments  

� Ticketing service 

 

Telebanking or Mobile banking empower the 

customer with an instant access to routine 

queries and  transaction or check bank balances 

 

Computerized decision support system:  This 

helps the banks in applying optimization 

techniques in functional areas such as, asset–

liability management, optimization of 

investment portfolios and asset portfolios 

through linear programming 

� Banks manager & Customers can optimize 

investment decisions 

Computer networking: Networking between the 

branches of divisional, regional, zonal and head 

office of banks provide access to customer data 

base from the executive desk 

� Integrate the front-office applications with 

back-office requirements 

Customer smart cards: These cards are issued to 

key customers which carries all the relevant 

information, details of previous and repeat 

purchases 

� Make convenient for customers to recall 

� Make convenient for banks to keep a track of 

the behavioral & purchase trends   

(Awad, 2000) 
The most popular tool for customer service is e-

mail 

� Inexpensive 

� Fast 

� Providing quick and accurate information to 

all customers 2
0
0
0
 

Source: Author’s own construction 

Throughout our reading and search, I came to the conclusion that, those scholars who talked about the 

benefits of the E-CRM were very particular about these issues: transaction security enhancement, 

increasment in speed of processing the transaction through e-response, cost saving, convenient 

accessibility to services, and finally raising of revenue and profitability. 

The long-term business relationships provide many potential benefits for banks and clients. E-CRM 

can be used as an approach to relationship management with multiple stakeholders including 

customers, employees, channel partners and suppliers (Kennedy, 2006). According to the above 

discussion, I explore the key benefits of E-CRM for my research data collection process (See figure 

2.1). Moreover, A long-term relationship may, for instance produce strategic benefits for the bank in 

Table 2.1.  Brief Literature 
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its marketing by generating references and credentials or it may create competitive advantage by 

building barriers to switching (R.K. Mittal and Rajeev Kumra, 2001).  

By implementing successful and correct E-CRM, the digital loyalty cycle which becomes lasting 

competitive advantage is enhanced. The customer related aspects are very important in implementing 

E-CRM which motivates the organizations to increase their customers’ interactivity for gaining more 

competitive advantages such as: Marketing and Strategic Factors, Corporate Culture, Change 

Management of Sales Force, Customer Interactivity and Knowledge, Technological Readiness, 

Business Structure. In addition, A long-term relationship may, for instance produce strategic benefits 

for the bank in its marketing by generating references and credentials or it may create competitive 

advantage by building barriers to switching (R.K. Mittal and Rajeev Kumra, 2001).  

 

 

 

 

Figure 2.1.  E-CRM Benefits 
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3. Methodology 

For any study research design looks like the framework which is used to collect and analyze data. The 

purpose and research objectives of this research indicate that this study is descriptive and somewhat 

exploratory. As E-CRM is a new research area for the banks and financial institutions and also I 

cannot find similar research and studies which concentrate on our field of study, firstly wI describe 

the area of the research and later explain the issues. Therefore, descriptive and exploratory research is 

suitable research designs for our study. 

While conducting my study I found that both qualitative and quantitative approaches fulfilling the 

requirements of this paper. According to the base of this study that is based on scientific theories, I 

used deductive approach in our research. I started my research by using existing theories in the area of 

E-CRM due to the fact that we found it appropriate to start up with the established theories to get a 

E-CRM 
Benefits

General Benefits of 

E-CRM

� Create long-term 
relationship with customers 
with minimum cost

� Reduce the customer 
defection rate

� Increase the profitability 
from low-profit customers 

� Focuses on high-value 
customers

� Increase customer 
loyalty

E-CRM Benefits to 
Customers

� Customer interaction and 
satisfaction

� Convenience 

� Speed of processing the 
transaction through             
e-Response 

� Trust

� Service quality 

Specific Benefits of            
E-CRM

� Enhanced Customer 
Interaction and 
Relationship

� Managing customer 
Touch Points

� Personalization 

� E-Loyalty 

� Source of Competitive 
Advantage

E-CRM Benefits to Bank

� Relationship with 
customers

� Using e-mail for business 
communication

� Personalized services or 
one to one services

� Establishing a Web site 
to market products or 
services

� Transaction Security
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solidified substructure of our research and to further construct the questions in the interview guide and 

questionnaires and then logically to draw conclusions based on the knowledge and empirical findings. 

Moreover, the purpose of this study was to bring an insight and better understanding of the 

competitive advantages of E-CRM in Iranian Financial Institutions. Due to this reasons, I did not have 

and require control over behavioral events. Thereupon, both case study and survey are suitable 

choices for this study. Survey and analysis are techniques in which the required information is 

gathered by distributing questionnaire among sample of people (G. W. Zikmund, 1994). On the other 

hand, surveys are advantageous when the researcher goal is to describe the incident or prevalence of a 

phenomena and also when it is to be predictive about certain outcomes (Yin, 1984). 

In regard to the Banking sector in Iran, the following points are considerable: 

• In regard to the managers and supervisors, the questionnaire was distributed among twenty six 

different central branches of banks and financial institutions which have formal permission by 

The Central Bank Of Iran.  

• In regard to the business customers (Business customers are defined as customers who are staff of 

the organizations, banks or financial institutions and do their business works with bank by the 

envelopment of their organizations and have business relation with financial institutions or 

potential customers that need specific services from financial institutions), the questionnaire was 

distributed among four hundred ninety organizational customers and financial institutions’ 

employee . I used convenience sampling in determining the sample size to be close to our desired 

results as much as possible in B2B context. 

Thus, I could easily find out the differences and similarities existing in the mentioned financial 

institutions and business customers’ viewpoints and do a comparison based on our research 

perspectives. Based on the above discussion, I used both types of data collection, primary and 

secondary data , since my face-to-face contact was the source of primary data and secondary data was 

collected through the census reports, relevant journals-national as well as the international pertaining 

to the topic of research, books, and business magazines and websites of banks and financial 

institutions.  

Finally, the analysis has been conducted by using pervious theories and studies mentioned in 

Literature review that provided the base for data collection, analysis and comparison of this paper. 

The findings were analyzed including the profile data of financial institutions and customers by 

considering the general strategy. Data reduction technique was used to identify more relevant data. 

Further, the acquired data of questionnaires have been analyzed by statistical package for social 

Sciences (SPSS 19) software and Excel. 

As mentioned above this research is to some extent are exploratory research, so the questions of this 

study are explored one by one from different and pervious study. In the first step, I collect all the 

attributes and questions in English language. Then, the attributes have been translated from English to 

Persian. In the next step, the attributes are specialized and translated from the regular words into 

language of banking system and marketing according to field of Iranian Financial institutions and 

culture. 

In this research I explore the significant attributes of E-CRM that provided customers’ satisfaction of 

Iranian Financial Institutions. Principle component analysis was used, since it was an exploratory 

factor analysis. The factor analysis was not only an efficient test for the validity of our research and 

reduction of attributes, but also was best analysis to determine the most important attributes and the 

independence among them. For both constructs of my study, factor analysis is conducted. The results 

represent as follow: 

 

 

 

 

• E-CRM benefits affecting customers’ satisfaction 
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In this study I explore seventeen benefits of E-CRM by considering other authors’ opinion about      

E-CRM benefits including as obviously showed in below table to find out which of these benefits are 

affecting customers’ satisfaction. 

Table 3.1. E-CRM benefits  

 Initial Extraction  Initial Extraction 

Trust in E-CRM 1.000 .516 International customers’ satisfaction 1.000 .513 

Up to date  of banks 1.000 .616 Transaction Security 1.000 .556 

Accessibility to site 1.000 .415 Proliferation of channels (e.g. Internet) 1.000 .553 

Customer Interactivity and 

Knowledge 
1.000 .539 Increased control over bank  1.000 .446 

Decrease of technology preparation  1.000 .440 Improved cash flow management 1.000 .591 

On-time order fulfillment 1.000 .413 Increase of transaction process speed 1.000 .470 

Personalized services or one to one 

services 
1.000 .487 Search ability 1.000 .670 

Services quality 1.000 .487 Data Centralization 1.000 .614 

Increase of Safety  1.000 .553    

The  initial  factor  analysis  was  run  using  principle  component  analysis method  in SPSS window. 

The result were not satisfactory, as some of the attributes showed an extraction value below 0.5, 

which was taken as the minimum level for acceptance, thus after successive removal of attributes with 

low extraction value, it was found that a solution containing 7 variables gave a high KMO (MSA: 

Measure of Sampling) value of 0.920 (See table 3.2) 

Table  3.2. KMO and Bartlett's Test of E-CRM benefits 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .920 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2739.566 

df 136 

Sig. .000 

As shown in table above, KMO statistic variable is 0.920 (it is near to 1) that let me to run factor 

analysis for this research. For these two constructs, it is necessary to measure internal reliability of 

them.  

Ten benefits were rejected from the original selection of seventeen attributes. In addition, to test the 

internal reliability, the Cronbach’s alphas of the seven attributes were calculated. The obtained alpha 

was larger than 0.4 (a level considered acceptable in most research) (table 3.3).  

Table 3.3 The conclusive E-CRM benefits affecting customers’ satisfaction 

Number of  

question E-CRM benefits Cronbach's Alpha 

17 

8 

14 

15 

19 

23 

16 

Proliferation of channels (e.g. Internet) 

Banks being up to date 

Services quality 

International customers’ satisfaction 

Improved cash flow management 

Increasment of  Safety implementation  

Transaction Security 

.754 

For satisfying the customers’ requirements, retaining the valuable customers and attract the new ones, 

financial institutions should consider these seven elements which were mentioned above. 

• E-CRM competitive advantages affecting on Customer satisfaction in choosing the banks to 

do their financial and business works 

The competitive advantages of E-CRM which were tested in this study are shown in table 3.4, like the 

pervious section, the  initial  factor  analysis  was  run  using  principle  component  analysis method  

in SPSS window. The result indicated that some of the attributes have extraction value lower than 0.5. 

By continuous attributes removing that have low extraction value, 5 competitive advantages were 

obtained with the KMO of 0.859 (See table 3.4 and table 3.5) 
Table 3.4 E-CRM competitive advantages 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
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 Initial Extraction  Initial Extraction 

Preparation of up to date technology 1.000 .469 Decrease of response time 1.000 .659 

Create Organizational culture 1.000 .479 
Improved response to 

customer activity 
1.000 .621 

Increase of price competition 1.000 .330 
Utilization of Marketing and 

Strategic factors 
1.000 .624 

Decrease of product and service 

complexity 
1.000 .298 Creating business structure 1.000 .787 

Innovation in banking services 1.000 .448 Drive down operating costs 1.000 .402 

Extraction Method: Principal Component Analysis 

Table 3.5.  KMO and Bartlett's Test of competitive advantages 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .859 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1717.735 

df 55 

Sig. .000 

According to six removal steps to obtain the MSA with the value of more than 0.5, finally five 

competitive advantages were accepted that the Cronbach’s alphas of them were 0.762 (table 3.6).  

Table 3.6 The conclusive E-CRM benefits affecting on Customer satisfaction in choosing the banks to do their financial and business works 

Number of  

question E-CRM competitive advantages Cronbach's Alpha 

30 

33 

34 

31 

32 

Improve integrated customer profitability 

Utilization of Marketing and Strategic factors 

Creating business structure 

Decrease of response time  

Improve response to customer activity 

.762 

As mentioned in the above table, the Cronbach’s alphas of both parts are lower than 0.4 (a level 

considered acceptable in most research), so the constructs of this paper are relaible. 

After exploring the factors and determining their related questions, I compute the score of each 

variable by using Compute technique towards the means of attributes. Later, to test the normality it 

seems that Sample Kolmogorov-Smirno (K-S) Test is the best method.  

The findings indicate the sig. of all the factors are lower than 0.05, therefore, none of them have the 

normal distribution. (See table 3.7) 

Table 3.7. Normality Test 

 Benefits of E-CRM Competitive advantages of E-CRM 

N 490 490 

Normal Parameters a,b Mean 4.2839 4.2261 

Std. Deviation .60245 .65095 

Most Extreme Differences Absolute .118 .133 

Positive .117 .117 

Negative -.118 -.133 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.601 2.954 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

4. Results 

4.1. Demographic And General Data 

4.1.1. Iran financial institutions and its current situation 

This section provides an immediate view into the Financial Institutions current situation in Iran 

accordance one factor: number of employees in the financial institutions. 

•••• Number of employees in the banks 

The following table indicates that Mellat Bank has occupied the highest numbers of employees 

around the country (about 35000 personnel). Moreover, Dey Bank with 160 employees has the 

smallest staff among the participated banks. 

Table 4.1. Employees’ number in the banks 

a. Test distribution is Normal 

b. calculated from data 
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Number of 

employees 
18000 3000 1230 1700 1500 N/A1 1300 160 5000 30000 35000 170 N/A N/A N/A 3500 

Source: Author’s own construction 

4.1.2. Business customers’ information 

This part explains the acquired results through analyzing the obtained primary data from the 

questionnaire which includes bank type, the years that customers are in relation with the financial 

institutions, sex, monthly income, age, and job. I gathered all the information of business customers’ 

responds briefly in the following table. (See table 4.2 in next page) 

According to the four hundred ninety business customers who participated in the survey, the majority 

of them were male (65.3 percent). The majority of assigned people as the financial institutions’ 

business customers were at the age of 30 t0 40 and partly between 20 to 30 (160 persons), that implies 

most of the business customers are young and the tendency of these young people to implementation 

of E-CRM in Iran financial institutions is more than other business customers who are younger than 

20 or older than 40. 

Moreover, most of business customers (188 persons) are employed as Office employees in the 

organizations and financial institutions and parts of them are Accountants.  43.5 percent of them 

perform their financial and business works with the private banks rather than public banks which 

represent better banking services of these banks and customers’ satisfaction. Some of the customers 

have relation with both of them (about 36.3 percent) due to this fact that both of the mentioned banks 

are placed in the same position in business customers’ mind and they have close and violent 

competition with each other.  

The most percentage of business customers (66.7 percent) are belonged to those customers who have 

business relationship with the financial institutions more than 5 years. Thus, the more the finical 

institutions provide advanced service and manage their relationship with their customers in best way, 

the more customers’ satisfaction and loyalty are obtained.  

The results represent that most of the business customers’ monthly income is between 400�000 

tomans to 700�000 tomans. A few of them (sixty persons) are paid less than 400 E-CRM 000 tomans 

a month. This finding indicates that each of the business customers with different job experience and 

income is participated with the financial institutions to get their salary only or perform all of the 

financial and business works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 : Not Applicable 
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Table 4.2. Business customers’ information 

Business customers’ profile Percent 

Bank type 

� Private Bank 43.5 

� Public Bank 20.2 

� Both of them 36.3 

Years that customers have participate 

with banks 

� Less than 1 year 4.3 

� Between 1 to 3 year 14.7 

� Between 3 to 5 year 14.3 

� More than 5 years 66.7 

Sex 

� Female 34.7 

� Male 65.3 

Age 

� Under 20 year .6 

� Between 20 to 30 year 32.7 

� Between 30 to 40 year 42.0 

� Between 40 to 50 year 18.6 

� Upper than 50 year 6.1 

Job 

� Accounting 19.2 

� Executive Manager 13.3 

� Engineer 12.9 

� Labor 1.8 

� Medico .6 

� Office employee 38.4 

� Unrestrained jobs 1.6 

� Industrialist .2 

� Scholar 1.0 

� Student 2.0 

� Retired .6 

� Other jobs 8.4 

Monthly income 

� Less than 400000 (Tomans) 12.2 

� Between 400000 to 700000 (Tomans) 45.9 

� Between 700000 to 1000000 (Tomans) 25.9 

� More than 1000000 (Tomans) 15.9 

Source: Author’s own construction                    

4.2. Professional Data 

This section provides Financial Institutions managers’ perception according to three key questions: 

Business customer definition, E-CRM definition, Future of E-CRM. 

i. Business Customer and E-CRM Definition 

As shown, it is very interesting to see the definition part; every bank is defining the same phenomenon 

in a very different way.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين
 

16 

 

Table 4.3. Definition of Business customers and E-CRM 

Number Banks Business Customer Definition E-CRM Definition 

1 Sepah Bank 

Credit Customer and Customers who have high financial 

relationship in the resource allocation and in terms of 

gaining banking services, amortize bail their business 

documentations 

CRM & Electronic Banking 

2 Post Bank All of customers 
Fast and complete services that bank offered 

to its customers 

3 
Mehr Loan Bank of 

Iran 
legal customers who have loan contract with the bank Virtual Banking 

4 Saman Bank 
Real & Legal Customers who has trade license or statute 

for their business activities 

Application of internet in bank for 

customer’s satisfaction 

5 Sarmaye Bank Customers who have high profitability for the bank 

Electronic controllable relationship with 

business customers in such a way that the 

bank can offer fast and safe service 

6 Tat Bank N/A1 CRM & Electronic Banking 

7 Dey Bank  Customers related to a particular spectrum 

Electronic process for creating new 

customers and maintaining current customers 

besides offering better services 

8 Ansar Bank 
Customers who buy bank’s offered services and impart 

its benefits 

Relationship with customers in virtual area 

and offer services in unexpected position to 

access completely to services without 

wasting time and cost 

9 Saderat Iran Bank Tradesmen, Businessmen and Manufactures 

Relationship with customers in virtual area 

and offer services in unexpected position to 

access completely to services without 

wasting time and cost 

10 Mellat Bank N/A CRM through Sepehr Voice (0960) 

11 Tourism Bank 
Customers who have high deposits and return their 

offered facilities on time 

A new factor in retaining customers and 

creating electronic fields for customer 

relationship’s evolution 

12 
Tose Saderat Iran 

Bank 
Customers who open account or looking for facilities 

Relationship with customers and use their 

ideas through web site 

13 Agriculture Bank 

Customers who do their business activities through 

bank’s communication channel and respect Benefit 

Algorithms of bank 

Relationship with customers through 

technology facilities 

14 Maskan Bank N/A 

Customers who do their business activities 

through bank’s communication channel and 

respect Benefit Algorithms of bank 

15 Tose'e Ta'avon Bank 

Any customers who request the offered banking 

services/"Legal and Real individuals who try to replace 

competition with partnership and satisfying needs of 

society are more important than their own profit 

Creating relationship with customers quicker, 

more precise and with lower human forces 

 

Source: Author’s own construction 
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ii. Future of E-CRM 

The following table represents the managers’ viewpoint about future of E-CRM.  

Table 4.4.  Banks’ viewpoint about future of E-CRM 

Number Banks Future of E-CRM 

1 Sepah Bank 

Implementation of "Core Banking "completely results in implementation of targeted E-CRM. 

Currently Sepah Bank is implementing "Channel Manager" that by its implementation, current 

systems will be integrated and Database customers will be completely designed 

2 Post Bank 
E-CRM and Electronic services are the main requirements for all the organization specially banking 

system to offer desirable services and competition with other banks.    

3 Mehr Loan Bank of Iran 
Mehr Bank’ future program is implementation and accomplishment of E-CRM and Virtual Banking 

in such a way that the physical presence of customer to the bank decreased 

4 Saman Bank 
Days in and days out the culture of using internet by bank’s customers has become pervasive 

(especially Private Banks), so the banks are going to implement E-CRM quicker 

5 Sarmaye Bank 

Due to importance of customers’ roles for Sarmayeh Bank and nowadays competitive market, this 

bank is going to attract not only the current customers’ satisfactions, but also attract new customers. 

As a result, using electronic tools for communication with customers is included topside of 

Sarmayeh’s programs 

6 Tat Bank 

Implementation of E-CRM in future is very serious for Tat Bank and is included in bank’s 

organization plan for a couple of reasons: assessment of branches and bank’s performance, 

customers’ view for future services, customers’ sensibility about the offered services 

7 City Bank 
Due to Shahr’s concentration on electronic services and its process operations, its need to 

implementation of E-CRM is enhanced more and included in bank actions in near future. 

8 Dey Bank According to weak banking software, implementing E-CRM is not possible 

9 Ansar Bank Ansar Bank should implement CRM and then E-CRM for its banking services 

10 Saderat Iran Bank Future of E-CRM in Saderat Bank is bright 

11 Melat Bank 

The implementation of E-CRM will become necessary for the organizations if appropriate fields 

accomplish and considering coordinated executive movements are done all over the bank.  Mellat 

bank should do many movements in this mater 

12 Tourism Bank 
Introducing CRM in the bank for implementation, and then future program will be implementing E-

CRM 

13 Agriculture Bank 

Future belongs to those banks which completely recognize competitive area and have enough modern 

electronic banking tools like Agriculture Bank. He mentions by cooperation of staff in recent years, 

Agriculture Bank will have a shinny future in implementation of E-CRM 

14 Tose'e Ta'avon Bank 
By high growth of banking activities, the electronic tools and models such as     E-CRM will develop 

too much profit 

Source: Author’s own construction                    

Regard to the viewpoint of participated banks about future, Sepah, Sarmayeh, Tat, Mellat and 

Agriculture banks are five banks which have improvement growth in E-CRM implementation in 

banking system. The others plan to implement E-CRM in near future to survive in competitive area 

and to attract more profitable customers. 

4.3. Iran Financial Institutions Managers’ Perception 

This part represents the managers and supervisor’ view, which are working in different job position 
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such Information Technologies (IT), Marketing, and customer care in financial institutions with 

respect to E-CRM benefits, E-CRM competitive advantages and E-CRM technologies. 

4.3.1. The most vital benefits of E-CRM in Iranian banks’ viewpoint 

In interview we asked the managers to determine the most important benefits in their own view. The 

table 4.5 is the results of their responses. 

Table 4.5 The most vital benefits of E-CRM in managers’ view 

                               Banks 
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Increase of Relationship with customers ����                                                                    
Customer satisfaction ����                                                                    
Attract more customers     ����                                                                
Remove rework process         ����                                                            
Communication with customers             ����                                                        
Satisfy customer’s needs in fast with the best quality             ����                                                        
Lower cost                     ����                                                
Speed and precise in pursuing                             ����                                        
Discover hidden patterns                             ����                                        
No time and place limitation                                     ����                                
Full support of Marketing process                                         ����                            
Gather classified information                                             ����                        
Increase competition                                                 ����                    
Obtain potential customer                                                 ����                    
Increase current customer’s satisfaction                                                 ����                    
Speed in information exchange                                                     ����                
Speed in information exchange                                                     ����                
Safer & quicker services                                                         ����            
Less human forces in 24 hours                                                         ����            
Possibility of accurate pursing in financial activities                                                             ����        
Decrease of customer’s waiting time                                                                 ����    
Increase variety                                                                 ����    
Possibility of better pursing to find easier gorges                                                                 ����    
 

4.3.2. The most significant benefits of E-CRM 

According to (Newell, 2000) the real value to a company lies in the value they create for their 

customers and in the value the customers deliver back to the company. Therefore, it is very important 

to understand that the real value is the customers and the knowledge and skills of the organization to 

manage its relationship with customers align with advanced technology.  

After, the managers determined their own viewpoint about benefits of E-CRM implementation; I asked 

them to rank the five most important E-CRM benefits which we mentioned in questionnaire. It is even 

more interesting that banks have different opinions, even there are also some similarities, like Sepah, 

Post, Mehr, Tat, Dey, Ansar, Saderat,Mellat, Tourism, Agriculture, Maskan, Tose'e Ta'avon banks 

believe that "convenience" is one of the most important benefit of E-CRM implementation while the 

other four banks(Saman, Sarmayeh, City, Tose Saderat) have different idea about benefits, for instance 

City Bank espouses that "Increased control over bank " is one of the main benefits of E-CRM.  

The findings of managers’ viewpoints indicate that Accessibility, Convenience, Services quality, 

Source: Author’s own construction 
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Timeliness, and Trust are five of the most important E-CRM benefits. 

Table 4.6. Benefits of E-CRM for banks 
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Sepah. B 
   

  
      

        

Post. B 
 

4   3 1     2 5           

Mehr. B 
   

        
  

          

Saman. B 1       3 4 2 5           3 

Sarmaye . B 5       3   1 2     4       

Tat. B 3 2     4 5   1             

City. B ì   
 

        
 

    
    

Dey. B ì 
 

      
 

  
   

    
  

Ansar. B   1     4     2 3 5         

Saderat. B   1     2     3 5 4         

Mellat. B   2           1 5       3 4 

Tourism. B   4     5       3   1   2   

Tose Saderat. B   2     1 5 6 3         4   

Agriculture .B 
  

  
  

    
  

        
 

Maskan. B   4 5 3   2     1           

Tose'e Ta'avon.B 
1 3 4   5       2           

  4 5   3     1 2           

Choosing Number 1 2 2 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 

Choosing Number 2 0 3 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 1 0 

Choosing Number 3 1 1 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 1 1 

Choosing Number 4 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

Choosing Number 5 1 0 2 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 

Score of each attribute 14 33 4 6 29 8 9 34 22 3 7 0 9 5 

Source: Author’s own construction 
This dark grey square indicates the banks which didn’t 

rank the  Benefits and just chose the most important ones 

without ranking them  

1: The most important benefit 2: The less important benefit 

4.3.3. The most significant competitive advantages of E-CRM 

In the table 4.7, I have shown the findings of each case study to show managers’ viewpoint about the 

E-CRM competitive advantages. As shown in bellow table, there are five competitive advantages of 

E-CRM which have the highest score in all over the sixteen participated banks include respectively: 

Up to date of banks, Preparation of up to date technology, Proliferation of channels (e.g. Internet),  

Marketing and Strategic Factors and Fragmentation of customer segment. (Table 4.7 are showed in 

the next page) 
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Table 4.7. Competitive advantages of E-CRM for banks 
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Sepah. B 2 5       4     1   3   

Post. B 3 5     1 2         4   

Mehr. B 1 2   4   3           5 

Saman. B 4 3   5             1 2 

Sarmaye . B 1   3           2   5 4 

Tat. B 4     1   2         3 5 

City. B   1   3   2   2     1 2 

Dey. B   1   2   3         4 5 

Ansar. B 1         3     5   2 4 

Saderat. B 1                   2   

Mellat. B   3 4     2     1     5 

Tourism. B 5         3     2 1   4 

Tose Saderat. B   5     1   4 3 2       

Agriculture .B   3       1   2     4 5 

Maskan. B   3     4   2   1     5 

Tose'e Ta'avon.B 
  1 5 3         4   2   

    2 5     4 1     3   

Choosing Number 1 4 3 0 1 2 1 0 1 3 1 2 0 

Choosing Number 2 1 1 1 1 0 4 1 2 3 0 3 2 

Choosing Number 3 1 4 1 2 0 4 0 1 0 0 3 0 

Choosing Number 4 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 3 3 

Choosing Number 5 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 6 

Score of each attribute 32 34 10 19 12 35 8 16 30 5 38 20 

Source: Author’s own construction 

1: Unimportant 2: Little important 3: Moderately important 4: Important 5: Very important 

4.3.4. E-CRM Technology 

The technologies available today are different in many respects to those of the past. They permit an 

increased connectivity capability. (Egan, 2001) agrees that if IT effectively used, has enormous 

potential for relation building. Advancements in IT allow a relationship-oriented management to store 

and manipulate information of their customers to provide those customers a better service. Bank is 

using different type of computer applications such as technology software at different levels to 

interact with business customers. Nowadays, banks interact with customers by using technologies 

like: Call center Automation, Campaign Management, Contact Management, Email Management, 

Field Service Automation, Knowledge Management, Marketing Automation, Personalization, Sales 

Force Automation, Customize own bank software and Offer Automation system in bank’s website. 
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As it can be seen in table 4.8, the banks which utilizing the most of these E-CRM software 

technologies are respectively: Post Bank, Mellat Bank, Agriculture and Maskan Banks (the number of 

software which theses two banks are used is equal) and Saman Bank. Moreover, Managers believe 

that just five E-CRM technologies have the highest frequency among the participated banks 

respectively: Email Management, Call center Automation, Field Service Automation, Contact 

Management and Campaign Management. It shows that E-mail management is the most popular 

technology that banks are using. Besides, the three banks which don’t use any of the mentioned 

technologies according to below table are: Mehr, Tat, and Tourism Banks due to this fact that this 

information are secret and they can’t share them with us, and some of them mentioned that these 

technologies are not yet performed in their bank, they are in construction. 

Table 4.8. E-CRM technologies in participated banks 
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Sepah. B 1                     1 

Post. B 1 2   4 5 6 7   9     7 

Mehr. B                       0 

Saman. B 1   3       7     10   4 

Sarmaye . B     3   5     8       3 

Tat. B                       0 

City. B       4               1 

Dey. B       4 5             2 

Ansar. B 1                     1 

Saderat. B       4               1 

Mellat. B 1   3 4 5       9 10   6 

Tourism. B                       0 

Tose Saderat. B 1   3 4               3 

Agriculture .B 1 2   4 5           11 5 

Maskan. B 1 2 3 4   6           5 

Tose'e Ta'avon.B 
  2   4 5             3 

        5           11 2 

Frequency of each technology 8 4 5 9 7 2 2 1 2 2 2   

Source: Author’s own construction 

4.4. Business Customers’ Perception 

This section provide business customers’ viewpoint in the same factor which asked managers. I 

present several analyses that done for each part according research questions and research hypotheses 

of this study. In this section, I attempt to reach our first research purpose that understands the core 

attributes constructing the E-CRM in Financial Institution. 
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4.4.1. Benefits of E-CRM 

As motioned in the chapter 3, I explore seven benefits of E-CRM by considering other authors’ 

opinion about E-CRM benefits to find out which of these benefits are the most important benefits in 

implementation of E-CRM in Financial Institutions in Iran; these benefits include: Up to date of 

banks, Services quality, International customers’ satisfaction, Transaction Security, Proliferation of 

channels (e.g. Internet), Improved cash flow management and Increasment of Safety  

4..4.1.1. The Most Significant Benefits Of E-CRM 

In this part for better understanding that all the benefits have the same importance in customers’ 

viewpoints, we used Friedman Test. The Friedman test is the non-parametric  alternative  that  can  be  

used  to  test  differences  between  groups when  the  dependent  measured variable is ordinal. It 

compared the mean rank the related factors and indicated how the factors differed.   

As the sig. is 0.000 and is less than 0.05, so H0 is rejected. It implies these benefits do not have the 

same importance in customers’ viewpoints. As  it  shows  in  table  4.9,  Friedman  test  is  ranking  

the  attributes  based  on  their importance.  The  least  value  in  this  test  shows  the  most  important  

attribute. The results of comparing the mean rank of benefits represent the five E-CRM benefits which 

have the highest importance among four hundred ninety business customers: Improved cash flow 

management, International customers’ satisfaction, Proliferation of channel, Increasing safety and 

Service quality. 
Table 4.10. The most significant E-CRM benefits  

E-CRM benefits Mean Rank 

Up to date of banks 

Services quality 

International customers’ satisfaction 

Transaction Security 

Proliferation of channels (e.g. Internet) 

Increasment of  Safety implementation 

Improved cash flow management 

4.53 

4.37 

3.27 

4.50 

3.99 

4.30 

3.04  

4.4.1.2. The impact of E-CRM benefits on customer satisfaction 

For this study, I have considered several hypotheses that in this part the first hypothesis for 

determining and measuring important benefits of E-CRM implementation on customer satisfaction in 

Iran financial institutions is tested. To check the impact of benefits of E-CRM on customer 

satisfaction, the most appropriate method is Stepwise Linear Regression analysis, but before applying 

this test, I must test the normality as one of the necessary information to perform regression.  

Stepwise multiple regressions are useful tool to describe the relationship between one 'predicted' 

(dependent) variable and a selection of 'predictor' variables (independent). This method brings about 

simplest equation with the best predictive power.( http://www.statsguides.bham.ac.uk/HTG/HTG 

 textonly/tfr/slr.htm, accessed on 11 September 2011) 

� Test of normality for regression 

The results of normality test were accepted, as mean of attributes are close to zero and the standard 

deviation showed a value close to one. 

After analysis the findings in following table indicate that mean is 0.009 which is close to zero and the 

standard deviation equals to 1.003 that closed to one. Thereupon, the distribution of errors is 

approximately normal. 

 

N of Items 480 

 Cronbach's Alpha 370.355 

Df 6 

Asymp. Sig. .000 

Table 4.9. Friedman Table 4.9. Friedman Test statistics  
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Table 4.11. Normality test for E-CRM benefits 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.1374 4.8314 4.4621 .46056 483 

Residual -3.60545 2.48000 .00582 .67867 483 

Std. Predicted Value -5.096 .803 -.005 1.009 483 

Std. Residual -5.328 3.665 .009 1.003 483 

a. Dependent Variable: satisfying customer by ECRM 

Normality in regression part allowed me to do regression analysis for testing the impact of benefits of 

E-CRM on customer satisfaction. In Step wise method, the independent variables are not in the 

equation which have the smallest probability of F is entered, if that probability is sufficiently small. 

Variables already in the regression are removed if their probability of F becomes sufficiently large. 

This method stops when no more variables are eligible for removal (Hartman, 2000). Moreover, 

according to Jacob, the elements which have the largest T-value are added to the equation because 

they would produce the greatest increase in R
2 

(Cohe, 1975) . Therefore, in this resaerch, the results 

indicate that from the seven explored E-CRM attributes, four of them have sufficient probability to 

enter, so they have more influence on satisfying of customers: Increasing safety, Proliferation of 

channels, Up to date of banks and Transaction security. In the model summary table the R Square 

variable gives the proportion of variance that can be predicted by the regression model using the data 

provided which is commonly reported as percentage. Subsequently, about 31.5 percent of the 

variations in the four mentioned attributes are explained by customers’ satisfaction.  

Regarding to Beta value and P-value (sig.) in table 4.12, we can say that increasing safety has the 

most impact on customers’ satisfaction. It means by unitage variation in safety, 0.479 variations are 

occurred in customers’ satisfaction (Beta=0.479 and P-value < 0.05). Consequently, the first research 

hypothesis is accepted.  

Table 4.12. The E-CRM benefits that has positively effects on customer satisfaction 

Model 

Un standardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.557 .163  .000 

increasing safety .430 .036 .479 .000 

2 

(Constant) 2.033 .178  .000 

increasing safety .310 .040 .345 .000 
Proliferation of channels (e.g. 

Internet) 
.244 .039 .275 .000 

3 

(Constant) 1.652 .204  .000 

increasing safety .258 .042 .287 .000 
Proliferation of channels (e.g. 

Internet) 
.187 .042 .211 .000 

Up to date  of banks .188 .051 .176 .000 

4 

(Constant) 1.464 .219  .000 
increasing safety .226 .044 .252 .000 

Proliferation of channels (e.g. 

Internet) 
.172 .042 .194 .000 

Up to date  of banks .168 .052 .157 .001 

Transaction Security .107 .047 .105 .023 

4.4.1.3. The association between E-CRM benefits in Iran Financial Institutions 

As the seven mentioned explored benefits of E-CRM did not have normal distribution, for testing the 

consistency of all the factors, we used Spearman Correlation analysis.  

Under this, correlation of every item with the total of major and the computed value is compare with 

the standard value .0159. If the captured value is found less than the standard value, then whole 

statement will drop and will be term as an inconsistency. But if the value is more than the standard 

value, it is termed as a consistency.  
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As it is shown in table 4.13, due to this fact that the sig. of all attributes is less than 0.05 and the 

standard value of them are upper than 0.159, there is positive correlation between the factors. 
Table 4.13. The association between E-CRM benefits  
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Spearman's rho 

Up to date  of banks 

Correlation Coefficient 1.000 .369** .198** .363** .446** .421** .123** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .006 

N 490 490 488 489 488 486 489 

Services quality 

Correlation Coefficient .369** 1.000 .269** .398** .420** .412** .132** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .004 

N 490 490 488 489 488 486 489 

International customers’ 

satisfaction 

Correlation Coefficient .198** .269** 1.000 .232** .276** .209** .381** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

N 488 488 488 487 486 484 487 

Transaction Security 

Correlation Coefficient .363** .398** .232** 1.000 .366** .477** .158** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

N 489 489 487 489 487 485 488 

Proliferation of channels (e.g. 

Internet) 

Correlation Coefficient .446** .420** .276** .366** 1.000 .407** .154** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .001 

N 488 488 486 487 488 484 487 

increasing safety 

Correlation Coefficient .421** .412** .209** .477** .407** 1.000 .139** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .002 

N 486 486 484 485 484 486 485 

Improved cash flow 

management 

Correlation Coefficient .123** .132** .381** .158** .154** .139** 1.000 

Sig. (2-tailed) .006 .004 .000 .000 .001 .002 . 

N 489 489 487 488 487 485 489 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Moreover, for detecting the strong correlations between four independent variables, I used Multi-

collinearity in logistic regression models. This may be due to good effects in that most customers who 

are feeling happy with the resolution of the problem will reflect back and state that the operator was 

friendly.(Tang, 2005) Tolerance, Variance Inflation Factor, Eigen value and Condition Index are four 

essential indexes that determined the multi-collinearity of variables. Since for each independent 

variable, Tolerance = 1 – R square, where R square is the coefficient of determination for the 

regression of that variable on all remaining independent variables, low values indicate high 

multivariate correlation. The Variance Inflation Factor (VIF) is 1/Tolerance, it is always >= 1 and it is 

the number of times the variance of the corresponding parameter estimate is increased due to multi-

collinearity as compared to as it would be if there were no multi-collinearity. Values of VIF exceeding 

1 are often regarded as indicating multi-collinearity. (Allison, 1999) 

In addition, if the value of Eigen Value is near to zero and the value of Condition Index is more than 

15, the multi-collinearity between variable will be enhanced. The findings detected that tolerance of 

variable are not very low and the Eigen value of three of them which indicated in following table are 

not close very much to zero. In this case, condition index of three elements are bigger than 15 that 

represent. According to the mentioned results, there is multi-collinearity between the independent 

variables, but due to this fact that the condition indexes of them are less than 30, there is no major 

problem in using regression. (Ghayomi, 2010) (See table 4.14 in next page) 
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Table 4.14. Collinearity Diagnostics 
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1  
1 1.980 1.000 .01 .01      

2 .020 9.895 .99 .99    1.000 1.000 

2  

1 2.958 1.000 .00 .00 .00     

2 .022 11.593 .34 .14 .98   .764 1.309 

3 .020 12.103 .66 .86 .02   .764 1.309 

3  

1 3.945 1.000 .00 .00 .00 .00    

2 .022 13.320 .30 .02 .86 .02  .676 1.478 

3 .021 13.826 .24 .94 .05 .03  .659 1.518 

4 .013 17.745 .46 .04 .09 .95  .641 1.561 

4  

1 4.928 1.000 .00 .00 .00 .00 .00   

2 .024 14.399 .13 .00 .81 .00 .13 .607 1.647 

3 .021 15.451 .23 .82 .04 .03 .00 .643 1.556 

4 .016 17.695 .08 .09 .09 .26 .76 .622 1.608 

5 .012 20.103 .56 .09 .07 .71 .11 .683 1.465 

a. Dependent Variable: Satisfying customer by E-CRM 

Regardless of the mentioned reason for the correlation between the attributes, I need to find a 

modeling tool that is capable of determining the relative contribution of each of these attributes to 

overall satisfaction. The above discussion represent that customer satisfaction is function of four 

significant E-CRM benefits that three of them have small multi-collinearity correlation. The following 

model is shown the impact of E-CRM benefits on customers’ satisfaction in Iranian Financial 

Institutions. (See figure 4.1 in next page)  
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Figure 4.1. Model of E-CRM benefits and customers’ satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Author’s own construction 

4.4.2. Competitive advantages of E-CRM 

Implementation of Electronic Customer Relationship in financial institutes and banking systems 

brought several competitive advantages for both customers and banks. By understanding customers’ 

requirements and finding which advantages are favorable and useful for customers, banks tend to 

compete for implementation of advanced electronic technology to attract and satisfy their needs. 

The competitive advantages of E-CRM tested in this study as explored in pervious chapter are: 

Improvement integrated customer profitability, Decreasing response time, Improving response to 

customer activity, Utilization of Marketing and Strategic factors, Creating business structure. 

4.4.2.1. The Most Significant Competitive Advantages Of E-CRM 

According to the discussion in the former section, The Friedman test is appropriate to test that there is 

no difference between the importance of the mentioned competitive advantages of E-CRM with each 

other and they have different importance in customers’ viewpoint.  

As the sig. is 0.000 and is less than 0.05, so H0 is rejected. The findings are indicated that E-CRM 

competitive advantages don’t have same importance in viewpoint of customers. (See table 4.15) 
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quality 
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of channels 
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5.166

4.067 

3.255 
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1.440 

1.066 
(-)              : Represents the 
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(+)               : Represents the 

attributes which have impact 
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attributes that have multi 
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Table 4.15. Friedman Test statistics  

Table 4.16. The most vital E-CRM competitive  adv. 

 

N of Items 487 

Cronbach's Alpha 337.571 

Df 4 

Asymp. Sig. .000 

 

 

Based on the ranking results of Friedman test, the most significant attribute in implementation of      

E-CRM that brought about competitive advantages for Iranian Financial Institutions and business 

customers is creating business structure. It is worth to note that decreasing in response time has the 

lowest importance in opinions of business customer. (Table 4.16) 

4.4.2.2. The impact of E-CRM competitive advantages on customers’ satisfaction in choosing 

the banks to do their financial and business works 

This section determined the vital E-CRM competitive advantages on customer satisfaction in Iran 

financial institutions in choosing the banks to do their financial and business works. 

Like the pervious section, first of all the normality test of regression is tested.  

� Test of normality for regression  

The results present that the normality in regression part were accepted, because the mean of 

competitive advantages was equal to zero and the standard deviation was very close to one. (See table 

4.17) 

Table 4.17. Normality test for E-CRM competitive advantages 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.2449 4.9037 4.4112 .44031 484 

Residual -3.08370 1.73413 .00000 .71589 484 

Std. Predicted Value -4.920 1.119 .000 1.000 484 

Std. Residual -4.285 2.410 .000 .995 484 

a. Dependent Variable: satisfying customer by E-CRM 

Like the section 4.4.1.2, after testing the normality of errors, I did Step-wise multiple regressions test 

for examining the influence of mentioned elements on customer satisfaction. This method indicates 

that all of the five examined competitive advantages are suitable to enter in the regression test. 

Thereby, we can present by 27.4 percent the influence of variations in the Improvement of integrated 

customer profitability, Decreasing of response time, Creating business structure, Response 

improvement to customer activity and Utilization of marketing and strategic factors, on customers’ 

satisfaction in choosing. 

The findings of following table is a suitable reason for acceptation of the second hypothesis, it means 

that Improve integrated customer profitability and Decrease of response time are two competitive 

advantages which have the highest impact on customers’ satisfaction in choosing the banks to do their 

financial and business works while Utilization of marketing and strategic factors is the factor that has 

a very poor influence on customers’ satisfaction in choosing the banks to do their financial and 

business works.  

 

E-CRM competitive advantages Mean Rank 

Improve integrated customer profitability 

Decrease of response time 

Improve response to customer activity 

Utilization of Marketing and Strategic factors 

Creating business structure 

3.07 

3.57 

3.37 

2.67 

2.32 
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Table 4.18. The E-CRM competitive advantages that has positively effects on customer satisfaction 

Model 

Un standardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.886 .165  .000 

Improve integrated customer profitability .356 .038 .395 .000 

2 

(Constant) 1.929 .224  .000 

Improve integrated customer profitability .247 .041 .274 .000 

Decrease of response time .311 .051 .273 .000 

3 

(Constant) 1.615 .227  .000 

Improve integrated customer profitability .193 .041 .215 .000 

Decrease of response time .286 .050 .252 .000 

Creating business structure .173 .034 .214 .000 

4 

(Constant) 1.494 .231  .000 

Improve integrated customer profitability .174 .041 .194 .000 

Decrease of response time .209 .059 .184 .000 

Creating business structure .160 .034 .198 .000 

Improve response to customer activity .136 .054 .130 .012 

5 (Constant) 1.448 .231  .000 

 Improve integrated customer profitability .165 .041 .183 .000 

 Decrease of response time .196 .059 .173 .001 

 Creating business structure .106 .042 .130 .011 

 Improve response to customer activity .125 .054 .120 .021 

 Utilization of Marketing and Strategic factors .099 .043 .120 .023 

 

4.4.2.3. The association between E-CRM competitive advantages in Financial Institution 

in Iran 
First of all, in this section the consistency of all the attributes was captured by applying items to 

Spearman Correlation analysis.  

The findings indicate that all the competitive advantages have high correlation with each other. The 

correlations between these competitive advantages are shown in the following table. 

Table 4.19. The association between E-CRM benefits  
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Spearman's rho 

Improve integrated 

customer profitability 

Correlation Coefficient 1.000 .395** .403** .372** .345** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 

N 490 490 490 489 488 

Decrease of response time 

Correlation Coefficient .395** 1.000 .580** .331** .239** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

N 490 490 490 489 488 

Improve response to 

customer activity 

Correlation Coefficient .403** .580** 1.000 .352** .309** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

N 490 490 490 489 488 

Utilization of Marketing 

and Strategic factors 

Correlation Coefficient .372** .331** .352** 1.000 .595** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

N 489 489 489 489 487 

Creating business 

structure 

Correlation Coefficient .345** .239** .309** .595** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 488 488 488 487 488 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Dependent Variable: satisfying customer by ECRM   
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In this part, in order to find out which variables are nearly collinear with which other ones, I used the 

multi-collinearity test also. The outcomes indicate that tolerances of variable are not very low to make 

some problems in performing regression. On the other hand, Eigen values of three of them are close to 

zero and the Condition index of these attributes are more than 15.  

Regard to the above discussion, although there are multi- collinearity between Creating business 

structure, Improve response to customer activity and Utilization of Marketing and Strategic factors, as 

the condition indexes of them are less than 30, there is no major problem in using regression. 

(Ghayomi, 2010)  

Table 4.20. Collinearity Diagnostics 

Model Dimension 
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IF

 

1  
1 1.977 1.000 .01 .01       

2 .023 9.301 .99 .99     1.000 1.000 

2  

1 2.963 1.000 .00 .00 .00      

2 .025 10.949 .22 .97 .08    .804 1.244 

3 .013 15.356 .78 .03 .91    .804 1.244 

3  

1 3.916 1.000 .00 .00 .00 .00     

2 .047 9.111 .03 .06 .05 .98   .751 1.331 

3 .025 12.587 .21 .90 .08 .00   .796 1.256 

4 .012 17.760 .77 .04 .87 .02   .887 1.127 

4  

1 4.898 1.000 .00 .00 .00 .00 .00    

2 .050 9.936 .01 .02 .02 .97 .02  .726 1.378 

3 .026 13.737 .08 .97 .03 .00 .05  .576 1.736 

4 .016 17.508 .75 .00 .02 .01 .44  .866 1.154 

5 .010 22.063 .16 .01 .93 .02 .49  .568 1.760 

 

5 

 1 5.865 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00   

  2 .060 9.926 .02 .04 .03 .30 .03 .13 .719 1.392 

  3 .026 14.982 .06 .93 .03 .02 .05 .04 .571 1.750 

  4 .023 16.007 .03 .03 .00 .64 .00 .83 .580 1.725 

  5 .016 19.171 .73 .00 .02 .02 .44 .00 .564 1.774 

  6 .010 24.153 .16 .01 .92 .02 .48 .00 .553 1.807 

a. Dependent Variable: Importance of competitive advantage in E-CRM implementation 

In below, I present the relevant model of competitive advantages’ impact on customers’ satisfaction in 

choosing the banks to do their financial and business works. 
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Figure 4.2. Model of E-CRM competitive advantages and customers’ satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Author’s own construction 

4.4.3. The comparison of Managers and Business customers about E-CRM implementation  

Electronic Customer Relationship Management has emerged as a popular business strategy in today’s 

competitive environment. It enables the financial institutions to identify and target their most 

profitable customers. On the other hand, implementation of E-CRM leads to bank customers expects 

that the banks offered them not only desired service but also adequate services. 

Regarding to the above discussions, there are several differences and similarities between managers 

and business customers’ perception. In the following table, I gather all the different opinions and 

likeness, and this table is the answer of question five of this research. (See table 4.21) 

The following table proved that managers and business customers do not have the same perception 

about the implementation of E-CRM, so the third hypothesis of this thesis is rejected. 
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Table 4.21.  Comparison of Managers and Business customers’ perception  
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E-CRM competitive 
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The most important             

E-CRM 

technologies 

S
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Managers’ 

perception 

�Accessibility 

�Convenience 

�Services quality 

�Timeliness 

	 Trust 

Services 

quality 

 

�Up to date of banks 

�Preparation of up to 

date technology 

�Proliferation of 

channels 

� Utilization of 

marketing and Strategic 

Factors 

	Fragmentation of 

customer segment Utilization of 

marketing and 

Strategic 

Factors 

�Email Management 

�Call center 

Automation 

�Field Service 

Automation 

�Contact 

Management 

	Campaign 

Management 
Call center 

Automation, 

Email 

Management, 

Contact 

Management 

 

Business 

customers’ 

perception 

�Improved cash 

flow management 

�International 

customers’ 

satisfaction 

�Proliferation of 

channel 

 �Increasing 

safety 

	 Service quality 

�Creating business 

structure 

�Utilization of 

marketing and strategic 

factors  

� Improvement 

integrated customer 

profitability 

 �Improvement 

response to customer 

activity 	  Decrease of 

response time 

�Call center 

Automation 

�Email Management 

�Contact 

Management             

� Marketing 

	Automation Data 

Warehousing 

Source: Author’s own construction 

As the above table indicates, both managers and business customers believe that service quality is one 

of the most significant benefits for which implementation of E-CRM are created. If any organization 

manages their transaction in effective and friendship manner with the customers, they will offer better 

quality in terms of service (Srinivas Anumala and Bollampally Kishore Kumar Reddy, 2007). It is 

obvious that cooperative and good temper of financial institutions’ staff that handles the customers’ 

information brought about customers’ satisfaction and loyalty. 

Furthermore, improving a profitable strategy depend on the organizations competencies’ stabilization 

in the future market (http://www.dobney.com/market_strategies.htm, accessed on 4 July 2011). There 

are several reasons that financial institutions’ manger tend to utilize the marketing strategy such as: 

Market segment review, Product review, Company review, Competitive review and Company 

Position. Business customers also believe that Utilization of marketing and Strategic factors is one of 

the influential elements for understanding what the banks do, what value they bring to which market. 

4.4.4. E-CRM technologies 

In the past, the business community concentrated on operational and collaborative tools, but this is 

rapidly changing. Nowadays, businesses realize that analytical and electronic tools are necessary to 

make the strategic and tactical decisions align with customer acquisition, retention and enhancement. 

(J., 2002) 

Therewith, the outcome of customers’ opinion show that Call center Automation, Email Management, 

Contact Management, Marketing Automation and Data Warehousing are five of most important E-

CRM technologies which they suggest to their banks and prefer that the banks and financial 

institutions offer services with theses advanced software. The findings indicate that these technologies 

have more effect on customers’ attraction and banking system. (Table 4.22) 
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Table 4.22.  E-CRM technology (Customers’ viewpoint) 

 Frequency Percent 
 

Frequency Percent 

 Valid 

Call center Automation(1) 162 33.1 2 & 5 4 .8 

Contact Management(2) 68 13.9 3 & 4 6 1.2 

Marketing Automation(3) 61 12.4 3 & 5 17 3.5 

Data Warehousing(4) 25 5.1 3 & 6 2 .4 

Email Management(5) 84 17.1 4 & 5 1 .2 

Other software(6) 19 3.9 5 & 6 3 .6 

1 & 2 7 1.4 1 & 3 & 5 1 .2 

1 & 3 8 1.6 1 & 4 & 5 2 .4 

1 & 4 2 .4 1 & 2 & 3 & 5 1 .2 

1 & 5 10 2.0 1 & 2 & 4 & 5 2 .4 

1 & 6 2 .4 1 & 2 & 3 & 4 & 5 2 .4 

Total Frequency : 489 Percent : 99.8 

Missing System Frequency : 1 Percent : .2 

Total Frequency : 490 Percent : 100.0 

In our research, I assume that E-CRM technologies have effect on customers’ attraction and banking 

system. According to the results of the table above and table 4.9, this hypothesis is accepted. The 

findings proved that this electronic software facilitates the banks and customers’ interactions and 

create value for both sides. 

4.4.5. The difference between perception of organizational customers and financial institutions’ 

employee 

This section represents the findings of comparison of organizational customers and financial 

institutions’ employee present to reach the seventh research question of this survey. They have some 

similar viewpoints about implementation of E-CRM in financial institutions. Financial institutions’ 

employees have more information about the banking system due to this fact that they touch tangibly 

the blames and blooms of each case in banks. Accordingly, the results are cited according to the 

following part. 

4.4.5.1. The E-CRM benefits  

In this part, for better understanding that each of benefit has the same viewpoint in organizational 

customers’ viewpoint and financial institutions’ employee or not, Mann-Whitney Test is the 

appropriate method.  

After that all the E-CRM benefits are tested in organizational customers and financial institutions’ 

employee perceptions, the results of Mann-Whitney Test indicate that both of the mentioned groups of 

business customers have same idea about E-CRM benefits. 

In all of the seven cases, the significant is larger than 0.05, so H0 is accepted and H1 is rejected (H0 is 

implied to the equivalence of each attributes’ means in organizational customers and financial 

institutions’ employee perceptions, and H1 is opposite of H0). It means that there is no meaningful 

difference between E-CRM benefits in their perception. (See table 4.23 in next page)  
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Table 4.23.  Mann-Whitney Testa for E-CRM benefits in two types of business customers’ view 

 E-CRM Benefits Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Sig. 

Respondents’ 

answer 

Up to date  of banks  27942.000 44595.000 -0.070 0.945 

Services quality 27327.000 43980.000 -0.551 0.582 

International customers’ 

satisfaction 

26009.500 73287.500 -1.237 0.216 

Transaction Security 27262.500 43915.500 -0.548 0.548 

Proliferation of channels 26958.500 43429.500 -0.612 0.540 

Increasment of  Safety 

implementation 

26009.500 73287.500 -1.237 0.216 

Improved cash flow 

management 

26944.500 74222.500 -0.683 0.595 

 a: Grouping variable (Kinds of  business customers) 

4.4.5.2. The E-CRM Competitive advantages 

The customer related aspects are very important in implementing E-CRM which motivates the 

organizations to increase their customers’ interactivity for gaining more competitive advantages. 

Like the pervious section, Mann-Whitney Test represents the difference and similarities perceptions of 

the mentioned customers about the competitive advantages that brought about by E-CRM 

implementation in financial institutions. The findings indicate that all of the E-CRM competitive 

advantages have equal importance in both customers’ opinion except: Improve integrated customer 

profitability, Improve response to customer activity and Creating business structure. 

In regard to table 4.24, the P-value of the three above competitive advantages are less than 0.05, so 

H0 is rejected and H1 is accepted. It means that there are meaningful differences between the 

mentioned factors’ mean. 

Table 4.24.  Mann-Whitney Testa for E-CRM competitive advantages in two types of business customers’ view 

 
E-CRM Competitive 

advantages 
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Sig. 

Respondents’ 

answer 

Improve integrated 

customer profitability 

25296.500 41949.500 -1.990 0.047 

Improve response to 

customer activity 

25236.000 41889.500 -2.139 0.032 

Creating business 

structure 

24165.000 71136.000 -2.550 0.011 

 a: Grouping variable (Kinds of  business customers) 

By comparing the Mean ranks of the three above competitive advantages, we can say that mean of 

Improve integrated customer profitability and Improve response to customer activity among 

organizational business customers are larger than financial institutions’ employee mean. While the 

results indicate that mean of Creating business structure is larger in financial institutions’ employee 

group. 
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Unfortunately, in today’s banking system, banks and financial institutions do not provide stable profit 

for customers’ investments. So, it is very important for customers that banks improve the integrated 

profitability.  

In addition, living in the industrial centaury that most of the works are performed in quick way in the 

shortest time increased business customers’ expectation especially organizational customers. They 

don’t have much time to go to the banks, therefore they expect the financial institutions improve 

response time to their need and activity. 

4.1.4.5.3. E-CRM technologies 

This part presents the viewpoint of two types of business customers about the E-CRM technologies in 

banking system. The relevant findings indicate Call Centers Automation and Email management are 

the most technologies which organizational customers suggest to their contribution financial 

institutions. Whereas, the financial institutions’ employee believe that Call center Automation, 

Contact management and Marketing Automation are three most influential E-CRM technologies in 

banking system to attract more profitable customers.   

The findings represent that although both of customers choose call center management as the first 

important software for business and financial works, this technology is more important in financial 

institutions’ employee views. Furthermore, organizational customers do not have sufficient 

information about the application of marketing automations, so they prefer to use email software 

which is a common technology nowadays. This new and unknown E-CRM software needs to be 

informed more for customers. 

Figure 4.3. Bar Chart of E-CRM technologies (Organizational customers) 

 
 
Figure 4.4. Bar Chart of E-CRM technologies (Financial institutions’ employee) 
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5. Conclusion And Future Works 

5.1. Conclusion 

Due to instability of fierce competitive environment, most of the organizations try hardly to provide 

good quality products or services, but also to keep loyal customers who will contribute long-term 

profit to organizations (Tseng, 2007). In the emerging competitive and technological era that the 

banks and financial institutions’ image depend on customers’ satisfaction, they must adopt advanced 

and new electronic communication tools to build their customer relationship in the best way and also 

retain the valuable customers. Moreover, if a financial institution understands its customers’ finical 

environment and offers appropriate services align with customers’ need, then it can be sure that days 

in and days out the numbers of its customers who are loyal and profitable are increased. Electronic 

Customer Relationship Management has emerged as a popular business strategy in today’s 

competitive environment especially banking sector.  

Thereupon, this paper tentatively was conducted to analyze the perception of managers and business 

customers about implementation of E-CRM in financial institutions by conducting interviews and 

administration of the questionnaires; it defines the ranking of each attribute and dimension. 

To understand the core attributes constructing the E-CRM in Financial Institution, evaluating the 

viewpoints of the managers, demonstrated that the most important benefits in implementation of 

electronic customer relationship are: Improved cash flow management, International customers’ 

satisfaction, Proliferation of channel, Increasing safety and Service quality. Nowadays, the 

advancement in technology, information and communication brought about hard competition among 

banks and financial institutions. In this new era technology and electronic society customer expect to 

use banking services in the shortest time in cost effective way, therefore customers are the elements 

which the banks and financial institutions are focusing on them to manage customer relationship and 

these improvements lead customers to determine that Improved cash flow management as the most 

important E-CRM benefits with highest priority. Regarding to this fact that in today banking system, 

transaction security, bring the banks up to date and safety are very poor, customers need improvement 

in these fields. Financial institutions should look for ways that people trust and success in customer 

satisfaction. I found out that participated banks have different views about E-CRM benefits, but they 

all believe that long term customer relationship will create value for them. 

In addition, the findings show that successful implementation of E-CRM has brought several 

competitive advantages which have the highest priority in creating business structure. As mentioned 

before, financial institutions compete very hard with each other to satisfy customers’ need, so to 

attract more new customers and retain their loyal customers they must work hard to become a unique 

financial institutions in customers’ mind among all their competitors by understanding the level of 

customers’ requirements in this field and discover the advanced technology and successful strategies 

of other financial institutions. When financial institutions become innovators in their services and try 

to improve their integrated customer profitability and decrease the response time, they will attract 

customers to choose them. This conclusion results in the linear relation between customer 

satisfactions in choosing the banks to do their financial works with Improvement integrated customer 

profitability and decrease of response time. 

Moreover, financial institutions are utilizing advanced and electronic computer applications such as 

technology software at different levels to interact with business customers and manage their 

relationship in the best and profitable way. It is worthy of attention that all the four banks 

classifications approximately understand the technology in the best possible way. They are using most 

popular and easily accessible channels for customer interactions. It is interesting that all the banks are 

following the technology in almost the same way by need identification, personalized offers, 

profitable customer identification and providing them standardized customer care. 
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It is needless to say that, although all of the E-CRM benefits and also all of the E-CRM competitive 

advantages have positive association with each other, Increasing safety has the most impact on 

customers’ satisfaction. This element is the most efficient attribute that leads to attract customers’ 

trust and satisfaction. Unsafe environment in banking sector prevents customers to do their 

transactions comfortably.  

Consequently, this paper was conducted to analyze the perception of managers and business 

customers about implementation of E-CRM in financial institutions. The outcomes of this comparison 

are summarized as following: 

� Service quality is one of the most significant benefits of E-CRM for both managers and 

business customers. This implied that implementation of E-CRM is like claymore that its two 

edges are beneficial for both of them, because banks ideal is to offer service with best quality 

to absorb the customers and also customers trust the banks that their service quality is best 

� Managers are more focus more on offering financial services in convenient, accessible way in 

short time to retain current customers and attract new ones. 

� Customers trust the financial institutions which are up to date days in and days out by 

improving and enhancing transaction security as today banking security and safety system are 

not in satisfactory. 

� Utilization of marketing and strategic factors is an influential E-CRM advantage in managers 

and business customers’ viewpoints. When it comes to competitive advantages, banks attempt 

to compete with others to insure the technology that they provide for customers is focused on 

a market, delivers a market need, and brings customer value. 

� Call center automation, Email management and Contact management are similar E-CRM 

technologies which allow financial institutions and business customer to contact fast and easy 

with each other. 

� Banks are using most technologies such as Field service automation and Campaign 

management according to customers’ need rather than to their own. 

Regarding to the organizational progress toward privatization, we compared the public and private 

financial institutions to check the performance of each of them in banking system. Although most of 

people believed that the private banks offered better service and met the customers’ requirements, I 

found out that Sepah and Agriculture banks are in list of the public banks which have tangible growth 

in E-CRM implementation in banking system besides Sarmayeh, Tat, Mellat that are private banks.  

I hope that findings of this thesis can serve as the basis for building valid hypotheses, which can be 

used to generate same results. 

5.2. The Contribution Of This Study 

This study has contributed to the marketing literature by shedding some light on E-CRM issues, 

which have not been widely examined in the literature. In addition, it has contributed to the financial 

institutions and bank sector literature, where little investigation has taken place on issues concerning 

E-CRM in financial institution and bank Organizations in Iran. 

In addition, I segment the business customers of financial institutions to predict the marketing 

strategies for Iran Financial Institutions and assist them to adjust these strategies according to the 

following clusters (See figure B2 and table A1, A2).  

Figure B1 indicates that the qualities of my clusters are approximately fair (if this index is nearer to 1, 

the quality of cluster has become well).  There are four clusters that help us to understand the 

customers better. The interoperations of these clusters respect to the clusters’ size are as follows: 

Cluster 1: Customers whose financial participation with financial institutions is more than five years; 

they are young male in the age range of 20-30 years; definitely implementation of E-CRM is 

significant in their satisfaction, and their choice for going to banks and doing financial and business 

works depended on E-CRM competitive advantages. 
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Cluster 2: Customers who are approximately old men in the age range of 40-50 years with 

participation of more than five years; implementation of E-CRM has an influential effect on their 

satisfaction and choosing the banks to their business works. 

Cluster 3: Customers who are adult and young men in the age range of 30-40 years and their financial 

participation with financial institutions is more than five years; they satisfy by E-CRM implantation in 

financial institutions and they prefer to participate with the banks which have more competitive 

advantages for them at the most time 

Cluster 4: Customers who are approximately young women that their participation with the financial 

institutions is more than five years. Mostly, implementation of      E-CRM effects powerfully on their 

satisfaction and their decision to choose the banks for their business works. Overall the result from the 

survey of this study on Iran Financial Institutions showed. 

5.3. Limitations 

Like most other studies, in this study there are some main limitations and risks as follows:  

� Misunderstanding and misinterpreting of some of the questions given in the questionnaires. The 

questionnaires in this study included terms such as customer Interactivity and Knowledge, 

Personalized services or one to one services, International customers’ satisfaction, Improved cash 

flow management, Search ability... which have professional meanings and are extracted from 

professional context but they may have other explanation in respondent’s mind. Therefore, more 

description about few questions could be helpful that paid attention to this point and contacted 

with the respondents one by one  

� Getting a long time of permission for conducting the research in different public/private 

organizations, financial institutions and banks 

� Time limitation of managers and employees and customers. Distributing these questioners among 

different public/private organizations, financial institutions and banks in business to business 

context because of their heavy time schedules, difficulties and rules, is very hard and took a long 

time 

5.4. Delimitations 

Some factors are considered as the main delimitations of the following research which can be 

controlled by the researcher: 

� Business customers at any age were asked to participate in the survey 

� Managers of the private and public banks in diversity of positions such as Information 

Technologies (IT), Marketing, and customer care were asked to participate 

� Business customers at any educational level were asked to fill the questionnaire 
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Appendix A 

 

Table A1. Model Summary of Clusters 

 

 

 

 

 

Table A2. Clusters                                                                 

Cluster 2 1 4 3 

Label     

Description 

 

 

 

   

Size 

33.5%(163) 

 

 

 

25.3%(123) 

 

 

 

 

23.4%(114) 

 

 

 

 

 

17.9%(87) 

 

 

 

 

Features 

 

Years that customers have 

participation with banks 

Between 1-3 years (44.2%) 

Importance  = 1.00 

 

Age of customers 

Between   40-50 

 (54.5%) 

Importance  = 0.74 

Age of customers Between 

30-40 (100%) 

Importance  = 0.74 

Gender of customers 

Female (100%) 

Importance = 0.66 

 

Age of customers Between     

20-30  

(54.6%) 

Importance = 0.74 

Gender of customers 

Male (100%) 

Importance = 0.66 

 

Gender of customers 

Male (100%) 

Importance = 0.66 

 

Years that customers have 

participation with banks 

More than 5  years  

(100.0%) 

Importance = 1.00 

 

Gender of customers 

Male   

(50.3%) 

Importance = 0.66 

 

Years that customers 

have participation with 

banks 

More than 5  years  

(100.0%) 

Importance = 1.00 

 

Years that customers have 

participation with banks 

More than 5  years  

(100.0%) 

Importance = 1.00 

 

Importance of E-CRM 

implementation in 

customer satisfaction 

Mean=4.59 

Importance =0.01 

Importance of competitive 

advantage in    E-CRM 

implementation on 

Mean=4.46 

Importance =0.08 

Importance of 

competitive advantage in             

E-CRM implementation 

Mean=4.37 

Importance=0.08 

 

Importance of E-CRM 

implementation in 

customer satisfaction 

Mean=4.34 

Importance=0.01 

Age of customers Between     

20-30  

(42.5%) 

Importance = 0.74 

Importance of E-CRM 

implementation in customer 

satisfaction 

Mean=4.49 

Importance =0.01 

Importance of E-CRM 

implementation in 

customer satisfaction 

Mean=4.48 

Importance =0.01 

Importance of   

competitive advantage in             

E-CRM implementation 

Mean=4.39 

Importance =0.08 

Importance of   

competitive advantage in             

E-CRM implementation 

Mean=4.40 

Importance =8.54 

Appendix B 

Figure B1. Cluster quality 

 

Algorithm Two step 

Input features 5 

Clusters 4 

Feature Importance 
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  چكيده

ير موجب گرديده كه بشر در تمامي ابعاد زندگي در دهه هاي اخ 1توسعه فراگير فناوري اطالعات و ارتباطات

خود با تحوالت شگرفي مواجه گردد. بديهي است اين تحوالت آثار غير قابل انكاري بر ساختار كل اقتصاد و 

بر ديگر بخش هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح بين المللي داشته است. خدمات مالي و بانكي نيز در 

بي بهره نبوده است. تاثير اين تحوالت به گونه اي است كه در نوع، كيفيت  اقتصاد قرن حاضر از اين تحوالت

و كميت خدمات ارائه شده نوآوري هايي بعمل آمده است. انقالب هاي تكنولوژيكي كه سيستم هاي مبادالت 

دگرگون  الكترونيك با سرعت باال و هزينه پائين را ايجاد كرده اند، ساختار بازارهاي مالي و بانكي را به شدت

                                                 
1 Information Communication Technology (ICT) 
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نموده اند. براي شناسايي آمادگي الكترونيكي كشورها، مدل هاي متنوعي ارائه شده اند كه مبناي چارچوب 

  ارائه شده در اين پژوهش قرار گرفته اند.

پيمايشي است، پس از بررسي و مرور ادبيات موضوعي، مصاحبه هايي با  –مقاله، كه از نوع توصيفي   در اين

صورت گرفت و طي آن متغيرهاي مهم و مؤثر در گسترش  ITانكداري، مالي و اساتيد و متخصصين ب

بانكداري الكترونيك شناسايي گرديد. سپس با استفاده از نتايج مصاحبه ها و بر اساس چارچوب  خدمات

مفهومي طراحي شده توسط محقق، پرسشنامه تحقيق طراحي گرديد. پرسشنامه مزبور، پس از اطمينان از 

نفر از افراد جامعه آماري كه فعاالن بازارهاي  235يايي، بر اساس نظر اساتيد ارجمند، در اختيار روايي و پا

پرسشنامه تكميل  210مي باشند، به صورت تصادفي ساده قرار گرفت، و  ITبانكداري، مالي و متخصصين 

و آزمون هاي  SPSSشده مبناي تجزيه و تحليل هاي ارائه شده در اين تحقيق است كه به كمك نرم افزار 

  آماري مناسب صورت گرفته است.

متغير  43نتايج حاصل از انجام تحقيق، در دو بخش ارائه گرديد. در بخش اول، با استفاده از تحليل عاملي، 

  عامل به شرح ذيل تقليل يافته و چارچوب تحقيق طراحي و ارائه گرديد: 7شناسايي شده، به 

 -5ابزارهاي مالي  -4اقتصادي  –زيرساخت انساني  - 3نگي زيرساخت فره -2زيرساخت حقوقي  - 1

  زيرساخت آموزش دانشگاهي. -7زيرساخت فني  -6زيرساخت مديريتي 

صورت  Tدر بخش دوم نيز ابتدا مقايسه اي بين وضعيت مطلوب و وضعيت فعلي ايران با استفاده از آزمون 

ن مي توان گفت، بين ميانگين وضعيت فعلي در درصد اطمينا 99گرفت كه با توجه به نتايج بدست آمده؛ با 

ايران و ميانگين وضعيت مطلوب در مورد تمامي عوامل تفاوت وجود دارد. سپس با استفاده از آزمون 

فريدمن، بررسي شد كه كداميك از عوامل يا زيرساخت هاي مؤثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك 

  درايران وضعيت بهتري دارند؟

اقتصادي و فرهنگي و  –حاكي از اين است كه به ترتيب زيرساخت هاي فني، آموزشي، انساني كه نتايج 

اجتماعي بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران بيشترين اثرگذاري را داشته اند. و از سوي ديگر 

الكترونيك  عواملي چون مديريت، ابزارهاي مالي و حقوقي داراي عملكردي ضعيف در گسترش خدمات مالي

  در ايران بوده اند.

در نهايت توصيه مي شود، سياستگذاران يك چشم انداز بلندمدت را در نظر بگيرند و ارتقاء مؤثر فناوري 

  اطالعات و ارتباطات را به عنوان يك سرمايه گذاري براي آينده مورد توجه قرار دهند.

  

  اري الكترونيكي، پول الكترونيكي مالي الكترونيك، تجارت الكترونيكي،بانكد واژگان كليدي:
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  مقدمه:

تكنولوژي به خصوص در زمينه ارتباطات از راه دور و فناوري اطالعات، صنعت مالي را متحول ساخته  ةتوسع 

است. فشارهاي رقابتي تجاري و نيز انتظارات در حال تغيير مشتريان به كارگيري فناوري اطالعات را بيش از 

مروزه ارائه خدمات الكترونيك و ورود مؤسسات مالي و بانكها به بازارهاي پيش ضروري كرده است. ا

الكترونيكي يك امر اجتناب ناپذير است. در بازار خدمات مالي و بانكداري رقابت فزاينده محيطي منجر به 

  يك الزام رقابتي براي بهره گيري از كانال هاي جديد ارائه خدمات گرديده است.

  وهش به دنبال فر صت هايي براي بهبود فرآيندهاي خدمات بانكداري الكترونيك هستيم.از اين رو در اين پژ

تاثير تكنولوژي در بازارهاي امروز واضح است. در بازارهاي مدرن، ورود تكنولوژي موجب تغييرات قابل 

شده است. مالحظه اي در فعاليت هاي تجاري به خصوص فعاليت هاي مرتبط با بازاريابي، ارتباطات و توزيع 

خصوصاً آنكه استفاده از اينترنت در مفهوم تجاري آن سازمان ها را به سمت بازارهاي جهاني جديد سوق 

داده است. به گونه اي كه بنگاه ها و مصرف كنندگان براي مبادله نه تنها اطالعات بلكه تمام كاالها و 

استدالل كرد كه پديدار شدن مدل خدمات فرصت هاي جديدي بدست آورده اند. بنابراين مي توان چنين 

هاي تجاري وب فرصت هاي بي شماري را براي شركت ها چنين استدالل كرد كه پديدار شدن مدل هاي 

تجاري وب فرصت هاي بي شماري را براي شركت ها فراهم آورده كه به وسيله آن به طور همزمان، 

يت مقايسه و قيمت را مرتفع كنند. اكنون محدوديت هاي مربوط به برآوردن انتظارات مشتري، سرعت، قابل

بازار جهاني، بهبود خدمات و رقابت بنگاه ها با يكديگر را صرفنظر از اندازه آنها، به يك ضرورت تبديل كرده 

  است.

  : تعريف مساله، اهداف، و سواالت تحقيق-

  طرح مسئله: -1

سات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد توان از دوجنبه مشتريان و موس مزاياي بانكداري الكترونيك را مي

جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به كانالهاي متعدد براي  توان به صرفه مشتريان مي

توان به ويژگيهايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانكها  انجام عمليات بانكي نام برد. از ديد موسسات مالي مي

جوي مشتريان  رغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي جست عليدر ارائه نوآوري، حفظ مشتريان 

جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت كامل را نام برد. بر 

مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك آنها عبارتند از: تمركز بر  Data Monitor اساس تحقيقات مؤسسه

توزيع جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك. البته  كانالهاي

مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت  مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاههاي كوتاه

مدت (كمتر از يكسال)  يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه
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سازي كانالهاي  ماه) مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از: يكپارچه 18كمتر از )مدت  هستند. در ميان

مختلف، مديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب با 

ت، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ها. كاهش هزينه پردازش معامال ويژگيهاي مطلوب و كاهش هزينه

  » ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري الكترونيك هستند.

 

  

 

همانگونه كه اشاره شده تجارت و بانكداري الكترونيك از تبعات گسترش و نفوذ اينترنت و دسترسي همگاني 

جهاني انقالبي را در زمينه ارتباطات يك به  هاي گسترده به آن ناشي شده است. توسعه دسترسي به شبكه

توان گفت كه جهان هيچگاه شاهد چنين  ت ميأيك و يك به چند در اطراف جهان ايجاد كرده است. به جر

انكتاد تعداد  2004براساس گزارش سال . شتابي براي استفاده از يك پديده علمي نبوده است

درصد از  8/11عبارتي  ميليون نفر بوده يا به 676جهان بالغ بر در  2003كنندگان از اينترنت در سال  استفاده

درصد افزايش يافته  8/7، 2002كه در مقايسه با سال  .اند كل جمعيت جهان به اينترنت دسترسي داشته

درصد كاربران اينترنتي را تشكيل  36). كاربران كشورهاي در حال توسعه بيش از 1است (جدول شماره 

ميليون  233به  2004تا ژانويه  2003درصد رشد بين ژانويه  35/8يزبانان اينترنتي با دهند. تعداد م مي

ميليون وب سايت در جهان وجود دارد كه در مقايسه با سال قبل  52رسيده است. در حال حاضر حدود 

در  اينترنت همچنان شديدترين آهنگ رشد را در زمينه بانكداري الكترونيك. درصد رشد داشته است 13/26

 1383 - 1379مقايسه اي عملكرد بانكداري الكترونيك در سيستم بانكي كشور طي سالهاي)1(جدول 
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از سيستم  2005ميليون نفر از مردم اروپا در سال  Data Monitor ،75اروپا دارد. طبق برآورد موسسه

ميليون نفر برآورد كرده است.  110سسه فارستر اين رقم را ؤبانكداري الكترونيك استفاده خواهند كرد. م

ردم براي انجام عمليات درصد از م 80در انگلستان  2011كنند در سال  بيني مي برخي متخصصان پيش

ها متصل خواهند شد. گسترش اين روند براي بانكها هم يك تهديد  بانكي خود از طريق اينترنت به بانك

است و هم يك فرصت. بانكهايي كه در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شكست مواجه شوند در معرض 

سوي ارائه و  گرفت و بانكهايي كه با سرعت به خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند

روند فرصت آن را خواهند داشت كه مشتريان بيشتري جذب كنند،  مي (Online) ارتقا خدمات برخط

 .مناطق جغرافيايي وسيع تري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند

ر و نارسايي در ارائه خدمات جديد، كشور را ناگزير به تحول سريع از روشهاي سنتي موجود در بانكهاي كشو

 .كند بانكداري سنتي به الكترونيك مي

براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير  ايران در

بنابراين، استفاده از . آيد شمار مي   هسازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي ب

فناوري ارتباطات و اطالعات در جهت ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در نظام بانكي كشور حائز اهميت 

هاي خودپرداز و  ها برخي از روشهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك نظير: ماشين است. اگرچه طي سال

كشورهاي پيشرفته  گيرد، اما تا رسيدن به سطح كشور مورد استفاده قرار ميكارتهاي بدهي، در نظام بانكي 

در هرحال ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك . در زمينه بانكداري الكترونيك راهي طوالني در پيش است

ها عبارتند  زيرساخت هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين  مستلزم برخورداري از برخي زيرساخت

هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب، امنيت تبادل اطالعات، زيرساختهاي حقوقي و قانوني مناسب،  از: شبكه

  ).1(براي پذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاههاي اقتصادي

در كشور بايد نسبت به  بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك

هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطالعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب،  ساخت ايجاد زير

بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي تجارت الكترونيكي و پرداخت 

، به طور جدي (BOLERO2)  ط با سيستمگيري دولت الكترونيك و ارتبا الكترونيك، تسريع در شكل

هماهنگي سازمانهاي مختلف  BOLERO اهتمام ورزيد. شايان ذكر است براي ايجاد ارتباط با سيستم

ضروري است و تالش ... هاي حمل و نقل، و  هاي بيمه، شركت مرتبط با تجارت اعم از: بانكها، گمرك، شركت

 » نظام بانكي به تنهايي كافي نيست.

هاي ايجاد سوئيچ ملي جهت  جرقه 73و  72در سالهاي  بانكداري الكترونيك درسيستم بانكي كشورعمليات 

هاي شهروند ايجاد شد و  ملي و فروشگاه  بانكداري الكترونيك زماني زده شد كه شبكه ارتباطي بين بانك

فاده كنند. در بيست هاي شهروند است توانستند از خدمات فروشگاه افرادي كه كارت بانك ملي را داشتند مي
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اي از مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطالعات بين بانكي موسوم به شتاب  مجموعه 1381خرداد 

با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيك آغاز  1381تصويب شد كه فعاليت خود را از اول تيرماه 

در اختيار اداره شتاب مركزي قرار گرفت و از  81مرداد ماه  13افزارها در  افزارها و نرم كرد، كليه سخت

شركت خدمات انفورماتيك و شركت ملي انفورماتيك سلب مسئوليت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگي و 

همكاري بين بانكها و سازماندهي سيستم پولي كشور از سوي مرحوم دكتر نوربخش در شوراي عالي بانكها 

هاي اوليه اين شبكه با سه  ه پيوستن به اين شبكه ساخت. آزمايشبه تصويب رسيد، كليه بانكها را ملزم ب

در  )بانك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي (كشاورزي و توسعه صادرات) و يك بانك تجاري (صادرات ايران

در اين  ATM هاي خودپرداز شتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاه.  پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند

و  Debit ولد شد، در دو مرحله طراحي شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ايجاد ارتباط كارتيسه بانك مت

Credit  پرداخت و در مرحله دوم كليه ارتباطات بين بانكي  براي ارايه خدمات يكسان كارتهاي الكترونيك

بين دستگاههاي هاي اوليه شتاب با ايجاد اتصال  دهد. آزمايش و انتقال پولي بين بانكها را پوشش مي

سه بانك اوليه عضو شتاب و بانك  (POS –POINT OF SALE) هاي فروش و پايانه  ATMخودپرداز 

 82عضويت شبكه شتاب درآمداجراء گرديد. در اواخر سال   به 82سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 

ور به طرح شتاب پيوست و از عنوان دارنده بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجاري كش بانك ملي ايران به

صادرات، كشاورزي، توسعه   اكنون بانكهاي ملي، .فعاليت خود را در اين حوزه آغاز نمود 83پنجم ارديبهشت 

صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسيان و اقتصاد نوين از جمله بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه عضو 

ن و دويست هزار كارت الكترونيك در سراسر كشور طرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت ميليو

بدون ترديد . كنند منتشر گرديده كه از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل اين شبكه استفاده مي

هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي الزم براي افزايش كارايي تجاري  گيري از فناوري اطالعات در زمينه بهره

 .در اقتصاد ملي است

  اني نظري:    مب - 2

صورت گرفته عوامل موثر در  2001درسال اونكتاد در تحقيقاتي كه  در رابطه با مالي الكترونيكي توسط 

فراساختارهاي مرتبط با مبادالت الكترونيكي،اطالعات و  امنيت، گسترش مالي الكترونيك،ارتباطات بي سيم،

در گسترش مالي الكترونيك در جهان اشاره  مقررات قراردادها ذكر شده است و به نقش موثر بانك جهاني

  [1]شده است.

 OECDدر رابطه با گسترش مالي الكترونيك در كشورهاي عضو   Hans Christhansenتحقيقات 

ارتباط بين دسترسي به اينترنت و درصد گسترش مالي الكترونيك را دركشورهاي عضو  نشان ميدهد. بر 

رهاي عضو مالي الكترونيك هنوز مقبوليت قابل مالحظه اي بدست اساس نتايج اين تحقيق در برخي از كشو

درصد است اما از طرف ديگر در اكثر كشورهاي انگليسي  2.5تا  0نياورده و سهم بازار مالي الكترونيك بين 



                                                                                                                                       

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيكي و نظام يش بيناولين هما 

 

زبان و كره مالي الكترونيك سهم بازار بااليي را به خود اختصاص داده است.اين درصدها به طور گسترده اي 

  اوتهاي كشورها در دسترسي به اينترنت بستگي دارد.به تف

درصد كل افراد جامعه بيشترين و پرتغال و لهستان با كمتر از 60طبق آمار موجود سوئد و آمريكا با حدود 

  درصد كمترين درصد دسترسي به اينترنت را دارند.10

ت و بانكداري الكترونيك نتايج نشان ميدهد كه يك همبستگي قوي مثبت بين ميزان دسترسي به اينترن

 [2]وجود دارد ولي اين ارتباط خطي نيست.

) Commerce.net 2000 كه يكي از سايتهاي تحقيقاتي درزمينه تجارت الكترونيكي مي باشد ،در (

مطالعه اي ، موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي را از چندين بعد و به چند صورت شناسايي نموده است. از 

هاي مذكور طبقه بندي ده مانع عمده تجارت الكترونيكي از ديدگاه شركتهاي متوسط و جمله طبقه بندي

 - 3فقدان مدلهاي تجاري  -2فقدان پرسنل واجد شرايط  -1كوچك مي باشد. اين ده مانع عمده عبارتند از : 

وب  دشواري در يافتن - EC 6عدم تضمين مزاياي  -5مشكالت حقوقي و قانوني   -4تقلب و ريسك زيان  

 -9ناسازگاري قوانين مالياتي  -8آمادگي تجارت الكترونيكي شريك  - 7سايت شركت توسط مشتريان 

  .بازارهاي عمومي -10فناوري اختصاصي 

 - 2مخاطره بسيار باال  - 1) موانع به كارگيري تجارت الكترونيكي را هشت مورد بيان مي كند:2003( دريو

مقاومت از  -4تهديد روش فعلي انجام كسب و كار -3ت درآمدزايي ناتواني در استفاده از شبكه اينترنت جه

فقدان مهارتهاي فني  -7فقدان منابع مالي  -6فقدان عالقه در مديريت مالي - 5سوي افراد و فرهنگ سازمان 

) موانع بكارگيري 2000( موكتي دانش ناكافي درمورد تكنولوژي كسب و كار الكترونيكي . -8مورد نياز 

جهت انجام امور تجاري را در مالزي بررسي نموده است. بعضي از موانع عمده شناسايي شده  اينترنت را

  توسط وي عبارتند از : ايمني ، فقدان پرسنل ماهر ، فقدان كامپيوتر ، مزاحمت هكرها.

مشكالت  موجود در زمينه به كارگيري تجارت الكترونيكي را در شش مورد زير  )1998نات و همكاران(

هزينه ها:شامل هزينه اتصال ، هزينه سخت افزار،هزينه نرم افزار و هزينه راه  - 2امنيت- 1نموده اندمعرفي 

  عدم اطمينان و فقدان اطالعات.- 6فقدان كاركنان ماهر -5آموزش و نگهداري - 4مشكالت حقوقي  -3اندازي 

را شامل هزينه اجرا و  در طي بررسيهاي خود موانع به كارگيري تجارت الكترونيك )2000كيلينگ و هگان (

 فقدان رضايت مشتري شناسايي نموده اند.

  سوابق تحقيقاتي داخل كشور -

شناخت و بررسي موانع گسترش تجارت الكترونيكي درجمهوري اسالمي ايران،دانشگاه امام صادق،دانشكده  -

  .1379مديريت و معارف اسالمي،رضايي،سيدجواد،

ست و ميتوان آن را از جمله تحقيقات توصيفي به حساب آورد. يافته اين تحقيق فرضيه اي را بيان نداشته ا

  باشد: به شرح ذيل مي  هاي تحقيق

 مهمترين مانع از بعد قوانين و مقررات،مشخص نبودن جايگاه حقوقي قوانين و مقررات تجارت الكترونيكي و

و از بعد تكنولوژي فقدان از بعد اقتصادي ضعف مالي در تحصيل بودجه الزم در زمينه تجارت الكترونيك 
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امكانات مناسب و كارآمد نظام مخابراتي كشورواز بعد فرهنگي فقدان نيروهاي متخصص تكنولوژي اطالعات 

  و عدم وجود فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي  ميباشد.

ايي براي رفع شناسايي موانع به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركت ايران خودرو و ارائه راهكارهاي اجر -

  .1382پايان نامه كارشناسي ارشد،مديريت بازرگاني عزيزي، شهريار،زمستان - دانشگاه تربيت مدرس-آنها

  فرضيه هاي تحقيق به صورت ذيل عنوان شده:

فقدان منابع مالي الزم ، مشكالت فني، موانع رفتاري و فرهنگي، فقدان زيرساختهاي قانوني و حقوقي الزم ، 

بودن قابليت الزم در شركاي تجاري ، عدم وجود رقابت كافي در صنعت خودرو و عدم عدم امادگي و ن

  آمادگي و تمايل مشتريان مانع از به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركت ايران خودرو ميباشد.

ت و نتيجه تحقيق نشان ميدهد كه : فقدان منابع مالي الزم در شركت ايران خودرو مانع از به كارگيري تجار

  الكترونيكي نميباشد و ساير فرضيات تاييد شدند.

)در صنايع و ICTتوسعه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي جهت به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات ( -

پايان نامه كارشناسي ارشد،مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات، -دانشگاه تهران-بخشهاي اقتصادي ايران

  . 1383تان ظفر حيدري، فريد،تابس

  اين تحقيق چارچوبي مفهومي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي ارائه نموده است.

در سه مرحله پرسشنامه توزيع شده است ، در مرحله اول جهت ارزيابي چارچوب مفهومي پيشنهادي از 

خبرگان فناوري اطالعات و ارتباطات نظرخواهي شده و روايي آن سنجيده شد و در مرحله دوم از 

كارشناسان فناوري اطالعات و ارتباطات جهت تعيين درجه اهميت و اولويت زيرساختها پرسش شد و نهايتا 

 پرسشنامه بين كارشناسان  بانكها جهت بررسي وضعيت زيرساختها در آنها توزيع شده است. 

  در اين تحقيق از تكنيك فازي جهت سنجش درجه اهميت و اولويت زيرساختها استفاده شده است.

درصد از خبرگان،اين مدل قادر به اندازه گيري آمادگي  88بر اساس يافته هاي اين تحقيق طبق موافقت 

  الكترونيكي در حوزه صنايع ميباشد. از نظر ميزان اهميت زيرساختها نتايج ذيل حاصل شده است:

سي به % و دستر81% و دسترسي به زيرساختهاي منابع انساني82دسترسي به زيرساختهاي مديريتي

% .و در زمينه صنعت بانكداري ايران به جز 70% و دسترسي به زيرساختهاي اقتصادي 73زيرساختهاي فني 

تفاوت ناچيزي كه بين زيرساختهاي فني ،منابع انساني و اقتصادي وجود دارد،آمادگي زيرساخت مديريتي 

  اين صنعت بيش از بقيه ميباشد. 

) در فرآيند بازرگاني و ارائه راه حلهايي براي ECكترونيكي(بررسي مسايل و مشكالت گسترش تجارت ال-

  .1379دانشگاه آزاد اسالمي،دانشكده مديريت واحد جنوب، گيالني، محمد ، زمستان  -بهبود بهره وري آن

اهم فرضيه اين پژوهش را ميتوان به اين صورت عنوان نمود:مسايل و مشكالت گسترش تجارت الكترونيكي 

  باشد؟ ني كشور و بهره وري آن تحت تاثير چه عواملي ميدر فرايند بازرگا

  و يافته هاي تحقيق به صورت ذيل ميباشد:
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فقدان آموزش مفاهيم و روشهاي تجارت -رواج نداشتن رايانه در سطح جامعه به عنوان يك ابزار بازرگاني. -

ه هاي رايانه اي كارآمد و فقدان شبك-الكترونيكي در جامعه از طريق صدا و سيما و حتي مراكز دانشگاهي. 

عدم تضمين امنيت -فقدان امكانات متناسب،آماده و كارآمد نظام مخابراتي كشور. - اطالعات بروز و مفيد. 

مشخص نبودن جايگاه حقوقي و قوانين و مقررات مربوط به -اطالعات در سيستمهاي تجارت الكترونيكي. 

  اي انجام عمليات تجارت الكترونيكي.عدم كارايي نظام بانكي كشور بر-تجارت الكترونيكي

  سئواالت اصلي پژوهش: - 3

  سواالت زير بعنوان پرسشهاي اصلي پژوهش مطرح ميباشند:

  عوامل مؤثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك از ديدگاه كارشناسان پولي و بانكي در ايران كدامند؟

  باشند؟ اري الكترونيك ميآيا اين عوامل داراي اهميت يكساني بر گسترش خدمات بانكد

  وضعيت فعلي اين عوامل در ايران چگونه است؟

  فرضيه ها/ پيش فرض ها:-4

عوامل موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران متعدد بوده و از اهميت غير يكساني برخوردار 

  باشد. مي

  شكل زير مي باشد: با توجه به بررسي مدلهاي معتبر بين المللي چارچوب اوليه تحقيق به

  

  چارچوب اوليه تحقيق            
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  ضرورت انجام تحقيق: - 5

روندهاي ديجيتالي در اقتصاد تاثير به سزايي روي صنايع مالي و بانكداري گذاشته است. تكنولوژي جديد 

  سازمان ها را به سمت مدل هاي شبكه اي و ديجيتالي جديدي سوق مي دهد.

شركت ها مي دهد كه به مشتريان بيشتري دسترسي داشته باشند و محدوديت  اينترنت اين امكان را به

هاي جغرافيايي را از بين ببرند. از يك طرف مشتريان براي دريافت خدمات سريعتر و بهتر و مناسبتر به ارائه 

، دهندگان خدمات بانكداري فشار مي آورند و از طرف ديگر اينترنت موانع ورود به صنعت را كاهش داده

شركت هاي مالي مجازي امكان ارائه خدمات مالي از طريق اينترنت را فراهم مي آورند بدون اينكه نيازي به 

  فعاليت هاي سنتي باشد.

شركت هاي مالي مبتني بر وب با از بين بردن هزينه هاي سنتي و ارائه مناسب خدمات هزينه تراكنش ها را 

  كاهش مي دهند.

كاهش و يا حذف بسياري از مراحل كاري و نيروي انساني و هزينه هاي ثابت  بانكداري الكترونيك از طريق

توسعه و نگهداري، هزينه كارائه خدمات بانكداري را كاهش داده و همچنين سبب افزايش رقابت مي شود. 

[3].  

ش پول الكترونيكي كه يكي از ابعاد بانكداري الكترونيكي مي باشد، محصولي تكولوژيك است كه سرعت گرد

پول را افزايش و هزينه هاي آن را كاهش مي دهد. اين امر مي تواند بهره وري در مقايس كالن را سبب 

شود. از جمله مزاياي اين پول، سرعت عمل، صرفه جويي و دقت و امنيت در مبادالت است و به راحتي به 

  واحدهاي پولي ديگر، سهام و اوراق بهادار قابل تبديل است.

فراواني كه ذكر شد در سه دهه اخير پول الكترونيكي به طور گسترده اي در جهان مورد به دليل مزاياي 

استفاده قرار گرفته است، اما علي رغم مزاياي فراوان ذكر شده، پول الكترونيكي در ايران از نظر ارجحيت 

عناي نداشتن اعتبار استفاده در مقام آخر قرار دارد در حالي كه در اقتصاد امروز نداشتن كارت اعتباري به م

مالي است، عدم رواج فرهنگ استفاده از اين نوع سيستم پرداخت سبب شده كه همه ساله هزينه هاي 

  گزافي صرف چاپ اسكناس جديد شود.

با توجه به موارد فوق الذكر و نظر به گسترش سريع بانكداري الكترونيك در جهان و نقش به كارگيري 

قويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان و صرفه جويي هاي ناشي از بانكداري الكترونيك در حفظ، ت

آن و با توجه به نقش عمده و اساسي خدمات مالي در فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي رشد فعاليت 

هاي اقتصادي به نظر مي رسد در كشورما نيز بايد حركت به سوي الكترونيكي شدن خدمات بانكداري آغاز 

  گردد.
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نظور توسعه خدمات بانكداري الكترونيك به شكلي اثربخش، داشتن چارچوبي جهت شناسايي عوامل به م

  مؤثر در گسترش خدمات بانكداري الكترونيك و بررسي وضعيت آن د رايران اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

  هدف از انجام تحقيق: -6

مؤثر بر گسترش خدمات بانكداري  هدف از انجام تحقيق حاضر ارائه چارچوبي جهت شناسايي عوامل

  الكترونيك و سپس بررسي وضعيت اين صنعت درايران مي باشد.

  نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق-7

نتايج به دست آمده از اين تحقيق موجب شناسايي عوامل مؤثر در به كارگيري بانكداري الكترونيك در ايران 

اسان و مديران و تصميم گيرندگان شركت ها و بانك ها از اهميت به مي شود و در نتيجه اين تحقيق كارشن

كارگيري بانكداري الكترونيك آگاه مي شوند و با ضعف ها و قوت هاي سازمان خود آشنا شده و قادر خواهند 

بود در جهت رفع نقاط ضعف و تسهيل به كارگيري بانكداري الكترونيك اقدامات و برنامه ريزي هاي الزم را 

ام داده و تدوين و اجرا كنند. مراكز علمي، تحقيقاتي و پژوهشي نيز مي توانند از نتايج تحقيق حاضر براي انج

  تحقيقات آتي خود استفاده كنند.

  روش تحقيق -8

  پيمايشي و از لحاظ هدف كاربردي مي باشد. –تحقيق حاضر از نوع توصيفي 

جهت نتيجه گيري نهايي از تحليل پرسشنامه اي استفاده خواهد شد و در صورت امكان تحليل همبستگي 

  نيز بر اساس متغيرهاي كمي انجام خواهد گرفت.

  روش هاي گردآوري اطالعات - 9

پس از انجام مطالعات كتابخانه اي كافي كه شامل مطالعه كتب، مجالت و پايان ناماه هاي مربوطه، استفاده 

از اينترنت و منابع اطالعاتي آن مي باشد، پرسشنامه اي طراحي شده و در اختيار كارشناسان و متخصصان 

  تكنولوژي اطالعات قرار خواهد گرفت.

  قلمرو تحقيق - 10

  بازارهاي مالي ايران

  الف) دوره زماني انجام تحقيق

  1388تا آذر  1388از خرداد 

  ب) مكان تحقيق

  بازارهاي پولي ايران



                                                                                                                                       

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيكي و نظام يش بيناولين هما 

 

  )Nجامعه آماري ( -11

  مديران، كارشناسان و متخصصان عالي تكنولوژي اطالعات و فعاالن بازارهاي پولي ايران

  )nنمونه آماري ( -12

با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعدادي  از كارشناسان و متخصصان تكنولوژي اطالعات و 

  به پرسشنامه برگزيده خواهند شد. فعاالن در بازارهاي مالي و بانكي ايران جهت پاسخگويي

  روش يا روش هاي نمونه گيري -13

  در اين تحقيق براي نمونه گيري از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده خواهد شد.

  جنبه جديد بودن و نوآوري -14

گي در دهه هاي اخير موجب گرديده كه بشر در تمامي ابعاد زند 2توسعه فراگير فناوري اطالعات و ارتباطات

خود با تحوالت شگرفي مواجه گردد. بديهي است اين تحوالت آثار غير قابل انكاري بر ساختار كل اقتصاد و 

بر ديگر بخش هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح بين المللي داشته است. خدمات مالي نيز در اقتصاد قرن 

است كه در نوع، كيفيت و كميت حاضر از اين تحوالت بي بهره نبوده است. تاثير اين تحوالت به گونه اي 

خدمات ارائه شده نوآوري هايي بعمل آمده است. انقالب هاي تكنولوژيكي كه سيستم هاي مبادالت 

الكترونيك با سرعت باال و هزينه پائين را ايجاد كرده اند، ساختار بازارهاي مالي را به شدت دگرگون نموده 

، مدل هاي متنوعي ارائه شده اند كه مبناي چارچوب ارائه اند. براي شناسايي آمادگي الكترونيكي كشورها

  شده در اين پژوهش قرار گرفته اند.

با توجه به اينكه صنعت بانكداري كشورمان نياز به رشد و همتراز شدن باكشورهاي ديگر دارد نياز است كه 

بانكداري استفاده نمود  عوامل موثر را شناسايي نموده و آنها را دسته بندي نمود و از آن در توسعه صنعت

قبال تحقيقاتي در زمينه پذيرش مشتريان صورت گرفته ولي به عوامل گسترش و توسعه اين صنعت پرداخته 

  نشده است.

لذا در اين تحقيق اين عوامل بطور كامل شناسايي و از روشهاي آماري جهت مقيسه اين عوامل و وضعيت 

 اين عوامل در كشورمان استفاده مي گردد.

اوت عوامل موثر در گسترش بانكداري الكترونيك و اولويتهاي مختلف آن و به عبارت ديگر تعيين دسته تف

بندي اولويت دار اين عوامل در ايران و در چهارچوب مدلهاي معتبر بين المللي در خصوص عوامل موثر بر 

  بانكداري الكترونيك از اهداف متمايز اين تحقيق بشمار مي رود.

  پرسشنامه اعتبار ايايي وپ-15

                                                 
1 Information Communication Technology (ICT) 
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پرسشنامه عبارت است از كسب نتايج يكسان از پرسشنامه در شرايط مختلف. به عبارت ديگر  3پايايي

و نتايج يكساني را ارائه كند، داراي پايايي بااليي  چنانچه يك پرسشنامه در شرايط مختلف، توزيع شود

شود، كه در اين روش استفاده مي 4كرونباخخواهد بود. براي تعيين پايايي اعتبار پرسشنامه از روش آلفاي 

  شود.گيري ميهماهنگي دروني پرسشنامه اندازه

در  گيري شد. مقدار آلفاي كرونباخ لفاي كرونباخ اندازهضريب آSPSS  نرم افزار  با استفاده ازدر اين تحقيق 

  مه طراحي شده است.ناباالي پرسشكه اين عدد نشان دهنده پايايي  ،محاسبه گرديد0.93 اين تحقيق برابر

  روايي پرسشنامه  -16

معرف  ،ايمهايمان بكار بردهسازه توايي نشان دهنده آن است كه آيا پرسشهايي كه ما براي سنجشمح 5وايير

هاي متخصصين گيري آنها را داريم. معموالً روايي محتوا را بر اساس داوريهايي است كه قصد اندازهخصيصه

  .[4]دهيمش قرار ميو افراد مجرب مورد سنج

 IT ارجمند مالي و  اساتيدو مالي از جمله   ITصنعت  در اين تحقيق، در مورد پرسشنامه با متخصصين

   نها ارسال و روايي مورد تأييد قرار گرفت.نامه براي آشصورت گرفت و پرس و مصاحبه مباحثه

  :اطالعات تحليل و تجزيه روش-17

صورت گرفته است. براي ارائه  چارچوب  SPSSافزار عات به كمك نرمدر اين تحقيق، تجزيه و تحليل اطال

  استفاده شده است.  تحقيق و تلخيص متغيرها از روش تحليل عاملي

ها از روش  تحليل عاملي اي از دادهبه منظور پي بردن به متغيرهاي زير بنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه

ليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. موارد استفاده هاي اوليه براي تحشود. دادهاستفاده مي

 توان تقسيم كرد: الف) مقاصد اكتشافي و ب) مقاصد تأييدي.تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي

  شود: موارد استفاده اكتشافي نيز به دو رويكرد كلي تقسيم مي

گيري شده است. يك مجموعه متغير اندازههاي مواردي كه هدف آن پيدا كردن متغيرهاي مكنون يا سازه

و با استفاده از ماتريس  5يا تحليل عامل اصلي 6براي نيل به اين هدف از روش تحليل عامل مشترك

ها) استفاده گيري شده(نمره سؤاالت يك آزمون يا ريز نمرات آزمونهمبستگي يا كوواريانس متغيرهاي اندازه

گيري شده است. ها علل زير بنايي متغيرهاي اندازهون يا سازهشود. از لحاظ نظري متغيرهاي مكنمي

آورد كه بارهاي عاملي هايي فراهم ميگيري شده روي متغيرهاي مكنون وزنرگرسيون متغيرهاي اندازه

گيري شده را به دو واريانس مشترك و شود. تحليل عامل مشترك، واريانس هر متغير اندازهناميده مي

                                                 
3 - Reliability 
4 - Chronbach 
5 - Validity 
6 - Common factor analysis   

5
-Principal factor analysis 
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گيري شده را با كند. واريانس مشترك، تغييرات مشترك متغيرهاي اندازهافراز ميواريانس اختصاصي 

  كند.متغيرهاي مكنون نمايان مي

شود.  استفاده مي 7هاي اصليها باشد، از تحليل مؤلفهاي از دادهدر موارد اكتشافي كه هدف تلخيص مجموعه

گردد. ماتريس همبستگي ده تحليل ميهاي مشاهده شهاي اصلي، واريانس كل متغيردر تحليل مؤلفه

گيري شده داراي قطر اصلي يك است. در حالي كه در تحليل عامل مشترك در قطر اصلي متغيرهاي اندازه

-گيري شده و متغيرهاي مكنون) قرار ميماتريس همبستگي ميزان اشتراك (واريانس مشترك متغير اندازه

هاي اصلي مشابه هاي اكتشافي با نتايج مؤلفهنتايج تمام روشگيرد. وقتي ميزان اشتراك به يك نزديك باشد 

 [5]خواهد بود 

  

  هاي الزم ماتريس همبستگي براي تحليل عاملي ويژگي

  گيرد بايد داراي پنج خصيصه زير باشد:ها تحليل عاملي صورت ميهايي كه روي آنماتريس داده

گيري پيدا كند. بين چندمقياس اندازه ها اگر محققي بخواهد ابعاد مشتركيتركيب ماتريس داده •

 ها روي نمونه واحدي به دست آمده باشد.بايد تمام اندازه

نمونه  300نمونه و به طور كلي در مجموع تا حداكثر  10حجم نمونه براي هر متغير پنج تا  •

 متغير باشد، حداقل بايد يك 10توصيه شده است. مثالً اگر منظور پژوهشگر تحليل عاملي براي 

 تايي انتخاب كند. 50نمونه 

ترين شاخص رابطه ضريب همبستگي است. منظور از ضريب همبستگي، شاخص رابطه معمول •

ضريب همبستگي پيرسون است. بديهي است كه مفروض اصلي در محاسبه اين ضريب همبستگي 

ر نمرات وجود يك توزيع دو متغيري نرمال است. چنانچه توزيع نمرات نرمال نباشد يا دامنه تغيي

شود. بنابراين هر گاه ضريب همبستگي ها در تحليل عاملي كمتر مشخص ميمحدود باشد، عامل

كند استفاده نكرد. مورد استفاده قرار گيرد بهتر است از متغيرهايي كه تفاوت افراد را مشخص نمي

ي از رابطه تواند برآورد دقيقهر گاه رابطه متغيرها انحنايي باشد، ضريب همبستگي پيرسون نمي

دو متغير به دست دهد. اين حالت در مواردي كه يكي يا هر دوي متغيرها به طور طبيعي اسمي 

اي يا في محاسبه اي نقطهارزشي باشد، مانند مواردي كه براي آنها ضريب همبستگي دورشته دو

 تر است. شود، محسوسمي

ر سبب باال رفتن همبستگي بين آنها گيري هر نوع وابستگي متغيرها به يكديگمستقل بودن اندازه •

 شود كه اين متغيرها در عامل واحدي ظاهر شود. شود و سبب ميمي

                                                 
7 - Principal component analysis 
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   :داري ماتريسمعني

داري باشد. معني داري اطالعات موجود در ها براي تحليل عاملي بايد حاوي اطالعات معنيماتريس داده 

و آزمون بارتلت  χ 2دار بودنگيرد. معنيت ميصور 8بارتلت )χ (2يك ماتريس از طريق آزمون مربع كاي 

  حداقل شرط الزم براي انجام دادن تحليل عاملي است. در اين آزمون بايد آماره زير را محاسبه كرد:
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n log
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 +
−−=χ

  

  ن :كه در آ

nها = تعداد آزمودني  

Pتعداد متغيرها =  

�Rمقدار مطلق دترمينان ماتريس همبستگي� =  

2برابر با      χ 2درجه آزادي اين 

)1( −pp

  است.    

  در آزمون بارتلت فرض صفر اين است كه متغيرها فقط با خودشان همبستگي دارند.

دار است و  حداقل شرايط الزم تگي داراي اطالعات معنيرد فرض صفر حاكي از آن است كه ماتريس همبس

  گويند. 9براي انجام دادن تحليل عاملي وجود دارد. اين آزمون را آزمون كرويت

  مراحل اجراي تحليل عاملي 

 براي اجراي يك تحليل عاملي چهار گام اساسي ضرورت دارد:

10ر تحليل و برآورد اشتراكتهيه يك ماتريس همبستگي از تمام متغيرهاي مورد استفاده د  .1
 

 هااستخراج عامل .2

 تر كردنتركردن ساختن و قابل فهمتر ساختن و قابل فهمها براي سادهعامل 11انتخاب و چرخش .3

 ساختار عاملي

 تفسير نتايج   .4

 

و براي تعيين اولويت عوامل در ايران  Tو در نهايت براي بررسي وضعيت مطلوب و وضعيت موجود از آزمون 

  ن فريدمن استفاده شده است.از آزمو

 به اين صورت مي باشد: Tآزمون براي  (H1)و فرض مقابل  (H0)فرض صفر 

                                                 
8 - Bartlett 
9 - Sphericity 
10 - Communality 
11 - Rotation 
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 -µ1=0                       H0: µ2باشد. ميانگين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود برابر مي

 -µ1    H1: µ2≠ 0                باشد    ميانگين وضعيت مطلوب و وضعيت موجود برابر نمي

  باشد: و در مورد آزمون فريدمن نيز بدين صورت مي 

  :H1رتبه ها يكسان  نميباشد              :H0رتبه ها يكسان  ميباشد 

  و آماره آزمون فريدمن بدين صورت محاسبه ميگردد:
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  توزيع پرسشنامه و نظرسنجي -18

بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران از پرسشنامه در اين تحقيق، به منظور بررسي عوامل موثر 

  متغير ميباشد.  43سؤال كلي و  8استفاده شده است. پرسشنامه تحقيق شامل 

براي توزيع و گردآوري پرسشنامه ابتدا با مراجعه حضوري به شركتهاي كارگزاري، سرمايه گذاري و بانكها 

و مالي آنها قرارگرفت.سپس با مراجعه مجدد،پرسشنامه  ITپرسشنامه هاي پژوهش در اختيار متخصصين 

  هاي تكميل شده،گردآوري شدند.

(از يك تا پنج)  12گيري تمامي سؤاالت از مقياس ليكرتپرسشنامه در ضميمه ارائه شده است. براي اندازه

قياس از گيري نگرش مقياس ليكرت است. اين مهاي اندازهترين مقياساستفاده شده است.يكي از رايج

ها شود. اين گويهها (عبارات) كه به ترتيب خاصي تدوين شده است، ساخته مياي منظم از گويهمجموعه

-گيري داراي فاصلههايي كه از لحاظ ارزش اندازهگيري را به صورت گويهحاالت خاصي از پديده مورد اندازه

ز عبارات مساعد و نامساعد درباره پديده ها معموالً اكند. براي تدوين گويهاست، عرضه مي 13هاي مساوي

دهنده ميزان موافقت خودرا با هر يك از عبارات در شود. پاسخگيري به تعداد مساوي استفاده ميمورد اندازه

دهد. سپس پاسخ بندي شده كه معموالً از يك تا پنج (يا هفت) درجه است نشان مييك مقياس درجه

ها شود. حاصل جمع عددي اين ارزشگذاري مينظر عددي (رتبه) ارزشها از آزمودني به هر يك از گويه

  ] [5دهدنمره آزمودني را در اين مقياس به دست مي

  اسخ سواالت پژوهش ومحاسبات آماريپ-19

هدف اصلي از تحليل عاملي در پژوهش حاضر , بررسي اين موضوع است كه عوامل موثر بر گسترش خدمات 

ايران كدامند؟ براي اين منظور ابتدا از طريق تحليل عاملي اكتشافي به اين مساله بانكداري الكترونيكي در 

                                                 
12 - Likert scale 
13 - Equal appearing interval
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كه آخرين نتيجه محاسبات تحليل اكتشافي است و بعد از چرخش  2پرداخته شد. از طريق خروجي جدول 

(عامل  توان گفت كه عامل اول ها نشان داده شده, با بررسي هريك از سواالت عوامل هفتگانه در باال مي عامل

شود كه در ستون اول از ماتريس جزئي چرخش يافته  حقوقي) بعنوان مهمترين و اولين عامل شناخته مي

بر روي  310/0بر روي سوال پنجم و كمترين آن  765/0دهد. در اين عامل بيشترين بار عاملي  نشان مي

دهد. اما  مبستگي بااليي نشان ميسوال اول قرار دارد. همچنين چهار سوال از ديگر عوامل نيز با اين عامل ه

در چنين مواردي با وجود داشتن بار عاملي قابل قبول روي يك عامل به دليل عدم تناسب و سنخيت با 

تر و داراي سنخيت ها ، اين سؤاالت در عاملهاي مرتبطچارچوب نظري تحقيق و نتايج حاصل از مصاحبه

  بندي شدند.باالتر دسته

  ير ساخت حقوقي) عامل اول : ز2جدول( 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/765 قانون به رسميت شناختن اسناد و امضاي ديجيتال 43

 0/758 وجود مراكز ملي تبادالت الكترونيكي ا من  45

47 

ميزان قانون گذاري حمايتي در زمينه خدمات بانكداري و مالي 

 0/693 الكترونيك مانند پرداخت الكترونيك و ...

 0/677 ز حل اختالفات و دعاوي رايانه ايوجود مراك  46

 0/653 قانون حفظ حريم شخصي     44

  قانون گذاري جهت دسترسي همگاني به سرويسهاي مخابراتي  49

0/633  

  

42  
  قوانين مربوط به تراكنشهاي مالي

0/571  

  

40  
  قوانين مرتبط با جرائم رايانه اي

0/552  

  

41  
 قوانين مرتبط با رمزنگاري و امنيت

0/514  

  

48  
  وجود استانداردهاي الزم جهت استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك

0/479  

  

39  
  قوانين مالكيت معنوي

0/310  

  

دومين عامل مهم بعد از عامل حقوقي، عامل فرهنگي است كه در ستون دوم ماتريس جزئي چرخش يافته 

بر روي سوال  486/0كمترين بار عاملي  بر روي سوال دوم و 690/0شود. بيشترين بار عاملي  مالحظه مي
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در عامل مذكور قرار  7و  3سوال عامل فرهنگي، دو سوال  7چهارم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از 

  دهند.  عامل فرهنگي را تشكيل مي 5/0سوال ديگر با بارهاي عاملي بيش از  5گيرد و  نمي

  زير ساخت فرهنگي) عامل دوم: 3جدول (

 بار عاملي متغير سؤال

33 

ميزان اعتماد و تمايل مردم به استفاده از خدمات بانكداري 

 0/690 الكترونيك

36 

ميزان آگاهي مديران ارشد سازمانها ، شركتها و ... از كاربردها و 

 0/654 مزاياي خدمات بانكداري الكترونيك 

37 

ده از ميزان تمايل مديران ارشد سازمانها ، شركتها و ... به استفا

 0/568 خدمات بانكداري الكترونيك

32 

ميزان آگاهي مردم از كاربردها و مزاياي خدمات بانكداريي 

 0/527 الكترونيك

35  

ميزان استفاده از رسانه هاي ملي مانند راديو وتلويزيون جهت آگاه 

  سازي مردم

  0/486 

  

كه در ستون سوم ماتريس جزئي  سومين عامل مهم بعد از عوامل حقوقي و فرهنگي، عامل اقتصادي است

بر  476/0بر روي سوال اول و كمترين بار عاملي  655/0شود. بيشترين بار عاملي  چرخش يافته مالحظه مي

سوال عامل سوم يعني عامل  5روي سوال چهارم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي، 

توان  ت به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي عامل سوم، ميكنند، همچنين باعناي اقتصادي را تبيين مي

  عاملي انساني و اقتصادي را بعنوان يك عامل درنظر گرفت.
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  ) عامل سوم: زير ساخت انساني و اقتصادي4جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/653 ميزان سرمايه گذاري در پروژه هاي بانكداري الكترونيك 19

20 

ي در تحقيق و توسعه در زمينه بانكداري ميزان سرمايه گذار

 0/649 الكترونيك

 0/518 ميزان رقابت ارائه دهندگان خدمات بانكداري الكترونيك 23

 0/502 و مالي در سازمان ITوجود نيروي متخصص  24

21 

ميزان سرمايه گذاري (مشاركت) بخش خصوصي در انجام پروژه 

 0/500  هاي بانكداري و مالي الكترونيك

22  

ميزان برخورداري از تسهيالت دولتي در انجام پروژه هاي بانكداري 

 0/476      و مالي الكترونيك

 0/421  و مالي الكترونيك ITبرگزاري آموزشهاي با كيفيت در زمينه  27

 0/407  و مالي خارج سازمان ITدسترسي به نيروهاي  25

  

صادي، عامل مالي است كه در ستون چهارم ماتريس چهارمين عامل مهم بعد از عوامل حقوقي، فرهنگي و اقت

بر روي سوال دوم و كمترين بار عاملي  792/0شود. بيشترين بار عاملي  جزئي چرخش يافته مالحظه مي

بر روي سوال پنجم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي، همه سوالها عامل چهارم  308/0

  كنند. مي يعني عامل مالي را تبيين

  

  ابزارهاي مالي  )  عامل چهارم:5جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/792  از طريق حساب بانكي  پرداخت الكترونيكي 15

 0/745 انجام امور بانكي توسط موبايل  14

 0/635  وضعيت چكها  16

 online 0/511كنترل حسابهاي بانكي بصورت   17

 0/308  نقل و انتقال وجه  18

  

امل مهم بعد از عوامل حقوقي، فرهنگي، اقتصادي و مالي، عامل مديريتي است كه در ستون پنجم ماتريس جزئي پنجمين ع

بر روي سوال چهارم  379/0بر روي سوال دوم و كمترين بار عاملي  616/0شود. بيشترين بار عاملي  چرخش يافته مالحظه مي

  كنند. لي، همه سوالها،عامل پنجم يعني عامل مديريتي را تبيين ميقرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عام
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  زير ساخت مديريتي) پنجم : 6جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

29 

وجود سياستهاي خاص تسهيالتي و حمايتي براي ارائه دهندگان 

 0/616 خدمات مالي و بانكداري الكترونيك

 0/471 زمانهااولويت بانكداري الكترونيك براي مديران سا 28

30 

وجود مركزي جهت راهبرد و هدايت فعاليتهاي بانكداري  و مالي 

 0/449 الكترونيك

31  

وجود استراتژي بانكداري الكترونيك در شركتها و سازمانهاي ارائه 

 it 0/379كننده خدمات مالي و 

  

زيرساخت فني است كه  ششمين عامل مهم بعد از عوامل حقوقي، فرهنگي، اقتصادي، مالي و مديريتي عامل

بر روي سوال  783/0شود. بيشترين بار عاملي  در ستون ششم ماتريس جزئي چرخش يافته مالحظه مي

بر روي سوال ششم قرار دارد. باتوجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي،  410/0دوم و كمترين بار عاملي 

بار عاملي ضعيفي  7كنند. و سوال  تبيين ميسوال عامل ششم يعني عامل زيرساخت فني را  7سوال از  6

  شود. دارد كه از مجموعه سواالت عامل فني كنار گذاشته مي

  

  زير ساخت فني) عامل ششم: 7جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/783 اينترنت 8

 0/774 تلفن 7

 0/525 كامپيوتر 11

  e-mail( 0/447پست الكترونيكي(  9

  0/446  وب سايت  10

  0/410  فكس  12

  

با توجه به نتايج بدست آمده از بارهاي عاملي عامل هفتم،ميتوان گفت سواالت سوم و هفتم از زير ساخت 

فرهنگي كه بارعاملي را در عامل فرهنگي نشان ندادند در عامل هفتم داراي بار عاملي بااليي ميباشند،سوال 
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دانشگاهي را ميتوانند تبيين  ل آموزشو اين دو، عامل هفتمي به نام عام 739/0و سوال هفتم 717/0سوم

  كنند.

  

  زير ساخت آموزش دانشگاهي) عامل هفتم : 8جدول 

 بار عاملي متغير سؤال

 0/739 درصد فارغ التحصيالن فناوري اطالعات و ارتباطات 38
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ميزان ادبيات دانشگاهي،تحقيقات و برنامه هاي آموزشي در زمينه 

 0/717  خدمات بانكداري الكترونيك

  

عوامل موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران در پاسخ به سوال اول پژوهشي، يعني 

توان گفت باتوجه به نتايج بدست آمده از تحليل عاملي كه در باال به نتايج آنها پرداخته شد،  ميكدامند؟ 

به ترتيب اهميت و بارهاي مهمترين و موثرترين عوامل بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران 

  عاملي و مقدار واريانس تبيين شده، عبارتند از: 

  عامل يا زيرساخت حقوقي و قانوني - 1

 عامل يا زيرساخت فرهنگي و اجتماعي - 2

 عامل يا زيرساخت انساني و اقتصادي - 3

 عامل يا ابزارهاي مالي -4

 عامل يا زيرساخت مديريتي و سياستي  - 5

 عامل يا زيرساخت فني -6

 دانشگاهي خت آموزشعامل يا زيرسا -7
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  نمودارچارچوب نهايي عوامل موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك             
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 8اي فريدمن استفاده شد كه نتايج آن در جداول  براي پاسخ به سوال سوم پژوهش از نتايج آزمون رتبه

تگانه موثر بر گسترش خدمات بانكداري شود. جدول ذيل رتبه ميانگين هر يك از عوامل هف مالحظه مي

دهد. رتبه ميانگين هر يك از عوامل نشان دهنده درجه يا ميزان عملكرد ضعيف يا  الكترونيك را نشان مي

پاسخگو (كارشناسان و متخصصان تكنولوژي اطالعات و فعاالن  210قوي براي آن عامل است. از نظر 

اقتصادي  -)، انساني4.41)، آموزشي (6.08به ترتيب عامل فني (ميانگين،  بازارهاي مالي) باتوجه به رتبه 

) داراي بيشترين عملكرد و يا به عبارت ديگر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك 4.09)،فرهنگي(4.3(

) و 3.15) ، مالي (3.5اند. و از سوي ديگر عواملي چون عامل مديريت ( در ايران بيشترين اثرگذاري را داشته

  اند. ) داراي عملكردي ضعيف در گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در ايران بوده2.47حقوقي (

  

  ) رتبه ميانگين عوامل هفتگانه موثر بر گسترش خدمات بانكداري الكترونيك8جدول               

  آماره ها

  عوامل بانكداري الكترونيكي

  رتبه ميانگين

Mean Rank 

  6.08 فني

  4.41 آموزشي

  4.3 اقتصادي –انساني 

  4.09 فرهنگي

  3.5 مديريت

  3.15  مالي

 2.47  حقوقي

  

  

بنديها از نظر آماري نيز معنادار هستند؟ براي پاسخ از نتايج آزمون  حال بايد پرسيد آيا اين تفاوتها و رتبه

ان ، نتايج معناداري آزمون فريدمن را نش20-4ارائه شده، استفاده مي شود.جدول 9فريدمن كه در جدول 

دهد، نتايج بدست آمده حاكي از معناداري تفاوت بين ميزان كاركرد قوي و ضعيف عوامل هفتگانه در  مي

دو بدست  گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران از نظر پاسخگويان است. چرا كه مقدار مجذور كاي

) بيشتر است. همچنانكه 38/15از مقدار جدول (  01/0در سطح آلفاي  6) با درجه آزادي 54/370آمده (

كمتر است. بنابراين فرض صفر رد شده و فرض يك را  01/0) از سطح آلفاي =000/0sigسطح معناداري (

 پذيريم. مي
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  ): نتايج آزمون معني داري فريدمن9جدول 

هاي آماري شاخصه  

    

  مقدار بدست آمده

  N(  210تعداد (

(  مجذور كاي
2

x(  
54/370  

  d.f(  6درجه آزادي (

  Sig(  000/0داري ( سطح معني

 

  

  پيشنهادات براي تحقيقات آني  

باتوجه به نتايج ويافته هاي حاصل ازانجام تحقيق و محدوديتهاي فراروي محقق، در راستاي كمك به تكامل 

  ي پردازيم.فرايند الكترونيكي شدن خدمات مالي وكمك به تحقيقات آتي دراين بخش به ارائه پيشنهادات م

مي توان از چارچوب ارائه شده دراين تحقيق به عنوان بخشي از برنامه ريزي جامع فن آوري اطالعات 

  دربخش مالي و بانكي استفاده كرد.

  براي ارائه يك برنامه جامع فن آوري اطالعات دربخش مالي و بانكي بايد موارد زير راطي كرد:

 شناسايي وضعيت موجود  - 1

 لوب باتوجه به اهداف واستراتژي ها و شرايط ومحدوديتهاشناسايي وضعيت مط - 2

 شناسايي عواملي كه باعث بوجود آمدن شكاف بين وضعيت موجود ومطلوب شده است. - 3

 شناسايي كارهايي كه به از بين بردن اين شكاف كمك مي كند. - 4

مهاي اول ودوم در تحقيقاتي كه درآينده انجام شوند مي توانند در ادامه اين تحقيق ، به بررسي كامل گا

برنامه ريزي جامع فن آوري اطالعات دربخش مالي و بانكداري بپردازند، به عنوان مثال مي توان گفت در 

گام اول بايد آمادگي الكترونيكي بخش مالي و بانكي مورد بررسي قرار گيرد ويا درگام دوم بايد به بررسي 

ي كه با آنها روبرو هستند پرداخت. همچنين دقيق استراتژي هاي موسسات مالي وشرايط ومحدوديتهاي

تحقيقات آتي مي توانند به گامهاي سوم وچهارم برنامه ريزي جامع فن آوري براي اطالعات در بخش مالي 

بپردازند به اين ترتيب كه مي توان به تحليل شكاف پرداخت و عوامل به وجود آورنده ي شكاف بين وضعيت 

در گام بعد ، راه حلهايي براي ازبين بردن اين شكاف ارائه دهند. همچنين موجود ومطلوب راشناسايي كنند و



                                                                                                                                       

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيكي و نظام يش بيناولين هما 

 

تحقيقات آتي مي توانند هريك از فاكتورها رابا جزئيات بيشتري مورد بررسي قرارداده و راه حل هاي جزئي 

  تر ودقيق تري براي رسيدن به وضعيت مطلوب ارائه دهند.
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جایگاه شبکه ماهواره اي در زیرساخت مخابراتی بانکداري 
   الکترونیک

  
شرکت خدمات انفورماتیک،   - مهدي جعفري نجفی، رئیس گروه مهندسی و توسعه شبکه فضایی

m_jafari@isc.iranet.net  
  

  یدهچک

انتخاب بدلیل ضعفهاي  یقینا این. بانکداري نوین الکترونیک در کشور بر بستر مخابرات ماهواره اي آغاز گردید
عمده زیرساخت مخابرات زمینی کشور در آن برهه و نیاز سیستم بانکی به بستري امن، گسترده و با قابلیت 

دستی بر بسترهاي /با انتقال تدریجی سرویس هاي بانکی از بسترهاي کاغذي. توسعه سریع بوده است
لی و تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي، رشد تقاضا مخابراتی، و اثر مثبت و چشمگیر آن بر گردش پو/الکترونیک

هم  از جانب بانکها و هم مشتریان آنها، به منظور جایگزینی روالهاي قدیمی بانکی و ارائه سرویس هاي نوین بیش 
  . این امر نیاز به بسترهاي مخابراتی سریعتر و با ظرفیت بیشتر را پدید آورد. از پیش سرعت گرفت
اولیه بکارگیري ارتباط ماهواره اي در بستر مخابراتی شبکه بانکی کشور، دوره فترتی براي پس از رشد پرشتاب 

اما . بودآن با رشد سریع بستر مخابرات زمینی از چندي پیش آغاز گردید، که نتیجه محدودیتهاي این نوع ارتباط 
تکنولوژي شروع و بسرعت در تحول شگرفی در ساختار و کیفیت مخابرات ماهواره اي به مدد پیشرفت  به تازگی

در این رنسانس شبکه هاي ماهواره اي بجز مشکل تاخیر لینک که جزو ذات این نوع ارتباط است، . حال رشد است
مابقی مشکالت بگونه اي حل شده است که از هم اکنون می توان به وضوح پیشتازي آنرا در عرصه بسترهاي 

  .مخابراتی گسترده در آینده بسیار نزدیک دید

  

  مقدمه

سیر مخابرات از ارتباطات تلفنی شروع و سپس با . وارد شده استمخابرات عرصه ارتباط از طریق ماهواره دیرزمانی است که در 
اما با . یموده شده استدر این صنعت پهمین مسیر نیز کم و بیش توسط ماهواره  ادامه یافته، وپخش رادیویی و تلویزیونی 
کامپیوترهاي تولید و افزایش تعداد . صورت دیگري بخود گرفتکه هاي تبادل داده، مخابرات رشد اطالعات و نیاز به شب

ebps/90-189 
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شخصی و نقش آنها در تولید و تبادل داده ها، رشد نمایی حجم داده ها و به تبع آن نیاز به خطوط انتقال داده پرظرفیت را 
  . تسریع رشد نمایی این نیاز گردیدظهور اینترنت نیز عامل موثر و مهم دیگري در . بیش از پیش موجب شد

خطوط زمینی به طور . ددرگو برقراري آنها میسر تمام دانش مخابرات به میدان آمد تا ساخت مسیرهاي ارتباطی  برههدر این 
پس کوچه هاي و کوچه  ها خیابان ،ساخت بزرگراهها در مقیاسی کمتر، دراي  و ماهواره wirelessوسیع و انواع خطوط 

  . اما این پایان ماجرا نبود. دل داده ها نقشی را بعهده گرفتندتبامسیر 
اینترنت عوامل نوظهوري در رشد نیاز به خطوط شبکه ها و به ویژه اتوماسیون سیستم هاي قدیمی و گسترش آنها بر بستر 

  :این عوامل را در موارد ذیل می توان خالصه کرد. پرظرفیت ارتباطی را موجب شدند

 ترسرویس هاي جدید 

 نیاز به تعریف و بکارگیري کیفیت در ارائه سرویس 

 امنیت در تبادل داده هاي سرویس 

  سرویسو دسترسی به ماندگاري 

این عوامل در کنار عامل همیشگی قیمت سرویس، موجب تغییراتی در تعریف نیازها و در نتیجه ساختار شبکه هاي ارتباطی 
دیگر . تشدید و فاز جدیدي براي آن آغاز شدابرات و شبکه هاي تبادل داده بدین ترتیب بود که رقابت در عرصه مخ. گردیدند

کیفیت، امنیت و  هاي بیشتر، بهمراه بلکه کاربران نیاز به سرویس. مخابرات صرف برقراري ارتباط و اتصال به شبکه نیست
  .ماندگاري تعریف شده دارند

همواره در پی انطباق از این قاعده مستثنی نبوده و  ،مخابراتیاتی مهم و بعضا حیارتباط ماهواره اي بعنوان یکی از بسترهاي 
به یقین تغییرات شگرفی که طی چند سال اخیر در صنعت ارتباط ماهواره اي به . مشخصات خود با نیاز بازار بوده و هست

حفظ  - گی هاي مورد نیاز کاربربا ویژ -برقراري ارتباطوقوع پیوسته، نه تنها آنرا همچنان بعنوان یکی از گزینه هاي بی بدیل 
  .کرده، بلکه می توان به نوعی پیشتازي آنرا در این عرصه بوضوح دید

به تغییرات ارتباطی بانکی کشور، بعنوان یکی از کاربران صنعت مخابرات شبکه لزوم توجه بیشتر  ،نگارش این مقالهعلت اصلی 
مقاله برآنیم تا برخی پیشرفت ها در تکنولوژي و تغییرات در معماري لذا در این . این حیطه و بویژه مخابرات ماهواره اي است

و شبکه هاي ماهواره اي را بیان نماییم، تا پس از آن بتوان جایگاه درست این نوع ارتباط در شبکه بانکی کشور ایران را ترسیم 
  .نماییمبراساس آن برنامه ریزي 

  

 ویژگیهاي ارتباط ماهواره اي -1

 km – 2000 km 160به فاصله  LEOمدار . قرار می گیرند GEO3و  LEO1 ،MEO2در سه نوع مدار ال معموماهواره ها 
دلیل آنکه ماهواره در این مدار نسبت به زمین ساکن نمی ماند، از شبکه اي از ماهواره ها در ه ب. می شود گفتهاز سطح زمین 

و پوشش هزینه سنگین برپایی شبکه باند پهن در این مدار دلیل ه ب. می شودساعته استفاده  24این مدار به منظور پوشش 
عمده ترین ویژگی مطلوب آن تاخیر کم در لینک ارتباط فضایی . استفاده از آن براي تبادل داده ها بسیار محدود استکم، 
  .است

                                                
1 Low Earth Orbit 
2 Medium Earth Orbit 
3 Geostationary Earth Orbit 
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 Navigationاین مدار عمدتا جهت . از سطح زمین اطالق می شود km – 20000 km 2000به فاصله بین  MEOمدار 
لذا . را دارد LEOتقریبا همان مشکالت ماهواره ها در مدار  .در محدوده این مدار قرار دارند GPSماهواره هاي . بکار می رود

  .براي ارتباط داده ها بندرت بکار می رود

کم بودن  مهمترین مشکالت این مدار تاخیر زیاد لینک و. از سطح زمین اطالق می گردد km 35863به فاصله  GEOمدار 
اما در این فاصله پوشش ماهواره روي زمین وسیعتر . سطح سیگنال هاي دریافتی است، که هردو ناشی از فاصله زیاد می باشد

همین دو موضوع این مدار را براي کاربردهاي پخش سیگنال در محدوده وسیع و . و ماهواره نسبت به زمین ساکن می ماند
  .می شود GEOاین مقاله محدود به بررسی ارتباط فضایی از طریق ماهواره هاي  .ستمناسب کرده ا Broadbandارتباطات 

 .ایفا می کندفضایی نحوه پوشش سیگنال ماهواره در محدوده جغرافیایی، نقش عمده اي در کیفیت و قیمت تمام شده ارتباط 
  :ه معموال سه باند را شامل می شوداز دیگر پارامترهاي موثر بر ارتباط فضایی باند فرکانسی سیگنال هاي آن است، ک

 C-Band :3.4 – 4.8 GHz(downlink)   7.0 – 5.7  و GHz(uplink)  

 10.7 – 12.75 GHz(downlink) :Ku-Band  14.50 – 13.75و GHz(uplink) 

 Ka-Band :17 – 21 GHz(downlink)    31 – 27و GHz(uplink)  
ولی در عوض حساسیت لینک به پدیده هاي جوي مانند برف و . ی یابدهرچه باند فرکانسی باالتر باشد قطر آنتن کاهش م

، SSPA4 ،LNA5مانند  مورد نیاز در لینک فضایی ضمنا با افزایش فرکانس قیمت تجهیزات .باران بیشتر می شود
Up/Down Converter هواره هاي لینک فضایی از طریق مادر در حال حاضر بیشتر ارتباطات داده اي . افزایش می یابد... و

  . انجام می شود Kuباند 
  :استبه سه صورت  ماهواره گفته می شود، Footprintکه به آن  معموال پوشش ماهواره روي بخشی از سطح زمین

 Global : بوده و تقریبا یک سوم سطح زمین را پوشش می دهد °17پهناي سیگنال تشعشعی ماهواره حدود. 

 Regional:  بخشی ازGlobal Zone است °5پهناي سیگنال تشعشعی حدود ره را پوشش داده و ماهوا. 

 Spot Beam : ولی در عوض توان  .را پوشش می دهد -°2با پهناي سیگنال کمتر از  –بخش کمی از سطح زمین
  .سیگنال به مراتب بیشتر بوده و لذا اندازه آنتن مورد نیاز کاهش می یابد

  .آمده است 3و  2و  1کل هاي ماهواره ها در ش Footprintنمونه اي از انواع 

                                                
4 Solid State Power Amplifier 
5 Low Noise Amplifier 
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  Global Footprint – 1شکل

  

  
  Regional coverage -2شکل
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   Spot beam coverage -3شکل

بدلیل شرایط دشوار تعمیر ماهواره، تجهیزات بکار رفته در آنها بصورت . سال است 15طول عمر ماهواره ها معموال در حدود 
Fault Tolerant لذا میزان . طراحی و پیاده سازي می شودAvailability  می باشد %99.98ماهواره ها اعدادي باالتر از. 

و . ماهواره عمدتا بالغ بر چند صد میلیون دالر می شود عملیات و راهبريهزینه هاي طراحی، ساخت، قرار دادن در مدار و 
  .ي را افزایش می دهدهمین امر تا حدود زیادي قیمت برپایی ارتباط ماهواره ا

  

  VSAT6شبکه  -2

نودهاي . استفاده از آنها جهت تبادل داده در شبکه هاي کامپیوتري است Ku-Bandیکی از کاربردهاي عمده ماهواره هاي 
هر دو نود شبکه  Meshدر روش . Starو  Mesh: ، که عبارت است ازمتصل می شوندیکدیگر  هشبکه معموال به دو صورت ب

واضح است . کلیه تبادالت داده از طریق یک گره مرکزي انجام می شود Starاما در روش . یکدیگر مرتبط هستندمستقیما با
اما . تعداد نودهاي شبکه نمی تواند زیاد باشدارتباطات، بدلیل پیچیدگی تاخیر لینک کاهش می یابد، ولی  Meshکه در روش 

 یا Star ، بصورت WAN7برپایی شبکه در واقع به معناي  VSATه شبک. محدودیتی از این نظر وجود ندارد Starدر روش 
Mesh البته از لینک فضایی بعضا براي ارتباط  .استسیگنال ماهواره  از طریق لینک فضایی در محدوده پوشش تشعشع
Trunk دو نقطه نیز استفاده می شود - فقط-بین.  

  :شامل دو مجموعه تجهیزات استهر پایانه  VSATدر شبکه 
1- Indoor Unit :اشبکه کاربر را ب/به بیانی همان مودم خاص ارتباطات فضایی است که اتصال تجهیزات Outdoor Unit 

  .برقرار می کند
2- Outdoor Unit : ،شامل؛ آنتنBUC8 ،LNB  که ارتباط ... و ،Indoor Unit را با ماهواره برقرار می نماید.  

                                                
6 Very Small Aperture Terminal 
7 Wide Area Network 
8 Block Up Converter  
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  :شده استنشان داده نمونه  VSATاجزاء یک  4-در شکل

  
   VSATپایانه یک اجزاء  :4-شکل

 Meshشبکه هاي . چند پایانه تا چندین هزار پایانه در هر شبکه پیاده سازي می شوندمقیاس در  VSATشبکه هاي 
VSATدر ارتباط ) کیفیت سیگنال(علت آنست که باتوجه به محاسبات بودجه لینک. حداکثر شامل چند ده پایانه هستند

و از طرفی مدیریت و کنترل تجهیزات و نیز  شد،گران خواهد از یک طرف هزینه تجهیزات پایانه ، Meshاز نوع  فضایی
معموال راه  Star VSATبه همین دلیل شبکه هاي . دشپیچیده می باماهواره  دریافت/دسترسی پایانه ها به کانالهاي ارسال

اقع در این نوع شبکه ها، هزینه زیاد و پیچیدگی شبکه در در و. هستندپایانه  100در مقیاس بیش از بویژه حل ارزانتري 
. دمانمی باقی  4000$-2000$ ودهحدممعموال در  VSATخالصه شده، و قیمت تجهیزات پایانه ) HUB(ایستگاه مرکزي

با  meter 4.9معموال بیش از  HUBاست، قطر آنتن  cm – 2.4 meter 60که قطر آنتن پایانه  بطور مثال در حالی
  .است... و  auto tracking ،De-Iceاناتی چون امک

مربوط به ترافیک  FL. تعریف می شود Return Linkو چندین  Forward Linkیک  Star VSATدر شبکه هاي 
HUB  به پایانه هاست، وRL- ها کانالهاي ارسال از سمت پایانه ها بهHUB ظرفیت حداکثر . هستندFL  انواع شبکه هاي

VSAT 200-100حدود حال حاضر بوده و در  با هم متفاوت Mbps و ظرفیت هر کانال ،RL 512 Kbps-12 Mbps 
به کانالهاي  به منظور دسترسی بهینه پایانه ها VSATپروتکلها و معماریهاي گوناگونی در شبکه هاي . 9می باشد

جبران تاخیر لینک فضایی در  ،د ماهواره، مقابله با شرایط نامساعد جوي، افزایش بهره وري از پهناي باندریافت ماهواره/ارسال
این امر موجب عدم . طراحی و پیاده سازي می شود HUBو کنترل و مانیتورینگ پایانه ها در  عملکرد پروتکلهاي شبکه

                                                
  .صادق است Kuدر باند  VSATاین مطلب در خصوص شبکه هاي :  9
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محصول یک (VSATبه گونه ایکه نمی توان از پایانه یک نوع شبکه . با یکدیگر شده است VSATسازگاري شبکه هاي 
تالشهایی به منظور رفع این (استفاده کرد) محصول شرکت دیگر( VSATنوع دیگري از شبکه  HUBبا ط براي ارتبا) شرکت

 VSATیک شبکه  HUBاشکال آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ولی تاکنون اجراي عملی کارکرد دو نوع پایانه متفاوت در 
و  جهت انطباق آن با کاربري خاص VSATمختلف همین موارد بررسی و ارزیابی دقیق فنی شبکه هاي . )گزارش نشده است

  .را می طلبدانجام انتخاب نهایی 
دي که امکان ریا در مواراه اندازي سریع ارتباط، ، خطوط دیگر Backupاکنون رویه معمول آنست که از لینک فضایی بعنوان 

  :دلیل عمده بر این امر مترتب استسه . استفاده می شود ،میسر نباشد wirelessداشتن لینک زمینی یا سایر ارتباطات 

 در مقایسه با انواع دیگر قیمت زیاد لینک فضایی 

 تاخیر زیاد لینک فضایی 

  لینکهاانواع دیگر پهناي باند کمتر لینک فضایی در مقایسه با  

عیت در رخ داده، این وض VSATاما با پیشرفت هایی که طی چند سال اخیر در ساختار و معماري ماهواره ها و شبکه هاي 
  .خواهیم پرداخت هاحال دگرگونی است، که در ادامه به توضیح آن

  

  ارتباط ماهواره اي محدودیتهايمزایا و   -3

در در یک محدوده جغرافیایی، یکنواخت سیگنال آن  -نسبتا -عمده مزایاي ارتباط ماهواره اي معموال ناشی از پوشش وسیع و 
باین ترتیب برپایی یک ارتباط ماهواره اي بین هر دو نقطه در محدوده پوشش  .است WANمقایسه با سایر انواع شبکه هاي 

  :بطور کلی مزایاي ارتباط ماهواره اي در موارد ذیل خالصه می گردد. ماهواره، بسیار ساده و سریع صورت می گیرد

 در دسترس بودن بستر ارتباطی در هر لحظه و در هر مکان 

 و سایر لینک ها بستر مخابرات زمینی شبکه در هم تنیدهدر مقایسه با (سادگی بستر ارتباطی( 

 دسترسی به ظرفیت بستر ارتباطی بر اساس میزان نیاز و در زمان نیاز 

 قابلیت برپایی سریع ارتباط و سرویس در هر مکان و با هزینه یکسان 

 قابلیت برقراري ارتباط در حین حرکت 

  هبسیار باالي ماهوارو نرخ دسترسی قابلیت اعتماد 

 در مقایسه با سایر انواع لینکها(عیب یابی و رفع سریع مشکل ارتباطی( 

  براي تعداد زیادي پایانه بدون مالحظه موقعیت مکانیقابلیت پخش همزمان 

  :عمده ترین مشکالت ارتباط فضایی شامل موارد ذیل است

  تاخیر 

 نسبت به  خطوط زمینی(ظرفیت محدودتر( 

 و پدیده هاي خورشیدي ويحساسیت کیفیت ارتباط به شرایط ج 

 هزینه ارتباط 

  عدم سازگاري پایانه هايVSAT شرکتهاي مختلف با یکدیگر 
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، محدود به شرایط WANباعث آن شده که استفاده از لینک فضایی در شبکه هاي و محدودیتها در اصل همین مجموعه مزایا 
   .، که در بخش قبل بیان شداضطرار گردد

  

  رتباطات ماهواره ايتکنولوژیهاي جدید در ا -4

کاربران، نیاز ، یا افزودن امکانات و قابلیت هاي جدید با توجه به رفع محدودیتهاي ارتباط ماهواره ايو  به منظور کاهش
مجموعه این . شده و کماکان در جریان استآغاز  VSATتجهیزات شبکه هاي سازنده تالشهاي زیادي توسط شرکت هاي 

در ادامه به . در کاربرهاي گوناگون انجامیده و این روند همچنان ادامه دارد VSATز شبکه هاي تالشها به افزایش استفاده ا
  .توضیح برخی از مهمترین این موارد خواهیم پرداخت

1- 4-Carrier Super Positioning  
بدون داشتن  و در ارتباط فضایی هر سیگنال ارسالی به سمت ماهواره داراي فرکانس مرکزي مجزا با پهناي باند مشخص

سیگنال  Carrier 1، فرض کنید 5-در شکل .نشان داده شده است 5-این امر در شکل. همپوشانی با کانال هاي مجاور است
 Carrierبا بکارگیري تکنولوژي . باشد 1به پایانه  2سیگنال ارسالی از پایانه  Carrier 2و  2به پایانه  1ارسالی از پایانه 

Super Positioning می گردد 6- ت این دو سیگنال بصورت شکلوضعی.  

  
  وضعیت دو سیگنال ارسالی: 5-شکل

  
 Carrier Super Positioning: 6-شکل

با این تکنولوژي حدود . در یک فرکانس مرکزي سیگنالهاي خود را به سمت ماهواره می فرستند 2و  1یعنی هر دو پایانه 
این صورت است که هر پایانه سیگنال ه این سیستم ب نحوه کار. اشتکاهش پهناي باند مصرفی در ماهواره خواهیم د 50%

رسالی خود را دارد، با لحاظ اثرات اما چون مشخصات سیگنال ا. متداخل شده خود و پایانه دیگر را از ماهواره دریافت می کند
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و بازیابی سیگنال پایانه مقابل واره از ماهقادر به حذف سیگنال خود از سیگنال دریافتی  ...)شامل تاخیر، نویز و (لینک فضایی
  . است

باین . نیز بکار می رود Star VSATدر شبکه هاي  Point-to-Pointعالوه بر لینک هاي فضایی اکنون این تکنولوژي 
نشان داده  7- در شکل این وضعیت. قرار می گیرند Forward Linkدر زیر کانال  Return Linkترتیب که تعدادي کانال 

  در پایانه ها  10C/Iاما اندکی کاهش نسبت . وجود ندارد RLمشکلی براي استخراج سیگنالهاي  HUBدر سمت  .شده است

  
 VSATشبکه هاي  FL/RLدر سیگنالهاي  Carrier Super Positioning: 7-شکل

  .مرتفع می گردد FLتوان سیگنال در  یبروز خواهد کرد، که با افزایش اندک
4-2 - DVB-S2 Forward Link  

به پایانه ها در  HUBبه منظور ارسال ترافیک از سمت  FLچنانکه پیشتر عنوان شد روشها و پروتکل هاي گوناگونی در مسیر 
استفاده می  FLبراي ارسال سیگنال  TDM11روش از غالبا در شبکه هاي بزرگ . استفاده می شود VSATشبکه هاي 

ي از ترافیک پایانه ها که از نظر زمانی پشت سرهم قرار -Streamبصورت  HUBیگنال از سمت که در آن فقط یک س شود،
، یا اینکه داشب VSATخاص شرکت سازنده شبکه می تواند غیر استاندارد و  Streamفرمت این . ، ارسال می شودندیرمی گ

و  Up conversionیون شده و پس از وارد مرحله کدینگ و مدوالس Streamاین سپس . )MPEGمانند (استاندارد باشد
  . ارسال می شود ،تقویت سیگنال

 FLسیگنال مدوالسیون /مرحله کدینگجهت  DVB-S2 استاندارد از روش VSATشبکه هاي اکثر قریب باتفاق در اکنون 
امکان ، )رندههم در فرستنده و هم در گی(باتوجه به پیچیدگی که در پیاده سازي این سیستم وجود دارد .دشوفاده می است

بلوك دیاگرام سیستم ارسال  8-در شکل. بکارگیري این روش با رشد تکنولوژي ساخت قطعات نیمه هادي میسر شده است
DVB-S2 آمده است.  

  

  
                                                

10 Carrier to Interference Ratio  
11 Time Division Multiplexing  
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  DVB-S2ساختار سیستم ارسال : 8-شکل
  :ذیل است بدست می آید، شامل موارد FLمهمترین ویژگیهایی که با پیاده سازي این سیستم جهت ارسال سیگنال 

 به ازاي شرایط لینک دریافتی هر پایانه بصورت مجزا و کدینگ سیگنال ارسالی /امکان تغییر مدوالسیون 

 پیاده سازيFEC12   بصورتBCH&LDPC13 که داراي بازده باالیی است 

  8امکان پیاده سازي مدوالسیون هاي مرتبه باال، همچون؛PSK ،16APSK  32وAPSK 

و  Es/No = 0 dBدر حد (ر به عملکرد مناسب پایانه ها حتی در شرایط بسیار بد لینک فضاییمجموعه این ویژگیها منج«
 ]1[» .می شود FLو نهایتا کاهش پهناي باند مصرفی ماهواره براي سیگنال  bits/symbol 4.5 – 0.5، داشتن بازده )کمتر

باالتر در شرایط مساعد لینک  Bit Rateبا  HUBز باین ترتیب هر پایانه بصورت مجزا از سایر پایانه ها قادر به دریافت ا
با پیاده سازي این تکنولوژي حداکثر  نهایتا. می گردد) اما بدون قطعی(کمتر در شرایط نامساعد لینک Bit Rateفضایی، و 

Throughput  ارسال ازHUB  در شبکه هايVSAT 120 مرز از Mbps نیز فراتر رفته است.  
4-3 - Protocol Spoofing and Acceleration  

هر چند . در این بخش محدود به این پروتکل می نماییمرا در شبکه ها، بحث خود  TCP/IPپروتکل کاربرد وسیع باتوجه به 
  .طرح استمشابه قابل که این موضوع در خصوص سایر انواع پروتکل ها به صورتی 

جهت تبادل داده ها استفاده  TCPشوند، از پروتکل معموال در برنامه هاي کاربردي و سرویسهایی که تحت شبکه اجرا می 
را به گیرنده فرستاده  Packetباین صورت که فرستنده تعدادي . است  Acknowledgment basedاین پروتکل. می شود
به مقصد نرسیده و دوباره آنرا  Packetپس از مدتی دریافت نشود، فرض می کند که  Ackچنانچه . می شود Ackو منتظر 

تا (را کاهش می دهد Packet، نرخ ارسال TCP Ackدر صورت افزایش فاصله زمانی دریافت فرستنده ضمنا . ل می کندارسا
به  TCPباتوجه به تاخیر ذاتی لینک ماهواره اي، قاعدتا پروتکل ). در شبکه جلوگیري کند Congestionبه زعم خود از بروز 

  . دل داده بشدت کاهش می یابدبدرستی در آن عمل نکرده، و نرخ تبامذکور شیوه 
قرار می گیرد که  ، دستگاهی به منظور جبران اثر تاخیر لینک فضاییVSATشبکه هاي HUB اکنون در دلیل به همین 

TCP Session  پایانه ها را در خودTerminate بدین ترتیب با ارسال . می نمایدAck  بصورتLocal  درHUB مشکل ،
 TCP Acceleratorبه این دستگاه . مرتفع می گردد TCPهاي -Packetکاهش نرخ ارسال دیر رسیدن آنها و در نتیجه 

نیز  TCPالبته اغلب این دستگاهها داراي امکانات بیشتري به منظور عملکرد بهتر پروتکل هاي باالتر از الیه . می گویند
ی می شوند قادر به تشخیص شرایط ماهواره اي طراحهمچنین باتوجه به اینکه این دستگاهها خاص لینک هاي . هستند

  .مختلف لینک فضایی و تطبیق مناسب عملکرد پروتکل بر اساس آن هستند
4-4-  QoS, Security and other Protocols  

و مواردي چون امنیت داده ها، کیفیت  ،خارجشبکه چنانکه پیشتر عنوان شد، اکنون نیاز کاربران از حالت صرف برقراي ارتباط 
  . به آن اضافه شده است... یانی از پروتکل هاي مختلف و سرویس، پشت

واضح است که در ارتباط ماهواره اي امنیت مسیر تبادل داده ها، تا حدود زیادي با توجه به ساختار لینک از پیش رعایت شده 
تاندارد اسروشها و پروتکلهاي  VSATسازندگان تجهیزات شبکه هاي در عین حال اکنون اکثر قریب باتفاق  .است

encryption  ،همچون و امنیتAES-128 ،AES-256 ،IPSec ،VPN ،3DES  مسیر فضایی  در را بر داده ها... و
  .اعمال می نمایند

                                                
12 Forward Error Correction 
13 Low Density Parity Check 
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در شبکه هاي فضایی پیاده سازي  سطحدر دو  - باتوجه به نیاز کاربر و برنامه کاربردي - کیفیت لینک فضاییو تضمین تامین 
اکنون در اغلب  .به نوعی تامین کننده این نیاز است Return Linkحوه دسترسی پایانه به کانال در الیه فیزیکی، ن. می گردد

با توجه به ویژگیهاي ترافیک  Return Linkروشهاي متنوعی جهت دسترسی پایانه ها به ظرفیت کانال  VSATشبکه هاي 
عالوه بر این موارد در الیه هاي باالي . د داردنیز وجو Forward Linkهمین رویه در سمت . قابل تعریف استارسالی کاربر 

  . نیز قابل اعمال بر ترافیک کاربران است QoSروش هاي استاندارد  VSATپروتکلهاي ارتباطی شبکه 
الیه هاي باالتر شبکه را نیز پشتیبانی می کنند، که  Functionalityنقش مودم ارتباط فضایی، عالوه بر ها –VSATامروزه

 ,TCP, UDP, PPoE, PPP, NAT ,ICMP, IGMP, RIP Ver1&2مواردي همچون؛ توان به  از آن جمله می
BGP, DHCP Server/Relay HTTP/S, SSL, VRRP, VLAN, ACL, PBR, PEP, DNS Caching, 

VoIP, Serial Protocol Conversion واضح است که مجتمع شدن این موارد در پایانه  . اشاره کردVSAT  عالوه بر
ازي طرح شبکه در سمت کاربر و کاهش تعداد تجهیزات و اتصاالت، عیب یابی و رفع اشکال را تسریع کرده و از همه ساده س

  . مهمتر قیمت تمام شده برپایی سرویس را کاهش می دهد
  
4-5-  Ka-Band Satellite 

درحالیکه . رود وسیع بکار میپوشش محدوده جغرافیایی  جهت Spot beamیک ، Ku باند  هاي ماهوارهاي  ساختار شبکهدر 
 در این ساختار . رود اي مشابه بکار می مجزا براي پوشش محدوده spot beamچندین  Kaباند  هاي ماهوارهاي  ساختار شبکه

هاي دیگر مانند اینترنت  هاي مرکزي یا دروازه خروجی به شبکه به سیستم Gatewayاز طریق یک  Spot beam چند
و عملکرد  Ka باند در ماهواره Downlinkو   Uplinkهاي  یر موجب می شود که ساختار سیگنالاین تغی. شود متصل می

 Downیعنی عالوه بر مراحل دریافت، . بنماید Ku باند اي با  ماهواره تفاوت عمده ها، این سیگنالماهواره در قبال 
conversion تقویت و ارسال مجدد بر سیگنال ،Uplink   یچینگ بین یند، یک مرحله سوک میکه ماهواره دریافتSpot 

beam اي،  به این معماري در سیستم هاي ماهواره .شودها نیز به آن اضافهBent-Pipe در ادامه این تکنولوژي . گویند
  .خواهد شدتر توضیح داده  بصورت دقیق
نحوه کارکرد   .هاGateway- دیگري دستهدسته کاربران و  یکیشود،  دو دسته ایستگاه زمینی تعریف می Kaدر هر شبکه 

فرستد و گیت وي پاسخ و  ها میGateway-هاي خود را به یکی از  داده سیستم بدین صورت است که ایستگاه زمینی کاربر،
 Feederو  User link: دو نوع لینک تعریف می شود Pipe  Bentلذا، در معماري. گرداند داده الزم را به ایستگاه کاربر برمی

link14 .نک معادل یک هر لیSpot beam  8الی  6است و معموال به ازاي هر Spot beam  ،یک کاربرGateway beam 
  . شود تعریف می

به همین ترتیب دو . دکن ط کاربر را  با ماهواره برقرار میاست، که ارتبا  Up/Downخود داراي دو لینک User Linkهر 
 Userدر ماهواره، با سوپیچ بین یک  Bent Pipeتکنولوژي . شود تعریف می Feeder Linkبراي هر  Up/Downلینک 
Link  وFeeder Link  یک مسیر دادهUpstream  را بین کاربر وService provider به طریق مشابه، . دکن فراهم می
 9-در شکل. شود تشکیل می User Downlinkو  Feeder Uplinkیچ بین یک یکاربر با سو Downstreamمسیر 

  .نشان داده شده است Ka-Bandاز طریق ماهواره  اطی یک شبکه نمونهساختار ارتب

                                                
14 یا   Gateway Link 
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ند در اي ساختار شبکه ماهواره - 9شکل ا   Kaب

4-6-  Frequency Reuse  
. امکان استفاده مجدد از فرکانس را فراهم نموده است، 15MBAتکنولوژي  Ka باند در ارتباطات باند پهن مبتنی بر ماهواره

 زج هب، ها استSpot Beamمستقل از سایر  Spot Beamجغرافیایی پوشش داده شده توسط هر  باتوجه به اینکه محدوده
Spot Beam هاي مجاور، این امکان وجود دارد که باند فرکانسی برخی از-Spot Beam هاي استفاده شده در هر ماهواره
  .دریافت نماید و را همزمان ارسال Beamتواند با تمهیداتی چندین  این ترتیب آنتن ماهواره می به. شودیکسان تعریف 

افزایش ظرفیت پهناي باند، محدوده فرکانسی مورد  بر شود عالوه موجب می، Ka بانددر ماهواره  MBAتکنولوژي بکارگیري 
هاي متعدد بکار رفته و به همان نسبت ظرفیت ترافیک -Spot Beamیا به بیان دیگر یک پهناي باند در . یابدکاهش نیز نیاز 

  . افزایش می یابد Ka-Bandماهواره  در
. در حال فعالیت یا در دست طراحی و ساخت هستند Gbps 100 – 10با ظرفیت   Ka-Bandدر حال حاضر ماهواره هاي 

در مرحله ساخت  HUGHESتوسط شرکت  Gbps 100با پهناي باند  Jupiterدر آمریکاي شمالی ماهواره بطور مثال 
زیر را بصورت همزمان  ترافیک هايمی تواند  Jupiterیعنی  .می باشد Kuماهواره باند  80ا که در مقایسه معادل ب ،است

  :داشته باشد

 800،000 فیلم 
 125،000،000  آهنگ با کیفیتFM 
 000،000،000 ،5/1 مکالمه صوتی 
 000،000،000 ،180 بسته اترنت 

 %80به میزان حدود   به کاهش قیمت ارتباط فضایینهایتا منجر  Kaدر باند  VSATقابلیتها و تغییرات معماري شبکه هاي
  .علیرغم بهبود ظرفیت، کیفیت و امنیت سرویس شده است

                                                
15 Multiple Beam Antennas 
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  بکارگیري ارتباط ماهواره اي در شبکه بانکی کشور -5

 Starبصورت  ،، و شبکه ارتباطی نقاط ارائه دهنده سرویس بانکیTransaction Basedالگوي ترافیک بانکی معموال 
یک سیستم مرکزي وجود دارد که اطالعات کلیه حسابهاي بانکی  ،شبکه هاي بانکی کثر قریب باتفاقعنی که در ابدین م. است

مستقیما به  ... کامپیوتر باجه شعبه و، ATM ،POSتراکنش هاي بانکی، بصورت درخواستی از . می باشددر آن متمرکز 
براي این  Star VSATشبکه هاي . ست کننده برمی گرددو پاسخ از مرکز نیز مستقیما به درخوا ،سیستم مرکزي ارسال

و در نتیجه (VSATو نیز بدلیل قابلیت نصب سریع پایانه  ،به همین دلیل. ل هستنده االگوي معماري شبکه و ترافیک اید
 است که در اکثر کشورهاي در حال توسعه که زیرساخت هاي مخابرات زمینی پوشش الزم را در سطح) گسترش سریع شبکه

این امر در کشورهایی چون هند، . نقطه شروع بستر مخابراتی شبکه بانکی بوده است VSATوسیع نداشته، برپایی شبکه 
پایانه نصب شده در هند  25000حدود  VSATبطور مثال فقط یکی از شرکتهاي سازنده . برزیل و ایران اتفاق افتاده است

 3000یک بانک در برزیل براي تمامی اي دیگر، بعنوان نمونه  .کار می روددارد که درصد قابل توجهی از آن در شبکه بانکی ب
مابقی در حال انعقاد قرارداد براي شعبه آن نصب و  1100حدود در در نظر گرفته که  Backup VSATخط شعبه خود 

  .ارتقاء می یابد %99.95به  %99.50میزان ماندگاري سرویس بانک از  هزینهبا این . هستند

یقینا این انتخاب بدلیل ضعفهاي عمده زیرساخت . ي نوین الکترونیک در کشور بر بستر مخابرات ماهواره اي آغاز گردیدبانکدار
با انتقال . مخابرات زمینی کشور در آن برهه و نیاز سیستم بانکی به بستري امن، گسترده و با قابلیت توسعه سریع بوده است

مخابراتی، و اثر مثبت و چشمگیر آن بر گردش /دستی بر بسترهاي الکترونیک/غذيتدریجی سرویس هاي بانکی از بسترهاي کا
پولی و تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي، رشد تقاضا هم  از جانب بانکها و هم مشتریان آنها، به منظور جایگزینی روالهاي 

و بسترهاي مخابراتی سریعتر و با ظرفیت این امر نیاز به . قدیمی بانکی و ارائه سرویس هاي نوین بیش از پیش سرعت گرفت
  . بیشتر را پدید آوردقابلیتهاي 

یا توسعه بسیاري از شبکه هاي  )VSATاز شبکه (شبکه مخابرات زمینی طی سالهاي گذشته موجب مهاجرترشد قابل توجه 
 VSATشبکه هاي بروز رسانی یقینا یکی از مهمترین عوامل این رخداد عدم توسعه و . مخابراتی بانکها بر آن بستر شده است

، و نیز نیاز و کیوسک ATM ،POSتعداد شعب، تعداد سامانه هاي سرویس بانکی از جمله متناسب با رشد تعداد بانکها، 
گرایش بانکها به راه موجب  عاملهمین ضمنا . استبوده کاربران به سرویس هاي متنوع تر با کیفیت، امنیت و ماندگاري بهتر 

هیچ وجه کارایی و ماندگاري  که به ،شدهخط زمینی  Backupحتی براي کاربري هایی چون  VSAT حل هاي جایگزین
  :ذیل شده است شکالتمجموعه این عوامل منجر به م .ندارندرا  VSATشبکه 

  یکاهش میزان ماندگاري سرویس شبکه هاي بانک -1
اگر ماندگاري ). دقیقه قطعی در روز 7د معادل حدو(است %99.5بیش از معموال  VSATمیزان ماندگاري شبکه هاي 

ماندگاري مجموعه خط میزان فرض کنیم، در این صورت  )دقیقه قطعی در روز 100معادل حدود (%92.0 خطوط زمینی را
اما در ). ساعت قطعی در سال 3.5حدود یا  قطعی در روز ثانیه 35معادل حدود (خواهد شد %99.96برابر  VSATزمینی و 

میزان ماندگاري علیرغم همه  ،استفاده نمی شود Backupبعنوان خط اصلی یا  VSATکه در آنها از  ی ایرانشبکه هاي بانک
  .)ساعت در سال 86دقیقه قطعی در روز یا  14معادل (نیست %99.0تمهیدات بهتر از 

و در  ،یا دچار مغایرت شدهیا انجام نمی شود الزم به توضیح نیست که با این میزان قطعی در شبکه بانکی چه تعداد تراکنش 
 14بطور مثال اگر . بانک می گرددو سرمایه گذاري در درآمد شبکه بانکی و کاهش  هزینه هاي سربار بهتحمیل نتیجه موجب 

در روز است را بصورت یکنواخت فرض میلیون  5هاي آن حدود تراکنش حجم دقیقه قطعی در روز براي یکی از بانکها که 
یا منجر به تراکنش ناموفق می  از دست می رودیا ) تراکنش در سال 18000000یا (راکنش در روزت 50000کنیم، حدود 

میلیارد ریال در سال  45 اقلریال فرض کنیم، حد 2500را ناموفق /موفقمتوسط بانک از هر تراکنش  ضرر/اگر درآمد. شود
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عی در ساعات اداري بیشتر باشد، بدلیل نرخ البته چنانچه احتمال رخداد قط .کاهش درآمد براي این بانک مفروض است
و میزان ضرر ناشی از آن نیز افزایش خواهد شده تراکنش بیشتر در این ساعات، تراکنش هاي از دست رفته یا ناموفق بیشتر 

در افزایش قطعی شبکه منجر به نارضایتی مشتریان بانک شده، و تبعاتی هم چون کاهش سرمایه گذاري را در هر حال، . داشت
   .، که به مراتب ضرر و زیان ناشی از آن سنگین تر استپی خواهد داشت

و با پیچیده،  يساختارکه قادر به ایجاد پوششی معادل ماهواره و در سطحی وسیع باشد، نیازمند  WANبرپایی هر نوع شبکه 
. ذاتی شبکه می گردد Availabilityو نیز  Reliabilityمسلما موجب کاهش  این نقیصه. استتجهیزات زیاد تعداد و تنوع 

و درجه   Reliability ،Availabilityکل ساختار پیچیده در یک سیستم بنام ماهواره با  VSATاما در شبکه 
Redundancy خط زمینی و خط با مشارکت شبکه ارتباطی یک برپایی پرواضح است که لذا . بسیار باال مجتمع شده است

VSAT ،این معماري اکنون در بسیاري از بانکهاي . خواهد داشتدر پی میزان ماندگاري باال را  ي ساده، منعطف و باساختار
   .دنیا عملیاتی است

  خطوط زمینی Backupطرح هاي ناقص جهت  -2

خطوط زمینی یک بانک،  Backupمشاهده می شود که  بعضا Backupبعنوان  VSATاستفاده از شبکه هاي جایگزین در 
را پوشش نمی دهد، یا در برخی مسیرها هاي لینک اصلی مسیرنقاط و در تمامی  Redundancyشبکه اي است که یا 

بوده و دستیابی به نرخ ماندگاري بیش از توجیه فنی این گونه طرحها خدشه پذیر . مجددا از شبکه خطوط زمینی می گذرد
  . می نمایدبعید در کل شبکه  را  99.0%

و وسیع  ی، پوششآنست که با طرحی ساده ،WAN شبکههر نوع  Backupمسیر در  VSATمزیت عمده استفاده از شبکه 
   .ست می آیددباصلی کل مسیر لینک نسبت به کامل  Redundancyباال، و قابلیت اعتماد نرخ ماندگاري  با
 Performance Tuningو مشکل  تنوع لینک ها -3

عدم پوشش کامل در سطح کشور، نیاز به استفاده از آنست که بدلیل ) VSATبغیر از (WANمشکل دیگر سایر شبکه هاي 
مثال میزان (این امر موجب عدم یکنواختی و تغییر مشخصات بستر ارتباطی. انواع لینک به اقتضاي مکان و زمان پیش می آید

در  Switchingو  Routingمعموال براي عملکرد مناسب و بازده موثر برنامه هاي کاربردي و پروتکلهاي . می شود )تاخیر
واضح است که در ساختارهاي متنوع و پیچیده شبکه هاي . براساس مشخصات لینک الزامی است Tuningشبکه ها، انجام 

WAN انجام آن یا به سختی امکان پذیر است، یا عمال بصورت مطلوبی قابل اجرا نبوده و نهایتا شبکه بازده مورد انتظار را ،
ناشی از لینک هاي ارتباطی رد نرم افزارهاي بانکی بر بسترهاي ناهمگون و متنوع بسیاري از مشکالت کارک. نخواهد داشت

  .همین مسئله است
در شبکه بانکی آن است که چون در هر نقطه اي قابل استفاده بوده و نیاز به نوع لینک دیگري  VSATمزیت بکارگیري 

با پارامترهاي  Performance Tuningسه نیست، مشخصات لینک در سراسر شبکه یکنواخت و همسان بوده و لذا پرو
  .قابل انجام است - لینکهامختلف با انواع  WANنسبت به شبکه هاي  -مشخص و معین و با سادگی به مراتب باالتري 

  کندي در  گسترش سرویس بانکی -4
سعه سرویس نیازمند تومسلما . از اهداف مشخص بانکها توسعه سرویس هاي خود به مشتریان و کسب درآمد از این محل است

 VSATیک شبکه  HUBبرپایی . گسترش سرویس بانکی محدود به سرعت گسترش شبکه آن است. بستر ارتباطی است
. زمان نیاز داردساعت  8در هر نقطه اي به کمتر از  VSATپس از آن برپایی ارتباط از طریق . حدودا سه ماه زمان نیاز دارد

بنابراین انتخاب شبکه اي که گسترش آن . دیگر حاصل می شود WANاع شبکه هاي این سرعت گسترش شبکه بندرت با انو
  .با کندي مواجه باشد، ضمن کاهش درآمد بانک اثر نامطلوبی بر وجه آن در نزد مشتریان خواهد گذارد

  کنترل، مانیتورینگ و رفع اشکال پیچیده و زمانبر -5
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به . ، مانیتورینگ و عیب یابی شبکه را مشکل، پیچیده و طوالنی می نمایدساختار پیچیده ارتباطی و تنوع لینکها روند کنترل
سیستم  VSATاز مهمترین مزایاي شبکه . زمانبر و نتیجتا هزینه بر خواهد بودهمین ترتیب روند رفع مشکل پیچیده و 

قل از محل بروز اشکال یکسان و مستبدین معنی که روند عیب یابی شبکه ارتباطی . مانیتورینگ و کنترل متمرکز آن است
سریع روند ترافیک  گشتواضح است که نتیجه این امر باز. همین امر عیب یابی و بازیابی سرویس را تسریع می بخشد. است

  . شبکه و تداوم کسب درآمد بانک است
  

وثر در شبکه از ایفاي نقش م VSATبا توجه به موارد فوق الذکر سوال اینجاست که چه عواملی باعث کنار گذاشته شدن 
  . بانکی شده و راه حل چیست

براساس نیازهاي روز را  VSATي که توانایی سرویس به هزاران پایانه - HUBهزینه هاي سنگین برپایی و بروز نگه داشتن 
موجب افزایش قیمت تمام شده غیره، داشته باشد، و نیز سایر هزینه هاي سربار همچون پهناي باند، مجوزهاي رگوالتوري و 

پرواضح است که لذا . از طرفی تاکنون این صنعت در داخل کشور بومی نشده است. در کشور شده است VSATپایی ارتباط بر
اگرچه سازمانی مانند شرکت خدمات انفورماتیک با . بر روند توسعه و بروز رسانی آن موثر بوده و خواهد بودتحریم مشکالت 

کرده بود، و  خریداري HUGHESاولیه اي که از شرکت  HUBبا توسعه تکیه بر دانش و تخصص مهندسان داخلی توانست 
را در مقطعی چند ساله و در ابعاد چند  VSATسازگار با آن، نیاز بانکهاي کشور به شبکه  VSATنیز ساخت پایانه هاي 

روبرو شده  کنديله تحریم با بدالیل متعددي از جماگرچه متوقف نشده، ولی  اما تداوم این روند. سازدهزار پایانه بخوبی مرتفع 
   .است

گذاشته، که شبکه داخلی همچنین این نکته منفی را در ذهن کاربران  ،VSAT بزرگ عدم توسعه و بروز شدن شبکه هاي
VSAT در حالیکه این تلقی مطلقا نادرست . ، بویژه ظرفیت ترافیکی فعلی بانکها را نداردتوان پاسخ گویی به نیازهاي فعلی

  . مطرح شدداخل کشور است، که پیشتر ی از شرایط بوده و ناش
بالغ بر  2010در سال در کل دنیا هاي تحویل شده -VSATتعداد «، 2011درسال  COMSYS16موسسه طبق آمار 

البته طی دو سال  ]2[» .درصد رشد را نشان می دهد 4ن سال همی ثبت شده طیپایانه بوده، و حجم سفارشات  315000
و نیز توسعه شبکه فیبر نوري در آفریقا،  ،رکود اقتصاد جهانی ،وج تدریجی آمریکا از منطقه خاورمیانهشروع خرقبل بدلیل 

بدلیل تغییرات زیربنایی . فروکش کرده است 2011ولی این روند کاهشی در سال . بودگزارش شده  VSATاندکی افت خرید 
به عرصه جدیدي است، که می تواند در مواردي درحال ورود  VSAT، صنعت شبکه Ka-Bandدر ساختار ماهواره هاي 

 1000قرار گرفتن ظرفیت  COMSYSپیش بینی  .حتی صنعت مخابرات زمینی را دچار مخاطره جدي نماید
Gbps) مجموع ماهواره هايKa-Band و رشد درخواست براي پهناي باند روي این ماهواره ها به  2015تا سال ) در مدار

  .ن مدت استطی همی %900میزان بیش از 
د نیازهاي فعلی بانکها را با نجدید که بتوانو قابلیتهاي داخلی با مشخصات  VSATعدم وجود یا بروز بودن شبکه هاي بزرگ 

قرار نگرفتن آن در جایگاه شایسته خود در شبکه و  VSATعلل نگاه منفی به شبکه مده عمناسب پاسخ گو باشد، از  یقیمت
و  ATMدستگاه  25000شعبه بانک و تعداد بیش از  18000اکنون با وجود بیش از . استبوده اخیر  ناطی سالیبانکی، 

در شعب بانک و سایر نقاط ارائه  VSAT 20000جا داشت که بیش از  ،در سراسر کشور ...و  POSدستگاه  1500000
تعدادي از دارد، که البته نصب شده پایانه هزار  12الی  10آمارها حکایت از حدود اما . می بودو عملیاتی سرویس بانکی نصب 

  .نیازمند بروز رسانی و تغییر ساختار هستند نیزتعداد قابل توجهی آنها غیر عملیاتی بوده و 
  

                                                
16 COMSYS نشر آمار و شرایط بازار شبکه هاي ماهواره اي در دنیا است، که مقر آن در کشور انگلستان است موسسه بررسی، تحلیل، تنظیم و  
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  در بانکها VSATجایگاه آتی شبکه  -6

نشهاي باتوجه به داده هاي موجود در سایت بانک مرکزي در مورد آمار تراکنش هاي بانکی کشور، مجموع ماکزیمم نرخ تراک
رعایت این فرض (می رسدنتراکنش در ثانیه  10000به هیچگاه ترافیک اوج ها و شرایط همه بانکها حتی در زمان اي شبکه 

 1000حال اگر فرض کنیم هر تراکنش . )را پوشش می دهدکل ترافیک شبکه بانکی کشور  فعلیشرایط قطعا سخت ترین 
Bytes در(باشدForward Link( 80، حدود Mbps فیت ظرForward Link  براي حمل ترافیک همه بانکها موردنیاز

واضح بنابراین . می باشد Mbps 120فعلی حتی بیشتر از  VSATچنانکه پیشتر گفته شد این رقم در شبکه هاي . است
بکه سالیانه به میزانی نیست که تکنولوژي همین امروز ش %25است که میزان ترافیک شبکه بانکی کشور حتی با نرخ رشد 

  . سال آینده نباشد 15در دنیا قادر به تامین آن طی  VSATهاي 
کاهش زیادي در قیمت برپایی برشمردیم، منجر به  VSATکه در قابلیتها و ویژگیهاي شبکه هاي  بهبودهاییهمچنین 

  .ارتباط فضایی و تداوم سرویس آن شده است

گی هاي کیفیت سرویس، امنیت، پشتیبانی از پروتکلهاي کلیه ویژ VSATاز طرفی طبق آنچه که گذشت، اکنون شبکه هاي 
یک مودم ارتباط  VSATاکنون یک پایانه . را در خود پیاده سازي نموده اند... متعدد، سازگاري کاربري با تاخیر لینک و 

تجهیزات جانبی هم بدین ترتیب نیاز به برخی . را هم می تواند ایفا کند... وفایروال  ،فضایی صرف نبوده و نقش روتر، سوئیچ
  .را درپی خواهد داشت) و به تبع آن کنترل، مانیتورینگ و عیب یابی(کاهش یافته و سادگی طرح شبکه

براي حصول به موارد ذیل نه تنها کشور در شبکه بانکی ) البته با تکنولوژي روز(VSATباین ترتیب باید گفت که بکارگیري 
  :بنظر میرسد رانتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذی

 99.95بیش از بانکی به میزانی شبکه نرخ ماندگاري به دن یرس% 

 سطح امنیت بسیار باال در شبکه بانکی 

 هاي پیچیده و در شبکه سایر در مقایسه با (ساده سازي، یکنواختی و پوشش کامل شبکه بانکی در تمام نقاط کشور
 )بستر مخابرات زمینی هم تنیده، مانند

  و در هر زمان حتی در فضاهاي متحرك؛ مانند قطارها، هواپیماها، کشتی ها  هنقط هربانکی در برقراري سرویس 

  داشتن طرح  باشرایط بحران  موثر و سریع درمقابلهDisaster Recovery مناسب 

  بانکیشبکه رقابت موثر در بازار با امکان گسترش سریع 

  شکل ارتباطیع مو رفتمرکز، سادگی و تسریع در روند و زمان عیب یابی 

 سهولت در سوئیچ بین لینک ها و سایتها 

در شبکه بانکی، امکان انعطاف،  VSATدر نتیجه بنظر میرسد تاخیر در رفع موانع بکارگیري، توسعه و بروزرسانی شبکه هاي 
  .می دهدو کندي کرده یا هزینه آنرا افزایش دچار مشکل یا  ،پویایی و پاسخگویی به نیازهاي فزآینده مشتریان را

در دنیا به  VSATشبکه هاي صنعت ضمنا الزم است این نکته مدنظر مدیران شبکه بانکی باشد که باتوجه به حرکت شتابان 
، باید از هم در شبکه بانکی استفاده از این تکنولوژيیا اجبار به ، ملزوماتی وجود دارد که در صورت احتمال Kaسمت باند 

و تعیین محل ایستگاه زمینی در سطح کشور ها -Spot Beamملزومات تعریف  ه اینز جملا .باشند آناکنون به فکر 
Gateway -ها پیش از طراحی، ساخت و قرار گیري ماهواره در مدار است.  
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  و پیشنهاد نتیجه گیري -7

اي آن با رشد پس از رشد پرشتاب اولیه بکارگیري ارتباط ماهواره اي در بستر مخابراتی شبکه بانکی کشور، دوره فترتی بر
اما دو سه سالی است که . بودسریع بستر مخابرات زمینی از چندي پیش آغاز گردید، که نتیجه محدودیتهاي این نوع ارتباط 

در این . تحول شگرفی در ساختار و کیفیت مخابرات ماهواره اي به مدد پیشرفت تکنولوژي شروع و بسرعت در حال رشد است
والبته چنانکه گفتیم راه حلهاي (بجز مشکل تاخیر لینک که جزو ذات این نوع ارتباط است رنسانس شبکه هاي ماهواره اي

، مابقی مشکالت بگونه اي حل شده است که از )پیاده سازي شده است VSATمقابله با این مسئله هم اکنون در شبکه هاي 
این وضعیت در  .در آینده بسیار نزدیک دید هم اکنون می توان به وضوح پیشتازي آنرا در عرصه بسترهاي مخابراتی گسترده

، الزاما انتخاب لینک VSATدر یک نقطه، و نیز لینک در صورت وجود لینک زمینی  دنیا به سمتی پیش می رود که دیگر
  ). با مالحظه تمامی پارامترهاي موثر از قبیل میزان دسترسی، سرعت، کیفیت، امنیت و از همه مهمتر قیمت(زمینی نخواهد بود

طرح شبکه بانکی، نتیجه گیري شد که این امر به منظور بهبود وضعیت این در  VSAT شبکهبا توجه به مزایاي بکارگیري 
  .شبکه نه یک انتخاب که یک الزام بنظر می رسد

در داخل کشور، بومی نشدن کامل ساخت آن و در  VSATگفته شد که مهمترین عامل توسعه نیافتگی شبکه هاي همچنین 
نکته دیگري که اثر . است -بودن آن High Techبا توجه به  -تاثیر شدید آن از محدودیت هاي ناشی از تحریم ها نتیجه

در . محدودیتهاي ناشی از تحریم را دوجندان می کند اعمال برخی قوانین و شرایط سخت گیرانه سازمان تنظیم مقررات است
، براي توسعه آن ایجاد کردهن صنعت، خود نقش محدود کنندگی شدید حالیکه تحریم و هزینه بر بودن سرمایه گذاري در ای

بانکها از حرکت بر مدار تکنولوژي روز دنیا حضور و فعالیت در این بازار، نهایتا به محروم شدن رگوالتوري جهت برخی شرایط 
بدیهی است که در این . ، هم داخلی و هم خارجی استVSATبه بیان دیگر تحریم شبکه بانکی از داشتن شبکه . شده است

   .شرایط، بیشترین تاثیر منفی را شبکه بانکی و به تبع آن مردم می بینند
به سمت آن،  VSATشبکه هاي و روند مهاجرت سریع  Kaاز طرفی عنوان شد که نظر به تغییر معماري ماهواره هاي باند 

  .الزم است مواردي از هم اکنون مورد توجه و عمل قرار گیرد

 ،بهبود بهره وري شرایط آینده شبکه بانکی،و برنامه ریزي فعلی، پیش بینی ر شناسایی و رفع کلیه موانع و مشکالت به منظو
با مالحظه (قوي در داخل کشوراختصاصی و تشکیل سازمانی ، در شبکه بانکی بکارگیري و حرکت مطابق تکنولوژیهاي روز دنیا

مدتی است که مطرح پیشنهاد اگر چه این . الزامی بنظر میرسد شور باشد،شبکه اختصاصی بانکی ککه متولی  )شرایط تحریم
یش از شده و بنظر میرسد تاحدودي نیز به پیش رفته، اما شرایط ایجاب می کند که بانک مرکزي و شرکت مخابرات ایران ب

متولی ارائه سازمان این . دتحقق سریع آن همت گماشته و بیش از این شبکه بانکی را در وادي بالتکلیفی رها نکننپیش در 
 موسسات مالیاحیانا سایر بانکها و کلیه ه ب) ملزومات و ویژگیهاي انحصاري آنتمامی با لحاظ (سرویس ویژه شبکه بانکی

  . خواهد بود
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 چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی نوع نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی و عوامل موثر بر نگرش به رفتار آنها با استفاده از مدل 
هاي صورت گرفته، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل وهش ژدر اغلب پ .ریزي شده انجام پذیرفتافته تئوري رفتار برنامهتوسعه ی

با وجود این به نظر . انجام رفتار و پذیرش فناوري شناخته شده استرفتاري درك شده به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل به 
شبکه و عوامل موثر بر آن نظیر کیفیت اطالعات، امنیت شبکه، سهولت  رسد عوامل تاثیرگذار دیگري مانند کیفیتمی

با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تالش . کاربري و سرعت تعامالت نیز در توضیح رفتار کابران نقش داشته باشند
هاي ده و توسعه مدل، فرضیهریزي شگردید تا با اضافه کردن عوامل مرتبط با کیفیت شبکه به مدل پایه تئوري رفتار برنامه

تحقیق طراحی و با تاکید بر پذیرش بانکداري اینترنتی از سوي مشتریان بانک اقتصاد نوین شهر تهران، به آزمون گذارده 
طور که اضافه کردن عوامل مرتبط با کیفیت شبکه به مدل پایه،  به هاي آماري این تحقیق نشان داده استنتایج تحلیل.  شود
و نیز قدرت تبیین سازه ) در مدل توسعه یافته( 69/0، به )در مدل پایه( 31/0ي قدرت تبیین سازه نگرش به رفتار را از دارمعنی

بنابراین نتایج نشان داده است که مدل توسعه یافته تئوري رفتار . دهدمیافزایش  71/0به  51/0تمایل به انجام رفتار را از 
بینی قصد رفتار مشتریان در خصوص بانکداري اینترنتی پایه، از قدرت بیشتري براي پیش ریزي شده در مقایسه با مدلبرنامه

  .است برخوردار
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  کلید واژه
  ریزي شده، کیفیت شبکهپذیرش فناوري، تئوري توسعه یافته رفتار برنامهبانکداري اینترنتی، 

  
  مقدمه -1 

ها نیز تحت المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکه اقتصاد بینبا توسع. امروزه، صنعت بانکداري به سرعت در حال تغییر است
آوري است که موجب شکستن موانع جغرافیایی، قانونی و صنعتی شده و نیروي اصلی در این محیط فن. اندتاثیر قرار گرفته

می ابعاد زندگی هاي اخیر، با رشد و گسترش فناوري اطالعات، تمادر سال. محصوالت و خدمات جدیدي ایجاد کرده است
ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دستخوش در این میان، نهادهاي مالی مانند بانک. انسان دچار تحول بنیادین شده است

 Liao and) اندمحور و مبتنی بر اطالعات شدهو کارهاي سیستم ها و فرایندهاي مدیریتی و کسباي در روشتغییرات عمده

Cheung 2002). زیادي از کاربران به شبکه  دتوسعه روزافزون اینترنت در کشورهاي مختلف و دسترسی تعدا امروزه
بستري  ،هاي مختلف از طریق دنیاي مجازي اینترنتجهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان

تواند به عنوان یک نوآوري که تی نیز میبانکداري اینترن. مناسب را براي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است
  . (Shih and Fang 2004) دهد، در نظر گرفته شودالگوهاي مصرف پذیرندگان را تغییر می

هاي روزانه بانکی مشتریان را دگرگون نموده و انجام فعالیتهاي ها و روشطور بنیادي راههاي اخیر اینترنت بهدر سال
ان یک روش نو براي افزایش رضایت مشتریان، بلکه به عنوان الگویی استراتژیک جهت کاهش به عنو ها از آن نه فقطبانک
  .(Lin and Lu 2001) اندها و افزایش سودآوري نیز استفاده نمودههزینه

به کاربرد اینترنت به عنوان یک کانال ارائه و تحویل خدمات بانکی اشاره دارد که شامل اینترنتی اصطالح بانکداري 
در واقع، . باشدهاي آنالین و الکترونیک میات سنتی مانند افتتاح حساب، انتقال وجوه و نیز خدمات جدید نظیر پرداختخدم

 Gefen, Karahanna and Straub) بانکداري اینترنتی به عنوان انجام معامالت بانکی از طریق اینترنت تعریف شده است

سایت ایجاد شده تواند به عنوان انجام تمامی عملیات بانکی از طریق وبیبه عبارت دیگر، بانکداري اینترنتی م. (2003
خصوص در حوزه هاي مدیریت فناوري اطالعات بهدر این میان، یکی از دغدغه .توسط بانک در اینترنت تعریف شود

عه عوامل تعیین کننده مطال. بانکداري اینترنتی، نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی و پذیرش آن در بین مشتریان است
شود که کاربران بالقوه را به سمت استفاده از پذیرش بانکداري اینترنتی، موجب درك بهتري از باورها و اعتقاداتی می

توان شرایطی را ایجاد کرد که موجب می، هاي کاربراندهد و با توجه به چگونگی  و نوع نگرشهاي جدید سوق میفناوري
بنابراین، با هدف شناسایی عوامل مرتبط با نیت رفتاري استفاده . ي اینترنتی توسط مشتریان شودتسریع پذیرش بانکدار

ریزي شده در زمینه بانکداري مشتریان از خدمات بانکداري اینترنتی، این تحقیق به بررسی مدل توسعه یافته تئوري رفتار برنامه
  .پردازداینترنتی در بین مشتریان بانک اقتصاد نوین می

  بیان مساله -2
در این بخش است تا به عنوان  ایران در زمینه بانکداري الکترونیک کشوري جوان به حساب آمده و نیازمند رشد و ارتقا

). 1387زاده کوهی و صنیع(انداز بیست ساله دست یابد نیازي براي توسعه بتواند به اهداف نظام مالی خود در سند چشمپیش
ها و اقشار مردم، نیاز هاي خانگی توسط شرکتجی دسترسی به اینترنت و در اختیار داشتن رایانهاز طرف دیگر گسترش تدری
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با ). 1383سرمد سعیدي (اي را در زمینه دریافت خدمات بانکداري الکترونیک از طریق اینترنت آشکار نموده است بالقوه
گذرد، ولی هنوز ارائه خدمات اینترنتی به مشتریان میوجود اینکه بیش از سه سال از فعالیت شبکه بانکی کشور در زمینه 

ها در سال بر اساس آمار منتشره از سوي معاونت فناوري بانک. استقبال قابل توجهی از این خدمات صورت نگرفته است
. )1387 همتی(میلیون کارت امکان خرید اینترنتی را دارا هستند  5/16میلیون کارت بانکی صادر شده، فقط  50، از 1387

. بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از نظام بانکداري اینترنتی، ارائه این خدمات با شکست مواجه خواهد شد
هایی که اینترنت در ها نسبت به فرصترسد بانکرغم پذیرش دیرهنگام بانکداري اینترنتی درایران، به نظر میامروزه، علی

در واقع آنها در حال حرکت بسیار سریع به سوي بانکداري اینترنتی مدرن و ارائه خدماتی  .اختیارشان قرار داده، آگاه هستند
هاي فراوان انجام شده در زمینه بانکداري اینترنتی، گذارياز طرف دیگر، با وجود سرمایه. در سطح باالتر به مشتریان هستند

بررسی  ،بنابراین. کنندها، از آن استفاده نمیه فناوريرغم دسترسی بها حاکی از آن است که برخی از کاربران علیگزارش
عوامل رفتاري موثر بر پذیرش بانکداري اینترنتی توسط مشتریان موجب خواهد شد تا نظام بانکی ضمن شناسایی عوامل 

ین خدمات مرتبط با پذیرش بانکداري اینترنتی، نسبت به تقویت عوامل مذکور جهت ترغیب بیشتر مشتریان به استفاده از ا
این موضوع نیاز به انجام تحقیقاتی براي شناسایی . اقدام نموده و به این ترتیب بانکداري الکترونیکی و اینترنتی را توسعه دهند

  .کندعوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداري اینترنتی و نوع نگرش مشتریان به آن را آشکار می

  مبانی نظري تحقیق -3
شود افراد و قابل توجه در مطالعات مرتبط با فناوري اطالعات، شناسایی عواملی است که موجب می یکی از موضوعات مهم

براي مطالعه عوامل . (King and He 2006) هاي اطالعاتی جدید را بپذیرند و از آنها استفاده کنندها و سیستم، فناوري
هاي مفهوم اصلی و زیربنایی تمامی مدل. استفاده شده استهاي مختلفی هاي اطالعاتی جدید از مدلموثر بر پذیرش فناوري

  :نشان داده شده است )1(پذیرش فناوري در شکل 
  

  

  

  

  

  (Vankatesh et al, 2003)الگوي اولیه  پذیرش فناوري . 1شکل 

-ص تعیین میبر اساس مدل پذیرش فناوري، رفتار استفاده از یک فناوري اطالعاتی به وسیله قصد استفاده از آن سیستم خا

از شود و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن فناوري مورد نظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده 
گذارند، بر حسب هاي مختلف تاثیر میالزم به ذکر است عواملی که بر پذیرش فناوري. شودسیستم توسط او تعیین می

  .(Moon and kim 2001)ن مورد مطالعه و شرایط موجود متفاوت هستند فناوري مورد نظر، کاربرا

هاي العملعکس
فردي نسبت به 
 استفاده از فناوري

قصد استفاده از 
 فناوري

استفاده واقعی از 
 فناوري
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  ریزي شدهتئوري رفتار برنامه - 3-1
انجام یا عدم انجام ) تعیین(ریزي شده یک تئوري شناختی اجتماعی است که به منظور درك و پیشگویی تئوري رفتار برنامه

بین و توسط فیش 1975تئوري رفتار منطقی در سال . باشدر منطقی میرفتار انسان طراحی شده و شکل توسعه یافته تئوري رفتا
با وارد کردن سازه کنترل رفتاري درك شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاري   1985 آیزن در سال. آیزن طراحی شد

 Madden, Ellen and Ajzen)نامید  ریزي شدهو رفتار، تئوري عمل منطقی را توسعه داده و آن را تئوري رفتار برنامه

در . بینی کندکند رفتارهاي غیر ارادي را نیز پیشاین تئوري با در نظر گرفتن ادراکات کنترل بر عملکرد، تالش می. (1992
ریزي شده، یک تئوري روانشناختی ـ تئوري رفتار برنامه. مرکز داردتهاي ادراکی رفتار کنندهحقیقت این تئوري بر تعیین

که به منظور رفع نواقص و کمبودهاي موجود در مطالعاتی که هدف آنها بررسی رابطه بین نگرش و رفتار بود،  اجتماعی است
کند بر تمایل به رفتار را تعیین می» کنترل رفتار درك شده«و » هنجارهاي ذهنی«، »نگرش«طراحی گردید و تاثیر سه عامل 

(Pavlou 2003) . مورد مطلوب بودن یا مطلوب نبودن یک موضوع یا رفتار خاص در واقع نگرش، احساس کلی افراد در
  . (Liberman 2002)باشد می

به عبارت دیگر، هنجار ذهنی، . هنجار ذهنی به برداشت فرد از نظرات افراد مهم براي انجام یا عدم انجام رفتار اشاره دارد
سازه کنترل رفتار  .(Hong et al 2001)باشد فرد می ادراکات مربوط به نظرات اجتماع براي انجام یا عدم انجام رفتار توسط

هاي مورد نیاز در ها، منابع و فرصتدرك شده، درك فرد از آسانی و سختی انجام رفتار است و برداشت فرد را از مهارت
  ).2شکل ( (Joseph and Stone 2003) دهدجهت انجام رفتار را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Fishebein and Ajzen 1975, 216) ریزي شدهي رفتار برنامهالگوي تئور .2شکل 
 
 

باورهاي رفتاري و 
 ارزیابی پیامد

 باورهاي کنترلی

باورهاي هنجاري و 
 انگیزش براي پیروي

 نگرش به رفتار

 هنجار ذهنی

      کنترل رفتاري 
 درك شده 

   تمایل به انجام رفتار
)نیت رفتاري(  انجام رفتار 
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بر اساس این . ریزي شده براي شرایطی طراحی گردید که افراد کنترل کاملی بر رفتارشان ندارندتئوري رفتار برنامه

این رابطه در معادله زیر . باشدو کنترل رفتاري درك شده می) تمایل به انجام کار(تئوري، رفتار تابع مستقیمی از نیت رفتاري 
  : نشان داده شده است

  
  نیت رفتاري= نگرش به رفتار + هنجار ذهنی + کنترل رفتاري درك شده 

  
 Fishebein and Ajzen) شودتوسط رابطه زیر تعریف می به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار و نگرش

1975, 216):  
  نگرش= ∑ي درباره نتیجه رفتارباور فرد ×ارزیابی نتیجه رفتار 

  
افراد غالبا بر مبناي . هنجار ذهنی به فشار اجتماعی درك شده از سوي فرد براي انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد

صورت بالقوه، کنند و قصد آنها براي پذیرش رفتار بهکنند باید انجام دهند، عمل میادراکاتشان از آنچه که دیگران فکر می
 :تواند با رابطه زیر تعیین شودهنجار ذهنی می. (Mathieson 1991)متاثر از افرادي است که ارتباطات نزدیکی با آنان دارند 

  
  هنجار ذهنی= ∑انگیزش فردي ×باورهاي هنجاري 

  
م رفتار انگیزش فرد جهت انجابه  ،انگیزش فرديو  هاي مرجع خاصانتظارات درك شده افراد یا گروه ، بهباور هنجاري

نیت رفتاري بیان کننده شدت  .(Davis, Bagozzi and Warshaw 1989) اشاره دارد هدف با وجود انتظارات درك شده
طور غیرمستقیم از طریق کنترل رفتاري درك شده به. (Morris and Dillon 1997)اراده فرد براي انجام رفتار هدف است 

باشد، بر رفتار ترل کاملی بر رفتار ندارد و ادراکات فرد بر پایه باورهاي کنترلی میطور مستقیم و در زمانی که فرد کننیت و به
تواند رفتارهایی را که ریزي شده میتئوري رفتار برنامه .(Davis, Bagozzi and Warshaw 1989) گذاردفرد تاثیر می

اگرچه  .(Rhodes 2006)قرار دهد  تحت کنترل شخص بوده و بر قصد استفاده او از سیستم تاثیر دارند، تحت پوشش
ریزي شده بر گیري کنترل رفتاري درك شده مشکل است، اما مدل رفتار برنامهطور به نظر آید که اندازهممکن است این

اثر مستقیم کنترل رفتاري درك شده بر رفتار و اثر . (Morris and Dillon 1997)قابلیت کمی کردن این عامل تاکید دارد 
  .نشان داده شده است) 2(آن از طریق نیت در شکل  غیرمستقیم

  
  ریزي شدهرفتار برنامه مدل تئوري توسعه - 3-2

ریزي بر اساس مدل رفتار برنامه عمدتا بر پذیرش بانکداري اینترنتی ،بیشتر تحقیقات گذشته در ارتباط با بانکداري اینترنتی
مطالعات ) 2004(ویژه شی و فانگ به(Shia and Fang 2004, Pikkarrainen et al 2004).  اندتمرکز داشته شده،

و تاثیر این عوامل بر قصد و نیت  و هنجارهاي ذهنی افراد درك شده ها، کنترل رفتاريجامعی در خصوص باورها، نگرش
با این حال در . تریزي شده به انجام رسیده اسها بر اساس تئوري رفتار برنامهغالب این بررسی. اندرفتاري کابران انجام داده
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هاي پذیرش بانکداري اینترنتی، عامل مهمی مانند خصوصیات و کیفیت بیشتر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مدل
بر این اساس در تحقیق حاضر . اي که بر اساس آن بانکداري اینترنتی تعریف شده است، مورد توجه قرار نگرفته استشبکه
به سایر عوامل ) و امنیت شبکه ، سهولت کاربريکیفیت اطالعات، سرعت تعامالت( ه عامل مربوط به کیفیت شبک چهار

   .دست آیدریزي شده اضافه گردید تا درك بهتري از نگرش مشتریان نسبت به بانکداري اینترنتی بهسنتی تئوري رفتار برنامه

  کیفیت اطالعات -1- 3-2
ها و کاربران از اینترنت به عنوان کانال فروش بسیاري از شرکت، و کار با توجه به افزایش پتانسیل اینترنت در فرایند کسب

بناربراین، تحقیقات نشان داده است کیفیت فرایندهاي عملیاتی مبتنی بر اینترنت نقش بسیار مهمی . کنندجایگزین استفاده می
از آنجاییکه . (Morris and Dillon 1997)در کیفیت ادراك شده محصوالت و خدمات ارائه شده از طریق اینترنت دارد

اي بزرگ در فرایند بازاریابی و معامالت تجاري تبدیل شده است، بنابراین کاربران انتظار دارند که اطالعات اینترنت به عرصه
 . (Mathieson 1991)شفاف و دقیقی را از طریق اینترنت دریافت نمایند 

  سرعت تعامالت -2- 3-2
در این حالت مشتریان . مالی بوده است تعامالتهاي نوین تجارت و انجام ه منزله ظهور روشظهور فناورهاي مبتنی بر وب ب

با وجود محبوبیت  .کارکنان بانک، بسیاري از تعامالت مالی را به انجام رسانندطور مستقیم و بدون دخالت اند بهقادر بوده
-سایتوجهی از مشتریان به دلیل فقدان طراحی کیفی در وباینترنت در میان کاربران و مشتریان خدمان بانکی، تعداد قابل ت

ها و کندي پاسخ در معامالت اینترنتی در برابر خدمات بانکداري اینترنتی  سایتهاي بانکی، حجم ترافیک سنگین وب
وثرتر بنابراین، دستیابی به سرعت مطلوب انجام تعامالت بانکی و ارائه م. (Lin and Lu 2001)دهندمقاومت نشان می

سزا در رویکرد رفتاري مشتریان نسبت به بانکداري ها، نقشی بهخدمات در مقایسه با مراجعه حضوري مشتریان به شعب بانک
  .(Wang, Lin and Tang 2003)اینترنتی دارد  

  استفادهسهولت  -3- 3-2
 Liao and)رود شمار میرایانه بههاي مهم در کیفیت خدمات مربوط به از دیدگاه فناوري، سهولت استفاده یکی از ویژگی

Cheung 2002) . اطالعاتی، به قصد استفاده از یک سیستم خاص  فناوريرفتار استفاده از یک  ،فناوريطبق مدل پذیرش
مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات  فناوريمربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن 

خاص و سهولت  فناوريدر واقع ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک . ورد سهولت استفاده از سیستم تعیین میشودوي در م
با گسترش استفاده از . (Vankatesh and Davis 2000) مورد نظر، بسیار مهم هستند فناورياستفاده از آن، در پذیرش 

-که بسیاري از اطالعات مربوط تعامالت مالی خود را از طریق وبخدمات بانکداري اینترنتی، مشتریان ناگزیر خواهند بود 

سهولت استفاده از  ارائه دستورالعمل ساده و آسان، منوهاي کمکی جامع و بنابراین،. ها دریافت نمایندسایت مربوط به بانک
تحقیقات بسیاري  .(Wang, Lin and Tang 2003)خدمات بانکداري اینترنتی بر قصد رفتاري کاربران تاثیرگذار است 

دهد که درجه  ها نشان می دهد و یافته وجود دارد که تأثیر متغیر سهولت استفاده بر درك از سودمندي را مورد تأیید قرار می
 McKnight and Chervani 2001, Rhodes) گذارد درك سهولت استفاده مطمئناً بر درجه درك سودمندي تاثیر می

مورد  82اي از آثار و مطالعات دیگران دریافتند که از تعداد  ، در مرور گسترده2003سال و دیگران در ونکاتش .   (2006
  . دار و مهم بوده است مورد، این رابطه معنی 69مطالعه، در 
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 امنیت -3- 3-2
افق نظر در میان محققان این تو .آورند، نیاز دارد یک بانک بیشتر به امنیتی بیش از آنچه که مرورگرهاي معمولی فراهم می

 ,Gefen) بانکداري اینترنتی در میان کاربران استوجود دارد که امنیت سیستم بانکداري اینترنتی متغیري مهم در پذیرش 

Karahanna and Straub 2003, Vankatesh and Davis 2000, Liao and Cheung 2002) .ر واقع در محیطد-

، مبادالت به صورت مجازي از آنجاییکه در محیط بانکداري اینترنتی .ها هستندهاي پرخطر، افراد نیازمند تحلیل موقعیت
-شود و افراد  قادر به دیدن روند کار نیستند، ممکن است دیدگاه کاربران نسبت به امنیت موجود در سیستم با بیپردازش می

ذیرش فناوري اضافه شده و هاي پدر مطالعات متعددي عامل امنیت به مدل. (Shia and Fang 2004)اعتمادي همراه باشد 
در مطالعه پذیرش  )2001(لیائو و چنگ . مورد بررسی قرار گرفته است) نیت رفتاري(تمایل به انجام رفتار کاربر رابطه آن با 

ن و اضافه شد دار داردهاي پذیرش دریافتند که امنیت با تمایل به انجام رفتار رابطه معنیبانکداري اینترنتی با استفاده از مدل
    .شودهاي پذیرش فناوري موجب افزایش تبیین تمایل به انجام رفتار در کاربران میهاي موجود در مدلعامل امنیت به سازه

  شناسی تحقیقروش -4
  مدل و فرضیه تحقیق - 4-1

نیت و سهولت ریزي شده، چهار متغیر کیفیت اطالعات، سرعت تعامالت، امدر این تحقیق با توجه به مدل تئوري رفتار برنامه
مدل توسعه  .شد به مدل مذکور اضافهبانک اقتصاد نوین نگرش به رفتار مشتریان با کاربري به منظور بررسی نوع رابطه آنها 

ارائه شده ) 3(اند، در شکل هاي تحقیق که در چارچوب این مدل نوشته شدهریزي شده و فرضیهیافته تئوري رفتار برنامه
 . است

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باورهاي رفتاري و 
 ارزیابی پیامد

 باورهاي کنترلی

باورهاي هنجاري و 
 انگیزش براي پیروي

 نگرش به رفتار

 هنجار ذهنی

کنترل رفتاري 
 درك شده 

   تمایل به انجام رفتار
)نیت رفتاري(  

م رفتارانجا  

 امنیت سهولت کاربري سرعت تعامالت کیفیت اطالعات

H1 

H6 

H7 

H4 
H2 H3 

H8 

H9 

H10 

H11 

H5 
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 هاو فرضیه )ریزي شدهتئوري توسعه یافته رفتار برنامه( مدل تحقیق .3شکل 

 
  

  :هاي زیر تدوین شده استبر مبناي مدل فوق، فرضیه
  .کیفیت اطالعات تاثیر مثبتی بر نگرش مشتریان نسبت به بانکداري اینترنتی دارد: فرضیه اول
    .ریان نسبت به بانکداري اینترنتی داردسرعت تعامالت تاثیر مثبتی بر نگرش مشت: فرضیه دوم
  .سهولت کاربري فناوري تاثیر مثبتی بر نگرش مشتریان نسبت به بانکداري اینترنتی دارد: فرضیه سوم

  .نسبت به بانکداري اینترنتی دارد امنیت فناوري تاثیر مثبتی بر نگرش مشتریان: فرضیه چهارم
ریزي شده در ارتباط با هاي مدل تئوري رفتار برنامه، ارتباط بین سایر سازههاي مطرح شده فوقدر کنار تبیین دقیق فرضیه

  :بانکداري اینترنتی، مورد بررسی قرار گرفته است
  .داري بر نگرش مشتریان داردباورهاي رفتاري تاثیر معنی: فرضیه پنجم
  .داري بر هنجار ذهنی مشتریان داردباورهاي هنجاري تاثیر معنی: فرضیه ششم

  .داري بر کنترل رفتاري درك شده داردباورهاي کنترلی تاثیر معنی: یه هفتمفرض
  .دارد) نیت رفتاري(داري بر تمایل به انجام رفتار نگرش به رفتار تاثیر معنی: فرضیه هشتم

  .داري بر تمایل به انجام رفتار داردهنجار ذهنی تاثیر معنی: فرضیه نهم
  .داري بر تمایل به انجام رفتار دارداثیر معنیکنترل رفتاري درك شده ت: فرضیه دهم

  .داري بر انجام رفتار داردتمایل به انجام رفتار تاثیر معنی: فرضیه یازدهم

  روش پژوهش - 4-2
همچنین به دلیل سنجش رابطه از نوع همبستگی . این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است

. انجام شده است SPSSو   LISREL 8.8افزار هاي تحقیق با استفاده از نرمتحلیل داده. باشدمی) تحلیل مسیر(چندمتغیره 
نمونه  .دهندنوین در شهر تهران تشکیل می بانک اقتصادبانکداري اینترنتی  خدمات جامعه آماري این پژوهش را مشتریان

 425بر این اساس تعداد . آماري مناسب براي پژوهش بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی انتخاب شده است
سئوال مربوط به  4وده که سئوال ب 38پرسشنامه شامل . طور کامال تصادفی در بین افراد نمونه توزیع شدپرسشنامه تهیه و به

؛ پیکارینین 2004شیه و فانگ، (هاي استاندارد مرتبط سئواالت پرسشنامه از پرسشنامه. جمعیت شناختی بوده است هايویژگی
تایی لیکرت تنظیم شده و سئواالت در چارچوب طیف هفت .، استخراج گردید)2002و لیائو و چنگ،  2004و دیگران، 

نتایج محاسبه آلفاي کرونباخ نشان داد که پرسشنامه . سشنامه از شیوه آلفاي کرونباخ استفاده شده استبراي آزمون پایایی پر
از نظر کارشناسان بانک اقتصاد نوین و اساتید دانشگاهی  براي آزمون روایی). 1 جدول(از پایایی مناسبی برخوردار است 

درصد از پاسخگویان تجربه  81. اندرصد به مردان تعلق داشتهد 54دهندگان به زنان و درصد از پاسخ 46 .استفاده گردید
بیش از یک بار از بانکداري درصد از پاسخ دهندگان  38در ارتباط با بانکداري اینترنتی، . انداستفاده از اینترنت را دارا بوده

  .اینترنتی استفاده کرده بودند
  
  



 9 

  
  
   

  
  ضریب پایایی متغیرهاي مدل تحقیق. 1جدول 

  

ضریب آلفاي   متغیر
ضریب آلفاي   متغیر  کرونباخ

  کرونباخ
  82/0  باورهاي کنترلی  73/0  سهولت کاربري

  87/0  نگرش به رفتار  68/0  امنیت
  89/0  هنجار ذهنی  70/0  سرعت تعامالت
  83/0  کنترل رفتاري درك شده  76/0  کیفیت اطالعات
  85/0  تمایل به انجام رفتار  86/0  باورهاي رفتاري

  76/0  انجام رفتار  82/0  ريباورهاي هنجا
  
  
  نتایج تحقیق -5
  تحلیل مدل - 5-1

این مدل که قسمت . دهدهاي مربوط به متغیرها، مدل نهایی را ارائه میافزار لیزرل پس از بررسی مدل مفروض و اخذ دادهنرم
در این مدل تمامی روابط مشخص است،  همانگونه که در شکل. ارائه شده است) 4(گیرد، در شکل اعظم تحلیل را در بر می

متغیر درونزا، متغیري است که مقدار آن از طریق سایر متغیرهاي مدل ، )2(در جدول  .شده است به تصویر کشیده ساختاري
متغیر برونزا نیز متغیري است که مقدار . شودبه عبارت دیگر متغیري است که حداقل یک مسیر به آن وارد می. شودتعیین می

شود، اما بر سایر متغیرها یعنی متغیري است که هیچ مسیري به آن وارد نمی. شودهایی خارج از مدل تعیین میآن توسط متغیر
نتایج نشان داده . هاي مدل ارائه شده است، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل مربوط به سازه)2(در جدول  .گذارداثر می

-، باورهاي رفتاري و باورهاي کنترلی داراي اثرات غیرمستقیم و کل معنیاست که کیفیت اطالعات، سرعت تعامالت، امنیت

همچنین سرعت تعامالت، باورهاي رفتاري و باورهاي کنترلی . =α) (0.01هستند) نیت رفتاري(دار برتمایل به انجام رفتار 
  .=α) (0.01انددار بر انجام رفتار بودهداراي اثرات غیرمستقیم و کل معنی

، بیشترین نقش را در 63/0دهد که عامل نگرش با ضریب گانه بر تمایل به انجام رفتار نشان میهاي سهسازهمقایسه اثر 
نتایج مقایسه اثر . گیرددر الویت بعدي قرار می 29/0ضریب قصد استفاده مشتریان دارا است و کنترل رفتاري درك شده با 

به این صورت ) نگرش به رفتار(ریزي شده با سازه متناظر رفتار برنامهعوامل تعیین کننده موثر در مدل توسعه یافته تئوري 
 26/0بیشترین تاثیر را بر نگرش به رفتار دارد و سهولت استفاده از فناوري با ضریب  48/0است که سرعت تعامالت با ضریب

ندارد اثر باورهاي رفتاري بر ضریب استا .بعد از آن قرار دارند 19/0و کیفیت اطالعات با ضریب  22/0، امنیت با ضریب 
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و  73/0، 89/0نگرش به رفتار، باورهاي هنجاري بر هنجار ذهنی و باورهاي کنترلی بر کنترل رفتاري درك شده به ترتیب 
  .بدست آمد 82/0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ریزي شدهرنامهضرایب مسیر در مدل توسعه یافته تئوري رفتار ب .4شکل 
  
  هاي نیکویی برازش مدلآزمون - 5-2

ریزي شده در این تحقیق، مدل مناسبی است؟ براي پاسخ سئوال اساسی این است که آیا مدل توسعه یافته تئوري رفتار برنامه
به خروجی  با توجه .معیارهاي مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد سایرو  X2/dfبه این پرسش بایستی آماره 

ترین مهم .پایین نشان دهنده برازش مناسب مدل است X2/dfوجود  .باشدمی 96/1محاسبه شده برابر   X2/dfلیزرل، مقدار 
ها در جدول هاي بهینه براي این آزمونکه حالت NFIو  GFI ،AGFI ،RMSEA ،CFI: هاي برازش مدل عبارتند ازشاخص

  .نشان داده شده است) 4(

 AGFI و GFI رهايمعیا -1- 5-2

باورهاي رفتاري و 
 ارزیابی پیامد

 باورهاي کنترلی

هنجاري و باورهاي 
 انگیزش براي پیروي

 نگرش به رفتار

 هنجار ذهنی

کنترل رفتاري 
 درك شده 

   ارتمایل به انجام رفت
)نیت رفتاري(  

 انجام رفتار

 امنیت سهولت کاربري سرعت تعامالت کیفیت اطالعات

 *19/0

**89/0  

 **48/0

**73/0  

**82/0  

**63/0  

11/0 -  

**29/0  

**52/0  

*22/0  
*26/0  

χ٢= 04/1697 >P؛   01/0 = CFI ؛   96/0 NNFI = 96/0؛   RMSEA = 048/0            

Rنیت رفتاري( ٢(  =  71/0   Rانجام رفتار( ٢(  =  27/0   Rنگرش به رفتار( ٢(  =  69/0    

Rهنجار ذهنی( ٢(  =  71/0   Rکنترل رفتاري درك شده( ٢(  =  47/0  



 11

نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس (لیزرل یک شاخص نکویی برازش 
هر دوي این . این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. کندمحاسبه می) برآورد شده در جامعه

به عدد ) شاخص تعدیل شده برازندگی( 2AGFIو ) اخص برازندگیش( 1GFIهر چه . معیارها بین صفر تا یک متغیر هستند
  در تحقیق حاضر). 1381قاضی طباطبایی (هاي مشاهده شده بیشتر است تر باشند، نیکویی برازش مدل با دادهیک نزدیک

  
  ریزي شدهاثر کل، اثر مستقیم و غیر مستقیم در مدل توسعه یافته تئوري رفتار برنامه. 2جدول 

  
نهان متغیر پ

  )درونزا(
متغیر پنهان 

اعداد معنی دار   اثر مستقیم  اثر غیر مستقیم  )برونزا(
T-Value 

  اثر کل

  نگرش به رفتار

  19/0  24/2 *  19/0    کیفیت اطالعات
  48/0 36/3 **  48/0    سرعت تعامالت
  26/0 42/2 **  26/0    سهولت کاربري

  22/0 37/2 *  22/0    امنیت
  89/0 88/10 **  89/0    باورهاي رفتاري

  73/0 35/6 **  73/0    باورهاي هنجاري  هنجار ذهنی
  82/0 01/13 **  82/0    باورهاي کنترلی  کنترل رفتاري

  تمایل به انجام رفتار

97/1 *    09/0  کیفیت اطالعات  09/0  
10/3 *    24/0  سرعت تعامالت  24/0  
17/0    01/0  سهولت کاربري  01/0  

3/2 *    13/0  امنیت  13/0  
14/7 **    47/0  رهاي رفتاريباو  47/0  

-48/0    -11/0  باورهاي هنجاري  11/0-  
  31/0 82/5 **    31/0  باورهاي کنترلی

  انجام رفتار

89/1    09/0  کیفیت اطالعات  09/0  
  12/0 95/2 **    12/0  سرعت تعامالت
17/0    03/0  سهولت کاربري  03/0  

24/2 *    11/0  امنیت  11/0  
  22/0 72/5 **    22/0  باورهاي رفتاري

-48/0    -01/0  باورهاي هنجاري  01/0-  
  12/0 02/5 **    12/0  باورهاي کنترلی

                                                
1 - goodness of fit index 
2 - adjusted goodness of fit index 
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  دار در سطح یک درصدمعنی**: درصد  5دار در سطح معنی*: 
GFI  و  93/0برابرAGFI  است که نشان دهنده این است که مدل از برازش خوبی برخوردار است، یعنی تائید می 95/0برابر-

   .شود

 RMSEA معیار -2- 5-2
مقدار . این معیار به عنوان اندازه تفاوت براي هر درجه آزادي تعریف شده است. باشدریشه میانگین مجذورات تقریب می

1RMSEA هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از مون انحراف هر درجه آزادي است، براي مدلزکه به واقع همان آ
یا  1/0آنها  RMSEAهایی که مدل. نشان دهنده خطاي معقولی براي تقریب در جامعه است 08/0تر از مقادیر باال. است 05/0

است، از  058/0برابر با  RMSEAبدین تریتب مدل تحقیق با توجه به اینکه ). 1384هومن (بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارد 
  .برازش نسبتا خوبی برخوردار است

  
  )ریزي شدهتئوري رفتار برنامه(مدل پایه ها در بررسی شاخص. 3جدول 

مقدار استاندارد   نام شاخص
  شاخص

مقدار شاخص در مدل 
  پایه

X2/df  98/1  2کمتر از  
GFI   94/0  9/0بیشتر از  

AGFI   98/0  9/0بیشتر از  
RMSEA   053/0  1/0کمتر از  

CFI   93/0  9/0بیشتر از  
NFI   93/0  9/0بیشتر از  

  
 

  )ریزي شدهتئوري توسعه یافته رفتار برنامه( ي مناسب بودن مدلهابررسی شاخص. 4جدول 

مقدار استاندارد   نام شاخص
  شاخص

مقدار شاخص در مدل 
  گیرينتیجه  تحقیق

X2/df  برازش مدل مناسب است  95/1  2کمتر از  
GFI   برازش مدل مناسب است  97/0  9/0بیشتر از 

AGFI   برازش مدل مناسب است  95/0  9/0بیشتر از 
RMSEA   برازش مدل مناسب است  048/0  1/0کمتر از 

CFI   برازش مدل مناسب است  96/0  9/0بیشتر از 
NFI   برازش مدل مناسب است  96/0  9/0بیشتر از 

  

 CFI و NFI معیارهاي -3- 5-2

                                                
1 -  
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ا در مقایسه با ر 09/0مقادیر برابر یا بزرگتر از ) 1980(بنتلر و بونت . شودکه شاخص بنتلر ـ بونت هم نامیده می NFIشاخص 
اند، در حالیکه برخی از پژوهشگران نقطه هاي نظري توصیه کردهمدل صفر، به عنوان شاخص خوبی براي برازندگی مدل

دهد مدل از برازش نسبتا است که نشان می 90/0مدل حاضر  NFI). 1381قاضی طباطبایی (برند را به کار می 80/0برش 
است با این تفاوت که براي  NFIاز لحاظ معنی مانند ) خص برازندگی تطبیقیشا( 1CFIشاخص . خوبی برخوردار است

  .است که نشان دهنده برازش مناسب مدل است 91/0برابر  CFIمقدار ). 1384هومن (دهد حجم گروه نمونه جریمه می

  ضرایب تبیین -4- 5-2
ریزي شده و مدل توسعه یافته تئوري رفتار برنامهریزي ها در مدل پایه تئوري رفتار برنامهضرایب تبیین سازه) 5(در جدول 

ها نسبت به مدل پایه، در برخی مدل توسعه یافته با وجود تاثیر گذاري در افزایش قدرت تبیین سازه .شده ارائه شده است
به کیفیت  با این حال، چهار عامل مربوط. گردید 71/0به  88/0موارد مانند سازه هنجار ذهنی، موجب کاهش ضریب تببین از 

به  31/0از ریزي شده، در مدل توسعه یافته تئوري رفتار برنامهداري قدرت تبیین سازه نگرش به رفتار را طور معنیشبکه،  به
  . افزایش دادند 71/0به  51/0و قدرت تبیین سازه تمایل به انجام رفتار را از  69/0

  شده و مدل توسعه یافته ریزيها در مدل رفتار برنامهضرایب تبیین سازه. 5جدول 
  ریزي شدهمدل توسعه یافته رفتار برنامه  ریزي شدهمدل رفتار برنامه  )R2( ضریب تبیین

  71/0  51/0  تمایل به انجام رفتار
  27/0  24/0  انجام رفتار

  69/0  31/0  نگرش به رفتار
  71/0  88/0  هنجار ذهنی

  47/0  38/0  کنترل رفتاري درك شده
  
  
  تآزمون فرضیا - 5-3

در ) مسیر(یک رابطه . صورت گرفته است T-Valueداري داري ضرایب مسیرها با توجه به اعداد معنیمعنیتائید یا رد 
دار منفی دار مثبت و معنیباشد که به ترتیب معنی -2و یا کوچکتر از  2شود که مقدار تی آن بزرگتر از صورتی تائید می

دست آمده بر اساس نتایج به. درصد انجام پذیرفت 5به ضرایب مسیرها در سطح هاي مربوط آزمون کلیه فرضیه. خواهد بود
ترتیب بر نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل ، اثر باورهاي رفتاري، باورهاي هنجاري و باورهاي کنترلی به)2(در جدول 

داري ترل رفتاري درك شده تاثیر معنیهاي نگرش به رفتار و کنعالوه بر این، سازه. دار بدست آمدرفتاري درك شده معنی
اثرات کیفیت  .دار بوده استاند، در حالیکه تاثیر هنجار ذهنی بر تمایل به انجام به رفتار غیرمعنیبر تمایل به انجام رفتار داشته

کلیه بنابراین، . ار بوددهاي نگرش به رفتار، تمایل به انجام رفتار و انجام رفتار معنیاطالعات، سرعت تعامالت و امنیت بر سازه
   . اندي نهم، مورد تائید قرار گرفتهبه استثناء فرضیههاي تحقیق فرضیه

  
  گیرينتیجه -6

                                                
1 - comparative fit index 
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ریزي شده، ریزي شده در مقایسه با تئوري رفتار برنامهدهد که مدل تئوري توسعه یافته رفتار برنامههاي پژوهش نشان مییافته 
البته همانطور که اشاره گردید، با وجود آنکه برخی از . کندبینی مینترنتی را بهتر پیشتمایل به استفاده از بانکداري ای

دهد، بینی پذیري مدل پذیرش فناوري توسط کاربران را با رویکرد عام به فناوري در سطح باالیی نشان میتوان پیش مطالعات
ناوري در یک زمینه خاص مدنظر بوده است، همواره بینی پذیري در مواردي که کاربرد یک فاما این قابلیت و توان پیش

بینی قصد استفاده از ریزي شده در پیشصادق نبوده و بعضا با توجه به زمینه کاربردي فناوري مورد نظر، تئوري رفتار برنامه
  .(Moon and kim 2001)اند تر از مدل پذیرش فناوري ظاهر شدهفناوري، قوي

داري در مدل ـ نگرش به رفتار، اثر معنی ـ تمایل به انجام رفتار و سهولت کاربري ار ذهنیدر این مطالعه مسیر سازه هنج
سه عامل از چهار عامل مربوط به کیفیت شبکه تا بر اساس نتایج بدست آمده، . اندریزي شده نداشتهتوسعه یافته رفتار برنامه

شود که کیفیت بنابراین مشخص می. افزایش دهند 22/0تا  حدود قابل توجهی توانستند ضریب تبیین سازه نگرش به رفتار را
اطالعات، سرعت تعامالت و امنیت موجود در سیستم بانکداري اینترنتی در نگرش به رفتار استفاده از بانکداري اینترنتی در 

هاي سنتی توجه به سازه شود مدیران بانک در کناربنابراین توصیه می . اندبین کاربران بانک اقتصاد نوین حایز اهمیت بوده
بینی قصد رفتاري کابران ریزي شده، عوامل مرتبط با کیفیت شبکه را نیز به منظور پیشپذیرش فناوري و تئوري رفتار برنامه

بر اساس نتایج حاصل از مدل تحقیق، هر چقدر مشتریان میزان کیفیت اطالعات ارائه . بانکداري اینترنتی مورد توجه قرار دهند
وب سایت بانک، سرعت تعامالت و امنیت موجود در سیستم بانکداري بانک اقتصاد نوین را بیشتر درك نمایند،  شده در

بنابراین به منظور ایجاد نگرش مطلوب در مشتریان در خصوص . شودتر مینگرش آنها براي استفاده از این خدمات مثبت
کیفیت (شنی گویاي کیفیت شبکه از نظر سه عامل مطرح شده هایی طراحی کرد که به روبانکداري اینترنتی باید سیستم

  .باشد) اطالعات، سرعت تعامالت و امنیت
تمایل به ریزي شده، نگرش به رفتار و دهد که مدل توسعه یافته تئوري رفتار برنامهطور کلی نتایج این تحقیق نشان میبه

ما از رفتار مشتریان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش  ضمن افزایش درك کند وبینی میانجام رفتار را به خوبی پیش
  .هاي مناسب براي تغییر رفتار به کار گرفته شوند، بسیار سودمند استبراي شناسایی این که کجا و چگونه استراتژي فناوري،
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از پشتيباني هوشمند سيستم معماري براي چارچوب يك ارايه 

  تصميمات مديريت ريسك بانكي

  نادر حقي، كارشناس ارشد شركت خدمات رايان اقتصاد نوين،

 n.haghi@rayanen.com 

ليال سعيد مشيرآباد، كارشناس ارشد شركت خدمات رايان اقتصاد نوين، 

leila.saiedmoshir@rayanen.com  

 

  چكيده 

تواند توسط يك سيستم خبـره   و مي سازمان استكسب و كار در هوشمند گيري يك فرايند  تصميم

محقـق   ،اسـت نسبت به افراد متخصص و خبره برخوردار  و هزينه كمتر بيشترو سرعت يكساني  ،از ثباتكه 

  . دهد را در زمينه مديريت اطالعات و اتخاذ تصميمات واقع گرايانه ياري   مديران سازمانگردد و 

قـادر   "اگـر  _چـه  "نظير ي يها با انجام تحليلاي تحليلي است كه  تصميم سامانه سيستم پشتيباني

بكـار    و در تصميمات مهـم بانـك از جملـه مـديريت ريسـك      خواهد بود تاثير حوادث آينده را شناسايي كند

ر غلبـه بـ  گرفته شود. اين سيستم ديدگاهي به حال و آينده كسب و كار بانك دارد و با فراهم آوردن امكـان  

در امــر ) و ازدســت دادن نخبگــان و كارشناســان بازنشســتگي(كنــدي، خســتگي،  هــاي انســاني تيمحــدود

هاي مالي و  بيني تحقق پيش موجبات، هاي بانكي در برخورد با تنوع رخدادها و انبوه داده تواند ، ميبيني پيش

   مقدور سازد.را  عملياتي و اعتباري، بازارهاي  كاهش اثرات ريسك

هاي يك سيستم پشتيباني تصميم هوشـمند از جهـت دارا بـودن     مقاله ضمن معرفي ويژگيدر اين 

ارائـه و   گيري از پايگاه دانش و استفاده از مكانيزم پردازشي، مـدلي از معمـاري مفهـومي    واسط كاربري، بهره

ني از راهكـاري بـراي پشـتيبا    وتعيـين   اجـزاي يـك سـامانه بانكـداري متمركـز     جايگاه اين سيستم در كنار 

از حيـث كـاربردي   توانـد   . نتايج بدست آمده در اين مقاله مـي شود ميدر مديريت ريسك ارائه  گيري تصميم



                

  

                                                                                                                     هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

 

                                                                                                      

2 

 

كننـده   هـاي توليدكننـده و ارائـه    مورد استفاده صاحبان صـنعت بانكـداري، مشـاوران امـور بـانكي و شـركت      

  گيرد. افزاري قرار محصوالت و خدمات نرم

بانكداري متمركز؛ افزار  هوشمندي كسب و كار؛ سيستم پشتيباني تصميم؛ مديريت ريسك؛ نرم ها: كليد واژه

  افزار معماري نرم

  

  مقدمه

ريـزي، سـازماندهي،   برنامه مانندوابسته به كارايي توابع مديريتي  كسب و كارموفقيت يك مديريت   

 گيري،تصميم از پيوسته فرايند  در يكاين توابع، مديران تجاري  يراهنمايي وكنترل كردن است. براي اجرا

 گيرنـد.  كننده و يا تعيين يك قيمت بـراي توليـد، قـرار مـي     تامينترسيم يك طرح توليد، انتخاب يك  مانند

هـاي شخصـي اغلـب در سـطوح     شـوند. تصـميم   اتخاذ گروهي يا و شخصي  توانند به دوصورت ها ميتصميم

هاي گروهي معموال در سطوح شوند در حاليكه تصميم گرفته ميتر هاي كوچكتر مديريت و در سازمانپايين

حل شخصي خـودش را  گيري گروهي هر عضو درك و شناخت و راه . در تصميمگردد اتخاذ ميباالتر مديريت 

گيـري شـركت   هـاي مختلـف و منـابع عملـي در يـك تصـميم      گـروه بـا توانـايي    ياعضا و براي مسئله دارد

هـا و  گيـري شخصـي بـه علـت ناسـازگاري بـين اولويـت        نسـبت بـه تصـميم    گروهي گيريتصميم كنند. مي

گيـري  تر است. بنابراين ارتباطات بين اعضـا گـروه در تصـميم   پيچيده ،گيرانهاي متفاوت تصميمعالقمندي

 اطالعـات  سـربار  از ناشـي  شود و اين پيچيـدگي تر ميگيري هر روز پيچيدهگروهي بسيار مهم است. تصميم

گيـري يـك فراينـد مبتنـي بـر اسـتدالل منطقـي يـا          . تصميمگيري است هاي تصميممحيط نوسان و اضافي

گيـري منطقـي بـه     تواند براساس فرضيات ضمني و يا صريح اسـتوار گـردد و تصـميم    غيرمنطقي است و مي

دهـد. يـك    ها، اهميت مي ها و مصاحبه اي از حقايق و اداره كردن تحقيق مانند تحليل داده و بررسي مجموعه

گيري منطقي درگير يك فرايند شناختي است بطوريكه هر مرحله يك ترتيب منطقي نسبت به  مدل تصميم

هـاي  مـده را بـدون داده  آگيري غيرمنطقـي، فرضـيات و نتـايج بدسـت     تصميم كند. مرحله قبل را دنبال مي

  .[1]كندمي عمل گيرنده، تصميم و اغلب بر اساس تمايالت شخصي  كندمدل مي يدقيق و تحليل ،صحيح

هـاي صـحيح بـزرگ     توان كميتهاي ارتباطات پيشرفته، مياطالعات و سيستم فناورياستفاده از با 

. با اين ردتوليد و ارائه ك توان. بنابراين پيشنهادهاي بيشتري را مينمودساني پيدا آاطالعات را با سرعت و به 

 نيـاز كند. كه اين امر مي گيري، تحميلعدم قطعيت بيشتري را به تصميمگيري،  وجود، تغيير محيط تصميم

ها سـريعتر گرفتـه شـوند. بـه     تصميم بايددر اين شرايط معموال  .[1]دهد را افزايش ميگيري پويا تصميم به
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هـاي  توانـد در بخـش  مـي  يك خطا ،خودكارسازي (اتوماسيون)لزوم  كارها و يپيوستگ و بهمدليل پيچيدگي 

بـه   كسب و كارگيران تصميم لذاهزينه خطاها بسيار زياد خواهد بود. و از اينرو  باشد اثرگذار سازمانمختلف 

يباني ت. سيسـتم پشـ  زماني كوتـاه، نيـاز دارنـد    بازهگيري سريع در يك براي كمك به تصميم فنيپشتيباني 

هاست كه بصورت يـك سيسـتم    مشخص بمنظور پردازش دادهها در قالب مدلي   اي از رويه مجموعه  iتصميم

گيـري شـده و    موجب تسهيل در تصـميم  ،پذير در اختيار مديران كسب و كار قرار گرفته اي و انعطاف محاوره

  دهد. جوهاي مبتني بر دانش پاسخ مي و نيازهاي حال و آينده سازمان را از طريق پرس

گيري در امور مـديريت   ضمن مشخص نمودن جايگاه و نقش تصميمدر اين مقاله سعي بر آنست كه 

ريسك كسب و كار بانكداري، چارچوب معماري براي استفاده از يك سيستم پشتيباني تصـميم ارائـه شـود.    

از سيسـتم   هـايي  ويژگـي در بانكـداري و بيـان   براي اين منظور ابتدا به مرور مباني نظري مـديريت ريسـك   

معمـاري سيسـتم پشـتيباني تصـميم     روش تحقيق، بـا تشـريح   و سپس  شود ه ميپشتيباني تصميم پرداخت

 هاي منطقي معمـاري  گيري در مديريت ريسك بانكي و معرفي اليه هاي روش تصميم بيان نيازمندي بمنظور

  بندي بحث پرداخته خواهد شد. ها به جمع گيري از يافته در انتها ضمن نتيجه گرفته وصورت 

  

  ادبيات موضوع

  ت ريسك در بانكداريمديري

به  همچنينشود  هاي آينده تعريف مي بيني نشدن پيش احتمال محقق صورت بهريسك يا خطر،   

و عامل ايجاد  استاعم از مالى يا غيرمالى در نتيجه انجام يك فعاليت  معني امكان وقوع يك خسارت و زيان

 هاي فعاليت آنهاشدن دارد كه يكي از  قابليت مطرح اي حوزهدر هر  ريسك .اند عامل ريسك نام نهاده آن را

زمينه مورد توجه خاص  سزايي كه در نظام اقتصادي دارند در اين علت اهميت به ها به بانك .استبانكداري 

ها از يك  توان توجيه كرد؛ چرا كه بانك آن مي داليل وجود ريسك در بانك را با نوع كاركرد. گيرند قرار مي

آوري كرده و از سوي ديگر با استفاده از اين  مسووليت دارند جمع مردم را كه در قبال آن هاي سو سرمايه

بال،  بندي كميته براساس تقسيم .كنند هاي اقتصادي مي  و فعاليت ماليانجام عمليات  ها اقدام به سرمايه

اكثر كشورهاي دنيا  ولي در .[2] استريسك در بانك شامل ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي 

  :كنند ريسك بانكي را به موارد ذيل تقسيم مي

  احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيالت اعطا شده :ريسك اعتباري •
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  اجرا به تعهدات مالي كوتاه مدت احتمال عدم توان :ريسك نقدينگي •

ريسك كه خود شامل  ها در بازار است از نوسانات نرخ هايي كه حاصل بيني خطا در پيش :ريسك بازار •

  است. ها ريسك نوسانات قيمتو  ريسك نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ بهره و تورم

  شدن با كمبود سرمايه الزم به عنوان آخرين پشتوانه و ذخيره مالي احتمال مواجه :ريسك سرمايه •

 روان بودن جريان نظام تسويهاحتمال مشاهده خطا در كنترل و : ها و تسويه حساب ريسك عملياتي •

  هاي مالي حساب

در ريسك بعنوان مثال بايد توجه خاص به پارامترهاي موثر و مرتبط با نوع ريسك داشت.   ريسكمديريت در 

هاي داخلي  وكار، سيستم استراتژي كسب ،شود. در ريسك عمليات توجه مي ضريب كفايت سرمايهاعتباري به 

تقلب و مسائل  ،هاي انجام عمليات و در نهايت شده، خط مشي و روش ار گرفتهك به فناوريبانك با توجه به 

بانك (محيطي كه بانك در آن فعاليت  پيرامونبه محيط نيز . ريسك بازار [3] مد نظر قرار دارد كالهبرداري

  . دارد گذاري آن سياستكند) مربوط است و وابستگي خاص به مسايل اقتصاد كالن و  مي

  

  گيري تصميم فرايند

براي تعيين . گيري فرايند انتخاب از ميان پيشنهادهاي مختلف براي رسيدن به اهداف استتصميم

نگاه آ. شودگيري بررسي گيرد، ابتدا بايد فرايند و عمل تصميمگيرنده چطور تصميم مياينكه يك تصميم

هاي  سيستم توانو در نهايت مي شناسايي نمودگيرندگان را صميمهاي مناسب براي كمك به ت توان روش مي

گيري را ) فرايند تصميم1977هربرت سايمون در سال (بكار برد. نها آگيري را براي كمك به پشتيبان تصميم

 به اين سه فاز نيز  اجرا رااو بعدها فاز چهارم  [4] بيان نمود هوشمندي، طراحي و انتخاب؛ فاز اصلي 3در 

اگر  گيرد، را در برمي نوعي بازخورد كه تواند به عنوان فاز پنجم در نظر گرفته شودمينيز . نظارت كرداضافه 

  .مشاهده نمودتوان در به كارگيري فاز هوشمندي در فاز اجرا نيز چه نظارت را مي

گيري با فاز فرايند تصميم ،در اين مدل .عقالني است گيريمدل سايمون كاملترين مشخصه از تصميم 

علت و در نهايت شود، شوند، مسئله تشخيص داده و تعريف مي شود. واقعيات بررسي مي غاز ميآهوشمندي 

- ، ساخته مياست كننده سيستمدر فاز طراحي، يك مدل كه بيان گردد. مسئله به طور دقيق، مشخص مي

براي حل مساله انتخاب  ن پيشنهاد بر اساس پارامترهاي ارزيابي،و بهتري شدهمدل ارزيابي  ،نآشود. پس از 

- راه فاز انتخاب، از ميان شوند.هاي جايگزين نيز شناسايي مي ها و ارائه راهو اغلب، روند توسعه مدل گرددمي

 آنكه در  رسد فرا ميخر آ، فاز  حلراه تاييد از پس. كندمي انتخاب را يكي مدل، براي شده مطرح هايحل
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. گيرد صورت مي شود،مي  حلي كه منجر به حل مساله واقعياجراي يك تصميم، شامل اجراي موفق راه

 .)برگشت تربه يك فاز قبل توان مي( گرددشكست در هر مرحله منجر به بازگشت به نزديكترين فاز مي

ان چندين پيشنهاد حل ازميصحبت درمورد فرايند تصميم با يك مسئله تصميم شروع و با انتخاب يك راه

بندي مهم بر مبناي بندي شوند. يك دستهشان دستهتوانند بر طبق ماهيتمسائل تصميم مي يابد.خاتمه مي

  :[4] ساختار مسئله به صورت زير است

  يافتهساخت •

  يافتهساخت نيمه •

  يافتهساخت غير •

مثل ( شود توصيف موجود، هاي رياضي كالسيكمدل تواند بوسيلهيافته، مي يك مسئله تصميم ساخت

حل هاي راهحل مانند روشوردن بهترين راهآ هايي براي بدست. روال)ماريآهاي نويسي خطي و روشبرنامه

iنيافته ار ساختاز عبارت اند. استاندارد، شناخته شده i يافتهساخت يافته وغيرساختتوصيف مسائل نيمه براي 

نها آروش حل استانداردي براي معموال يافته، مبهم و نامعلوم هستند و ساخت مسائل غير شود. استفاده مي

يافته ساخت گيري در يك مسئله غير تصميم براي ايپايه و اساس اغلب وجود ندارد. درك مستقيم انسان

 مسائل نيمهبرد.  ناماستخدام يك مدير  و هاي جديدريزي سرويسبرنامه توان از مي نمونه . بعنواناست

بر  يافته قرار دارند و فاكتورهاي هر دو نوع مسائل را درساخت يافته و غيريافته بين مسائل ساختساخت 

 به نياز و است استاندارد بهينه حل هايروال از   . حل اين نوع از مسائل تصميم، شامل يك نوعگيرند مي

 كامپيوتر بوسيلههاي پشتيبان تصميم ه روشتجربه نشان داده است ك .دارد انسان قضاوت و مستقيم درك

 .مفيدترند بسيار  يافتهساخت يافته و نيمه ساخت يافته نسبت به مسائل غيردر مسائل تصميم ساخت

  

  سيستم پشتيباني تصميم

وري اطالعات، ارزيابي آ گيري يك فرايند شناختي شامل وظايف شناختي متفاوت مانند جمعتصميم

-تصميم حل است. سيستم پشتيبان تصميم اغلب بوسيلهانتخاب پيشنهادها و اجراي راهها، توليد و  وضعيت

شود. يك سيستم كردن كارايي اعمال، استفاده ميها، براي كاهش خطاهاي شناختي و بيشينهگيرنده

- هاي تصميم پشتيبان تصميم، يك سيستم اطالعات مبتني بر كامپيوتر است كه براي پشتيباني از فعاليت

از آن جمله سيستم است به داليل مختلفي مورد نياز باشد.  اين ري سازماني و تجاري، طراحي شده است.گي

  :[5] توان به موارد زير اشاره نمود مي
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دهد كه بسياري از محاسبات را به سرعت گيرنده اجازه ميمحاسبات سريع؛ يك كامپيوتر به تصميم •

    ها بحراني هستند. براي بيشتر موقعيت برهاي زمانبا هزينه كم انجام دهد. تصميم  و

سازي؛ مغز انسان در تجزيه و تحليل اطالعات و هاي انساني محاسبات و ذخيرهغلبه بر محدوديت •

وري اطالعات در آنها داراي محدوديت است همچنين انسان ممكن است در يادآوري آهمچنين ياد

  د نياز و با دقت باال دچار مشكل شود. زمان مور

كه براي  مخصوصا زماني ،هاي انساني؛ قدرت حل مسئله يك فرد داراي محدوديت است محدوديت •

توان بر اين گيري گروهي ميهاي مختلفي نياز باشد. با تصميمحل يك مسئله به اطالعات و دانش

باط بين اعضاي گروه بوجود بيايد مشكالت هماهنگي و يا ارتممكن است ولي  .مدآمشكل فائق 

  دهند. هاي كامپيوتري اين مشكالت را به اندازه قابل توجهي كاهش ميسيستم كه

گيران مخصوصا كارشناسان ممكن است هزينه وردن گروهي از تصميمآ كاهش هزينه؛ كنار هم •

شده و همچنين باعث كاهش تعداد اعضاي گروه  تواند ميزيادي داشته باشد. پشتيباني كامپيوتري 

هاي مختلف باعث كاهش هزينه مسافرت و يا وردن امكان ارتباط اعضاي گروه از مكانآ با بوجود

ا افزايش دهد كه چنين وري رها ممكن است بهره همچنين استفاده از اين سيستم .شود سكونت

  گيران مورد نياز است. از طرف تصميم پشتيباني

توانند ها مياي هستند. دادهمات نيازمند محاسبات پيچيدهپشتيبان تكنيكي؛ بسياري از تصمي •

هايي خارج از سازمان، و يا ممكن متفاوتي ذخيره شده باشند، مثال در پايگاه دادههاي پايگاه داده  در

نها آهاي مختلفي مثل صدا يا گرافيك باشند، همچنين امكان دارد كه انتقال سريع است داراي قالب

نياز باشد كه در اين زمينه كامپيوترها با كمك ابزارهاي مبتني بر وب مي توانند  از مناطق دور مورد

  جستجو، ذخيره و انتقال داده مورد نياز را با سرعت و با كمترين هزينه انجام دهند. 

ها بايد قادر به ايجاد تغييرات در روند كند. سازمانگيري را مشكل ميرقابت؛ فشار رقابتي تصميم •

هاي پشتيبان وري به طور متناوب و سريع باشند. فناوريآو ساختارها و همچنين نوها  فعاليت

توانند تصميمات به اين طريق ميها  انسان و شوندمدن قدرت ميآگيري باعث بوجود تصميم

  ها باشند.  برخي دانشفاقد حتي اگر  ؛مناسبي را به سرعت اتخاذ كنند

- باشند. براي سازمانبزرگ، اغلب شامل مقدار زيادي داده مي هايدستيابي به انبار داده؛ انبار داده •

  هاي خاص و گاهي محاسبات موازي، نياز است. ها، روشاين داده يدهي و جستجو

توانند كيفيت تصميمات را بهبود بخشند. براي گيري ميپشتيبان كيفيت؛ سيستم پشتيبان تصميم •

ريسك به سرعت قابل انجام  تحليلگيران قابل بررسي بوده، هاي بيشتري توسط تصميممثال گزينه
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هاي متفاوتي باشند به سرعت است. همچنين نظرات كارشناسان مختلف كه ممكن است در مكان

اي هاي پيچيدهسازيتوانند شبيهگيران ميها، تصميم. با استفاده از كامپيوتراستوري آ قابل جمع

ي ممكن را بررسي كرده و اثرات متفاوت انها را به سرعت و با انجام داده و بسياري از سناريوها

 هزينه كم بررسي كنند. 

  

  روش تحقيق

به معرفي ابتدا در اين بخش ارائه معماري سيستم است كه  ،روش تحقيق در اين مقاله

خته هاي پشتيباني تصميم پردا گيري در مديريت ريسك و ارائه روش فرايند تصميمهاي مرتبط با  نيازمندي

گيري در  تواند مدل تصميم معماري سيستم پشتيباني تصميم كه مي هاي منطقي اليهشود. سپس  مي

هاي اطالعاتي مورد نياز در اين اجزا بيان  ها و موجوديت ترسيم شده و كالس ،مديريت ريسك را محقق نمايد

  شوند. مي

  

  گيري در مديريت ريسك فرايند تصميمهاي  نيازمندي

گيري، تجزيه و تحليل،  ، ارزيابي، اندازهشناساييفرايندهاي ريسك عملياتي شامل مديريت  :يريسك عمليات

شود.  دهي است كه با توجه به تغييرات محيطي انجام مي واكنش مناسب و نيز نظارت بصورت پايش و گزارش

  :[3] موثر در اين ريسك عبارتند از عوامل

  ها نظير نقص حقوق در مستندسازي مربوط به فرايندها و روش عوامل •

  تجربگي كاركنان مربوط به درون سازماني نظير عدول از اختيارات واگذار شده و بي عوامل •

عوامل مربوط به اختالالت كاري و نواقص سيستمي نظير عدم كفايت مديريت، كمبود و نقص  •

  افزاري افزاري و نرم سخت

 اي رج از بانك نظير جعل امضاء و چك و جرايم رايانهعوامل مربوط به خا •

كه آيا مديريت بانك مصمم است ريسك  دپرداز گيري در مديريت ريسك عملياتي به اين امر مي تصميم

  د را كنار گذارد.شو مزبور را تحمل كند، محدود كند يا فعاليتي كه موجب بروز آن مي
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فرايندهاي مديريت محدوديت بازار جهاني (نظارت بر اساس يك مديريت ريسك بازار شامل  بازار:ريسك 

پورتفوليو)، سيستم اخطار اوليه (شناسايي تهديدات بالفعل قبل از شروع از طريق نمايش مشكالت مرتبط با 

 مدل داخلي ريسك بازار است و  ، قيمت سهام و ...هاي بازار نظير نرخ بهره بازار كسب و كار)، مديريت داده

[2].  

هاي بانك  د آمده در ميزان درآمدها و سرمايهوعوامل تاثير گذار در بروز ريسك بازار ناشي از تغييرات بوج

  .[2] شود اص ميخاست و  مهمترين آنها ناشي از نرخ بهره، قيمت سهام، نرخ تبديل ارز 

ميزان  نبندي اعتباري)، تخمي گيري (رتبه اعتباري شامل فرايندهاي اندازهمديريت ريسك  :ريسك اعتباري

گذاري، اعتبارسنجي (مديريت پورتفوليو)، تجزيه و تحليل عدم  عدم برگشت تسهيالت مورد انتظار، قيمت

  .[2] قطعيت است

در كسب و كار، امور مالي و تبار مشتريان عوامل تاثير گذار در ريسك اعتباري مرتبط با تعيين ميزان اع

ها است. مسئله عدم پرداخت جزء اصلي در ريسك اعتباري است كه  هاي اقتصادي و دارايي مديريت فعاليت

  .[2] شود بوسيله احتمال عدم پرداخت در يك بازه زماني تعيين گرديده و سنجش مي

  

  پشتيباني تصميم روشهاي مرتبط با  نيازمندي

ها را، براي تبديل داده و استفاده از مدلسريع وجوي گيري، پرسهاي پشتيبان تصميم بيشتر روش

 ها دادهاز كنند. مثال گيرنده، فراهم ميداده به اطالعات قابل استفاده، براي رسيدگي بوسيله يك تصميم

دهد. بيني انجام ميها، يك پيشبر اساس دادهاين مدل استفاده نمود، بيني مدل پيش يكعنوان  بهتوان  مي

ممكن است  گيري، استفاده شود. بعالوهبيني به عنوان اطالعات براي تصميمنتيجه پيشاز ممكن است 

يك  كند.گيري فراهم وسيله اطالعات اضافي را براي تصميمتوسط مدل ديگري نيز به كار گرفته شود و بدين

شود نه براي  گيرنده در حل يك مسئله طراحي ميراي پشتيباني تصميمگيري بسيستم پشتيبان تصميم

گيري، بخصوص در ها از طريق استفاده از سيستم پشتيبان تصميمگيرندههاي تصميم ن. تواناييآجايگزيني 

گيري به ف تصميم. در اين مورد ممكن است هد[6] يابدافزايش ميساختار نيافته هاي تصميم  موقعيت

معموال از طريق  ساختار نيافتهكننده، باشد. حل مسائل حل، مطلوب و راضي راه يك بهينه، حلراه جاي

ها گيرندهبه تصميم در اين حالتشود. گيرنده حاصل ميگيري و تصميمتعامل سيستم پشتيبان تصميم

گيري گيري بهتر به معني تصميميمگيري كنند. هر چند كه تصمتا بتوانند بهتر تصميم شود ميكمك 
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هاي سريع گيريكنند، اغلب نيازمند تصميمكه به سرعت تغيير مي وكار كسبهاي اما محيط ،سريعتر نيست

  .[6] دگيري، زيان بخش باشكيفيت تصميم ممكن است براياين امر  كه  هستند

ها، ها، روشكه شامل مدل هاي پشتيبان تصميم متفاوتيهاي پشتيبان تصميم بر طبق روشسيستم

هاي مبتني بر شناخت براي روشپيشنهادي  بنديطبقه يك  شوند.باشند، ساخته مي ها و ابزارها ميالگوريتم

  : [6] استزير اصلي  هاي پشتيبان تصميم شامل كالس

- مي بيني فرايندهاي پيچيده دنياي واقعي كمكد كه به پيشهاي محاسباتي هستن: مدلهاي پردازشمدل

هاي احتمالي . مدل پردازش نمونه، مدلكنند بيان مي فرضي تصميم يك و فرايند درباره را فرضياتي و كنند

 عمليات يك طي در ورودي شرايط احتمال توزيع يك از را  ها هستند كه يك توزيع احتمال از خروجي

كنند. زنجيره ماركوف يك مثال معمول از يك مدل  ها و رفتار فرايند، محاسبه ميورودي روي بر تحليلي

  پردازش احتمال است.

گيري از ميان پيشنهادها براي انتخاب بهترين پيشنهاد از سازي ضوابط تصميماز يكپارچه: هاي انتخابمدل

كنند. يك مدل اني مييك مجموعه مجزا يا يك فضاي توصيفي پيوسته از پيشنهادهاي تصميم، پشتيب

  .باشد معياره گيري چند يك مدل تصميمتواند  ميانتخاب نمونه، 

ها، دستيابي و بازبيني داده و اطالعات را ارائه توابعي از بازنمايي، دستكاري داده :هاي كنترل اطالعاتروش

 داده و دانش، انبارداده وهاي بازيابي هاي نمونه شامل ابزارهاي مديريت پايگاه داده، روش كنند. روشمي

  كاوي هستند.داده

نويسي رياضي، استنتاج مبتني بر هدف، استنتاج مبتني بر پردازش شامل برنامه: هاي استدالل و تحليلروش

- برنامهحساسيت در نويسي هدف، استدالل مبتني بر مورد و تحليلبرنامهباشند. و استنتاج مبتني بر داده مي

  اي استدالل و تجزيه وتحليل موفقي هستند.هخطي نيز، روشريزي

آن از معماري شود كه  ارائه ميدر ادامه سيستم پشتيباني تصميم يك براي چارچوبي براساس اين نظريه، 

 ايد.بندي را محقق نم هاي معرفي شده در اين طبقه كالس د كه بتواندنشو تشكيل ميمنطقي ي يها  اليه

  

  هاي منطقي معماري اليه

گيري مورد نظر  معماري كه براي سيستم پشتيباني تصميم براساس روش تصميممدل مفهومي از   

  است.  ترسيم شده 1در تصوير در اين تحقيق متصور است 
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 اليهگيري از چهار پشتيبان تصميمهوشمند سيستم نشان داده شده است،  1همانن طور كه در تصوير 

كاربر از  .مديريت دانش، اليه مديريت مدل و اليه واسط كاربري: اليه مديريت داده، اليه شود ميتشكيل 

  اند. ها به اختصار معرفي گرديده در ادامه هريك از اليه طريق واسط كاربري به اين سيستم مرتبط خواهد شد.

را داراست و به گيري  مدل تصميممناسب براي  هايشامل يك پايگاه داده است كه داده: اليه مديريت داده

(يك  داده بانك  پايگاه با تواندمي داده مديريت اليهشود. داده، مديريت مي افزار مديريت پايگاهه نرموسيل

) ارتباط ت ريسكيمديرگيري در  تصميمهاي اطالعاتي مورد نياز براي  موجوديتهاي مربوط به داده مخزن

هاي اطالعاتي شخصي  و حتي بانك هاي ذيربط نزد مراجع و سازمانكه ديگري  يهادادهچنين  همبرقراركند. 

پايگاه داده در دسترس قرار مديريت  دهنده سرويساز طريق يك  ،اندهاي مختلف ذخيره شده در پايگاه داده

هاي مختلف منتقل شده و  از مكان ،هاي داده از طريق عمليات استخراج هاي موجود در پايگاه داده گيرند.مي

 هاي زمانشوند. اين عمليات در  گيري بارگذاري مي داده پشتيبان تصميم  بصورت يكپارچه در يك انباره

  پذيرد. اي صورت مي مختلف و با توجه به نياز سيستم بصورت دسته

در ساخت و استفاده از يك سيستم پشتيبان وجود دارد. نيز در اين اليه گيري  وجوهاي تصميم مخزن پرس

ها اغلب ضروري است. داشتن امكان پرس و جو باعث ادهوجوي دگيري، دسترسي، دستكاري و پرستصميم

چطور  ها و اينكه درخواست دادهدر اين مخزن  دتوان ميشود كه اين وظايف بتوانند انجام شوند. همچنين مي

  ، نگهداري گردد.توانند پر شوندها مي درخواست

نقدر پيچيده هستند كه آيافته ساختيافته و يا حتي نيمهبسياري از مسائل غيرساخت: اليه مديريت دانش

 ديگر يا خبره سيستم يك وسيله به تواندمي نها نياز به خبرگي و مهارت زيادي دارد. اين خصوصيت آحل راه

به نام  جزييبه بايد پشتيبان تصميم هوشمند  هايسيستم بنابراين. شود فراهم هوشمند هايسيستم

هاي مسئله را خبرگي مورد نياز براي حل برخي جنبه ايدبباشد. اين جزء مديريت پايگاه دانش، مجهز 

گيري را تسهيل اجزاء سيستم پشتيبان تصميم ساير عمليات تواند دانشي را كهپشتيباني كند و همچنين مي

هاي  مديريت شده كه تحت عنوان پايگاهاليه مديريت دانش چندين مدل از محتواهاي  كند، فراهم نمايد.مي

هاي  توان از مدل گيري براي مديريت ريسك بانكي مي گيرد. در فرايند تصميم در برمي ،اند دانش مجتمع شده

حل به راههاي استراتژي شامل  ، مدل تني بر جداول و درخت تصميمبكار بانكداري م وحوزه كسب در  تجاري

-پيشبمنظور بيني  هاي پيش هاي نظام بانكي كشور، مدل و سياست اندازه كافي خوب با استفاده از قوانين

يافتن جواب به اندازه كافي خوب يا سازي جهت  هاي شبيه و مدل معين يينده براي يك سناريوآبيني 

  ، استفاده نمود.زمايشآبررسي شده با استفاده از  هاي بهترين از ميان گزينه
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ن جهت كه آاز و پردازشگر فرمان است. پايگاه مدل سازي،  ار مدلابزاين اليه متشكل از  :مدلمديريت اليه 

يافته سروكار دارد، اغلب ضروري است كه ساختيافته و غير ساختگيري با مسائل  سيستم پشتيبان تصميم

. ممكن شوداستفاده  Javaو  ++C مانند نويسيبرنامه زبانهاي و ابزارها از  هابراي سفارشي كردن مدل

داده استفاده شود. براي يك سيستم  تحليلها در  براي كار با مدلنيز  OLAP هاي سريافزار است نرم

 كند. كفايت ميكوچك با پيچيدگي كمتر، معموال يك صفحه گسترده مثل اكسل،  گيريپشتيبان تصميم

وابسته به  هاي مدل سايرمار، امور مالي، مديريت و آها و دانش مورد نياز در مورد روالشامل پايگاه مدل 

كند. توانايي گيري، فراهم ميمقدار است كه امكان تجزيه و تحليل را در يك سيستم پشتيبان تصميم

گيري است كه ها يك توانايي كليدي سيستم پشتيبان تصميمدرخواست، اجرا، تغيير، تركيب و بررسي مدل

مدل را به چهار طبقه مهم راهبردي، توان  . در اين پايگاه ميكندهاي مشابه، متمايز ميرا از بقيه سيستم نآ

  تاكتيكي، عملي و تحليلي تقسيم نمود.

ريزي راهبردي، مسئوليت برنامه يا پشتيباني مديريت در سطوح باال،  هاي راهبردي برايمدلاز  •

 شود.  مي استفاده

 هاي تاكتيكي بيشتر بوسيله مديريت مياني، براي كمك به تخصيص دادن و كنترل منابعمدل •

ريزي ، برنامهافزاري و تجهيز زيرساخت سخت  انتخاب  نظير. گيرد قرار مياستفاده مورد سازماني 

 بندي سرمايه. مورد نياز كار و روال بودجههاي ساليانه  اجرايي براي فعاليت

براي گيرند. هاي عملي براي پشتيباني فعاليتهاي كاري روزانه سازمان مورد استفاده قرار ميمدل •

وسيله بانك، توليد  به پذيرش معامله بازرگاني الكترونيكي، تصويب وام شخصي توان به مي نمونه

گيري مديران را در مرحله اول با هاي عملي تنها تصميممدل اشاره نمود. زمانبندي و كنترل كيفيت

داخلي  هايداده از فقط معموال هامدل اين. كنندمي پشتيباني  ماهيانه،  يك افق زماني روزانه تا

 .كننداستفاده مي

نها شامل آشوند. ها، استفاده ميها بر روي دادههاي تحليلي براي انجام برخي تجزيه تحليلمدلاز  •

 . هستندهاي مالي مدل و  كاويهاي دادههاي علمي مديريت، الگوريتمماري مدلآهاي مدل

يري براساس پردازش مدل انتخاب گ سرويسي است كه طي آن امكان اجراي مدل تصميم ،پردازشگر فرمان

هاي  ها و بكارگيري مدل شود. در راستاي اجراي مدل، كنترل اطالعات (پرس و جوي داده شده ميسر مي

  شود. دانشي) بصورت مداوم صورت گرفته و استدالل و تحليل اطالعات انجام مي
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iبصريرا از طريق يك رابط  هاي كاربران اي است كه درخواست اليه :واسط كاربري i i  جهت سهولت در كار

كند و سپس توسط يك پردازشگر زبان طبيعي كه مجهز به يك مفسر براي تفسير درخواست و  دريافت مي

. همچنين خروجي دهد در اختيار اليه مدل قرار ميرا و نتيجه آن  نمودهوجو است، پردازش  سازنده پرس

برداري كاربر در اين اليه به نمايش  ت بهرهسيستم از طريق پردازشگر زبان طبيعي و بصورت يك گزارش جه

  آيد. درمي
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  مدل مفهومي معماري سيستم پشتيباني تصميم – 1 يرتصو

 

مديريت دانش
مدل هاي تجاري

مدل هاي استراتژي
مدل هاي پيش بيني

مدل هاي شبيه سازي مديريت مدل
ابزار مدل سازيپايگاه مدل واسط كاربريپردازشگر فرمان

درخواستپردازشگر زبان طبيعي گزارش

مديريت پايگاه هاي دادهمديريت داده
پايگاه داده بانك پايگاه هاي داده خارج از بانك مديريت پايگاه داده پشتيبان تصميم گيريشخصي بانك هاي اطالعات

انبار داده هاي پشتيباني تصميم
داده ها مخزن راهنما/فرهنگ

تصميم گيري مخزن پرس و جو هاي
ويكپارچه سازي داده ها عمليات استخراج
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براي پشتيباني از تصميمات در مديريت ريسك  مور نظرهاي سيستم  هاي نامبرده شده در اليه  مولفهبرخي از 

هاي اطالعاتي  ها يا موجوديت هاي بانكي شامل كالس بانكي مطابق با چارچوب و به تفكيك انواع ريسك

  ، هستند.1داده شده در جدول  شرح

 هاي معماري سيستم پشتيباني تصميم  چارچوب مولفه – 1جدول 

  ريسك بانك

  ه معماريمولف

  اعتباري  بازار  عملياتي

ــراكنش  پايگاه داده بانك ــانكي  ت ــاي ب ــا، ه ، قرارداده

هـاي   ، پرونـده اسناد مالي، ها حساب

  ي و بازرسيقحقو

  ها طرح، ها گذاري سرمايه، ها  سپرده

  

، پروفايـــل مشـــتريان ، تســـهيالت

ــده ــاي پرون ــاري ه ــه، اعتب ــدي  رتب بن

    ، مطالبات معوقمشتريان

ــزي    خارج از بانكپايگاه داده  ــك مركـ ــانكي/ بانـ ــام بـ ، نظـ

  هاي دولتي ازمانس

هـاي اقتصـادي مشــتريان در    فعاليـت   نرخ بهره، نرخ ارز، بازار سهام

  ،  ها ساير بانك

ها و معـامالت   و وضعيت دارايي تعداد

  مشتريان

، تجــارب بازرســان، تجــارب مــدبران  بانك اطالعات شخصي

  تجارب حقوقدانان

هـاي   رز سـال اطالعات بـازار سـهام، ا  

  هاي معتبر صرافي گذشته

  تسهيالت اعطايي موسسات مالي

عوامل ، حدود رفتاري عمليات بانكي   وجو مخزن پرس

ــاي   ريســك ــراكنش ه ــاتي، ت عملي

  بانكي

  

نرخ بهره، قيمت سهام، نرخ تبـادالت  

هــا و  ، دارايــيارزي، ميــزان نقــدينگي

هــا، حجــم  ، وضــعيت طـرح هــا بـدهي 

  گذاري سرمايه

اعتبار پرداختي، ديون مطالبـه  ميزان 

 وضــعيتدارايــي، از ، اســتعالم نشــده

  انمشترياقتصادي و اعتباري 

 روشميــزان ريســك بــر اســاس      پايگاه مدل

واكـنش  نحـوه  ، و امتيازدهي ارزيابي

، وضعيت واكنش عملياتي به ريسك

، ميــزان تــاثير يســك عمليــاتيردر 

  در بروز ريسك عملياتي عوامل

هـاي مهـم    نقدينگي، شـاخص  شكاف

ميـزان  ، خالص نقدينگي، حاشيه سود

مـازاد  اثر اقتصادي  ،مازاد منابع شعب

، حـدود و نقـاط بحرانـي    منابع شعب

ــاط   ــدينگي، نقـ ــكاف نقـ ــه بشـ هينـ

براساس تغيير  ها نقدينگي، حساسيت

سـرمايه مـورد نيـاز بـراي     نرخ سـود،  

پوشـش ريســك ناشـي از ارز/ ســهام،   

  ارزش در معرض ريسك،  

ــزان ــرم  مي ــت س ــابع در كفاي ايه، من

ــرض ريســك اعتبــاري،     ميــزانمع

ــب،   ــول مناس ــادي، نك ــرمايه اقتص س

ي اكســپوژرهاي مناســب، معيارهـــا  

ميــزان ، كنتــرل ريســك اعتبــاري  

  اي   لحظه هاي محدوديت

  هاي موسسات مالي مدل  مديريت دانش

  بانك هاي استراتژي سازماني مدل

ــدل ــيش  م ــاي پ ــي ه ــه  بين (مقايس

نـدهاي  روندهاي واقعي نقدينگي با رو

، مدل داخلي ريسك )شده پيش بيني

  بازار  (استاندارد كميته بازل)

  سازي هاي شبيه مدل
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  ها و نتايج يافته

براي پشتيباني از تصميم در امور مديريت ريسك بانك در پيشنهادي گيري كه در سيستم  مدل تصميم

كه با  كنند پشتيباني ميسناريوهايي را ها  هاي پويا است. اين نوع از مدل مدل نوعاز  شده استنظر گرفته 

 ورودي هايداده در ضرر بينيپيش  ساله و  5يك سود پذيرند. بعنوان مثال در ريسك بازار،  ميزمان تغيير 

در ها  . درخواستكنندمي كه از يك سال تا سال ديگر تغيير هستندها ها و كميتها، قيمتمثل هزينهآن 

در طول زمان  ها و الگوها الهاي پويا براي نمايش يا توليد رومدلاز و در هر زمان بررسي اين سيستم 

دهد.  هاي خود را از دست مي توانايي ، بسياري ازنيافته اختارسمورد مسائل اين سيستم در د. شواستفاده مي

گيري در امور روزمره تصميم  هاي پشتيبان سيستم هاي ييآناكاربرخي دليل تواند  است كه مي ياين واقعيت

 فنجايي كه  ؛ساختار مواجه هستندبامسائل بيدر مواردي زيرا مديران ارشد  ،شكار سازدآمديريتي را 

ذهن انسان در مواجهه با . كند ايشانتواند كمك چنداني به  نميهاي رياضي  در قالب مدلگيري تصميم

هاي  كند و با روشساختار تبديل مي ء قابلرا به يك سري اجزا هانآ عجيبيساختار به نحو تصميمات بي

ساختار را به ، محيط پيچيده مسائل بيشيوهيابد. اين  نها را ميآ براي كنندهاي پاسخ راضيساده كننده

گيري قادر شود روش اثر بخشي براي تصميم فناوري دركند. اگر ساده شده تبديل مي ياي از الگوهامجموعه

براي  ،با اين وجود يد.آگيري روزانه مديران به شمار تواند كمك موثري در تصميميم نگاهآاين كار پيدا كند 

  را متصور بود:خصوصيات زير توان  پيشنهاد شده در اين مقاله ميپشتيباني تصميم   سيستم

هاي كامپيوتري، كنار هم قرار دادن درك و قضاوت انسان و سيستم با تا است شدهاين امكان فراهم  .1

و  اي كه براي ديگر ابزارهايافتهيافته و غيرساختساخت ها در حل مسائل نيمهرندهگي تصميم   به

 شود.حل نيستند، كمك ه راحتي قابلب ها فناوري

 شود. پشتيباني مي ،از مديران در سطوح مختلف از سطوح استراتژيك گرفته تا سطوح عملياتي .2

 شود. ي ميپشتيبان گيران فرديگيري و تصميمهاي تصميمگروهاز  .3

 گردد. استفاده مي گيري و پردازشهاي متنوع تصميماز شيوه .4

-كاربران اين امكان را دارند كه سيستم را با توجه به نيازهاي خود شكل دهند. به اين معني كه مي .5

 .دهي دوباره كنندتوانند عناصر اصلي را حذف، اضافه، تركيب و يا سازمان

كردن  كند. توانايي مدلگيري استفاده مياي تصميمه موقعيتها براي ارزيابي از مدلاين سيستم  .6

 .نمودها و شرايط مختلف بتوان بررسي هاي مختلف را در تركيب شود كه استراتژيباعث مي

 شود. استفاده مي هوش مصنوعي و پايگاه دانش هاي از ويژگي .7
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 شود. فراهم مي متنوع و گسترده طور به منابع دادهدسترسي به  .8

براي كاربران  تحت وباز طريق درگاه  اتصاالت  وجهت دسترسي به اطالعات سازي ارچهيكپامكان  .9

 مهيا است.

هايي كه در  ها و داده  بعبارتي باتوجه به مدلبندي شود. تواند به انواع متفاوتي طبقهمياين سيستم  .10

نند سيستم ماها پشتيباني تصميم  توان تهيه و نگهداري نمود، انواع مختلفي از سيستم ميآن 

ريزي مالي، مبتني بر مدل،  گيري شخصي، گروهي، مدير اجرايي، راهبردي، برنامهپشتيبان تصميم

  .قابل تصورند مبتني بر ارتباطات، مبتني بر سند و مبتني بر دانش

  بندي جمع

هاي اعتقاد چنداني به سيستم مديران و كارشناساني وجود دارند كه بنابه تجربيات خود هامروز

هستند، يك رشد گيري هنوز در مراحل ابتدايي هاي پشتيبان تصميمگيري ندارند. سيستمپشتيبان تصميم

 اند. ها جذب شده اين سيستمهاي علمي  جاذبهبه است كه محققان بيش از مفيدبودن،  آندليل اين امر 

گردد. بازمي كارگرفته شدهبهاي نها به مدلآداليل ديگري هم براي اين عدم كارايي وجود دارد كه برخي از 

گيري را در روابط معمول خود لحاظ كنند. قادر نيستند تا همه ابعاد موثر در تصميمهنوز هاي رياضي مدل

 شود ميقدامات توجه تنها ا گيريهاي تصميمدر مدل. نقش عوامل انساني است ،يكي از مهمترين اين ابعاد

انسانها به صورت فردي وگروهي هوشمند  اند در الگو جاي گيرد.خصوصيات وي بتو و كنندهبدون اينكه اقدام

در اين ميان  كنند.را دنبال نمي تعريف شده در ماشينمورد انتظار در الگوهاي  هستند و الزاما رفتار

، اندجمله اموري هستند كه هرچند درعمل تعيين كننده ها و تعهد انسانها ازتمايالت، خصوصيات، ويژگي

در عبور  رويدادهاشود تا سبب مي موارداين . نند به سادگي در فضاي الگوهاي رياضي وارد شوندتواولي نمي

را با مشكالت  كارهاگيري و اجراي  و تصميم رود، اتفاق نيفتند آنچنان كه انتظار ميهاي سازماني از اليه

الگوهايي كه براساس با و  كنند هايي كه در برخي از مواقع غيرعقالني جلوه مي . واقعيتدنجدي مواجه ساز

  . دناند، سازگاري ندارعقلگرايي طراحي شده

هاي تهيه يك شود. مرزهاي سازماني و زماني از مهمترين محدودههر الگو براي محدوده مشخصي تعريف مي

ست، تاثير عوامل خارج از مرز نيز نيپذير  به همان ميزان كه تهيه يك الگوي بدون مرز امكان مدل هستند.

دهند. مدل برخي از اين مرزها ثابت نيستند و در طول اعتبار تصميم، تغيير وضعيت مي انكارناپذير است.

توانند در دنياي واقعي تفاوت زيادي را بين سازي همراه است و عوامل ساده شده ميسازي الزاما با ساده

  .انتظار و نتايج واقعي ايجاد كنند نتايج مورد
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گيري هاي اصلي الگوهاي تصميم يكي از محدوديت ،نچه در دنياي واقعي جريان داردآاز سازي دركي  در مدل

هرچند ذهن انسان . گيري استهاي پشتيبان تصميمهاي اصلي كاهش اثربخشي سيستمو يكي از سرچشمه

هاي  چارچوب پوياي و پيچيده ماهيت ولي گيرد، هاي عمومي و شخصي تصميم مي نيز در چارچوب استعاره

شايستگي و ميزان  حاكم شود. هاسيستم ن درآدهد تا الگوي كاملي از  ي انسان، هيچگاه اجازه نميذهن

تامين اطالعات و  ن خواهد بودآهاي موردنياز براي اطالعات و داده نهايتگيري در فرايند تصميم دركفايت 

هاي روزمره مديران مقرون  گيريمعموال درتصميم كه )هزينه زماني و مالي(امري پرهزينه است در اين سقف 

  .به صرفه نيست

اطالعاتي  اي است كه طي ان خالُمكانيسم پيچيده ،شود مي  گيري ذهني انجامنچه در فرايند واقعي تصميمآ

هاي پشتيبان شود. هنوز سيستمقرائن، متغيرهاي احتمالي، استعاره و تجارب شخصي پر مي با شواهد و

هاي رياضي قراردارند، فاقد چنين مهارتي  هاي كمي و مدله برپايه سيستمنهايي كآگيري، بخصوص تصميم

هاي اي كه صرف هزينهگيري در مسائل ساده و يا نسبتا پيچيده هاي پشتيبان تصميم هستند. امروزه سيستم

زماني و مالي قابل توجيه است، از يك كارايي نسبي برخوردارند وليكن درخصوص مسائل پيچيده، هنوز 

-تصميم فنتواند مبنايي براي قضاوت فردا باشد. شرايط امروز نمي ،. با اين وجوداندموثري ارائه نكرده پاسخ

افزاري و  هاي سخت شود. پيشرفت روزافزون قابليتها و امكانات بيشتري حمايت مي گيري هر روز با قابليت

شگرهاي موازي امكان طراحي موتورهاي امروز پرداز. كنداي را در اين حمايت ايفا مي فزاري نقش عمدها نرم

هاي رياضيات، احتماالت و پيشرفت علوم پايه در زمينه .استنتاج موازي و بسيار سريع را فراهم ساخته است

هاي هر روز الگوريتم ،گيري انسانهاي ادراكي تصميمهاي جديد انسان درخصوص مكانيسميافته كامپيوتر و

ابداع رويكردهاي جديد  گذارد.سازي دراختيار مي سازي و مدلسك، بهينهجديدي را براي تجزيه وتحليل ري

گيري را به الگوهاي ساختاريافته،  هاي پشتيبان تصميمهاي هوشمند، تكيه سيستمدر بكارگيري سيستم

هاي يادگيرنده سيستم هامروز دهد.گيري، كاهش ميهاي پشتيبان تصميميعني نقطه ضعف اصلي سيستم

رفته  گيري را در ارتباط با محيط طراحي كنند و در تشابه با ذهن انسان رفتهتصميم الگو و قواعدقادرند تا 

  دهد.نويد ميفناوري ينده بهتري را براي فرداي اين آ رويهن را درعمل بهبود و توسعه بخشند. اين آ

- تر و روشكاملخواهند توانست برمبناي الگوهاي (پردازشگرها) ها ماشينيا روزي آ”كه حال اگر سوال شود 

پاسخ با اميدواري زيادي مثبت است و اگر سوال شود  “تر تصميمات به مراتب بهتري را بگيرندهاي پيچيده

بايد در اظهار اميدواري قدري تامل  “تر از امروز خواهد بودتر و اثربخشن زمان كار مديريت سادهآيا در آ”كه 
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گيري را و تصميم شودتر ميتر و كسب وكار مبهممحيط رقابتي ،شوندتر ميها پيچيده زمانكرد. هر روز سا

  ند.ازسمي مواجه گذارتاثير عوامل انبوه بيشتري ازبا 
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Abstract 
   
The object of this study is to analyze the factors influencing success of Bank-issued 
micropayment systems in Iran. Based on an existing IS post acceptance model which 
considers well known factors, we focus on studying the influence of a new factor related to 
compulsion (direct and indirect). Our model consists of seven main factors along with ‘Direct 
compulsion’ defined as a mediator variable between “Satisfaction”, “Perceived Usefulness”, 
“Network Externalities” and “Continuance Intension”. 409 filled questionnaires were 
gathered and analyzed to check thirteen hypotheses related to our model. The collected data 
have been analyzed at three levels. First, some descriptive statistics are derived in order to 
obtain an overview of the characteristics of the sample. Second, bivariate correlations 
between variables are analyzed with respect to the correlation between scales of variables and 
mediator variables. The final stage of the analysis adopts a regression analysis in order to 
identify the eventual existence of association and relationship between the dependent and 
independent variables.  
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Bank-issued E-Micropayment program, Electronic Bill Payment 
 
I. Introduction 
 
"Lacking payment systems becomes a bottleneck for the vision of the Information Economy. 
In many cases, the payments of a fraction of a cent, the so-called micropayments, are of 
particular interest". (Schmidt et al., 1999)  
Points of sale (POS) transactions involving micropayment are common in our daily affairs. 
(Tan et al., 2008)  
 According to the Central Bank of Iran, the payment value less than 50 Million Rials is 
considered as a micropayment's transaction. Because of the amount of this value (50 Million 
Rials), all instruments of Cash-based systems and Account-based systems in EPS (Electronic 
Payment Systems) except electronic check are engaged in Iran's micropayment system 
definition. It means Micropayment systems are equivalent to E-Payment. Common payment 
method, i.e. credit card is uneconomical because its processing charge may exceed the value 
of the micropayment. Hence, in this study we will define a value margin for Micropayments 
in Iran (See figure 1-1) and we will focus on transactions which we will consider as Bank-
issued micropayment system definition in Iran. 

Figure 1-1: Classification of Electronic Payment System, (Kim, 2009)  

 
Operators have introduced a number of e-micropayment programs around the world to 
replace cash and coins for such low-value payment. As mentioned by Clark (2005), ‘‘some 
payment analysts predicted that smart cards could lead to a cashless society’’. However, with 
the exception of a few, e.g. Smart card, many such programs are not so successful especially 
in Iran and the vision of a ‘‘cashless society’’ is still a dream and ‘‘the very smallest 
payments have stubbornly remained the domain of cash and coin’’. (McGrath, 2006)  
 Success of POS e-micropayment program depends to a large extent on the presence of 
network externality. POS e-micropayment program is a networked good (Baddeley, 2004) 
with micropayment market being a two-sided market with both consumers (demand side) and 
merchants (supply side). He mentioned, when the value of a product depends on the number 
of users, the product exhibits network effects. When the value increases with the number of 
users, there are positive network effects. 
 The other success of E-micropayment system depends on Government Direct Compulsion 
and Indirect Compulsion related to Lock-in customer. First, one report (tabnak.ir, 2010) says: 
now in Iran/Tehran, some branches of Government banks refuse the receiving invoice bills 
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(telecommunication bill, electrical bill, water bill …). Those bank's tellers enforce customers 
to use ATM machines and the other e-payment media which are the only ways to pay these 
bills. Another report (ravy.ir, 2010) says: according to Central Bank Circular in Tehran for 
Mobile phone bills in case of face to face payment in a physical branch, customers must pay 
2000 Rials extra charge. Second, in case of Lock-in customer related to indirect compulsion, 
gifts, bonus and zero e-payment transaction charges for customers are noticeable things to IS 
continuance intention program.   
 
There is recent growing activities showing that e-micropayment program in IRAN is now 
going through a revival. Iran local banks and financial institutes have started to pay attention 
to the potential offers of the micropayment market. They are co-operating with organizations 
which have existing captive markets, i.e. convenience stores (e.g. loyalty cards), to issue e-
micropayment programs so as to extract commercial benefits for themselves and their 
partners. This study examines the opinion of consumers on such programs and uses an 
extended ‘‘Post-acceptance Model of IS Continuance’’ to study the factors influencing 
consumers’ intention to continue using such e-micropayment system. 
 
The micropayment systems in IRAN have considerably changed into electronic payment, 
especially in the big cities. This thesis looks into issues related to e-micropayment systems 
offered by Banking and financial institutions. We also analyze the factors which influence 
success of these financial institutes’ micropayment systems in Iran.  
 
 

Payment Systems in Iran  

"Electronic payment is widely used all over the world, but it is not common yet in Iran". 
(Keramati et al., 2008)  

About the history of Payment systems in Iran, a report of the Central bank of Iran (CBI, 
2009) says: "Considering the double digit inflation rate and relative stability in the currency 
denomination, the recent trend of the payment instrument has gradually moved from notes to 
various kinds of cheques, particularly traveler'scheques. The introduction of modern payment 
instruments can be traced back to early 1990s where commercial bank of Sepah launched its 
Aber Bank Debit Card and ATM services. Since then, almost all Iranian banks have provided 
their customers with the card payment services focusing on cards with debit function and 
ATM services to tackle the problem of heavy branch traffics. The interbank card switch 
(SHETAB) was introduced in 2002 and now all card issuing banks in Iran are connected to 
the center; building up a uniform card payment network where all issued cards are accepted 
in all acquiring terminals".  

The history of the payment system in Iran offers a backdrop for better understanding data on 
the most common payment instruments in use today. 
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Figures 1-2, 1-3, 1-4 and 1-5 illustrate the growth of the number of Cards, and figures 6 and 7 
and 8 shows the growth of instruments of electronic payment in Iran (POS, ATM and 
physical Pin-Pad in three years from 2008 till 2010). Data were gathered form www.CBI.ir 
and structured for this study.  
 
 
 

Figure 1-2: Total Cards issued by the banking system in IRAN till May 2010 (CBI) 

 

 

 

Figure 1-3: Growth of the number of Debit Cards 2008-2010 (CBI) 

 

 

Figure 1-4: Growth of the number of Credit Cards 2008-2010 (CBI) 
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Figure 1-5: Growth of the number of Gift Cards 2008-2010 (CBI) 

 

Figure 1-6: Growth of the number of ATM 2005-2010 (CBI) 

 

 

Figure 1-7: Growth of the number of POS 2005-2010 (CBI) 
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Figure 1-8: Growth of the number of PIN-PAD 2005-2010 (CBI) 

 

 

Figure 1-9 shows the growth of the number of transactions and figure 1-10 shows the total 
amount of transactions in noncash retail payment through Cards, ATM, and POS. Figure 1-11 
illustrates the average number of cards per ATM, POS and physical Branch. Data was 
gathered form www.CBI.ir and structured for this study.  
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Figure 1-9: Growth of Number of transactions 2007-2010 (CBI) 

 

Figure 1-10: Growth of Value of transactions 2007-2010 (CBI) 

 

Figure 1-11: Ratio of Cards to ATM, POS, and Physical Branch 2008-2010 (CBI) 
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The Research Problem 
 
The POS, ATM, Mobile, and Telephone as well as E-micropayment programs are undergoing 
a revival in IRAN. The growth of E-Payment services instruments in the last decade in Iran is 
considerable.  Local banks and financial Institutes are co-operating with organizations which 
have existing captive markets to issue a variety of cards (Debit, Credit, Gift, and prepaid). 
This thesis aims at helping researchers and the programs’ operators to understand the 
dynamics influencing such a revival. In order to reach our goal, we intend to: 

• Analyze the current situation of micropayment instruments in IRAN in Bank-
issued sector. 

• Define a value margin for Micropayment system in IRAN 
• Analyze the success factors in bank-issued micropayment systems in IRAN.  
• Compare the Iranian bank issued micropayment system with the other countries 

like Taiwan for example 
• Survey the characteristics which lead to successful adoption and diffusion of 

such programs.  
 
 
 
II. literature review  
 
What is Payment? 
 
All Commerce is about Payment; Commerce is making payment and receiving payment. If 
there is no payment, there is no commerce. (A first data whitepaper, 2008)  

A payment is the transfer of wealth from one party (such as a person or company) to another. 
A payment is usually made in exchange for the provision of goods, services or both, or to 
fulfill a legal obligation.  

 
Definitions of E-Payment systems (EPS) 
 
Several authors have proposed different definitions and classifications for e-payment. Here 
are some of the main definitions found in the literature.  
 
"E-Payment is defined as the transfer of an electronic value of payment from a payer to a 
payee through an e-payment mechanism. E-Payment services exist as web-based user-
interfaces that allow customers to remotely access and manage their bank accounts and 
transactions" (Weir, 2006) (Lim, 2008)  
 
"When EC created the need for e-payment services, traditional cash-based and account-based 
payment instruments were used as a model. Simultaneously, new intermediaries such as 
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PayPal succeeded in fulfilling some of the new needs of online merchants and consumers". 
(Dahlberg, T. et al, 2008)  
 
 
International banking statistics from the Bank of International Settlements and the European 
Central Bank show that the popular payment instruments used for the payment of day-to-day 
purchases include cash, cheques, debit cards, and credit cards. In general, EPS can be 
classified into five categories which are listed below (Lawrence, 2002), (Guan, 2003) 
(Abrazhevich, 2004), (Dai, 2007) and (Schneider, 2007)  
 
1. Electronic-cash: transactions are settled via the exchange of electronic currency. 
2. Pre-paid card: customers use a pre-paid card for a specified amount by making an entry of 
the unique card number on merchant sites. The value of the card is decreased by the amount 
paid to the merchant. 
3. Credit cards: a server authenticates consumers and verifies with the bank whether adequate 
funds are available prior to purchase; charges are posted against a customer’s account; and 
the customer is billed later for the charges and pays the balance of the account to the bank. 
4. Debit cards: a customer maintains a positive balance in the account, and money is deducted 
from the account when a debit transaction is performed. 
5. Electronic checks: an institution electronically settles transactions between the buyer’s 
bank and the seller’s bank in the form of an electronic cheque. 
 
Electronic-cash, pre-paid cards, credit cards, and debit cards are widely used in B2C and C2C 
EC. (Theodosios. et al, 2005)  
 
Overviews on micropayment 
 
From a formal point of view, Castiglione et al, (2009) defined a micropayment scheme as a 
distributed protocol where a party, the Client User, is interested in paying a Vendor. 
 
The Bank for International Settlements (Bank for International Settlements, 2001) defines 
micropayment as a small payment (sometimes taken as under US$10, sometimes meaning not 
more than a few cents, but in Iran it is under 50 Million Rials according to the CBI) which 
would be uneconomical to process through traditional payment.  Generally, micropayment 
involves coins and cash. (Kou, 2003)  
 
In CBI micropayment's definition in IRAN, Bill payments is one good choice for e-
micropayment program in bank-issued. Except for few bill payments (industrial sectors and 
big companies), most of bill payments are under 50 Million Rials, and they can be studied in 
micropayment category in the context of our research.     
 
Consider a market with three parties: a micro-payment system provider (Bank and financial 
institutes as Bank-issued in this study), a number of merchants e.g. telecommunication 
sectors, and a number of consumers. Consumers and merchant's trade with each other and the 
trades are settled with transactions of their bill amounts i.e. micro-payments.  
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Consumers and merchants must also be convinced of the benefits brought by the program. 
Standardization is often critical to its success and is achieved either through strategic alliance 
between key players or through government’s control or co-ordination. Such strategic 
alliance should also move beyond standardization to develop functionalities that will increase 
the value proposition of the program. 
 
 Size of Electronic Payment 
Electronic payment system is conducted in different e-commerce categories such as 
Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) 
and Consumer-to-Consumer (C2C). Each of which has special characteristics that depend on 
the value of order. Danial in 2002 classified electronic payment systems as follows: 
 
 
     • Micro Payment (less than $ 10) that is mainly conducted in C2C and B2C e-commerce. 
     • Consumer Payment that has a value between $ 10 and $ 500. It is conducted mainly in 
B2C transactions. 
     • Business Payment that has a value greater than $ 500. is conducted mainly in B2B e-
commerce . 
B2B transactions account about 95% of e-commerce transactions, while others account about 
5% (Turban et al, 2004). P2P, which is related to the C2C category transactions, is relatively 
small due to its stiff usability. Further, Cavarretta and de Silva (1995), identify three classes 
of typical electronic transactions: 
      • Tiny value transactions: below $1. 
      • Medium value transactions: between $ 1 and $ 1,000 
      • Large value transactions: above $ 1,000. 
Systems that can support tiny value transactions have to trade-off between conveniences of 
transactions (the major part of a cost in an extremely cheap transaction) vs. the security or 
durability of transactions. On the other side of the amount range, large value transactions will 
require highly secure protocols whose implementations are costly: be on-line and/or carry 
traceability information. Finally, nearly all the system can perform medium value 
transactions. (sumanjeet, 2009) 
Size of Electronic Payment in IRAN 
According to the Central Bank of Iran, a payment value less than 50 Million Rials is 
considered as a micropayment's transaction. Because of the amount of this value (50 Million 
Rials), all instruments of Cash-based systems and Account-based systems in EPS (Electronic 
Payment Systems) except electronic check are engaged in Iran's micropayment system 
definition. It means Micropayment systems are equivalent to E-Payment in Iran according to 
CBI definition.  
     • Micro Payment or Retail Payment (less than 50,000,000 Rilas or $ 5,000) that is mainly 
conducted in C2C and B2C e-commerce. 
     • Business Payment that has a value of more than 50,000,000 Rials or $ 5000. It is 
conducted mainly in B2B e-commerce. 
Figure 2-1 illustrates EPS in both bank-issued and non bank-issued in Iran. In bank-issued 
category two banks in governmental sector (Melli and Mellat) and two banks in private sector 
(En Bank and Persian Bank) are showed. In Non Bank-issued category, Electronic Tickets as 
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micropayment program in Tehran municipality (Tehran Metro Company and Tehran Public 
Bus service Company) and the same project in Mashhad and Isfahan Municipality are 
showed.   
 

Figure 2-1: E-Payment Instruments in IRAN (Bank & Non Bank issued) 
Account Type TYPE 

CARD 
Bank issued Non Bank Issued 

Government 
Sector 

Private Sector Tehran 
Municipality 

Mashhad & 
Isfahan 

Melli 
Bank 

Mellt 
Bank 

EN 
Bank 

Persian 
Bank 

Metro 
Co 

Bus 
Co 

Municipality 

Account Base Debit Yes Yes Yes Yes No No No 
Account Base Credit Yes Yes Yes Yes No No No 
Cashed Base Gift 

Card 
Yes Yes Yes Yes No No No 

Group Account 
Base 

Prepaid Yes Yes Yes Yes No No No 

Cashed Base E-ticket No No No No Yes Yes Yes 
 
 
 

Evaluation of the Micropayment system 
 
 
To evaluate a micropayment system, Schmidt et al. (2009) considered three dimensions: 
technological dimension (Security, reliability, scalability, and latency), economic dimension 
(low transaction-cost, atomic exchange, and customer base) and social dimension 
(anonymity, and peer to peer payment). 
 
Kniberg (2003) identifies the key characteristics determining the success of a micropayment 
scheme as trust, ease of use, pervasiveness and transaction speed (see table 2-1). 
 
Parhonyi et al. (2005) distinguish technical and non-technical characteristics for 
micropayment systems. They mention the following characteristics for these two categories: 
ease of use or convenience, anonymity, scalability, validation, security, and interoperability 
for technical and trust, coverage and privacy for non-technical factors. They discuss and 
compare two studies. In the first one, interviews were conducted with merchants and MPSOs 
(micropayment system operators) in Sweden, Japan and the US (Kniberg 2002). In the other 
one, interviews were conducted and workshops organized for banks, payment system 
operators, IT and telecom companies, and desk research focused on Dutch and international 
payment initiatives (DMEA) (Dutch Ministry of Economic Affairs, 2003). Table 1 presents 
these key characteristics and factors, which are then compared for the two generations in the 
following sub-sections. Several related characteristics and factors are discussed together. 
 

Table 2-1: Key characteristics and factors according to Kinberg and DMEA  
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DMEA 2003 Kinberg 2002 

Who are the system developers and MPSOs? 
Laws and legislation 

Influence of standardization bodies 
Demand for micropayments 

Ease of use 
Guaranteed delivery of paid products and received paid money 

Trust 
Security 
Coverage 

Processing speed 
Transparent transaction cost, no extra or hidden cost 

 

Trust 
Ease of Use ( Convenience) 

Coverage 
Fixed Transaction Cost 

Processing Speed 

 
 
Sumanjeet (2009) classified EPS in four categories, Online Credit Card Payment System, 
Online Electronic Cash System, Electronic Cheque System and Smart Cards based Electronic 
Payment System. He believes that each payment system has its advantages and disadvantages 
for the customers and merchants. These payment systems have numbers of requirements: e.g. 
security, acceptability, convenience, cost, anonymity, control, and traceability. Therefore, 
instead of focusing on the technological specifications of various electronic payment systems, 
the researcher have distinguished electronic payment systems based on what is being 
transmitted over the network; and analyzed the differences between each electronic payment 
system by evaluating their requirements, characteristics and he finally assessed the 
applicability of each system. 

 
 

The latest related research and their findings  
  

     1) Tan et al, (2008) showed that, the success factors in bank-issued micropayment in 
Taiwan have good potential to succeed. An extended Post-acceptance Model of IS 
Continuance is used. Confirmation of security, convenience and transaction cost of e-
micropayment program do to some extent influence perceived usefulness. Furthermore, it can 
also be inferred that network externality has influencing roles and cannot be ignored.  
 
2) An empirical study of customers’ perceptions of security and trust in e-payment systems 
has been done by Changsu Kim et al. in 2009 in South Korea. Customers’ perceptions of the 
security of e-payment systems have become a major factor in the evolution of electronic 
commerce in markets. In this paper, the authors examine issues related to e-payment security 
from the viewpoint of customers. This study proposes a conceptual model that delineates the 
determinants of consumers’ perceived security and perceived trust, as well as the effects of 
perceived security and perceived trust on the use of e-payment systems. To test the model, 
structural equation modeling is employed to analyze data collected from 219 respondents in 
Korea. This research provides a theoretical foundation for academics and also practical 
guidelines for service providers in dealing with the security aspects of e-payment systems. 
 
3) Finding the Critical Factors Influencing the Successful Development of e-Micropayment 
Program by Wee-Kheng TANb et al., in 2009 in Taiwan is another related research. This 
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study found out that factors such as reliability, acceptance by merchants and users not only 
increase the popularity of the system, they also affect and re-enforce other factors through a 
positive feedback loop. This study shows that network effect plays a very important role in 
the success of e-micropayment system. This research used the Decision Making Trial and 
Evaluation Laboratory (DEMATEL) method (Developed by the Battelle Memorial Institute 
of Geneva) to study which factors are more important than the others and also to examine 
their interrelationship. 
 
4) Another research Sevgi Ozkan et al., in 2009 work investigated, through theoretical 
constructs (technology acceptance model, theory of reasoned action) and an empirical 
analysis, the critical factors that may ensure consumer adoption of these facilities. This study 
proved that the perceived importance of the critical factors was correlated with security, trust, 
perceived advantage, assurance seals, perceived risk and usability. The results demonstrate 
that three of the critical factors were necessary (security, advantage, web assurance seals) and 
three were relatively sufficient (perceived risk, trust and usability) through customer 
intentions to adopt an e-payment system. Table 2-2 shows the summary of the four related 
studies presented above. 
 

Table 2-2: Summary of four related studies 
 

Reference Success Factors Methodology Findings 
Wee Kheng Tan and 
Shih-Kuo Chen, An 

analysis and factors 
influencing success of 

banked-issued 
Micropayment system 
in Taiwan, Journal of 

systems and 
Information, 

Technology, Vol. 10 
No.1, 2008 

Confirmation of 
security, convenience 
and transaction cost of 
e-micropayment 
program do to some 
extent influence 
perceived usefulness. 
Furthermore, it can also 
be inferred that 
network externality has 
roles in influencing 
consumer’s satisfaction 
and consumer’s 
intention to continue 
using the 

E-micropayment 
program. 

An extended Post-
acceptance Model of IS 
Continuance 
incorporating network 
externality is used and 
the roles of factors such 
as perceived usefulness 
and network externality 
are determined through 
hypothesis testing.  

A total of 591 
questionnaires were 
received and 526 of 

them were found to be 
valid. Data analysis 
methods employed 

include cross-
tabulation analysis, 

factor analysis, Pearson 
correlation analysis, 

reliability analysis and 
multiple regression 

analysis. 

Programs have good 
potential to succeed 

even though 
consumers’ choice on 

whether transport-
related or convenience 

store-related card has 
highest potential to 

succeed differs in 
different parts of 

Taiwan. Network 
externality cannot be 

ignored and contributes 
to Taiwan consumers’ 
choice on the program 
which has the highest 
potential to succeed. 

Changsu Kim , Wang 
Tao , Namchul Shin , 

Ki-Soo Kim, 2009 , An 
empirical study of 

customers’ perceptions 
of security and trust in 

e-payment systems, 

For micro-payment 
systems, efficiency and 
speed are the most 
important factors. 
Security issues are also 
of concern for small-
value e-payment 

This study proposes a 
conceptual model that 

delineates the 
determinants of 

consumers’ perceived 
security and perceived 

trust, as well as the 

This study finds no 
evidence of a 

statistically significant 
relationship between 

the quality of  
transaction procedures 

and consumers’ 
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School of Business, 
Yeungnam University, 

241-1, Dae-dong, 
Gyeongsan-si, 

Gyeongsangbuk-do, 
712-749, South Korea. 

transactions.  
For large-value 

transactions, security is 
the most critical issue, 

and the use of 
encryption and other 
security mechanisms 

should be accordingly 
considered in order to 

reduce e-payment 
transaction risks

effects of perceived 
security and perceived 

trust on the use of e-
payment systems. To 

test the model, 
structural equation 

modeling is employed 
to analyze data 

collected from 219 
respondents in Korea. 

This research provides 
a theoretical foundation 
for academics and also 
practical guidelines for 

service providers in 
dealing with the 

security aspects of e-
payment systems. 

perceived security or 
perceived trust in EPS 

use, and e-payment 
service providers may 

have to provide 
consumers with not 

only secure procedure 
but also convenient 

procedures for e-
payment systems. 

Wee-Kheng TAN and  
Yu-Jie TAN, 2009 , 
Critical Factors 
Influencing the 
Successful 
Development of e-
Micropayment 
Program, Department 
of Information & 
Electronic Commerce, 
Kainan University, No. 
1, Kainan 
Road, Luchu, Taoyuan 

County, Taiwan 

Low transaction cost 
Discount

Ease of use 
Reliable

Decision Making Trial 
and Evaluation 

Laboratory 
(DEMATEL) is an 

analytic tool to analyze 
the management 

problems of complex 
and inter-related 

relationship was used. 
Survey method was 

used to solicit the 
opinion of users of 

Easy Card.

Through the 
DEMATEL method, 
this study shows that 

the factors influencing 
the development of e-

micropayment 
programs are highly 
inter-related and in 
fact, re-enforce one 
another, leading to 

network effect. 
Through using Easy 
Card, an electronic 

wallet widely used in 
northern Taiwan as an 
example, we observe 

that factors such as 
reliability, more value-

add locations, 
acceptance by 

merchants and users 
not only increases the 

popularity of the 
system, it also affects 

and re-enforce other 
factors through a 

positive feedback loop. 
Sevgi O ¨ zkan, 2009,  
Facilitating the 
adoption of 
e-payment systems: 
theoretical 
constructs and 
empirical analysis, 
Journal of Enterprise 
Information 
Management 

the critical factors in 
this study were most 

important 
security, trust, 

perceived advantage, 
assurance seals, 

perceived risk and 
usability 

This research study 
mainly uses a 

deductive approach. A 
survey mainly consists 

of three components: 
(1) structured 
interviews;  
(2) observations; and 

(3) Questionnaires. 
A total of 155 

The research proved 
that the perceived 
importance of the 

critical factors was 
correlated through 

security, trust, 
perceived advantage, 

assurance seals, 
perceived risk and 

usability. The results 



 
 

هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين

15 
 

Vol. 23 No. 3, 2010 questionnaires were 
coded and analyzed.

demonstrate that three 
of the critical factors 

were necessary 
(security, advantage, 
web assurance seals) 

and three were 
relatively sufficient 

(perceived risk, trust 
and usability) through 
customer intentions to 

adopt an e-payment 
system 

 
 Theoretical Model 
 
This research will use the ‘‘Post-acceptance Model of IS (Information System) Continuance’’ 
as the theoretical foundation to analyze the factors influencing continuance usage of e-
micropayment programs in IRAN. 
 
Tan's research in 2008 describes this model as the following:"This model, introduced by 
Bhattacherjee (2001) combines the expectation–confirmation theory (Oliver, 1980), a theory 
used to study consumer satisfaction and post-purchase behavior, and the Technology 
Acceptance Model (TAM). This theory explains a user’s intention to continue using an 
information system. It suggests that such users’ intention is determined by their satisfaction 
with IS use and perceived usefulness of continued IS use. Users satisfaction, in turn, is 
influenced by their confirmation of expectation from prior IS use and perceived usefulness". 
Chuttur in 2009 confirmed again that TAM is indeed a very popular model for explaining and 
predicting system use. He mentioned also that although many models have been proposed to 
explain and predict the use of a system, the TAM has been the only one which has the most 
attention of the IS community.  
 
The theoretical model we are proposing is as shown in Figure 14. Considering our literature 
review and the findings of Tan's study in a similar research in Taiwan, we will include safety, 
convenience and transaction processing speed as the three elements under ‘‘confirmation’’ 
and we intend to explore whether they are influential in IRAN consumers’ continuance 
intention to use the program. In addition, as network externality is important, we will extend 
Bhattacherjee’s model to incorporate ‘‘supply side’’ and ‘‘demand side’’ of network 
externality. Tan believes initial acceptance of IS is an important first step toward realizing IS 
success. Long-term viability of an IS and its eventual success depend on its continued use 
rather than first-time use. For our study, we will analyze the impact of Direct Compulsion in 
success of the e-micropayment in Iran. Direct compulsion refers to "Must use E-payment 
system and do not have any other option". There is also Indirect Compulsion which refers to 
Lock-in customer to continuance intention of the program that we have to investigate in our 
study. Thus, we have defined thirteen hypotheses concerning the program as shown in figure 
3-2 below:  
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Figure 3-2: Theoretical Model including "Compulsion"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The concrete security requirements of electronic payment systems vary, depending both on 
their features and the trust assumptions placed on their operation (Asokan ,1997). 
Micropayments are low-value payments that are made very quickly, like paying for each tick 
of a phone call. Given these constraints, micropayment techniques must be fast. The first 
hypothesis for this study considers the three elements of user's confirmation with respect to 
satisfaction including security, convenience and processing speed of transaction.  
  
H1. Users’ confirmation (with safety, convenience and processing Speed transaction) is 
positively associated with their satisfaction with the program. 
 
The second hypothesis for this study will show the relation and effect of user's confirmation 
with respect to perceived usefulness to the micropayment program as follows:  
 
H2. Users’ confirmation (with safety, convenience and processing Speed transaction) is 
positively associated with their perceived usefulness of the program. 
 
Perceived usefulness is an important primarily belief construct of TAM and is the degree to 
which a person believes that use of a system will improve his or her performance (Davis, 
1989). Hence, our suggestion is that the relation between perceived usefulness and user's 
satisfaction derives the third hypothesis of this study as follows: 
 

Confirmation 
Safety, Convenience, 
Transaction Speed 

Perceive Usefulness 

Satisfaction Continuance 

Network Externalities 

H

H
H

Indirect Compulsion 

Direct Compulsion 

H13

H4 

H7 

H6 

H

H9 H1

H1 H11

H5
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H3. Users’ perceived usefulness is positively associated with their satisfaction with the 
program. 
 
According to the TAM model and post-purchase user's behavior, there is a relation between 
perceived usefulness and continuance intension of using a micropayment program. This is 
expressed below by the 4th hypothesis for this study. 
  
H4. Users’ perceived usefulness is positively associated with their continuance intention 
to use the program. 
 
Finally, through the fifth hypothesis below, we will investigate the relation between users’ 
satisfaction and their continuance intension using the micropayment program:  
 
H5. User’s level of satisfaction is positively associated with their continuance intention 
to use the program.  
(Saloner et al., 1995) mentioned that the networks literature suggests that a network's value 
increases in the number of locations it serves (the "network effect") and the number of its 
users (the "production scale effect").  They said that a good sample is telephone systems, 
which are perhaps the best-known example of a technology with important network effects; 
there are two types of effects. First, the benefit of the technology to an individual user 
increases in the number of telephones, i.e., in the number of locations from which the system 
can be accessed. This accessibility effect also exists, for example, in retail distribution 
networks where consumer benefit increases in the number of outlets at which the good is 
available. Second, the benefit increases in the number of people on the system: as the number 
of people who make and receive calls increases, each individual can communicate with more 
people. This second effect is the source of network externalities because each new user 
confers a benefit on all other users. 
 
On the other hand, (Tan, 2008) noted the following: "the economic value of an e-
micropayment program is an increasing function of its ubiquity, that is the more users 
(demand side) use it and the more merchants (supply side) accept it, the more valuable the 
system is to users, merchants and system operators." 
 
In the case of our study, we are going to investigate the benefit of the technology as the 
Number of Location (NOL) from merchants (supply Side) from which the system can be 
accessed and served. We will also investigate the benefit of Number of Users (NOU) who 
engaged (Demand side) to the micropayment program. Hence, we will define four hypotheses 
as follows.  
 
H6. Network externality of the program is positively associated with users’ extent of 
confirmation.        
H7. Network externality of the program is positively associated with users’        
perceived usefulness. 
 
H8. Network externality of the program is positively associated with user’s                
level of satisfaction with the program. 
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H9. Network externality of the program is positively associated with user’s         
continuance intention to use the program.  
 
As we have mentioned before, we intend in this study to consider the specificity related to the 
compulsion of the Iranian government in the banking sector to make some bill payment by 
electronic media. Hence, we will define three hypotheses related to the government (direct) 
compulsion using E-Payment facilities offered by Banking system and financial institutes. 
We use Government Compulsion as a Moderate variable to define hypotheses. The mediator 
variable, then, serves to clarify the nature of the relationship between the independent and 
dependent variables (MacKinnon, 2008). 

 
H10. Government Compulsion of the program has a positive effect on the relation 
between users’ perceived usefulness and their continuance        intention using the 
program.   
      
H11. Government Compulsion of the program has a positive effect on the relation 
between users’ level of satisfaction and their continuance        intention using the 
program. 
 
H12. Government Compulsion of the program has a positive effect on the relation 
between Network externality of the program and users’         continuance intention 
using the program. 
 
And the last hypothesis for this study is related to Indirect Compulsion (Lock-in customers) 
as the 13th one.  
 
H13. User Lock-in is positively associated with their continuance intention to use the 
program. 
 
As a result of the restriction imposed by the Iran’s Banking Act, we include convenience 
store in our analysis because IRAN has high convenience store density and the operators of 
convenience stores are active in introducing such programs. All kinds of cards that are issued 
by banking systems are used in convenience stores. 
 
Delimitation 
 
In IRAN, according to the CBI micropayment definition, most of electronic payments are in 
the range of micropayment system (payment less than 50 million Rilas, but in this study in 
Bank-issued category we focused just on Bill payment in all sectors e.g. 
telecommunication's bill, municipality's bill, electricity's bill,), and on using Cards in 
convenience stores and shopping malls by consumers. 
 
III. Methodology 
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In this section, we will concentrate on the method we adopted throughout this study and 
research. First of all, the choice of method for the study will be used for. We will then discuss 
the research method, research strategy, research process and the quality of the research. 
 
This study used primary sources in a form of "consumer survey" questionnaire in obtaining 
the perceptions of bank customers (mostly individual customers) and Iranian citizens who are 
customers of convenience stores in case of Bank-issued Micropayment program. An 
extensive review of the available literature provided the foundations for the writing of the 
thesis. The study collected data from secondary sources such as the Internet, articles, 
databases, and books, and were analyzed and interpreted. In the rare situations when official 
statistics are available, the recentness of the data determined its usefulness. 
 
 
 
Choice of the research method 
 
 
Two different approaches can be used in writing a thesis of this nature – inductive or 
deductive. 
Deductive approach generates hypotheses from a particular theoretical framework and then 
tests these by observing reality. It is concerned with developing propositions from existing 
theory and making them testable in the real world. (Dubois & Gadde, 2002) 
 
An inductive approach identifies a real phenomenon from which patterns are identified and 
described, and appropriate theories selected to explain and interpret the phenomenon. It starts 
with empirical observations, translated into generalizations that are in turn serving as a 
foundation for developing theories or models. (Carneiro & Merzoug, 2001) 
 
Mark Saunders et al., 2009 summarize some of the major differences between the Deduction 
approach and the Induction approaches as shown in table 4-1.    
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Table 4-1: major differences between deductive and inductive approaches to research (M Saunders, et al,. 2009) 

Deduction emphasizes Induction emphasizes 
 
• Scientific principles 
• Moving from theory to data 
• The need to explain causal 

relationships between variables 
• The collection of quantitative data 
• The operationalisation of concepts to 

ensure clarity of definition 
• A highly structured approach 
• Researcher independence of what is 

being researched 
• The necessity to select samples of 

sufficient size in order to generalize 
conclusion 

 

 
• Gaining an understanding of the 

meaning human attach to events 
• A close understanding of the research 

context 
• The collection of qualitative data  
• A more flexible structure to permit 

changes of research emphasis as the 
research progresses 

• A realization that the researcher is 
part of the research process 

• Less concern with the need to 
generalize 

 

 
 
According to what was explained above, a deductive approach was adopted in the present 
study. The literature reviewed was used to develop a theoretical framework and the test 
factors which came from the selected model in this study. A sample of sufficient size was 
selected from the whole population.   
 
 

 

Research Strategies  
 
The choice of a research strategy depends on a number of factors. Yin (1994) and he says 
each strategy can be used for Exploratory, descriptive and explanatory research.  Mark 
Saunders et al., 2009   identify seven main research strategies – experiment, surveys, archival 
research, action research, grounded theory, ethnography and case studies. The most 
appropriate strategy for a given situation depends on such factors as the type of research 
question. And Yin states, the control an investigator has over actual behavioral events, the 
focus on contemporary as opposed to historical phenomena.  
Saunders believes that Survey strategy is popular and common in business and management 
research and is most used to answer WHO, Where, How much, and How many questions, 
and this kind of strategy is usually associated with the deductive approach.  And he states the 
survey strategy allows you to collect quantitative data which you can analyze quantitatively 
using descriptive and inferential statistics. So we decided to use Survey as our research 
strategy.  
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Survey Study Design 
 
In this study it was necessary to first examine the area of electronic retail payment and its 
influence in retail payments and so expand to Micropayment. Through in-depth case study of 
IRAN, how electronic payment has influenced the retail payment and Micropayment market 
in IRAN were investigated and analyzed. This study is based on both primary and secondary 
data and it provides a framework for considering how Micropayment system can help solve 
retail payments problems. 
 
This research work involves the use of survey. Questionnaires were sent to bank customers 
and Convenience stores’ customers also to ascertain how the various Micropayment products 
have proved to be a solution to their payment problems. 
 
 
 
Factors and Items 
 
Factors (Variables) and Items (Sub Variables) for this study are defined as follows: 
A:     Confirmation (A1: Safety, A2: Convenience, A3: Transaction Speed) 
B:     Perceived Usefulness 
C:     Satisfaction 
D:     Continuous Intension 
E:   Network Externality (E1: Number of users (NOU), E2: Number of Locations (NOL)) 
F:      Indirect Compulsion  
G:   Direct Compulsion as Mediator Variable with sub variables G1, G2, G3 as follows: (G1: 
C→D, G2: B→D, G3:E→D).  

Figure 4-1: Relations between Variables  

 

A  

B

C D

E

G F

 
Using the above mentioned variables and according to figure 4-1, we define 25 tests as 
follows. T1-T3 will cover the first hypothesis (H1), T4-T6 will cover the 2nd hypothesis (H2), 
T7 will cover the 3rd hypothesis (H3), T8 will cover the 4th hypothesis (H4), T19 will cover 
the 5th hypothesis (H5), T10-15 will cover the 6th hypothesis (H6), T16-T17 will cover the 
7th hypothesis (H7), T18-19 will cover the 8th hypothesis (H8), T20-21 will cover the 9th  
hypothesis (H9), T22 will cover the  10th hypothesis (H10) , T23 will cover the 11th 
hypothesis (H11), T24-25 will cover the 12th hypothesis (H12) and finally T26 will cover the 
13th hypothesis (H13).  
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T1: Relation between Safety and Satisfaction 
T2: Relation between Convenience and Satisfaction 
T3: Relation between Transaction Speed and Satisfaction 
T4: Relation between Safety and perceive Usefulness 
T5: Relation between Convenience and Perceive Usefulness 
T6: Relation between Transaction Speed and Perceive Usefulness 
T7: Relation between Perceived Usefulness and Satisfaction 
T8: Relation between Perceived Usefulness and Satisfaction 
T9: Relation between Satisfaction and IS Continuance Intension. 
T10: Relation between Number of Users and Safety. 
T11: Relation between Number of Users and Convenience. 
T12: Relation between Number of Users and Transaction Speed. 
T13: Relation between Number of Locations and Safety. 
T14: Relation between Number of Locations and Convenience. 
T15: Relation between Number of Locations and Transaction Speed. 
T16: Relation between Number of users and Perceived Usefulness. 
T17: Relation between Number of Locations and Perceived Usefulness. 
T18: Relation between Number of User and Satisfaction. 
T19: Relation between Number of Location and Satisfaction. 
T20: Relation between Number of Users and IS Continuance Intension. 
T21: Relation between Number of Locations and IS Continuance Intension. 
T22: Effect of Direct Compulsion on Relation between Perceived Usefulness and IS 
continuance Intention. 
T23: Effect of Direct Compulsion on Relation between Satisfaction and IS continuance 
Intention. 
T24: Effect of Direct Compulsion on Relation between Number of Users and IS continuance 
Intention. 
T25: Effect of Direct Compulsion on Relation between Number of Location and IS 
continuance Intention. 
T26: Relation between Indirect Compulsion and IS continuance Intention.  
 
Questionnaire Design 
 
Many authors (for example, Bell 2005, Oppenheim 2000) argue that it is far harder to 
produce a good questionnaire than you might think. You need to ensure that it will collect the 
precise data that you require to answer your research question(s) and achieve your objectives. 
(Mark Saunders et al., 2009)  
Saunders mentioned that designing the questionnaire affects the response rate and the 
reliability and validity of the data to be collected. Response rate, validity and reliability can 
be maximized by: 

• Careful design of individual questions; 

• Clear and pleasing layout of the questionnaire; 

• Lucid explanation of the purpose of the questionnaire; 
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• Pilot testing; 

• Carefully planned and executed administration. 

Based on our literature review, our discussions with colleagues and some experts, we 
designed our questionnaire (see Appendix I). As shown in figure 4-2, we have made the 
choice to self-administer the questionnaire, and to perform delivery and collection by hand 
and by Internet (via Email) and by telephone also.  
 
 

Figure 4-2: Type of questionnaire (Saunders et al. 2009) 

  

Questionnaire

Self‐administered

Internet and 
internet‐mediated 

queionnaire

Postal 
Questionnaire

Delivery and 
collection 

questionnaire

Interviewer‐
administered

Telephone 
questionnaire

Structured 
interview

 
As suggested by Saunders, in order to ensure that essential data are collected, we divided 
each research question to more specific questions about which we need to gather the data, and 
identified the variables about which we need to collect data to answer each question. 
Saunders state that there are at least four stages as shown in figure 4-3, that must occur if the 
question is to be valid and reliable.  
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Figure4-3: Stages that must occur if a question is to be valid and reliable (Saunders et al., 2009) 

Source: developed from Foddy (1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designing individual questions 
 
We used open questions and closed questions, sometimes referred to open-ended questions 
and closed-ended questions (Dillman, 2007). We use the Linkert-style rating scale (5) 
according to which, for the closed-ended questions, the respondent is asked how strongly 
he/she Agree or Tend to agree or Not sure or Tend to disagree or Disagree.  
 
Pre testing 
To improve the validity and reliability of research data; pre-testing was conducted before 
sending questionnaires to respondents. In order to control elements such as understanding, 
number, order, sensitiveness, and required time of questions, initial personal interviews with 
eight experts (including academic and industrial experts) were held. First, we asked two 
experts for any modifications. After applying their views, the test was administered for the 
second time. When the last two experts did not have any significant points to add, we stopped 
the modification process. 
 
 Pilot Testing 
After pre-testing, the questionnaire was sent to a group of 13 respondents in positions similar 
to those of final respondents. They were asked to answer the questions and suggest any 
modifying views concerning our questions. We then applied slight modifications and 
prepared the final draft. 
 

Researcher is clear about 
the data required and 

designs a question 

Respondent decodes the question 
in the way the researcher 

Respondent answers the question 

Researcher decodes the answer 
in the way the respondent 
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 Sampling 
 
Why sampling? In many statistics books, the answer is related to the three following 
arguments:  

1) Lack of Money 
2) Lack of Time 
3) Lack of Human resources. 

 
Hair.et al, 2009 states that to determine a sample size from a large population, three decisions 
must be made: (1) the degree of confidence (often 95%); (2) the specified level of precision 
(amount of acceptable error); and (3) the amount of variability (population homogeneity). 
Thus, as a result he formulated the amount of sample size as the following statement: 

 
Sample size = [(degree of confidence required * variability)/ (desired precision)] ²  

.In the pilot study as we calculated the value of variability or standard variation and found it 
equal to 1 (because of the used Likert question). The degree of confidence level (95%) for a 
Normal distribution is 1.96, and for the last item which is ‘desired precision’, we assumed 
that 0.1 (e.g. the difference between two means: population means and sample means should 
be lower than 0.1).  
 
The minimum sample size has been calculated according to the above information. 

 
Sample size = [(1 * 1.96)/ 0.1] ² ≈ 384 

 
Hence the minimum sample size should be equal to 384. 
 
Sample selection Area  
  
Considering the minimum sample size calculated in the last section, 520 questionnaires were 
sent and delivered by hand and by Email and telephone to the different areas shown in figure 
4-4. Three weeks later, 409 filled questionnaires were available to us.  
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Figure4-4: Sample selection area 

 
Reliability and validity testing 
The reliability analysis of a questionnaire determines its ability to yield the same results on 
different occasions and validity refers to the measurement of what the questionnaire is 
supposed to measure (Cooper and Schindler 2003). 
 
 
 
Testing the reliability of the questionnaire 
 
The approach we used to test the reliability of the questionnaire points to internal 
consistency, which means correlating the response of each question with the other questions 
of the questionnaire.  
To calculate internal consistency, we used the most common frequently used method, called 
Cranach’s alpha (Saunders, 2009) with a sample of 13 respondents (employee of a Welfare 
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state office in Tehran) chosen for our pilot study. On the first attempt of gathering the data, 
the Cronbach’s alpha’s calculated (for all Likert questions n=20) was 0.814. Then, we 
changed some questions of the questionnaire, and submitted it again to the respondents. The 
calculated Cronbach's alpha’s (for all Likert question n=20) became 0.888. 
 

Cronbach's Alpha N of Items

0.814 20

first Reliability Statistics

 
 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items

0.888 20

The 2nd Reliability Statistics

 
 
Table 4-2 illustrates the Cronbach’s alpha scale value which is calculated for reliability 
analysis of each of the seven main factors in our questionnaire, for 13 gathered 
questionnaires. 

 
 
 
 

Table 4-2: Reliability statistics of each main factor 
Main Factors Cronbach’s Alpha Number of 

Items 
Mean Variance 

Confirmation 0.754 5 3.492 .577 
Satisfaction 0.876 3 3.538 .867 

Perceive Usefulness 0.674 3 4.077 0.769 
Continuance Intension 0.840 2 3.920 .954 
Network Externalities 0.702 6 3.200 .641 

Direct Compulsion No Likert 2 - - 
Indirect Compulsion No Likert 4 - - 

 
Method of data analysis 
 
The method of the collected data analysis has been applied at three levels of the study. First, 
data are examined and some descriptive statistics obtained in order to obtain an overview of 
the characteristics of the sample and to assess issues such as mean and standard deviation. 
Second, bivariate correlations between variables are analyzed with respect to the correlation 
between scales of variables and mediator variables. In particular, it examines the research 
hypothesizes. 
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The final stage of the analysis adopts a regression analysis in order to identify the eventual 
existence of association and relationship between the dependent and independent variables. 
SPSS and Mplus® software have been used for the tests. 
 
 
IV. Data and Data Transformations 
 
 Factors analysis  
Recall that we have chosen seven main factors (MF) to describe our Model. 

MF1)    confirmation  
MF2)    Satisfaction 
MF3)    Perceived Usefulness 
MF4)    Continuance Intension 
MF5)    Network Externalities 
MF6)    Direct Compulsion 
MF7)    Indirect Compulsion 

 
Relation between factors and the corresponding questions in the questionnaire are showed in 
table 5-1-1. For the first factor "Confirmation", we have 11 questions. For the 2nd factor, we 
assign five questions. For the 3rd factor "Perceived usefulness" three questions assigned. The 
4th factor "Continuance intension" includes two questions, for the 5th factor "Network 
Externalities six questions assigned and two questions for the 6th factor "Direct Compulsion" 
and for the 7th factor "Indirect Compulsion", we assigned 4 questions.   
 Table 5-1-1: relation between factors and questionnaire 
 Factors Related questions 

1 Confirmation 5, 6-2, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 15, 16, 17, 18 

2 Satisfaction 20, 30, 31, 33, 40 

3 Perceive Usefulness 19,30,39 

4 Continuance Intension 21, 41 

5 Network Externalities 22, 23, 24, 26, 27, 28 

6 Direct Compulsion 35-3, 35-4, 44 

7 Indirect Compulsion 38-1, 38-2, 38-3, 38-4 

Descriptive statistics have been done for the seven factors as shown in the table 5-1-2. 
Column ‘N’ indicates the number of valid answers received by respondents. Minimum and 
maximum validity for each factor are indicated in the 3rd and 4th columns, and arithmetic 
average or "Mean" and Standard Deviation are shown in the 5th and 6th columns.   
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Table 5-1-2: Descriptive statistics related to the main Factors 

7 Main Factors N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Confirmation 396 1.91 4.27 3.0996 0.42271 

Satisfaction 381 2 5 4.3879 0.45556 

Perceived Usefulness 404 2.33 5 4.4266 0.52911 

Continuance Intension 401 2.5 5 4.3529 0.57515 

Network Externalities 384 1.83 5 3.5907 0.51516 

Direct Compulsion 401 1 5 2.882 1.2324 

Indirect Compulsion 408 1 5 2.8064 1.06969 

 
Now, let’s investigate hypotheses related to the different factors. 

Solving Hypothesis 1 
 In order to investigate the situation "Confirmation" as a first factor with regard to eleven 
questions (5, 6-2, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 15, 16, 17, 18), calculated the arithmetic mean of 
them. In all cases to calculate the components of the seven factors in our research, for Likert 
questions, numbers from 1 to 5 were assigned. As for two types choice questions, the 
numbers 1 or 2 were assigned.  
According to table 5-1-2, the calculated Mean for "Confirmation" is 3.0996 out of 5 and the 
Mean for "Satisfaction" is equal to 4.3879 out of 5. This shows that "Confirmation" is in 
the middle level and "Satisfaction" is close to the maximum level. 
 
 
 
 
According to the first hypothesis, "H1. Users’ confirmation (with safety, convenience and 
processing Speed transaction) is positively associated with their satisfaction with the 
program", we have to test the relation between Confirmation and satisfaction. Spearman 
nonparametric correlation (table 5-1-3) showed 0.345, positive and strong (Sig = 0.000 < 
0.01) (Pearson Correlation showed 0.409, see table 5-1-4). Hence, the result for this test is as 
follows:  
 

User’s confirmation (Increase or Decrease) is positively associated with their 
Satisfaction with the program. 

 
Solving Hypothesis 2 

In order to investigate the situation "Confirmation" as a first factor and with regard to eleven 
questions (5, 6-2, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 15, 16, 17, and 18), we calculated the arithmetic 
mean of them. Three questions (19, 30, and 39) being assigned for the 3rd factor "Perceived 
Usefulness". According to the table 5-1-2, mean for "Confirmation" is equal to 3.0996 out of 

1- Confirmation  2- Satisfaction
H
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5 and Mean for "Perceived Usefulness" is found equal to 4.4266 out of 5, this shows that 
"Confirmation" in the middle level and "Perceived Usefulness" near the maximum level. 
 
 
 
According to the second hypothesis, "H2. Users’ confirmation (with safety, convenience 
and processing Speed transaction) is positively associated with their perceived 
Usefulness of the program", we have to test the relation between Confirmation and 
Perceived Usefulness, and Spearman nonparametric correlation (table 5-1-3) showed 0.291, 
positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01) (Pearson Correlation showed 0.348, see table 5-1-4). 
Hence, the result for this test showed that: 
 
User’s confirmation (Increase or Decrease) is positively associated with their Perceived 

Usefulness with the program. 
 

Solving Hypothesis 3 
In order to investigate the situation "Perceived Usefulness" as a third factor and with regard 
to three questions (19, 30, 39), calculated the arithmetic mean of them. Five questions (20, 
30, 31, 33, and 40) are assigned for the 2nd factor "Satisfaction". According to table 5-1-2, 
mean for “Perceive Usefulness” is equal to 4.6266 out of 5 and Mean for “Satisfaction” is 
found equal to 4.3879 out of 5, this shows both "Satisfaction” and "Perceived Usefulness" 
near the maximum level. 
 
 
 
 According to the third hypothesis, "H3: Users’ perceived usefulness is positively 
associated with their satisfaction with the program.” we have to test the relation between 
Perceived Usefulness and Satisfaction. Spearman nonparametric correlation (table 5-1-3) 
showed 0.762, positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01) (Pearson Correlation showed 0.828, 
see table 5-1-4). Hence, the result for this test showed that: 

User's Perceive Usefulness (Increase or Decrease) is positively associated with their 
Satisfaction with the program 

 
Solving Hypothesis 4 

In order to investigate the situation "Perceived Usefulness" as a third factor and with regard 
to three questions (19, 30, and 39), we calculated the arithmetic mean of them. Two questions 
(21, and 41) are assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to table 5-1-
2, mean for “Perceived Usefulness” is equal to 4.6266 out of 5 and Mean for “Continuance 
Intension” is equal to 4.3529 out of 5. This shows that both "Satisfaction” and "Perceived 
Usefulness" are near the maximum level. 
 
 
 
According to the fourth hypothesis, "H4. Users’ perceived usefulness is positively 
associated with their continuance intention to use the program.” we have to test the 

1- Confirmation  3- Perceived 
H

3- Perceived 2- Satisfaction 
H

3- Perceived 4- Continuance Intension 
H
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relation between Perceived Usefulness and Continuance Intension. Spearman nonparametric 
correlation (table 5-1-3) showed 0.650, positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01) (Pearson 
Correlation showed 0.703, see table 5-1-4). Hence, the result for this test showed that: 

User's Perceive Usefulness (Increase or Decrease) is positively associated with their 
Continuance Intensions with the program 

Solving Hypothesis 5 
In order to investigate the situation "Satisfaction" as a second factor and with regard to five 
questions (20, 30, 31, 33, and 40), calculated the arithmetic mean of them. Two questions 
(21, and 41) are assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to table 5-1-
2, mean for “Satisfaction” is equal to 4.3879 out of 5 and the mean for “Continuance 
Intension” is found equal to 4.3529 out of 5. These shows that both "Satisfaction” and 
"Continuance Intension" near to the maximum level. 
 
 
 
 
According to the fifth hypothesis, "H5. Users’ level of satisfaction is positively associated 
with their continuance intention to use the program", we have to test the relation between 
Satisfaction and Continuance Intension. Spearman nonparametric correlation (table 5-1-3) 
showed 0.641, positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01) (Pearson Correlation showed 0.705, 
see table 5-1-4). Hence, the result for this test showed that: 

User's level of Satisfaction (Increase or Decrease) is positively associated with their 
Continuance Intension with the program 

 
Table 5-1-3: Spearman Nonparametric Correlation result 

Confirmation Satisfaction Percieve 
Usefulness

Continuance 
Intesion

Correlation Coefficient .345(**) .291(**)

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000

N 372 394

Correlation Coefficient .641(**)

Sig. (2-tailed) 0.000

N 379

Correlation Coefficient .762(**) .650(**)

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000

N 381 399

Correlation Coefficient .280(**) .442(**) .328(**) .338(**)

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000

N 375 362 381 378

Correlation Coefficient .127(*)

Sig. (2-tailed) 0.011

N 400
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Spearman's 
rho

Confirmation

Satisfaction

Percieve Usefulness

Network Externalities

Indirect Compulsion

 
Table 5-1-4: Pearson Correlation result 

2- Satisfaction 4- Continuance Intension 
H
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Confirmation Satisfaction Percieve 
Usefulness

Continuance 
Intesion

Pearson Correlation  .409(**) .348(**)  
Sig. (2-tailed)  0.000 0.000  

N  372 394  
Pearson Correlation    .705(**)

Sig. (2-tailed)    0.000
N    379

Pearson Correlation  .828(**)  .703(**)
Sig. (2-tailed)   0.000

N    399
Pearson Correlation .267(**) .449(**) .377(**) .346(**)

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000
N 375 362 381 378

Pearson Correlation    .170(**)
Sig. (2-tailed)    0.001

N    400

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Satisfaction

Percieve Usefulness

Network Externalities

Indirect Compulsion

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Confirmation

 
Solving Hypothesis 6 

In order to investigate the situation "Network Externalities" as a fifth factor and with regard 
to six questions (22, 23, 24, 26, 27, and 28), calculated the arithmetic mean of them. Two 
questions (21, and 41) are assigned for the forth factor "Confirmation". According to table 5-
1-2, mean for “Network Externalities” is equal 3.5907 out of 5 and Mean for “Confirmation” 
is found equal to 3.0996 out of 5, this shows that both "Network Externalities” and 
"Confirmation” more than middle level. 
 
 
 
 
 According to the sixth hypothesis, "H6: Network externality of the program is positively 
associated with users’ extent of confirmation.", we have to test the relation between 
Network Externalities and user's Confirmation, and Spearman nonparametric correlation 
(table 5-1-3) showed 0.280, positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01) (Pearson Correlation 
showed 0.267, see table 5-1-4). Hence, the result for this test showed that: 

Network Externalities (Increase or Decrease) is positively associated with user's 
extent of Confirmation 

 
Solving Hypothesis 7 

In order to investigate the situation "Network Externalities" as a fifth factor and with regard 
to six questions (22, 23, 24, 26, 27, and 28), calculated the arithmetic mean of them. Two 
questions (19, 30, and 39) are assigned for the third factor "Perceive Usefulness". According 
to table 5-1-2, mean for “Network Externalities” is equal 3.5907 out of 5 and Mean for 
“Perceive Usefulness” is found equal to 4.4266 out of 5, this shows that "Network 
Externalities” in the middle level and "Perceive Usefulness” near the Maximum level. 
 

5- Network 1- Confirmation 
H

5- Network 3- Perceive 
H
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According to the seventh hypothesis, "H7: Network externality of the program is 
positively associated with users’ perceived usefulness.", we have to test the relation 
between Network Externalities and user's Perceived Usefulness, and Spearman 
nonparametric correlation (table 5-1-3) showed 0.328, positive and strong (Sig = 0.000 < 
0.01) (Pearson Correlation showed 0.377, see table 5-1-4). Hence, the result for this test 
showed that: 

Network Externalities (Increase or Decrease) is positively associated with user's 
Perceive Usefulness 

 
Solving Hypothesis 8 

In order to investigate the situation "Network Externalities" as a fifth factor and with regard 
to six questions (22, 23, 24, 26, 27, and 28), calculated  the arithmetic mean of them. Five 
questions (20, 30, 31, 33, and 40) are assigned for the second factor "Satisfaction". According 
to table 5-1-2, mean for “Network Externalities” is equal to 3.5907 out of 5 and Mean for 
“Satisfaction” is found equal to 4.3879 out of 5, this shows that "Network Externalities” in 
the middle level and "Satisfaction” near the Maximum level. 
 
 
 
 
According to the eighth hypothesis, "H8: Network externality of the program is positively 
associated with user’s level of satisfaction with the program.", we have to test the relation 
between Network Externalities and user's level of Satisfaction, and Spearman nonparametric 
correlation (table 5-1-3) showed 0.442, positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01) (Pearson 
Correlation showed 0.449, see table 5-1-4). Hence, the result for this test showed that: 
Network Externalities (Increase or Decrease) is positively associated with user's level of 

Satisfaction 
 

Solving Hypothesis 9 
In order to investigate the situation "Network Externalities" as a fifth factor and with regard 
to six questions (22, 23, 24, 26, 27, and 28), calculated the arithmetic mean of them. Two 
questions (21 and 41) are assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to 
table 5-1-2 mean for “Network Externalities” is equal to 3.5907 out of 5 and Mean for 
“Satisfaction” is found equal to 4.3529 out of 5, this shows that "Network Externalities” in 
the middle level and " Continuance Intension” near the Maximum level. 
 
 
 
 
According to the ninth hypothesis, "H9: Network externality of the program is positively 
associated with user’s continuance intention to use the program. ", we have to test the 
relation between Network Externalities and user's Continuance Intension, and Spearman 
nonparametric correlation (table 5-1-3) showed 0.338, positive and strong (Sig = 0.000 < 

5- Network 2- Satisfaction
H

5- Network 4- Continuance Intension 
H
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0.01) (Pearson Correlation showed 0.346, see table 5-1-4). Hence, the result for this test 
showed that: 

Network Externalities (Increase or Decrease) is positively associated with user's 
Continuance Intension 

 
Solving Hypothesis 10 

In order to investigate the situation "Direct Compulsion" as a sixth factor and with regard to 
three questions (35-3, 35-4, 44), calculated the arithmetic mean of them. Three questions (19, 
30, 39) are assigned for the third factor “Perceive Usefulness” and two questions (21, 41) are 
assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to table 5-1-2, mean for 
“Direct Compulsion” is equal to 2.2882 out of 5 and Mean for “Perceive Usefulness” is found  
equal to 4.4266 out of 5,and Mean for “Continuance Intension” is equal to 4.3529 out of 5,  
this shows that " Direct Compulsion” near the middle level and both “Perceived Usefulness” 
and " Continuance Intension” near the Maximum level. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Table 5-1-5: Partial Correlation for the tenth Hypothesis 
Control Variables     Continuance 

Intension 

Direct Compulsion Perceive 
Usefulness 

Correlation 0.702 

Significance 
(2-tailed) 0.000 

df 392 

 
According to the tenth hypothesis, "H10: Government Compulsion (direct Compulsion) 
of the program has a positive effect on the relation between user's perceive Usefulness 
and their continuance intention using the program.", we have to test the relation between 
Direct Compulsion and the relation between User's Perceived Usefulness and their 
Continuance Intension, a partial Correlation (see table 5-1-5) showed 0.702, positive and 
strong (Sig = 0.000 < 0.01). Hence, the result for this test showed that: 
Direct Compulsion (Increase or Decrease) has a positive effect on  the relation between  

user's perceive Usefulness and their continuance intention 
 

Solving Hypothesis 11 
In order to investigate the situation "Direct Compulsion" as a sixth factor and with regard to 
three questions (35-3, 35-4, 44), calculated the arithmetic mean of them. Five questions (20, 

3- Perceive Usefulness 4- Continuance Intension 

H1

6- Direct Compulsion 
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30, 31, 33, 40) are assigned for the second factor “Satisfaction” and two questions (21, 41) 
are assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to table 5-1-2, mean for 
“Direct Compulsion” is equal to 2.2882 out of 5 and Mean for “Satisfaction” is found equal 
to 4.3879 out of 5,and Mean for “Continuance Intension” is equal to 4.3529 out of 5,  that 
shows that " Direct Compulsion” near the middle level and both “Satisfaction” and " 
Continuance Intension” near the Maximum level. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Table 5-1-6: Partial Correlation for the eleventh Hypothesis  
Control Variables     Continuance 

Intension 

Direct Compulsion Satisfaction 

Correlation 0.692 

Significance 
(2-tailed) 0.000 

df 372 

 
According to the eleventh hypothesis, “H11: Government Compulsion of the program has 
a positive effect on the relation between users’ level of satisfaction and their continuance 
intention using the program.", we have to test the relation between Direct Compulsion and 
the relation between User's level of satisfaction and their Continuance Intension. A partial 
Correlation (see table 5-1-6) showed 0.692, positive and strong (Sig = 0.000 < 0.01). Hence, 
the result for this test showed that: 
Direct Compulsion (Increase or Decrease) has a positive effect on  the relation between  

user's level of satisfaction and their continuance intention 
 

Solving Hypothesis 12 
In order to investigate the situation "Direct Compulsion" as a sixth factor and with regard to 
three questions (35-3, 35-4, 44), calculated the arithmetic mean of them. Five questions (20, 
30, 31, 33, 40) are assigned for the fifth factor “Network Externalities” and six questions (22, 
23, 24, 26, 27, 28) are assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to 
table 5-1-2, mean for “Direct Compulsion” is equal to 2.2882 out of 5 and Mean for 
“Network Externalities” is found equal to 3.5907 out of 5,and Mean for “Continuance 
Intension” is equal to 4.3529 out of 5,  this shows that " Direct Compulsion” near the middle 
level and  “Network Externalities” the middle level and " Continuance Intension” near the 
Maximum level. 

2- Satisfaction 4- Continuance Intension 

H1

6- Direct Compulsion 
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Table 5-1-7: Partial Correlation for the twelfth Hypothesis 
Control Variables     Continuance 

Intension 

Direct Compulsion Network 
Externalities 

Correlation 0.318 

Significance 
(2-tailed) 0.000 

df 370 

 
According to the twelfth hypothesis, “H12: Government Compulsion of the program has 
a positive effect on the relation between Network externality of the program and users’ 
continuance intention using the program.", we have to test the relation between Direct 
Compulsion and the relation between Network Externalities  and their Continuance Intension. 
A partial Correlation (see table 5-1-7) showed 0.318, positive and strong (Sig = 0.000 < 
0.01). Hence, the result for this test showed that: 

Direct Compulsion (Increase or Decrease) has a positive effect on  the relation 
between Network Externalities of the program and their Continuance Intention 

 
 

Solving Hypothesis 13 
In order to investigate the situation "Indirect Compulsion" as a seventh factor and with regard 
to four questions (38-1, 38-2, 38-3, 38-4), calculated the arithmetic mean of them. Two 
questions (21, 41) are assigned for the forth factor "Continuance Intension". According to 
table 5-1-2, mean for “Indirect Compulsion” is equal to 2.8064 out of 5 and Mean for 
“Continuance Intension” is found equal to 4.3529 out of 5, that shows " Indirect Compulsion” 
in the middle level and " Continuance Intension” near the Maximum level. 
 
 
 
According to the thirteenth hypothesis, "H13: User Lock-in is positively associated with 
their continuance intention to use the program.", we have to test the relation between 
Indirect Compulsion (Lock-in customers) and user's Continuance Intension, and Spearman 
nonparametric correlation (table 5-1-3) showed 0.127, positive and strong (Sig = 0.000 < 
0.01) (Pearson Correlation showed 0.170, see table 5-1-4). Hence, the result for this test 
showed that: 

5- Network Externalities 4- Continuance Intension 

H1

6- Direct Compulsion 

7- Indirect Compulsion 4- Continuance Intension 
H13
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Indirect Compulsion or Lock-in Customers (Increase or Decrease)  is positively 
associated with user's Continuance Intension 

 
V. Results 
 
Regression analysis 
 

For regression analysis, we define dependent and independent variables as follows: 
  

Dependent variables (DV) or factors for this study are: 
DV1)     Confirmation 
DV2)     Continuance Intension 

 
Independent Variables (IDV) or Factors for this study are: 

IDV1)    Satisfaction 
IDV2)    Perceived usefulness 
IDV3)    Network Externalities 
IDV4)    Direct Compulsion 
IDV5)    Indirect Compulsion 

 
We used a multiple regression analysis to assess the effectiveness and priority of the five 
components (“satisfaction”, “Perceived Usefulness”, Network Externalities”, “Direct 
Compulsion”, and “Indirect Compulsion”), relatively to the first dependent variable 
(“Confirmation”). (See appendix III for the details of the ANOVA tables). 
 
The method used for this analysis was stepwise forward (Stepwise (Criteria: Probability-of-F-
to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).  
Multiple ANOVA (analysis of variance) showed in order “Satisfaction”, “Network 
Externalities”, and “Indirect Compulsion” effect on ‘Confirmation”. (See table 5-2-1-1)  

• Linear Regression: “satisfaction” determines 15.2% of “Confirmation” alone. 
• Binary regression: “Satisfaction” and “Network Externalities” determine 16.7% of 

“Confirmation”. 
• Regression of triplet (Plane): “satisfaction”, “Network Externalities”, and “Indirect 

Compulsion” determine 17.7% of Confirmation”.  
And “perceived Usefulness” and “Direct Compulsion” with predicted level of confidence 
95% are not present in regression and do not have any effect on “Confirmation”. (Perceived 
usefulness, Sig = 0.409 > .05 and Direct compulsion, Sig = 0.139 > .05)  
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Table 5-2-1-1: Regression (“Confirmation’) 

Variables 
Entered R R 

Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate

Sum of 
Squares Sig. F 

Satisfaction .390(a) 0.152 0.15 0.37611 8.854 .000(a) 62.588 

Network 
Externalities .409(b) 0.167 0.163 0.37333 9.718 .000(b) 34.863 

Indirect 
Compulsion .421(c) 0.177 0.17 0.37169 10.282 .000(c) 24.808 

 
 
The same approach has been adopted to assess the effectiveness and priority of the five 
components relatively to the second dependent variable (“Continuance Intension”). (See 
appendix IV for the details of the ANOVA tables) 
Multiple ANOVA showed in order “Perceived Usefulness”, and “Satisfaction” effect on 
‘Continuance Intension”. (See table 5-2-1-2) 

• Linear Regression: “Perceive Usefulness” determines 51% of “Continuance 
Intension” alone. 

• Binary regression: “Perceive Usefulness” and “Satisfaction” determine 54% of 
“Continuance Intension”. 

And “Network Externalities” and “Indirect Compulsion” with predicted level of confidence 
95% are not present in regression and do not affect “Continuance Intension”. (Network 
Externalities, Sig = 0.236 > .05 and Indirect compulsion, Sig = 0.208 > .05)  

 
 

Table 5-2-1-2: Regression (“Continuance Intension”) 

Variables 
Entered R R 

Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Sum of 
Squares Sig. F 

Perceive 
Usefulness .714(a) 0.51 0.508 0.40992 61.669 .000(a) 367.001 

Satisfaction .739(b) 0.545 0.543 0.39528 65.986 .000(b) 211.154 

 
 
 
 
Independent Samples T-test  
In this section, we compare the view of men and women about the seven components or 
factors of this study. For this purpose we use the independent samples T-test. 
 
 

Table 5-2-2-1: Comparing men & woman looking to study in case of “Confirmation” 
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  Gender N Mean Std. 
Deviation t df Sig 

Confirmation 
Male 198 3.16 0.45 

3.08 394 0.002 
Female 198 3.03 0.39 

 
According to table 5-2-2-1 for the first main Factor "Confirmation", the mean for Male is 
3.16 and for Female are 3.03 (out of 5). T-test with confidence level .95 showed that these 
differences are significant (Sig = 0.002 < 0.05). It shows the level of “Confirmation” in E-
Payment for Male is higher than for female. 

Table 5-2-2-2: Comparing men & woman looking to study in case of “Satisfaction” 

  Gender N Mean Std. 
Deviation t df Sig 

Satisfaction 
Male 188 4.39 0.46 

0.285 379 0.776 
Female 193 4.38 0.45 

 
 

According to table 5-2-2-2, for the Second main Factor "Satisfaction" Mean for Male is 4.39 
and for Female are 4.38 (out of 5). T-test with confidence level .95 showed that these 
differences are not significant (Sig = 0.776 > 0.05). It shows the level of “Satisfaction” in 
E-Payment for Male is the same as for female. 

Table 5-2-2-3: Comparing men & woman looking to study in case of “Perceive Usefulness” 

  Gender N Mean Std. 
Deviation t df Sig 

Perceive 
Usefulness 

Male 201 4.43 0.51 
0.299 402 0.765 

Female 203 4.42 0.55 

 
According to table 5-2-2-3, for the third of main Factor "Perceived Usefulness" Mean for 
Male is 4.43 and for Female is 4.42 (out of 5). T-test with confidence level .95 showed that 
these differences are not significant (Sig = 0.765> 0.05). It shows the level of “Perceive 
Usefulness” in E-Payment for Male is the same as for female. 
 Table 5-2-2-4: Comparing men & woman looking to study in case of “Continuance Intension” 

  Gender N Mean Std. 
Deviation t df Sig 

Continuance 
Intension 

Male 200 4.40 0.55 
1.465 399 0.144 

Female 201 4.31 0.60 

 
According to table 5-2-2-4, for the forth main Factor "Continuance Intension" Mean for 
Male is 4.40 and for Female is 4.31 (out of 5). T-test with confidence  level .95 showed that 
these differences are not significant valid (Sig = 0.144 > 0.05). It shows the level of 
Continuance Intension in E-Payment for Male is the same as female. 
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Table 5-2-2-5: Comparing men & woman looking to study in case of “Network Externalities” 

 .N Mean Std جنسيت  
Deviation t df Sig 

Network 
Externalities 

Male 191 3.55 0.52 
-1.587 382 0.113 

Female 193 3.63 0.51 

 
According to table 5-2-2-5, for the fifth main Factor "Network Externalities" Mean for Male 
is 3.55 and for Female is 3.63 (out of 5). T-test with confidence level .95 showed that these 
differences are not significant (Sig = 0.113 > 0.05). It shows the level of “Network 
Externalities” in E-Payment for Male is the same as female. 
 

Table 5-2-2-6: Comparing men & woman looking to study in case of “Direct Compulsion” 

 .N Mean Std جنسيت  
Deviation t df Sig 

Direct Compulsion 
Male 196 3.05 1.31 

2.735 399 0.007 
Female 205 2.72 1.13 

 
According to table 5-2-2-6, for the sixth main Factor "Direct Compulsion" Mean for Male 
is 3.05 and for Female is 2.72 (out of 5). T-test with confidence level .95 showed that these 
differences are significant (Sig = 0.007 < 0.05). It shows the level of “Direct 
Compulsion” in E-Payment for Male is higher than female. 
 

Table 5-2-2-7: Comparing men & woman looking to study in case of “Indirect Compulsion” 
 .N Mean Std جنسيت  

Deviation t df Sig 

Indirect 
Compulsion 

Male 203 2.80 1.05 
-0.064 406 0.949 

Female 205 2.81 1.09 
 

According to table 5-2-2-7, For the seventh main Factor "Indirect Compulsion" Mean for 
Male are 2.80 and for Female are 2.81 (out of 5). T-test with confidence level .95 showed that 
these differences is not significant (Sig = 0.949 > 0.05). It shows that the level of “Indirect 
Compulsion” in E-Payment for Male is the same as female. 
 
Relation of the main factors with Education and with Age 
As a last investigation, we have been looking for a relation of the seven main factors with 
education and then with age. 
       
Relation between the main factors and Education 
Questionnaire respondents in state education is measured by a question (see appendix I, 
question 2)  "Secondary School", "high school", "diploma", "university Degree", and Mullah.  
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Table 5-2-3-1-1: Nonparametric Spearman correlation, Factors / Education 

Main Factors Education

Correlation Coefficient -0.02

Sig. (2-tailed) 0.688

N 388

Correlation Coefficient -0.073

Sig. (2-tailed) 0.163

N 372

Correlation Coefficient -0.05

Sig. (2-tailed) 0.325

N 395

Correlation Coefficient 0.014

Sig. (2-tailed) 0.783

N 392

Correlation Coefficient -0.083

Sig. (2-tailed) 0.108

N 375

Correlation Coefficient -0.011

Sig. (2-tailed) 0.833

N 392

Correlation Coefficient 0.013

Sig. (2-tailed) 0.799

N 399

Percieve Usefulness

Continuance Intension

Network Externalities

Direct Compulsion

Indirect Compulsion

Confirmation

Satisfaction

 
 

Considering the type of this question which is ordinal, and because of the number of 
respondents (just 8) who are "Mullah", we omitted “Mullah” in this analysis. In table 5-2-3-1-
1, it can be seen that the relationship between education levels and significant bits of the 
seven variables are not observed (Sig. = =0.688, 0.163, 0.325, 0.783, 0.108, and 0.833 > 
0.05). This is probably due to lack of linear relationship between education levels and seven 
main factors are. In table 5-3-3-1-2 also, seven main factors studied in level of education, in 
case of Mean, Number, and standard variation of sample. 
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Table 5-2-3-1-2: seven main factors / education 

Education Confirmation Satisfaction Percieve 
Usefulness

Continuance 
Intesion

Network 
Externalities

Direct 
Compulsion

Indirect 
Compulsion

Mean 2.8333 3.92 3.8889 3.6667 4.0278 2.4286 2.1429

N 6 5 6 6 6 7 7
Std. 

Deviation 0.62302 0.72938 0.86066 0.8756 0.66179 1.1661 1.34519

Mean 3.3561 4.8667 4.8056 4.75 4.2857 4.25 2.9167
N 12 9 12 12 7 12 12

Std. 
Deviation 0.512 0.1 0.17164 0.26112 0.38145 1.07426 0.51493

Mean 3.0909 4.4027 4.4515 4.3117 3.5968 2.6751 2.8375

N 78 74 79 77 74 79 80
Std. 

Deviation 0.43562 0.42587 0.4805 0.54434 0.42738 1.16938 1.03659

Mean 3.1024 4.3739 4.4139 4.3552 3.5602 2.8628 2.81
N 292 284 298 297 288 294 300

Std. 
Deviation 0.41046 0.45492 0.53623 0.57473 0.52855 1.22036 1.08835

Mean 2.8977 4.425 4.4167 4.5 3.6667 3.7083 2.75

N 8 8 8 8 8 8 8
Std. 

Deviation 0.28516 0.42003 0.46291 0.53452 0.1543 0.95015 1.16496

Mean 3.0996 4.3863 4.4251 4.3513 3.5901 2.8767 2.8059
N 396 380 403 400 383 400 407

Std. 
Deviation 0.42271 0.45508 0.52899 0.57496 0.51569 1.22937 1.07096

Secondary 
School

High School

Diploma

University 
Degree

Mullah

Total
 

 
In table 5-2-3-1-2, it can be seen that the total average of "Confirmation" is 3.10 e.g. more 
than moderate. Respondents in level of "secondary school" is 2.83 (slightly less than 
moderate level), "high school" respondents is 3.36 (more than moderate level), "diploma" 
respondents is 3.09 (moderate) and "university degree" respondents is 3.10 (Moderate level), 
have evaluated "Confirmation" of E-Payment. 
In case of "Satisfaction", totally the average or Mean is 4.39 out of 5, and have evaluated near 
to high. Respondents in level of "Secondary School" is 3.92 and evaluated "Satisfaction" of 
E-Payment more than moderate level. "High School" respondents with Mean 4.87, and 
"diploma" respondents with Mean 4.40, and "University Degree" with Mean 4.37, have 
confirmed "satisfaction" in high level. 
In case of "Perceive Usefulness", totally the average or Mean is 4.43 out of 5, and have 
evaluated strongly near to high. Respondents in level of "Secondary School" is 3.89 and 
evaluated "Perceive Usefulness" of E-Payment more than the moderate level."High School" 
respondents with Mean 4.29, and "diploma" respondents with Mean 3.60, and "University 
Degree" with Mean 4.41, have confirmed "Perceive Usefulness" in high level. 
In case of "Continuance Intension", totally the average or Mean is 4.35 out of 5, and have 
evaluated strongly near to high. Respondents in level of "Secondary School" have an average 
or Mean 3.67 and evaluated “Continuance Intension " of E-Payment more than the moderate 
level."High School" respondents with Mean 4.75, and "diploma" respondents with Mean 
4.31, and "University Degree" with Mean 4.36, have confirmed "Continuance Intension" in 
high level. 
In case of "Network Externalities", totally the average or Mean is 3.59 out of 5, and have 
evaluated strongly more than moderate. Respondents in level of "Secondary School" have an 
average or Mean 4.03 and evaluated “Continuance Intension " of E-Payment more than the 
moderate level."High School" respondents with Mean 4.29 evaluated near to high, and 
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"diploma" respondents with Mean 3.60 and "University Degree" with Mean 3.56 have 
confirmed "Continuance Intension" in more than Moderate level. 
In case of "Direct Compulsion", totally the average or Mean is 2.88 out of 5, and have 
evaluated near to moderate level. Respondents in level of "Secondary School" have an 
average or Mean 2.43 and evaluated “Direct Compulsion “of E-Payment near the moderate 
level."High School" respondents with Mean 4.25 evaluated near to high, and "diploma" 
respondents with Mean 2.68 and "University Degree" with Mean 2.86 have confirmed 
"Direct Compulsion“near the Moderate level. 
In case of "Indirect Compulsion", totally the average or Mean is 2.81 out of 5, and have 
evaluated near to moderate level. Respondents in level of "Secondary School" have an 
average or Mean 2.14 and evaluated “indirect Compulsion “of E-Payment near the moderate 
level."High School" respondents with Mean 2.92 evaluated near to Moderate level also, and 
"diploma" respondents with Mean 2.84 and "University Degree" with Mean 2.81 have 
confirmed "Direct Compulsion” near the Moderate level. 
Table 6.3 in the next chapter, shows the summery of relation between Factors and Education 
as discussed above. 
 
Relation between Main factors / Age  
Spearman Correlation coefficient of the relationship "age" and the seven factors with 95% 
confidence level showed that these differences are not significant (Sig. = 0.61, 0.75, 0.96, 
0.46, 087, 063, and .49> .05) (see table 5-2-3-2-1). Therefore we use descriptive statistics 
(mean, number, standard deviation) of seven main factors are shown in table 5-2-3-2-2. 
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Table 5-2-3-2-1: Nonparametric Spearman correlation, Factors / Age 
Main Factors Age

Correlation Coefficient 0.025

Sig. (2-tailed) 0.613

N 396

Correlation Coefficient 0.017

Sig. (2-tailed) 0.746

N 381

Correlation Coefficient 0.002

Sig. (2-tailed) 0.964

N 404

Correlation Coefficient 0.037

Sig. (2-tailed) 0.463

N 401

Correlation Coefficient -0.009

Sig. (2-tailed) 0.867

N 384

Correlation Coefficient 0.024

Sig. (2-tailed) 0.626

N 401

Correlation Coefficient 0.034

Sig. (2-tailed) 0.489

N 408

Percieve Usefulness

Continuance Intension

Network Externalities

Direct Compulsion

Indirect Compulsion

Confirmation

Satisfaction

 
 

Evaluation of “Confirmation”: As shown in table 5-2-3-2-2, the first age group (15-19) is 
evaluated by Mean, e.g. 3.33 out of 5 (slightly more than moderate level). In The 2nd age 
group (20-29) is evaluated by Mean in moderate level (3.05 out of 5). In the 3rd age group 
(30-39) is evaluated in moderate level (3.08 out of 5), and for the 4th age group of 
respondents (40-49) is evaluated in moderate level also (3.11 out of 5). And finally the last 
age group (50 and more) of respondents is evaluated in moderate level (3.15 out of 5).  As a 
conclusion of evaluation of E-Payment “Confirmation”, age group of (15-19) is confirmed 
the E-Payment more than the other groups of age. (See also table 6-2 in chapter 6)  
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Table 5-2-3-2-2: Seven main factors / Age 

Age Confirmation Satisfaction Percieve 
Usefulness

Continuance 
Intesion

Network 
Externalities

Direct 
Compulsion

Indirect 
Compulsion

Mean 3.3333 4.6909 4.6667 4.5 4.2273 3.6875 2.75

N 15 11 15 15 11 16 16
Std. 

Deviation 0.49516 0.45925 0.45426 0.65465 0.50151 1.3688 0.93095

Mean 3.0545 4.3912 4.3614 4.3105 3.5417 2.8014 2.734

N 95 91 95 95 92 94 94
Std. 

Deviation 0.40987 0.47973 0.60468 0.61962 0.45535 1.28619 1.02837

Mean 3.0797 4.3063 4.4296 4.3045 3.5801 2.7318 2.763

N 130 128 135 133 129 133 135
Std. 

Deviation 0.43074 0.4244 0.49352 0.57681 0.5112 1.08048 0.98653

Mean 3.1113 4.4378 4.4181 4.3846 3.5641 2.9715 2.877

N 116 111 118 117 117 117 122
Std. 

Deviation 0.39273 0.46045 0.54291 0.5508 0.55917 1.2966 1.18933

Mean 3.15 4.42 4.5041 4.4634 3.6476 2.9837 2.9268

N 40 40 41 41 35 41 41
Std. 

Deviation 0.46699 0.4433 0.41581 0.49232 0.40779 1.23592 1.12673

Mean 3.0996 4.3879 4.4266 4.3529 3.5907 2.882 2.8064

N 396 381 404 401 384 401 408
Std. 

Deviation 0.42271 0.45556 0.52911 0.57515 0.51516 1.2324 1.06969

15-19

20-29

30-39

40-49

50 and more

Total
 

 
Evaluation of “Satisfaction”: As shown in table 5-2-3-2-2 the first age group (15-19) is 
evaluated to 4.69 (Mean) out of 5(slightly less than high level). In the 2nd age group (20-29) 
is evaluated in near the high level also (4.39 out of 5). In the 3rd age group (30-39) is 
evaluated in near the high level also (4.31 out of 5), and for the 4th age group of respondents 
(40-49) is evaluated in near high level (4.43 out of 5). And finally the last age group (50 and 
more) of respondents is evaluated in near high level also (4.42 out of 5).  As a conclusion of 
evaluation of E-Payment “Satisfaction”, age group of (15-19) is satisfied the E-Payment more 
than the other groups of age.  
Evaluation of “Perceived Usefulness”: The first age group (15-19) is evaluated by Mean to 
4.67 out of 5 (less than high level). In the 2nd age group (20-29) is evaluated by Mean in near 
the high level also (4.36 out of 5). In the 3rd age group (30-39) is  evaluated by Mean  in near 
the high level also (4.43 out of 5), and for the 4th age group of respondents (40-49) is  
evaluated in near high level also (4.42 out of 5). And finally the last age group (50 and more) 
of respondents is evaluated in near high level (4.50 out of 5).  As a conclusion of evaluation 
of E-Payment “Perceive Usefulness”, age group of (15-19) is perceiving usefulness of the E-
Payment more than the other groups of age.  
Evaluation of “Continuance Intension”: The first age group (15-19) is evaluated by Mean 
to 4.5 out of 5 (less than high level). In the 2nd age group (20-29) is evaluated by Mean in 
near the high level also (4.31 out of 5). In the 3rd age group (30-39) is evaluated in near the 
high level also (4.30 out of 5), and for the 4th age group of respondents (40-49) is evaluated in 
near high level also (4.38 out of 5). And finally the last age group (50 and more) of 
respondents is evaluated in near high level also (4.46 out of 5).  As a conclusion of evaluation 
of E-Payment “Continuance Intension”, age group of (15-19) reused of the E-Payment 
services more than the other groups of age.  
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Evaluation of “Network Externalities”: The first age group of respondents (15-19) is 
evaluated by Mean to 4.23 out of 5 (less than high level). In the 2nd age group (20-29) is 
evaluated in more than the moderate level (3.54 out of 5). In the 3rd age group of respondents  
(30-39) is evaluated in more than  the moderate level also (3.58 out of 5), and for the 4th age 
group of respondents (40-49) is evaluated by Mean in more than the moderate level also (3.56 
out of 5). And finally the last age group (50 and more) of respondents is evaluated in more 
than the moderate level also (3.65 out of 5).  As a conclusion of evaluation of E-Payment 
“Network Externalities”, age group of (15-19) in Network Externalities acceptation of the E-
Payment services more than the other groups of age.  
Evaluation of “Direct Compulsion”: The first age group of respondents (15-19) is evaluated 
by Mean to 3.69 out of 5 (slightly more than moderate level). In the 2nd age group (20-29) is 
evaluated by Mean in less than the moderate level (2.80 out of 5). In the 3rd age group (30-39) 
of respondents is evaluated by Mean in near the moderate level also (2.73 out of 5), and in 
case of the 4th age group of respondents (40-49) is evaluated by Mean in near the moderate 
level (2.97 out of 5). And finally the last age group (50 and more) of respondents is evaluated 
in near high level also (2.98 out of 5).  As a conclusion of evaluation of E-Payment “Direct 
Compulsion”, age group of (15-19) respondents is confirmed direct compulsion of the E-
Payment more than the other groups of age.  
Evaluation of “Indirect Compulsion”: The first age group of respondents (15-19) is 
evaluated by Mean to 2.75 out of 5 (less than moderate level). In the 2nd age group (20-29) is 
evaluated in less than the moderate level (2.73 out of 5). In the 3rd age group (30-39) is 
evaluated by Mean in near the moderate level also (2.76 out of 5), and for the 4th age group of 
respondents (40-49) is evaluated by Mean in near the moderate level (2.88 out of 5). And 
finally the last age group (50 and more) of respondents is evaluated in near high level also 
(2.93 out of 5).  As a conclusion of evaluation of E-Payment “Direct indirect Compulsion”, 
age group of (50 and more) is confirmed indirect compulsion of the E-Payment more than the 
other groups of age.  
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Graphs 
Figure 5-2-3-3-1: Men/Women attitude toward seven factors of success of Bank-issued micropayment system in 
Iran (2010)  

 
Figure 5-2-3-3-2: Impact of Compulsion in success of Bank-issued micropayment system in Iran (2010) in case 

of education level  

 
 
LMS analysis using Mplus software: 
We want to know the estimation of each path related to the Factors. To do so, we used LMS 
(Latent Moderate Structure) with Mplus software. Figure 5-2-4-1 shows the solved structural 
model with the estimated effect of each path. Direct Compulsion (DCM) variable has three 
rules (as a Mediator variable) between 
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1. Perceived Usefulness (PUS) and Continuance Intension (CNT) (have a significant 
value).  

2. Satisfaction (SAT) and Continuance Intension (CNT) (have a significant value).  

3. Network Externalities (NET) and Continuance Intension (CNT) (have a significant 
value).  

 
Figure 5-2-4-1: (Solved Interaction Model) relations between seven main factors according to the Mplus 
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Figure 5-2-4-2 shows the relation between seven main factors colored in blue and questions 
of questionnaire (Yi) colored in pink. According to this figure, relations and estimation 
calculated about the questions that have been assigned to a Factor are reasonable.  

Figure 5-2-4-2: Relations between seven main factors and twenty likert questions of 
questionnaire, according to the Mplus analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other results of this study  
 
We dealt with the defined success factors from different perspectives related to:  gender, age, 
dependency and education. 
 
Gender attitude toward success factors 
In a further analysis we compare the level of acceptance of the seven main factors in case of 
Male or Female respondents. 

Y19 

Confirmation (CNF)  
Safety, Convenience, 
Transaction Speed 

YY Y Y

Satisfaction (SAT)  

Y Y

Continuance 
Intension 
(CNT)
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Usefulness 
(PUS)

Y

Y

Indirect 
Compulsio
n (ICM) 

Y20 

Network 
Externalities 
(NET) 

Direct Compulsion 
(DCM)

Y18 

Y12 

Y17 Y16 Y15 Y14 Y13 

1.00
1.25 1.31 1.29 

1.23 
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1.00
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Y



 
 

هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين

50 
 

Table 5-3-1-1 illustrate that the scale of  level of acceptance “Confirmation” and “Indirect 
Compulsion” in E-Payment for Male is more than female, and for the other five main factors 
(Satisfaction, Continuance Intension, Network Externalities, Perceive Usefulness , and Direct 
Compulsion) the scale of level of acceptance for Male and Female are the Same. 

Table 5-3-1-1: scale of level of acceptance of respondents in case of Genders 
 Scale of Level of Acceptance 

Confirmation Male more than Female 
Satisfaction Male/Female 

Perceive Usefulness Male/Female 
Network Externalities Male/Female 
Continuance Intension Male/Female 

Direct Compulsion Male more than Female 
Indirect Compulsion Male/Female 

 
Age attitude toward success Factor 
As a conclusion (see table 5-3-2-1) of evaluation of E-Payment “Confirmation”, “Perceived 
Usefulness”, “Satisfaction”, “Network Externalities”, and “Direct Compulsion”  age group of 
(15-19) has confirmed the E-Payment more than the other groups of age. The age group of 
(50 and more) or the oldest group has confirmed the E-Payment “Indirect Compulsion” more 
than the other groups of ages. 
 
 
 
 
 

Table 5-3-2-1: scale of level of acceptance of respondents in case of Genders 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Dependency of factor 
As a conclusion of last chapter (regression analysis) there is a mathematical relationship 
between “confirmation” as a dependent variable and the other factors as independent 
variables as follows:  

1. Model 1 could be: “Confirmation” = f (“Satisfaction”)     

2. Model 2 could be: “Confirmation” = f (“Satisfaction”, “Network Externalities”)    

 15-19 20-29 30-39 40-49 >50  
Confirmation 1  5  4 2 3 
Satisfaction 1  4  5  2 3 

Perceived Usefulness 
1  5  3  4 2 

Continuance Intension 1  4  5  3 2 
Network Externalities 1  5  3  4 2 

Direct Compulsion 1  4  5  3 2 
Indirect Compulsion  4  5  3  2 1 
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3. Model 3 could be “Confirmation” = f (“Satisfaction”, “Network Externalities”, 
“Indirect Compulsion”)    

There is a mathematical relation between “Continuance Intension” as a dependent variable 
and the others factors as independent variables as follows:  

1. Model 1 could be: “Continuance Intension” = F (“Perceived Usefulness”)      

2. Model 2 could be: “Continuance Intension” = F (“Perceived Usefulness”, 
“Satisfaction”).      

 
 
Education attitude toward success Factors 
 
The respondents with education level of “high school” and “University degree” and 
“secondary School” respectively accepted “Near to high” of E-Payments factors. Table 5-3-4-
1 shows these relations between acceptance of E-Payment Factors and education of 
respondents. 
 

Table 5-3-4-1: Seven main factors / education 
 

 
 
 

 Secondary 
School 

High School 
 

Diploma University 
Degree 

Total

Confirmation < Moderate >  Moderate Moderate Moderate 3.10 
Satisfaction >Moderate High High High 4.39 
Perceived 
Usefulness 

>Moderate Near to High >Moderate Near to High 4.43 

Continuance 
Intension 

>Moderate Near to High Near to High Near to High 4.36 

Network 
Externalities 

Near to High Near to High <Moderate <Moderate 3.6 

Direct Compulsion 
<Moderate Near to High <Moderate <Moderate 2.88 

Indirect 
Compulsion 

<Moderate <Moderate <Moderate <Moderate 2.81 
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VI. Conclusion: 
 
Main findings of this study 
The goal of this research was to understand and find success factors influencing 
micropayment programs in banking sectors in Iran. In addition to the success factors 
presented by (Tan, 2008), we have added two factors (Direct Compulsion and Indirect 
Compulsion).  
 
We have derived some descriptive statistics in order to obtain an overview of the 
characteristics of the considered sample. Then, bivariate correlations between variables were 
analyzed with respect to the correlation between scales of variables and mediator variables. 
Finally, we performed a regression analysis in order to identify the eventual existence of 
association and relationship between the dependent and independent variables. 
 
All main questions of this study were answered successfully in form of thirteen hypotheses, 
which we have explored. Direct compulsion is defined as a mediator variable between 1) 
"satisfaction" and "continuance Intension" 2) "Perceived Usefulness" and "continuance 
Intension" 3) "Network Externalities" and "Continuance Intension", which has positive 
effects (H10, H11, and H12). On the other hand, we had a direct question (number 44) in the 
questionnaire. “Compulsory use of e-payment systems in Tehran” was answered by 401 
respondents out of 409 (Mean calculated for this data is 3.91 out of 5).e.g. most of the people 
in this sample agreed with direct compulsion. Impact of indirect compulsion or lock-in 
customers on user's continuance intension is positively associated also (H13). In fact, many 
operators have given millions of Rials worth of prizes, gifts and discounts to their consumers, 
who use electronic payment services to pay their bills (a win-win business) and pushed their 
customers to use these services continuously.   
 
Suggestions 
General Purpose Card 
 “Having a general-Purpose card” was one of the ideas submitted in our questionnaire. Out of 
406 valid answers, 218 respondents (53.7%) strongly agreed with this idea. Whereas 109 
respondents (26.8%) agreed, 30 respondents (7.4%) were “Neutral” and only 33 respondents 
(8.1%) disagreed. 
 
 
 
 
 
 
Respondents were also questioned about “The amount of money for Password need”. 15 of 
them (3.8%) suggested 1,000,000 Rials, 10 (2.5%) suggested 500,000 Rials, 69 (17.4%) said 
100,000 Rials, 115 (29%) said 50,000 Rials, and 32 (8.1%) suggested 10,000 Rials.  
This question is a guide to GENERAL PERPUSED CARD (a combination of banking 
payment and micropayment card system) 

GENERAL PURPOSE CARD, 
To be used for banking system and micropayment 

system.
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So a general purposed card could be define and depends on the customers, the amount of 
money predefined by customers. (No need password and the other security for this amount)  
Micropayment margin 
According to the Central Bank of Iran, a payment value less than 50 Million Rials is 
considered as a micropayment's transaction. Because of the amount of this value (50 Million 
Rials), all instruments of Cash-based systems and Account-based systems in EPS (Electronic 
Payment Systems) except electronic check are engaged in Iran's micropayment system 
definition. It means Micropayment systems are equivalent to E-Payment in Iran according to 
CBI definition.  
Now we have to define a new category for E-Micropayment system. EPS size in IRAN could 
be as follows: 
 
       • 
    
   • Medium value transactions: between 100,000 Rials ($10) and 50,000,000 Rilas ($5000). 
      • Large value transactions: above 50,000,000 Rials or $ 5000. 
Contributions 
As previously mentioned, a similar research has been done in Taiwan by (Tan et al., 2008).  
 
That research’s results stated that "these programs have good potential to succeed even 
though consumers’ choice on whether transport-related or convenience store-related card has 
highest potential to succeed differs in different parts of Taiwan. Network externality cannot 
be ignored and contributes to Taiwan consumers’ choice on the program which has the 
highest potential to succeed." 
An extended Post-acceptance Model of IS Continuance incorporating network externality is 
used and the roles of factors such as perceived usefulness and network externality are 
determined through hypothesis testing.  
A total of 591 questionnaires were received and 526 of them were found to be valid. In our 
research a total of 520 questionnaires were received and 409 of them were found to be valid.  
Data analysis methods employed include cross-tabulation analysis, factor analysis, Pearson 
correlation analysis, reliability analysis and multiple regression analysis. Furthermore in our 
research, spearman rho and LMS using Mplus are analyzed also. 
 
In Tan's study, confirmation of security, convenience and transaction cost of e-micropayment 
program do to some extent influence perceived usefulness. Furthermore, it can also be 
inferred that network externality has roles in influencing Consumer’s satisfaction and 
consumer’s intention to continue using the E-micropayment program. For our research 2 
main success factors were added (Direct Compulsion and Indirect Compulsion (Lock-in 
customers)). 
We summarize in the table below the comparison between our study and the one of (Tan et 
al., 2008) performed in Taiwan. 

Tiny value transactions: below 100,000 Rials ($ 10). 
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Wee Kheng Tan and Shih-Kuo Chen, An analysis and 
factors influencing success of banked-issued 
Micropayment system in Taiwan, Journal of systems 
and Information, Technology, Vol. 10 No.1, 2008

An analysis of the factors influencing success of 
Bank-issued micropayment systems in Iran 

 
Taiwan (findings) Iran/Tehran (findings) 
Programs have good potential to succeed even though 
consumers’ choice on whether transport-related or 
convenience store-related card has highest potential to 
succeed differs in different parts of Taiwan. Network 
externality cannot be ignored and contributes to 
Taiwan consumers’ choice on the program which has 
the highest potential to succeed. 

Compulsion in two categories, direct includes 
government enforcement and indirect includes lock-in 
customers were examined as 2 main success factors of 
e-micropayment program. Direct compulsion defined 
as a mediator variable between 1) "satisfaction" and 
"continuance Intension" 2) "Perceived Usefulness" 
and "continuance Intension" 3) "Network 
Externalities" and "Continuance Intension", has a 
positive effects. And impact of indirect compulsion or 
lock-in customers on user's continuance intension is 
positively associated also. “Confirmation”  is a 
function of three success factors (“Satisfaction”, 
“Network Externalities”, “Indirect Compulsion”) and 
“continuance Intension” is a function of (“Perceived 
Usefulness”, “Satisfaction”). As a conclusion of 
regression analysis, 1) there is a mathematical 
relationship between “confirmation” as a dependent 
variable and the other factors, and 2) a mathematical 
relation exists between “Continuance Intension” as a 
dependent variable and the others factors as 
independent variables

Taiwan (Methodology) Iran (Methodology) 
An extended Post-acceptance Model of IS 
Continuance incorporating network externality is used 
and the roles of factors such as perceived usefulness 
and network externality are determined through 9 
hypothesis testing.  
A total of 591 questionnaires were received and 526 of 
them were found to be valid. Data analysis methods 
employed include cross-tabulation analysis, factor 
analysis, Pearson correlation analysis, reliability 
analysis and multiple regression analysis. 

An extended Post-acceptance Model of IS 
Continuance incorporating network externality is used 
and the roles of factors such as perceived usefulness 
and network externality are determined through 13 
hypothesis testing. A total of 520 questionnaires were 
received and 409 of them were found to be valid. Data 
analysis methods employed include factor analysis, 
Pearson correlation analysis and spearman rho, 
reliability analysis and multiple regression analysis.  
LMS using Mplus is analyzed. 

Taiwan (5 Success Factors) Iran (7 Success Factors) 
Confirmation of security, convenience and transaction 
cost of e-micropayment program do to some extent 
influence perceived usefulness. Furthermore, it can 
also be inferred that network externality has roles in 
influencing consumer’s satisfaction and consumer’s 
intention to continue using the E-micropayment 
program. 

Confirmation of security, convenience and transaction 
Speed of e-micropayment program, Perceived 
Usefulness, Satisfaction, Network externalities, 
continuance intension are success factors, furthermore 
Direct Compulsion and Indirect Compulsion (Lock-in 
customer) added. 
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APPENDIX I (Regression analysis (1)) 
 

Investigate dependency of “Confirmation” on the other factors 
 
Table D1 illustrates that three variables "Satisfaction", "Network Externalities", and "Indirect 
Compulsion" could predict the variable of "Confirmation". The method used for this analysis 
was stepwise forward (Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-
F-to-remove >= .100).  
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Table D1: Variables Entered/Removed(a) 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Satisfaction . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 Network Externalities . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 Indirect Compulsion . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a Dependent Variable: Confirmation 
 

 
 
Table D2 showed the summery of three models. 
 

Table D2: Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .390(a) 0.152 0.15 0.37611 

2 .409(b) 0.167 0.163 0.37333 

3 .421(c) 0.177 0.17 0.37169 

a Predictors: (Constant), Satisfaction 

b Predictors: (Constant), Satisfaction, Network Externalities 
c Predictors: (Constant), Satisfaction, Network Externalities, Indirect 

Compulsion 
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Table D3 states that, with confidence level .95 showed these suggested models  are 
significant (Sig = 0.000 < 0.01). 
 
 

Table D3: ANOVA(d) 

Model   Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 8.854 1 8.854 62.588 .000(a) 

Residual 49.228 348 0.141     

Total 58.082 349       

2 

Regression 9.718 2 4.859 34.863 .000(b) 

Residual 48.363 347 0.139     

Total 58.082 349       

3 
Regression 10.282 3 3.427 24.808 .000(c) 

Residual 47.8 346 0.138     

Total 58.082 349       

a Predictors: (Constant), Satisfaction 

b Predictors: (Constant),  Satisfaction, Network Externalities 

c Predictors: (Constant), Satisfaction, Network Externalities, Indirect Compulsion 

d Dependent Variable: Confirmation 
 
 

 
Table D4 showed the coefficients of those three models of regression analysis. Equations 
related to models denote as follow: 

1. Model 1: "Confirmation" = 0.325 ("Satisfaction") + 1.552 
2. Model 2: "Confirmation" = 0.297 ("Satisfaction") + 0.114 ("Network Externalities") + 1.383. 
3. Model 3: "Confirmation" = 0.278 ("Satisfaction") + 0.116 ("Network Externalities") + 
                                                       0.038 ("Indirect Compulsion") + 1.351. 
 

And finally in table D5, the excluded variables for this regression analysis are showed. 
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Table D4: Coefficients(a)

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 
(Constant) 1.552 0.197   7.888 0 

Satisfaction 0.352 0.045 0.39 7.911 0 

2 

(Constant) 1.383 0.207   6.683 0 

Satisfaction 0.297 0.049 0.329 6.003 0 

Network Externalitiess 0.114 0.046 0.137 2.491 0.013 

3 

(Constant) 1.351 0.207   6.542 0 

Satisfaction 0.278 0.05 0.309 5.557 0 
Network Externalkities 0.116 0.046 0.138 2.526 0.012 

Indirect Compulsion 0.038 0.019 0.101 2.02 0.044 

a Dependent Variable: Confirmation 

Table D5: Excluded Variables(d) 
 
 
 
 

Model   Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 

Perceived Usefulness .071(a) 0.808 0.42 0.043 0.312 

Network Externalities .137(a) 2.491 0.013 0.133 0.798 

Direct Compulsion .104(a) 2.09 0.037 0.112 0.977 

Indirect Compulsion .099(a) 1.973 0.049 0.105 0.961 

2 

Perceived Usefulness .078(b) 0.89 0.374 0.048 0.312 

Direct Compulsion .093(b) 1.884 0.06 0.101 0.969 

Indirect Compulsion .101(b) 2.02 0.044 0.108 0.96 

3 
Perceived Usefulness .072(c) 0.826 0.409 0.044 0.311 

direct Compulsion .075(c) 1.484 0.139 0.08 0.923 

a Predictors in the Model: (Constant), Satisfaction 

b Predictors in the Model: (Constant),Satisfaction, Network Externalities 

c Predictors in the Model: (Constant), Satisfaction, Network Externalities, Indirect Compulsion 

d Dependent Variable: Confirmation 
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APPENDIX II (Regression analysis (2)) 
 
 

Investigate dependency of “Continuance Intention” on the other factors 
 

 
Table E1 illustrate that tow variables "Perceived Usefulness", and "Satisfaction", could 
predict the variable of "Continuance Intension". The method used for this analysis was 
stepwise forward (Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).  
 

Table E1: Variables Entered/Removed (a) 
 

Model Variables Entered Variables 
Removed Method 

1 Perceived Usefulness . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 Satisfaction . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a Dependent Variable: Continuance Intension 
 
 
 

Table E2 showed the summery of tow models. 
 

Table E2: Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .714(a) 0.51 0.508 0.40992 

2 .739(b) 0.545 0.543 0.39528 

a Predictors: (Constant), Perceived Usefulness 

b Predictors: (Constant),  Perceived Usefulness, Satisfaction 
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Table E3 states that, with confidence level .95 showed these suggested models are significant 
(Sig = 0.000 < 0.01). 
 

Table E3: ANOVA(c) 

Model   Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 61.669 1 61.669 367.001 .000(a) 

Residual 59.317 353 0.168     

Total 120.986 354       

2 
Regression 65.986 2 32.993 211.154 .000(b) 

Residual 55 352 0.156     

Total 120.986 354       

a Predictors: (Constant), Perceived Usefulness 

b Predictors: (Constant), Perceived Usefulness, Satisfaction 

c Dependent Variable: Continuance Intension 
 
 

 
Table E4 showed the coefficients of those tow models of regression analysis. Equations 
related to models denote as follow: 

Model 1: "Continuance Intension" = 0.799 ("Perceived Usefulness") + 0.812 
Model 2: "Continuance Intension" = 0.488 ("Perceived Usefulness") + 0.437 ("Satisfaction") + 0.269. 
 

And finally in table E5, the excluded variables for this regression analysis are showed. 
 

 
Table E4: Coefficients(a)

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta

1 
(Constant) 0.812 0.186   4.365 0 

Perceived 
Usefulness 0.799 0.042 0.714 19.157 0 

2 

(Constant) 0.269 0.207   1.298 0.195 

Perceived 
Usefulness 0.488 0.071 0.436 6.833 0 

Satisfaction 0.437 0.083 0.336 5.256 0 

a Dependent Variable:  Continuance Intension 
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Table E5: Excluded Variables(c) 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlatio
n 

Collinearit
y Statistics 

Tolerance 

1 

Satisfaction .336(a) 5.256 0 0.27 0.317 

Network 
Externalities .101(a) 2.564 0.011 0.135 0.876 

Direct 
Compulsion .096(a) 2.594 0.01 0.137 0.995 

Indirect 
Compulsion .062(a) 1.63 0.104 0.087 0.965 

2 

Network 
Externalities .048(b) 1.187 0.236 0.063 0.804 

Direct 
Compulsion .062(b) 1.698 0.09 0.09 0.958 

Indirect 
Compulsion .046(b) 1.261 0.208 0.067 0.959 

a Predictors in the Model: (Constant),Perceived Usefulness 

b Predictors in the Model: (Constant), Perceived Usefulness, Satisfaction 

c Dependent Variable: Continuance Intension 
 

 



 

 iWallet  سیستم بومی پرداخت
  سیستمی کاربردي جهت پرداختهاي الکترونیکی خرد در ایران

 
  mahdigreen@gmail.com،ریرکبیدانشگاه ام تیریاطالعات و مد يکارشناس ارشد فن آورمهدي محمدي، 

 
  :چکیده

  آمد الزمه تحقق تجارت الکترونیک از نوع شخص به شخص، وجود سیستم پرداخت الکترونیک کار
 C2Cو  P2Pهاي فعلی پرداخت الکترونیک ایران، از تجارت نوع  می باشد، اما متاسفانه هیچ یک از سیستم

کاربردي نیستند؛ لذا کمبود سیستم بومی پرداخت الکترونیک که در گام نخست بر بستر و یا  پشتیبانی ننموده
شش دهد و در گام بعدي، مسیر تحقق هاي پرداخت الکترونیک فعلی را پو بانکی موجود، نقاط ضعف سیستم

  .تجارت الکترونیکی را هموار سازد، به شدت احساس می شود
 P2Pهاي  جهت پرداخت iWallet (Internet Wallet)از اینرو در این مقاله به معرفی سیستم پرداخت بومی 

 P2Pهاي  پرداخت این سیستم بر بستر بانکی موجود، محیطی ساده و در عین حال امن جهت. خواهیم پرداخت
  .آورد فراهم می

تواند محیطی جهت فروش محصوالت و خدمات آنالین گردد، همچنین  الگ می با بکارگیري این سیستم، هر وب
  .گردد آنالین مهیا می هاي اندازي حراجی بستر مناسب جهت راه

  

  : مقدمه
را طلب می نماید، به عنوان مثال سیستم  هر یک از مدلهاي تجاري رایج در دنیا، سیستم پرداخت الکترونیک خاص خود

  .مناسب نمی باشد B2Cلزوماً جهت تجارت  B2Bپرداخت الکترونیک مناسب براي تجارت 
  :توان از موارد زیر نام برد هاي پرداخت الکترونیک رایج در ایران می از سیستم

و پرداخت الکترونیک قبوض  ATMقال وجه از طریق ، انت)حواله اینترنتی(، بانکداري الکترونیک )عابر بانک(کارتهاي اعتباري 
  . نام برد

رابطه بین سیستم هاي  1در جدول . باشند هاي تجارت الکترونیک نمی ها، مناسب همه مدل البته هیچ یک از این سیستم
  .است هاي مختلف تجارت نشان داده شده پرداخت الکترونیک رایج در ایران و مدل

ebps/90-213 



  
 

2 
 

  

  سیستم          
 پرداخت              

  مدل تجارت

  کارتهاي اعتباري
  )عابر بانک( 

  بانکداري الکترونیک 
  )حواله اینترنتی(

انتقال وجه از طریق 
ATM  

پرداخت الکترونیک 
  قبوض

B2B ×  √  ×  ×  
B2C √  ×  √  ×  

C2C- P2P ×  ×  √  ×  
B2A  ×  ×  ×  ×  
C2A  √  ×  ×  √  

  کیالکترون تجارت يها پرداخت و مدل يها ستمیس سهیمقا -) 1جدول (

  
 هاي پرداخت الکترونیک ایران موانع موجود در سیستم

بایست عالوه بر ارائه جواز  می MerchantIDهاي مجازي جهت دریافت  مدیران فروشگاه: موانع قانونی و بوروکراسی -
  .ارندگیرانه عقد قرارداد با بانک را پذیرفته و چند میلیون سفته نزد بانک به امانت گذ فعالیت، شرایط سخت

هاي مجازي نیازمند کدنویسی و تنظیمات امنیتی  آن با فروشگاه اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک و انطباق: موانع فنی -
  .طلبد باشد که تخصص خاص خود را می می

 ATM قیانتقال وجه از طرهاي پرداخت الکترونیک فقط سیستم  ماز میان سیست: B2Cمحدود بودن به مدل تجاري  -
  .نماید پشتیبانی می C2Cو  P2P ی به نوعی از تجارت نترنتیاحواله و 

 

 Internet Wallet (iWallet)سیستم پرداخت بومی 

پشتیبانی  C2Cو  P2Pهاي فعلی پرداخت الکترونیک ایران، از تجارت نوع  دهد که هیچ یک از سیستم نشان می 1جدول 
است در گام نخست بر بستر بانکی  سعی شده iWalletاخت بومی کاربردي نیستند؛ لذا در طراحی سیستم پردد و یا نکن نمی

هاي پرداخت الکترونیک فعلی را پوشش دهد و در گام بعدي، مسیر تحقق تجارت الکترونیکی را  موجود، نقاط ضعف سیستم
  .هموار سازد

با بکارگیري این .آورد میفراهم  P2Pهاي  این سیستم بر بستر بانکی موجود، محیطی ساده و در عین حال امن جهت پرداخت
اندازي  تواند محیطی جهت فروش محصوالت و خدمات آنالین گردد، همچنین بستر مناسب جهت راه الگ می سیستم، هر وب

  .گردد آنالین مهیا می هاي حراجی
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 iWalletمعرفی سیستم 

است سعی شده است با تجمیع در طراحی این سیستم که اساس آن بر سیستم هاي پرداخت حساب مرکزي بنا نهاده شده 
و شرایط  ITویژگی هاي مثبت سیستم هاي فعلی و در نظر داشتن شرایط کنونی ایران، از قبیل بستر بانکی، فرهنگ 

  .ارائه گردد) شخص به شخص( P2Pهاي  سیستمی بومی جهت پرداخت اقتصادي،

  

 :پروتکلها

  ایجاد حساب جدید
به تصویر کشیده  1ربري ساده و محدود به چهار مرحله می باشد که در شکل فرآیند عضویت در سیستم و ایجاد حساب کا

  .شده است
  
  

                               
  عضویت –) 1شکل(

کاربر می بایست اطالعاتی همچون نام، آدرس پستی، شماره تماس، آدرس ایمیل و شماره  :تکمیل فرم عضویت -1
 .المی ایران را به سیستم ارائه نمایدحساب بانکی نزد یکی از بانکهاي جمهوري اس

 
در این مرحله کاربر لیستی از قوانین و مقررات مربوط به عضویت و استفاده از سیستم را مشاهده  :قوانین و مقررات -2

 . رسد پس از قبول این قوانین و مقررات مرحله دوم عضویت به پایان می. می نماید
 

طالعات ورودي کاربر را بررسی نموده و از طریق تلفن، موبایل و یا در این مرحله مدیر سیستم، ا: احراز هویت - 3
 .نماید شماره حساب بانکی، هویت کاربر را احراز می

 
، تلفن و یا ایمیل از فعال شدن حساب خود آگاه (SMS)در این مرحله کاربر از طریق پیام کوتاه : تایید نهایی -4

  .شود می
  

  متدهاي واریز پول به حساب
تواند از متدهاي متفاوتی بهره گیرد  ول به حساب کاربري و در حقیقت شارژ نمودن کیف پول اینترنتی کاربر میجهت واریز پ

  .که در ادامه به تفصیل مرور خواهند شد

  
  

  
 حواله بانکی
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تد را به سناریو این م 2شکل . تواند کیف پول اینترنتی خود را از طریق حواله بانکی شارژ نماید به کمک این متد کاربر می
  .تصویر کشیده است

  

  
                                                         

  
  
  

  یحواله بانک -) 2شکل (                                                            
  )بانکیحواله (نماید  کاربر، مبلغ مورد نظر را به شماره حساب بانکی سیستم کیف اینترنتی، واریز می -1
  .نماید کاربر شماره فیش را در واسط وب وارد می -2
  .گردد جهت بررسی و تایید ارسال می iWalletشماره فیش به سرور  -3
نماید و در  صحت و سقم شماره فیش را بررسی می iWalletگیري از بستر بانکداري الکترونیک موجود، سرور  با بهره -4

  .نماید می صورت تایید، کیف پول اینترنتی کاربر را شارژ
  

  ) انتقال وجه از طریق خودپرداز(کارت عابر بانک 
ساعته بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک و تنها با مراجعه به  24نماید که بطور  این متد براي کاربران این امکان را فراهم می

هاي خودپرداز متصل به  یکی از دستگاه
سیستم شتاب از طریق امکان انتقال 

کیف پول ) ه کارت کارت ب( وجه 
  .اینترنتی خود را شارژ نمایند

مراحل عمل را به تصویر  3شکل 
  .است کشیده

 

  خودپرداز قیانتقال وجه از طر -) 3شکل (



  
 

5 
 

  
  .نماید را وارد می iWalletنماید، مبلغ مورد نظر و شماره کارت متعلق به سرور  کاربر به دستگاه خودپرداز مراجعه می -1
  iWalletصال به شبکه شتاب وجه مورد نظر را از حساب بانکی کاربر کسر و به حساب بانکی سرور دستگاه خودپرداز با ات -2

  .نماید اضافه می
  .به کاربر ارائه میگردد) شماره فیش(شماره تراکنش  -3
  .نماید کاربر شماره فیش را در واسط وب وارد می -4
  .گیرد قرار می iWalletاطالعات جهت بررس و تایید در اختیار سرور  -5
  .گردد پس از بررسی صحت شماره فیش، از طریق بانکداري الکترونیک، کیف پول اینترنتی کاربر شارژ می - 6
  

  )کارت عابر بانک(کارت اعتباري 
عالوه بر متدهاي ذکر شده کاربران قادرند کیف پول 
اینترنتی خود را از طریق درگاه پرداخت آنالین سامان، 

  .جود، شارژ نمایندهاي مو پاریسان، ملت و دیگر درگاه
  به تصویر کشیده شده است 4شرح عملیات در شکل 

 
 
 
  

  ینترنتیپرداخت ا - ) 4شکل (                                                          
  .دهد شود و در خواست شارژ از طیق درگاه پرداخت آنالین می کاربر وارد واسط وب می -1
 (Redirect)شود د نظر هدایت میکاربر به درکاه پرداخت بانگ مور -2
خود را از قبیل شماره کارت، تاریخ انقضاء و مبلغ ) عابر بانک با امکان پرداخت اینترنتی(کاربر اطالعات کارت اعتباري  -3

  نماید مورد نظر را وارد می
 iWalletی سرور درگاه پرداخت با اتصال به شبکه شتاب، وجه مورد نظر را از حساب بانکی کاربر کسر و به حساب بانک -4

  .نماید اضافه می
  گردد شماره رسید دیجیتالی به کاربر ارئه می -5
 (Redirect)گردد کاربر به واسط وب هدایت می - 6
  .گردد ذخیره می iWalletاطالعات در سرور  -7
گردد، در صورت صحت اطالعات، کیف پول اینترنتی کاربر شارژ  درگاه بررسی می APIصحت اطالعات از طریق اتصال به  -8

  .شود می
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 Prepaidهاي  کارت

 .باشد در صورت نیاز سیستم قابلیت شارژ توسط کارتهاي پیش پرداخت را نیز دارا می

  

  متدهاي برداشت از حساب
  انتقال پول به شخص دیگر -

فراهم نمودن امکان انتقال وجه  iWalletدر حقیقت رسالت اصلی سیستم 
  .شدبا از طریق اینترنت می Bبه کاربر  Aاز کاربر 

  .آمده است 5مراحل انتقال وجه در شکل 
 
  

  گریانتقال پول به شخص د -) 5شکل (                                                        

  .نماید می Bپس از ورود به واسط وب تقاضاي انتقال وجه از کیف پول اینترنتی خود به کیف پول اینترنتی کاربر  Aکاربر  -1
رقمی را از طریق پیام  10نماید، لذا کد امنیتی  می Aسیستم احراز هویت اقدام به احراز هویت کاربر واسط وب با کمک  -2

  .نماید ارسال می Aیا ایمیل به کاربر  (SMS)کوتاه 
  .نماید کد دریافتی را در واسط وب وارد می Aکاربر  -3
 Aگردد و از کیف پول اینترنتی کاربر  میارسال  iWalletدر صورت مثبت بودن فرایند احراز هویت، اطالعات به سرور  -4

  .اضافه می گردد Bمبلغ مورد نظر کسر و به کیف پول اینترنتی کاربر 
  .گردد و یا ایمیل از تراکنش انجام شده مطلع می (SMS)از طریق پیام کوتاه Bکاربر  -5
  

  واریز پول به حساب بانکی کاربر -
به حساب تواند پولهاي کیف پول اینترنتی خود را  کاربر می

این سرویس به صورت آنی صورت . بانکی خود منتقل نماید
  .روز کاري زمان دارد 1پذیرد و نیاز به  نمی

  .آمده است 6مراحل انجام فرآیند در شکل 
 
  

                                                                            

  
  کاربر یپول به حساب بانک زیوار -) 6شکل (                                                                                 
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 .رساند کاربر پس از ورود به واسط وب، درخواست برداشت مبلغ مورد نظر و واریز آن به حساب بانکی خود را به ثبت می -1
رقمی را از طریق پیام  10ید، لذا کد امنیتی نما می Aواسط وب با کمک سیستم احراز هویت اقدام به احراز هویت کاربر  -2

  .نماید ارسال می Aیا ایمیل به کاربر  (SMS)کوتاه 
  .نماید کد دریافتی را در واسط وب وارد می Aکاربر  -3
  .گردد اطالعات به سرور مرکزي ارسال می -4
  .گردد وجه مورد نظر از حساب کاربر کسر و به حساب بانکی وي واریز می -5
  

  پرداخت گمنام
، گزینه پرداخت گمنام را انتخاب  Bتواند هنگام انتقال پول از کیف اینترنتی خود به کیف اینترنتی کاربر  می Aر کاربر اگ

فقط شماره تراکنش را  Bماند، در حقیقت کاربر  پنهان می Bنماید، مشخصات و شماره کیف اینترنتی وي از دید کاربر 
  .بیند می

  
  دریافت گمنام

قرار دهد، اما در حقیقت  Aبایست شماره کیف پول اینترنتی خود را در اختیار کاربر می Aفت پول از کاربر جهت دریا Bکاربر 
بایست شناسه گمنام کیف خود را  می Bاست، لذا جهت تحقق دریافت گمنام، کاربر  در شماره کیف وي نهفته Bهویت کاربر 

  .قرار دهد Aدر اختیار کاربر 
تواند به تعداد  سط وب میهر کاربر با مراجعه به وا

در حقیقت . مورد نیاز شناسه گمنام دریافت نماید
 (Alias)گمنام، شناسه مستعار  هاي این شناسه

  ) 7شکل.(باشد می
  
  
 

  )گمنام( شناسه مستعارتولید  –) 7شکل (                                                                                   
  

شماره اصلی کیف  (Alias_ID)با رمز گشایی شناسه مستعار  iWallet، سرور Aثبت دستور پرداخت توسط کاربر  پس از
  ) 8شکل.(نماید را استخراج می Bکاربر 
  .گیرد متغیرهاي زمان و عدد تصادفی جهت باال بردن امنیت و تضمین گمنامی مورد استفاده قرار می: نکته
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  شناسه مستعاراز روي  فیک یماره اصلشاستخراج  –) 8شکل (

  سیستم احراز هویت
  .پردازد به انجام وظیفه میاست، سیستم احراز هویت در کنار واسط وب  نشان داده شده 6و   5همانطور که در شکل 

انتقال وجه به حساب شخص دیگر، برداشت . شوند به دو دسته حساس و معمولی تقسیم می iWalletهاي سیستم  عملیات
هاي حساس می باشند اما ورود به حساب، چک نمودن موجودي و  ول از کیف پول اینترنتی و تغییر رمز از جمله عملیاتپ

  .آیند هاي معمولی به شمار می مشاهده گزارشات مالی، از عملیات

نماید اما در  بر میگردد و اقدام به شناسایی دقیق کار فعال می حساسهایی از نوع  سیستم احراز هویت هنگام انجام عملیات
  .باشد موارد دیگر همچون ورود به سیستم، مشاهده موجودي، غیر فعال می

نماید سپس کاربر با  کد تصادفی ده رقمی را به کاربر ارسال می SMS-Serverو یا  email-Serverاین سیستم از طریق 
  .رساند وارد نمودن این کد در واسط وب هویت خود را به اثبات می

  .شود توسط کاربر در هنگام عضویت مشخص می) از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل(حوه ارسال کد ن :نکته

  

  هاي سیستم پیشنهادي بررسی نیازمندي
هاي پرداخت سنتی  مدلهاي پرداخت الکترونیک می بایست نیازمندیهاي خاصی را برآورده نمایند تا بتوانند جایگزین سیستم

  :بارتند ازها ع شوند، اهم این نیاز مندي

  امنیت) 1
  امنیت از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است  iWalletدر 

  .نماید تا حد قابل قبولی امنیت ارتباط را تضمین می (SSL)استفاده از ارتباط امن  :از منظر ارتباطات -
به حداقل  معماري سه الیه در طراحی و پیاده سازي سیستم، خطر نفوذ پذیري سیستم را :پذیري از منظر نفوذ -

رساند و از طرفی اگر به هر نحوي رمز کاربر لو رود، سیستم احراز هویت از انجام تراکنش توسط نفوذگر جلوگیري  می
  .نماید می
  
  

  )Anonymity(گمنامی ) 2
یستم توان ادعا نمود س شد می ها به تفصیل شرح داده با استناد به امکان دریافت گمنام و پرداخت گمنام که در بخش پروتکل

iWalletنماید ، از ویژگی گمنامی براي هر دو طرف پرداخت پشتیبانی می.  
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  سهولت استفاده) 3
با ارائه شماره مشخصه کیف پول اینترنتی طرف اي که کاربر  باشد به گونه پروسه دریافت و پرداخت بسیار ساده و کوتاه می

  .گردد طرف دیگر گیرنده وجه بالفاصله از انجام تراکنش مطلع می تواند وجه مورد نظر را به کیف وي انتقال دهد و از مقابل می
گیرد، عالوه بر این، سیستم احراز  و یا ایمیل بهره می SMSهمچنین سیستم احراز هویت با توجه به انتخاب کاربر از سیستم 

سیستم احراز هویت اثر منفی گیرد، لذا  هویت، فقط در مواقعی که عملیات از نوع عملیات حساس است مورد استفاده قرار می
  .ندارد iWalletبر ویژگی سهولت استفاده از 

  

  قابلیت ردیابی) 4
حتی اگر تراکنش به صورت گمنام انجام شده باشد، در صورت لزوم با ارائه شماره تراکنش، تمامی  iWalletدر سیستم 

قابل دستیابی  iWalletز بانک اطالعاتی اطالعات پرداخت از جمله مشخصات طرفین پرداخت، میزان و تاریخ پرداخت، ا
  .باشد می
  

  امزایا و کاربرد ه
نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی ندارد ، فقط کافیست که کاربر در این سیستم عضو شود سپس قادر  iWalletاستفاده از 

ل به کیف اینترنتی شخص دیگري خواهد بود با از طریق سیستم بانکی موجود به کیف اینترنتی خود پول واریز نماید و یا پو
  .انتقال دهد

  :توان به موارد زیر اشاره نمود هاي این سیستم می از ویژگی
  .از بانک را ندارند  MerchantIDهاي کوچک که شرایط دریافت  مناسب جهت اشخاص و شرکت) 1
  .ارندمناسب براي اشخاصی که قصد فروش محصوالت و خدمات در سایت شخصی و یا وبالگ خود د) 2

  سیستمی ساده و کاربردي بر پایه سیستم بانکی موجود ایران) 3
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  .است در زیر آمده iWalletباشد، دو مورد از کاربردهاي سیستم  نمی P2Pکاربرد سیستم محدود به حوزه پرداخت 

  هاي آنالین فروشگاه) 1
ها،  و داینامیک و همچنین وبالگ ویژه مدیران سایتهاي استاتیک APIو طراحی یک سري  iWalletبا توسعه سیستم 

  .را فراهم نمود (B2C)توان امکان فروش آنالین می
  

  هاي آنالین حراجی) 2
اندازي  نماید لذا بستري مناسب جهت راه به معناي واقعی آن پشتیبانی می P2Pاز پرداخت  iWalletاز آنجایی که سیستم 

  .آورد حراجی آنالین را فراهم می
 

  گیري جمع بندي و نتیجه
مانند قابلیت پیاده سازي، بر بستر بانکی فعلی ایران، از طرفی و از  iWalletهاي منحصر به فرد سیستم  با توجه به ویژگی

توان نتیجه گرفت طراحی و پیاده سازي این سیستم می تواند گام  ، میP2Pطرفی دیگر، فقدان سیستم پرداخت از نوع 
  .ک در ایران باشدموثري در راستاي تحقق تجارت الکترونی
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هاي استفاده از رويكرد فرايندي در توسعه  مزايا و محدوديت
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  چكيده

آور، نقاط ضعف فراوان  هاي اجرايي سرسام هاي بهبود موجود در حوزه بانكداري، اعم از هزينه امروزه زمينه

ها در پشتيباني از  بانكي، عدم انعطاف سيستم هاي اطالعاتي و عدم انطباق كامل آنها با فرايندهاي سيستم

منظور توسعه خدمات نوين  هاي فرايندي جديد به تغييرات ساختاري و فرايندي بانكها و همچنين نيازمندي

هاي اطالعاتي مبتني بر  ترين عواملي هستند كه صنعت بانكداري را به ايجاد سيستم بانكداري، اصلي

اين موضوع با مطالعه مطالب منتشر شده در نشريات و  نمايند. مي فرايندهاي كسب و كار خود ترغيب

حلهاي بانكي در سراسر جهان به خوبي  كننده راه هاي پيشرو و شركتهاي بزرگ تامين هاي وب بانك پايگاه

  قابل مشاهده است.

ن ايجاد مزايايي هاي بانكي در عي رسد كه استفاده از يك رويكرد مبتني بر فرايند در توسعه سامانه به نظر مي

چون پشتيباني خودكار از گردش كارها و عمليات، فراهم نمودن قابليت ارزيابي كارايي فعاليتها و ايجاد 

توان  هايي نيز به همراه داشته باشد كه از آن جمله مي انعطاف در روالهاي ارائه محصوالت و خدمات، چالش

افزار نهايي اشاره نمود؛ موضوعاتي كه در رابطه  ران با نرمسازي فرايندها و كندي تعامالت كارب به هزينه پياده

با يك سيستم سازماني بزرگ در سطح بانك با تعداد بسيار زياد تراكنشهاي مالي، از درجه اهميت بااليي 

  برخوردار است.



                                                                                                                              

     

                                                                                                                         هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 
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پس از  هاي بانكي پرداخته و لذا اين تحقيق به بررسي موضوع استفاده از رويكرد فرايندگرا در توسعه سامانه

هايي از اين دست در بانكهاي موفق، مزايا و محدوديتهاي اجراي اين  مطالعه نتايج و دستاوردهاي پروژه

  نمايد. رويكرد را در حوزه بانكداري تشريح مي

  مقدمه .1

به دليل  .مواجه هستند خودامروزه بانكها با مشكالت فرايندي مختلفي ناشي از فعاليتهاي داخلي و خارجي 

محيط رقابتي بانكها و نياز به بهبود مستمر فرايندهاي كسب و كار و همچنين به اين دليل كه فعاليتها در 

شود و نيز  بسياري از بخشهاي پشتيباني و عملياتي و ديگر خدمات و بخشهاي بانكي بصورت سنتي انجام مي

يك زمان معقول و منطقي، نياز به يك سامانه سازي درخواستها در  هاي عملياتي، بهينه به دليل كاهش هزينه

  شود. ها احساس مي اطالعاتي متمركز جديد مبتني بر فرايندهاي كسب و كار در بانك

 )Nagaraj, Thonse ,& Naqvi, 2004( شوند فرآيندها هسته اصلي كسب و كار سازمان محسوب مي

اي را در  هاي اطالعاتي جداگانه  دها، سيستمها در گذشته براي مكانيزه كردن يك يا برخي از فرآين سازمان.

ترين مشكلي كه  اي معروف هستند. اساسي  هاي جزيره  كردند كه به سيستم  سازي مي محدوده آن فرآيند پياده

ها با يكديگر   توان عدم امكان ارتباط بين اين سيستم به مرور زمان با اين نوع نگرش بروز نموده است را مي

ها در حوزه تنها يك بخش منفك شده از سازمان، اهداف كلي سازمان نيز   راحي سيستمدانست كه بدليل ط

  .شود مطلوب برآورده نمي    به نحو

هاي يكپارچه سازماني شكل گرفته است. در يك رويكرد جامع فرايندمحور،  بدين ترتيب، ايده توليد سيستم

صورت  شود كه در اين يكديگر طراحي مي هر سيستم متشكل از تعدادي زيرسيستم مستقل، ولي مرتبط به

ها خواهد بود. در حال حاضر، رويكرد مديريت  سازي سيستم مشكل اساسي، حجم زياد كار طراحي و پياده

افزار، با  عنوان يكي از رويكردهاي جديد در علوم مديريت و مهندسي نرم ) بهBPM( 1فرآيند كسب و كار

ها، روشي يكپارچه براي تعريف، اجرا، بازبيني و مديريت فرآيندهاي  داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان

                                                 
1.Business Process Management 
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نمايد. در عين حال، اين رويكرد با استفاده از متدها و ابزارهاي مربوطه، حجم  ها ارايه مي  كسب و كار سازمان

آمد وكار را سهل و كار هاي كسب رسانده و مديريت فعاليت هاي اطالعاتي را به حداقل  كار توسعه سيستم

  سازد. مي

هاي بانكي است. براي اين  هاي رويكرد فرايندي در سيستم هدف از اين تحقيق، بررسي مزايا و محدوديت

منظور با مطالعه و بررسي منابع اطالعاتي موجود و نتايج تجربيات موفق جهاني به ويژه در حوزه بانكداري به 

فصل تشكيل شده است. در فصل اول،  5ين مقاله از ايم. ا هاي اين رويكرد پرداخته تشريح مزايا و محدوديت

تشريح شده است. در  BPMاي از پژوهش حاضر مطرح شده است. در فصل دوم، مفاهيم اصلي در با  مقدمه

در آنها بطور خالصه بيان شده  BPMفصل سوم، برخي بانكهاي موفق بررسي گرديده و نتايج استفاده از 

در صنعت بانكداري تشريح   BPMهاي استفاده از  محدوديتلزامات و ااست. در فصل چهارم نيز مزايا و 

  شده است

  مرور ادبيات و تشريح مفاهيم .2

  وكار مديريت فرايند كسب  .1- 2

BPM سازد يم يرپذ كسب و كار را امكان يندهاياجرا، كنترل و بهبود فرا ي،است كه مدلساز ييك تكنولوژ .

 ,Nagaraj( شوند يكسب و كار سازمان آغاز م يندهايفرا يساز با مدل BPMبر  يمبتن يها پروژه

Thonse ,& Naqvi, 2004(. ي،از طرف BPM يستمس يوكار و طراح كسب يندكردن فرا يزهبه مكان 

بخشيده و به  يتوكار خود را رسم كسب يندهايسازد تا سازمان فرا مي راهمامكان را ف ينكمك نموده و ا

 يانبه مشتر يعگويي سر سازمان و پاسخ يعالوه اين امر منجر به چابك . بهآنها بپردازد يكنترل و اجرا يل،تحل

امر از  نتمايل به بهبود مستمر كارآيي سازمان داشته و اي BPM. شود يايشان م يكاستراتژ هاي يازمنديو ن

هاي  وسيله طراحي مجدد فرايندهاي موجود با هدف بهبود فعاليت طريق طراحي فرايندهاي جديد و يا به

  . )Nagaraj, Thonse ,& Naqvi, 2004( گردد جاري، امكان پذير مي
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سازمان است. با  ياتگر عمل كه بيان كند يم يجادرا ا يسازگار ينديساختار فرا يندها،فرا يريتمد همچنين

كه به  يافتدست  يندفرا ييكارآ يريگ جهت اندازه ييها به شاخص توان يم ياتعمل ينو سنجش ا يبررس

 يساز منجر به برطرف نتيجه،و در  كند يو ...) كمك م يور بهره يفيت،ك ينه،(از لحاظ هز يندهابهبود فرا

  .)Climent, Mula ,& Hernandez, 2009( شود يم يانمشتر يازهاين

  BPMهاي معماري مبتني بر  مؤلفه  .2- 2

 & Kung( مولفه اصلي است 5نشان داده شده است، مديريت فرايند شامل  1كه در شكل  همانطور

Hagen, 2007(:  

 BPMN2.0كار مطابق با نمادهاي استاندارد مانند نمودارهاي و مدلسازي فرايند: فرايندهاي كسب •

هاي انساني يا سيستمي كه تمام يا بخشي از  وسيله نقش شوند. اين مدلهاي فرايندي به مدل مي

  .شود دهند، استفاده مي فرايند را بصورت دستي و يا مكانيزه انجام مي

هاي  عنوان اجزاي برنامه موتور جريان كار فرايند: منظور سيستمهاي فناوري اطالعات است كه به •

شوند. اين سيتسمها انجام صحيح فرايندها را مطابق با  كاربردي مبتني بر فرايند استفاده مي

  كنند. خصوصياتشان تضمين مي

فرايندي است كه بايد بسادگي قابل هاي  كننده وضعيت اجراي نمونه پايش آني: اين وظيفه، مشخص •

  شناسايي باشد.

هاي  اي از شاخص وسيله مجموعه كا به و سنجش كارايي فرايند: جهت تعيين كارايي فرايندهاي كسب •

  گيرند. كارايي، مورد استفاده قرار مي

هاي كاربردي سنتي و  كار از برنامه و كار: هدف، استخراج قوانين كسب و مديريت قوانين كسب •

شود،  كار ناميده مي و وسيله يك مولفه جداگانه كه موتور قوانين كسب سازي و مديريت آنها به رهذخي

 باشد. مي
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 Kung & Hagen, 2007( (Mpardis & Kotsilieris, 2010)( هاي اصلي مديريت فرايند مؤلفه - 1شكل

 

هاي بانكي شده و  سازي سيستم فرايندمحور است، لذا منجر به يكپارچه BPMاز آنجا كه معماري مبتني بر 

هاي اطالعاتي كاهش  روزرساني سيستم منظور توليد يا به ها را به اصالحات مورد نياز در كدهاي سيستم

در جهت توسعه  يعنوان ابزار به BPM. در واقع )Thonse, Naqvi ,& Adiraju, 2004( دهد مي

 يدتول يستمرا توسط س يشتريب يكدها توان يكه به كمك آن م شود ياستفاده م يافزار نرم هاي يستمس

 ,Nagaraj, Thonse ,& Naqvi( كد است يددر تول يسنت يها نمود و جايگزين مناسبي براي روش

2004(.  

   دند:گر اشاره مي BPMادامه نكات قابل بحث در مورد معماري مبتني بر  در
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كار. اين امر موجب تسهيل فهم و تعريف  و منظور مدلسازي فرايندهاي كسب بصري به 2گذاري شانن

 ,Thonse( كند يكمك م يندهاواضح و قابل تفسير فرا يفبه تعر BPMشود. در واقع  فرايندهاي كاري مي

Naqvi ,& Adiraju, 2004(.  

3گيري از امكانات  سازي و اجراي فرايند. با بهره هاي استاندارد پياده قالب •
BPML   زبان مدلسازي)

5يا  BPEL 4فرايند) و زبانهاي اجرايي نظير
XPDL 6وكار در يك چارچوب باز ندهاي كسبفراي 

 يراز اين زبان نمايشي براي تفسير و اجراي فرايندهاي كا BPMشوند. موتورهاي  سازي مي پياده

هاي استاندارد منجر به سبكي و افزايش قابليت  كارگيري قالب نمايند. ضمن اينكه به استفاده مي

  .)Thonse, Naqvi ,& Adiraju, 2004( گردد افزاري مي انتقال محصوالت نرم

ها  سرويس به وب BPMLها در فرايندهاي  . فعاليتBPMLهاي  گيري از جاوا براي فعاليت بهره •

, Thonse, Naqvi( گيرند بهره مي 8WSDLو  SOAP 7هايي از قبيل پروتكل متصل بوده و از

& Adiraju, 2004(.  

ترين زمان  را در كوتاه BPMLفرايندهاي  BPM. بسياري از موتورهاي BPMLتوليد كد جاوا از  •

 ,Thonse( نيز هستند BPMLهاي جاوا از  نمايند. همچنين قادر به ايجاد كالس تفسير و اجرا مي

Naqvi ,& Adiraju, 2004( .  

سازي فرايند و چارچوب اجراي فرايند. در  عبارتند از ابزار مدل BPMمولفه كليدي در معماري مبتني بر  دو

نمايند.  سازي تعريف و اصالح مي وكار را به صورت نمايشي در ابزار مدل گران فرايندهاي كسب واقع تحليل

منظور  توليد كد به هاي تكنيكشوند. پس از آن،  ذخيره مي BPMLفرايندهاي تعريف شده در قالب زبان 

                                                 
2. Notation 

3.Business Process Modeling Language 

4.Business Process Execution Language 

5.Business Process Definition Language 

6.Open Format 

7.Simple Object Access Protocol 

8.Web-Service Description Language 
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شوند. چارچوب اجراي فرايند در سيستم،  كار گرفته مي توليد ديناميك كدهاي جاوا براي فرايندها به

وكار تعريف/ اصالح شده  صورت ديناميك كدهاي جديد را استفاده نموده و از اين طريق فرايند كسب به

تحليلگران كسب  BPMشود. بعبارت ديگر بكمك  مي يساز هاي اطالعاتي پياده ستمصورت خودكار در سي به

با اندك كمك آنها اعمال كنند.  يافرايندها را بدون كمك بخش فناوري اطالعات و  ييراتو كار قادرند كه تغ

  .دهد يرا كاهش م يعپاسخ سر يافتو در ييراتاعمال تغ يبرا يازكار، زمان مورد ن ينا

  عبارتند از: BPMهاي معماري مبتني بر   همولف ساير

وارد  BPMسازي  مدل  10ها) را به انباره ها (قوانين و فعاليت ، كه فرا داده9واردكننده فرا داده •

  كند.  مي

  نمايد. تبديل مي BPMLسازي شده را به زبان  ، كه فرايندهاي مدلBPMLكننده  توليد •

را به كالس جاوايي قابل اجرا در چارچوب اجراي فرايند تبديل  BPMLكننده كد جاوا، كه  توليد •

  نمايد. مي

   وكار از منظر كسب BPMهاي كليدي  قابليت  .3- 2

وكار، برخوردار است. از     سازي، اجرا و مديريت فرايندهاي كسب از قابليت مدل BPMهمانطور كه ذكر شد، 

  :)Kunti & Kumar, 2004(عبارتند از BPMهاي كليدي  وكار، قابليت منظر كسب

سازي و  سازي، پياده سازي فرايندهاي پيچيده: ابزار مورد نظر بايد از قابليت مدل ابزارهاي مدل •

  نظارت بر اجراي فرايندها برخوردار باشد. 

                                                 
9.Meta-data Importer 

10.Repository 
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از وضعيت فرايندهاي كاري تعريف  11آنيوكار: ايجاد امكان مشاهده  هاي كسب ابزار پايش فعاليت •

شده. اين قبيل ابزارها معموال براي ارائه اطالعات مورد نياز كاربران مختلف در مورد نحوه اجراي 

  سازي برخوردارند.  وكار، از امكانات داشبورهاي قابل تغيير و سفارشي هاي كسب  فرايندها و فعاليت

وكار  بايد قادر به تغيير و اصالح قوانين كسب BPM وكار: كاربران نهايي پشتيباني از قوانين كسب •

كه نيازي به همكاري واحد فناوري اطالعات وجود داشته  حاكم بر فرايندهاي كاري باشند، بدون اين

 باشد.

 BPMسازي  مزاياي كلي پياده  .4- 2 •

ي شگرفي خواهد ساز ايجاد تغييرات و بهبودها در سازمان، زمينه BPMسازي موثر و اثربخش  ترديد پياده بي

  نمايد: از موارد زير پشتيباني قابل توجهي مي BPMبود. 

 ها ارتقاي سطح كارايي و اثربخشي فرايندهاي سازمان از طريق اتوماسيون بسياري از فعاليت •

)Dham, Upadhye ,& Bhattacharya, 2004( ؛  

ها؛ با  م شدن فعاليتموازي انجا كاهش زمان اجراي فرايندهاي كاري از طريق ايجاد امكان اجراي •

يك گام  كه ينمحض ا . بهرود يم يناز ب يبازمان انتظار تقر يند،بر فرا يمبتن يستمس يكاستفاده از 

 يداده م ركتبه سمت جلو ح يكطور اتومات هاي بعدي به گام رسد، يخاص به اتمام م يندفرا يكاز 

  .)Kung & Hagen, 2007( )Kunti & Kumar, 2004( شوند

 سازي فرايند كه منجر گيري از ابزارهاي مدل ها از طريق بهره سپاري نيازمندي تعامالت برونبهبود  •

 &, Dham, Upadhye( گردد مي 13و فرايند مطلوب 12به تعريف شفاف فرايند وضع موجود

Bhattacharya, 2004(.  

                                                 
11.Real-time 

12.As is 

13.To be 
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  ند.شو هاي سازمان مي وري؛ چراكه نيروي انساني كمتري درگير انجام فعاليت بهبود بهره •

ارتقاي صحت و دقت اطالعاتي از طريق كاهش ميزان خطاهاي انساني و در نتيجه افزايش بازده  •

گردند. پيش از  صورت سيستمي و خودكار اتخاذ مي كارمندان؛ چراكه بخش اعظمي از تصميمات به

 از، منظور حصول اطمينان از صحت اجراي فرايند كاري كارمندان بايد به ها، يتكردن فعال يكاتومات

امور توسط  ين، اBPMسازي  استفاده نمايند. درصورتي كه پس از پياده يطوالن هاي يستچك ل

  .)Kung & Hagen, 2007( )Kunti & Kumar, 2004( شود يانجام م يندموتور فرا

ارتقاي سطح كنترل مديريت از طريق ارتقاي سطح اتوماسيون سازماني. اين امر منجر به كنترل  •

  .)Kunti & Kumar, 2004( گردد صورت غيرمجاز مي تغيير بهدسترسي و اعمال 

تواند سازمان را قادر  بهبود كيفيت خدمات مشتريان. تمام مواردي كه پيش از اين اشاره گرديد، مي •

تر و با كيفيت باالتر به ايشان عرضه نمايد.  سازد تا خدمات مورد انتظار مشتريان را در زماني كوتاه

 & Kung( نمود شارهعنوان علل اصلي بهبود محصوالت/ خدمات ا به يرز يلدال توان به عالوه مي به

Hagen, 2007(:  

o شوند. مجدد بهبود داده مي يمهندس ياندر جر يندهافرا  

o اند. شده يفگذشته تعر يندهايواضحتر از فرا يامروز يندهايفرا  

o شود يانجام شدن آنها م يحباعث صح يندهاكردن فرا يكاتومات.  

o  تر تعريف شده است. از مسئوالن فرايند در روند اجراي آن شفافنقش هريك  

o تر شده است. كارمندان واضح يبرا يندهاساختار فرا  

 & Kung( سازد يرا فراهم م يبحران يندهايبر فرا يقامكان نظارت دق BPM هاي يستمس •

Hagen, 2007(است:  يتاهم يمختلف دارا يلدال امر به ين. ا 
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o 14يسزمان و نحوه نقض توافقات سطح سرومنظور اطالع از  به
 

o يفضع يها اند، بخش صرف كرده ياجرا زمان طوالن يكه برا ييها با شناسايي بخش 

 شوند. يم ييشناسا يندهافرا

o  را در رابطه با آن  يو سازمان يفن ياقدامات اصالح توان يخاص، م يندفرا يكبا شناسايي بار

 فرايند انجام داد.

   در حوزه بانكداري BPMسازي  ضرورت پياده  .5- 2

BPM اي از جمله  هاي زيرمجموعه رساني مالي كه دربرگيرنده بخش  آلي براي واحدهاي خدمت عنوان ايده به

 BPMسازي  هاي كاري مناسبي براي پياده طوري كه بانكها حوزه شود. به بانك هستند، در نظر گرفته مي

هاي طراحي شده  پذيري باالي سرويس . علت اين امر، لزوم انعطاف)Fernandes, 2005( آيند حساب مي به

. تعدد و تنوع )Thonse, Naqvi ,& Adiraju, 2004( هاي اطالعاتي است در قالب فرايندها و سيستم

هاي  گويي آني به درخواست هاي اطالعاتي مورد استفاده و نياز به فرايندهاي منعطف و لزوم پاسخ سيستم

براي انجام اموري مانند گشايش حساب براي مشتريان خرد در بانكها و يا گشايش اعتبار اسنادي مشتريان، 

كند. ضمن اينكه توجه به  در حوزه بانكداري تاكيد مي BPMسازي  سازماني، بر نياز به پياده تريانبراي مش

گردند،  ان عرضه ميالمللي بانكي كه در اقصي نقاط جه اين نكته ضروري است كه خدمات و محصوالت بين

بانكداري ملزم به رعايت  يها نيازمند بستر الزم براي اجراي فرايندهاي متنوع و متغير هستند؛ چراكه فعاليت

باشند. عالوه بر اين، عوامل مختلف ديگري از جمله اختيار و توان اجرايي  قوانين و ضوابط كشور هدف مي

پذيري فرايندهاي اجرايي  مشتريان، باعث تنوع و انعطاف پذيري آنها و وضعيت اعتباري پرسنل، قدرت ريسك

  . )Thonse, Naqvi ,& Adiraju, 2004( گردد ها مي بانك

                                                 
14.Service-Level Agreement 
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دست يابد.  BPMهاي مهم بهبود فرايند مانند  است به تكنولوژي  سازمان فرايندگرا مانند بانك آماده يك

BPM  وسيله مكانيزه كردن  وري كارمندان، به ها و بهبود بهره ها در جهت كاهش هزينه تواند به بانك مي

  .)Fernandes, 2005( كارهاي روزمره كمك كند

برخي از فرايندها مانند پردازش وامهاي خرد، مكانيزه كردن بيشتر فرايندها و گردش كار مؤثرتر با كمك  در

BPMگيري كند، بلكه به پي ، نه تنها به كاهش زمان صرف شده براي فرايند درخواست وام كمك مي

  . )Fernandes, 2005( كند ها نيز كمك مي وضعيت دقيق هر يك از وام

هاي اطالعاتي است؛ چراكه اجراي  محصوالت و خدمات بانكي نيز مستلزم يكپارچگي بسياري از سيستم ارائه

بخش اعظمي از فرايندهاي بانكي در گروي استفاده از چندين سيستم از جمله دريافت و پرداخت، 

بانكداري در  فرايندهايعالوه رويه اجرايي  باشد. به عامالت ارزي و مديريت ارتباط با مشتري ميتسهيالت، ت

  .)Thonse, Naqvi ,& Adiraju, 2004( هاي مختلف متفاوت است بانك

سازي كانالهاي ارائه چندگانه كمك كند و به مشتريان اين اطمينان را  تواند به يكپارچه مي BPM همچنين

يد واحد و يكپارچه از اطالعات مشتريان در همه كانالهاي ارائه خدمات وجود دارد. مديريت بدهد كه يك د

ها  بدست آوردند. بانك BPM بردنكار توانند مزاياي زيادي را با به ريسك زمينه ديگري است كه بانكها مي

مديريت ريسك بدست  توانند ريسك اعتباري، بازار و عملياتي را با هم تركيب كنند تا ديد يكپارچه از مي

جويي در هزينه، افزودن  جويي در زمان، صرفه ها دارد: صرفه هدف اصلي در بانك BPM ،3طور كلي  آورند. به

  . )Fernandes, 2005( ارزش براي مشتريان داخلي و خارجي

 ,Thonse( هاي اشاره شده است گوي تمامي نيازمنديپاسخ BPMبه ذكر است معماري مبتني بر  الزم

Naqvi ,& Adiraju, 2004( .BPM ها را  كار برده شود، قادر است بانك طور صحيح به در صورتي كه به

قادر نيست همه مشكالت را فورا  BPMمدار تبديل كند. اما بايد توجه شود كه  تر، كاراتر و مشتري چابك

، الزم BPMيت در هاي موفق تبديل كند. براي موفق ورشكست شده را به بانك ايه برطرف كند و بانك
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هاي اصلي را براي وضعيت جاري و  ها فرايندهاي وضع موجود را شناسايي كنند، نيازمندي است كه بانك

حل مناسب براي  ها را بهينه كنند تا براي يافتن راه آينده شناسايي كنند و سپس ارتباطات و تكنولوژي

  جاري و آينده آماده شوند. هاي يازمندين

  BPMها از  نكنتايج استفاده با  .3

وكار قابل  كار كه با كمك مديريت فرايندهاي كسب و افزايش چابكي و بهبود فرايندهاي مركزي كسب

گيري از رقيبان كمك كند. در اين بخش،  ها در پاسخگويي سريع و سبقت تواند به بانك دستيابي هستند، مي

، به مزاياي رقابتي دست BPMسازي  اند با پياده هاي موفق در صنعت بانكداري كه توانسته برخي نمونه

است   توانسته BPMسازي   آلمان با پياده Barclaycardاند. از جمله در  يابند، مورد مطالعه قرار گرفته

هاي  ، همه گامBPM. با كمك )Fernandes, 2005( زمان الزم جهت صدور كارت اعتباري را كاهش دهد

اند و بدين ترتيب،  اي زيرساختي الزم يكپارچه گرديدهه درگير در فرايند مديريت شده و همه سيستم

Barclaycard هاي  به نمونه 1دقيقه كاهش داده است. در جدول  18روز به  3هاي خود را از  زمان پردازش

  .ها اشاره شده است ديگري از اين بانك
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  هاي جهان در برخي بانك BPMنتايج بررسي بكارگيري  -1جدول 

 BPMسازي  نتايج پياده مرجع فروشنده محصول  كشور  عنوان بانك

Easter European Bank 

 
 IBM لهستان

(Client Success 

Stories, 2011) 

جديدي از سيستم  Platformارائه  •

 فروش

برقراري ارتباط بين فرايند فروش  •

مركزي در سيستم فروش با ساير 

  هاي كاربردي موجود برنامه

Credit Suisse سوئيس    (Kung & 

Hagen, 2007)  

افزايش كارآيي و كيفيت در  •

فرايندهاي فاينانس تجاري، بستن 

حساب، تسويه اوراق بهادار، 

 هاي خاص دستورپرداخت

 كاهش زمان چرخه فرايندهاي فوق •

 افزايش بازده كارمندان •

  افزايش كيفيت محصوالت •

Suker Bank تركيه SoftwareAG  
(Customer 

Success 

Stories)  

سازي سريع مديريت ريسك  يكپارچه •

  با مديريت فرايند بانك ITمبتني بر 

Banco Espirito Santo پرتغال IBM 
(Client Success 

Stories, 2011) 

 ايجاد ارزش بيشتر براي مشتريان •

 كار و كنترل كسب •

 كاهش ريسك •

  افزايش چابكي بانك •

Elevations Credit Union امريكا IBM  
(Client Success 

Stories, 2011)  

درصدي در فرايند  80كاهش زمان  •

 وام مسكن

 درصدي اعضاي مؤسسه 13افزايش  •

  افزايش سطح رضايت مشتريان •

Storebrand نروژ  Tieto 
(RFPConnect, 

  افزايش چابكي بانك • (2011

BNP Paribas فرانسه  Neoflex (Neoflex, 2011) • بهبود فرايند تسهيالت  

Royal Bank of Scotland بريتانيا  TIBCO (TIBCO) • كار و بهبود قواعد كسب  

Barclaycard آلمان  TIBCO‘s BPM 

Suite 
(Scholze) 

 كاهش زمان صدور كارت اعتباري •

  هاي زيرساختي يكپارچگي سيستم •

  

  گيري نتيجه .4

هاي قبل، در اين بخش به مزايا، الزامات و  هاي انجام شده در نتايج انعكاس يافته در بخش با توجه به بررسي

  عنوان نتيجه تحقيق اشاره شده است. در بانكداري به BPMهاي  محدوديت
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  در حوزه بانكداري BPMسازي  مزاياي پياده  .4-1

سازي بصري و استاندارد فرايندهاي بانك  امكاني براي مدل BPMطور كه پيش از اين اشاره گرديد،  همان

هاي  كند. اين امر منجر به تسهيل پيكربندي و اصالح فرايندهاي كاري توسط كاربران شده و مزيت ايجاد مي

  .)Thonse, Naqvi ,& Adiraju, 2004( همراه دارد زير را به

ز طور قابل توجهي ا وكار به ر فرايندهاي كسبها در زمان ايجاد تغيير د : عموما بانكوري بهبود بهره •

سازد تا كاربر  اين امكان را فراهم مي BPMشوند؛ چراكه  مند مي بهره BPMسازي  هاي پياده مزيت

افزار  ساز اقدام به اصالح فرايند نمايد. در اين صورت نياز به متخصصان توسعه نرم با استفاده از مدل

  يابد. افزار كاهش مي كدهاي نرممنظور اعمال دستي تغييرات در  به

وكار تعريف/ اصالح شده است، مستقيما در مولفه  : فرايندي كه توسط كاربر كسبفيتبهبود كي •

سرعت مشاهده نمود. اين تكنيك  توان نتايج تغيير فرايند را به سازي شده و مي اجراي فرايند پياده

  شود.  منجر به حذف امكان وارد كردن كدهاي اشتباه در سيستم مي

سازد تا كاربر  وكار اين امكان را فراهم مي فرايندهاي كسبسازي بصري  : مدلسازي بصري مدل •

افزار  وكار مستقيما اقدام به پيكربندي و اصالح فرايندها نمايد و نياز به متخصصان توسعه نرم كسب

  يابد. كاهش مي

عنوان متوليان  اتي را بههاي اطالع سيستم BPM: هاي اطالعاتي سازي اثربخش سيستم يكپارچه •

ها با جرياني  نقطه زيرسيستم به هاي نقطه گيرد. لذا وابستگي وكار درنظر مي اجراي فرايندهاي كسب

بين  گردد. در اين صورت ارتباط وكار جايگزين مي هاي سيستمي در فرايندهاي كسب فعاليت

  و غير زايد برقرار خواهد شد. 15صورت كامال سست ها به سيستم

                                                 
15.Loosely-coupled 
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 يندهايمجدد فرا يساز وكار، امكان مرتب كسب يندهايفرا : مديريتهاي جديد سرويس تعريف •

شده و  يبتوانند ترك مي يرفرايندهاز ياموجود  هاي يتسازد. فعال را فراهم مي هابانك يميقد

ها به  امر از آنجا كه رقابت در بانك ينفراهم نمايند. ا يانمشتر يرا برا يبهتر يا يدجد هاي يسسرو

 دارد، از اهميت بااليي برخوردار است. يبستگ دهند يكه ارائه م يسيسطح سرو

يكي ديگر از مرور زمان  به هاآن و مستمر و بهبود تدريجي ها: اتوماسيون فرايندمستمربهبود  •

طور قابل  رويكرد به ريسك اينشايان ذكر است كه . در بانكهاست BPMهاي اصلي بكارگيري  مزيت

. باشد مي بانكتوجهي كمتر از ايجاد تغييرات اساسي و دگرگوني همزمان در تمامي فرايندهاي 

به  بانكمزيت اتخاذ رويكرد اتوماسيون فرايندها و بهبود تدريجي آنها، در اين است كه  ،الوهع به

ردد. در اين صورت شناسايي گ ها برخوردار مي وري و بهبود فعاليت سرعت از مزاياي افزايش بهره

تغييرات الزم براي نيل به بهبودها و اصالحات آتي تسهيل شده و به مرور زمان رويكرد 

 .)Kunti & Kumar, 2004( غالب خواهد شد بانكدر  محوري يندفرا

  

  BPMسازي  پياده الزامات  .4-2

باشد كه ما به چند نمونه از آن اشاره  نيازهايي مورد نياز مي الزم است پيش BPMسازي  از پياده قبل

  كنيم: مي

هاي  سازي سيستم : پيادههاي مديريتي كار، فرهنگ سازماني و فعاليت و ژي كسب تغيير در استرات •

BPM منظور رسيدن به رويكرد فرايندمحوري در  نيازمند ايجاد تغيير در فرهنگ سازماني به

محوري  وكار با ديدگاه فرايند سازي، سنجش و مديريت كسب است. اين مهم از طريق پيادهسازمان 

محوري به رويكرد فرايند  است. تغيير نگرش سازماني از تمركز بر رويكرد وظيفه يافتني دست
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 ,Sanyal & Karra( افتد محوري، تغييري مستمر و تدريجي است كه در بلندمدت اتفاق مي

2004( .  

هماهنگي بين فرهنگ سازماني و يا  عدم: اهنگي بين فعاليتهاي سازماني و ابزار انتخابيايجاد هم •

اي كه انتخاب و BPMهاي انجام شده در راستاي مديريت جريان كار در سازمان با ابزار  فعاليت

 ,Sanyal & Karra( ساز بروز مشكالت قابل توجهي باشد تواند زمينه شود، مي سازي مي پياده

2004( .  

، ايجاد BPMسازي  نياز پياده : پيشكار و ايجاد ارتباط بين واحد فناوري اطالعات و واحدهاي كسب •

سازي  وكار سازمان است. در واقع محرك اصلي پياده و واحدهاي كسب ITرابطه تنگاتنگ بين واحد 

BPM وكار سازمان باشد و واحد  بايد كسبIT عبارتي بايست نقش پشتيبان را ايفا نمايد. به مي 

رسيده باشد و  BPMسازي  وكار سازمان به بلوغ الزم در تشخيص لزوم پياده ضروري است كسب

سازي  باشد؛ چراكه خروجي اصلي پياده BPMسازي  نبايد تنها پيشران اجراي فرايند پياده ITواحد 

BPM تيبانيمنظور پش هاي كاربردي سازمان است كه به ايجاد تغيير و دگرگوني در معماري برنامه 

  . )Kunti & Kumar, 2004( اند سازي شده وكار پياده از امور واحدهاي كسب

وكار در  متشكل از كاركنان كسب BPM: الزم است واحد پشتيبان BPMايجاد گروه پشتيبان  •

سازي است،  در چندين واحد سازماني در حال پياده BPMويژه چنانچه  سازمان تشكيل شود. به

سازمان ضروري است. هدف از  ITعنوان واحدي مجزا از واحد  به BPMايجاد گروه پشتيبان 

 BPMسازي  شده از اجراي مراحل مختلف فرايند پياده تسهيم دانش كسب احد،گيري اين و شكل

  .)Kunti & Kumar, 2004( باشد هاي الزم مي وكار و ارائه آموزش بين واحدهاي كسب

  BPMسازي  هاي پياده محدوديت  .4-3

  همراه دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: را هم به هايي يتمحدود BPM هاي يستماز س گيري بهره
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است.  يشدر حال افزا يموسسات مال ينهشده در زم يبند بسته يافزارها نرم يتاهم ي،بطور كل •

مقرون بصرفه  يكپارچه يزممكان يك يشهكه در دسترس هستند، هم يمختلف هاي يستماگرچه س

  .)Kung & Hagen, 2007( ندارند BPM هاي يستمس يبرا

مخصوص به خود است؛  يده و گزارش ييكارا يريگ اندازه يممفاه يدارا BPM يستمهر س يباتقر •

 يليتحل ياتعمل يگر،د هاي يستماست كه س يدر حال يناز آنها ممكن است ناقص باشند. ا ياما بعض

  .)Kung & Hagen, 2007( كنند يكاربرپسند را فراهم م

 سازي آن است برانگيز پياده از جمله فاكتورهاي چالش BPMهاي  هاي مالي پروژه زينهبعد ه •

)Kunti & Kumar, 2004(.  
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  يدهچك

تجارت  يعشدن و رشد سر يدارمنجر به پد ينترنتدر ا يكيو تجارت الكترون لييموبا يها يتكنولوژ ييگرا هم

 يرانو مد يتوجه محققان دانشگاه بيش از پيش يليرو تجارت و پرداخت موبا ينشده است . از ا يليموبا

 يتواقع يككجا و هر زمان به  رو پرداخت در ه يكانجام تجارت الكترون يترا جلب كرده است . قابل يتجار

  شده است . يلتبد

ها  آن و پرداخت در يكدارند ، انجام تجارت الكترون يمس يب يها يطكه مح ييها يتبا توجه به محدود 

 يهبر آن تك يمبدون س يكاربرد يكه برنامه ها يرساختاريرو ز يناست . از ا يمبا س يطسخت تر از مح ياربس

از نكات  يليدر تجارت موبا يتامن يگراز طرف د باشد يم يتآنها حائز اهم   توسعه و گسترش يكند برا يم

  مهم است.  ياربس

بحث  يليموبا يبانكدار يتيالزم و اصول امن هاي يرساخت، ز يليموبا يبانكدار ةدربار يلمقاله به تفص ينا در

و  مورد بررسي قرار گرفته در كشور يليموبا يسپس موانع موجود بر سر راه توسعه بانكدار شد، دخواه

  .د شدجهت گسترش آن ارائه خواه ارهاييك هرا

   بانكداري همراه ( بانكداري موبايلي) : كليد واژه ها
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  مقدمه

امروزه با پيشرفت روز افزون فناوري اطالعات و ارتباطات و پر رنگ شدن نقش تجارت الكترونيكي در محافل 

ن از انتقال اطالعات و تصوير تا سيم در دنيا با كاربردهاي گوناگو علمي ، استفاده از انواع شبكه هاي بي

سيستم هاي تلفن همراه ، رواج بسيار يافته است . اين شبكه ها ، عالوه بر سرعت زياد در  پياده سازي ، 

اين شبكه ها ، كاربردي از تجارت الكترونيكي  ،  داراي ويژگي سهولت در بهره برداري مي باشند . با گسترش

رايانه قابل ود آمده است . تجارت موبايلي از طريق ابزارهايي همچون تحت عنوان تجارت موبايلي ، به وج

  محقق مي گردد. و ... 1تلفن هاي همراه ، ابزارهاي ديجتالي شخصي حمل،

، ضريب نفوذ ابزارهاي موبايلي  وجود داردعلي رغم تمامي محدوديت هايي كه در استفاده از ابزارهاي موبايلي 

گري است و اين مهم ، تجارت موبايلي را به شكل پديده اي جهاني در آورده است فن آوري دي    باالتر از هر 

.  

2بانكداري الكترونيكي ، به عنوان يكي از موفق ترين برنامه هاي كاربردي 
B2C   در تجارت الكترونيك اسـت

داده  را به طـور محسوسـي تغييـر    3و از طريق اجراي خدمات مالي از طريق اينترنت ، تجارت بانكداري خرد

  ها را كاهش و آسايش مشتري را افزايش داده است . است . بانكداري الكترونيكي زمان و هزينه

زماني كه كاربران به اين نتيجه رسيدند كه ابزارهـاي موبـايلي قابـل اعتمـاد هسـتند و همچنـين در نتيجـه        

Internet Enable ،موبايلي انتقال پيدا كردند و  برنامه هاي كاربردي بانكداري به ابزارهاي شدن اين ابزارها

  در نتيجه باعث به وجود آمدن زير مجموعه جديدي از بانكداري الكترونيك ، به نام بانكداري موبايلي شدند .

   4 بررسي بانكداري موبايلي

تر ، به عنوان يك گونـة اجرايـي از خـدمات مـالي      به عبارت ديگر ، بانكداري موبايلي در يك معناي گسترده

هاي ارتباطي موبايل در تماس بـا   در آن مشتري از شيوه _ اي الكترونيكي در مرحله _ ي شود كه توصيف م

  هاي موبايلي استفاده مي كند . دستگاه

                                                 
1 PDA(Personal Digital Assistant ) 
2 B2C(Business To Costumer) 
3 Retail Banking 

 بانكداري همراه 4
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1هاي موبايلي ، از طريق ارتباطـات موبـايلي از جملـه     اين ارتباط خاص براي اين دستگاه
GPRS  /GSM

2 

  انجام مي پذيرد .

 جهان در بانك همراه

 ممكن آن از استفاده داليل .است رايج دنيا تمام در بانكينگ موبايل الكترونيك، تجارت مجله رشگزا به

 آن از همراه هاي تلفن باالي بسيار نفوذ دليل به دراروپا مثال . باشند متفاوت ديگر كشور به كشوري از است

 .كنند مي استفاده همراه تلفن از مشتريان درصد 80حداقل شود، مي استفاده

 يا G3 تكنولوژي داراي كه ( زيرا فيليپين و كره اندونزي، چين، بنگالدش، هند، مثل آسيايي كشورهاي در

 .است ثابت خط زيرساخت از بهتر موبايل زيرساخت )هستند سوم نسل

 نياز ديگر وسيله بدين چون است؛ پذير امكان مردم براي مناسب اي هزينه با بانكينگ موبايل به دسترسي

  .ندارند اينترنت به متصل وتركامپي به

   ايران در بانك همراه

 بانكي امور پيامك طريق از و كنند مي استفاده بانك همراه خدمات از حاضر حال در كه افرادي كل تعداد

 انجام و بانك همراه خدمات از استفاده سهولت به توجه با .رسد مي نفر هزار 500 به ميدهند انجام را خود

 بانك اينترنت برابر 2 بانك همراه مشتريان تعداد كه است شده سبب مزيت اين پيامك يقطر از بانكي امور

  .باشد

 خدمات بانكي موبايلي

در واقع ارائه خدمات معمول بانكي است كه از طريق شبكه موبايلي ارائه مي شود . آن چه باعث جذب شدن 

    ت بانكي است .ها به اين نوع خدمت مي گردد كاهش هزينه هاي ارائه خدما بانك

  راحل مختلف پرداخت موبايليم

  مراحل مختلف يك پرداخت موبايلي به شرح زير است :

 كند. يك حساب افتتاح مي هر يك از بانكهاي كشورمشتري نزد  : ثبت نام _1

                                                 
1 GPRS(General Packet Radio Service) 
2 GSM(Global System for Mobile Communication) 
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 مرحله زير بايد طي شود : 4جهت انجام تراكنش ،  : تراكنش _2

، عالقمندي خود را نسبت به خريـد يـك    SMSتادن الف ) مشتري از طريق فشردن يك دكمه يا فرس

  كاال يا خدمت اعالم مي دارد .

  ب ) فروشنده اين درخواست را براي ارائه دهنده خدمات پرداخت موبايلي مي فرستد .

ج ) ارائه دهنده خدمات پرداخت موبايلي، احراز اصالت و مجاز بـودن مشـتري را از طـرف  سـوم مـورد      

   .اعتماد جويا مي شود

د ) در صورت احراز اصالت و مجاز بودن مشتري ، همچنين وجود اعتبار كافي براي استفاده از خدمت / 

  كاال  ، فروشنده كاالها را براي مشتري ارسال مي كند .

 به سه صورت زير مي تواند صورت پذيرد : تسويه حساب : _3

و واريـز بـه حسـاب فروشـنده از     الف ) به صورت لحظه اي ، از طريق برداشت از حساب بانكي مشـتري  

  طريق شبكه موبايلي .

ب ) به صورت پيش پرداخت شده از طريق يك كارت هوشمند و يا يك كيف پـول الكترونيكـي كـه در    

  ابزار موبايلي جايگزين شده است .

اي كه ارائه دهنده خدمات پرداخـت موبـايلي صـورت حسـاب را بـراي        ج ) به صورت اعتباري ، به گونه

  يا حساب بانكي وي ارسال كند .مشتري 

  نسل هاي فن آوري بي سيم

  مي باشد. 1979 _1992فن آوري  بي سيم در سالهاي  _ 1نسل 

1 آوري ديجيتالي مي باشد كه در اين زمينه دو رقيب فن _ 2نسل 
TDMA  2و

CDMA وجود دارد.  

3واسطه مبتني بر آوري  يك فن _ 5/2نسل 
GPRS  4و

EGDE .مي باشد  

                                                 
1 TDMA(Time Division Multiple Access) 
2 CDMA( Code Division Multiple Access) 
3 GPRS(General Packet Radio Service) 
4 EDGE( Enhanced Data Rates for Global Evaluation ) 
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ين نسل استفاده هاي چندرسانه اي از ابزار سيار را از قبيل انتقال و پخـش فـيلم هـاي كوتـاه     ا _ 3نسل 

آغاز شـده  در آمريكا  2003و در سال در اروپا  2002در ژاپن و از سال  2001كه از سال  فراهم مي آورد

  است .

رعت بيشـتر را فـراهم   در سالهاي اخير بشر اين فناوري را كه امكان نمايش چند رسانه اي با س _ 4نسل 

در ژاپن آغاز شـده اسـت و در    2003مي گيرد. پروژه هاي آزمايشي اين فناوري از سال      مي كند بكار 

  بهره برداري قرار گيرد.        قرار است مورد 2012سال 

  زير ساختار الزم جهت شبكه بانكداري موبايلي

   1سيمپروتكل برنامه كاربردي بدون ) 1

هاي جديدي در جهت  بينيم، ايده هاي همراه به صورتي كه امروزه مي فزون اينترنت و تلفنبا گسترش روزا

كنندگان اين ايده، ائتالفي از  اولين مطرح هاي همراه مطرح شد. دسترسي به اينترنت از طريق تلفن

ند صد بودند و اكنون اين ائتالف در حدود چ Uniwired Planetهاي نوكيا، اريكسون، موتورال و  شركت

 (Wireless Application Programmingاي كه مطرح شد سيستمي تحت عنوان  ايده .عضو دارد

WAP) و يا در برخي منابع (Wireless Access Protocol نام گرفت. تعريف دقيقي كه از (WAP 

نويسي جهت  ستمي كه در آن پروتكل ارتباطي و محيط برنامه: سيتوان ارايه كرد عبارت است از مي

طور كه  شود. همان هاي تلفن همراه ارايه مي هاي اطالعاتي مبتني بر وب روي گوشي سازي سيستم پياده

توان از طريق تلفن همراه به اينترنت متصل شد. بديهي است  مي WAPاشاره شد با استفاده از سيستم 

ساختار يك تلفن همراه هاي فاحشي كه بين  جهت اتصال به اينترنت از طريق تلفن همراه با توجه به تفاوت

لذا الزم است تدابير مناسبي انديشيده شود. اين  وجود دارد، مشكالت خاصي هم وجود خواهد داشت PCو 

 كنيم. موارد را در اين نوشتار مرور مي

  HTTP  پروتكل ارتباطي  •

HTTPشود  پروتكل ارتباطي كه در حال حاضر در اينترنت براي ديدن صفحات وب استفاده مي
2
ت. اس 

هاي متفاوتي در سطح اليه  هاي متفاوت پروتكل (البته در سطح شبكه اينترنت براي فعاليت

                                                 
1 WAP : Wireless Application Protocol 

 
2 HTTP(HyperText Transfer Protocol) 
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Application  شود  ها از آن استفاده مي كه جهت ديدن سايت يپروتكل ولي شود مي استفاده

HTTP  است.(   

يد، در پشت پرده، ببين را سايت آن به مربوط صفحه تا دهيد مي  وقتي آدرس سايتي را به اينترنت اكسپلورر

اي را كه حاوي اطالعاتي جهت درخواست صفحه آن سايت است به اينترنت  اينترنت اكسپلورر بسته

تعريف شده است. با اين توصيف، وقتي  HTTPفرستد. اطالعات اين بسته به فرمتي است كه در پروتكل  مي

بار تلفن همراه شما  افي است اينمسأله حل شده است و فقط ك شود در نگاه اول صحبت از تلفن همراه مي

كار براي يك تلفن همراه شدني نيست. زيرا  اي را ساخته و به اينترنت بفرستد. ولي اين چنين بسته

 حافظه داراي فرستنده است الزم لذا و دارند زيادي حجم شوند مي ساخته  HTTPهايي كه در پروتكل  بسته

  .باشد مناسبي

 پردازشگري به نياز شوند، مي دريافت و ارسال HTTPه با پروتكل هايي ك همچنين جهت پردازش بسته

 اينترنت دنياي به همراه، تلفن ورود جهت لذا. باشد مي دارد، وجود همراه تلفن يك در كه چه آن از تر قوي

 نام  WAP پروتكل اين. شود طراحي اي ويژه پروتكل همراه تلفن يك هاي قابليت به توجه با است ضروري

باشد و بهتر است به آن پشته  مي Applicationاليه در ساده پروتكل يك از فراتر  WAPبته ال. دارد

  ) بگوييم. Protocol Stack) WAPپروتكل 

 هاي تلفن دنياي در را  connection less ارتباط يك و باشد مي اليه شش داراي   WAPپشته پروتكل

  كنيم. ها مي ر يك از اليهه كار به مختصري اشاره جا اين در. كند مي ايجاد همراه

1 -  Bearer Layer:  معادل همان اليه فيزيكي درTCP/IP بدون  بار محيط ارتباطي باشد ولي اين مي

1سيم
  .شود مي استفاه اليه اين در ديگري هاي پروتكل لذا و است 

 2 - 2
WDP : اين اليه در واقع همان UDP

3
 مانند ساختاري و فعاليت ديگر عبارت به. است 

  .دارد    TCP/IP انتقال اليه در  UDPروتكلپ

3 - 1
TLS  مشتقي از :SSL 2  است و از پروتكل امنيتي براي برنامه هاي كاربردي اينترنتي و پرداخت

  مي كند .    اينترنتي استفاده 

                                                 
1 Wireless 
2 WDP(Wireless Datagram Protocol) 
3 UDP(User Datagram Protocol) 
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4 - WTLS
است و براي محيط ارتباطي  TLSيك پروتكل امنيتي بر اساس پروتكل امنيت اليه انتقال :  3

    .بهينه سازي شده است  بدون سيم

5 - 4
WTP : دارد برعهده را ها پاسخ و ها درخواست مديريت اليه اين .  

6 - 5
WSP : اليه همانند session  درOSI سازي بهينه جهت مختصري هاي تفاوت با باشد، مي .  

7 - 6
WAE :  همانند اليهApplication  در TCP/IP سازي  هايي كه پياده درواقع تمام برنامه .باشد مي

، هر دو، با اين اليه ارتباط برقرار WAPنويس  شوند در اين اليه قرار دارند و كاربر تلفن همراه و برنامه مي

  كنند.  مي

 در با جديدي پروتكلي پشته طراحي با  HTTPمشكل عدم توانايي تلفن همراه جهت استفاده از پروتكل 

 كند ده از اين پروتكل مشكل جديدي را ايجاد مياستفا ولي شد، حل همراه تلفن هاي محدوديت گرفتن نظر

  كه ضروري است تدبير خاصي براي حل آن انديشيده شود.

فرض كنيد تصميم داريم كه با استفاده از تلفن همراه به  :دو پروتكل متفاوت، دو دنياي متفاوت •

كار ضروريست تلفن همراه  نت وصل شويم و از اطالعات موجود در اينترنت استفاده كنيم. براي ايناينتر

 ولي كند صحبت )HTTPشود ( با زباني (يا پروتكلي) كه در حال حاضر در اينترنت استفاده مي

باشد،  مي مترجم يك از استفاده مشكل حل راه. باشد نمي پذير امكان امر اين شد اشاره كه طور همان

) و برعكس ترجمه HTTP( كنوني وب پروتكل به را )WAPهاي همراه ( تلفن مترجمي كه پروتكل

 .شود مي ناميده  WAP gatewayكند. اين مترجم اصطالحا ً

        WAP gateway  گيرد و وقتي كه  بين اين دو شبكه قرار مي كه است افزار نرم يك واقع در

اين درخواست را گرفته و به  WAP gateway شود، درخواست صفحه خاصي از تلفن همراه ارسال مي

 فرستد و در ادامه پس از دريافت پاسخ از تبديل كرده و به اينترنت مي HTTPدرخواستي با فرمت 

web server  مربوطه، پاسخ را به فرمت پروتكلWAP  گرداند برمي  همراه تلفن به و كرده تبديل.   

                                                                                                                                                        
1 TLS( Transport Layer Security) 
2 SSL(Secure Socket Layer) 
3 WTLS(Wireless Transport Layer Security) 
4 WTP(Wireless Transaction Protocol) 
5 WSP(Wireless Session Protocol) 
6 WAE(Wireless Application Environment) 
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 WAP Gateway شبكه در يا و مخابراتي  تواند در شبكه مي ISP گيرد قرار خودتان شبكه در يا و .

  . اند كرده ارايه را  WAP gateway از متفاوتي هاي گونه مختلف هاي شركت حاضر درحال

• Browser  

مشكل ديگري كه وجود دارد عدم  .شد مشخص اينترنت  با جا پروتكل ارتباطي و نحوه ارتباط تا اين

 استفاده PC در كه IE از تواند نمي همراه تلفن. باشد مي همراه تلفن در مرورگر يا  Browserوجود 

 يك دستگاه ROMاستفاده كند. براي حل اين مشكل، توليدكنندگان گوشي در قسمتي از ،  شود مي

كند. البته در چند سال  اقع كاري شبيه به اينترنت اكسپلورر ويندوز مياند كه در و قرار داده 1ريز مرورگر

سازي  كارت قرار خواهند گرفت كه اين امر جهت راحتي در پياده آينده اين ريزمرورگرها روي سيم

 به را اي صفحه مرورگر  يك است ممكن حاضر حال در كه طور همان. (گيرد مي  WAPهاي  سيستم

 مرورگرهاي هم همراه هاي تلفن دنياي در ديگر، شكل به ديگري مرورگر   و دهد نمايش خاصي گونه

 . دارد وجود مختلفي

  محتويات سايت •

XML يا و HTMLكنيد با زبان  هاي اينترنتي كه در اينترنت اكسپلورر مشاهده مي محتويات سايت
2

... و   

كند و به صورتي  را تفسير مي نآ و خوانده را HTML فايل يك محتويات اكسپلورر اينترنت. شوند مي نوشته

تفسير  ، گرفته را HTMLوصف، ريزمرورگر هم الزم است صفحات   اين  با . دهد كه الزم است نمايش مي

، صفحه نمايش بزرگي HTMLكار عملي نيست. اوالً جهت نمايش يك صفحه  كرده و نمايش دهد. ولي اين

 همراه تلفن يك در كه است آن از زيادتر  HTMLهاي  الزم است كه يك تلفن همراه ندارد. ثانياً حجم فايل

 تلفن در كه آنچه از تر قوي اي پردازنده به نياز HTMLهايTag پردازش جهت ثالثا. بگيرد قرار معمولي

 همراه تلفن يك براي مناسب ولي  HTMLمانند زباني ارايه با  WAP طراحان. باشد مي است موجود همراه

  . كردند حل را مشكل اين

WML ي زباني به ناميعن
 براي .است شده ايجاد ،رود  به كار مي WMLكه جهت پردازش صفحات  3

ها چندان  ليكن عملكرد آن،  است شده ساخته ديگري افزارهاي نرم نيز  WML به HTMLكدهاي تبديل

ر است از سازي كنيد بهت هاي همراه پياده مطلوب نبوده است. لذا اگر قصد داريد سايتي را جهت استفاده تلفن

                                                 
1 Micro Browser 
2 XML(Extensible Markup Language) 
3 WML(Wireless Markup Language) 
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 web  روي و) است  HTML بسيار شبيه بهWML( بنويسيد خودتان را  WMLهمان ابتدا صفحات

server  تان قرار دهيد. اگر باASP.NET   كه امكاناتي از استفاده با توانيد مي داريد كافي آشنايي 

PDAجهت توليد سايت براي  VS.NETدر مايكروسافت
سازي  دهها قرار داده است سايت خود را پيا 1

  . شود مي مطرح نيز ديد خواهيد WMLآنچه كه در  از غير مفاهيمي  VS.NETكنيد. البته در

 آن روي را خاصي تنظيمات فقط و كنيد استفاده مايكروسافت  IIS از توانيد مي هم  web serverدر مورد

  .دهيد انجام بايد

) دسترسي به شبكه )  2
2
CDMA,

3
 GPRS , 

4
GSM )  

، خدمات عام (GSM)سيستم جهاني براي ارتباطات موبايلي  :رايج شامل  Wirelessسيستم ارتباطي  

  است .  (CDMA)و دسترسي چند جانبه تقسيم كدي  (GPRS)راديويي جيبي 

 GSM از ميان اين ها ، رايج ترين سيستم :GSM  است كه در واقع سيستم جهاني ارتباط با تلفن همراه

TDMAو بر اساس  1992است كه از سال 
ابتدا  GSM(دسترسي چند جانبه تقسيم زماني) پديد آمد.  5

كشور  130در اروپا و براي ارائه خدمات به كاربران اروپايي گسترش يافت ، اما در حال حاضر در بيش از 

اي مختلف كاملي را  جهان شامل اكثركشورهاي اروپايي ، آسيايي استفاده مي شود و خدمات صوتي و داده

، كاربران براي مدتي كه اتصال به اينترنت GSMالزم به ذكر است كه در اشتراك ديتاي  پشتيباني مي كند

  برقرار باشد ، هزينه پرداخت مي كنند .

GPRS : هاي اينترنتي هاي كاربردي مانند پرسش و پاسخ خدمات عام راديوي جيبي است كه براي برنامه  )

است تا ارتباط اينترنتي را با ظرفيت بااليي ارائه كند  كنندگان نويد داده شبكه اي ) طراحي شده و به مصرف

كاربران به طور دائمي مي توانند به اينترنت دسترسي  GPRSالزم به ذكر است كه در اشتراك ديتاي  .

   .داشته باشند، اما فقط در زمان دريافت و ارسال اطالعات هزينه پرداخت نمايند

 CDMA: هاي راديويي  ه به روش تقسيم كد است. در اكثر سيستمالفظي دسترسي چندگان به معني تحت

ها درهر زمان و در  ارسال داده توسط پايانه ،CDMA در ولي باشند،  منابع دسترسي، زمان و فركانس مي

   .گردد شود. در اين روش از كدها براي تفكيك سيگنالها استفاده مي كل پهناي باند فركانسي انجام مي

CDMAاز كدهاي يكتا(Unique)   گسترده كردن جهت   (Spreading)هاي باند پايه استفاده  داده

                                                 
1 PDA ( Personal Digital Assistant ) 
2 CDMA (Code Division Multiple Access) 
3 GPRS(General Packet Radio Service) 
4 GSM(Global System for Mobile Communication) 
5 TDMA(Time Division Multiple Access) 
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يافت و توسط انجمن صنعتي  گسترش Qualconmدر ابتدا در يك شركت آمريكايي به نام  .كند مي 

)ارتباطات راديويي 
1
TIA)  .استاندارد شد  

    (Security)امنيت 

ي تجـارت موبـايلي ( ماننـد پرداخـت موبـايلي ،      امنيت محيط هاي بدون سيم ، با جهش برنامه هاي كاربرد

  بانكداري ، خريداري سهام از طريق تلفن همراه يا ابزارهاي دستي ) روز به روز مهم تر مي شود .

نيازهاي امنيتي اصلي تجارت موبايلي، بـه تجـارت الكترونيـك از طريـق اينترنـت هماننـد : احـراز هويـت ،         

يه است . هر چند ، اجراي آن ها در محيط بدون سيم بسيار سخت تر محرمانگي ، يكپارچگي و عدم انكار شب

از اجراي آن ها در محيط با سيم است و اين به دليل محدوديت هاي بدون سيم ها شامل محـدوديت هـاي   

است . عالوه بر آن نيروي محدود باتري و نيروي محـدود پـردازش كـه دسـتگاه      باند و ارتباط ناپايدارپهناي 

سازند  م نيز وجود دارند ، اجراي الگوريتم هاي امنيتي پيشرفته را در اين دستگاه ها مشكل ميهاي بدون سي

.  

WTLS ــه مــي ــا ســيم،  ، پروتكــل امنيتــي را ارائ زمــاني كــه يــك مشــتري  كنــد. در محــيط اينترنتــي ب

   web (SSLاينترنتي(جستجوگر 

Session  را باweb server   آغاز مي كند ، مشتري اينترنتي وweb server  با يكديگر به طور مستقيم

ارائـه مـي شـود .     SSL Sessionاز طريق اين  end-to-endمي كنند و حفاظت امنيتي     ارتباط برقرار

 webارسـال كنـد ، تنهـا     SSLاين بدان معناست كه هر گاه شخصي شمارة كـارت اعتبـاري را از طريـق    

server ضعيت در گيرنده مي تواند آن را دريافت كند . اين و  

WTLS    متفاوت است . اين شمارة كارت اعتباري ميان  دستگاه موبايـل مـدخلWAP     بـه صـورت ايمـن

ميان  SSL Sessionسپس يك  .نمايان خواهد شد WAPمحافظت مي شود و به شكل روشن در مدخل 

شـود  براي ايمن ساختن انتقال شماره كارت اعتباري در اينترنت ايجاد مـي  Web server و WAPمدخل 

بـراي   end-to-end، حفاظـت امنيتـي    WAPبنابراين در اثر وجود  پتانسيل شـكاف امنيتـي در مـدخل    

CCITT X509همچنين گواهينامه  وجود ندارد. wirelessمعامالت 
براي تلفن هاي همراه بسيار بزرگ  2

ت پيشـرفته  هاي بـدون سـيم، اجـراي محاسـبا     هاي نيروي پردازش، باتري براي دستگاه هستند و محدوديت

                                                 
1 TIA : Telecommunication Industry Association 
2 CCITT(Comite Consultatif  Internationale de Telegraphie et Telephonie) 
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          آمـد دارد :   دو پـي  WAPرمزنگاري كليد عمومي را مشكل مي كند. به طور خالصه مي توان گفت : امنيت 

  ها براي ابزارهاي موبايل وجود دارد . نامه ) فقدان گواهي2وجود ندارد ( end-to-end) حفاظت امنيتي 1(

هاي  اي براي دستگاه نامه هاي ساده شده از اين رو گواهياخيراً مردم اين دو مورد امنيتي را عنوان مي كنند . 

هـاي موبايـل موجـود بـراي اجـراي       اند . تحقيقات بر روي چگـونگي اسـتفاده از دسـتگاه    موبايل تعريف شده

)محاسبات رمزنگاري كليد عمومي در حال پيشرفت است . به طور مثال رمزنگاري منحنـي بيضـي   
1
ECC) 

بسـيار   CPU-Starved Wirelessهـاي   است و براي گسترش بيشتر دستگاه نيازمند منابع بسيار كمتري

  آيد . مناسب به نظر مي

  

  محيط هاي بدون سيم در امنيت – 1يرتصو

  

ندارنـد و مسـتقيماً  بـه     WAPآوري برترشان، نيازي به استفاده از  ها به علت فن  PDAالزم به ذكر است 

  استفاده مي كنند. SSLشوند و جهت برقراري ارتباط امن از پروتكل امنيتي  ميمحيط اينترنت وصل 

  در دنياي بي سيم    PKIنقش سيستم 

 PKIدر اين قسمت به نقش 
  در سيستم بانكي موبايل براي پرداخت يك صورتحساب مي پردازيم: 2

عبارتي زبان  يا به WMLاز صفحاتي استفاده مي كند كه به  WAPبانك مذكور با طراحي سايت  - 1

سيگنال بي سيم موسوم است. محتواي اين صفحات در برگيرنده عملياتي است كه در قالب كـد در  

آمده  و به كاربر نهايي اين امكان را ميدهد تا به طور ديجيتالي به ثبت برنامه وارد شـده بپـردازد و   

ازكليـدهاي عمـومي    (البته اين جريان مستلزم استفاده از كليدهاي عمومي و خصوصي خواهد بـود  

). بهنگـام   براي رمز گذاري پيام و از كليدهاي خصوصي براي رمزگشـايي پيـام اسـتفاده مـي شـود     
                                                 

1 ECC : Elliptic Curve Cryptography 
2 PKI(Public Key Infrastructure) 
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مشاهده اين سايت وارد صفحه پرداخت صورتحساب شده و به پـر كـردن جزئيـات منـدرج در فـرم      

جام هـر يـك از   الكترونيك مي پردازيم. اين فرم از ما مي خواهد تا بر روي دكمه هايي كه عالمت ان

عمليات روي آنها ثبت شده است كليك كنيم. با يك كليك ساده روي دكمه مورد نظر فرآيند ورود 

  به سيستم آغاز مي شود.

را  PIN Codeبا اولين كليك وارد سيستم شده و عمليات آغاز مي شود. با مشاهده اولين عالمـت   - 2

خارج شده و فرم ذخيـره مـي    Lockكليد خصوصي از حالت  PIN Codeوارد مي كنيم. با ورود  

مورد نظر همواره  امكـان    PIN Codeشود. فرم ذخيره شده مجددا به بانك برگردانيده مي شود. 

كه با استفاده از كليد خصوصي كد رمز ديجيتالي  ايجاد شده بود را به  Lockخارج شدن از حالت 

 ما مي دهد. كليد خصوصي در بسياري از كشورها كاربرد دارد. 

بانك به محض دريافت فرم تاييد شده بايستي الزاما به تحقيق در ايـن رابطـه بپـردازد كـه تاييديـه       - 3

حتما از منبعي معتبر دريافت شده باشد و در ضمن صحت اطالعات نيز بايد بررسـي و مـورد تاييـد    

. صورت مـي گيـرد   CAقرار بگيرد. اين عمليات در طي بازيابي و اصالح گواهي صادر شده از سوي 

يا مشاركت با شـخص ثالـث معتبـري چـون      CAبا استفاده از خدمات تجاري  CAبانكهاي دارنده 

Telco گـواهي هـاي ديجيتـالي از           به انجام اين عمليات را مي پردازند. در بسياري از كشورها

لحاظ  قانوني الزامي شده و بصورت صد در صد به گواهينامه هاي شخص يـا اشـخاص متصـل مـي     

 شود.

ا يك بار وارد كردن كد، بانك اقدام به بروز رساني ركورد اصلي موبايل كرده و بـا ارسـال پيـام بـه     ب - 4

  موبايل ما به تاييد جزئيات داده هاي وارد شده مي پردازد.

دريافت خدمات مطمئن موبايل همانگونه كه شرح داده شد حتما مستلزم اين مطلب نيست كه به ايجاد 

كامل بپردازد. اين مورد به سادگي باال بردن مدل با سيم به بي سـيم خواهـد   ساختار ايمني جديد بطور 

بود. همگرايي تكنولوژي هاي اينترنتي با سيم و بي سيم همراه با ورود نسل جديد دستگاه هاي موبايل و 

  ايجاد شبكه هاي جديد با سرعت هر چه تمام مسير تجارت موبايل را هموار مي سازد.

  سرويس پيام كوتاه 

(SMS)آوري ارتباطي موبايلي مناسب و كم هزينه ، سـرويس پيـام كوتـاه               به عنوان يك فن
رشـد بسـيار    1

  كند .  سريعي را تجربه مي

                                                 
1 SMS( Short Message Service) 
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  و برنامه هاي كاربردي   SMSمشخصات پيام رساني ) 1

  داراي مشخصات زير است : SMSرساني  پيام   

    "كان هرزمان و هر م "مناسب براي  -2      هزينه كم -1

  " 1موقعيت يابي "پشتيباني براي  -4  "خصوصي (شخصي)"مشخصه -3

    SMSشاخص هاي موفقيت  )2

  مي شوند را مي توان به شرح زير خالصه كرد : SMSشاخص اصلي كه سبب موفقيت پيام رساني  سه

 و مقرون به صرفه Interoperableزير ساختار بدون سيم  •

، زير ساختار بدون سيم است كه نسبت بـه تكنولـوژي    SMSيكي از شاخص هاي اصلي موفقيت  

  هاي ديگر مقرون به صرفه نيز هست .

 ضريب نفوذ باالي تلفن هاي همراه •

فرسـتاده  و   SMSاز آنجايي كه كانال اصلي است كـه از طريـق آن پيـام هـاي      SMSرشد سريع 

  شوند ، به ضريب نفوذ تلفن هاي همراه بستگي دارد . دريافت مي

 نسبتاً ارزان SMSرساني  مخدمات پيا •

هـاي ديگـر وسـايل     است . اين هزينه با هزينهSMS هزينه ، يك عامل مهم در استفاده از خدمات 

  ارتباطي الكترونيكي همان كشور مقايسه مي شود .

 SMSعوامل موفقيت مفروض براي برنامه هاي كاربردي تجاري  )3

اند، شاخص  االترين جايگاه خدمات پيام رساني قرارگرفتهدر ب SMSهاي كاربردي تجاري  از آنجائي كه برنامه

مـي شـوند . عـالوه بـرآن، از       SMSهاي موفقيت پيشنهادي در بخش پيش نيز منجر به موفقيت، تجارت  

رساني هستند عوامل ديگري مي توانند وجود داشته  پيچيده تر از خدمات پيام      SMSآنجائي كه تجارت 

) اشخاص 1به كار آيند. اين پيچيدگي ها عمدتاً از اين موارد سرچشمه مي گيرند: (باشند كه براي موفقيتش 

) آگاهي كـاربران تلفـن   2مشغولند و روابط داخلي شان ( SMSمتعددي كه در يك برنامه كاربردي تجاري 

) امنيـت مكـانيزم هـاي    4) سياست هاي دولت در تجارت موبايلي و الكترونيـك ( SMS )3همراه از تجارت 

  گيرد . داختي بدون سيم، سرچشمه ميپر

                                                 
1 Location-Awareness 
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   SMSامنيت تضمين شده در تجارت  )4

نيازمند امنيت بااليي است . در باالي يك زير ساختار امن ، امنيت پرداخت  SMSاجراي معامالت از طريق 

 WAPبراي بـاال بـردن امنيـت     .Kwon et alنيازمند توجه بيشتري است. به طور مثال  1تجارت موبايلي

 Tangتـر كنـد.    افزايش را پيشنهاد نمود تا اين اليه پروتكل ارتباطي را براي پردازش معامالت امـن چندين 

 PINمشكل امنيتي دستگاه هاي موبايل گم شده يا دزديده شده و يا لو رفتن شمارة رمز شناسايي شخصي 

 "agent"خصـي را بـه نـام    نرم افزاري سوم ش  به كاربران غير مجاز ، را عنوان كرد. در اين راستا يك مؤلفه

 PINكند و پروتكل مرتبطي را براي تصويب به مرحلة تأييـد   معرفي مي PINبراي ذخيره كردن قسمتي از 

  كند .  معرفي مي "agent"براي درگير كردن دستگاه موبايل و 

پيشنهاد به طور كلي تر ، يك پلتفرم متعارف براي پرداخت موبايلي امن براي معرفي زيرساختارهاي مختلف 

مـي كنـد . اگـر      بـازي  SMSشده است . ما عقيده داريم كه امنيت نقشي اساسي را در استفاده از تجـارت  

رسـاني اسـتفاده    به عنوان يك وسيله پيام SMSتضمين نشود ، كاربران از  SMSامنيت در داد و ستدهاي 

  خواهند كرد تا يك وسيله پرداخت .

  و مكانيزم پرداخت امن مربوط است .يقيناً به پلتفرم  SMSموفقيت تجارت 

  مطالعه موردي 

 SMS Banking، اكنـون بـه ارائـه مطالعـه مـوردي سيسـتم        SMSپس از توضيحات فوق در رابطه بـا  

  : پردازيم مي

سرويس هـاي تكميلـي ديگـري     ،عالوه بر ايجاد ارتباط تلفني بين مشتركين خود GSMشبكه تلفني سيار 

از جمله ايـن سـرويس    SMSن هاي همراه قرار مي دهد . سرويس پيام كوتاه يا نيز در اختيار دارندگان تلف

كشور فعال شده و مورد استقبال مشـتركين نيـز قـرار گرفتـه اسـت. ايـن        GSMها مي باشد كه در شبكه 

 سرويس دارندگان تلفن هاي همراه را قادر مي سازد تا از طريق گوشي تلفن خود پيام هـاي كوتـاه متنـي را   

ل شماره گيري و با هزينه كم براي يكديگر ارسـال كننـد. ويژگـي ايـن سـرويس در آن اسـت كـه        بدون عم

  چنانچـــه مشـــترك مقصـــد در دســـترس نباشـــد و يـــا گوشـــي تلفـــن او خـــاموش باشـــد، پيـــام در  

صندوق پستي وي قرار گرفته و به محض ارتباط با شبكه از وجود پيام يا پيام هاي جديـد آگـاه مـي شـود.      

                                                 
1 M-Commerce Payment 
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يس مقدار قابل توجهي از حجم مكالمات غير ضروري كاسته شده و در نتيجه ترافيك شـبكه  توسط اين سرو

  كاهش مي يابد.

  موارد كاربرد در سيستم هاي بانكي  _1

به دليل سهولت و امنيت آن و نيز بدليل امكان احراز هويت تماس گيرنده (  SMSدر حال حاضر استفاده از 

و روز افزوني در سيستم هاي بانكي و اعتباري پيـدا كـرده اسـت .    ) ، جايگاه مطمئن  Caller IDتشخيص 

توسط اين سرويس امكان ارتباط دو طرفه بين صاحبان حساب و شبكه بانكي از طريق تبادل پيام هاي كوتاه 

بر روي تلفن همراه آن ها فراهم شده و تحول شگرفي در امـر اطـالع رسـاني بـه صـاحبان حسـاب و انجـام        

  راه دور ايجاد شده است . عمليات بانكي از

  نمايش داده شده است . SMSشماي كلي يك شبكه بانكي با سرويس  صفحه بعددر شكل 

 

Bank 

DataBase  

Bank Iran 

Mainframe

  

  SMSشماي كلي يك شبكه بانكي با سرويس  – 2يرتصو

  

  اده شده اند.در ادامه چند نمونه از سرويس هاي متداول كه توسط اين تكنيك قابل ارائه مي باشند توضيح د

  ( Interactive Services )سرويس هاي دو طرفه   _1_1

اين سرويس ها شامل عملياتي مي باشد كه با درخواست مشتري ارائه مي شوند . بدين صورت كـه مشـتري   

بانك ارسال مي كند. سيستم  SMS يك پيام كوتاه حاوي كد عمليات مورد نظر و شماره حساب را به سرور

اطالعات مورد درخواست را تهيه نموده و به صورت پيـام كوتـاه بـراي مشـتري      SMSيافت بانك پس از در
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ارسال مي كند. در صورتي كه مشتري تنها داراي يك شماره حساب باشد، ارسال شماره حساب الزم نيسـت  

  .پيام دريافتي وجود دارد Caller IDزيرا امكان تشخيص ارسال كننده از روي 

  ويس دوطرفه كاربردهاي سر _1_1_1

  شود. در اين حالت مانده حساب مشتري به درخواست وي ارسال مي  :اعالم مانده  �

 5مشتري ميتواند ليسـت آخـرين تراكنشـهاي حسـاب خـود را ( تـا         :اعالم ليست تراكنشهاي اخير  �

  نمايد. گردش)  شامل مبلغ، تاريخ، و نوع گردش  درخواست

  خود را تغيير دهد. ورود به برنامهتواند رمز  رويس مشتري ميبا استفاده از اين س  : تغيير رمز شخصي �

چنانچه مشتري كارت خود را مفقود كند ميتواند بال فاصـله سيسـتم بـانكي را    :  اعالم مفقودي كارت �

  جهت مسدود كردن حساب كارت خود مطلع نمايد.

بـوض مـي   سريع ترين و مطمئن ترين روش بـراي پرداخـت ق   SMSسرويس : پرداخت انواع قبوض  �

خاص حاوي كد نوع قبض ، شماره شناسايي قبض و مبلغ  SMSباشد . براي اين منظور مشتري يك 

صحت اطالعات دريافتي و كسر مبلغ قبض از حساب  را ارسال مي كند . سيستم بانكي پس از بررسي

  براي مشتري ارسال مي كند . SMSمشتري ، تأييديه عمليات را به صورت 

چنانچه مشتري بخواهد از آخرين وضعيت چك صادر شده توسط خود آگاه   :استعالم وضعيت چك  �

  .شود ، مي تواند از اين سرويس استفاده كند

شـماره تلفـن ارسـال كننـده آن      SMSهمان طور كه اشاره شد در هنگام ارسال : خريد كاال با كارت  �

(Caller ID) شـد . از ايـن قابليـت مـي     به همراه پيام ، ارسال شده و در مقصد قابل شناسايي مي با

توان جهت تعيين هويت دارنده حساب و انجام عمليات مالي نظير خريد كاال توسـط دارنـدگان كـارت    

  هاي اعتباري بهره جست .

چنانچه امنيت باالتر مد نظر باشد  مي توان رمز كارت را نيز به همراه اطالعات پيام ارسال كرد . نحـوة كـار   

يكي از فروشگاه هاي طرف قرارداد وارد معامله شده و پس از انتخاب كاالي  بدين صورت است كه مشتري با

خاص به منظور انتقال مبلغ كاال از حساب خود به حساب فروشنده ارسال مي كنـد .   SMSمورد نظر ، يك 

اطالعات پيام ارسالي شامل كد فروشنده ، مبلغ و رمز كارت مي باشد . سيستم بانكي پس از بررسي صـحت  

ارسال مـي   SMSعات دريافتي ، عمليات مالي الزم را انجام داده و يك تاييديه براي مشتري به صورت اطال

  كند .
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  ) براي ارسال پيام به سيستم بانكي مي بايست شماره تلفن سيستم به مشتريان اعالم شود . 1توضيح 

مراجعه نموده و نسبت مي بايست به يكي از شعب بانك  SMS) مشتري براي استفاده از سرويس  2توضيح 

به تكميل فرم الزم ، اقدام نمايد . شماره تلفن همراه مشتري كه براي تشـخيص هويـت پيـام دهنـده و نيـز      

  ارسال پيام به او مورد نياز است در اين مرحله از وي سوال مي شود .

 ) Interactive Services None(هاي يك طرفه  سرويس _2_1

دريافت تاييديه از مشتري يا مطلع نمودن وي از اجراي عمليـات خـاص بـر     ها عمدتا به منظور اين سرويس

 در اين زمينـه از ايـن قـرار مـي     SMSروي حساب وي بطور اتوماتيك ارسال ميشوند. برخي از كاربردهاي 

  باشند:

 :اعالم سر رسيد چك �

: شـماره ،  مشتري مي تواند در زمان صدور چك يا چك هاي مورد توجه خود ، اطالعات آن را شـامل 

به سيستم اعالم كند. سيستم در زمان  SMSمبلغ و همچنين تاريخ سررسيد آن را توسط ارسال يك 

سر رسيد چك يا يك روز قبل از آن با ارسال پيامي به دارنده چك ، اطالعات چك را به وي اعالم كند 

حساسيت در رابطه با . اين سرويس ها مي تواند بسيار مورد توجه آن دسته از صادر كنندگان چك كه 

چك هاي مبلغ باال دارند قرار گيرد . در عين حال مي توان سرويس را تنهـا در صـورتي كـه وجـه در     

  حساب نباشد به مشتري ارائه داد .

 

  موجودي در دوره هاي معيناعالم  �

ر هفتگـي يـا ماهانـه و بطـو     ,با استفاده از اين سرويس، مشتريان موجودي حساب خودرا بطور روزانـه 

اتوماتيك روي تلفن همراه خود دريافت مي كنند. ساعت و فاصله زماني بين دو پيام، در هنگام تكميل 

  فرم درخواست و توسط مشتري تعيين مي گردد.

  تجزيه و تحليل سيستم  _2

يكي از مواردي كه منجر به عدم عملياتي شدن سيستم مذكور گرديده ، ظـاهر شـدن اطالعـات بـه صـورت      

Pure مخابرات مي باشد كه عالوه بر رفع اين مشكل بايد به موارد زير نيز جهت موقعيـت سيسـتم    در مركز

SMS : توجه كرد  
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نقش آفرينان در صنايع مختلف مـي بايسـت بـا رقبايشـان بـه خصـوص در اسـتانداردهاي صـنعت          •

 بازاريابي ، همكاري نمايند تا باعث رشد بازار شوند .

با يكديگر همكاري نمايند تا بازار را رشد دهند و بازار را شـريك  نقش آفرينان از صنايع مختلف بايد  •

 شوند.

 را در سطحي پايين نگه دارند . SMSاپراتور شبكه بايد هزينة خالص پيام  •

تجارت را انجام دهند ، بايـد بـه گـروه هـاي      SMSارائه كنندگان تجارت كه مي خواهند از طريق  •

 ارت مرتبط است ، توجه كنند .كاربران موبايلي خاصي كه عاليقشان به تج

 "را به مشـتريان برسـانند و تفكـر     "Can_dos"از  SMSتمام بازيگران صنايع بايد بتوانند دانش  •

 را تغيير دهند . SMSدر  "محدوديت هاي ممكن 

 باشند. SMSبازيگران صنعت بايد به دنبال پشتيباني دولت از ارتقاء تجارت  •

  موانع :

اند  ء خدمات موجود بانكداري موبايلي در كشور ، موانعي وجود دارند كه سبب شدهبر سر راه گسترش و ارتقا

تا كنون بانكداري موبايلي در ايران به جايگاه واقعي  خود ، متناسب بـا جايگـاه آن در كشـورهاي پيشـرفته     

ايـان  مي توان آينده روشـني را بـراي خـدمات بانكـداري موبـايلي نم      نرسد . در صورت رفع اين مشكالت ، 

  ساخت.

  :از جمله اين موانع مي توان به موارد زير اشاره كرد 

سرعت پائين اينترنت از طريق گوشي تلفن همراه از داليل عدم مقبوليت اين  اينترنت الك پشتي :_1

  مي رود .     سرويس به شمار

  داري موبـايلي  مسأله تأمين امنيت يكي از مسائل مهم در فرآيند عمليـاتي شـدن خـدمات بانكـ    : امنيت _2

مي باشد و يك مانع اصلي براي اجراي اين شبكه است كه در قسمت هاي قبل به طور كامل به آن پرداخته 

  شد .

ايجاد گردد و  يلي بايد يك ساختار سازماني جديدجهت پياده سازي بانكداري موبا :مقاومت سازمان ها _3

فافيت مسئوليت ها و چهـارچوب سـازماني ،   مسئوليت ها و وظايف سازمان مشخص شود . در صورت عدم ش

 ممكن است تداخل امور ، نارضايتي و مقاومت كاركنان در بخش هاي مختلف را موجب شود .
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  سطح پائين دانش فني كاركنان نيز مي تواند يكي از عوامل دست و پاگير باشد . :دانش ناكافي_4

سترش خـدمات بانكـداري موبـايلي مـي     ضعف پوشش شبكه تلفن هاي همراه كه مانع گ :ضعف شبكه _5

  گردد.

هزينه اوليه كه شامل خريد تجهيزات ، آموزش فني و بازاريابي است و هـم چنـين از طـرف    : موانع مالي_6

ديگر هزينه اشتراك ديتا كه به عنوان آبونمان از طرف شركت مخابرات قبض هاي تلفن همراه دريافـت مـي   

  شود .

  راهكار ها :

الت ذكر شده و نيز جهت ارتقـاء شـبكه بانكـداري موبـايلي ، راهكارهـاي زيـر پيشـنهاد        به منظور رفع مشك

  گردد : مي

 پوشش گسترده و افزايش سرعت انتقال اطالعات ، دو عامل بسيار مهم هستند .توسعه و ارتقاء شبكه :  _1

 .فراهم شود آموزش ها الزم در زمينه بانكداري موبايلي در سطح گسترده براي كاركنان آموزش : _3

به روز كردن دانش فني شبكه هاي بانكداري موبايلي ، مطلب ديگري است كه بايـد   ارتقاء دانش فني : _4

  .مورد توجه قرار گيرد

در نتيجه اتصال به شبكه هاي جهاني امكان ارائه و دريافت خـدمات در   اتصال به شبكه هاي جهاني : _5

  سطح بين المللي وجود خواهد داشت .

بايستي قوانين و مقررات مورد نياز، به صورت نظام مند ، تهيه گردند و پس از  وضع قوانين و مقررات : _6

  آن اجرا شوند.

پس از رفع موانع موجود ، جهت توسعه استفاده از خدمات بانكداري موبايلي بايستي تبليغات  تبليغات : _7

  .الزم در اين زمينه از طريق رسانه هاي گروهي انجام گيرد

  نتيجه گيري 

با توجه به گسترش روز افزون تكنولوژي هاي بدون سيم و ضريب نقوذ باالي ابزارهاي موبـايلي و بـه سـبب    

مزايايي از قبيل سهولت استفاده و نيز اهميت ويژه دسترسي به اطالعات در هر زمان و هر مكـان بـه وسـيله    
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ان يكي از زير شاخه هاي اصلي اين تجارت ، از اهميت ها ، تجارت موبايلي و بانكداري موبايلي به عنوراين ابزا

  .خاصي برخوردار مي باشد

، در گـرد لذا تالش در جهت رفع موانع و مشكالتي كه منجر به استفاده فراگير از بانكداري موبـايلي در كشـو  

  مي باشد .  حائز اهميت
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  معكوس نمودن بار اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك 
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  هاي حقوقي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  اداره بررسي 
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  يدهچك

الف ميان بانك و مشتري، بار اثبات دعوي بر يكي از مسائل مهم در بانكداري الكترونيك اين است كه در اخت
دهد، در حالي كه نظام سنتي ادله اثبات دعوي، بار اثبات را بر دوش مدعي قرار مي. عهده چه كسي است

اين . نماينداي هستند كه استفاده از اين نظام سنتي را دشوار ميهاي بانكداري الكترونيك به گونهواقعيت
كند از يك سو قطع نظر از اينكه بانك، مدعي باشد يا مر است كه عدالت اقتضا ميمقاله در پي اثبات اين ا

مدعي عليه، بار اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك بر عهده بانك قرار داشته باشد و از سوي ديگر به جاي 
ميان بانك و وليت مبتني بر خطر در رابطه ئنظام واحد مسووليت، نظام دوگانه مسووليت مبتني بر خطا و مس

  . مشتري برقرار گردد

  واژگان كليدي 

  مسووليت مدني، نظريه خطا، نظريه خطر، تقصير مفروض، بار اثبات دعوي، محدوديت مسووليت
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  مقدمه

يكي از مسائل مهم در حقوق بانكداري الكترونيك اين است كه در صورت بروز اختالف ميان بانك و  
چه كسي است؟ مسأله مهم ديگر، مسأله مسووليت مدني در بانكداري بر عهده  1مشتري، بار اثبات دعوي

الكترونيك است و به طور خاص، اين مسأله كه آيا مسووليت مدني بانك در بانكداري الكترونيك، مبتني بر 
اين مسائل هم از نظر حقوقي اهميت دارند و هم از . باشدخطاست يا مبتني بر خطر واجد اهميت اساسي مي

. باشندها به طور جدي متأثر از اينگونه مسائل حقوقي ميهاي بانكهاي فعاليتادي؛ چرا كه هزينهنظر اقتص
نمايد كه ها و مخاطرات جديدي را براي مشتريان ايجاد ميبانكداري الكترونيك و اينترنتي از يك سو ريسك

عتي نوپاست كه براي رشد و از سوي ديگر، صن. قانونگذار بايد در مقابل آنها از مشتريان حمايت نمايد
اين مالحظات متزاحم و متعارض در رابطه با . گسترش آن نياز به حمايت از فعاالن اين صنعت وجود دارد

در اين مقاله به مسأله معكوس . نمايداينگونه بانكداري، تدوين قواعدي پيچيده براي آن را نيز ايجاب مي
ك پرداخته شده است كه هر چند در ادبيات حقوقي ايران سابقه نمودن بار اثبات دعوي در بانكداري الكتروني

  . طرح ندارد اما در كشورهاي توسعه يافته رويه قضايي خاصي در مورد آن شكل گرفته است

كند در بانكداري الكترونيك، بار اثبات دعوي معكوس فرضيه اين مقاله عبارتست از اينكه عدالت اقتضا مي
واردي كه مشتري، مدعي است و بانك مدعي عليه است، بار اثبات دليل بر  عهده به اين نحو كه در م. باشد

براي كاستن از آثار سوئي كه ممكن است از اين . بانك باشد و مشتري نيازي به ارائه دليل نداشته باشد
 .قاعده ناشي شود، بايد مسووليت مدني مطلق بانك در بانكداري الكترونيك، به ميزان خاصي محدود شود

مثالً مسووليت بانك تا ميزان يكصد ميليون ريال مطلق باشد و مدعي نيازي به ارائه دليل نداشته باشد و در 
. مقابل، بانك در صورتي مسووليت نداشته باشد كه اثبات نمايد تكاليف خود را به درستي انجام داده است

شتري بتواند قصور بانك در ايفاي براي مبالغ بيشتر از آن، بانك در صورتي مسووليت داشته باشد كه م
  .وظايف خود را اثبات نمايد

در بخش نخست به بررسي نظام سنتي ادله اثبات دعوي كه بار . اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است
پردازيم و در بخش دوم به بررسي معكوس نمودن بار هاي آن مينهد و كاستياثبات را بر عهده مدعي مي

  . هاي آن خواهيم پرداختكداري الكترونيك و محدوديتاثبات دعوي در بان

   

                                                 
رسد تر به نظر مياستفاده از عبارت بار اثبات دعوي از آن جهت صحيح. روندعبارات بار اثبات دليل و بار اثبات دعوي هر دو در متون حقوقي به كار مي  1

  .كند و خود اثبات نمي شوددر حقيقت دليل، دعوي را اثبات مي. زي به اثبات آن وجود نداردكه دليل في نفسه مثبِت است و نيا
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  هاي آن در رابطه با بانكداري الكترونيكنظام سنتي ادله اثبات دعوي و كاستي: بخش اول

. نظام سنتي ادله اثبات دعوي مبتني بر اين قاعده است كه ارائه دليل براي اثبات دعوي بر عهده مدعي است
مدعي كسي است كه مطلبي بر خالف اصل يا خالف ظاهر را . ه خوانده باشدخواه مدعي خواهان باشد و خوا

  . با اين حال، اين قاعده مطلق نيست و در موراد خاصي استثنائاتي بر آن وجود دارد. نمايد ادعا مي

ها تكاليف  نخست اينكه فرض بر اين است كه انسان. قاعده مزبور، مبتني بر يك سري مفروضات اساسي است
دهند و كسي كه مدعي خالف اين امر است بايد از عهده اثبات آن بر  يا قراردادي خود را انجام مي قانوني

دوم اينكه اگر خالف اين قاعده را بپذيريم، يعني بگوييم كه اصل بر اين است كه مدعي عليه بايد دليل . آيد
شخاص عليه يكديگر هموار بياورد و مدعي مكلف به ارائه دليل نيست، راه را براي طرح دعاوي واهي ا

توان دليل آورد و اساساً دليل آوردن براي امر  سوم اينكه براي امر عدمي در بسياري از موارد نمي. ايم كرده
توانند  به عنوان مثال اشخاص بسيار سخت مي. تر است از دليل آوردن براي امر عدمي وجودي بسيار ساده

آنكه اگر شخصي مدعي باشد كه آن شخص، فعل مشخصي را انجام  اند، حال اثبات كنند كاري را انجام نداده
در هر حال قاعده مزبور در فقه اسالمي، حقوق . تواند آن را اثبات نمايد داده است، با سهولت بيشتري مي

  . گيرد ايران و حقوق ساير كشورها پذيرفته شده و مورد استناد قرار مي

سي مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هر گاه هر ك«دارد  قانون مدني مقرر مي 1257ماده 
بر اساس اين ماده، . »در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد، اثبات امر بر عهده اوست

مدعي است كه بايد ادعاي خود را اثبات كند و كسي كه مقابل اوست، همين كه ادعاي طرف مقابل را نفي 
نافي را نفي كافي «حقوقدانان در اين مورد عبارتي مختصر و مفيد دارند به اين شرح كه  .كند كافي است

  . »است

در گيرودار «حال، پرسش اين است كه مدعي چه كسي است؟ . بنابراين بار اثبات دعوي بر دوش مدعي است
فاد گفته او توجه در تشخيص مدعي بايد به م. هاي دو طرف، تميز مدعي و منكر چندان ساده نيست و گفتگو

مدعي كسي است كه بر خالف ظاهر و اصل سخن . داشت و سمت اصلي او را در دعواي اصلي از ياد برد
  : گويد مي

دهد، چندان كه گويي طبيعت امور، آن را  اي از وقايع بيشتر رخ مي در مسائل اجتماعي و طبيعي، پاره .1
كسي كه وقوع استثناء . . . . ي و خالف ظاهرخالف اين سير طبيعي، امري است استثناي. كند ايجاب مي
 . است و بايد آن را ثابت كند» مدعي«كند  را تأييد مي
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كند كه هدف اساسي آن رفع سرگرداني دادرس است  گاه نيز قانونگذار براي فصل دعوي اصولي ايجاد مي .2
» صل برائت استا«گويد  دادرسي مدني درباره آن مي نه كشف واقع مانند اصل برائت كه قانون آيين

 2».بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند

اصل نخست اين است كه بار اثبات، بر . در حقوق انگلستان دو اصل در رابطه با بار اثبات دعوي وجود دارد
اصل دوم اين است كه . دكن اي را انكار مي كند و نه كسي كه گزاره اي را تأييد مي دوش كسي است كه گزاره

اي كه منجر به بروز اختالف و دعوي شده است  اي بايد با شرايط و اوضاع و احوال قضيه بار اثبات در هر قضيه
   3.هماهنگي و تناسب داشته باشد

در قضيه . سهولت اثبات دعوي و ارائه دليل، يكي از امور تعيين كننده در رابطه با بار اثبات دعوي است
levison V Patent Steam Carpet Cleaning Co. قيمت را براي  خواهان، يك فرش چيني گران

خوانده از بازگرداندن آن فرش خودداري نمود و ادعا . شستن و تميز كردن به شركت خوانده فرستاده بود
در قرارداد ميان خواهان و خوانده شرطي وجود داشت كه مسووليت . كرد كه آن فرش، دزديده شده است

. پوند خواهد بود 44در آن شرط قيد شده بود كه مسووليت خوانده نهايتاً تا ميزان . كرد انده را محدود ميخو
توانست به  با اين حال، تنها در صورتي خوانده مي. پوند بود 900اين در حالي بود كه ارزش واقعي آن فرش، 

ر اينجا براي دادگاه اين سوال مطرح د. اين شرط استناد نمايد كه مرتكب نقض اساسي قرارداد نشده باشد
علي  4شد كه آيا بر عهده خواهان است كه اثبات نمايد خوانده مرتكب نقض اساسي قرارداد شده  است؟

القاعده خواهان بايد تقصير خوانده را اثبات نمايد و خوانده كه مدعي عدم قصور خويش است تنها كافي است 
در اين قضيه اظهار  5لرد دنينگ. دگاه به نحو ديگري استدالل نمودكه ادعاي خواهان را نفي نمايد اما دا

داند كه  چرا كه خواهان نمي. داشت خوانده بايد اثبات نمايد كه مرتكب نقض اساسي مورد قرارداد نشده است
رود  اند انتظار نمي از كساني كه فرش را براي شستشو به شركتي داده. براي فرش، چه اتفاقي رخ داده است

نيز در اين قضيه ضمن  6قاضي اُر. انند كه براي فرش مزبور در كارخانه شستشو چه اتفاقاتي رخ داده استبد
موافقت با تصميم دادگاه اظهار داشت كه خوانده از جهت سهولت ارائه دليل در موقعيت بهتري قرار دارد و 

دعوي را نيز بايد بر دوش خوانده لذا بار اثبات . داند كه بر سر مال مورد اختالف چه آمده است بهتر مي

                                                 
   340-41صص شركت سهامي انتشار؛  كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران،  2

3 Allen, Christopher, Practical guide to evidence, Forth edition, Cavendish. Routledge, 2008, P 152.  
4 Allen, Christopher, Op. Cit, P. 157 

5 Lord Denning MR 
6 Orr LJ 
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اند كه  آراي مشابه ديگري نيز در رويه قضايي انگلستان وجود دارد و برخي از محاكم نتيجه گرفته 7.گذاشت
اي وجود ندارد و تنها  در رابطه با بار اثبات دعوي، هيچ قاعده مشخص و تخطي ناپذير از پيش تعيين شده

  8.جه به شرايط خاص هر پرونده استاي كه وجود دارد، انصاف و تو قاعده

حال بايد ديد، اين نظام سنتي ادله اثبات دعوي، در نظام بانكي و در رابطه ميان بانك و مشتري چگونه عمل 
  . گذارد نمايد و چه آثاري بر جاي مي  مي

سي هايي روبروست چرا كه فرض اسا سيستم سنتي ادله اثبات دعوي حتي در بانكداري سنتي نيز با چالش
قاعده سنتي، برابري طرفين است و برابري طرفين، در نظام بانكداري و در رابطه ميان بانك و مشتري وجود 

بر مشتري خويش است و در چنين مواردي، بار  9عالوه بر اين، در برخي موارد، بانك داراي تأثير ناروا .ندارد
چون . شود نكداري الكترونيك بيشتر ميها در با با اين حال، اين كاستي.  گردد اثبات دعوي معكوس مي

نابرابري اطالعات ميان بانك و مشتري در شديدترين شكل آن در بانكداري الكترونيك وجود دارد و مشتري 
  . در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند ادله بانك را ارزيابي نمايد و آنها را مورد چالش قرار دهد

نخست اينكه . تواند وجود داشته باشدهاي متفاوتي ميزمينه نابرابري اطالعات ميان بانك و مشتري در
ها از نحوه انجام عمليات خود اطالعات كامل دارند و اسناد و مدارك عمليات و معامالت مشتريان تماماً بانك

بنابراين . ها قرار نداردباشد؛ حال آنكه اين اسناد و اطالعات در دسترس مشتريان بانكدر دسترس بانك مي
لين دليل بر نابرابري اطالعات ميان بانك و مشتري اين است كه منابع اطالعاتي به ميزان برابر در دسترس او

زيرا در . اين نابرابري در بانكداري الكترونيك بيش از بانكداري سنتي است. بانك و مشتري قرار ندارد
ا مهر و امضاء نموده است اما بانكداري سنتي، مشتري رسيد و دفترچه حسابي در دست دارد كه بانك آن ر

گيرد و تنها يك سري ارقام در بانكداري الكترونيك يا اينترنتي، چنين رسيدهايي در اختيار مشتري قرار نمي
دوم اينكه حتي بر فرض كه اطالعات كافي در اختيار . شودو كدهاي پيگيري در اختيار وي قرار داده مي

بانك با عمليات و معامالت مشتري . بين بانك و مشتري برابر نيستمشتري قرار گيرد، توان تحليل اطالعات 
و نحوه حسابداري و حسابرسي آنها آشنايي كامل دارد، حال آنكه مشتري ولو اينكه اطالعات كامل نيز در 

اين . اختيار وي قرار گيرد، به سختي توان تحليل اين اطالعات و استخراج مدارك از آنها را خواهد داشت
تحليل اطالعات بانكداري الكترونيك و . تر از بانكداري سنتي استي نيز در بانكداري الكترونيك جدينابرابر

                                                 
7 Ibid, P 158 

8 Rustad v Great Northern Railway Co 122 Minn 453, 142 NW 727 (1913), opinion by Dibell J quoted in Allen, 

P 158 
 

9 Undue Influence 
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توانند آن را انجام دهند و استفاده از استخراج ادله از آنها امر مشكلي است كه تنها متخصصان معدودي مي
سوم اينكه حتي اگر . آيندخدمات اين متخصصان بسيار گران است و اكثر مشتريان از عهده آن بر نمي

اطالعات كافي در اختيار مشتري قرار گيرد و توان تحليل آن اطالعات را نيز دارا باشند، طرح دعوي در 
درست . توانند به سادگي از عهده آن برآيندها امري هزينه بر و تخصصي است كه اكثر مشتريان نميدادگاه

وكالي دعاوي بهره گيرند اما اوالً دعاوي بانكي نسبت به توانند از تجربه و تخصص است كه مشتريان مي
توانند با مهارت قابل قبولي در تر هستند و بنابراين تنها وكالي خاصي ميتر و تخصصيساير دعاوي پيچيده

ها معموالً داراي ادارات حقوقي گسترده و بزرگي ثانياً بانك. اين دعاوي از حقوق مشتريان دفاع نمايند
پردازند و لذا از مزيت نمايند كه به طور تمام وقت به دعاوي بانكي مياز كارشناساني استفاده ميهستند كه 

شود كه مجموعه اين عوامل سبب مي. نسبي در مقابل مشتريان خود در اين دعاوي برخوردار خواهند بود
اين . ها قرار داشته باشندتري نسبت به بانكها در رابطه با دعاوي بانكي نيز در موضع ضعيفمشتريان بانك

نابرابري نيز در دعاوي راجع به بانكداري الكترونيك شديدتر از بانكداري سنتي است؛ چرا كه در بانكداري 
الكترونيك، ادله اثبات دعواي خاصي قابليت طرح دارند كه تنها معدودي از وكال با آنها آشنايي كامل دارند و 

تعداد . اي دفاع نمايندمحكمه پسندي ارائه كنند و يا در مقابل چنين ادلهاي را به نحو توانند چنين ادلهمي
. شونداند و به نفع آنها در محاكم حاضر ميها در آمدهقابل توجهي از وكالي مزبور نيز به استخدام بانك

د كه كنناندك وكالي موجود نيز براي وكالت در اينگونه دعاوي پيچيده دستمزدهاي بااليي را مطالبه مي
ها نيز در موقعيت ها از جهت پرداخت اين هزينهتوانند از عهده آنها برآيند و بانكها نمياكثر مشتريان بانك

  10.رقابتي بهتري نسبت به مشتريان قر ار دارند

 Royal Bank of Scotland Vدر پرونده  11تر تأثير نارواي مفروض تأثير ناروا يا به عبارت دقيق

Etridge در اين پرونده گفته شد كه خواهان براي اثبات چنين تأثيري بايد دو . بيان شد 12يكُلزتوسط لرد ن
. نخست اينكه در رابطه با اداره امور خويش، به شخص مقابل اعتماد و اطمينان كرده است. امر را اثبات نمايد

در . ز به توضيح دارددوم اينكه بر اساس آن اطمينان و اعتماد، معامله يا تراكنشي انجام شده است كه نيا
چنين حالتي، طرف مقابل يعني خوانده است كه بايد درست بودن و قانوني بودن معامله يا تراكنش را اثبات 

                                                 
بر عهده كساني نهاده شود كه توانايي مالي بيشتري دارند، از سوي برخي صاحبنظران  –و از آنجمله مسووليت اثبات دعوي  – اين نكته كه مسووليت 10

اند كه تنها كاكرد مسووليت مدني، واقع گرايان حقوقي مانند فلمينگ جيمز و چارلز گرگوري اعالم داشته. مسووليت مدني مورد تأكيد قرار گرفته است
بر اين اساس پيشنهاد دادند تا آن دسته از وارد كنندگان زيان كه از وضعيت مالي و اقتصادي خوبي برخوردارند . ن زمينه براي بيمه اجتماعي استفراهم كرد

  : آنان در اين زمينه از اصطالح زير استفاده مي كردند. بدون اينكه نياز به اثبات تقصير آنان باشند مسوول شناخته شوند
Injureres having deep pockets=let the rich man pay 

   391، ص 1384باديني، حسن، فلسفه مسووليت مدني، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، : بنگريد به
11 Presumed Undue influence 
12 Lord Nicholls 
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به عبارت ديگر، وقتي دو عنصر ياد . كند و خواهان مكلف به اثبات نادرست بودن معامله يا تراكنش نيست
عتماد قرار گرفته است، از اعتماد سوء استفاده نموده شده اثبات شد، فرض بر اين است كه شخصي كه مورد ا

اند كه چنين وضعيتي در رابطه ميان  برخي از حقوقدانان اظهار نموده. است و خالف آن نياز به اثبات دارد
يعني در رابطه ميان بانك و مشتري نيز در بسياري از موارد مشتري  13.گردد بانك و مشتري نيز مطرح مي

دهد كه جاي بحث دارد يا به  كند و بانك، معامله و تراكنشي انجام مي خود به بانك تكيه ميبراي اداره امور 
در  است كه 14هاي اماني بارزترين نمونه چنين اعتمادي در حساب. عبارت ديگر نياز به توضيح و تبيين دارد

گذارد و مديريت  ك ميرا در اختيار بان –مانند اوراق قرضه يا سهام يا مشاركت  –آنها مشتري اموال خود 
در . نمايد و بانك وظيفه دارد مطابق مصلحت و غبطه موكل آنها را اداره نمايد آنها را به بانك واگذار مي

گذاري هستند و به عنوان  هاي سرمايه ها كه همان سپرده بانكداري اسالمي نيز بانك در بخش اعظم سپرده
توان چنين اعتمادي را در  مصلحت موكل عمل نمايد و مي، وظيفه دارد موافق غبطه و 15نمايد وكيل عمل مي

ها مشاهده نمود و لذا بار اثبات را با همين منطق بر عهده بانك گذاشت كه اثبات نمايد غبطه و  اين سپرده
يا تراكنشي كه با وجه   لذا براي مشتري كافي است اثبات نمايد معامله. مصلحت موكل را رعايت كرده است

اين امر كه هم در بانكداري سنتي مصداق دارد و هم در . است، معامله متعارفي نبوده استوي انجام شده 
چرا كه ولو اينكه بپذيريم . بانكداري الكترونيك، در بانكداري الكترونيك با قوت بيشتري قابل طرح است

انجام شده با  ممكن است در بانكداري سنتي، مشتري بتواند به طريقي اثبات نمايد كه تراكنش يا معامله
وجه وي نادرست و خالف مصالح وي بوده است، در بانكداري الكترونيك، اين امر براي مشتري بسيار 
دشوارتر است و با توجه به اينكه تمامي ادله و اسناد و مدارك در اختيار بانك قرار دارند و مشتري به آنها 

تكليفي ما اليطاق را بر عهده مشتري دسترسي ندارد، در صورت انداختن بار اثبات بر دوش مشتري، 
  . ايم و اين امر عقالً قابل قبول نيست گذاشته

از نظر حقوقي، نقل و انتقال وجوه در بانكداري الكترونيك با نقل و انتقال وجوه در بانكداري سنتي، تفاوت 
داراي هويت خاص  گيرد كه  در بانكداري سنتي نقل و انتقال وجوه، مثالً از طريق يك چك انجام مي. دارد

مقصود از هويت، اين است كه چك، داراي نام و امضاي يك شخص . نمايد خود است و آن هويت را حفظ مي
اگر آن شخص، واجد حق امضاي چك باشد، امضاي او صحيح است و اين صحيح بودن، در هر زماني . است

را جعل كرده باشد، اين جعلي قابل ارزيابي و تشخيص است و اگر هم داراي حق امضاي چك نباشد و آن 
اما در بانكداري الكترونيك، وارد نمودن شماره رمز يك حساب از . بودن در هر زماني قابل تشخيص است

                                                 
13 Cartwright, Peter, Banks, Consumers and Regulation, Hart Publishing, 2004, P. 157 
14 Custody Accounts 

  .ها از سوي مشتريان عنوان شده است صرف نظر از ايراداتي كه بر نظريه وكالت بانك  15
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ها نيست و اصالت يا جعلي بودن آن را  طريق دستگاه خودپرداز و يا رايانه شخصي در منزل، واجد اين ويژگي
مود كه اين رمز را شخص صاحب حساب يا شخص مجاز از توان مشخص ن يعني نمي. توان تشخيص داد نمي

به . طرف صاحب حساب وارد نموده است يا شخص ديگري وارد نموده است كه رمز را سرقت نموده است
دهد و همين امر،  شود، هويت خود را از دست مي عبارت ديگر، رمز از هنگامي كه وارد سيستم مي

لذا در بانكداري الكترونيك، ادله  16.نمايد ت و وثاقت آن ايجاد ميهايي را در رابطه با ارزيابي صح دشواري
باشند و مشتري به آنها دسترسي  اي هستند كه در اختيار بانك مي هاي رايانه اثبات دعوي عمدتاً همان داده

سي شود كه مبنا و اصل اساسي آيين دادر اين امر به نوبه خود، باعث نابرابري ميان بانك و مشتري مي. ندارد
با فرض برابري » علي المدعي  البينه«به عبارت ديگر اصل . و نظام حقوقي حاكم بر ادله اثبات دعواست

حال كه اين مبنا در دعاوي ميان بانك و مشتري وجود  17.طرفين در دسترسي به ادله پذيرفته شده است
  . ندارد، اصل مزبور نيز نيازمند اصالح  و تعديل است

شود كه قانونگذار، اگر بخواهد نظام سنتي ادله اثبات دعوي را در بانكداري الكترونيك نيز اعمال  مشاهده مي
نمايد، به واقعيات موجود كه به وضوح حاكي از نابرابري طرفين دعوي است بي توجهي كرده و اصل برابري 

اي رفع چالش ناكارآمدي و شود كه بر حال اين پرسش مطرح مي. طرفين دعوي را ناديده گرفته است
ناعادالنه بودن سيستم سنتي ادله اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك چه بايد كرد؟ معكوس نمودن بار 

در ادامه به معرفي و . توان پيشنهاد داد ترين راهي است كه براي حل اين چالش مي اثبات دعوي، ساده
  . پردازيم بررسي اين راه حل مي

  

  هاي آنمودن بار اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك و محدوديتمعكوس ن: بخش دوم

توان با معكوس كردن بار اثبات دليل، در مواردي كه مشتري مدعي است و بانكي مدعي عليه، برخي از  مي
بدين نحو كه علي رغم اينكه . نقايص سيستم سنتي ادله اثبات دعوي در بانكداري الكترونيك را برطرف نمود

  . دعي است و بانك، مدعي عليه، بانك مكلف باشد كه عدم تقصير خود را اثبات نمايدمشتري، م

نمايد؛ زيرا معكوس نمودن بار اثبات دعوي، اوالً مشكل دسترسي نابرابر طرفين به منابع اطالعاتي را رفع مي
عمليات مشتري را  گذارد كه تمامي اسناد و مدارك مربوط به معامالت وبار اثبات دعوي را بر دوش بانك مي

هاي زياد ثانياً مشكل هزينه. در اختيار دارد و در موقعيت بهتري براي اتيان دليل و ارائه مدارك قرار دارد

                                                 
16 Kilonzo, Kethi D, An analysis of the legal challenges posed by electronic banking, Kenya law review, Vol 1: 
3232, 2007, P. 332 

  .برابري شايع و غالب است نه برابري حتمي و تخلف ناپذير در تمامي مصاديق البته منظور از برابري در اينجا،  17
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ها از جهت كند و بانكنمايد؛ زيرا بانك را مكلف به ارائه دليل ميطرح دعوي براي مشتري را مرتفع مي
هاي مذكور قرار دارند و از جهت توان پرداخت هزينه اقتصادي نسبت به مشتريان خود در موقعيت بهتري

شود ثالثاً با توجه به اينكه بانكها با اينگونه دعاوي بيشتر از هر كدام از مشتريان سر و كار دارند، موجب مي
از اين روست كه رويه . كه فرايند اتيان دليل و اثبات مورد ادعا با سرعت و كارايي بيشتري انجام گيرد

دهد كه بار اثبات دعوي در باشند نشان ميا در كشورهايي كه در امر بانكداري الكترونيكي پيشتاز ميهدادگاه
دعاوي راجع به بانكداري الكترونيك، عمدتاً بر دوش بانك نهاده شده است و حتي در مواردي كه بانك، 

شته است، باز هم بانك را مدعي عليه بوده و بر اساس قواعد سنتي اثبات دعوي تكليفي به ارائه دليل ندا
  . اندمكف به ارائه دليل دانسته

كه در اياالت متحده آمريكا مورد رسيدگي قرار گرفت دادگاه رأي داد كه در  Judd V Citibankدر پرونده 
دعواي راجع به مسووليت مشتري در رابطه با انتقال الكترونيكي وجوه، بار اثبات اين مطلب كه نقل و انتقال 

شود كه بايد اثبات  سپس بار اثبات به عهده بانك منتقل مي. ام گرفته است، بر عهده مشتري استوجه انج
بعد از آن مشتري حق دارد كه ادعاي بانك را مورد چالش . بوده است» موجه و قانوني«كند، نقل و انتقال، 

بود در اينجا به نظام سنتي اگر قرار  18.بوده است» غير قانوني«قرار دهد و اثبات نمايد كه نقل و انتقال، 
تمسك نماييم، مشتري كه مدعي غير قانوني بودن نقل و انتقال شده است، بايد اين » البينه علي المدعي«

بينيم كه بر خالف نظام سنتي، در  اما مي. چرا كه مدعي امري خالف ظاهرشده است  نمود؛ امر را اثبات مي
  . ل و انتقال، قانوني و مجاز بوده استاينجا اين بانك است كه بايد اثبات كند، نق

يك سارق در كنار خودپردازي ايستاد  Ognibene V Citibankهمچنين در پرونده ديگري تحت عنوان 
سپس تماسي تلفني با تلفن . نمود، آن رمز را به خاطر سپرد و هنگامي كه مشتري بانك، رمز خود را وارد مي

كننده خودپرداز مجاور است و پس از   گونه وانمود كرد كه سرويسهمراه خود گرفت و با صحبتي كه كرد اين
آن از دارنده كارت درخواست نمود كه كارت خود را به او بدهد تا او بررسي كند آيا خودپردازي كه سرويس 

سپس وي كارت را در خودپرداز قرار داد و رمز آن شخص را وارد نمود و . كند يا خير نموده درست كار مي
صاحب كارت نيز . كند برداشت كرد و كارت را به صاحب آن بازگرداند و گفت دستگاه درست ميپول را 

توانسته از حساب او  خيالش از اين امر راحت بود كه شخص مزبور، رمز او را نداشته است و بنابراين نمي
انك طرح صاحب حساب بعد از اينكه متوجه كسر وجوه از حساب خود شد، عليه ب. وجهي برداشت نمايد

اي  دعوي نمود و مدعي شد كه سيستم امنيتي بانك، كافي و مناسب نبوده است كه اجازه چنين كالهبرداري
هايي را  داده شده است و عالوه بر اين، بانك در آموزش كافي به مشتريان خود براي اينكه چنين فريب

                                                 
18 Kilonzo, Kethi D, An analysis of the legal challenges posed by electronic banking, Kenya law review, Vol 1: 
3232, 2007, P. 335  
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ت و بار اثبات دليل را نيز بر عهده دادگاه در هر دو مورد، بانك را مقصر شناخ. نخورند، قصور نموده است
  19.بانك نهاد

اند اين است كه در موارد بروز  شكل داده –ها  و نه دادگاه – 20العموم بانكي اي كه مدعي در انگلستان نيز رويه
اختالف ميان بانك و مشتري در رابطه با اينكه دستگاه خودپرداز درست كرده است يا خير، بار اثبات اين امر 

حال آنكه مطابق قواعد  21.كند بر عهده بانك است و نه بر عهده مشتري ه خودپرداز درست كار ميكه دستگا
كند، بايد نادرست كار كردن آن را اثبات نمايد و  سنتي، اگر شخصي مدعي است دستگاهي درست كار نمي

  .مدعي صحت عملكرد دستگاه، مكلف نيست كه صحت آن را اثبات نمايد

كه نوعي مقررات صنفي است كه انجمن بانكداران  - 22عه مقررات بانكداري انگلستاناز مجمو  12.10 ماده
    :مقرر نموده است -اين كشور براي حفظ حقوق مشتريان در نظر گرفته است 

ايد، مسووليت شما  جز در زماني كه ما بتوانيم نشان دهيم شما متقلبانه يا بدون دقت معقول عمل نموده«
اگر پيش از آنكه شما به ما بگوييد كه كارت شما : كارت به شرح زير محدود خواهد بود براي سوء استفاده از

دزديده يا مفقود شده است يا رمز شما را كسي متوجه شده است، شخص ديگري از كارت شما استفاده كند، 
ت كارت شما اگر كسي بدون اجازه شما از جزئيا. پوند خواهد بود 50حداكثر مبلغي كه شما بايد بپردازيد، 

در جايي كه نيازي به حضور صاحب كارت نيست استفاده كند، شما مسوول پرداخت هيچ مبلغي نخواهيد 
اگر كارت شما پيش از آنكه آن را دريافت نماييد مورد استفاده قرار گيرد باز هم شما مسوول پرداخت . بود

با حقوق مصرف كننده در نظام بانكي،  يكي از حقوقدانان انگليسي كه در رابطه ».هيچ مبلغي نخواهيد بود
اي را نگاشته است در شرح اين مقرره اظهار نموده است كه ترديدي نيست كه در رابطه با اين ماده بار  رساله

  23.اثبات دعوي بر عهده بانك است

  

- به موجب دستورنامه حمايت از مصرف كننده در خريد از راه دور، مصرف كننده مي«همچنين در انگلستان 

اي از كارت وي صورت گرفته، در معامالت از راه دور، ابطال پرداخت را تواند در مواردي كه پرداخت متقلبانه
مي ] يعني بانك[اثبات اين امر كه استفاده از كارت، متقلبانه نبوده است، بر عهده ناشر آن . . . مطالبه نمايد 

                                                 
19 Ibid, P. 339 
20 Banking Ombudsman 
21 Ibid, P. 337   
22 Banking Code 
23 Cartwright, Peter, Banks, Consumers and Regulation, Hart Publishing, 2004, P. 138  
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يعني اثبات اينكه . ي بر عهده بانك نهاده شده استشود كه در اينجا نيز اثبات امر عدممالحظه مي 24».باشد
  . استفاده از كارت، متقلبانه نبوده است

تواند مشكل نابرابري طرفين در بانكداري الكترونيك را رفع نمايد  اگرچه معكوس نمودن بار اثبات دعوي مي
اين مشكالت خواهيم در ادامه به بررسي اجمالي . اما به نوبه خود موجب بروز مشكالت ديگري خواهد شد

  . پرداخت

ها خواهد  اگر معكوس كردن بار اثبات به نحو مطلق پذيرفته شود، منجر به افزايش دعاوي واهي عليه بانك
دليل اين امر روشن . هاي مشتريان را افزايش خواهد داد ها و در نهايت هزينه هاي بانك شد و اين امر هزينه

ها اقامه دعوي نمايند و الزم نباشد كه براي ادعاي خود، ه بانكاگر اشخاص بتوانند به سادگي علي. است
دليلي بياورند و در مقابل، بانك مكلف باشد كه براي عدم قصور خود دليل بياورد و دادگاه را قانع نمايد كه 

ها براي مشتريان، اقدامي بدون هزينه يا حداقل كم هزينه مرتكب قصور نشده است، طرح دعوي عليه بانك
هد بود اما اين سود محتمل را نيز خواهد داشت كه بانك، نتواند عدم قصور خويش را اثبات نمايد و از خوا

اين امر، . اين جهت، مشتري كه اقدام به طرح دعوي نموده است سود قابل توجهي قابل تحصيل خواهد كرد
ر قابل و نكوهيده دانسته هاي حقوقي امري غياست كه در تمامي نظام 25مصداق بارز دارا شدن غير عادالنه

از سوي ديگر، يكي از مالحظاتي كه در قواعد مسووليت مدني بايد در نظر گرفته شود اين است . شده است
شود، بايد اين امكان را داشته باشد كه مسووليت در نظر گرفته مي» فرض تقصير«كه شخصي كه براي او 

ران در بانكداري الكترونيك، بي حد و حصر باشد، امكان در صورتي كه فرض تقصير بانكدا. خود را بيمه نمايد
هاي فعاليت آنان را تا حد زيادي افزايش بيمه مسووليت آنان نيز وجود نخواهد داشت و اين امر، هزينه

ها تحميل شده و باعث كاهش ها در نهايت بر مشتريان بانكبديهي است كه اين افزايش هزينه. خواهد داد
لذا الزم است مسووليت مطلق بانكداران الكترونيك كه مبتني . ري الكترونيك خواهد شدسرعت توسعه بانكدا

نهد تا ميزان خاصي محدود شده و براي بيش بر فرض تقصير آنان است و بار اثبات دعوي را بر دوش آنان مي
و پيش از اين در باشد اين نحوه قانونگذاري بي سابقه نمي. از آن ميزان، مشتري مكلف به ارائه دليل باشد

  . رابطه با دعاوي مربوط به حمل و نقل هوايي، مورد استفاده قرار گرفته و موفقيت آميز بوده است

در رابطه با مسووليت مدني متصدي حمل و نقل هوايي به دليل خسارات وارده به مسافر، كنوانسيون ورشو 
عوي بايد معكوس شود؛ چرا كه با توجه به با استدالل مشابهي مقرر نموده بود كه بار اثبات د 1929مصوب 

پيچيدگي صنعت حمل و نقل هوايي، اثبات اين نكته كه متصدي حمل و نقل هوايي مرتكب قصور شده 

                                                 
   136، ص 1388هاي حقوقي بانكداري اينترنتي، انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي، چاپ اول، جنبهالسان، مصطفي،   24

25 Unjust Enrichement 



      
  

                                                                                  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين  
  
 

12 
 

است، براي مشتري كار بسيار دشواري بود و بنابراين نويسندگان كنوانسيون، از نظام بار اثبات معكوس 
نيز مدنظر قرار دادند كه براي كاستن از دعاوي واهي عليه متصديان با اين حال، اين نكته را . استفاده نمودند

بدن . حمل و نقل هوايي بايد مسووليت مطلق متصدي حمل و نقل هوايي تا ميزان خاصي محدود گردد
مبناي حقوقي مسووليت، مسووليت مبتني بر خطاست كه با يك بار «ترتيب كنوانسيون مزبور مقرر نمود كه 

دليل . قرار دارد) متصدي حمل و نقل(يعني اينكه بار اثبات بر دوش خوانده . اه استاثبات معكوس همر
اي معكوس نمودن بار اثبات اين است كه در يك سانحه هوايي براي خواهان تقريباً محال است كه بتواند ادله

تصدي حمل و م(تنها دفاعياتي كه خوانده . مبني بر قصور و خطاي متصدي حمل و نقل هوايي ارائه نمايد
تواند به آن استناد نمايد عبارتند از اهمال و سهل انگاري مسافر زيان ديده كه در ورود زيان نقش مي) نقل

داشته باشد و اثبات اين امر كه تمام اقدامات الزم را براي جلوگيري از ورود خسارت انجام داده است و يا 
با اين حال، كنوانسيون مزبور مسووليت  26.»استاينكه انجام چنين اقداماتي براي وي غير ممكن بوده 

اما در مواردي نيز . متصدي حمل و نقل را به ميزان يكصد و بيست و پنج هزار فرانك پوانكاره محدود نمود
  : مسووليت متصدي حمل و نقل را نامحدود دانست

دانه خسارت را ايجاد نمود كه متصدي حمل و نقل با سوء رفتار عامدر مواردي كه خواهان اثبات مي) الف
  . نموده است و يا كاري انجام داده است كه قانوناً در حكم همان سوء رفتار عامدانه است

  . به مسافر بليط داده نشده بود يا اگر بليط داده شده بود، آن بليط داراي ايراد بود) ب

مسووليت استفاده نمايند  هاياين رويكرد باعث شد كه متصديان حمل و نقل هوايي بتوانند از خدمات بيمه
هاي هواپيما نيز ها، قيمت بليطها در اينجا ظاهر شد كه با توجه به كاهش ريسك اين شركتو اثر اين بيمه

به نحو قابل توجهي كاهش يافت و در نتيجه استفاده مسافران از حمل و نقل هوايي گسترش پيدا كرد و اين 
 1999هاي ديگر از جمله كنوانسيون مونترال مصوب وانسيونبعدها كن. صنعت نوپا در نهايت توسعه يافت

  . اين سقف مسووليت را با توجه به تورم و باال رفتن استانداردهاي زندگي گسترش دادند

بدين ترتيب بايد براي . رسد در نظام بانكداري الكترونيك نيز بتوان از چنين روشي استفاده نمودبه نظر مي
گيرند و ير بانك، سقفي تعيين شود و براي خساراتي كه مورد ادعا قرار ميمسووليت مبتني بر فرض تقص

بيشتر از آن سقف هستند، فرض بر عدم قصور بانك باشد و مشتري در صورت اثبات قصور بانك بتواند آن 
البته تعيين ميزان اين سقف، بايد بر اساس يك سري معيارها و مالحظات . خسارات را دريافت نمايد

  . انجام گيرد كه اين مقاله در مورد آنها ساكت استاقتصادي 
                                                 

سووليت متصدي حمل و نقل هوايي براي خسارات وارده به مسافر، ترجمه حميد قنبري، نشر مجمع علمي و فرهنگي تاليان، كريستوفر، حقوق هوايي، م  26
  24، ص 1390مجد، چاپ اول، 
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  جمع بندي

نهد، نظامي است مبتني بر اين فرض كه نظام سنتي ادله اثبات دعوي كه بار اثبات را بر دوش مدعي مي
اين . طرفين دعوي از جهت دسترسي به منابع اطالعاتي و توانايي ارائه دليل در موقعيتي برابر قرار دارند

لذا نظامي كه  مبتني بر آن است . باشدبطه با بانكداري و رابطه ميان بانك و مشتري صحيح نميفرض در را
نابرابري ميان طرفين در دسترسي به اطالعات، در توان تحليل اطالعات . نيز در بانكداري كارآمد نخواهد بود

ام مزبور را تغيير دهيم و از كند نظو در توان طرح دعوي در بانكداري الكترونيك به حدي است كه ايجاب مي
اما براي كاستن از آثار . گذارد استفاده نماييمنظام معكوس آن كه بار اثبات دعوي را بر عهده مدعي عليه مي

-ها الزم است سيستم دوگانه مسووليت براي بانكسوء اين نظام و جلوگيري از طرح دعاوي واهي عليه بانك

كه بايد با توجه به   –بدين صورت كه تا ميزاني از مسووليت . برقرار شود ها در رابطه با بانكداري الكترونيك
از نظام مسووليت مبتني بر فرض  –مالحظات اقتصادي تعيين شود و اين مقاله در مورد آن ساكت است 

تقصير و بار اثبات معكوس استفاده شود و در چنين مواردي بانك، مكلف باشد كه عدم قصور خويش را اثبات 
يد و براي ميزان بيشتر از آن، مشتري مكلف باشد كه عليه بانك ادله خود را ارائه كند و در صورت ناتواني نما

  . مشتري، حكم به عدم مسووليت بانك صادر شود
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Abstract 
In recent years, the application of information technology has been increased remarkably in 
service sector in general and in banking industry in particular. The application of IT paved the 
way for internet banking, electronic payment, and enhanced security in investment and 
communication. Electronic banking which is a product of recent development in IT and ITC 
enabled costumers and other beneficiaries to interact with bank, through different channels 
such as internet, mobile, ATM, telephone, and digital TV. This study investigates effects of 
ICT (points of sale, ATM, branch pin pad) on profitability of selected banks in Iran. The 
model includes bank asset return as dependent variable, whereas our explanatory variables 
consist of concentration ratio, bank size, bank’s market share, branch pin pad, POS and ATM. 
We use unbalanced panel for 13 selected banks in a fixed effects econometric model for the 
period 2002-2009. The results suggest that the application of ICT has positive effects on banks 
performance in Iran. 
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 مقدمه  -1

اي که بدون استفاده از این  داري بوجود آورده است به گونه انقالب بزرگی را در بانک ICT(1(ارتباطات و اطالعات فناوري
داري به شکل  با بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در امور مالی، بانک. امري غیر ممکن استامروزي داري  بانکفناوري، 

  . الکترونیکی درآمده است
گیري در صنایع خدماتی افزایش  گیري از فناوري اطالعات، بصورت چشم هاي اخیر، بهره دارد که در سال بیان می 2برگر

داري اینترنتی، پرداخت الکترونیکی،  داري، که با استفاده از فناوري اطالعات شرایط بانک صنعت بانک یافته است، به خصوص در
هاي مالی با بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات خدمات با  سازمان. گذاري و تبادل اطالعات فراهم گشته است امنیت سرمایه

  ).Karim, A & Hamdan, A,2010(کنند ارائه می کیفیت باالتري را با تالش و زحمت کمتري به مشتریان
داري در  هاي خدمات بانک اي در شکل پول و سیستم ي صنعت انفورماتیک، باعث ایجاد تغییرات عمده سرعت توسعه

و همچنین  ATM(4(هاي خودپرداز ، ماشین3چون پول الکترونیک داري گردیده و مفاهیم جدیدي را هم ي بانک عرصه
 9داري مجازي و بانک 8داري اینترنتی ، بانک7داري از راه دور ، بانک6، تلفنبانک5داري خانگی تحت عناوین بانک هاي جدیدي پدیده

 ).1384الهیاري فرد،(به وجود آورده است 9مجازي

 مشتریان به است بانکی نظام در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد و اخیر تحوالت محصول که الکترونیک داري بانک
 ماشینهاي موبایل، اینترنت، مانند متنوعی هاي کانال طریق از و واسطه بدون را بانک با تعامل ي اجازه ذینفعان یگرد و ها بانک

  ).Misra, 2001(دهد می را دیجیتال تلویزیون و تلفن خودپرداز،
را   فزایش سود بانکهاي بانکی دارد موجبات ا صورت الکترونیکی، از طریق اثري که بر کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی به

هاي حمل و نقل، ملزومات،  هاي اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه داري الکترونیکی هزینه در واقع به کمک بانک. آورد فراهم می
به حداقل ممکن کاهش یافته و از طرفی درآمدهاي کارمزدي ناشی از ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر ... پرسنلی و 

  .داردها را دنبال  این وضعیت حداکثر شدن سود بانک رسد که می
                                                

1 - Information and communication technologies 
2 - Berger 
3  - Digital Money 
4  - Automated Teller Machine 
5  - Home Banking 
6  - Telephone Banking 
7  - Mobile Banking 
8  - Internet Banking 
9 -Virtual Banking 
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داري الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت بانکی کشورهاي پیشرفته جهان،  بانک
کارگیري این  بههاي اخیر به منظور  داري کشور نیز در سال صنعت بانک. اي مورد توجه قرار گرفته است صورت قابل مالحظه به

فروش، پایانه شعب، ابزار   هاي پایانه پرداز، دستگاه هاي خود گذاري بر روي دستگاه سرمایه .نوآوري به تکاپو افتاده است
پذیر خواهد بود که  هاي شبکه بانکی که همگی جزئی از فناوري اطالعات و ارتباطات هستند زمانی توجیه الکترونیکی و سیستم

  .ها باشد ها را افزایش دهد و در راستاي عملکرد بهتر بانک بتواند سود بانک

  بیان مسئله  -2

دهد و  در اقتصاد ایران بازار پول بخش اصلی بازار مالی را تشکیل می. بازارهاي مالی به دو بازار پول و سرمایه قابل تفکیک است
آیند لذا فناوري  شمار می قتصادي در اقتصاد ما بهها یک نهاد مهم ا بنابراین بانک بانکی، بازار رسمی پول کشور است سیستم

  .ل توجهی را در اقتصاد کشور ایجاد کندد تغییرات قابتوان ها می ه بانکاطالعات و ارتباطات از طریق متحول کردن گسترد
 اطالعات فناوري هاي قابلیت حاصل داري، بانک ي حوزه در ویژه به مختلف هاي حوزه در اطالعات فناوري کاربري و توسعه

 به دادن شتاب با است تالش در سوم ي هزاره انسان. است شده رو روبه فراوان استقبال با کار و کسب دنیاي در امروزه که است
 جدید، الگویی و بگیرد فاصله سنتی الگوي از اجتماعی نظام مختلف هاي بخش در اطالعات فناوري کاربري و توسعه روند

 هاي دهه طی بانکی نظام خدمات، کنندگان تأمین اکثر همانند و زمینه این در. کند ایجاد اتاطالع عصر الزامات با متناسب
 کنترل براي راهی عنوان به مشتریان، به خدمات ي ارائه نوین هاي فناوري روي بر گذاري سرمایه سمت به سرعت به اخیر

 اینترنتی، داري بانک( ها فناوري این از استفاده و است  آورده روي مشتریان انتظارات وتحقق جدید مشتریان جذب ها، هزینه
 و یعقوبی( است داده قرار خود کار دستور در راهبردي ضرورت یک عنوان به را...) و خودپرداز ماشینهاي تلفنی، داري بانک

  ).1388 شاکري،
 و شود می محسوب ها بانک ابترق در موفقیت عنصر ترین مهم عنوان به زمان اتالف عدم و امور سریع انجام بانکی، نظام در

 ي بعدي درجه در و سرعت و تکنولوژي براي زیادي بسیار ارزش رقابت، این ي کننده  اصلی تعیین رکن عنوان به مشتریان
 ).1388پور،  آماده و جعفر(هستند قائل ها بانک فنی تخصص

این . کنند گذاري می سرمایه  (ICT)و ارتباطاتهاي زیادي را براي ارتقاء و بهبود فناوري اطالعات  ها ساالنه هزینه بانک
   :توان دسته بندي کرد که عبارتند از ها را در سه زمینه می سرمایه گذاري

ها، کارمندان و مشتریان را قادر ساخته است تا اطالعات مالی را ارسال و دریافت  هایی که بانک فناوري(فناوري ارتباطات .1
،  SWIFT1 ي اتحادیه جهانی مخابرات مالی بین بانکی ، پست الکترونیکی، شبکهشامل خدمات تلفن، تلفنبانک. نمایند
  ...)ي داخلی شتاب و  شبکه

 )ها داده  سازي شامل فناوري تجزیه و تحلیل و ذخیره( هاي پردازش فناوري .2

 ...)هاي نقطه فروش، پایانه شعب و هاي خودپرداز، ماشین دستگاه(هاي فروش الکترونیکی کانال .3

در این میان یکی از . رسد نظر می  ها ضروري به هاي صورت گرفته بر عملکرد بانک ان اثربخشی این هزینهلذا میز
با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی میزان اثرگذاري . دهد، سودآوري آنها است ها را نشان می هایی که عملکرد بانک شاخص

                                                
1 -Society for Worldwide Internet bank Financial Telecommunications  
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تواند  رسد و می نظر می ها ضروري به ت بر سودآوري بانکگرفته در فناوري اطالعات و ارتباطا  گذاري صورت سرمایه
  .ها یاري نماید گذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات براي بانک گذاران را در اتخاذ تصمیم مناسب در مورد سرمایه سیاست

  فناوري اطالعات و ارتباطات  -3

ت، اطالع رسانی، مدیریت و مخابرات است که در اي متشکل از علوم ریاضی، اطالعا فناوري اطالعات یک تخصص بین رشته
فناوري اطالعات در واقع نوعی تکنولوژي فراگیر است و ویژگی منحصر . هاي نوین جهان در عصر کنونی است زمره تکنولوژي

 .بفردش همانا شمول آن و نیاز ضروري به آن است

خیره و نشر اطالعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد دهی، ذ فناوري اطالعات و ارتباطات عبارت است از گردآوري، سازمان
  ).1382علی احمدي و شمس عراقی، (پذیرد اي و مخابراتی صورت می که با استفاده از ابزار رایانه

الت در دنیاي واقعی را به جهان مجازي طالعات و ارتباطات، بسیاري از تعامهاي فزاینده فناوري ا در جهان امروز پیشرفت
هاي جغرافیایی و زمانی  ترین ویژگی این فناوري، یعنی فشردگی زمان و مکان، تا حد زیادي محدودیت اصلی. ده استانتقال دا

  . در دنیاي فیزیکی را از میان برداشته است
اي در اقتصاد کالسیک شناخته  هاي توسعه گذاري سه عمل سرمایه، نیروي کار و مواد اولیه به عنوان بازار در انجام سرمایه

طی دو دهه اخیر عامل ششمی که . آالت نیز به آن افزوده شد اند سپس در عصر انقالب صنعتی عوامل مدیریت و ماشین شده
  .ها را کنترل نماید و به هم مرتبط کند مطرح شده است که آن عامل اطالعات است تر بوده و آن تواند از پنج عامل قبلی مهم می

 داري الکترونیک بانک  3-1

و اي در شکل پول  داري در دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده است باعث ایجاد تغییرات عمده که صنعت بانکتحوالتی 
این دو مفهوم . و مفاهیمی تحت عنوان پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع را ارائه کردهاي انتقال منابع گردید  سیستم

اي  داري الکترونیک، مجموعه بانک .باشند داري الکترونیک می ري تحت عنوان بانکدا ي نوع جدیدي از بانک در واقع ایجاد کننده
دژپسند، (هاست بانکهاي بانکی بدون وجود شعب فیزیکی  گرفته از سوي مشتریان در جهت انجام فعالیت هاي صورت از فرایند

1388.(  
در سیستم ) پول(ها و مخابرات جهت انتقال منابع ههاي پیشرفته شبک توان استفاده از تکنولوژي داري الکترونیک را می بانک

  ).1378شیخانی، (داري تعریف نمود بانک
داري نمایش داده شده است، در طول این طیف بدون آنکه پایانی تصور شود، حرکت تداوم  طیف تکامل بانک) 1(در شکل  

  .یابد می
  داري بانک تکامل طیف): 1( شکل

  
  
  

هایی که بانکداري  فعالیت
 گذاري کردند سنتی را پایه

  بانکداري

  سنتی

  بانکداري الکترونیکی

  جزیی
بانکداري الکترونیکی 

  کامل
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 الکترونیک داري انواع بانک  3-2

  1داري خانگی بانک  3-2-1

افزاري و متعاقبا طراحی  هاي سخت ها به منازل و افزایش قابلیت ، و نفوذ این نوع رایانه)PC(2هاي شخصی گسترش رایانه 
تحت وب هاي کاربردي  و عدم وابستگی برنامه 3افزاري تحت وب هاي نرم سعه برنامههاي شخصی و تو سازگار با رایانه هاي افزار نرم

داري خانگی  داري الکترونیک به نام بانک به سکوي رایانه و همچنین گسترش اینترنت و اینترانت، موجب شد تا نوعی از بانک
و  4هاي شخصی که در منازل خود دارند، با استفاده از مودم ها از طریق رایانه به عبارت دیگر مشتریان بانک. ایجاد گردد

ها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات  مرکزي بانک  د به اطالعات رایانهتوانن همچنین یک خط تلفن می
انجام کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه هاي : داري خانگی عبارتست از توان گفت بانک در کل می. بانکی خود را انجام دهند

  .شخصی موجود در منازل و خطوط عمومی مخابراتی

  5داري اینترنتی بانک  3-2-2

ها  داري ایجاد کرد و بانک هاي بانک داري اینترنتی عالمتی براي انقالب در کانال میالدي بانک 1990ي  در اواخر دهه
داري الکترونیکی رسیدگی به تمام امور  در این نوع بانک. داري انجام دادند گذاري سنگینی بر روي گسترش این نوع بانک سرمایه

  .گیرد ن از طریق اینترنت انجام میسطح خرد و کال مالی شخصی در

  6داري سیار بانک  3-2-3

تر ساخته است این نوع  داري برخط کابلی حرکت به سمت شبکه بی سیم را راحت ود در زمینه بانکتجربه هاي موج
اي همراه به اینترنت و ایجاد ه هاي همراه و قابلیت وصل شدن تلفن و تلفن 7سیم هاي بی داري الکترونیکی با گسترش شبکه بانک

هاي خود در  اي امکان دسترسی به حساب ها از هر نقطه بوجود آمده است و از طریق آن مشتریان بانک WAP٨هاي  پروتکل
  .دهند بانک را داشته و عملیات بانکی خود را انجام می

  )تلفنبانک(داري تلفنی بانک  3-2-4

هاي مرکزي  هاي الکترونیکی بر رایانه ها با نصب برد باشد که در آن بانک بانک میداري الکترونیک، تلفن نوع دیگري از بانک
با گسترش فناوري اطالعات و . اند گویی خودکار به مشتریان را فراهم آورده هاي متمرکز، امکان پاسخ هاي داخلی و شبکه شبکه

به  ي مخابراتی بیشتر شده است وسیله هاي این ن کاربردارتباطات، نه تنها از اهمیت این وسیله کاسته نشده بلکه بطور روز افزو
  .باشد اي که در حال حاضر نیز، بیشترین ارتباط اینترنتی از طریق خطوط تلفن شهري می گونه

                                                
1 - Home Banking = Office Banking = PC Banking 
2 - Personal Computer 
3 - Web 
4 - Modem 
5 - Internet Banking 
6 - Mobile Banking 
7 - Wireless 
8 - Wireless Application Protocol 
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  داري الکترونیک هاي پرداخت در بانک ابزارها و سیستم  3-3

  1پول الکترونیکی  3-3-1

. اند، مفهوم پول الکترونیکی بوده است بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کردهها با استفاده از  هایی که بانک یکی از سرویس
باشد را از بانک دریافت کرده و در خریدهایی  هاي الکترونیکی که معادل مقدار مشخصی پول می به این معنی که مشتریان پیام
  .دکنن دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می که از طریق اینترنت انجام می

براي پول الکترونیک . باشد هایی از حافظه رایانه، که برابر با ارزش پول نقدي می بیت: پول الکترونیکی عبارت است از
  . شود و پول ناملموس بکار برده می 2ي اطالعات پول بر پایه: هاي دیگري نیز مانند نام

 هاي بانکی کارت  3-3-2

  کارت اعتباري  1- 3-3-2

توسط . شوند ها و خدمات فیزیکی و یا الکترونیکی و همچنین دریافت پول نقد استفاده می ي خرید کاالاین نوع کارت ها برا
این امر مستلزم آن است که ارتباطات الزم در زمینه کارت بین . توان در خارج از کشور نیز پول نقد دریافت کرد میها  این کارت

پرداز نیز جهت دریافت پول نقد قابل  هاي خود هاي اعتباري در دستگاه رتاکثر کا. هاي آنها وجود داشته باشد کشورها و بانک
  .استفاده می باشند

  3یهاي بده کارت  2- 3-3-2

شان برداشت  ي مشتریان توسط کارت بطور مستقیم از حساب جاري در این نوع کارت، بر خالف کارت اعتباري هزینه
ر میزان اعتبار کارت بدهی  ب. این نوع کارت نوعی پیش پرداخت است توان بیان کرد که ماهیت به مفهوم دیگر می. شود می

 ي کارت بدهی  دو شرکت مهم ارائه کننده. شود تعیین می) حساب دیداري یا حسابی مشابه(ي کارت اساس حساب بانکی دارنده
Master Card   وVisa باشند می.  

  4کارت هوشمند  3- 3-3-2

هاي بدهی یا اعتباري است که داراي حافظه بوده و دو نوع مهم آن کیف پول  ز کارتاي ا هاي هوشمند، نوع پیشرفته کارت
دار، کارت  هاي کارت تراشه هاي هوشمند عبارت کلی است که گاهی با نام در واقع کارت. باشد الکترونیکی و چک الکترونیکی می

میالدي  1994هاي هوشمند از سال  ع از کارتاستفاده وسی. شوند دار و کارت با مدارهاي مجتمع معرفی و عرضه می حافظه

                                                
1 - Digital cash, Electronic cash, Electronic Currency, E-Money 
2 - Information Base Money 
3 - Debit Card 
4 - Smart card 
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هاي پرداخت تجاري آینده در  به عنوان پایه و اساس سیستم 1المللی نظیر ویزا، مستر کارد و یوروپی توسط موسسات معتبر بین
  .سطح جهانی شناخته شد

 )ATM(2ماشین خودپرداز  3-3-3

توانند اقدام به  ها از طریق آنها می یکی هستند که مشتریان بانکهاي الکترون ها یا پایانه هاي خودپرداز، پردازنده دستگاه
هر مشتري با یک . هاي بانکی و به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد اقدام نمایند برداشت وجه از حساب، درخواست صورتحساب

 ).1388دژپسند، (تواند از این دستگاه استفاده نماید و یک رمز اختصاصی می ATMکارت 

ي  ي یک شهر و یا یک کشور، به رایانه باشد که تمامی آنها در محدوده می ATMک بانک، شامل تعدادي ی ATMشبکه 
 ).1384فرد،  الهیاري(پذیرد درنگ انجام می هاي انجام شده به صورت بی گردد؛ و در اکثر مواقع، تراکنش مرکزي وصل می

   )(3EFTPOSانتقال منابع از نقطه فروش  دستگاه  3-3-4

بدین معنی که یک مشتري در هر نقطه و . عمل انتقال الکترونیکی وجوه را در نقطه فروش انجام می دهد POSسیستم 
در . به فروشنده منتقل نمایدي مالی  تواند وجه را از حساب خود در یک بانک یا موسسه خرد می مکانی که کاال یا خدمتی را می

  ).1388دژپسند، (پذیرد بکه، مجوز الزم را جهت انجام معامله میسیستمی است که بطور پیوسته از مرکز ش POSواقع  

 Pinpad)(هاي شعب پایانه  3-3-5

هاي شخصی قابلیت  باشد، با این تفاوت که این دستگاه مستقل از رایانه می EFTPOS، مانند دستگاه Pinpadدستگاه 
این دستگاه از . گیرند داري الکترونیک مورد استفاده قرار می کهاي جانبی رایانه، در بان استفاده ندارد؛ و به عنوان یکی از دستگاه

امکان خواندن اطالعات را از ) GUI(5شود و با توجه به رابط گرافیکی هاي شخصی متصل می به رایانه 4ها طریق یکی از درگاه
: هاي در مقایسه با دستگاهاین دستگاه . باشد روي کارت و انجام عملیات دریافت و پرداخت بر روي حساب کارت را درار می

ATM  وEFTPOS1384الهیاري، (، ارزانتر است.(  
هاي  براي بانک 1388تا  1383هاي فروش و شعب از سال  هاي خودپرداز و پایانه دستگاهروند صدور ) 2(و ) 1(در نمودار 

، دهند روند بکارگیري این ابزار می طور که نمودارها نشان همان .نشان داده شده است -بر اساس آمار بانک مرکزي–کشور ایران 
  . کامال صعودي بوده است ها طی این سال

                                                
1 - EUROPAY 
2 - Automated Teller Machine 
3 - Electronic funds transfer point of sale 
4 - Port 
5 - Graphical User Inter Face 
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 روند صدور دستگاه پایانه فروش): 2(نمودار                         هاي خودپرداز و پایانه شعب  روند صدور دستگاه): 1(نمودار       

 داري الکترونیکی بانکداري سنتی با  مقایسه بانک  3-4

ي خدمات  هاي بانکی مورد توجه است و هم رشد درآمد بانک از طریق ارائه داري الکترونیکی هم کاهش هزینه در بانک
در این جدول فهرستی از . گیریم کمک می) 2(داري سنتی و الکترونیکی از جدول  ي بانک براي بررسی دو شیوه .متنوع
  . داري الکترونیکی آورده شده است بانکداري سنتی و  هاي بانک ویژگی

  داري سنتی و الکترونیک مقایسه بانک): 2(جدول 

 سنتیداري  بانک  داري الکترونیکی بانک

 دستور انتقال الکترونیکی -

 فضاي مجازي -

 تر ارائه خدمات متنوع و گسترده -

 )روزه 7ساعته و  24دسترسی ( بدون محدودیت زمانی -

 کاهش خطاهاي انسانی -

 ي الکترونیکی طالعات به شیوهپردازش ا -

 کسب درآمد از طریق کارمزد -

 )مجهز به امکانات الکترونیکی ( هاي چند منظوره بانک -

 )کم شدن آلودگی( تبدیل پول نقد به پول الکترونیکی -

 دستور انتقال کاغذي -

 فضاي فیزیکی -

 ارائه خدمات محدود -

 محدودیت ساعات اداري -

 هاي انسانی باال بودن خطا -

 وي فراوان جهت پردازش اطالعاتنیاز به نیر -

 کسب درآمد از طریق حاشیه سود -

 متکی بر شعب بانکی -

 وجود آلودگی در تحویل فیزیکی پول نقد -

داري الکترونیکی براي نظام  هاي بانک ، ارائه خدمات به مشتریان و ایجاد بازار هدف مزیتکاهش هزینه پردازش معامالت
چنین کاهش زمان براي  هاي آن، هم هاي مبادله و تنوع در شیوه دیگر کم شدن هزینه از طرف. باشد داري الکترونیکی می بانک

ي چاپ  تسهیل معامالت، افزایش شفافیت، کم شدن هزینه. داري براي مردم است مراجعه به بانک منافع این شیوه از بانک
الکترونیک را داري  کت به سمت بانکاسکناس و کاهش سرایت امراض مختلف به وسیله اسکناس از دیگر مزایایی است که حر

  .امري ضروري می سازد
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  داري الکترونیک در ایران تاریخچه بانک  3-5

 از یک سو، -بخصوص کشورهاي پیشرفته و صنعتی -جریان توسعه و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح جهان
هاي  هجري شمسی، فعالیت 1370و  1360هاي  در دهه و ارتباط تجاري کشورها و ملل با یکدیگر، از سوي دیگر موجب شد تا

کردن عملیات  یدر این راستا، اتوماسیون. هاي ایران صورت گیرد اي در بانک هاي رایانه اي جهت استفاده از سیستم گسترده
ها، و  رکتهاي شخصی توسط اقشار مختلف مردم و ش بانکی با گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت و در اختیار داشتن رایانه

هاي خود و  هاي تجاري و تخصصی کشور به همراه بهبود روش از این رو، بانک. افزایش سطح آگاهی و دانش مردم، شدت گرفت
ي شصت  در اواخر دهه. ریزي آتی خود در نظر گرفتند داري الکترونیک را نیز جز برنامه داري نوین، بانک حرکت به سمت بانک

هاي خود را  هاي شخصی و احساس نیاز به مکانیزه کردن عملیات بانکی در این زمینه، فعالیت رایانههاي ایران با توجه به  بانک
هایی را به اتمام رساند و یا درگیر انجام  ها، یا پروژه ادارات انفورماتیک در اکثر بانک 1371و  1370هاي  طی سال. آغاز نمودند

این طرح عمدتا در جهت مکانیزه کردن وضعیت موجود، و یا توجه به  .هاي متنوع مکانیزاسیون در سطح بانک بودند پروژه
گیر اتوماسیون در هیچ یک از  افزاري و طرح همه امکانات فنی قابل دسترسی در آن زمان، شکل گرفته بودند و سیستم جامع نرم

  .ها راهی پیدا نکرد بانک

المللی سوئیفت در سال  هاي بین عضویت ایران در شبکه توان داري الکترونیکی را می ي بانک اولین اقدام جدي در زمینه
ساز ارائه خدمات  به عنوان زیر بنا و زمینه 1372از سوي دیگر، تصویب طرح جامع اتوماسیون بانکی در سال . دانست 1371

ده در این زمینه هاي انجام ش از دیگر اقدام. آید داري اللکترونیکی در ایران به شمار می نوین بانکی و حرکت به سوي بانک
ها به  اندازي و راهبري سوئیچ ملی براي اتصال به شبکه پرداخت بانک به منظور راه 1381توان ایجاد شبکه مرکزي در سال  می

  .یکدیگر و ایجاد زمینه الزم براي انجام مبادالت بین بانکی الکترونیکی اشاره کرد

  داري الکترونیک در ایران هاي اجرایی بانک تنگنا  3-6

داري الکترونیک با  هایی است که در صورت فقدان این بسترها، بانک داري الکترونیک مستلزم بستر ارائه خدمات بانک
هایی  رغم تمام مزیت علی. هاي فنی، اقتصادي، فرهنگی  و آموزشی باشد ه تواند در حوز این بسترها می. شکست روبرو می شود
داري به کندي  د در ایران سرعت بکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري نوین وجود دار که در بکارگیري بانک

  .داري الکترونیکی همگام با سطح جهانی به شرح زیر است برخی عوامل بازدارنده براي حرکت به سمت بانک. رود پیش می

 تنگناهاي فناوري  3-6-1

. کاهد ي را شتاب دهد؛ فقدان آن نیز از سرعت این روند میتواند جریان رشد تکنولوژ همان طور که ارتقا سطح فناوري می
هاي اخیر رشد قابل توجهی را در بکارگیري فناوري داشته است، ولی در حال حاضر،  داري ایران طی سال صنعت بانک

  باشد میهاي زیر مورد بررسی  حوزهبه طور کلی، تنگناهاي فناوري ایران در . باشد پاسخگوي سطح انتظارات مشتریان نمی

  پذیري افزار امن، در محیط اینترنت و ریسک ناشی از نفوذ افزار و سخت محدودیت در بکارگیري نرم .1

عدم نفوذ اینترنت در ایران، به خصوص در مناطق روستایی و سرعت کم در دانلود کردن اطالعات، موجب نارضایتی و  .2
 داري اینترنتی شده است عدم پذیرش بانک

 اتی پرسرعتعدم گسترش خطوط مخابر .3
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  پایین بودن درآمد سرانه  3-6-2

پایین بودن سطح درآمد سرانه  -داري اینترنتی به خصوص بانک -داري نوین یکی دیگر از عوامل موثر در عدم پذیرش بانک
، خرید رایانه: ها توسط مشتري است؛ مانند داري اینترنتی نیازمند متقبل شدن بعضی از هزینه باشد؛ زیرا بانک جمعیت می

از این رو، در صورت پایین بودن سطح درآمد . پرداخت شارژ بابت استفاده از خطوط مخابراتی و هزینه اتصال به اینترنت
ي گسترش  ه مشکالت عمدعالوه بر موارد فوق برخی دیگر از . یابد داري اینترنتی کاهش می انکمشتري، تمایل به پذیرش ب

  :ازعباردتند داري الکترونیک در ایران  بانک
 داري الکترونیکی کمبود نیروي انسانی متخصص و کارا در زمینه بانک -

 داري الکترونیکی نقصان مقررات حقوقی و قانونی براي گسترش بانک -

 ها و موسسات دولتی و خصوصی هاي اطالعاتی و ارتباطی سازمان سنتی بودن سیستم -

 ها غیر رقابتی بودن بانک -

 موانع امنیتی -

داري الکترونیک محسوب می شود؛ ولی  ساختارهاي فنی، مخابراتی و حقوقی، شرط الزم موفقیت بانکبه طور قطع، ایجاد زیر
داري الکترونیک، افزایش رفاه مشتریان و متعاقبا افزایش سود ناشی از  به عبارت دیگر، هدف از اجراي بانک. شرط کافی نیست

عات و ارتباطات، متناسب با سطح دانش و آگاهی مشتریان حال اگر تحوالت فناوري اطال. وري و همچنین کارایی است بهره
از این رو، دولت همزمان با ایجاد بسترهاي . داري با شکست روبرو خواهد شد بانک نباشد به طور قطع، بکارگیري فناوري در

خدمات نوین  فنی، مخابراتی و حقوقی، باید از طریق ارتقا سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و بکارگیري
   .داري ترغیب نماید بانک

  مبانی نظري   -4

  پیشینه نظري  4-1

تــر عبــارت  نظریـه قــدیمی . انــد در ادبیـات عملکــرد بانــک، دو نظریـه  بیشــتر از چهــل سـال در رقابــت بــا همـدیگر بــوده    
ــر   .تنیــز شــناخته شــده اســ) SP(عملکــرد -صــورت ســاختار کــه بــه 1)SCP(عملکــرد -رفتــار-ســاختار اســت از نظریــه ب

اي کــه ســطح  ســود یــک بنگــاه بــه شــکل بانــک بــه ســاختار و ســطح رقابــت بــازار وابســته اســت، بــه گونــه ) SCP(اســاس 
ایـن اسـت کـه    ) SCP(پیـام اصـلی نظریـه   . آورد تر از رقابت در بازار، سـود بـاالتري را بـراي یـک بنگـاه بـه ارمغـان مـی         پایین

  ).Gilbert, 1984(گردد می نسبت تمرکز باالتر منجر به قابلیت سودآوري بیشتري
ــاالتري مــی  ــه ایــن فرضــیه کــه تمرکــز منجــر بــه کــارایی ب بــه چــالش کشــیده  EH(2(ي کــارایی وســیله نظریــه شــود ب

دهـی ارتبـاطی وجـود نـدارد بلکـه بـین سـهم بـازار و بانـک اسـت            شود، بر اساس این نظریـه بـین تمرکـز در بـازار و سـود      می
ایـن کــارایی  . ســهم بیشـتر بـه دلیـل کــارآتر عمـل کـردن آن بنگـاه بــوده اسـت        کـه ایـن ارتبـاط وجــود دارد، چـرا کـه ایـن      

                                                
1 -Structure-Conduct-Performance 
2 - Efficiency Hypothesis 
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باشـد کـه سـبب شـده ایـن      ... هـاي نـوین و    هـاي مـدیریتی بهتـر، تکنولـوژي و فنـاوري      ممکن است به دلیل بکـارگیري روش 
 .)Smirlock, 1985(هاي کمتري عمل نمایند و سهم بیشتري از بازار را بدست آورند ها با هزینه بنگاه

 بر .اند کرده مطرح بنگاه نئوکالسیک ي نظریه اساس را بر عملکرد- رفتار- ساختار رویکرد (1959) 2بین و (1939) 1مسون

 آن مبین بود، حاکم صنعتی سازمان بر 80 ي دهه اوایل تا که عملکرد -رفتار -ساختار ، رویکرد)2004( 3اسلد ي نظریه اساس

یکدیگر  روي صنعت آن در ها بنگاه که طریقی(بازار  رفتار) یک صنعت در ها بنگاه ي اندازه توزیع و تعداد(بازار  ساختار که است
  ).1387ابونوري و غالمی، (کند می تعیین را )بنگاه سودآوري مانند(عملکرد  رفتار، کند و می تعیین را )گذارند می اثر

 تفکیک توان می عملکردي و متغیرهاي رفتاري رهايمتغی ساختاري، متغیرهاي دسته سه به را بازار هر به مربوط متغیرهاي
 تطبیق جهت ها بنگاه رفتاري الگوي به نیز رفتاري متغیرهاي. دارند بازار اشاره اجزاي ارتباط نحوه به ساختاري متغیرهاي .نمود

  .کنند می گیري اندازهرا  بازار کل و بنگاه کوشش و کار حاصل و نتیجه عملکردي، متغیرهاي و شوند می بازار مربوط شرایط با

 ساختار. است آن ساختار نیازمند شناخت بازار تحلیل و تجزیه و دارد نام بازار کنند می فعالیت آن در ها بنگاه که محیطی
 متأثر و بنگاه هر انحصار میزان ي دهنده نشان بازار قدرت .است هم مرتبط به و هماهنگ اجزاي از متشکل نظامی مثابه به بازار

 کلی بطور. تولیدي است کاالهاي نوع و محصول قیمت، زمینه در بنگاه کنترل حدود و بازار ساختار اجزاي متشکله ردکارک از
  ).1382بخشی،(باشد می اقتصاد یک در ها بنگاه سهام توزیع نحوه و تعداد بر مبتنی بازار ساختار

  :ي زیر را نوشت توان رابطه می SCPبر اساس نظریه 
  عملکرد=  f )ساختار ;رفتار (

. باشد ساختار به معناي شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزاي مختلف یک کل می: ازارساختار ب) الف
گذاري و رقابت در  توان ماهیت قیمت ها می هاي سازمانی بازار است که با شناسایی آن ساختار بازار در واقع، آن دسته از ویژگی

  .بازار را مشخص کرد
. گیرند ها براي هماهنگی خود با شرایط بازار به کار می ها، الگویی است که بنگاه رفتار بنگاه: ها در بازار رفتار بنگاه) ب

  :ها در بازار عبارت است از هاي مختلف رفتار بنگاه جنبه
  اهداف تعیین قیمت -
 تصمیم براي بهبود کیفیت و یا تغییر محصول -

 .هاي ارتقا فروش سیاست -

 بازار عملکرد) ج

عملکرد اقتصادي داراي . شود هاي اقتصادي ناشی می عملکرد اقتصادي عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت
برداري توجه  آوري، کارایی و بهره هایی نظیر سود ها به جنبه دانان در بررسی عملکرد بنگاه ابعاد متنوعی است ولی اقتصاد

  ).1387زبیدي، گودرزي و(دهند بیشتري نشان می
  اند که عبارتند از ، براي توضیح سودآوري بانک، فاکتورهاي متعددي را پیشنهاد کردهSCPي  در ادبیات نظریه

                                                
1 -Mason 
2 -Bain 
3 -Slade 
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هاي  هاي بزرگتر سود بیشتري به دست آورند چرا که بانک کند تا بانک یک حجم بازار کوچکتر کمک می: 1اندازه بازار -
  ).Evanoff & Fortier,1988(بر سایر بانکها چیره گردند توانند در چنین وضعیتی بزرگ به راحتی می

هاي بزرگتر  اگر مانعی براي ورود به بازار وجود دارد، پس هر رشدي در کل بازار به نفع بانک: 2رشد در اندازه بازار -
 ).همان(سازد خواهد بود و قابلیت سودآوري بیشتري براي آنها را فراهم می

 ١٩٨٢Rhoades(دهند ها را افزایش می شان درآمدزا هستند و سود بانک ي  ي بهره طهواس ها به وام: 3ریسک اعتباري -
and Rutz,.( 

دارائی نشان دهنده پایین بودن نسبی ریسک اهرم مالی است، که منجر -سطح باالي نسبت سرمایه: 4ریسک سرمایه -
 ).Molyneux, 1993(. به سطح پایین سود می گردد

 ).Naceur & Goaied, 2001(وري باالتر، انتظار سود بیشتري دارند بهره همراه ها به بانک: 5وري بهره -

... هاي خودپرداز، اینترنت و  گیري از تجهیزات و فناوري نوین براي مثال دستگاه با بهره: فناوري اطالعات و ارتباطات  -
  ).Holden & Bannany, 2004(هاي بانک کاسته خواهد شد و سود بانک افزایش خواهد یافت هزینه

   پیشینه تجربی  4-2

  مطالعات خارج از کشور  1- 4-2

بررسی تجربی در : پرداز بر روي کارائی هزینه هاي خود تاثیر کثرت دستگاه"اي با عنوان  در مقاله) 2009(و همکاران 6چین
اند که بکارگیري  اند و بیان کرده ها در تایوان مورد مطالعه قرار داده پرداز را بر کارائی هزینه بانک هاي خود اثر دستگاه "تایوان

اند به سطح عملکرد  ها توانسته ، بانک ها را کاهش دهد و از طریق کاهش هزینه پرداز توانسته است هزینه هاي خود دستگاه
هاي عملیاتی از طریق حذف عملیات  هاي خودپرداز باعث کاستن هزینه چین معتقد است بکارگیري دستگاه. باالتري دست یابند

  .شود ی میدست
بررسی کرده است و  2003-1992ي  هاي ایالت متحده در طی دوره اثر فناوري اطالعات را بر روي بانک )2005( 7کوزاك

نتایج مطالعه او . ها وجود دارد نتایج کار او نشان می دهد که همبستگی مثبتی بین بکارگیري فناوري اطالعات و بازدهی دارایی
ي خدمات بیشتري را براي مشتریان  هاي ایالت متحده توانسته است دامنه  فناوري نوین در بانکدهد که استفاده از  نشان می

ي این مطالعه بر تاثیر مثبت فناوري اطالعات بر روي سودآوري  ها درآمدزا باشند در نهایت یافته فراهم آورد و براي بانک
  .هاي ایالت متحده تاکید دارد بانک

هاي فناوري اطالعات و دیگر عوامل سودآوري  گذاري در سیستم سرمایه"اي با عنوان  در مقاله  )2004( 8هولدن و البنّانی
. اند پرداخته 1996-1976ي  هاي انگلستان در دوره به بررسی اثر فناوري اطالعات بر روي سودآوري بانک "بانک در انگلستان

                                                
1 - Market Size 
2 - Growth in Market Size 
3 - Loans Risk 
4 - Capital Risk 
5 - Productivity 
6 - Chin 
7 -Kozak 
8 -Holden & El-Bannany 
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با ) هاي خودپرداز به عنوان فاکتور اصلی دستگاه(دهد که بکارگیري فناوري اطالعات  نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می
  .ها داشته است ها، تاثیر مثبتی بر سودآوري بانک هاي نیروي کار و تراکنش کاهش هزینه

با استفاده   2000-1979ي  ي باربادوس در طی دوره هاي جزیره بانکبا مطالعه بر روي  )2001(3و کوپین 2، کرایگول1مور
اند آنها به این  کرده وري بانکهاي باربادوس بررسی تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات را بر روي بهره 4داگالس -از تابع تولید کاب

ي آنها و صرف زمان الزم براي آشنایی  لیل هزینههاي خودپرداز در ابتدا به د ها به دستگاه اند که مجهز کردن بانک نتیجه رسیده
وري آنچنان تغییري در ارتباط با بکارگیري این فناوري نداشته است اما با گذر  مشتریان با این وسیله، در سالهاي اولیه بهره

هاي باربادوس  کدرصدي بر روي بان 17الی  3هاي خودپرداز، ساالنه تاثیر مثبت  زمان و معرفی آن در سالهاي بعد، دستگاه
  .اند داشته

دارد که خدمات بانکداري الکترونیک  بیان می 2004-1999ي  هاي اردن در طی دوره با مطالعه بر روي بانک) 2006(5صیام
صورتی که در بلندمدت این خدمات  ي بلند مدت است به گذاري براي دوره سازي و سرمایه هاي بستر در کوتاه مدت نوعی هزینه

  .مدت اثر منفی وجود داشته است هاي اردن بوده است ولی در کوتاه داري بر روي سودآوري بانک ثبت معنیداراي آثار م
انجام داده است بیان داشته است که  1996تا  1993هاي ژاپن از سال  اي که بر روي بانک در مطالعه)2003( 6تاکی مورا

ها افزایش دهد البته این تاثیر در  وري را در بانک ها بهره الگذاري بر روي فناوري اطالعات توانسته است طی این س سرمایه
  .گذاري در بخش سخت افزاري بوده است افزاري بیشتر از سرمایه بخش نرم

با مطالعه بر " با توجه به صنعت بانکداري اروپا:فناوري اطالعات و عملکرد اقتصادي"اي با عنوان  در مقاله )2003(7بکالی
گذاري بر روي فناوري اطالعات به  به این نتیجه رسیده است که سرمایه 2000- 1994ي  طی دوره بانک اروپایی 737روي 

گذاري به شکل خدمات اثري مثبت بر روي  ها و سرمایه شکل سخت افزاري و نرم افزاري تاثیر منفی بر روي سودآوري بانک
 .ناهمگن ایجاد کرده استها داشته است و در حالت کلی فناوري اطالعات اثري  سودآوري این بانک

  مطالعات داخلی  2- 4-2

به  1384-1379ي  با بررسی اثر بانکداري الکترونیک بر روي بانکهاي تجاري ایران در دوره) 1387(گودرزي و زبیدي 
  .اند آوري هر بانک دست یافته هاي خود پرداز و سود ي مثبتی بین افزایش تعداد دستگاه رابطه

بانک ملی (بهاي خدمات تمام شده بانکی در بانکداري سنتی و نوین"اي با عنوان  در مقاله) 1384(فرد  بیدآباد و الهیاري
اند که متوسظ بهاي تمام شده خدمات بانکی در بانک ملی ایران با توجه به حجم اسناد مربوط به  به این نتیجه رسیده ")ایران

اند  آنها بیان داشته. باشد ر هزینه تمام شده در بانکداري اینترنتی میهر خدمت در بانکداري سنتی و نیمه مکانیزه تقریبا دو براب
داري اینترنتی بیانگر این حقیقت است که بهاي خدمات تمام  داري سنتی و نیمه مکانیزه با بانک که مقایسه دو سیستم بانک

صد برابر هزینه تمام شده هر تراکنش داري سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به حالت هاي فوق بیش از  شده هر تراکنش در بانک
  . باشد داري اینترنتی می در بانک

                                                
1 -Moore 
2 -Craigwell 
3 -Coppin 
4 - Cobb-Douglas production function 
5 -Siam 
6- Takemura 
7- Beccalli 
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    تحقیق شناسی روش  -5

 مدل تحقیق  5-2

هــاي منتخــب  بــر روي ســودآوري بانــک )ICT(تــاثیر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــاتهــدف اصــلی ایــن تحقیــق بررســی 
ري و مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه در مـورد      بـر اسـاس مبـانی نظـ    بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف مـذکور،       . باشد می ایران

 :موضوع تحقیق، شکل کلی مدل بکار رفته به شکل زیر است

ROAit = α0 + α1 CRxt + α2 BSIZEit +α3 MSHAREit+ α۴ ICTit+ ui                              (1)  

بیانگر مقاطع که عبارتند از  i، و 1388- 1381هاي تابلویی نامتوازن بین سالهاي  ي زمانی براي داده بیانگر دوره tکه در آن 
اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، ملت و  هاي بانک

 .شد هدخوا استفاده پانلی اقتصاد سنجی روش از تحقیق هاي فرضیه آزمون و مدل برآورد براي تحقیق این در .بانک ملی
  .دباش می Stata11 تحقیق این در استفاده مورد  افزار نرم

  ها معرفی متغیر  5-3

  متغیر وابسته  5-3-1

 1ها بازدهی دارایی    5-3-1-1

 ROAit    )ها بازدهی دارایی( )  = tدر سال   iسود خالص بانک )/ (  tدر سال  iکل دارایی هاي بانک ( 

آمده از هر واحد پولی دارایی است  و از سوي دیگر، نشان دهنده توانایی  ي سود بدست نشان دهنده ROAنسبت 
 .اي و مالی بانک در خلق سود است مدیریت در استفاده مطلوب از منابع واقعی سرمایه

  متغیرهاي توضیحی  5-3-2

 در بازار 2نسبت تمرکز  5-3-2-1

تعداد کمی از تولیدکنندگان پیشرو و یا بزرگ که در آن تمرکز بازار وضعیتی است که در آن یک صنعت یا بازار به وسیله 
هاي موجود است، بنابراین  تمرکز بازار بیانگر تعداد بنگاه و توزیع سهم بازار در میان بنگاه .شود صنعت فعال هستند، کنترل می

...) ده، دارایی و فروش، ارزش افزو مثالً(براي پرداختن به تمرکز بازار باید ابتدا محدوده بازار یا صنعت و سپس متغیر مورد توجه 
) C(اندازه نابرابري توزیع مثالً تولید یا اشتغال در میان بنگاهها باشد، تمرکز  iتعداد بنگاههاي صنعت و  nاگر  .را مشخص نمود

  :توان به صورت تابع زیر نوشت را می
C=F(n,i) 

                                                
1 - Return of Asset 
2- Concentration Ratio 
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0
dn
dc  0و

di
dc بازار  تمرکزت با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، عبارت دیگر با افزایش تعداد بنگاه در یک صنعبه . است

  ).1385دفتر مطالعات اقتصادي، (یابد یابد و با افزایش نابرابري در سهم بازار بنگاهها، تمرکز نیز افزایش می کاهش می

 Cr شاخص نسبت تمرکز بنگاههاي برتر                      :                                             



x

i
itxt SCR

1
 

  x :میزان تعداد بنگاهها براي اندازه گیري نسبت تمرکز ،x  ًمورد مطالعه  بنگاه اول هر صنعت 8یا  4اختیاري بوده و معموال
  .گیرد قرار می

t از کل بازار در سال   i  نسبت سهم بنگاه: Sit 

  .)1382بخشی، (ها سپرده کل به بانک سپرده نسبت: ر است باسهم هر بنگاه براب
این شاخص سهم بازار یا صنعت که متعلق به . گیري تمرکز است ترین شاخص اندازه معیار نسبت تمرکز متداولترین و ساده

مورد استفاده  این روش به دلیل نیازهاي اطالعاتی محدود، بیشتر. دهد بنگاههاي بزرگ و پیشرو در صنعت است را نشان می
  .شود گیرد و در مطالعات تجربی از این شاخص استفاده می قرار می

در مدل تحقیق مثبت باشد چرا که بر اساس این نظریه  )CR(، انتظار داریم که ضریب نسبت تمرکز)SCP(بر اساس نظریه
  .شددر مدل تحقیق مثبت خواهد  α1ود و هاي آن بازار خواهد ب تر در بازار به معناي سود بیشتر براي بنگاه سطح رقابت پایین

  1اندازه بانک  5-3-2-2

: BSIZEit  هاي بانک اندازه بانک برابر است با کل داراییi   در سالt . هاي آن  دارایی ي هر بانک، کل گیري اندازه براي اندازه
ایش دهد و از جهتی دیگر سود را کاهش تواند از یک جهت سود بانک را افز ها می افزایش دارایی. بانک در نظر گرفته شده است

تري عمل نماید و سود خود را افزایش  تواند در مقیاس اقتصادي بهینه ها یک بانک می به این شکل که با افزایش دارایی. دهد
لذا . هاي خود، به سود کمتري دست یابد گذاري دهد و یا اینکه تنوع محصوالت خود را بیشتر کرده  و با پراکنده کردن سرمایه

 .ممکن است مثبت و یا منفی گردد) 1(ضریب اندازه بانک در مدل 

   2سهم بازار بانک  5-3-2-3

MSHARE: سهم بازار  .هاي منتخب هاي بانک هاي بانک به کل سپرده سهم بازاري هر بانک که برابر است با نسبت سپرده
دهی  بین تمرکز در بازار و سود، EH3اساس نظریه  ي بیشتر خواهد بود در چنین شرایطی بر بیشتر به معناي نسبت سپرده

ارتباطی وجود ندارد بلکه بین سهم بازار و بانک است که این ارتباط وجود دارد، چرا که این سهم بیشتر به دلیل کارآتر عمل 
اي نوین و ه اورياي مدیریتی بهتر، تکنولوژي و فنه این کارایی ممکن است به دلیل بکارگیري روش. کردن آن بنگاه بوده است

در واقع انتظار بر . هاي کمتري عمل نمایند و سهم بیشتري از بازار را بدست آورند ها با هزینه باشد که سبب شده این بنگاه... 
آن است که اگر تمرکز در بازار سوددهی در بازار را افزایش دهد آنگاه این فضاي انحصاري توانسته است سود را براي تمام 

ایش دهد و سهم بازاري بیشتر یک بانک تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت ولی اگر تاثیر سهم بازار بر روي سودآوري افزها  بانک

                                                
1 - Bank Size 
2 - Market Share 
3 - efficiency hypothesis 
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. چنانی نخواهد داشت و افزایش سهم بازار سود بانک را افزایش دهد موثرتر و قابل توجه تر باشد آنگاه تمرکز در بازار نقش آن
سهم بیشتر از بازار سودآوري را افزایش دهد و یا اینکه با وجود سهم بیشتر از بازار  البته ممکن است هم تمرکز در بازار و هم

  . سود کاهش یابد

  متغیر فناوري اطالعات و ارتباطات  5-3-2-4

  توان براي فناوري اطالعات و ارتباطات موارد زیر را در نظر گرفت می 

 1دستگاه خودپرداز   1- 4-3-2-4

ATMit:: خودپرداز براي بانک هاي  تعداد دستگاهi  در سالt 

  ي شعب و فروش  هاي پایانه مجموع دستگاه  2- 4-3-2-4

PIP: 2انتقال منابع از نقطه فروش هاي تعداد دستگاه EFTPOS)  (هاي شعب و پایانه )Pinpad(  

  ها یافته وتحلیل تجزیه و مدل برآورد  -6

 به مذکور، روش از گیري بهره با فصل این در که باشد می پانلی ايه داده روش مطالعه، این در استفاده مورد اقتصادسنجی روش
 اختصاص 1388 تا 1383 دوره طی ایران منتخب هاي بانک سودآوري روي بر) ICT(ارتباطات و اطالعات فناوري تاثیر بررسی

 مناسب روش و گرفته تصور کالسیک پانل روش از پانلی هاي داده در تخمین روش انتخاب براي الزم هاي آزمون. است یافته
  .است گردیده انتخاب تصادفی اثرات با و ثابت اثرات با روش دو بین از تخمین

  کالسیک پانل روش براي تخمین مناسب روش انتخاب و گروه اثرات بودن دار معنی آزمون  6-2

دار  به این آزمون، آزمون معنی .هاي پانلی براي برآورد مدل آزمون شده است در این قسمت ابتدا لزوم استفاده از روش داده
 . شود هاي پانلی براي برآورد مدل استفاده می شود که در صورت رد فرضیه صفر از روش داده بودن اثرات گروه گفته می

  ه شکل زیر استنهایی انتخاب شده بمدل 
LROAit = α0 + α1 LCRxt + α2 LBIZE(-1)it +α3 LMSHAREit + α4 ATM(-1)it+ α5 LROA(-1)it+ uit            
                                                                                                                                    (2) 

ها با یک وقفه  اندازه بانک و بازدهی دارایی  باشد، همچنین متغیر قبل از متغیرها به معناي لگاریتم آنها می ،در مدل Lوجود 
هاي خودپرداز به عنوان متغیر فناوري اطالعات و ارتباطات  تعداد دستگاه. اند ظاهر شده )2( به عنوان متغیر توضیحی در مدل

هاي فروش و شعب نیز براي سنجش حساسیت مدل نسبت به فناوري اطالعات  استفاده شده است که در مراحل بعدي از پایانه
  .هد شدو ارتباطات استفاده خوا

                                                
١ - Automated Teller Machine 
2 - Electronic funds transfer point of sale 
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  دار بودن اثرات گروه معنی  آزمون  2-1- 6
هاي منتخب  قبل از ورود به بحث بررسی و تفسیر نتایج و قضاوت در مورد رابطه سودآوري و فناوري اطالعات در بانک

ه آزمون هاي مورد بررسی همگن هستند یا خیر؟ در این آزمون که به وسیله آمار کشور، الزم است ابتدا آزمون شود که آیا بانک
F هاي مورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر به معنی استفاده از روش  گیرد فرضیه صفر، همگن بودن بانک صورت می

نتایج این آزمون . باشد می 1گر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده هاي پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیان داده
، بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم Fدار بودن اثرات گروه با استفاده از آماره آزمون  نتایج آزمون معنی .ارائه شده است) 3(در جدول 

  .باشد هاي پانلی می استفاده از روش داده

 )2(براي مدل  Fنتایج آزمون ): 3(جدول

 ي به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون )Prob(ارزش احتمال

Prob > F = 0/000 F(12, 44) =     5/72   ي  آمارهF 

 محاسبات تحقیق: منبع

 )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی(آزمون انتخاب روش مناسب تخمین پانل کالسیک   6-2-2

  2آزمون هاسمن  6-2-2-1

 4و روش با اثرات تصادفی 3در این مرحله باید از بین دو روش تخمین درپانل کالسیک که به دو صورت روش با اثرات ثابت
، از آماره آزمون )با اثرات ثابت و یا با اثرات تصادفی(هاي پانلی براي تعیین روش تخمین در داده. ست، یکی انتخاب شودا

نتایج این آزمون در . باشد بر اساس این آزمون، رد فرضیه صفر، بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت می. شود هاسمن استفاده می
  .ارائه شده است) 4(جدول 

 )2(نتایج آزمون هاسمن براي مدل ): 4(جدول

 ي به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون )Prob(ارزش احتمال

 Chi-squareي   آماره 126/00 0/0000

 محاسبات تحقیق: نبعم

 ثابت تاثرا با روش مدل برآورد براي که دهد می نشان و بوده صفر فرضیه رد انگریب هاسمن آزمون از آمده دست به نتایج
  .است شده برآورد ثابت اثرات با روش از استفاده با) 2( مدل ادامه، در لذا. باشد می تصادفی اثرات با روش از کاراتر

                                                
1-   Pooled Least Square 
2- Hausman 
3 -Fixed Effect 
4 - Random Effect 
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  1پاگان -آزمون بروش  6-2-2-2

ي صفر  فرضیه. کنیم براي اطمینان بیشتر در رابطه با بکارگیري روش با اثرات ثابت از آزمون بروش پاگان نیز استفاده می
  .ین آزمون نشان داده شده استنتایج ا )5(باشد، در جدول  وجود اثرات تصادفی می عدم  ین آزمون بیانگرا

 )2(پاگان براي مدل  -نتایج آزمون بروش): 5(جدول

 ي به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون )Prob(ارزش احتمال

 Chi-squareي   آماره 1/61 0/2040

 محاسبات تحقیق: منبع

ي  فرضیه نباط کرد کهتوان است می) 5(پاگان مطابق جدول  -ي آزمون کاي دو براي آزمون بروش با توجه به مقدار آماره
  .با اثرات ثابت تخمین بزنیم مدل راتوانیم  گردد و با اطمینان بیشتري می عدم وجود اثرات تصادفی تایید می صفر مبنی بر

  ثابت ثراتا با روش به قیتحق مدل برآورد  6-2-3

 در صورت پانل نامتوازن به 1388تا  1381ي  هاي منتخب طی دوره بانک براي ثابت اثرات با روش به) 2( مدل برآورد نتایج
 ،باشد زمانی این مطالعه براي هر کشور محدود میچون دوره ذکر این نکته هم الزم است که  .است شده داده نشان) 6( جدول

  .باشد یق امکان پذیر نمیمتغیرهاي تحق بررسی ایستایی

                                                
1 - The Breusch – Pagan test 

 نتایج تخمین مدل تحقیق به روش با اثرات ثابت): 6(جدول

  )Prob(ارزش احتمال tمقدار آماره آزمون  ضریب برآورد شده  متغیر
Lroa 1  ---  --- 

C  -29/752  -3/69  0/001  
Lcr  3/8375  3/87  0/000  

Lbsize(-1)  0/242420 1/53 0/132 
Lmshare  -0/695760 -2/77 0/008 
ATM(-1) 0/00055 2/43 0/019 
Lroa(-1)  0/23682 2/14 0/038 

 2R،0/58    2R 13،0/6124:  تعداد بانک   ،62: تعداد مشاهدات

 محاسبات تحقیق: منبع
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  حساسیت و استحکام نتایج  6-3

توان  ي اطالعات و ارتباطات از شاخص دیگري براي این فناوري مینسبت به فناور) 2(جهت بررسی حساسیت نتایج مدل 
 يرو بر) ICT(ارتباطات و اطالعات يفناور هاي فروش و شعب، همچنین براي استحکام نتایج تاثیر استفاده کرد، مثال پایانه

مت ضریب و سطح در صورتی که عال. زنیم ، مدل را با اضافه کردن متغییر ریسک تخمین میمنتخب يها بانک يسودآور
 .توانیم نتایج حاصل از تخمین مدل را با اطمینان تائید و بررسی نماییم داري متغییرهاي اصلی مدل تغییر نکند می معنی

  

  نتایج تخمین مدل با استفاده از متغیرهاي پایانه فروش، شعب و ریسک): 7(جدول

  مدل چهارم  مدل سوم  مدل دوم  مدل اول  متغیر

  احتمال  ضرایب  احتمال  ضرایب  احتمال  بایضر  احتمال  بضرای

Lroa 1  --- 1  --- 1  --- 1  --- 
C  -29/752  0/001  -30/08878  0/002  -30/9181  0/000  -22/4084  0/058  

Lcr  3/8375  0/000  3/43529  0/002  3/89646  0/000  3/81482  0/001  
Lbsize(-1)  0/24242 0/132 0/307195  0/086  0/26124  0/110  0/24426  0/171  
Lmshare  -0/6957 0/008 -0/80886 0/003  -0/74246  0/006  -0/73991  0/007  
ATM(-1)  0/00055 0/019  ---   ---  0/00056  0/018  0/00052  0/064  
Lroa(-1)  0/23682 0/038 0.287084  0.015  0/20376  0/090  0/19817  0/018  

PIP  ---   ---  0/00000265  0/163   ---   ---  0/00000054
1  

0/805  

Lrisk   ---   ---   ---   ---  -0/19937  0/382  -0/20351  0/379  
  62  62  62  62  تعداد مشاهدات

  محاسبات تحقیق: منبع
نسبت به فناوري اطالعات و ارتباطات نسبتا حساسیت کمی دارد، هر ) 2(توان گفت که مدل  ، می)7(بر اساس مدل دوم جدول 

در مدل سوم . دار نیست اما ضریب آن مثبت است مدل دوم معنیر د )PIP(هاي فروش و شعب مجموع پایانهچند که ضریب 
مانند، از لحاظ  مدل تحقیق تقریبا بدون تغییر باقی می هاي اصلی ، با وارد کردن لگاریتم متغیر ریسک، ضرایب متغیر)7(جدول

نیز همان ) 7(ولچهارم از جد مدل .توان از نتایج تخمین مدل تحقیق دفاع کرد باشند لذا می دار می عالمت ثابت هستند و معنی
و لگاریتم ریسک همزمان در ) به عنوان متغییر حساسیت(تخمین مدل اصلی است که متغیر مجموع پایانه شعب و فروش

دار و ثابت هستند،  لگاریتم  با وجود بکارگیري این دو متغیر معنی) 2(ضرایب اصلی مدل . تخمین مدل بکار گرفته شده است
 .دار نیستند هاي فروش و شعب داراي اثر مثبتی هستند هر چند از لحاظ آماري معنی نهریسک و تعداد پایا

با  .شد ارئه) 6(هاي نامتوازن تابلویی طبق جدول  براي داده 1381-1388 یزمان ي دوره یط 5 قیتحق مدل برآورد جینتا
تغیرها را در طی دوره زمانی مورد مطالعه و مدت بین م توان نتایج حاصل از رابطه کوتاه می) 7(و جدول ) 6(توجه به جدول 

  .نمونه مورد بررسی به صورت زیر بیان کرد
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هاي خودپرداز به عنوان شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات بر روي سودآوري  بیانگر اثر دستگاه ATM(-1)ضریب متغیر 
هاي خودپرداز، سودآوري  تعداد دستگاهدهد که به ازاي افزایش یک واحد در  نتایج نشان می. باشد هاي منتخب می بانک
، ما سعی کردیم )7(در مدل دوم جدول . یابد درصد افزایش می 00055/0در سال بعد،   طور متوسط هاي منتخب به بانک

هاي فروش  حساسیت مدل را نسبت به شاخص دیگري از فناوري اطالعات و ارتباطات نشان دهیم، طبق این مدل مجموع پایانه
ي ساالنه تاثیر خود را  هاي خودپرداز با یک وقفه دستگاه. باشد هاي منتخب می ي اثر مثبتی بر روي سودآوري بانکو شعب دارا

هاي  ها باشد ولی دستگاه هاي باالي این دستگاه دلیل هزینه گذارند و این ممکن است به هاي منتخب می بر روي سودآوري بانک
  .ي کمتري دارند دپرداز هزینههاي خو ستگاهپایانه فروش و شعب نسبت به د

هاي منتخب  لگاریتم نسبت تمرکز در بازار است، و ضریب آن بیانگر اثر تمرکز در بازار بر روي سودآوري بانک Lcrمتغیر 
سودآوري توان مشاهده کرد که به ازاي افزایش یک درصد تمرکز در بازار،  می) 6(دست آمده جدول  باشد، از نتایج به می

هاي منتخب  تاثیر مثبت تمرکز در بازار بر روي سودآوري بانک. یابد درصد افزایش می 83/3 طور متوسط تخب بههاي من بانک
یابد و این بر مبناي  ها افزایش می حاکی از آن است که با افزایش انحصار و به تبع کاهش رقابت در سیستم بانکداري، سود بانک

  .کامال قابل دفاع است  SCPي  نظریه
Lbsize(-1) باشد و حاکی از تاثیر مثبت این  مثبت می) 6(باشد که ضریب آن در جدول  ي بانک می دار اندازه متغیر وقفه
  .دار نیست باشد اما از لحاظ آماري معنی هاي منتخب می آوري بانک متغیر بر روي سود

Lmshare  ي  ي هر بانک به کل سپرده نسبت سپردهلگاریتم نسبت سهم بازار است که براي هر بانک عبارت است از
گیرد، این متغیر بایستی داراي تاثیر مثبت و  قرار می SCPي  که در مقابل نظریه EHي  هاي منتخب، بر اساس نظریه بانک

 SCPي  طور که قبال اشاره کردیم بر اساس نتایج تخمین مدل اصلی، نظریه ها باشد ولی همان آوري بانک معناداري بر روي سود
نمایان است که با افزایش ) 6(ي اصلی کامال تایید شد و از نتایج تخمین جدول  مبنی بر تاثیر تمرکز در بازار به عنوان یک مولفه

دهد با افزایش  یابد که نشان می درصد کاهش می 69/0هاي منتخب  طور متوسط سودآوري بانک یک درصد نسبت سهم بازار، به
ها منفی بوده است، همچنین  ها استفاده نشده است و بازدهی ناشی از آن فزایش نسبت سپردهصورت بهینه از ا سهم بازار به

  .ها ناشی از افزایش کارایی نبوده است افزایش سهم سپرده
هاي  باشد که داراي تاثیر مثبتی بر روي سودآوري بانک دار متغیر وابسته مدل تحقیق می متغیر وقفهlroa(-1) متغیر 
 .ها بوده است ي قبل آن هاي منتخب تابعی از بازدهی دارایی دوره دهد که بازدهی داریی بانک نشان می باشد و منتخب می

  گیري نتیجه  -7

، تاثیر مثبت فناوري اطالعات و ارتباطات بر روي سودآوري )2(دست آمده از برآورد مدل  در تحقیق حاضر بر اساس نتایج به
هاي خودپرداز با یک وقفه به عنوان متغیر اصلی فناوري اطالعات و ارتباطات  دستگاه تعداد. هاي منتخب کشور، تایید شد بانک

  .مدت است درصدي در کوتاه 0005/0ي بانکداري الکترونیک با افزایش یک واحد داراي تاثیر متوسط  در زمینه
توان اظهار  م، در مجموع میهاي فروش و شعب نیز شاهد تاثیر مثبتی به عنوان متغییر حساسیت بودی ي پایانه در زمینه

و بکارگیري این  است در کشور ما داري الکترونیک نماد بانک... امروزه پایانه فروش، پایانه شعب، دستگاه خودپرداز وداشت که 
  .تاثیر گذار باشد داري کشور ها و افزایش سودآوري در سیستم بانک ابزار توانسته است بر کاهش هزینه

تواند ناشی از  هاي کشور که خود می هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سودآوري بانک یب متغیربه رغم پایین بودن ضرا
هاي ، با توجه به ارتباط مثبت دستگاههاي کشور باشد هاي سنتی وسیع بانک سهم کم این متغیرها در مقایسه با سایر فعالیت
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داري  هاي بانک ان اظهار داشت که بکارگیري ابزار و روشتو ها می هاي فروش و شعب بر سودآوري بانک خودپرداز، پایانه
همراه داشته، بنابراین، توسعه بکارگیري  ها را به ها، افزایش سودآوري بانک الکترونیک با وجود تمامی مشکالت و محدودیت

  .داري الکترونیکی امري ضروري است فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش بانک
داري کشور داراي تمرکز باالیی است و این به معناي وجود فضاي انحصاري و  است که فضاي بانکذکر این نکته هم الزم 

 83/3برابر مدت   ، مقدار ضریب متغیر نسبت تمرکز در کوتاه)2(بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل  سطح پایین رقابت است،
دهد، در چنین فضایی که رقابت در  ي منتخب کشور خبر میها ، که از تاثیر بسیار باالي وجود انحصار بر سودآوري بانکبود

ها و ابزارهاي نوین در مقایسه با سطح جهانی وجود  ي باالیی براي بکارگیري و پیگیري روش سطح پایینی قرار دارد انگیزه
لحاظ کمی، آهنگ هاي اطالعات و ارتباطات چه از لحاظ کیفی و چه از  نخواهد داشت و به روز رسانی و استفاده از فناوري
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نتايج به دست آمده نشان داد كه در . سازي، مصاحبه به عمل آمدا نيز با استفاده از تكنيك مثلثشهرستانه
ترين فاكتور، سطح تحصيالت، سن و نگرش كشاورزان از اهميت باالتري بين موانع فردي به عنوان اصلي
ه كارت نيز جزء سازي اوليهمچنين عدم پيگيري كشاورزان جهت فعال. نسبت به ساير عوامل برخوردارند

تواند دستاوردهاي مهمي براي توسعه خدمات بانكداري نتايج اين مطالعه مي. گرددموانع مهم محسوب مي
به نحوي كه هر يك از اين عوامل را با تاكيد بر . استان به همراه داشته باشد بين كشاورزان الكترونيك در

  .ر مناطق روستايي و اقشار خاص جامعه، لحاظ نمودبعد فردي، بايستي در ارائه خدمات در آينده به ويژه د

  

   تحليل محتوا ؛مطالعه كيفي ؛كشاورز كارت ؛بانك كشاورزي ؛پذيرش فناوري :كليد واژه ها

  مقدمه

هاي سريع فناوري اطالعات و ارتباطات و بكارگيري آن در نظام بانكي و تاثير امروزه با در نظرگرفتن پيشرفت
گونه تجهيزات افزوده خواهد در تسهيل و تسريع امور، هر روز بر اهميت كاربرد اينعميق ابزار الكترونيكي 

كه از اين تغييرات معموالً تحت عنوان بانكداري ) 2009 ،2؛ چدهاري و تايگي2006، 1اشنايدر(شد 
هاي ههي رقابت جهاني از ددر اين بين، كشور ما نيز به منظور باقي ماندن در عرصه. شودالكترونيك ياد مي

ها انجام داده اي در بانكهاي رايانهاي را در جهت استفاده از سامانههاي گستردهشمسي، تالش 70و  60
هاي گذشته اقدامات وجود داشته، در دهه است و با وجود موانع و مشكالتي كه در راه گسترش اين سيستم
هاي پايانههاي خودپرداز و بانك، دستگاه قابل توجهي در اين زمينه انجام گرفته كه خدماتي از قبيل تلفن

ها اما با تمام اين اوصاف مشاركت افراد در پذيرش اين نوآوري). 1386موغلي، (توان نام برد را ميفروش 
باشد چرا كه اين امر، عاملي است كه بر كيفيت خدمات، رضايت مشتري و در نهايت بسيار حائز اهميت مي
هاي جديد، اين در حالي است كه بسياري از افراد نسبت به استفاده از فناوري گذارد؛حفظ مشتري تاثير مي

هاي جديد به صنعت بانكداري در كشور يكي از موارد ورود اين فناوري). 2004، 3نكسمي(باشند محتاط مي
از وظايف ها در ابتدا بسياري از آنجا كه اين دستگاه. باشدهاي خودپرداز و كارتهاي بانكي ميما  دستگاه

دادند اصلي بانكداري از جمله دريافت، پرداخت، انتقال وجه و غيره را با صرف هزينه و زمان كمتر انجام مي
ها را به خود جلب نمودند به نحوي كه بزرگترين ، توجه بسياري از بانك)2009، 4االتوكان و گلبندون(

                                                 
1Schneider 
2Choudhary and Tyagi 
3Nexhmi 
4Elatokan and Gelbendon 



  
  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بيناولين

 

3 
 

در ايران نيز اين ). 2003، 1تامبوريس و همكاران( ها بوده استها پيرامون اين نوع دستگاهگذاري بانكسرمايه
شوند چرا كه شروع بانكداري ها از سوي مردم به عنوان نماد بانكداري الكترونيك شناخته ميدستگاه

رغم انجام اما به). 1388آماده و جعفرپور، (اندازي آنها همراه بوده است الكترونيك در كشور با نصب و راه
ها، هدف آن به طور كامل محقق نشده ر اين خصوص به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي مناسب دپيشرفت

از طرفي در جامعه ما شمار زيادي از افراد وجود دارند كه به دليل كم سوادي، بيسوادي يا نداشتن . است
مناسب ها بهره توانند از خدمات الكترونيك بانكهاي الكترونيك خودكار، نميمهارت استفاده از سيستم

نسبت به استفاده از  بنابراين بسياري از اقشار پيش گفته،. اندببرند و در اين خصوص دچار مشكل شده
اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه در . هاي بانكي نظر مساعدي ندارندخدمات الكترونيك از جمله كارت

سبتاً نوين در عرصه بانكداري كشور يابي و چگونگي فرهنگ سازي اين پديده ناين ميان به مساله جايگاه
رغم تخصيص منابع مالي فراوان به منظور نهادينه كردن اي كه عليبه گونه. توجه چنداني نشده است

در . استفاده از خدمات بانكداري نوين، همچنان با عدم استقبال مناسب از جانب مشتريان خود همراه است
در استان به منظور توسعه فرهنگ استفاده از خدمات كارت زي بانك كشاور اقداماتتوان به اين راستا مي

تا به صورت اند كشاورز كارت صادر نموده 78497حدود  1389كرمانشاه اشاره نمود كه تا پايان سال 
از طرفي مطالعاتي نيز توسط بانك در اين زمينه انجام . تدريجي فرهنگ مذكور بين كشاورزان توسعه يابد

امه به بررسي مطالعات انجام شده در زمينه اثر متغيرهاي مختلف بر پذيرش بانكداري لذا در اد پذيرفته
  . شودالكترونيك پرداخته مي

  ادبيات موضوع 
در خصوص تاثير متغيرهاي شخصي بر ميزان پذيرش خدمات بانكداري الكترونيك و  هاي پژوهشپيشينه

پالتگلو و (دهند ها را تشكيل ميمشتريان بانك اي ازدهدكه مشتريان جوان، بخش عمدهمي نقش سن نشان 
واكاوي عوامل شخصي كاربران ). 2008، 2سر و گاماسوي؛ كالي2002؛ هوكرافت و همكاران ، 2001اكين، 

ي كارجالوتو و همكاران بر اساس مطالعه. دهدبانكداري اينترنتي در فنالند، نتايج مشابهي را نشان مي
تر كداري اينترنتي افرادي هستند كه تحصيالت عالي داشته، از لحاظ سني جوان، كاربران معمول بان)2003(

اين افراد همچنين از دانش مناسب براي استفاده از رايانه و . اندبوده و از  وضعيت مالي بهتري برخوردار بوده
ه رسيد كه ي خود به اين نتيجدر مطالعه) 2009( 3به طور مشابه سورانتا .بخصوص اينترنت برخوردارند

سال با تحصيالت متوسطه  و  34تا  25مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك غالباً داراي ميانگين سني 

                                                 
1Tomboris et al 
2Calisir and Gamassoy 
3Souranta 
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هاي باشند كه در اين ميان، سن، نقش موثري در پذيرش خدمات و فناوريميانگين درآمدي متوسط مي
رش مشتريان نسبت به بانكداري نيز سن را به عنوان عامل موثري در طرز نگ) 2006(پتيچ و لي. نوين دارد

دهد كه بين سن و استفاده از مطالعات انجام شده در ايران نيز نشان مي. نمايندالكترونيك معرفي مي
هاي خودپرداز تر، كمتر از دستگاهبدين معنا كه افراد مسن. دستگاهاي خودپرداز رابطه معكوس وجود دارد

ها توسط كارت، رابطه معكوس وجود دارد و خريد از فروشگاه همچنين بين سن مشتريان.  كننداستفاده مي
ي خود نشان دادند كه در مطالعه) 1387(جالب اينكه دعايي و كمالي ). 1384پژوهشكده پولي و بانكي، (

هاي بانكي ارتباط بين جنسيت و استفاده از كارت .سن، نقش چنداني در پذيرش بانكداري الكترونيك ندارد
دهد كه نتايج اين مطالعه نشان مي. مورد بررسي قرار گرفته است) 1384(پولي و بانكي  توسط پژوهشكده

اي ديگر، رابطه بين اين در حالي است كه عده. بين اين دو متغير هيچگونه ارتباط معني داري وجود ندارد
؛ هوكرافت، 2003ماتيال، (اند جنسيت و پذيرش خدمات بانكداري الكترونيك را در مطالعات خود نشان داده

 ).2006؛ و عالقبند، 2002

و دعايي ) 1384(هاي بانكي توسط پژوهشكده پولي و بانكي وضعيت درآمد و ارتباط آن با  استفاده از كارت
گونه ارتباط دهد كه هيچنتايج اين دو مطالعه نشان مي. مورد مطالعه قرار گرفته است) 1387(و كمالي 

اين در حالي است كه . هاي بانكي وجود نداردشتريان و استفاده از كارتداري بين وضعيت درآمد ممعني
رابطه بين سطح درآمد و پذيرش خدمات بانكداري الكترونيك ) 2002(و هوكرافت) 2003(ماتيال و همكاران 

 هايتر و داراي درآمد باالتر از كانالاند كه افراد مسناند و بيان كردهرا در مطالعات خود نشان داده
توانند شود چرا كه متغيرهاي ديگري هم مياما موضوع به اينجا ختم نمي. كنندالكترونيك كمتر استفاده مي

بر ميزان پذيرش خدمات بانكداري الكترونيك موثر باشند كه در بين اين متغيرها، نگرش كاربران بسيار حائز 
رقابتي در صنعت بانكداري، معتقدند كه رفتار ، با استفاده از مدل بازار )2001(بيرس و لدرر . باشداهميت مي

. هاي بانكباشد نه ساختار هزينهي خدمات ميي استراتژي تغيير ارائهو نگرش مشتري تعيين كننده
هاي خودپرداز از جانب در بررسي خود تاثير نگرش را بر پذيرش دستگاه) 2009( 1االتوكان و لگبيندون

نيز نشان داده كه برداشت ذهني ) 2007( 2نتايج مطالعات نعيمي. دمشتريان بانكهاي نيجريه نشان دادن
فلورانسوا و . باشدازسودمندي و  سهولت استفاده بر نگرش مشتريان در پذيرش بانكداري اينترنتي موثر مي

-نيز بر اين اعتقادند كه برآوردن انتظارات افراد و تغيير نگرش منفي آنها نسبت به فناوري) 2010(همكاران 

عالوه بر . ها را افزايش خواهد دادي استفاده از اين فناويهاي خودپرداز، انگيزهاي جديد از جمله دستگاه
هاي خودپرداز و كارتها، عوامل ديگري نيز نظير احساس امنيت و اعتماد تاثير نگرش در پذيرش دستگاه

                                                 
1Elatokan and Ligbeldon 
2Naimi 
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معتقدند اعتماد ) 2005( 1ارانشبه نحوي كه اريكسون وهمك. ها موثر هستندمشتري، در پذيرش اين فناوري
به عنوان متغير خارجي تأثير مثبتي در برداشت ذهني از سودمندي و آساني استفاده از بانكداري اينترنتي 

دارد كه استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك، اساساً تحت تاثير اعتماد نيز اظهار مي) 2009(لي . دارد
هاي نيز در مطالعه خود در رابطه با چالش) 2008( 2آبروس و همكارانبه طور مشابه . گيردافراد قرار مي

لذا بحث . نمايندپيش روي بانكداري اينترنتي، امنيت را به عنوان يكي از عوامل موثر بر پذيرش معرفي مي
نتايج ). 2005، 3زاي و همكارانيوسف(باشد امنيت در خدمات بانكداري الكترونيك بسيار حائز اهميت مي

دستگاههاي نشان داد كه عامل اصلي موثر بر تمايل افراد به پذيرش ) 2010(العه فلورانسوا و همكاران مط
ي كارنيا و در همين راستا نتايج مطالعه. باشددر بانكهاي نيجريه، اعتماد و مباحث امنيتي مي خودپرداز
رونيك، متاسفانه در كشورهاي در در چين نشان داد عليرغم مزاياي فراوان بانكداري الكت) 2010( 4همكاران

حال توسعه اين موضوع با استقبال چنداني از جانب افراد مواجه نشده و يكي از موانع اصلي عدم پذيرش را 
لياو و . كنندامنيت و عدم اعتماد مشتريان بانك به خدمات ارائه شده از طريق بانكداري الكترونيك عنوان مي

بر تعامل مشتريان با خدمات بانكداري الكترونيك به اين نتيجه رسيدند در بررسي خود مبني ) 2008(وانگ 
توانند در پذيرش بانكداري كه عواملي همچون درك از سودمندي، درك از سهولت استفاده و امنيت مي

نيز در بررسي بانكداري ) 2008(به طور مشابه ازمير و ترات . الكترونيك از جانب مشتريان موثر باشند
در تركيه به اين نتيجه دست يافتند كه مباحث مربوط به اعتماد و امنيت تاثير قابل توجهي در  الكترونيك

  .ها داردپذيرش كانالهاي الكترونيك بانك
توان در مطالعات ديگري نيز به ساير عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اشاره شده است كه از جمله آنها مي

كه سودآوري و رضايت كاربران را به عنوان عوامل موثر بر پذيرش  را مثال زد) 2007(اريكسون و نيلسون 
قصد و نيت مشتري را در ميزان پذيرش موثر  ،)2006( 5ي چنگ و همكارانشنتايج مطالعه. نمايندمعرفي مي

نيز در ) 2007(شاه و همكاران در زمينه عوامل موثر بر موفقيت بانكداري الكترونيك، حسين. دانندمي
توانند پذيري و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك ميد دريافتند كه سرعت ارائه خدمات، انعطافبررسي خو

در زمينه محركهاي پذيرش بانكداري الكترونيك در . ساز توسعه هرچه بيشتر خدمات الكترونيك باشندزمينه
اند كه در آن به نقل از دادهاي انجام در بانك كارآفرين مطالعه) 2009(بين مشتريان بانك، البدوي و قرايي 

دهي راحت به مشتري، توجه به تقاضاي مشتريان، خدمات ، سرعت ارائه خدمات، سرويس)2001(آالدواني 

                                                 
1Eriksson et al 
2Aburrous et al 
3Yousoufzay et al 
4Carnia et al 
5Cheng et al 
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هاي اداري را به عنوان عوامل موثر بر پذيرش نوآوريها توصيه خدمات و هزينه بانكداري نوين، كاهش هزينه
تواند بيشترين دارند كه درك مزاياي بانكداري الكترونيك، مينيز اعتقاد ) 2008(كاي و همكاران . نمودند

نيز نتايج ) 2008(در مطالعه ازمير و ترات در تركيه . تاثير را در استفاده از خدمات الكترونيك داشته باشد
در مطالعه خود عالوه بر درك سودمندي ) 2010(اين در حالي است كه جين و كيم . مشابهي به دست آمد

در . دانندستفاده، خودكارآمدي و ريسك را نيز بر استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك موثر ميو سهولت ا
. دانندتجربه قبلي فرد را در استفاده از دستگاههاي خودپرداز موثر مي) 2008(نهايت كاي و همكاران 

خگويي به آن است عبارت بنابراين با توجه به مطالب گفته شده، مسئله اساسي كه اين پژوهش به دنبال پاس
توانند كنند و اينكه چه متغيرهايي مياست از اينكه چرا برخي از كشاورزان، از اين فناوري نوين استفاده نمي

لذا اين پژوهش با استفاده از روش كيفي و نظرسنجي از افراد به . بر تغيير الگوي رفتاري آنان تاثير گذار باشد
از كشاورز كارت توسط كشاورزان از دو ديدگاه كشاورزان و كارشناسان امور بررسي موانع و مشكالت استفاده 

  .پردازدبانكي مي

  تحقيقروش 

ي ي مستقيم، مصاحبههاي مشاهده ها از روشپژوهش حاضر از نوع كيفي بوده كه به منظور گردآوري داده
حاضر را دو گروه كنشگران مقوله ي آماري پژوهش  جامعه. هاي متمركز بهره گرفته شدعميق و مطالعه گروه

هاي روانسر، گروه اول كشاورزان داراي كشاورز كارت در سطح شهرستان. اندكشاورز كارت تشكيل داده
و گروه دوم را رؤساي شعب و كارشناسان بانك كشاورزي چهار ) نفر 36(كنگاور، صحنه و اسالم آباد غرب 

ي گروه اول ابتدا ليست كشاورزان داراي كشاورز كارت در ي آماردر جامعه. شهرستان مذكور تشكيل دادند
ها هدفمند، نمونه گيري كشاورزي دريافت گرديد و با روش نمونه  سطح چهار شهرستان ذكر شده از بانك

) 2009، 1حسين(ها سوسازي داده به منظور روا و پايا ساختن ابزار تحقيق حاضر از تكنيك سه. انتخاب شدند
- مختلف و در مكان) شخص(ها در چند زمان متفاوت ، از چندين منبع دين صورت كه دادهاستفاده گرديد ب

هاي حاصل از پژوهش، شامل تحليل محتوا روند تجزيه و تحليل داده. آوري گرديد ها و فضاهاي مختلف جمع
 4نتخابيو كدگذاري ا 3، كدگذاري محوري2گانه كدگذاري در تئوري بنياني يعني كدگذاري بازو مراحل سه

ي هاي ميداني و كليهبه اين ترتيب كه، يادداشت. سازي صورت گرفتدر كدگذاري باز، عمل مفهوم. باشدمي
ها بيرون ها، بازخواني و جمالت كليدي موجود در نوشتهآوري شده حاصل از مصاحبههاي جمعنوشته

                                                 
1Hussein 
2Open coding 
3Axial coding 
4Selective coding 
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در . ها تشكيل گرديدد و زيرطبقهسپس عباراتي كه ماهيت مشابه داشتند با يكديگر ادغام شدن. كشيده شد
هاي جامع و مانع بندي و طبقهي قبل، دستههاي حاصل از مرحلهي كدگذاري محوري، زير طبقهمرحله

ي آخر يعني كدگذاري انتخابي، تمامي مراحل به صورت توأم مورد توجه قرار گرفت و در مرحله. تشكيل شد
  .داد، شناسايي شدمي مفهوم اصلي كه داده ها را حول يك محور قرار

  ها و نتايج يافته

، در بين عواملي كه كشاورزان به عنوان موانع استفاده از )1جدول شماره(هاي پژوهش با توجه به يافته
در اين . است اند، سطح سواد پايين بيشترين فراواني را به خود اختصاص دادهكشاورز كارت مطرح نموده

. باشندبه دليل بيسوادي و يا كم سوادي، غالباً قادر به استفاده از كارت نمي اندراستا كشاورزان اذعان داشته
توان به مطالعات كارجالوتو و نمايد كه از جمله آنها مينتايج برخي از مطالعات نيز اين يافته را تصديق مي

معموالً افرادي اند كه كاربران بانكداري الكترونيك، ايشان بيان داشته. اشاره نمود) 2003( 1همكارانش
. اندتر بوده و از وضعيت مالي بهتري برخوردار بودههستندكه تحصيالت بااليي داشته، از لحاظ سني جوان

افزودند، سطح تحصيالت افراد، تأثير بسزايي در ) 2003( 2همچنين در پژوهش مشابهي، ماتيال و همكارانش
از طرف ديگر، برخي از كشاورزان . فنالند داشته استها در پذيرش بانكداري اينترنتي در ميان مشتريان بانك

احساس مي كردند كه با دريافت كشاورز كارت، مبلغي پول به عنوان حساب اوليه از طرف بانك براي آنها در 
  .نداشتندفعالسازي كارت تمايلي به تصور اشتباه خود شدند، اما هنگامي كه متوجه . كارت منظور شده است

   

                                                 
1Karjaluoto et al 
2Mattila et al 
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  داليل عدم استفاده از كشاورز كارت توسط كشاورزان از ديدگاه كشاورز  -1جدول 
 اولويت  فراواني  هاگويه رديف

  1  12  سطح سواد پايين  1
  1  12  عدم نياز سنجي  2
  2  11  سازي اوليه كارت عدم پيگيري به منظور فعال  3
  2  11  نوع ارتباط كشاورزان با بانك   4
  3  10  گذاري در بانك كشاورزيمالي كافي جهت سرمايهعدم دسترسي به منابع   5
  4  6  عدم آگاهي و آشنايي نسبت به چگونگي استفاده از كارت  6
  4  6  هاي ديگراحساس عدم نياز به وجود كشاورزكارت به دليل دارا بودن كارت  7
  4  6  هاي خودپردازتعداد شعب و دستگاه  8
  5  5  ترس از برداشت پول از حساب به دليل بدهكاري   9

  5  5  عدم شناخت نسبت به مزاياي استفاده از كارت  10
  6  4  عدم مراجعه كشاورزان به بانك به دليل شلوغي بانك و تعداد كم كارمندان  11
  6  4  موانع رفتاري  12
  7  3  مسن بودن و عدم آگاهي  13
  7  3  ها به حساب ساير بانك) ذرت و چغندرگندم، (واريز پول محصوالت اصلي   14
  7  3  هاواريز يارانه به ساير حساب  15
  8  2  ترس كشاورزان از برداشت خسارت بيمه از حسابشان در برخي موارد  16
  8  2  فرهنگ سازي و اطالع رساني  17
  9  1  ذهنيت كشاورزان   18
  9  1  ذهنيت منفي كشاورزان   19
  9  1  ساير بانكها كه دوست و آشنايي در آن دارند مراجعه اغلب كشاورزان به  20
  9  1  بعد مسافت  21

  

گذاري در يكي ديگر از موانع مطرح شده توسط كشاورزان، عدم دسترسي به منابع مالي كافي جهت سرمايه
البته اين موضوع بيشتر به دليلي بدهكاري اغلب كشاورزان به بانك كشاورزي است كه . بانك كشاورزي است

گذاري در بانك بخاطر ترس از افشاي ميزان دارايي و برداشت از حساب توسط بانك، آنها تمايلي به سرمايه
ها، كشاورز كارت را اي از كشاورزان، به دليل دارا بودن كارت ساير بانكعده از طرف ديگر. كشاورزي ندارند
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دهند و اصوالً نيازي بانكي خود را انجام ميها عمليات كردند كه با همان كارتدانستند و اظهار ميالزم نمي
از طرفي به اعتقاد كشاورزان، يكي ديگر از عواملي كه مانع از استفاده از . اندبه صدور چنين كارتي نداشته

شاهد آن هم . كشاورز كارت شده است، عدم آگاهي و آشنايي كافي نسبت به چگونگي استفاده از كارت است
. "داد؟نبايد كسي روش استفاده از آن را به ما ياد مي": گفتكه با لحن تندي مي اي استكشاورز سالخورده

در اين راستا  نا آشنايي با فناوري، توسط كاربر در تحقيقات متعددي مورد بررسي قرار گرفته است 
كه همين موضوع، ) 1387؛ كياكجوري و نوبتي، 1387؛ دعايي و كمالي، 1384پژوهشكده پولي و بانكي، (

نيز بر اين باورند ) 2009( 1دمولين و زيرا. شودسبب كاهش انگيزه افراد براي استفاده از اين نوع خدمات مي
به . باشدها ميهاي الكترونيكي، ناشي از پيچيدگي اين كارتكه علت عدم تمايل افراد به استفاده از كارت

ند و قادر به يادگيري آن نباشد در دفعات كعنوان مثال وقتي كه فرد براي اولين بار از كارت استفاده مي
نويسند، در اين راستا مي) 2007( 2چانگ و همكاران. دهداز خود نشان نمي بعدي، تمايلي به استفاده كارت

دارند كه اوالً ) مانند كارت هاي الكترونيكي(هنگامي افراد تمايل به استفاده از وسايل الكترونيكي جديد 
عدم شناخت . اطالعات الزم در مورد آن ها را كسب كرده باشند و ثانياً به پردازش آن  اطالعات بپردازند

كه برخي از كشاورزان آن را مانع استفاده از است املي نيز به عنوان عنسبت به مزاياي استفاده از كارت 
اين در حالي است كه آشنايي با مزاياي يك فناوري جديد، نقش مهمي در ميزان . اندكشاورز كارت ذكر كرده

اظهار داشته كه ) 2009( 3ي ضريب امنيت و اعتماد، ليدر زمينه. نمايدپذيرش آن در بين افراد ايفا  مي
گيرد و هنوز تعداد زيادي از اري الكترونيك، اساساً تحت تاثير اعتماد افراد قرار مياستفاده از خدمات بانكد

- افراد، پذيرش چنين خدماتي را عليرغم مزاياي بسيار آن از قبيل سرعت باال و هزينه پايين، بخاطر نگراني

اصلي از جمله  برخي نيز واريز پول محصوالت. كنندهاي امنيتي و عدم اطمينان به سيستم بانكي، رد مي
ها را مانعي اصلي در ها و يا واريز پول يارانه به ساير حسابگندم، جو و چغندر را به حساب ساير بانك

به عنوان مثال، پول گندم به حساب بانك ملت، جو به حساب بانك . انداستفاده از كشاورزكارت مطرح كرده
ا نيز به حساب مهرگستر واريز گرديده و ديگر هملي، چغندر به حساب بانك تجارت و بانك ملي و يارانه

  .تمايلي به استفاده از كشاورز كارت توسط كشاورزان وجود نداشته است
اين موارد در . شودهمين موارد به عنوان مانعي بر سر راه استفاده از كشاورز كارت توسط كشاورزان تلقي مي

دند كه برآوردن انتظارات افراد و تغيير نگرش منفي بر اين اعتقا) 2010( 4حالي است كه فلورانسو و همكاران
ها را افزايش ي استفاده از اين فناويهاي خودپرداز، انگيزههاي جديد از جمله دستگاآنها نسبت به فناوري

                                                 
1Demoline and Zira 
2Chung etal 
3Lee 
4 Foloranso 
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اي نيز فاصله بانك تا محل زندگي و يا بانكي كه دوست و آشنايي در آنجا داشته باشند را عده .خواهد داد
دادند به بانكي مراجعه نمايند كه نزديكتر لذا ترجيح مي. دانستندر انتخاب بانك، توسط خود ميعاملي مهم د

انجام گرفته به اثبات رسيده است به نحوي كه ) 2009( 1اي كه توسط كانهمين مورد در مطالعه. باشد
  . باشدبانك مياند كه پذيرش بانكداري الكترونيك عموماً تحت تاثير فاصله از ايشان اظهار داشته

ها در خصوص داليل عدم استفاده از كشاورز كارت نتايج نظر سنجي از مسئولين شعب مركزي شهرستان
ها همانطور كه يافته. آورده شده است 2توسط كشاورزان نيز مورد بررسي قرار گرفت كه در جدول شماره 

يارانه و پول محصوالت اساسي به  دهد، بيسوادي و مسن بودن اغلب كشاورزان و همچنين واريزنشان مي
شود، مطرح گرديده ساير بانكها به عنوان عوامل اصلي كه مانع از استفاده كشاورز كارت توسط كشاورزان مي

در خصوص سن، نتايج برخي از مطالعات اين يافته را تصديق . اندو بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده
؛ هوكرافت و 2001پالتگلو و اكين، (لكترونيك، غالباً افرادجوان هستند نمايد كه مشتريان بانكداري امي

نيز سن را به ) 2007( 3در تحقيقي مشابه، گوررو و همكاران). 2008، 2؛ سيگدم و گاماسوي2002همكاران، 
مطالعات انجام . نمايندعنوان عامل موثري در طرز نگرش مشتريان نسبت به بانكداري الكترونيك معرفي مي

بدين . دهند كه بين سن و استفاده از كارتهاي بانكي، رابطه معكوس وجود داردده در ايران نيز نشان ميش
و لسر ) 1387(اين در حالي است كه دعايي و كمالي . كنندتر كمتر از كارتها استفاده ميمعنا كه افراد مسن

در پذيرش بانكداري الكترونيك  ي خود نشان دادند كه سن، نقش چندانيدر مطالعه) 2005( 4و همكاران
   .ندارد

   

                                                 
1 Kahn 
2Cigdem and Gamassoy 
3Guerrero et al 
4Lasser et al 
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  هاداليل عدم استفاده از كشاورز كارت توسط كشاورزان از ديدگاه مسئولين شعب مركزي شهرستان  - 2جدول 
  اولويت  فراواني هاگويه  رديف

  1  4 بيسوادي و مسن بودن اغلب كشاورزان 1
  1  4 واريز يارانه و پول محصوالت به ساير بانكها 2
  2  3 اطالع رساني و عمومي نشدن فرهنگ بانكداري الكترونيك 3
  2  3 عدم نيازسنجي  4

5  
ترس از ابهام و برداشت از حساب به دليل بدهكار بودن اغلب آنها به بانك 

  كشاورزي
2  3  

6  
مشاهده ( ويژگيها و عادات خاص كشاورزان كه هميشه تمايل به درك عينيات دارند

  )فيزيك پول
2  3  

  3  2 تمايل كشاورزان به مراجعه به شعب بانك كشاورزي به دليل شلوغي شعب عدم 7
  3  2 نبود آگاهي و آشنايي كافي با كشاورزكارت 8
  3  2  زيرساختها 9

  4  1 مفقود شدن كارت در همان ابتدا توسط كشاورز 10
  4  1  هاعدم توزيع مناسب و اصولي كارتها به كشاورزان از جانب دهياري 11
  4  1 )در روانسر(فعال بودن سيستم مهر در منطقه عدم 12
  4  1 عدم پيگيري كشاورزان به منظور فعال سازي اوليه كارت 13

  
ها مخفي نمانده و سد راه استفاده از از جمله موارد ديگري كه از ديد مسئولين شعب مركزي شهرستان

توان به مواردي از جمله؛ ويژگيها و عادات خاص كشاورزان كه هميشه تمايل به كشاورز كارت شده است مي
درك عينيات دارند، عدم تمايل كشاورزان به مراجعه به شعب بانك كشاورزي به دليل شلوغي شعب و نبود 

ب كه هر كدام از اين موارد به نوعي توسط مسئولين شع. آگاهي و آشنايي كافي با كشاورزكارت اشاره نمود
ها به كشاورزان در برخي موارد نيز عدم توزيع مناسب و اصولي كارت. ها مطرح شده استمركزي شهرستان
ها، مفقود شدن كارت در همان ابتدا توسط كشاورز و عدم پيگري جهت اعالم مفقودي و يا از جانب دهياري

تقاد مسئولين شعب مركزي به اع. سازي اوليه كارت از جانب كشاورز، مانع از استفاده شده استفعال
ها ي محوله را درست انجام نداده و توزيع كارتها، وظيفهها در اين راستا خانه كشاورز و دهياريشهرستان

ها در زمينه مشكالت ها، توسط مسئولين شعب مركزي شهرستانهمچنين مطابق يافته. رضايت بخش نبود
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هاي كاري شركتالت ارتباطي، قطع خطوط تلفن، كمها مواردي از جمله؛ وجود مشكمربوط به زيرساخت
هاي ها و يا فروشگاهها در مراكز فروش نهادهها، مشكالت نصب كارتخوانمجري پخش و نصب دستگاه

همچنين نتايج نظر سنجي از مسئولين ستادي بانك كشاورزي در استان در خصوص . روستايي مطرح گرديد
همانطور كه . آورده شده است 3توسط كشاورزان در جدول شماره داليل عدم استفاده از كشاورز كارت 

شود از ديدگاه مسئولين ستادي بانك كشاورزي، سطح سواد پايين كشاورزان، واريز پول مالحظه مي
ها، عدم آگاهي و آشنايي نسبت به كشاورز كارت و  توجيه نبودن محصوالت اصلي به حساب ساير بانك

به عنوان مهمترين موانع بر سر راه استفاده از كشاورز كارت توسط كشاورزان  كشاورز نسبت به كاركرد آن
هاي خودپرداز از روستا نيز مانع از دسترسي مناسب كشاورزان همچنين فاصله زياد دستگاه. مطرح شده است

) 2010( 1ي كارنيا و همكاراندر همين راستا نتايج مطالعه .شودبه خدمات الكترونيك بانك كشاورزي مي
الكترونيك، متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه اين موضوع با  نشان داد عليرغم مزاياي فراوان بانكداري

استقبال چنداني از جانب افراد مواجه نشده و يكي از موانع اصلي عدم پذيرش را امنيت و عدم اعتماد 
البته اعتماد مشتريان بانك به . نندكمشتريان به خدمات ارائه شده از طريق بانكداري الكترونيك عنوان مي

؛ چن و همكاران،  2000جاواردنا و فلي،(خدمات بانكي در تحقيقات متعددي مورد بررسي قرار گرفته است 
كشاورزان در اظهارات خود بيان همچنين همانطور كه قبالً اشاره شد،  ).2002؛ لييائو و چونگ، 2002
ها براي آنان مزيت خاصي به همراه نداشته است، اما بانك اند كه بانك كشاورزي نسبت به سايرداشته

اند كه بانك كشاورزي در زمينه مسئولين ستادي بانك، خالف اين ادعا را قبول داشته و همگي بر اين عقيده
هاي نوين بانكي ها عقب نمانده بلكه در اكثر مواقع پيشرو و مبتكر طرحارائه  خدمات  نه تنها از ساير بانك

  . اشدبمي
   

                                                 
1Carnia et al 
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  داليل عدم استفاده كشاورز كارت توسط كشاورزان از ديدگاه مسئولين ستادي بانك كشاورزي استان  -3جدول 
  اولويت  فراواني هاگويه  رديف

  1 9 سطح سواد پايين كشاورزان  1

2  
ها غير از واريز پول محصوالت اصلي به حساب ساير بانك

  كشاورزي
9  1  

  1 9 به كشاورز كارتعدم آگاهي و آشنايي نسبت  3
  1 9 توجيه نبودن كشاورز نسبت به كاركرد كارت  4
  2 8 بعد مسافت  5
  3 6 ها، غير از كشاورز كارتواريز يارانه به ساير حساب  6
  3 6 ترس از برداشت پول از حساب به دليل بدهكاري  7
  4 5 اي از كشاورزانعدم صدوركارت براي عده  8
  5 4  هاي اعتباري غير از كشاورز كارتدارا بودن ساير كارت  9

  5 4 تعداد شعب  10
  5 4 موانع رفتاري  11
  6 1 هامشكل زيرساخت  12

  

ها، مرحله بعد آغاز پس از ارائه نظرات گروههاي مورد مطالعه در قالب كدگذاري باز، به منظور يافتن مقوله
ي در مرحله. ها تشكيل گرديدو زيرطبقه لذا عباراتي كه ماهيت مشابه داشتند با يكديگر ادغام. گرديد

بندي شدند و طبقات جامع و مانع تشكيل ي قبل، دستههاي حاصل از مرحلهكدگذاري محوري، زير طبقه
واكاوي نتايج در ارتباط با . بهره گرفته شد 1كه جهت استخراج نتايج و ديدگاه افراد، از تحليل محتوا. شد

اي به همراه موانع پيش روي استفاده از كشاورز كارت نشان داد كه اين موانع به ترتيب در طبقات جداگانه
  .باشدمي 4اجزاي هر يك از آنها به شرح جدول شماره 

  
  
  
  

                                                 
1Content Analysis 
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  موانع پيش روي استفاده از كشاورزكارت -4جدول 
  اجزاء  موانع طبقات

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  فردي
  سازماني
  ارتباطي
  آموزشي

  ريزيبرنامه
  زيرساختي

  ، تفكرات خاص كشاورزو احساس عدم امنيت سطح سواد، سن، درآمد، نگرش، احساس عدم نياز، اضطراب
  واريز پول محصوالت اساسي و يارانه به ساير حسابها، سيستم تبليغات بانك

  هاي الكترونيكيستمبه س شلوغي شعب، بعد مسافت، عدم اعتماد كشاورز
  رساني، عدم شناخت كشاورزان نسبت به مزاياي كشاورزكارت، عدم آگاهي از نحوه استفادهاطالع

  نحوه توزيع كارتها، مفقودي كارت
  زيرساختهاي مخابراتي و قطعي سيستم 

  

  بررسي موانع استفاده از كشاورز كارت در گروههاي مورد مطالعه به تفكيك طبقات

هاي به دست آمده در قسمت قبل نيز در گروههاي مورد مطالعه، بررسي شد كه نتايج آن در مقولههر يك از 
شود اكثر كشاورزان در طبقات اول و سوم قرار همانطور كه مشاهده مي. ارائه شده است 5قالب جدول شماره 

-ي، بيش از ساير عوامل مياند و اين بدان معناست كه اين افراد اعتقاد داشتند موانع فردي و ارتباطگرفته

اين در حالي است كه از ديدگاه كشاورزان موانع زيرساختي و سازماني . توانند به عنوان يك مانع عمل كنند
ها به اعتقاد مسئولين شعب مركزي اين در حالي است كه مطابق يافته. كمتر مورد توجه قرار گرفته است

كه به اعتقاد ايشان، موانع فردي . اندبه خود اختصاص داده ها، طبقات اول و دوم بيشترين سهم راشهرستان
جالب اينكه ايشان نيز همانند . و سازماني به عنوان اصلي ترين موانع بر سر راه كشاورزان قرار گرفته است

. اندموانع فردي را مهمترين مانع ذكر كرده) هامسئولين شعب دهستان(و دوم ) كشاورزان(گروه اول 
ايشان . اندنيز اشاره داشتهچهارم  عالوه بر طبقه اول به طبقهحوزه سرپرستي بانك،  لينهمچنين مسئو

معتقدند كه موانع فردي و آموزشي مهمترين موانع پيش روي استفاد از كشاورز كارت توسط كشاورزان 
  .است
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  موانع استفاده از كشاورز كارت به تفكيك گروههاي مورد مطالعه  -5جدول 

    رديف
  كشاورزان

مسئولين شعب 
  مركزي شهرستان

حوزه 
  سرپرستي

    مجموع

    79 26 9 36 فردي  1
    33 15 6 8 سازماني  2
    55 17 3 32 ارتباطي  3
    42 18 5 13 آموزشي  4
    31 12 4 12 عدم برنامه ريزي  5
    16 5 3 6 زيرساختي  6
    - 93 30 109 مجموع  7

  

واكاوي نتايج در مجموع نيز حاكي از آن است كه در بين موانع استفاده از كشاورز كارت در مجموع، موانع 
، احساس عدم هاي الكترونيكي و كارتسيستمنسبت به ) نگرش(سطح سواد، سن، درآمد، ذهنيت (فردي 
ورد مطالعه در بين بيشترين آراء را به خود اختصاص داده است و گروههاي م) احساس عدم امنيتنياز، 

گانه، اين عامل را مهمترين مانع بر سر راه استفاده از كشاورز كارت توسط كشاورزان تشخيص موانع شش
همچنين موانع آموزشي . اندپس از آن نيز موانع ارتباطي به عنوان دومين مانع مهم، شناسايي نموده. اندداده

سبت به مزاياي استفاده از كشاورز كارت و نحوه عدم اطالع رساني مناسب، عدم شناخت كشاورزان ن(
، در مجموع پس از موانع فردي و ارتباطي، نسبت به ساير موانع از اهميت بيشتري برخوردار )استفاده از آن

  .است

  توصيه هاجمع بندي و 

و به نتايج به دست آمده نشان داد عليرغم اينكه بانك كشاورزي در راستاي خدمت به جامعه روستايي كشور 
طور خاص كشاورزان، اقدام به ارائه خدمتي نوين به اين قشر از جامعه نموده است اما به دليل وجود برخي 

ها يافته. شرايط خاص فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ارباب رجوع خود، تا حدودي با چالش مواجه شده است
اد گروههاي مورد مطالعه، موانع فردي به حاكي از آن است كه در بين موانع استفاده از كشاورز كارت، به اعتق

شود و بقيه فاكتورها به ترتيب اهميت و ميزان ترين فاكتور محسوب ميترين و كليديعنوان اصلي
در بين موانع فردي، . ريزي و زيرساختيتاثيرگذاري عبارتند از موانع ارتباطي، آموزشي، سازماني، برنامه

لذا در اين . باشدشود، سطح سواد و سن كشاورزان ميكشاورز كارت ميمهمترين عاملي كه مانع استفاده از 

 گروهها

 موانع
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به نحوي كه . گرددزمينه، طراحي مناسب دستگاهها و ارائه راهنماي ساده براي استفاده كشاورزان توصيه مي
بوده و حتي كشاورزان مسن و بيسواد نيز در استفاده از آن دچار مشكل ) كشاورزپسند(دستگاهها كاربرپسند 

و يا حتي راهنماي صوتي به زبان محلي را در ) طرحهاي گرافيكي(توان راهنماي تصويري نشوند كه مي
باشند، از طرفي به اقتضاي سن كشاورزان كه اكثراً مسن مي. سفارش طراحي دستگاهها مدنظر قرار داد

از تصاوير و يا  صفحه نمايش دستگاههاي كارتخوان و خودپردازها، ويژه آنان طراحي گردد به نحوي كه
نوشتارهايي با فونت درشت استفاده شود تا كشاورزاني كه به دليل باال رفتن سن، ممكن است تا حدودي 

همچنين نتايج به دست آمده نشان داد كه . اند در اين زمينه با مشكل مواجه نشونددچار ضعف بينايي شده
نع فردي، مانع استفاده كشاورز كارت توسط در مجموع، موانع ارتباطي به عنوان دومين عامل پس از موا

ترين شود كه در اين بين، عدم پيگيري كشاورزان جهت فعالسازي اوليه كارت به عنوان اصليمي كشاورزان 
ها، شود ترتيبي اتخاذ گردد تا در سطح دهستانلذا توصيه مي. مانع به ويژه از جانب كشاورزان مطرح شد

فاصله زياد شعب بانك و يا دستگاههاي خودپرداز از محل  .عب انجام شودفعالسازي كارتها توسط همين ش
باشد كه استفاده از كشاورز كارت ميتباطي، عاملي اصلي در عدم رزندگي كشاورزان نيز به عنوان يك مانع ا

-گاهبه دست 90توان به برنامه عملياتي بانك براي تجهيز تمامي شعب روستايي تا پايان سالدر اين راستا مي

با اين اقدام بانك  رسدباشد و به نظر مياشاره نمود كه گامي مثبت در جهت رفع اين مانع مي ATMهاي 
از طرفي از آنجا كه . كشاورزي، يكي از مهمترين موانع استفاده از كارت توسط كشاورزان مرتفع گردد

گردد توصيه مي اشد از اين روببر ميبر و هزينهتاسيس شعب جديد روستايي نيازمند مجوزهاي خاص، زمان
اي جهت كاربرد دستگاههاي خودپرداز سيار در ساعته و برقراري ارتباط ماهواره 24حداقل با احداث شعب 

البته اين امر نيز . ها تا حدودي اين مشكل را مرتفع نمودسطح روستاها و يا حداقل در سطح دهستان
 .بدطلحمايت بيش از پيش دولت در اين زمينه را مي

شود ها موانع آموزشي نيز از جمله موانع اصلي پيش روي استفاده از كشاورز كارت محسوب ميمطابق يافته
رساني مناسب در زمينه كارتها و همچنين عدم وجود سازي صحيح و اطالعكه در اين بين عدم فرهنگ

لذا . شوندورها محسوب ميآموزش كافي در زمينه استفاده از كارت توسط كشاورز، از جمله مهمترين فاكت
 - اي فنينامه اجرايي بين بانك و مسئولين شركتهاي خدمات مشاورهشود با ايجاد تفاهمپيشنهاد مي

سپاري فعاليتهاي تبليغاتي بانك به اين شركتها اقدام شود تا شركتها به مهندسي كشاورزي، نسبت به برون
مدت، مناسب و كاربردي، نحوه كاربرد خدمات ي كوتاههاي آموزشعنوان بازوهاي اجرايي با برگزاري دوره

نوين بانكي از جمله كارت و مزاياي استفاده از اين خدمات را آموزش داده و موجبات استفاده هرچه بيشتر 
  .سپرداي توان توزيع كارتها را به شركتهاي خدمات مشاورههمچنين مي. كشاورزان از آن را فراهم آورند
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  :تشكر و قدرداني

باشد كه با حمايت مالي اداره كل تحقيق و توسعه مي 102946/92ين مقاله حاصل قرارداد طرح پژوهشي ا
به انجام رسيده است كه بدينوسيله از  غالمرضا قريشي و ابوالفضل صالحيانبانك كشاورزي و همكاري آقايان 

  .آيدايشان تشكر به عمل مي
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  يدهچك

باشد. در واقع هر ميهاي اطالعات تامين امنيت سيستم ها،سازمان شدههاي شناختهمندينيازامروزه يكي از 

افزارهاي اي اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از ورود و فعاليت هكرهاي شبكه و نرمنيازمند پارهسازماني 

باشد. اما واقعيت اين است كه هرگز نمي توان جلوي ورود تمامي افراد و نرم افزارهاي غيرمجاز و مخرب مي

رانه، نيازمند اتخاذ اقدامات واكنشي ها عالوه بر اقدامات پيشگيفعاليت آنها را به طور كامل گرفت. لذا سازمان

ها و هايي كه سازمانحلباشند. يكي از راهافزارها ميبه منظور برخورد با ورود احتمالي اين افراد و نرم

باشد كه با نام اختصاري رخداد ميهماهنگواكنشبرند ايجاد گروههاي بزرگ به اين منظور به كار ميشركت

شود. در اين مقاله به مطالعه و بررسي فرآيندهاي كاري گوهر و شاخصهاي ارزيابي هر گوهر از آنها ياد مي

شود. باال بودن كارآيي گوهر از نظر اقتصادي اهميت فراواني دارد زيرا از يك يك از اين فرآيندها پرداخته مي

ر افتادگي سيستمها، دهد و از سوي ديگر با كوتاه كردن زمان از كاسو هزينه فرايندهاي كاري را كاهش مي

دهد. در اين مقاله در بخش شناسايي فرآيندها و معيارها از روش هاي ناشي از آن را كاهش ميهزينه

هاي ارزيابي از روش تحقيق پيمايشي و پرسشنامه بهره اي و در جهت انتخاب شاخصمطالعات كتابخانه

  .آلفاي كرونباخ انجام گرفته است آزمايي و ايم . ارزيابي پايايي و روايي پرسشنامه ها به روش بازبرده

 فرايندهاي كاري ؛ارزيابي عملكرد ؛(گوهر) 1گروه واكنش هماهنگ رخداد  كليد واژه ها:

                                                 
1 Computer Security Incident Response Teams(CSIRT) 
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  مقدمه

يا سرت سازماني انتخاب گرديده است، يك سازمان خدماتي است  CSIRTيك گوهر كه معادل فارسي واژه 

ات ارسالي و فعاليتهاي مربوط به مشكالت و رويدادهاي كه مسئول دريافت، مرور و پاسخگويي به گزارش

كامپيوتري است. سرويس هاي اين سازمان معموال براي محدوده مشخصي تعريف مي شود كه مي تواند يك 

 ]2و1ي دولتي، سازمان آموزشي يا يك منطقه يا كشور باشد.[شركت، اداره

  ]4و3و1[  دسته كلي تقسيم نمود: 3سرويس هاي گوهر را مي توان به 

  سرويس هاي واكنشي  �

اين سرويس ها بوسيله يك رويداد يا يك درخواست، مانند گزارش به خطر افتادن يك ميزبان، گسترش 

افزار يا موردي كه توسط يك سيستم تشخيص نفوذ يا سيستم ثبت وقايع كدهاي مخرب، آسيب پذيري نرم

 است.گوهرتشخيص داده شده است، فعال مي شوند. سرويس هاي واكنشي مولفه اصلي كار 

  سرويس هاي پيشگيرانه �

اين سرويس ها اطالعاتي را فراهم مي آورد كه كمك به آماده سازي، محافظت و تامين ايمني سيستمهاي 

در پيش بيني حمالت، مشكالت و رويدادها مي نمايد. كارايي اين  سرويس ها مستقيماً تعداد  حوزه عمل

 حوادث را در آينده كاهش مي دهد.

  سرويس هاي مديريت كيفي امنيت �

اين سرويس ها تقويت كننده سرويس هايي است كه درحال حاضر به خوبي بنا شده اند و مستقل از 

صورت سنتي بوسيله قسمت هاي  ديگر سازمان مانند بخش هاي فناوري  مديريت رويدادها مي باشند وبه

د.اين سرويس ها عموماً پيشگيرانه اند اما غير مستقيم به كاهش نانجام مي شو ،اطالعات، بازرسي يا آموزش

ذكر شده  1تعداد حوادث كمك مي كنند. زير سرويس هاي هر يك از اين سرويس ها در تصوير شماره 

  است.
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 هاي گوهرسرويس -1تصوير شماره

  

استخراج نماييم. اين گوهرما در اين مقاله بر آنيم تا معيارهايي را براي ارزيابي و اندازه گيري كارآيي تيمهاي 

  معيارها بر اساس تحقيقات پيمايشي حاصل شده است.

به تشريح  3به بررسي كارهاي مرتبط مي پردازد، بخش  2له به اين صورت است كه بخش ساختار ادامه مقا

و ارائه  بنديجمعبه  5نتايج به دست آمده را ارائه مي نمايد و بخش  4روش تحقيق اختصاص دارد، بخش 

  پيشنهاداتي براي كارهاي آتي تخصيص داده شده است.

  و كارهاي مرتبط ادبيات موضوعمروري بر 

ها، گوهر ] با استفاده از يك نظرسنجي در ميان تعدادي از5و همكارانش در[ Killcrece پايه گزارشي ازبر 

ها ميتوانند شامل چه سازماندهي، ساختار و فرآيندهايي شوند. اين يك منبع با ارزش  گوهرنشان دادند كه 

چه گوهرنوع فعاليت يك  دهد كه بر اساسها بوده ، و نشان ميگوهر در شناسايي فرايندهاي كاري در

 فرآيندهاي كاري نياز است.

 West-Brown ] داشته اند.  گوهر] يك بررسي برروي عملكردها و وظايف مختلفي كه يك 6و همكارانش

اند، مناسب است و تحقيق آنها به عنوان راهنمايي براي كساني است كه تصميم به راه اندازي يك تيم داشته

 ند بر اساس نياز و قوانين سازمان نحوه استقرار، تنظيم كاركرد و وظايف يك. در اين تحقيق بيان مي ك
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ها اطالعات مهمي ميدهد ، اما شرايط مورد گوهر اين سند در مورد وظايف و عملكرد  .چگونه باشدگوهر

 .استفاده در اين سند لزوما مطابق با شرايط انجام توسط تيم در هنگام عمل نيست

Wack  ]7هنگام رويارويي با حادثه را ارائه ميكند ، اما در مورد داليل گوهر مال و وظايف يك] ليستي از اع

دهد.در واقع اين سند عمدتا به مبحث مديريت فرآيندها و همچنين وضرورت آنها هيچ توضيحي ارائه نمي

ستقيم نياز دارد پرداخته و  هيچ نوع توضيحي در مورد عملكرد م گوهر فرآيندهايي كه براي ايجاد يك 

كند. اين بدان معني است كه اين سند براي بررسي و شناسايي بهنگام رسيدگي به حادثه ارائه نمي

فرايندهاي كاري درهنگام رسيدگي به حوادث مناسب نبوده اما جهت بررسي فرايندها در حوزه مديريت 

 .حادثه مناسب است

نحوه رسيدگي به حوادث به شكلي سازمان يك راهنما ارايه كردند كه به  Shumway و Schultz] ، 9در [

در مقايسه با موارد گوهر يافته در هر سازمان مي پردازد. آنها از شرايط و عملكردهاي بيشتري از فرآيندهاي

] را پوشش ميدهند. فرآيندهاي اصلي آنها آماده تر ، تشخيص پذيرتر و واكنش پذير 6،  5استفاده شده در [

] بر روي  هر دو واقعه ي رسيدگي به حادثه و 8] ميباشد. دربخش [6،  5ر[تر از موارد استفاده شده د

شرايط مورد استفاده  گوهر مديريت حادثه متمركز ميشويم. استفاده از شرايط مختلف نياز به اين دارد كه هر

هاي در تيم را بدرستي توصيف كند. اگر هر تيم اين كار را بدرستي انجام دهد پيداكردن روش ها و پروسه 

  .مقايسه تيم هاي مختلف  با هم راحت تر ميشود

در چهار مرحله تكامل مي يابد: اوليه ، انتقال ، استقرار و پس از گوهر ] ادعا مي كند كه يك 9شولتز [

ها در مرحله انتقال، در نهايت دريكسري حلقه ها گير ميكنند، گوهر استقرار. او استدالل مي كند كه اكثر

ارائه خدمات در يك وضعيت پايا و كامال كارآمد نيستند و فقط اطالعاتي كه از منابع ديگر زيرا آنها قادر به 

موثر را داد كه بطور مداوم در حال گوهر مي آيد را تكرار ميكنند. او پيشنهاد تغييراتي جهت دريافت يك

شته شود و راه در اين حلقه نگه دا گوهربهبود امنيت در سازمان است. بايد عواملي كه باعث ميشود يك

كارهايي كه كمك ميكند از اين حلقه خارج شود را دقيقا شناسايي نماييم. اين عوامل ميتواند براي اندازه 

 .كه توسط شولتز شرح داده شده مورد استفاده قرار ميگيرندگوهرگيري محدوده تكامل 

ند اصلي تقسيم كردند: به پنج فرآي  گوهرو همكارانش فرآيندهاي كاري را در يك   Alberts] 10در [

آمادگي/ثبات/ بهبود مستمر، حفاظت از زيرساخت ، شناسايي ، ارزيابي و پاسخ. بعالوه در اين گزارش نشان 

] سهم مهمي براي 10سند [.ميدهد كه چه عملكردي برعهده كدام بخش از فرآيند قرار گرفته است

  .داردگوهرشناسايي فرايندهاي كاري دريك 
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اين مراحل شامل  .كنندمولر متدولوژي پاسخ به حادثه را در هفت مرحله توصيف مي ] ، لوكاس و11در [

مراحلي همانند متدهاي نويسنده هاي مختلف روي موضوعات بسيار مشابه و حتي استفاده از روشهاي 

] همچنين يك روش هفت مرحله 12مختلف گفته شده در متدهاي متفاوت نيز مي باشد. نويسندگان در [

كنند كمي متفاوت كنند كه از شرايط متفاوت تري در سازماندهي فعاليت ها استفاده ميتوصيف مياي را  

  ] اتفاق ميفتد.11تر از آنچه در [

Pelkari و Chuvakin ] يك روش شش  مرحله اي را توضيح دادند. روش آنها مانند بسياري از 13در [

ا برخي از فعاليت هاي جديد در آن گنجانده شده فعاليتهايي است كه در روشهاي ديگر شرح داده شده، ام

 .است

] به اهميت سياستهاي پاسخ به حادثه پرداخته و چگونگي طراحي يك سياست مفيد را تشريح 14رايت در [ 

مينمايد. بعالوه، اين مقاله مراحل الزم جهت ساخت پروسه پاسخ به رويداد را توصيف ميكند. همچنين اين 

جزئيات مراحل مختلف ارائه نكرده و فقط يك نماي كلي از موارد نيازمنديها به ما مقاله،توصيفي درباره 

 ميدهد.

 Masurkar  ] را منتشر كرده است كه به توصيف فرآيندهاي 18و17و16و15مجموعه اي از مقاالت [

ر ايجاد متمركز ب  ]15ايجاد و روش اجراي گروه پاسخ به حادثه در يك تشكيالت مي پردازد. در مقاله اول [

] بر روند پاسخ به حادثه و فعاليت 16تيم پاسخ به حادثه و توسعه سياستهاي پاسخ به حادثه است. مقاله [

] در يك بررسي كلي فعاليتهايي نظير اقدامات قانوني 17هاي مختلف موثردر پاسخ به حادثه ميباشد. مقاله [

]  بيشتر در عمق نحوه پردازش و تجزيه و 18[، به دست گرفتن منابع و تجربه ها مي پردازد. آخرين مقاله 

تحليل داده اي حادثه در ميان مسائل ديگر پرداخته و بشكل قانوني آن را پوشش ميدهد. اين مقاله ها يك 

ديد ارزشمند در چگونگي ايجاد و اجراي امنيت كامپيوتر توسط تيم پاسخ به حادثه به ما ميدهد. همچنين 

استفاده از سخت افزار منطبق با سيستم عامل شركت سان، مايكروسيستم و  جزئيات فني بيشتري، در مورد

  .سوالريس و يا انواع سيستم عاملهاي يونيكسي ديگر به ما خواهد داد

سطوح "] پاسخ به حادثه، متمركز بر روي استقرارDePaul ]19 در فريم ورك ارائه شده از دانشگاه 

قياسي كه توانايي طبقه بندي هر حادثه براساس شدت آن ] به معناي م19است. سطح امنيتي [ "امنيتي

عالوه بر اين، در اين فريم ورك برخي از نقشهاي موجود در اين  .حادثه را بر عهده داردمشخص شده است

 .فرآيند تعريف شده و چگونگي تقسيم فرآيند پاسخ به حادثه در حاالت متفاوت نيز توصيف شده است

صه شرح داده شده اند، اما يك رويكرد مفيد را درباره نحوه ارائه يك پاسخ اگرچه اين اقدامات بشكل خال

 سازمان يافته به حادثه را نشان ميدهد.
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Payne ] روش بدست آوردن معيارهاي مناسب را توصيف كرده است. او ادعا ميكند كه يك 20در [

ي، دسترس پذير، قابل تكرار و معيارخاص و مطلوب، بايد هوشمند نيز باشد: يعني معين، قابل اندازه گير

] چگونگي توسعه معيارهاي امنيت و روش استفاده بمنظور 21زمان سنج باشد. سوانسون و همكارانش [

تسهيل تصميم گيري و بهبود عملكرد و پاسخگويي براي خدمات امنيتي سازمان را توصيف كرده است. اين 

ميكند، اما ميتوان از آن به عنوان يك راهنماي سند اگرچه بطور كلي پروسه را براي كل سازمان تشريح 

 استفاده نمود. با اين حال ، نياز است جهت استفاده از فرايندهاي گوهر ارزشمند در توسعه معيارها براي هر

 .تكنيك ها نيز انطباق داده شوندگوهر

 Vaughn ] ه كرده اند.] پيشنهادي براي طبقه بندي معيارهاي امنيت اطالعات ارائ22و همكارانش در  

Alsaker ] ليستي از شاخص ها، براي امنيت اطالعات منتشر كردند كه توسط مركز تعيين 23در [

استفاده شده است . همه اين اسناد  (KITH) صالحيت آي تي در خدمات بهداشت و درمان تروندهايم

ندهاي كاري اطالعاتي، يك پس زمينه مناسبي ارائه ميكندكه بتوان درجهت توسعه معيارهاي فرآي

  .هاي مختلف استفاده نمودگوهردر

 Wack ]7 پارامترهاي مختلفي كه ميتوان براي اندازه گيري كارايي [ CSIRTها بكار برد را تشريح مي-

كند. در اين مقاله مشخص شده است كه پيدا كردن يك مقياس اندازه گيري مستقل جهت پيمايش كارايي 

آماري اطالعات جمع آوري شده از حوادث گوناگون، بدست آوردن  مشكل است، اما تجزيه و تحليلگوهر يك

بايد گوهر بمنظور بهبود عملكرد .را قابل انجام دانسته استگوهر يك روش جهت اندازه گيري عملكرد

يك ارزيابي  .فرآيندها عملكرد خوبي داشته باشند و بخشهايي كه پتانسيل بهتر شدن را دارند شناخته شوند

اطالعات خوبي درباره سازمان جهت بهبود عملكرد فرآيندها به ما بدهد. اين اطالعات ميتواند تواند دقيق مي

] 7از طريق مطالعه بر روي فرايندهايي كه عملكرد خوبي در روند ارزيابي داشته اند بدست بيايد. در[

گيرد يرد صورت ميمورد استفاده قرارگCSIRT تواند براي اندازه گيري عملكردشناسايي پارامترهايي كه مي

ها شناسايي CSIRT تر و محك زني انواع مختلف ،اما بايد پارامترهاي بيشتري را جهت اندازه گيري دقيق

  نمود.

Grance  ] يك راهنماي رسيدگي به رويداد ارائه داده اند كه پارامترهايي متفاوتي را 24و همكارانش در [

يكنند و جوانب مثبت و منفي را در پارامترهاي متفاوت مورد براي اندازه گيري داده هاي رويداد پيشنهاد م

بحث قرار ميدهند. با اين حال ، تعداد پارامترهاي ارائه شده خيلي كم بوده و پيدا كردن پارامترهاي بيشتري 

  كه قابليت اندازه گيري داشته باشند ضروري است.
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 Brownlee و Guttman ] بايد از آن تيم گوهر كاركردي يك  ] انتظاراتي كه كاربران در حوزه25در

در نظر گوهر توان گفت كه اين تالشها براي توصيف انتظارات كاربران از كند. ميداشته باشند را تشريح مي

كند. كيفيت خدمات انجام شده انتظار دارند را تعيين مي  گوهرگرفته شده است، كه خدماتي كاربران از

خواهد بود. از اين امكان ميتوان براي اندازه گيري كيفيت خدمات انجام درهر حوزه نشانه اي از عملكرد تيم 

و همچنين يك شاخص مناسب جهت ارزيابي تيمها در برابر يكديگر و پيدا كردن يك  گوهر شده توسط

 .روش با ارزش براي مديريت بر آنها استفاده نمود

West-Brown ] تم تضمين كيفيت حتما نياز ] به اين اشاره ميكنند كه يك سيس6و همكارانش در

كنند. همچنين نمونه هايي از پارامترهاي داشته و يك چارچوب براي چنين سيستمي تعيين مي گوهربه

-را پيمايش كرده را بررسي ميCSIRT توانند نشانگرهاي حاصل از اندازه گيري كيفيتمختلفي كه مي

اهد بود و پيشنهادات ذكرشده در اين راهنما نمايند. در اغلب موارد نشانگر كيفيت همان شاخص عملكرد خو

  ها همواره نياز است. از آن بعنوان شاخص هاي عملكرد استفاده ميكند. كه البته به روز رساني ليست شاخص

  روش تحقيق

مركز ماهر شركت فناوري اطالعات و همچنين  افراد شاغل در نفر از  33 مشتمل برجامعه آماري تحقيق  

و ابزار جمع آوري اطالعات  2روش تحقيق از نوع پيمايشي باشد.متخصصين امنيت شركت ايزايران مي

جدول دموگرافيك تحقيق در از نوع بسته پاسخ است.  پرسشنامه در اين مقاله تسواال استبوده پرسشنامه 

  ذيل آورده شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٢
 Survey study 
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  ك نمونه آماري جدول دموگرافي -1جدول شماره 

  اعداد  دسته بندي  دموگرافيك

  نفر 33  -----------   تعداد افراد

 %63  مونت  جنسيت 

 %37  مذكر

 %66  ليسانس  تحصيالت 

 %39.6  فوق ليسانس

 %3.3  دكترا

ميزان تجربه و 

  سابقه كار

 %33  سال  5زير 

 %39.6  سال 10 - 5بين 

 %36.3  سال 10باالي 

  

گروه بندي شده است و بدين  مقياس ليكرتپرسشنامه مورد استفاده در اين مقاله در در  تسؤاال پاسخ

دو نوع پرسشنامه براي اين تحقيق تهيه گرديده است پرسشنامه وسيله به معيار هاي كمي تبديل شده است. 

نامه دوم مي باشد و پرسش AHPبه روش  ي اجرايي يك مركز گوهرهر يك فرآيندها وزندهياول چهت 

جهت بررسي ضريب سازگاري قضاوت ها صورت  جهت اخذ شاخصهاي برتر هر يك از فرآيند تهيه شده است.

گرفته نيز از محاسبه ضريب سازگاري استفاده شده است كه براي آزمون صورت گرفته ميزان اين ضريب 

  مي باشد.ها موكد سازگاري قضاوت 0.1مي باشد و كوچك بودن اين عدد از  0.021برابر 

آزمون از روش بازآزمايي استفاده شده است در اين روش دو آزمون طي دو روز  پاياييجهت سنجش ميزان 

و تيم ماهر)  به عمل آمده است محاسبات  ايزايران - از جامعه نمونه (تيم هاي اعضاي مركز پدافندغيرعامل

نشان مي دهد كه با توجه به  SPSS.خروجي محاسبات در انجام گرفته استاين بخش با روش اسپيرمن 

  0.971كوچكتر است دو آزمون همبستگي دارند و ضريب همبستگي برابرست با  0.05از  sigاينكه مقدار 

  مي باشد .

كه ميزان آلفاي  از روش آلفاي كرانباخ استفاده شده است. پرسشنامه هاهمچنين جهت سنجش ميزان روايي 

% 6/0 تحقيق خطاي حدي در اين  تحقيق مي باشد ومناسب  روايي نشانگركه  88/0به دست آمده برابر با 

  .بدست آمده است
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  ها و نتايج يافته

مي باشد توزيع شده است زمان  تحقيق حوزهنفر از افراد خبره  33كه شامل پرسشنامه ها بين جامعه نمونه 

پر نمودن يك ساعت در نظرگرفته شده است و كليه پرسشنامه ها همزمان به صورت گروهي پر شده اند. به 

  ازاي هر شاخص، ميانگين نظرات محاسبه شده است .

 1بوده است و نتايج نهايي در جدول شماره  AHPمرحله با استفاده از روش  5روش وزن دهي به هر يك از 

  آمده است.

  نتايج بررسي اولويت فرآيندها - 2جدول شماره

  پيگيري  بازيابي  پاسخ  تشخيص  آماده سازي  نوع فرآيند

ميانگين وزن از روش 

AHP 

0.204  0.244  0.264  0.154  0.144  

و پاسخ از دو مرحله انتهايي از  جدول باال نشان دهنده اين موضوع است كه مراحل آماده سازي و تشخيص

باشند  و مهمترين بخش عمليات امداد و نجات اهميت بيشتري در ارزيابي عملكرد گوهرها برخوردار مي

  مي باشد. 0.264رايانه اي  بخش پاسخ با وزن 

پس از محاسبه ميانگين هاي نظرات هر پرسشنامه ، عدد حاصله را در وزن بدست آمده ضرب كرده ايم؛  

  اول ذيل ميزان هر شاخص (با اعمال وزن) را نشان مي دهد.جد

 بررسي شاخص ارزيابي فرآيندآماده سازي- 3جدول

 هاشاخص فرآيند مربوطه 

آماده 

 ]29سازي[

 نمره  شاخصهاي ارزيابي رديف

 1.02 ]6]و[5بررسي سياست هاي سازماني [ .1

بر اساس نياز  ايجاد چك ليستهاي نيازمندهاي زمان بحران پيش از وقوع و .2

 ]5سازمان[

0.88 

 071 ]5دهي [تعريف روالهاي مورد نياز بر اساس نياز كار مثل تعريف روال گزارش .3

 0.82 ]6ارزيابي امنيتي سازمان جهت آشنايي به وضعيت موجود[ .4

 0.73 ]26راه اندازي سيكل بهبود امنيت[ .5

 trouble ticketing  ]27[ 0.55استفاده از نرم افزار هاي  .6

 0.67 ]29انتشار اطالعات مربوط به امنيت[ .7

 0.69 ]29آموزش جهت آشنايي كاركنان با نحوه عمل اين تيم در سازمان [ .8 
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 ارزيابي فرآيندتشخيص شاخصبررسي - 4جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  ]29تشخيص[

  1.08  ]6[گوييوجود روال مناسب جهت پاسخ .1

  0.99  ]6[گويي به رخداد زمان پاسخ .2

  0.98  ]6[روال مناسب ثبت رخداد .3

  0.98  ]6[روال مناسب مستندسازي رخدادهاي پيش آمده .4

  1.15  ]6[ميزان دانش افراد در تيم  .5

  1.01  ]6[هاي آموزش ديده شده افراد تيم تعداد دوره .6

  1.17  ]6[هاي خاصوجود افراد با تخصص .7

  0.94  ]26[ميزان سابقه كاري افراد متخصص در هر حوزه  .8

  0.94  ]26[قابليت به اشتراك گذاري اطالعات و تجربيات پيشين  .9

  0.73  ]27[در   Incident Handlingافزارهاي ميزان كارايي نرم .10

 به رويداد شامل دريافت، مرتب كردن، دسته بندي كردن، اولويت بخشيدنميزان رسيدگي  .11

  ]29[ به روخدادها

0.98  

  0.89  ]29ترميم خرابي و تداوم كار[ روش طراحيسرعت  .12

  

 شاخص ارزيابي فرآيند پاسخ اوليه بررسي- 5جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  ]29[پاسخ

  1.17  ]6[تعريف استراتژي هاي دقيق پاسخ .1

  0.94  ]6[وجود رويه هاي مكتوبي جهت رسيدگي به اقسام مختلف رخدادها  .2

  0.96  ]6[وجود بخش ترياژ  .3

 1.00  ]6[وجود روال كاري مناسب براي بخش ترياژ .4

 0.91  ]6[ها مختلف تيموجود ارتباطات مكانيزه در بخش .5

 1.23  ]5[مديريت حادثه .6

 1.06  ]29تحليل حوادث و رويداد ها[پاسخ به درخواستها و گزارشات و  ميزان  .7

 0.96  ]29تلفن يا ايميل [ رويداد را از طريق به پاسخميزان  .8

  1.15  ]29[ 3مديريت آسيب پذيري .9

                                                 
شامل دريافت اطالعات و گزارشات در رابطه با آسيب پذيريهاي سخت افزار و نرم افزار ، تحليل ماهيتي، كاركردي و اثرات مديريت آسيب پذيري  3

 استراتژيهاي پاسخ براي كشف و ترميم آسيب پذيري هاآسيب پذيريها و توسعه 
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 بررسي شاخص ارزيابي فرآيند بهبود و بازيابي- 6جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  ]29[بازيابي

  0.63  ]6[بهبود و بازيابيهاي وجود استراتژي   .1

  IDS( ]6[  0.63وSOCوجود ابزارهاي خودكار در بهبود وبازيابي(    .2

  0.56  ]6[بررسي ميزان زمان بهبود و ارزيابي   .3

  0.55  ]6[درصد ميزان رخدادهاي مهار نشده    .4

  0.62  ]29[ مديريت آثار باقي مانده   .5

  0.59  ]29تحليل اثر باقي مانده حمله[   .6

  0.51  ]29باقي مانده حمله[ پاسخ اثر   .7

  0.52  ]29مستند سازي در رابطه با بهترين روال هاي امنيتي رايج[   .8

ويروس و  انتشار اطالعات حمله يك نفوذگر، آسيب پذيريهاي امنيتي، اعالم خطر نفوذ   .9

  ]29[ از طرق مختلف كامپيوتري يا شوخي هاي فريب آميز

0.55  

  0.55  ]29ديگر  اعالن ها[آرشيو اعالم خطرها، هشدارها و    .10

  

 شاخص ارزيابي فرآيند پيگيري بررسي- 7جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  ]29[پيگيري

  0.61  ]6[شناسايي آسيب پذيرهايي مورد سوء استفاده    .1

  0.59  ]6[شناسايي روش جلوگيري از سوء استفاده    .2

  0.62  ]6[ميزان شناسايي افراد مهاجم   .3

  0.55  ]6[شناسايي انگيزه افراد مهاجم    .4

  0.62  ]6[زمان صرف شده از لحظه  كشف يك رخداد تا لحظه براندازي آن   .5

  0.53  ]9[راه اندازي سيكل بهبود امنيت   .6

فراهم كردن راه حل و استراتژي هاي كاهش خطر از طريق ارائه اصالحيه يا اعالم    .7

  ]29خطر[

0.55  

  0.49  ]29استراتژيهاي ديگر پاسخ يا راه حل هاي جايگزين موقت[توسعه    .8

  

جهت محاسبه شاخص هاي برتر هر فرآيند ميانگين اعداد بدست آمده محاسبه شده است و شاخص هايي 

كه مقدار عدديشان از اين مقدار بيشتر بوده است به عنوان شاخص برتر در نظر گرفته شده است .شاخص 

  به صورت ذيل مي باشد:هاي برتر هر فرآيند 
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 هاي برتر فرآيندآماده سازيشاخص -  8شمارهجدول 

 هاشاخص فرآيند مربوطه 

 نمره  شاخصهاي ارزيابي رديف آماده سازي

 1.02 بررسي سياست هاي سازماني  .1

 0.88 ايجاد چك ليستهاي نيازمندهاي زمان بحران پيش از وقوع و بر اساس نياز سازمان .2

 0.82 امنيتي سازمان جهت آشنايي به وضعيت موجودارزيابي  .3

 برتر فرآيندتشخيص هايشاخص - 9جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  تشخيص

  1.08  گوييوجود روال مناسب جهت پاسخ .1

  1.15  ميزان دانش افراد در تيم  .2

  1.17  هاي خاصوجود افراد با تخصص .3

 برتر فرآيند پاسخ اوليه هايشاخص -10شماره  جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  پاسخ

  1.17  تعريف استراتژي هاي دقيق پاسخ .1

 1.23  مديريت حادثه .2

 1.06  پاسخ به درخواستها و گزارشات و  تحليل حوادث و رويداد هاميزان  .3

  1.15  مديريت آسيب پذيري  .4

 هاي برتر فرآيند بهبود و بازيابيشاخص - 11شماره  جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  بازيابي

  0.63  هاي بهبود و بازيابيوجود استراتژي   .1

  IDS(   0.63وSOCوجود ابزارهاي خودكار در بهبود وبازيابي(    .2

  0.62   مديريت آثار باقي مانده   .3

  0.59  مانده حملهتحليل اثر باقي    .4
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 هاي برتر فرآيند پيگيريشاخص - 12شماره  جدول

  هاشاخص  فرآيند مربوطه 

  نمره  شاخصهاي ارزيابي  رديف  پيگيري

  0.61  شناسايي آسيب پذيرهايي مورد سوء استفاده    .1

  0.59  شناسايي روش جلوگيري از سوء استفاده    .2

  0.62  ميزان شناسايي افراد مهاجم   .3

  0.62  شده از لحظه  كشف يك رخداد تا لحظه براندازي آنزمان صرف    .4

  جمع بندي

باشد. با انجام مطالعات كارهاي ارائه مدلي جهت ارزيابي مراكز گوهر مي تحقيق در اين  مطالعهمورد  موضوع

مرحله عبارتند  5مرحله تقسيم شده است كه اين  5مرتبط با موضوع مقاله، فرآيندهاي كاري يك گوهر، به  

هاي آماري نشان داده است مهمترين ز :آماده سازي، تشخيص، پاسخ، ارزيابي و پيگيري مي باشد كه  تحليلا

باشد كه مهمترين شاخصهاي ارزيابي اين فرآيند فرآيند كاري تيم گوهر بخش پاسخگويي به رخداد مي

پاسخ به درخواستها و ميزان    -3مديريت حادثه    -2تعريف استراتژي هاي دقيق پاسخ  - 1عبارتست از 

مي باشد كه شاخصهاي ديگر هر فرآيند  مديريت آسيب پذيري - 4 گزارشات و  تحليل حوادث و رويداد ها

آورده شده است جهت تحليل روايي و پايايي پرسشنامه هاي  12و11و10و9و8شماره  4در جدول بخش 

  آزمون از آلفاي كرونباخ و باز آزمايي استفاده شده است .

خطاي حدي در اين  تحقيق مي باشد ومناسب  روايينشانگر كه  88/0ميزان آلفاي به دست آمده برابر با 

است   0.971% بدست آمده است و همچنين ميزان ضريب همبستگي بين دو آزمون برابرست با 6/0 تحقيق 

  .كه اين نمره موكد همبستگي بين دو آزمون و ميزان پايايي مي باشد
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  تائيد اعتبار مشتريان در سيستم بانكداري الكترونيكشيوه هاي  

  

  s_valinejad@yahoo.comصادق ولي نژاد، مدرس دانشگاه پيام نور واحد كردكوي، 
  

  چكيده

بانكداري الكترونيك نوع خاصي از بانكداري است كه جهـت ارائـه سـرويس بـه مشـتريان خـود از يـك محـيط         

استفاده مي كند. در اين نوع بانك تمامي عمليات بانكي اعم از دريافت، واريـز كـردن   الكترونيكي مانند اينترنت 

بانكـداري   پول، تاٌييد امضا، مالحظه موجودي و ديگر عمليات بـانكي بـه صـورت الكترونيكـي انجـام مـي شـود.       

تگاههاي خـود  الكترونيك، خدمات مالي با حجم ارزشي پائين و خرد را از طريق كانالهاي الكترونيكي نظيـر دسـ  

  كارتهاي اعتباري، تلفن، تلويزيون و مانند آن فراهم مي سازد. ،پرداز

امنيت اطالعات جزو ضروري قابليت هاي يك مؤسسه مالي در جهت ارائه خدمات بانكداري اطالعاتي است كـه   

بدهد كـه مسـوليت    موسسه را بر آن مي دارد تا امنيت اطالعات مشتريان را تامين كند و به آنها اين اطمينان را

هرگونه تغيير و تحول يا پردازش اطالعات به عهده موسسه مالي بوده و همواره در قبال بروز هرگونـه اشـكال در   

سيستم هاي ارتباطي مشتريان با موسسه يك پاسخ مناسب و مسئوالنه وجود دارد. بانك ها و موسسات مالي با 

مي توانند با استفاده از شبكه هاي كنتـرل كننـده متعـدد،     توجه به گستردگي سازمان و فناوري درون سازماني

 مربوط امنيت اطالعات مشتريان را كه از پيچيدگي هايي خاصي برخوردار است را تامين كند. بنابراين كنترلهاى

كنـد. در مقالـه    مـى  ايفـاء  مـالى  سازمان يك داخلى امنيت در را نقش مهمى مشترى اعتبار تصديق يا تاييد به

 ا هدف شناخت مقدماتي از بانكداري الكترونيك  و مدل هاي رايج آن  و نيز برخي موضوعات مهم مرتبطحاظر، ب

، اهميت و ضرورت بانكداري الكترونيـك و  راههـاي تايئـد اعتبـار مشـتريان در      با آنها، بيان مختصري از تعاريف

رد مذكور جمع بنـدي شـده و در قالـب    سيستم بانكداري الكترونيك پرداخته خواهد شد. در پايان مقاله نيز، موا
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بحث و نتيجه گيري ، كاربردهاي مديريتي، و پيشنهادات مرتبط با آن، جهت پيگيري تحقيقات مشابه در آينـده  

  ارائه شده است.

      امنيت اطالعات ،بانكداري الكترونيك ،اعتبار مشتريان  :كلمات كليدي

  

 مقدمه -1

 وكار كسب سازمان، ماهيت شگرفي بر تأثير آنچنان اطالعات فناوري نهزمي در چشمگير و سريع تحوالت امروزه

 و فنـاوري  ايـن  از آمـده  بوجـود  هـاي فرصت از بدون بهره گيري سياستگذار و ارشد مديران كه نهاده اقتصاد و

مـه  بـه برنا  قادر فناوري، اين تهديدهاي گاهاً و مبهم تأثيرات با رويارويي در جهت گيري مناسب اتخاذ همچنين

اعتبـار در حـوزه بـانكي در سـطوح      سنجشبود.  نخواهند سازمان وكار كسب دورنماي تعيين و بلندمدت ريزي

دهـد،   اطالعاتي كه مشتري در اختيار شركت قرار مي هاي كارت امتياز بر مبناي شود. در روش مختلف مطرح مي

است كه بانك، مشتري خـود را بـه    در اين حالت روند كار بدين صورت. شود طراحي و رتبه خاصي استخراج مي

تحليل  ،كند. سپس اين اطالعات توسط كارشناسان و فرم درخواست اطالعات را پر مي بندي معرفي شركت رتبه

هزينه گزاف شـيوه   شود. با توجه به بر مشتري حايز رتبه و امتياز اعتباري مي شده و طي يك پروسه زمان محتوا

هاي  ديگر در دسترس بودن تكنولوژي و از سوي استبه در تمامي شهرها سنتي و دستي كه نيازمند تاسيس شع

  هـاي سـنتي دارنـد،    كـارايي بسـيار بـاالتري نسـبت بـه روش      تر، كه هزينه تر و كم هاي بسيار ساده نوين و روش

 مناسـب  بوروكراسي و كاغذبازي، انجام كـار بـدين شـيوه منطقـي نبـود. راه حـل       همچنين جلوگيري از افزايش

اين روش مشـتري بـه بانـك مراجعـه كـرده و پـس از        . دراست اده از تكنولوژي سنجش اعتبار الكترونيكياستف

 تواند با وارد كردن اطالعات مشـتري و دادن كـد اختصاصـي،    مي تكميل فرم درخواست تسهيالت، كارمند بانك

  ).1388(جليلي،  دريافت كند گزارش اعتباري مشتري را

يد اعتبار مشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت. ابتدا مروري كوتاه بر مفاهيمي همچون در اين مقاله روشهاي تاٌئ

بانكداري الكترونيك و امنيت اطالعات دربانكداري الكترونيك خواهد داشت. در ادامه به چند روش بـراي تائييـد   

هاي موجـود و  اعتبار مشتري اشاره خواهد شد. در پايان پسشنهاد شده است كه ارتقاي سـطح امنيـت سيسـتم   

  ترويج خدمات از طريق گسترش سايتهاي بانكي مي تواند زمينه ساز رشد بانكداري الكترونيكي را فراهم سازد. 

  

       بانكداري الكترونيك مفهوم   -2
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بانكداري الكترونيك نوع خاصي از بانكداري است كه جهـت ارائـه سـرويس بـه مشـتريان خـود از يـك محـيط         

نترنت استفاده مي كند. در اين نوع بانك تمامي عمليات بانكي اعم از دريافت، واريـز كـردن   الكترونيكي مانند اي

پول، تاٌييد امضا، مالحظه موجودي و ديگـر عمليـات بـانكي بـه صـورت الكترونيكـي انجـام مـي شـود.بانكداري          

يـر دسـتگاههاي خـود    الكترونيك، خدمات مالي با حجم ارزشي پائين و خرد را از طريق كانالهاي الكترونيكي نظ

.  اين نظـام از ايـن   (Pennathar, 2001)، كارتهاي اعتباري، تلفن، تلويزيون و مانند آن فراهم مي سازدiپرداز

جهت بانكداري مجازي اطالق مي شود كه ارائه خدمات بانكي را بـا ابزارهـاي جديـد، فنـاوري هـاي مختلـف و       

بانكداري الكترونيك به دليل نيازهـاي بـازار و    ).Liao et al., 1999متفاوت از بانكداري سنتي ارائه مي دهد(

تغييرات سريع محيطي، بانكها و مشتريان آنها خواستار دستيابي به رويكردهاي مختلف الكترونيك است. جدول 

  زاويه تحليلي گذار بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيك را از پنج منظر نشان مي دهد. 1شماره 

دارى الكترونيكى عبارت است از فراهم آوردن امكاناتى براى كاركنان در جهت افزايش سرعت و به طور كلى بانك

كارايي آنها در ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و همچنين فرآيند هاي بين شعبه اي و بين بـانكي در سراسـر   

نها بتواننـد بـدون نيـاز بـه حضـور      دنيا و ارائه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري به مشتريان كه با استفاده از آ

ساعته) از طريق كانال هاى ارتباطى ايمن و با اطمينان عمليات  24فيزيكى در بانك، در هر ساعت از شبانه روز (

به عبارت ديگر بانكداري الكترونيكي اسـتفاده از فنـاوري هـاي پيشـرفته نـرم       بانكى دلخواه خود را انجام دهند.

ي بر شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطالعات مالي به صورت الكترونيكي است افزاري و سخت افزاري مبتن

  كه مي تواند باعث حذف نياز به حضور فيزيكي مشتري در شعبه بانك ها شود.

  

  ويژگي هاي بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيك -1جدول شماره 

  بانكداري الكترونيك  بانكداري سنتي  منظر

  ارضاي نيازهاي مشتريان  ت استاندارد به ب مشتريانارائه خدما  هدف

  مشتريان  محصوالت/خدمات  محور توجه

  كمي و كيفي  كمي  اطالعات درباره مشتريان

  مشتريان در ابتداي زنجيره ارزش قرار دارند  مشتريان در انتهاي زنجيره تاٌمين قرار دارند  فرايند

  عالئق استنباط  تجزيه و تحليل گروهي  روشهاي بازاريابي

     Source:Fridgen,et al,2001 
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دهد كه سريع و آسان به كارهاي بانكي خـود  ماننـد    هاي بانكداري الكترونيكي به همه اين امكان را مي سيستم 

هاي گوناگون يك مشتري، انتقال پول از حساب يك مشـتري   دريافت موجودي حساب، انتقال پول ميان حساب

افت صورت حساب بانكي در يك دوره ويـژه  دسترسـي داشـته باشـند.  برخـي از      به حساب مشتري ديگر و دري

هاي پرداخت از يك حساب مشخص به حساب افـراد گونـاگون    ها خدماتي مانند انتقال سهام و ارسال فايل بانك

نيـز  هـاي بانكـداري الكترونيكـي     دهند. با گسترش فناوري، انواع سيستم (مانند پرداخت حقوق) را نيز انجام مي

كننـد.   ايجاد شده است كه هر يك از آنها ابعادي تازه را  در زمينه تبادل اطالعات ميان كاربر و بانك  ارايـه مـي  

ATM هـاي بـانكي خـود     اي است كه براي آساني دسترسي كاربران بـه فعاليـت   نخستين سيستم شناخته شده

تواند برخي از اين كارها را اجرا كند و ايـن   )، كاربر ميUGI2كمك يك رابط گرافيكي كاربر ( معرفي گرديد.  به

گردد. گام بعدي، معرفي بانكداري تلفنـي بـود. كـاربران بـا      عمليات به سيستم كامپيوتر مركزي بانك منتقل مي

دادند. اينترنت  تلفن از خانه به سيستم كامپيوتري بانك متصل شده، با كليدهاي تلفن كار بانكي خود را انجام مي

تـر،   ين تازه براي سيستم بانك تلفني پيشنهاد كرده است. مردم با يك رابط كاربرپسند و پيچيـده نيز يك جايگز

توانند در اينترنت به سيستم كامپيوتري بانـك راه يابنـد. ابزارهـاي     يك مرورگر يا برنامه كاربردي استاندارد، مي

اكنون، تلفن همراه  يابد. هم فزايش ميكه كارايي آنها ا الكترونيكي همواره در حال كوچك شدن هستند، در حالي

  نيز امكان اجراي سيستم بانكداري الكترونيكي را فراهم آورده است.

  

  مدل هاي رايج بانكداري الكترونيك  -3

  اينترنتي بانكداري  -3-1

مـي   بانكداري اينترنتي نوع خاصي از بانكداري الكترونيك است كه از اينترنت به عنوان كانال توزيـع اسـتفاده    

كند. يك بانك اينترنتي در واقع وسيله اي است كه فقط رو ي اينترنت يا سابر شبكه هاي توزيع موجود است و 

داراي هيچگونه شعبه فيزيكي نيست. اين چارچوب كاري باعث مي شود كه بانكي داشته باشيم كه نيازي به امور 

ه به روي مشتريان بسته نمي شود و مي تواند كاغذي ندارد، محدود به مناطق جغرافيايي خاصي نيست و هيچ گا

ساعته به مشتريان سرويس بدهد. بانكداري اينترنتي زيرمجموعه بانكداري تحت وب است. در اين  24به صورت 

رويكرد، تنها رسيدگي به امور مالي شخصي مشتريان از طريق صفحات وب بانكي انجام نمي گيرد بلكـه تمـامي   

   ).Crede, 1999كالن با استفاده از كانال هاي ارتباطي انجام مي پذيرد(خدمات مالي در سطح خرد و 
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 بانكداري مبتني بر شعبه هاي الكترونيكي -3-2

شعبه الكترونيك به اين صورت است كه بانكهاي معمولي و مرسوم، خدمات بانكداري الكترونيك نيز به كاربران   

تكنيك ها و راه حل هاي خودكار سازي فرآيند ارايه  ، نوان ابزارهابانكداري الكترونيكي به ع.  خود ارائه مي دهند

مستقيم محصول ها و خدمت هاي مختلف و متنوع در بانكداري سنتي و جديد به مشتريان از طريق كانال هاي 

افراد مختلف يا  ،ارتباطي دو سويه، تعريف مي شود. بانكداري الكترونيكي شامل سيستم هايي است كه مشتريان

گاه هاي تجاري و غير تجاري را قادر مي سازد تا به حساب ها و تراكنش هاي مـالي شـركت خـود دسترسـي     بن

داشته و يا اطالعاتي در زمينه محصوالت و خدمات از طريـق شـبكه هـاي خصوصـي و عمـومي اطـالع رسـاني        

  همچون اينترنت به دست آورند.

   

 امنيت تبادل داده هاي شخصي در بستر الكترونيك -4 

فناوري اطالعات همانند ساير فناوري ها دو رو دارد: فرصت ها و تهديدها. اگر به همان اندازه كـه بـه توسـعه و     

فراگيري آن توجه مي كنيم، به امنيت آن توجـه نكنـيم، مـي توانـد بـه يـك تهديـد و مصـيبت بـزرگ تبـديل           

در عدم رغبت مديران و كـاربران بـراي   ).  يكي از مواردي كه تاثير منفي زيادي 1385شود(محمودزاده، ابراهيم(

عدم بستر سازي مناسب در زمينـه امنيـت تبـادالت داده هـاي شخصـي و        توسعه تجارت الكترونيك مي گذارد،

 ). 1385محرمانه مانند اطالعات پرداخت الكترونيك شامل شماره هاي حساب و رمز كارت و ... مي باشد(اكبري ،

هاي يك مؤسسه مالي در جهت ارائه خدمات بانكداري اطالعاتي اسـت كـه   امنيت اطالعات جزو ضروري قابليت 

موسسه را بر آن مي دارد تا امنيت اطالعات مشتريان را تامين كند و به آنها اين اطمينان را بدهد كـه مسـوليت   

كال در هرگونه تغيير و تحول يا پردازش اطالعات به عهده موسسه مالي بوده و همواره در قبال بروز هرگونـه اشـ  

سيستم هاي ارتباطي مشتريان با موسسه يك پاسخ مناسب و مسئوالنه وجود دارد. بانك ها و موسسات مالي با 

توجه به گستردگي سازمان و فناوري درون سازماني مي توانند با استفاده از شبكه هاي كنتـرل كننـده متعـدد،    

 .)1387اسـت تـامين كنـد(رحيمي مقـدم،     امنيت اطالعات مشتريان را كه از پيچيدگي خاص خودش برخوردار

امنيت به بيان ساده محافظت از منفعت مي باشد. مردم مي خواهند از پولهاي خودشان و بانكها از كيفيت ارائـه  

خدماتشان مي خواهند  محافظت كنند. نقش دولت محافظت از درستي فرايند و محافظت از كـل سيسـتم مـي    

جموعه را از ريسك سيستمي محافظت نمايد، همانطور كـه تـا بـه حـال در     باشد. با پول الكترونيك دولت بايد م
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مورد پول كاغذي انجام داده است، اين يك نقـش جـدي اسـت كـه نمـي تـوان بـه موسسـات كوچـك واگـذار           

  .(Chaum,1992)نمود

  

 مشتريان اعتبار تاييد -5

تريان بايد وارد سيسـتم موسسـه   در بانكداري الكترونيك، مشتري، كاربرمستقيم فناوري موسسه مالي است. مش

شده و ازآن استفاده كنند. بر همين اساس موسسه مالي بايد دسترسي مشتريان به سيسـتم را تحـت كنتـرل و    

نظارت قرار داده و موارد مربوط به مسئوليت هاي امنيتي آنان را به آنان آموزش دهند. كنترل هـاي مربـوط بـه    

  .داخلي يك سازمان ايفا مي كند تائيد اعتبار مشتري نقش مهمي در امنيت

بازار اعتبـار، محـيط شـركت     هايي همچون نظام سنجش اعتبار سيستم بزرگي است كه در برگيرنده زيرمجموعه

دارد. در چارچوب نظام حقـوقي و قـانوني قـرار     منابع اطالعاتي و... است كه كل اين مجموعه ها  اعتبار سنجي،

 :پـنج مؤسسـه بـزرگ اعتبارسـنجي بـين المللـي      .  نياز دارد ر به فردياعتبارسنجي به دانش فني ويژه و منحص

Experian , TransUnion, Equifax, Schufa, Credit info  اين كار را در سطح بين المللي انجام مي

  دهند.

ي ها شركت بيمه و   با همت معاون بانك، 1385سال از بندي اعتباري ايران  شركت مشاوره و رتبهدر ايران نيز   

 تاسيس Credit infoو با كمك شركت   هاي كشور دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مشاركت كليه بانك

داخلـي و دانـش فنـي     گيري از توانمندي هاي مورد نياز را با بهره شد. اين شركت در حال حاضر كليه زيرساخت

 1387و اجـراي نهـايي آن از آذر   1387مهر  المللي رافراهم كرده و اجراي آزمايشي و پايلوت آن از موسسات بين

سيستم جامع سنجش اعتبار در نظام بانكي  عملياتي شدن ). 1387(جليلي،  هاي كشور آغاز شده است بانك در 

 ). 1388(جليلي، شود الكترونيكي در حوزه اعتباري محسوب مي به عنوان يكي از ابعاد بانكداري كشور، 

  

 دجدي مشتريان اعتبار تاييد -5-1

 .است مالى سرويسهاى تمام ضرورى الينفك و جز جديد، مشتريان خصوصا مشتريان، هويت وارسى يا بازبينى 

 موقعيـت،  بـا  كه كندبه طورى CIPبهارائه و اجراي يك برنامه شناسايي مشتري يا  اقدام بايد مالى موسسه هر

 بايـد  مشـترى  هويـت  تعيـين  يـا  يىبرنامه شناسا باشد. داشته مطابقت موسسه كارى فعاليت نوع و گستردگى

موسسـه   مـديره  هيـأت  تاييد به سپس شده، گنجانده مالى موسسه ضد پولشويي مقررات يا برنامه در و مكتوب
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 كـرد.  ارزيابى و شناسايى نيز را ريسكهاى موجود بايد مشترى هويت وارسى شهاى رو هنگام بكارگيرى برسد. 

شناسـايى   برنامـه  شـهاى  رو مى كنند. افتتاح جديد بهاى حسا هك مشتريانى مى شود شامل عموما شها رو اين

مى    دو هر از تركيبى يا و مستند مستند، غير شهاى رو از استفاده با چگونه بانك كه كند مشخص بايد مشترى

  احرازكند. را مشترى واقعى هويت تواند

 عنـوان  بـه  را غيرحضوري يا و به صورت حضورى چه موسسه در حساب افتتاح نحوه و مراحل مذكور روشهاى 

 غيـر  شـهاى  رو از قسمتى عنوان به مالى موسسه يك .مي شود شامل بانكدارى الكترونيكى خدمات از قسمتى

 مشـتريان  تاييـد اعتبـار   و هويـت  تعيين براى ثالث اشخاص همكارى از مى تواند مشترى وارسى هويت مستند

 و شناسايى در ثالث اشخاص استفاده مورد شهاى به رو تماداع مسئوليت موارد، گونه اين در كند. استفاده جديد

 بـه صـورت   بهاى جديد حسا افتتاح به مربوط مهاى فر تكميل است. مالى موسسه مشترى متوجه هويت تاييد

 مـالى  موسسـات  از تعـدادى  رو ايـن  از مى دهـد.  را افزايش مشتريان هويت بررسى به مربوط مشكالت آنالين،

 انجام حضورى حساب را افتتاح مراحل و مراجعه موسسه شعبه يا دفتر به مشتريان تا دترجيح مى دهن همچنان

 اطالعـات  از و شود مى انجام الكترونيكى كامال آنها به صورت در حساب افتتاح مراحل كه هايى موسسه دهند.

  .كنند اصلاطمينان ح و آگاهى ذيل موارد به نسبت بايد كنند، مى استفاده ثالث هاى شخص داده پايگاه

 

 پايگـاه  منابع در موجود اطالعات با افتتاح حساب متقاضى اطالعات كه است آن معناى به مثبت:  وارسى -1

 .همانند است ثالث شخص ه هاى داد

 .است موجود با اطالعات متقاضى اطالعات مطابقت از اطمينان مفهوم به منطقى:  وارسى -2

 يـا  جعـل  پيشـينه  سـوء  كـه  اسـت  به شخصـى  مربوط تقاضىم اطالعات كه معناست بدان منفى: وارسى-3

  .)1387دارد(رحيمي، كالهبردارى

 

  فعلى مشتريان اعتبار تاييد -5-2

 هنگـام  بـه  آنان اعتبار تاييد يا هويت به تصديق نسبت مشتريان، هويت شناسايى بر عالوه بايد مالى موسسات 

يـك   كـه  را روشـى  كننـد.  اقـدام  مالى، موسسه عاتاطال به دسترسى و شبكه خط(آنالين) با بر ارتباط برقرارى

 سيسـتم  طريق از كه باشد نوع خدماتى با متناسب بايد مى برد به كار مشتريان اعتبار تاييد براى مالى موسسه

تجارى  لحاظ به مربوطه، هاى ريسك احتساب با كه اين مضافا شود، ارائه مى مشتريان به الكترونيكى بانكدارى

 مى پذير توجيه تجارى نظر از حد چه استفاده تا مورد روش كه موضوع اين تشخيص باشد. قىمنط و معقول نيز



                                                                                                                                       

     

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين

                                                                                                                                     

8 

 

 تاييد اعتبار و هويت وارسى شهاى رو هزينه بايد مالى موسسات دارد. بستگى شرايط و موقعيت ارزيابى به باشد،

 مربوط اطالعات مالى، نتقاالتا و نقل ميزان حساسيت پردازش، فرآيند و فناورى گرفتن نظر در با را مشتريانشان

 روش به كارگيرى يك كه چه آن دهند. قرار ارزيابى مورد الزم حفاظت و امنيت و سطح موسسه و مشتريان به

 اسـتانداردهاى  و فنـاورى  تحـول  و زمـان  با گذشـت  است ممكن سازد مى منطقى و معقول تجارى لحاظ به را

 .كند تغيير مربوطه،

 :شود مى عوامل ذيل از مورد يك حداقل تاييد شامل رىمشت اعتبار تاييد هاى روش

عـاملي كـه فقـط    -2هوشـمند  ياكـارت  پـرداز  خـود  كارت مثل است گرفته قرار مشترى اختيار در كه عاملى -1

مثـل   باشـد  آگـاه  آن از بايـد  مشـترى  فقط كه عاملى-3 عبور ياكلمه  PINمشتري بايد از آن اگاه باشد مثل يا

 مبتنى شهاى رو. باشد مى مشترى هر زيستى خاص هاى ويژگى از كه چشم اسكن يا انگشت اثر نظير عواملى

 رو اين از و هستند عاملى تك هاى روش از دشوارتر مشترى، معموال اعتبار تاييد براى عامل يك از بيش تاييد بر

ـ   شناسه از استفاده مثال عنوان به مى كنند. ايجاب را مطمئن ترى موثق تر و فرآيند  كلمـه  همـراه  همشـترى ب

 باشند مى اول گروه جزو كه عوامل اين دوى هر از كه مشترى چرا شود مى محسوب عاملى تك روش يك عبور،

 ههاى دستگا طريق مشترى از انتقاالت و نقل در عاملى دو شهاى رو ل ترين متداو از يكى اما كامل دارد. آگاهى

 امنيتـى  كارشناسـان  از بعضـى  .يشـود  م ارائـه  عبـور  كلمه و مشترى بطوريكه شود مى گرفته به كار خودپرداز

 و رمزشـكن  افزارهـاى  كه نـرم  آن جمله از مى دهند. قرار انتقاد مورد مختلف داليل به را ازكلمه عبور استفاده

 آن از و زده حدس را عبور كلمه گرفته، صورت رمزگذارى توجه به بدون مى توانند سيستم به ورود ههاى پرداز

 نيز و مردم عامه آن توسط از استفاده بودن آسان سيستم به ورود براى تاييد نوع اين مقبوليت تعل .كنند عبور

 .است رايانه اى موجود زيرساختهاى با روش اين پذيرى سازش

 براحتـى  كـه  كوتاه عبور رمزهاى يا ازكلمات تا دهند مى اجازه خود مشتريان به كه مالى موسسات از دسته آن

يـا   و گواهينامـه  يـا  شناسنامه شماره از اعم مشترى شخصى اطالعات مثل كنند استفاده هستند تشخيص قابل

 معـرض  در اسـت  ممكـن  اسـتفاده كننـد،   خـود  عبور كلمات ساخت براى آنها از مشتريان عموم كه تولد تاريخ

  امنيتى تدابير اتخاذ گيرند. قرار سازمانى درون كنندگان و سوءاستفاده هكرها سوى از بيشتر امنيتى تهديدهاى

 كـاهش  ديگـر  روش. مى كند كمك ريسكهايى چنين كاهش به عبور كلمات بكارگيرى و درساختار قوى تر   

 داراى كه به طورى است خاص ترتيب يك بدون شناسه كاربر به كارگيرى ه اى پرداز حمالت از ناشى ريسكهاى

 امنيـت  نشده باشد. استفاده دسترسى قابل و متداول اطالعات از آن ساخت در يا و مشخص نبوده ساختار يك

  :از عبارتند كه است بررسى قابل جنبه سه از عبور كلمات
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 عبور كلمه اختفاى -5-2-1

 كلمـه  ن سازى پنها يا اختفا به است تعريف شده عبور كلمه براساس فقط آنها به ورود كه سيستمهايى امنيت

كـاربر   همانند و شده سيستم وارد مى تواند آورد بدست را عبور كلمه شخص ديگرى چنانچه دارد. بستگى عبور

 كلمات امنيت عبور، كلمات به شهاى دستيابى رو و شبكه در مشتريان رفتار دهد. انجام را انتقاالتى و نقل اصلى

 به سيستم و كرده شناسايى را شبكه ضعف نقاط مى توانند هاى رايان مهاجمان .اندازد مى مخاطره به را عبور

 عبـور  كلمـات  بـه  مربـوط  فايلهاى به و واردشده رسان) خدمات رايانه هاى اينترنت (يا به متصل زمانىسا هاى

ذخيـره   هنگـام  بايـد  آنهـا  به مربوط فايلهاى و عبور كلمات ى ها، پذير گونه آسيب اين علت به يابند. دسترسى

 شده طراحى طورى بايد سيستم. ددرآي شده رمز به صورت حتما اينترنت مثل باز شبكه هاى به انتقال يا سازى

 كرده مشاهده رمز غير به صورت را عبور كلمات تا ندهد اجازه يا ادارى سيستمى از اعم كاربرى هيچ به كه باشد

 كـامال  عبور كلمات به فايلهاى مربوط كه باشند مطمئن بايد امنيتى پرسنل اين، بر عالوه بگيرد. آن چاپ از يا

مـى   رايانـه اى  مهاجمـان  سـرقت،  صورت در زيرا دارند قرار نظارت دقيق و رلكنت تحت و هستند شده حفاظت

 بـودن  محرمانه بايد اهميت مالى موسسات كنند. خارج رمز حالت از را شده رمزسازى عبور فايل كلمات توانند

 بـه  ازني عدم هنگام سيستم از خروج همچنين كنند. آن تاكيد حفظ بر و شده يادآور مشتريان به را عبور كلمه

 موسسـات  بانكدارى الكترونيكـى  سيستمهاى به دسترسى قابليت شبكه طريق از كه هايى خصوصا سيستم آن،

 از مجاز غير استفاده ريسك ها، هتل البى و ها نت ها، كتابخانه كافى در موجود هاى سيستم مثل دارند را مالى

  .دهد مى راكاهش عبور كلمات

 

 عبور كلمه كارآكترهاى تركيب و تعداد -5-2-2

 بوسـيله  كـه  دارد بستگى اطالعاتى ميزان حساسيت يا ارزش به عبور كلمه كارآكترهاى مناسب تركيب و تعداد

 گواهينامـه و  يـا  شناسـنامه  شماره مثل اسامى اشخاص، متداول شناسايى كدهاى.مى شود حفاظت عبور كلمه

 استاندارد تركيب كرد. استفاده عبور كلمهعنوان  به نبايد را لغت فرهنگ يك از شده انتخاب كلمات طور همين

    باشـد مى نامرتب به صورت الفبا كوچك و بزرگ حروف همراه به نمادها اعداد و شامل معموال كه عبور كلمه

 شبكه هاى به كه سيستمهايى فراهم آورد. رمزشكن برنامه هاى مقابل در را ى تر قو دفاعى وسيله يك مى تواند

 به خطر در سعى است ممكن كه دارند قرار اشخاص از بيشترى گروه دراختيار مى شوند متصل اينترنت مثل باز

 اتوماتيـك  به صـورت  كه برنامه هايى استفاده از با مى توانند رايانه اى مهاجمان باشند. داشته سيستم انداختن
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يـك   بـه  اصـطالحا  يا كنند كشف را مشترى يك عبور كلمه مى كنند، را ايجاد عبور كلمات از تركيب نها ميليو

 و پرسـنل  بـه  الزم شـهاى  وآمـوز  راهنمـايى  ارائـه  با مى تواند مالى موسسه يك بزنند. دست بى رحمانه حمله

 عبـور،  كلمـات  فايل از الزم حفاظت طور همين و سنجيده و عبورمناسب كلمات انتخاب چگونگى در مشتريان

 .بكاهد قسمت اين به مربوط ازخطرات

 

 عبور كلمه جرايىا هاى كنترل  -5-2-3

 بايـد  مـى كننـد،   اسـتفاده  عبـور  از كلمـه  فقـط  كه الكترونيكى بانكدارى سيستمهاى ارزيابى و بررسى هنگام 

در  بايد كه سيستمى قابليتهاى نوع اين گرفت. نظر در مشتريان تاييد كنترل و خصوص در را سيستم قابليتهاى

 و تعـداد  بـراى  شـده  گرفتـه  در نظر الزامات  از: رتندعبا باشند شده تعريف موسسه امنيتى سياستهاى راستاى

بـه   عبـور،  كلمـات  انقضاى مهلت نادرست، ورود صورت در كردن سيستم قفل عبور، كلمات كارآكترهاى تركيب

 نظارتى شهاى رو انواع به همراه فايلها رمزسازى الزامات سيستم، به ورود براى عبور كلمه تكرار كارگيرى برنامه

 در اطالعـاتى  ماهيـت  بـه  توجـه  بـا  مالى موسسه هر هنگام بهره بردارى. به سيستم خطاهاى از گزارشگيرى و

 و بررسـى  مـورد  را تاييد مشـتريان  و كنترل روشهاى با توام ريسك ميزان بايد مالى، انتقاالت و و نقل دسترس

 يا كاربران اختيار در را الكترونيكى بانكدارى خدمات عبور، اساس كلمه بر فقط كه موسساتى .دهد قرار ارزيابى

 .استفاده كنند نظارتى و اجرايى قوى استانداردهاى از بايد مى دهند قرار مشتريان خود

 

 الكترونيكى بانكدارى در ادارى هاى كنترل -5-3

 هـاى  روش امـا  هسـتند.  عمليات بانكى ريسك پذير فرآيندهاى ساير همانند لكترونيكى فعاليتهاى بانكدارى ا 

علـت   بـه   بخشهاسـت،  ساير با متفاوت الكترونيكى بانكدارى بخش بر ريسكهاى وارده بر نظارت و ىادار كنترل

 دسترسـى  وامكـان  بـوده  مكـانيزه وابسـته   سيسـتمهاى  بـه  زيـادى  حـد  تـا  الكترونيكى بانكدارى خدمات آنكه

 .مـى باشـد   يرامكا نپـذ  موسسه رايانه شبكه به مشترى مالى) كاركنان موسسه واسطه يا حضور بدون(مستقيم

 بانكـدارى  داده هـاى سيسـتمهاى   اطمينـان  درجـه  و دسترسـى پـذيرى   به كه الزم كنترلهاى و شها برخى رو

  ميباشد: ذيل به شرح مى كند كمك الكترونيكى

 

 كاركنان وظايف تفكيك -5-3-1
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 نـان كارك شـامل  كـه  عمليات سـرويس دهـى   پرسنل به زيادى حد تا الكترونيك بانكدارى خدمات پشتيبانى  

 كاركنان بخـش  طور همين و شبكه اجرايى عمليات مشتريان، خدمات بها، نگهدارى حسا و دفتردارى بخشهاى

 فرآينـد  پشتيبانى به قادر تنهايى به از پرسنل يك هيچ ديگر عبارت به است. وابسته شود، مى اطالعات امنيت

بـا   پرسـنل  وظـايف  كـه  بخشـهايى  در بايـد  سهموس مديريت نمى باشند. به انتها تا ابتدا از مالى انتقاالت و نقل

 يـا  اسـتفاده  سـوء  از وظايف، يا تداخل همپوشانى رساندن حداقل به با و كرده شناسايى داشته، تداخل يكديگر

 اجرايـى  عمليـات  كاركنـان  مثـال،  به عنوان .كند جلوگيرى درون سازمانى كاربران احتمالى ى هاى كالهبردار

 مطابقت مسئوليت كه افرادى باشند جزء نبايد هستند آتش ههاى ديوار و هاسرور پيكربندى كه مسئول شبكه

 بخـش  كاركنـان  همچنين .دارند عهده به سازمان امنيتى و سياستهاى تدابير با را شبكه به دسترسى بخشهاى

 كنترل بخش در مسئوليتى نبايد دارند، دسترسى مشتريان بهاى محرمانه حسا اطالعات به كه مشتريان خدمات

  باشند. داشته موسسه الكترونيكى مالى انتقاالت و روزانه نقل

  

 دوگانه هاى كنترل -5-3-2

 تاييـد  از قبل بايد است برخوردار حساسيت خاص از موسسه نظر از كه مشتريان مالى انتقاالت و نقل از بعضى 

 دسترسى به يا و كالن جوهو الكترونيكى انتقال و نقل شود. كنترل پرسنل مربوطه از نفر دو حداقل توسط نهايى

  .گيرد دوگانه صورت كنترل تحت بايد حتما كه هستند مواردى جمله از رمز كليدهاى

 

 الزم هاى مطابقت -5-3-3

 اقـدامات  شناسايى عمليات انجام و ضد كالهبردارى لهاى كنتر ايجاد با بايد الكترونيكى بانكدارى سيستمهاى  

 نگرانـى هـاى   برخـى از  .آورنـد  فراهم را الزم شهاى گزار ارائه و مشكوك اقدامات بررسى فورى امكان متقلبانه،

 حسـابهاى     در كـالن  جارى هاى سپرده نادرست متقاضى، يا جعلى اطالعات از: عبارتند زمينه اين در موجود

 شابهم و اطالعات يكسان با جديد حساب چند معمول، غير يا زياد حجم با وجوه انتقال نقل و الكترونيكى، جديد

 آدرس داراى كـه  بهـايى  حسا در عادى غير طور عمليات همين و باشد گرفته نشأت اينترنتى آدرس يك از كه

  .هستند ازكشور خارج در اينترنتى

 

  مشابه اسامى با سايت وب -5-4
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 سـاير  با اسمى تشابه از كه به طورى عمل آورند به را كافى دقت سايت وب اسم انتخاب در بايد مالى موسسات

 بايد بهصـورت  موسسات اين آورند. عمل به جلوگيرى احتمالى سردرگمى هاى اشتباهات و علت به سايتها بو

  مخصوصا كنند. شناسايى دارند مشابه اسامى را كه سايتهايى وب و داده قرار جستجو مورد را اينترنت ه اى دور

 در صـورت  و گيـرد  قـرار  بررسـى  و تحقيـق  مـورد  بايد است مالى موسسه به شبيه ظاهرآنها كه سايتهايى وب

 شوند. ذيربط معرفى قضايى و قانونى مقامات به وقت اسرع در بودن مشكوك

 

 ها بازبينى -5-5

 خصـوص  در چنانچـه  تـا  آورد نمى مشتريان فراهم براى را زيادى فرصت الكترونيكى بانكدارى عمليات سرعت

 تدابير و بايد مالى موسسات رو اين از كنند. اشكال فعر دارند، سواالتى مورد نظرشان مالى انتقال و نقل عمليات

 مالى انتقاالت و نقل انجام از حداقل رسانده، به را مشتريان سردرگمى يا خطا احتمال تا برگزينند را هايى روش

و  بانـك  فـى مـابين   داد قـرار  در كافى توضيحات گنجاندن منظور، همين به .آورند عمل به جلوگيرى ناخواسته

 آوردن فراهم همچنين است. امرى ضرورى كند، مشخص وضوح به را طرفين مسئوليتهاى و حقوق هك مشترى

الكترونيكـى   بانكدارى شبكه طريق از مالى عمليات انجام نحوه گوياى الزم كه دستورالعمل هاى و راهنما منوى

 ايـن  بـراى  موثرى كمك كند، مشترى دريافت از مالى انتقال و نقل فرايند انجام براى را الزم تاييدهاى و باشد

 .بود خواهد منظور

مـى  . مى گيـرد  قرار مشتريان اختيار در طريق شبكه از كه آنالين هاى فرم در خطا بازبينى سيستم از استفاده

 نيز مالى تاييدعمليات براى تعاملى يا سويه دو گزينه هاى وجود كند. جلوگيرى اشتباهات متداول بروز از تواند

 مـالى،  انتقـال  و نقـل  عمليـات  انجام از قبل است، سيستم داده به كه را دستوراتى تا دارد مى آن بر را مشترى

 سيسـتم  بـه  را وتاريخ مبلغ حساب، صورت پرداخت براى مشترى چنانچه مثال، عنوان به. كند تاييد و بازبينى

 در مشـترى  از مـالى  عمليات انجام از قبل بايد سيستم كرده است، مشخص نيز را حساب صورت ذينفع و وارد

  .كند تاييد كليك را با دستورات صحت سپس و كرده بازبينى را دستوراتش كليه كه خواست كند

 

  خدمات ارائه تداوم بر نظارت -5-6

 انتظار حداقل سيستمى ارتباط قطع هرگونه الكترونيكى بدون بانكدارى خدمات روزى شبانه بودن دسترس در 

 روابط بر شود ارائه نيز صورت متنوع به الكترونيكى بانكدارى خدمات چنانچه باشد. مى موسسه مالى مشتريان

 بايـد  موسسات مالى گذارى، تاثير همين به توجه با گذاشت. خواهد تاثير بسزايى مالى موسسه و مشتريان بين
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 به نسبت و داده قرار تحليل و تجزيه و بررسى را مورد شده ارائه هاى سرويس و سيستمى ارتباط احتمالى قطع

 كننـد.  اقـدام  آسـيب ديـده   هـاى  فايـل  بازسـازى  زمان رساندن حداقل به طور همين و گونه موارد اين كاهش

 ايـن  توانـايى  اى دوره ارزيـابى  و الكترونيكـى  بانكـدارى  درگير در هاى سيستم توسعه و روزرسانى به همچنين

 ممكن گيرد. قرار اولويت مالى در موسسه رانمدي سوى از بايد مشتريان انتظار مورد خدمات در ارائه ها سيستم

 مشتريان به دسترسى ميزان و مشتريان تعداد ها، فعاليت حجم به با توجه مالى موسسات و ها بانك برخى است

 بـه  را الكترونيكـى  بانكدارى خدمات شود، ارائه مى بانك شعب در كه هايى روش ساير طريق از بانكى خدمات

 هـاى  برنامه و دوره اى سياستگذارى ارزيابى كه است آن واقعيت اما ندانند. اول درجه نياز اولويت يا يك عنوان

 با موسسه، آنان تعامل و مشتريان نيازهاى از درست استنباط يك داشتن خدمات و ارائه در مالى موسسه مديران

  .بود خواهد آن تداوم و الكترونيكى خدمات بانكدارى توسعه و رشد براى محكم و منطقى اى پشتوانه

  

  نتاج و يافته ها -6

هاي بانكداري الكترونيكي نيز  . با گسترش فناوري، انواع سيستمهمانگونه كه در متن مقاله به آن اشاره شده است

 كننـد.  ايجاد شده است كه هر يك از آنها ابعادي تازه را  در زمينه تبادل اطالعات ميان كاربر و بانك  ارايـه مـي  

دهد كه سريع و آسان به كارهاي بانكي خود   الكترونيكي  همچنين به همه اين امكان را مي هاي بانكداري سيستم

هاي گوناگون يك مشتري، انتقال پـول از حسـاب يـك     مانند دريافت موجودي حساب، انتقال پول ميان حساب

شند.  برخي مشتري به حساب مشتري ديگر و دريافت صورت حساب بانكي در يك دوره ويژه  دسترسي داشته با

هاي پرداخت از يك حساب مشخص به حساب افراد گوناگون  ها خدماتي مانند انتقال سهام و ارسال فايل از بانك

دهند. يكي از موضوعاتي كـه نقـش بسـار مهمـي در سيسـتم بانكـداري        (مانند پرداخت حقوق) را نيز انجام مي

نكـداري الكترونيـك، مشـتري، كاربرمسـتقيم فنـاوري      الكترونيك ايفا مي كند، تائيد اعتبار مشتريان است. در با

موسسه مالي است. مشتريان بايد وارد سيستم موسسه شده و ازآن استفاده كنند. بر همين اساس موسسه مـالي  

بايد دسترسي مشتريان به سيستم را تحت كنترل و نظارت قرار داده و موارد مربوط به مسئوليت هـاي امنيتـي   

دهند. كنترل هاي مربوط به تائيد اعتبار مشـتري نقـش مهمـي در امنيـت داخلـي يـك        آنان را به آنان آموزش

بنابر اين روشي كه يك موسسه مالي براي تائيد اعتبـار مشـتريان بـه كـار مـي بـرد بايـد         سازمان ايفا مي كند.

عالوه بر اينكه متناسب با نوع خدماتي باشد كه از طريق سيستم بانكداري الكترونيك به مشتريان ارائه مي شود. 

  با ريسك هاي مربوطه، به لحاظ تجاري نيز معقول و منطقي باشد.
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  جمع بندي -7

  بحث و نتيجه گيري 7-1

همانگونه كه بيان شد هدف از نگارش مقاله حاضر، تائيد اعتبارمشتريان در سيستم بانكـداري الكترونيـك بـوده    

طرح شده ضمن بيان مختصر از ادبيات موجود به بررسـي  است.. لذا در مقاله حاضر بمنظور دستيابي به اهداف م

مفاهيم مرتبط با بانكداري الكترونيك پرداخته شد و در ادامه تعاريفي متعـدد و نمونـه هـايي رايـج ازبانكـداري      

الكترونيك را بيان نموديم و بعد از آن به عنوان يك نوآوري به بسط و توضيح چگونگي تائيد اعتبار مشتريان در 

بانكداري الكترونيك و در  ادامه هر يك از اين اجزاء به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در بخـش  سيستم 

 درجـه  و دسترسى پذيرى به كه الزم كنترلهاى و بعد كنترل هاي اداري در بانكداري الكترونيك و برخى روشها

  شده است. مى كند، پرداخته كمك الكترونيكى بانكدارى داده هاى سيستمهاى اطمينان

  

  پيشنهادات و كاربرد هاي مديريتي -7-2

پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشورهايي مانند كشور ما مستلزم وجود كليه زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، 

سياسي، تكنولوزيك و حتي آموزش به عنوان مي باشد. ضرورتاٌ كليه خدمات نيز بايد متناسب با ساختار سنتي و 

قانوني شوند تا سرمايه گذاري بـر روي ايـن امكانـاترا توجيـه نمايـد وامكـان موفقيـت را افـزايش          مدرن جامعه

دهد.همانگونه كه فناوري پيشرفت مي كند، بيشـتر كارهـاي رئزانـه نيـز بـه سـوي بـر خـط شـدن پـيش مـي            

وانـد در تجـارت   رود.بانكداري الكترونيك يكي از مهمترين نمونه هاي اين روند است. بحث هاي ارائه شده مـي ت 

نخستين موضوع مهم امنيـت،  الكترونيكي، دولت الكترونيكي و ديگر خدمات الكترونيكي هم كاربرد داشته باشد. 

شود. موضوع مهـم امنيـت    ها يكپارچه و با اطمينان ميان كاربر و بانك تبادل مي ايجاد يك كانال امن است. داده

كار خواهد رفت،  گستردگي به هاي ثابت همچنان به رمز انك است.ارتباط وي با ب هنگامهم احراز هويت كاربر در 

 خـدمات  عبـور،  اساس كلمه بر فقط كه ، اما از نظر امنيتي آسيب پذير است. موسساتىزيرا كاربردي ساده دارد

 و اجرايـى  قـوى  استانداردهاى از بايد مى دهند قرار مشتريان خود يا كاربران اختيار در را الكترونيكى بانكدارى

انـدازه قابـل اطمينـان باشـد.      حل هم بستگي به اين دارد كه سيستم چه . حتي بهترين راهاستفاده كنند نظارتى

سزايي  دارد و در اين راه، آموزش كاربران تاثير به -هر روش ممكن  به -كاربر مسووليت امنيت دستگاه خويش را 

قراري امنيت سرورهايش است. امنيت فراتر از همـه  گذارد. البته بانك هم در جايگاه خودش مسوول بر بر كار مي
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 -تا زماني كه يك حداقل محافظتي انجام شود  -ها و خطرات است. در يك سيستم بانكداري الكترونيكي  هزينه

تنهـايي   يابـد. يـك روش و يـك نفـر بـه      هاي برقراري امنيت در دستگاه كاربر تا جاي ممكن، كـاهش مـي   هزينه

  ها خطا باشد. هاي گوناگون را بيازمايند؛ هرچند كه برخي از آن قرار كند و همه بايد روشتواند امنيت را بر نمي

  

  براي تحقيقات آينده -7-3

پس از بررسي راه هاي تاٌييد مشتري توسـط بانكهـاي الكترونيكـي و بـراي افـزايش كيفيـت خـدمات بانكهـاي         

  الكترونيك پيشنهادهاي زير مطرح مي گردد:

  ي راهبردي براي توسعه بانكداري الكترونيك.تدوين برنامه ها -♦

  ارتقاي سطح امنيت سيستمهاي موجود و ترويج خدمات از طريق گسترش بانكهاي اينترنتي. -♦

  ايجاد يك سيستم يكپارچه براي سنجش اعتبار مشتري براي خدمات دهي به همه بانكهاي كشور -♦
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 fathian@iust.ac.ir  
 دانشگاه علم وصنعت،  الكترونيكي تجارت ارشد كارشناسي نادرپور، دانشجوي وحيد

vnaderpoor@yahoo.com 
  

 

  يدهچك

ارهاي پرداخت الكترونيكي بر روي چك الكترونيكي صورت گرفته است و اگرچه كمترين تحقيقات در بين ابز

نيز معدود كشورهايي به پياده سازي اين ابزار دست زده اند اما با توجه به پتانسيل بالقوه چك در كشـورمان  

  ند.بانكهايي كه به دنبال ايجاد مزيت رقابتي مي باشند بزودي پاي در اين عرصه بگذار مي توان انتظار داشت

ECC يا   RSAمدلهايي بر مبناي
كه هر كدام تعدادي از موارد امنيتي را پوشش مـي   [1,6]ارائه گرديده 1

SETدهند.پياده سازي فرآيند بكارگيري چك الكترونيكي بر مبناي پروتكل 
در تحقيقاتي مورد بررسي قرار  2

و تطبيق آن با شرايط كسب  قرار گرفته است.در كشورمان موارد مطالعاتي اندكي در زمينه چك الكترونيكي

و كار فعلي وجود دارد.بديهي است در صورتيكه مدل مناسب بكارگيري چك الكترونيكي براي ساختار بانكي 

كشور تعريف و زيرساختهاي پياده سازي اين ابزار فراهم گردد،هم بانكها و هم مشتريان با توجه به مزاياي آن 

 مي باشند.عالقه مند به استفاده از چك الكترونيكي 

مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و      FSTCدر اين مقاله سعي شده است كه سناريوهاي ارائه شده توسط موسسه 

  نقاط قوت و ضعف هر كدام بيان شده و با توجه به شرايط و زيرساخت مناسبترين سناريو معرفي گردد. 

                                                 
1
Elliptic curve cryptography 

2
Secure Electronic Transaction  
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  مقدمه

نيازهاي كاربران در نقاط مختلف جهان بوجـود  رشد استفاده از اينترنت مطمئنا تغييراتي در شكل معامالت و

آورده است و كشورهاي مختلف برنامه هاي توسعه اي خود را برمبناي فضاي جديدي كه مبتنـي بـر كسـب    

هـاي تعريـف شـده در     شـاخص  وكارهاي الكتورنيك است تدوين نموده اند. بطور مثال در كشورمان براساس

هايي كه توسط اسكناس و يا شبه پول  درصد پرداخت 80ين برنامه، بايست تا پايان ا برنامه پنجم توسعه، مي

چك الكترونيكي است يكي از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي،گيرد، به صورت الكترونيكي انجام شود. صورت مي

كه با توجه به اهميتي كه چك سنتي در فضاي كسب و كار كشورمان دارد مي تواند جايگاه مناسبي در اين 

  ه باشد.عرصه داشت

عالوه بر مزيتهاي كلي افزايش سرعت وكارايي ونيزكاهش هزينه ها موارد ديگري نظير كاهش امكـان جعـل   

چك،حذف چكهاي برگشتي درصورت تسويه آنالين،كـاهش برگشـتي در چكهـاي مـدت دار،كـاهش دزدي      

هـا روي فرآينـد   چك،اعتبارسنجي آنالين مشتريان،سهولت در انتقال چكهاي واگذارشده وكنترل بيشـتر بانك 

  صدور چك رابراي چك الكترونيكي مي توان در نظر گرفت.

اين مقاله ابتدا چك الكترونيكي و جايگاه آن را در سيسـتمهاي پرداخـت بررسـي نمـوده و سـپس مـدلهاي       

فرآيندي ارائه شده براي چك الكترونيكي را بيان نموده و با بررسي نقاط قوت و ضعف آنها،مقايسـه اي روي  

ورت مي گيردو در انتها به بررسي قابليت اجراي مدلها در كشورمان بـا عنايـت بـه بـرآورده نمـودن      مدلها ص

  حداقل قابليتهاي مورد انتظار از چك، پرداخته مي شود.

  مرور ادبيات 

  جايگاه چك الكترونيكي .1

نقـش   ECheck .يدمطرح گرد   1989در سال   chaumمفهوم سيستم چك الكترونيكي اولين بار توسط

 [5].مهمي در آينده تجارت الكترونيكي بازي مي كند

رايج ترين ابزار پرداخت غيرنقدي است ، بطوريكه هيچكدام از ابزارهاي پرداخت ، مزاياي چـك   چك كاغذي

براي پرداختهاي كالن مناسب نيستند. به همين دليل است كه چك دراقتصـاد و  در مبادالت را دارا نبوده و 

ايران حتي جايگاه باالتري دارد و بدون ترديد مهمترين ابزار پرداخت در ايران مي باشـد.هنگامي كـه   تجارت 

داشته باشيم ايـن مسـاله را    89تعداد وارزش مبلغي چكهاي صادره سال اتاق پاياپاي در مورد نگاهي به آمار 

  به راحتي مي توان درك نمود.
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هر چند با توجه به استفاده گسترده از چك در مبادالت تجاري در ايران،سعي شده است كه سازوكارها و 

ا ايـن حجـم اسـتفاده از چـك     قوانين مورد نياز نيز به تصويب رسيده وحمايتهاي الزم صورت پذيرد امـ 

بطوريكـه در   .مشكالت خاصي را نيز به وجود مي آورد كه مهمترين آن آمار چكهاي برگشتي مي باشـد 

 يعني از هـر هزارميليارد تومان برگشت خورده است. 29 ميليون برگ چك به ارزش 5.9حدود  89سال 

  برگ چك يكي از آنها برگشت مي خورده است. 8

 چك الكترونيكيبكارگيري اه حلي براي رفع اين مشكل بود كه اين راه حل مي تواند پس بايد به دنبال ر

  باشد.

  انواع سيستمهاي پرداخت الكترونيكي .2

سيستمهاي پرداخت از نقطه نظرات متفاوت به دسته بنديهاي مختلفي تقسيم شده اند.بطور مثال بر مبنـاي  

 و MACROي پرداخت الكترونيكي را مي توان به دو دسته سيستمها ،ميزان پول مبادله شده در تراكنشها

MICRO .تقسيم نمود  

، سيسـتمهاي پرداخـت   مبنـا قـرار گرفتـه اسـت    مطالعـات محققـان زيـادي     دراما تقسيم بندي رايج كه بر 

  :[2]دسته به شرح زير قرار داده است پنجالكترونيكي را در 

� Electronic-cash 

� Pre-paid card 

� Credit cards 

� Debit cards 

� Electronic checks 

مشاهده مي شود چك الكترونيكي بيشـتر بـه صـورت آناليـن ودر كسـب و       1تصوير شماره مانطور كه در ه

  مورد استفاده قرار مي گيرد.  B2Bكارهاي 

 تعداد ارزش

 يون برگ چكميل 49 هزار ميليارد تومان 628

 )89(آمار چكهاي مبادله شده در اتاق پاياپاي در سال  1جدول     
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  (تقسيم بندي سيستمهاي پرداخت الكترونيكي) 1شكل 

 

مـي تـوان   نماييم آنچه كه مقايسه را در حوزه كاربرد  چك الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت اگر بخواهيم

كارت ها به وسيله اشخاص حقيقي و در وسعت كسب و كار كوچك تري بـه كـار        اين است كهبيان نمود 

امـا  مي روند تا پرداخت ها را در مكان هاي فروش و يا ترمينال هاي نزديـك بـه مشـتريان مقـدور سـازند .      

مانند وصول پرداخت هاي  و در زمينه هايي يكي مي تواند براي اشخاص حقوقيبرخالف كارت ، چك الكترون

  تجاري به كار گرفته شود . در واقع مي توان به جاي چك هاي معمولي در تجارت از آن استفاده نمود .

، برخي صادر كنندگان كارت ها يك محدوديت روزانه روي  ها كارتبكارگيري  امنيتي به سبب ريسك هاي

ايـن گونـه   چـك الكترونيكـي   بـراي  كه مي تواند در يك كارت شارژ نمود قرار داده اند . در حالي كه مبلغي 

  بنا به مورد مي توان محدوديتهايي از اين دست را نيز بكاربرد. است،البته محدوديت ها تعريف نشده

وليد ونگهداري كليد هرچند نظراتي در مورد اينكه چك الكترونيكي بدليل هزينه هاي مستقيم باال(ازجمله ت

نمي باشد وجـود   B2Cعمومي مشتريان) وعدم محافظت از محرمانگي و گمنامي كاربر،روش مناسبي براي 

دارد، اما اين اتفاق نظر وجود دارد كه بهترين ابزار پرداخت الكترونيكي براي سازمانهاي دولتي و شـركتهايي  

  امي مطرح نمي باشد.است كه تراكنشهاي آنها جنبه عمومي دارد ودرآنها گمن

اين سخن از آنجا منطقي به نظر مي رسد كه برخالف سيستمهاي پرداخـت كـارت اعتبـاري و سيسـتمهاي     

پرداخت پول نقد الكترونيكي كه قابليت انتقال پول زيادي را ندارند، چك الكترونيكي مناسب اين مـورد مـي   

  شود. مي تر مهم ترونيكيالك هاي چك سيستم يابد، گسترش مي B2B بخش كه همچنان باشد.
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  مزاياي چك الكترونيكي .3

 از اسـتفاده  كـه  اسـت  زودگـذر،مزايايي  هـاي  فرصـت  از بـرداري  بهـره  و ها هزينه كاهش كارايي، سرعت،

سيستمهاي پرداخت الكترونيكي ناشي مي شود.اما در مورد چك الكترونيكي ميتوان گفت هم براي بانكهـا و  

  اي مشخصي فراهم مي گردد.هم براي مشتريان مزيته

 عدم امكان جعل چك بدليل بكارگيري امضاي ديجيتال �

 حذف چكهاي برگشتي در صورت تسويه آنالين �

 كنترل بيشتر بانكها روي تاريخ سر رسيد و مبلغ چكهاي صادره مشتري �

 نقص امضا و...)حذف برگشت خوردن چك بداليلي غير از كسر موجودي(مانند خط خوردگي يا  �

 رديابي چكهاي انتقال داده شده توسط صادركنندهقابليت  �

 عدم نياز به وصول چكهاي قبلي براي دريافت دسته چك جديد �

  قابليت ايجاد محدوديت مبلغ و تاريخ براي چكها توسط بانك �

  

  E-CHECKسيستمهاي ارائه شده براي  .4

ان معرفي گرديده اند مي توان موارد ازجمله سيستمهاي پرداخت الكترونيكي چك مانندي كه توسط  محقق 

 زير را نام برد:

  

 

 (نمونه سيستمهاي چك الكترونيكي در كشورها)  2شكل 

Fstc  انكها و موسسات مالي و دانشگاههااز بتعدادي پروژه اي بر روي چك الكترونيكي  است كه با همكاري 

احل مختلف از آغاز تحقيقات اوليـه وايجـاد   امور مالي درآمريكا تشكيل گرديده است كه در مرشناسان كارو 

  .[11]د ايده تا اجرايي نمودن سيستم آزمايشي را شامل مي گرد

  USA             EURO           KOREA          INDIA 
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 در اين مدل چهار موجوديت اوليه تعريف گرديده است:

 :شحصي است كه چك الكترونيكي را صادر مي نمايد. (Payer)صادركننده

 يافت مي نمايد.:: شخصي كه چك الكترونيكي را در (Payee)دريافت كننده

درآن حساب دارد و دسته چك الكترونيكي را تحويل  payerبانكي است كه    :(Issuer)بانك صادركننده 

 گرفته است .

در آن حسـاب دارد و چـك دريـافتي را بـه آن      payee: بانكي است كه  (Acquirer) بانك دريافت كننده

  مي نمايد.        حساب واريز

 

  

 

  

 

              

  

               

             

    

  

  

                 

  

  

  ) FSTC (سناريوهاي ارائه شده توسط 3شكل 

 

1  

         

 

 

  bسناريو   a                                                             اريو سن                       

 

          

      

     

     dسناريو   c                                                            سناريو                        

1 

2 

3 

4 5 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

1 

2 

3 4 1 

2 

3 4 
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بايد توجه نمود در بعضي سيستمهاي ارائه شـده موجـوديتي    e-checkدر مورد موجوديتهاي يك سيستم 

ن هـيچ شـرطي مـورد اعتمـاد سـاير موجوديتهـا در آن       وجود دارد كه بدو (TTP)به نام عامل سوم معتمد

در اعمالي نظير مجوزهاي تاييد براي امضاي ديجيتال،توليد نرم افزار و مي تواند سيستم مي باشد. اين عامل 

 .بكار گرفته شودواسطهاي آنها و نيز پايگاهي از كليدهاي عمومي براي تاييد كليد عمومي يك موجوديت 

 

  E-CHECKفازهاي سيستم  .5

در تمام مدلهاي پيشنهادي اولين فاز مدل،ثبت مشتري در بانك مـي باشـد.به ايـن صـورت كـه ابتـدا بايـد        

معموال به ازاي رابطه بـا هـر مشـتري      (Issuer)مشتري در بانك حسابي را افتتاح نمايد و بانك صادركننده

بـدين منظـور اسـتفاده     RSA .بانك مي تواند از پروتكـل [1]خصوصي در نظر مي گيرد يك كليد عمومي و

 نمايد.

   فاز ثبت معموال در چند گام اجرا مي گردد:

 معين نمودن كليد عمومي وخصوصي براي هر مشتري توسط بانك -

 مي نمايد.     يك عدد يا پيغامي تصادفي را انتخاب  (Payer)صادر كننده چك  -

گر (به اقتضاي مدل اسـتفاده  اين پيام تصادفي را به همراه اطالعاتي دي (Payer)صادر كننده چك  -

 شده) از طريق يك تابع درهم  پردازش نموده و براي بانك ارسال مي نمايد.

بانك بعد از دريافت اطالعات باال ، اقدام به ارسال مقاديري را مي نمايد كـه  در مقـام مقايسـه مـي      -

 توان آن را با برگ چك خام مشابه دانست.

  ايد صحت اعتبار چك را ارزيابي نمايد.در گام پاياني اين فاز،صادركننده ب -

فاز پرداخت مي باشد صادركننده اطالعاتي را به چك اضافه مي كند.اين اطالعات مي توانـد   كه فاز بعديدر 

، اطالعات شماره حساب دريافت كننـده،   (face value)براساس مدل پيشنهادي شامل مقدار مبلغي چك 

در اين فاز زير  بطور مثالبكار مي رود و نظاير آن باشد. timestampكه معموال جهت مكانيزم  tيك متغير 

  .[1,4]بكار گرفته مي شود PKIساختهاي كليد عمومي 



                                                                                                                                       

     

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                          

            

8 

 

پـس از دريافـت     payeeفاز پاياني معموال با نام فاز تسويه شناخته مي شود.در اين فاز دريافت كننده چك 

ده و در صورت تاييد، چـك الكترونيكـي را جهـت    چك، ابتدا صحت اطالعات دريافتي را مورد ارزيابي قرار دا

  تسويه به بانك ارسال مي نمايد.

 

  تحليل سناريوها

مي توان خصوصياتي را برشمرد كه با توجه به  FSTCبراي هر كدام از سناريوهاي ارائه شده توسط موسسه 

  بكار گرفته شود. محيط بكارگيري چك الكترونيكي مي تواند به عنوان عاملي جهت انتخاب سناريو مناسب

  را مي توان بصورت زير برشمرد: aويژگيهاي سناريو 

 بانك صادركننده و بانك دريافت كننده بايد سيستم چك الكترونيكي را پشتيباني نمايند. •

 پروسه زماني فرآيند نسبتا طوالني است. ،با توجه به گردش انجام كار •

ده در ارتباط اسـت قابليتهـاي چـك سـنتي از     با توجه به اينكه صادركننده مستقيما با دريافت كنن •

 جمله واگذاري به شخص ثالث در اين حالت امكان پذير مي باشد.

 موضوع امنيتي احراز هويت متقابل در اين سناريو قابل پياده سازي است. •

 :موارد زير را مي توان نام برد bسناريو  از جمله خصوصيات

 دريافت كننـده سيسـتم چـك الكترونيكـي را بكـار     مزيت اين مدل در اين است كه حتي اگر بانك  •

 پياده سازي است. گرفته باشد نيز قابلن

 در اين سناريو نيز قابليت واگذاري چك الكترونيكي فراهم شده است. •

مشكل اين مدل پروسه زماني طوالني به خصوص جهت تاييديه وصول چك كه توسط بانك دريافت  •

 ردد.كننده براي شخص مزبور ارسال مي گ

 را مي توان بصورت زير برشمرد: cويژگيهاي سناريو 

 نسبت به مدلهاي قبلي پروسه زماني كوتاهتري را طي مي نمايد. •

 در اين مدل نيز هر دو بانك بايد سيستم چك الكترونيكي را پشتيباني نمايند. •

 در اين سناريو بيشترين بار كاري بر روي بانك دريافت كننده چك الكترونيكي مي باشد. •
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هنگامي كه دريافت كننده چك معامالت زيادي را از اين طريق انجام مي دهند مي توانـد در بانـك    •

 خود حسابي جهت پذيرش چكها ايجاد نمايد.

  :نيز به شرح زير مي باشد dويژگيهاي سناريو 

روي بانـك صـادركننده مـي باشـد كـه ايـن بـراي        در اين مدل بيشترين بار كاري  cبرخالف مدل  •

 سيستم چك الكترونيكي مناسبتر مي باشد.

 پروسه زماني كوتاهتر اين مدل نسبت به ساير سناريوها نقطه مزيت آن محسوب مي شود. •

تـي و كنترلـي در   فرآيند صدور چك از طريق بانك صادركننده ادامه مي يابد و درنتيجه از نظر امني •

 سطح باالتري از ساير سناريوها قرار دارد.

 نقطه ضعف اين مدل عدم امكان انتقال چك از سوي دريافت كننده به شخص ثالث مي باشد. •

 

  نتايج

  قابليت اجرا 

آنرا در حساب بانك واگذار مي نمايـد.در   در چك سنتي روال كار به اين صورت است كه دريافت كننده چك

اتاق پاياپاي اين چكها بين بانكها مبادله شده و به شعب مربوطه ارسـال مـي گـردد و در نهايـت     گام بعد در 

سـاعت بطـول    48تاييديه وصول يا برگشتي چك صادر شده و به بانك مشتري ارسال مي گردد.اين فرآينـد  

  انجام داد. مي انجامد.در حاليكه با استفاده از چك الكترونيكي مي توان كل اين پروسه را بصورت برخط

براي اين منظور بايد اتاق تسويه بين بانكي با قابليتهاي جديد ايجاد گـردد. در فازهـاي اوليـه اجـراي چـك      

است كه در سـناريو مربوطـه مشـتريان     آناستفاده نمود. دليل اين امر  dالكترونيكي بهتر است از سناريوي 

امنيت وكارايي ايـن   به بايد اعتماد مشتريان نسبتو در گامهاي ابتدايي كه  كمترين نقش را در فرآيند دارند

ابزار جلب گردد اين روش كاراتر است.يكي ديگر از مهمترين داليل مناسب بودن اين سناريو اين است كه هر 

قـادر   ،بانك با فراهم نمودن زيرساخت مناسب براي بكارگيري سيستم چك الكترونيكـي در مجموعـه خـود   

  ها اين قابليت را براي مشتريان خود فراهم نمايد.است بدون توجه به ساير بانك
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مزيت ديگر اين روش آن است كه بيشترين بار عملياتي بر روي بانك صادركننده مي باشد و اين امـر باعـث   

مي گردد تا بانكهاي دريافت كننده كه هنوز اين سيستم را در مجموعه خود عملياتي ننموده اند نسـبت بـه   

  باشند.پذيرش آن مشكلي نداشته 

با توجه به اينكه در شروع كار بايد استانداردهاي امنيتـي بكارگرفتـه شـده بـراي ايـن ابـزار ارزيـابي گردنـد         

سناريوهايي مناسبترهستند كه كمترين فعاليتها در پروسه صدور تا تسويه چـك در خـارج از محـيط بانـك     

و اطالعاتي نظير مبلغ و تاريخ چك  صدور چك از مشتري آغاز شده dصادركننده انجام گيرد، كه در سناريو 

 ،و نام و شماره حساب و بانك دريافت كننده به آن ملحق شده وبراي بانك ارسال مي گردد.بانك صادر كننده

مبلغ چك از حساب مشتري كسر و تاييديـه اي مبنـي بـر آن بـراي      ،خود چك را بررسي و در صورت تاييد

دريافت كننده نيز مبلغ مورد نظر را به حساب مشـتري منظـور    بانك .بانك دريافت  كننده ارسال مي نمايد

  مي فرمايد.

مي باشد كه در صورت فراهم بودن زيرساختها در   Aتكامل يافته ترين حالت براي چك الكترونيكي سناريو 

 فازهاي بعدي پياده سازي مي توان آنرا بكار گرفت.

  

  قابليتهاي مورد نياز

رونيكـي وجـود دارد كـه بايـد مـورد بررسـي قـرار گيـرد و راه حلهـا و          مسايل متنوعي در مبحث چـك الكت 

راه چارچوبهايي براي آنها ارايه گردد تا چك الكترونيكي به عنوان يك ابزار مهم پرداخت درآيد.از جمله ايـن  

 پياده سازي چك الكترونيكي مي توان مدنظر قرار داد مواردي به شرح زير مي باشد:حلها كه در 

  :[10] و بكارگيري آن درقابليت انتقال چك الكترونيكي 3امن پيش رو مضاييمفهوم چند ا .1

بدين منظور از مفهوم چندامضايي امن روبه جلو سريال استفاده مي شود كه بـراي ايـن مـدلها مـي تـوان از      

استفاده نمود.در اين مورد، نياز نيست ترتيب امضا كردن از قبل  DSAويا  ELGAMALامضاي ديجيتال 

شود.در طول اين فرآيند هر امضاكننده تنها امضاي پيشينيان خود را تاييد نمـوده وبعـد اسـناد را بـا     تعيين 

ايجاد يك امضاي چندگانه بخشي امضا مي نمايد.امضاي ايجاد شـده بوسـيله آخـرين امضـا كننـده، امضـاي       

  زا معتبر گردد.چندگانه اي خواهد بود كه مي تواند بوسيله هر تاييدكننده اي با يك كليد عمومي مج

                                                 
3
Forward-secure Multi signature  
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مفهوم چندامضايي امن پيش رو بصورت موازي و بكارگيري آن در قابليت حساب مشترك  .2

[10]: 

اين مدل اجازه مي دهد كه چندين امضا كننده اسناد يكساني را بصورت جداگانه امضـا نمـوده و بعـد همـه     

وان از مـدل امضـاي   امضاهاي شخصي را با هم بصورت يك چندامضايي تركيب نمايند.بـدين منظـور مـي تـ    

ELGAMAL .در اين مدل پرداخت كننده استفاده مي شودinitiator  ابتدا چكي كه جزئيات به آن اضافه

مي  initiatorشده را امضا نموده و براي ساير امضاكنندگان مي فرستد.امضا كنندگان بعد از امضا،آنرا براي 

  مي فرستد.چك را براي دريافت كننده  initiatorفرستد و در نهايت 

 [7]و كنترل آن در چك الكترونيكي 4مفهوم امضاي وكالتي .3

در مدل امضاي وكالتي يك كاربر قابليت امضايش را به شخص ديگري وكالت مي دهد.از اين قابليت مي توان 

در چك الكترونيكي استفاده كرد.بدين صورت كه امضا كننده وكالتي قادراست به ميزاني كه از سـوي امضـا   

  استفاده نمايد. e-checkلي به او وكالت داده شده است در صدور كننده اص

 

 [1]حرازهويت متقابلا .4

احراز هويت دوبه دو به اين معناست كه نه تنها دريافت كننده چك بايد قادر به تاييـد شناسـه صـادركننده    

 باشد بلكه صادركننده نيز بايد قادر باشد هويت دريافت كننده را تاييد كند. 

 [9]با قابليت گمنامي صادركننده سافرتي الكترونيكيچكهاي م .5

برمبناي لگاريتم گسسته پيشـنهاد   2001در سال  Hsien et al اولين مدل براي چك مسافرتي توسط . 

شد.چك مسافرتي الكترونيكي مشخصه هايي نظير گمنامي و قابليت انتقال را دارد كه آن را متمايز نسبت به 

كترونيكي مي كند.چك مسافرتي در واقع ويژگيهاي پول نقد الكترونيكي و چك ساير سيستم هاي پرداخت ال

 الكترونيكي را با هم تركيب مي نمايد و از انجا كه به امضاي مالك نياز دارد از پول نقد امن تر است.

 تاييد دسته اي امضاهاي ديجيتال بدون استفاده از كليد عمومي .6

رگيري چكهاي الكترونيكي، تاييد امضاي ديجيتال مـي باشـد.بدين   يكي از چالشهاي پيش روي بانكها در بكا

منظور بانك بايستي به كليد عمومي امضا كنندگان دسترسي داشته باشد و از ارتباط آن با كليـد خصوصـي   

                                                 
4
Proxy signature   
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امضاكنندگان مطمئن باشد در حاليكه براي بانكها ذخيره نمـودن كليـد عمـومي تمـام افـرادي كـه بـا آنهـا         

امري دشوارو هزينه بر مي باشد.درنتيجه آنها نياز به روشي دارند كه امضا را بدون استفاده  تراكنش داشته اند

  از كليد عمومي تاييد نمايند.

 بكارگيري چك الكترونيكي در قالب متعارف خود در پرداختهاي مدت دار .7

  مدلهايي براي تسويه امن بين موسسات مالي .8

باال را برآورده سازد و يك چارچوبي را بصورت يكپارچـه بـراي چـك    ارائه مدلي كه بتواند تمام نيازمنديهاي 

  الكترونيكي بيان نمايد از مهمتيرن الزامات جهت پياده سازي اين ابزار مي باشد.

  مع بنديج

كامال مشخص است كه با توجه به مشكالتي كه در استفاده از چك سنتي در كشورمان وجود دارد و افزايش 

چكهاي برگشتي كه خود موجب از بين رفتن اعتماد در فضاي كسب وكار كشور مي شود، نگران كننده آمار 

نياز بكارگيري روشي جديد احساس مي شود. روشي كه درعين حال كه منطبق بر خواسته هاي بـازار اسـت   

در جـايي كـه سـاير راه حـل     بتواند كنترل بيشتري بر روي فرآيند صدور چك داشته باشد.چك الكترونيكي 

امن ترين ابزار پرداخت فعال تا به امـروز   ،ميزان ريسك باال و يا نامناسب باشند  ياپرداخت الكترونيكي  هاي

  به شمار مي رود .

مهمترين مكانيزم امنيتي مورد استفاده در سيستمهاي پرداخت بخصوص چك الكترونيكي امضاي ديجيتـال  

ازمانهاي متفـاوت و بـراي كاربردهـاي مختلـف     از آنجا كه بحث پياده سازي امضاي ديجيتال در س.مي باشد

(از جمله در سازمان ثبت احوال براي پروژه كارت هوشمند) مي توان انتظار داشت در آينده پيگيري مي شود

 ي نه چندان دور اين امكان فراهم گردد.

RTGS در حال حاضر بانكهاي كشور با راه اندازي سيستم تسويه بالدرنگ
د از بانك مركـزي قـادر هسـتن    5

طريق سيستمهاي ساتنا و يا پايا بصورت آنالين تسويه امن بين بانكي را داشته باشند كه اين تجربـه تسـويه   

يـك روش پـيش پرداخـت    كه در واقع  dسناريو  آنالين مي تواند در پياده سازي چك الكترونيكي مطابق با

 بكار گرفته شود. الكترونيكي است حوالهبصورت 

                                                 
5 Real-Time Gross Settlement 
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ند ابتدا بصورت مجزا و بدون نياز بـه اتـاق تسـويه بـين     مي توان، بانكها ك الكترونيكيبا توجه به مزيتهاي چ

را يـك   Acquirer و  Issuerبانكي اين امكان را براي مشتريان خود فراهم نمايند كه در اين حالت نقـش 

يل اتـاق  بانك ايفا مي نمايد  و در صورت استقبال با ايجاد تفاهم نامه بين بانكهاي مختلـف بـه سـمت تشـك    

6تسويه خودكار
  .حركت نمايند 

مهمترين محدوديت پس از بحث زيرساخت،نحوه بكارگيري چك در عـرف مـي باشـد. اسـتفاده از چـك در      

پرداختهاي مدت دار بدون اينكه حساب صادركننده در هنگام صدور چك موجودي داشته باشد بصورت عرف 

چـك در   نيز با وجود قانون قضايي و حتي در محاكم پذيرفته شده است هم براي مشتريان و هم براي بانكها

ممنوعيت اين كار، شكاياتي در اين مورد مسموع نمي باشـد.در پيـاده سـازي چـك الكترونيكـي در صـورت       

تسويه آنالين اين كاربرد چك كه در عرف پذيرفته شده است از بين مي رود و در صـورت پـذيرش چكهـاي    

در تعارض است.در نتيجه نيـاز اسـت كارشناسـان قضـايي بـا اصـالح       مدت دار در اين سيستم با قانون چك 

    قوانين چك مسير را براي بكارگيري سيستم چك الكترونيكي هموار نمايند.
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و  توسعه روز افزون شبکه های بی سیم -چکیده        

برای فعال  عالی یفرصت دستگاه های دستیمحبوبیت گسترده 

کردن دستگاه های تلفن همراه به عنوان یک روش پرداخت 

، را فراهم آورده  جهانی که شامل تراکنشهای مالی روزانه است

، 1متاسفانه برخی مسائل مانند: خواص پاسخگویی .است

ه محدودیت شبک ،3انکار کردن ،2حفاظت از حریم خصوصی

 مانع پذیرش گسترده های بی سیم و دستگاه های تلفن همراه

اخیراً، پروتکلهای پرداخت تلفن پرداخت همراه می شود.  

با این حال، . ارائه شده اند 4زیادی بر اساس کلید عمومی همراه

قابلیت های محدود تلفن های همراه و شبکه های بی سیم این 

پروتکل ها را برای شبکه تلفن همراه نامناسب می سازند. 

عالوه بر این، این پروتکلها برای حفظ جریان سنتی داده ها در 

پرداخت طراحی شده اند، به همین علت در معرض حمله 

در این هستند و میزان مخاطره کاربر را افزایش می دهند.  

را که بر  MPCP2 5 پروتکل پرداخت تلفن همراه مامقاله، 

 7ارنعملیات کلید متق است و از 6اساس مدل مشتری محور

                                                           
1
 Accountability Properties 
2
 Privacy Protection 
3
 Repudiation 
4
 Public-Key 
5
 Mobile Pay Center Protocol2 
6
 Client Centric Model 
7
 Symmetric Key 

پروتکل پیشنهادی عالوه ، پیشنهاد می کنیم.  استفاده می کند

بر کم کردن عملیات محاسباتی و کم کردن ارتباطات در بین 

پرداخت  گروه های درگیر، به حفاظت کامل از حریم خصوصی

همچنین امکان  پرداخته و مانع از انکار طرفین می شودکننده 

با توجه به محدودیت های . بسیار کم می کندرا  8حمله تکرار

شبکه های بی سیم و تلفن های همراه، این مقاله پروتکل 

برای تولید کلید نشست مشترک بین  را VAM 9موافقت کلید 

  پیشنهاد داده است.،  دو گروه

 

، پروتکل پرداخت اپراتور شبکه تلفن همراه -کلمات کلیدی       

حفاظت از حریم شخصی، ، انکار، 10پروتکل موافقت کلید تلفن همراه،

 حمله تکرار

 

I. مقدمه 

 دستگاهمیان پرداخت تلفن همراه عبارت است از هر تراکنشی که 

مبادله مستقیم یا  11گروه هاه به اجرا درآید و میان های تلفن همرا

                                                           
8
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9
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صورت گیرد. ویژگی جالب پرداخت تلفن  12غیر مستقیم ارزش پولی

تلفن همراه می تواند به عنوان وسیله ای  دستگاه همراه این است که

افراد خوش بین بر این استفاده شود.  ،پرداخت حالت هایبرای تمام 

که اقتصاد جهان شاهد گذار تلفن همراه از یک وسیله ارتباطی  باورند

 . [01و02و01و9و4]ساده به یک مکانیزم پرداخت خواهد بود

 شده زیادی ارائه مراهپرداخت تلفن ه های پروتکلاین روزها،        

بیشتر آنها بر اساس زیر ساخت کلید عمومی هستند که برای  و است

برخی از آنها اطالعات کارت . است نامناسبشبکه های بی سیم 

ذخیره می  او درگیر در تراکنش را در تلفن همراه گروه هایاعتباری 

همین از آن استفاده می کنند. تراکنش  بدون محافظت در یا کنند

بیشتر این نها را در معرض خطر قرار می دهد. موضوع است که آ

پرداخت  داده های سنتیپروتکلهای پرداخت برای حفظ جریان 

(، یعنی  فروشنده، بانک 14فروشنده، 13) متقاضی طراحی شده اند

بنابر این، احتمال . می شودانجام  فروشندهتراکنش بین متقاضی و 

فروشنده وجود از طرف  آن میزانحمله هایی مثل تغییر تراکنش یا 

یا  15اطالعات کارت بدهی بدست آوردنهمچنین خطر  دارد.

به  غیر مجازدسترسی  که ممکن است منجر بهمتقاضی  16اعتباری

از طرف عالوه بر این، اطالع رسانی افزایش می یابد.  شود، حساب او

بعد از انجام موفقیت آمیز تراکنش وجود  به متقاضی بانک متقاضی

مجبور است به سایت بانک خود رجوع کرده و بعد از وارد  کاربردارد. ن

 شدن به آن مانده حساب خود را چک کند

 . [21و09و01و01و04و01و00و01و9و6و2]

طراحی برخی از پروتکلهای تلفن همراه نگرانی عالوه بر این، در        

 اطالعات. دیده نمی شودشخصی مشتری  حفظ حریمدر مورد 

 نه تنها جزئیات تراکنششخصی مشتری از جمله هویت مشتری و 

آشکار می  نیز و بانکها 17تدروازه پرداخ بلکه برای ،فروشندهبرای 

 [. 09و04و00و01و9و1شود ]

دارای محاسبات  روتکل موافقت کلید دی فی هل منبه عالوه، پ       

برای تولید کلید نشست مشترک استفاده  . بنابراین،سنگینی است

خوب نیست که  با منابع محدود برای یک دستگاه تلفن همراه شد.ن

چنین محاسبات سنگینی را برای تولید یک کلید نشست مشترک 

بعالوه، در دی فی هل من اگر هر کدام از گروه ها کلید انجام دهد. 

هر  عمومی آنگاه پارامترانتخاب کنند،  2/(p-1)خصوصی خود را 

بنابراین، اگر پارامتر عمومی  خواهد بود. (p-1)گروه  دو این کدام از
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 Fiscal 
13
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14
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15
 Debit Card 
16
 Credit Card 
17
 Payment Gateway 

(p-1)  باشد، یک مزاحم می تواند خیلی بی دردسر فرض کند که

در این  2/(p-1)کلید است.  2/(p-1)کلید خصوصی هر کدام 

 پروتکل کلید خصوصی ضعیفی است

              . [21و21و26و21و24و21و22]

 یک ایجاد این مقاله اولین هدفبه این مشکالت،  توجهبا         

اپراتور  می باشد که شامل روتکل خصوصی پرداخت تلفن همراهپ

 استفاده می کند. از عملیات کلید متقارن و شبکه تلفن همراه بوده

دومین هدف پیشنهاد پروتکل موافقت کلید برای تولید کلید نشست 

مشترک  بین دو گروه با محاسباتی کمتر از دی فی هل من می باشد. 

برخی از  IIدر بخش . طراحی شدهمقاله به صورت زیر  این بقیه

پروتکلهای موجود پرداخت تلفن همراه به صورت مختصر توضیح داده 

وتکل دی فی هل من به صورت مختصر پر IIIدر بخش  .است شده

ا برای پروتکل جدید م دو جزئیاتبه  IVبخش  شرح داده شده است.

حفاظت از  از جنبه مقایسه Vبخش . پرداخت تلفن همراه می پردازد

و استفاده از یک پروتکل موافقت کلید  انکار کردن حریم شخصی،

پرداخت تلفن  میان پروتکل پیشنهادی سازگار با تلفن های همراه

می باشد. سرانجام  پرداخت تلفن همراه و پروتکل های موجود همراه

   . نتیجه گیری این تحقیق است VIش بخ

 

 

II. پروتکل های پرداخت تلفن همراه مربوطه 

پرداخت موجود مورد بررسی قرار  های پروتکل در این بخش       

جزء اصلی به  1به طور کلی، این پروتکلهای پرداخت از خواهد گرفت. 

) موسسه  19، صادر کننده( M)  18، بازرگان( C)  مشتری نام های

  دروازه و )موسسه مالی بازرگان ( 20مشتری (، بدست آورندهمالی 

به عنوان واسط که دروازه پرداخت  تشکیل شده اند ( PG)  21پرداخت

سه تراکنش پرداخت مشتری و بازرگان عمل می نماید.  بین آنها،

ن پروتکلهای پرداخت صورت می گیرد که در زیر آورده اساسی در ای

  :[20و0] اند شده

 پرداخت: -0

 انجام می دهد.  متقاضی پرداختی را
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 Merchant 
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 :22کسر از حساب -2

کند  متقاضی از صادر کننده یا دروازه پرداخت درخواست می

 د.که مبلغ را از حسابش کسر کن

 :23مطالبه مقدار -1

بازرگان از بدست آورنده یا دروازه پرداخت درخواست می کند 

 که مبلغ را به حسابش اضافه کند. 

 

 ( SET)  24الف. پروتکل تراکنش الکترونیکی امن

رداخت کارت پروتکل پ شناخته شده ترین SETپروتکل        

می  26و پاسخ 25که شامل زوج پیغام درخواستاست،  اعتباری

 که نیاز است SETپروتکل پرداخت  مهمتمام قسمت های باشد. 

پروتکل  تراکنش یافت کنند.کلید عمومی در 27گواهینامه های

SET  پرداخت، سفارش  28به نام های ارزش دهی اولیه گام 1از

،  32استعالم کارت در انتهاو  31، گرفتن پرداخت30، اجازه29خرید

 . [04و01و9] تشکیل شده است

 

 ( IKP)  33ب. پروتکل کلید اینترنت

 کلید عمومی می باشند.  34بر اساس رمزنویسی IKPپروتکلهای        

 کلید عمومی خود را دارند زوجعناصر اساسی که بر اساس تعداد  آنها

اسم پروتکل نمایش داده  به همراهاین شماره  .می باشد از هم متمایز

هر چه تعداد عناصر اصلی که زوج . 3KPو  1KP ،2KP: می شود مثالً

ی که را نگه می دارند بیشتر باشد، درجه امنیت خود کلید عمومی

مشتری،  IKPعناصر اصلی . رفتنیز باالتر خواهد  فراهم می کند

 . [04و01و2] ( می باشند 35بدست آورندهدروازه پرداخت )  بازرگان و
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 KSLپروتکل پرداخت پ. 

پروتکلهای  SET پروتکل پرداخت و IKPپروتکلهای پرداخت        

در شبکه ثابت از  36هستند، که برای تجارت الکترونیکخوبی پرداخت 

  37و همکاران تلزبه هر حال، جمله اینترنت با موفقیت اجرا شده اند. 

عملیات محاسباتی  که در این باره 38و همکاران کونگ پیسدانو 

برای  ها را پروتکل این هر دو ،سنگین و ارتباطات شبکه ای بسیار

نامناسب می  در شبکه بی سیم پرداخت تلفن همراه های تراکنش

 های پروتکل، و همکاران کونگ پیسدان. سازند، بحث می کنند

را با کم کردن عناصر اصلی که زوج کلید  IKPو  SETپرداخت 

تمام عناصر اصلی بجز متقاضی . ی را نگه می دارند بهینه کردندعموم

 بنابراین، محاسبات باید گواهینامه های خودشان را داشته باشند.

از دو زیر  KSLپروتکل پرداخت متقاضی کمتر می شود.  سمت

 پروتکل ثبت نام بازرگان و پروتکل پرداخت به نام های 39پروتکل

 را Yi متقاضی و منتشر کننده قبل از شروع پرداخت. تشکیل شده است

بازرگان ثبت نام کند  پیشمتقاضی باید  با هم به اشتراک می گذارند.

 . [09و00و9] را با او به اشتراک بگذارد Xiو کلید متقارن 

 

 و همکاران تلز 40پروتکل پرداخت بی نامت. 

اس مدل بر اس که را یپروتکلهای پرداخت بی نام تلز و همکاران       

از یک رویه امضای  این پروتکل پیشنهاد دادند. است مشتری محور

تصدیق از کلید های عمومی خود  پیغامی که 41یتال با ترمیمدیج

جزء اصلی به  1از  این پروتکل .، استفاده می کندبهره می برد 42شده

دروازه  زرگان، بدست آورنده، منتشر کننده ونام های متقاضی، با

همچنین از دو زیر  پرداخت این پروتکل. تشکیل شده است پرداخت

پروتکل پرداخت تشکیل شده  بازرگان و  ثبت نام پروتکل به نام های

 . [09] است

 

 و همکاران کونگ پیسدانپروتکل پرداخت تلفن همراه ث. 
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و همکاران یک حساب امن دیگر بر  اساس پروتکل  کونگ پیسدان

 اش پیشنهاد داد. KSLپرداخت تلفن همراه برای بهبود دادن پروتکل 

استفاده می کند که  یاین پروتکل پرداخت از عملیات کلید متقارن

گروه های درگیر دارد. به طور  کلیه احتیاج به محاسبات کمتری در

گان، بدست آورنده، منتشر جزء اصلی به نام های متقاضی، بازر 1کلی 

کونگ پروتکل د. ندروازه پرداخت در این پروتکل وجود دار کننده و

زرگان و  و همکاران از دو زیر پروتکل به نام های ثبت نام با پیسدان

، متقاضی باید با قبل از پرداختپروتکل پرداخت تشکیل شده است. 

 بازرگان ثبت نام کند.  پیشخود را  ،اجرای پروتکل ثبت نام بازرگان

بعد از کامل شدن پروتکل ثبت نام، متقاضی و بازرگان یک مجموعه 

 محرمانه Yiمتقاضی همچنین ارند. به اشتراک می گذ با هم را Xiکلید 

بازرگان و دروازه پرداخت به  ینرا ب محرمانه Zjرا با منتشر کننده و 

 .[00و9]اشتراک می گذارد

 

III. پروتکل موافقت کلید دی فی هل من 

این الگوریتم بر اساس ریاضیات است و از فرمولهای اعداد        

استفاده می کند. برای این بحث آلیس و باب را  44و پیمانه 43نمایی

انتخاب کرده ایم. هدف این پردازه موافقت روی یک کلید نشست 

 45مشترک برای آلیس و باب می باشد که یک استراق سمع کننده

این کلید نشست مشترک برای تولید مستقل کلید نتواند آن را بفهمد. 

وریتمهای کد گذاری ها برای هر طرف استفاده می شود. اینها الگ

متقارنی هستند که برای کدگذاری جریان داده بین آنها استفاده 

ویژگی جالب این کلید این است که نه این کلید نه کد خواهد شد. 

 Iاین گام ها در جدول شده آن هرگز روی شبکه منتقل نمی شوند. 

    [.26و21و24و21و22] نمایش داده شده اند

 Iجدول

 من برای تولید کلید نشست مشترک بین دو گروهگام های دی فی هل 

 توضیحات عمل

آلیس و باب بر روی دو عدد زیر توافق می 

 gوp کنند:

pیک عدد اول بزرگ : 

g46تولید کننده یا : پایه 

  a آلیس عدد محرمانه زیر را انتخاب می کند:

  b باب عدد محرمانه زیر را انتخاب می کند:

صورت زیر  آلیس عدد عمومی خود را به

 محاسبه می کند:
x = ga mod p 

 

باب عدد عمومی خود را به صورت زیر   
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 محاسبه می کند:

y = gb mod p 

آلیس و باب اعداد عمومی خود را با هم 

 عوض می کنند

 چیزهایی که آلیس می داند:

p, g, a, x, y 

 چیزهایی که باب می داند:

p, g, b, x, y 

زیر محاسبه می آلیس کلید خود را با فرمول 

 کند:
ka = ya mod p 

ka = (gb mod p)a mod p 

ka = (gb)a mod p 

ka = gba mod p 

باب کلید خود را با فرمول زیر محاسبه می 

 کند:
kb = xb mod p 

kb = (ga mod p)b mod p 
kb = (ga)b mod p 

kb = gab mod p 

خوشبختانه بر اساس قواعد ریاضی کلید 

آلیس با کلید محاسبه محاسبه شده توسط 

 شده توسط باب یکسان است یعنی:
ka = kb = k 

آلیس و باب هر دو کلید محرمانه 

 را می دانند  kمشترک 

 

نیازمندی هایی برای انتخاب اعداد وجود دارد که در منابع         

این الگوریتم بارها در مقاله های مختلف مورد بحث یافت می شود. 

قرار گرفته است. این الگوریتم مشکل هایی دارد که آن را برای 

 [.    21و21و22دستگاه های تلفن همراه نامناسب می سازد ]

توجه داشته باشید که، بعضی از اعدادی که هر سمت ممکن        

 pاست انتخاب کنند، ممکن است خیلی بزرگ باشند برای مثال: اگر 

بیتی باینری باشد، حداقلی که در حالت استاندارد  102یک عدد 

رقم بدست خواهد آمد.  011وجود دارد، عددی ده دهی با بیش از 

دهد که متغیر های مرسوم تلفن همراه  جزئیات پیاده سازی نشان می

نمی توانند عددی به این بزرگی را نگهداری کنند. برای مثال یک عدد 

بایتی جا نمی شود. بعالوه، این  integer 4بیتی در یک  102

محاسبات برای یک دستگاه تلفن همراه با منابع محدود بسیار سنگین 

  [.21و22می باشد ]

IV. دو پروتکل پیشنهادی 

(MPCP2  وVAM ) 

حل مشکل  ،برای محافظت از اطالعات شخصی پرداخت کننده       

حل مشکل انکار و حل مشکل  داده های پرداخت، 47جریان سنتی

ارائه شده  پروتکل پیشنهادی پرداخت تلفن همراه حمالت تکرار،

جایی که  ر اساس مدل مشتری محور طراحی شد،باین پروتکل  است.

 اپراتور شبکه تلفن همراهارتباطات مستقیم با  48پرداخت شونده

جریان تراکنش کامالً توسط  . در این پروتکلپرداخت کننده ندارد

پروتکل پیشنهادی پرداخت تلفن پرداخت کننده کنترل می شود. 

جزء اصلی تشکیل شده است که شامل پرداخت کننده،  4مراه از ه

خت کننده و اپراتور پرداخت شونده، اپراتور شبکه تلفن همراه پردا

شبکه تلفن همراه پرداخت شونده می باشد. پروتکل پیشنهادی با 
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این  است کار می کند. i=0,…,nجایی که  Xi 49محرمانه مجموعه

راه آن به شبکه تلفن هم اپراتور فقط بین پرداخت کننده و مجموعه

محرمانه فقط بین  Yi مجموعه اشتراک گذاشته می شود. همچنین

پرداخت شونده و شبکه تلفن همراه پرداخت شونده به اشتراک 

نمادهای زیر در پروتکل پیشنهادی پرداخت تلفن گذاشته می شود. 

 همراه استفاده شده اند:

 

 IIجدول 

 نمادها 

پرداخت  شامل یک مجموعه از گروه های درگیر که

کننده، پرداخت شونده، اپراتور شبکه تلفن همراه 

بکه تلفن همراه پرداخت پرداخت کننده و اپراتور ش

 داششونده می ب

{payer, payee, 
payer’s MNO, 
payee’s MNO} 

 paycenter و امضاهای الکترونیکی طرفین 50مهر زمانیمرکز 

 P PNPشماره تلفن 

 P51 PINPکلمه عبور شماره هویت 

معرفی به اپراتور شبکه تلفن همراه  برای Pهویت 

 خودش، که اینگونه محاسبه می شود:

IDP= PNP +H(PNP+PINP) 

IDP 

، که شامل محدودیت اعتبار برای هر Pاطالعات حساب 

 می باشد او تراکنش و نوع حساب

AIP 

به  لید شده توسط مهر زمانی کهعدد تصادفی و تو

کننده را به پرداخت صورت منحصر به فردی پرداخت 

شونده معرفی می کند و در عین حال هویت اصلی او 

 نمی باشد

R1 

عدد تصادفی و تولیدشده توسط مهر زمانی برای 

  محافظت در مورد حمله تکرار

R2 

 DATE تاریخ اجرای پرداخت

 AMOUNT آن مقدار تراکنش پرداخت و واحد پول

پرداخت  که احتماالً شامل آدرس توضیخ پرداخت، 

پرداخت کننده  .جزئیات سفارش خرید و غیره می شود

فقط آن اطالعاتی را می گذارد که می خواهد پرداخت 

  شونده بداند.

DESC 

 TID هویت تراکنش

 TIDReq هویت تراکنشدرخواست 

 PayeeIDReq درخواست برای هویت درخواست شونده

 X{M} کد شده. به صورت X که با کلید Mپیغام 

 M H(M)یکطرفه بر روی پیغام  52درهم سازییک تابع 

 Yi iو   Xiفعلی از  53برای مشخص کردن کلید نشست

کلید محرمانه که بین اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت 

کننده و اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت شونده به 

 اشتراک گذاشته می شود

KP-P 

 Success/Fail وضعیت ثبت نام

 Yes/No تراکنشوضعیت 
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وضعیت به روز رسانی قابل دریافت پرداخت که ممکنه 

 شامل مبلغ پرداختی نیز باشد

Received 

که برای تولید امضای دیجیتال او به  Pکلید خصوصی 

 کار می رود

PrP 

با کلید  Pکه با آن میتوان پیغامی را که  Pکلید عمومی 

 خصوصی خود کد کرده کد گشایی کرد

PuP 

مشتری که نزد اپراتور شبکه تلفن همراه وی نگاه کلید 

 داری می شود

ck (client key ) 

 t تاریخ روز و زمان لحظه

 ckReq درخواست کلید مشتری

 

از دو زیر پروتکل به نام پروتکل پرداخت تلفن همراه پیشنهادی        

پرداخت های پروتکل پرداخت و پروتکل ثبت نام تشکیل شده است. 

پرداخت شونده باید قبل از انجام تراکنش توسط اپراتور  کننده و

ن همراه شبکه تلفن های همراهشان ثبت نام کنند. اپراتور شبکه تلف

را با اجرای پروتکل  K1نده کلید نشست پرداخت کننده و پرداخت کن

این پروتکل برای دستگاه های  تولید می کنند. VAMموافقت کلید 

به این علت که نسبت به دی مناسب است. با منابع محدود تلفن همراه

 فی هل من محاسبات کمتر و اعداد کوچکتری دارد.

این الگوریتم بر اساس ریاضیات است. و از فرمولهای لگاریتم و        

برای این بحث آلیس و باب را انتخاب کرده پیمانه استفاده می کند. 

لیس با منابع ایم. هدف این پردازه تولید کلید نشست مشترک باب و آ

که یک استراق سمع کننده نتواند  محدود تلفن همراه می باشد

این کلید مشترک توسط باب و آلیس برای تولید  .متوجه آن شود

کلید خصوصی در هر سمت به طور مستقل استفاده می شود. اینها 

الگوریتم های کدگذاری متقارنی هستند که برای کدگذاری جریان 

ویژگی جالب کلید تولید شده در اده خواهند شد. داده بین آن دو استف

در شبکه منتقل هر سمت این است که نه کلید نه کد شده آن هرگز 

توضیح داده شده  IIIنمی شوند. این پروتکل موافقت کلید در جدول 

 است. 

  

 IIIجدول 

 برای تولید کلید نشست مشترک بین دو گروه VAMگام های 

 توضیحات عمل

عدد زیر توافق  سهآلیس و باب بر روی 

 a,p,qمی کنند: 

qیک عدد اول بزرگ : 

 

آلیس عدد محرمانه زیر را انتخاب می 

 uکند: 

 

باب عدد محرمانه زیر را انتخاب می 

 vکند: 

 

آلیس عدد عمومی خود را به صورت 

 زیر محاسبه می کند:

A = ((u mod q)logpa) mod q 

  عدد عمومی آلیس

A=(logpa
(u mod q)

) mod q 



 

باب عدد عمومی خود را به صورت زیر 

 محاسبه می کند:

B = ((v mod q)logpa) mod q 

Bob’s public number =  

B=(logpa
(v mod q)

) mod q 

آلیس و باب اعداد عمومی خود را با 

 هم عوض می کنند

 چیزهایی که آلیس می داند:

u,a,p,q,B 
 چیزهایی که باب می داند:

v,a,p,q,A 

آلیس کلید خود را با فرمول زیر 

 محاسبه می کند:

ka = (u.B) mod q 

ka = ((u mod q)xB) mod q 
ka = ((u mod q)(logpa

(v mod q)
)) mod q 

ka = (logpa
(u mod q)x(v mod q)

) mod q 

ka = (logpa
((uxv)  mod q)

) mod q 
باب کلید خود را با فرمول زیر محاسبه 

 می کند:

kb = (v.A) mod q 

Kb = ((v mod q)xA) mod q 

Kb = ((v mod q)(logpa
(u mod q)

)) mod 

q 

Kb = (logpa
(v mod q)x(u mod q)

) mod q 

Kb = (logpa
((vxu)  mod q)

) mod q 

خوشبختانه بر اساس قواعد ریاضی 

کلید محاسبه شده توسط آلیس با 

کلید محاسبه شده توسط باب یکسان 

 است یعنی:

ka = kb = k 

را  kآلیس و باب هر دو کلید محرمانه مشترک 

 می دانند 

سپس پرداخت کننده جزئیات ثبت نام مثل اطالعات حساب،         

هویت پرداخت کننده و شماره تلفنش را به طوری که با کلید نشست 

K1  .کد گذاری شده به اپراتور شبکه تلفن همراه خود می فرستد 

 

Payer->payee’s MNO : { PNpayer, IDpayer, AIpayer } K1 

 

شماره  در حین پروسه ثبت نام پرداخت کننده باید کلمه عبور       

بعدی به برنامه  های ، برای دسترسی PINpayer،  پرداخت خود را

دو  54تایید کردناین اجرا از . بفرستدکاربردی کیف پول تلفن همراه 

 برای کنترل دسترسی به راه مهماستفاده می کند، که یک فاکتوری 

گام   2دستگاه های تلفن همراه می باشد. تایید کردن دو فاکتوری 

ف پول تلفن دسترسی به سیستم کی تایید کردن کاربران را برای

دستگاه تلفن همراه با نرم افزار گام اول  همراه در نظر می گیرد.

او می  کلمه عبور گام دوم و است تلفن همراه 55کاربردی کیف پول

 PINpayerو   PNpayerبر اساس هش کردن  IDpayer. سپس باشد

 . [06] بدست می آید

 

IDpayer= PNPayer+ H(PNpayer+PINpayer) 

 

اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت کننده پیغام را با کلید نشست        

برای بدست آوردن اطالعات پرداخت کننده کد گشایی  K1مشترک 

اطالعات الزم را در  پرداخت کننده می کند. اپراتور شبکه تلفن همراه
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بانک اطالعاتی خود ذخیره می کند. اگر پروسه ثبت نام موفقیت آمیز 

را برای  یباشد، اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت کننده پیغام تصدیق

پیغام تصدیق با کلید نشست نده می فرستد. آگاه سازی پرداخت کن

K1  .رمزگذاری شده است 

 

Payer’s MNO->payer : { Success/Failed } K1 

 

پرداخت کننده برنامه کاربردی کیف پول تلفن ثبت نام،  بعد از       

از طریق پست الکترونیک یا دریافت از سایت اپراتور شبکه  همراه را

برنامه کاربردی کیف پول تلفن دریافت می کند.  خودتلفن همراه 

نصب بعد از همراه حاوی تولید کلید متقارن و نرم افزار پرداخت است. 

تولید شده  X={X1,X2,…,Xn}، مجموعه کلید متقارن موفقیت آمیز

است، و در دستگاه های تلفن همراه پرداخت کننده ذخیره شده و به 

همچنین، اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت کننده ارسال می شود. 

پرداخت شونده نیز با اپراتور شبکه تلفن همراه خود پروسه ثبت نام 

مشابهی را انجام می دهد که او را قادر به دریافت از پرداخت کننده 

 Y={Y1,Y2,…,Yn}پرداخت شونده نیز مجموعه کلید متقارن ی کند. م

را با اپراتور شبکه تلفن همراه خود تولید کرده و در ترمینالش و پایگاه 

الزم به ذکر است، در این  داده شبکه تلفن همراه خود ذخیره می کند.

پروتکل اگر پیغام در حین ارسال توسط یک نفر گرفته شود با 

حال ه عمالً آن پیغام بالاستفاده است. در نظر گرفته شدتمهیداتی که 

و از طریق آن به مجموعه کلید  تگاه تلفن همراه را بدزدددس کسی اگر

دسترسی یابد با کدگشایی پیغام های ارسال و دریافت  Yیا  Xهای 

انجام دهد. برای این کار  پرداخت غیرمجازشده  ممکن است بتواند 

به صورت کد گزاری شده با  در دستگاه تلفن همراه Yو  Xکلید های 

. این کلید فقط در سمت اپراتور کلید مشتری نگاه داری می شود

متقاضی برای بدست آوردن کلید مشتری گام های  موجود می باشد.

 زیر را انجام می دهد: 

 

P -> P's MNO: { PNP, t, ckReq } PuP's MNO 

 

P's MNO -> P: { ck } PuP 

 

فاز تشکیل  1نمایش داده شده از  0پروتکل پرداخت پیشنهادی همانطور که در شکل 

 شده.



 

 

 ( پروتکل پیشنهادی پرداخت تلفن همراه0شکل 

 

 پرداخت: 56ارزش دهی آغازین 0فاز 

 

Payer -> Payee: R1, TIDReq, PayeeIDReq 

 

Payee -> Payer: { IDPayee, TID, IDMNO }K2 

 

 کردن پرداخت:درخواست کسر  2فاز 

 

Payer -> Payer's MNO: { IDPayee, IDMNO, R1, TID, 

AMOUNT, DATE, R2, H (IDPayee, IDMNO, R1, TID, 

AMOUNT, DATE, R2  ), { R2, DESC } K2, { TID } PrPayer } 

Xi, i, IDPayer  

 

Payer's MNO -> paycenter: H [ { IDPayee, IDMNO, R1, 

TID, AMOUNT, DATE, R2, H (IDPayee, IDMNO, R1, TID, 

AMOUNT, DATE, R2  ), { R2, DESC } K2, { TID } PrPayer } 

Xi, i, IDPayer]  

  

Paycenter -> Payer's MNO: 

و تصدیق کردن امضای دیجیتال پرداخت  TimeStamp1تولید 

  کننده
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 درخواست اجازه پرداخت:  1فاز 

 

Payer's MNO -> Payee's MNO: R1, IDPayee, TID, 

AMOUNT, DATE, { R1, DESC } K2, { TID } PrPayer 

 

 درخواست تصدیق پرداخت: 4فاز 

 

Payee's MNO -> Payee: { R1,TID, AMOUNT, DATE, { 

R, DESC } K2, R2, H ( R,TID, AMOUNT, DATE, { R1, 

DESC } K2, R2 ), H ( KP-P ), { TID } PrPayer } Yi , i  

 

 تصدیق درخواست:پاسخ  1فاز 

 

Payee -> Payee's MNO: { Yes, No, R2, H ( KP-P ), H ( 

R1, TID, AMOUNT, DATE, { R1, DESC } K2, R2 ), { 

Yes/No, TID, AMOUNT, DATE } K2, { { TID } PrPayer } 

PrPayee } Yi+1 

 پاسخ اجازه پرداخت: 6فاز 

 

Payee's MNO -> paycenter: H ({ Yes, No, R2, H ( KP-P 

), H ( R1, TID, AMOUNT, DATE, { R1, DESC } K2, R2 ), { 

Yes/No, TID, AMOUNT, DATE } K2, { { TID } PrPayer } 

PrPayee } Yi+1) 

  

Paycenter -> Payee's MNO:  

و تصدیق کردن امضای دیجیتال پرداخت  TimeStamp2تولید 

  شونده

 

Payee's MNO -> Payer's MNO: Yes/No, TID, 

AMOUNT, DATE, { { TID } PrPayer } PrPayee, { Yes/No, 

TID, AMOUNT, DATE } K2 

 



 

 پاسخ کسر شدن پرداخت: 1فاز 

 

Payer's MNO -> Payer: { Yes/No, R2, H ( KP-P ), H ( 

IDPayee, IDMNO, R1, R2, TID, AMOUNT, DATE ), { 

Yes/No, TID, AMOUNT, DATE } K2, { { TID } PrPayer } 

PrPayee } Xi+1 

 

Payee's MNO -> Payee: { Received, R2, H ( KP-P ), H ( 

R1, TID, AMOUNT, DATE, { R1, DESC } K2, R2 ), { { TID 

} PrPayer } PrPayee } Yi+1 

 

پرداخت تراکنش با موفقیت انجام شوند،  57اگر تمام پردازه های       

 ها را به او یا سرویس کننده فرستادهرداخت پها را برای کننده کاال

برای اجتناب از تکرار کلید محرمانه از پرداخت کننده و ارائه می دهد. 

پرداخت شونده، اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت کننده و پرداخت 

قبل از  Yiو  Xiشونده اطمینان حاصل می کنند که کلید متقارن 

شبکه تلفن همراه هر  پردازش تراکنش پرداخت استفاده نشده اند.

هایی  Yiو  Xi های محرمانه را نگه می دارد و کدام یک لیست از کلید

را که استفاده شده اند در این لیست به عنوان کلید محرمانه منقضی 

تکراری باشند، تراکنش  Yiو   Xi. اگر کلید محرمانه عالمت می زنند

از  اخطاریباید باطل شود. پرداخت کننده و پرداخت شونده ممکنه 

دریافت کنند که کلید محرمانه  خود جانب اپراتور شبکه تلفن همراه

برای به روزرسانی کلید محرمانه، آنها برای تولید مذکور منقضی شده. 

کلید نشست محرمانه جدید به اپراتور شبکه تلفن همراه خود متصل 

تولید می شود.  VAMبا اجرای پروتکل موافقت  K1می شوند، و 

و  Xیک مجموعه جدید کلید محرمانه  58صورت غیر بر خط سپس،به

Y  با یک کلید نشست جدید به نامK1  .تولید می شود 

 

V. و مهار  جنبه حفاظت از حریم شخصی مقایسه از

و  کردن انکار توسط امضای دیجیتالی طرفین

استفاده از پروتکل موافقت کلید سازگار با تلفن 

 همراه برای تولید کلید نشست مشترک

 1در این بخش، پروتکل پیشنهادی پرداخت تلفن همراه با        

 نبه حفاظت از حریم شخصی کاربران،پروتکل پرداخت موجود از ج

و استفاده از پروتکل  انکار توسط امضای دیجیتالی طرفینمهار کردن 
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مقایسه می شود.  موافقت کلید سازگار با تلفن همراه با منابع محدود،

م شخصی شخصی از دو قسمت حفاظت از حریحفاظت از حریم 

 IVجدول تراکنش تشکیل شده است.  هویت و حفاظت از حریم

مقایسه از جنبه حفاظت از حریم شخصی و مهار کردن انکار توسط 

تلفن همراه  ن پروتکل پیشنهادی پرداختبیامضای دیجیتالی طرفین 

 پروتکل پرداخت موجود را ارائه می دهد.  1ما و 

 

 IVجدول 

و  مهارکردن انکار توسط امضای دیجیتالی طرفینایسه از جنبه حفاظت از حریم شخصی، مق

 استفاده از پروتکل سازگار با منابع محدود تلفن همراه برای تولید کلید نشست مشترک

 SET IKP KSL Tellez 
et al. 

Kung-
Pisdan 

et al. 

MPCP2 

حفاظت 

از حریم 

شخصی 

پرداخت 

 شونده

 بله خیر بله خیر خیر خیر

حفاظت 

از استراق 

 59سمع

 بله بله بله بله بله بله

حفاظت 

از حریم 

شخصی 

 تراکنش

در مقابل 

استراق 

 سمع

 بله بله بله بله بله بله

حفاظت 

از حریم 

شخصی 

تراکنش 

از 

تردپارتی 

مورد 

 60اعتماد

یا دستور 

مالی 

 مربوطه

 بله خیر خیر خیر خیر خیر

مهار 

کردن 

انکار 

توسط 

امضای 

دیجیتالی 

 طرفین

 بله خیر خیر خیر خیر خیر
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آیا 

محاسبات 

تولید 

کلید 

مشترک 

سازگار 

با منابع 

محدود 

تلفن 

 همراه 

 می باشد

 ؟

 بله خیر خیر خیر خیر خیر

 

انکار  اجتناب از اظت از حریم خصوصی پرداخت کننده،رسیدن به حف

و استفاده از  پرداخت شونده و پرداخت کننده از انجام تراکنش

تا از  پروتکل موافقت کلید سازگار با منابع محدود تلفن همراه سه

و پروتکل  تلفن همراه پرداخت پیشنهادی مهمترین صفات امنیتی

 1توجه کنید که، د. نمی باش پیشنهادی موافقت کلید تلفن همراه

پروتکل پرداخت تلفن همراه موجود و پروتکل پرداخت تلفن همراه 

ای پرداخت کننده حفاظت از حریم خصوصی پایه ای را برپیشنهادی 

هویت پرداخت کننده و جزئیات تراکنش را در  فراهم می آورند که

 تلز و همکاران به هر حال، تنهامقابل استراق سمع محافظت می کند. 

و پروتکل پیشنهادی  به حفاظت از هویت پرداخت کننده از پرداخت 

، پرداخت کننده ) تلز و همکاراندر پروتکل . پرداخته اندشونده دست 

می باشد  62خود را که اسم مستعار او 61تنها هویت موقتیمتقاضی ( 

آشکار  TIDبرای پرداخت شونده ) بازرگان ( هنگام ارسال درخواست 

پروتکل پرداخت تلفن همراه پیشنهادی از هویت پرداخت می سازد.  

، در هنگام R1تصادفی، کننده بوسیله فرستادن یک عدد تولید شده 

از پرداخت شونده در مقابل پرداخت شونده  TIDدرخواست گرفتن 

نشان دهنده هویت یک بار مصرف پرداخت  ،R1 محفاظت می کند.

مربوطه به صورت منحصر کننده می باشد که به همراه هویت تراکنش 

این از به فرد پرداخت کننده را به پرداخت شونده معرفی می کند. 

آشکار شدن هویت حقیقی پرداخت کننده برای پرداخت شونده 

نتیجه مقایسه همچنین نشان می دهد که تنها جلوگیری می کند. 

 محرمانگی تراکنش ها را از پروتکل پیشنهادی پرداخت تلفن همراه

فراهم می آورد.  ترد پارتی مورد اعتماد یا موسسه مالی مربوطه

ز امضای دیجیتالی گفته شده برای تنها این پروتکل ا همچنین

درخواست کسر شدن استفاده می کند.  طرفین جلوگیری از انکار

پرداخت که از پرداخت کننده به اپراتور شبکه تلفن همراه پرداخت 

 ,R1 }کننده ارسال می شود شامل جزئیات تراکنش است که همان 

DESC } K2  .ه توجه کنید که، جزئیات تراکنش از جملمی باشند
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کاالیی که پرداخت کننده می خواهد یا آدرس ارسال از دید اپراتور 

توسط پرداخت  ،شبکه تلفن همراه پرداخت کننده و پرداخت شونده

کدگزاری شده  K2کلید مشترک نشست  باکننده و پرداخت شونده 

است. بنابراین، تنها پرداخت شونده مربوطه می تواند جزئیات تراکنش 

را کدگشایی کند. عالوه بر این، پیغام درخواست کسر پرداخت و پیغام 

هش می  paycenterپاسخ تصدیق درخواست قبل از ارسال به 

شوند. این از آشکار شدن جزئیات تراکنش پرداخت برای 

paycenter  بعالوه، تنها پروتکل موافقت کلید  می کند.جلوگیری

پیشنهادی از پروتکلی سازگار با تلفن همراه برای تولید کلید مشترک 

پروتکل  1به طور مختصر، بعد از مقایسه با  نشست استفاده می کند. 

پرداخت موجود که مورد بررسی قرار گرفتند تنها پروتکل پرداخت 

های حفاظت از حریم شخصی  تلفن همراه پیشنهادی تمام نیازمندی

ری از انکار را برآورده می سازد و فقط محاسبات پروتکل جلوگیو 

VAM  .با منابع محدود دستگاه های تلفن همراه سازگار است 

 

VI. نتیجه گیری 

پروتکلهای تلفن همراه زیادی ارائه شده اند، اما هیچکدام  تاکنون       

مقاله یک پروتکل پرداخت تلفن این از آنها بازار را تسخیر نکرده اند. 

همراه خصوصی تر و امن تر را با استفاده از اپراتور های تلفن همراه 

همچنین، یک پروتکل موافقت کلید جدید برای تولید ارائه داده است.

 کلید مشترک نشست با منابع محدود تلفن همراه پیشنهاد شده است.

یک بار مصرف هویت ما از مدل مشتری محور استفاده کرده ایم، 

پرداخت کننده و جزئیات تراکنش که توسط پرداخت کننده و 

پرداخت شونده با کلید نشست مشترک کدگزاری شده است در 

حریم  پروتکل پرداخت ما برای دست یافتن به حفاظت کامل

و امضای دیجیتالی پرداخت  خصوصی پرداخت کننده بکار برده شده

لوگیری از انکار طرفین می ج برای TIDکننده و پرداخت شونده روی 

توجه شود، کلید مشترک نشست بین دو گروه با پروتکل  باشد.

به نظر می رسد پیشنهاد ما  تولید می شود.  VAMموافقت کلید 

فن همراه را بهبود می بخشد و یک پروتکل تولید امنیت پرداخت تل

  کلید مشترک نشست سازگار با تلفن همراه را پیشنهاد می دهد. 
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  چكيده

نقش مهمي در انتقال سريع، كارامد و  نظام هاي پرداخت از اجزاي اصلي نظام مالي هركشور مي باشند كه

ايمن وجوه، درميان بازارها و فعاالن مختلف نظام مالي و همچنين افزايش كارايي نظام مالي در آن كشور ايفا 

مي نمايند. با ورود به عرصه ي تجارت الكترونيك و افزايش معامالت باحجم  پايين (خرد)، لزوم توجه به 

مورد توجه قرار مي گيرد. لذا سيستم هاي پرداخت خرد به عنوان جزئي از  ابزارهاي متناسب پرداخت نيز

اين نظام پرداخت مي تواند تسريع در روند پرداخت و كاهش هزينه هاي معامالتي بين واحدهاي مختلف 

  اقتصاد را  فراهم آورد.

كاربردهاي آن با تاكيد بر  هدف از اين تحقيق ارائه مفهومي كلي از انواع پرداخت الكترونيك، مزايا و معايب و

ابزارهاي پرداخت خرد مي باشد و در نهايت موانع موجود دركشور جهت استقرار سيستم هاي پرداخت خرد 

   و ارائه راهكارهايي در جهت رفع آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

اخت در جهت دستيابي به هدف مذكور سعي شده است با مروري بر ادبيات موضوعي مربوط به پرد

الكترونيك و پرداخت خرد و همينطور شيوه هاي پرداخت الكترونيك  در كشورهاي پيشرفته در زمينه 



 

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 
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بانكداري الكترونيك و تحقيقات انجام شده از طريق  شبكه جهاني اينترنت و مقاالت و اسناد ومدارك 

  موجود، اين موضوع مورد بررسي و مطالعه بيشتر قرار گيرد.

  ، 3؛ پرداخت الكترونيكي خرد2؛  بانكداري الكترونيك1الكترونيك تجارت ها: واژه كليد

  

  

  مقدمه-1

  

تجارت الكترونيك . ي استمنافع تجاري فراوانداراي امروزه انقالب اينترنت بسرعت درحال پيشرفت است، و 

معامله در تجارت الكترونيك ايده آل، مايليم كه تمام مراحل يك  .است 4امر كسب و كار جديد در شبكه باز

شود. در يك شبكه باز، اطالعات مي توانند به راحتي رهگيري و دستكاري  بتواند بر روي شبكه انجام

 [1].شوند

 بر آنها اثرگذاري و پول بازار معامالت از استفاده با پولي سياست مؤثر براي اجراي پرداخت هاي نظام 

 هاي نظام توسعه عالوه، به .باشند مي اربرخورد زيادي اهميت از كشور اقتصادي كل و مالي هاي فعاليت

   .باشد تأثيرگذار نيز اقتصاد كل پول تقاضاي و پولي حجم مبادالت و سرعت بر تواند مي پرداخت

 بانكي و هاي روش ابزارها، از يا همجموع شامل پرداخت ،  نظام5بين المللي تسويه بانك تعريف اساس بر

 اين هاي گزارش اساس بر .سازند مي ممكن را پول گردش كه است بانكي بين وجوه انتقال هاي نظام نوعاً

بزرگ؛  وجوه پرداخت هاي نظام :تقسيم نمود زير دسته هاي به توان را مي تسويه و پرداخت هاي بانك نظام

 و خارجي مبادالت تسويه هاي نظام اوراق بهادار؛ تصفيه و تسويه مهاي خرد؛ نظا وجوه پرداخت هاي نظام

  [2] مشتقات. معامالت براي تسويه و فيهتص هاي نظام

عبارت است از پرداخت پول در مقابل كاال و خدمات در تجارت الكترونيك از  6پرداخت هاي الكترونيكي

  طريق وسايل الكترونيكي بخصوص اينترنت .

پرداخت هاي الكترونيكي به عنوان شيوه ي جديدي براي خريد كاال پديدار گشته ، در چند سال گذشته 

تجارت  ه شده است. از آنجاكهساخت EPS(7(تجارت الكترونيكي بر سيستم هاي پرداخت الكترونيكي است. 
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به عنوان يك جزء عمده اي از فعاليت هاي كسب و كار شده است، پرداخت الكترونيكي براي  الكترونيك

بسياري از شركت ها، به يكي از مهم ترين مسائل براي كسب و كار و خدمات مالي موفق تبديل شده است. 

، از جمله مطلوب چندين ويژگي الكترونيكي داختپرتكنيك هاي  سنتي ، پرداخت هاي روش مقايسه بادر 

را  ، بهره وري، و راحتي13حريم خصوصي، 12مقبوليت، 11، گمنامي10، مقياس پذيري9اطمينان، قابليت 8امنيت

پرداخت الكترونيكي به عنوان انتقال ارزش الكترونيكي پرداخت از پرداخت كننده به يك دريافت  دارا هستند.

پرداخت الكترونيكي از طريق [3] انيزم پرداخت الكترونيك تعريف شده است.كننده وجه از طريق يك مك

كاهش هزينه هاي معامالتي ، افزايش سرعت پرداخت و امكان پرداخت از راه دور با استفاده از دستگاه هايي 

  كه به شبكه جهاني متصلند، عمليات پرداخت را كاراتر و راحت تر نموده است.

معموال شامل انتقال ارزش بين موسسات مالي مي باشد كه نياز است يك يا هر دو  پرداخت هاي الكترونيكي 

يك  طرف (پرداخت كننده و دريافت كننده وجه)، و يك يا هر دوي موسسات مالي مشخص شده باشند.

ويژگي اختياري پرداخت يك مشخصه كلي پرداخت هاي الكترونيكي، مقدار پولي است كه پرداخت مي شود. 

 [4]رونيكي تشريح دليل يا زمينه اي است كه در آن مقداري پول منتقل شده است.هاي الكت

 در ها آن خوب عملكرد. هستند كشور يك مالي و اقتصادي زيرساخت حياتي بخش پرداخت هاي سيستم

  [5].باشد مي اقتصاد كلي نظام عملكرد در ها آن اثر ترين مهم وجوه موقع به و امن انتقال

  خت الكترونيكسيستم هاي پردا- 2

 جهاني صحنة به جهت ورود الزم بستر آوري فراهم براي كشور در الكترونيكي تجارت قوانين تدوين آغاز با

 اين با همراه بايستي كه است كشور هاي مهمترين بخش جمله از پرداخت هاي سيستم الكترونيكي، تجارت

 دست از آن، تبع به و الكترونيكي پرداخت هاي سيستم اينصورت، فقدان غير در . شوند متحول حركت،

  [6].كشاند خواهد انزوا به جهاني عرصة در را كشور بازرگاني زودگذر، هاي فرصت دادن

سيستم هاي پرداخت الكترونيكي يك بخش اساسي از تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي هستند 

براي كاالها و خدمات بر روي اينترنت  و توسعه بيشتر آنها به شدت مهم هستند. روش هاي سنتي پرداخت

، 15، از قبيل كارت هاي اعتباري14سيستم هاي پرداخت موجود براي جهان آفالين .به درستي كارنمي كنند
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به طور گسترده اي به عنوان ابزاري براي پرداخت در اينترنت پذيرفته شده هستند ، با اين حال كاربران به 

سيستم هاي پرداخت موجود نيز [7] .ماد، امنيت و غيره در آنها نمي بيننداندازه كافي قابليت اطمينان، اعت

به دليل هزينه هاي باال معامله ، فعاليت هاي جعلي و بخش هاي  متعدد درگيرشده در فرايند پرداخت براي 

 [8].تجار دور از حالت ايده آل است

انال هاي ارتباطي الكترونيكي (به يك سيستم پرداخت الكترونيكي، سيستم پرداختي است كه منحصرا از ك

  عنوان مثال، شبكه هاي كامپيوتري) براي انجام معامالت پرداخت استفاده مي كند.

ترتيبي است كه "بانك مركزي انگلستان، يك تعريف ساده تر ارائه مي دهد، كه در آن يك سيستم پرداخت 

  به : و نياز است "به كاربران اجازه مي دهد به انتقال پول بپردازند

  استانداردهاي فني توافق شده براي پيام هاي پرداخت و انتقال آنها ؛ •

  استفاده از حل و فصل ادعاهاي توافق شده، كه در ميان طرف هاي درگير بوجود مي آيند ؛ •

 [4]ك.ها و قوانين  عملياتي مشترمجموعه اي از روش  •

 اجزاي داراي كه است پرداخت، نظامي سيستم لليالم بين هاي تسويه بانك و جهاني بانك تعريف به توجه با

 :باشد مي زير

 مالي خدمات ي دهنده ارائه مؤسسات •

 پرداخت ابزارهاي •

 پاياپاي و تسويه هاي سيستم •

  [5] .سيستم اين بر حاكم قوانين •

  

  مدل هاي پرداخت الكترونيك - 3

الين يك كپي فيزيكي از كارت ارائه تفاوت عمده بين پرداخت آنالين و آفالين اين است كه در خريدهاي آن

در حالي كه معامالت آفالين در  ، يا مشابه آن را از مشتري دريافت كند.تاجر نمي تواند امضا شده آن نشده و

16خريدهاي آنالين براي همهاين مورد مجازند 
اينطور نيست (به خصوص با كسب و كارهاي كوچك) هر  

 [9].معامالت را افزايش داده اند توانايي درستي مجوزچند فن آوري هاي احراز هويت و تاييد، 
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د كه ابزارهاي آمارهاي بانكي بين المللي از بانك تسويه بين المللي و بانك مركزي اروپا نشان مي ده

، چك، كارت 17استفاده براي پرداخت خريدهاي روز به روز عبارتند از : پول نقد پرداخت محبوب مورد

  .دند به پنج دسته طبقه بندي شونمي توان سيتم هاي پرداخت ي. به طور كلي ،كارت هاي اعتبار ، و18بدهي

  

 

طبقه بندي سيستم هاي پرداخت الكترونيك- 1شكل  

 

 به طور گسترده بدهي و كارت هاي كارت هاي اعتباري ، ، 19كارت هاي پيش پرداخت، الكترونيكيپول نقد 

B2B 20ر د
  [3].ندشو مي استفادهتجارت الكترونيك  C2C  21 و 

  

  22سيستم هاي مبتني بر پرداخت نقدي - 1- 3

   23سيستم هاي  پرداخت خرد-1- 1- 3

بعنوان نقطه ي اتصال مردم با شبكه هاي بانكي كشور مي باشد و نقش مهمي در  24پرداخت هاي خرد

  افزايش حجم مبادالت اقتصادي ايجاد ميكند.
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 است گرديده ذخيره آن در كه ستا پول از مشخصي ميزان شامل كوچك يا خرد پرداخت هاي سيستم 

 پول عبارتي به و ) خرد آمريكا پول :(پني پني از درصدي يا پني مانند كوچك هاي پرداخت براي آن امااز

 [5].گرد مي استفاده مي باشد دالر خرد

 كاالهاي براي خريد كهاست،  هاي پرداخت الكترونيكي سيستم نوع خاصي از،  پرداخت خردسيستم 

 مقدار كم سيستم هاي پرداختي چنينعوامل مهم  ي شبكه هاي كامپيوتري استفاده مي شود.اطالعاتي رو

 شبكه روي بر معامالت  فراواني باالي و) چند سنت دالر يا كمتر از يكبه عنوان مثال ، ( پرداخت ارزش

 [1].تجارت الكترونيكي

نيستند  پول كمي از مقدار انتقال به قادر كارت اعتباريسيستم هاي  وقتي كه پرداخت خردسيستم 

 سيستم از بيش ديگر چندين مزيت داراي پرداخت خردسيستم هاي . هستندي و كارآمد بالقوه جايگزين

و  كنندگان مصرف تقلب براي يا از دست دادن ميزان ريسك و هستند. به عنوان مثال ، كارت اعتباري هاي

ضمانت ، انكار عدم باال ، امنيت ويژگي هايي مانندبه  سيستم ها ، اين بنابراين ،. كوچك است ارائه دهندگان

  [4]نياز ندارد.، و غيره بازگشت پول

در  "ارزشكم "كلمه ارزش .  كم مالي معامالت الكترونيكي عنوان به: پرداخت خرد واژه تعريفبرخي موارد  

واژه  اوقات . گاهيبستگي دارد سوال در پرداخت خرد سيستم شدت بهمعموال  است؟ واقع به چه معني

پرداختهاي  اين مورد در. شود مي استفاده كلمه خرد با به صورت موازي، 25كوچكپرداخت هاي ، ديگري

 پرداخت عنوان به كوچكپرداخت هاي  در حالي كه واژهمي كنند،  دالر اشاره زير يك شايد مبالغ به خرد

 كارت معامالت به عنوان مثال ، سنتي هاي پرداخت كوچكتر از اما، است شده تعريف خرد از بزرگتر هاي

 مي تواند به عنوان پرداخت خرداست. سيستم  به طور متوسط دالر 80 به اندازه معمول طور به كه اعتباري

مجموعه شرايط  بسياري از آنها، باشد و در نتيجه الكترونيكي سيستم هاي پرداخت از يك زير مجموعه

 [10].والزامات عمومي از آنها به ارث مي برند

26پي پال •
  

، فعاليت ميكند بانك براي تمام اهداف عملي مانند يك كه يك شركت است ، يعني مجازي يك بانكپي پال 

 پي پال تصميم گيري كند كه است ممكن هنوز 27فدرال بيمه سپرده، شركت در واقع. نمي باشد قانوني اما

برداشت  ربران اجازه سپرده گذاري وبه كاپي پال  .مي باشد غير مجاز عمل مي كند يك بانك به عنوانكه 

                                                 
25
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 اين. با است شده آغاز پي پال وب سايت طريق ازها  پرداخت. از طريق ايميل را مي دهد ها پرداخت و وجوه

  است. فرستاده شده تاجر به يك ايميل، حساب تاجر به مستقيم پول انتقال به جاي، حال

حساب  در شما مي توانيد - فراهم مي شود پال پيتوسط  پول و دريافت پرداخت روش هاي زيادي ازعداد ت

كارت هاي  خارجي و يا حساب هاي بانكي خودرا به مي توانيد حساب پي پال پول ذخيره كنيد و يا پي پال

 مانند اساسا كنيد كه ارسال از طريق ايميل را شما مي توانيد درخواست پولمتصل كنيد، اعتباري 

 براي يك صندوق در خود حساب پي پال در را پول مي تواند و شما مي كند ، الكترونيكي كارصورتحساب 

 .كسب سود سرمايه گذاري كنيد

 ديگر بسياري از خالف برپي پال تمايل به پرداخت هاي شخص به شخص دارد تا خريدار به پرداخت تاجر. 

 ارسال نيستند پي پال عضو كه افرادي را به پول تا دهد مي اجازه شما به پي پال پرداختسيستم هاي 

  باشد. پي پال پول عضو به منظور دريافت بايد گيرنده با اين حال - كنيد

  

28ميلي سنت •
 

پيدا كردن يك راه براي دستيابي به فروش محتواي آنالين براي مجالت و  ميلي سنتهدف اصلي از ارائه  

ده است. گواهي نامه متمركز ش Scrip" "اطراف يك مفهوم به نام  ميلي سنت  .روزنامه هاي آنالين است

 ميلي سنتبه صورت پول نقد ديجيتال كه به عنوان نماينده اعداد مي باشد. هر تاجري كه پرداخت  29موقت

  ايجاد كند. ميلي سنتبايد گواهي نامه موقت خود را با استفاده از ابزارهاي ارائه شده توسط مي پذيرد را 

طالعات مربوط به ارزش گواهي نامه موقت واينكه شامل ا است 30گواهي نامه موقت مانند يك صورتحساب

، و ديگر اطالعات مربوط به 31چه كسي آن را صادر كرد. همچنين شامل تاريخ انقضاء، امضاي الكترونيكي

امنيت است. همه اينها در داخل يك عدد منفرد طوالني كد گذاري ميشود. هنگامي كه شما پرداخت  انجام 

را در شكل جديد صورتحساب كوچكتر دريافت  "تغيير"ورتحساب است مي دهيد كه كوچكتر از ارزش ص

  [11]بكار رود. 5 € 0،001 €طراحي شده در درجه اول تا براي پرداخت در محدوده  ميلي سنت .مي كنيد

 

 

   پول نقد الكترونيكي -1-1- 1- 3
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لكترونيكي روش ، حل و فصل مي شوند. پول نقد ا32معامالتي هستند كه از طريق تبادل ارز الكترونيكي

پرداختي است كه در آن يك شماره شناسايي منحصر به فردي  با مقدار خاصي از پول مربوط شده است. 

اين روش به عنوان . مي گويند Cyber Cash ياE-cash پول نقد الكترونيكي است كه اغلب به عنوان 

االها يا خدمات توسعه داده شد. جايگزيني براي استفاده از كارت هاي اعتباري براي خريدهاي اينترنتي ك

 براي استفاده از اين سيستم پرداخت، مشتريان نقدي ديجيتال الكترونيك را از شركت صادركننده مي خرند.

نقدي پس از آن ممكن است از طريق كامپيوتر و يا ساير كانال هاي ارتباط از راه دور منتقل شود. روش 

ويژگي هزينه پايين  نقدي است.خريداري و آزاد سازي صدور و نقدي ديجيتال شامل يك سازمان واحد براي 

 .[3] تها براي پرداخت خردتبديل كرده اسپول نقد الكترونيكي آن را يكي از نويدبخش ترين روش

  

  ويژگي ها: •

اغلب تنها چند تجار  : اساس كاربر براي سيستم هاي جديد ارز الكترونيكي ابتدا الزاما كوچك است.كاربرد

جديد را مي پذيرند به اين معني به طوري كه توسط مصرف كنندگان بعنوان يك گزينه پرداخت پرداخت 

  درك و تصور نمي شود. اين سيستم ها مي توانند روي شبكه هاي در دسترس گسترده اي ساخته شوند.

ن وجود دارد. اي 33: هزينه هاي مختلف براي كارت پيش پرداخت شده و سيستم هاي كارت هوشمند هزينه

سيستم ها به طور بالقوه داراي هزينه هاي معامله بزرگي هستند كه ممكن است استفاده از آنها در برخي از 

  برنامه هاي كاربردي محدود باشد.

ال آفالين : سيستم هاي ارز الكترونيكي به طور بالقوه به همان اندازه شيوه پول كاغذي در انتقگمنام ماندن

حال، ارائه دهندگان ممكن است ثبت نام مصرف كنندگان و تضعيف پتانسيل  با ايناجازه گمنامي مي دهند.

 [9]براي پرداخت ناشناس از اين سيستم ها را ضروري بدانند.

 در .باشد مي وي و هويت خصوصي و شخصي اطالعات حفظ بر مبني كاربر هاي خواسته مبين ويژگي اين 

 به گمنامي .شود مي گفته گمنامي آن به كه نگردد فاش تواند معامله مي طرفين هويت معامالت از برخي

  [5]. ندارد وجود فردي هيچ هويت ي افشا و كشف امكان كند كه مي اشاره مسأله اين
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  پول نقد الكترونيكي مزايا و معايب •

Electronic cash 

 معايب مزايا

براي معامالت كوچك آسان بكاربرده مي  •

 شود.

داده شوند بدون مي توانند به اطراف انتقال  •

  درگير شدن ساير احزاب.

 مشكلي ندارند باتغييرات.  •

مقدارفيزيكي فضاي ثابت، وابسته به مقدار  •

 پول نيست.

خريدهاي مي تواند بدون نياز به تماس  •

 فيزيكي ساخته شوند.

 مي توانند ناشناس يا غيرناشناس باشند. •

 به آساني و بدون رديابي ازدست مي روند. •

 دستگاه نيازمند يك اردبسياري از مودر  •

 : به منظور جداگانه

a( انجام پرداخت 

b( مشاهده كنيد كه چقدر پول داريد 

حافظه، مي تواند خراب بشود بدون تماس  •

 فيزيكي.

 نياز به يك سيستم كار قانوني است. •

  Electronic cash   [11] زايا و معايب م - 1جدول

  

  كارت پيش پرداخت - 1-2- 1- 3

داخت را براي يك مقدار مشخص شده با ايجاد و ورود شماره منحصر به فرد مشتريان يك كارت پيش پر

كارت بر روي سايت هاي تجاري استفاده مي كنند. ارزش كارت با مبلغ پرداخت به تاجر كم مي شود. كارت 

هاي پيش پرداخت براي يك مقدار خاص توسط يك تاجر خاص صادر شده و غالبا در معامالت فروشگاهي 

شوند. كارت مي تواند به عنوان هديه داده شود و يا فقط به عنوان يك راه مناسب جهت خريد  استفاده مي

 استفاده شود.

سهولت استفاده و راحتي داليل اوليه براي مصرف كنندگان براي استفاده از اين كارت هستند. كارت پيش 

زماني كه درحال استفاده از پرداخت شده همچنين مطلوب است براي تجار، چرا كه مشتريان تمايل دارند 

  .تند آزادانه تر آن را خرج كنند.آن هس

  

  34سيستم هاي مبتني بر حساب -2- 3

                                                 
34

 Account – based Systems 
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   كارت بدهي -2-1- 3

 

كارت بدهكاري يكي از سيستم هاي گسترده استفاده شده براي پرداخت الكترونيكي مي باشد. روش كارت 

بدهكاري تركيبي از ويژگي هاي (
35

ATMتي است. هنگامي كه مشتريان با يك كارت ) با بانكداري اينترن

 بسياري از بانك هابدهكاري پرداخت مي كنند، پول به طور خودكار از حساب هاي بانكي آنها كسر مي شود. 

  [3].مي كنند مورد قبول واقع نشده اند صادر كارت هاي اعتباري مكان هايي كه در را كارت بدهكاري

ارت هاي اعتباري به طور مستقيم از حساب بانكي خارج مي شود، نه پرداختهاي كارت بدهي در مقايسه با ك

  از يك حساب واسطه.

  

  ويژگي ها •

: بين خريداران جايگاه گسترده اي دارند، اما دركشورهاي خاصي بين تجار گسترش يافته اند.  كاربرد

  نيافته اند. محدود شده اند به پرداخت هاي ملي، هنوز براي پرداخت هاي خرد يا شخص به شخص توسعه

سهولت به دست آوردن
  :دريافت آنها آسان و بدون هزينه هاي اضافي براي استفاده آنالين است.  36

پرداخت كارت بدهكاري به طور كلي در وب سايت هاي تجاري مانند كارت اعتباري پرداخت متداول نيست، 

ي ، عمليات و قوانين سيستم كاربردشان عمدتا محدود شده به پرداخت هاي ملي ،ناشي از ساختارهاي مل

 [9]هاي بانكي ، و براي پرداخت هاي بين المللي تقاضا نشده اند.

  

   كارت اعتباري -2-2- 3

 از استفاده هاي روش ترين رايج از يكي و بوده شارژ قابل مشتري اعتبار اساس بر ها كارت از نوع اين

  .رود مي شمار به الكترونيك پرداخت سيستم

به  اغلبكارت هاي اعتباري  آفالين منشا مي گيرند. كارت اعتباري مكانيسم ازاعتباري  پرداخت هاي كارت 

و  تباط با روش كارت اعتباري، امنيتدو موضوع مهم در ار. استفاده مي شوند الكترونيك پرداخت صورت

كارت  حفظ حريم خصوصي مي باشد، از آنجاييكه معامله مصرف كنندگان ثبت مي شوند مي توانند از طريق

                                                 
35

 Automated Teller Machine 
36

 Easy to obtain 
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هاي ديگر، كارت بدهي براي معامالت كم ارزش ، به  EPSهاي اعتباريشان پيگيري شوند. در مقايسه با 

 [3] .عنوان مثال ، معامالت كه شامل كمتر از يك دالر مناسب نيست

  

  ويژگي ها: •

اين : يكي از مزاياي اصلي استفاده از كارت هاي اعتباري براي پرداخت آنالين سهولت به دست آوردن

است كه مشتري براي به دست آوردن آن نيازمند هيچ سخت افزار اضافي و يا نرم افزاري نيست و نيازي به 

  ثبت نام بعدي با اشخاص ثالث وجود ندارد.

قابليت اطمينان / سهولت استفاده
: سيستم هاي پرداختي هستند كه نسبتا براي استفاده آسان هستند 37

  عامالت آنالين راداشته باشد.بشرط آنكه كاربر تجربه انجام م

كارت هاي اعتباري چندين اشكال دارد. يكي از آنها اين است كه پرداخت  هاي كارت اعتباري يك ارزش 

آستانه حداقل دارند و پرداخت ارزش پايين تر بدليل هزينه هاي باالي معامله امكان پذير نيست. نقطه ضعف 

.اشكال سوم اين است كه پرداخت هاي آنالين كارت اعتباري ديگر اين است كه آنها در دسترس همه نيستند

.در نتيجه ، بسياري از تجار به جاي قبول كارت هاي اعتباري بدنبال روش هاي  خطر تقلب بااليي دارد.

البته كارت هاي اعتباري محدوديت هايي نظير مشكالت امنيتي ، تقلب در كارت  پرداخت جايگزين هستند.

ي اضافي را شامل مي شود. در اين نوع سيستم ها نمي توان مشتري و  فروشنده را بطور اعتباري و هزينه ها

  مطلق  شناسايي كرد.

  

 امنيت و مسائل مرتبط با كارت اعتباري •

از آنجا كه كارت هاي اعتباري به طور خاص به عنوان سيستم هاي پرداخت آنالين طراحي نشده اند، 

احراز هويت دارنده كارت معموال از طريق ارائه نام ،  از آنها وجود دارد. خطرات ذاتي در ارتباط با استفاده

 [9]شماره كارت اعتباري و تاريخ انقضا و بدون احراز هويت بيشتر به كار گرفته مي شود.

   38چك الكترونيكي -2-3- 3

نمونه چك الكترونيكي يكي ديگر از اجزاء مهم بانك داري الكترونيكي محسوب مي شود و در حقيقت، 

نمايش داده شده يك چك كاغذي است كه به صورت فرم هاي الكترونيكي نمايش داده مي شود.چك 

                                                 
37

 Reliability/ease of use 
38

 Electronic check 
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هاي الكترونيكي يك ابزار نوين پرداخت است متشكل از امنيت و سرعت بوده و قابليت جايگزيني با چك

  كار مي كند . كاغذي در فرآيندهاي تجاري را دارد كه با استفاده از شماره حساب و سيستم رمزگذاري

يك چك الكترونيكي يك نشانه ديجيتالي است كه اجازه مي دهد تا يك شخص پول از حساب بانكي شخص 

ديگري را در يك تاريخ بعدي برداشت كند. هنگامي كه يك خريدار يك چك را به يك تاجر مي دهد ، تاجر 

قد كند. در آن زمان ممكن است در هيچ پولي دريافت نخواهد كرد تا زمانيكه او به بانك برود و چك را ن

  صورتي كه خريدار وجوه الزم را در حساب بانكي خود ندارد چك به نوبه خود به بي ارزش باشد.

  

  چك الكترونيكي مزايا و معايب •

Electronic check 

 معايب مزايا

نيازي نيست خريدار بداند كه تاجر پول مي  •

 خواهد.

كه  پرداخت مي تونه انجام بشه براي تاجر •

هنوز عضو همان سيستم پرداخت 

  خريدارنشده.

 اعتماد تاجر ضروري نيست. •

پيچيده تر براي تاجر. به جاي فقط دريافت  •

پول، چك را دريافت و سپس آن رانقد مي 

 كند.

  

تاجر مطمئن نيست كه چك معتبر است  •

 تازمانيكه نقد كند آن را.

  

 Electronic check [11]مزايا و معايب -  2جدول

  

   بندي انواع سيستم هاي پرداخت: جمع •

روش هاي پرداخت الكترونيكي استفاده  غالباكارت پيش پرداخت، كارت هاي اعتباري و كارت هاي بدهي 

تجارت الكترونيك هستند، و روش پول الكترونيكي به عنوان يك مكمل براي آنها  C2Cو  B2Cشده در 

عمل مي كند. پول الكترونيكي، كارت پيش پرداخت ، كارت هاي بدهي و سيستم پرداخت خرد براي 

معامالت با پرداخت هاي خرد مناسب است درحالي كه كارت هاي اعتباري براي بسياري از انواع معامله 

كالن) به كارگرفته مي شود، اگر چه معامالت كم ارزش مي توانند به صورت نامتناسبي پر هزينه (معامالت 

 باشند.

براي سيستم هاي پرداخت خرد، كارايي و سرعت مهم ترين عوامل هستند. مسائل امنيتي نيز از نگراني هاي 

زش بزرگ، امنيت مهم ترين مربوط به پرداخت الكترونيك معامالت كم ارزش مي باشد. براي معامالت با ار
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موضوع است، و استفاده از رمزگذاري و مكانيسم هاي امنيتي بايد بر اين اساس به منظور كاهش خطرات 

  .معامله پرداخت الكترونيكي در نظر گرفته شود

  برخي زمينه هاي كاربرد سيستم پرداخت خرد      -4

ي سنتيعرضه كنندگان محتوا ي جديدعرضه كنندگان محتوا  ي شخصيكنندگان محتوا عرضه   

 روزنامه •

 مجله •

 كتاب راهنما(راهنما ها) •

 ناشران كتاب •

 خبرنامه •

 كتابخانه عكس •

 ناشران موسيقي •

  قيمت سهام •

 موتور جستجو •

 خدمات رتبه بندي •

 بازي هاي تعاملي •

39رهاي نرم افزاه افزون •
 

 خريد عوامل •

 مبادله فروشنده خريدار يا •

  ارز نرخ تبديل •

 مقاالت شخصي •

 يي كردناچگونه راهنم •

 آشپزي •

 فيلتر شخصي •

برخي  به ديگر دسترسي •

  گذاشته اشتراك به ازمنابع

   سيستم هاي خرد 40مشاركت كنندگان فعاالن)( - 5

Stalder  به گروه تقسيم ميكند: فعاالن صنعت آنهايي كه مسئوليت رسيدگي  3 را بهمشاركت گنندگان

افزار و نرم افزار مورد نياز براي راه اندازي مكانيزم  مالي را دارند مانند بانك ها و آنهايي كه سخت اطالعات

 سيستم هاي كه در آن چارچوب قانوني - چند مليتي ملي و -توسعه مي دهند، توسعه دهندگان. دولت ها

مي كنند. .در نهايت، گروه كاربران متشكل از تجار و مشتريان  كنترل مي تواند كار كند را پرداخت خرد

  ي نامشهود خريد و فروش مي كنند.منحصر بفردي كه كاال 

 معيارهاي ارزيابي سيستم هاي خرد         •

Aukia  & Lehmann از  پرداخت خرد هاي  سيستم براي ارزيابي از معيارهاي بعد پنج يك مجموعه 

جنبه هاي  گمنامي، امنيت، ويژگي توسه يافته، ،Intrisic  ويژگي شكل داده اند.  مختلف نقطه نظرات

  سيستم.

                                                 
39 Software add-ons 
40

 Actors 
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    Intrisicگي هايژوي •

 شاملكه دهند  مي تشكيل را پرداخت خرد براي سيستم هاي معيارو اساس  پايه Intrisicويژگي هاي 

  : موارد زير مي باشند

 دلخواه به اندازه پرداخت واحدهاي ايجاداجازه بايد پرداخت خردسيستم  :41محدوده (مرز هاي) ارزش

  بدهند.

اجازه مي  شده مشخص فاصله از هر مقدار) (تقريبا به ايجاد خرد پرداختسيستم  :42قابليت تقسيم پذيري

تغيير  قادر به دريافت نيز بايد.مشتري آگهي است قيمت در آيتم هر قادر به خريد مشتري كه طوري به دهد

  باشد. پرداخت از پول

بنابراين هرچه بيشتر فروشندگان تنها كارتهاي اعتباري را براي دامنه اي حداقل و حداكثر قبول مي كنند 

  دامنه قبول پرداختها را زيادتر كند امكان پذيرش بيشتري دارد

كه  سنتي پول در مقايسه با -شود منقضي هرگز نبايد پول نقد الكترونيكي: در حالت ايده آل 43مدت زمان

  .شود منقضي مي تواند

 مورد استفاده ره سازيذخي هاي و رسانه انتقال (شبكه) روش مستقل از بايد پرداخت خرد: 44قابليت حمل

 صورت به بايد پرداخت الكترونيكي اطالعات بيان مي كند كه  Stalder، متغير مستقل  عالوه بر اين .باشد

 معامالت، غير قابل انتقال باشد توسعه يافته در صورتي كه سيستم. انتقال باشد فيزيكي شرايط مستقل از

  .مشمول ماليات هدايت شوند و البته  شده  و كنترل تعريف شده واسطه هاي طريق بخوبي ازند مي توان

. هر معامله مجبور كند طول در TTP تماس بابراي را  كاربر نبايد پرداخت خرد: سيستم 45قابليت آفالين

گرفته  نظر در پرداخت خرد براي انجام معامالتمورد نياز  زمان تاخيركه  است مهم بسيار متغيريك  اين

  شود.

                                                 
41

 Bounds of value 
42

 Divisibility 
43

 Duration 
44

 Portability 
45

 Offline-capability 
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  : معيارهاي زير افته شاملي توسعه هايويژگي  •

 معاصر سيستم هاي از بسيارييابد.  نام انتقال ثبت بدون هيچ گونه بايدنقدي  پرداخت خرد: 46انتقال

   [10].سنتي است پول نقد محوري كه يكي از ويژگي پشتيباني نمي كند ، را نظير به معامالت نظير

 خارج از در داخل يا ارز تبديل به وسيله ي تا بايد قادر باشد پرداخت خردسيستم هاي  :47پولي واحد چند

 خواهد وجود مؤثر و كارا هاي پرداخت زماني مختلف، كشورهاي ميان . دركاركنند ارزهاي مختلف سيستم با

 از بسياري در . باشد داشته را پولي واحد چندين پردازش توانايي آن به مربوط هاي كه سيستم داشت

 ناحيه به متعلق ها آن پولي واحد و نيست برخوردار ويژگي چنين از ودموج هاي پرداخت سيستم كشورها،

  [5]شد.با مي خاصي ي يا منطقه

 در صورتي كه، اجرا شود در هر دو جهت تواند نمي معامالت پرداخت كه در آن هاييسيستم  :48شرط فسخ

  ود.داده ش ابطال هر گونه پرداخت اجازه به انجام اين كار هستند بايد موافق طرفين

 گونه هيچ بايدنكدام ازطرفين  هر افزار سخت نرم افزار يا شكست شبكه و يا درتاخير :49تحمل خطا

  [10]را به وجود بياورد. معامالت در ناسازگاري و تناقض

  جنبه هاي امنيت و حريم خصوصي •

ن فرآيند امنيت سيستم بطور كلي بيانگر امنيت زير ساختهاي تكنيكي و سازماني فناوري اطالعات در زما

 كنترل گونه هيچ كه است باز ي شبكه يك اينترنت كه جايي آن پرداخت  الكترونيكي مي باشد. از

 سيستم ويژه به و پشتيبابي عوامل و ها زيرساخت كه است ضروري گردد، نمي آن اعمال بر متمركزي

حريم  [5].ن باشندمصو و امان در اينترنتي حمالت مقابل در كافي مقاومت از آن در موجود هايپرداخت

طبقه بندي  براي امنيت اساسي معيارهاي Lehmann  و Aukia .خصوصي به مسائل امنيتي مربوط است

  كرده اند: 

                                                 
46

 Transferability 
47

 Multi currency 
48

 Cancellation 
49

 Fault tolerance 
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بستگي  شده اعمال امنيتي و مدل هاي اي زمينه اعتمادبه  پرداخت خرد سيستم: امنيت 50مدل امنيت

 در. نبايد الزم باشد طرفين اعتماد بين از پيشيني مفروضات آل ايده پرداخت خرد يك سيستم. در دارد

 حداقل بايد هميشه مشتري -هستند نامتقارن معموال اعتماد روابط، حال اين با، امروز سيستم هاي پرداخت

 اغلب ديگر هر كدام ازطرفين. از سوي ديگر، تاجر اعتماد داشته باشد بانك يا مانند ديگر طرفين به يكي از

  مي شوند.محافظت  پرداخت پروتكل توسط

 منبع قادر به تاييد بايد پرداخت پروتكل كدام از طرفين كه هر : صحت به اين معني است51صحت(اعتبار)

 .به آنها باشد شده داده اختصاص هر پيام

 شبكه و يا در پروتكل پيام -پرداخت هاي داده مي تواند كه معني اين به پرداخت: يكپارچگي 52يكپارچگي

شود.يكپارچگي مورد نيازبه دوبرابر هزينه هاي  كپي دستكاري و يانمي تواند  -هذخيره شد داده هاي معامله

هزينه  محافظت مي شود ، و انتقال شده ذخيره هاي پيام يكپارچگيپيش بيني مرتبط شده است : زماني كه 

  .غيرممكن باشد دو برابر هاي

 تاريخكند  انكار علول بعلت رسيدهيك م تواند نمي كه يك طرفاست  اين معنيبه  انكار: غير  53انكار غير

مورد نياز  براي همه طرف ها انكار غير، عالوه بر اين. بوده است از شركت كنندگان كه در آن اوي  رويداد

  .است

غير  و معامله از ديگر احزاب - پرداخت پروتكل مربوط به پارامترمحرمانه بودن  :54محرمانه بودن پارامتر

 .پروتكل باشد اجرا در پارامترهاي مورد استفاده مانند معامالت از محتويات كشف قادر به نبايد كامل خودي

پرداخت  مبلغ مانند پرداخت مالي اطالعات : شامل به عنوان مثال تواند مي محافظت مي شوداين پارامترها 

توجه داشته باشيد اگر هويت حزب شركت در معامله ناشناخته است ،  .مشتري حساب تعادل يا و شود

  تويات هنوز هم ممكن است كشف كرد و بالعكس.مح

 بانك ها و يابازرگانان  گمنامي به دانشي كه هركدام از طرفين از ديگري دارد مربوط مي شود. :گمنامي

اين مطلب با  .باشند داشته نسبي گمنامي حداقل مشتريان ممكن است كه حالي در، ناشناس نيستند معموال

                                                 
50

 Security model 
51

 Authenticity 
52

 Integrity 
53

 Non-repudiation 
54

 Parameter secrecy 
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برخي خريداران تمايل دارند هويت و مشخصات خريد هايشان گمنام باقي حريم خصوصي ارتباط دارد يعني 

  . بماند

  جنبه هاي سيستم •

، جنبه هاي سيستم مسايل  نسبتا گسترده و دشواري هستند، به طوري  Lehmannو  Aukiaبا توجه به 

  كه آنها عمدتا دو معيار كلي را توصيف مي كنند:

مقياس پذيري
توسعه بايد (احتماال بسيار سريع) به بازارهاي رو به رشد براي  پرداخت خرد: سيستم 55

بايد، در هر دو جنبه تكنولوژي و در كسب و كار عاقالنه، مقياس  پرداخت خرداينترنتي پاسخ دهد. سيستم 

  پذير باشد .

فراگيري
موفق سيستمي است كه پيش بيني شده براي اينكه كاربرد گسترده  پرداخت خرد: يك سيستم 56

باشد نبايد توسط هر قرارداد مالي ساخته شده به عنوان مثال يك عمليات سازماني در يك كشور  اي داشته

  واحد محدود شود.

  

  چارچوب ارزيابي پرداخت خرد -7

آنها يك  درنظرگرفته اند. پرداخت خردمولر و اشميت يك رويكرد نسبتا متفاوتي به ارزيابي سيستم هاي 

و بعد  58، بعد اقتصادي57شكل داده اند، كه شامل بعد تكنولوژيكي چارچوبي كه داراي سه بعد مي باشد

) درباره ي نيازمنديهاي پرداخت هاي شبكه بصورت كلي Neumann(است، كه نسبتا از كار 59اجتماعي

  مشتق شده است. 

  بعد تكنولوژيكي  -7-1

 پرداخت خردتم هاي متشكل از الزامات مورد نياز براي سيس تكنولوژيكيبا توجه به اشميت و مولر، بعد 

  است كه به طور عمده مسئله اجراي مناسب (فني) مي باشد.

                                                 
55

 Scalability 
56

 Universality 
57

 Technological dimension 
58

 Economic dimension 
59

 Social dimension 
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مورد استفاده شده برمي  تكنولوژيتا حدي به موضوع امنيت  پرداخت خرد: امنيت سيستم هاي امنيت

اساسا مي  -ا سخت افزارنرم افزار ي -گردد. به عنوان مثال، شكست از تكنولوژي زير بنايي قابل مالحظه اي 

واند اعتماد در سيستم پرداخت را كاهش دهد. ايمن ساختن اطالعات به معناي جلوگيري از  تحريف و ت

  دستيابي به اطالعات توسط افراد غير مجاز مي باشد.

  

تا از تنگناها  مورد نياز است توزيع شده مقياس پذيرطراحي ، پرداخت خرد: در سيستم هاي مقياس پذيري

ند پاسخگوي الزامات تعيين شده بواسطه افزايش ترافيك معامله بالقوه سريع در صورتي كه سيستم نمي توا

  باشد جلوگيري كند.

ساعت در روز، و  هفت روز در هفته  24بايد به  مشتريان بصورت  پرداخت خرد: سيستم قابليت اطمينان

  بدون هيچ نقطه شكستي در اين سيستم در هر زمان خدمت رساني كند.

پوشيدگي
حتي در زمانهاي اوج،  -آنالين است پرداخت خردياز بسيار مهم براي يك سيستم : اين يك ن60

  زمانهاي پاسخ بايد تحمل پذير باشد.

قابليت همكاري
: قابليت همكاري در بعد تكنولوژيكي بدان معني است كه ارز مانند چك هاي ديجيتال و 61

مل بين سيستم ها و پروتكل ها قابل مختلف به طور كا پرداخت خردنشانه هاي اعمال شده در سيستم هاي 

  معاوضه هستند  .

استقالل سخت افزار
: به عنوان مثال، براي جلوگيري از دو برابرشدن هزينه ها، سيستم كارت اعتباري بر 62

پرداخت روي حفاظت از سخت افزار است كه هزينه هاي اضافي را ايجاد ميكنند تكيه مي كند. يك سيستم 

  سخت افزاري زيرين و يا شبكه هاي سطح پايين تر وابسته باشد.ايده آل نبايد به  خرد

  

  بعد اقتصادي  - 7-2

ابعاد اقتصادي متشكل از سواالت اقتصادي غير فني است كه اشميت و مولر آن را به دو زير گروه تقسيم مي 

  كنند : پولي و مشكالت اقتصادي شبكه.

                                                 
60

 Latency 
61

 Interoperability 
62

 Hardware independence 
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هزينه هاي معامله
پرداخت شوند تا قادر به انجام پرداخت نهايي  : اين هزينه هاي تاجر هستند، بايد63

غيرمستقيم مانند هزينه و  - هزينه اجراي معامله ي خود -باشند. هزينه ها مي توانند به هزينه مستقيم 

  . تقسيم شوند هزينه اجاره

پايه مشتري
: امكان پذيري سيستم هاي خرد به شدت وابسته به اندازه پايه مشتري است. بدون مشتريان 64

بدون تجربه قبلي در كسب و كار پرداخت الكترونيكي، بازرگانان، ممكن است مشكالت راه اندازي قابل و 

  توجهي داشته باشند.

قابليت تبديل
: ارزهاي استفاده شده بوسيله سيستم هاي پرداخت مختلف بايد قابل مبادله باشند بدين 65

در نتيجه ارز اعمال  -كه بانك استفاده مي كند معني كه  آنها بايد قابل مبادله باشند همچنين به ارزهايي

  بايد ارزش پولي دارند. پرداخت خردشده در سيستم هاي 

 

  بعد اجتماعي  - 7-3

  بعد اجتماعي دسته مسائل نرم و ماليم است كه عمدتا نگراني از مشتريان مي باشد.

  شد.: به عنوان حفاظت از هويت احزاب شركت كننده در پروتكل مي باگمنام ماندن

انعطاف پذيري
: نياز انعطاف پذيري به اين معني است كه مدلهاي مختلف پرداخت مي توانند به صورت 66

براي احزاب معامالت مورد نيازاست (به عنوان مثال  تضمينبسته به نوع همزمان مورد استفاده قرار گيرند، 

 ز است براي خريد محصول).تاييد رسيد ديجيتالي است كه اين حزب نشان داده است هويت معتبر و مجا

الزم به ذكر است كه گسترش انعطاف پذيري ممكن است شامل تنزل سطح ناشناس ماندن،با توجه به مدل 

هاي مختلف ارائه شده با ويژگي هاي مختلف و تنظيم هاي مختلف مورد نياز در مكانيسم پرداخت باشد. به 

  جزئي تنها ارائه شده است.عنوان مثال ، درمعامالت كارت اعتباري، اغلب گمنامي 

پرداخت نظير به نظير
: در پرداخت نظير به نظير كشورها نيازمند اين است كه هر كس بايد قادر به 67

 [10]با هرحزب معتبر ديگري باشد، فقط با بازرگانان نامتقارن است. پرداخت خرداستفاده از مكانيزم 

                                                 
63

 Transaction costs 
64

 Customer base 
65

 Convertibility 
66

 Flexibility 
67

 Peer-to-peer payments 
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  موانع موجود در سيستم هاي پرداخت خرد در ايران -8

از آنجا كه سازو كارهاي الكترونيكي نيازمند تجهيزات و زيرساخت هاي گسترده اي براي اجراي مناسب آن 

د مي توان گفت كه عاملي مهمي كه نقش حياتي در بكارگيري ابزارهاي پرداخت الكترونيك ايفا مي نمي باش

الكترونيك چندين سالي كند همين موضوع باشد. از طرفي در كشور ما استفاده از سيستم هاي پرداخت 

را نيز در اين زمينه شاهد بوده ايم اما مي توان گفت است كه در حال اجرا مي باشد و پيشرفتهاي زيادي 

خرد وجود دارد. مي توان گفت بسترها و الكترونيك هنوز موانعي براي اجراي سيستم هاي پرداخت 

هايي همراه بوده است. از طرفي عوامل ديگري زيرساخت هاي مورد نيز براي اجراي اين پرداخت ها باكاستي 

هم مي توان نام برد كه از بعد كاربران و عوامل اجتماعي مي تواند مدنظر قرار گيرد ازجمله: عوامل  را

در به اجرا در آوردن سيستم هاي پرداخت متناسب و همسو با كه اجتماعي، مالي، قانوني و حقوقي - فرهنگي

اين است كه استاندارد صنعتي  ديگر يكي از موانع مهم. بوجود آورده اند ديگركشورهاي جهان موانعي را

وجود ندارد؛ بنابراين هر ارائه دهنده  )Micropaymentسيستم هاي پرداخت خرد(پذيرفته شده اي براي 

  محتوا كه مايل به استفاده از آن است، بايد سيستم مخصوص به خود را براي جمع آوري پول ايجاد كند.

استفاده از سيستم هاي ي ين با گسترش زيرساخت هاي تكنولوژيكي و فرهنگ سازي در زمينه بنابرا

پيشرفت اقتصادي تحول در نظام پرداخت و ي توان نقش بزرگي در پرداخت خرد در معامالت روزمره م

   بوجود آورد.

  

  گيري نتيجه - 9

كاال و خدمات بصورت الكترونيكي و  خريد و فروش دربا توجه به روند رو به گسترش ارائه خدمات بانكي  

   ال وجه بصورت الكترونيكي نمي باشندقهاي پرداخت سنتي ديگر پاسخگوي عمليات انت اينترنتي ، روش

نقش  ارتباطات، و اطالعات فناوري عرصه دستاوردهاي از يكي الكترونيكي بعنوان پرداخت راستا، درهمين

 هزينه مانندكاهش خود تاثير با چراكه دارد هركشور تصادواق الكترونيكي تجارت حوزه رونق در بسزايي

  .كند مي بسياري كمك نيز مردم زندگي شدن به آسانتر وترافيك، جاري هاي

بررسي هاي انجام شده بيانگر تنوع سيستم هاي پرداخت الكترونيكي مي باشند كه هر كدام با ويژگي هاي 

اين سيستم ها به ضريب امنيتي ، موفقيت  ميزانند.خاص و با هدف استفاده در شرايط خاص طراحي شده ا

   ميزان اعتماد ، سرعت آنها درانجام امور مالي و سهولت استفاده از آنها بستگي دارد.



 

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                    

 

21 

 

توانند با  هاي بانكي در شبكه فروشگاهي مي در حال حاضر با توجه به بسترهاي موجود، دارندگان كارت

هاي خود را انجام دهند، اما آنچه بيشتر  اي بدهي و اعتباري پرداخته هاي بانكي مانند كارت استفاده از كارت

دسته از عمليات خريد و پرداخت كه معموال  ها بيشتر در آن باشد، اين است كه از اين نوع كارت ملموس مي

هاي خرد استفاده از اين نوع  در مورد پرداختبه نظر مي رسد شود ولي  مبلغ آنها زياد است، استقبال مي

با در نظر گرفتن مسائلي مانند امنيت و همچنين  .تواند مورد استقبال قرار گيرد ميبه همان اندازه نها  رتكا

هاي روزمره شهروندان  ها در پرداخت تعدد پرداخت در زندگي روزمره، وجود ابزاري كه بتواند در همه مكان

 وضوع نيز مطرح مي شود كههمچنين اين مشود.  مورد استفاده قرار گيرد، بيش از پيش احساس مي

هاي كوچك داشته باشند، حاضر  مشترياني كه در طول روز ممكن است چندين بار نياز به پرداخت با مبلغ

هاي متعددي را در طول روز به همراه داشته باشند تا بتوانند در مواقع نياز، از آن  خواهند بود كه كارتن

هاي متعدد كه عمال ارتباط با حساب مشتري در بانك  ارتهمراه داشتن كبه دليل اينكه  استفاده نمايند

هاي اعتباري و بدهي در  هاي استفاده از كارت به عنوان چالش .اين مواردرسد ميندارد، كاري امن به نظر 

  شود.  خدمات پرداخت مطرح مي

ي اعتباري و ها هاي متعدد از كارت استفاده«شايد در بين شهروندان و فروشندگان، همه با اين جمله كه 

، موافق باشند، زيرا بارزترين دليلي كه در اين »شود هاي با مبلغ كوچك استقبال نمي بدهي در پرداخت

رسد، نياز به زمان بيشتر براي انجام تراكنش و به دنبال آن دريافت رسيد و امضاي آن  ارتباط به نظر مي

  توسط مشتري باشد.

هاي كوچك  در طول روز سه الي چهار بار نياز به پرداخت براي يك دارنده كارت بانكي كه ممكن است 

اي كه بارها بايد عمليات كنترل رسيدها و تجميع آنها را براي مشتريان مختلف انجام  داشته باشد يا فروشنده

دهند تا  باشد. اين نوع عوامل و مواردي مشابه آن دست به دست هم مي دهد، كاري زمانبر و پرهزينه مي

سمت دريافت وجه نقد از دستگاه خودپرداز سوق داده تا بتواند وجه دريافتي از آن را در طول  مشتري را به

هايي از اين  هاي مختلف، در قبال خدمات دريافت شده به سهولت پرداخت نمايد. پاسخ به سوال روز در مكان

  وجو كرد. جست سيستم خردقبيل را بايد در استفاده از 
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Abstract 

   

With the fast developing mobile commerce, mobile payment is springing up as a new 

industry. It is obvious that replacing traditional cash or bank card with mobile will cause a 

payment revolution. Success in this new arena is not automatic. Prior to entering m-

commerce managers must evaluate the current situation with respect to mission, goals, and 

strategies. Then, they must scan the organization's internal and external environments and 

evaluate the likelihood that a m-payment strategy will succeed. In this research, a combined 

method based on the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) and 

analythic hierarchy process (AHP) is proposed to investigate the challenges and prospects of 

mobile payment faced by Iranian banks. The relative significance of each SWOT indicator 

and its related SWOT group in Experts opinion is quantified by AHP technique.The 

quantified significance of SWOT indicators provide excellent insight for formulating 

strategies. Afterwards, the alternative strategies towards success in m-payment are 

recommended.  
 

JEL Classification Numbers: 

 

 

Keywords: M-commerce, M-payment, Analytical Hierarchy Process 
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I. Introduction 
 

Since 21st century, with the rapid development of internet and e-commerce, e-banking as an 

emerging industry, has made a great progress. Mobile payment, as a subset of mobile e-

commerce has flourished too. Regarding to the impact of evolution of M-commerce and the 

explosive use of mobile communication devices on wealth creation and economic growth in 

developing countries, every developing country like Iran needs to apply mobile commerce 

and mobile payment to achieve profit and revenue and better social and technological 

conditions. Although has a bright prospect, there are still many problems existed in this 

industry. Issues with respect to emerging technologies which leads to standards and business 

process change and their considerable impact on industry require care and consideration on 

the part of senior management strategists and financial services leaders. 

Due to aforementioned facts, banks m-payment strategies are essential as one of major 

stakeholders in m-payment. The purpose of this research effort is to provide an overview of 

the nature of m-payment and to present the basics of a SWOT analysis that can be used by 

banks planning to enter the m-payment arena. In the first section of the paper the nature of m-

payment is discussed. Then, an overview of the value of a SWOT analysis in the strategic 

management process, and using it in a hybrid method with AHP is provided. This is followed 

by a SWOT analysis of elements that are considered critical to the success of banks in the m-

payment arena from experts' opinions and the factors are ranked using AHP. Finally, 

alternative strategies that may be necessary to insure the success of m-payment are discussed. 

II. literature review  

 

• M-Payment  

Developments in mobile handset technology and use of mobile devices by consumers have 

made the mobile commerce market, more global in scope. As a result, consumers can reap the 

benefits of their handsets or other mobile devices at anytime, anywhere. Mobile technology 

has become increasingly common in today’s everyday life. However, mobile payment is 

surprisingly not among the frequently used mobile services, although technologically 

advanced solutions exist. 

M-payment can be defined as a device that allows users to “make payments using mobile 

devices including wireless handset, personal digital assistants(PDA), radio frequency (RF) 

devices, and near field communication (NFC) based devices”[2]. In other words, mobile 

payment or m-payment is any payment where a mobile device is used to initiate, authorize 

and confirm an exchange of financial value in return for goods and services [5]. 

 An alternative definition for an m-payment is that it is a type of electronic payment 

transaction procedure in which at least the payer employs mobile communication techniques 

in conjunction with mobile devices for the initiation, authorization or realization of payment 

[10]. Mobile devices include mobile phones, PDAs, wireless tablets, and any other devices 

that can connect to mobile telecommunications networks and make it possible for payments 

to be made [4].  
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Multiple reasons motivate consumers’ support for m-payment which is regarded as an 

important emerging payment system because of its improved transaction speed and 

convenience [2]. The advantage of using m-payment derives mainly from the benefits of 

using m-commerce. M-commerce carries the benefits of mobility and reach. As a 

consequence, when using m-payment consumers have unrestricted access to transactions and 

are reachable at any time by their banks to authorize transactions. M-payment is therefore 

regarded as an electronic purse. 

Payment service providers are typically financial institutions, such as banks and card issuers. 

In a mobile payment context, mobile network operators (MNOs) are considered to be natural 

candidates to offer payment services. They form the dominant actors present on the mobile 

payment market. They can choose to collaborate and cooperate, but also compete [6]. As 

MNOs are more likely to collaborate than compete with financial institutions, the success of 

mobile payments is in the hands of the banks. 

The structures of financial services markets within various countries may support or inhibit 

the development of mobile payment services. In bank-centric financial systems most entities 

have bank account, payment transactions are typically transfers between accounts, and banks 

have a strong mediator role. In market-centric financial systems, the proportion of bearer-held 

instruments (issued and traded through capital markets) is important, cash and cheques could 

be used frequently for payments, and banks have a less dominant role. It is important for 

mobile payments research to understand how different financial systems and also how the 

degree of electronification of financial services influences mobile payment services market 

[9]. Since Iran's' financial system is bank-centric entering and providing services of m-

payment is quite expected. In spite this expectation; currently these services in Iran are 

limited to electronic payment to other persons account in the same bank with a limitation in 

amount and payment of bills [8]. M-payment in Iran commenced about 3 years ago, and 

about half of the banks provide this service. In order to use m- payment, special software, 

which is available in banks websites, should be installed on user's mobile phone. There is not 

any appropriate software with complete security and support of central bank for m-payment. 

Since banks created software packages individually, there is no integration between them and 

intra-banks transactions are not possible except limited cases.  

• AHP in SWOT 

  Success in this new arena of m-payment is not automatic. Prior to entering m-commerce 

management must evaluate the organization's current situation with respect to mission, goals, 

and strategies. Then, management must scan the organization's internal and external 

environments and evaluate the likelihood that an e-commerce strategy will succeed. SWOT is 

a useful technique which is commonly known in strategic management area. SWOT analyses 

the external opportunities and Threats as well as the internal strengths and weaknesses [1]. 

In this research a hybrid method is developed to eliminate the weaknesses in the 

measurement and evaluation steps of SWOT analysis. AHP enables decision makers to 

quantify intangible factors. In addition, making pair wise comparisons forces the decision 

maker to think over the weights of the factors and to analyze the situation more precisely and 

in more depth.  One problem with SWOT analysis is in the uncertainty related to the future 

development and outcomes of different factors. However, AHP analysis is capable of 

handling decision making situations with some uncertainties and inconsistencies. In the 
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integrated SWOT-AHP approach, while SWOT analysis uses a diagnostic approach to 

identify key factors determining the success or failure, AHP measures their relative 

importance. The relative importance of factors is then used to formulate the proper strategies. 

The strength of the proposed approach is its usefulness in quantifying, summarizing, and 

measuring the significance of the indicators, which offers useful insight for policy analysts or 

decision makers focusing on m-payment adoption and implementation. The adoption of this 

approach would be helpful especially in developing countries where budget constraints would 

warrant a more effective and efficient evaluation to ensure success of m-payment 

implementation 
 

III. Methodology 

SWOT Model for M-payment in Iranian Banks 

All The SWOT factors and sub factors are determined through the Delphi method. The 

experts consist of 10 top managers of banks who have enough knowledge about m-payment 

and have more than 8 years of experience. First an external environment analysis is 

performed by the idea of experts. In this way, SWOT sub factors which affect the success of 

the banks but cannot be controlled by the banks is identified. In addition, an internal analysis 

is performed to determine the sub factors which affect the success of banks but can be 

controlled by them. After analyzing the first round responses, SWOT indicators are re-

established and confirmed by all experts at the second round of Delphi. Using the SWOT 

factors, the SWOT matrix is developed as shown in the following table and discussed in the 

following sections. 

 

Table1: 

SWOT Matrix 

Internal factors  S1: large Customers 

 

S2: strong position of the banks 

in the market 

  

S3: deep and long term 

relationship with customers 

W1: Channel conflict  

 

W2:Dependent on handset  

manufacturers and standards 

 

W3:Low experience in application 

programs and the cost of developing 

and implementing  

 

External factors O1 : Size and growth rate of the 

mobile market and great demand  

                            

O2: Easy reach to customers and 

select their target audiences 

 

O3:Providing  

customized and personalized 

marketing 

 

T1: Mobile network operators in micro 

m- payment act as a competitor which 

have access to different technologies 

 

T2: Low acceptance of m-payment by 

customers 

 

T3: security and privacy risks  
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� Strengths 

Large number of customers, their strong position in the markets, deep and long term 

relationships with customers, all are considered as vantage points for banks in the arena of 

providing m-payment services.  

� Weaknesses 

In experts opinion followings are considered as weaknesses of banks in m-payment.  

 Transferring into new methods of payment brings about resistance of employees as well as 

channel conflict problems. 

Investing in telecommunication infrastructure, mobile telecommunication operators costs 

highly and they transfer this cost to customers which are provided by their services like 

banks. Consequently, banks should attract a large number of users of m-payment to increase 

traffic volume, thereby generating more revenue to cover the cost. In addition the cost of 

developing and implementing application for banks are considered as expensive practices 

since they do not have appropriate experience in this field. What is more, since they are 

highly dependent on mobile manufactures and standards, they are not able to provide 

innovative services. 

� Opportunities 
There has been increasing adoption of m-payments in Iran. Statistics shows that the number 

of cellular subscribers was about 27 million by 2008, in contrast to just near to 9 billion as 

early as 2006, which provides an infrastructure for m-payments. 

Additionally, by using m-payment methods, banks have an easy reach to their customers and 

they can provide them with more personalized and customized services. The high quality of 

services will attract more customers for banks.  

� Threats 

Mobile network operators, which have their customer bases and may be strong enough in 

their own right to force banks no other choice but to split their market shares and profits. 

They provide the infrastructure for m-commerce, metering of downloaded digital goods, and 

measurement of elapsed time for data sessions, billing mobile phone subscribers for content 

or service charges, and settling payments periodically with merchants. Banks outside of 

transforming telecommunications firms are not naturally able to do that. Since the mobile 

network operators understand the behaviour and profile of their subscribers well, they also 

can promote and deliver the right services—including m-payment services—to their 

subscribers. Further, since m-payments can piggyback on the mobile network operators’ 

existing network infrastructure, they also may be in a better position to offer lower 

commission charges to merchants than are possible through banks. 

However, despite all of these advantages, mobile network operators still may not wish to start 

diversifying into the area of financial services. This is not their core competency— indeed; it 

is an area that has taken the banks decades to master—and so the mobile phone operators risk 

unleashing the power of some of the largest financial services firms. The latter may wish to 

reintermediate in the market for m-payments, just as we have seen with the market for e-

billing services. 

Low acceptance of m-payment by customers considered as a threat. The majority of 

payments in Iran are cash-based. Payment by cash has a number of advantages including no 

transaction costs, privacy and immediacy. However payment using mobile devices presents a 
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number of issues. Consumers would likely weigh the benefits of paying for a product or 

service using cash against payment using a mobile phone. What is more, the majority of users 

will face problems in using m-commerce applications and erroneous or unintended 

transactions are likely going to be common. 

More ever, Security is likely going to be an issue in m-payment. Users would want to be 

guaranteed on the security of such applications and the associated devices before they can 

commit themselves to make a payment using a mobile handset since a mobile phone or any 

mobile hand-held device may easily get lost or stolen. M-commerce applications also present 

a privacy concern since they leave a trace of one’s habits and lifestyle. Additionally, 

processing of payment may result in delays 

 

After determining the SWOT factors, AHP method is used to rank the factors. As can be seen 

in table 2, priority of each group and each sub factor of strengths, weaknesses, opportunities, 

and threats are evaluated by conducting pair wise comparison using the software Expert 

Choice. The overall priority of the factor is computed simply by multiplying the priority of 

the factor within group by the priority of the group. The rate of consistency ratio must be less 

than10%, which is held in all groups, and the consistency ratio of the comparisons between 

four SWOT groups was 9.0%.  

From table 2 it can be concluded that, The weight of external factors is more important than 

internal factors. It can be related to high competitiveness which leads to the banks success in 

m-paymnet highly dependent on their environment factors. By comparing the priority of 

factors, it can be concluded that opportunities and strengths of banks in the m-payment is 

high in proportion to threats and weaknesses.  

Considering internal environment, In terms of strenghts, having deep and long term 

relationships with customers considered the most important strength. This is followed by 

strong position in the market and large number of customers. The highest rank of weaknesses 

importance goes to low experience in application programs and the cost of developing and 

implementing them. 

 On the other hand, in the external environment the opportunity of providing personalized and 

customized services considered as the most imporant. With respect to treats the highest rank 

goes to low acceptance of m-payment by customers.   
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Table2: 

applying AHP method to the SWOT matrix 
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SWOT factors 

2.3% 0.016 0.059 S1 0.27 Strengths 

0.033 0.125 S2 

0.218 0.816 S3 

0.5% 0.010 0.122 W1 0.08 Weaknesses 

0.019 0.233 W2 

0.054 0.648 W3 

0.7% 0.045 0.090 O1 0.50 Opportunities 

0.071 0.143 O2 

0.380 0.767 O3 

1.4% 

 

0.015 0.094 T1 0.15 Threats 

0.026 0.168 T2 

0.0114 0.738 T3 

 

The alternative strategies which are developed by experts' opinion, marketing theories and 

industry experience are shown in table 3. The strategies identified as SO involves making 

good use of opportunities by using strength of the organization. The WO strategy seeks to 

gain benefit from the opportunities presented by the external environment factors by taking 

into account the weakness of the organization. Similarly, ST is the strategy associated with 

using the organizations strengths to remove or reduce the effects of threats. The fourth and 

the last strategy is WT, in which the organization tries to reduce the effects of its threats by 

taking its weaknesses into account [1].  

There seems to be a general understanding throughout the industry that banks and mobile 

network operators should work together to provide m-payment services, just as economic 

theory and other theories of strategic competencies, such as the resource-based view of the 

firm would argue. Some of the major industry groups established by the leading mobile 

network operators and the major players in the financial sector serve as evidence. The 

cooperation of mobile network operators and banks, facilitated by the technology producers, 

should work well to address the issues related to information security, product development, 

users’ requirements, resource and expertise sharing, and so on[11]. 
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Table 3: 

strategies based on SWOT matrix 

 

OW(change) 

1.Making joint investment with mobile network 

operators 

2. Promote the traditional payment transition to 

modern m-payment 

3. Increase related academic disciplines 

SO(aggressive) 

1. Working with strong mobile network 

operators 

 

TW(defensive) 

1. Establish strategic alliance with excellent 

providers 

2.Increase high quality complex m-payment 

personnel training  

3. Planning to develop culture of using m-

payment through the media  

ST(diversify) 

1.Actively developing m-payment based 

services  

2. Improve the mobile e-commerce credit 

system  

 

 

V. Conclusion 
The quantified significance of SWOT indicators provides excellent insight for formulating 

strategies. The proposed approach helps the participants provide accurate judgment on the 

significance of various indicators representing the prospects and challenges of m-payment 

development. It is clear that when strategies that are suggested to convert possible threats into 

opportunities and possible weaknesses into strengths are applied in banks, the current 

situation of m-payment will be improved. 

According to experts' opinion which were analysed in this paper, the prospects of m-payment 

in Iranian private banks is promising and opportunities and strengths are much higher ranked 

than weaknesses and threats. With respect to ranking of SWOT factors, alternative strategies 

are recommended for banks in order to be successful in the market.    

Yet, further modifications and simplifications are possible. Inability to access dynamic 

environment situations precisely, ignorance of interdependencies, and negligence feedback 

among hierarchy levels due to AHP usage are the main drawbacks. Despite such drawbacks, 

the attained outcomes are still proved effective. Combined application of evaluated strategies 

would be especially beneficial for marketing managers of those banks who are involved in 

promoting mobile payment as a new service. 
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Abstract 
   

Along with the rise of credit card use, fraud is on the rise.  In Canada, credit card fraud 
occurrences have been rising sharply, from $147 million in 1998 to $ 366 million in 2010,  
causing 150 % increase in losses in 12 years.  To address fraud, financial institutions (FIs) are 
employing preventive measures and fraud detection systems one of them called FDS.  

Although FDS has shown good results in reducing fraud occurrences, the majority of cases 
(approximately 90%) being flagged by this system are False Positives resulting in substantial 
investigation costs and cardholder inconvenience. The possibilities of enhancing the current 
operation by post processing the FDS output constitute the objective of this work.  The data 
used for the analysis was provided by one of the major Canadian banks.   

Based on several variations and combinations of features and training class distributions, 
different models (more than fifty) were developed to explore the influence of these 
parameters on the performance of the desired system.  The results indicate that the employed 
approach and the prototype developed have a very good potential to improve on the existing 
system leading to significant savings for the FIs.   

JEL Classification Numbers: 5 & 7 
 

Keywords: 
 

Financial Institutions,   Banking industry,   Credit Card Fraud losses, Credit card Fraud 
Detection Systems, Artificial Intelligence 
 

I. Introduction 
 

Credit cards are one of the most popular methods of payment worldwide and particularly in 
North America, due to the existence of a widespread point of sale (POS) network.   Millions 
of people around the world use credit cards to purchase goods and services by having access 
to credit for a period of several weeks. Any convenient system could be abused and credit 
cards are no exception to this rule.  Along with the rise of credit card use, fraud is on the rise.    
 
Financial Institutions (FIs) suffer sophisticated fraudulent activities and bear millions of 
dollars losses every year.  Based on statistics 1, fraud represents more than $1 billion annually 
for Visa and MasterCard worldwide.  Credit card issuers and their member banks try to find 
new ways to prevent fraud. One of the preventive measures is extensive use of a variety of 
technologies, mainly Neural Networks (NNs), to track and identify suspicious transactions 
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and flag them for further investigation.  Despite the best efforts of the FIs, law enforcement 
agencies, and the government, card fraud continues to rise.   
 

At the time of this work, a neural network based software called FDS (for banking secrecy 
reasons) had been adapted by a large number of FIs for fraud detection.  FDS scores the  
 
transactions for the likelihood of fraud in real time.  When these scores hit a threshold set by 
the FIs, a case is created and those accounts are passed to the fraud analysts for further follow 
up. Fraud analysts are security officers trained to examine the cardholder’s historical 
behavior and by considering different factors determine the potential risk associated with the 
flagged accounts. Fraud investigation is a difficult task and FIs are reluctant to block an 
account without making sure that the transaction is, indeed, fraudulent. Very often an 
‘unusual’ transaction is legitimate and issuers are anxious not to inadvertently offend a 
cardholder by acting too hastily and blocking her/his account, especially in cases where the 
fraud officer is unable to find the cardholders and verify the transactions with them. 
 

FDS has shown good results in detecting fraudulent transactions, however, the majority of 
transactions (approximately 90%) being flagged by this system as potentially fraudulent, are 
in fact, legitimate. It should be noted that although fraud analysts, based on their experience 
and evaluation of the customer’s history, might come to the conclusion that the activity of the 
flagged account is legitimate, bank policy requires them to call every individual cardholder 
for the verification of transactions 2.  The process of calling cardholders results in three major 
problems:  
 
1. Not all the suspicious transactions are necessarily fraudulent. This type of error is 

referred to as false positive (FP) which means that the case was not fraud although it was 
flagged as being potentially fraudulent. The process of confirming every transaction that 
deviated from the cardholder’s usual behavior may result in customer dissatisfaction. 

2. The costs associated with investigating a large number of false positives are very high.   
3. Currently, a substantial amount of time is being spent on investigating a large number of 

legitimate cases (FPs).  If the number of investigation on FPs could be lowered down, 
fraud analysts can spent more time on real fraud cases, preventing more losses to the 
industry.  

 

Therefore, any solution that refines the investigation selection process by reducing the 
number of unnecessary calls is welcomed by the FIs.  Collaboration with one of the major 
Canadian banks was established to examine the potential ways of enhancing the current 
system.  Based on information obtained from this bank, for the set threshold in 2000, FDS 
flags were close to 50,000 accounts per month all across Canada.   
 

The main objective of this work was to improve the process of personal follow up on a large 
number of suspicious transactions.  The aim was to find a way to preprocess the flagged 
transactions and identify the most probable legitimate transactions from the stream of 
legitimate/fraudulent transactions.  Thus, the volume of unnecessary investigations was 
reduced leading to significant savings for the FI.  Moreover, the current FDS threshold can 
also be lowered and a number of fraudulent cases, being missed under this level, can be 
detected.  As a result, the fraud is discovered earlier and the overall losses may be reduced.             
 

II. literature review  
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In 1951, Franklin National Bank of New York was the first financial institution (FI) to enter 
the credit card market by issuing its bank card.  Within four years about 100 other financial 
institutions (FIs) introduced their own cards.  In 1956, the BankAmericard (now VISA) 
entered the market followed by Master Charge (now MasterCard).  In 1968, four Canadian 
banks introduced Chargex (now VISA) credit cards to the market and in the first day of their 
use two cases of fraud were committed 3. 
 

 

A credit card is a special product with the following characteristics 4:  

• It provides millions of people around the world with the opportunity to purchase 
goods and services with access to credit for up to 51 days, depending on the posted 
date of the purchase, at no cost provided that the amount owing is paid back by the 
statement due date. 

• Cardholders do not have to put up collateral against the amount they spend, therefore, 
it is unsecured.    

 

In North America, credit cards are widely used in purchasing goods and services.  The main 
reasons for this popularity are:  
 

1. The existence of a widespread point of sale (POS) network. 
2. Reducing the risk of carrying cash and the advantage of several weeks of free credit plus 

optional services and benefits such as Air Miles, free insurance plans, and a number of 
other rewards. 

3. Security of funds, that is, in case of card loss or theft, the cardholder’s liability at the most 
is $50 provided that the cardholder reports a lost or stolen card in a timely manner. 

 

The credit card system facilitates commercial transactions and provides profits for the 
participating parties.  The source of income for card issuers (CIs) may come from: (1) 
merchant user fees, (2) cardholder user fees, and (3) interest charged on unpaid balances.     
 

In purchasing goods and services the buyer pays for a purchase by using a line of credit from 
the credit card issuer (CI).  The CI pays the seller for the purchase, and the buyer then pays 
the balance on the credit card back to the CI.  Since the claim presented in payment is 
considered a liability of the credit card issuer, this type of transaction transfers much of the 
risk of insufficient funds in the transaction from the seller to the credit card issuer. In order to 
make up for these losses, CIs determine annual fees and interest rates based on the 
unrecoverable amount of money incurred by these losses.    
  
Credit Cards Transaction Process 
 

In purchasing goods or services through credit cards, in on-line processing systems, the 
authorization is the essential element of the transaction processing system.  The authorization 
process is the first level of protection against fraudulent activities and it also maintains 
control over the cardholder’s credit limit.  The authorization process begins when a 
cardholder uses his/her card for a transaction.   The POS machine reads the magnetic stripe 
embossed on the back of the card which encodes the card holder’s name, account number, 
credit limit, and the expiry date.   The authorization is completed when the transaction is 
approved and the cardholder signs the transaction slip.   
 
The cardholder is required to pay the total or part of the monthly statement balance.  If the 
balance is paid back in full there are no interest charges.    If the cardholder’s payment is less 
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than the minimum amount, the credit rating of the cardholder could be affected and the 
cardholder may be considered delinquent.  Another type of transaction possible by credit 
cards, is obtaining cash advances.  In this type of transaction the interest is charged from the 
day when the money is withdrawn even though the balance is paid back in full on the 
statement due date.   
 
 
 
For handling a huge number of daily transactions, FIs and VISA have implemented a real-
time, non-stop system of computer hardware and software. This system includes the 
communications network among the FIs and the VISA network as well as handles the data 
processing and the record keeping tasks.    

Credit Card Fraud 

 

Plastic card based payment systems are booming and being used more extensively by 
organizations and individuals.    Obviously industries with this pace of growth are vulnerable 
to attacks by fraudsters.   In one survey 5 conducted in the United States (U.S.) in 1993, a 
group of 14 credit card fraudsters admitted to employing over 100 different ways of using 
credit cards to obtain funds illegally.  
 

Bank card fraud losses to Visa and MasterCard alone have increased from $110 million in 
1980 to an estimated amount of $1.63 billion in 1995 worldwide.  The U.S. has suffered the 
bulk of these losses - approximately $875 million for 1995 alone. This is not surprising 
because 71 percent of all worldwide revolving credit cards in circulation are issued in the US.    
In 1994, approximately 124 million of the 193 million adults in the U.S. had at least one 
credit card 

6.  While precise figures are not available for the credit card industry as a whole, 
based on credit card use of $879 billion for 1995, the estimates imply a fraud rate of between 
0.1 to 0.2 percent.  In the case of bank cards (MasterCard and Visa), a study done by the 
American Bankers Association in 1996 estimated total gross fraud losses for 1995 at $812 
million versus purchases of $451 billion, implying a loss rate of 0.18 percent 7.  In 1997, 
credit card fraud losses for Visa, MasterCard, American Express and Discover were 
estimated to be around $2 billion whereas this amount in 1990 was $440 million 8.   
 
Fraud Schemes 
 

Unauthorized use of credit cards for acquiring goods or services is fraud.  Visa and 
MasterCard constitute about 65 percent of all outstanding revolving credit worldwide and the 
substantial number of fraud occurrences is centered on one or both of these cards 9

.  Most 
credit card fraud schemes fall into the following categories 10.  Figure 1 illustrates statistics 
on different types of fraud in Canada in 1998. 
    

1. Lost / Stolen  
2. Never Received Issued (NRI) (Mail theft) 
3. Counterfeit 
4. Telemarketing and mail-order  
5. Fraudulent applications  



                                                                                                                                                                                                                                     

 

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين 

                                                                                                                                    
                                                                                                      

5 
 

 

Credit Cards in Canada    

There are over 600 institutions in Canada that issue VISA or MasterCard.   Among these CIs, 

the number of major institutions that issue VISA or MasterCard are 18; ten banks, one trust 

company, three credit unions, and four other financial institutions.  The other CIs are 
affiliated issuers, such as the Bay, General Motors, University of Toronto, Petro-Canada, 

Eaton’s, Canadian Tire, and so on.  Since more than 64% of Canadians pay their credit card 

balance in full each month, the interest rate for two-thirds of credit card users is zero.  There 

are more than 70 low interest rate cards on the market and over 40 of those cards have an 
interest rate of under 12%. 

 

 

Figure 1  Statistics on different types of fraud in Canada 10
 

 

 

 

Statistics on Credit Card Fraud 
 

Based on statistics reported by the CBA, credit card fraud occurrences rose sharply in fiscal 
1998 (141,274) compared to 1997 (113,264).  Based on the information obtained from this 
report, 34 percent of all credit card fraud occurrences and 50 % of the $147 million written 
off in 1998 was due to counterfeit card fraud.   This report also indicates that approximately 
50 % of Canadian credit cards which were used fraudulently, were used outside of Canada.      

Current statistic indicates that there are an estimated 71.3 million Visa and MasterCard cards 
in circulation in Canada11.  Total outstanding credit-card debt hit $78 billion in September 

2009, up from $76 billion in September 2008 12.  Ninety-day credit card delinquencies 

jumped 53 % between September 2008 and September 2009, hitting $3.6 billion.  Among 
major cities, Toronto has the nation's highest delinquency rate (2.14 %) in October.  The 
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average national rate is 1.67 % 12.  When fraud occurs, customers have zero liability. In 2010, 

financial institutions reimbursed more than $365 million to their Canadian credit card 

customers, representing the losses these customers suffered as a result of criminal activities.  

The credit card delinquency rate in Canada is half of what it is in the US.   Canadians carry 
an average of two credit cards per household, while US consumers carry an average of six 11. 

FDS and Credit Card Fraud 

 

As discussed, FIs make extensive use of NN based software to spot and flag transactions 
inconsistent with the cardholder’s usual behavior.  The focus of attention in this work is FDS,  
 
 
a NN base software being used by 40 of the top 50 13 large credit card issuers worldwide 
including our collaborating FI.    
 
FDS is a real-time customized software designed to determine the likelihood of card fraud. 
By using legitimate and fraudulent transactions, FDS has built an individual behavior profile 
for each account.  Due to the proprietary and business concerns of the software provider, no 
public documentation is available on the software.  Therefore, it is not clear how this profile 
is established but the conjecture is that the account profile file includes the type of merchant 
at which the cardholder typically shops, the time of the day that the cardholder normally 
makes purchases, the geographic locations along with many more characteristics that only 
software developers are aware of.  FDS inspects and evaluates the incoming transactions to 
see if they fit into the customer’s established profile. Any deviation from the usual 
cardholder’s behavior is monitored and scored by this system.  Based on the changes that 
FDS detects in the customer’s pattern of behavior, scores between 1 and 1000 is assigned to 
each transaction.   The higher the score is, the higher the likelihood of fraud.  
 
Bank authorities set a threshold value and all transactions scored above this threshold are 
considered suspicious so that when these scores hit the set threshold, a case is created and is 
flagged for further investigation.   Inherently, FDS makes no assumption about the suspicious 
transactions and transmits the flagged accounts, in real time, to the FI’s fraud department for 
further follow up and investigation 2.  
 
Fraud Detection Dilemma 
 

Credit card fraud detection is a pattern recognition problem. Every cardholder has a shopping 
behavior which establishes a profile for her/him.   As the result of personal needs or seasonal 
reasons, patterns of behavior change over time so that s/he may develop new patterns of 
behavior, which are not known as yet by FDS. Very often an ‘unusual’ transaction might be 
legitimate. Currently, FDS identifies many legitimate accounts as fraudulent resulting in a 
large number of false positives (FPs).  As every cardholder has a huge number of possibilities 
for developing new patterns of behavior, the types of transactions are widely variable.  In 
fact, there are so many variations of behavior for each individual that are exponential in 
combination and the complexities of enumerating all combinations of cases are enormous.  
Hence, it is almost impossible to identify consistent and stable patterns for all the 
transactions. This ever-changing pattern of behavior along with the combination of legitimate 
and fraudulent cases has left the FIs with a large number of FPs (approximately 90% of 
flagged accounts) that has to be investigated.    
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The motivation of this work was to post-process the FDS output and to identify the legitimate 
transactions (True Negatives, TN) from the stream of flagged transactions. This identification 
is a classification task, that is, the system we develop has to be able to extract the True 
Negatives (TNs) from the pool of data while not missing fraudulent transactions.  If this goal 
could be achieved, the bank staff may not need to call the legitimate customers for transaction 
verification. Pattern recognition for these occurrences is inherently complex and one has to 
understand the underlying system as much as possible and use this knowledge in the design 
of the required system.   Investigation of some of the AI methodologies and their application  
revealed that learning is the appropriate approach for addressing this type of classification 
problems.  In fact, learning is very much appropriate for cases where patterns of behavior in 
real world problems are complex and there is little or no knowledge of the semantics of the  
 
 
application domain.  A further survey on some of the learning methodologies and their 
application led to learning decision trees methodology for this work. 
 

III. Methodology 

 
Decision trees, a machine learning method, are perhaps the oldest, and one of the most 
popular ways to represent the outcome of classification learning procedure.  It is a method for 
approximating discrete-valued target functions, in which the learned function is represented 
by a decision tree 14.  Decision trees are capable of representing the most complex problems 
given sufficient data, and they are one of the most highly developed techniques for 
partitioning samples into a set of decision rules.   Learned trees can also be represented as 
sets of if-then rules to improve the human readability.  These learning methods are very 
popular and have been successfully applied to a broad range of tasks from learning to 
diagnose medical cases to learning to assess credit risk of loan applicants 15.  
 
Although a variety of decision tree learning algorithms have been developed with somewhat 
different capabilities and requirements, decision tree learning is generally best suited to 
problems with the following characteristics 15: 
 

• The target function has discrete output values.   For instance, decision tree assigns a 
‘yes’ or ‘no’ to each classified example.  

• The training data may contain errors.   Decision tree learning methods are robust to 
errors found in the attribute values that describe the input examples. 

• The training data may contain missing attribute values.   Even though the value of 
some of the training examples might be unknown, still decision tree learning methods 
can be employed. 

 
Decision tree learning is easy to implement, to understand and to display and based on the above 
characteristics is a suitable choice for this work. 
 

IV. Data and Data Transformations 

 

To perform the analysis, the accounts flagged by FDS were used as the input of the learning 
system.  The data was provided by the collaborating FI.  The transactions flagged by FDS are 
taken over 45 days (June, July, and part of August 99) and are related to a limited region of 
Toronto.  Together, ten separate files were provided.  The first nine files were related to 
flagged confirmed legitimate accounts, which together consisted of 4919 accounts with 
69,182 transactions.  Due to the volume of data for the legitimate accounts, they were divided 
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into nine separate files.  The tenth file included 707 fraudulent accounts that contained 6,725 
transactions.  The fraudulent accounts have a combination of fraud/non-fraud transactions 
consisting of 1,743 legitimate and 4,982 fraudulent transactions.  Due to the confidentiality of 
real account numbers and in order to have all the transactions from each account together, a 
substitute but unique number was assigned to the transactions of each account by the FI.  All 
ten files had the same fields and each transaction had the information depicted in Table 1. 
 
Although the scores associated to each transaction by the FDS, were of great importance for 
the analysis by the learning system, due to the proprietary and business concerns of the 
software provider, the FI was not able to provide this information.  It was essential to identify 
which transactions deviated from the normal behavioral pattern of the legitimate cardholders 
which caused the system to flag them as potentially fraudulent.  The FDS scores was the 
 
indicator of this trend.  To make up for this data shortcoming, the case creation date was 
provided as a proxy to each transaction.   Lack of scores not only may have serious impact on 
the precision of the classifier, but also due to the high volume of data, it caused uncertainty 
and substantial amount of ‘manual’ work in selecting the transactions that occurred close to 
case creation date.  
 
To use the data for training, it was necessary to identify the fraudulent transactions from the 
legitimate ones.  At the time, labeling the fraudulent transactions was done manually and the 
fraud investigation department kept conventional paper based fraud files on which they mark 
the transactions that were identified as fraud.   Due to this manual process, there was no 
mechanism to migrate this information back into the transaction tracking system and, 
therefore, there was no record keeping of them on the system.   Fraudulent accounts normally 
have a mixture of fraudulent and legitimate transactions, therefore, the confirmed fraud 
transactions in fraud file were labeled by the bank with an asterisk (*).  

Preprocessing the Databases 

 
Raw data contains the information that must be extracted but in the meantime it contains too 
much non-essential information. The raw data provided by the FI, required substantial 
preprocessing to weed out the irrelevant information and to prepare the data set in a suitable 
form for the learning system.  The original data files were in text format, therefore, Excel was 
selected as a tool for data manipulation.  Manual inspection of data revealed the existence of 
some inconsistencies in the data.  To be able to use the data for the analysis these 
inconsistencies had to be removed from the datasets.   After the preprocessing of databases, 
the final legitimate database consisted of 13,426 non-fraud transactions and the final 
fraudulent database consisted of 6,666 transactions (4,969 fraud and 1,698 non-fraud). 

Learning Requirements  

 
Learning means behaving better as the result of experience.  The task of a learning system is 
to extract the maximum amount of information from the data samples, and based on this 
information, to estimate the accuracy of its future classifications and predictions.  While 
conceptually simple, extracting information from a large database requires careful 
organization and the specification of the goals to be met by the learning system.  The simple 
requirement of the classification methods is that the data be presented in the form of samples 
composed of patterns of observations with the correct classification.   Then the learning 
procedure will be applied which is an iterative process16

.  
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Features and Classes 

 
In the problem of predicting whether a flagged transaction is fraud or non-fraud, there are two 
classes: fraud and non-fraud.   The task is to predict which is the correct class based on the 
observations of a set of transactions.  By employing a decision tree learning algorithm, the 
aim is to learn a definition for the concept, Transaction (fraud/non-fraud), where the 
definition is expressed as a decision tree.   In setting this up as a learning problem, the 
properties or features that are available to describe the examples are presented in Table 1.   
 
 

 

Table 1  Credit card observations  

 

Feature Description 

Account No. Cardholder’s account number   

Date/Time Date and time of transaction   

Dollar Dollar amount of transaction   

SIC Merchant category code   

Country Merchant country code   

Decision Authorized (A), Declined (D), Referral (R), Pick up (P)   

POS Card swiped (S) / keyed (K)    

Card type Classic / Gold 

Case creation  The day / time case created by FDS 

Case action  The day / time fraud analyst investigated on the case 

 

Software Selection 

 
If learning is viewed as a search problem, then it is natural that learning algorithms will 
examine different strategies for searching the hypothesis space.  The algorithms that are 
capable of efficiently searching very large hypothesis spaces to find the hypotheses that best 
fit the training data are of great interest.    In the field of ML, a variety of programs have been  
developed.  After investigation, See5 17which is able to produce decision tress and to 
transform the generated trees into a set of rules was selected for this analysis.   

Distribution Design for Training and Testing Sets 

 
For setting up the experiments with different class distributions, the first step was to identify 
the class distribution of the selected databases.   By taking into consideration that the fraud 
database had the combination of fraud and non-fraud transactions, a simple calculation 
revealed that the class distribution of the training and testing databases were 25:75 and 
21.9:78.1, respectively.    In order to train on data that has an artificial higher fraud rate and 
observe the result of the constructed classifiers, the following distribution and partitions, 
shown in Table 2, were formed for the training phases.  
 

Table 2  Design distribution for training and testing sets 
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Training cases 
 

Testing cases 

 
Training Class Distribution 

 
Non-fraud 

Transactions 

 
Pure fraud 

Transactions 

 
Non-fraud 

Transactions 

 
Pure fraud 

Transactions 

 
25:75 

 
10,054 

 
3,351 

 
5,049 

 
1,416 

 
33:67 

 
6,708 

 
3,351 

 
5,049 

 
1,416 

 
50:50 

 
3,368 

 
3,351 

 
5,049 

 
1,416 

 

Experiments 

 
As Table 2 illustrates, sets of training examples with different class distributions were 
designed and used as the input of See5 to generate the classifiers and observe the effect of 
class distribution on training, testing and prediction of new cases.   The choice of features can 
also affect the performance of the learning systems.  Therefore different combinations were 
considered in the classifier construction procedure to discover the most effective 
combinations.  The feature combinations examined are: (1) all features, (2) all features except 
for the card type, and (3) all features except for the POS and card type.   Altogether fifty four 
experiments were performed to study the effects of class distributions on training and 
variations of different features on the evaluation of the classifiers constructed. The 
experiments were conducted using See5 construction options of: (1) decision trees, (2) 
rulesets, (3) boosting, and (4) tenfold cross validation (CV).    
 
For each option, the program was run to explore the effects of various class distributions and 
features on training and testing sets.   Although the cross validation technique is typically 
used for intermediate sample sizes (of order 2000)18, however, to have extra evaluation on the 
training and testing sets, in the experiments conducted, this option was examined too.   
 

V. Results 

 
The experiments produced 54 sets of results.  Thirty six of these results are the classifiers and 
the rest present the evaluation of tenfold CV trials on training and testing sets.  For banking 
secrecy reasons, only a summary of the results obtained is presented in this paper  

Performance Analysis  

 
To do the analysis the classifier attained the lowest error rate among the 36 classifiers was 
selected.  As the result shows, the boosted decision trees (BDT) classifier trained on 25:75 
class distribution attained the lowest error rate of 11.4%.   This classifier was selected as the 
first choice.   To compare the performance of this classifier against another one, the decision 

trees (DT) classifier trained on 25:75 class distribution by attaining the error rate of 13.5% 
was considered as the second choice.  
 
As the fraud rate increases in the training sets, the error rate also increases leading to the 
conjecture that there is no need for further analysis on the class distribution with higher fraud 
rates and the above discussed classifiers are the most effective classifiers for further analysis. 
However, based on the work of other researchers 6,19,20 who have employed various training 
class distribution in their analysis for fraud applications, it was decided to study the discussed 
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BDT and DT classifiers not only for 25:75 class distribution but also for the class 
distributions of 33:67 and 50:50.     
 
As discussed, in situations where different types of errors have different costs such as in 
credit card fraud detection, the elements of the confusion matrix such as TN, FP, FN, and TP 
are the essential metrics for the system performance. Therefore, these metrics were 
considered to be the true indicators for the performance evaluation of the selected classifiers.    
  

 

 

 

Table 3  Two-class classification performance 

 

Cases Prediction Negative  
(Legitimate) 

Prediction Positive    
(Fraudulent) 

Class Negative  

(Legitimate) 

True Negatives  (TN) 

(Normal) 

False Positives  (FP) 

(False alarm) 

Class Positive  

(Fraudulent) 

False Negatives (FN) 

(Miss) 

True Positives  (TP) 

(Hit) 

 
To compare these metrics for the selected BDT and DT classifiers, a new set of Tables were 
formed.   Tables 6-1 to 6-6 and 6-7 to 6-12 are related to the evaluation of the selected BDT 
and DT on the training and testing sets.  For banking secrecy reasons, only a summary of the 
results obtained are presented below.  Each Table depicts error rate, TN, FN, TP, FP and their 
associated rates for each class distribution and the sets of features.   TN, TP, FN, and FP rates 
were calculated based on the information available from the confusion matrix of each 
classifier.  Figures 2 and 3 depict the performance of these classifiers.  Figure 2 illustrates the 
performance of the BDT and DT classifiers on the training data.   Figure 3 illustrates the  
performance of the BDT and DT classifiers on the testing data.   In these charts, the x-axis 
represents the percentage of fraud rate in the training set whereas the y-axis represents the FN  
rate of the classifiers.       
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Figure 2  Evaluation of BDT and DT classifiers on the training data 
 

 

 

 

Figure 3  Evaluation of BDT and DT classifiers on the testing data  
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VI. Conclusion 
 
Fifty four experiments were conducted to determine the most predictive classifier.   These 
experiments were performed based on several variations and combinations of features and 
training class distributions.   The evaluation of classifiers, constructed from different sets of 
experiments, was different on training and testing data confirming that significant attention 
has to be paid in the class distribution design of the training sets.   The performance metrics 
considered for this analysis were True Negative (TN) and False Negative (FN) rates.  The 

BDT classifier trained on 50:50 class distribution attained a TN rate of 87.4% and 75.3% and 
FN rate of 24.5% and 17.6% on training and testing data, respectively.  Based on this 
performance, this classifier considered to be the most predictive classifier for this work by 
having the lowest possible FN rate among all the other classifiers constructed in this analysis. 
  
This analysis reaffirms the importance of training class distribution in the design of the 
effective classifiers.   This study shows that increasing the number of minority instances in 
the training data will produce classifiers with improved performance.  It also confirms that 
increasing the number of majority instances in the training data will produce classifiers that 
are adept at classifying the majority of transactions as legitimate and as a result, these 
classifiers classify a large number of fraudulent cases as legitimate leading to very high FN 
rate. 
 
The performance of the BDT classifiers on the prediction of new cases was also examined.   
This analysis showed that the classifier trained on 25:75 distribution of fraud/legitimate 
transactions attained the TN rate of 98.8% in the prediction of legitimate cases.  However, the  
 
performance of this classifier degraded on the identification of fraudulent cases so that the 
classifier identified half of the fraudulent transactions as legitimate, attaining a FN rate of  
 
49.7%.  The degradation in performance makes the system unusable because missed fraud 
cases are very costly.   The classifier trained on 50:50 distribution had lower TN rate (92% 
against 98.8%) on the prediction of legitimate transactions, however, its FN rate on the 
prediction of fraud cases was very much lower (26.8% against 49.7%) than the comparative 
BDT classifier.   This analysis reaffirms that classifier trained on 50:50 class distribution is 
more predictive for the evaluation of new cases. 
 
The other important factor which may have a serious impact on the performance of the 
classifiers was the limitations of the data sets.  The most important limitations were rather 
small fraud database and the lack of FDS scores associated with the flagged transactions.   
These scores are an indication of some patterns of behavior in the datasets and contain 
valuable information.  The result of the experiments conducted on the variations of features 
revealed that the classifiers trained on all features performed much better than the ones 
trained while disregarding some features such as POS and card type.  Based on these 
empirical results, one would expect that if the FDS scores were provided, they would 
contribute important information thus leading to better performance result. 
 
There was no information available on the cost of investigation associated with every case 
created by the FDS, therefore, the savings from the use of the system trained could not be 
estimated. Based on the observed results on the prediction of new cases, one could expect 
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that this approach may reduce the volume of personal investigations leading to potentially 
significant savings for the FI. 
 
Presently, due to the high volume of false positives flagged by the FDS, the FI has set a rather 
high threshold for this system.  Therefore, there are cases that are fraudulent but are being 
missed (FN) by the FDS.   By instituting a post-processor system such as the ML, the FI has 
the option of lowering the threshold and allowing FDS to flag more cases for investigation.  
Another important point is the prevention of unnecessary disturbance of the customers which 
may lead to customer dissatisfaction.  
 
In summary, pattern recognition for legitimate/fraud occurrences is inherently complex and 
since legitimate cardholders’/ fraudsters’ patterns of behavior evolve over time, this work is a 
basis for further study.   Overall this study demonstrates that the approach employed in this 
work, has a very good potential of identifying the legitimate transactions from the fraudulent 
ones but there is a need for the enhancement of its predictive accuracy by obtaining the 

mentioned missing information.    
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  چكيده

) و نفوذ آن در تمام زمينه ها باعث شده كه مفاهيم جديدي چون دولت ICTتوسعه روزافزون (

انكداري الكترونيك و ... پا به عرصـه وجـود   بالكترونيك، جامعه اطالعاتي، شهروند الكترونيك و 

نـدگي انسـانها تـأثير گـذار باشـند. موضـوع بانكـداري        گذاشته و بر روي تمام ابعـاد كـاري و ز  

در الكترونيك نيز موضوع تازه و جديدي است كه مورد توجه دولتمردان و بـه خصـوص بانكهـا    

عصر هزاره سوم قرار گرفته است، بانكداري الكترونيك عبارتست از  رسانه پرداخت الكترونيك ، 

اطالعات ذخيره شده به صورت الكترومغناطيسي هر ماده ، ابزار يا سيستمي كه از طريق انتقال 

عمل پرداخت را انجام مي دهد . با توجه به اسـتنباطي كـه از طـرف بانكهـا بـه عنـوان عرضـه        

كنندگان اين خدمات و مشتريان نظام بانكي به عنوان تقاضاكنندگان آن از بانكداري الكترونيك 

در اين مقالـه   ر ايران در حال رشد است .داشته اند اين عرصه از فنĤوري در جهان و با تأخير د

ضمن توضيح مفاهيم فوق آمار وضعيت كنوني بانكهـاي كشـور در ارائـه خـدمات و اسـتفاده از      

ابزارهاي الكترونيك و نرخ رشد آنها ارائه گرديده و عوامل مربوط به پيـاده سـازي پـروژه هـاي     

ي درباره مدل هـا، شـاخه هـا،    بانكداري الكترونيك در پنج قسمت طبقه بندي شده و توضيحات

سطوح سيستم هاي بانكداري الكترونيك و مزاياي آن داده شده و در نهايت چالش هاي پـيش  

  بعد كلي ارائه گرديده است.  4رو راهكارهاي اجرايي آن در 
  

  بانكداري الكترونيك، شهروند الكترونيك، جامعه اطالعاتي، دولت الكترونيك. واژه گان كليدي: 
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  مقدمه

يكي از ويژگيهاي اساسي سده بيست و يكم، توسعه شگفت انگيز فناوري اطالعات و ارتباطات اسـت: كـه   

زمينه جهاني شدن را فراهم ساخته است. در واقع پيشرفت پر شتاب و توسعه روز افزون فناوري اطالعات 

انـات نـوين ارتبـاطي و    مهترين مشخصه دنياي معاصر است. بهره گيـري فراگيـر و اجتنـاب ناپـذير از امك    

بزرگراههاي اطالعاتي، باعث كوتاه شدن فوق العاده فاصله ها و زمان دسترسي و انجـام امـور شـده اسـت.     

حاصل نفـوذ و گسـترش ابزارهـاي ارتبـاطي جـدي و دسـتاوردهاي تكنولـوژي         I.C.T(1دهكده جهاني (

  كامپيوتر بر تمامي عرصه هاي زندگي انسان است. 

توجه به ويژگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مي توان ادعا كرد كه اين فناوري عمالً به دراين راستا و با 

مثابه ابزار و فن مورد نياز سازمانهاي امروزي، براي رفع تضاد بين تحول درآمد محور و تحول هزينه محور، 

وري اطالعـات،  مورد توجه قرار گرفت. سپس سازمانها براي جذب فرصتهاي تجاري حاصل از تحوالت فنـا 

يك سري راهكاريها و راهبرد هاي خاص ساختاري؛ مثل سـاختارهاي شـبكه اي و سـازمانهاي مجـازي و     

همچنين برخي راهبردهاي تجاري مثل توليد بهنگام، تجارت الكترونيكي و ... اتخاذ كردند. بانكهـا نيـز از   

و رقابت؛ ساير بانكهاي خارجي، استفاده اين قاعده مستثني نبوده و به منظور ورود به بازارهاي بين المللي 

از اينترنت و بانكداري الكترونيكي در انجام امور مختلف خود، سرلوحه اقـدامات و راهبردهـاي خـود قـرار     

دادند. دولت الكترونيك كه الزمه حكومت بر جامعه اطالعاتي است به عبارتي بـراي حكومـت بـر جامعـه     

الكترونيك است و نمي توان با ساختار و فرايند سنتي جامعه را  ومديريت آن نياز به خلق دولت اطالعاتي

به خوبي هدايت كرد به معناي فراهم كردن شرايطي كه دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه 

روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه دهند مي باشد. واژه جامعه اطالعاتي و مفاهيم شبيه بـه آن  

و اقتصاد دانش جامعه اي را توصيف مـي كنـد كـه بـراي توليـد انـواع كاالهـاي و        » اطالعات عصر«يعني 

دگرگـوني   ) . 19-1380 -(محسـني  .خدمات وابستگي زيادي به كار برد تكنولوژي اطالعـات وجـود دارد  

بـه   هاي جهان به واسطه تكنولوژي و فناوري اطالعات، اينترنت و به تبع آن تجارت الكترونيك كه آن نيز

نوبه خود از فناوري اطالعات مشتق مي شود،تحول ژرف و عميقي در ارتباطات و فرايند انتقـال اطالعـات   

ايجاد كرده است.به طوري كه در حال حاضر افراد مي توانند بدون حضور فيزيكي در محل كار خود و تنها 

م دهند و اين عوامل،زمينه اي با استفاده از يك رايانه شخصي و يك مودم،كار خود را در محيط خانه انجا

را براي تسهيل انجام امور تجاري و خريد و فروش ايجاد نموده كه منجر به افزايش رقابت بين شركت هـا  

  شده است.

                                                 
 

1- In formation communication technalag 

2- Infromation saciety 
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براي شناخت هر پديده اي الزم است ابتدا تعريف مشخصي از آن پديده و عوامل و متغيرهاي مرتبط با آن 

نيك تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه از آن جمله مي توان به موارد ارائه شود.در مورد بانكداري الكترو

 زير اشاره نمود:

فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي بـا اسـتفاده از واسـطه هـاي ايمـن و بـدون        •

 حضور فيزيكي.

هاي بانكي خود استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات در حساب    •

 و يا سرمايه گذاري در بانك ها براي ارائه عمليات و سرويس دهي بانكي.

ارتبـاطي   نتي بـه مشـتريان از طريـق كانالهـاي    ارائه ي مستقيم خدمات و عمليات بانكي جديد و س  •

 )1385متقابل الكترونيك(مركز پژوهش هاي ايران،

 )139، 1381است. (سعيدي،  3يكي بانكداري الكترونيك در واقع يك نوع سرويس الكترون •

 6و تجـارت الكترونيكـي   5، تراكنشـي 4بانكداري الكترونيكي عبارت اسـت از ارائـه خـدمات اطالعـاتي     •

 )1386(سعيدي ثقفي، عسكرزاده و جاللي، 

بانكداري الكترونيكي، كليه خدمات بانكي را به صورت الكترونيكي و از طريق واسطه هاي ايمن، ارائه مـي  

ز به حضور فيزيكي مشتري در بانك را مرتفع مي سازد. بانكـداري الكترونيكـي، خـدماتي چـون     دهد و نيا

وجوه بين حساب ها، سـپرده گذاري،تبـديل ارز و پرداخـت     اطالعات حساب و استعالم آن،حواله يا انتقال

يدهـد.  صورتحساب  آب، برق و ... را به صورت فهرست بندي و زمان بندي شده در اختيار مشتري قـرار م 

بانكداري الكترونيكي مزاياي بسياري چون افزايش مشتري و پايين آمـدن هزينـه معـامالت بـانكي را بـه      

دنبال دارد و در ضمن بانك ها مي توانند از اين طريق، خدمات را با كارايي بيشتر و با هزينه هاي پـايين  

الزم به يادآوري است مزايـاي بانكـداري   تري ارائه داده و به حفظ و افزايش سهم بازار خود بپردازند. البته 

-82-(مقدسي .الكترونيك را ميتوان هم از ديد مشتريان وهم از ديد موسسات مالي، مورد ارزيابي قرار داد

تمركز بر كانالهاي توزيع جديد،ارائه ي خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي  ). 1381

ياي بانكداري الكترونيك مـي تـوان نـام بـرد.همچنين مزايـاي بانكـداري       تجارت الكترونيك را از ديگر مزا

الكترونيكي را از ديدگاه هاي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت مي توان مورد بررسي قرار داد.در كوتـاه  

ماه)،يكپارچه  18مدت(كمتر از يك سال)،رقابت يكسان،نگهداري و جذب مشتري و در ميان مدت(كمتر از

هاي مختلف،مديريت اطالعات،گستردگي طيف مشتريان،هدايت مشـتريان بـه سـوي كانـال      سازي كانال

هاي مناسب با ويژگي هاي مطلوب و كاهش هزينه ها را مي توان از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك بر 
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 شمرد.در بلند مدت نيز مي توان ارائه خـدمات بـه مشـتريان بـازار هـدف و ايجـاد درآمـد را از بانكـداري        

به عنوان مثال، در آمريكا يك معامله  عـادي   ).1386(بهمينت ياشار و حيلت نو، الكترونيك انتظار داشت.

دالر هزينه دارد؛درحالي كه به صورت 6/0دالر و از طريق تلفن 1مشتري از طريق روشهاي سنتي بانكداري

ي بانكـداري الكترونيكـي   دالر هزينه در بر دارد.همچنين بـا اسـتفاده از سيسـتم هـا    09/0حدود 1آن الين

دالر كاهش مي يابد. امـروزه بانكهـا بـا اسـتفاده از بانكـداري       5هزينه انجام معامالت براي هر مشتري تا 

الكترونيك مي توانند اطالعات مرتبطي را با توجه به نيازهاي مشتريان به آنها ارائـه دهنـد و از يـك سـو     

مشتريان شده و از سوي ديگـر مـي تواننـد فرصـتهاي     باعث افزايش وفاداري و كاهش هزينه هاي بانك و 

مهمتـرين خـدمات بانكـداري     . جديدي به منظور ارائه كاال و خدمات مناسب به مشتريان ايجـاد نماينـد.  

الكترونيك كه امروزه در سطح جهان ارائه مي شوند عبارتند از:اطالع رساني در مورد حسابهاي مشـتريان،  

خارج از حساب مشتريان، خريد و فـروش سـهام،خريد و فـروش ارز، انجـام     انتقال وجوه بين حسابها و به 

  ).5: 1381(ابراهيمي، خدمات اعتبارات اسنادي و ايجاد مسير ايمن براي ارتباط بين بانك . مشتريان.

  

  تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران

و آغاز به كار خدمت عابر بانك سپه بـاز   1370 معرفي ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك در ايران به سال

مي گردد كه اولين نمونه ار كارت ها را قابليت برداشت از پايانه هاي خود پرداز در اختيار مشتريان شبكه 

بانكي قرار داد. در طول سال هاي گذشته اكثريت قريب به اتفاق بانك هاي كشور خدمات كارت برداشـت  

كرده اند كه بهره گيري از خدمات مزبور عمدتاً با هدف توسعه كـاربري باجـه    را براي مشتريان خود ارايه

هاي الكترونيك به جاي باجه هاي شعب و تحويل نقد به مشتريان بوده است؛ ارايه خدمات مزبور تاكنون 

براي مشتريان مستلزم صرف هزينه نبوده و در آينده نزديك بـا توجـه بـه سياسـت توسـعه و جـايگزيني       

هاي الكترونيك به نظر نمي آيد متوجه دارنـدگان كـارت گـردد. شـبكه كـارت هـاي بـانكي در        پرداخت 

و با آغاز فعاليت شبكه تعادل اطالعات بين بانكي (شتاب) به عنوان  1381جمهوري اسالمي ايران از سال 

ر كليه سوئيچ ملي كارت به صورت يكپارچه عمل نموده و در حال حاضر كليه كارت هاي صادره بانك ها د

تحت نظـارت اداره نظـام هـاي    » شتاب«پايانه هاي نصب شده در سراسر كشور پذيرش مي گردند. مركز 

پرداخت بانك مركزي رهبري گرديده و اين واحد پس از تهاتر اقالم مربوط به تراكنش هاي كـارت هـاي   

بانـك هـا نـزد اداره     بانكي يا نيمروز بعد، مبالغ مربوط به تسويه بين بـانكي را در حسـاب تسـويه ريـالي    

نيز هيچگونه هزينه اي براي دارندگان » شتاب«معامالت ريالي اعمالي مي نمايد. استفاده از خدمات مركز 

                                                 
1-On line 
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 ٥

كارت ندارد اما بانك هاي عضور مركز مزبور ضمن توافق با يكديگر مبالغي را تحـت عنـوان كـارمزد بـراي     

  )7: 1380(محسني،استفاده از پايانه ها به يكديگر مي پردازند. 

  اهميت و ضرورت بانكداري الكترونيكي

سرعت انجام كار در جهان،سهيم شدن در اطالعات،حفظارتباطـات تجـاري و هـدايت مبـادالت بازرگـاني      

بوسيله شبكه هاي ارتباطي،امروزه به صورت يك اصل ترديد ناپذير در آمده است. ويژگي اصلي همه ايـن  

ري،حذف فرايندهاي غير ضروري در انجام امور و كاهش هزينه ها فعاليتها تسهيل فرايندهاي تجاري و ادا

از طريق بهبود و افزايش هماهنگي،كاهش هزينه هاي اداري بويژه هزينه امكانـات و بهبـود دسترسـي بـه     

مشتري و افزايش تنوع خدمات ارائه شده به مشتريان مي باشد.موسسـات مـالي بـه سـه دليـل در حـال       

  ها اطالعاتي جديد هستند:سرمايه گذاري در تكنولوژي

پيش بيني كردند كه از طريـق حـذف اشـتباهات ناشـي از ورود      1960و  1950اين موسسات در سالهاي

دستي اطالعات قادر به كاهش هزينههاي عملياتي مي باشند. موسسات موقعيت هايي را مشـاهده كردنـد   

ز طريـق پيشـنهاد محصـوالت و    كه مي توانستند مشتريان كنوني شان را حفظ و مشـتريان جديـدي را ا  

  خدمات جديد و تقويت ارزش خدمات موجود،بدست آورند.

از طريق تكنولوژي هايي قدرتمند ذخيره كننده اطالعات،موسسات قادر به توسعه و پياده سازي سيسـتم  

ت مليارد ريال باب 120به عنوان مثال در بعد هزينه، ساالنهها و تكنيك هاي مديريت اطالعات خواهند شد.

جمع آوري و امحاء اسكناس به اتصاد ملي تحميل مي شود؛در حـالي كـه اسـتقرار بانكـداري الكترونيـك      

درصد هزينه هاي بانكها را كاهش ميدهد. مهمترين ويژگـي   70تا 60عالوه بر ارتقاء سطح كيفي خدمات،

خاطبان و ارائه خدمات اي كه مي توان براي بانكداري الكترونيك بر شمرد، برقراري ارتباط سريع با تمام م

  )26: 1381(سعيدي،فرد آنهاست. -مبتني بر نيازهاي فرد

  مدلهاي بانكداري الكترونيكي

و شـعبات   1دو مدل رايـج بـراي بانكـداري الكترونيـك وجـود دارد كـه عبارتنـد از بانكهـاي الكترونيكـي         

ت موجـود اسـت و داراي   . يك بانك الكترونيكي در واقع موسسه اي است كه فقط روي اينترن2الكترونيكي

هيچگونه شعبه فيزيكي نيست. اين چهارچوب كاري باعث مي شود كه بتوانيم بـانكي داشـته باشـيم كـه     

نيازي به امور كاغذي ندارد، محدود به مناطق جغرافيايي خاصي نيست و هيچگاه در آن به روي كـاربران  

  ساعته به مشتريان سرويس دهد.  24بسته نشده و مي تواند 

شعبه هاي الكترونيكي به اين صورت است كه بانكهاي معمولي و مرسوم، خدمات بانك الكترونيكـي  مدل 

علت وجود اين مدل آن است كه تمامي كاربران اينترنت و مشتريان بانكهـا   را به كاربران خود ارائه دهند.

                                                 
1- e-banks 

2-e-branches 
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ـ     ت ايـن فرصـت را بـه    از خدمات بانكهاي الكترونيكي بايد بانكهاي معمولي با ارائـه خـدمات بـانكي اينترن

مشتريان خود بدهند تا اين نوع نوين از بانكداري را آزمايش نموده و كم كـم جـذب آن شـوند. بـه علـت      

فشاري كه بانكهاي الكترونيكي به بانكهاي عادي وارد مي سازند، بانكهاي عادي اقدام بـه ايجـاد بانكهـاي    

   )139، 1381(سعيدي،  اينترنتي كمكي براي خود نموده اند.

  شاخه هاي بانكداري الكترونيك

با توجه به كانالهايي كه در بانكداري الكترونيك ذكر شد؛ بر حسـب امكانـات و نيازهـاي بـازار، بانكـداري      

  الكترونيك در زير شاخه ها و انواع مختلفي ارائه مي شود شامل: 

  بانكداري اينترنتي (با استفاده از كامپيوتر هاي شخصي) -1

  بر تلفن (ثابت همراه) و فناوري هاي مرتبط با آنبانكداري مبتني  -2

  بانكداري مبتني برنمابر -3

  بانكداري مبتني بر دستگاههاي خودپرداز -4

  بانكداري مبتني بر پايانه هاي فروش -5

  بانكداري مبتني بر شعبه اي الكترونيكي -6

  سرويسهاي بانكداري الكترونيك

  دهند عبارتند از: سرويسها يا خدماتي كه بانكداري ارائه مي 

دهنـد.   ساعته بانـك را در دسترسـي قـرار مـي     24يا خود پردازي كه به صورت  ATMماشينهاي  -1

دستگاههاي خودپرداز گسترده ترين ابزار مورد استفاده در بانكداري الكترونيك مـي باشـد. دريافـت پـول     

اشينهاي خودپرداز مي باشد كه نقد، سپرده گذاري يا انتقال پول بين حسابهاي مختلف از جمله خدمات م

انجام مي شود. در سالهاي اخير اكثر بانكها اقدام به ارائه خـدمات   pinاز طريق كارتهاي پالستيكي و كد 

مربوط به كارتهاي بانكي نموده اند. تمامي اين كارتها از نوع كارتهاي دارايي كه به عنوان كارتهاي بدهكار 

ويژگيهاي اين گونه كارتها است كه صرفاً  با سپردن منابع در حساب  نيز شناخته مي شوند، مي باشند. از

مربوط به كارت مي توان از كارتهاي مزبور استفاده نمود، تكنولوژي مورد استفاده در اين كارتها هم از نوع 

  مغناطيسي و هم ار نوع كارتهاي با تراشه الكترونيكي مي باشد. 

2- Direct Deposit به حساب گذاري چك و همچنين براي پرداخت صورتحساب  كه براي پرداخت يا

هايي نظير برق، تلفن، بيمه و ... استفاده مي شود. در اين سرويس كاربر اجازه ديافت و پرداخـت را اعطـا   

  نموده و سيستم به طور خودكار و به نيابت از كاربر اين عمليات را انجام مي دهد. 

3- Pay by phone اس تلفني اجازه مي دهد كه پرداخت انجام شود يـا وجهـي   كه كاربر از طريق تم

  بين حسابهاي مختلف جابجا گردد. 
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4- Personal Computer Banking       كه اجازه دسترسي به حسـاب يـا انتقـال پـول را از طريـق

كامپيوترهاي شخصي به كاربر مي دهد. مشاهده صورتحسابها، انتقال پول بين حسابها يا دستور پرداخـت  

  مثل: آب و برق و ... از طريق كامپيوتر امكان پذير مي باشد.  قبض ها

5- Point of sale stranger    امكان خريد و پرداخت هزينه آن را از طريق كارت پالسـتيكي فـراهم

انجام دهد. در اين حالـت يـا    ATMمي آورد كه ممكن است اين كار را از طريق همان كارت پالستيكي 

اخت در كارت كاربر موجود است و يا از طريق اعتبار اين پرداخت صورت مـي  پول كافي به طور پيش پرد

  گيرد و بعداً وجه توسط كاربر به بانك يا موسسه مالي پرداخت مي شود. 

6- Electric Check Conversion     كـه عمــل تبــديل چـك كاغــذي بــه يـك دســتور پرداخــت

به عنوان مثال در يك فروشگاهي هنگامي  يا هر جاي ديگر است. Pos (Sale point of)الكترونيكي در 

كه چك ارائه مي شود، چك از طريق پروسه الكترونيكي جهت بررسي دارا بـودن موجـودي كنتـرل مـي     

شود، وقتي كه تأييديه چك دريافت شد، با امضاي آن و تحويل به خريدار، امكان انتقـال پـول از حسـاب    

  كاربر به حساب فروشنده فراهم مي گردد. 

سازد تا در سه سطح  مشتريان موسسات مالي را قادر مي هايي است كه ري الكترونيك شامل سيستمبانكدا

  :هاي بانكي استفاده كنند خدمات و سرويس رساني، ارتباط و تراكنش از اطالع

ترين سطح بانكداري اينترنتي است. بانـك اطالعـات مربـوط بـه      ابتدايي اين سطح :اطالع رساني -الف 

   .كند هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي بانكي خود را از طريق شبكه اتخدمات و عملي

مشـتري را   اين سطح از بانكداري اينترنتي امكان انجام مبادالت بـين سيسـتم بـانكي و    :ارتباطات - ب

ايـن، بـراي    اسـت و بنـابر   آورد. ريسك اين سطح در بانكداري الكترونيك بيشتر از شيوه سـنتي  فراهم مي

براي دسترسي به شبكه اينترنتي بانك و  اه ساختن مديريت بانك از هرگونه تالش غيرمجازجلوگيري و آگ

  .است هاي مناسبي نياز اي به كنترل هاي رايانه سيستم

از باالترين سطح ريسك برخـوردار   اين سيستم متناسب با نوع اطالعات و ارتباطات خود، :تراكنش –ج 

اين سطح مشتري در يك ارتباط متقابل قادر است  كم باشد. دراست و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حا

 .چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد تا عملياتي چون پرداخت صورتحساب، صدور

نوآوري تكنولوژيك و رقابت ميان سازمانهاي بانكداري كه قصد ورود به اين حرفه را دارند اين امكان را به  

اي از انواع توليدات و خدمات بـانكي، قابـل دسترسـي و ارائـه بـه مشـتريان        دهوجود آورده تا طيف گستر

شود و روي هـم رفتـه بـه آن     كوچك و بزرگ باشد. امكاني كه از طريق كانال توزيع الكترونيك فراهم مي

اصولي مربوط به مديريت ريسك در بانكداري الكترونيك “ كميته بازل“ گويند. مي” بانكداري الكترونيك “
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تواند براي نهادهاي بانكي در گسترش بينش آنها نسبت به سياستها و فرآيندهاي  شناسايي كرده كه مي را

  .بانكداري الكترونيك سودمند باشد

از آنجا كه وضعيت هر بانك با بانك ديگر متفاوت است ،از همين رو هـر بانـك شـيوه خـاص مناسـب بـا       

اين گزارش دربرگيرنده ضمائمي است كه در آن . داردمقياس عمليات بانكداري الكترونيك خودش را الزم 

برخي مثالها در مورد رويه هاي مربوط به كاهش ريسك در قلمرو بانكداري الكترونيك به عنوان پشتيباني 

آيد . اميد است اين رويه ها منطبق بـا نيازهـاي خـاص ملـي و وضـعيت       كننده اصول مديريت ريسك مي

باشد، به مورد اجرا گذاشته شود و راه حل هاي فني توسـط موسسـات و   ريسك هر مورد، در جائيكه الزم 

  )179-180، 1381(صالحي،  مي شوند.نهادهاي تعيين كننده استاندارد، همگام با تكامل تكنولوژي ارائه 

  E-Bankingزير ساخت ها و بسترهاي موجود نيازبراي توسعه

اتي همچنين ظرفيتها و نيازهاي موجود درسيسـتم  با توجه به تنوع و گستردگي ابزارهاي ارتباطي واطالع

   E-Bankingهاي بانكي دربسترهاي الكترونيكي در ابتدا بايد با ساختارهاي موجود نيـاز در توسـعه     

  آشنا شويم.

دسترسي عمومي به بسترهاي زيرساختي ارتباطات  E-Bankingمهمترين و اثرگذاري ابزار و آغازفرايند 

بايد برحسب نوع خـدمات وانتظـاراتي كـه از سـرويس         E-Banking ر مديريتالكترونيكي ميباشد. د

هاي جديد مي رود از مناسب ترين ابزار ارتباطي بهره برد. مهمترين ويژگي و نكته اي كه در گزينش اين 

يعني جايگـاه مشـتري در اسـتفاده از سيسـتم هـاي        E-Banking  ابزار الزامي است توجه به اصل اول

الكترونيكي است. اين ابزار شامل استفاده از شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب ، شـبكه  بانكداري 

سيستم هاي ماهواره ، خطوط فيبر نوري ، شبكه گسترده تلفن  ،lan ، wanهاي  داخلي مثل : اينترنت 

  همراه و ثابت و... ميباشد.

  توسعه زير ساختهاي مالي و بانكي 

ات بانكها در راه تبديل شدن به يك بانـك الكترونيكـي ايجـاد زيرسـاختهايي مثـل      يكي از مهمترين اقدام

  كارتهاي اعتباري ، كارت هاي هوشمند به توسعه سـخت افـزاري شـبكه هـاي بـانكي ، فراگيـر كـردن        

ATMو گسترش  DAM     است همچنين ارتباط مناسب براي تطبيق پروتكل هاي داخلـي شـبكه هـاي

) تا نقش كارتهاي هوشمند ارائه شـده از بانـك در    DOSه هاي فروش كاالست ( بانكي با يكديگر و پايان

  مبادالت روزمره نيز گسترش پيدا كند.

  توسعه شاخص هاي قانوني در بانكداري الكترونيكي

هر فناوري جديدي براي جا افتادن و توسعه پيش از مقبوليت عمومي نيازمند مقبوليت قـانوني اسـت. تـا    

بـا    E-Banking مورد استفاده قرار گيرد. يعني اگر به دنبال اين هستيم كه فراينـد  كليه ظرفيتهاي آن
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اقبال عمومي مواجه شود بايستي بسترهاي قانوني مورد نياز را فراهم كنيم و با شناخت تمامي احتمـاالت  

ي روند بانكداري الكترونيكي درصد ريسك و استرس عامه را نسبت به سيسـتم هـاي مبتنـي بـر بانكـدار     

الكترونيكي كاهش دهيم. براي اين كاربايد در تدوين نظام نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي توجه زيادي را 

به اصل مشتري مداري معطوف كنيم. هميشه بايد توجه داشت كه عامه مردم در مباحث اقتصادي ريسك 

ادي باز شده باشد كه در علي الخصوص اگر دريچه جديدي براي حركت و فعاليت اقتص باال را نمي پذيرند

اين صورت تا از پشتوانه هاي قانوني آن مطمئن نشوند نقشي درتوسـعه ايـن فرآينـد بـه عهـده نخواهنـد       

  )24: 1383(شجاعي،.گرفت

   E-Bankingتوجه به زير ساخت هاي انساني در توسعه و راه اندازي 

  محوري مواجه خواهيم بود . در اين بخش براي مديرت  بانكداري الكترونيكي با دو چالش اساسي و

مي بايد بسـياري از روشـهاي  كهنـه را در       E-Bankingاول  اينكه  با گرايش  به سمت سيستم هاي 

قالب اين سيستمها گنجاند و اين خود نياز به اعمال آموزش هاي الزم بـراي كارمنـدان بانكهـا داد تـا بـا      

نند و خود را با ان هماهنگ و همسو سازند .بايد ديدي روشن و بدون ترس از اين پديده جديد استقبال ك

كارمندان را توجيه كرد كه در بانكداري به شيوه الكترونيكي بسياري از كارهاي سخت افزاري آنها حـذف  

خواهد شد و در عوض سرعت كا آنها باال خواهد رفت يعني به جاي سخت كار كردن سريعتر كار خواهند 

نيروهاي موسسات مالي را از نيروي كمي به نيرو هاي كيفـي تبـديل    E-Bankingكرد. به عبارت بهتر 

  خواهد كرد .

با فرهنگ و روحيه و دانـش مـردم اسـت . بـراي      E-Bankingدومين مسئله تطبيق ابزار ها و روشهاي 

اينكه مردم سالهاست با روش هاي سنتي خو گرفته اند و شايد به راحتي حاضـر بـه كنـار گذاشـتن آنهـا      

ها هنوز به كار هاي هوشمند اعتماد ندارند و يا تلفن هاي گويا را ابزاري تجملي و غيـر ضـروري   نباشند. آن

ميدانند و به آنها بي اعتماد اند و خدمات اين سيستم ها را غير كاربردي و سطحي ميدانند. در واقع بـراي  

دي بهره برداري از اين توسعه بانكداري الكترونيكي  نياز جدي به فرهنگ سازي براي جذب و توجيه اقتصا

     )13: 1382(مقدسي،سيستم ها براي مشتريان است. 

    E-Bankingتامين نرم افزاري و امنيت در   

يكي از عوامل مهم در پا گرفتن وگسترده شدن فرايندهاي بانكـداري الكترونيكـي توسـعه نـرم افـزاري و      

زم جهت تامين اين دو نياز فراهم شـود  افزايش امنيتي در سيستم هاي آن است . در صورتي كه زمينه ال

كاربرد عمومي از سيستم هاي الكترونيكي گسترش و تسهيل مي يابد و ريسك استفاده از چنين سيسـتم  

  هايي با حفظ درجه امنيت باال كاهش مي يابد و اعتماد و رضايت مندي مشتري افزايش مي يابد.

 E-Bakingستفاده از سيستم هاي ا  مشتري مداري اصل اول
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با توجه به اينكه حيات وچرخه اقتصادي همه موسسات مالي با حضور و سرمايه گذاري مـردم ادامـه مـي    

يابد در در راه اندازي سيستم هاي بانكداري لكترونيكي بايد توجه بسياري به اصل مشتري مداري داشت. 

خواهد بود كه بهترين امروزه با وجه به گسترش جهاني رقابتهاي تجاري موسسه اي در جذب مردم موفق 

و بيشترين سروس ها را به مشتريان خود ارائه بدهد . بنابر اين مي توان توجه به نقش مشتري در توسعه 

فعاليت هاي اقتصادي را اصل قرار داد و برنامه هاي بانكداري الكترونيكي را با توجه به اين اصل پي ريزي 

  كرد.

است كه مشتري بـر اسـاس شـعبه اي كـه در آن افتتـاح       يكي از نقايص در سيستمهاي جاري بانكي اين

حساب كرده يا موجودي دارد درجه بندي ميشود و شعبات ديگـر او را بـه عنـوان كـاربر خـدمات بانـك       

سـه   -مطبوع خود نمي دانند اين موضوع باعث مي شود تا مشتري براي انجام چند فعاليت بانكي بـه  دو 

بـا  هـدف     e-bankingصرف هزينه و وقت زيادي شود .توسعه بانك مراجعه كند ودر اين بين متحمل 

مشتري محوري ( كيله تسحيالت و ابزار هاي مورد استفاده در بانكداري الكترونيكي فراهم كننـده بسـتر   

هاي جلب رضايت مشتري و افزايش سرمايه گذاري هاي بانكي او مـي باشد.ضـمن اينكـه مشـتري هـاي      

هند شد.)  اين امكان را به وجود مي آورند كه مشتري با افتتاح حساب جديد نيز در اين پروسه جذب خوا

در هر شعبه اي كه يك بانك از آن پس مشتري بانك محسوب شود و نـه مشـتري شـعبه اي خـاص. بـه      

عيارت ديگر شعبه باز كننده حساب اقدام به ثبت شناسه و امضائ تو خواهد كرد و از طريق سيستم هاي 

ب ان بانك و در صورت تلفيق سيستم هاي بانك هاي مختلف كليه بانك ها از ايـن  ماهواره اي تمامي شع

  )33: 1381(ابراهيمي،پس او را ميشناسند و به او خدمات خواهند داد .

     E-Bankingاصل ايجاد تنوع در ابزار هاي خدمات رساني سيستم هاي 

اي الكترونيكي خدمات رسان يك اصل مي در مديريت بانكداري الكترونيكي توجه به لزوم تنوع در ابزار ه

باشد .بايد توجه داشت كه مشتري در شرايط زماني و مكاني مختلف نيازمند به برقراري ارتباط  بـا بانـك   

خود خواهد بود بنا بر اين با انجام پيش بيني هاي الزم ميتوان در شرايط مختلـف بـه نيازهـاي او پاسـخ     

اري الكترونيكي به مشتري امكان مي دهد تا از شبكه هاي مـديرت  گفت .بانك ها در ارائه خدمات بانك د

) اسـتفاده كنند.موسسـه    ATMيافته رايانه شخصي تلفن ثابت تلفن همراه و ماشين هاي خـود پـرداز (   

data monitor    بر اساس تحقيقات خود پيش بيني كرده است تعداد كاربران سيست هاي بانـك داري

هـا    ATMمراه در سال بيش از ميليون نفر برسد .افزايش كمي و كيفي در الكترونيكي از طريق تلفن ه

اين دستگاه ها در حال حاضر مي توانند فعاليت هايي مانند ارهئه و دريافت پـول نقـد مشـتري در طـول     

شبانه روز انجام دهد و پول را از حسابي به حسـابي ديگـر منتقـل كننـد و صورتحسـاب عملكـرد بـانكي        

  )55: 1381(سعيدي،كنند. مشتري را صادر 
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   E-Bankingتاثيرات و گسترش

گسترش بانكداري الكترونيكي زمينه هاي الزم را در جهت حذف روش ها و شيوه هاي مبتنـي در نظـام    

هاي بروكراتيك فراهم ميكند . نگرش شعار گونه مشتري مداري كه اكثر بانكهـا آن را بيـان ميكننـد بـه     

د كرد . در واقع آنچه انتظار مشتري از يك بانـك پيشـرو و پوياسـت ارائـه     واقعيتي عملي تغيير پيدا خواه

به مشتري اين امكان را مي دهـد تـا در مقابـل     E-Bankingبهترين خدمات در كوتاه ترين زمان است 

تنوع خدمات قادر به گزينش باشد . بانكداري الكترونيكي همانطور كه پيشتر اشاره شد يكي از بزرگتـرين  

اسـت . از همـين رو گسـترش كمـي و كيفـي در بانـداري        E-Commerceمـوثر در فرآينـد    ابزار هاي

الكترونيكي نقش به سزايي در تجارت الكترونيكي بر جاي خواهد گذشت . بانكهايي كه گرايش به سـمت  

بانكداري الكترونيكي دارند هميشه در پي يافتن راهها و روش هاي گسترش كمي و كيفي خـدمات خـود   

رقابت تجارتي ميـان   E-Bankingدر اين ميان از پيشرفتهاي ساير رقبا نيز غافل نخواهد ماند هستند و 

بانكهاي عامل را گسترش مي دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانك و بهره مندي پيش از پيش 

ت دقيقـي  مشتري خواهد شد . در بانكداري الكترونيكي مديريت اين امكان را نخواهد داشت كه بـا نظـار  

 online-real timeروند افت و يا افزايش جايگاه بان را در عرصه تجارت و رقابـت بـه صـورت دقيـق و     

  )87: 1384(جعفرپور،مورد برسي و تحليل قرار دهد.

  در نظام بانكي ايران E-Banking اوريفن

يران داشته باشيم . براي اين منظوربه جاست كه نگاهي به زير ساختهاي توسعه بانكداري الكترونيكي در ا

جايگاه ايران در بين كشورهاي بهره بردار از فناوريهاي ارتباطات و اطالعـات در رده كشـور هـاي در پـي     

 توسعه اين فناوريها است با اين توضيح مي توان اذعان داشت كه هنوز كشور ما در برنامـه هـاي توسـعه    

ictكه براي توسعه بانكداري الكترونيكـي در ابتـدا    در گام هاي ابتدايي به سر مي برد و نياز مند آن است

را فراهم كنيد. گسترش زير ساختهاي ارتباطي مناسب همانطور كه قبال ذكر شد مي  ictبسترهاي توسعه 

تواند در تلفيق سيستمهاي با نكي با ابزارهاي الكترو نيكي مو ثر با شد . تو سعه ابزار هاي سخت افزاري و 

نكداري الكترنيكي مثل دستگا ههاي خود پردازو سيستم هاي تلفني ديجيتال كار  نرم افزاري در زمينه با

تهاي اعتباركارتهاي هوشمند و....تهيه وتدوين چهار چوب هاي قا نوني و نظام مند كردن بانكداري الكترو 

الت نيكي گسترش فرهنگ عمومي نسبت به مسئله بانكداري الكترو نيكي در ايران مورد نيازند . اما مشـك 

  كدامند؟ e-bankingتوسعه 

صنعت غير رقابتي با بودن هزينه تمام شده توليد كاال وهمچنين رشدصنعت در شرايط انحصاري به همراه 

(سازمان تجـارت جهـاني) در عـدم پـذيرش       wtoپيكره دولتي اقتصاد ايران از جمله دال يلي هستند كه

توضيح و با توجه به ساختار دولتي بانكها بزرگ كشوركه  ايران به عنوان عضو خود برآنها تاكيد دارد .با اين
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-e درمـديريت كـالن كشـورياهمان    ict  راخنثي مي كند وهمچنـين رشـد نيـا فتگـي مناسـب     شرا يط 

government          وباال بودن ريسك سرمايه گـذاري درايـران از تجـارت الكتـر نيـك در سـال تنهـا % در

با نكداري الكتر نيكي مي تواند تحول سـا ختـاري در نظـام     صدعنوان شد . نگاه كال ن واساسي به مسئله

بانكي كشوربه وجود آورد . در اين ساختارنبايد گزينه هايي مثل بيمه گمرك بورس حمل ونقل و ....رااز دا 

يره توجه خا رج ساخت . چرا كه هر يك از اين مواردمي تواند تاثيرمثبت يا منفـي خـودرادر عـر صـه بـا      

كي بر جاي بگذارد . از اين نكته هم نبايد غا فل بود كـه بانكـداري الكترونيـك در ايـران     نكداري الكتروني

زمينه حضورسرما يه گذاران خارجي را فراهم خواهد كردودر گسترش صادرات موثرخواهد بوددر شرايطي 

شـد  نكداري الكترو نيكي گسترش شاخص ها وابـزار هـاي الزمـه مـي با    فعلي تنها تو صيه براي تو سعه با

   )66: 1381(صالحي،.

  درايران   e-bankingفر هنگ سازي 

ازعوامل تا ثير گذاري در تو سعه با نكداري الكترو نيكي اقبال عمومي به استفاده از ابزارها ي ايـن پديـده   

نوين است . براي دست يابي به اين هدف بايد فرهنگ سازي و تبليغات الزم براي جلب اعتماد و گـرايش  

  فاده از اين سيستم صورت گيرد .به طور عمومي به است

  مثال : 

آموزش هاي كاربردي براي مشتريان ترتيب داده شود  براي دسترسي سريع مشتريان به اطالعـات مـورد   

  نياز در توضيع و انتشار اطالعات از ابزارهاي در دسترس آنها استفاده كرد.

  ه هاي مختلف ارائه و معرفي شود .به شيو  e-bankingخدمات و ابزارهاي جديد تحت سيستم هاي 

  رابطه مستمر با مشتريان و شناخت نياز هاي خدماتي و اطالعاتي آنها 

  ايجاد و گسترش مركز اطالع رساني

  الكترونيك به كارمندان و مديران براي ارئه خد مات مطلوب به مشترياناموزش سيستم هاي بانكداري 

  مطابق با استاندارد هاي روز دنيا   گسترش سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري

  اشاعه فرهنگ كسب كار الكترونيك و بازار يابي الكترونيك 

    )47: 1381(ابراهيمي،تعيين امكانات ويژه براي بهره برداران از سيستم هاي بانكداري الكترونيك 

  مزاياي بانكداري الكترونيك

مزايايي را كه با الكترونيك ارتباط تنگاتنگي دارند. ت با توجه به اينكه بانكداري الكترونيك با تجارت و دول

به آن مي توان دست يافت در بانكداري الكترونيك نيز قابل دست يـابي هسـتند    اجراي دولت الكترونيك

مثل: مثل افزايش بهره وري و اثر بخشي، تسريع و سهولت در انجام امور، حفظ و مراقبت از محيط زيست 

اي اجراي بانكداري مي توان به صورت زير بيان كرد: بانكداري الكترونيكي مي تواند و ... . عمده ترين مزاي
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در جهت كاهش هزينه هاي دولت قدم هاي موثري بردارد. با توجه به هزينه هاي فراوان چـاپ اسـكناس   

س كه با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مي يابد همچنين با توجه به اينكه كاهش نقل و انتقال اسـكنا 

ميليـارد   7/3به صورت مستقيم بر روي بهداشت عمومي موثر است و طبق آمار بـه دسـت آمـده سـاالنه     

ميليون در كشـور ايـران،    70اسكناس برگ در كشوري مثل ايران در جريان است كه با توجه به جمعيت 

 16تـا   12برگ اسكناس مي شود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفـر   100سرانه هر نفر 

بـرگ اسـكناس اسـت. سـاالنه      50تـا   40برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين 

ميليارد ريال بابت تفكيك و جمع آوري اين اسكناس ها در كشور ايران هزينه مـي شـود كـه     120حدود 

خواهد شد. منافع  اگر بخشي از اين هزينه صرف توسعه بانكداري الكترونيك شود بسياري از مشكالت رفع

بانكداري الكترونيكي تنها مربوط به دولت نمي باشد و بانك ها نيز با كاهش مراجعين، كاهش هزينه هاي 

سربار و اداري، كاهش عمليات بانك ها مي توانند در سرويس دهي مناسب به مشتريان قدم هـاي بسـيار   

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نيـز   ي بر مي دارند. البته مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاه

قابل بررسي است. رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه 

ماه) مزاياي بانكداري الكترونيـك عبارتنـد از:    18كمتر از مدت (كمتر از يكسال) هستند. در ميان مدت (

مديريت اطالعات، گستردگي طيـف مشـتريان، هـدايت مشـتريان بـه      يكپارچه سازي كانال هاي مختلف، 

ائـه  رسوي كانال هاي مناسب با ويژگي هاي مطلوب و كاهش هزينه ها. كاهش هزينه پردازش معامالت، ا

خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت بانكداري الكترونيك هسـتند.  

  )54: 1382(مقدسي،كاري از ديگرويژگي هاي بانكداري الكترونيك مي باشد. افزايش دقت و سالمت

  انواع خدمات بانكداري الكترونيكي

بانكداري الكترونيكي مفهومي نسبتاً نو  است كه امروزه در اشكال مختلف دستگاه هاي خـود پـرداز،تلفن   

آن در شـبكه بـانكي مـي     بانك اينترنت بانك رايج است و در زير به تشريح مختصـر هـر يـك و وضـعيت    

  پردازيم.

:دسـتگاه هـاي خـود پـرداز اولـين و متـداول تـرين صـورت بانكـداري          )AMTدستگاه خود پرداز( �

الكترونيكي است كه هنوز در حال تكميـل شـبكه بـانكي كشـور بـراي گسـترش كمـي وكيفـي آن و         

دستگاه هـاي برخـي    همچنين افزودن قابليتها و خدمات ارائه شده از طريق آن به مشتريان است. اين

 6400خدمات بانكي را بطور شبانه روزي به مشتريان ارائه مي كنند. شبكه بانكي كشور هـم اكنـون از  

دستگاه خود پرداز بر خوردار است.امروزه خدمات اين دستگاه ها دركشور بطور عمده اعـالم موجـودي   

ن را راه اندازي كرده انـد كـه   حساب،برداشت پول مي باشد و برخي بانكها نيز امكان دريافت قبض تلف

به زودي به ساير بانكها و بقيه قبوض آب و برق و گاز نيز گسترش خواهد يافت. از ايـن طريـق بانكهـا    
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خواهند توانست حجم زيادي از عمليات بانكي غير ارزش زاي خـود را كـاهش دهنـد كـه هنـوز ايـن       

اين تحقيق هم در اين راستا مـي   حركت با مشكالت آموزشي و فرهنگي زيادي در جامعه روبروست و

شبكه شتاب امكان انتقال وجه از يـك حسـاب بـه     85تواند مورد استفاده واقع شود.همچنين در بهمن

  حسابي ديگر و حتي در بانكي ديگر از طريق دستگاه هاي خود پرداز را فراهم نموده است.

كي خو را از طريـق تلفـن انجـام    :تلفن بانك به مشتريان امكان مي دهد كه تراكنشهاي بانتلفن بانك �

دهند.تلفن بانك را مي توان به دو دسته تلفن بانك خودكـار و تلفـن بانـك از طريـق اپراتـور تقسـيم       

كرد.در تلفن بانك از طريق اپراتور،مشتري مي توانـد بـا تمـاس بـا اپراتـور خـدمات پيچيـده اي را در        

 24ازه محـدودتري از خـدمات را بصـورت   خواست كند. اما در تلفن بانك خودكار مشتري مي توانـد بـ  

ساعته در خواست كند.در اين نوع تمام خدمات بصورت اتوماتيك و توسط سيستم تلفن گويا ارائه مي 

شود. هم اكنون اغلب بانكهاي ايراني خدمات خاصـي از قبيـل دريافـت موجودي،انتقـال وجـه،دريافت      

  ارائه مي كنند. سابقه حساب و پرداخت برخي قبوض را از طريق تلفن بانك

اينترنت بانك نوع جديدي از بانكداري است كـه امكـان انجـام تراكنشـهاي بـانكي از       اينترنت بانك: �

طريق شبكه جهاني اينترنت را فراهم مي كند و مشتريان از هر كجـا كـه امكـان اتصـال بـه شـبكه را       

سـاعته در تمـام روزهـاي     24ي خود دسترسي داشته و بصورتداشته باشند مي توانند به حساب بانك

هفته امور بانكي خود را انجام دهند.در ميان بانكهاي ايراني،بانك خصوصي سازمان بانكداري اينترنتـي  

را به عنوان راهبرد اصلي خود برگزيده است و در ارائه خدمات بانكـداري اينترنتـي پيشـرو مـي باشـد      

دمات بانكي را از طريق اينترنت در دسـترس مشـتريان قـرار ميدهـد. در     بطوريكه گستره وسيعي از خ

ميان بانكهاي دولتي هم بانكهاي صادرات و تجارت به تازگي ارائه خدمات بانكداري اينترنتـي خـود را   

  )78: 1381(سعيدي،آغاز نموده و در اين زمينه پيشرو مي باشند.

  بانكداري اينترنتي:

نوان يك كانال ارتباطي راه دور براي ارائه خدمات بانكداري اينترنتي اطالق مي به استفاده از اينترنت به ع

شود. اين خدمات شامل يكسري خدمات قديمي از قبيل افتتاح حساب، انتقـال پـول و يكسـري خـدمات     

جديد همانند ارائه صورتحسابهاي الكترونيكي مي باشد. بانكها،بانكداري اينترنتي را در دو روش مي توانند 

  اجرا نمايند:

اينكه بانك مي تواند يك وب سايت جديد ايجاد كند و بانكداري اينترنتي را به عنوان يك ابزار اضافي  اول

،ايجاد يك بانك صرفاً اينترنتي و فاقد شعبه دومنسبت به كانالهاي تحويل سنتي در نظر بگيرد و در حالت 

نكــداري اينترنتــي شــامل دسترســي بهتــر بــه مــي باشــد. اولــين و مهمتــرين فاكتورهــا در اســتفاده از با

خدمات،قيمت هاي بهتر و حفظ حريم خصوصي بـاالتر مـي باشـد. موفقيـت و يـا شكسـت در بانكـداري        
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 اينترنتي بطور وسيعي تحت تـاثير پيونـد زيـر سـاختهاي فنـي بـا فرآينـدهاي كسـب و كـار مـي باشـد.           

  )25: 1381(ضايعي،

 ه انجام عمليات بانكي از طريق رايانه شخصي اطالق مي گـردد. بانكداري خانگي دفتري:بانكداري خانگي ب

  )8: 1384.(جعفر پور،

  سرويس بانكداري سيار و نيازمندي كاربران به عنوان پارامترهاي ارزيابي  

  شرايط عمومي -1

قبل از ارائه توضيحات تفصيلي بايد عنوان نمود كه سرويس هاي بانكداري سـيار يكـي از سـرويس هـاي     

وده قابل ارائه در شبكه تلفن همراه بوده كه بطور مفهومي تبادل اطالعات (ديتا)را هدف گـذاري  ارزش افز

) بنابراين خصوصيات سـرويس بانكـداري سـيار و توانايهـاي تكنولـوژي      Pousttche،2003نموده است (

  شبكه تلفن همراه مي بايست در دو بخش به دقت مورد بررسي قرار گيرد. 

صوصيات شبكه تلفن همراه والمانها وترمينال ها آن ميباشد و بخش دوم بررسي نياز بخش اول قابليتها وخ

  هاي مشتريان از سرويس بانكداري سيار را شامل ميگردد .

  انواع بانكداري بي سيم  

و بانكداري براساس موقعيـت   2، بانكداري از طريق اينترنت 1انواع اين نوع بانكداري شامل بانكداري موبايل

) در بانكداري موبايل ، انجـام امـور بـانكي از قبيـل برداشـت ،      Turban،E،2006ميباشد . ( 3بيمكان يا

پرداخت و... از طريق موبايل انجام ميگيرد . انتقال وجوه از طريق گوشي موبايل براي پرداختهاي كوچـك  

مـي  Micro Paymentكه درآن ميزان مبلغ پولي انتقال يافته زير ده دالر فراهم مي سازد كه اصطالحاً

نامند.يكي از رايج ترين پرداخت در كشور آمريكا و ديگر كشورها از طريق موبايل مي باشد.پرداخت قبوض 

آب و برق و تلفـن و صـورت حسـابها،رزرو بلـيط هواپيمـا و قطـار و ... توسـط موبايـل امكـان پـذير مـي            

  )33: 1384(جعفرپور،باشد.

ــا    ــا اســتفاده از كــامپيوتر در بانكــداري از طريــق اينترنت،پرداخــت ب ــت ب ــه شــبكه اينترن  PCاتصــال ب

از طريق ارتباط با يك وب سايت انجام مي گيرد.كاربر بـا وارد كـردن شـماره    PDA،موبايل و Laptopيا

كارت اعتباري، عمليات بانكي خود را انجام مي دهد.در كشور ما ايران گامهاي اساسي در راه اندازي و بكار 

  سال گذشته برداشته شده است.گيري اين سيستم در چند 

                                                 
Mobile Payment -1  

 Online Payment -2  

 Location-Base Mobile Commerce -3   
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بانكداري بر اساس موقعيت مان يابي بر اساس تشخيص موقعيت مكـاني و زمـاني كـاربران بـا اسـتفاده از      

 GPSارائه خدمات بانكداري از طريق موبايل صورت مي گيرد. سيستمهاي GPS،4شبكه هاي مكان يابي

كليه نقاط زمين براحتي دردسـترس مـي    بر اساس سيستمهاي مخابراتي ماهواره اي عمل مي كنند و در

  باشند.

با پيشرفت تكنولوژي در سخت افزار و ميان افزارها،كاربرد اينترنت در شبكه هاي بـي سـيم امكـان پـذير     

شده است. امروزه براحتي مي توان از طريق گوشي موبايل به اينترنت متصل شده و ارتباط برقرار كرد. بـا  

دهاي تجارت موبايل رو به گسترش خواهد بود كه باعث ايجاد موقعيـت و  فراهم شدن اين تكنولوژي،كاربر

فرصتهاي جديدي در تجارت موبايل شده است. بطور مثال پرداخت و تبادل پولي در تجـارت موبايـل بـر    

اساس موقعيت مكاني مشتريان،از جمله كاربردهاي جديدي است كه در حال گسترش و توسعه مي باشد. 

پرداخـت   .پولي و يا پرداخت پول از طريق موبايل مدل هاي مختلفي ارائه شده اسـت  براي انجام تبادالت

پول از طريق موبايل بايستي از سطح امنيتي بااليي بر خوردار باشد. با استفاده از سيستم كليد عمومي بي 

بــا مــديريت كليــدهاي تصــديق گــواهي هــا بــراي شناســايي امضــاء ديجيتــالي مشــتريان در  PKIســيم

  )44: 1381صالحي،مي توان سطح بااليي از امنيت را فراهم كرد.(SSLاليه

  استانداردهاي سيستم هاي مبادالت بي سيم

تجارت موبايل توسط استانداردهاي سيستمهاي مخابراتي بي سيم پشـتيباني مـي شـود.اين اسـتانداردها     

ETSIتوسط سازمان
رت موبايـل مـورد   تدوين و منتشر مي گردند. مهمترين استانداردهايي كـه در تجـا  1

  استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

TDMAراديويي در دسترس را به يك شبكه درون اسالت هاي زماني تقسيم مـي كنـد و    ركانس:يك ف

سپس اين اسالتها را به چند تماس اختصاص مي دهد. بنابراين يك فركانس از چند كانـال داده همزمـان   

مگا هرتز در دسترس بوده و در سيسـتم سـلولي    1900تا 800در فركانسهايTDMAپشتيبان مي كند.

كيلو بيت در ثانيه است. ايـن اسـتاندارد از    4/14تا 6/9نيز به كار مي رود. سرعت آن بين GSMديجيتال

  .در اروپا استفاده مي شود 1992سال

GPRS كيلـو بيـت در ثانيـه در     6/9كيلو بيـت در ثانيـه،در مقايسـه بـا سـرعت      115:با سرعت حداكثر

كار مي كند؛اينترنت و ارتباطات بي سيم ديگر با سرعت باال، مثل پسـت الكترونيكـي،   GSMسيستمهاي 

  بازي ها و برنامه هاي كاربردي را فعال و امكان پذير مي سازد.

                                                 
 Global positioning System -4  

European Telecommuncation Standard Institute -1  
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CDMA يك تكنولوژي سلولي ديجيتال است كه از تكنيكهاي طيف گسترده استفاده مي كند و به جاي:

گر آنها را با استفاده از كدهاي فركانس ديجيتال با دسترسـي كامـل بـه طيـف     جدا سازي كاربران از يكدي

  رقابت مي كند.TDMAوGSMو CDMAجدا مي سازد.

GSM:      يك تكنولوژي ديجيتالي مي باشد كه اپراتورهاي تلفن همـراه جهـت فـراهم نمـودن سرويسـها و

ي ارتباط موبايـل بـوده   يك سيستم ديجيتال براGSMخدمات ارتباطي شخصي از آن استفاده مي كنند.

  مگا هرتز كار مي كند. 900،1800،1900كه در باند فركانس

WLMA      شبكه هاي محلي بي سيم، از امواج راديويي به جاي كابل بـراي اتصـال يـك دسـتگاه كـاربر:

اسـتفاده   802.11IEEEاز اسـتانداردهاي خـانواده   LANاستفاده مي كنندو مثل اتصال لب تاپ به يك 

  مي شود.

WCDMA:    نوعي دسترسي چند گانه با تقسيم كد بر روي باند پهن مي باشد. ان تكنولوژي بـي سـيم

متحرك نسل سوم تلفنهاي همراه بوده كه باعث افزايش انتقال ديتا به دستگاه ها و وسايل متحرك قابـل  

ـ      5حمل بي سيم مي شود. اين فناوري از يك كانال  ا مگا هرتز هم براي ارسال صـوت وهـم بـراي ديتـا ب

جهـت افـزايش   VCDMAمگا بيت در ثانيه اسـتفاده مـي نمايـد.    2كيلو بيت در ثانيه تا 144سرعتهاي 

  ظرفيت و پوشش شبكه هاي ارتباطي بي سيم نسل سوم همراه طراحي شده است.

WAPمجموع اي از ويژگي هاست كه بوسيله :WAP Form   توسعه يافته است و به توسعه دهنـدگان

، برنامه هاي كاربردي شبكه بندي مناسب براي دستگاه هاي بي  Wirelessده ازامكان مي هد تا با استفا

  سيم دستي را بسازد.

SIM:    ،اين كارت، كارت هوشمندي است كه در تلفنهاي همراه ديجيتالي استفاده مي شود. ايـن كـارت

العـات  حاوي اطالعات شناسايي كاربر جهت دسترسي به شبكه،دريافت تلفنهاي دريـافتي و همچنـين اط  

  شخصي مشترك را نيز در خود نگه مي دارد.

WMLشبيه زبان برنامه نويسي اينترنت :HTML  است كه محتواي اينترنت را به دستگاه هاي كوچك

بي سيم، مثل تلفن هاي موبايل مجهز به مرورگر و دستگاه هاي دستي كـه داراي صـفحه نمـايش هـاي     

  با سرعت كم هستند،ارسال مي كند.  CPUكوچك و 

EDGEنرخ( سرعت) انتقال داده پيشرفته براي :GSM Evolution   است اين تكنولوژي، انتقـال داده

بـوده   GSMكيلو بيت در ثانيه ميسر مي سازد و مبتني بر تكنولوژي 384به طريقه بي سيم را با سرعت 

امريكاي شمالي  و امكان خدمات باند پهن بااليي، مثل مولتي مديا( چند رسانه اي) را فراهم مي سازد. در

مورد توجه بوده و كـاربرد   UMTSوCDMAاز آن بيشتر پشتيباني مي شود، چون تكنولوژي هايي مثل

  بيشتري دارد.
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VXML.زبان برنامه نويسي است كه امكان ارسال صدا را توسط بي سيم فراهم مي سازد :  

UTMS   باطـات راه دور تلفـن   :  اين اختصار از حروف اول لغات عبارت و به معنـاي سيسـتم جهـاني ارت

) و نسل بعدي سيستم جهاني براي 3همراه مي باشد. يك فناوري اروپايي سيستم ارتباطات بي سيم( نسل

) اين سيستم از تكنولوژي دسترسي چند گانه از طريق تقسيم كـد بـر روي   GSMارتباطات تلفن همراه(

) اغلـب  UMYS،WCDMA) اسـتفاده مـي نمايـد و ايـن دو اصـطالح يـا واژه(      WCDMAباند پهن(

بصورت مبادله اي قابل تعويض با يكديگر استفاده مي شوند. اين تكنولوژي عالوه بر صـوت و دتـا، نقـل و    

استاندارد بي سـيم اسـت كـه    UTMSانتقال صوت و تصوير را براي تلفنهاي همراه امكان پذير مي سازد.

باطات بي سيم پيشرفته، طراحي گرديده توسط اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور تائيد شده و براي ارت

  ).5-1386(كشتگري،است

  سرويسهاي مورد انتظار در بانكداري سيار

اين سرويس ها عموماً از سرويس هاي متداول كاربران شبكه بانكي استخراج مي گـردد و شـامل حـداقل    

  سرويس ها مي باشد.

نكي خود باشند،از طريق سرويسـها بايـد   از آنجا كه مشتركين نيازمند به آگاهي از وضعيت حساب با -الف

  توانايي بررسي و آگاهي از وضعيت حساب را دارا باشند.

آگاهي از تغيير وضعيت حساب و اعمال هر گونه تراكنش بانكي بر روي حساب مشترك نيـز يكـي از    -ب

 درخواستها بر روي اين سرويس بوده كه به محـض برداشـت و يـا پرداخـت از حسـاب، مشـترك بايـد از       

  وضعيت جديد آگاهي يابد و به لحظه از اتفاقات مطلع گردد.

مشترك بايد قابليت پرداخت پول از حساب بانكي خود را به لحظه و فوراً داشـته باشـد ايـن عمليـات      -ج

نبايد تنها منحصر به ارائه كنندگان سرويس باشد بلكه مي بايست تبادل پولي بين افـراد معمـولي را نيـز    

  مهيا سازد.

ربر مي بايست قادر باشد تا در زمانهاي خاص از فرصتهاي  بدست آمده استفاده و نسبت به مديريت كا -د

  حسابهاي خود از طريق شبكه تلفن همراه اقدام نمايد.

در زير با توجه به مباحث مطروحـه در بخـش هـاي قبـل نسـبت بـه توسـعه و تقسـيم بنـدي و تعريـف           

  )25: 1382(مقدسي،داري سيار اقدام مي گردد.پارامترهاي موثر در ارزيابي روشهاي بانك

  پارامترهاي ارزيابي و تقسيمات آن

با توجه به مباحثي كه در بخش قبل ارائه گرديد الزم است با تركيب محدوديتهاي شبكه تلفـن همـراه و   

نيازمندي هاي شبكه بانكي در ارائه سرويس بانكداري سيار پارامترهايي را در قالب دسته بندي مشـخص  

رائه تا بر اساس آن توان مقايسه ميسر گردد اين تقسيم بندي در قابل مسائل تكنيكي و فنـي همچنـين   ا
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نحوه دسترسي كاربران به سرويس در طراحي و زير سرويسهاي قابل ارائه و همچنين مسائل امنيتي انجام 

اده از ايـن پارامترهـا   گرفته كه در ذيل بصورت فهرست وار ارائه مي شود البته براي اولويت بندي و اسـتف 

  ارزيابي مدل كمي جهت اين منظور ارائه مي شود.

  نيازهاي تكنيكي و فني -الف

  قابليت استفاده از هر نوع گوشي موبايل توسط كاربر 

 قابليت انطباق سرويس با تسهيالت قابل ارائه بر روي گوشي به لحظه 

 ار و ارائه آن از سوي يك اپراتورتوانايي بكار گرفتن سرويس توسط كليه اپراتورها و عدم انحص 

 كاهش حجم انتقال ديتا در روش ارائه شده 

  نيازهاي مربوط به بهره برداري -ب

  جهت كاهش هزينه Off lineتوانايي استفاده از سرويس بصورت 

  سادگي در وارد كردن اطالعات و برقراري تماس 

  قابليت دسترسي سريع به اطالعات اساسي 

  احينيازهاي مربوط به طر -ج

  امكان شخصي سازي سرويس توسط كاربر 

  توانايي در ورود به جزئيات در يك گزارش 

  تواناي دريافت خبر تغيير در حساب بانكي 

  قابليت مديريت حساب 

  نيازهاي امنيتي -د

  رمز گذاري بر روي ديتا در حال ارسال 

  اعمال فرايند تشخيص هويت قبل از دسترسي به سرويس 

 يتسادگي در عمليات تشخيص هو 

  مهمترين عناصر در راه اندازي بانكداري موبايل

راه اندازي بانكداري موبايل نياز به سخت افزار و نرم افـزار و شـبكه موبايـل دارد.مهمتـرين عناصـر در راه      

 اندازي بانكداري موبايل در اين بخش معرفي مي گردد.

  سخت افزار �

دسترسي به اينترنـت و برنامـه    : وسيله اي جهت ورود اطالعات،1تلفن سلولي( گوشي موبايل) •

 هاي كاربردي و تجهيزات ديگر است.

                                                 
Celluar(Mobile)phone -1 
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: به علت كوچك بودن صفحه كليد گوشي موبايل ،مي توان از صـفحه  صفحه كليد قابل اتصال •

 كليد قابل اتصال استفاده كرد.

: بمنظور بروز رساني اطالعات در هر مبادله پولي با ساير دستگه ها اتصال بـر قـرار   همزمان ساز •

 ده و بتوان اطالعات را ذخيره كرد.كر

• PDAS.توسط اين دستگاهها امكان دسترسي به اينترنت بطور همزمان فراهم مي گردد : 

: براي ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي موبايل و تـامين بـرق الزم جهـت شـارژ     ايستگاه ارتباطي •

 باطري موبايل.

راي فعاليتهـاي محـدود اتصـال روي    : بعضي از پيجرهاي دو طرفه مي توانند بپيجرهاي متقابل •

 اينترنت استفاده شوند.

  نرم افزار �

به علت عدم وجود استانداردهاي يكسان در دستگاه هاي بي سيم، نرم افزارهاي مختلفي بوجود آمده 

است. انتخاب نرم افزار تا حدود زيادي بستگي به تكنولوژي دستگاه هاي موبايل دارد. در اين قسمت 

  نرم افزارهاي مورد نياز در بانكداري موبايل مي پردازيم:به معرف برخي از 

• Micro Browser:        نرم افزار جستجو گر و مرور كننـده صـفحات اينترنـت ويـژه تلفـن هـاي

 موبايل است.

: سيستم عامل مورد نياز در شبكه موبايل براي استفاده از شـبكه ديتـا را   سيستم عامل موبايل •

 را نام برد.Epocو Palmم عاملها مي توانفراهم مي سازد. از جمله اين سيست

:يك پروتكل بي سيم با شعاع كوتاه بوده كه براي اجازه دادن به دستگاه هاي متحرك از بلوتوث •

جمله تلفنهاي همراه جهت اشتراك گذاشتن اطالعات و برنامه هاي كاربردي بدون نگراني از نداشتن سيم 

راحي شده است. اين پروتكل كامپيوترها و دستگاه هاي موبايل يا كابل رابط و يا ناسازگار بودن رابط ها ط

و غيره را كه مستقر در يك مسافت كوتاه مي باشند بصورت بي سيم با بكار گيري فركانس هاي راديـويي  

 با قدرت پاين، متصل مي سازد.

• WAP   پروتكل دسترسي به طريقه بي سيم است. استانداردي است كه تلفن همراه را قـادر بـه :

 سترسي و جستجو در اينترنت مي نمايد.د

• Mobile Application User Interface :       يـك نـوع واسـط كـاربردي در دسـتگاه هـاي

و تلفنهاي هوشمند و .. است كه امكان ارتباط بين ايـن دسـتگاه هـا را فـراهم مـي       PDAموبايل،

 )14: 1386(كشتگري،سازد.
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  ي موانع و راهكارهاي توسعه شبكه بانكداري موبايل

  موانع

براي ارتقاء خدمات موجود بانكداري موبايلي در كشور و نيز پياده سازي خدمات جديد، موانعي وجود دارد 

كه موجب شده تاكنون بانكداري موبايلي در ايـران بـه جايگـاه واقعـي خـود متناسـب بـا جايگـاه آن در         

ع آنهـا ميتوانـد آينـده    كشورهاي پيشرفته نرسد. بي ترديد شناخت اين مشكالت و كوشش در جهـت رفـ  

بخـش سـازماني،    4روشني را براي خدمات بانكداري موبايلي نمايان سازد. مهمترين موانع را مي توان در 

عملياتي، مالي، تكنولوژيكي و قانوني طبقه بندي نمود در اين بخش موانع مذكور به تفكيك ايـن بخشـها   

  تشريح مي شوند:  

است كه شديداً وابسته به سطح فني شبكه دارد و عالوه بر ايـن   :تأمين امنيت شبكه موضوعيموانع فني

سرعت انتقال اطالعات و محرمانه بودن اطالعات شخصي نيز در ارتباط با سطح فن آوري هسـتند و عـدم   

تأمين كافي امنيت و سرعت در شبكه منجر به عدم تمايل كاربران به استفاده از اين خدمات مي شـود. از  

شبكه نيز به علت در اختيار نداشتن دانش فني كافي فاقد كـارآيي الزم بـوده و مـانع    سوي ديگر مديريت 

  توسعه شبكه خواهد شد. 

: پياده سازي شبكه بانكداري موبايلي مستلزم طراحي و پياده سازي يك ساختار سازماني موانع سازماني

، سـازماندهي شـوند و   جديد است. به اين منظـور الزم اسـت كـه اصـول عمليـاتي و فرآينـدهاي اجرايـي       

مسؤليتها و وظايف ابعاد سازمان مشخص شود. عدم وجود يك هدف اصلي و چهارچوب سازماني مشخص 

باعث تداخل امور و ايجاد واكنشهاي منفي در بخشهاي داخلي و خـارجي شـبكه مـي گردد.الگـو بـرداري      

مـي توانـد منجـر بـه      صرف از مدلهاي مربوط به كشورهاي ديگر نيز خود يك اشتباه مضـاعف اسـت كـه   

  ناسازگاري كل شبكه بانكداري موبايلي با سيستم اجتماعي گردد. 

:مسأله تأمين امنيت همواره يك دغدغه اصلي در فرآيند عملياتي شدن خدمات بانكداري موانع عملياتي

رند موبايلي ميباشد و يك مانع اصلي براي اجراي اين شبكه تلقي مي شود. از سوي ديگر عواملي وجود دا

كه خارج از حيطه اثرگذاري يك بانك قرار دارند مانند ضعف پوشش شبكه تلفنهـاي همـراه كـه مـانع از     

گسترش خدمات بانكداري موبايلي ميگردند. محدوديتهاي فيزيكي و فني گوشيهاي تلفن همراه نيـز يـك   

دانش فني كاركنان عامل دروني براي عدم رشد سريع شبكه مي باشد. عالوه بر موارد مذكور، سطح پايين 

  نيز مي تواند به صورت يك عامل محدود كننده بحساب آيد. 

:هر چند ارائه خدمات از طريق شبكه موبايلي هزينه تبادالت بانكي را بـه شـدت كـاهش مـي     موانع مالي

دهد، وليكن يك هزينه اوليه كه شامل خريد تجهيزات، آموزش فني و بازاريابي مي باشد، بر بانك تحميل 
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ود و از سوي ديگر هزينه ارتباط تلفن همراه طي دريافت خدمات بانكداري موبايلي بـه عنـوان يـك    مي ش

فايده، اين موضـوع بـه عنـوان يـك      -هزينه اضافي براي مشتري به وجود مي آيد كه در تحليلهاي هزينه

الت مالي عامل محدود كننده عمل خواهد كرد. از سوي ديگر سيستمهاي پرداخت موبايلي كه وظيفه تباد

را برعهده دارند داراي پيچيدگيها و نكات فني خاص خود ميباشد كه اگر به خوبي مورد توجه قرار نگيـرد  

يا سازماندهي نشود، عمالً مانعي بزرگ در پياده سازي بسترهاي خدمات بانكداري و تجارت موبايلي ايجاد 

  )12: 1383(شجاعي،مي كند.

  راهكارها 

ين موانعي هستند كه در برابر گسترش و ارتقاء شبكه بانكـداري موبـايلي در   موانع و مشكالت فوق مهمتر

كشور وجود دارند و بر طرف نمودن آنها پيش نياز اصلي و اساسي براي پيـاده سـازي يـك نظـام كارآمـد      

بانكداري موبايلي مي باشد. به اين منظور، پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي شوند كه الزم اسـت توسـط   

ين چه در سطح كالن تصميم گيري و سياستگزاري و چه در سطوح پايين اجرايي و عملياتي مورد مسئول

  توجه قرار بگيرد:

: پوشش گسترده و سرعت باالي انتقال اطالعـات دو عامـل اساسـي    توسعه و ارتقاءشبكه مخابراتي. 1 

  هستند كه مي بايست در شبكه مخابراتي كشور در نظر گرفته شود.

2 .GPRSاده سازي سيستم : پيGPRS   در مورد شبكه ديتاي كشور يك ضرورت اساسي براي توسـعه

  بانكداري موبايلي مي باشد.

: براي فائق آمدن بر مشكالت محـدوديتهاي فيزيكـي و فنـي گوشـيهاي     هاPDAترويج استفاده از . 3

  يي شوند.تشويق و راهنما PDAتلفن همراه، بايد كاربران در مورد استفاده از ابزارهاي جديد 

: به منظور مديريت صحيح تجارت و بانكداري موبايلي، يـك سيسـتم   سيستم پرداخت موبايلي ملي. 4

  پرداخت موبايلي ملي طراحي شود كه تمام پرداختهاي موبايلي كشور از آن طريق هدايت و نظارت شود.

مربوطـه بـه صـورت     : براي ايجاد بسترهاي نظام مند و كارا مي بايسـت قـوانين  اجرايي شدن قوانين. 5

  دقيق و جامع وضع و هر چه سريعتر اجرايي شوند.

: پس از اتصال شبكه موبايلي به شبكه هاي بين المللي، امكان ارائه اتصال به شبكه هاي بين المللي. 6

  و دريافت خدمات بانكداري بين المللي در سطح بين المللي وجود خواهد داشت.

هم براي پرسنل شبكه هاي تجارت و بانكداري موبايلي و هم براي  : آموزشهاي فني و كاربرديآموزش. 7

  كاربران اين خدمات در نظر گرفته شود. 

: روزآمد نمودن دانش فني شبكه هاي بانكداري موبايلي چه از طريق واردات فناوري و چـه  دانش فني. 8

  با تكيه بر توان فني داخلي، مورد توجه جدي قرار گيرد.
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يه و تحليل بازار و سنجش امكانات توسعه در بـازار خـدمات بانكـداري موبـايلي توسـط      : تجزبازاريابي. 9

  خدمات در سطح خرد انجام شود. سازمانهاي دولتي در سطح كالن و ارائه دهندگان اين

: استاندارد سازي خدمات و فعاليتهاي حوزه بانكداري الكترونيكي چـه  استانداردهاي ملي و جهاني. 10

  ه در سطح بين المللي انجام شود.در سطح ملي و چ

در پايان بـه ايـن    : به نگهداري، حمايت و ارتقاء سيستمها پس از راه اندازي توجه كافي شود.حمايت .11

نكته بايد دقت شود كه اجراي اين پيشنهادات تنها از طريق تعامل و همكاري سازمانها و نهادهاي دولتـي  

از سوي ديگر امكان پذير مي باشد و در اين مسير دولت از يك سو و شركتها و مؤسسات بخش خصوصي 

و به خصوص وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات در فراهم نمودن بسترها و زيرساختها نقـش اساسـي بـر    

عهده دارند و شركتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات و به خصوص بانكها به عنوان ارائه دهندگان خدمات 

اهنـگ سـازي فعاليتهـا، استانداردسـازي فرآينـدها و تـأمين امنيـت شـبكه         موبايلي نقشي اساسي در هم

  )34: 1382(مقدسي،بانكداري موبايلي به عهده خواهند داشت.

  روشهاي ارائه شده در بانكداري سيار

1-WAP  

وب مـي باشـد    -كه يك ميكرو WAPيكي از روشها در ارئه بانكداري سيار بر اساس استفاده از استاندارد

دد و اساساً عملكرد آن بسـيار شـبيه بـه بانكـداري اينترنتـي اسـت. ترمينالهـا بـا ارسـال يـك           بنا مي گر

درخواست، و دريافت از سرور اقدام به نمايش اطالعات مـي كننـد. تنهـا تفـاوت ايـن روش بـا بانكـداري        

امنيـت  اينترنتي  در پروتكل ارسال و دريافت مي باشد كه با توجه به حساسيت اطالعات نيـاز بـه اعمـال    

از طريق ارائه كنندگان سرويس خـارج از  WAPبيشتر است. اين در حالي است كه در بعضي مواقع سرور

 WAPشبكه پشتيباني كه در نتيجه باعث كاهش امنيت مـي گردد.جـدا از ايـن بحـث در داخـل واسـط      

ون تبديل مي شود در حاليكه در فرايند تبديل اطالعات بـد  WTLSبه SSL/TLSپروتكل رمزنگاري از

كـدهايي كـه بـه     PINرمز، قابل دستيابي خواهد بود در اين روش فرايند تشخيص هويـت بـا اسـتفاده از   

در اختيار كاربر قرار مي گيرد، انجام مي شود و مي بايسـت   -شبيه به بانكداري اينترنتي -صورت فهرست

  دائماً همراه كاربر جهت ورود به شبكه باشد.

  پيامك بانك -2

 7كـاركتر  155بايـت(  140براي تبـادل پيـام تـا    GSMپيامك يكي از سرويس هاي -سرويس پيام كوتاه

ــات انتقــال و مــديريت پيــام توســط مركــز   كــه يكــي از المانهــاي شــبكه   SMSCبيتــي) اســت. عملي

پيامها را دريافت و به مقصد آدرس دهي و ارسـال مـي   SMSCاست صورت مي گيرد. GSMاپراتورهاي

  كند.
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در شـبكه و بـراي    SMSCه مقصد كافي است هر سازمان نسبت بـه ايجـاد   براي ايجاد و ارسال پيامك ب

خود اقدام نمايد. بنابراين بانك مي تواند نسبت به ارسال وضعيت حساب و يـا اعـالم هـر گونـه تغييـر در      

حساب از طريق پيام كوتاه به مشتري خود اقدام نمايد. اين تكنيك در پيامك بانك مورد استفاده قرار مي 

اربر با ارسال پيامك به بانك پاسخ مورد عالقـه اش را در خصـوص موضـوعات مختلـف حسـاب      گيرد و ك

  بانكي دريافت مي كند.

وجود داشـته باشـد    SMSCدر پيامك بانك مي بايست حساسيت زيادي در خصوص  WAPماند روش 

مي رود. يكي  تمامي اطالعات كاربران از دست SMSCچرا كه با در اختيار قرار دادن ديتا ذخيره شده در

ديگر از مشكالت اساسي، رمزگذاري پيغام ها در بخش واسط هوايي مي باشد و امكان ان تا زماني كـه در  

گوشي تلفن همراه اين قابليت ايجاد نگردد ميسر نمي شود. علي رغم سهولت در اسـتفاده و هزينـه هـاي    

با استفاده از اين روش از سوي بانكها  پايين جهت راه اندازي سرويس بانكداري، عمليات انتقال وجه عموماً

  )Fun, Communications،2002به دليل امنيت پايين انجام نمي شود.(

3-PDA-banking  

در ايـن   PDAروش ديگري كه بعضاً مورد استفاده قرار مي گيرد استفاده از نوع خاص گوشي است به نام

قابليـت ذخيـره و اجـرا     PDAز همـه روش برخي محدوديتهاي ناشي از ترمينال حذف مـي گـردد. اول ا  

بسياري از نرم افزارها را ممكن مي سازد. و همچنين اين امكان را مـي دهـد كـه بـدليل داشـتن قابليـت       

محاسباتي، فرآيندهاي پيچيده از جمله رمز نگاري را نيز انجام دهد. نكته ديگر اينكه ارتباط بين بانـك و  

رد. پيامك باينري در مقابل يك پيامك متني اطالعـات را در  ترمينال عموماً از طريق پيامك انجام مي گي

 1120بايت يا 140بيتي ارسال مي كند كه ماكزيمم ظرفيت آن  8قالب يك ديتاي باينري در يك فرمت 

بيت است.و اين امكان را مي دهد كه امنيت باالتري در خصوص دسترسي افراد غيـر مجـاز ايجـاد نمـاد.     

بانك است با اين تفاوت كه مي تـوان در ايـن روش از سيسـتمهاي كليـد      عملكرد اين روش شبيه پيامك

  عمومي جهت رمز نگاري به راحتي استفاده و بهره برداري نمود.

4-SAT- banking  

براي توسعه ارتباطات بين سم كارت و گوشي است و بـراي مـديريت موبايـل     GSMروشي استاندارد در 

قرار مي گيرد. بـر روي سـيم كـارت اطالعـات مختلفـي بـراي        بانك روي سيم كارت كاربر مورد استفاده

تشخيص هويت كاربر و عمليات رمز نگاري و همچنين نرم افزارها با حجم كم جهت مـديريت ارتبـاط بـا    

ها و تبليغات  VASبانك و يا المانهاي شبكه وجود دارد و اپراتورها هم براي كاربردهاي مختلفي از جمله

مي توان باشد.در ايـن روش اپراتـور مـديريت     WAPيا SMSنال انتقال اطالعاتاز آن بهره مي برند وكا
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سيم كارت و سرويس هاي آن را بعهده دارد،اين موضوع باعث عدم توجـه و اسـتفاده بانكهـا از ايـن روش     

  )17: 1384(جعفرپور،گرديده است.

  پشتيباني از پارامترهاي ارزيابي

هت ارائه مدل پيشنهادي الزم است با توجه به دسته بندي جهت بررسي بهتر و دستيابي به يك نتيجه ج

  پارامترها به چهار بخش معايب و مزاياي روشهاي فوق را مورد بررسي قرار دهيم.

  پارامترهاي تكنيكي-1

ــه در         ــد ك ــي باش ــور م ــه اپرات ــتگي ب ــدم وابس ــا ع ــي ه ــوثر در بررس ــي م ــاي فن ــرين پارامتره مهمت

ين قابليتها در شبكه،وجود سيم كارت مناسب و يا پشتيباني بدليل وابستگي به ايجاد اSAT،WAPروش

از پروتكلهاي خاص ايـن روشـها را بـه اپراتـور مربوطـه كـامالً وابسـته مـي نمايـد. از طرفـي بكـارگيري            

در بانكداري سيار كاربران را ملزم به استفاده از گوشي هايي با قابليت خاص مي كند  WAP،PDAروش

 SATل ارسال اطالعات با حجم باال در هر سه روش وجود دارد و تنها روش. اين در حالي است كه مشك

است كه در صورت بهره گرفتن از كانال پيام كوتاه اين مشكل را بصورت نسبي رفع مي نمايد. لذا در ايـن  

قسمت از بررسي ها تنها روشي پيامك بانك است كه مي تواند با حداقل امكانات در هر شبكه راه انـدازي  

  و عدم وابستگي به گوشي و حجم كم ارسال اطالعات از مزاياي اين روش بحساب مي آيد. گردد

  پارامترهاي سادگي در كاربرد-2

كه به طور نسبي ساده تر از روشهاي ديگر مورد SMSبا يمن كاه اجمالي مشخص مي شود كه به غير از 

ن پـول از كيـف در ارتبـاط نزديـك     بهره برداري قرار مي گيرد هيچ كدام از روشها به سادگي خارج كـرد 

نيست. تشخيص هويت مراحل مختلفي دارد و پس از آن فرايند بررسي درخواست و پرداخت ها است كه 

در صورت اجرا به آن كمك  Off lineممكن است بهره گيري از روش كليدهاي سريع و استفاده از روش

  وجود ندارد. Off lineبرقراري ارتباط بدليل نياز به يك ارتباط پيوسته امكان WAPكند. البته در 

  پارامترهاي طراحي-3

كليه روش ها بغير از پيامك بانك قابليت بهره برداري براي كليه سرويس هاي بانكي را دارند نقطه ضعف 

روش مبتني بر پيامك علي رغم مزاياي آن عدم امنيت سيستم در خصـوص ارسـال و دريافـت اطالعـات     

مليات تراكنش مالي يعني پرداخت و دريافت از حساب بانكي را محدود مي حساس و مهم مي باشد كه ع

سازد. اما بر خالف ديگر روشها اعلم هر گونه تراكنش در حساب بانكي با يان روش امكان پذير اسـت كـه   

  ديگر روشها مي بايست بصورت تركيبي از كانال پيامك جهت ارائه اين سرويس استفاده نمايند.
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  نيتيپارامترهاي ام-4

چنانچه روشهاي بانكداري سيار نسـبت بـه كليـه پارامترهـا داراي قابليـت پشـتيباني باشـند امـا نتواننـد          

مالحظات امنيتي را لحاظ نمايند حداقل براي انجام تراكنش پولي در حساب قابليت استفاده را نخواهنـد  

ابليت برقراري امنيت را بطور داشت لذا بجز روش پيامك بانك بقيه روشها با برآورده شدن نيازهاي فني ق

  )19: 1381(سعيدي،نسبي خواهند داشت.

  مزايا و محدوديتهاي تجارت موبايل

  بطور كلي دو ويژگي خاص تجارت موبايل عبارتند از:

: هر كاربر براحتي يك گوشي موبايل را در هر نقطه از مكـان و زمـان بـا خـود بـه      قابليت حمل •

، 1ه جا و رد همـه وقت،امكـان سـرويس هـاي شخصـي خصوصـي      همراه دارد. اين ويژگي، حضور در هم

راحتي تسهيالت،سرعت رشد تكنولوژي در سيستمهاي بي سيم و افزايش سرعت دسترسي به اطالعـات  

 را فراهم ساخته است.

: هر كاربر با داشـتن يـك گوشـي موبايـل در هـر نقطـه از زمـان و مكـان در         قابليت دسترسي •

يستمهاي مخابراتي بالدرنـگ از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت و      دسترس مي باشد. اين ويژگي در س

، سـاير دسـتگاه هـاي    Databaseسرويسهايي مانند اتصال لحظه اي به ديگر كاربران، منـابع اطالعـاتي  

مخابراتي و اينترنت با سرعت زياد را براحتي امكان پذير مي شود. همچنين موقعيت مكان يابي بر اساس 

 رويسهاي مهم است كه از طريق موبايل فراهم مي گردد.يكي از س GPRSشبكه هاي 

، در رشـد و گسـترش تكنولـوژي دسـتگاه هـاي      دو خصوصيت موجـود در تجـارت موبايـل    •

موبايل،ايجاد بازارهاي جديد كسب و كار، ايجاد تحول در شيوه هاي جديد بانكداري، تغيير در الگوهـاي  

 رفتاري مشتريان تاثير گسترده اي داشته است.

،پايين بودن سـرعت انتقـال داده هـا، تـداخل امواج،كوچـك      محدوديت هاي پهناي باند وجود •

بودن صـفحه نمايشـگر،كوچك بـودن صـفحه كليـد از جملـه معايـب و محـدوديتهاي تجـارت موبايـل           

 )78: 1381(صالحي،است.

  مشخصه هاي سرويس هاي شبكه تلفن همراه

ن همراه تحت محدوديتهاي خاص مي باشد. كـه ارائـه   استفاده از انواع سرويسهاي قابل ارائه در شبكه تلف

اين سرويس ها در حوزه تجارت سيار و بانكداري سيار از اين محدوديتها مستثنا نمي باشند كه در ذيل به 

  پنج مشخصه الي اشاره مي گردد.

                                                 
Personal -1  
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عمــده سرويســهاي ارزش افــزوده بشــدت وابســته بــه توانمنــدي هــاي گوشــي تلفــن همــراه مــي  -الــف

 GPRSوWPAيتهاي تكنيكي ملحوظ در گوشي مثل پشتيباني از پروتكلهاي مختلف از جملهباشند،قابل

و همچنين قابليتهاي صفحه نمايش و اندازه آن همچنين ديگر تسهيالتي كه به صورت سخت افزار و نـرم  

 افزار در گوشي هاي تلفن همراه قرار دارد يكي از محدوديتهايي است كه در صورت نبود آنهـا سـرويس را  

  محدود و كاربري آن را كاهش مي دهد.

وابسگتي شديد سرويسها به اپراتورها، در سرويسهايي كه نوعي بازيگر آن خارج از اپراتورها تعريف مي -ب

شود وابستگي ارائه سرويس خاص به اپراتورها و علي الخوصو به المانهاي زير ساختي شبكه مانند قابليـت  

نين حمايت از پروتكلهاي مختلف به نوعي سد راه توسعه سرويس و همچ 3و  5/2ارائه سرويس هاي نسل

  ها تلقي مي گردد. ضمن آنكه در مدل تجاري ارائه سرويس و تعرفه هاي آن تاثير گذار است.

انتقال ديتا وحجم آن،با توجه به تعرفه و هزينه باالي انتقال ديتا برخي سرويسها تنها مشتريان خـاص  -ج

رها مجبور به تجهيز شبكه بـه تكنولـوژي هـاي برتـر و يـا پروتكلهـاي ارسـال و        را شامل مي شوند واپراتو

  دريافت ديتا با حجم باال مي باشند كه مستلزم هزينه بيشتر براي كاربران خواهد شد.

شبكه هاي بي سيم و اعتبار و امنيت اطالعات،در برخي از سرويسهاي ارزش افـزوده ماننـد بانكـداري     -د

اطالعات يكي از شاخص هاي الينفك در سرويس مي باشد كه مي بايسـت بصـورت    سيار اعتبار و امنيت

  واضح با به كارگيري روشها خاصي به نيازهاي كاربران پاسخگو بود.

احتمال قطع تماس در ه مرحله،البته اين موضوع براي كليه ارتباطات از جمله سرويس هـاي اينترنتـي   -ه

كه هاي تلفن همراه بدليل طراحي سلولي شبكه و خصوصيات نيز ممكن است. كه احتمال وقوع آن در شب

  )15: 1381(ابراهيمي،منبعث از ارتباطات راديويي باالتر مي باشد كه مي بايست مد نظر قرار گيرد.

  

  نتيجه گيري:

ترونيك مورد توجه با توسعه روز افزون فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام زمينه ها موضوع بانكداري الك

دولتمردان كشورمان قرار گرفته تا از ساير كشورها در ارائه خدمات به شهروندان خود عقب نماند. آمـار و  

اطالعات موجود نشان مي دهند كه تغييرات نرخ رشد در زمينه هاي بانكداري الكترونيك در كشورمان به 

الزم به كندي پـيش رود كـه بـا توجـه بـه      علت مشكالت و چالشهاي فراوري آن و نبود زير ساخت هاي 

مزاياي بانكداري الكترونيك كه مهمترين آنها امنيت و سالمت شهروندان مي باشد راهكارههـاي بهبـود و   

ن مـي تـوان بـه رشـد بانكـداري الكترونيـك در       آبعد كلي ارائه گرديده كـه بـا اجـراي     4رفع چالشها در 

ـ  مـي  كه هايي شاخص از يكي.كشورمان كمك كرد  بانكـداري  و تجـارت  گسـترش  و توسـعه  ميـزان  وانت

 مـي  كه نحوي به است، اينترنت نفوذ ميزان سنجيد، آن وسيله به را منطقه يا و كشور يك در الكترونيك
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 و توسـعه  ميـزان  درخصـوص  را منـاطق  و كشـورها  اينترنت، نفوذ ميزان و جمعيتي سهم حسب بر توان

 . نمـود  تقسـيم  " پـايين  "و "متوسط" ،"باال"مختلف اتطبق به الكترونيك بانكداري و تجارت گسترش

 گرديـده  الكترونيكـي  تجـارت  گسترش موجب كاربران تعداد افزايش و اينترنت گسترش كه نيست شكي

 تجـارت  افـزايش  موجـب  ميـزان  همـان  بـه  كـاربران  تعـداد  افـزايش  كه نيست معني بدان اين اما است،

 الكترونيكـي  تجـارت  فعاليتهاي در كه اينترنتي كاربران هتوسع حال در كشورهاي در . گردد الكترونيكي

 و سرمايه كم بازدهي دليل به امر اين شايد . دارند قرار شاخص اين ميانگين سطح از كمتر دارند دخالت

  .باشد ضعيف پشتيباني يا و خدمات و محصوالت فقدان و اعتباري كارتهاي از استفاده سطح بودن پايين
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  كارگيري رويكردي نوين در مديريت ريسك نقدينگي ضرورت به
  در سيستم پرداخت ساتنا 

  ∗زهرا خشنوددكتر 

  ∗∗طاهره اكبري آالشتي

  ∗∗∗رسول خوانساري

  

  چكيده
هاي  سيستم تغييرات شديدي در ساختار ،هاي مالي ويژه بحران و به هاي گذشته تحوالت اقتصادي در سال

 به منظور ،در حقيقت. در كشورهاي مختلف پديد آورده است 1هاي مالي سويه تراكنشدر روش ت ويژه پرداخت و به
به سمت روش تسويه ناخالص  2تاخير ، گذر از روش تسويه خالص باهاي پرداخت كاهش ريسك تسويه در سيستم

ناسب ت مروش تسويه ناخالص آني نيز به واسطه ريسك نقدينگي باال، نيازمند مديري. را شاهد مي باشيم 3آني
از نقشي كليدي  ي پرداختها سيستمنقدينگي در مديريت ريسك  ،رو اين از. باشد ريسك نقدينگي در طول روز مي

  .برخوردار گرديده است

بر مطالعه دو  المللي، هاي پرداخت بين وه مديريت ريسك نقدينگي در سيستمدر اين مقاله جهت آشنايي با نح
 يها تراكنشكه به تسويه حجم بااليي از  شود ميتمركز  اديه اروپا و امريكاسيستم پرداخت مورد استفاده در اتح

نقدينگي در  روند مديريت ريسكشود  مشاهده مي بر اين اساس. پردازند در سيستم مالي جهاني ميبا ارزش باال 
                                                            

 .پولي و بانكي ي، پژوهشكدهداراستاديار گروه بانك ∗
  .پولي و بانكيي، پژوهشكده دارگروه بانك كارشناس ارشد پژوهشي، ∗∗
 .پولي و بانكيي، پژوهشكده داركارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانك ∗∗∗

1 - Financial Transactions. 
2  - Delayed Net Settlement. 
3 - Real Time Gross Settlement. 
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 شرايط ايق واجدگستره وث .است گرايش پيدا كردهيقه به مديريت وث بيشتر، به سمت اتكاء ها اين سيستم
و  نياز تر اعضاء به نقدينگي مورد مبين دسترسي مناسب ،)پس از بحران اخير ويژه به( ها شده در اين سيستم معرفي

در  شرايط واجدحال آنكه بررسي وثايق . باشد ميي پرداخت ها سيستمريسك نقدينگي در اين  تر كارامدمديريت 
اين مساله نه تنها در . باشد مي زمينهياد موجود در اين ، مبين شكاف زكشور ساتنا در پرداختدسترس در سيستم 

منجر به ريسك  ،ها تراكنشبا ريسك نقدينگي در عمليات تسويه  ها بانكبا مواجه نمودن  تواند ميشرايط عادي 
كل سيستم مالي كشور و  تواند مي يبلكه در شرايط بحران ؛كشور شود بانكيسيستمي گسترده در كل سيستم 

  .تصاد را در بحران عميقي فرو بردبنابراين اق

اخت سك نقدينگي در سيستم پردرگيري رويكرد نويني در مديريت ريكا بر ضرورت به قالهدر اين م ،از اين رو 
 بهادار اوراقضرورت گسترش  كارگيري اين رويكرد و براي به شرايط واجدهاي  ساتنا و همچنين معرفي دارايي

آميز  الزم جهت كاركرد موفقيت پيش نيازهاي به ،براين افزون .شود ميد در رويكرد فعلي تاكي شرايط واجد
اشاره  ساتنادر عرصه مديريت ريسك نقدينگي سيستم پرداخت  ي معرفي شدهابزارها رويكرد و كارگيري اين به

  .خواهد شد

  .سيستم پرداخت، سامانه ساتنانقدينگي در طول روز،  ريسك نقدينگي، :واژگان كليدي

  JEL: .G1, E0 ديبن طبقه

  

  مقدمه. 1

خصوص در روش  به ي پرداخت وها سيستمي گذشته تحوالت اقتصادي، تغييرات شديدي در ساختار ها سالدر 
روش تسويه جديد مورد استفاده نيز به واسطه . ي مالي در كشورهاي مختلف پديد آورده استها تراكنشتسويه 

از اين رو مديريت ريسك . باشد ميك نقدينگي در طول روز ريسك نقدينگي باال، نيازمند مديريت مناسب ريس
در اين راستا، در اين مقاله جهت . ي پرداخت جديد از نقشي كليدي برخوردار گرديده استها سيستمنقدينگي در 

ي جديد پرداخت، ابتدا نحوه تغيير در روش تسويه وجوه در ها سيستمآشنايي با نحوه مديريت ريسك نقدينگي در 
 شود مينقدينگي در روش تسويه ناخالص آني وجوه معرفي  ريسك سپس مديريت. گردد ميمعرفي  ها ستمسياين 

در ادامه، به نحوه مديريت ريسك . گرفته شده است كار بهي پرداخت ها سيستمي اخير در اكثر ها سالكه در 
ي ها سيستمشود كه از مهمترين  ميآمريكا و اتحاديه اروپا اشاره نقدينگي در دو سيستم پرداخت مورد استفاده در 

ي مالي ها تراكنشپرداخت موجود در سيستم مالي جهاني بوده و از روش تسويه ناخالص آني وجوه در تسويه 
كارگرفته شده در مديريت ريسك نقدينگي در سامانه ساتنا و مقايسه  سپس با معرفي رويكرد به. كنند مياستفاده 
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هاي مديريت ريسك نقدينگي در سامانه ساتنا معرفي شده و  هاي استراتژي آن با دو رويكرد فوق، نقطه ضعف
  .شود مييي جهت رفع آنها ارائه ها راهكار

  

  ي پرداختها سيستمتغيير روش تسويه وجوه در . 2

، ارزش و 90و  80ي ها دهه در آوري فنبه دنبال ابداعات مالي، آزادسازي بازارهاي مالي، رشد اقتصادي و توسعه 
از اين رو مديريت . ي پرداخت كشورهاي مختلف افزايش يافتها سيستمي مالي انجام شده در ها راكنشتحجم 

ي با ها تراكنشي طراحي شده براي تسويه ها سيستمي انجام شده در ها تراكنشپرداخت و روش هاي تسويه 
ي ها سيستمدا در اغلب اين از جمله روش هاي تسويه اي كه ابت. حجم باال نيز از اهميت شگرفي برخوردار گرديد

در اين روش، كليه دستورهاي . ، مي توان  به روش تسويه خالص با تاخير وجوه اشاره نمودشد ميپرداخت استفاده 
پرداخت در طول روز دريافت شده و عموماً در پايان روز كه زمان تسويه است، خالص وجوه مورد نياز منتج از اين 

  . شود ميدستورها محاسبه و سپس پرداخت 

روش  گيري كار بهي پرداخت به سمت طراحي و ها سيستمگيري  منجر به جهت مشكالت منتج از اين روش،
از آنجا كه . باشد ميدر حقيقت باال بودن ريسك تسويه، نقطه ضعف اصلي اين روش . تسويه ناخالص آني شد

رت عدم برخورداري يكي از اعضا از خالص دستورهاي پرداخت در پايان روز بايد در سيستم تسويه شود، در صو
وجوه نقد كافي جهت تسويه، ممكن است با عدم پرداخت مطالبات ديگر اعضا، آنها نيز از توانايي الزم در پرداخت 

  .برخوردار نگرديده و ريسك عدم تسويه به ديگر اعضا سرايت نمايد

 1سازي ن جديد مانند افزايش تعداد خالصيبا معرفي قوان تواند ميهاي موجود در اين روش تسويه  چند ريسك هر
و  ها تراكنشجانبه كاهش يابد، اما افزايش ارزش  ندهاي تسويه نشده دوجانبه يا چ و يا اعمال حدودي بر موقعيت

، ها تراكنشتر شدن ضرورت تسويه آني بسياري از  ي پرداخت و پررنگها سيستمتعداد آنها، افزايش تعداد اعضاي 
از اين رو جهت اطمينان خاطر از تسويه . تر نمود ش تسويه خالص باتاخير را پررنگرومشكالت ساختاري 

تاخير به سمت  ي تسويه خالص باها سيستم، گذر از شود مييي كه هر روز بر ارزش آنها افزوده ها تراكنش
  .ي تسويه پرداخت ناخالص آني را شاهد مي باشيمها سيستم

اخالص آني، هر دستور پرداختي به صورت مستقل از ديگر در حالت كلي در سيستم تسويه پرداخت ن
زيرا فاصله  يابد مياز اين رو ريسك تسويه در سيستم كاهش . شود ي پرداخت و به صورت آني تسويه ميدستورها

؛ اما جهت اطمينان حاصل نمودن از انجام تسويه، نياز يابد ميزماني بين دستور پرداخت و تسويه به شدت كاهش 

                                                            
1 - Netting. 
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سازي  دليل خالص خالص، بهاين در حالي است كه در سيستم پرداخت . گي زيادي در سيستم موجود استبه نقدين
  . باشد ميمورد نياز  ها تراكنشدستورهاي پرداخت، نقدينگي كمتري جهت تسويه 

تر شدن اهميت ريسك تسويه در مقايسه با ريسك نقدينگي، استقبال شديدي از  دليل پررنگ با اين حال به
در . باشيم ي پرداخت شاهد ميها سيستمتسويه ناخالص آني را در مقايسه با روش تسويه خالص با تاخير در روش 

. استفاده مي كردند ها تراكنشسه بانك مركزي از روش تسويه ناخالص آني در تسويه  صرفاً، 1985حقيقت تا سال 
 93اين سيستم به  گيري كار به، 2006سال  بانك مركزي افزايش يافت و در پايان 16در دهه بعد، اين تعداد به 
  1.بانك مركزي گسترش يافت

  

  مديريت ريسك نقدينگي در روش تسويه ناخالص آني وجوه. 3

با گسترش كاربرد روش تسويه ناخالص آني، بحث مديريت نقدينگي چشمگير مورد نياز جهت تسويه آني 
ي پرداخت از ها سيستمي عضو ها بانكر چند ه. دستورهاي پرداخت نيز از اهميت وافري برخوردار گرديد

هاي مديريت نقدينگي  از جمله روش(  كنند ميهاي مختلفي جهت مديريت نقدينگي مورد نياز استفاده  روش
 2، اما استقراض از طريق خطوط اعتباري در طول روز)بانكي بين ي ديگر در بازارها بانكداخلي و يا استقراض از 

  .ايفا مي نمايد ها بانكدر مديريت ريسك نقدينگي مورد نياز در طول روز بانك مركزي نقشي كليدي 

ي پرداخت بر عهده دارند، از جمله عملكرد هموار ها سيستموظايفي كه در  دليل بهي مركزي ها بانكدر حقيقت 
ز به ، موظف به ارائه خطوط اعتباري در طول روها ريسكسيستم پرداخت و حصول اطمينان از كارايي و كنترل 

ي مركزي نياز ها بانكدر اين راستا، عموماً . اند گرديدهاعضا جهت كاهش ريسك نقدينگي روش تسويه ناخالص آني 
) و يا بهره اندك(ي عضو سيستم پرداخت را يا از طريق اعطاي اعتبار با اخذ كارمزد ها بانكنقدينگي در طول روز 

  3.زينه تامين مي نمايندو يا اعطاي اعتبار به پشتوانه وثيقه و بدون اخذ ه

نمايد و از اين  تحميل مي ها بانكاي را بر  هاي فوق نيز هزينه به اعتبار از طريق هر يك از روش البته دسترسي
براي مثال، هزينه . دنبال نخواهد شد ها بانكرو دسترسي به اين وجوه نيز همواره به عنوان اولين راهكار توسط 

به كار گرفته  ها بانكتوانند در ديگر ابعاد مديريت ريسك  هايي كه مي فرصت وثيقه و هزينه )يا نرخ بهره(كارمزد 
به خطوط اعتباري در  ها بانكدر حقيقت دسترسي آسان و بدون هزينه . ها مي باشند اين هزينهشوند، از جمله 

                                                            
1 - Bech (2008). 
2 - Intraday Liquidity Facilities (ILFs).  

صورت مي پذيرد، مانند  (Repos)ي پرداخت، دريافت اعتبار به پشتوانه وثيقه عموماً در قالب قراردهاي توافق بازخريد اوراق بهادارها سيستمدر بسياري از  - 3
با اين حال در بسياري از ). رجوع شود  Lee & Yip (2008)و  Allsopp et al (2008)جهت مطالعه بيشتر به( استراليا، انگلستان و هنگ كنگ 

  .و بدون اعمال قرارداد توافق بازخريد نيز موجود مي باشد ها داراييكشورها امكان دريافت اعتبار با وثيقه سپاري ديگر 



 

                                                                                     هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين
  

۵ 
 

اعتباري و نكول  به ريسك ها بانكمنجر به تبديل ريسك نقدينگي در طول روز  تواند مي طول روز بانك مركزي
اعطاي (  قكي از دو استراتژي فواز اين رو همواره ي. در بازپرداخت اين خطوط اعتباري بدون هزينه شود ها بانك

باري در طول روز در ي مركزي در اعطاي خطوط اعتها بانكتوسط ) اعتبار با اخذ كارمزد و يا به پشتوانه وثيقه
  .شود ها، دنبال مي سيستم پرداخت

به عنوان دو سيستم پرداخت كليدي در سيستم مالي شناخته  2و تارگت 1كه دو سيستم پرداخت فدواير از آنجا
؛ در ادامه اين شود ميهاي فوق در اعطاي اعتبار در طول روز دنبال  نيز يكي از روشاز آنها يك اند و در هر  شده

  .نماييم ز اين دو سيستم پرداخت، بررسي ميمساله را در هر يك ا

  

  مديريت ريسك نقدينگي در سيستم پرداخت فدواير. 4

، شود ميي پرداختي كه دسترسي به خطوط اعتباري در طول روز آن توسط اخذ كارمزد ارائه ها سيستماز جمله 
در قبال  البته در اين سيستم نيز از ابتدا اعطاي اعتبار. مي توان به سيستم پرداخت فدواير در آمريكا اشاره نمود

در حقيقت جهت مديريت ريسك اعتباري خطوط اعتباري اعطا شده در طول . پذيرفت زد صورت نميدريافت كارم
در نظر گرفت  ي فدرالها بانكهايي را براي اضافه برداشت در طول روز  محدوديت 1986روز، فدرال رزرو در سال 
جهت  البته اعضا. نظور نمودها م ، سقفي را براي اين اضافه برداشتتر اين خطوط اعتباري و جهت مديريت مناسب

  .نمودند را از نظر كفايت سرمايه رعايت ميبايد معيارهايي  استفاده از اين خطوط مي

هاي اعتباري لحاظ شده، قيد و محدوديتي در استفاده بيش از اندازه  آنكه در عمل سقف دليل بهبا اين وجود  
درصدي  0.24ملزم به اخذ كارمزد  1994زرو در سال ند، فدرال رنمود مياز اين خطوط اعتباري اعمال ن ها بانك

به اين  ها بانكي روزانه گرديد كه جهت كاهش موثر اتكاي بيش از حد ها برداشتاز اضافه ) به صورت ساالنه(
  .گرديد) به صورت ساالنه(درصد  0.36ملزم به افزايش اين نرخ به  1995خطوط اعتباري نيز در سال 

اند كه منظور نمودن كارمزدي هرچند اندك براي اضافه  رس مبين اين نكتهال شواهد در دستبا اين ح
شده است و كارايي سيستم  ها بانكها توسط  به تعويق انداختن پرداختي روزانه در امريكا، منجر ها برداشت

   3.پرداخت در حد زيادي كاهش يافته است

ي تنظيم شده براي اين خطوط اعتباري، ها قفساز اين رو هر چند هيات مديره فدواير بر اين عقيده است كه 
احتمال به تعويق انداختن  نمايد، اما جهت كاهش را تامين مي ها بانكنقدينگي مورد نياز در طول روز اكثر 

                                                            
1 - Fedwire Settlement System. 
2 - Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Settlement System. 
 

  .رجوع شود Martin (2005)جهت مطالعه دقيق تر در مورد تاريخچه اين سيستم و مباحث اشاره شده به  -  3
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امكان برداشت  2010و دسترسي به سيستم پرداخت كارا، از ژوئن  ها بانكها، حل مشكل نقدينگي  پرداخت
 ها بانكالبته جهت دسترسي به اين مقادير اضافه برداشت، . راحي شده را منظور نمودي طها سقفمقاديري فراتر از 

  .اند گرديدهي فدرال ها بانكسپاري نزد  ملزم به وثيقه

هاي موجود جهت پوشش نياز نقدينگي را امتحان نموده باشد و در صورت  گزينهدر اين راستا ابتدا بانك بايد 
ايد با بانك فدرال وارد مذاكره شود، به اين نحو كه حداكثر سطح ظرفيت اضافه ها، بانك ب گزينهعدم كفايت اين 

   1.هاي انجام شده توسط بانك فدرال تعيين شود ارزيابي اساس بربرداشت نسبت به سقف اوليه 

  

  سياست جديد فدرال رزرو در تامين اعتبار در طول روز. 4.1

هدف تامين نقدينگي در طول روز مورد نياز  ،آمده است دربه اجرا  2011مارس  24در اين سياست جديد كه از 
سيستم بانكي دنبال شده است به نحوي كه ريسك وارد شده بر فدرال رزرو به مقدار زيادي كاهش يافته و به نحو 

هايي صنعت بانكداري به سمت تامين اعتبار در طول  ر حقيقت سعي شده با ارائه انگيزهد. مناسبي  مديريت شود
  .سوق داده شود اي ثيقهو روز

سپاري به  توانند از طريق وثيقه شود افزايش حوزه موسساتي كه مي مشاهده مي) 1(اساس جدول  در حقيقت بر
اي در مقدار صفر درصد و افزايش  خطوط اعتباري در طول روز دست يابند، تنظيم كارمزد اضافه برداشت وثيقه

هاي  توان از جمله بارزترين سياست درصد را مي 50/0رصد به د 36/0اي از  كارمزد اضافه برداشت غيروثيقه
اي نيازهاي نقدينگي در طول روز موسسات مالي در  گيري به سمت تامين مالي وثيقه مستقيم فدرال رزرو در جهت

  .نظر گرفت

  
  
  
  
  

                                                            
ي اوليه اضافه برداشت، فدرال رزرو امكان دسترسي به اين خطوط اعتباري جديد به پشتوانه وثيقه را ها سقفها بر مبناي  اساس طبقه بندي بانك برالبته  - 1

  .ه بانك ها فراهم ننموده استبراي كلي
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 1در طول روز اعتبار اجزاء كليدي سياست جديد فدرال رزرو در تامين - 1 جدول            

  سياست جديد  سياست قبلي  حوزه

  سپاري وثيقه
ــراي موسســات مشــكل  ــاز ب ــورد ني و  2دار م

موسساتي كه از حداكثر سقف بدهي خالص 
  برخوردارند

توانند جهت تامين  كليه موسسات مي
نيازهاي اعتبـاري در طـول روز خـود    

  سپاري نمايند وثيقه
ــت   ــافه برداشـ ــارمزد اضـ كـ

  اي وثيقه
  در طول روز 

  صددر صفر  درصد%  36

ــت   ــافه برداشـ ــارمزد اضـ كـ
  درصد% 50  درصد% 36  اي در طول روز غيروثيقه

  مقياس سرمايه موسسه %10  كسورات
با كـارمزد صـفر درصـد بـراي اضـافه      

اي در طـــول روز و  برداشـــت وثيقـــه
  .معافيت كارمزد، جايگزين شد

ــا   معافيت كارمزد ــه( دالر 25ت اي محاســبه  در دوره دو هفت
  )كارمزد

ــا  ــه( دالر 150تـ اي  در دوره دو هفتـ
  )محاسبه كارمزد

  سقف بدهي خالص
اي و حد بـاالتر يـك    حد متوسط دو هفته -

  روز
  رايزني بعد از عدول از حد -

  اي حذف حد متوسط دو هفته -
  حفظ حد يك روزه -
پذيري در رايزني در صـورت   انعطاف -

پوشـش كامـل اضـافه    و عدول از حد 
  وثيقهتوسط برداشت 

  خالص حداكثر سقف بدهي
در نظر گـرفتن ظرفيـت اضـافه برداشـت      -

اي، بيش از سقف بدهي خـالص بـراي    وثيقه
  3موسسات خود ارزيابي شده

با حفظ شرايط قبلي، رويه منعطفي  -
نيز براي سازمان هاي بانكي خـارجي  
خاص جهـت دسترسـي بـه حـداكثر     

ــه   ــالص وثيق ــدهي خ ــقف ب اي در  س
مقداري بيش از سقف بـدهي خـالص   

  .شد در نظر گرفته
كــــارمزد جريمــــه بــــراي 

  درصد 5/1  درصد 36/1  4شرايط واجد موسسات غير

  
اعتبار در طول روز همچنان در اختيار موسساتي قرار خواهد گرفت كه به صورت منظم به دريچه تنزيل  - 1

 موسساتي كه به دريچه تنزيل دسترسي ندارند. دسترسي دارند و از موقعيت مالي مناسبي برخوردارند
در صورت نياز به خطوط اعتباري در طول روز مشمول ) باشد تي كه تحت الزام ذخيره قانوني نميموسسا(

  .كارمزد جريمه اضافه برداشت خواهند شد
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دار موسساتي است كه در موقعيت مالي ضعيفي قرار دارند و بايد از اعمال اضافه  منظور از موسسات مشكل - 2
مچنين موسساتي كه براي مدت زمان مديدي اضافه برداشتي فراتر از ه. هاي در طول روز اجتناب ورزند برداشت
  .شوند بندي مي اند، در اين گروه طبقه شده داشته هاي بدهي خالص تنظيم سقف

    .اين موسسات در ادامه توضيح داده خواهند شد - 3
اعتبار در طول روز  دسترسي به خطوط شرايط واجدموسساتي كه به دريچه تنزيل دسترسي ندارند و از اين رو  - 4

 (Federal Register 2008 ) مأخذ.باشند نمي

اي در  حذف كسورات نيز به عنوان سياست غيرمستقيم فدرال رزرو در تشويق موسسات به تامين مالي وثيقه
دالر سعي نموده تا حدودي بار  150البته فدرال رزرو با افزايش سقف معافيت كارمزد تا سقف . شود نظر گرفته مي

اي  دسترسي اندكي به تامين مالي وثيقه صرفاًپذيري كاهش دهد كه  اي اين سياست را بر موسسات سپرده ينههز
به اين ترتيب فشارها و . اي در طول روز برخوردارند وثيقه  اندكي از اضافه برداشت غيردارند و از طرف ديگر از حجم 

  .يابد به مقدار زيادي كاهش مي هاي فدرال رزرو نيز هاي اجرايي وارد شده بر بانك هزينه

در  ه خطوط اعتباري در طول روز فدوايراستفاده از وثيقه جهت دسترسي ب ،شايان ذكر است در اين سياست
با اين وجود در صورت نياز نقدينگي توسط . به صورت داوطلبانه است ،مقياسي معادل سقف بدهي خالص

درخواست اعتبار در طول روز فدرال  شرايط واجدباشند و يا  يموسساتي كه از موقعيت مالي مناسبي برخوردار نم
همچنين دسترسي . سپاري به اعتبار مورد نياز دسترسي يابند رزرو نيستند، اين موسسات حتماً بايد از طريق وثيقه

  .باشد سپاري مهيا مي توسط وثيقه صرفاًبه خطوط اعتباري فراتر از سقف بدهي خالص 

  

  راحي شده در دسترسي به نقدينگي در طول روزهاي مختلف ط روش. 4.2

ه خطوط اعتباري در ب 1شرايط واجددر اين سياست به صورت كلي دو روش جهت دسترسي كليه موسسات 
درگام اول سقف بدهي خالصي براي موسسات تنظيم . باشند طراحي شده كه مكمل يكديگر مي طول روز فدواير

مقياس سرمايه خود  اساس برشده در شش گروه كلي قرار گرفته و  نجامبندي ا طبقه اساس برشود كه موسسات  مي
تواند  هاي بدهي خالص متفاوتي برخوردار خواهند شد كه دسترسي به مقدار سقف تنظيم شده مي از سقف

با ارائه  اي وثيقه و يا به صورت غير رويكرد خود موسسه به صورت كامل توسط وثيقه و بدون ارائه كارمزد اساس بر
  .كارمزد تامين مالي شود

 سقف بدهي خالص=    ضريب سقف    ×    مقياس سرمايه           )1(

                                                            
اوم به دريچه تنزيل دسترسي دارند، موسساتي باشند كه به صورت مد شرايط شامل آن گروه از موسسات مالي برخوردار از سالمت مالي مي موسسات واجد -1

  .باشند كه تحت الزام ذخيره قانوني مي
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باشد كه در  اي مي اند، مشتمل بر ابزارهاي سرمايه مقياس سرمايه نيز براي موسساتي كه در آمريكا تاسيس شده
هاي  ها و موسسات بانك بهبراي شع. گيرند يپوشش استانداردهاي سرمايه مبتني بر ريسك مورد استفاده قرار م

شود و از ضرب  چهار گروه متفاوت در نظر گرفته مي ،بندي انجام شده اساس طبقه بر ،خارجي فعال در آمريكا
، مقياس 1ها در مقياس معادل سرمايه آمريكاي سازمان بانكي خارجي ضريب لحاظ شده براي هر يك از اين گروه

  .شود سرمايه آنها محاسبه مي

در كنار سقف بدهي خالص، حداكثر ظرفيت اضافه برداشت در طول روز را جهت دسترسي برخي فدرال رزرو 
جهت دسترسي به اين خط . موسسات به سطوح باالتر نقدينگي مورد نياز در طول روز در نظر گرفته است

نياز خود را نيز  موسسه متقاضي بايد به گروه خودارزيابي شده متعلق باشد و ظرفيت مازاد نقدينگي مورد ،اعتباري
ربط پس از ارزيابي اطالعات  سطح ظرفيت مازاد توسط بانك فدرال رزرو ذي. سپاري تامين نمايد از طريق وثيقه

در  1باشند يا از رتبه  هاي بانكي خارجي كه شركت هلدينگ مالي مي سازمان. شود مالي و نظارتي الزم تعيين مي
  .توانند از اين ظرفيت مازاد به نحو مشابهي برخوردار شوند د نيز ميبرخوردارن 2بندي ارزيابي قدرت حمايت رتبه

  

                                                            
    1-  Foreign Bank Organization's US Capital Equivalency Measure. 

هيات مـديره فـدرال رزرو    بندي رتبهسيستم   Strength of Support Assessment Rating (SOSA Rating)بندي ارزيابي قدرت حمايت رتبه -3
  .آمريكا مي باشد
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 طبقه بندي سقف بدهي خالص -  2جدول 

  پيش نيازها  ضريب سقف  طبقه بندي سقف

ده
ي ش

زياب
د ار

خو
  

  بار ماه يك12انجام خودازيابي هر   -  درصد 2.25  باال
ل ترمشتمل بر ارزيابي شايسستگي اعتباري خود، مديريت و كن(

ــرل   ــا و كنت ــه، سياســت ه ــوه روزان ــار مشــتري،   وج ــاي اعتب ه
  هاي احتياطي هاي عملياتي و رويه كنترل

  ربط ارسال موارد فوق به بانك فدرال رزرو ذي -

باالتر از
  متوسط

  درصد 1.875

  درصد 1.125  متوسط

  درصد 4/0  حداقل ها
  ربط تنظيم مصوبه هيات مديره در استفاده از ضريب سقف ذي -
  ربط ارسال مصوبه فوق به بانك فدرال رزرو ذي -

معاف از ثبت
  درخواست

 2/0ميليون دالر يا 10
  مقياس سرمايهدرصد 

  

    صفر درصد  1صفر

سطح بااليي هاي داخلي احتياطي  سياستاز كنند كه  از سقف صفر درصد استفاده مي يموسسات ،اغلب - 1
توانند اين سقف را براي موسساتي منظور نمايند كه دسترسي  ميهاي فدرال رزرو نيز  البته بانك. خوردارند بر

با اضافه  ،مداوم به دريچه تنزيل ندارند؛ يا موسساتي كه شرايط مالي مناسبي ندارند؛ يا در نقض اين سياست
  .شوند هاي در طول روز مواجه مي برداشت

باشد، فدرال رزرو تحت شرايط خاصي  يم شرايط واجددر اختيار موسسات  صرفاًعالوه بر اين دو روش كلي كه 
در اين حالت . به خط اعتباري در طول روز را نيز فراهم نموده است شرايط واجدامكان دسترسي موسسات غير 

از اين رو و مديريت مناسب ريسك در سيستم پرداخت و  ريسك جهت حفظ تعادل بين هدف كاهش
ال رزرو تامين مالي نقدينگي مورد نياز در طول روز موسساتي سازي اثرات نامناسب بر عمليات پرداخت، فدر حداقل

اي و  هاي حاشيه شركتاين موسسات شامل . كه به دريچه تنزيل دسترسي ندارند را مورد توجه قرار داده است
هاي  ، موسسات مورد حمايت دولت و برخي سازمان3هاي اماني با هدف محدود ، شركت2ها بانكداران بانك ،1توافقي

                                                            
 Edge)يا قـانون حاشـيه    (Agreement Corporation Act)اي و توافقي موسساتي است كه تحت قانون شركت توافقي  هاي حاشيه منظور از شركت - 1

Act) باشـد،   تصويب شد، شركت توافقي كه نوعي بانك تاسيس شده توسط يك ايالت مـي  1916براساس قانون شركت توافقي كه در سال . اند تاسيس شده
قانون حاشيه به تصـويب رسـيد    1919ود، در سال از آنجا كه اين قانون از مقبوليت زيادي برخوردار نب. المللي بپردازد تواند به عمليات بانكي در حوزه بين مي

اين موسسات صرفاً مجاز . المللي داده شد هايي براي پرداختن به عمليات بانكي در حوزه بين كه براساس آن به هيئت مديره فدرال رزرو اجازه تاسيس شركت
  .باشند المللي مي به پذيرش سپرده و اعطاي وام در حيطه معامالت بين

باشند زيرا صرفاً جهت پـرداختن بـه    پذيري است كه ملزم به نگهداري ذخاير قانوني نمي موسسات سپرده (Banker's Banks)ها  ز بانكداران بانكمنظور ا - 2
  .اند دهي شده امور كسب و كار ديگر موسسات مالي كه مالكيت آنها را برعهده دارند سازمان

3- Limited-Purpose Trust Companies.  
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خوردارند نيز  ساتي كه از موقعيت مالي ضعيفي بردر برخي موارد موس ،عالوه بر اين موسسات. باشند المللي مي بين
  .شوند مشمول دسترسي به خط اعتباري در طول روز مي

كارمزد جريمه اضافه  مشمول) به جز موسساتي كه از موقعيت مالي ضعيفي برخوردارند(كليه اين موسسات 
همچنين اين موسسات . برداشت براي آنها لحاظ خواهد شد ه به جاي كارمزد اضافهباشند ك برداشت مي

در حالي كه اين . دالر بر آنها وضع خواهد شد 25دالر نبوده و حداقل كارمزد 150كارمزد  شرايط معافيت واجد
در طول روز  اي كارمزد صفر درصد اضافه برداشت وثيقه شرايط واجدباشند،  سپاري مي موسسات ملزم به وثيقه

  .باشند نمي

، در شود ميدر موسسات با موقعيت مالي ضعيف نيز كه عموماً سقف بدهي خالص صفر درصد بر  آنها وضع 
دسترسي به خط اعتبار در طول روز امكان اي از  به صورت وثيقه صرفاًربط  بانك ذي ،صورت صالحديد فدرال رزرو

  .برخوردار خواهند بود

  

  خطوط اعتباري در طول روز شرايط واجدي ها وثيقه. 4.3

را معرفي نموده است  شرايط واجداي ه و خصوصيات كلي وثيقه شرايط واجدهاي  فدرال رزرو فهرستي از وثيقه
ي فدرال به موسسات مورد استفاده ها بانككه اين وثايق در عمليات دريچه تنزيل و خطوط اعتباري در طول روز 

به  5و3،4باشند كه در ادامه در جداول  ها مي بهادار و وام رت كلي مشتمل بر اوراقصو اين وثايق به .1گيرند قرار مي
شناخته شدن هر يك از وثايق معرفي  شرايط واجدترتيب خصوصيات كلي اين وثايق و انواع مختلف آنها و الزامات 

  .شده است

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 

  .دهي فدرال رزرو را امضاء نموده باشد وام سپاري موسسه بايد موافقتنامه ز وثيقها قبل -  1
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شرايط واجدخصوصيات كلي وثايق  -  3جدول   

ويژگي 
  كلي

  ها خصوصيت مورد انتظار براي وام  بهادار اوراقخصوصيت مورد انتظار براي 

موقعيت 
  تصرف حق

كامل  تصرف حقـ برخورداري بانك فدرال رزرو از 
   بهادار اوراقو با اولويت 

ــث    ــه اشــخاص ثال ــدم وجــود مطالب ــ ع ــد (ـ مانن
   بهادار اوراقبر ) نمايندگان ورشكستگي

كامل و با اولويـت   تصرف حقرخورداري بانك فدرال رزرو از بـ 
  ها وام
ــ  ــث  ـ ــه اشــخاص ثال ــدم وجــود مطالب ــدگان (ع ــد نماين مانن

  ها وامبر ) ورشكستگي
  

 شوندگي نقد
و قابليت 
  انتقال

ـ عدم وجود محدوديت قانوني يا هر نوع محدديت 
   بهادار اوراق شوندگي نقدديگر در 

عدم وجود محدوديت قانوني يا هر نـوع محـدديت ديگـر در    ـ 
  ها  وام شوندگي نقد

  ها  ـ قابليت مذاكره، انتقال يا واگذاري راحت و آسان وام

خصوصيات 
  كلي

  ـــ

گـذار   پذير وثيقـه  سپرده  ـ وام ها بايد قابل پرداخت به موسسه
  . باشند

   1.گذاري شوند ـ وام ها بايد در سطح سند سپرده
ـ وام هاي سـنديكايي نبايـد بـا محـدوديتي از نظـر واگـذاري       

  . رو باشند روبه
 2،هاي خاص ـ وام هاي طبقه بندي شده به عنوان ساير دارايي

الوصـول يـا سـوخت شـده، يـا سـاير        مشـكوك  3استاندارد، زير
  . باشند هاي مورد توجه خاص مديريت مورد پذيرش نمي وام
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  شرايط خصوصيات كلي وثايق واجد -  3ادامه جدول 

  
گردان نيز  سپاري شده باشد، خود اعتبار وثيقه (Master Note)گردان شتي تحت اعتبارـ براي مثال اگر بردا1

گيرنده بخشي از وام را بازپرداخت  به محض آن كه قرض ،گردان تحت قرارداد اعتبار. بايد به وثيقه سپرده شود
  . ط وام، معادل آن دوباره وام دريافت نمايدبراساس شراي تواند مي ،نمود

 2- Other Assets Especially Mentioned.  
 3-Substandard Assets  

ــي  ويژگ
  كلي

  ها خصوصيت مورد انتظار براي وام  بهادار راي اوراقخصوصيت مورد انتظار ب

عدم 
وجود 
تضاد 
  منافع

گـذار يـا    بهاداري كه تعهد موسسـه وثيقـه   ـ اوراق
شـرايط   باشـند، واجـد   واحدهاي وابسته به آن مي

  . باشند نمي
بهـاداري كـه بـا موقعيـت مـالي موسسـه        ـ اوراق
ــه ــد   وثيق ــد، واج ــتگي دارن ــذار همبس ــرايط  گ ش

   4.باشند نمي

گـذار،   هاي پرداخت شده به واحـدهاي وابسـته بـه موسسـه وثيقـه      ـ كليه وام
  . باشند شرايط نمي واجد
مانند اعضاي هيئت (هاي پرداخت شده به افراد داراي اطالعات محرمانه  ـ وام

شـرايط نمـي    گذار، واجـد  موسسه وثيقه) ي مديره، مديران يا سهامداران عمده
  . باشند

گـذار يـا واحـد     وسط سهام يا اعتبار موسسـه وثيقـه  ـ وام هاي تضمين شده ت
شرايط  وابسته به آن صرفاً در شرايط محدود و با تائيد بانك فدرال رزرو، واجد

  . باشند مي

  بندي رتبه
ــت     ــاز در فهرس ــورد ني ــاري م ــه اعتب ــداقل رتب ــ ح ـ

  . شرايط درج شده است بهادار واجد اوراق

  . شرايط درج شده است ت وام هاي واجدـ  حداقل رتبه اعتباري مورد نياز در فهرس
گذار توسط بانك  پذير وثيقه بندي داخلي موسسه سپرده ـ ضرورت بررسي سياست رتبه

   5فدرال رزرو

فرآيند 
  سپاري وثيقه

تواند توسط سيستمسپاري براساس نوع اوراق مي وثيقه
گــذاري  بهــادار فــدواير، شــركت ســپرده خــدمات اوراق

  . صورت پذيرد 7يا كليراستريم  6يربهادار، يورو كل اوراق

سپاري در حضـانت موسسـه    عمل آمده براساس ترتيبات وثيقه وام ها برحسب توافق به
اي بـه    گيرنده، در حضانت طرف سوم و يا در حصـانت بانـك فـدرال رزرو منطقـه     قرض

  . وثيقه سپرده خواهند شد

ارزهاي 
  شرايط واجد

رو، دالر استراليا، بهادار ارزي برحسب ين ژاپن، يو اوراق
دالر كانادا، پونـد انگلسـتان، كـرون دانمـارك، فرانـك      

  . باشند شرايط مي سوئيس و كرون سوئد واجد

هاي ارزي بر حسب ين ژاپـن، يـورو، دالر اسـتراليا، دالر كانـادا، پونـد انگلسـتان،       ـ وام
  . باشند شرايط مي كرون دانمارك، فرانك سوئيس، كرونا سوئد واجد

هاي مستغالت تجاري اعطاء شده به موسسات ثبت شـده   هاي تجاري يا وام امـ صرفاً و
در خارج از امريكا يا موسساتي كه مكان اصلي كسب و كار آنها خارج از آمريكـا اسـت،   

  : شرايط مي باشند، در صورتي كه هاي خارجي واجد جزء وام
  . دپذير آمريكايي به وثيقه سپرده شده باش وام توسط موسسات سپرده •
پذير خارجي به وثيقه سپرده شده باشـد كـه    وام توسط آن گروه از موسسات سپرده •

  . اند در كشور وام گيرنده به ثبت رسيده

گذاري  ارزش
  وثايق

 بهاداراساس ارزش منصفانه بازاري اوراق ـ بر
ـ در صورت عدم دسترسي به ارزش منصـفانه بـازاري،   

ــت    ــدل قيم ــاس م ــن اوراق براس ــذاري دا اي ــي گ خل
  . شوند گذاري مي ارزش

  سازي  ـ براساس تخمين منصفانه داخلي از ارزش بازاري وام براساس مدل

محاسبه 
  8ها حاشيه

ـــ براســاس تحليــل ارزش در معــرض خطــر و قيمــت
  ها  تاريخي دارايي

بيني شده ارزش  سپاري شده و نوسان پيشهاي ريسكي دارايي وثيقهـ براساس ويژگي
  بازاري منصفانه 
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گذاري و در  سپار وابسته باشد، بايد از رتبه سرمايه ي موسسه وثيقهلام بهادار به موقعيت كه ارزش اوراق ـ در صورتي4
  . ر باشدبرخوردا AAAبرخي موارد از رتبه 

سپار به ارزيابي ميزان اعتبار وام به  ها توسط موسسات وثيقه خلي وامابندي د هاي فدرال رزرو براساس رتبه ـ بانك5
  . پردازند گذاري آن و لحاظ حاشيه مورد نياز مي وثيقه سپرده شده، ارزش

ر در بلژيك است كه كارگزار بهادا گذاري مركزي اوراق المللي سپرده يك موسسه بين (Euroclear)ر ـ يوروكلي6
  . شود بهادار غيردالري شناخته مي اصلي تسويه و پاياپاي اوراق

بهادار در لوكزامبورگ است  گذاري مركزي اوراق المللي سپرده يك موسسه بين (Clearstream)ـ كليراستريم 7
  . ودش بهادار غيردالري شناخته مي كه به عنوان كارگزار اصلي تسويه و پاياپاي اوراق

وام ها به صورت منفرد و (سپاري  ، و نحوه وثيقه)اوراق(ـ در سايت فدرال رزرو برحسب نوع وثايق، تاريخ سررسيد 8
 براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به .باشد ها تنظيم شده و در دسترس مي جدول از حاشيه) گروهي
  .مراجعه شود www.federalreserve.govسايت
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  شرايط واجد بهادار اوراق - 4جدول 

  نوع دارايي  برنامه تحت پوشش/ناشر
شرايط شناخته  شرايط واجد

  شدن
فرايند 

  سپاري وثيقه

منتشر شده توسـط خزانـه    قرضه اوراق
  امريكا و مؤسسات كامالً تضمين شده

هـاي بـا سررسـيد كمتـر از يـك       قرضه اوراق
 بهــادار اوراقمــدت و بلندمــدت؛  ســال، ميــان

 قرضه اوراق، 1گذاري شده توسط تورم شاخص
اصــل و بهــره  بهــادار اوراقبــدون سررســيد، 

  2تفكيك شده

-  

ــدمات   - ــتم خ سيس
  فدواير بهادار اوراق

شـــــــــــــركت  -
گـــــذاري  ســـــپرده

ــادار اوراق ــه ( بهــ بــ
  )صورت محدود

اوراق تحت پوشـش برنامـه نقـدينگي    
موقت شركت بيمـه سـپرده فـدرال و    
برنامه تضمين نقدينگي موقت اتحاديه 
اعتبــاري شــركتي اداره ملــي اتحاديــه 

  3اعتباري

هـاي بـا سررسـيد كمتـر از يـك       قرضه اوراق
مـدت و بلندمـدت دالري و ارزي،    سال، ميان

ــه اوراق ــيد دالري، اوراق   قرض ــدون سررس ب
  هاي سپرده تجاري و گواهي

تحـت پوشـش ايـن     بهادار اوراق
ها پس از تـاريخ تضـمين    برنامه

شـركتي   قرضـه  اوراقبه صورت 
  در نظر گرفته خواهند شد

ــپرده   - ــركت سـ شـ
  بهادار اوراقذاري گ 

منتشـــر شـــده توســـط  بهـــادار اوراق
  هاي حمايت شده دولتي سازمان

هـاي بـا سررسـيد كمتـر از يـك       قرضه اوراق
 قرضــه اوراقمــدت و بلندمــدت،  ســال، ميــان

  بدون سررسيد
-  

ــدمات   - ــتم خ سيس
  فدواير بهادار اوراق

شـــــــــــــركت  -
گـــــذاري  ســـــپرده

ــادار اوراق ــه ( بهــ بــ
  )صورت محدود

منتشــر شــده توســط   بهــادار اوراق 
  مؤسسات دولتي خارجي

-  
  دالري بهادار اوراق -

رتبـــه  ارزي بـــا بهـــادار اوراق -
AAA 

  كليراستريم -

  يوروكلير -

منتشــر شــده توســط   بهــادار اوراق 
  مؤسسات فرامليتي

با سررسيد كمتر از يـك سـال،    قرضه اوراق -
  مدت و بلندمدت دالري و ارزي ميان

  بدون سررسيد قرضه اوراق -
  AAAارزي با رتبه  بهادار اوراق

ــدمات   - ــتم خ سيس
  فدواير بهادار اوراق
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  شرايط واجد بهادار اوراق - 4ادامه جدول 

  سپاري فرايند وثيقه  الزامات واجد شرايط شناخته شدن نوع دارايي

 قرضه اوراقدولت خارجي،  قرضه اوراق
تضمين شده توسط دولت خارجي و 

  4برادي قرضه اوراق

، AAAهاي  دالري با رتبه قرضه اوراق - 
AA  تاBBB.  

ارزي واجد شرايط  قرضه اوراقكليه  - 
  .ندباش مي

  فدواير بهادار اوراقسيستم خدمات  - 

  كليراستريم - 

  يورو كلير - 

 قرضه اوراقبه جز (شركتي  قرضه اوراق
  )شركتي قابل تبديل

هاي  شركتي دالري با رتبه قرضه اوراق - 
AAA ،AA  تاBBB.  

با رتبه  ارزي شركتي قرضه اوراق - 
AAA.  

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  - 

  پوششي قرضه اوراق
  در امريكا منتشر شده باشند صرفاً - 

  .BBBتا  AAA ،AAهاي  با رتبه - 
  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  - 

 AAAاوراق دالري و ارزي با رتبه   5رهني كالن آلماني قرضه اوراق
  كليراستريم - 

  يورو كلير - 

  شهرداري قرضه اوراق
  )بدون اخذ رتبه(اوراق دالري  - 

  AAAاوراق ارزي با رتبه  - 
  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  - 

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  -  BBBتا  AAA ،AAاوراق با رتبه  -   با پشتوانه دارايي قرضه اوراق

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  -  AAAاوراق با رتبه  -   اي تعهدات بدهي وثيقه

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  -   AAAاوراق با رتبه  -   با پشتوانه رهن تجاري بهادار اوراق

  رهني با پشتوانه مؤسسه بهادار اوراق
  6اوراق انتقالي - 

  اي تعهدات رهني وثيقه - 

  فدواير بهادار اوراقسيستم خدمات  - 

 بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  - 
  )به صورت محدود(

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  -   AAAبا رتبه  -   اي خصوصي تعهدات رهني وثيقه

پرداخت سود نقدي نبايد به تأخير  -   7ممتاز امين بهادار اوراق
  افتاده باشد

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  - 

گواهي سپرده، برات بانكي، اوراق تجاري، 
  اوراق تجاري به پشتوانه دارايي

  بهادار اوراقي گذار سپردهشركت  -   - 
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ي اسـت  بهـادار  اوراق) Inflation-Indexed Securities(گذاري شده توسط تورم  شاخص بهادار اوراق -1

تا سررسيد، بازده بيشتري نسبت به تورم خواهـد   بهادار اوراقنمايد در صورت نگهداري برگه  كه تضمين مي
  .داشت

 & Separate Trading of Registered Interest(اصــل و بهـره تفكيــك شــده   بهـادار  اوراق -2

Principal Securities-STRIPs ( بدون بهره است كـه ايـن امكـان را بـراي دارنـده       قرضه اوراقنوعي
آورد تا اصل و بهره اين اوراق را به صـورت   با سررسيد كمتر از ده سال فراهم مي و اوراق قرضه اسناد خزانه

 .اي نگهداري نمايد بدون بهره جداگانه قرضه اوراق

برنامه اول تضـمين  . در سيستم بانكي طراحي شدند اين دو برنامه جهت تقويت اعتماد و تشويق نقدينگي -3
هاي هلدينگ را مورد توجه قرار داده  پذير و برخي شركت ها، مؤسسات سپرده اي ارشد بانك بدهي غيروثيقه

  .هاي اعتباري شركتي را تحت پوشش قرار داده است و برنامه دوم، تضمين اين نوع بدهي در اتحاديه
دالري منتشر شده توسط يك بازار نوظهور به ويـژه در   قرضه اوراق) Brady Bonds(برادي  قرضه اوراق  -4

 .بدون بهره خزانه امريكا است قرضه اوراقامريكاي التين به پشتوانه 

منتشـر شـده توسـط     قرضـه  اوراق)  German Jumbo Pfandbrief(رهني كالن آلمـاني   قرضه اوراق -5
  .ي بلندمدت استها هاي رهني آلماني به پشتوانه دارايي بانك

هـاي   اي از وام ي مشتمل بر مجموعـه در هـم ادغـام شـده    بهادار اوراق) Pass Through(اوراق انتقالي   -6
 .شود گذار منتقل مي سرمايه ههاي اصل و بهره اين اوراق در ماه ب رهني مسكوني است كه تمام پرداخت

ــادار اوراق -7 ــين   به ــاز ام ــابه ) Trust Preferred Securities(ممت ــادار اوراقمش ــمين   به ــدون تض ب
)Debenture (تر است و از خصوصيات بازپرداخـت ثابـت فصـلي و     و سهام ممتاز اما با سررسيد بلندمدت

  .مبلغ اسمي در سررسيد برخوردار است
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  سپاري هاي واجد شرايط وثيقه وام -  5جدول 

  رتبه اعتباري مورد نياز  واجد شرايط بودن  نوع دارايي

  گذشته باشد هانبايد بيش از سي روز از سررسيد پرداخت آن  هاي كشاورزي وام
برخوردار  از حداقل ريسك 

  1يا ريسك متوسط

  گذشته باشد هاسررسيد پرداخت آننبايد بيش از سي روز از   هاي تجاري و ليزينگ وام
برخوردار  از حداقل ريسك 

  يا ريسك متوسط

  اي امريكا هاي تضمين شده مؤسسه وام

تواند به عنوان يك وام تضمين  مي بدهي اصلاز تنها بخش تضمين شده  - 
  . شده، در وثيقه قرار بگيرد

ر بخش تضمين نشده بايد به عنوان يك وام تضمين نشده، در وثيقه قرا - 
  .بگيرد

گونه  فدرال رزرو باشد، آن بانك ضمانت بايد به طور كامل قابل انتقال به - 
هاي  فدرال رزرو تعيين كرده است؛ معموالً ضمانت اداره تجارت بانك كه

، وزارت آموزش امريكا، بانك صادارت و واردات امريكا و مؤسسه 2كوچك
  .قابل انتقال است 3خدمات مسكن روستايي

 -  

 گذشته باشد هانبايد بيش از سي روز از سررسيد پرداخت آن  ستغالت تجاريهاي م وام
برخوردار  از حداقل ريسك 

  يا ريسك متوسط

 گذشته باشد هانبايد بيش از سي روز از سررسيد پرداخت آن  هاي مستغالت ساخت و ساز وام
برخوردار  از حداقل ريسك 

  يا ريسك متوسط

 گذشته باشد هاي روز از سررسيد پرداخت آننبايد بيش از س  4بكر هاي زمين وام
برخوردار  از حداقل ريسك 

  يا ريسك متوسط
  5 4تا  1هاي رهني خانوادگي  وام

  )يهاول تصرف حق(
  -  گذشته باشد هانبايد بيش از شصت روز از سررسيد پرداخت آن

   4تا  1هاي رهني خانوادگي  وام
  )6خانه سهمي، ثانويه تصرف حق(

  -  گذشته باشد هات روز از سررسيد پرداخت آننبايد بيش از شص

  -  گذشته باشد هانبايد بيش از شصت روز از سررسيد پرداخت آن  هاي بانكداري اختصاصي وام

  -  گذشته باشد هانبايد بيش از شصت روز از سررسيد پرداخت آن  اي وثيقهغير - هاي مصرفي وام
خودرو، قايق (اي مصرفي و ليزينگ ه وام

  )و غيره
  -  گذشته باشد هاد بيش از شصت روز از سررسيد پرداخت آننباي

هاي  كارتهاي  دريافتني - هاي مصرفي وام
  )2ممتاز و درجه (اعتباري 

  -  گذشته باشد هانبايد بيش از شصت روز از سررسيد پرداخت آن

  -  گذشته باشد هانبايد بيش از شصت روز از سررسيد پرداخت آن  هاي دانشجويي وام
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) Normal Risk(ريسك متوسط . گذاري است معادل رتبه سرمايه) Minimal Risk(ريسك حداقل  - 1
گذاري است، به نحوي كه از نظر مقرراتي از حداقل رتبه اعتباري  اي كمتر از رتبه سرمايه معادل با رتبه

 .باشد بخشي برخوردار مي رضايت

2- Small Business Administration. 
3- Rural Housing Service. 
4- Raw Land Loans. 

اند  هاي رهني مسكوني بيانگر وام) Family Mortgage Loans 4-1( 4تا  1هاي رهني خانوادگي  وام - 5
 .دنباش هاي رهني مسكوني مي كه مشتمل بر بازسازي، توسعه امالك مسكوني يا تأمين مالي مجدد وام

درصدي از مالكيت  ،ا بازپرداخت وامنوعي وام رهني مسكن است كه ب) Home Equity(خانه سهمي  - 6
هرچند اين مالكيت سهمي قابل فروش نيست، ولي بانك به پشتوانه آن . شود گيرنده منتقل مي خانه به وام

  .وام اعطا نمايد ،تواند به مالك مي

  

  مديريت ريسك نقدينگي در سيستم پرداخت تارگت.  5

هاي پرداخت كليدي، تارگت سيستم تسويه ناخالص آني وجوه در اتحاديه اروپا است كه  از ديگر سيستم
 در ريذخا توسط ينگينقد يازهاين از يبرخ ستميس نيا در چند هر. به كار كرد آغاز 1999در سال 
 وجوه استقراض امكان ،ينگينقد ندهيفزا يازهاين نيمأت جهت ولي شد يم برطرف ستميس در شده نظرگرفته

 ياعتبار سكير پوشش جهت البته. شد گرفته نظر در ستميس عضو يمركز يها بانك از نه،يهز اخذ بدون
 يمركز يها بانك نزد يسپار قهيوث به موظف ها بانك روز، طول در ياعتبار خطوط نيا ياعطا از منتج
  .شدند يمعرف زين يسپار قهيوث شرايط واجد يها دارايي از يا گسترده فيط و دنديگرد

چارچوب سازماني مشخصي  ،برخالف سيستم پرداخت فدواير ،شايان ذكر است در سيستم پرداخت تارگت
وجوه  تسويه ناخالص آنيتر، سيستم  به بيان دقيق. براي مديريت ريسك نقدينگي در نظر گرفته شده است

و سيستم مديريت وثيقه، در كنار يكديگر ) 1تارگت سكيوريتيز( بهادار اوراق، در كنار سيستم تسويه )تارگت(
نمايند كه مبتني بر ارائه خطوط اعتباري در طول  مديريت ريسك نقدينگي موجود در اين سيستم را ارائه مي

يستم پرداخت تارگت وظيفه فراهم در حقيقت در صورت بروز مشكل نقدينگي، س. روز به پشتوانه وثيقه است
و سيستم مديريت  ؛وظيفه ارائه خدمات تسويه و تجهيز خودكار وثايق ،تارگت سكيوريتيز ؛نمودن نقدينگي

  .سپاري تسهيالت و تعديل خطوط اعتباري را بر عهده دارد وظيفه وثيقه ،وثيقه

                                                            
1 - Target Securities. 
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قدينگي در طول روز سيستم در قالب مدل فوق، مديريت وثيقه كه نقشي كليدي در ساختار مديريت ن
در قالب اين . شود سازي مي پياده 1نمايد، در چارچوب مدل بانك مركزي كارگزاري پرداخت تارگت ايفا مي

هاي مركزي كشورهاي عضو  شده جهت تجهيز و انتقال وثيقه بين بانك هاي توافق اي از رويه مدل مجموعه
وثايق واجد شرايط موجود در بانك مركزي كشور مبدأ يا اتحاديه اروپا تنظيم شده است تا دسترسي اعضا از 

در حقيقت به . مقصد به وثايق واجد شرايط موجود در ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گسترش يابد
آيد كه وثايق در هر منطقه از اتحاديه اروپا در دسترس قرار  واسطه مدل فوق اين اطمينان خاطر به وجود مي

  . د گرفتنخواه

كليه  ،هاي جديد ها و نيازمندي ن وجود به دليل برخي نقاط ضعف فني و عدم سازگاري با فناوريبا اي
 2به سيستم تارگت دو 2008سيستم پرداخت تارگت در سال . رو شدند اجزاي ساختار فوق با تغييراتي روبه

نيز در  3سكيوريتيز تارگت دو. تغيير يافت و با تغييرات شگرفي در زمينه مديريت ريسك نقدينگي مواجه شد
. همانند كارايي تسويه داخلي آنها بيفزايد بهادار اوراقاندازي شد تا بر كارايي تسويه فرامرزي  راه 2008سال 
در همين سال  4سازي مدل جديد بانك مركزي كارگزاري نيز در قالب مديريت وثيقه بانك مركزي پياده

سپاري فرامرزي در كنار عمليات  ديريت عمليات وثيقهترين هدف اين تغيير نيز پوشش م تصويب شد كه مهم
در بين تغييرات فوق، طراحي تارگت دو و مديريت وثيقه بانك مركزي نقشي . سپاري داخلي بود وثيقه

نمايند كه در ادامه به تحوالت  كليدي در تحول مديريت ريسك نقدينگي در سيستم پرداخت يورو ايفا مي
  .شود حاصله در آنها اشاره مي

  

  گذر از تارگت به تارگت دو. 5.1

هاي  تارگت يك سيستم پرداخت غيرمركزي بود كه از طريق يك واحد اتصال، ارتباط بين اعضا كه بانك
كرد، در حالي كه  برقرار مي آنهاهاي تسويه ناخالص آني  مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بودند و سيستم

. خالص آني براي تمام اعضا و بر پايه يك پايگاه مشترك استتارگت دو يك سيستم مشترك واحد تسويه نا
هاي تسويه  هاي مختلفي در سيستم تر در سيستم تارگت تمركز فني وجود نداشت و رويه به بيان دقيق

. شد هاي ملي در مقايسه با فرامرزي اعمال مي ناخالص آني هر كشور، و شرايط مختلفي براي تسويه و انتقال

                                                            
1 - Corresponding Central Bank Model (CCBM). 
2 - Target 2. 
3 -Target 2 Securities. 
4 - Collateral Central Bank Management (CCBM2). 
 

 



 

                                                                                  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين  
  

٢١ 
 

ري تارگت دو، تمركز فني در سيستم پرداخت اروپا پديد آمده است و رويه مشابهي در كليه حال با به كارگي
  .شود كشورهاي عضو براي تسويه وجوه در سطح ملي و فرامرزي اعمال مي

ها به خطوط اعتباري در طول روز به پشتوانه وثايق واجد  در تارگت دو همانند تارگت دسترسي بانك
با اين . كند انك مركزي در اعطاي اين اعتبارات هزينه و كارمزدي دريافت نميپذيرد و ب شرايط صورت مي

هدف . وجود جهت كاهش احتمال وقوع ريسك نقدينگي در طول روز، راهبردهاي خاصي معرفي شده است
سازي استفاده از نقدينگي در دسترس جهت كاهش نياز  اند، بهينه معرفي شده 6اين راهبردها كه در جدول 

هاي واجد شرايط جهت پوشش ريسك نقدينگي  ي در طول روز و از اين رو كاهش نياز اعضا به وثيقهنقدينگ
  .در طول روز است

  

  گذر از مدل بانك مركزي كارگزاري به مديريت وثيقه بانك مركزي. 5.2

مدل بانك مركزي كارگزاري براي مديريت وثيقه در سطح فرامرزي و جهت برقراري ارتباط بين 
اين مدل با گسترش ابعاد . براي انتقال فرامرزي وثيقه طراحي شده بود بهادار اوراقي تسويه ها سيستم

 ،مدل جديد. مختلف سيستم پرداخت تارگت با مدل جديد مديريت وثيقه بانك مركزي جايگزين گرديد
در مديريت  اين مدل پايگاه فني واحدي را. يكپارچگي، هماهنگي و كارايي بيشتري را به ارمغان آورده است

و خدمات مديريت وثيقه را در زمان واقعي ) بعد يكپارچگي( 1هاي داخلي و فرامرزي ارائه نمود وثيقه در حوزه
  .دهد براي اعضا انجام مي) بعد كارايي(و به صورت رايگان 

عضويت در اين سيستم به صورت داوطلبانه است و خود اين سيستم از چهار واحد تشكيل شده است كه 
هاي مقابل  آن اجباري است، واحدي كه به برقراري ارتباط بين طرف 2عضويت در واحد پيام رويتر صرفاً

ديگر واحدهاي اختياري اين . پردازد و مديريت جريان كاري را بر عهده دارد بيروني و واحدهاي داخلي مي
  .ثيقه، واحد مطالبات اعتباري و واحد اعتبار و وبهادار اوراقسيستم عبارتند از واحد 

شوند را در  بندي مي طبقه 3هاي قابل خريد و فروش مديريت وثايقي كه در گروه دارايي بهادار اوراقواحد 
تأييد . پردازد گذاري آنها مي داري مركزي اين اوراق و قيمت عرصه داخلي و فرامرزي بر عهده دارد و به امانت

مربوط به انتقال اين  دستورهايربوطه و ارسال عنوان وثايق واجد شرايط، تمركز حدود م ها به اين دارايي
عمليات اين واحد نه . هاي قيموميت بر عهده اين واحد است ربط و انجام فعاليت ها و حفظ سوابق ذي دارايي

  .دهد ها بلكه عمليات بازخريد آنها را تحت پوشش قرار مي سپاري اين دارايي تنها وثيقه
                                                            

 .التي را پديد آورده بودكمش ،به خصوص در انتقال مطالبات اعتباري در مدل بانك مركزي كارگزاري ،نداردهاي استا فقدان رويه - 1
2- Message Router Module. 
3 - Marketable Assets. 
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  نگي در تارگت دوابزارهاي مديريت ريسك نقدي - 6جدول 
  الزامات مديريت نقدينگي هاويژگي  ابزار

بندي  اولويت
  1ها پرداخت

هـايي معـادل خيلـي فـوري،      توانند اولويـت  اعضا مي
هـا در نظـر    فوري و عادي را بـراي تسـويه پرداخـت   

  .بگيرند

ــا تغييــر دادن نظــم صــف   اعضــا مــي تواننــد ب
ها كنترل بهتري بـر موقعيـت ريسـك     پرداخت

  .طول روز خود داشته باشند نقدينگي در

گيري  ذخيره
  2نقدينگي

هـاي فـوري و خيلـي     توانند بـراي پرداخـت   اعضا مي
فوري خود كه در محاسـبه نيـاز نقـدينگي متعـارف     

  .گيري نمايند اند، ذخيره مورد توجه واقع نشده

الل در فراينـد  گيري قبلي از وقوع اخـ  با ذخيره
عدم كفايـت نقـدينگي بـراي     تسويه در صورت

  .شود ها جلوگيري مي اين پرداخت

  تنظيم حدود
در تنظيم حدود دوجانبه يا چندجانبه با ديگر اعضـا  

  پرداخت ارسالي  ارتباط با مانده مقدار دستورهاي

با حذف دستورهاي پرداختي كه منجر به لغـو  
بـــه يـــا چندجانبـــه در مانـــده جان حـــدود دو
شوند، سيسـتم   پرداخت ارسالي مي دستورهاي

مبــود نقــدينگي كمتــري مواجــه بــا مشــكل ك
  .خواهد شد

  ادغام نقدينگي
ادغام نقدينگي اعضا از طريق حساب مجازي و يـا از  

  3طريق اطالعات حساب تلفيقي

هـاي   توانـد پرداخـت   هر يك از اعضا گروه مـي 
خود را از طريق حساب خود، حداكثر تا سـقف  

  .نقدينگي در دسترس گروه انجام دهد

سازوكارهاي 
  سازي بهينه

پرداخـت   سازي دسـتورهاي  هاي متوازن احي رويهطر
پرداخـت   هايوارد شده بـه سيسـتم توسـط دسـتور    

  4موجود در صف
  كاهش نقدينگي مورد نياز در طول روز

  
ها  بندي پرداخت ها دربرگيرنده مديريت اولويت و مديريت صف به واسطه اولويت بندي پرداخت اولويت  - 1

 .است

هاي متصل به تارگت دو نيز  گيري نقدينگي براي تسويه معامالت در سيستم در تارگت دو امكان ذخيره - 2
 .اجتناب شود يها و وقوع ريسك سيستم ن سيستمدر نظر گرفته شده است تا از وقوع اخالل در اي
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هاي منفرد و خطوط اعتباري در دسترس  به تلفيق مانده حساب) Virtual Account(حساب مجازي   - 3
گيرد، در حالي كه در  پردازد و اطالعات خرد در دسترس قرار مي ل در يك گروه ميهر يك از اعضا فعا

 .گيرد اطالعات تلفيقي در دسترس قرار مي صرفاًاطالعات حساب تلفيقي 

شود تراكنش جديد به سرعت توسط  در اين حالت به محض ورود دستور پرداخت به سيستم سعي مي - 4
در صورت عدم تسويه تراكنش، اين تراكنش به صف . يه شودهاي متقابل موجود در صف تسو تراكنش

ها،  ها تسويه همزمان كليه تراكنش اين روش. سازي تسويه شود هاي بهينه شود تا توسط روش فرستاده مي
كنند، راهكارهايي كه مقدار نقدينگي مورد نياز را  هاي دوجانبه را دنبال مي ها يا تراكنش از تراكنش يبخش

  .اهش خواهند دادزيادي ك تا حد

قابل خريد و فروش طبقه بندي  هاي غير          واحد مطالبات اعتباري نيز مديريت وثايقي كه در گروه دارايي
اين واحد عالوه بر پرداختن به مسائلي مانند . شوند را در عرصه داخلي و فرامرزي بر عهده دارد      مي

، به ارسال اين تأييد آنها به عنوان وثيقه بودن آنها و بنابر شرايط واجدها و ارزيابي  گذاري اين دارايي     قيمت
اين واحد همچنين . نمايد ربط را حفظ مي مربوط به انتقال آنها پرداخته و كليه سوابق ذي دستورهاي

  .ها را بر عهده بگيرد هاي مربوط به قيوميت اين دارايي تواند فعاليت مي

شود كه دامنه  واحد اعتبار و وثيقه به عنوان يكي از مهمترين واحدهاي فعال در اين سيستم شناخته مي
ترين وظايف اين واحد، محاسبه موقعيت كلي هر  از مهمترين و ابتدايي. عهده دارد اي از وظايف را بر گسترده
تا  1در دسترس و ميزان خطوط اعتباري استفاده شده است شرايط واجدهاي  حسب ارزش وثيقهبراعضا يك از 

از ديگر وظايف اين . موقعيت خالص وي، امكان اعطا خط اعتباري جديد و مقدار آن محاسبه شود اساس بر
اين . اشاره نمودگذاري وثيقه، تسويه عمليات اعتباري و مديريت حدود تمركز  توان به مديريت ارزش واحد مي

واحد همچنين به مديريت ادغام وثيقه، تفكيك و جداسازي وثيقه و يا مديريت همزمان ادغام و تفكيك 
. نمايد پردازد و رديابي هر يك از انواع مديريت وثيقه فوق را نيز دنبال مي درخواست عضو مي اساس بروثيقه 

  .باشد نيز از ديگر وظايف اين واحد مي 2سهاي مربوط به معامالت معكو وارد نمودن اطالعات تخصيص

شبه و عمليات  اي تحت پوشش اين واحد مشتمل بر پوشش اعتبار در طول روز و يك عمليات وثيقه
 ،شود عالوه بر وظايف و عمليات فوق كه توسط اين واحد به كليه اعضا ارائه مي. باشد دهي نهايي مي وام

ر گرفته شده است كه در صورت درخواست عضو به وي ارائه وظايفي اختياري نيز براي اين واحد در نظ

                                                            
كردن اعتبار                ي و مسدوددهي نهاي اي در طول روز، عمليات بازار باز، وام  خطوط اعتباري وثيقه مشتمل برخطوط اعتباري استفاده شده  -1

)Credit Freezing(  باشد مي.  
2-Input of Reverse Transaction Allocations. 
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به جز ( مسدود نمودن اعتبار، تسويه عمليات مربوط به سياست پولي: خواهند شد، اين وظايف عبارتند از
  .1سپاري خودكار و پشتيباني وثيقه) اي            عمليات خطوط اعتباري وثيقه

شده و عدم اختصاص آنها به خطوط  هم ادغام  از وثايق در مسدود نمودن اعتبار منجر به جداسازي بخشي
توان از اين وثايق براي عمليات ديگري غير از دريافت اعتبار در طول روز  به اين ترتيب مي. شود اعتباري مي

شتمل بر تسويه معامالت تسويه عمليات مربوط به سياست پولي نيز م. و اجراي سياست پولي استفاده نمود
سپاري خودكار نيز  در وثيقه. باشد هاي با مدت زمان معين مي كننده نقدينگي و وصول سپرده معكوس جذب

به اعتبار در طول روزي براي  ،باشند ي كه در حال خريد آنها ميبهادار اوراقسپاري  توانند با وثيقه اعضا مي
  .خريد اين اوراق دست يابند

بر وظايف اصلي فوق، وظايف پشتيباني نيز براي در طراحي سيستم مديريت وثيقه بانك مركزي، عالوه 
دهي حوادث؛  اين وظايف عبارتند از مديريت اطالعات ايستا؛ پايش و گزارش. اين سيستم طراحي شده است

در قالب مديريت وثيقه در شرايط اضطرار كه از مهمترين وظايف . و مديريت وثيقه در شرايط اضطرار
در شرايط  ،شرايط واجدهايي طراحي شده تا وثايقي فراتر از وثايق قبلي باشد فرآيند پشتيبان اين سيستم مي

عالوه بر امكان ارائه اعتبار به . اضطرار مورد پذيرش قرار گرفته و اعتبار مورد نياز در اختيار اعضا قرار گيرد
يورويي نيز در ممكن است ارائه اعتبار به پشتوانه وثايق غير  ،قبلي شرايط واجدپشتوانه وثايق يورويي غير 
همچنين در صورت وقوع شرايط اضطرار در خارج از حوزه يورو، ارائه وثيقه . آينده مورد توجه قرار گيرد

هاي مركزي خارجي مورد توجه قرار  توسط سيستم مديريت وثيقه بانك مركزي به بانك شرايط واجديورويي 
  .گرفته است

  

 يورودر سيستم پرداخت  شرايط واجدهاي    وثيقه. 5.3

تنظيم شده است كه اين وثايق نه تنها جهت تامين اعتبار  شرايط واجددر اين سيستم فهرستي از وثايق 
اين فهرست كه در اول . گيرند در طول روز، بلكه در حوزه اعمال سياست پولي نيز مورد استفاده قرار مي

فهرست قبلي كه در . شود ناميده مي 2جايگزين فهرست قبلي شد تحت عنوان فهرست واحد 2007ژانويه 
شد و از  ناميده مي 3 گيري اتحاديه اروپا تنظيم شده بود، فهرست دو رديفه همزمان با شكل 1999سال 

 5در  شرايط واجدوثايق  ،در فهرست رديف يك. تشكيل شده بود 5و فهرست رديف دو 4فهرست رديف يك
                                                            

3-Auto-Collateralisation. 
4- Single List.  
1-Two Tier. 
2- Tier One   
3- Tier Two. 
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. گرفتند ها معيارهايي در حوزه يورو را در بر مي ييبندي شده بودند كه اين دارا شوندگي طبقه گروه از نظر نقد
هاي مندرج در فهرست رديف دو نيز عالوه بر معيارهاي حوزه يورو، معيارهاي داخلي تنظيم شده  دارايي

بندي  شوندگي طبقه گروه از نظر نقد 4و در  گرفتند هاي مركزي كشورهاي حوزه يورو را دربرمي توسط بانك
هايي در  تفاوت دليل بهرو  از اين 1.گرفتند غيرقابل خريد و فروش را نيز در بر مي هاي شوند و دارايي مي

مندرج در رديف دو  شرايط واجدهاي  هايي در دارايي معيارهاي داخلي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، تفاوت
  2.شد ه نميشناخت شرايط واجدشد، براي مثال در برخي از كشورها وام بانكي به عنوان وثيقه  مشاهده مي

ضرورت اعمال رويكرد همساني در كليه كشورهاي اتحاديه اروپا و عدم كفايت وثايق  دليل بهرو  ازاين
جهت پوشش نيازهاي نقدينگي سيستم بانكي، در اول  معرفي شده در اين فهرست دو رديفه شرايط واجد

كار  عضو اتحاديه اروپا به معرفي شد و در كليه كشورهاي شرايط واجدفهرست جديد وثايق  2007ژانويه 
  .گرفته شد

هاي   مشتمل بر دو گروه دارايي ،شود كار گرفته مي به پرداخت يورو اين فهرست كه براي كليه اعضا سيستم
هاي معرفي شده در اين مجموعه كه  دارايي. قابل خريد و فروش استهاي غير بل خريد و فروش و داراييقا

نند براي اهداف توا باشند مي ي به خطوط اعتباري در طول روز ميسپاري در دسترس وثيقه شرايط واجد
هاي غير قابل خريد و  كار گرفته شوند، البته به غير از دارايي نيز بهپرداخت يورو سيستم سياست پولي در 

  .استفاده نمود 3توان از آنها در معامالت آني فروش كه نمي

شود چهارچوبي جهت  درج شده است مشاهده مي 7ها كه در جدول  هاي اين دارايي اساس ويژگي بر
طراحي شده  4 پرداخت يورو سيستم چوب ارزيابي اعتباري ها تحت عنوان چهار ارزيابي اعتباري اين دارايي

اساس آن ارزيابي شوند و پس از كسب شايستگي اعتباري الزم در اين  ها ابتدا بايد بر است كه كليه دارايي
هاي قابل خريد و  اساس استانداردهاي اعتباري باالي تنظيم شده براي دارايي بر. فهرست قرار خواهند گرفت

فروش بايد حداقل يك ارزيابي اعتباري انجام شده توسط موسسه ارزيابي اعتباري بيروني مورد قبول در 
. مايدتبعيت ن پرداخت يورو سيستمكيفيت اعتباري مورد انتظار  دسترس قرار گيرد و اين ارزيابي از آستانه

                                                            
هايي كه در حوزه يورو منتشر، نگهداري و  شدند، دارايي شناخته مييورو واجد شرايط  حسب بر وثايق معرفي شده در هر يك از دو گروه فوق نيز صرفاً -4

  .شدند تسويه مي
  .در فهرست رديف دو چهار كشور لحاظ شده بودند ، مطالبات اعتباري صرفا2006ًقبل از دسامبر  -  -  ٢

6- Outright Transactions. 
7- Eurosystem Credit Assessment Framework. 
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در صورت در دسترس نبودن ارزيابي اعتباري نشر، ارزيابي اعتباري ناشر يا ضامن مورد توجه قرار خواهد 
هاي غير قابل خريد و فروش نيز به ارزيابي اعتباري بدهكار يا ضامن مطالبات  در ارتباط با دارايي. گرفت

هاي رهني، ارزيابي اعتباري نشر مورد توجه  امباشد و در مورد ابزارهاي بدهي به پشتوانه و اعتباري احتياج مي
  .قرار خواهد گرفت

  هاي واجد شرايط وثيقه در سيستم پرداخت يورو چهارچوب طراحي شده براي دارايي -  7جدول 

  هاي غير قابل خريد و فروش دارايي  هاي قابل خريد و فروش دارايي  معيار

  نوع دارايي

هـاي قابـل خريـد و فـروش      برخي از دارايي
  :عبارتند از

هــاي بــدهي بانــك مركــزي اروپــا،  گــواهي 
ابزارهــاي بــدهي دولــت مركــزي، ابزارهــاي 

هاي مركزي،  بدهي منتشر شده توسط بانك
اي،  ابزارهاي بدهي دولـت محلـي و منطقـه   

پوششـي   قرضه اوراقابزارهاي بدهي فراملي، 
بانكي، ابزارهاي بـدهي مؤسسـات اعتبـاري،    

ها  ط شركتابزارهاي بدهي منتشر شده توس
بــا پشــتوانه  بهــادار اوراقو  ،و ديگــر ناشــران

  .دارايي

ــا  1مطالبه اعتباري ــه پشــتوانه  ابزاره ــدهي ب ي ب
  2هاي رهني خرد وام

  ويژگي دارايي

  :ابزار بدهي با دو شرط

مقــدار اصــل بــدهي ثابــت و غيرمشــروط  -
  .باشد

بهره بدهي به جريان نقدي منفـي منجـر    -
ثابـت،   بهره ممكن اسـت بـه صـورت   . نشود

و يا صـفر  ) وابسته به يك نرخ مرجع(شناور 
  .باشد

مطالبه اعتبـاري، تعهـد يـك    
بدهكار عضو سيستم پرداخت 

  :يورو باشد، با دو شرط

مقدار اصـل بـدهي ثابـت و     -
  .غيرمشروط باشد

بهره بدهي به جريان نقدي  -
ــود   ــر نش ــي منج ــره . منف به

ممكن است به صورت ثابـت،  
وابسـته بـه يـك نـرخ     (شناور 

  .و يا صفر باشد) رجعم

ــه پشــتوانه   ــدهي ب ــاي ب ابزاره
هاي رهني خرد كه به طـور   وام

 بهــادار اوراقكامــل تبــديل بــه 
  :اند، با دو شرط شده

مقــدار اصــل بــدهي ثابــت و  -
  .غيرمشروط باشد

بهره بدهي به جريـان نقـدي    -
  .منفي منجر نشود
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اجد شرايط وثيقه در سيستم پرداخت هاي و چهارچوب طراحي شده براي دارايي - 7ادامه جدول 
  يورو

  
  هاي غير قابل خريد و فروش دارايي  هاي قابل خريد و فروش دارايي  معيار 

استانداردهاي 
  اعتباري

دارايــي بايــد براســاس چهــارچوب ارزيــابي 
ــراي     ــورو ب ــت ي ــتم پرداخ ــاري سيس اعتب

ــي ــروش،    دارايـ ــد و فـ ــل خريـ ــاي قابـ هـ
  .باشداستانداردهاي اعتباري بااليي داشته 

  

ضـامن بايـد براسـاس    /بدهكار
چهــارچوب ارزيــابي اعتبــاري 
سيستم پرداخـت يـورو بـراي    
مطالبــــــات اعتبــــــاري،  
استانداردهاي اعتباري بـااليي  

  . داشته باشد

دارايي بايد براساس چهارچوب 
ــتم   ــاري سيسـ ــابي اعتبـ ارزيـ
پرداخت يـورو بـراي ابزارهـاي    
ــاي   ــه پشــتوانه وام ه ــدهي ب ب

ي رهنــي خــرد، اســتانداردها  
  .اعتباري بااليي داشته باشد

  -  -  منطقه اقتصادي اروپا  مكان انتشار

هاي تسويه و  رويه
  اداره

  منطقه يورو: مكان تسويه

ابزارهاي بـدهي بايـد بـه طـور متمركـز در      
هاي مركزي يا يـك   سيستم دفترداري بانك

گـذاري   ي سـپرده بهادار اوراقسيستم تسويه 
شوند كه حداقل استانداردهاي بانك مركزي 

  .كنند اروپا را برآورده مي

هـاي سيسـتم پرداخـت     رويه
  يورو

  هاي سيستم پرداخت يورو رويه

نوع 
  ضامن/بدهكار/ناشر

  هاي مركزي بانك

  بخش دولتي

  بخش خصوصي

  المللي يا فرامليتي مؤسسات بين

  بخش دولتي

  هاي غيرمالي شركت

ــين  ــات بـ ــي و  مؤسسـ المللـ
  فرامليتي

  مؤسسات اعتباري

مكان استقرار 
  ضامن/بدهكار/ناشر

منطقه اقتصـادي اروپـا يـا كشـورهاي     : ناشر
  غير عضو منطقه اقتصادي اروپا 10گروه 

  منطقه اقتصادي اروپا: بدهكار

  منطقه اقتصادي اروپا: ضامن

  منطقه يورو  منطقه يورو
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هاي واجد شرايط وثيقه در سيستم پرداخت  دارايي چهارچوب طراحي شده براي -  7ادامه جدول 
  يورو

  

  هاي غير قابل خريد و فروش دارايي  هاي قابل خريد و فروش دارايي  معيار 

  3بازارهاي قابل قبول
  بازارهاي متشكل

  بازارهاي غيرمتشكل 
-  -  

  يورو  يورو  يورو  4ارز

  -  حداقل اندازه

مطالبه اعتباري بايد از حداقل 
  :وردار باشداي برخ اندازه

 : در دوره انتقال •

دسامبر  31 -2007ژانويه  1(
2011 (  

ــرزي   - ــتفاده فرام ــراي اس : ب
  هزار يورو  500سقف عمومي

در هر : براي استفاده داخلي -
ــغ   كشــور بانــك مركــزي مبل

  كند حداقل را تعيين مي

  :بعد از دوره انتقال •

 500حداقل سقف عمومي   -
  هزار يورو در منطقه يورو

-  
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هاي واجد شرايط وثيقه در سيستم پرداخت  چهارچوب طراحي شده براي دارايي -  7ادامه جدول 
  يورو

  هاي غير قابل خريد و فروش دارايي  هاي قابل خريد و فروش دارايي  معيار

  قوانين حاكم

با پشـتوانه دارايـي، تملـك     بهادار اوراقبراي 
قـانون دولـت    اسـاس  برهاي پايه بايد  دارايي
قــانون اجرايــي . اتحاديــه اروپــا باشــد عضــو

مطالبات اعتباري بايـد قـانون كشـور عضـو     
  .منطقه اقتصادي اروپا باشد

قانون حاكم بر توافق مطالبـه  
قانون : اعتباري و تجهيز منابع
  .دولت عضو منطقه يورو

ــل    ــف قاب ــوانين مختل ــل ق ك
طــرف مقابــل، : كــاربرد بــراي

در (طلبكــار، بــدهكار، ضــامن 
وافقنامــه ، ت)صــورت وجــود 

ــز    ــاري و تجهي ــه اعتب مطالب
  .منابع نبايد از دو تجاوز كند

-  

  بلي  بلي  بلي  استفاده برون مرزي

  
  .همان تسهيالت بانكي است) Credit Claim(منظور از مطالبه اعتباري  -1

2- Retail Mortgage-backed Debt Instruments. 
شرايط توسط بانك مركزي اروپا  زارهاي متشكل واجدهاي متشكل، فهرست با هر ساله پس از ارزيابي بازار -3

اصـل امنيـت    3بـر پايـه    پرداخـت يـورو    سيسـتم بازارهاي غيرمتشكل نيز توسط  ارزيابي. شود ميمنتشر 
و قابليـت  ) دسترسي به اطالعات مربوط به قواعد و رويه هاي انجام معامله(، شفافيت )امنيت انجام معامله(

  .شود انجام مي) در مشاركت و دسترسي به بازار خت يوروسيستم پرداتوانايي ( وصول 
ممكن است شوراي راهبري بانك مركزي اروپا تصميم بگيرد ابزارهاي بدهي قابـل   اضطرار در برخي موارد -4

غيـر عضـو اتحاديـه     10خريد و فروش معيني را كه توسط يك يا چند دولت مركزي عضو كشورهاي گروه 
در اين صورت بايد معيارهـاي معينـي رعايـت شـود و     . كشور آنها را نيز بپذيردارز مربوط به  برحسباروپا 
وثـايق خـارجي اجـرا شـود، از جملـه اينكـه منـابع و اصـول مربـوط بـه            انتقـال هايي براي انتخاب و  رويه
ايـن   .هـاي مقابـل برسـد    هاي تسويه بايـد بـه اطـالع طـرف     هاي كنترل ريسك و رويه گذاري، سنجه ارزش
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شرايط مورد استفاده قـرار   يورويي بايد در مالكيت طرف مقابل باشد تا به عنوان دارايي واجد غيري ها دارايي
  .گيرد

اطالعات در دسترس توسط يكي از منابع زير  اساس برچهارچوب طراحي شده، ارزيابي اعتباري  اساس بر
، سيستم ارزيابي 1موسسات ارزيابي اعتبار بيروني: شناخته شده باشند شرايط واجدبايد انجام خواهد شد كه 

هاي  داخلي طرف بندي رتبههاي  ، سيستم2سيستم پرداخت يورواعتباري داخلي بانك مركزي كشورهاي عضو 
، ابزار پرداخت يورو سيستم هاي عضو  هاي مركزي كشور بانكمقابل به رسميت شناخته شده توسط 

  .3بندي طرف سوم تبهر

متشكل آن برخوردار  بانك مركزي كشوري كه هر يك از انواع دارايي از اجازه معامله در بازار متشكل و غير
است مسئوليت ارزيابي شايستگي اعتباري اين دارايي را براساس ارزيابي انجام شده توسط يكي از منابع فوق 

به پشتوانه دارايي محدوديت  بهادار اوراقهر چند در مورد . هاي دارايي بر عهده دارد جنبهديگر و بررسي 
اما در  ،گذاري در نظر گرفته شده است هاي سرمايه اعتباري در محدوده رتبه خاصي از رتبه  خاصي براي رتبه

  .قرار گيرند -BBBتا   AAAتوانند در دامنه رتبه مي شرايط واجدمجموع هر يك از انواع دارايي 

تحوالت اقتصادي پديد آمده در اتحاديه اروپا به ويژه پس از بحران مالي اخير در نوامبر شايان ذكر است با 
. هاي واجد شرايط به وجود آمد ، تغييرات موقتي در فهرست دارايي2011و پس از آن در دسامبر  2008

خريد و فروش  معتبر بود، ابزارهاي بدهي قابل 2010كه تا دسامبر  2008تغييرات حاصله در نوامبر  اساس بر
هاي سنديكايي، ابزارهاي بدهي منتشر شده  شرايط خاص، وام اساس بربر حسب دالر امريكا، پوند و ين ژاپن 

توسط مؤسسات اعتباري مبادله شده در بازارهاي غيرمتشكل خاص و غيره به عنوان ابزارهاي واجد شرايط 
هاي با مدت ثابت  حتي سپرده. شدند شناختهپرداخت يورو سيستم دي در اعمال سياست پولي توسط جدي

                                                            
، (Dominion Bond Rating Service) بندي اوراق قرضه دومينين شرايط عبارتند از سرويس رتبه ابي اعتبار بيروني واجدسسات ارزيمو -1

  .بندي فيچ، موديز و استاندارداندپورز موسسات رتبه
  
  
  
  

مالي فعال در هر هاي غير منه پوشش شركتطريش با داهاي ارزيابي اعتباري داخلي بانك مركزي كشورهاي آلمان، اسپانيا، فرانسه و ا كنون سيستمتا -1
سيستم ارزيابي اعتباري داخلي بانك مركزي و مقام خدمات مالي ايرلند نيز در ارزيابي اعتباري اسناد . اند يك از اين كشورها به رسميت شناخته شده

 .رسميت شناخته شده است به پشتوانه وام رهني منتشر شده توسط موسسات اعتباري ايرلندي به  (Promissory Notes)بدهي
هاي حسابرسي شده به  هاي مقداري اوليه و با اتكا به اطالعات منتج از حساب بندي طرف سوم، موسساتي است كه توسط مدل منظور از ابزار رتبه -2

اين زمينه به رسميت شناخته  كنون دو موسسه درتا. نمايند صورت عمومي افشا نمي پردازند و اين اطالعات را به ارزيابي اعتباري بدهكاران مي
و ايتاليايي را تحت پوشش قرار مالي يوناني  يا، كه به ترتيب شركت هاي غيردر ايتال LINCE SPAدر يونان و  .ICAP S.Aاند كه عبارتند از   شده
  .دهند مي
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هاي مقابل واجد شرايط نيز به عنوان وثيقه واجد شرايط براي كليه عمليات تأمين مالي مجدد در  طرف
  .در نظر گرفته شد سيستم پرداخت يورو

كن هاي مس وام صرفاًبا پشتوانه دارايي كه دارايي مبناي آنها  بهادار اوراق 1نيز به طور موقت 2011در سال 
باشند نيز جزو وثايق واجد شرايط عمليات  هاي كوچك و متوسط مي هاي اعطا شده به شركت وام صرفاًو يا 

هاي مركزي  همچنين اين امكان براي بانك. در نظر گرفته شدند سيستم پرداخت يوروتأمين مالي مجدد در 
از مطالبات اعتباري كه واجد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نظر گرفته شد كه در شرايط خاص آن گروه 

  .نمايند قبول مي پرداخت يورو سيستمبراي عمليات تأمين مالي مجدد شرايط نبودند را به عنوان وثيقه 

اي در طول روز در نظر گرفته  در اين سيستم ابزارهايي جهت كنترل ريسك ناشي از اعطاي اعتبار وثيقه
هاي قابل خريد و فروش و  ه صورت جداگانه براي دارايياصول كلي تنظيم شده در اين حوزه كه ب. شده است

، 2گذاري دارايي هايي در ارزش كننده تنظيم تعديل: شوند عبارتند از غيرقابل خريد و فروش به كار گرفته مي
. اي و وضع حدودي در استفاده از ابزارهاي بدهي غيروثيقه 3هاي تغييرپذيري ارزش دارايي تنظيم حاشيه

، 4هاي اوليه تنظيم حاشيه: ابزارهاي فوق، امكان استفاده از ابزارهاي زير نيز در نظر گرفته شده است عالوه بر
تر،  هاي ارزش اضافه كننده ، اعمال تعديل5كنندگان تضمين/بدهكاران/ تنظيم حدودي در ارتباط با ناشران

هاي واجد  شدن برخي دارايي تر، و در نهايت ممانعت از واجد شرايط شناخته هاي اضافه درخواست تضمين
  . شرايط در شرايطي كه كيفيت اعتباري طرف مقابل همبستگي بااليي با كيفيت اعتباري وثيقه دارد

در روز كاري قبل  6ترين قيمت هاي قابل خريد و فروش از شاخص گذاري دارايي در اين سيستم براي ارزش
. شود مي استفاده آنها كمترين ،شده باشد اعالم قيمت يك از بيش اگر .شود گذاري استفاده مي از تاريخ ارزش

 قيمت آخرين گذاري، ارزش تاريخ از پيش كاري روز در دارايي يك براي قيمت وجود عدم صورت در

                                                            
ت برقراري ثبات در سيستم مالي اروپا ديگر نظر شوراي حكام در صور حسب برشوند و  شرايط شناخته مي اين وثايق صرفاً به صورت موقت واجد - 1

 .استفاده نخواهد شد
درجه نقدشوندگي در پنج گروه متفاوت قرار  اساس برها  ابتدا دارايي ،هاي قابل خريد و فروش گذاري دارايي هايي در ارزش كننده در تنظيم تعديل - 2

، -BBB+-BBBو  -AAA-Aبندي رتبه اعتباري در يكي از دو گروه  گروه فوق، سررسيد باقيمانده دارايي و طبقه اساس برسپس . گيرند مي
گذاري  روش قيمت اساس برهاي غيرقابل خريد و فروش نيز براي مطالبات اعتباري  در مورد دارايي. شود هايي براي هر گروه لحاظ مي كننده تعديل

هايي براي مطالبات  كننده ، تعديل-BBB+-BBBو  -AAA-Aو گروه بندي رتبه اعتباري در يكي از د مطالبه اعتباري، سررسيد باقيمانده و طبقه
زماني هاي با مدت  براي سپرده. شود نيز براي ابزارهاي بدهي به پشتوانه وام رهني خرد در نظر گرفته مي 24/0كننده  تعديل. شود اعتباري لحاظ مي

  .شود اي در نظر گرفته نمي كننده ثابت نيز تعديل
تر؛ و در صورت افزايش ارزش دارايي به مقداري  ش دارايي به مقداري بيش از حد پايين تنظيم شده، ضرورت ارائه وثيقه اضافهدر صورت كاهش ارز - 3

 گيري مازاد وثيقه توسط طرف مقابل در نظر گرفته شده است بيش از حد باالي تنظيم شده، امكان بازپس
 .ارائه نمايد) حاشيهمبلغ (تر  ي معادل ارزش اعتبار درخواستي به همراه مبلغي اضافهاي با ارزش متقاضي اعتبار بايد وثيقه ،بر اين اساس -2
در شرايطي كه كيفيت اعتباري طرف مقابل همبستگي . شوند اي تنظيم مي اين حدود عموماً وراي حدود وضع شده براي ابزارهاي بدهي غيروثيقه - 5

 .هاي مقابل وضع شوند انند براي طرفتو شديدي با كيفيت اعتباري وثيقه دارد، اين حدود مي
6- The Most Representative Price. 
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 پنج حداقل اينكه يا باشد قبل روز پنج از پيش به مربوط آمده دست به قيمت اگر. شود مي استفاده معامالتي
در مورد  .كند مي تعيين دارايي آن براي 1نظري قيمت يورو، پرداخت ستمسي باشد، نكرده تغيير روز

 در. شود مي تعيين آنها فعلي مبلغ يا نظري قيمت اساس بر دارايي ارزش فروش و خريد قابل غير هاي دارايي
  .شود گرفته نظر در تري بزرگ هاي كننده تعديل است ممكن ،صورت در نظر گرفتن قيمت فعلي

  

  سك نقدينگي در سيستم پرداخت ايرانمديريت ري. 6

سازي انجام  اسناد بانكي توسط اتاق پاياپاي اسناد بانكي و به روش خالص و پاياپاي تسويه ابتدادر ايران 
ها از حسابي نزد اتاق پاياپاي برخوردار بودند و در صورت عدم برخورداري از مانده  در اين روش بانك. شد مي

برداشت از  ملزم به اضافه ،ها بانكقدينگي در تسويه تعهدات خود نسبت به ديگر مورد نياز جهت پوشش نياز ن
به بانك مركزي، پايه پولي و حجم نقدينگي  ها بانكاين ترتيب با افزايش بدهي   به. گرديدند بانك مركزي مي

به  ها بانك در اين راستا جهت كنترل اثرات انبساطي افزايش مانده حساب و ملزم نمودن. 2فتيا افزايش مي
هاي دولتي مجاز به  بانك صرفاًنه تنها  ،دهنده نظر گرفتن منابع بانك مركزي به عنوان آخرين مرجع وامدر

اي  جريمه ،حسب ميزان اضافه برداشت براي هر بانك دولتي نيز بر بلكه ؛استفاده از اضافه برداشت گرديدند
  .به صورت ساالنه در نظر گرفته شد% 30الي % 20معادل 

  

                                                            
1- Theoretical Price. 

ها نزد بانك مركزي، ضريب فزاينده پولي افزايش يافته و منجر به   رو مثبت بودن ذخاير اضافي بانك  در صورت مثبت بودن مانده اين حساب و از اين -6
  .شود گسترش حجم نقدينگي مي
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  ها بانكبه اضافه برداشت  ربوطدرصد جرائم م -  8جدول 

 )ميليارد ريال(

  %30  %24  %20  نام بانك
  240بيش از   160-240  160تا   ملي ايران

  240بيش از   140-210  140تا   صادرات ايران
  240بيش از   80-120  80تا   ملت
  240بيش از   80-120  80تا   سپه

  240بيش از   80-120  80تا   تجارت
  240بيش از   15-20  15تا   اه كارگرانرف

  240بيش از   15-25  15تا   مسكن
  240بيش از   10-15  10تا   كشاورزي

  240بيش از   5-10  5تا   صنعت و معدن
  240بيش از   5.4بيش از   5.4تا   توسعه صادرات

 )1385بانك مركزي ايران (ماخذ 

  

، سيستم تسويه وجوه به صورت 1385سال اندازي آن در آذر ماه  سپس با طراحي سامانه ساتنا و راه
البته اين سامانه به سرعت . مورد استفاده قرار گرفت بانكي بينهاي     ناخالص در پردازش و تسويه تراكنش

انجام  1387 ها مانند بانك كشاورزي در سال برخي بانك اندازي آن در و راه نشداستفاده  ها بانكتوسط كليه 
كارگيري  چند با به هر ،تصويب شد 1385سال آبان ماه  28عضويت ساتنا كه در اساس موافقتنامه  بر. 1شد

اما در هيچ يك از  ،اين سامانه بر نياز نقدينگي در طول روز سيستم بانكي به مقدار زيادي افزوده شده است
ر حقيقت د. ستابعاد اين سيستم راهكارهاي الزم جهت مقابله با مشكالت نقدينگي مورد توجه قرار نگرفته ا

اند، بلكه  كنون ساختار مديريت ريسك نقدينگي مناسبي را در سيستم خود طراحي ننمودهها تا نه تنها بانك
در نظر بانكي سيستم كل در طراحي سامانه ساتنا نيز راهكارهاي مناسبي جهت مديريت اين ريسك در 

  .گرفته نشده است

                                                            
1- www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News.  
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باشند كه با  هايي مي محدود به بانك صرفاًاين سامانه اعضا  ،1موافقتنامه عضويت در سامانه ساتنا اساس بر
كنند و با امضا موافقتنامه فوق و تاييد بانك مركزي به عضويت اين سامانه    مجوز بانك مركزي فعاليت مي

. هاي خود بپردازند   توانند از طريق اين سامانه به تسويه تراكنش  از اين رو موسسات اعتباري نمي. اند درآمده
هاي اعضا در آن اعمال  تك تراكنش اي در ساتنا برخوردار بوده و تك از حساب تسويه نيز ك از اعضاهر ي
  .گردد مي

 2اولين وارده بر مبناي اولين صادره از ،در اين سامانه دستورهاي پرداخت ارسال شده از سوي اعضا
دستور پرداخت توسط بانك  لاولويت يا ابطا ، امكان تغييرجهت مديريت ريسك نقدينگي. شود پردازش مي

در صورت كافي  ،نامهتوافقاين م 22ماده  اساس بر). 24ماده (نده دستور در نظر گرفته شده است صادركن
نبودن موجودي حساب تسويه عضو صادركننده در تاريخ مؤثر دستور پرداخت توسط ساتنا، اين دستور تا 

تاريخ مؤثر دستور پرداخت، در صف انتظار قرار  زمان حصول كفايت موجودي و حداكثر تا پايان روز كاري
  .گيرد مي

 اساس بركند و  گر، راهبر و ناظر را ايفا مي نقش عضو، تسويه ،موافقتنامهاين  27ماده  اساس بربانك مركزي 
گونه  ساب تسويه عضو هيچحبانك مركزي در خصوص مديريت نقدينگي   ،اين موافقتنامه 30تبصره ماده 

هاي عضو كه در نتيجه عدم كفايت نقدينگي در حساب  ه و نسبت به اجراي دستور پرداختمسئوليتي نداشت
  .گيرد تسويه غير قابل اجرا است، هيچ تعهد و تكليفي را بر عهده نمي

مشاهده  -  6 جدول –از اين رو در مقايسه نحوه مديريت ريسك نقدينگي در ساتنا با سيستم تارگت دو 
ر پرداخت توسط بانك صادركننده امكان تغيير دادن اولويت و يا ابطال دستو رفاًصشود كه در اين سامانه  مي
اي  گرفته شده است كه خود بيانگر عدم طراحي ابزارهاي متنوع در مديريت ريسك نقدينگي در سامانه نظر در

طول  به صورت ناخالص، خود منجر به افزايش ريسك نقدينگي در ها تراكنشاست كه به دليل انجام تسويه 
از ايجاد نياز شديد  ،در حقيقت سعي نشده در اولين مرحله از عمليات تسويه. شود روز سيستم بانكي مي

  .نقدينگي در طول روز سامانه جلوگيري شود

سري نقدينگي در طول روز عموماً راهبرد خاصي جهت تأمين ك ،هاي پرداخت همچنين در كليه سيستم
اي براي  در حقيقت وظيفه. بر كل سيستم اجتناب شود هفي اين پديدشود تا از اثر من طراحي مي ها بانك

براي مثال در . شود ترين مقام در نظام پرداخت در نظر گرفته مي بانك مركزي به عنوان راهبر سيستم و مهم
اي  هاي اخير به سمت تأمين مالي وثيقه د توجه بوده كه در سالرفدواير تأمين مالي بر حسب كارمزد مو

                                                            
 ).1385(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  -2

2 - First in First out. 
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پيدا كرده است كه ريسك اعتباري كمتري را بر فدرال رزرو تحميل نموده و اثر منفي كمتري را بر گرايش 
  .اي مورد توجه بوده است نمايد؛ و در تارگت دو نيز از ابتدا تأمين مالي وثيقه حجم نقدينگي وارد مي

گرديده است و  قيوداي از  سيستم در دامنه موظف به پوشش نقدينگي مورد نياز از اين رو راهبر سيستم
 ،اين بر عالوه. ن وثايق معرفي شده استدر اين راستا فهرستي از وثايق واجد شرايط و خصوصيات كلي اي

يط، معرفي شراول، ضرورت بازنگري در وثايق واجدمعرفي بازارهاي مالي واجد شرايط، ارزهاي مورد قب
هاي  اري وثايق و همچنين تصريح دقيق رتبههاي ارزيابي اعتب شرايط و ديگر روش بندي واجد مؤسسات رتبه

گذاري وثايق، و معرفي راهبردهاي  گذاري و نحوه ارزش اعتباري مورد نياز هر يك از وثايق، ضرورت ارزش
  .از جمله وظايف محول شده به راهبر سيستم است ،كنترل ريسك نقدينگي در سيستم

تسويه ناخالص آني، ريسك نقدينگي زيادي را تم به واسطه اتخاذ روش در حقيقت از آنجا كه راهبر سيس
اين ريسك نيز گرديده  هايي براي مديريت وده است، موظف به طراحي استراتژيبر اعضاء سيستم تحميل نم

اين مساله در حدي در سيستم پرداخت تارگت دو، به واسطه گستره تحت پوشش سيستم و تمركز . ستا
اي، از اهميت برخوردار بوده  ياز در طول روز توسط روش وثيقهصرف سيستم بر تامين مالي نقدينگي مورد ن

كه حتي زيربخشي جهت مديريت وثيقه طراحي گرديده است و عالوه بر وظايف اصلي، وظايفي در زمينه 
  .  مديريت وثيقه در شرايط اضطرار براي آن طراحي شده است

سك نقدينگي منتج از سامانه ساتنا اين در حالي است كه در ايران هرچند سامانه تابا جهت پوشش ري
عمليات اجرايي آن از تر،  به بيان دقيق. ه است، اما به سرعت پس از آن به كار گرفته نشده استطراحي شد
توسط شركت ملي انفورماتيك آغاز شد، اما هنوز به صورت كارا و موثر به كار گرفته نشده  1386اواخر سال 

گذر از سيستم تسويه خالص به ناخالص، با  دليل بهنكي ايران نه تنها كه سيستم بااست اين در حالي . است
ي ايران ها بانكعوامل مختلفي از جمله دولتي بودن اكثر  دليل بهنياز نقدينگي شگرفي مواجه شده بود؛ بلكه 

ي نمدولتي و ارائه تسهيالت تكليفي كه از توجيه اقتصادي برخوردار  دستورهايو موظف بودن آنها به اجراي 
با كمبود  - 1طرح هاي زودبازده كه عموماً به بانك نيز بازگردانده نمي شوند مانند ارائه تسهيالت به -باشند

ها منجر به  در اين دوره كاهش نرخ سود سپرده براين عالوه. يسه با قبل روبرو شده بودنقدينگي زيادي در مقا
از اين . مدت گرديده است هاي ديداري و كوتاه ردهدار به نفع سپ گذاري مدت هاي سرمايه تغيير تركيب سپرده

طالعات به عنوان مثال براساس ا. ها همواره در حال كاهش بوده است ماندگاري سپرده ،هاي اخير رو در سال

                                                            
 ).1387خرداد  29. (ها از منابع بانك مركزي يابي اضافه برداشت بانك ريشه -  1
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 1386ماه در پايان سال  20به  1384ماه در پايان سال  27دار از  هاي مدت در دسترس، ماندگاري سپرده
    1. كاهش يافت

بانكي از ، مجدداً نياز نقدينگي سيستم 2ريالي بانكي بينعدم فعاليت رسمي بازار  دليل بهشرايط  در اين
هزار ميليارد ريال در  14از  تامين گرديد به نحوي كه مقدار آن ها از بانك مركزي طريق اضافه برداشت بانك

در پاسخ به اين مساله، بانك  3.درسي 1386هزار ميليارد ريال در پايان سال  85به بيش از  1385پايان سال 
در  صرفاًها از بانك مركزي را  ، اضافه برداشت بانك1387نظارتي خود در سال  -مركزي در بسته سياستي

ها قابل اعمال دانست و جهت كنترل و تنظيم اين  مدت جدول نقدينگي بانك حد رفع مشكل مقطعي و كوتاه
از آنجا كه اين مساله نيز  4.ها از بانك مركزي وضع نمود شت بانكدادرصدي بر اضافه بر 34امر، هزينه ساالنه 

نيز بانك مركزي  1388ها به اضافه برداشت از بانك مركزي موثر واقع نشد، در سال  در كاهش توسل بانك
ها  اين سند از بانك 12حتي در ماده  نظارتي خود دنبال نمود و -رويكرد مشابهي را در بسته سياستي

 1389در سال  5.خط اعتباري و بدهي خود به بانك مركزي را تسويه نمايند، 1388يان سال خواست تا پا
التزام اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانك  ل اتخاذ سياست پولي انقباضي، وجهنيز بانك مركزي به دنبا

  6.اعمال نمود را مركزي

ه پولي انقباضي، بانك مركزي ملزم ب از اين رو در شرايط تورمي اقتصاد ايران و ضرورت اتخاذ سياست
مالي نقدينگي مورد  فه برداشت گرديد و مسئوليت تامينها به حساب اضا محدود نمودن امكان دسترسي بانك

بانكي ريالي تا  اندازي بازار بين نياز شبكه بانكي را به خود سيستم بانكي محول نمود و در اين بين با راه
از طرف ديگر جهت ايفاي وظيفه خود به عنوان . ها را رفع نمود بانك حدودي مشكل نقدينگي مورد نياز

 ،سامانهتابا را طراحي نمود و در كنار آن جهت اجرايي شدن عمليات اين  سامانهدهنده نيز  آخرين مرجع وام
  .بهادار را تنظيم نمود كه هنوز به مرحله تصويب نهايي نرسيده است موافقتنامه عمومي بازخريد اوراق

ه ساتنا در جهت سوق منتج از سامان ها بانكحقيقت بانك مركزي جهت مديريت ريسك نقدينگي  در
نزد يكديگر به بانكي مبتني بر توديع وجوه اعضا  بانكي، عالوه بر بازار بين ها به استفاده از منابع بين دادن بانك

ي سامانه رار مي دهد، با طراحشبه را تحت پوشش ق مالي يك كه عمليات تامين 7گذاري صورت سپرده سرمايه
تر را در ازاء  مدت ها به وجوه نقد مورد نياز در طول روز و يا با افق زماني بلند تابا امكان دسترسي بانك

                                                            
 ).1388تير،  11. (شود ها تا پايان سال وصول مي طلب بانك مركزي از بانك: ها از منابع بانك مركزي شيوه و روند اضافه برداشت بانك -  1
 ) .1389بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران (شروع به فعاليت نمود  18/4/1387ريالي رسماً از تاريخ  بانكي بينبازار  -  2
 .)1387خرداد  29. (ابي اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزيي  ريشه -  3
 .1387نظارتي شبكه بانكي كشور در سال  - بسته سياستي. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  -  4
 .1388نظارتي شبكه بانكي كشور در سال  - بسته سياستي. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -  5
  ).تابا(بهادار الكترونيكي  موافقتنامه عضويت در سامانه تسويه اوراق). 1388. (اسالمي ايران، اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري  -  6
 .1388بانكي ريالي و عملكرد آن در سال  بازار بين). 1389. (اسالمي ايرانبانك مركزي جمهوري   -  7
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اعتباري عضو، بلكه نزد بانك مركزي درنظرگرفته  ها يا موسسات تنها نزد بانك بهادار خود نه سپاري اوراق وثيقه
  1.است

باشند اما  يت در سامانه ساتنا برخوردار نميموسسات اعتباري از امكان عضو درحقيقت با وجودي كه
توانند با عضويت در سامانه تابا جهت تامين نقدينگي مورد نياز خود و يا حتي عرضه نقدينگي مازاد خود  مي

از طريق عمليات  ستد و قابل داد بهادار اوراق، موافقتنامهاين  1براساس ماده  2.به سيستم بانكي فعاليت نمايند
ده ويژه بانك مركزي و هاي سپر بانك مركزي و گواهي وراق مشاركت دولتي، اوراق مشاركتبازخريد شامل ا

اند و به صورت الكترونيكي نزد سامانه  مركزي منتشر شده باشند كه به تشخيص بانك بهاداري مي ساير اوراق
  .اند ثبت شده 3خزانه مركزي

اقدام به  تواند مي باشد ميعضوي كه فاقد نقدينگي كافي در حساب تسويه خود از اين رو در اين سامانه 
و با بهايي مشخص نسبت به بهادار به طرف مقابل نمايد با اين تعهد كه در زمان آتي معين  اوراق فروش

مسئوليت ثبت مالكيت و تبادل اطالعات مربوط به  صرفاًاين سامانه . خواهد نمودن اقدام بازخريد آ
بانكي از طريق ساتنا را برعهده داشته و  ق و واريز سود اوراق و تسويه بينواست مبادله، تسويه مبادله اورادرخ

  ).3ماده ( گذاري اوراق را برعهده ندارد  طرفين، تعيين بهاي معامله و نرخ خدمات مربوط به مذاكره بين

جهت رفع  عضو نزد بانك مركزي ترونيكي توسطالك بهادار اوراقسپاري  با اين حال در صورت وثيقه 
بهادار  ي اوراقالتفاوت ارزش بازار به به محاسبه ماساتنا، بانك مركزي در نيازهاي نقدينگي در طول روز 

بهادار در  اوراق دريافتي از عضو و مبلغ پرداختي توسط بانك مركزي به صورت نسبتي از اصل ارزش بازاري
 .شود ميناميده  4بهادار اوراقگذاري  ازد كه تحت عنوان نسبت ارزشپرد بال تامين نقدينگي در طول روز ميق

از عضو دريافت نكرده و در اين حالت با ارائه تأمين نقدينگي در طول روز به عضو، بانك مركزي كارمزدي 
چنانچه ميزان وجه پرداختي تا پايان روز كاري . گيرد بهادار در وثيقه همچنان به عضو تعلق مي سود اوراق

التزام عدم  گردد و وجه ول اقدامات تنبيهي ميسط عضو تسويه نشود، عضو به تشخيص بانك مركزي مشمتو
  . باشد ايفاي تعهدات عضو بر عهده بانك مركزي مي

                                                            
  .1389تي شبكه بانكي كشور در سال نظار - بسته سياستي. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -  1

  
ها و موسسات اعتباري كه در ساتنا عضويت دارند مي توانند با  انه تابا چنين عنوان شده كه بانكعضويت در سام موافقتنامه 14با اين وجود در ماده  - 2

هاي سـاتنا و تابـا مشـاهده     افقتنامه عضويت در سامانهدر دو مواز اين رو تضادي بين مواد تنظيم شده . صالحديد بانك مركزي به عضويت تابا درآيند
 . شود مي

3 - Central Securities Depository (CSD). 
4 - Haircut. 
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بهادار ضبط شده ناشي از عمليات  بهادار يا عرضه اوراق اوليه اوراق در اين سامانه بانك مركزي براي عرضه
همچنين بانك مركزي براي خدماتي كه از طريق اين سامانه براي اعضا . كند زار ميمزايده برگ ،گذاري وثيقه

تك، آني و بالدرنگ انجام  ها به صورت تك اين سامانه تراكنشدر . كند نمايد، كارمزدي اخذ مي ارائه مي
. ردارندد و اعضا جهت مديريت ريسك خود از امكان تعيين و تغيير درجه اولويت دستور مبادله برخونشو مي
  مركزي نيز امكان تغيير اولويت دستورهاي مبادله موجود در صف، مله امكانات تنظيم شده براي بانكاز ج

توقف عمليات عضو، ايجاد محدوديت در برداشت و واريز براي يك يا چند حساب، وضع ضوابط مربوط به 
  .باشد مزايده اوراق و غيره مي

ين سامانه نيز در مرحله عمل از توانايي الزم جهت پوشش نياز شود كه طراحي ا با اين حال مشاهده مي
كننده  مركزي به عنوان مقام ناظر بر نظام پرداخت و مقام تضمين سيستم بانكي و ايفاي وظيفه بانك نقدينگي

مين مالي به در حقيقت محدود بودن اين شيوه تأ. ايمني مورد نياز در سيستم پرداخت برخوردار نخواهد بود
هاي  مشاركت بانك مركزي و گواهي سپرده مشاركت دولتي، اوراق بهادار در قالب اوراق ع خاص از اوراقسه نو

اين در حالي . شود ها به خط اعتباري در طول روز مي منجر به دسترسي محدود بانك ،ويژه بانك مركزي
ر طول روز و گسترش شرايط دسترسي به تأمين نقدينگي د بهادار واجد است كه امكان گسترش حوزه اوراق

مالي  هاي تأمين مالي از جمله تأمين وشمركزي به ديگر ر هاي دسترسي به اعتبارات بانك روشحوزه 
شرايط با در نظر گرفتن شرايط متفاوتي نسبت به موافقتنامه عمومي  اي به پشتوانه ديگر وثايق واجد وثيقه

تواند به  مي ،ها در طول روز دينگي مورد نياز بانكبه عنوان گام ديگري در تأمين نق ،بهادار بازخريد اوراق
  .ها بكاهد مقدار زيادي از مشكالت پيش روي بانك

هاي ايراني مؤيد اين نكته است كه  هاي موجود در پرتفوي بانك در حقيقت ارزيابي انواع مختلف دارايي
ندكي بهادار از حجم ا ، اوراقبلها و تسهيالت اعطايي تشكيل شده و در مقا حجم عظيمي از دارايي آنها از وام

بهادار  شود كه نسبت وام به اوراق مشاهد مي 9اساس ارقام مندرج در جدول  براي مثال بر. برخوردار است
هاي فعال در كشور امريكا كه سيستم پرداخت  هاي حاصله براي بانك هاي ايران در مقايسه با نسبت بانك

در كشورهاي فرانسه و آلمان به عنوان نمايندگاني از سيستم هاي فعال  فدواير در آن فعال است و بانك
  .العاده اندكي برخوردار است پرداخت تارگت، از مقدار فوق
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  ها بهادار به كل دارايي نسبت اوراق -  9جدول 
  )درصد(                                                                              

  1385  1386  1387  1388  1389  
  2/1  2/1  1/1  1/1  2/1  ايران
  2009  2010        
        6/18  04/19  امريكا
        26  26  فرانسه
        4/28  6/28  آلمان

  )www.bankscope.com، 1389اميدي نژاد (مĤخذ 

ولي  ،هرچند ارقام باالي حاصله براي كشور امريكا به دليل بازارمحور بودن اين كشور دور از انتظار نيست
سيستم محور در  شود كه در دو كشور فرانسه و آلمان به عنوان نمايندگاني از كشورهاي بانك ميمشاهده 

البته چون تأمين . هاي حاصله براي كشور امريكا است اين نسبت بسيار باالتر از نسبت ،پرداخت يورو
شرايط و در فدواير  واجدبهادار  سپاري اوراق از طريق وثيقه صرفاً ،ها در تارگت دو نقدينگي در طول روز بانك

ير جهت دهد، گيري تغي به نحوي تنظيم شده است كه از روش كارمزدي به سمت وثيقه) 2011(  اخيراً
محور و بازارمحور بودن كشورهاي فوق دور از  ها در مقايسه با بانك بهادار به كل دارايي تفاوت در نسبت اوراق

  .انتظار نيست

ق به خوبي بيانگر عدم وجود راي ايران در ارتباط با كشورهاي فوبا اين حال مقايسه نسبت حاصله ب
ين رو اتكاي از ا. باشد بهادار مورد نياز جهت پوشش تأمين نقدينگي در طول روز سيستم بانكي مي اوراق

ها نيز بر محدوديت پيش  بهادار موجود در پرتفوي بانك مجموعه اوراقبهادار در بين  صرف بر سه نوع اوراق
مشاركت دولتي،  ين مسئله تأكيد شده است كه اوراقهرچند همواره بر ا. ها خواهد افزود نكروي با
هاي  بهادار موجود در پرتفوي بانك سپرده بيشترين حجم اوراق  هاي اهيمشاركت بانك مركزي و گو اوراق

نياز سيستم بانكي را تواند منابع نقدينگي مورد  دهند، ولي اتكاي صرف به اين اوراق نمي ايراني را تشكيل مي
حتي با در نظر گرفتن ضرورت طراحي سيستم مديريت نقدينگي در طول روز بانك مركزي به عنوان آخرين 

  .دهي پوشش دهد مرجع وام
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توان به مشكل عدم وجود عمق زياد  را مي بهادار اوراقگذاري در  ها به سرمايه با اين وجود عدم تمايل بانك
بيشتر بازارهاي مالي ايران جديد بوده و ابزارهاي مالي  ،تر بيان دقيقبه . ت دادنسب 1در بازار مالي ايران

براي . باشند چندان از قدرت نقدشوندگي برخوردار نمي ،طراحي شده در اين بازارها نيز به واسطه جديد بودن
 ،1387در سال  و طال شروع به كار كرد و بازار معامالت آتي سكه 1387مثال بازار فرابورس ايران در سال 
اندازي شده  راه 1390بازار معامالت آتي شمش طال در فروردين  و 1389بازار معامالت آتي سهام در سال 

له ابزارهاي ماز ج .اند فعال نشده كنون تابازار آتي ارز و امكان اجراي قراردادهاي اختيار معامله نيز . است
ه نمود كه براي اولين بار توسط شركت هواپيمايي ماهان توان به صكوك اجاره اشار مالي نيز مي جديد تامين

  .مورد استفاده قرار گرفت 1389در اسفند 

ها در كشور امريكا و اتحاديه اروپا كامالً  بهادار در دسترس بانك ار موجود نيز در مقايسه با اوراقبهاد اوراق
تلف سررسيد و شرايط مختلف پرداخت هاي زماني مخ خزانه از دوره براي مثال در امريكا اوراق. است محدود

مشاركت دولتي ايران برخوردار  موجود از قابليت مقايسه با اوراقتنوع  در مقوله برخوردارند و از اين رو
شوند به عنوان  ها منتشر مي مركزي كه توسط بانك هاي سپرده ويژه بانك گواهي صرفاًهمچنين . دنباش نمي

 ،اين در حالي است كه عالوه بر اين ابزارها. اند امانه تابا شناخته شدهيكي ديگر از ابزارهاي مورد قبول س
اند و استفاده از آنها در سامانه  گرديده) ريالي و ارزي(ها مجاز به انتشار ابزارهاي ديگري مانند صكوك  بانك

  .باشدها در طول روز  تواند راهگشاي مشكل نقدينگي بانك تابا حداقل جهت تأمين مالي بين بانكي مي

همچنين از آنجا كه انتشار اوراق مشاركت دولتي و اوراق مشاركت بانك مركزي همواره با مشكالتي همراه 
از مقبوليت اندكي در خريداري شدن  ،است، براي مثال به دليل نرخ سود اندك در مقايسه با نرخ تورم

از اين رو عدم امكان مبادله آن در مشاركت به مبادله در بورس و  باشند و يا ملزم شدن اوراق ار ميبرخورد
توان چندان به موفقيت تابا با تمركز  سامانه خزانه مركزي طراحي شده توسط بانك مركزي، در مجموع نمي

سيستم بين بانكي و چه از طريق  طريق ها چه از صرف بر اين اوراق در تأمين نقدينگي در طول روز بانك
بهادار قابل معامله و همچنين نامشخص بودن  دود بودن مجموعه اوراقاز اين رو مح. بانك مركزي اميدوار بود

  .باشد از مشكالت فعلي در پيش روي سامانه تابا مي ،امكان استفاده از سامانه خزانه مركزي بانك مركزي

بايد بر حوزه ابزارهاي قابل معامله  ابتدا مي ،از اين رو جهت گسترش حوزه تأمين نقدينگي در طول روز
حوزه ارائه اعتبار را نيز بسط داد و  ،شرايط بهادار واجد توان با گسترش حوزه اوراق ثال ميبراي م. ه شودافزود

اي با اخذ  به سمت خطوط اعتباري در طول روز وثيقه ،بهادار هاي بازخريد اوراق موافقتنامهبه  از اتكاي صرف

                                                            
  .رجوع شود) 1388(افضلي در ارتباط با عمق زياد در بازار مالي ايران به  - 1
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شار گواهي سپرده طال يا تتوان با ان مي در اين زمينه. گيري نمود كارمزد و سقف خطوط اعتباري نيز جهت
  .گواهي سپرده ارزي اقدامات مؤثري را انجام داد

ها  هاي غيرجاري برخوردار نبودند، امكان لحاظ نمودن اين وام ها از سطح بااليي از وام در صورتي كه بانك
اعتباري در طول روز هايي موجود بود كه به پشتوانه آنها بانك مركزي به ارائه خطوط  به عنوان دارايي

و موسسات ها  توسط كليه بانك اعتباري تسهيالت البته در صورت بررسي ارزيابي اعتباري مشتريان. بپردازد
بندي دروني و در كنار آن تنظيم و طراحي روشي توسط بانك مركزي در  سيستم رتبهاعتباري براساس 

هاي واجد  ها در گروه دارايي ن لحاظ شدن اين وامامكا ،بندي اعتباري دروني رتبه هاي ارزيابي و تأييد مدل
  .اي در طول روز با كارمزد معيني موجود بود شرايط تأمين اعتبار وثيقه

شرايط به بعد موكول شده  بهادار واجد ، امكان معرفي ديگر اوراقتاباي معرفي شده امانهاين در س بر عالوه
ريسك نقدينگي بالدرنگ مطرح است و بانك مركزي مديريت  ،در حالي كه در سيستم تسويه پرداخت. است

را مورد توجه قرار  شرايط اضطرار ،بايد از قبلو هموار اي كارا  به عنوان مقام مسئول در ارائه سيستم تسويه
  . طراحي نموده باشد هاآن مديريت داده باشد و راهكارهايي براي

و سامانه  ؛بهادار جديد  برگهگذاري يك  شزم جهت ارزبانك مركزي بايد از آمادگي ال ،به عنوان مثال
ر صورت عدم د. دربط برخوردار باش هاي ذي تراكنش طراحي شده نيز بايد از فرايندهاي الزم جهت انجام

هاي عميق حاصله در شرايط اضطراري در سيستم تسويه ناخالص  از پوشش شكاف برخورداري بانك مركزي
  .تر كل سيستم مالي را با اخالل مواجه نمايدتواند با اعماقي شديد آني، اين مشكل مي

اي كه در ارتباط با سامانه تابا و محدوديت  هاي ممكن مورد استفاده، مسئله عالوه بر مقوله ابزارها و روش
در حقيقت . گذاري آنها است اوراق و قيمت گذاري  عدم نياز به سيستم جامع ارزشفعلي آن مطرح است، 

اساس ارزيابي طرف فروشنده در دسترسي  اوراق بر گذاري صفر و ارزشر با ريسك بهادا راقاتكاي صرف بر او
گذاري  هاي قيمت سازي مدل هآمادگي الزم در بانك مركزي جهت پياد ،به تسهيالت نقدينگي در طول روز

بهادار  اوراقمعرفي بهادار و يا حتي  سپاري اوراق اي جهت وثيقه سامانهبهادار و امكان بسط سامانه تابا به  اوراق
  .سازد در تابا را فراهم نمي اجارهها مانند صكوك  جديد عرضه شده توسط بانك

وز، بانك هاي جديد تأمين مالي نقدينگي در طول ر از اين رو ضروري است در كنار معرفي ابزارها و روش
كت ملزم به مبادله ارمش البته در صورتي كه اوراق. بهادار نيز مجهز شود گذاري اوراق مركزي به سيستم ارزش

ربط  كننده ارزش اوراق و نحوه ارتباط بين سامانه ذي بهادار شوند، بايد در خصوص نهاد ارزيابي در بورس اوراق
  . گيري مجدد شود و سامانه ساتنا تصميم ،بهادار و تسويه وجوه گذاري مركزي اوراق در شركت سپرده
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نيازهاي بسط و  اعتباري نيز از پيش  رتبه اساس برابي اوراق زيبهادار، ار گذاري اوراق عالوه بر مقوله ارزش
ها و چه از طريق بانك مركزي  ها چه از طريق ديگر بانك گسترش بازار تأمين نقدينگي در طول روز بانك

بندي اعتباري بيروني در بازار مالي ايران شروع به فعاليت  ت تا زماني كه مؤسسه رتبهقدر حقي. باشد مي
  .توان به كارايي بسط اين بازار اميدوار بود د، نميننموده باش

شود بانك مركزي جهت پوشش تأمين نقدينگي در طول روز سيستم بانكي به  همچنين توصيه مي
گذاري اين وثايق و اطالع دقيق  اي را طراحي نمايد كه وظايف ارزش پشتوانه وثيقه، سامانه مديريت وثيقه

در اختيار آنها  ،د شرايط و ميزان اعتبار ممكن در دسترس به پشتوانه وثايقاعضا از موقعيت روزانه وثايق واج
  .و بانك مركزي قرار گيرد

جهت مديريت و كنترل مناسب ريسك ناشي از اعطاي اعتبارات در طول روز نيز بانك مركزي بايد اصولي 
اي و  عتباري وثيقهدر حقيقت شرايط استفاده از هر يك از خطوط ا. كلي را در دو حيطه تنظيم نمايد

ها و مؤسسات  به عنوان مثال آيا بانك. ، بايد مشخص شود)بهادار تحت معامالت بازخريد اوراق(اي  هغيروثيق
زمان استفاده نمايند يا در شرايط خاصي امكان  توانند از هر يك از اين دو خطوط به صورت هم اعتباري مي

همچنين در ارتباط با . زد براي آنها در نظر گرفته شوداي با اخذ كارم استفاده از خطوط اعتباري وثيقه
شرايط در نظر گرفت و يا  هاي مختلف واجد توان حدودي در ارتباط با دارايي اي مي خطوط اعتباري وثيقه

. اي خاص لحاظ نمود هايي براي اعطاي اعتبار به پشتوانه برخي وثايق در صورت خروج از آستانه محدوديت
كيفيت اعتباري آنها ارتباط نزديكي با شايستگي اعتباري بانك يا موسسه اعتباري داري كه بها در مورد اوراق

  .ناشر دارد نيز بانك مركزي بايد استراتژي خاصي را از قبل طراحي نموده باشد

  بندي و پيشنهادات جمع. 7

 ،گت دومطالعه جامع انجام شده در حيطه مديريت ريسك نقدينگي دو سيستم پرداخت فدواير و تار
ي پرداخت، جهت جلوگيري از ها سيستممنسجمي در  وجود سامانه مديريت ريسك نقدينگي بيانگر ضرورت
ي پرداخت، ها سيستمبه عنوان پيشروترين  ها سيستماز اين رو در اين . باشد مي يسيستم وقوع ريسك

ديريت سيستم پرداخت هاي مسئول م به عنوان مقام سيستم پرداخت يورووظايف خاصي براي فدرال رزرو و 
ها  دهنده در اين سيستم چند اين دو مقام به عنوان آخرين مراجع وام در حقيقت هر .گرفته شده است درنظر

  .طراحي شده است ورت شفاف و منسجمپردازند، اما وظيفه آنها به ص به ايفاي نقش مي

رداخت ايران كه به صورت اين در حالي است كه در سيستم پرداخت ساتنا به عنوان مهمترين سيستم پ
زي و را انجام مي دهد، وظايف مدوني براي بانك مركهاي با حجم باال  تراكنشناخالص و آني عمليات تسويه 
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گيري سامانه  حقيقت پس از شكل در 1.دهنده درنظر گرفته نشده است وام نحوه ايفاي نقش آخرين مرجع 
هاي بانكي و ضرورت  خصوص كاهش نرخ سپرده ران، بهساتنا كه خود با تحوالت ديگري در عرصه اقتصاد اي

هاي زودبازده همراه بوده و همچنين وقوع شرايط تورمي و اقتصادي  اعطاي تسهيالت تكليفي به طرح
هايي بر  شاهد اعمال محدوديت صرفاًرديده، ها گ مناسب كه خود منجر به افزايش مطالبات غيرجاري بانك نا

كنون به صورت  ايم كه اين سامانه نيز تا بوده برداشت و طراحي سامانه تابا  فهاضاها به خطوط  دسترسي بانك
  .كامل و عملياتي به كارگرفته نشده است

 صرفاًمركزي،  ي انجام شده از بانكها برداشت در حقيقت بانك مركزي با اعمال نرخ بهره باالتر بر اضافه
مسئول عملكرد مناسب و روان خود به عنوان مقام  هزينه بيشتري بر سيستم بانكي وارد نموده است و براي

حتي به عنوان آخرين مرجع  - گياي بسنده، شفاف و مدون در خصوص تامين نقدين پرداخت، وظيفه سيستم
ريالي، تا حدودي  بانكي بيناندازي بازار  شايان ذكر است در اين دوره با راه. تنظيم ننموده است - دهنده  وام

روز سيستم بانكي تامين شده است اما اين مساله نبايد به منزله عدم ضرورت تنظيم نياز نقدينگي در طول 
  .دهنده تلقي شود خصوص آخرين مرجع وام دقيق وظايف بانك مركزي در

اندك بودن حجم  دليل بهركل د ينگي در طول روز  بانك مركزي نيزخصوص سامانه تابا و تامين نقد در
هاي  موافقتنامهن خط اعتباري و يا حتي توان چندان اميدوار بود كه اي نمي ها كبانبهادار از سبد دارايي  اوراق

بازخريد انجام شده در زمينه اوراق معرفي شده بتواند نياز نقدينگي در طول روز سيستم را در شرايط عادي 
اي مورد ريزي زيرساخت ه بهادار و پايه گسترش حوزه اوراق از اين رو ضرورت. دسبي پوشش دهبه نحو منا

مدت بر حجم  رود در بلند به اين ترتيب انتظار مي. شوند مينياز آن از جمله نيازهاي ضروري اين سامانه تلقي 
هاي الزم جهت طراحي ابزارهاي جديد  سسات اعتباري افزوده شده و زمينهو مو ها بانكبهادار پرتفوي  اوراق

تري را براي طراحي ابزارها به  ي متنوع، زمينه مناسبمالي فراهم شود، زيرا نياز كاربردي سيستم به ابزارها
  .دنبال خواهد داشت

مركزي با  ي بانكا دهي وثيقه بيشتر، طراحي امكان وام شرايط واجدهمچنين عالوه بر معرفي ابزارهاي 
ق اف تواند ميكارمزد معين، ها در شرايط خاص و تا سقف خاصي از اعتبار و با نرخ  سپاري اين دارايي وثيقه

بهادار موجود در بازار مالي  در حقيقت محدود بودن انواع اوراق. تري را دراين راستا به تصوير بكشد مناسب
البته . شود ميهاي مختلف تامين مالي به پشتوانه اين اوراق  ر به ضرورت طراحي و تمركز بر روشايران، منج
  .قرار گيرد نيز مورد استفاده بانكي بيندر تامين مالي  تواند مياين روش 

                                                            
ازي ساختار مناسب مديريت ريسك نقدينگي و به ويژه مـديريت ريسـك   س عدم پياده دليل بهها و موسسات اعتباري نيز  شايان ذكر است خود بانك - 1

  .شوند شناخته مي ها هاي نقدينگي زياد بانك و شكل گرفتن نياز نقدينگي در طول روز، يكي از عوامل اصلي ناكارايي سيستم پرداخت
  
 



 

                                                                                  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام اولين همايش بين  
  

۴۴ 
 

اي در  بهادار در بازار مالي ايران، شايد بتوان با انجام مطالعه محدود بودن دامنه اوراق دليل بهبراين  عالوه
حسب  ، تا حدودي اين نياز را برشرايط واجدهاي  قدينگي مورد نياز به پشتوانه وامزمينه ارزيابي امكان تامين ن

  .تامين نمود انكيب بينمورد از طريق بانك مركزي و بازار 

در كنار روش هاي مختلف تامين مالي مورد نياز، بايد به اين مساله توجه شود كه بانك مركزي به عنوان 
ها برخوردار بوده و  بهادار و وام گذاري اوراق الزم در زمينه ارزش مقام راهبر در سيستم تسويه بايد از امكانات

بندي  هاي رتبه عتباري يا مدلبندي ا بايد توسط موسسات رتبه ها داراييشرايط شناختن اين  در زمينه واجد
براين، طراحي روش هاي كنترل ريسك  عالوه. تجهيز شودو موسسات اعتباري ها  اعتباري دروني بانك
هاي تامين اعتبار در طول روز بانك مركزي از  تابا و همچنين در روش هاي ساتنا و نقدينگي در سامانه

  .  دارنداهميتي كليدي برخور
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  دهيچك
سـنتي از نظـر امنيـت و    و  بانكـداري الكترونيـك  ميـان   تفـاوت اين پژوهش بـا هـدف بررسـي    

در  منطقـه شـمال غـرب تهـران     شعبه كن بانك تجارتدر  كاربرپسند بودن از ديدگاه مشتريان
مشتريان بانك تجارت شمال غرب جامعه آماري تحقيق شامل . صورت گرفته است  1390سال 

نفـر شناسـايي    420بود كه با بانكداري الكترونيك آشنايي داشتند، كه از ميان مشتريان تهران  
نفـر   201شد و از اين تعداد با روش نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از جـدول مورگـان   

پايـايي  . هـا بـر اسـاس مصـاحبه و پرسشـنامه انجـام گرفـت       آوري دادهروش جمع.  انتخاب شد
بـه دسـت آمـد و همـين طـور از روايـي        8579/0فاده  از روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه با است

، كه پرسشنامه به تأييد متخصصـين حـوزه   محتوا به منظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد
ايـن پـژوهش از نظـر هـدف كـاربردي و روش جمـع آوري        .مديريت بازرگاني و بانكداري رسيد
در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل اطالعـات از روش آمـار   . اطالعات آن كتابخانه اي مي باشد

زوج شـده، آنـوا   T ،tهاي آزمون (و استنباطي )توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار(توصيفي 
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نتايج تحقيق نشـان داد  . گرفتصورت  spss نرم افزار  توسطپردازش داده ها  استفاده شد و ).و
، تفـاوت وجـود دارد   كاربرد درسـت بـودن   و از نظر امنيت بين بانكداري الكترونيك و سنتي كه

سـتفاده  در ميان خدمات بانكداري الكترونيك بيشترين ميـزان ا  همچنين يافته ها نشان داد كه
بـراي مشـتريان داراي راحتـي و     posدسـتگاه  مـي باشـد،    پردازمشتريان از دستگاه هاي خـود 

 بيشـترين بـراي مشـتريان داراي    بانـك  است، اينترنـت  بيشتريكيفيت  و همين طور جذابيت 
مي باشد و همين طور يافته ها نشان داد كه بيشترين حضور مشـتريان در بانـك بـه     پيچيدگي

ميـزان  خـود پـرداز بيشـترين    طريـق  در ميان خدمات ارائه شـده از  دليل انتقال وجه مي باشد، 
 طريـق اينترنـت بانـك    در ميان خدمات ارائه شـده از  ،دريافت وجه مي باشد مربوط به استفاده

در ميـان خـدمات ارائـه شـده از     و  خريد آن الين مـي باشـد   مربوط به ميزان استفادهبيشترين 
 .مي باشد پرداخت قبوض مربوط به ميزان استفادهبيشترين   تلفنبانك موبايل بانك وطريق 

  
  تلفن بانك، موبايل بانك، اينترنت بانكبانكداري سنتي، بانكداري الكترونيك،  :واژگان كليدي

  
  

  مقدمه - 1
الخصـوص سـاختارهاي   هـاي مختلـف جامعـه علـي    تاثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمـي در فعاليـت  

با توجه به تحوالت صورت . شوداقتصادي، موجب ايجاد تحول و تجديد، در نگرش سنتي به تجارت و بازار مي
هاي تاثيرگذار در اقتصاد، بـيش  عنوان ارگانها بههاي مالي، نقش بانكگرفته در ساختارهاي اقتصادي و نظام

. يير كننـد ها نيز همگام با تحوالت موجود تغطلبد كه بانكبنابراين، مي. تر و مهمتر شده استاز پيش پررنگ
هـا بـا   امروزه اكثر بانـك . وري اطالعات و ارتباطات، بحث بانكداري الكترونيك استيكي از مصاديق عمده فنا

هاي رقابتي و شـرايط  ها با توجه به تغييرات سريع در موقعيتپويا روبرو هستند و تمامي بانكمحيطي كامال 
از سـوي ديگـر، مشـتريان    . انـد حاكم بر بازار، جذب و حمايت مشتريان تجاري را سرلوحه خـويش قـرار داده  

-ا انجـام مـي  هاي بانك و امنيت حاكم بر بانكـداري الكترونيـك خـدمات خـويش ر    براساس ميزان توانمندي

  .[1]دهند
. هاي فراواني شده است گذاري هاي دنيا، سرمايه هاي اخير در بخش فناوري اطالعات بانك در سال

هاي راهبردي  هاي سريع فناوري اطالعات در زمان كوتاه، سياست ها به رغم پيشرفت برخي از اين بانك
تدوين و طراحي ) صورت كامالً پويا به(فناوري اطالعات خود را حتي براي دوره هاي پنج و يا ده ساله 

ميالدي، بانكهاي دنيا دريافتند كه براي ارائه خدمات بهتر در نظام بانكي  70چند از اوايل دهه  هر .اند كرده
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اما طي اين سالها در كشور ما حركتها و تغييرات اندكي  ناگزير از حضور در فرآيند فناوري اطالعات هستند،
كه طي سه سال گذشته به دنبال شكل گيري شوراي راهبردي بانكداري الكترونيك صورت گرفته است تا اين

شتاب بيشتري  1در بانك مركزي و همچنين كوششهاي فراوان بانكها، روند گسترش بانكداري الكترونيكي
كه عموماً (هاي سنتي ارائه خدمات بانكي  با رشد سريع فناوري اطالعات و ارتباطات، روش .[9]يافته است

در صنعت  2ريزي مجدد فرآيندهاي كاري زير سؤال رفته و ضرورت بازبيني و طرح ،)باشند بتني بر كاغذ ميم
  .[6] شود بانكداري بيش از پيش احساس مي

بانكـداري مبتنـي    -2بانكداري مبتني بـر وب،  -1تكنولوژي بانكداري الكترونيك خدمات متنوعي را از طريق 
پيـام   -6بانكداري به كمك فكس   -5بانكداري كيوسكي،  -4نكداري تلفني با -3بر فناوري تلفن هاي همراه،

بانكـداري مبتنـي بـر     -pos  9بانكداري مبتني بـر دسـتگاههاي    -8بانكداري مبتني بر خود پرداز  -7كوتاه 
اما علي رغم گستردگي شـيوه هـاي اسـتفاده از بانكـداري الكترونيـك،       .[4]كارتهاي هوشمند ارائه مي دهد 

كه طبق يك نظر سنجي در  طوريه ب. داري سنتي هنوز هم از سوي اكثريت مردم پذيرفتني تر مي باشدبانك
درصـد از پاسـخ    55اعالم گرديـد،  ) 1388(شهر تهران كه نتايج آن در كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيك

ز پاسخ دهنـدگان تنهـا   درصد ا 46دهندگان به نظر سنجي  با بانكداري الكترونيك آشنايي نداشتند، بيش از 
درصد از كساني كه استفاده نمي كردند  37هاي خود پرداز براي دريافت وجه استفاده مي كردند،  از دستگاه

درصد از اسـتفاده كننـدگان معتقـد بودنـد كـه       72و  اعالم كردند كه عالقه به استفاده از اين سيستم ندارند
لذا در ايـن مقالـه در پـي آن هسـتيم كـه دريـابيم چـه        . هنگام استفاده از اين سيستم دچار مشكل شده اند

عواملي مانع رشد بانكداري الكترونيك در حدي قابل قبول شده است؟ بنابر اين در اين مقاله به قيـاس بـين   
بانكداري الكترونيك و سنتي در بانك تجارت از نظر امنيـت و كـاربر پسـند بـودن از ديـدگاه مشـتريان مـي        

   .پردازيم
  
  موضوع ادبيات - 2
  بانكداري الكترونيك -1- 2

ترين خدمات در حوزة تجارت الكترونيك است كه بر پاية افزايش   بانكداري الكترونيك، يكي از موفق
به عبارت ديگر، اين روش . افزوده بنا شده است ارزش  رضايتمندي مشتريان مبتني بر دسترسي به خدمات

هاي الزم   هاي خود و انجام تراكنش  ة بانكي به حسابخوبي توانسته است مسير دسترسي مشتريان شبك به
درصد كاربران اينترنتي در كشورهاي اروپايي از بانكداري  40تا  30در حال حاضر، . را متحول كند

                                                 
1  Internet Banking (IB) 
2 Business Process Reengineering (BPR)  
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انگيز فناوري اطالعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و  توسعه شگفت .[9]كنند  الكترونيــك استفاده مي
هاي جاري بانكداري را نيز متحول و  ها، روش كردن فرآيند كار مشتريان بانك ادهبانكي جهان، عالوه بر س

  . دگرگون ساخته است
 ،ها از دهه پـيش  كردن فعاليت بانكي بدانيم، در اكثر كشورها بانك اگر بانكداري الكترونيكي را الكترونيكي

هـم   ايرانفهوم را تمام كشورها داشتند و پس بانكداري الكترونيكي به اين م. وع به استفاده از رايانه كردندرش
و با به وجـود آمـدن اينترنـت     1991مفهوم ديگر بانكداري الكترونيكي كه در سال . ه استبهره نبود از آن بي

هـا كـار خـود را بـا مراجعـه بـه فضـاي         ها بتوانند بدون مراجعـه بـه شـعبه    شكل گرفت آن است كه مشتري
دهنـد تـا از    ه خدمات بانكـداري الكترونيكـي بـه مشـتري امكـان مـي      يارا ها در بانك. الكترونيكي انجام دهند

هـاي   و ماشـين  1هـاي فـروش   شده، رايانه شخصـي، تلفـن ثابـت، تلفـن همـراه، پايانـه       هاي سازماندهي شبكه
  : به شرح زير مي باشدچهار دوره تحول در نظام بانكداري  . استفاده كنند 2خودپرداز
در اين دوره كه نقطه آغاز كاربرد رايانه در نظام بانكداري  : 3شت باجهخودكارسازي پ: دوره اول) الف

اي  ها، به صورت دسته ، اطالعات و اسناد كاغذي توليدشده در شعبه٤هاي مركزي با استفاده از رايانه ،باشد مي
ود به ثبت محد ،كاربرد اصلي رايانه ،در اين دوره. شود به مركز ارسال و شبانه پردازش روي آنها انجام مي

  . هاي رايانه اي است دفاتر و تبديل كاغذ به فايل
شود كه كارمند شعبه در حضور  اين دوره از زماني آغاز مي :5خودكارسازي جلوي باجه: دوره دوم) ب

امكان انتقال  ،1970از  اواخر دهه . كند مشتري عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي ثبت و دنبال مي
هاي شخصي امروزي بودند، از  كه به ظاهر شبيه به رايانه ٦ها كارگيري پايانه ز طريق بهپيوسته اطالعات ا

در اين دوره كارمندان شعبه قادر شدند  .هاي بزرگ مركزي فراهم شد طريق خطوط مخابراتي و رايانه
كنان خود را ها نتوانستند كار بانكدوره، در اين . هاي جاري دسترسي داشته باشند پيوسته به حساب صورت به

  . ها باشند وجود داشت كنندگان به بانك زيرا هنوز نياز به افرادي كه پاسخگوي مراجعه ؛كاهش دهند
آغاز شد  80در اين دوره كه از اواسط دهه  :هايشان كردن مشتريان به حساب متصل: دوره سوم) ج

تلفن يا مراجعه به دستگاه  يعني مشتري از طريق. هايشان فراهم گرديد امكان دسترسي مشتريان به حساب
خودپرداز و استفاده از كارت هوشمند يا كارت مغناطيسي يا كامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا 

  . دهد كند و ضمن انجام عمليات دريافت پرداخت، نقل و انتقال وجود به صورت الكترونيكي انجام مي مي

                                                 
1  POS= Point Of Sale 
2 ATM= Automatic Teller Machine 
3  Back Office Automation 
4  Main Frame 
5 Front Office Automation 
6  Terminals 
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سـازد عبارتنـد از توسـعه     قبـل و بعـد متمـايز مـي     هـاي  هاي دوره سوم كه آن را از دوره ترين ويژگي مهم
هاي ارتباطي مشتريان بـا   هاي مكانيزه در جلوي باجه و پشت باجه و همچنين توسعه سامانه اي سامانه جزيره
  . ١بانك بانك و فاكس هايشان مانند خودپرداز و تلفن حساب
آخرين  :ام عمليات بانكييكپارچه سازي سامانه ها و مرتبط كردن مشتري با تم: دوره چهارم) د

آمده از سه دوره قبل به طور كامل مورد  دست دوره تحول در نظام بانكي زماني آغاز مي شود كه همه نتايج به
در اين دوره . الكترونيكي انجام شود طور آنها برطرف گردد و همه عمليات بانكي به تتوجه قرار گيرد و مشكال

  . طور دقيق و منظم اطالعات مورد نيازشان را كسب نمايندتوانند به  هم بانك و هم مشتريان مي
خدمات  ،يا محل كار خود خانهدهد كه از  كي اين امكان را به مشتري ميندر دوره چهارم، سامانه يكپارچه با

جويي واقعي در نيروي انساني به  در اين دوره صرفه. متعارف خود را از سامانه الكترونيكي بانك دريافت نمايد
كند و ابزار تعامل دو طرف يعني مشتري و  به طور كامل حالت الكترونيكي پيدا مي ،آيد و پول مي وجود

اين در حالي است كه در دوره سوم مشتري براي دسترسي به خدمات بانكي . بانك، خدمات الكترونيكي است
افت وام يا خدمات در دوره چهارم مشتري حتي براي دري. نياز نبود از اسناد كاغذي و كارهاي دستي بي

  .[3]باشد نياز از مراجعه به بانك مي هاي بانك بي اي و يا ديگر سرويس بيمه
بـر حسـب امكانـات و     ،بانكداري الكترونيكي يك مفهوم عام براي توسعه خدمات بانكي است و در نتيجـه 

  : شود كه شامل ها و انواع مختلفي ارائه مي نيازهاي بازار در زيرشاخه
  ؛٢رنتيبانكداري اينت •
  هاي مرتبط با آن؛  و فناوري ٣بانكداري مبتني بر تلفن همراه •
  بانكداري تلفني؛  •
  بانكداري مبتني بر نمابر؛ •
  ؛٤بانكداري مبتني بر دستگاه هاي خودپرداز •
 ؛ ٥هاي فروش بانكداري مبتني بر پايانه •

  .[3]هاي الكترونيكي بانكداري مبتني بر شعبه
  
  

                                                 
1  Tele Fax Banking 
2  .  internet banking 
3  M-Banking = Mobile Banking 
4 ATM= Automated Teller Machine 
5 POS= Point Of Sale 
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  كي بانكداري الكترونيمزايا-1-1-2
از ديـد  . توان از دوجنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد مي مزاياي بانكداري الكترونيك را

بـراي   هـاي متعـدد  ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي بـه كانـال  جويي در هزينه توان به صرفه مي مشتريان
هـا در  افزايش شـهرت بانـك   ايي چونهتوان به ويژگي از ديد موسسات مالي مي. انجام عمليات بانكي نام برد

وي مشـتريان جديـد   جها، ايجاد فرصت براي جستبانك رغم تغييرات مكاني ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي
براسـاس  . جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت كامـل را نـام بـرد    در بازارهاي هدف، گسترش محدوده

كانالهاي توزيـع   تمركز بر: مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند ازترين مهم، "ديتا مونيتور" تحقيقات مؤسسه
  .[10]تجارت الكترونيك جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي

مدت نيـز قابـل بررسـي     مدت و بلند مدت، ميان  هاي كوتاهالبته مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاه 
كمتـر از  (مدت   مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه نگهداري و جذب مشتري از جمله رقابت يكسان،. است

سـازي   يكپارچـه : مزايـاي بانكـداري الكترونيـك عبارتنـد از    ) ماه 18از  كمتر(مدت   در ميان. هستند) يكسال
ي مناسب هامديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانال هاي مختلف،كانال

 ،مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمـد  كاهش هزينه پردازش معامالت، ارائه خدمات بهو  هاي مطلوبويژگي با
  .[11]و  [2]هستند مدت بانكداري الكترونيك نيز از جمله مزاياي بلند

 
 كيالكترون يموانع بانكدار -2-1-2

نوآوري، باال بودن هزينه خريد تجهيزات مورد  ، كمبود خالقيت وازدارنده اقتصادي، مقاومت مشتريانعوامل ب
، تنگناهـاي فرهنگـي، آموزشـي و    ن بودن درآمـد سـرانه افـراد   ييو پا نياز عرضه خدمات بانكداري الكترونيك

سـطح پـايين دانـش فنـي      و استفاده از پول نقـد،  يوه سنتيل به كسب و كار به شيو تمااجتماعي در كشور 
مشـكل زبـان مـورد اسـتفاده از اينترنـت و بـه تبـع آن سيسـتم بانكـداري          ، رايانه اي و آشنايي بـا اينترنـت  

،عـدم توجـه بـه    يتهـاي خـدمات بانكـداري الكترونيكي   عدم آگاهي افـراد جامعـه نسـبت بـه مز     ،الكترونيكي
عـدم آشـنايي مناسـب    ، شناساندن و فرهنگ سازي براي استفاده از دستگاههاي نقطه فروش در سطح كشور

اركرد دستگاههاي خود پرداز،عدم تجهيـز و گسـترش مراكـز آمـوزش دانـش و ابزارهـاي       مشتريان با نحوه ك
از جمله  الكترونيكي و عدم برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان سيستم بانكي براي انتقال دانش جديد

  .[5]باشد يران ميك در ايالكترون يمشكالت و موانع بانكدار
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 بانكداري الكترونيكى امنيت در- 2- 2

دوام نخواهنـد   يامنيتـ  يوكارهـا  بـدون سـاز   يالكترونيك هاي بويژه سيستم سرويس ياطالعات هاي سيستم
ها را تضـمين كنـد،    را انجام دهند از جمله بايد تماميت داده يبايد وظايف مختلف يامنيت هاي آورد، سيستم

بـه مشـكالت را داشـته     يرسيدگ ناييها تخريب شد بايد توا ـ عمداً و يا سهواًـ داده  ياگر بنابر هر دليل يعني
 ييك مشتر ها در اين سيستم قابل تعريف باشد به عنوان نمونه دسترسي يباشد به عالوه بايد سطح دسترس

كه در اختيار اين افـراد   يامور بانك و يا رئيس شعبه تفاوت خواهد داشت و به عالوه اطالعات يبانك با متصد
. تغيير خواهـد كـرد   ها حجم اطالعات دريافتي آن اساس سطح دسترسيگيرد متغير خواهد بود و بر يقرار م

كرد تا همان گونه كه به شـكل   بيني بانك پيش اي در سيستم رايانه يبازرس يبرا يكار و به عالوه بايد ساز
 يمراجع ذيصـالح بازرسـ   ينيز از سو آيد بتوان از بانك الكترونيكي يبه عمل م ياز شعب بانك بازرس يسنت

به سيستم بايـد قبـل از ورود هويـت افـراد مـورد      ها و اجازه ورود  يبه عالوه در سطح دسترس. آورد به عمل
تنها پس از احـراز هويـت افـراد سـرويس مربوطـه در       يسنت يقرار گيرد همان گونه كه در بانكدار يشناساي

 هاي نسبت به سيستم يالكترونيك هاي گيرد با توجه به امكان تقلب بيشتر در سيستم يها قرار م اختيار آن
بايد مراحل ورود به سيستم مدام در حال تغيير و پيشرفت باشـد تـا امكـان نفـوذ افـراد سـودجو داده        يسنت
  .[7]نشود

هاي امنيتي شناخته شده استفاده نمايـد،   بايد از پروتكل در نهايت يك سيستم  مبادله الكترونيكي وجوه كارا
در اين خصـوص  . باشد هاي مبادله الكترونيكي وجوه مي اساسي سيستمهاي  زيرا مسائل امنيتي يكي از مؤلفه

 :هاي زير را به لحاظ امنيتي داشته باشد سيستم بايد ويژگي

  .اطالعات منتقل شده نبايد در دسترس افراد غيرمجاز قرار گيرد: ـ محرمانه بودن 1
اط برقـرار نمـوده را شناسـايي    هر كدام از طرفين معامله بايد بتوانند هويـت شـخص ارتبـ   : ـ تصديق هويت2

  .نمايند
  .طرفين بايد مطمئن باشند كه اطالعات به طور كامل منتقل شده است: ـ يكپارچگي3
  .كنند اعتماد داشته باشند طرفين بايد نسبت به سيستمي كه استفاده مي: ـ اعتماد4
  .هويت طرفين معامله براي اشخاص غيرمجاز مخفي باقي بماند: ـ مجهول ماندن 5
اينكه چه كسي هزينه كرده، چقدر، چطور، چگونه و كجا براي اشـخاص غيرمجـاز قابـل    : ـ غيرقابل رديابي 6

  .[8] رديابي نباشد
  
 پسند بودنكاربر -2-3
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بودن يكي از مباحث جديد فناوري هاي نوين مي باشد كه منجر به پذيرش بيشتر فناوري توسط  پسندكاربر 
ت و دقيقي از آن در اختيار نمي باشد لذا از جنبه هـاي مختلـف ماننـد    ولي تعريف درس. كاربران خواهد شد

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت....ويژگي هاي مورد نياز براي پذيرش فناوري توسط كاربران و 
  
  ميزان پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان -2-3-1
ورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد كـه ازجانـب       در هر كشوري هنگامي بانكداري الكترونيكي به صورت كامـل مـ   

عاتي به داليل زيادي سرمايه گـذاري مـي   الطاها در سيستم هاي  سازمان .مشتريان مورد پذيرش قرار گيرد
 صورت پذيرداگر پذيرش از جانب مشتريان  ،براي مثال در زمينه افزايش كيفيت خدمات و محصوالت كنند ،

در رويه خود در زمينه استفاده از سيستم جديد دارند و تمامي تـالش  ها تالش بيشتري براي تغيير  آنگاه آن
سيستمي كه باعث رضـايت مشـتري شـود باعـث افـزايش      زيرا  دهند،خود را براي پياده سازي آن انجام مي 

طـور   استفاده از آن مي شود و مي تواند به عنوان يك فاكتور ذهني از ميزان موفقيت سيستم باشد و همـين 
آن مي تواند به عنوان يك شاخص از موفقيـت سيسـتم اطالعـاتي و پـذيرش كـامپيوتر در مـوارد       استفاده از 

واكـنش آنهـا بـه آن     اگر استفاده كنندگان بـه سيسـتم و اطالعـات آن اعتمـاد نكننـد،     . خاص به حساب آيد
سيستم د و استفاده از ارموفقيت لزومĤ بستگي به كيفيت تكنيكي سيستم ند. سيستم ممكن است منفي باشد

هايي كه كاربران آنها را بي فايده مـي داننـد مـوثر     با ميزان اثر بخشي سيستم رابطه دارد و بنابر اين سيستم
   .نيستند

 
  مدل پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان-2-3-2

 در تحقيقـي بـه بررسـي فاكتورهـاي مـوثر بـر پـذيرش       ) 2004(1ترو پكارااينن و كاري پكارااينن وپانيالسپو
اين مدل شش فاكتور مهم را كـه بـر   . بانكداري الكترونيكي پرداخته اند و در اين زمينه مدلي را ارائه داده اند

ميزان استفاده بيشتر و راحت تر از بانكداري الكترونيكي موثر است رابيان مي كند كه تاكيد بيشـتر بـر ايـن    
امل عبارتند از سودمندي ادراكـي، سـهولت   اين عو.فاكتورها سب پذيرش بيشتر آن از جانب مشتريان ميشود

كاربري ادراكي، لذت ادراكي، اطالعات در مورد بانكـداري اينترنتـي، امنيـت و اختفـاي اطالعـات و كيفيـت       
كاربر پسند بودن تنها بخشي از اين عوامل از جمله سهولت كاربري ادراكي، لذت ادراكـي  . ارتباطات اينترنتي

  .شود كه در اينجا به توضيح اين موارد خواهيم پرداختو كيفيت ارتباطات را شامل مي 
  
  

                                                 
1Pikkarainen,Kari Pikkarainen, ,Pahnila Seppo    
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  و ميزان سهولت استفاده ادراكي  ميزان سودمندي ادراكي-2-3-3
عبارت است از درجه اي كه يك شخص عقيـده دارد يـك سيسـتم خـاص ميـزان        ميزان سودمندي ادراكي

ي باشد كه خود تابع عواملي همچـون  مهمترين فاكتور م  ميزان سودمندي ادراكي ".برد را باال مي عملكرد او
تسـهيالت موجـود مـي     -تجربه كـاري   -امنيت -درستي -صحت -رابطه دوستانه باكاربر -سرعت معامالت -

كـه يـك   عبارت اسـت از درجـه اي   عنصر مهمي است كه  نيز ميزان سهولت استفاده ادراكيهمچنين  .باشد
يعني هنگامي كه كاربرد سيستمي  ،وراحت استشخص فكر مي كند كه استفاده از يك سيستم خاص براي ا

  .كند تر از ديگري باشد كاربر آنرا انتخاب مي آسان
 
  لذت ادراكي -2-3-4

به صـورت بـالقوه جالـب و لـذت بخـش       تجهيزات الكترونيكيبه ميزاني كه يك فعاليت مربوط به استفاده از 
لذت ادراكي يـك انگيـزه    ،ه بيروني استكه يك انگيز سهولت استفاده ادراكي است گفته مي شود و بر خالف

طبيعي است كه هر چه ميزان رضايت فرد در رابطه با استفاده از سيستم بيشتر باشـد ايـن امـر    . دروني است
  .شود استفاده بيشتر از سيستم مي به موجب ميل بيشتر او

 
  كيفيت ارتباطات اينترنتي-2-3-5
تر از جملـه عوامـل مهـم در     استفاده از آن با قيمتي ارزانامكان دسترسي راحت تر به اينترنت و نيز امكان  

تمايل بيشتر براي استفاده از اينترنت مي باشد و در واقع دسترسي آسان به اينترنت از جمله زيـر سـاختهاي   
  . اصلي بانكداري الكترونيكي مي باشد

  
  روش تحقيق -3

ها مصوب  بر اليحه قانوني اداره امور بانكاين بانك بنا . هاي دولتي ايران است بانك تجارت يكي از بانك
 39اي بالغ بر  خارجي با سرمايه –از ادغام يازده بانك خصوصي داخلي و مشترك داخلي  1358مهرماه

بانك ايران و روس نيز به آن  1360تاسيس و سپس در سال  1358آذرماه سال  29ميليارد ريال در تاريخ 
شامل مشتريان بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران است كه با جامعه تحقيق،  .افزوده گرديد

بنابر اين با  .نفر شناسايي شد 420كه از ميان مشتريان اين شعبه  بانكداري الكترونيك آشنايي دارند،
نفري حجم نمونه اي معادل  420براي جامعه ساده روش نمونه گيري تصادفي  و  استفاده از جدول مورگان

 پژوهش مورد استفاده در اين روش .مي باشد 1390قلمرو زماني تحقيق خرداد  .محاسبه گرديد نفر 201
در اين تحقيق به  .كتابخانه اي مي باشدبر حسب هدف از نوع كاربردي و از نظر گردآوري داده ها  تحقيق
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سندي پرداختيم، كه مقايسه ميان بانكداري الكترونيك و سنتي از ديدگاه مشتريان و از نظر امنيت و كاربرپ
بر اساس ادبيات تحقيق مؤلفه هاي كاربر پسندي شامل كيفيت خدمات، راحتي و سهولت استفاده، جذابيت 

در مورد امنيت و كاربرپسندي بانكداري الكترونيك و سنتي براي جمع آوري اطالعات . و پيچيدگي مي باشد
بعد كاربرپسند بودن سوال  15و  بعد امنيت سوال 28كه  استفاده شدسوالي  43از پرسشنامه محقق ساخته 

  .دهدرا مورد سنجش قرار مي  آن
اسميرنوف استفاده  - ورفدر اين پژوهش، براي بررسي نرمال بودن توزيع جامعه آماري از آزمون  كولموگ

به همچنين  .توزيع نمرات متغيرهاي پژوهش از توزيع نرمال پيروي مي كند گرديد و نتايج نشان داد كه 
پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از  40ظور اندازه گيري پايايي، يك نمونه اوليه شامل من

ميزان پايايي با روش آلفاي  SPSSداده هاي بدست آمده از آن پرسشنامه ها و به كمك نرم افزار آماري 
ست كه پرسشنامه مورد بدست آمد، كه اين عدد نشان دهنده آن ا 8579/0كرونباخ محاسبه گرديد كه عدد 

به منظور سنجش روايي سواالت پرسشنامه از اعتبار محتوا . استفاده ، از پايايي الزم برخوردار مي باشد
حوزه  استفاده شد، كه بر اين اساس پرسشنامه به رؤيت و تأييدكارشناسان و متخصصان) صوري ،روايي(

 :يق شامل موارد زير مي باشدفرضيه هاي اين تحق.  رسيد مديريت بازرگاني و بانكداري

بين بانكداري الكترونيك و بانكداري سنتي در بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران : فرضيه اول 
  .از ديدگاه مشتريان از نظر امنيت تفاوت معني دار وجود دارد

شمال غرب تهـران  بين بانكداري الكترونيك و بانكداري سنتي در بانك تجارت شعبه كن منطقه : فرضيه دوم
  .از ديدگاه مشتريان از نظر كاربرپسند بودن تفاوت معني دار وجود دارد

بانك تجـارت شـعبه كـن منطقـه شـمال غـرب تهـران از         در ميان خدمات بانكداري الكترونيك: فرضيه سوم
    .تفاوت معني دار وجود داردبر اساس ميزان استفاده  ديدگاه مشتريان 

پرداخت ، دريافت صورت حسابانتقال وجه،( طريق اينترنتدمات ارائه شده ازدر ميان خ: فرضيه چهارم
بر اساس  در بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان  ،)الينخريد آن، قبوض

    .تفاوت معني دار وجود داردميزان استفاده 

پرداخت ، دريافت صورت حسابانتقال وجه، (موبايل بانك در ميان خدمات ارائه شده از طريق : فرضيه پنجم
بـر اسـاس ميـزان اسـتفاده      در بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان  )قبوض

    .تفاوت معني دار وجود دارد
پرداخـت  ، دريافـت صـورت حسـاب   انتقال وجه، (خودپرداز طريق در ميان خدمات ارائه شده از: ششمفرضيه 
بـر اسـاس    در بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهـران از ديـدگاه مشـتريان     )وجه ، دريافتقبوض

    .تفاوت معني دار وجود داردميزان استفاده 
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در  )پرداخـت قبـوض  و  دريافت صورت حسـاب (تلفنبانك در ميان خدمات ارائه شده از طريق : هفتمفرضيه 
تفـاوت معنـي   بر اساس ميزان استفاده  مشتريان  بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه

    .دار وجود دارد
دريافـت صـورت   انتقـال وجـه،   (حضور فيزيكي در شـعبه  در ميان خدمات ارائه شده از طريق : هشتمفرضيه 
در بانك تجارت شـعبه كـن منطقـه شـمال غـرب تهـران از ديـدگاه         )، دريافت وجهپرداخت قبوض، حساب

    .تفاوت معني دار وجود دارداستفاده بر اساس ميزان  مشتريان 
 بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديـدگاه مشـتريان   در ميان خدمات بانكداري : نهمفرضيه 

    .تفاوت معني دار وجود داردبر اساس راحتي و جذابيت 
ب تهـران از  بانك تجـارت شـعبه كـن منطقـه شـمال غـر       در ميان خدمات بانكداري الكترونيك: دهمفرضيه 

   .تفاوت معني دار وجود داردبر اساس پيچيدگي و قابل فهم بودن  ديدگاه مشتريان 
بانك تجارت شعبه كن منطقـه شـمال غـرب تهـران از      در ميان خدمات بانكداري الكترونيك: يازدهمفرضيه 

  .تفاوت معني دار وجود داردبر اساس كيفيت  ديدگاه مشتريان 
  
  ها و نتايج يافته -4

بـين   "فرضـيه اول تحـت عنـوان     در ارتباط با 1نتايج جدول  طور كه مشاهده مي كنيد، همان: اوليه فرض
بانكداري الكترونيك و بانكداري سنتي در بانك تجـارت شـعبه كـن منطقـه شـمال غـرب تهـران از ديـدگاه         

مشـاهده شـده در     t با توجه بـه ايـن كـه   نشان داد كه  ".مشتريان از نظر امنيت تفاوت معني دار وجود دارد
  .معني دار بوده بنابراين بين بانكداري الكترونيك و سنتي از نظر امنيت تفاوت وجود دارد  p≥/05سطح 

 مشتريان امنيت از ديدگاه مقايسه ميانگين نمره بانكداري الكترونيكي و سنتي از نظر: 1جدول 
  به كنبانك تجارت شع

انحراف ميانگين بانكداري
 معيار

t p 

 /69/3001 /486 05/3يكي الكترون

 /819 82/2 سنتي 

بـين   "تحـت عنـوان    دومدر ارتباط با فرضيه  2همان طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  :دومفرضيه 
بانكداري الكترونيك و بانكداري سنتي در بانك تجـارت شـعبه كـن منطقـه شـمال غـرب تهـران از ديـدگاه         
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مشـاهده    t نشان داد كه با توجه به ايـن كـه   ".اوت معني دار وجود داردمشتريان از نظر كاربرپسند بودن تف
كاربرپسـند بـودن   معني دار بوده بنابراين بين بانكداري الكترونيـك و سـنتي از نظـر      p≥/05شده در سطح 

  .وجود دارد معني داري تفاوت

 از ديدگاه ست بودنمقايسه ميانگين نمره بانكداري الكترونيكي و سنتي از نظر كاربرد در :2جدول 
  به كنبانك تجارت شع مشتريان

انحراف ميانگين بانكداري
 معيار

t p 

 /19/3001 /758 09/3الكترونيكي 

 /712 88/2 سنتي 

  
در ميان " ،تحت عنوان سومدر ارتباط با فرضيه  3همان طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  :سومفرضيه 

بر اساس  ك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان بان خدمات بانكداري الكترونيك
در ميان خدمات بانكداري  ، نشان داد كه".تفاوت معني دار وجود دارد با در نظر گرفتن امنيت ميزان استفاده

آن  پرداز و پس ازاز دستگاه هاي خود با در نظر گرفتن امنيت، ستفاده مشتريانالكترونيك بيشترين ميزان ا
همچنين سيستمهاي سنتي و . مي باشد تلفن بانكبوده و كمترين ميزان استفاده مشتريان از  اينترنت بانك

بانك و موبايل بانك استفاده بيشتري در ميان  تلفناز  حضور فيزيكي در بانك و انجام خدمات بانكي در شعبه
  .مشتريان دارد
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از ديدگاه مشتريان  بر اساس ميزان استفاده با در نظر خدمات بانكداري الكترونيك توزيع فراواني  -3جدول
  گرفتن امنيت

انحراف  ميانگين توضيحشماره
 معيار

ميزان استفاده از اينترنت بانك با درنظر گرفتن   1
  امنيت

18/3  36/1  

  28/1  45/2  ميزان استفاده ازموبايل بانك با درنظر گرفتن امنيت  2
  33/1  03/3  رفتن امنيتبا درنظر گ posميزان استفاده از   3
  31/1  96/3  ميزان استفاده از خودپرداز با درنظر گرفتن امنيت  4
  23/1  35/2  ميزان استفاده ازتلفن بانك با درنظر گرفتن امنيت  5
ميزان حضور فيزيكي در بانك با در نظر گرفتن   6

  امنيت
74/2  08/1  

  30/1  69/3  ميزان مناسب بودن نرم افزارهاي امنيتي  24
  30/1  02/3  ميزان مناسب بودن زيرساخت هاي مخابراتي  25
اطمينان به سيستمهاي الكترونيكي در مورد عدم   26

  افشاي اطالعات
15/3  25/1  

اطمينان به سيستمهاي سنتي در مورد عدم افشاي   27
  اطالعات

99/2  31/1  

ميزان مناسب بودن حمايت هاي قانوني از   28
  سيستمهاي الكترونيكي

81/2  15/1  

  
در " ،تحت عنوان چهارمدر ارتباط با فرضيه  4طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول همان :چهارمفرضيه 

 )خريد آن الين، پرداخت قبوض، دريافت صورت حسابانتقال وجه، ( ميان خدمات ارائه شده از طريق اينترنت
تفاوت معني ساس ميزان استفاده بر ا غرب تهران از ديدگاه مشتريان ر بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال د

ميزان استفاده مربوط به طريق اينترنت بيشترين در ميان خدمات ارائه شده از  نشان داد كه ، ".دار وجود دارد
  .مي باشد "انتقال وجه"ميزان استفاده مربوط به كمترين و "خريد آن الين"
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  اينترنت توزيع ميانگين و انحراف معيار ارائه خدمات از طريق:  4جدول  
انحراف  ميانگين توضيحشماره

 معيار

دريافت صورت  7
 حساب

91/2 51/1 

 54/1 62/2 انتقال وجه  8

 54/1 03/3 پرداخت قبوض 9

 36/1 23/3 خريد آن الين 10

  
در ميان  "، تحت عنوان پنجمدر ارتباط با فرضيه  5طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول همان :پنجمفرضيه 

در بانك تجارت  )پرداخت قبوض، دريافت صورت حسابانتقال وجه، (موبايل بانك ائه شده از طريق خدمات ار
 ، ".تفاوت معني دار وجود داردبر اساس ميزان استفاده  شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان 

پرداخت "ستفاده مربوط به ميزان ابيشترين  موبايل بانكطريق در ميان خدمات ارائه شده از  نشان داد كه
  .مي باشد "انتقال وجه"ميزان استفاده مربوط به كمترين  و "قبوض

  

  توزيع ميانگين و انحراف معيار ارائه خدمات از طريق موبايل باتك: 5جدول 
انحــــراف  ميانگين  توضيحشماره

 معيار 

 24/1 11/2 انتقال وجه 11

 37/1 54/2 پرداخت قبوض 12

دريافــــت صــــورت  13
 حساب

43/2 31/1 

در "در ارتباط با فرضيه ششم تحت عنوان،  6همانطور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  :ششمفرضيه 
پرداخت قبوض، دريافت ، انتقال وجه، دريافت صورت حساب(ميان خدمات ارائه شده از طريق خودپرداز 

زان استفاده تفاوت بر اساس مي يانمال غرب تهران از ديدگاه مشتردر بانك تجارت شعبه كن منطقه ش) وجه
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بيشترين ميزان استفاده د كه در ميان خدمات ارائه شده ازطريق خودپرداز، نشان دا".داردمعني دار وجود
  .باشدمي "پرداخت قبوض"و كمترين ميزان مربوط به  "دريافت وجه"مربوط به 

  پردازتوزيع ميانگين و انحراف معيار ارائه خدمات از طريق خود : 6جدول  
شمار

 ه

 انحراف معيار ميانگين توضيح

 21/1 75/3 انتقال وجه 14

 17/1 61/3 پرداخت قبوض 15

دريافت صورت  16
 حساب

68/3 27/1 

 22/1 92/3 دريافت وجه 17

در  "تحت عنوان،  هفتمدر ارتباط با فرضيه  7طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  همان :هفتمفرضيه 
در بانك تجارت شعبه ) پرداخت قبوضو  دريافت صورت حساب(شده از طريق تلفنبانك  ميان خدمات ارائه

،  ".كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان  بر اساس ميزان استفاده تفاوت معني دار وجود دارد
اخت پرد"بيشترين ميزان استفاده مربوط به تلفنبانك نشان داد كه در ميان خدمات ارائه شده از طريق 

  .باشد مي "قبوض

  توزيع ميانگين و انحراف معيار ارائه خدمات از طريق تلفنبانك: 7جدول 
انحراف ميانگين توضيحشماره

 معيار

 09/1 48/2 پرداخت قبوض 18

 17/1 32/2دريافت صورت حساب 19

  

در  "ت عنوان، تح هشتمدر ارتباط با فرضيه  8طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  همان :هشتمفرضيه 
انتقال وجه، دريافت صورت حساب، پرداخت (ميان خدمات ارائه شده از طريق حضور فيزيكي در شعبه 
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در بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان  بر اساس ) قبوض، دريافت وجه
حضور ت ارائه شده از طريق ، نشان داد كه در ميان خدما ".ميزان استفاده تفاوت معني دار وجود دارد

و كمترين ميزان استفاده مربوط به  "انتقال وجه"بيشترين ميزان استفاده مربوط به  فيزيكي در بانك
  .مي باشد "پرداخت قبوض"

  توزيع ميانگين و انحراف معيار مربوط به حضور فيزيكي در شعبه: 8جدول 
شمار

 ه

 انحراف معيار ميانگين توضيح

 19/1 47/2 انتقال وجه 20

 13/1 86/1 پرداخت قبوض 21

دريافت صورت  22
 حساب

08/2 08/1 

 25/1 23/2 دريافت وجه 23

در ميان  "تحت عنوان،  نهمدر ارتباط با فرضيه  9طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  همان :نهمفرضيه 
ان  بر اساس راحتي و خدمات بانكداري بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتري

  posدستگاه  الكترونيك بانكداري، نشان داد كه در ميان خدمات  ".جذابيت تفاوت معني دار وجود دارد
حضور فيزيكي در شعبه داراي كمترين  بوده و بانك تجارت شعبه كن در داراي راحتي و جذابيت بيشتري

     .راحتي و جذابيت مي باشد

 حراف معيار راحتي و جذابيت هريك از خدمات بانكيتوزيع ميانگين و ان: 9جدول 

 انحراف معيار ميانگين توضيحشماره

 39/1 21/3 اينترنت بانك 30

 35/1 04/3 موبايل بانك 31

 24/1 41/3 خودپرداز 32

 pos 56/3 27/1دستگاه  33

حضور فيزيكي در  34
 شعبه

21/2 14/1 
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در  "در ارتباط با فرضيه دهم تحت عنوان،  10ايج جدول مي كنيد، نتطور كه مشاهده  همان :دهمفرضيه 
ميان خدمات بانكداري الكترونيك بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشتريان  بر 

 بانكداري ، نشان داد كه در ميان خدمات ".اساس پيچيدگي و قابل فهم بودن تفاوت معني دار وجود دارد
بيشترين پيچيدگي و موبايل بانك داراي كمترين پيچيدگي داراي  براي مشتريان نكاينترنت با الكترونيك
همچنين حضور فيزيكي در شعبه نسبت به تمامي خدمات الكترونيك دراراي كمترين پيچيدگي . مي باشد
  .مي باشد

  توزيع ميانگين و انحراف معيار قابل فهم بودن و پيچيدگي هريك از خدمات بانكي: 10جدول 
انحراف ميانگين توضيحرهشما

 معيار

 27/1 09/2 اينترنت بانك  35

 22/1 41/3 موبايل بانك 36

 24/1 53/2 خودپرداز 37

 pos 19/3 24/1دستگاه  38

انجام امور بانكي در  39
 شعبه

78/3 17/1 

  
حت عنوان، در ارتباط با فرضيه يازدهم ت 11همان طور كه مشاهده مي كنيد، نتايج جدول  :يازدهمفرضيه 

در ميان خدمات بانكداري الكترونيك بانك تجارت شعبه كن منطقه شمال غرب تهران از ديدگاه مشـتريان   "
ديدگاه از  ميان خدمات بانكداري الكترونيك در، نشان داد كه ".بر اساس كيفيت تفاوت معني دار وجود دارد

خدمات بانكداري در شعبه داراي بيشـترين  و بعد از آن  داراي بيشترين كيفيت pos هاي دستگاهمشتريان، 
  .و موبايل بانك داراي كمترين كيفيت مي باشد كيفيت بوده
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  توزيع ميانگين و انحراف معيار كيفيت هريك از خدمات بانكي :11جدول 
انحراف ميانگين  شماره

 معيار 

 32/1 07/3 اينترنت بانك 40

 29/1 91/2 موبايل بانك 41

 27/1 21/3 خودپرداز 42

 pos 51/3 25/1دستگاههاي 43

خدمات سنتي بانكداري در شعبه  44
 هاي بانك

39/3 13/1 

  
  جمع بندي -5

طبق نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل پرسشنامه ها بين بانكداري الكترونيك و سنتي از نظر امنيت در 
 بانك تجارت شعبه كن نظر مشتريانوجود دارد و بانكداري الكترونيك از  معني داري ذهن مشتريان تفاوت

هاي افزارهاي امنيتي بانك براي سيستمزيرا مشتريان نرم  بيشتري از بانكداري سنتي مي باشد،داراي امنيت 
ينان دارند ولي در عين حال بانكداري الكترونيكي را داراي امنيت مناسبي دانسته و به اين نرم افزار ها اطم

 .ا براي پيشبرد برنامه هاي بانكداري الكترونيك خيلي مناسب نمي دانندهاي مخابراتي كشور ر ختزير سا
هاي بانكداري الكترونيك بيش از سيستمهاي بانكداري سنتي در زمينه عدم  همچنين مشتريان به سيستم

بانك  در ميان خدمات بانكداري الكترونيك نتايج نشان داد كه .خود اطمينان دارندافشاي اطالعات اقتصادي 
از  بيشترين ميزان استفاده مشتريان با در نظر گرفتن امنيت، رت شعبه كن منطقه شمال غرب تهرانتجا

. باشدمي تلفن بانكبوده وكمترين ميزان استفاده مشتريان ازآن اينترنت بانك پرداز و پس ازهاي خود دستگاه
بانك و موبايل بانك  تلفناز شعبه سنتي و حضور فيزيكي در بانك و انجام خدمات بانكي در همچنين سيستم

همچنين يافته ها نشان داد كه ميزان استفاده مشتريان از خدمات  .ميان مشتريان دارداستفاده بيشتري در 
 اين كه، كه اين يافته ها عبارت است از ارائه شده از طريق هر يك از خدمات الكترونيك متفاوت است

  :ديد مشتريانشعبه كن منطقه شمال غرب تهران از بانك تجارت در
 و "خريد آن الين"در ميان خدمات ارائه شده از طريق اينترنت بيشترين ميزان استفاده مربوط به : الف

  .مي باشد "انتقال وجه"كمترين ميزان استفاده مربوط به 
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و  "پرداخت قبوض"در ميان خدمات ارائه شده از طريق موبايل بانك بيشترين ميزان استفاده مربوط به : ب
  .مي باشد "انتقال وجه"ين ميزان استفاده مربوط به كمتر

و  "دريافت وجه"در ميان خدمات ارائه شده از طريق خودپرداز بيشترين ميزان استفاده مربوط به : ج
  .مي باشد "پرداخت قبوض"كمترين ميزان استفاده مربوط به 

مي  "پرداخت قبوض"مربوط به  در ميان خدمات ارائه شده از طريق تلفنبانك بيشترين ميزان استفاده: د
  .باشد

انتقال "در ميان خدمات ارائه شده از طريق حضور فيزيكي در بانك بيشترين ميزان استفاده مربوط به : ه
  .مي باشد "پرداخت قبوض"و كمترين ميزان استفاده مربوط به  "وجه

يك و سنتي از نظر كاربرپسند طبق نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل پرسشنامه ها بين بانكداري الكترون
وجود دارد و بانكداري الكترونيك از نظر مشتريان داراي كاربر  معني دار بودن در ذهن مشتريان تفاوت

دربانك تجارت شعبه كن  همچنين يافته ها نشان داد كه. پسندي بيشتري از بانكداري سنتي مي باشد
  :منطقه شمال غرب تهران از ديد مشتريان

داراي راحتي و جذابيت بيشتري در بانك تجارت   posن خدمات بانكداري الكترونيك دستگاه در ميا: الف
  .شعبه كن بوده و حضور فيزيكي در شعبه داراي كمترين راحتي و جذابيت مي باشد

در ميان خدمات بانكداري الكترونيك اينترنت بانك براي مشتريان داراي بيشترين پيچيدگي و موبايل : ب
همچنين حضور فيزيكي در شعبه نسبت به تمامي خدمات . كمترين پيچيدگي مي باشد بانك داراي

  .الكترونيك دراراي كمترين پيچيدگي مي باشد
داراي بيشترين كيفيت و بعد  posدر ميان خدمات بانكداري الكترونيك از ديدگاه مشتريان، دستگاه هاي : ج

  .ت بوده و موبايل بانك داراي كمترين كيفيت مي باشداز آن خدمات بانكداري در شعبه داراي بيشترين كيفي
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  چكيده

روز هفته از  7ت در ساع 24پذيري باالو ارايه خدمات پرداخت الكترونيكي به صورت  دسترسپايداري و 

سازي سوييچ بانكي در سطح تراكنش،  در اين مقاله با شبيهخت الكترونيكي است. پردا الزامات سوييچ

 تاثيرات سقف زمان پاسخ بر پايداري سوييچ پرداخت بررسي شدهاست. پارامترهاي مدل سوييچ شامل

متوسط زمان تعمير، متوسط زمان پاسخ و ظرفيت سوييچ است كه با در نظر گرفتن زمان پاسخ و متوسط 

پذيري حس شده توسط كاربر  دفي با توزيع نمايي، ميزان دسترسزمان تعمير به صورت يك متغير تصا

گرفته شده  ها به صورت يك فرآيند تصادفي با توزيع پواسن در نظر سازي شده است. ورود تراكنش مدل

پذيري حس شده در سقف زمان پاسخ مشخصي  كه بهترين دسترسدهد  مياست. نتايج به دست آمده نشان 

هاي ناموفق ناشي  افتد. با افزايش سقف زمان پاسخ، تراكنش ميهاي سوييچ دارد اتفاق  كه بستگي به شاخص

ebps/90-342 
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 هاي ناموفق زمان پاسخ تراكنش يابد و با كاهش مياز ناپايداري و خارج از سرويس شدن سوييچ افزايش 

الزم است توازن مناسبي بين خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ و يابد.  ميناشي از سقف زمان پاسخ افزايش 

ين دو خطا به حداقل برسد خطاي خارج از سرويس با توجه به متوسط زمان تعمير صورت گيرد تا مجموع ا

  د.پذيري حس شده توسط كاربران حداكثر شو و دسترس

خطاي ناشي از ؛ 2متوسط زمان تعمير؛ 1سقف زمان پاسخ؛پايداري سوييچ پرداخت الكترونيكي:ها كليد واژه

  .3ظرفيت سوييچ پرداخت؛ خطاي خارج از سرويس شدن سوييچ؛سقف زمان پاسخ

  مقدمه  1

يافته است. هاي بانكي بسيار افزايش  با افزايش روزافزون خدمات بانكداري الكترونيك اهميت پايداري سوييچ

ترسي به خدمات پذيري و عدم دس سايبرفيزيكي بودن فرآيندهاي پرداخت الكترونيكي و اثرات عدم دسترس

هاي مالي بوجودآمده و  هاي مالي به جامعه غيرقابل انكار است و مغايرت و هزينه پرداخت در افزايش استرس

  كند. ها تحميل مي ا به شهروندان و بانكهاي مضاعفي ر ها هزينه سفرهاي شهري و مراجعات حضوري به بانك

پس از پايان سقف زمان  هاي منتظر تعيين سقف مدت زمان پاسخ و خارج كردن تراكنش از صف تراكنش

هر چه سقف زمان دارد. پرداخت شبكه سوييچ پرداخت الكترونيكي و نقش بسيار مهمي در پايداري ،پاسخ

 ها سوييچرود و منابع پردازشي بيشتري در هاي منتظر باال شطول صف تراكن شود پاسخ باالتر باشد باعث مي

باعث ناپايداري ، هايواسط در صورت وجود سوييچو ي پرداخت ها سوييچبه خاطر كند شدن و  صرف شود

متر شدن سقف زمان پاسخ از حد مشخص منجر به خطا در انجام عمل تراكنش و كاز طرفي شود.  يشبكه م

  شود. ميپذيري حس شده از سمت كاربر نهايي  دسترس كم شدنهاي برگشتي و  باال رفتن تراكنش

، ميانگين زمان تعمير، زمان يري، ميانگين زماني بين دو خرابيپذ هايي نظير دسترس شاخص در اين پژوهش

بيان شده است. با  سوييچيچ جهت ارزيابي عملكرد سقف زمان پاسخ بهينه و ظرفيت سوي ها و پاسخ تراكنش

                                                 
1
Timeout 

2
Mean Time To Repair (MTTR) 

3
Switch Capacity 
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شده و اثرات اين  سازي  يچ بانكي مدل، يك سويها و مدل آماري تقاضاي دارندگان كارت توجه به اين شاخص

گرفته است.  يچ مورد بررسي قرار شده و پايداري سوي حسپذيري  سترسپذيري، د ها بر روي دسترس شاخص

 زمانسقف و  هايميانگين زمان تعميرراثر پارامتكردن يك سوييچ پرداخت الكترونيك، مدلدر نهايت با 

دهد كه براي برقراري پايداري  . نتايج نشان ميبررسي شدپرداخت الكترونيكي  پايداري سوييچپاسخبر روي

  توازن برقرار كرد. ي كليدي سوييچها مناسب براي سوييچ پرداخت بايد بين اين پارامتر

به بررسي ادبيات موضوع اختصاص يافته است. در وم د فصلشود.  ي مقاله به مباحث زير پرداخته مي در ادامه

معادالت رياضي حاكم بر  بانكي وسوييچ  هاي عملكردي ه تعاريفي از شاخصپس از ارايفصل سوم 

نتايج بيان شده است.  ي يك سوييچساز در سيستم صف و مدلپذيري، نحوه مدل توليد تراكنش  سترسد

براي يك بهينه  م به بحث گذاشته و سقف زمان پاسخبا تغيير متغيرها در فصل چهارسازي  حاصل از شبيه

  ه شده است.يم اراپنج گيري در قسمت بندي و نتيجه هايت جمعپيكربندي مشخص تعيين شده استو در ن

  

  ادبيات موضوع  2

ها مورد تاكيد قرار گرفته  ر تئوري سيستمدبااليي برخوردار است و هميت پايداري در هر سيستم از ا

سيستم تشكيل شده به صورت يك پديده در هنگامي كه سيستم از چندين زيراين مساله . [1]است

هاي الزم براي بررسي پايداري سيستم در شرايط مختلف  آيد و الزم است تحليل بوجود مي[2]تظاهري

. بايد توجه كرد كه ارتباطات داخلي بين [3]خارجي صورت گيرد اغتشاشها و ايجاد  كاري، تغيير ورودي

نسبت به تغيير شرايط و يا گذار است و هر سيستم بايد حيط خارج بر پايداري سيستم تاثيراجزاي سامانه و م

، [5]هاي قدرت . مساله پايداري به عنوان يك مساله مهم در شبكه[4]خارجي مقاوم باشد اغتشاشات

 مطرح است.[8] و ترافيك شهري [7]هاي مخابراتي و شبكه [6]هاي كامپيوتري شبكه
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هاي فناوري اطالعات خصوصيات كيفي و يا به عبارت ديگر خصوصيات فوق عملكردي سيستم  يرساختدر ز

اري ها و يابهبود سامانه و تغيير شرايط ك ت و الزم است در طراحي اين سيستماز اهميت بااليي برخوردار اس

. پايداري، زمان پاسخ، [9]هاي الزم صورت گيرد سازي موارد در نظر گرفته شود و بهينه سامانه اين

پذيري حس شده از نقطه ديد كاربر و فاصله بين دو خرابي و متوسط زمان تعمير از جمله  دسترس

اطالعات بايد هاي فناوري  سازي و نگهداري زيرساخت خصوصيات فوق عملكردي است كه در طراحي، پياده

هاي سايبري صورت  نگراني درسيستمراحتي و بدون ه در نظر گرفته شود كه فرآيندهاي اجتماعي ب

  .[11]و  [10]گيرند

در  .[12]شود از تئوري صف استفاده مي بر سرويسهاي مبتني  سازي سيستم به طور معمول براي مدل

هاي خودپرداز سعي شده است كه زمان  سازي دستگاه سازي صف در مدل هاي شبيه با استفاده از روش [13]

و سرويس تر نشود  كنندگان از حدي طوالني اي تنظيم شود كه صف مراجعه بيكاري خودپرداز به گونه

اطالعات در  اورينمايانگر توسعه فن ATM(4هاي خودپرداز ( سيستمها ارايه شود. مناسبي به دارندگان كارت

كند.  نيازهاي مشتريان را تامين ميبانك، ظور كاهش هزينه و توانايي دسترسيبه من بخش بانكداري است كه

هاي  هاي رزرو بليط و سيستم سيستمهاي پردازنده تراكنش مانند  سيستمسازي مناسب  با مدل[14]در

اين  سيستم نشان داده شده است ودرنگ اهميت زمان پاسخ  هاي بي به عنوان سيستم سفارش محصول

تم پردازنده كه كاربر توسط آن، در مورد كيفيت سيس است مطرح شده مهمترين شاخص به عنوان شاخص

ر و اثرات ميانگين زمان تعمي ،با استفاده از يك ماشين حالت احتماالتي [15]در .كند تراكنش قضاوت مي

سازي شده است و در نهايت نشان داده  كاربر مدل پذيري حس شده توسط فاصله بين دو خرابي بر دسترس

پذيري حس شده توسط كاربر در حالتي كه  پذيري مشخص يك سرور، دسترس دسترساست كه با يك 

هاي فازي و در نظر گرفتن  با استفاده از روش  [16]درمتوسط زمان تعمير كمتر است، بيشتر است.

پرداخت فازي سعي شده عملكرد يك روز سوييچ  خصوصيات كيفي به صورت ورودي يك سيستم استنتاج

كه مشاهده  مورد ارزيابي قرار گيرد الكترونيكي بر مبناي قوانين فازي ايجاد شده توسط اشخاص خبره

                                                 
4
 Automatic Teller Machines 
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مباحث مربوط به  .گذار استشدت بر شاخص ارزيابي نهايي تاثيرشود مسايل مربوط به پايداري سوييچ به  مي

و  [19]هاي مسافرتي مبتني بر اينترنت  ، آژانس[18]و  [17]سرورها س شده نيز در وب پذيري ح دسترس

ها مبتني بر  سازي همه اين فعاليت نيز مطرح شده است كه اصول اساسي مدل[20]بانكداري الكترونيك 

  تئوري صف است.

  روش تحقيق  3

  هاي عملكردي سوييچبانكي شاخص  ١.٣

  :به صورت موارد زير قابل تعريف استبيان شده است سوييچهايي كه جهت ارزيابي عملكرد  شاخص

فروش،  هاي هاي بانك يا موسسه بر روي ترمينال هايي كه با كارت تراكنش دهي داخلي: حالت سرويس

  شود. همان بانك انجام ميسوييچهاي  خودپردازها يا ديگر درگاه

ن ثانيه و زمان پاسخ در هر دقيقه ها در آ زمان پاسخ در هر ثانيه متوسط زمان پاسخ تراكنش :زمان پاسخ

  هاي موفق سامانه سوييچ است. ها در آن دقيقه براي تراكنش متوسط زمان پاسخ

افزايش  .شود ها تعريف مي اين شاخص به صورت متوسط زمان پاسخ تمامي تراكنش:متوسط زمان پاسخ

  .ي متمركز است يا سامانه سوييچ واسط هاي ارتباطي آن مانند دهنده كند شدن سوييچ يا كانال آن نشان

سوييچ سقف زمان حداكثر زمان پاسخ براي تراكنش موفق در سامانه : Timeout)(سقف زمان پاسخ

  شود. اميده مين پاسخ 

هادردقيقهماهيانه، حداكثر تعداد  شاخص حداكثرطولصفتراكنش:ها در دقيقه حداكثر طول صف تراكنش

دهد.باال رفتن اين شاخص به معني باالرفتن طول  شان ميهاي منتظر در كل دقايق يك ماه را ن تراكنش

اي در سوييچ است و گذر از آستانه مشخصي كه بستگي به ظرفيت سوييچ دارد باعث  ها به صورت لحظه صف

  شود.  سوييچ و يا غير عادي شدن رفتار سوييچ مي خارج از سرويس شدنايجاد ناپايداري و
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ظرفيت سوييچ  ،كه سوييچ مي تواند در هر لحظه داشته باشد تعداد تراكنش هاي منتظر:ظرفيت سوييچ

  .شود ميدر نظر گرفته 

يي كه در زمان خارج از ها درصد تراكنش :)Fail Error(شدن سوييچ خارج از سرويسخطاي 

  شود. ميسرويس شدن سوييچ به صورت ناموفق درنظر گرفته 

بيش از  زمان انتظار آنها در صفييكه ها تراكنش :)Timeout Error(خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ

ي ناموفق به عنوان ها شوند. درصد اين تراكنش به صورت ناموفق در نظر گرفته ميباشد، سقف زمان پاسخ 

  .قابلبياناست خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ

خارج از سرويس شدن سوييچ به صورت مجموع دو خطاي  ):Perceived Error(خطاي كل حس شده

  ي ناموفق است.ها قابل تعريف است و بيانگر درصد كل تراكنش ناشي از سقف زمان پاسخو خطاي 

5(ميانگين فاصله زماني بين دو خرابي
MTTF(:  اين شاخص متوسط زمان بين دو خرابي سامانه است

سامانه دهنده قابليت اعتماد سامانه است. هر چه اين زمان باالتر باشد، فاصله بين دو خرابي متوالي  كه نشان

  .[15]شود بيشتر مي

دهنده قابليت  اين شاخص متوسط زمان تعمير سامانه است كه نشان :(MTTR)ميانگين زمان تعمير

تر باشد ميزان معطلي سرويس گيرندگان در اثر قطعي كمتر  نگهداري سامانه است. هر چه اين زمان پايين

  .[15]گردد مي دهي بر خواهد بود و سامانه زودتر به حالت سرويس

دهي سامانه به كل زمان را در بازه  اين شاخص درصد زمان سرويس :)Availability( پذيري دسترس

دهد  ) نشان مي1شود. معادله ( مي) بيان 1پذيري سيستم با معادله ( دسترسدهد.  زماني مورد نظر نشان مي

كاهش متوسط زمان تعمير تواند از طريق افزايش متوسط زمان بين دو خرابي و  ميپذيري باال  دسترس

 .[15]بدست آيد

                                                 
5
Mean Time To Failure 
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Availability =

���


���
���
            

																							=
�����	���������	����

�����	����
          )1(  

از ديد كاربر نهايي تعداد پذيري  دسترس:)Perceived Availability( حس شده پذيري دسترس

  [15]. شود ) بيان مي2و با معادله ( هاست هاي موفق به كل تراكنش تراكنش

Perceived	Availability =
 !""�##$!�	�%��#�"����#

�����	�%��#�"����#
        )2(  

  

  مدل توليد تراكنش در سيستم صف  2.3

يس است. ي امكان سروها ي صف و مشخصهها ي ورود، مشخصهها مشخصهشامل مشخصات يك سيستم صف

  جمعيت ورودي و توزيع ورود است. هاي ورود شامل اندازه مشخصه

  [12].استمعمولدر يك سيستم صف توزيع ورود به صورت پواسن به طور 

P&x( = 	
�)*+,

-!
             )3(  

  است. زماني تا اتفاق در يك بازه xاحتمال رخداد  P(x)و  نرخمتوسط ورود بر واحد زمانيλ)، 3فرمول ( در

(FIFO)هاي صف شامل طول صف و نظم سرويس  همشخص
به صورت معمول به طور است. توزيع سرويس 6

 [12].نمايي است

P&t( = e�/�             )4(  

زمان  بودن احتمال بيشترP(t)و دهي ميانگين زمان سرويس µ،دهي طول زمان سرويس t)،4فرمول ( در

  است. tسرويس از

                                                 
6
First In First Out 
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  سازي مدل  ٣.٣

  زير است: گرفته شده شامل موارددر نظر سوييچرهايي كه براي مدل پارامت

  ها  زمان پاسخ تراكنش •

  ميانگين زمان تعمير  •

  سوييچظرفيت  •

 سقف زمان پاسخ •

  )On-Off(آرايه حالت •

هاي  تراكنشدهد.  نماي يك سوييچ بانكي با پارامترهاي فرض شده و ورودي و خروجي را نشان مي 1شكل 

) با يك نرخ مشخص و زمان پاسخ و زمان خرابي سوييچ 3ورودي به سوييچ بانكي به صورت توزيع پواسون (

هاي واقعي  نيز به صورت توزيع نمايي با ميانگين مشخص فرض شده است كه از طريق شناسايي بر روي داده

دهد  براي سوييچمقدار مشخصي به نام ظرفيت سوييچدر نظر گرفته شده كه نشان ميبه دست آمده است. 

طول صف تابعي از ورودي تواند در خود نگه دارد و ناپايدار نشود.  سوييچچه تعداد تراكنش را مي

وقتي كه هاي داخلي سيستم(زمان پاسخ) است.  تهاي ورودي در هر ثانيه) و حال نشسيستم(تعداد تراك

شود بيشتر شود، سيستم خارج از  ها از يك حد معيني كه با ظرفيت سوييچمشخص مي تعداد تراكنش

شود به تعداد  در هر ثانيه كه تعدادي تراكنش وارد سوييچمي يجاد صف در مدل،ابراي شود.  سرويس مي

شود و طول  هاي ورودي، اعداد تصادفي با توزيع پواسون به عنوان زمان پاسخ هر تراكنش توليد مي تراكنش

رد گي صف بر اين مبنا ايجاد شده است. به اين صورت كه زمان پاسخ هر تراكنش ورودي در يك صف قرار مي

هاي با زمان پاسخ منفي در نهايت به خروجي  شود و تراكنش و در هر ثانيه يكي از زمان پاسخ كم مي

هايي كه در صف هستند از ظرفيت سوييچ بيشتر شود سوييچ خارج  روند. اگر در هر ثانيه تعداد تراكنش مي

ويس باقي سر توليد شده، سيستم خارج ازMTTRي عدد تصادفي  از سرويس شده و به اندازه
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شود  ها تعريف مي هاي موفق به تعداد كل تراكنش شده به صورت تعداد تراكنش حسپذيري  دسترس.ماند مي

شدن خارج از سرويس هايي است كه در زمان  تراكنشدي و هاي ورو هاي ناموفق، مجموع تراكنش و تراكنش

ن زماني بين دو خرابي، خطاي ميانگي در نهايت با در نظر گرفتن طول صف مقاديرسيستم در صف هستند. 

پذيري و  دسترسخارج از سرويس شدن سوييچ، خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ، خطاي كل حس شده،

فلوچارت نحوه مدل كردن يك سوييچ را نشان  2شكل است. محاسبه شده پذيري حس شده دسترس

  دهد. مي

  

 

  با ورودي و خروجي و پارامترهاي داخلي آن نماي يك سوييچ -1شكل 

  

 (MTTR)ميانگين زمان تعمير

  (Response Time)زمان پاسخ سوييچ 

  (Timeout)سقف زمان پاسخ 

  (Switch Capacity)ظرفيت سوييچ 

   (On-Off)آرايه حالت 

ورودي حالت 

داخلي با توزيع 

 پواسن

هاي موفق  تراكنش

 سوييچ

ميانگين فاصله 

زماني بين دو 

 خرابي سوييچ
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 سوييچ سازي مدلنحوه فلوچارت  -2شكل 

  ها ونتايج يافته  4

مشخص كه با  هاي ورودي به سوييچ در هر ثانيه به صورت يك توزيع پواسن با پارامتر تعداد تراكنش

موج نمونه ورودي بيانگر يك  3هاي واقعي بدست آمده در نظر گرفته شده است. شكل  شناسايي بر روي داده

در هر ثانيه توسط يك مولد توليد تراكنش با توزيع  ها ثانيه است كه ورودي 1000به مدل، براي مدت زمان 

  آمده است. 1سازي سوييچ در جدول  پارامترهاي در نظر گرفته براي شبيه شوند. توليد مي واسنپ

  

Input 

TTR=new TTR 

State=1  

TTR=make 

random 

numbers from 

the exponential 

distribution with 

mean parameter 

MTTR 

TTR=TTR-1  

Output=0  

State=0 

Output=0  

Output=Input 

State=0 

Queue is full? 

TTR=0 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 
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  در ثانيهتراكنش  50شكل موج ورودي مدل با توزيع پواسون و نرخ  -3شكل

  

  مقدار عددي  سازي هاي مورد استفاده در شبيه پارامتر

  50  )7هاي ورودي(تعداد تراكنش در ثانيه نرخ تراكنش

  4  ميانگين زمان پاسخ(ثانيه)

  20  ميانگين زمان تعمير(ثانيه)

  25  سقف زمان پاسخ(ثانيه)

  320  (تعداد تراكنش) ظرفيت سوييچ

  1000  سازي(ثانيه) زمان شبيه

 . پارامترهاي شبيه سازي سوييچ1 جدول

  

شود و سوييچ با توجه به پارامترهاي تنظيم شده  موج ورودي در هر لحظه به سوييچ مدل شده اعمال مي

هاي متفاوتي  ها و ميانگين زمان خرابي به اين ورودي پاسخ خود نظير ظرفيت سوييچ، طول صف تراكنش

هاي ورودي قابل تغيير است و  همچنين تعداد تراكنش دهد. طول صف با توجه به زمان پاسخ سوييچ و مي

                                                 
7
TPS (Transaction per Second) 
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- 4شود (شكل  اگر اين طول صف از حدي ظرفيت سوييچ باالتر رود، سوييچ براي مدتي خارج از سرويس مي

 كند. مشخص مي )MTTR(الف) كه طول اين زمان را همان پارامتر ميانگين زمان تعمير 

 

 شكل موج خروجي-خطاي سقف زمان پاسخ پ -خطاي خارج از سرويس شدن سوييچ ب -الف -4شكل 
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هايي كه  ب تراكنش- 4كند. در شكل  الف خطاي ناشي از خارج از سرويس شدن سوييچ را بيان مي-4شكل 

دهد و در واقع خطاي ناشي از  ها بيشتر از مقدار سقف زمان پاسخ است به خوبي نشان مي زمان پاسخ آن

 است 3روجي سوييچ در پاسخ به ورودي شكل نمايانگر موج خ پ-4شكل كند.  ن پاسخ را بيان ميسقف زما

و تاثير خطاي ناشي از خارج از سرويس شدن سوييچ و خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ را بر روي خروجي 

خود طور كه در شكل نشان داده شده است اين سوييچ در طول مدت زمان عملكرد  . هماندهد نشان مي

ي منتظر در صف از مرز آستانه ظرفيت سوييچ باالتر رفته است، خارج ها درست در زماني كه تعداد تراكنش

  شده است.)fail(از سرويس 

بررسي ميزان تاثير پارامترهاي سقف زمان پاسخ و ميانگين زمان تعمير بر روي خطاي ناشي از سقف زمان 

نهايت خطاي كل حس شده از ديگر اهداف اين در چ و پاسخ، خطاي ناشي از خارج از سرويس شدن سويي

خطاي سقف زمان پاسخ با تغيير پارامترهاي ميانگين زمان تعمير و سقف زمان تغيير 5شكل پژوهش است. 

ي  طور كه از تعريف خطاي سقف زمان پاسخ مشخص است، اين خطا رابطه دهد. همان ميرا نشان  پاسخ

هيچ رابطه اي با ميانگين زمان تعمير ندارد. هرچه سقف زمان پاسخ معكوسي با سقف زمان پاسخ داشته و 

نمايش داده  5هاي منتظر در صف اين موضوع به خوبي در شكل  بيشتر شود امكان ناموفق شدن تراكنش

 شده است.
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  نمودار خطاي سقف زمان پاسخ با تغيير پارامترهاي ميانگين زمان تعمير و سقف زمان پاسخ-5شكل 

  

با تغيير پارامترهاي ميانگين زمان  )fail error(سوييچ شدن  ناشي از خارج از سرويسخطاي  6در شكل  

هاي  ، نشان داده شده است. هرچه سقف زمان پاسخ بيشتر شود، تعداد تراكنشتعمير و سقف زمان پاسخ

شدن سوييچ افزايش منتظر در صف بيشتر شده و با توجه به ظرفيت محدود سوييچ، امكان خارج از سرويس 

يي كه سقف زمان پاسخ كم ها شوند. در زمان ميبا خطا مواجه  ها يافته و نهايتا تعداد بيشتري از تراكنش

ماند. از طرف ديگر، هرچه مقدار  آيد و سوييچ همواره پايدار مي مياست اين امكان به نسبت پايين تر 

سرويس بودن سوييچ بيشتر شده و درنتيجه درصد  ي زماني خارج از بيشتر شود، بازه زمان تعميرميانگين 

 6شود. اين موضوع به خوبي در شكل  ميي ناموفق ناشي از خارج از سرويس بودن سوييچ بيشتر ها تراكنش

ي مستقيمي با افزايش هر دو  قابل رويت است كه خطاي ناشي از خارج از سرويس شدن سوييچ رابطه

 ان پاسخ دارد.پارامتر ميانگين زمان تعمير و سقف زم
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  نمودار خطاي ناشي از خارج از سرويس شدن سوييچبا تغيير پارامترهاي ميانگين زمان تعمير و سقف زمان پاسخ-6شكل 

  

براي بررسي رابطه خطاي كل حس شده توسط كابر نهايي سيستم، كه همان مجموع دو خطاي ناشي از 

، با پارامترهاي كليدي سوييچ، نمودار خارج از سرويس شدن و خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ است

 7شكل  مطابق پارامترهاي ميانگين زمان تعمير و سقف زمان پاسخ اتتغييرتغييرات مجموع خطا بر حسب 

 است. ترسيم شده

  

  نمودار خطاي كل حس شده با تغيير پارامترهاي ميانگين زمان تعمير و سقف زمان پاسخ-7شكل 
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سازي شده،  سوييچ مدل )timeout(نيز مشاهده شد، هر چه سقف زمان پاسخ  5همان طور كه در شكل 

خطاي ناشي  ها شود كه با توجه به اينكه در اين زمان كمتر شود خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ بيشتر مي

)، لذا خطاي كل حس شده بيشتر متاثر ازخطاي ناشي 6از خارج از سرويس شدن سوييچ ناچيز است (شكل 

  زمان پاسخ است. از سقف 

با توجه به طوالني شدن صف  سقف زمان پاسخشود كه با زيادشدن  باتوجه به نمودارها مشاهده مي

خارج از سرويس بودن ناشي از شود و خطاي  بيشتر ميسوييچشدن خارج از سرويسها، امكان  تراكنش

و در سقف زمان پاسخ فزايش يابد. با ا كاهش ميtimeoutيابد. از طرفي خطاي  ها نيز افزايش مي تراكنش

شود. از  پذيري كمتر مي ميزان دسترس ،MTTFو كاهش سوييچدن خارج از سرويسش نتيجه افزايش امكان

كند ولي با توجه به اينكه متوسط  طرفي با افزايش ميانگين زمان تعمير خطاي سقف زمان پاسخ تغييري نمي

هاي ناموفق و در نتيجه خطاي  درنتيجه تعداد تراكنش ،شود بيشتر ميسوييچشدن  خارج از سرويسزمان 

يابد.با توجه به  بيشتر شده و خطاي كل حس شده افزايش ميسوييچخارج از سرويس بودن و ناپايدار شدن 

ي كل و كمترين ميزان خطا 20تا  15شود كه به ازاي سقف زمان پاسخ در محدوده  نتايج مشاهده مي

  پايدارتر است. سوييچآيد و  بدست ميسوييچاي بر شده پذيري حس بيشترين دسترس

 

  پذيري حس شده با تغيير پارامترهاي ميانگين زمان تعمير و سقف زمان پاسخ پذيري و دسترس نمودار اختالف دسترس -8شكل 
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شده با تغييرات پارامترهاي سقف زمان پاسخ و ميانگين زمان  حسپذيري  پذيري و دسترس تغيير دسترس 

سازي صورت گرفته تفاوت بين  دهد كه با شبيه نشان مي 8نمودار  نشان داده شده است. 8ل تعمير در شك

پذيري حس شده بسيار ناچيز است. به جز در مقادير سقف زمان پاسخ كم  پذيري ودسترس مقادير دسترس

دار شود كه اين به علت مق پذيري حس شده مشاهده مي پذيري و دسترس اختالف زيادي در مقادير دسترس

زياد شود MTTFشود سوييچكمتر خارج از سرويس شده و در نتيجه مقدار  است كه منجر ميtimeoutكم 

  شود. شده اختالف زيادي مشاهده مي حسپذيري  پذيري بيشتر شده و از مقدار دسترس و دسترس

ي اين پذيري سوييچ را باال برد ول دسترستوان  ميدهد كه با كاهش سقف زمان پاسخ  مينشان  8شكل 

پذيري حس شده توسط كاربر به صورت نمايي كاهش يابد و خطاي ناشي از  دسترسشود كه  ميمساله باعث 

 است.دسترس سقف زمان پاسخ افزايش يابد در حالي كه سوييچ در 

  

  گيري و نتيجه بندي جمع  5

ي سطح باالي ها سوييچ به صورت آماري تاثير سقف زمان پاسخ در شاخص سازي مدلبا  پژوهشدر اين 

 سازي مدلپذيري حس شده توسط كاربر نهايي ارايه شده است. در  دسترسپذيري و  دسترسسوييچ مانند 

سوييچ با در نظر گرفتن تابع مولد تراكنش به صورت يك فرآيند پواسن و در نظر گرفتن شاخص زمان پاسخ 

به پارامترهاي سقف زمان پاسخ،  با توجه ها صف تراكنش سازي مدلبه صورت يك شاخص با توزيع نمايي و 

پذيري  دسترسظرفيت، ميانگين زمان تعمير و ميانگين زمان پاسخ سوييچ تغييرات سقف زمان سوييچ بر 

دهد كه كاهش سقف زمان پاسخ باعث  ميحس شده توسط كاربر نهايي نشان داده شده است. نتايج نشان 

عث باال رفتن خطاي ناشي از خارج از سرويس شدن افزايش خطاي ناشي از سقف زمان پاسخ و افزايش آن با
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شود و الزم است با در نظر گرفتن مجموع خطاي حس شده از نظر كاربر، سقف  ميسوييچ از نقطه ديد كاربر 

 زمان پاسخ بهينه با توجه به پارامترهاي سوييچ مشخص شود.

  

  تشكر و قدرداني
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هاي مورد استفاده در پژوهش نيز توسط شركت توسن، با رعايت محرمانه بودن اطالعات در اختيار  داده

  نويسندگان مقاله قرار گرفته است.

  

  عمناب

[1] Bertalanffy, L. V. (1968). General System theory: Foundations, Development, 

Applications. New York: George Braziller, revised edition 1976: ISBN 0-8076-0453-4. 

 

[2] Brooks, R. A.(1991). Intelligence without representation. Artificial Intelligence 47 (1-3): 

139–159, doi:10.1016/0004-3702(91)90053-M 

[3] Jalili,M. and Araabi,B. N. (2005).The Schur Stability via the Hurwitz Stability Analysis 

Using a Biquadratic Transformation. Automatica, vol. 41, no. 1, pp. 173-176. 

[4] Morari, M., Zafiriou, E. (1989).Robust Process Control Theory.Prentice Hall.ISBN 0-13-

782153-0. 

 

[5]Grünbaum, R.(2009). FACTS to Enhance Availability and Stability ofAC Power 

Transmission.IEEE Bucharest Power Tech Conference, June 28th - July 2nd, Bucharest, 

Romania. 

 



  

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بيناولين 

 

 

19 

 

[6]Cicco, L. D., Mascolo, S., Niculescu, S. I. (2011).Robust stability analysis of Smith 

predictor-based congestion control algorithms for computer networks. Automatica, Volume 

47, Issue 8, Pages 1685-1692 

 

[7]Zhong, Q. C. (2003).Robust stability analysis of simple systems controlled over 

communication networks.Automatica, Volume 39, Issue 7, Pages 1309-1312. 

 

[8]Soh,A. C.,Marhaban, M. H.,Khalid,M., Yusof,R.(2007).Modelling and Optimisation of a 

Traffic Intersection Based on Queue Theory and Markov Decision Control Methods.In: First 

Asia International Conference on Modeling & Simulation, Phuket, Thailand. 

[9]Young, R. (2001). Effective Requirements Practices.Addison-Wesley.ISBN 978-

0201709124. 

[10]Jamali, M. R., Khodadadi, A. and Lucas C.(2010).Pattern Oriented Design of 

Operational Intelligent Software for Evaluation of Electronic Banking Switche.ECDC 2010, 

Kish Island, Iran, September. 

[11] Jamali, M. R., Arami, A.,Dehyadegari, M.,Lucas, C. and Navabi, Z. (2009).Emotion on 

FPGA: Model Driven Approach. Expert Systems with Applications, 36(4):7369-7378. 

[12]Papoulis, A. and Pillai, S. U.(2002).Probablity, Random Variables and Stochastic 

Processes. 4
th

ed. New York: McGraw-Hill. 

 

[13]Vasumathi, A., Dhanavanthan, P.(2010).Application of Simulation Technique in Queuing 

Model for ATM Facility.International Journal of Applied Engineering research Dindigul. 

Volume 1, No 3. 

 

[14]Mainkar,V.(1997). Availability Analysis of Transaction Processing Systems based on 

User-Perceived Performance. In Proceedings of SRDS., 10-16. 

 

[15]Song,Y. J., Tobagus,W., Raymakers,J.andFox,A. Is MTTR more important than MTTF 

for improving user-perceived availability?.Manuscript submitted for publication, Stanford 

university.[online].Available at: http://www.cs.cornell.edu/~yeejiun/mttr.pdf (last access : 



  

  

  هاي پرداخت المللي بانكداري الكترونيك و نظام همايش بيناولين 

 

 

20 

 

2011). 

[16]Shahedi, Y., Shah-Hosseini, H., Nikimaleki, Kh. and Jamali, M.R. (2011). Evaluation of 

Banking Payment Switch Daily Operation Based on Fuzzy Methods.3rd International 

Conference on Machine Learning and Computing(ICMLC). 

 

[17]Martinello,M., Kanniche,M. and Kanoun,K. (2003). Web Service Availability - Impact of 

Error Recovery.In Proceedings of SAFECOMP'.pp.165~178. 

[18] Xie,W., Sun,H., Cao,Y. and Trivedi,K. S. (2003).Modeling of User Perceived Webserver 

Availability. In Proceedings of the IEEE International Conference on Communications, 

Anchorage.  

[19] Kaâniche,M., Kanoun,K. and Martinello,M. (2003).A User-Perceived Availability 

Evaluation of a Web Based Travel Agency.In Proceedings of DSN, pp.709~709. 

 

[20] Conti,P.L. and Giovanni,L.D. Queuing Models and Statistical Analysis for ATM Based 

Networks. [online].Availableat:http://sankhya.isical.ac.in/search/64b1/8161fnl.pdf.(last 

access : 2012). 



                                                                                                                                        

 

 

1 

 

ري الكترونيك و نظامالمللي  اولين همايش نيب  ي رپداختاه بانكدا
 اهي ربج ميالد مركز همايش  -1033اسفند ماه  1بهمن و 03

 

 

ساهاًِیتاالسطحیّاضاذصیآهارییضٌاساٍساسیهسل

یکیالکتزًٍپززاذت
 

 zahrajahan@ut.ac.ir تْزاى، زاًطگاُ کٌتزل -1تزقهْتسسی ی کارضٌاس زٍرُ لیالتحص فارؽ رْاى، سّزا

 hamid.aghaie@ut.ac.ir تْزاى، زاًطگاُ کٌتزل -تزق هٌْسسی رضتِ ارضسی کارضٌاسی زاًطزَ ،ییآلا سیحو

 m.komijani@pulseware.ir هحوس کویزاًی، ضزکت ًثط افشار رایاى اًسیص،

  jamali@pulseware.ir ص،یاًس اىیرا افشار ًثط ضزکت ،یروال هحوسرظا

 araabi@ut.ac.irتاتک ًزار اػزاتی، زاًطیار زاًطکسُ هٌْسسی تزق ٍ کاهپیَتز زاًطگاُ تْزاى، 

 

 چکیسُ

هاًٌسّاییضاذص.استساهاًِآىیاساسّایضاذصییضٌاساساهاًِ،ّزیاتیارسٍساسیهسلزرگاميیاٍل

يیاًگیهصف،طَلپاسد،سهاى،یزیپذزستزس،یزاذلٍزًسُیپذصازرکٌٌسُ،حالتزرذطاتزاکٌص،ٍرٍزًزخ

کیالکتزًٍپززاذتّایچییسَساسیهسلٍیاتیارسزریاساسّایضاذصاسیذزاتزٍيیتفاصلٍِزیتعوسهاى

ٍساسیهسلیآهاررٍشتزیهثتٌّاضاذصيیاًوًَِتاًکچٌسیٍاقعّایزازُاساستفازُتاهقالِيیازر.است

ضسُییضٌاسا چییسَساسیهسلزرهقالِيیااسحاصلحیًتااًس. يیّوچٌٍیکیالکتزًٍپززاذتضثکٍِّا

چْارچَب اتیارسّای تزاگوایسضصهاًٌسی تزرسی تاًکسارذسهاتتیفیکی کیالکتزًٍی هَرزتَاًسهیی

 .زًسیگقزاراستفازُ

؛ساسیهسل:ّاٍاژُسیکل آهاری ّاچییسَ؛ضٌاسایی کَلوَگزٍف؛تزاکٌص؛ کیالکتزًٍپززاذتی آسهَى

پززاذتضثکِ؛ستَگزامیّ؛اسویزًف

 همسهِ -1

 احز زر تظاّزی صَرت تِ ّا ضاذص ایي کِ ضَز هی تؼزیف ارسیاتی ٍ ػولکزز تزرسی تزای رًٍسّایی ٍ ّا ضاذص ساهاًِ ّز زر

 پاسد، سهاى هاًٌسیی ّا ضاذص. آیٌس هی تَرَز ّا ذزٍری ٍ ّا ٍرٍزی احزات ٍ ساهاًِ هرتلف ارشای تیي ٍاکٌص ٍ کٌص

ی اتیارس زر کِ استیی تاال سطحی ّا ضاذص رولِ اس پاسد سهاى هتَسط ،یزٍذزات يیت هتَسطی سهاً فاصلِ ،یزیپذ زستزس

 تکاهلی رًٍس تِ ٍ است هْن تسیارّا  ضاذص ایيیی ضٌاسا. ضَز هی هطزحی کیالکتزًٍ پززاذتّای  چییسَ ذسهات تیفیک

 .]2[ٍ  ] 1[کٌس هی کوک هرتلف یّا رٌثِ اس ساهاًِ ساسی تِ

 ضسُ لیتحو پٌْاى ساسهاى زرّا  ضاذص يیا اًسیٍار تَزى تاال ٍ کٌس ًوی تیکفاّا  ضاذص يیا يیاًگیه تٌْا ٌکِیا تِ تَرِ تا

 هْن اریتس شیًّا  ضاذص يیا اًسیٍار کٌتزل ٍ هطاّسُ زارز، ازیس زیتاحی تاًک ذسهات کٌٌسُ فزاّنّای  ضزکت ٍّا  تاًک تِ

                                                 
1

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر کنترل -مهندسی برق در حال حاضر دانشجوی کاشناسی ارشد 
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ی هثتٌّا  ضاذص تْثَز ٍ ضس ذَاّس هطاّسُ لاتلّا  ضاذصی گوایس تیٍظؼ هٌاسةی افشار ًزم ساذت زیس زازیا تا کِ است

 .ضَز زیپذ اهکاى گوایس ضص رٍش هاًٌسّایی  چْارچَبّای  ٌسیفزآ تز

 ، ساسی هسل ٍ است گذار زیتاح راهؼِی ارتواػّای  ٌسیفزآ تز ضست تِی هالّای  ساذت زیس کِ کزز تَرِ سیتای طزف اس

 رفغ اهکاى تز ػالٍُ ٍ است گذار زیتاح ذسهات تیفیک تْثَز زری کیالکتزًٍ پززاذت ساهاًِی سٌز تیظزف ٍی ٌیت صیپ

 تَرِ تا. ضَز هی فزاّنی ساس ِیضث ٍ ساسی هسل تا ٌسُیآ اسی ا هراطزُ تسٍى ٍ رٍضي اًساس چطن زازیا اهکاى هَرَز، هطکالت

یی ضٌاسا تیاّو است، ساهاًِّای  ضاذص تیهاّیی ضٌاسا ،یساس ِیضث ٍ ساسی هسل گًَِ ّز ٌِیسه صیپ ٌکِیا تِ

  .]1[ضَز هی چٌساى زٍی کیالکتزًٍ پززاذت ساهاًِی ػولکزز فَق ٍی ػولکززّای  ضاذص

 يیا همالِ يیا زر ،یکیالکتزًٍ پززاذت ساهاًِ زری هطتز رفتار ٍی ستویس هرتلفّای  ضاذص تیهاّ تیاّو تِ تَرِ تا

 ٍ است گزفتِ لزاریی ضٌاسا ًوًَِ،ی کیالکتزًٍ پززاذتّای  چییسَّای  زازُ اس استفازُ تا ٍ گزفتِ لزاری تزرس هَرزّا  ضاذص

 زر تَاًس هی همالِ يیا اس حاصل ذیًتا. است ضسُ ساسی هسل ًوًَِ تاًک پززاذت چییسَّای  تزاکٌصی ٍرٍز هَد هَرز کی زر

 .ززیگ لزار استفازُ هَرزی تاًک ضثکِ کل ٍی کیالکتزًٍ پززاذتّای  چییسَی اتیارس ٍ ساسی هسلی تؼسّای  گام

 لسوت زر. است ضسُ ِیاراّا  ستنیسی آهار ساسی هسل ٍیی ضٌاسا تیاّو تیهحَر تا هَظَع اتیازت همالِ يیا زٍم لسوت زر

 ٍیی ضٌاسا اس حاصل ذیًتا چْارم لسوت. است ضسُ ِیارا ضسُ استفازُی آهارّای  هسل ٍ فیتؼار تا ّوزاُ كیتحم رٍش سَم

 .است ضسُ آٍرزُیی ًْای زیگ زِیًت ٍ ذالصِ پٌزن لسوت زر تیًْا زر ٍ است ضسُ ِیارا ًوًَِّای  ضاذص ساسی هسل

 هَظَع اتیازت -2

ٍ یافتي  ساسی هسل .]3[ضَز تؼییي ارتثاط تیي هتغیزّای هرتلف زر یک سیستن تا تیاى ریاظی اطالق هی آهاری تِ ساسی هسل

 ساسی هسلتزیي لسم زر ضٌاسایی آهاری است. ایي رٍش زر تسیاری هسائل  ، هْنّا تاتغ تَسیغ هتٌاسة تا یک هزوَػِ زازُ

ٍ هَارز هرتلف تِ کار گزفتِ  ّا ریسک، اػتثارات ٍ ّشیٌِ ساسی هسلی هالی ٍ تاًکی، ّا آهاری ٍ ضٌاسایی سیستن ٍ ًیش سهیٌِ

ّای آهاری آى هاًٌس هیاًگیي، هیاًِ ٍ هس تسست هی آیس ٍ  هطرصِ، ّا . تا ضٌاسایی تاتغ تَسیغ ٍ ّیستَگزام زازُ]4[ضسُ است

 پذیز هی ضَز. اهکاى ّا تزشیِ ٍ تحلیل رٍی زازُ

 1970ی ذَزپززاس زر اٍایل زِّ ّا ی اػتثاری ٍ ضثکِ زستگاُّا تا هؼزفی کارت تاحیز فٌاٍری اطالػات زر صٌؼت تاًکساری،

ٍ  1980ی ضرصی زر اٍاذز زِّ ّا ٍ تَسؼِ تاًکساری اس طزیك رایاًِ 1980تاًک زر اٍایل زِّ  رلن ذَرز. ایي رًٍس تا تلفي

ًکی را تَسط اتشارّای الکتزًٍیکی فزاّن ازاهِ یافت. فٌاٍری اطالػات، اهکاى ارایِ تسیاری اس ذسهات تا 1990اٍایل زِّ 

ی ارائِ ذسهات تاًکساری الکتزًٍیک زر ًظام تاًکی کطَرهاى هَرز استفازُ ّا . طی سالیاى اذیز، تزذی اس رٍش ساذتِ است

 تسیْی است کِ هَفمیت زر ػزصِ تاًکساری الکتزًٍیکی زر ًظام تاًکی کطَر هستلشم پذیزش ایي .]6[ٍ  ]5[لزار گزلتِ است

ذسهات تَسط هصزف کٌٌسگاى است. تزرسی الگَی استفازُ هصزف کٌٌسگاى ٍ ػَاهل هَحز تز رفتار آًاى زر استفازُ اس ذسهات 

ّای استفازُ اس ایي ذسهات ًطاى زٌّسُ  ی اذیز هَرز تزرسی لزار گزفتِ است. تزرسی رًٍسّا تاًکی الکتزًٍیکی، زر سال

ی ایزاى، تاًکساری الکتزًٍیک ٍ هسرى را زر تیي ّا تٌاتزایي تاًک .]7[هات استگیز هیشاى استفازُ اس ایي ذس افشایص چطن

ّای  ی زر حال ارزا ٍ آیٌسُ ذَز لزار زازُ اًس. تسیْی است کِ تحمك ایي طزح، تسٍى ایزاز سیز ساذتّا تزیي طزح هْن

 . ]8[پذیز ًیست هٌاسة ٍ راهغ اهکاى

اهِ ریشی ٍ تْثَز کیفیت ذسهات ضثکِ پززاذت الکتزًٍیکی ًمص اساسی ایفا ٍ ترویي هیشاى تزاکٌص تاًکی زر تزً ساسی هسل

، تْثَز کیفیت ّا ی هرتلف تِ ضثکِ تاًکی زر هسیزیت صف تزاکٌصّا ٍ ترویي ًزخ ٍرٍز تزاکٌص ساسی هسلًتایذ  کٌس. هی

تزشیِ ٍ تحلیل ٍلَع حَازث ّا ٍ ظزفیت سٌزی ضثکِ، تَسؼِ سرت افشاری ٍ ًزم افشاری ضثکِ،  ذسهات، هالحظِ هحسٍزیت

 .]10[ٍ  ]9[ّا هَرز استفازُ لزار هی گیزز احتوالی، ضٌاذت الگَّای رفتاری کارتزاى ٍ تزًاهِ ریشی تاهیي ًیاس آى
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 كیتحم رٍش -3

ی آهاریی ضٌاسا زر کِی آهارّای  غیتَس ازاهِ زر. است ضسُ ِیارایی ضٌاسا هَرزّای  ضاذص فیتؼار اتتسا زر لسوت يیا زر

 استفازُّای  ضاذصیی ضٌاسا غ،یتَس فزض آسهَى ٍی آهارّای  کیتکٌ سپس. است ضسُ ِیارا است آهسُ تسستّا  ضاذص

ی ٍرٍزّای  تزاکٌص ًزخ کِ ًوًَِ ضاذص کی ساسی هسل زر ضسُ گزفتِ کار تِ رٍش ًوًَِ ػٌَاى تِ ٍ است ضسُ ِیارا ضسُ

 . است ضسُ ِیارا است،

یکیالکتزًٍپززاذتچییسَیتاالسطحیّاضاذصفیتعار3-1

 .]2[ٍ  ]1[است ضسُ فیتؼزی کیالکتزًٍ پززاذت چییسَی تاال سطحی ّا ضاذص لسوت يیا زر

 يیا. زّس هی ًطاى ًظز هَرزی سهاً تاسُ زر را سهاى کل تِ ساهاًِی زّ سیسزٍ سهاى زرصس ضاذص يیازستزسپذیزی:

 ای ٍاسط چییسَ سوت اسی ارسال) کٌٌسُ صازر ،(تاًک ّواىّای  ٌالیتزهی رٍ تاًک کی کارتی) زاذل حالت سِ زر شیً ضاذص

 .است ضسُ ِیارا( گزیزّای  چییسَ ای ٍاسط چییسَ سوت تِی ارسال) زًسُیپذ ٍ( گزیزّای  چییسَ

 زّس.  هیرا اسًمطِ زیس سَییچ هَرز ًظز ًطاى  ّا سیستوی تزاکٌص یایي ضاذص زرصس ذطاّازرصسذطای:

 تؼساز حساکخز اًِ،یهاّ مِیزل زر ّا تزاکٌص صف طَل حساکخز ضاذص :قِیزقزرّاتزاکٌصصفطَلحساکثز

 صَرت تِ ّا صف طَل تاالرفتيی هؼٌ تِ ضاذص يیا رفتي تاال. زّس یه ًطاى را هاُ کی كیزلا کل زر هٌتظزی ّا تزاکٌص

 سیسزٍ اس ذارد ٍی ساریًاپا زازیا تاػج زارز چییسَ تیظزف تِی تستگ کِی هطرص آستاًِ اس گذر ٍ است چییسَ زری ا لحظِ

 .ضَز یه چییسَ رفتار ضسىی ػاز زیغ ای ٍ چییسَ ضسى

ّای فزٍش، ذَزپززاسّا یا زیگز  ّای تاًک یا هَسسِ تز رٍی تزهیٌال ّایی کِ تا کارت تزاکٌص:یزاذلیزّسیسزٍحالت

ضَز. ّواى تاًک اًزام هی ّای سَییچ زرگاُ

 یفزٍش، ذَزپززاسّا یّا ٌالیتزه یهَسسِ تز رٍ ایتاًک  یّا کِ تا کارت ییّا تزاکٌص:صازرکٌٌسُیزّسیسزٍحالت

 .ضَز یاًزام ه گزیز یّا تاًک چییسَ ّای زرگاُ زیسا ای

 ایفزٍش، ذَزپززاسّا ٍ  یّا ٌالیتزه یتز رٍ گزیهَسسات ز ایّا  کِ تاکارت تاًک یّا تزاکٌص :زًسُیپذیزّسیسزٍحالت

 .ضَز یتاًک اًزام ه چییسَ یّا زرگاُ زیسا

 سهاى هتَسط مِیزل ّز زر پاسد سهاى ٍ ِیحاً آى زر ّا تزاکٌص پاسد سهاى هتَسط ِیحاً ّز زر پاسد سهاى :پاسدسهاى

 .است چییسَ ساهاًِ هَفكی ّا تزاکٌصی تزا مِیزل آى زر ّا پاسد

 اس ذارد ًظز هَرزی سهاً تاسُ زر چییسَ کِی سهاً هست کل ضَز، یه ِیارا مِیزل تِ کِ ضاذص يیا :سیسزٍاسذارجسهاى

 .زّس یه ًطاى را است تَزُ سیسزٍ

 

یآهاریّاعیتَس3-2

 . است ضسُ ِیارا است، گزفتِ لزار استفازُ هَرز تحمیك يیا زر کِی اساسی ّا غیتَس لسوت يیا زر

پَاسيعیتَس  فاصلِ زری هطرص تؼساز تِ حازحِ کی ٌکِیا احتوال کِ است گسستِی احتوال غیتَس کی پَاسَى غیتَس:

 يیآذز سهاى اس هستمل ٍی هطرص يیاًگیه ًزخ تا حَازث يیا ٌکِیا ضزط تِ زّس؛ یه ضزح را زّس رخی حاتتی هکاً ای یسهاً
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 حیصح ػسز k) نیتاض زاضتِ رذساز k مایزل ٌکِیا احتوال تاضس، λ تاسُ يیا زر رذسازی اظیر سیاه اگز. ]11[زٌّس رخ حازحِ

 :تا است تزاتز( استی ًاهٌف

  ( )  
  

  
         k=0,1,…         (1)    

 

 3،6ٍ10يیاًگیهتاپَاسيعیتَسیتزااحتوالیچگالتاتعًوَزار-1ضکل

 

  يیا غیتَس غیتا. ]11[است احتواالت ِیًظز زر َستِیپی احتوالی ّا غیتَس يیتز هْن اسی کی ًزهال غیتَستَسیعًزهال:

 :است زیس صَرت تِ ٍ ضَز یه فیتؼزی پزاکٌسگ ٍ يیاًگیه پاراهتز زٍی زارا احتوال

 ( )  
 

 √  
   ( 

(   ) 

   
)         (2)   

 زّس. پزاکٌسگی تاتغ تَسیغ ًزهال را ًطاى هی   ٍ يیاًگیه   آى زر کِ

 :]2[ است زیس احتوالی چگال تاتغی زارا کِ است َستِیپی ؼیتَسیی ًوا غیتَسیی:ًواعیتَس

  (   )   ( )  {
     

         
        (3)   

 .است غیتَسی( اظیر سیاُه) يیاًگیه ٍارٍى آى زر λ پاراهتز کِ

عیتَسفزضآسهَىٍیآهاریّاضاذص3-3

تززتی تا ی ّا آسهَى کلوَگزٍف ـ اسویزًَف، رٍش ًاپاراهتزی تزای تؼییي ّوگًَی ًوًَِ :زًَفیاسو–کَلوَگزٍفآسهَى

ٍ  ّا . ایي آسهَى تزهثٌای تاتغ تَسیغ تزوؼی است ٍ تزای همایسِ تَسیغ احتوال زٍ ًوًَِ اس زازُی آهاری هٌترة استّا تَسیغ

اتتسا فزض صفزی را تز اساس تَسیغ هطاّسات ، حسس  .]12[تا تَسیغ احتوال هزرغ تِ کار هی رٍز  ّا یا یک ًوًَِ اس زازُ

 کٌس. هیشاى ّورَاًی تَسیغ هطاّسات تا فزض صفز ها را هطرص هیسًین. ایي آسهَى  هی
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تعاریفذطا3-4

یکی اس هؼثارّای هحاسثِ ذطا ٍ سٌزص زلت ترویي است. ایي هؼثار، زلت را تا زرصس تیاى  :ًسثیزرصسذطایهیاًگیي

 :]13[هی کٌس کِ فزهَل آى تِ صَرت سیز است

هیاًگیي زرصس ذطای هطلك  (
 

تؼساز ًوًَِ ّا
)  (

همسار ترویي سزُ ضسُ همسار ٍالؼی زازُ ّا

همسار ٍالؼی زازُ ّا
)   100   (4)  

 یذاص تیآهارزاًاى اس هطلَت يیگز، کِ زر ت ترویي يیتسست آٍرزى تْتز یهؼوَل تزا اریتس اریک هؼی:هیاًگیيهزتعاتذطا

 يیکوتز یکِ زارا یگز ترویي ار،یهؼ يیاست. تا استفازُ اس ا MSEتِ اذتصار  ایتَاى زٍم ذطا  يیاًگیتزذَرزار است، ه

MSE 11[ضَز یتاضس اًتراب ه[. 

 
 ّافلَچارتهزاحلهرتلفضٌاساییتَسیعضاذص-2ضکل

 

 چپززاذتالکتزًٍیکیییّایسطحتاالیسَضٌاساییتَسیعضاذص3-5

 ًطاى زازُ ضسُ است. 2ّا زر ضکل  فلَچارت هزاحل هرتلف ضٌاسایی ضاذص

ّای کوی رسن هی ضَز. تزای رسن ّیستَگزام اتتسا حسٍز طثمات رسٍل  ًوَزاری است کِ تزای زازُتزیي  ّیستَگزام هتساٍل

تَسیغ فزاٍاًی را رٍی هحَر افمی تِ صَرت پیَستِ ًطاى زازُ ٍ هحَر ػوَزی را تز اساس فزاٍاًی هطلك، فزاٍاًی ًسثی ٍ یا 

 زرصس هسرد هی ًوایین.

 اسپایگاُزازُّاگزفتيزازُ

 یتِفزهتهٌاسةتزایتحلیلسزیعّاتثسیلزازُ

 یهَرزًظزّاتزایتسستآٍرزىضاذصّااًدامفیلتزّایهٌاسةتزرٍیزازُ

یّاٍهقایسِتاّیستَگزامتَسیعّارسنًوَزارّیستَگزامزازُ
 ّاهرتلفتزایایدازهدوَعِفزض

ٍهقایسًِتایححاصلاسآىّااسویزًفتزرٍیزازُ-اعوالآسهَىکلوَگزٍف
 تاًتایححاصلاسرسنًوَزارّیستَگزامتزایتعییيتَسیعهٌاسة

 یهَرزتزرسیّاتعییيًْاییتَسیعضاذص
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تا هطاّسُ ًوَزار ّیستَگزام هی تَاى تَسیغ ضاذص هَرز ًظز را تا حسٍزی حسس سز اها ایي تزای تؼییي زلیك تَسیغ کافی 

ّا تا زلت تاالتزی تؼییي ضَز. تِ ّویي هٌظَر اس تست  ّای آهاری زیگزی است تا تَسیغ ضاذص ًیست ٍ ًیاس تِ رٍش

ّای هرتلف همایسِ کززُ ٍ هیشاى  ّای هَرز ًظز را تا تَسیغ تَسیغ زازُاسویزًف استفازُ هی ضَز. ایي آسهَى -کَلوَگزٍف

ّا تِ آى تَسیغ را ًطاى هی زّس. هثٌای ایي تست هحاسثِ تیص تزیي فاصلِ تاتغ تَسیغ تزوؼی زازُ  ًشزیک تَزى تَسیغ زازُ

ّای ًوًَِ زر همایسِ  ؼی آى ٍ زازًُوًَِ ٍ هزرغ است. هٌاسة تزیي تَسیغ، تَسیؼی است کِ تیص تزیي فاصلِ تاتغ تَسیغ تزو

ّایی زرتارُ تَسیغ سزُ ٍ  ّا تا هطاّسُ ًوَزار ّیستَگزام حسس تز است. تِ زلیل تٌَع سیاز زر اًَاع تَسیغ ّا کن تا سایز تَسیغ

 تزای آًْا آسهَى کَلوَگزٍف تست هی ضَز. 

 

ّاٍضٌاساییتَسیعضاذصًزخٍرٍزتزاکٌصهَجساسیهسل3-6

 ًطاى زازُ ضسُ است. 3زر یک رٍس زر ضکل  1ًوًَِ  تاًک پززاذت چییسَّای  تزاکٌصی ٍرٍز هَد

 

 
زریکرٍس2ًوًَِتاًکپززاذتچییسَیّاتزاکٌصیٍرٍزهَج-3ضکل

 

 زر سیز ًطاى زازُ ضسُ است: ساسی هسلاست کِ الگَریتن هزاحل   3ضکل هَد  ساسی هسلّسف 

 ُی تاًک هَرز ًظزّا ی هؼیي هتٌاسة تا حزن تزاکٌصّا ًزخ ٍرٍز تزاکٌص تِ تاسُی ضاذص ّا تمسین تٌسی زاز 

 ُی هزتَط تِ آى تَسیغّا زر ّز تاسُ هؼیي ضسُ ٍ تؼییي پاراهتز ّا ضٌاسایی تاتغ تَسیغ زاز 

 ُتز حسة تاتغ تَسیغ هؼیي ضسُ زر آى تاسُ ی تصازفی زر ّز حاًیِّا تَلیس زاز  
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ساسیًزخٍرٍزتزاکٌصهسلفلَچارتهزاحل-4ضکل

 

2اس هؼیارّای  ساسی هسلتزای ارسیاتی زلت 
APE ٍ )3 )زرصس ذطای هطلك

MSE   ُهیاًگیي هزتؼات ذطا ( استفازُ ضس (

 است.

 ًطاى زازُ ضسُ است. 4ًزخ ٍرٍز تزاکٌص زر ضکل  ساسی هسلفلَچارت هزاحل 

 

 ذیًتا ٍ ّا افتِی -4

ٍ  1استفازُ ضسُ است کِ زر ایي پژٍّص اس ػٌاٍیي تاًک ًوًَِ  89تاًک ًوًَِ زر سال ی ٍالؼی زٍ ّا زر ایي تحمیك اس زازُ

 تزای آًْا استفازُ ضسُ است. 2تاًک ًوًَِ 

 یکیالکتزًٍپززاذتچیسَئیتاالسطحیّاضاذصعیتَسییضٌاساحیًتا4-1

رسنّیستَگزام4-1-1

 سیز ًطاى زازُ ضسُ است:ی ّا ر ضکلی هَرز تزرسی زّا ًوَزار ّیستَگزام ضاذص 

                                                 
2
  Absolute percentage error 

3
  Mean Square error 

زرّزتاسُضاذصًزخٍرٍزتزاکٌصضٌاساییتاتعتَسیع
 هعیيضسٍُتعییيپاراهتزّایهزتَطتِآىتَسیع

ُّایتصازفیزرّزثاًیِتزحسةتاتع تَلیسزاز
 تَسیعهعیيضسُزرآىتاسُ

 رسنهَجهسلساسیضسُ
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زرپاسدسهاىارهعیستَگزامّیًوَزارالف-5ضکل

1ًوًَِتاًک89سالتْوي17

 




89سهاىذارجاسسزٍیستَزىسال ًوَزارّیستَگزامالف-6 ضکل

1تاًکًوًَِ

 



سالیًاهَفقپذیزًسُّاًوَزارّیستَگزامزرصستزاکٌص الف-7ضکل

1تاًکًو89ًَِ



ّازرهعیارحساکثزطَلصفتزاکٌصستَگزامّیًوَزارب-5ضکل

1تاًکًو89ًَِزقیقِسال

 

1تاًکًو89ًَِزستزسپذیزیسال ًوَزارّیستَگزام-ب-6لضک





سال یًاهَفقزاذلیّازرصستزاکٌصًوَزارّیستَگزامب-7ضکل

1تاًکًو89ًَِ
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 .است 1 رسٍل صَرت تِآًْا  غیتَس تَاتغی تزا ِیاٍل حسس ّا ضاذص ستَگزامیّی ّا ًوَزار تِ تَرِ تا

 

پاراهتزتَسیعتَسیعضاذص

 788/0 ًواییسهاىپاسد

 05/21  پَاسيّازرزقیقِحساکثزطَلصفتزاکٌص

 188/4 پَاسيیًاهَفقکلیّاّیستَگزامزرصستزاکٌص

 589/0 پَاسيیًاهَفقزاذلیّازرصستزاکٌصّیستَگزام

 0604/7 پَاسيیًاهَفقپذیزًسُّازرصستزاکٌص

 2567/0 پَاسيیًاهَفقصازرکٌٌسُّازرصستزاکٌص

 82/991 کٌَاذتیسهاىذارجاسسزٍیستَزى

 8/68 کٌَاذتیزستزسپذیزی



 تاتَخِتًِوَزارّیستَگزامّاحسساٍلیِتزایتَاتعتَسیعضاذص–1خسٍل

 

  تزیي زازُ است. تزیي ٍ کن اذتالف تیص تز تَسیغ پَاسي هیاًگیي،ًوایی ٍارٍى هیاًگیي ٍ یکٌَاذتپاراه

 عیتَسفزضآسهَىٍیآهاریّاضاذص(4-1-2

ایي ًتایذ هزتَط تِ  2رسٍل زر کِ استفازُ ضسُ است.  اسویزًَف –کَلوَگزٍف تز تاتغ تَسیغ اس آسهَى تِ هٌظَر تؼیي زلیك

ی ّا تزیي فاصلِ تاتغ تَستغ تزوؼی زازُ تیص زر ّز تَسیغػسز تسست آهسُ زر  ی هرتلف ارائِ ضسُ است.ّا تزای ضاذصآسهَى 

ی ٍالؼی تِ تَسیغ ّا زازُ ًطاى هی زّس. ّزچِ ایي ػسز کوتز تاضس تَسیغی هرتلف را ّا تَسیغ تاتغ تَسیغ تزوؼی تا ٍالؼی

 تز است. هَرز ًظز ًشزیک
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رتثِ اسویزًَف–آسهَىکَلوَگزٍفتَسیعضاذص

ّایًاهَفقکلیزرصستزاکٌص

 1 177/0 کَضی

 2 231/0 گاها

 3 2683/0 پَاسي

یًاهَفقّازرصستزاکٌص

صازرکٌٌسُ

 1 11/0 کَضی

 2 22/0 گاها

 3 29/0 پَاسي

ّایًاهَفقپذیزًسُزرصستزاکٌص

 1 208/0 گاها

 2 27/0 ًوایی

 3 3/0 پَاسي

ّایًاهَفقزاذلیزرصستزاکٌص

 1 1291/0 کَضی

 2 1594/0 ًوایی

 3 5549/0 پَاسي

سهاىپاسد

 1 5452/0 ًوایی

 2 695/0 پَاسي

 3 8175/0 ًزهال

ّازرحساکثزطَلصفتزاکٌص

زقیقِ

 1 178/0 کَضی

 2 2601/0 ًوایی

 3 6952/0 پَاسي

زستزسپذیزی

 1 4702/0 کٌَاذتی

 2 4807/0 ًزهال

-- -- -- 

سهاىذارجاسسزٍیستَزى

 1 4702/0 کٌَاذتی

 2 4807/0 ًزهال

-- -- -- 

یًوًَِّاتزایضاذصاسویزًَف–آسهَىکَلوَگزٍفًتایح-2خسٍل

 

تِ  ّا ضاذص غیتَس تاتغهٌاسة تزیي  زًفیاسو-کَلوَگزٍف آسهَى اس حاصل ذیًتا ٍی ٍالؼی ّا زازُ ستَگزامیّ سِیهما تا

 .تؼییي ضس  3رسٍل  صَرت سیز

ّاٍضٌاساییتَسیعضاذصًزخٍرٍزتزاکٌصهَجساسیهسلحیًتا(4-2

ّای هؼیي ضسُ است. زر ایي پژٍّص تِ ػٌَاى ًوًَِ ًتایذ  ّا زر تاسُ ساسی هَد ًیاس تِ ضٌاسایی تَسیغ ٍرٍز تزاکٌص تزای هسل

ّا زر ّز حاًیِ تاسُ یک  ساسی هَد یک تاًک زر یک رٍس آٍرزُ ضسُ است. زر تاًک ًوًَِ تِ زلیل تاال تَزى تؼساز تزاکٌص هسل
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ّای کَچکتز اًتراب هی ضَز تا زلت  ّای کوتز تاسُ ّا تا حزن تزاکٌص ُ است. تزای تاًکساػت تزای ضٌاسایی اًتراب ضس

 ساسی تیطتز ضَز. هسل

 

تَسیعضاذصتَسیعضاذص

 تَسیغ کَضی ّای ًاهَفك کلی زرصس تزاکٌص کٌَاذتتَسیغ یزستزسپذیزی

 کٌَاذتتَسیغ یسهاىذارجاسسزٍیستَزى
ّا زر  حساکخز طَل صف تزاکٌص

 زلیمِ
 تَسیغ کَضی

یًاهَفقّازرصستزاکٌص

صازرکٌٌسُ
 تَسیغ پَاسي ّای ًاهَفك پذیزًسُ زرصس تزاکٌص تَسیغ کَضی

ّایًاهَفقزرصستزاکٌص

زاذلی
 ًوایی سهاى پاسد تَسیغ کَضی

اسویزًف-هٌاسةتزیيتَسیعتاهقایسِّیستَگزامٍتٌایحآسهَىکَلوَگزٍف–3خسٍل

 

 اس رٍس هرتلف ساػات زر يیاًکیه ًوَزار 9 ضکل. ضسیی ضٌاسا هطرص يیاًگیه تا پَاسي ّا ساػت توام زر ضاذص يیا غیتَس

 .زّس یه ًطاى را 2 ًوًَِ تاًک

 

 

89سالتْوي11 دیتارزررٍسهرتلفساعاتزرّاتعسازتزاکٌصيیگاًیهًوَزار-9ضکل

 

 هَد ذیًتا ًوًَِ ػٌَاى تِ .کزز ساسی هسلهَد هی تَاى هَد توام رٍسّای سال را  ساسی هسلتَسیلِ الگَریتن ارایِ ضسُ تزای 

 .است ضسُ آٍرزُ پژٍّص يیا زر89 سال تْوي 11 دیتار زر ضسُ ساسی هسل

 .ًطاى زازُ ضسُ است ب-10الف ٍ -10ی ّا زر ضکلتِ تزتیة  ضسُ ساسی هسل هَد ٍی اصل هَد 
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 (ب)

 

 )الف( 

ِیثاًزرّاتزاکٌصتعسازًوَزار-)ب(89سالتْوي11دیتارزرتاًکًوًَِیٍاقعّایزازُتاِیثاًزرّاتزاکٌصتعسازًوَزار)الف(-10ضکل

89سالتْوي11دیتارزرضسُساسیهسل

 

 ًطاى زازُ ضسُ است: 12ضکل  ًوَزار زرًوَزار فیلتز ضسُ ی زٍ هَد زر یک 

 

اًسکِزقیقاتزّنهٌطثقضسُساسیهسلیٍاقعیٍهَجّایلتزضسُیهَجتازازًُوَزارف-12ضکل

 

تزای  ( ذطا هزتؼات يیاًگیه)  MSE ٍ( ًسثیی ذطا زرصسهیاًگیي ) MAPE اریهؼ زٍ تا را ساسی هسلی ذطا 4 رسٍل

 .زّسیه ًطاىچٌس رٍس ًوًَِ 
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(MSE)هزتعاتذطايیاًگیه (MAPEًسثی)زرصسذطایهیاًگیي  رٍس

312/0   10^( 5- ) 0218/0 01/11/89 

196/0   10^( 5- ) 023/0 02/11/89 

208/0   10^( 5- ) 0244/0 03/11/89 

231/0   10^( 5- ) 0287/0 04/11/89 

324/0   10^( 5- ) 0121/0 05/11/89 

208/0   10^( 5- ) 0258/0 06/11/89 

254/0   10^( 5- ) 0496/0 07/11/89 

266/0   10^( 5- ) 0082/0 08/11/89 

254/0   10^( 5- هیاًگیي 0242/0 (

تازٍهعیارهیاًگیيهزتعاتذطاٍزرصسذطایهطلقساسیهسلذطای-4خسٍل

 

 MSE  ،0242/0زرصس ٍ تا هؼیار  254/0  10^(-5)تزاتز  MAPEتزای چٌس رٍس ًوًَِ تا هؼیار  ساسی هسلذطای هیاًگیي 

 .ضسُ است ساسی هسل س کِ ًطاى هی زّس هَد تا ذطای کویآه تسست

 گیزی تٌسی ٍ ًتیزِ روغ -5

 صَرتی ّا یتزرس. ضس ساسی هسل ٍیی ضٌاسای کیالکتزًٍ پززاذت ساهاًِی تاال سطحی ّا ضاذص اسی تؼساز همالِ يیا زر

 ٌسیفزآ کی صَرت تِ ّا تزاکٌصی ٍرٍز ًزخ ،ییًوا غیتَس کی صَرت تِ پززاذتی ّا چییسَ پاسد سهاى زّس یه ًطاى گزفتِ

 تِ سیسزٍ اس ذارد سهاى ٍی زیپذ زستزس پَاسي، تاتغ کی صَرت تِ صف طَل سهاى، تا زیهتغ يیاًگیه تا پَاسيی تصازف

 تِ تَرِ تا. ّستٌس پَاسي غیتَسی زارا چییسَی کل ٍی زاذل زًسُ،یپذ صازرکٌٌسُ،ی ذطاّا ٍ کٌَاذتی غیتَس کی صَرت

 ِیضث هسل ٍ ضسُی ساس ِیضث چییسَ کی یّا تزاکٌصی ٍرٍز هسل ،یهطتز رفتار ٍ ّا ضاذصی رٍ تز گزفتِ صَرتیی ضٌاسا

 چییسَ ساسی هسل زر همالِ يیا اس حاصل ذیًتا. است کززُ سایپ تطاتك چییسَی ٍالؼی ٍرٍز تزی ذَت اریتس زلت تا ضسُی ساس

 .گزفت ذَاّس لزار استفازُ هَرزی اتیارسی ّا ساذت زیس يیّوچٌ ٍی کیالکتزًٍ پززاذت ضثکِ ٍ

تطکزٍقسرزاًی

 هَرخ 895760 ضوارُی پژٍّط لزارزاز تحت( تَسي) يیًگی افشار ًزمی ّا ساهاًِ تَسؼِ ضزکت تیحوا تا پژٍّص يیا

 پژٍّص زر استفازُ هَرزی ّا زازُ. است ضسُ اًزام تْزاى زاًطگاُی فٌی ّا زاًطکسُ سیپزز ٍ ضزکت يیا يیت 12/8/1389

 .است گزفتِ لزار همالِ سٌسگاىیًَ اریاذت زر اطالػات تَزى هحزهاًِ تیرػا تا تَسي، ضزکت تَسط شیً
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  يدهچك

-از زمان شروع به كار بانك اقتصاد نوين در حوزه پايانه فروش در عرصه بانكداري خرد، مسئله ارزيابي مكان

اشته است. د دوجو آماري روشهاي از استفاده با نوين اقتصاد بانك فروش هايپايانه نصب جهت مستعد هاي

 فروش پايانه بلكه بوده، بانك نفع به اقتصادي لحاظ از تنها نه علم مبناي بر گيريتوجه به اين امر و تصميم

  .شد خواهد سپرده دارند، نياز آن به كه پذيرندگان  از دسته آن به

ذاري به قابل بارگ كه  1مدل تصميم گيري براي سيستم پشتيباني تصميم مقاله سعي شده است يكدر اين 

 با پاسخ متغير يك ي. اين مدل برپايهشودارائه   2بر مبناي درخت تصميم باشد، روي پورتال تعريف پذيرنده

 دوازده همچنين و معين دوره يك در فروش پايانه روي به، تراكنش ريالي حجم از تابعي كه سطح هشت

  .باشدمي مستقل متغير

صاص پايانه فروش به افراد، با پرسش سطوح اخت از قبل كه دهددر پايان، اين مدل الگوريتمي ارائه مي

  .كندمتغيرهاي مستقل، سطح آتي مشتري در تبادالت مالي را تعيين مي

  

  بندي بازگشتي.پارتيشن؛ درخت تصميم؛فروش يانهپا كليد واژه ها:

                                                 
1 Decision Support System - DSS 
2 Decision tree 
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  مقدمه

 و بازاريابي فرايند. باشدد ميمستع مكانهاي در فروشگاهي هايدر بانكداري خرد يكي از راهكارهاي توسعه بازار، نصب پايانه 

 دليل اين به  ،گيرددر نظر مي فروش پايانه پذيرنگان براي ي است كه بانكرايگانخدمات  ءجز )1  يرتصو( فروش پايانه نصب

-مي تحميل زمينه اين در فعال بانكهاي به سنگيني بسيار نههزي فروش، پايانه دستگاههاي پشتيباني و نصب بازاريابي، فرايند

  .كند

 در كه دستگاههايي. دارد مستقيم رابطه كارتخوان هايسوددهي اين كسب و كار، با ميزان مبلغ تراكنش به روي دستگاه

 باشند، فعال غير كه هايدستگاه همچنين و آورند مي ارمغان به بانك براي بهتري درآمد باشند، شده نصب خوب مكانهاي

پايانه فروش) هزينه  دستگاه(منابع بودن محدود به توجه با نگهداري، و نصب هزينه داشتن بر عالوه ،درآمد داشتن بدون

 اقتصاد بانك فروش هايپايانه يابيمكان در رفته بكار روش اكنون هم. كندتحميل مي بانك براي هم را ايفرصت از دست رفته

 نصب جهت مستعد هايمكان ارزيابي لذا. است هابازارياب و پشتيبانان شخصي تجربه مبناي بر خطا، و آزمون روش نوين،

 به هاهزينه نوع اين تحميل از گريز براي موثر روشي توانداقتصاد نوين با استفاده از روشهاي آماري، مي بانك فروش هايپايانه

  .باشد بانك
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  فروشگاهي هايفرايند بازاريابي و نصب پايانه  -1  يرتصو
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 هاي با تنظيم دستورالعمل شركت 85و اوايل سال  84از اواخر سال 
3
PSP هاي فروش  گسترش پايانه ،توسط بانك مركزي

كه تا طوريد بازار بكر ايران شدند. بههايي كه در عرصه بانكداري خرد فعاليت داشتند، به سرعت واربانك .وارد فاز ديگري شد

پايانه فروش در محل صنوف دائمي و موقت نصب گرديده است، بانك اقتصاد نوين يكي از پيشگامان اين  1,513,318 كنون

 عالها و موسسات فلذا بازار براي شركت هاي خود دارد .تمايل به افزايش تعداد پايانه 57,545 كسب و كار بانكي با دارا بودن

هاي ابتدايي بانك از كيفيت % پايانه25 ،طبق آمار بدست آمده از گزارشاتدر عرصه پايانه فروش محدود گرديده و همچنين 

 استفاده شود،  يابي پيش از نصب پايانه فروشمدل احتمالي كه بتوان در زمان مكان يك خوبي برخوردار نيستند. لذا تعيين

  باشد.مطلوب مي

 از استفاده با نينو اقتصاد بانك فروش يهاانهيپا نصب جهت مستعد يهامكان يابيارزحقيقي با هدف براي اين منظور ت

  ي تدوين گرديده است.آمار يروشها

  ادبيات موضوع

بدليل ساختاري كه كسب و كار پايانه فروش دارد و نقش آن در بانكداري خرد در اقتصاد اسالمي و تفاوت اساسي آن با ساير 

ه اين شكل تحقيقي انجام نشده است، اما براي واگذاري هر نوع اعتبار مالي به هر فرد تحقيقات زيادي انجام شده ب كشورها، 

اطالعات اعتباري آلماني  است. در اين  -كه بطور مثال معروف ترين آن در بانكداري، تجزيه و تحليل درخت تصميم گيري 

 1000مورد استفاده قرار گرفته است. داده اعتباري آلمان، داده ها بر روي زمينه مدلهاي بسياري براي ارزيابي بدست آمده و 

متغير هستند. هر متقاضي كه به عنوان  30وح به مشر متغيرها اين اند،متقاضي اعتبار گذاشته شده مورد بررسي قرار گرفته

ياز داده شده است. ما مي خواهيم براي به ترتيب در متغير پاسخ) امت 0و  1هاي اعتباري (كد گذاري شده به  "بد"يا  "خوب"

به دست آوردن يك مدل كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد، براي تعيين اينكه آيا متقاضيان داراي  ريسك اعتباري خوب 

  :چرخنديا بد هستند، تصميم بگيريم. اكثريت مدلهاي مورد بررسي حول چند مدل زير مي

  .لجستيك رگرسيون  •

  .لجيت رگرسيون  •

  .عصبي هايشبكه  •

  .تصميم درخت  •

در آناليز تصميم، يك درخت تصميم به عنوان ابزاري براي به تصوير كشيدن و آناليز تصميم، در «، طبق بيان دنگ و رانجر

  ]1[» گردد. شود، استفاده مي محاسبه ميها متناوبا  جايي كه مقادير مورد انتظار از رقابت

  مزايا :

  باني تصميم، درخت تصميم و دياگرام تصميم داراي مزايايي هستند  :در ميان ابزارهاي پشتي«

  تواند، طريقه كار با درخت تصميم را بياموزد. فهم ساده: هر انسان با اندكي مطالعه و آموزش مي -1

كند و از  هاي پيچيده به راحتي كار تواند با داده هاي بزرگ و پيچيده: درخت تصميم در عين سادگي مي كاركردن با داده -2

  روي آنها تصميم بسازد.

توان با  هاي مختلف از آن مسئله را مي استفاده مجدد آسان: در صورتي كه درخت تصميم براي يك مسئله ساخته شد، نمونه-3

  آن درخت تصميم محاسبه كرد.

                                                 
3 Payment Service Provider 
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ر تركيب كرده و نتايج هاي تصميم سازي ديگ توان با تكنيك هاي ديگر: نتيجه درخت تصميم را مي قابليت تركيب با روش -4

  ]2[»بهتري بدست آورد. 

  معايب:

  ]2[» .شوند مي بزرگ مسئله شدن بزرگ با نمايي صورت به كه است آن تصميم هايمشكل استفاده از درخت«

  روش تحقيق

  :)متغير پاسخ(متغيرهاي مسئله

  يرتصو( به توجه با اما باشد،مي پاسخ يرمتغ گرفتن نظر در براي مطلوب متغير فروش، پايانه روي بر خوردهجمع مبلغ تراكنش

 فصلي روند نمودار، اين به توجه با و 4دهدكنشهاي مالي موفق  بر روي هر دستگاه را نشان ميترا مبلغ ميانگين تغيير روند )2

. شودمي مواجه شديد كاهش با ماه فرورديندر و مبلغ بيشترين ماه اسفند در كه دهدمي نشان دوساله دوره يك در نمودار اين

فروش مناسب  پايانه كيفيت بيني پيش مدل يك آوردن بدست براي ،تراكنش مبلغ جمعبا توجه به حضور متغير زمان  لذا

  .باشدنمي

  

  

  اخت قبضميانگين مبلغ تراكنشهاي مالي موفق  بروي هر دستگاه شامل خريد و پرد - 2  يرتصو

  

تعريف شده است. در اين روش مقدار متغير وابسته به عدد مبلغ تراكنش  1جدول  ي مطابقا) را بصورت ردهYمتغير پاسخ (

  .ماهه تغير كند 12نيست كه در دوره 

  

                                                 
  سالمي ايرانبرگرفته از سايت بانك مركزي جمهوري ا 4
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  متغير پاسخ - 1جدول 

  

  :)متغير مستقل(متغيرهاي مسئله

  عوامل تاثير گذار بر عملكرد پايانه فروش عبارتند از:

   فروش يمحل جغرافياي پايانه .1

متغيرهايي چون سطح فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك، سطح تبادالت مالي و سطح مالي افراد (مانند مناطق محروم) و 

  .باشند) مانند شهر و استان قابل تفكيك ميProvinceيي هستند كه با تفكيك متغير از نوع اسمي  (... متغيرها

  صنف .2

گردد به مراتب بيشتر از اصنافي چون خرازي هاست لذا براي معموال تبادالت مالي كه در اصنافي چون طال وجواهر انجام مي

  .دهدارد مدل شده تا اثر دقيق متغير مذكور مورد بررسي قرار ) صنف هم وTradeمتغير اسمي ( ،بررسي دقيق اين عامل

  تعداد دستگاههاي پايانه فروش ساير بانكها موجود در محل پذيرنده .3

تصور اين است كه پذيرندگاني كه در محل كسب خود پايانه فروشي بعنوان مكمل داشته باشند، ميزان استفاده از پايانه بانك 

) به مدل اضافه شده NumPOS(  ترتيبي متغير يك قالب در بانكها ساير هايپايانه تعداد لذا .دياباقتصاد نوين كاهش مي

  است.

  نوع مالكيت محل كسب.4

در بررسي ميداني اوليه به اين نتيجه رسيديم كه پذيرندگاني كه مالك محل كسب خود هستند، عالقه بيشتري نسبت به 

) با دو سطح مالك و مستاجر براساس در مدل Propertyتغير اسمي نوع مالكيت (بنابراين م استفاده از پايانه خود دارند.

  دخيل شده است.

  جنسيت پذيرنده.5

  ) با دو سطح، بعنوان يك متغير قابل بررسي به مدل اضافه شده است.Genderمتغير اسمي جنسيت پذيرنده (

  تحصيالت پذيرنده.6
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شنايي با بانكداري الكترونيكي  رابطه مستقيمي دارد كه مدل اين متغير را ) با ميزان آEducationرابطه تحصيالت پذيرنده (

  .شودبا سه سطح شامل مي

  سنوات سابقه كار در صنف.7

  ) ، بعنوان يك متغير قابل بررسي به مدل اضافه شده است.WorkExpمتغير ترتيبي سنوات سابقه كار در صنف (

  پذيرنده فاصله نزديكترين شعبه به محل كسب يا سكونت.8

 كه شد برآن تصميم لذا باشد، نزديكتر آن به مربوطه بانك يشعبه كه كنندمي استفاده هاييطبيعي است كه افراد از پايانه

  ) به مدل اضافه شود.Distanceتيبي فاصله نزديكترين شعبه به محل كسب يا سكونت پذيرنده (تر متغير

  انجام امور بانكي تعداد مراجعات پذيرنده به شعبه در ماه براي.9

) ممكن است نشان دهنده اين باشد كه فرد اطمينان Resortتعداد مراجعات پذيرنده به شعبه در ماه براي انجام امور بانكي(

  اين متغير نيز در قالب يك متغير ترتيبي وارد مدل گرديده است. به بانكداري مدرن ندارد،

  ؟دكنآيا پذيرنده از اينترنت بانك استفاده مي.10

داري الكترونيك يا برخط يا اينترنتي، عبارت است از فراهم آوردن امكاناتي براي كاركنان در جهت افزايش سرعت و كارايي بانك

اي و بين بانكي در سراسر دنيا و ارائه امكانات  آنها در ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه

مشتريان كه با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك، در هر ساعت از شبانه افزاري به  افزاري و نرم سخت

  هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهند. ساعته) از طريق كانال 24روز (

افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي  افزاري و سخت مهاي پيشرفته نر به عبارت ديگر بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري

  تبادل منابع و اطالعات مالي به صورت الكترونيكي است و نيازي به حضور فيزيكي مشتري در شعبه نيست.

سايت امن به طرقي مثل كارهاي خرده بانكي يا بانك مجازي،  دهد تا معامالت اقتصادي را در يك وب به مشتريان اجازه مي

  هاي ساخت و ساز انجام دهند. سه مالي و اعتباري يا شركتموس

  شماره اتصال به مگانك .11

 زياد زمان مدت بر عالوه پذيرنده بنابراين است، نگرديده نصب مگانك استانها همه براي ها،باتوجه به هزينه زياد متمركز كننده

-مي تراكنش ميزان افت مسبب پذيرنده نارضايتي آن پي در و شودمي متحمل هم را شهري بين تماس اتصال هزينه تراكنش،

  ) با دو سطح را به مدل وارد شده است.MegaNAKنك(مگا به اتصال شماره اسمي متغير .گردد

  نوع بازاريابي.12

 انكب مشتري باشد، داده را فروش پايانه دستگاه درخواست اينكه از قبل فرد كه شودمي اطالق بازاريابي به ايبازاريابي شعبه

) MTypeنوع بازاريابي ( وان شده است.كارتخ دستگاه پذيرنده بانك، پيشين خدمات از رضايت با فرد اين بنابراين .باشد بوده

  .شودبا دو سطح وارد مدل مي

  

����������������        �2;�$ 4
	�2;�$ 4
	�2;�$ 4
	�2;�$ 4
	        <�	<�	<�	<�	        �2;�$ =�>�2;�$ =�>�2;�$ =�>�2;�$ =�>        

�  ?@$ (
2A��;' �	
�
�( )C��AProvince(  E&+�  �
�+� *-2F��G� (
�  

,  ���    ))))Trade((((   �E&+  ��G� H
��� *-2F  

1  ���I  (
9�
J�+� �	
�
� C��A ��
+ 
9�	
0 ))))NumPOS((((  E#2 �   ���I  (
9�
J�+� �	
�
� C��A ��
+ 
9�	
0 ��'�$ �� ?@$ ��	��K�  
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$ ?@$ L-�)Property(  E&+�  MN �'
�-$  

�N OF
$  

5  ) ��	��K� *2-�'Gender(  E&+�  MN �� 

�N ��$  

6  ) ��	��K� PQ2R@ Education(  E&+�  MN ��� ?�2+ 

�N "S�� 
� "S�� TU
	 

,N PQ2R@  E�
JG	��  
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+ �
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-�� 
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+ 
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+ 

1N 5  
 �M �
+ 

3N �M  
 1M �
+ 

5N  �� ��G201M �
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A )Distance(  E#2 �   MN  �� ��&�5M ��$ 

�N  W205M  
 �MM ��$ 

,N  W20�MM  
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 5MM ��$ 

3N  W205MM  
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 5MMM ��$ 

8N  �� ��G205MMM ��$  
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�N  W20�  
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0 

,N  W201  
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0 
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 �M �
0 

3N  �� ��G20�M �
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  خالصه سطوح متغير مستقل -  2جدول 
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  طرح نمونه گيري و روش اجرايي آن

 در تحقيق براي ماه بهمن تراكنشي اطالعات ريز نوين اقتصاد بانك در موجود هايبدليل مسائل امنيت اطالعات و محدوديت

 بين از است بوده پايانه 353,55 بروي تراكنش  632,673,2 شامل هاداده اين كه است گرفته قرار محقق اختيار در زمينه اين

تحقيق با محدوديت در اختيار داشتن كنش مالي موفق است. همچنين اين ترا داراي فروش پايانه 54,254  ها پايانه تعداد اين

تعداد نمونه اي كه از هر طبقه  ]3[يك طرح نمونه گيري طبفه بندي  لذا با توجه به اطالعات هزار پذيرنده مواجه است.

نشان داده شده است كه برابر با نسبت حجم جامعه از كل  Sample Numberبصورت تصادفي ساده از هر طبقه  در ستون 

    ]3[ د.باشجامعه مي

  

Analysis Variable : Summations of amount for each POS 

Y N Sample# Minimum Maximum 

1 697 
13 

1.0000000 12.0000000 

2 12847 
237 

13.0000000 320000.00 

3 13582 
250 

320013.00 3374029.00 

4 13564 
250 

3375013.00 14772013.00 

5 8137 
150 

14775013.00 49785000.00 

6 2714 
50 

49810013.00 100767013 

7 2170 
40 

100780894 333970013 

8 543 
10 

334258013 17239409513 

  دسته بندي پاسخ - 3جدول 

  

 يك به فقط و فقط عدد اين. گرددهر دستگاه پايانه فروش يك عدد مشخصه را داراست كه به آن شماره ترمينال اطالق مي

بعنوان شناسه هر نمونه  دستگاه هر ترمينال شماره از گيري نمونه طرح در لذا شود،مي داده تخصيص فروش پايانه دستگاه

  ).است آمده 4جدول  در جامعه اين اول ركورد چند موضوع، اين شدن ترملموس براي(كنيممي استفاده

  

�
$ �
�2$�  ��
&> 
� �2;�$\+ 

:X�� 6:,5 8 

:X�� 686X 6 

:X�� 686� 5 

:X�� �MM,6MM6 6 

:X�� �MM,6M,M 6 

  پنج ركورد از جامعه متغير پاسخ - 4جدول 
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بازگشتي بنديپارتيشن
]]]]        

-شنيپارت، شنيپارت تدرخ كي جاديابا  ، Y و X نيب رابطه ارزش به توجه با ي،بازگشت صورت بهرا  هاداده ،شنيپارت فرم پلت

 كي ينيب شيپ وجه نيبهتر به كه است، X ريمقاد از يهايبند گروه اي و هابرش از يامجموعهكند. اين روش شامل بندي مي

) شنيپارت( هيتجز .شودانجام مي ممكن يهايبندگروه اي هابرش همه جامع يجستجو توسط كار نيا .ابدييم را Y مقدار

 فرم پلت نيا .سازدمي درخت يبازگشت صورت به يريگميتصم قواعد از ،ديآ دست به مطلوب شرايط كه يزمان تا ،هاداده

 براي رشد سه روشپلت فرم  .است يقو اريبس ها انتخاب كندهاي بسيار زياد تجزيهها را از حالتكه بهينه تجزيهدرصورتي

  :دهد مي ارائه پيش بيني نهايي درخت

6گيري تصميم درخت •
 

7بوت استرپ جنگل •
 

  8 درخت بوستد •

  جزئيات روش آماري

گسسته باشد، برازش احتماالت برآورد شده براي  Yمتغير پاسخ مي تواند پيوسته و يا قطعي (اسمي يا ترتيبي) باشد. اگر 

 را فرم پلت باشد، پيوسته پاسخ اگر .آيدسطوح پاسخ با كمينه كردن حداكثر درستنمايي كاي دو(دو برابر آنتروپي) بدست مي

  .كنيمخطا برآورد مي مجذور مجموع رساندن حداقل به روش با

انجام  Xمقدار   "برش"پيوسته باشد، پارتيشن با توجه به تقسيم  Xني نيز مي تواند پيوسته و يا قطعي باشد. اگر يمتغير تبي

ري است بطو هابنديگروه. گرددميبه دو گروه از سطوح انجام  X هايگسسته باشد، پارتيشن با تقسيم مقوله Xمي شود. اگر 

  : شود، به صورت زير محاسبه ميLogWorthتقسيم گره بر اساس آماره  .گيردكه تمام سطوح ممكن را در بر مي

  

 يم ممكن هيتجز مختلف هايتعداد حالت با توجه به كه شودمحاسبه مي 10 دهيچيپ ياه وهيش به 9مقدار احتمال تعديل شده

هاي غير تعديل شده مقدار البته اين شيوه در مقايسه با روش .كشد يم طولزمان زيادي  آن به اسبهمح ،دهد رخ تواند

  تر است.) كه متغير مستقل سطوح زيادي دارند، معقول 11نفرنيواحتمال (مقدار احتمال ب

-روش بعنوان معياري براي تقسيم استفاده مي نيا در 12)مربع كاي حداكثر درستنمايي نسبت( از  گسسته، پاسخ يبرا

ي براي هر مشاهده برابر آنتروپ گردد.ي لحاظ ميآنتروپ در رييتغ اي يآنتروپ (لگاريتم طبيعي) بار دو واقع در شود.

  با: است برابر شده انتخاب .است داده رخ كه پاسخ به منسوب احتمال P آن در كه باشد.مي 

 
                                                 

5
 Recursive Partitioning  

6
 Decision Tree  

7
 Bootstrap Forest  

8
 Boosted Tree  

9
 Adjusted p-value  

10
 Monte Carlo Calibration of Distributions of Partition Statistics  

11
 Bonferroni p-value  

12
  likelihood-ratio chi-square  
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از همگني  كند.را محاسبه مي  اي وقتي كه پارتيشن براي بدست آوردن پاسخ گسسته، با استفاده از اطالعات جدا شده 

كند. در غير اينصورت از آنجايي كه لگاريتم استفاده مي شود، از ارزش نرخ با يك گروه صفر مواجه مي mكه در رديف 

  شود.ر تعريف نشده است، آماره گم شده اعالم ميصف

 درخت تصميم

، دو راه براي محاسبه وجود دارد. اولين راه عبور تنها از طريق داده ها و 13با استفاده از نرم افزار بكار برده شده در اين تحقيق

استفاده  14از اعتبار سنجي كه است در صورتياين توليد يك درخت تك است. و راه دوم رشد درخت به طور خودكار است، 

  .شود

  قواعد توقف

-نباشد، تقسيم را ادامه مي بخش نتيجه رضايت كه زماني تا. است تعاملي كامال فرم پلت ، نشود استفاده سنجي اعتبار اگر

را  هنگامي كه متغير پاسخ گسسته است، موارد ذيل ها از اين روش استفاده شده است).دهيم(براي تسلط بيشتر بروي تقسيم

  دهيم:مورد بررسي قرار مي

 در باالي هر سرشاخه. آماره  •

 نسبت آن دهنده نشان يرنگ يها لهيم وجود دارد. پاسخ سطح هر در كه است برگ در مشاهدات سهمه نرخ، آمار •

  هستند.

 به ربوطم بخش Y محور. است پاسخ حوسط از كي هر يبرا شده ينيب شيپ) احتمال( Prob statisticه آمار •

 دري نيب شيپ جمع احتماالت حاصل .دهدرا نشان مي برگ هر يبرا ،پاسخ حوسط از شده ينيب شيپ احتماالت

  باشد.مي كي برابر شهيهم پاسخ حوسط سراسر

  د.باشباشد، حالت تعميم يافته آن بصورت زير ميمي يا  15تعيين ازضريب معيار اوليه براي بررسي مدل بدست آمد 

 

  سنجي اعتبار

 .شوديم استفاده 16يسنج اعتباربراي  يا مجموعه عنوان به كه ها داده از يبخشاز  استفاده عبارت است سنجي اعتبار بخش

 ها برازش دهد وتواند مدل مناسبي براي دادهمي بنديپارتيشن ،كنيد هيتجز يكاف اندازه به با را تصميم درخت كي رشد اگر

اعتبار  باشد. ضعيف آينده پيش بيني مشاهدات ممكن است . اماباشد مناسبخيلي  برازش داده شدهفوق  بيني پيش مدل

 ارزيابي به بخش ديگر با استفاده از و مدل پارامترهاي به منظور برآورد هاداده از بخشي از استفاده با فرآيندي است كهسنجي 

  .كندكمك مي مدل توانايي پيش بيني

  مدل را در بر دارد. پارامترهاي برآورد كه ستا بخشي 17آموزشمجموعه  •

  .كند تاييد و يا ارزيابي را مدل توانايي پيش بيني است كه بخشي 18اعتبار سنجيمجموعه  •

                                                 
13 JMP(Business part of  SAS) 

14
  Validation  

15
  Coefficient of determination  

16
  Validation Portion 

17
 Training set  
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 مدل است. توانايي پيش بيني مستقل از و ارزياب ، 19نهايي آزمونمجموعه  •

 اعتبار به نوبه خود ، به K هاي جموعهم از يك هركند، تقسيم مي زير مجموعه Kبه  را هاي اصليداده KFOLDروش 

 انتخاب خواهد نهايي مدل عنوان به اعتبار را نتيجه بدهد، آماره بهترين. مدلي كه شودمياستفاده ها داده بقيه در مناسب مدل

  .شد

  مدل كفايت بررسي

پيوسته،  يهاپاسخ يبرا. داردي بستگ استفادهمورد  پاسخ متغير نوعبه  برازش مدل، ييكوين هاي موجود براي بررسينمودار

هاي گسسته مورد پاسخ يبرا 21فتيل يمنحن وROC 20 يمنحن و، است هاشده ينيب شيپنمودار مشاهدات واقعي دربرابر 

  گيرند.استفاده قرار مي

  ROC يمنحن

كه با به اين ترتيب است  ROC يمنحن كيكالس فيتعر .گيردمورد استفاده قرار مي گسسته پاسخ يبرا ROC يمنحن

(ها) محاسيه  23كاذب مثبت(ها) را براساس   22درست مثبتاستفاده از فراواني تجمعي در راستاي سطوح رتبه بندي شده 

"تيحساس"قرار دارد كه  Yبروي محور  درست مثبت نمايند.مي
قرار دارد كه  Xروي محور  كاذب مثبتنام گذاري شده و  24

بندي شده صورت است كه اگر شما در راستاي برآورد كننده، كه بصورت سطوح رتبهنام دارد. اين نظريه به اين 25 "يژگيو -  1"

بندي كنيد، وجود دارد، حركت كنيد و تمام موارد سمت چپ را بصورت مثبت و موارد سمت راست را بصورت منفي دسته

م دادن اين نظريه و بكار بردن آن در توانيد توازن را در راستاي مقادير برآورد كننده دنبال نماييد. به منظور تعميآنگاه مي

. پارتيشن براي هر سطح پاسخ، در  26مواردي كه چندين سطح از متغير پاسخ داريم و چندين نمودار در يك نقطه وجود دارد

سازد. در صورتي كه فقط دو سطح وجود دارد، يكي از آنها انعكاس مستقل ديگر مي ROCبرابر سطحي ديگر يك منحني 

  كنند.اي شان ارائه ميهاي مختلف را بر اساس مثبت بودن پاسخ مرحلهاست، منحنيقطري ديگري 

داده شده احتمال قرار گرفته  Yمرتب كه براي سطوح - اي، نموداري مرتب شده از كارايي مدل است. مدل رتبهROCمنحني 

گرفتن در سطح به سمت باال و وقتي شود و به ازاي قرار دهد، از گوشه پايين سمت چپ شروع ميشدن در سطح پاسخ را مي

Y رود.در آن دسته قرار نگيرد به سمت چپ مي  

                                                                                                                                                        
18

 Validation set  
19

  Test set  
20

 Reciever Operating Characteristic  
21

 Lift Curve  
22

 True Positive  
23

 False positive  
24

 Sensivity  
25

 l-Specifity  
26

 Polytomous  
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  ROCشكل عمومي منحني  - 3  يرتصو

  

هاي مرتب شده ابتدا مقادير هدف و پس از آن مقادير ديگر را اگر مدل روي مقادير پاسخ بخوبي برازش شده باشد، داده

. به عبارت ديگر منحني ابتدا به سمت باال حركت خواهد كرد و پس از آن به سمت راست كشيده )4  يرتصو(خواهند داشت

  خواهد شد.

  

  براي مدل ايدال ROCمنحني  -4  يرتصو

  

خص نكويي برازش خواهد بود و وقتي اين اين نمودار بصورت قطري به باال خيز بر خواهد داشت. مساحت زير نمودار شا

  شاخص برابر يك شود، برازش ايدهĤل خواهد بود.

  

  

  براي مدل ضعيف ROCمنحني  - 5  يرتصو

  

اگر پارتيشن شامل يك بخش يا تقريبا همه در يك سطح پاسخ باشند، نمودار تقريبا بطور عمودي در سمت چپ حركت 

اگر پارتيشن شامل هيچ بخش يا  .)5  يرتصو(ن بدان معناست كه مدل يك تشخيص آن سطح حساس استخواهد كرد. اي
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تقريبا هيچ بخش در يك سطح پاسخ باشند، منحني تقريبا بصورت افقي حركت خواهد كرد. اين بدان معناست كه نمونه تقريبا 

كند. سطح ما، متغير پاسخ رو به باال حركت مي  Polytomousبراي  خود ندارد. بطور كامل مقدار سطح متغير پاسخ را در

  شماره يك كمتر از همه قابل تشخيص است.

  فتيل يمنحن

 شينما به ابتدا در ترتيب را ير غنايمس اما،  دهد يم نشان را  ROC يمنحن كي عنوان به اطالعات همان فتيل يمنحن كي

  هد كه چگونه نسبت جامعه در سطح پاسخ انتخاب شده با نرخ سطح پاسخ در كل مقايسه شود.دنشان مي Yنمودار  گذارد.يم

 متغيره مستقل برازش داده ايم،12هاي قبل،  مدل را با يك متغير پاسخ هشت سطحي و  با توجه به توضيحات آمده در بخش

  ايم،نتيجه بصورت زير شده :اعتبار سنجي كار در نظر گرفته بخش% از مشاهدات را بعنوان 20در اين مدل 

  

  

  جمعبندي مدل - 5جدول 

  

مشاهده  807اند، دسته اول شامل مشاهدات آموزشي مدل با احتساب داده ها به دو دسته تقسيم شده 5جدول با توجه به 

باشد.دسته دوم شامل مي 0.849پارتيشن داراي ضريب تعيين  18ايم، مدل با ادهاست كه مدل را با اين دسته برازش د

باشد كه مي 0.818ه با برازش همين مدل داراي ضزيب تعيين كه ايم راي اعتبار سنجي مدل استفاده كردمشاهداتي است كه ب

  باشد.دليل بر كفايت اوليه مدل مي

  

R
-S
q
u
a
re

  

  هادر مقابل تعداد پارتيشن Rدار مربع نمو -  6  يرتصو

  

در برابر افزايش تعداد پارتيشنها در مدل اعتبار سنجي است ،  خط قرمز نشان دهنده تاريخچه افزايش ميزان ، 6  يرتصودر 

ها در مدل اصلي است. همانطور كه مشاهده در برابر افزايش تعداد پارتيشن خط آبي نشان دهنده تاريخچه افزايش ميزان 
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شود، لذا به دليل اينكه افزايش تعداد پارتيشن مواجه مي به باال منحني تقريبا با كاهش شديد رشد  18شود از پارتيشن مي

   شود.قرار دارد، مدل متوقف مي 0.849بول در سطح  قابل ق كند و همچنين مدل را پيچيده تر مي

  

  

  اعتبار سنجي متقابل - 6جدول 

  

ها در براورد مدل) در فرض صفر(همساني پارتيش K-Foldشود با استفاده از روش مالحظه مي 6جدول  همانطور كه در

  ود.شرد مي 0.95سطح 

  

S
e
n
s
it
iv
it
y

  

  براي مدل اصلي ROCمنحني  - 7  يرتصو

  

بسمت باال خيز  ابتداآل بدين صورت است كه براي مدل ايده ROCهمانطور كه در فصل پيشين توضيح داده شد، نمودار 

مدل اعتبار سنج، كفايت  8  يرتصو در مدل اصلي و همچنين در 7  يرتصوگردد. لذا با توجه به برداشته و سپس افقي مي

 باشد.برازش مورد تاييد مي
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  براي مدل اعتبار سنج ROCمنحني  - 8  يرتصو

  

  

  ي مدل اصليبرا  liftمنحني  - 9  يرتصو

  

  .رسدميبه نتايج مشابه در تاييد مدل بدست مدل در روش منحني ليفت،  10  يرتصوو  9  يرتصوبا توجه 
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  سنجبراي مدل اعتبار   liftمنحني  - 10  يرتصو

  

باشد. ضريب تعيين شود، اين جدول شامل اطالعات برازش مدل و ماتريس اغتشاش ميمالحظه مي 7جدول همانطور كه در 

يح  % اطالعات را بطور صح8.9باشد، بدان معناست كه مدل مي 0.089برابر  27و نرخ عدم تطبيق 0.8439مدل برابر  آنتروپي

  با ريز شدن در اين جدول و مراجعه به جدول اغتشاش،  كند. چون متغير مدل براورد شده ترتيبي است حالبندي نميطبقه

  

  

  جزئيات مدل و ماتريس اغتشاش - 7جدول 

  

يبق مدل ارزياب و جدول سمت بيشتر اين ميزان عدم تطبيق را بررسي كنيم. در جدول سمت راست، مقادير عدم تطببتوانيم 

  باشد.چپ، اطالعات عدم تطبيق مدل اصلي مي

                                                 
27

 Misclassification Rate 
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  بررسي مقادير عدم تطبيق - 8جدول 

  

  باشد.درصد ناچيز هم قابل اغماض مي لذا اين .)8جدول (اند ها در همسايگي سطح متغير پاسخ قرار گرفتهتمامي عدم تطبيق

  

  

  سهم متغيرهاي مستقل در مدل - 11  يرتصو

  

ن دخل و تصرف در مدل را داشته پس از آن بيشتري    و مقدار آماره )11  يرتصو( سيمقت 8عامل صنف با 

 3و    تقسيم و پس از آن  فاصله پذيرنده تا اولين شعبه با مقدار  4و     سابقه كار در صنف با 

در قاعده  تقسيم و  1تقسيم و در آخر نوع مالكيت محل كسب با  2و  تقسيم نوع بازاريابي با 

  اند.تصميم دخيل هستند، باقيمانده متغيرها با اين سطح وارد مدل نشده
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  نمودار سلسله مراتبي برازش مدل - 12  يرتصو
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  نمودار پراكندگي مشاهدات مدل برازش شده - 13  يرتصو

  

  يرتصو( دهدكنيم كه هر مسير يك ميزان احتمال براي سطح پاسخ بدست مياينصورت معني ميدر مدل يك شاخه را به 

28توان از نمودار استخوان ماهي). براي مسير يابي سطوح هم مي12
  ) استفاده كرد.15  يرتصو( 

 اصناف پنجم باشد و فاصله محل كسب ويآمده است، اگر صنف يك پذيرنده در دسته  14  يرتصوبطور مثال همانطور كه در 

باشد و مالك محل كسب باشد و مدت زمان حضور در صنف كمتر از يكسال باشد و در  7يا  6تا نزديك ترين شعبه در دسته 

در سطح اول متغير پاسخ  0.0009ه باشد، اين پذيرنده با احتمال آخر نوع بازاريابي است كه توسط بازارياب نماينده تعيين شد

در سطح 0.0103در سطح سوم متغير پاسخ و با احتمال  0.1946در سطح دوم متغير پاسخ  و با احتمال  0.7843و با احتمال 

تغير پاسخ  و با در سطح ششم م0.0019در سطح پنجم متغير پاسخ  و با احتمال0.0057چهارم متغير پاسخ  و با احتمال 

  در سطح هشتم متغير پاسخ قرار خواهد گرفت.0.0005در سطح هفتم متغير پاسخ و با احتمال 0.0020احتمال 

  

                                                 
28

 Fish bone 
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  گزارش مدل سرشاخه ها براي سطوح متغير پاسخ - 14  يرتصو
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  برازش شده منتخبدياگرام استخوان ماهي مدل  - 15  يرتصو
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  سطح مدل برازش شده-نمودار مساحت - 16  يرتصو
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  مدل پيش بيني با مشاهدات جديد 

آمده است، براي بدست آوردن احتمال قرار گرفتن در سطح متغير پاسخ مشاهده جديد  14  يرتصوبطور مثال همانطور كه در 
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  پيش بيني براي دو مشاهده در ماه بعد -  9جدول 

  

) مشاهده مورد بررسي براي پيش بيني مدل در ماه بعد 9جدول ( 2يت در دسترسي به مشاهدات جديد، فقط به علت محدود

  شود، نتيجه براي اين دو مشاهده مناسب بوده است.مورد استفاده قرار گرفت. همانطور كه مالحظه مي
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  ها و نتايج يافته

روبرو هستيم كه براي حل آنها به علت پيچيدگي زياد مجبور به ساده سازي مسئله هستيم. اما  در دنياي واقعي ما با مسايلي

اين ساده سازي بايد در حدي باشد كه كليت مسئله حفظ شود. اين مدل بدست آمده فقط شامل نگاهي موشكافانه به يك 

  فرايند تصادفي است.

  جمع بندي

اي فني و مشاهداتي كه از لحاظ امنيتي براي اين بنگاه مالي مهم بوده اند، بدليل محدوديت به دسترسي يك سري از متغيره

  وارد مدل نشده اند.

 . شود يم شنهاديپ يآت مطالعات يبرا ريز نظرات آمده بدست ديمف جينتا و شده ارائه آماري يمدلها به توجه با

  ن در يك دوره يك ساله.متغرها با اضافه كردن بعد زما يبند طبقه جهت يشنهاديپ يها مدل ميتعم •

هاي مختلف رفتاري در مراكز پشتيباني ورود متغيرهاي تيماري به مدل(روشهاي پشتيباني مختلف مانند مدل •

 و ...). 29تلفني
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 Call center’s manner 



  هاي بانكي عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت

2و        مرضيه اسفندياري
 

، كليد ورود به بسياري هاي كشور، دارا بودن كارت بانكي

ين رو در اين تحقيق با استفاده از نتايج 

توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

هاي بانكي از  انجام گرفت، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر دسترسي افراد بزرگسال شهري به كارت

- هاي بانكي بيشتر استفاده ميدهند كه در مناطق شهري ايران، مردان از كارت

- حداكثر دسترسي را نشان مي

و نيز به عالوه هر چه سطح تحصيالت فرد 

افراد ساكن در شهرهاي . يابدهاي بانكي افزايش مي

هاي بانكي دارند ولي ميزان دسترسي شهرهاي 

يوه بيشتر از افراد داراي همسر ، افراد مطلقه و ب

به عالوه در درون خانواده، همسر، 

همچنين از . كنندهاي بانكي استفاده مي

                                                          

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت

و        مرضيه اسفندياري  1فرهاد نيلي

  

هاي كشور، دارا بودن كارت بانكي پرداخت  طبق ترتيبات مقرر در طرح جامع نظام

ين رو در اين تحقيق با استفاده از نتايج از ا. باشد هاي پرنفوذ بانكداري الكترونيك در كشور مي

توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  1387خانوار شهري كه در سال  6055

انجام گرفت، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر دسترسي افراد بزرگسال شهري به كارت

  .طريق يك مدل پروبيت شناسايي شده اند

دهند كه در مناطق شهري ايران، مردان از كارتهاي تحقيق نشان مي

حداكثر دسترسي را نشان مي گيسال 25سن با شيبي مثبت موجب افزايش دسترسي شده و در 

به عالوه هر چه سطح تحصيالت فرد . شود، افزايش سن موجب كاهش دسترسي مي

هاي بانكي افزايش ميهاي خانوار بيشتر باشد، استفاده از كارت

هاي بانكي دارند ولي ميزان دسترسي شهرهاي كوچك و تهران بيشتر از شهرهاي بزرگ دسترسي به كارت

، افراد مطلقه و بوضعيت تأهلاز نظر . متوسط از شهرهاي بزرگ كمتر است

به عالوه در درون خانواده، همسر، . كنندهاي بانكي استفاده ميو افراد مجرد كمتر از گروه اخير، از كارت

هاي بانكي استفاده ميفرزندان و ساير اعضاي خانوار، كمتر از سرپرست خانوار از كارت

                   

  انشگاه صنعتي شريف ت و اقتصاد ددانشكده مديري

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت

  چكيده 

طبق ترتيبات مقرر در طرح جامع نظام

هاي پرنفوذ بانكداري الكترونيك در كشور مي از سامانه

6055گيري از  طرح نمونه

انجام گرفت، عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر دسترسي افراد بزرگسال شهري به كارت

طريق يك مدل پروبيت شناسايي شده اند

هاي تحقيق نشان ميهيافت

سن با شيبي مثبت موجب افزايش دسترسي شده و در . كنند

، افزايش سن موجب كاهش دسترسي ميپس از اين. دهد

هاي خانوار بيشتر باشد، استفاده از كارتسطح هزينه

كوچك و تهران بيشتر از شهرهاي بزرگ دسترسي به كارت

متوسط از شهرهاي بزرگ كمتر است

و افراد مجرد كمتر از گروه اخير، از كارت

فرزندان و ساير اعضاي خانوار، كمتر از سرپرست خانوار از كارت

دانشكده مديريو پژوهشكده پولي و بانكي   - 1
2
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف - 
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دار و نيز محصلين، كمتر از افراد شاغل كارت فعال بانكي دارند و نهحيث وضعيت شغلي، افراد بيكار، خا

الحسنه نهايتاً افرادي كه حساب قرض. بگير و اجاره دار از شاغلين بيشتر استميزان استفاده افراد مستمري

 گذاري، بهانداز دارند، افراد داراي حساب سپرده جاري و باالخره افراد داراي حساب سپرده سرمايهپس

  .كنندهاي بانكي بيشتر استفاده ميترتيب از كارت

  گيري، نمونهپروبيت  هايهاي بانكي، دسترسي به خدمات بانكي، مدلكارت :هاكليد واژه

  مقدمه -1

هاي ترين راه حل حذف تدريجي نقل و انتقال اسكناس و پايان دادن به عمر قبضبانكداري الكترونيك مهم

بانكداري الكترونيك  .شودراهكارها براي كاهش ترافيك شهري محسوب مي ترينكاغذي و يكي از عمده

- راه خودپردازهاي موسوم به شيوه نويني است كه طي قريب به دو دهه اخير ابتدا با تأسيس عابربانك

ها در دنياي وب را به خود اختصاص بخشي از فعاليت اندازي شده و امروزه نيز با رواج گسترده اينترنت،

سازند هاي اينترنتي هستند كه افراد را قادر ميمانههاي كشور داراي ساهم اكنون تمامي بانك. استداده 

ها از طريق اينترنت قبوض برق، تلفن، تلفن همراه و آب و گاز خود را بپردازند و بدون مراجعه به عابربانك

  .وجوه مالي مدنظر خود را نيز انتقال دهند

. .استدر حال بسترسازي براي الكترونيكي كردن اكثر خدمات بانكي كشور بانكي  نظاماكنون هم

 منابعدر جامعه و به تبع آن كاهش فيزيكي بانكداري الكترونيك مي تواند باعث كاهش حجم گردش پول 

بانكداري الكترونيك از . هاي مختلف شوداختصاص يافته براي چاپ اسكناس و چاپ كاغذ براي قبض

تواند كم شدن ميزان رفت و كاهد و تا حدود زيادي ميز به طور قابل توجهي ميحجم مراجعات بانكي ني

  .آمد يا ترافيك شهري را نيز در پي آورد

سسات مالي مورد توجه قرار داد از ؤتوان از دو جنبه مشتريان و م مزاياي بانكداري الكترونيك را مي

هاي متعدد  ي در زمان و دسترسي به كانالتوان به صرفه جويي در هزينه ها، صرفه جوي ديد مشتريان مي

توان به ويژگي هايي چون ايجاد و افزايش  از ديد موسسات مالي مي .براي انجام عمليات بانكي نام برد

ها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي رغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي  شهرت بانك
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گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، 

 .كامل را نام برد

: اند از ترين مزاياي بانكداري الكترونيك عبارت مهم Data Monitor سسهؤبراساس تحقيقات م

هاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصالح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت  تمركز بر كانال

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نيز قابل  البته مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاه. الكترونيك

رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتريان از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاه . بررسي است

: اند از عبارت مزاياي بانكداري الكترونيك) ماه 18كمتر از (در ميان مدت . هستند) كمتر از يكسال(مدت 

يكپارچه سازي كانالهاي مختلف، مديريت اطالعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي 

هاي مطلوب و كاهش هزينه ها، كاهش هزينه پردازش معامالت، ارائه خدمات  هاي مناسب با ويژگي كانال

.بانكداري الكترونيك هستند به مشتريان بازار هدف و ايجاد در آمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت
3  

جاي نقل و هخدمات كارت از ديگر اقدامات بانك در مسير ترويج استفاده از كارتهاي مغناطيسي ب

- ميكارگيري شيوه هاي جديد بانكداري در راستاي آسودگي بيشتر مشتريان  انتقال فيزيكي پول و به

براي متقاضيان صادر و به عنوان ابزاري مناسب  اينگونه كارتها با رعايت اصول ايمني از طرف بانك  .باشد

4نقل و انتقال در اختيار مشتريان قرار مي گيرند ايمن در تبادل و   ور دسترسي سريع و ظبه من
.  

5كارت عابربانك
شود، كارتي است كه براي  نيز شناخته مي كارت نقدي و كارت بانك كه به عنوان 

وجه، انتقال وجه، دريافت اطالعات حساب، اعالم موجودي انجام عملياتي همچون دريافت وجه، سپردن 

يا مؤسسات مالي و اعتباري صادر  بانك گيرد و توسط هاي خودپرداز مورد استفاده مي در دستگاه... و

متر  ميلي 86×  54اندازة اين نوع كارت به طور معمول  ISO/IEC 7810 ID-1 طبق استاندارد.شود مي

متصل است و توسط  حساب بانكي شود كه به يك هاني به كارتي گفته ميدر تعريف ج 6بدهيكارت .است

گيرد، اما كارت عابربانك براي انجام عمليات بانكي در  مورد استفاده قرار مي پايانه فروش مشتريان در

كارت با هم ادغام ، عملكرد اين دو ايران در برخي كشورها مانند .شود استفاده مي خودپرداز هاي دستگاه
                                                           

٣
  ماهنامه ترويجي سبزينه شماره هشتم: منبع 

٤
  بانك ملي ايران: منبع 

5
 ATM CARD 

6
 DEBIT CARD 
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حساب  كوتاه مدت و يا گذاري حساب سپرده سرمايه ،حساب جاري ي با افتتاحبدهشده و در قالب كارت 

از خدمات مندي  دارندة اين نوع كارت عالوه بر بهره. شود براي مشتريان حقيقي صادر مي الحسنه قرض

هاي  هاي مذكور، از قبيل دريافت و پرداخت نقدي، از امكان خريد كاال و خدمات از فروشگاه متداول حساب

به طور معمول، مشتريان با استفاده از همين كارت، امكان  .گردد مند مي طرف قرارداد بانك نيز بهره

بانك و خريد اينترنتي را خواهند نترنتبانك، ايبانكداري الكترونيك مانند تلفن استفاده از ديگر خدمات

درج شده بر روي (و تاريخ انقضاي كارت    CVV2اين عمليات با داشتن رمز دوم كارت، شمارة . داشت

7شود انجام مي) آن
.  

سال اخير و نرخ رشد متوسط  7طي  در كشور هاي بانكي صادر شدهدر ادامه نمودار ميزان كارت

  .نسبت به سال گذشته آمده استهاي بانكي ساالنه صدور كارت

  

  

                                                           
7
  ويكي پديا:منبع 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

ن
يو
ميل
ه 
د ب
دا
تع

تعداد كارت هاي بانكي صادر شده در ايران



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٥ 

 

  

 

 

. دهندهاي بانكي، دو سؤال محور اين تحقيق را تشكيل ميبا توجه به رشد قابل توجه صدور كارت

هاي بانكي چه كساني هستند؟ به عبارت ديگر ز كارتاستفاده كنندگان ا  :سؤال نخست اين است كه

باشد؟ و سؤال دوم آن ي، در دست چه كساني ميميليون كارت بانكي صادر شده در سال جار 160حدود 

هاي يعني نظم هاي بانكي كدام هستند؟كارتاجتماعي مؤثر بر استفاده از  –عوامل اقتصادي  است كه

  . باشندهاي بانكي چه ميآماري حاكم بر استفاده از كارت

ت خانوارها به عنوان دستيابي به نظرا برايمقامات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  1388در سال 

بخشي از متقاضيان خدمات مالي طرح بررسي دسترسي به خدمات مالي در مناطق شهري ايران را در 

بررسي ميزان دسترسي خانوارها به خدمات مالي در مناطق فوق هدف اصلي طرح  .دستور كار قرار دادند
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  :جهت نيل به اين هدف موارد ذيل بررسي شده است درشهري ايران 

 ان آشنايي خانوارها با مفاهيم ماليميز - 1

 ميزان استفاده خانوارها از خدمات مالي - 2

 شناخت عوامل تأثيرگذار در استفاده خانوار از خدمات مالي - 3

 شناخت مشكالت موجود در دسترسي به خدمات مالي - 4

و جامعه داراي شهرداري بوده  1383شامل كليه مناطقي است كه در سال  مناطق شهريدر اين طرح 

سال سن خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران، جامعه آماري اين  17كليه افراد داراي حداقل  ريآما

  .دهندبررسي را تشكيل مي

زمان آمارگيري و اين بررسي براي اولين بار در مورد خانوارهاي شهري ايران اجرا شده : سابقه بررسي

واحد آماري در اين طرح، يك خانوار  .ستبوده ا 1388تا پايان مرداد  1387اين طرح از اول اسفند 

 1387خانوار نمونه اين طرح همان خانوارهاي نمونه سال ساكن در نقاط شهري ايران است و ) ليمعمو(

  .بررسي بودجه خانوار بوده است

 اقتصادي آمارگيران مستقيم طريق مراجعه از مالي خدمات به خانوارها دسترسي پرسشنامه تكميل

 گرفته صورت )سرپرست حضور با( مصاحبه و نمونه خانوارهاي به ايران اسالمي ريجمهو مركزي بانك

، چارچوب 1383نظر سال هاي فهرست برداري شده در تجديدكليه خانوارهاي ساكن در بلوكو  است

  .دندهآماري اين طرح را تشكيل مي

 ، اجتماعي و اقتصادي فمختل اهداف به نيل منظور به كه آماري مطالعات ترين اساسي از يكي اصوال

 به توان مي بررسي اين طريق از .است خانوار بررسي بودجه ، گيرد مي صورت جهان كشورهاي اغلب در

 پي ديگري گوناگون اطالعات و آمار نيز و ها آن تغييرات روند و خانوارها درآمدهاي و ها هزينه چگونگي

  .برد
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ت بانكي مورد استفاده خانوارهاي ايراني بسيار دشوار عموماً يافتن اطالعات كامل و جامع در مورد خدما

شود يا با استفاده رسد و شايد بنا بر چنين تفكري برخي از انواع مطالعات در ايران يا انجام نميبه نظر مي

لذا ما در اين پژوهش تالش كرديم تا بانك اطالعات نسبتاً كاملي . پذيرداز اطالعات ميداني صورت مي

دسترسي خانوارها به « هاي دست آوريم بنابراين از دادههسي به خدمات بانكي در ايران بپيرامون دستر

كه توسط اداره آمار بانك مركزي جمهوري اسالمي » 1387خدمات مالي در مناطق شهري ايران سال 

  .گيري شده است، استفاده نموديمايران نمونه
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  )درصد(سهم  ويژگي  )درصد(سهم  ويژگي

  جنسيت

  49.8  مرد     

  50.2  زن     

  گروه سني

  22.7  سال 24تا  18

  35  سال 40تا  25

  31.4  سال 60تا  41

  10.9  سال و بيشتر 61

  گروه شهري

  38.2  شهرهاي بزرگ

  30.1  شهرهاي متوسط

  13.9  شهرهاي كوچك

  17.8  شهر تهران

  تحصيالت

بي سواد و خواندن و نوشتن 

  بدون مدرك
14.2  

ه هاي راهنمايي و سيكل و دور

  ابتدايي
31.5  

  32.1  ديپلم و دوره  دبيرستان

  22.2  تحصيالت دانشگاهي

  وضعيت تأهل

 66.97 متاهل

 4.48 بي همسر در اثر فوت

 1.07 بي همسر در اثر طالق

 27.48 ازدواج نكرده
  

  نوع عضويت در خانواده

 36.36 سرپرست

 31.25 همسر

 29.21 فرزند

  3.18 ساير

  فعاليتوضع 

  39.4  شاغل

  4.3  بيكار

  10.3  با درآمد و بدون كار

  10.2  محصل

  32.2  خانه دار

  3.6  ساير

  وضعيت شغلي

 58.72 نامشخص

 2.95 كارفرما

 12.49 كاركن مستقل

 9.63 مزد و حقوق بگير عمومي

 15.25 مزد و حقوق بگير خصوصي

 0.96 كاركن فاميلي و كار آموز

  چارك هزينه

  21.39 ول چارك ا

 25.25 چارك دوم 

 26.5 چارك سوم 

 26.85 چارك چهارم
  

  

 8هاي تكميل شده در محيط نرم افزار اكسسنامهاطالعات آماري اين سازمان در قالب خروجي پرسش

خانوار شهري را  6055باشد كه مجموعاً اطالعات و بر اساس آدرس خانوارها در يك مجموعه شهري مي

مورد بررسي قرار گرفته  1387خانوارها همان خانوارهايي هستند كه در بودجه خانوار سال  اين .در بر دارد
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 659خانوار بوده است كه تعداد  6714تعداد خانوارهاي نمونه بررسي بودجه خانوار در سال مذكور . اند

 15922اي شهري در اين طرح در خانواره. اندقابل دسترسي نبوده... خانوار به داليلي مانند جابجايي و 

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب . اندنفر شامل سرپرست و ديگر اعضاي خانوار مورد بررسي قرار گرفته

 .گزارش شده است 1اجتماعي ايشان در جدول شماره  -هاي اقتصاديويژگي

 مدل و روش تحقيق - 2

انوارها، به خصوص در دسترسي به خدمات بانكي، يكي از مشخصه هاي كليدي رفاه اقتصادي براي خ

پس اندازها و محصوالت اعتباري، تنظيم درآمد و مخارج را براي خانوارها . كشورهاي با درآمد پايين است

همانطور كه . در طي زمان و به منظور اطمينان آن ها در برابر شوك هاي درامد و مخارج، آسان مي سازد

دسترسي به خدمات مالي نقش مهمي در  .مي نمايدسرمايه گذاري در منابع انساني يا فيزيكي را تسهيل 

كند دسترسي وسيع اين امكان را براي خانواده ها با درآمد كمتر ايجاد مي. كندتوسعه همه جانبه بازي مي

و ساير شاخص هاي  ه كنند بلكه وضعيت بهداشت، آموزشكه نه تنها از فرصت هاي اقتصادي استفاد

  .صادي اجتماعي خود را به طور معناداري بهبود بخشنداجتماعي خود و در نتيجه رفاه اقت

هاي باالي هاي كوچك، به دليل هزينههاي مالي از اعطاي تسهيالت به خانوارها و بنگاهامروزه واسطه

هاي ها و نوآوريتوانند تواناييها نميدر نتيجه اين خانوارها و بنگاه. كنندمعامله و فقدان وثيقه، امتناع مي

 ي استقاللفراهم كردن شرايط دسترسي اين افراد به خدمات مالي زمينه. خود را شكوفا سازند يبالقوه

هاي فقير، بدين ترتيب عالوه بر بهبود وضعيت خانوارها و بنگاه. كندو پيشرفت اين افراد را فراهم مي مالي

  . شودي بهتر شدن شرايط اقتصادي كشور نيز فراهم ميزمينه

-هاي اقتصادي از جمله فعاليتي فعاليترشدي پايدار در اين كشورها بايد بر كليه يابي بهبراي دست

ي اقتصادي هاي مهمي براي توسعهها محركاين گونه فعاليت. هايي در مقياس كوچك تمركز نمود

تري ها و مشاغلي را ايجاد كنند كه اقتصاد را به موقعيت بهتوانند كاالها، نوآوريآنها مي. كشورها هستند

 .اي كه نيازهايشان را برآورده سازد، ضروري استبنابراين دسترسي آنها به خدمات مالي. رساندمي

ي رفاه اقتصادي خانوارها به ويژه در دسترسي به خدمات بانكي به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده

ها، خانوارها را در بانكگذاري هاي اعتباري وسرمايهسرويس. رودكشورهاي با درآمد پايين به شمار مي
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هاي اقتصادي و يا هايشان در طول زمان، به ويژه در زمان وجود شوكراستاي تطبيق درآمدها و هزينه

هاي مالي، با توجه به اهميت دسترسي به سرويس. نمايندهاي انساني و فيزيكي ياري ميگذاريسرمايه

كي بر ساختارهاي مالي موجود در كشورهاي بررسي چگونگي تأثير ويژگي خانوارهاي داراي حساب بان

هاي از اين رو، بر آن شديم تا به تجزيه و تحليل داده .باشداي برخوردار ميمختلف از جايگاه ويژه

 .دسترسي به خدمات بانكي و شناخت عوامل مؤثر بر آن در كشورمان ايران بپردازيم

  ي دسترسي به خدمات بانكيعوامل تعيين كننده 1- 2

ز سؤاالتي كه مورد عالقه پژوهشگران بوده است، عوامل مختلف تĤثيرگذار بر دسترسي به خدمات يكي ا

هاي خرد مربوط با استفاده از داده ، 9)2008(الحسيني، بك، كانت و ضيا ء .بانكي افراد جامعه بوده است

توسعه بسيار اندك  نيكاراگوئه وغنا، ارمنستان، گواتماال، جامائيكاهاي به نظرسنجي خانوارهاي كشور 

هاي مالي را با استفاده از مدارك و شواهد مبني بر رابطه بين رفاه خانوار با ميزان دسترسي آنها به سرويس

  .اندها در كشورهاي مختلف توضيح دادههاي مربوط به خانوادهعدم سازگاري داده

بي كيفيت و ميزان پوشش ها به منظور ارزشيااز خانواده اي از نظرسنجيدر اين بررسي مجموعه

هاي مالي در و همچنين يافتن خصوصيتي از خانوار كه با ميزان استفاده آنها از سرويسمالي متغيرهاي 

مالي در اين تحقيق  خدماتاز حساب بانكي و تسهيالت به عنوان و  شده ارتباط است، به كار گرفته

  . استفاده شده است

براي متغيرهاي باينري مربوط به حساب بانكي و تسهيالت  تاز يك مدل پروبيالحسيني و همكارانش 

در واقع هدف اصلي از اين مطالعه تحقيقاتي، ارائه  .نمودند استفادهبر روي هر يك از خصوصيات خانوار  

با باالتري كه  با احتمال  است هاي سطح خانوادهتجزيه و تحليل آموزنده از آن دسته از ويژگي و اوليه،

خالصه نتايجي كه در اين بررسي بدست آمده، به شرح  .ندارتباط دار ن خدمات رسمي ماليارائه دهندگا

  :ذيل است
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ساكنان مناطق شهري، با احتمال بيشتري داراي يك حساب بانكي و يا وام بانكي در يك نهاد رسمي 

اين در حالي است كنند و خانوارها با تعداد اعضاي بيشتر، با احتمال بيشتري وام دريافت مي. مالي هستند

بين جنسيت سرپرست خانوار و تنگاتنگي ي رابطه. كه احتمال داشتن حساب بانكي در آنها كمتر است

  .ها مالحظه شده استهاي مالي يك مؤسسه مالي رسمي در بين نظرسنجياحتمال استفاده از سرويس

در حاليكه در . انكي هستندبا احتمال بيشتري داراي حساب ب ،در ارمنستان خانوارهاي با سرپرست زن 

 استنباطها در مورد وام دريافتي هيچ رابطه خاصي از نظرسنجي. گواتماال عكس اين رابطه صادق است

همين نتيجه براي وام . مثبتي بين سن سرپرست خانوار و داشتن حساب بانكي برقرار است رابطه. نشد

. اند، وجود دارداي منفيآن به طور قابل مالحظهدريافتي  براي ساير كشورها به جز گواتماال كه ضرايب 

  . افراد متاهل با احتمال بيشتري داراي حساب بانكي و وام هستند

 باشند، به طور متوسط هيچ رابطهخانوارهاي با درآمد باالتر با احتمال بيشتري داراي حساب بانكي مي

ي مشخصي بين وضعيت بازار كار و بطهرا همچنين. خاصي بين درآمد خانوار و دريافت وام مشاهده نشد

خانوارهاي داراي سرپرست بيكار با احتمال كمتري وام دريافت هر چند داشتن حساب بانكي تعريف نشد، 

خاصي بين داشتن حساب بانكي و يا وام نزد يك مؤسسه مالي رسمي و مالكيت  همچنين رابطه. كردند

با احتمال  خانوارهابين تحصيالت باالتر سرپرست  رابطه مثبت .شخصي منزل مورد سكونت مشاهده نشد

خانوارهايي كه يك حساب بانكي . حساب بانكي، بين دريافت وام و تحصيالت وجود نداردبودن  دارا بيشتر

  .كنندنزد يك مؤسسه مالي رسمي دارند با احتمال بيشتري از آن مؤسسه وام دريافت مي

ساده بين دسترسي مالي و خصوصيات خانوار بسيار كه ايجاد يك همبستگي  اين محققين معتقدند

 خدماتمهم بوده و اولين گام در جهت افزايش درك ما از تاثير خصوصيات خانوار بر ميزان دسترسي به 

هاي موجود براي توصيف و تحليل ميزان مهمترين نتيجه اين كار، توضيح ضعف نظرسنجي. مالي است

ها تنها راه بدست نشان دادند كه اگرچه نظرسنجي از خانواده هاآن. دسترسي به سرويس هاي مالي بود

مالي تمركز دارند  خدماتهايي كه روي آوردن اطالعات جزئي در اين مورد است، ولي تعداد نظرسنجي

ها از سرتاسر جهان، مي تواند منظم و اصولي در جهت جمع آوري اين داده بسيار اندك بوده و  تالش

 .را از بين ببرد فقدان اطالعات موجود
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- ها در سطح عمومي دسترسي به سرويسها به منظور گردآوري دادهكه تالشبايد اذعان داشت با اين

هاي قابل توجهي كرده است، افزايش متناسب در ميزان هاي مالي و سهولت استفاده از آنها اخيرا پيشرفت

 نفوذ مورد دري شواهدي آورجمع .ردها به چشم نمي خواستفاده از اين خدمات مالي از سوي خانواده

 ازي برخ ساختن مشخص به قادر را قاتيتحق ،يالمللنيب سطح دري مالي رسمي بازارها در خانوار

- شاخص وي المللنيب مؤسسات تيفيك متوسط، درآمد. دينمايم نفوذي هانرخ بر مؤثري اصل اتيخصوص

 به خانوارها،ي مال نفوذي هانرخ با اريبس همراه نتلف نفوذ اي تيجمعي چگال ماننديي ايجغراف هيتجزي ها

  . مرتبطند دارند، نقش هانرخ نيا در كهي تيجمع عيتوز مانندي گريدي اضاف عوامل همراه

 اي خانوارها اي اشخاص اتيخصوص كدام كه مسئله نياي بررس منظور به ،يكشوري هايسازمدل نيچن

  كند،يم كمكي مال خدمات ازي فرد تفادهاس وي دسترس كردن مشخص به طشانيمح اتيخصوص

هاي جزئي استفاده از دسترسي محدود و بررسي .دارند خانوار سطحي هاداده با شدن ليتكم به اجياحت

  .خدمات مالي، انباشت چنين شواهدي را، در سطح كشورها كند نموده است

هاي فراوان در مورد ررسي، براي ايجاد يك تغيير عمده به وسيله انجام ب10طرح فاينسكوپ اًاخير

هاي فاينسكوپ براي كشورهاي هر چند بررسي. دسترسي مالي، به خصوص در آفريقا آغاز شده است

اي عمومي هستند كه اجازه تجميع اطالعات ها به اندازهمختلف در يك قالب عمومي نيست، اما اين بررسي

   .هاي قوي و دقيق را بدهندبه منظور رسيدن به تخمين

ثيرات دسترسي مالي، در مورد عدم ارتباط بين دليل أدر حركت به سمت ت ترين حقيقت،تهبرجس

 بك،؛ 200512كانت و لوين دميرگوك بك، (و تاثيرات نفوذ مالي خانوارها  11مالي جهاني گسترشتاثيرات 

بنابراين اگرچه  .است) 200815 جهانيو بانك  200414هانوهان  ؛ 200913نوهان اكانت و ه دميرگوك
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  Finscope   ابتكاري از اتحاديه FinMark  اي است كه براي فقيران كار كنندكه مأموريتش ايجاد بازارهاي مالي، اتحاديه مستقلي است. 

  
 به عنوان نماينده ناقصي براي توسعه مالي كلي در نظر گرفته مي شود ١١

12
 Beck, DemirgucKunt and Levine,  

13 Beck, Demirguc-Kunt and Honohan,  
14 Honohan,  
15 World Bank,  



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

١٣ 

 

اما كند، نقش توسعه بخش مالي را در رشد و رفاه اقتصادي تاييد مي ،واهد قابل توجهي در بين كشورهاش

و رفاه افراد و خانوار را تصديق  16شواهد كوچكي هم به دست آمده است كه ارتباط قوي بين نفوذ مالي

 .كندمي

را در  " يمالي دسترس اثر و علت"مقاله اي تحت عنوان  17ميالدي هانوهان و كينگ 2009 سالدر 

 ارائه "ثير آن بر دسترسي به خدمات ماليتأاندازه گيري، پيشرفت و "كنفرانس بانك جهاني با موضوع 

طراحي سؤاالت متفاوت  ،كه با وجود يك چارچوب مفهومي رايج بود فوق اينافته كلي بررسي ي .كردند

گار قابل اعتماد در بين كشورها دشوار پرسيده شده در كشورهاي مختلف به منظور بررسي متغيرهاي ساز

  .آيدميد نتايج ارزشمند بيشتري به دست است و اگر كشورها به صورت منفرد در نظر گرفته شون

كند و با بحث در مورد خصوصيات به دست آمده هاي فاينسكوپ را بررسي مياين مقاله هر دو نوع داده

در آفريقاي جنوبي و  اًهاي فاينسكوپ اخيره بررسياز آنجا ك. كنداز اين منبع داده جديد شروع مي

هاي مربوط به كشورهاي جديد به طور عمده در سطح اند، يافتهكشورهاي همسايه آن نسبتا شناخته شده

يك چارچوب لي اين مقاله اين است كه با وجود يافته ك .اندكشورهاي فردي مورد بررسي قرار گرفته

طراحي سؤاالت متفاوت پرسيده ، انجام داد) 2007(شمندي كه پورتئوسمفهومي رايج و با وجود كار ارز

  . شده در كشورهاي مختلف به منظور بررسي متغيرهاي سازگار قابل اعتماد در بين كشورها دشوار است

جزء كشورهاي بررسي شده  جا كهاز آن است كه مهمترين ويژگي هاي آشكار شده در اين تحقيق اين 

نتايج اين . عجيب نيست كه نفوذ خدمات مالي در آن ها پايين باشد دنيا هستند،فقيرترين كشورهاي 

از سوي ديگر سه . درصد است 5ها نشان داد كه استفاده از خدمات مالي رسمي در تانزانيا تنها بررسي

ي باال هاي دسترسي انتظاركشور بوتساوا، نامبيا و آفريقاي جنوبي، كشورهايي با درآمد متوسط و نيز با نرخ

. درصد در بين نمونه كلي 29به طور كلي درصدهاي نفوذ پايين هستند، با ميانگين ساده . و نابرابر هستند

يك همچنين . درصد در آفريقاي جنوبي متغير است 62اندا تا ودرصد در ر 15اين درصد نفوذ از 

  .همبستگي واضح مثبت بين ميانگين درآمد و نفوذ وجود دارد
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نرخ اساس د كه الگوها در كمال شگفتي، عمدتا قابل پيش بيني هستند، براينني دهنشان م بررسي ها

مثال واضح اين مسئله در نيجريه . هاي نفوذ شهري به طور قابل توجهي باالتر از نرخ هاي روستايي هستند

 نفوذهمچنين  .درصدي نفوذ روستايي است 14برابر نرخ  3درصدي نفوذ شهري تقريبا  39است، كه نرخ 

درصد در  27(بزرگ در نيجريه  شكافالبته با يك . بيشتري در ميان مردان به نسبت زنان وجود دارد

در زامبيا هم سهم استفاده زنان . ، اما براي برخي كشورها اين فاصله چندان زياد نيست)درصد 15مقابل 

در بين . دمات مالي استتحصيالت يك متغير تاثير گذار در استفاده از خبه عالوه . بيشتر از مردان است

. برابر بيشتر از گروه با تحصيالت پايين است 6تا  3گروهي كه تحصيالت بيشتري دارند، ضريب نفوذ بين 

ميانساالن، در مقابل جوانان و پيرترها، تمايل از نظر سن  .برابر بوده است 2به جز در اوگاندا كه اين نرخ 

اگرچه نرخ نفوذ در بين فقيرترين ها كمتر است، اما اين در كمال شگفتي،  .بيشتري به استفاده دارند

اين يك نتيجه شگفت آور است، به خصوص از آنجا كه نرخ . مسئله در تانزانيا، اوگاندانا و زامبيا وجود ندارد

توان آن را به تالش بنگاه هاي مالي نفوذ در اين كشورها به طور كلي پايين است، بنابراين به سختي مي

شايد اين مسئله بيانگر شبهاتي . ره پست يا بخش هاي تعاوني براي توسعه استثنايي نسبت دادكوچك، ادا

  .در اعتبار اطالعات درآمدي گزارش شده در سطح  پايين باشد

و همكارش در اين مقاله به بررسي عامل تعيين كننده دسترسي و كاربرد دسترسي به خدمات  هانوهان

هاي نفوذ بااليي بدون چگونه اقتصادهاي پيشرفته به چنين نرخ"پرسش كه  آنان به اين .اندمالي پرداخته

احتماال اين مسئله مي تواند به :  اينگونه پاسخ دادند "كمك مالي مستقيم دولت دست پيدا مي كنند؟

نهادهاي نظارتي، قانوني و اجتماعي كه هزينه فراهم كردن خدمات ) 1. تركيب موارد زير نسبت داده شود

وري سازماني و فني عالي فراهم كنندگان خدمات مالي و بهره) 2. اي واسطه ها كاهش مي دهندرا بر

چگالي جمعيتي باال و ) 3. مجموعه اي از خدمات مالي كه به خوبي منطبق بر نياز مشتري باشند

زيرساخت هاي انتقال عالي كه به معني كم بودن فاصله فيزيكي نقاط خدمت رساني است و بنابراين 

درآمد باالي مردم، حتي ) 4. هاي غير قيمتي براي مشتري در استفاده از خدمات مالي پايين استهزينه

  .مردم نسبتا فقيرتر در اين كشورها
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دستيابي به نفوذ : در ليست اين موارد، ما را به سمت يك حقيقت آشكار سوق مي دهد 4و  3موارد 

دولت حمايت مالي نشود، بايد در انتظار دستيابي به جهاني خدمات مالي يك وظيفه است كه اگر از سمت 

از آنجا كه هنوز دسترسي به درآمد باالتر يك هدف . سطوح باالتر و توزيع منطقي تر درآمد ملي بمانند

هاي دولت و فراهم آورندگان خدمات مالي به منظور دستيابي به اين مهم معوق است، بسياري از سياست

  . هايي يك انگيزه اساسي براي بررسي در مورد دسترسي مالي استياستبوده و جستجو براي چنين س

 4و  3ارزيابي دسترسي مالي سراسري در يك كشور بايد مشروط به عوامل تعيين كننده غير مالي 

به نظر مي رسد كه لسوتو، تانزانيا، . انجام شده است) 2008(بررسي اين مسئله به وسيله هانوهان . باشد

آفريقاي جنوبي و كنيا كشورهايي هستند كه ضعيف ترين عملكرد را در زمينه دسترسي به  غنا، پاكستان،

  . در حالي كه اوگاندا، نيجريه، ماالوي، سوازيلند و رواندا بهترين ها بوده اند. خدمات مالي داشته اند

متر تواند به منحصر كردن دسترسي به شرايط كدر اين روش، رگرسيون هاي تجمعي بين كشوري مي

از عملكرد و بيشتر از عملكرد بر خصوصيات يك كشور كمك كند، كه به سختي مي تواند به وسيله 

اگر به سطح خرد برگرديم، معادالت توضيح دهنده استفاده . سياست هاي مالي تحت تاثير قرار گيرد

دن آن عوامل شخصي بر اساس ويژگي هاي ملي، منطقه اي و فردي به همان اندازه به ما اجازه منحصر كر

  . را مي دهد كه مي تواند به طور منطقي تحت تاثير سياست هاي دسترسي مالي قرار گيرد

الي براي كنند كه دسترسي مهانوهان و همكارش در ادامه، پيامدهاي بررسي را اينگونه عنوان مي

لي كوچك است، هاي ماشواهدي كه مربوط به مطالعات مربوط به ذينفعان طرح .خانوارها يك پايان نيست

زايي و تورش اما به وسيله مشكالت اقتصاد سنجي نظير درون. نشان دهنده برخي اثرات مثبت است

هايي كه از طريق آن ها اين اثرات عمل مي ابعاد اثرات رفاهي و كانال. شودانتخاب نمونه، دچار اختالل مي

بنابراين عدم موفقيت در يافتن . اشدممكن است ظاهر شدن اثرات بسيار زمان بر ب. كنند، گوناگون است

  . اثرات واضح، به معني عدم وجود اثرات نيست

هاي نفوذ مالي ملي در بين خانوارها، به دنبال شواهدي براي نشان با استفاده از نرخ) 2008(هانوهان 

رگرسيون نشان  تحليلاما . تر استدادن اين مسئله بود كه فقر سرانه در كشورهايي با نرخ نفوذ باال، پايين
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كنند، اثرات محكمي داد كه وقتي متوسط درآمد ملي و عمق سيستم مالي را به طور سراسري كنترل مي

  . شودبراي نرخ نفوذ مالي يافت نمي

توسط هانوهان و بك اينگونه پاسخ داده  ؟اما آيا اينكه اثري در سطح فردي مشخص مي شود يا خير

رات تدريجي و كندي بر رفاه خانوار داشته باشد، با اين وجود، اگر اگرچه دسترسي مالي ممكن است اث: شد

بنابراين استفاده . هاي مقطعي ديده شوددسترسي به تدريج تغيير كند، ممكن است چنين اثراتي در داده

  . جاري ممكن است يك نماينده منطقي براي دسترسي متوسط خانوارها در گذشته باشد

سكوپ، يك سؤال كه مي تواند در بين كشورها و در مورد درآمد پرسيده براي بسياري از كشورهاي فاين

آيا دسترسي مالي، با فرض ثابت بودن ساير موارد، دسترسي شخصي را بهبود مي : شود اين است كه

به طور واضح، درآمد باالتر، خدمات  :اين چنين استند، به اين سؤال داد جوابي كه هانوهان و بكبخشد؟ 

 الي، به مثابه يك كاالي پست باشد، مگر اين كه خدمات م. بيشتر قابل دستيابي مي سازدمالي رسمي را 

به منظور مشخص كردن يك اثر . به جز اين، درآمد باالتر سبب استفاده بيشتر از خدمات مالي مي شود

. با درآمد خير متغيري كه با استفاده از امور مالي مرتبط باشد، اما: علي به يك متغير ابزاري احتياج داريم

تر، وقتي درآمد متغير وابسته باشد، پيدا كردن متغيرهاي ابزاري محتمل براي متغيرهاي به طور كلي

چنان تاثير نافذي بر بيشتر رفتارهاي اقتصادي دارد كه درآمد آن. توضيحي كليدي بسيار مشكل است

امه فاينسكوپ متغيرهاي بسيار كم بررسي دقيق پرسشن. يافتن يك ابزار معتبر براي آن بسيار مشكل است

محتملي را براي چنين نقشي كانديدا ميكند، حداقل در بين متغيرهايي كه براي بيشتر كشورها در 

  . دسترس هستند

ريسك گريزي خصوصيتي . يك راه ممكن استفاده از پرسش ريسك گريزي به عنوان يك ابزار است

در بين اشخاص، حتي آن هايي است كه درآمد مشابه يا است كه اغلب به عنوان يك متغير ذاتي و متغير 

به هر حال، نه تنها ممكن است يك ارتباط علي سيستماتيك بين درآمد و . شرايط اقتصادي يكسان دارند

اي بين ريسك گريزي برقرار باشد، بلكه هانوهان و بك در اين بررسي تنها يك رابطه ضعيف مقايسه

  . مالي يافتند ريسك گريزي و استفاده از خدمات
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اعتماد هم خصوصيتي است كه اغلب به عنوان يك مسئله ذاتي، دروني و متغير در بين مردم مطرح 

اعتبار . اعتماد يك متغير بانكداري است كه همبستگي قوي با متغير استفاده از خدمات مالي دارد. شودمي

طوح درآمدي، بر اطالعات موجود در اعتماد به عنوان يك ابزار ممكن است مورد سؤال قرار گيرد، اگر س

دانش بخش مالي و فاصله از فروشگاه، . ها، كه اطمينان بر آن مبنا به وجود مي آيد، تاثير بگذاردمورد بانك

در هر دو مورد، يك كانال مستقل علي و معلولي بين . ابزارهاي بالقوه ديگري است كه استفاده شده است

  . حتمل به نظر رسيده استاين متغيرها و درآمد بسيار غير م

آنها در اين بررسي از دو متغير ابزاري اعتماد بانكي و دانش بخش مالي به عنوان ابزارهايي براي 

نتايج نشان داده است كه تمايز شديدي در نتايج مربوط به . انداستفاده از خدمات مالي بهره گرفته

نتايج در حالتي كه تحصيالت به عنوان يك كشورهاي با و بدون اثر ثابت وجود دارد، و همچنين بين 

يك اثر مثبت قوي از پس  OLS. متغير برونزا در نظر گرفته شده و در حالتي كه به عنوان يك ابزار است

درنظر گرفتن يا نگرفتن ريسك گريزي سبب تغييراتي شده . انداز شدن درآمد در بانك را نشان داده است

به طور كلي، داده . هش تعداد كشورهاي در دسترس شده استاست، چرا كه در نظر گرفتنش موجب كا

  . اندهاي خرد، رابطه علي محكمي را بين دسترسي مالي و درآمد مشخص نكرده

هاي فاينسكوپ، اطالعات موجود در مورد دستاورد كلي اين تحقيق به اين صورت است كه بررسي

ي و با خصوصيات رواني متفاوت را گسترش استفاده خانوارها از خدمات مالي در شرايط مختلف اقتصاد

، كه قبال در اين مقاله نقش درآمد و تسهيل يا مجاورت را براي استفاده خانوارها از خدمات مالي. دهندمي

با استفاده از ابزار جديد، به بررسي تاثير . سازدكند و آن را كمي ميمطالعات كلي يافت شده بود، تاييد مي

رسد چنين تاثيري بوسيله به نظر مي. نوارها از خدمات مالي پرداخته شده استدرآمد بر استفاده خا

  .هاي متوسط بين كشورها غالب شده است نه به وسيله تفاوت هاي بين افراد در يك كشورتفاوت

دسترسي به خدمات بانكي، يكي از مشخصه هاي كليدي رفاه اقتصادي براي خانوارها، به خصوص در 

پس اندازها و محصوالت اعتباري، تنظيم درآمد و مخارج را براي خانوارها . پايين است كشورهاي با درآمد

همانطور كه . ها در برابر شوك هاي درآمد و مخارج، آسان مي سازددر طي زمان و به منظور اطمينان آن

خدمات  با توجه به اهميت دسترسي به. سرمايه گذاري در منابع انساني يا فيزيكي را تسهيل مي نمايد
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مالي، اين مسئله قابل توجه است كه شواهد بين كشوري اندكي وجود دارد كه داللت بر چگونگي تغيير 

دسترسي به خدمات مالي در بين خانوارها  داشته باشد، و به طور خاص، شواهد اندكي وجود دارد كه بيان 

كه از خدمات بانكي استفاده مي كند چگونه تغييرات در ساختار بخش ماليدر بين كشورها، بر خانوارهايي 

  . كنند، تاثير مي گذارد

خصوصيات خانوارهايي را كه از حساب بانكي، خدمات اعتباري يا پرداخت در  18)2011(بك و براوون 

جمعيت (كشورهاي در حال گذار استفاده مي كنند، بيان مي كنند و تركيب و سطح جمعيت بانكي 

) وام دهنده(ات در مالكيت بانك، بيمه حساب و محافظت بستانكار را به تغيير) استفاده كننده از بانك

ي خانوار از خدمات رسمي ي استفادهشان به ادبيات در حال خلق در زمينهآنها در مقاله. ارتباط مي دهند

دريافتند كه مالكيت دولتي با ) 2008(در سطح  بين كشوري، بك و همكارانش . بانكي كمك مي كنند

رابطه منفي دارد كه اين توسعه به وسيله ميزان نفوذ ) توسعه دسترسي به خدمات بانكي(ميزان توسعه 

همچنين بك و همكارانش دريافتند كه موانع براي . گيري مي شدشعبه يا تعداد حساب بانكي سرانه اندازه

ركت بانك مشتريان بانك، زماني كه سيستم هاي بانكي اكثرا دولتي باشند، بيشتر بوده، و زماني كه مشا

  .هاي خارجي بيشتر باشد، كمتر است

اقتصاد در حال  29خانوار در  29000بك و براوون در اين مقاله از داده هايي كه از طريق نظرسنجي از 

ار مالكيت بانك گذار، به منظور بررسي اينكه چگونه استفاده از خدمات بانكي، با ويژگي هاي خانوار، ساخت

آنها در اين بررسي از مدل . اندتباط قرار مي گيرد استفاده نمودهدر ار هاي ماليو توسعه زير ساخت

و در نتايج مدل تحقيق مالحظه شد كه ميزان داشتن حساب يا كارت هاي بانكي  دپروبيت استفاده كردن

هايي با تغيير مناطق با افزايش درآمد، ثروت و تحصيالت در اغلب كشورها افزايش يافته، هر چند تفاوت

  .آيدو روستايي، مذهب و ساختار اجتماعي به وجود مي شهري

ها همراه است با افزايش تعداد حساب هاي نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مالكيت خصوصي بانك 

و اين در حالي است كه مالكيت دولتي  سطح ثروت ، درآمد و تحصيالت باالبانكي در ميان افراد داراي 

. كندهاي مالي در بين افراد روستايي و فقير ايجاد نميرا براي ورود به سيستم ايها هيچگونه انگيزهبانك
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سپرده، سيستم پرداخت بهتر و نيز حمايت از مشتريان موجب ترغيب به  همچنين افزايش پوشش بيمه

ين با اين حال يافته هاي ا. داشتن حساب بانكي به ويژه در ميان افراد داراي ثروت و درآمد باال مي گردد

هاي محروم هاي مالي براي گروهگذاري را در جهت گسترش سيستمهاي سياستمطالعه توانايي اهرم

  .آشكار مي سازند

نيل به اقتصاد در حال گذار و تركيه  28دست آمده از ه اين مقاله با استفاده از داده هاي بهدف  

  :اهداف زير است

 رهاي مختلفمستند سازي استفاده از خدمات رسمي بانكي در كشو )1

 ايجاد ارتباط ميان استفاده از خدمات بانكي و ويژگي هاي فردي و خانوادگي )2

ارزيابي اينكه آيا ساختار مالكيت خاص در بخش بانكي و يا تفاوت زير ساخت هاي مالي   )3

در كشورهاي مختلف ميتوانند تعيين كننده نوع افرادي باشند كه از سرويس هاي بانكي استفاده 

  .مي كنند

مقاله ويژگي خانوارهايي را كه در كشورهايي با اقتصاد در حال گذار، داراي حساب و يا كارت بانكي  اين

ها را با ساختار مالكيت بانك، بيمه سپرده، سيستم پرداخت و مي باشند، بررسي كرده و ارتباط اين ويژگي

ن زيادي را در استفاده از نتايج اين تحقيق نوسا. ميزان حمايت مشتريان  مورد مطالعه قرار داده است

درصد از خانوارها در استوني و اسلوني داراي حساب  90بيش از . سرويس هاي بانكي نشان داده است

درصد خانوارها در ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، قرقيزستان،  10بانكي مي باشند، در حالي كه كمتر از 

چنين استفاده از خدمات بانكي در ميان خانوارهاي هم. تاجيكستان و ازبكستان داراي حساب بانكي هستند

شهري، خانوارهاي با درآمد و ثروت باالتر و نيز خانوارهايي كه يكي از اعضاي بزرگسال آن داراي 

بر عكس، خدمات بانكي كمتر توسط خانوارهايي . تحصيالت باال و يا شغل رسمي مي باشند، بيشتر است

  .د و نيز خانوارهاي مسلمان مورد استفاده قرار مي گيرنددرآمدهاي انتقالي هستنكه متكي بر 

هاي خارجي و استفاده از همچنين شواهد اين تحقيق بيانگر همبستگي مثبت ميان حضور بانك

اين در حالي است كه  .خدمات بانكي در ميان خانوارهاي با درآمد باال و داراي تحصيالت عالي است
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بانكي در ميان خانوارهايي كه متكي به درآمدهاي انتقالي بودند  همبستگي منفي بين استفاده از خدمات

تر از عالوه بر اين هيچ مدركي كه نشان دهد مالكيت دولتي بانك منجر به استفاده گسترده. وجود داشت

همچنين  .خدمات بانكي در كشورهاي با درآمد پايين و يا خانوارهاي روستايي مي گردد، وجود نداشت

هاي پرداخت و حمايت سيستم سپرده، توسعه هاي مالي از قبيل افزايش پوشش بيمهختبهبود در زيرسا

قوي مشتري، منجر به افزايش استفاده ازخدمات بانكي در ميان خانوارهاي با سطح درآمد و ثروت باال مي 

  .گردد 

قتصادي، هاي اها، همبستگي شديدي ميان محل زندگي خانوار، سطح درآمد، فعاليتبا بررسي داده

بك و براوون دريافتند كه . هاي بانكي مشاهده شدتحصيالت و مذهب با استفاده از حساب و يا كارت

خانوارهاي داراي سطح  ثروت، درآمد و تحصيالت باال، با احتمال زيادي اقدام به افتتاح حساب بانكي در 

ان پي بردند هيچ دليلي مبني برعكس، آن. هاي خصوصي مي باشندكشورهايي خواهند نمود كه داراي بانك

هاي بانكي در ميان افراد روستايي و يا كم درآمد هاي داراي مالكيت دولتي و افزايش حساببرحضور بانك

سپرده و سيستم پرداخت  همچنين نتايج اين مطالعه بيانگر تاثير بسيار زياد پوشش بيمه. وجود ندارد

نتايج حاصل از . بانكي به ويژه در بين افراد ثروتمند استتوسعه يافته بر روي تعداد افراد داراي حساب 

ي تغييرات مشاهده شده در ميزان استفاده از خدمات هاي داراي مالكيت دولتي توضيح دهندهبررسي بانك

ها در جهت منافع هيچ گروهي از افراد بانكي در كشورهاي مختلف نبوده و عدم سودمندي اين نوع بانك

  . تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه است جامعه نيز مطابق با

عالوه بر اين نتايج اين تحقيق نشان داد كه تالش در جهت افزايش استفاده از خدمات بانكي از طريق 

سپرده، منجر به افزايش استفاده از خدمات بانكي در بين افراد كم درآمد و داراي  هاي دولتي و بيمهبانك

- ها اجازهبه همين ترتيب، ساختار اطالعاتي و قراردادي بهتركه به بانك .سطح پايين اجتماعي نخواهد شد

بندي صحيح مشتريان بالقوه را بدهد، باعث سود دهي بيشتر به افراد داراي سطح درآمدي باال ي طبقه

هاي هاي اعمال شده بود، ولي گروههر چند نتايج اين مطالعه  بيانگر مفيد بودن سياست. خواهد شد

  . از اين سياست ها منتفع مي گردند را به روشني معرفي نكردخاصي كه 
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بر روي نفوذ شعبه و تعداد را اثر منفي ورود بانك هاي خارجي در مكزيكو  19)2010(مارتينز و بك 

 هاي خارجي بر روي خدمات بانكيبه بررسي تأثيرات تركيبي مالكيت بانك و پيدا كردندها ها و وامحساب

گيري مجدد خارجيان را به سمت مناطق شهري و ثروتمندتر كشور مكزيك سي، جهتاين برر. پرداختند

هاي خارجي، خانوارهايي با درآمد باالتر و تحصيالت باالتر را به استفاده از خدمات بانك. دهدنشان مي

نتايج بدست آمده از اين تحقيق با نتايج بدست آمده در  تحقيق بك و .  كنندمالي تشويق مي

  . كامالً سازگار است) 2010(براوون

ها در مورد دسترسي خانوار به خدمات مالي چندين برابر شده است، اما هاي اخير تعداد بررسيدر سال

هايي در مورد اين مسئله كه آيا اطالعات توليد شده در بين كشورها قابل مقايسه خواهد بود، و يا بررسي

در غنا به بررسي اين مسئله  20)2010(كال و اسكات .تدر همان كشور در طول زمان، ناچيز و اندك اس

پرداختند كه آيا هويت مخاطب و گنجاندن شرايط ويژه محصول در سؤاالت، بر نرخ استفاده از خدمات 

در اين مقاله اذعان ايشان  .مالي تأثير گذار است يا خير؟ در اين بررسي از مدل پروبيت استفاده نمودند

گيري توسعه خانوارها، از نظر استفاده از خدمات مالي، بهترين شيوه براي اندازه داشتند كه بررسي افراد و

بخش مالي است؛ اما مسئله هزينه و ساير موانع، توسعه يك متد استاندارد براي پرسش از خانوارها كه 

را منجر به توليد اطالعات دسترسي مالي قابل مقايسه در بين كشورها و در يك كشور در طي زمان شود 

اين تحليل تجربي، به منظور كمك به فهم بيشتر در مورد قابل مقايسه بودن اطالعات . دشوار مي سازد

هاي آن سرراست و هاي مختلف پرسشي، طراحي شده و يافتهدسترسي مالي توليد شده تحت قالب

  . شهودي است

التي كه سرپرست به جاي آنها در اين بررسي دريافتند كه نرخ استفاده خانوار از خدمات مالي، در ح

در مقابل، انتخاب تصادفي سؤال . خانوار پاسخ دهد و در حالتي كه از تك تك افراد سؤال شود مشابه است

قابليت مقايسه اطالعات در بين . دهدشونده تصوير ناكاملي از استفاده از خدمات مالي خانوار را دست مي

ار مهم است، چرا كه مصاحبه با سرپرست، هزينه بسيار سرپرست خانوار و تك تك اعضا به طور بالقوه بسي

  . كمتري نسبت به بررسي همه اعضاي خانوار دارد
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در حالتي كه براي اعتبارات رسمي، پس اندازهاي غير رسمي، و بيمه، سؤاالت در مورد محصوالت 

سات مالي بود، خاص مالي پرسيده شده، استفاده باالتري نسبت به حالتي كه سؤاالت در مورد انواع مؤس

  .به نظر مي رسد صفات مربوط به محصول براي پاسخ دهندگان مهم بوده است. گزارش شده است

كال و همكارش دريافتند، تصميمات در مورد پرسشنامه هاي آتي نيز نيازمند محاسبه هزينه هاي 

پرسش از . ردهاي مختلف، بستگي به انتظارات داهزينه شيوه. مربوط به اجراي روش هاي مختلف است

اما پرسش از تك تك اعضا با استفاده از . تك تك اعضا، با استفاده از ليست محصول، بسيار زمان بر است

هاي محصول يا نهاد، زمان قابل توجهي را به مصاحبه مي افزايد، در مقايسه با هر يك از پرسش نامه

به عبارت ديگر اين يافته كه سرپرست . گو از طرف خانوار استفاده مي شودحالتي كه از يك نماينده پاسخ

خانوار قادر است اطالعاتي مشابه آن چه كه با پرسش از تك تك اعضا براي بيشتر محصوالت به دست 

- آوري دادهجمع گسترش سنجيامكان براي مثبت پيامدهاي دارايآيد، فراهم كند، مي

  . است به كشورهاي ديگر خدمات مالي از استفاده در ها

صورت  براي چندين سال متواليهاي چندين كشور و تحقيقات ذكر شده بررسي بر روي داده در اكثر

هاي مناطق شهري ايران در سال قصد داريم تنها بر روي داده است در حاليكه در اين بررسيگرفته 

نكي، هاي بااند انواع حسابخدمات بانكي كه در تحقيقات فوق مورد بررسي قرار گرفته .تمركز كنيم1387

هاي ويژگي .كنيمهاي بانكي را بررسي ميهاي بانكي و تسهيالت است ما در اين پژوهش تنها كارتكارت

جنسيت، سن، نوع : اقتصادي و اجتماعي كه در اين مقاالت بر روي آنها تمركز شده است عبارتند از

محل سكونت تأهل ،وضعيت عضويت در خانوار، بعد خانوار، درآمد خانوار، تحصيالت، وضعيت شغلي، 

  . مذهب وهاي سرپرست خانوار، مالكيت خانه و ويژگيهاي شهريهاي اقتصادي، گروهخانوار، فعاليت

همينطور در برخي از اين تحقيقات بر روي بعضي از متغيرهاي ديگر مانند مالكيت خصوصي يا دولتي 

تورم، توليد ناخالص داخلي سرانه،  نرخها، ها، سيستم پرداخت توسعه يافته، جنسيت مالكيت بنگاهبانك

ما در اين  .هاي خارجي نيز مطالعاتي صورت گرفته استمتوسط رشد ناخالص داخلي و اثرات ورود بانك

هاي شهري، جنسيت، سن، گروه: مقاله بر روي خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوار كه عبارتند از

-تحصيالت، چارك هزينه، وضعيت شغلي، وضع فعاليت، وضعيت تأهل و نوع عضويت در خانوار تمركز مي
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هاي بانكي هاي بانكي را بر روي دسترسي به كارتهمينطور در نهايت تأثير دسترسي به حساب .كنيم

  .دهيممورد بررسي قرار مي

  هاش، مدل تحقيق و فرضيهاهداف پژوه) 2222- 2

مؤثر بر ) به تفكيك اعضاي خانوار و خانوار( اجتماعي -استخراج عوامل اقتصادي اين تحقيق، هدف از

به دليل فقدان اطالعات قابل استناد . است در مناطق شهري ايران داري الكترونيكاستفاده از خدمات بانك

ي بانكي به عنوان هادر مورد ضريب نفوذ اجتماعي ساير ابزارهاي بانكداري الكترونيك، دارا بودن كارت

  .شاخص دسترسي و استفاده از بانكداري الكترونيك در نظر گرفته شده است

هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار، بانكي، با توجه به ويژگي هايكارت براي محاسبه احتمال دسترسي به

 :زير خواهد بودبنابراين مدل تحقيق در اين پايان نامه به صورت  .از مدل كيفي پروبيت استفاده شده است

CARD = f ( sex , age , ed , cg , ch , ms , mem , act , pos , account1 , account2 , 

account 3 ) 

ي مدل، براي سهولت در تفسير و شفافيت معناي ضرايب بر اساس تصريح حالت پايهدر اين تحقيق  

معرف اثر جنسيت  sex. ايمدل كردهوارد م 1-0به صورت به استثناي سن را تمام متغيرهاي مورد بررسي 

- كارتال مربوط به دسترسي به ؤهاي مردان و زنان در پاسخ به سحضور اين متغير در مدل تفاوت. است

ها و براي زن 1براي مردها عدد است و مدل به صورت دودويي در اين متغير . كندبانكي را كنترل مي هاي

مطالعات . به ترتيب معرف سن فرد و مجذور سن وي است agep2و  ageمتغير  .كندعدد صفر را اختيار مي

بين سن و دسترسي به  وارون Uرابطه يك صورت گرفته در زمينه دسترسي به خدمات مالي از وجود 

در مدل وارد  خدمات مالي حكايت دارند، لذا براي بررسي اين مسئله در ايران، متغيرهاي سن و مجذور آن

  .اندشده

ed  هاي افراد با مدارك تحصيلي مختلف وجود اين متغير در مدل تفاوت. تحصيلي فرد است پايهنشانگر

را  4تا  1اين متغير، عددي بين . كندرا در پاسخ به سؤال مربوط به دسترسي به خدمات بانكي، كنترل مي

-بي "براي پاسخ  1عدد . اختيار مي كند "داراي چه مدرك تحصيلي هستيد؟"در پاسخ به اين سؤال كه 
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مدرك ديپلم و "براي پاسخ  3، عدد "مدرك سيكل و دوره ابتدائي و راهنمائي"براي پاسخ  2، عدد "سواد

مدرك تحصيلي افراد به صورت . "مدرك و تحصيالت دانشگاهي"براي پاسخ  4و عدد  "دوره دبيرستان

يل و جلوگيري از براي سهولت تحل. حضور در يكي از گروه هاي تحصيلي رايج در جامعه گزارش شده است

بي سواد، سيكل، ديپلم و تحصيالت (هم خطي، پاسخ افراد به سوال نوع مدرك تحصيلي را به چهار دسته

ايم كه براي افراد ها متغيري دودويي تعريف كردهبراي هر يك از اين گروه. ايمتقسيم كرده) دانشگاهي

سه متغير . گيردعدد صفر مي و براي سايرين 1حاضر در آن گروه تحصيلي، متغير مذكور عدد 

 4تا  2اين متغيرها معرف حضور در گروه هاي تحصيلي . در مدل فوق وارد شده است) ed4تا  ed2(تحصيلي

  .به عنوان حالت پايه در نظر گرفته شده است) بي سواد(حضور در گروه اول تحصيلي. هستند

ms  هاي متأهل، مطلقه، بيوه و از وضعيت افراد حاضر در پيمايش يكي. استافراد نشانگر وضعيت تأهل

و  ms23متغيرهاي . است هل نيز به شكلي مشابه در مدل وارد شدهأوضعيت ت. اندمجرد را انتخاب كرده

ms4 هل بودن به عنوان حالت پايه در أحالت مت. بيوه و مجرد هستند-هاي مطلقهبه ترتيب بيانگر وضعيت

شهر محل زندگي افراد در يكي از . محل زندگي فرد است معرف گروه شهري  cg .نظر گرفته شده است

براي هر يك از اين . گيردگروه هاي چهارگانه از شهرهاي بزرگ تا شهرهاي كوچك و شهر تهران قرار مي

به عنوان حالت پايه در نظر ) شهرهاي بزرگ(حالت اول . تعريف شده است 1-0ها نيز متغيري وضعيت

- در مدل وارد شده) cg4و  cg2 ،cg3(تعريف شده  1- 0عيت ديگر متغيرهاي گرفته شده است و براي سه وض

  .دان

ch كند، اختيار مي 4تا  1نامه، عددي بين اين متغير، بر اساس پرسش. است خانوار معرف چارك هزينه

هاي رايج خانوار در هزينه. اي استعدد مذكور براي هر فرد بيانگر حضور خانوار وي در آن چارك هزينه

 1اي مساوي تقسيم شده و به ترتيب از كمترين گروه تا بيشترين گروه با اعداد ي هزينهفاصله 4جامعه به 

اي رايج در ي هزينههاي چهارگانههزينه افراد به صورت حضور در يكي از گروه. اندگذاري شدهشماره 4تا 

ايم كه براي افراد حاضر تعريف كردهها متغيري دودويي براي هر يك از اين گروه. جامعه گزارش شده است

تا  ch2(ايسه متغير هزينه. گيردو براي سايرين عدد صفر مي 1اي، متغير مذكور عدد در آن گروه هزينه
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ch4 (حضور . هستند 4تا  2اي هاي هزينهاين متغيرها معرف حضور در چارك. در مدل فوق وارد شده است

  . ه در نظر گرفته شده استدر چارك اول هزينه به عنوان حالت پاي

Mem  نسبت شما "اين متغير، بسته به پاسخي كه افراد به پرسش . معرف نوع عضويت در خانواده است

براي  2، عدد "سرپرست "براي  1عدد . اختيار مي كند 4تا  1عددي بين  "با سرپرست خانوار چيست؟

نيز   mem4 و mem2 ،mem3. "ساير موارد"براي پاسخ  4و عدد  "فرزند"براي پاسخ  3، عدد "همسر"پاسخ 

) سرپرستان( گروه اول . دهندمتغيرهاي دودويي هستند كه نسبت هر فرد را با سرپرست خانوار نشان مي

 در قالب متغيرهاي) همسر، فرزند و ساير(به عنوان حالت پايه در نظر گرفته شده است و سه حالت ديگر 

  .اندمذكور در مدل وارد شده دودويي

Act براي افراد  1عدد . كندرا اختيار مي 7تا  1اين متغير، عددي بين . بيانگر وضع فعاليت افراد است" 

، "اجاره دار "براي افراد  4، عدد "مستمري بگير "براي افراد  3، عدد "بيكار"براي افراد  2، عدد "شاغل

براي هر وضع . "ساير "براي افراد  7، عدد "خانه دار "براي افراد  6، عدد "محصل "براي افراد  5عدد 

هاي بيكار، به ترتيب بيانگر وضعيت act7تا  act2متغيرهاي . تعريف شده است 1-0فعاليت نيز متغيري 

وضع فعاليت شاغل به عنوان حالت پايه در نظر . دار و ساير هستنددار، محصل، خانهمستمري بگير، اجاره

  .گرفته شده است

را براي  2، عدد "كارفرما"را براي  1اين متغير عدد . شغلي فرد است نشانگر وضعيت posمتغير 

 5 و عدد "حقوق بگير خصوصي"را براي  4، عدد "حقوق بگير عمومي"را براي  3، عدد "كاركن مستقل"

. تعريف شده است 1-0هاي مذكور متغيري براي هر يك از وضعيت .كند، اختيار مي"كارآموز"را براي 

  .فرما به عنوان حالت پايه در نظر گرفته شده استوضعيت شغلي كار

انداز، الحسنه پسدر اين تحقيق به ترتيب شامل دسترسي به حساب قرض حساب بانكيدسترسي به 

مدل فوق براي در واقع مقدار متغيرهاي . شودمي جاريگذاري، حساب سپردهحساب سپرده سرمايه

لطفاً در هر مورد وضعيت خود را  "سخ افراد به پرسش است كه از پا 4تا  1بين  خدمات بانكي عددي 

جاري و كارت گذاري، حساب سپردهانداز، حساب سپرده سرمايهالحسنه پسحساب قرض.(بازگو فرمائيد

بيانگر  2اند، عدد بيانگر اينست كه هيچوقت چنين خدماتي را نداشته 1عدد . به دست آمده است ")بانك



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٢٦ 

 

بيانگر اينست كه در حال حاضر اين خدمات را  3كردند، عدد اتي استفاده مياينست كه قبال از چنين خدم

- بيانگر اينست كه در حال حاضر  اين خدمات را دارند و استفاده مي 4كنند و عدد دارند ولي استفاده نمي

از آنجائيكه در مورد دسترسي به خدمات بانكي، داشتن انواع حساب سپرده وكارت بانك بصورت  .كنند

 0را هم تراز با هم قرار داده و آنها را در يك گروه با ارزش  3و  2، 1ال، براي ما قابل قبول است، اعداد فع

را داده اند از نظر ما  3يا  2يا  1دهيم، به اين صورت كه افرادي كه به اين سؤال يكي از پاسخهاي قرار مي

را  0سي به اين سرويس بانكي مقدار دسترسي به اين سرويس بانكي نداشته و در جدول زير ستون دستر

اند مقدار يك را به عنوان دسترسي به اين سرويس پاسخ داده 4ال را با عدد ؤپذيرند و افرادي كه اين سمي

  .گيرندبانكي مي

  :فرضيه هاي تحقيق به قرار زيرند        

    .بانكي بيشتر از افراد مونث است  هايكارتدسترسي افراد مذكر به   )1  

    .بيشتر از ديگر سنين مي باشدهاي بانكي كارتسال ، به دسترسي افراد ميان)  2 

  .بيشتري هستندهاي بانكي كارتهزينه قرار دارند، داراي  باالترافرادي كه در چارك )  3  

    .بيشتر از ديگر گروه ها مي باشدهاي بانكي كارت، به  دسترسي افراد متاهل)  4 

  .هستندهاي بانكي كارتبگير عمومي هستند، بيشتر داراي انواع  افرادي كه مزد و حقوق)  5

    .دارندهاي بانكي كارتسرپرستان خانوار دسترسي بيشتري به )  6

  .هستندهاي بانكي كارت افرادي با تحصيالت دانشگاهي بيشتر داراي)  7

  .دهدهاي بانكي را افزايش ميدارا بودن حساب بانكي، استفاده از كارت) 8

  افته هاي تحقيقي - 3



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٢٧ 

 

د در جامعه شهري ايران، جنسيت، سطح تحصيالت،منطقه جغرافيايي سكونت، نده ها نشان مي بررسي

داري بر  ميزان هزينه، وضعيت تأهل، نوع عضويت در خانوار و وضع فعاليت افراد بزرگسال به طور معني

سن افراد با نرخي مثبت ولي  عالوه بر اين عوامل،. گذارد هاي بانكي اثر مي دسترسي ايشان به كارت

ير عوامل، مردان با سن در حدود با ثابت فرض كردن سا. شود كاهنده موجب افزايش دسترسي ايشان مي

هاي خانوار و افراد سال، افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، افراد برخوردار از سطح هزينه باال، سرپرست 20

جالب آن كه . هاي بانكي برخوردارند سي بيشتري به كارتشاغل نسبت به بقيه افراد جامعه شهري از دستر

اند و  عالوه بر عوامل فوق، افراد ساكن در شهرهاي كوچك، افرادي كه ازدواج كرده ولي بيوه يا مطلقه شده

  ).را ببينيد 2جدول شماره .(بگير با احتمال بيشتري داراي كارت بانكي هستند نيز افراد مستمري

رود، اما در جنسيت،اثر مثبت سن بر روي دسترسي در مردان از بين مي با كنترل بر روي عامل

سال  25به عالوه حداكثر دسترسي در مورد زنان در سن . مورد زنان همچنان با شيب كاهنده وجود دارد

دار است ولي با افزايش سطح  اثر تحصيالت بر روي دسترسي همچنان مثبت و معني. شودمحقق مي

يابد به طوري كه در مورد افراد داراي تحصيالت  نان در مقايسه با مردان غلبه ميتحصيالت، دسترسي ز

درصد احتمال دارا بودن كارت بانكي   9دانشگاهي، با كنترل بر روي ساير عوامل مؤثر، زن بودن به ميزان 

دهد به  ميدر مقابل، عامل جنسيت در مواجهه با سطح هزينه به نفع مردان تغيير نقش . دهد را افزايش مي

درصد شانس بيشتري در  4و  4، 3هاي دوم، سوم و چهارم هزينه، مردان به ترتيب  اي كه در چارك گونه

  دسترسي به كارت

تري از نظر وضعيت تأهل مردان داراي همسر و نيز مردان مجرد از سطح دسترسي پايين. بانكي دارند

خانوار صرف نظر از جنسيت، از دسترسي  در خصوص نوع عضويت فرد در خانوار، سرپرست. برخوردارند

شامل همسر، فرزند و (جالب آن كه ساير اعضاي خانوار . باالتري نسبت به ساير اعضا برخوردار است

نهايتاً در خصوص وضع . تري برخوردارند تنها در صورت مؤنث بودن از سطح دسترسي پائين) سايرين

بگيران مرد از سطح دسترسي بيشتري  مريفعاليت، بيكاران مرد از سطح دسترسي كمتر و مست

تري نسبت به مردان برخوردارند هر چند در در ميان محصلين، زنان از سطح دسترسي پايين. برخوردارند

در نهايت، افراد . هاي بانكي دارند كل، محصلين نسبت به بقيه افراد دسترسي كمتري نسبت به كارت

  ). 3ك جدول شماره .ر.( تري برخوردارند رسي پائينداري از سطح دست دار زن به طور معني خانه



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين
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 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

زنان  -  1مردان (جنسيت 

 )صفر

0.476* 0.1392 0 

 0.01 0.004 *0.014 سن

� مجذور سن

0.0003* 

�0.0001 0 

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي

0.507* 0.1482 0 

 0 0.3312 *1.133 رستانديپلم و دوره دبي

 0 0.5612 *1.920 تحصيالت دانشگاهي

 0.01 0.0207� *0.071� شهرهاي متوسط

 0.01 0.0274 *0.094 شهرهاي كوچك

 0.12 0.0151 0.052 شهر تهران

 0 0.0689 *0.236 چارك هزينه دوم

 0 0.1063 *0.364 چارك هزينه سوم

 0 0.1648 *0.564 چارك هزينه چهارم

 0 0.2013 *0.689 و مطلقهبيوه 

 0.18 0.0216� 0.074� مجرد

 0 0.0548� *0.188� همسر

 0 0.1086� *0.372� فرزند

 0 0.0955� *0.328� ...)عروس،داماد و (ساير

 0 0.1091� *0.373� بيكار

 0.02 0.0388 *0.133 مستمري بگير

 0.55 0.0098 0.034 داراجاره

 0 0.1753� *0.6� محصل

 0 0.1057� *0.362� اردخانه

 0 0.1143� *0.391� ساير

 

 

هاي بانكيهاي خانوار بر دسترسي به كارتتأثير ويژگي   - 2جدول شماره   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٢٩ 

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(23) Number of obs Log likelihood 

0.2395 0.0000 5178.36 15922 -8222.8543 

. دار نيستشود، اثر جنسيت بر سطح دسترسي ديگر معنيوقتي نمونه مورد بررسي به شاغلين محدود مي

همچنين در ميان اين گروه، دو عامل . شودزايش سن به سطح دسترسي نيز ناپديد ميبه عالوه اثر اف

هاي بانكي را  داري ميزان دسترسي به كارت تحصيالت فرد و سطح هزينه خانوار همچنان به طور معني

مجرد، به عالوه افراد . توجهي بر اثر هزينه غلبه دارد دهند؛ هرچند اثر تحصيالت به ميزان قابل افزايش مي

تري  افرادي كه نقش سرپرست را در خانوار به عهده ندارند و كاركنان مستقل از سطح دسترسي پائين

اي  در مقابل، سطح دسترسي كارمندان دولت نسبت به ساير شاغلين، به ميزان قابل مالحظه. برخوردارند

  ). 4ك به جدول شماره .ر.(باشد باالتر مي

   

   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين
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 توضيح متغير

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

 زنان مردان

 0.02 0.005 *0.018 0.36 0.002� 0.007� سن

 *0.00015� مجذور سن
�

0.00004 
0.04 

�

0.0002* 

�

0.0001 
0.02 

 0.35 0.034 0.117 سوادبي
   

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي
0.603* 0.174 0 0.606* 0.175 0 

 0 0.381 *1.316 0 0.344 *1.189 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.638 *2.206 0 0.55 *1.901 تحصيالت دانشگاهي

 0.11 0.026 0.091 شهرهاي بزرگ
   

 0 0.038� *0.132� 0.41 0.012 0.043 شهرهاي متوسط

 0.81 0.004 0.013 0 0.065 *0.224 شهرهاي كوچك

 0.01 0.038 *0.131 0.59 0.009 0.032 شهر تهران

 0.12 0.032� 0.116� چارك هزينه اول
   

 0.01 0.039 *0.136 0 0.065 *0.226 چارك هزينه دوم

 0 0.07 *0.243 0 0.11 *0.379 چارك هزينه سوم

 0 0.128 *0.443 0 0.165 *0.570 چارك هزينه چهارم

 0.7 0.015� *0.52� متاهل
   

 0 0.145 0.503 0.22 0.057 0.198 بيوه و مطلقه

 0.65 0.012� 0.043� 0 0.069� *0.238� مجرد

 0 0.292 *1.009 سرپرست
   

 0.02 0.092� *0.318� 0.29 0.199 0.687 همسر

 0 0.148� *0.511� 0.08 0.161 0.556 فرزند

 0.02 0.095� *0.327� 0.13 0.147 0.509 ...)عروس،داماد و (ساير

 0.64 0.013� 0.045� شاغل
   

 0.7 0.075 0.259 0 0.121� *0.419� كاربي

 0.96 0.005� 0.016� 0.01 0.077 *0.266 مستمري بگير

 0.6 0.034� 0.116� 0.45 0.023 0.081 داراجاره

 0 0.247� *0.853� 0 0.175� *0.604� محصل

 0 0.181� *0.627� - - � دارخانه

 0 0.193� *0.667� 0 0.107� *0.371� ساير

  هاي بانكي به تفكيك جنسيتهاي خانوار بر دسترسي به كارتژگيتأثير وي   -3جدول شماره 
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Pseudo R
2 

Prob > chi2 LR chi2(49) Number of obs Log likelihood 

0.2464 0.0000 5328.06 15922 �8148.0051 

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

 0.4 0.055 0.183 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت 

 0.19 0.005 0.016 سن

 0 0.0001� *0.0004� مجذور سن

مائي و هاي راهنسيكل و دوره

 ابتدائي
0.684* 0.205 0 

 0 0.391 *1.302 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.505 *1.682 تحصيالت دانشگاهي

 0.67 0.007� 0.023� شهرهاي متوسط

 0 0.072 *0.24 شهرهاي كوچك

 0.93 0.002� 0.006� شهر تهران

 0 0.075 *0.25 چارك هزينه دوم

 0 0.115 *0.384 چارك هزينه سوم

 0 0.166 *0.554 ك هزينه چهارمچار

 0.19 0.079 0.264 بيوه و مطلقه

 0.01 0.076� *0.252� مجرد

 0.76 0.028� 0.093� همسر

 0.01 0.077� *0.258� فرزند

 0.01 0.159� *0.531� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.02 0.059� *0.198� كاركن مستقل

 0 0.202 *0.673 مزد و حقوق بگير عمومي

 0.18 0.034� 0.113� د و حقوق بگير خصوصيمز

 0.09 0.084� 0.279� كارآموز

 

 

 

هاي بانكيهاي شاغلين بر دسترسي به كارتتأثير ويژگي   -4جدول شماره   
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٣٢ 

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(21) Number of obs Log likelihood 

0.2201 0.0000 1283.07 4295 �2273.0192 

 

طح يافته ديگر جالب تحقيق حاضر آن است كه در ميان مردان شاغل، اثر تحصيالت و هزينه بر س

به عالوه در ميان مردان شاغل، حقوق بگيران عمومي از بقيه . دار است دسترسي همچنان مثبت و معني

. تر است دسترسي بيشتر داشته و سطح دسترسي كاركنان مستقل از ميانگين ساير مردان شاغل پائين

در . ري دارندت همچنين مردان شاغل مجرد و نيز آنان كه سرپرست خانوار نيستند سطح دسترسي پائين

مقابل در مورد زنان شاغل، هيچ يك از عوامل مورد انتظار اعم از تحصيالت، ميزان هزينه، نوع عضويت در 

به عبارت ديگر شاغل بودن . گذارند داري بر سطح دسترسي افراد نمي خانوار و نيز نوع فعاليت تأثير معني

  ). را ببينيد 5جدول شماره .( گذاردزن جايي براي توضيح ساير عوامل مؤثر بر دسترسي وي نمي

   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين
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 توضيح متغير

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

 زنان مردان

 0.86 0.012� 0.041� 0.17 0.005 0.017 سن

 مجذور سن

�

0.00043* 

�

0.0001 0 

0.0001

1 

0.0000

3 0.97 

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 0.97 5.257 17.499 0 0.2 *0.666 ابتدائي

 0.97 5.797 19.296 0 0.384 *1.278 ديپلم و دوره دبيرستان

 0.97 6.035 20.085 0 0.496 *1.652 تحصيالت دانشگاهي

شهرهاي متوسط، كوچك و 

 0.63 0.067� 0.222� 0.36 0.012 0.041 تهران

 0.64 0.092 0.307 0 0.07 *0.231 چارك هزينه دوم

 0.27 0.24 0.8 0 0.108 *0.358 ه سومچارك هزين

 0.78 0.056 0.187 0 0.158 *0.527 چارك هزينه چهارم

 0.24 0.071 0.238 بيوه و مطلقه

�

0.376* �0.113 0 

 مجرد

�

0.245* �0.074 0.01 �7.217 �2.168 0.98 

 0.98 3.999� 13.31� 0.51 0.143� 0.477� همسر

 0.98 2.239� 7.453� 0.01 0.075� *0.25� فرزند

 ...)عروس،داماد و (ساير

�

0.523* �0.157 0.01 

�

10.364 �3.114 0.98 

 0.99 1.123� 3.74� 0.02 0.06� *0.2� كاركن مستقل

 0.99 0.853� 2.84� 0 0.205 *0.681 حقوق بگير عمومي

 0.99 0.947� 3.15� 0.19 0.034� 0.112� حقوق بگير خصوصي

 0.98 1.235� 4.11� 0.13 0.075� 0.25� كارآموز

 

 

  هاي بانكي به تفكيك جنسيتبر دسترسي به كارت شاغلينهاي تأثير ويژگي   -5جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٤ 

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(21) Number of obs Log likelihood 

0.2200 0.0000 1282.33 4295 �2273.3896 

 

با . در بين افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، مردان همچنان دسترسي بيشتري نسبت به زنان دارند      

سطح هزينه خانوار، ميزان . يابد يار ماليمي افزايش ميافزايش سن، ميزان دسترسي با شيب كاهنده بس

به عالوه افراد ساكن در تهران و نيز آنان كه فرزند خانوار هستند سطح . دهد دسترسي را افزايش مي

  ).را ببينيد 6جدول شماره .(دسترسي كمتري دارند

داري بر  ، جنسيت اثر معنييافته جالب ديگر اين تحقيق آن است كه در ميان افراد سرپرست خانوار      

به عبارت ديگر از حيث دسترسي به خدمات بانكي قابل ارائه از طريق كارت، . سطح دسترسي ندارد

هاي ديگر، در اين حالت  سن بر خالف حالت. دهد الشعاع قرار مي سرپرست بودن فرد، جنسيت وي را تحت

ديگر افراد سرپرست خانوار هر چه  شود؛ به عبارت با شيب ماليم فزاينده موجب كاهش دسترسي مي

هاي خانوار در مورد افراد  تحصيالت فرد و نيز سطح هزينه. تر باشند از دسترسي باالتري برخوردارند جوان

به عالوه . است  هاي بانكي كننده سطح دسترسي ايشان به كارت سرپرست خانوار نيز يكي از عوامل تعيين

  افراد

   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٥ 

 

 

رات نهايياث ضريب متغير توضيح متغير  P > |z| 

 0 0.157 *0.537 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت 

 0 0.027 *0.924 سن

 مجذور سن

�

0.0011* �0.0003 0 

 0.61 0.009 0.031� شهرهاي متوسط

 0.24 0.027 0.091 شهرهاي كوچك

 0.03 0.043� *0.147� شهر تهران

 0.12 0.049 0.168 چارك هزينه دوم

 0.02 0.073 *0.251 چارك هزينه سوم

 0 0.131 *0.448 چارك هزينه چهارم

 0.79 0.017 0.059 بيوه و مطلقه

 0.8 0.008 0.027 مجرد

 0.29 0.038� 0.131� همسر

 0 0.137� *0.467� فرزند

 0.27 0.06� 0.204� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.22 0.059� 0.203� بيكار

 0.96 0.002 0.008 مستمري بگير

 0.46 0.033� 0.114� داراجاره

 0.12 0.046� 0.158� محصل

 0.67 0.014� 0.048� دارخانه

 0.67 0.021 0.071 ساير

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(20) Number of obs Log likelihood 

0.1114 0.0000 459.43 3536 �1832.9649 

  

  

  هاي بانكيصيالت دانشگاهي بر دسترسي  ايشان به كارتهاي افراد با تحتأثير ويژگي  -6جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٦ 

 

ها كه منبع  بگير، آن اند، افراد مستمري سرپرست خانوار ساكن شهرهاي كوچك، آنها كه بيوه يا مطلقه

در مقابل . اصلي درآمدشان دريافت اجاره است و نيز افراد محصل از سطح دسترسي بيشتري برخوردارند

  ).را ببينيد 7جدول شماره .(تر است سطح دسترسي افراد سرپرست خانوار كه بيكارند از بقيه پائين

در تهران، اثر جنسيت و سن فرد بر سطح دسترسي وي ديگر يافته اين تحقيق آن است كه         

افراد بيوه و . اند كننده دار نيست، هرچند تحصيالت فرد و سطح هزينه خانوار همچنان دو عامل تعيين معني

مطلقه سطح دسترسي بيشتري دارند؛ به عالوه در درون خانوارهاي تهراني، افرادي كه سرپرست نيستند 

دارها  بگير و اجاره همچنين افراد مستمري. تري برخوردارند سطح دسترسي پائينبه ميزان قابل توجهي از 

.( تري برخوردارند دار از سطح دسترسي پائين از سطح دسترسي باالتر و بيكاران و محصلين و افراد خانه

  ).را ببينيد 8جدول شماره 

   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٧ 

 

  

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

 0.82 0.012 0.039 )ان صفرزن - 1مردان (جنسيت 

 0 0.012� *0.04� سن

 0.05 0.0001 0.0002 مجذور سن

 0 0.137 *0.46 هاي راهنمائي و ابتدائيسيكل و دوره

 0 0.311 *1.048 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.487 *1.638 تحصيالت دانشگاهي

 0.1 0.022� 0.075� شهرهاي متوسط

 0.03 0.038 *0.127 شهرهاي كوچك

 0.51 0.011� 0.035� شهر تهران

 0 0.107 *0.361 چارك هزينه دوم

 0 0.155 *0.523 چارك هزينه سوم

 0 0.216 *0.725 چارك هزينه چهارم

 0 0.1 *0.335 بيوه و مطلقه

 0.67 0.02� 0.069� مجرد

 0 0.159� *0.536� بيكار

 0 0.086 *0.29 مستمري بگير

 0.04 0.036 *0.122 داراجاره

 0.03 0.221 *0.743 محصل

 0.17 0.066� 0.221� دارخانه

 0 0.171� *0.577� ساير

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(18) Number of obs Log likelihood 

0.2388 0.0000 1908.00 5789 �3041.5063 

 

الحسنه،  قرضشامل دارا بودن حساب فعال (با درنظر گرفتن اثر دسترسي به ساير خدمات بانكي 

دار و در  بر دارا بودن كارت هاي بانكي، اثر جنسيت كماكان معني) گذاري و سپرده جاري سپرده سرمايه

سال  25افزايش سن با شيب كاهنده، موجب افزايش دسترسي شده و در سن . مورد مردان مثبت است

  هاي بانكيهاي سرپرستان خانوار بر دسترسي ايشان به كارتتأثير ويژگي   -7جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٨ 

 

همچنان دو عامل مثبت و تحصيالت فرد و نيز سطح مخارج خانوارها . دهد حداكثر دسترسي را نشان مي

سطح دسترسي بر حسب محل سكونت به ترتيب از . اند هاي بانكي دار بر ميزان دسترسي به كارت معني

افراد بيوه و مطلقه .  21يابدشهرهاي متوسط به شهرهاي بزرگ، تهران و سپس شهرهاي كوچك افزايش مي

همه اعضاي خانوار، در مقايسه با . نسبت به افراد داراي همسر از سطح دسترسي بيشتري برخوردارند

تري برخوردارند هر چند پس از سرپرست، سطح دسترسي همسر بيشتر  سرپرست از سطح دسترسي پائين

بگير، بگير و پس از ايشان افراد اجاره از نظر وضع فعاليت نيز، افراد مستمري. از فرزندان و سايرين است

. دار كمتر از متوسط است سي افراد بيكار، محصل و خانهسطح دسترسي باالتري از متوسط دارند و دستر

اند، افراد داراي حساب سپرده جاري و باالخره افراد  الحسنه انداز قرض به عالوه افرادي كه داراي حساب پس

گذاري به ترتيب اهميت از سطح باالتري از دسترسي به خدمات ناشي از  داراي حساب سپرده سرمايه

  ).را ببينيد 9جدول شماره .(دكارت بانك برخوردارن

   

                                                           
21

.توضيح اين نظم سؤال برانگيز آماري از مجهوالت اين تحقيق است   



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٣٩ 

 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير توضيح متغير

زنان  - 1مردان (جنسيت 

 )صفر

0.141 

0.046 0.28 

 0.2 0.005 0.015 سن

 مجذور سن

�

0.00036* 

�

0.0001 0 

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي

0.296* 

0.097 0.02 

 0 0.282 *0.858 ديپلم و دوره دبيرستان

 0 0.438 *1.333 تحصيالت دانشگاهي

 0.01 0.107 *0.325 چارك هزينه دوم

 0 0.152 *0.462 چارك هزينه سوم

 0 0.209 *0.636 چارك هزينه چهارم

 0 0.138 *0.42 بيوه و مطلقه

 0.67 0.022 0.066 مجرد

 0 0.121� *0.369� همسر

 0 0.19� *0.58� فرزند

 0.11 0.107� 0.327� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.01 0.149� *0.455� بيكار

 0.02 0.1 *0.304 مستمري بگير

 0.02 0.103 *0.312 داراجاره

 0 0.175� *0.534� محصل

 0.04 0.104� *0.317� دارخانه

 0.05 0.113� *0.344� ساير

 

Pseudo R2 Prob > chi2 LR chi2(20) Number of obs Log likelihood 

0.1672 0.0000 610.32 2633 �1519.8752 

  

  

  هاي بانكيبر دسترسي ايشان به كارت هاي ساكن تهرانهاي خانوارتأثير ويژگي   -8جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٠ 

 

 

 توضيح متغير

 

الحسنهحساب قرض گذاريحساب سرمايه   حساب سپرده جاري 

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

*0.209 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت   0.208 0.00 �0.0009 �0.001 0.99 0.767* 0.753 0.00 

*0.0034 سن  0.003 0.46 0.031* 0.031 0.00 0.108* 0.108 0.00 

 مجذور سن

�

0.00006* 
�0.0001 0.22 

�

0.0002* 
�0.0002 0.00 

�

0.0011* 
�0.001 0.00 

 0.00 0.495 *0.495 0.00 0.232 *0.228 0.00 0.266 *0.266 هاي راهنمائي و ابتدائيسيكل و دوره

 0.00 1.003 *1.001 0.00 0.622 *0.62 0.00 0.495 *0.495 م و دوره دبيرستانديپل

 0.00 1.674 *1.675 0.00 0.926 *0.923 0.00 0.735 *0.735 تحصيالت دانشگاهي

 0.91 0.003 0.0011 0.00 0.227� *0.228� 0.00 0.087� *0.087� شهرهاي متوسط، كوچك و تهران

 0.00 0.300 *0.301 0.01 0.102 *0.101 0.00 0.147 *0.147 چارك هزينه دوم

 0.00 0.439 *0.445 0.00 0.254 *0.257 0.00 0.242 *0.242 چارك هزينه سوم

 0.00 0.560 *0.568 0.00 0.436 *0.438 0.00 0.315 *0.314 چارك هزينه چهارم

 0.91 0.009 0.024 0.00 0.258 *0.257 0.00 0.375 *0.375 بيوه و مطلقه

 0.01 0.189� *0.192� 0.01 0.162 *0.166 0.01 0.146� *0.146� دمجر

 0.00 0.348� *0.351� 0.71 0.020� 0.024� 0.02 0.111� *0.111� همسر

 0.00 0.452� *0.451� 0.02 0.141� *0.146� 0.00 0.235� *0.235� فرزند

 0.00 0.323� *0.316� 0.01 0.215� *0.219� 0.00 0.301� *0.301� ...)عروس،داماد و (ساير

 0.00 0.743� *0.753� 0.01 0.168� *0.174� 0.01 0.154� *0.154� بيكار

 0.00 0.199� *0.2� 0.93 0.005 0.007 0.00 0.326 *0.326 مستمري بگير

 0.42 0.045� 0.05� 0.00 0.174 *0.175 0.07 0.097 0.097 داراجاره

 0.00 1.188� *1.196� 0.00 0.296� *0.297� 0.07 0.093� 0.093� محصل

 0.00 0.538� *0.526� 0.00 0.184� *0.181� 0.70 0.023� 0.023� دارخانه

 0.00 1.106� *1.113� 0.00 0.339� *0.342� 0.00 0.226� *0.226� ساير

 

   

هاي خانوار بر روي دسترسي به انواع خدمات تأثير ويژگي مدل پروبيت چندگانه براي بررسينتايج تخمين    -9جدول شماره 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤١ 

 

 

 توضيح متغير

  

 كارت بانك

 |P > |z اثرات نهايي ضريب متغير

 0.00 0.477 *0.493 )زنان صفر - 1مردان (جنسيت 

 0.01 0.014 *0.015 سن

 0.00 0.0003� *0.0003� مجذور سن

هاي راهنمائي و سيكل و دوره

 ابتدائي
0.495* 0.506 0.00 

 0.00 1.128 *1.123 ديپلم و دوره دبيرستان

 0.00 1.8988 *1.888 تحصيالت دانشگاهي

 0.00 0.082� *0.084� شهرهاي متوسط

 0.06 0.064 *0.068 شهرهاي كوچك

 0.00 0.114 *0.109 شهر تهران

 0.00 0.236 *0.237 چارك هزينه دوم

 0.00 0.358 *0.357 چارك هزينه سوم

 0.00 0.549 *0.557 چارك هزينه چهارم

 0.00 0.688 *0.695 بيوه و مطلقه

 0.11 0.089� 0.082� مجرد

 0.00 0.185� *0.196� همسر

 0.00 0.355� *0.361� فرزند

 0.00 0.325� *0.341� ...)عروس،داماد و (رساي

 0.00 0.365� *0.382� بيكار

 0.03 0.122 *0.143 مستمري بگير

 0.57 0.031 0.039 داراجاره

 0.00 0.582� *0.569� محصل

 0.00 0.363� *0.335� دارخانه

 0.00 0.393� *0.374� ساير

    

هاي خانوار بر روي دسترسي به انواع تأثير ويژگي نتايج تخمين مدل پروبيت چندگانه براي بررسي   - 9جدول شماره ادامه 



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٢ 

 

ضريب     

 متغير
z 

    

 z ضريب متغير

RhoRhoRhoRho21212121 )گذاريانداز و سرمايهسهاي پحساب(    9 0.123 AtrhoAtrhoAtrhoAtrho21212121 )8.91 0.123  )گذاريانداز و سرمايههاي پسحساب 

RhoRhoRhoRho31313131 )انداز و جاريهاي پسحساب( 5.9 0.101 AtrhoAtrhoAtrhoAtrho31313131 )5.86 0.101 )انداز و جاريهاي پسحساب 

RhoRhoRhoRho41414141 )35.0 0.424 )انداز و كارت بانكحساب پس

1 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho41414141 )30.65 0.452 )كانداز و كارت بانحساب پس 

RhoRhoRhoRho32323232 )10.6 0.174 )گذاري و جاريهاي سرمايهحساب

5 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho32323232 )10.43 0.176 )گذاري و جاريهاي سرمايهحساب 

RhoRhoRhoRho42424242 )20.6 0.28    )بانكگذاري و كارت حساب سرمايه

7 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho42424242 )19.57 0.288 )بانكگذاري و كارت حساب سرمايه 

RhoRhoRhoRho43434343 ) 25.5 0.385 )و كارت بانكحساب جاري

7 

AtrhoAtrhoAtrhoAtrho43434343 ) 22.96 0.406 و كارت بانكحساب جاري 

    

Prob > chi2 Chi2(6) Prob > chi2 Whald chi2(86) Number of obs Log liklihood 

0.00000 1927.01 0.00000 8926.72 15922 �30803.895 

  

  

  گيريبندي و نتيجهجمع  -4

ل توسعه يك چالش باقي مانده است، اما هاي مالي در كشورهاي در حااندازه گيري وسعت توسعه بخش

بر نوع معيشت ) يا عدم وجود اين خدمات(مسئله اينست كه اگر بخواهيم بفهميم كه چگونه خدمات مالي 

بررسي افراد و خانوارها از نظر استفاده از خدمات مالي . گذارد، ناگزير از بررسي آن هستيمافراد اثر مي

سعه بخش مالي است، اما هزينه و ساير موانع، توسعه يك متد استاندارد بهترين شيوه براي اندازه گيري تو

براي پرسش از خانوارها كه منجر به توليد اطالعات دسترسي مالي قابل مقايسه در بين كشورها و در يك 

  .كشور در طي زمان شود را دشوار مي سازد

اه اقتصادي خانوارها به ويژه در ي رفدسترسي به خدمات بانكي به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده

ها، خانوارها را در گذاري بانكهاي اعتباري وسرمايهسرويس. رودكشورهاي با درآمد پايين به شمار مي

هاي اقتصادي و يا هايشان در طول زمان، به ويژه در زمان وجود شوكراستاي تطبيق درآمدها و هزينه



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٣ 

 

هاي مالي، با توجه به اهميت دسترسي به سرويس. نماينديهاي انساني و فيزيكي ياري مگذاريسرمايه

بررسي چگونگي تأثير ويژگي خانوارهاي داراي حساب بانكي بر ساختارهاي مالي موجود در كشورهاي 

  . باشداي برخوردار ميمختلف از جايگاه ويژه

ي به خدمات بانكي و هاي دسترسايم تا با تجزيه و تحليل دادهاز اين رو، در اين تحقيق بر آن بوده

هدف عمده . شناخت عوامل مؤثر بر آن گامي كوچك در جهت غناي ديد سياستگذاري در كشور برداريم

بنابراين عوامل مؤثر . است اين تحقيق بررسي عوامل خرد مؤثر بر دسترسي به خدمات بانكي در ايران بوده

به طور  .يك پيمايش در اختيار تحليل كرديمفرد، براي  15922هاي مربوط به بر خدمات بانكي را با داده

  :هاي ما در سطح خرد براي ايران حكايت از آن دارد، كهخالصه يافته

وقتي بر روي شاغلين، . دارند يبانك هايمردان دسترسي بيشتري به كارتدر حالت كلي  .1

 شويم اثر جنسيت بر سطحسرپرستان خانوار و ساكنان تهران بصورت جداگانه متمركز مي

هاي شاغل بودن، سرپرست بودن و تهراني بودن فرد دار نيست، يعني ويژگيدسترسي ديگر معني

اما در مورد افراد داراي تحصيالت دانشگاهي، مردان همچنان دسترسي  .بر جنسيت او غالب است

 نتيجه اينكه با كنار گذاشتن عوامل تقاضا دسترسي مردان و زنان به .بيشتري نسبت به زنان دارند

  .هاي بانكي يكسان استكارت

دارد و با هاي بانكي معنادار بر سطح دسترسي به كارت سطح تحصيالت فردي اثري مثبت و .2

وقتي نمونه  .يابدانتقال افراد از هر گروه تحصيلي به گروه تحصيلي باالتر دسترسي افزايش مي

ود همچنان اين رابطه شو ساكنين تهران محدود مي مورد بررسي به شاغلين، سرپرستان خانوار

توان گرفت اينست كه افزايش سطح تحصيالت در هر قشري از اي كه مينتيجه. شودمشاهده مي

 .شودهاي بانكي ميجامعه موجب افزايش سطح دسترسي او به كارت

انتقال زنان از هر گروه تحصيلي به گروه باالتر در مقايسه با مردان، تأثير بيشتري بر روي  .3

به عبارت ديگر افزايش سطح تحصيالت در افزايش . به انواع خدمات بانكي دارد دسترسي آنان

اين در حالي است كه دسترسي زنان . سطح دسترسي زنان به خدمات بانكي تأثير بيشتري دارد



  

 هاي پرداخت مللي بانكداري الكترونيك و نظامال اولين همايش بين

 

٤٤ 

 

پس خصوصيت شاغل بودن زن بر ويژگي نوع  .اي با سطح تحصيالت آنان نداردشاغل رابطه

  .مدرك تحصيلي وي غالب است

ايرانيان در طول عمر با كنترل نسبت به ساير بانك  هايكارت ي تغيير دسترسي بهمورد نحوه در .4

وارون را شكل  Uاي توان مشابه ساير مطالعات دسترسي به خدمات مالي رابطهعوامل مؤثر، مي

شويم اين رابطه تبديل به يك رابطه خطي با وقتي بر سرپرستان خانوار متمركز مي. تصريح كرد

 20در  هاي بانكيبه كارت در حالت كلي حداكثر دسترسي .شودب بسيار ماليم و منفي ميشي

 45سالگي، افراد با تحصيالت دانشگاهي  25در حالي كه اين سن در شاغلين  سالگي است،

 .سالگي است 25سالگي و ساكنين تهران 

 هاي بانكيكارتبه  اي باالتر احتمال دسترسيبا انتقال از يك چارك هزينه به چارك هزينه .5

وقتي نمونه مورد بررسي به شاغلين، افراد با تحصيالت دانشگاهي، سرپرستان . يابدافزايش مي

توان اي كه مينتيجه. شودشود همچنان اين رابطه مشاهده ميخانوار و ساكنين تهران محدود مي

امعه موجب افزايش اي باالتر در هر گروهي از جگرفت اينست كه قرار گرفتن در چارك هزينه

 شودهاي بانكي ميسطح دسترسي او به كارت

اي آنها تأثير بيشتري بر به طور كلي افزايش تحصيالت افراد نسبت به افزايش گروه هزينه .6

 .بانكي دارد هايكارتدسترسي آنها به 

ستان وقتي بر سرپربيشتر از افراد متأهل است،  يبانك هايدسترسي افراد مطلقه و بيوه به كارت .7

، در حاليكه وقتي نمونه آيدشويم همين نتيجه بدست ميخانوار و ساكنين تهران نيز متمركز مي

اي با كنيم دسترسي اين افراد رابطهرا بر افراد با تحصيالت دانشگاهي و شاغلين محدود مي

هاي تحصيالت دانشگاهي و شاغل بودن بر ويژگي وضعيت تأهل ويژگي. وضعيت تأهلشان ندارد

 .الب هستندغ

، اما كمتر از سرپرست خانواده است هاي بانكيكارتبه طور كلي دسترسي ساير اعضاي خانواده به  .8

كنيم ضريب همسر و فرزند وقتي نمونه را بر شاغلين و افراد با تحصيالت دانشگاهي متمركز مي
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ضويت آنان در اي با نوع عهاي بانكي رابطهيعني دسترسي اين افراد به كارت. شودمعني ميبي

بر نوع عضويت در هاي تحصيالت دانشگاهي و شاغل بودن فرد در اين حالت ويژگي. خانواده ندارد

 .خانواده غالب هستند

باشد و دار و ساير به انواع خدمات بانكي كمتر از افراد شاغل ميدسترسي افراد بيكار، محصل، خانه .9

وقتي بر  .مستمري بگير بيش از افراد شاغل استدار و يا اين در حاليست كه دسترسي افراد اجاره

شويم نتايج همچنان با حالت كلي يكسان است ولي سرپرستان خانوار و ساكنان تهران متمركز مي

با محدود كردن نمونه بر روي افراد داراي تحصيالت دانشگاهي ضرايب متغيرهاي مربوط به وضع 

انشگاهي غالب بر وضع فعاليت فرد شده ويژگي تحصيالت د. شوندمعني ميفعاليت همگي بي

 .گذارداست و نوع فعاليت فرد تحصيل كرده بر سطح دسترسي او به خدمات بانكي تأثيري نمي

صرف نظر از اينكه زنان چه نقشي را در خانواده ايفا كنند همواره  يبانك هايدسترسي به كارتدر  .10

هاي بانكي يكسان ردان شاغل به كارتدسترسي زنان و م .باشددسترسي زنان كمتر از مردان مي

 .است

انداز و كارت بانك بيشترين حساب پسبين انواع خدمات بانكي همبستگي مثبتي وجود دارد،  .11

پس از آن حساب جاري و كارت بانك نيز همبستگي بااليي دارند و . همبستگي را با هم دارند

سترسي به يك سرويس بانكي يعني د. شودفرض استقالل شرطي بين متغيرهاي وابسته رد مي

 .هاي بانكي داردتأثير مثبت و مستقيم بر ساير سرويس

انداز، حساب جاري و كارت بانك مرد بودن فرد باعث افزايش احتمال دسترسي به حساب پس .12

 .شده و بر دسترسي به حساب سرمايه گذاري تأثير گذار نيست

وارون شكل با سن  Uاي ك رابطهگذاري، حساب جاري و كارت باندسترسي به حساب سرمايه .13

يعني با افزايش سن . و دسترسي به حساب سرمايه گذاري با سن افراد در ارتباط نيست. افراد دارد

گذاري، حساب جاري و كارت بانك افراد به سمت ميانسالي دسترسي آنان به حساب سرمايه
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ن از اين خدمات كمي كاسته افزايش يافته و رفته رفته در سنين كهنسالي از ميزان استفاده آنا

 .شودمي

بنابراين به طور . ضرايب متغيرهاي مذكور با افزايش سطح تحصيالت سيري اكيداً صعودي دارند .14

كلي، تحصيالت اثري مثبت بر تعيين ميزان استفاده از انواع خدمات بانكي دارد و با انتقال افراد از 

چنانچه ميزان تحصيالت افراد . يابدزايش ميهر گروه تحصيلي به گروه تحصيلي باالتر دسترسي اف

  .ارتقا پيدا كند به ميزان استفاده آنها از خدمات بانكي نيز اضافه خواهد شد

افزايش ميزان مصرف كل خانوار به طور مستقيم بر افزايش سطح دسترسي افراد به انواع خدمات  .15

ميزان استفاده آنان از خدمات يعني اگر ميزان مصرف خانوار افزايش يابد، بر . بانكي مؤثر است

  .بانكي نيز افزوده خواهد شد

چنانچه نقش فردي از سرپرست خانوار به ساير موارد تغيير يابد، از دسترسي وي به انواع خدمات  .16

 .شودميبانكي كاسته 

انداز، وضعيت تأهل شخصي از متأهل به بيوه يا مطلقه تغيير يابد دسترسي وي به حساب پس اگر .17

 .گذاري و كارت بانك نسبت به قبل افزايش پيدا كنديهحساب سرما

انداز و دسترسي فرد مجرد نسبت به فرد متأهل دسترسي كمتري به حساب جاري و حساب پس .18

 .گذاري داردبيشتري به حساب سرمايه

بنابراين انتظار . افراد بيكار نسبت به افراد شاغل، دسترسي كمتري به انواع خدمات بانكي دارند .19

  .اش به انواع خدمات بانكي كاسته شوداگر فرد شاغلي بيكار شد، از دسترسي داريم

گسترش مطالعات . اي براي مطالعات آتي تلقي شودتواند به عنوان مقدمههاي اين تحقيق مييافته        

هر چه  .هاي اطالعاتي غني استمرتبط  با اين حوزه از ادبيات در كشور تا حد زيادي وابسته به وجود بانك

توان به تداوم مطالعات مرتبط با دسترسي به خدمات گونه اطالعات در كشور باشد، ميتعداد و عمق اين

و  بانكداري الكترونيكيهاي مؤثرتر در بهبود دسترسي به بانكي و در نتيجه راهگشايي براي تدوين سياست
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ها و اني نظري، مطالعات تجربي، يافتهبا عنايت به مسائل مطرح شده در مب .در نتيجه رفاه اميدوارتر بود

توان جهت اثر بخشي بيشتر تحقيقات آتي در اين خصوص پيشنهادهايي را به شرح زير نتايج پژوهش مي

  :ارائه نمود

شود براي تحقيقات بعدي در اين خصوص، تعداد اعضاي خانواده و تعداد اعضاي توصيه مي - 1

 .تحصيل كرده خانواده  نيز در گرفته شود

- توان به جاي چارك هزينه خانوار، درآمد خانواده را در مدل وارد و به واسطهمطالعات آتي ميدر  - 2

 .ي آن دسترسي به انواع خدمات بانكي را ارزيابي نمود

 .شود تعداد افراد شاغل در خانواده نيز در نظر گرفته شودپيشنهاد مي - 3

ر آن بر دسترسي به انواع شود خصوصيت مالكيت خانه نيز وارد مدل شده و تأثيتوصيه مي - 4

 .خدمات بانكي سنجيده شود

 .گيري هم از مناطق شهري و هم از مناطق روستايي گرفته شوددر مطالعات آتي بهتر است نمونه - 5

  .توان در مطالعات بعدي خصوصيات سرپرست خانواده را نيز به صورت جداگانه وارد مدل نمودمي - 6
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   ها ارزیابی ریسک سیستمیک در نظام پرداخت
  )RTGS(در آستانه راه اندازي سیستم تسویه ناخالص آنی 

  2مریم بنی طرف                 1مهرداد سپه وند

  چکیده
ناتوانی یک بانک در ایفاي تعهدات خود در نظام پرداخت ها بـا روش تسـویه خـالص    

به همین علت در کشـورهاي مختلـف   . یت یابداین قابلیت را دارد تا به دیگر بانک ها سرا
بین بانکی براي اجتنـاب  هاي  پرداختآنی  و  تسویهناخالص سیستم شاهد روي آوري به 

این مقاله به ارزیابی و کمی سازي ریسـک سیسـتمیک در   . از ریسک سیستمیک هستیم
بحرانـی   بـراي حالـت  در این مطالعه . نظام پرداخت ها در آستانه معرفی ساتنا می پردازد

اثر آن بر نظام پرداخت ها به کل اثر نکول بانک با بیشترین تعهدات منظور شده و سپس 
براي نقدینگی بانک ها یک بار ذخایر نقـد موجـود در   . اولیه و اثر دومینویی افراز می شود

نتـایج ایـن بررسـی    . حساب اتاق پایاپاي و یک بار نسبتی از سپرده ها منظور شده اسـت 
که ریسک سیستمیک در نظام پرداخت با توجه به ذخایر موجود بانک هـا   نشان می دهد

بنـابراین میتـوان   . برحسب ارزش تعهدات و هم تعداد بانک ها قابل مالحظه بـوده اسـت  
مقابله با ریسک سیستمیک را توجیه قابل قبولی براي تحول نظـام پرداخـت هـا در نظـر     

مرکزي با ملـزم کـردن بانـک هـا بـه      این مقاله همچنین نشان می دهد که بانک . گرفت
درصـد فراتـر از میـزان جـاري مـی توانـد اثـر         25نگهداري ذخایر نقد در سطحی حدود 

  .دومینویی را به طور قابل مالحظه اي کاهش دهد

  مقدمه. 1
با این . است 3هدف مقدم بانک هاي مرکزي در کشورهاي مختلف رسیدن به ثبات قیمت

و نظام هاي پرداخت در میان بانک هاي مرکزي  4ر ثبات مالیوجود در سال هاي اخیر تأکید ب
مهمترین خطري که ثبات مالی را تهدید میکند ریسک . اهمیت روز افزونی یافته است

یک روش ممکن . پرداختهاست 1ناشی از نظام هاي پرداخت در روش تسویه خالص 5سیستمیک
  
 معاون علمی پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداري ایران 1
  عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی قشم 2

3 Price Stability 
4 Financial Stability  
5 Systemic Risk 



 3صاً در تسویه پرداخت هاي عمدهخصو 2براي مقابله با این مشکل اتکاء بر روش تسویه خالص
  .است

در حقیقت مقابله با ریسک سیستمیک یکی از انگیزه هاي اصلی مقامات پولی و بانک هاي 
در بسیاري از کشورها  (RTGS) 4مرکزي در بکارگیري روش تسویه ناخالص بالدرنگ یا آنی

زینه بوده بانک هاي با این همه چون راه اندازي این سیستم پر ه. طی دو دهه اخیر بوده است
مرکزي به انجام تحلیلی هزینه فایده قبل از بکارگیري این سیستم توصیه می گردند تا 
اطمینان حاصل شود که منافع حاصل از این جایگزینی بواسطه تعدیل ریسک سیستمیک بر 

لذا ارزیابی ریسک سیستمیک یکی از اقدامات مهمی است که قبل از . چربدهزینه هاي آن می
میم گیري براي چنین تحول پردامنه و عمیق در نظام هاي پرداخت می بایست صورت تص

  .گیرد
هامفري . در زمینه ریسک سیستمیک و نحوه ارزیابی آن ادبیات گسترده اي وجود دارد

وي در کار خود نظام بانکی ایاالت متحده آمریکا را با استفاده از داده هاي . آورد 5) 1986(
در دو روز که بطور تصادفی از 6 (CHIPS)ي بین بانکی از سیستم چیپسمربوط به تسویه ها

بررسی وي نشان داد که ناتوانی بانک با . برگزیده انتخاب می کند 1983روز هاي سال 
بیشترین تعهدات در نظام پرداخت ها در ایفاي تعهداتش اثر سیستمی گسترده اي بر نظام 

جه اي مخالف نتیجه فوق به نتی) ١٩٩۵( 7لوکارداشدر مقابل آنجلینی و . بانکی آمریکا دارد
ها  را یک  آنها نه فقط بانک با بیشترین تعهدات بلکه همۀ بانک. رسیدند ایتالیابراي نظام بانکی 

به یک با فرض ناتوانی مالی کنار گذاشتند و سپس با استفاده از شبیه سازي با داده هاي مربوط 
  . یجه رسیدندبه پرداخت هاي بین بانکی به این نت

اغلب مطالعاتی که در زمینه ارزیابی نظام هاي پرداخت صورت گرفته به بررسی مقایسه اي 
خالص  8پرداخت هاي بین بانکی یعنی روش تسویه خالص دو جانبه سه روش عمده تسویه 

  .و روش تسویه خالص آنی پرداخته اند 9چند جانبه 
داخت ها در سیستم تبادالت دو جانبه داده هاي مربوط به جریان پر) 1999( 10فارفاین

وجوه عمده فدرال رزرو را براي شبیه سازي اثرات ناشی از سناریو هاي مختلف مربوط به 
                                                                                                                        
1 Net settlement  System 
2 Gross Settlement 
3 Lange value Payments 
4 Real-Time Gross Settlement 
5 Humphrey 

دالري معامالت ارزي تسـویه مـی    (leg)روي عمدتا عمده است که در آن  هتسویه خالص وجو سامانهچیپس  6
  . شود

7 Angelini et al. 
8 Bilateral Netting 
9  Multilateral 
10  Furfine 



در این شبیه سازي داده هاي مربوط به . ناتوانی بانک ها را در ایفاي تعهداتشان بکار گرفت
یافته .  استفاده شد 1998ناتوانی همزمان دو بانک عمده بر اساس داده هاي فوریه و ماوس 

  . اندك است براي سیستم مزبور هاي وي نشان می داد که امکان سرایت ریسک از نظر اقتصادي
که براي ارزیابی ریسک  یند که هر چارچوب تئوریکنتوصیه می ک 2000 1دنبت و هارتمان

از یکی معرفی شوك ها و دیگري س: سیستمیک پیشنهاد شود می بایست دو بخش داشته باشد
. گسترش یافته و به دیگر بانک ها سرایت می کند شوك ها ایناثر و کاري که بر مبناي آن 

ریسک سیستمیک  2اوالً شدت اثر: بنابراین ریسک سیستمیک را نیز باید از دو بعد بررسی کرد
بر این اساس بحران سیستمیک را می شود وضعیتی در نظر گرفت که . و دوم شانس وقوع آن

رخداد سیستمیک عملکرد کل بخش مالی یا قسمت مهمی از آن را مانند نظام یک واقعه و 
با پیروي از این رویکرد بخ، مدسون و . پرداخت ها از حالت طبیعی خارج سازد و از کار بیفکند

به اندازه گیري ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هاي کشور دانمارك  3)2002(ناتورپ
سیستم را با فرض ناتوانی بانکی که بیشترین تعهدات را دارد آنها شوك وارد به . پرداخته اند

به اثر اولیه و اثر  ات آن راکل اثرکرده و سپس اثرات این رخداد را شبیه سازي . تعریف کردند
شدت اثر ریسک سیستمیک عمدتاً بر پایه اثر  در متدولوژي آنها. کردنددومینویی تقسیم 

ده نشده و یا تعداد بانک هاي ورشکسته یا ناتوان دومینویی از لحاظ ارزش تعهدات برآور
  . می شودمحاسبه 

شاخۀ دیگري از تحقیقات و پژوهش ها در زمینه ارزیابی سرایت ریسک دامنۀ گسترده تري 
رویکرد شبکه اي را باشبیه سازي درهم می  4)2003(مولر. از شوك ها را مدنظر قرار می دهد

ازار بین بانکی کشور سویس بر حسب ریسک اعتباري و آمیزد تا بتواند ریسک سرایت را در ب
اثر مشترك شوك هاي نرخ بهره ) 2006( 6الزینگر، لهرو سامر. ارزیابی نماید 5نقدینگی  کریس

در . و نرخ ارز را براي جریان پرداخت هاي بین بانکی در کشور استرالیا شبیه سازي کرده اند
شرایطی بر حسب قابلیت دسترسی به بازار بین  بررسی آنها کارکرد نظام پرداخت ها در چنین

بدلیل اثر  7آنها بین ورشکستگی . بانکی و ارزش خالص متأثر شده مورد بررسی قرار گرفته است
نتایج شبیه سازي آنها داللت بر آن . مشترك این شوکها و اثر دومینویی تفکیک قائل می شوند

یسه با کل احتمال نکول پائین است اما دارد که شانس نکول ناشی از سرایت اگر چه در مقا

  
1  De Bandt and Flatman 
2  Sevenity of Risk 
3  Bech, Madsen and Natorp 
4  Muller 
5  Liquidity and Credit Risks 
6  Elsingar, Leher and Summer 
7  Insolvency 



درصد از نکول بخاطر همین اثر سرایت وقوع می  75 هاد که در آننی نیز وجود دارهای وضعیت
  . یابد

این مقاله ارزیابی ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هاي بین بانکی ایران در آستانۀ راه 
قضاوتی در این زمینه دست یافت که آیا اندازي نظام تسویه ناخالص آنی می پردازد تا بتوان به 

  . گرانی از ریسک سیستمیک چنین تغییر بنیادي را در نظام پرداخت ها توجیه می کند یا خیرن
ساختار مقاله به این شکل است که در قسمت دوم چارچوبی براي تعریف موقعیت بانک ها 

زه گیري ریسک سپس در بخش سوم چگونگی اندا. گردد در نظام پرداخت ها ارائه می
سیستمیک با تکیه بر تفکیک اثر اولیه و اثر دومینویی و همچنین تمرکز بر ریسک نقدینگی که 

بخش چهارم داده ها و نتایج شبیه . می تواند به نکول بانک ها منجر شود تشریح می گردد
  . د و نهایتاً در بخش پنجم به جمع بندي و نتیجه گیري می پردازیمشوسازي ارائه می 

  
  تعهدات پرداخت و وضعیت بانک ها در مدل  -2

نی بر تسویه ناخالص آنی است، تسویه کلیه پرداخت هاي تمعرفی ساتنا که مب تا قبل از
چنین سیستمی . گرفتمی بر مبناي روش خالص چند جانبه انجام  در ایران عمده بین بانکی

ي نیز به تسویه مانده ها عهده دار شود و نهادرا ایجاب می کند که نهادي کار خالص سازي 
در ایران اتاق پایاپاي اسناد بانکی وظیفه اول و بانک مرکزي وظیفه دوم را عهده دار  .اقدام کند

  .بود
نماد تعداد بانک هاي شرکت کننده در سیستم تسویه خالص چند جانبه باشد و  nگیریم 

. ایجاد شده را نشان دهد  jبانک به  iاز بانک  tتعهد پرداخت ناخالصی که در زمان   
در این صورت . در این صورت کل تعهدات ناخالص بین بانکی را نشان می دهد  Zn×n,tماتریس 

را به عنوان ماتریس وضعیت خالص دو جانبه بین بانک ها به صورت زیر   Btهمچنین می توان 
  : تعریف کرد

                     )1(                                                                              
 

  که وضعیت خالص چند جانبه را نشان می دهد برابر است با   Mtهمچنین 
                     Mt= Bt.1                                      )2(                                  

 
در چنین چارچوبی کل تعهدات در حالت هاي ناخالص، خالص  . است بردار واحد 1در اینجا  

  : ترتیب بصورت زیر خواهند بوده چند جانبه بو خالص دو جانبه 
)3                                  (  
)4                                  (  



)5(                                           
در حقیقت   و  هستند  Mr و Btبه ترتیب عناصر ماتریس هاي  و  که سود آن 

توجه داریم که . نزد بانک مرکزي به عنوان مقام تسویه کننده است ها خالص وضعیت بانک
باشد  mi,t > 0مرکزي است و اگر  از بانک باشد این بانک دریافت کننده mi,t < 0چنانچه 

  . به بانک مرکزي بدهکار است  iآنگاه بانک 
براي تسویه  که در پایان روز در روش تسویه خالص دو جانبه ییاز نظر تعداد تراکنش ها 

 nدر روش خالص چند جانبه تنها می باشد حال آن که  n(n-1) تعهدات الزم است برابر
بنابراین خالص سازي اگر صرفنظر از ریسک به . کفایت داردتراکنش براي تسویه پرداخت ها 

قضیه نگاه کنیم در واقع کارآیی نظام پرداخت ها را باال می برد ما با پیروي از بخ و همکاران اثر 
خالص سازي را با اندازه گیري اثر کاهش در تعداد و ارزش تراکنش ها در انتقال از حالت 

تراکنش ها درحالت ناخالص در پایان روز بشکل زیر ناخالص به خالص و به نسبت ارزش 
براي اثر خالص سازي در گذار به خالص دو جانبه و چند جانبه به ترتیب . محاسبه می کنیم

  این اثرات براي هستند با 
                            )6(                                            

 
                            )7(                                            

 
هر چند تعریف بخ و همکاران از اثرات خالص در مقایسه روش هاي مختلف تسویه قابل استفاده 

را به مبناي " در پایان روز"ما براي رفع ابهام عبارت . است اما این تعاریف خالی از ابهام نیست
چرا که در طی روز جریان . ه همان ارزش پرداخت ناخالص است اضافه می کنیممحاسبات ک

می بایست  مداومی از پرداخت ها وجود دارد که در محاسبه ارزش تراکنش ها به روش ناخالص
اما در تعریف بخ و همکاران تنها به سرجمع این پرداخت ها در پایان روز توجه . بحساب آید

  .ایان روز از ایجاد ابهام اجتناب می کنیمشده که ما با افزودن در پ
  

   اندازه گیري ریسک سیستمیک  کمی سازي و -3
در کمی سازي ریسک سیستمیک دو رویکرد عمده وجود دارد نخست رویکردي که به شانس 

کردي که به شانس رویارویی با یک رخداد نخست روی رویارویی با یک رخداد سیستمیک
کند تا میزان هزینه هاي مورد انتظار ناشی از آن رخداد را با  سیستمیک تأکید کرد و سعی می

دوم رویکردي که شوك را داده شده فرض کرده و . توجه به تأثیرش بر کل سیستم کمی سازد
هر چند شوك ها می توانند از منابع . صرفاً بر شدت اثر یک رخداد سیستمیک متمرکز می شود



د اما در این مطالعه براي سادگی مدل تا پیروي از متنوعی حاصل گردند و سرشت تصادفی دارن
بنابراین تعریف . رویکرد دوم تنها بر شوك هاي مربوط به ناتوانی یک بانک تأکید می شود

 Mtدر این بررسی بر مبناي حالتی که بانک با بیشترین تعهدات در  1سناریوي بدترین حالت
  . منعکس است دچار ناتوانی باشد ارائه شده است

وانی یک بانک در ایفاي تعهدات بطور کامل می تواند تنها منحصر به زمان مقرر یا سررسید نات
باشد و یا بانک نه فقط در آن زمان بلکه در هر زمان پس از آن نیز قادر به ایفاي تعهداتش 

در حالت اول بانک دچار ریسک نقدینگی و در حالت دوم بانک در معرض ریسک . نباشد
بطور معمول در مطالعات ریسک سیستمیک تأکید بر یکی از این دو نوع . داعتباري قرار دار

ریسک می باشد با این حال در این بررسی چارچوبی که بتوان در آن هر دو نوع ریسک را 
، اجازه ورود در فرآیند kارزیابی نمود ارائه می شود با این فرض که بانکی که نکول کرده بانک 

-imi,tلی که تعهدات بانک ها در دورة قبلی تسویه شده باشد یا خالص سازي را نداشته در حا

بانک . است jکه به معنی تسویه نشدن مطالبات بانک ها از بانک  zkj,r=0خواهیم داشت  0=1
. خواهد بود zik,t=0هاي دیگر نیز پرداختی به بانک مزبور نخواهند داشت یا به عبارت دیگر 

و رخدادي تحت تأثیر قرار می گیرد شرط آنکه شاهد  براي بانکی که بواسطۀ چنین واقعه
می شود از  حاصلاز این قضیه  jسرایت اثر باشیم آن است که زیانی که بانک دیگر چون بانک 

به . در این صورت نکول بانک منجر به سرایت خطر می شود. بیشتر باشد cj,tآن  2سرمایه پایه 
که در معرض ریسک است در  Zji,tحاصل ضرب  با تدر واقع برابر اس jبیان دقیق تر زیان بانک 

  که همان عامل زیان به فرض نکول یاLGD2  است :  
 )8 (  Cj,t   Zji,t  

نخست می توان با تکیه بر آنچه بطور تجربی به . وجود دارد LGDدو راه براي برآورد پارامتر 
راه . یک برآورد دست یافت وضعیت بانک ها پس از ورشکست شدن و زیانی که در پی داشته به

در زمینه  3 2دوم برآورد پارامتر مزبور براي هر بانک جداگانه براساس اصول راهنماي بازل 
  .سرمایه نظارتی می باشد

اشاره کرد که در آن براي کشور  4)1991(به عنوان مثالی  از رویکرد اول می توان به کار جیمز 
درصد از ارزش دفتري دارایی هاي بانک  30ور برابر با آمریکا در دهۀ هشتاد متوسط پارامتر مزب

بدرستی متذکر می شوند  5)2002(مز ربا این حال همان طور که آپرو وا. بدست آمده است

  
1 Worst- Case Scenario  
2 Tier-One Capital 
3 Capital Accord of Basel II 
4 James 
5 Subordinated claims 



اهمیت دارد آن میزان زیانی نیست که حادث شده است بلکه انتظارات  آنچه در مورد برآورد 
  . طرف هاي معامله است از آن زیانی که ممکن است بواسطه نکول یک بانک ایجاد شود

رویکرد دیگر،اصول راهنمایی که توسط بازل در کاربست روش رتبه بندي داخلی پیشنهاد شده 
بر اساس این اصول بانک ها می توانند شانس . می دهد قرار را مبناي کاربردي برآورد پارامتر 

ه عنوان مثال براي آن دسته ببراي این منظور . نکول را خود براي بانک شان برآورد نمایند
درصد در  45مطالبات از بانک ها که توسط وثایق محکم پشتیبانی میشوند می توان ضریب 

هر چند اگر یک طلب . رصد منظور می شودد 75از بانک ها  1براي مطالبات ممتاز . نظر گرفت
  .با وثایق مالی معتبر پوشش داده شده باشد تغییر در این نرخ را کمیته مجاز می دارد

اگر بواسطه یک پیشامد سیستمیک چندین بانک دچار مشکل شوند براي یک بانک چون بانک 
k  شرط ورشکست شدن آن است که مجموع حاصلضربZjk,t  درLGD  پایه بانک از سرمایه

  مزبور بیشتر باشد یا 

)9 ( 
  

ورشکست نشده باشد برابر صفر و  اگر  jاست که اگر بانک  2یک متغیر موهومی j αدر این جا 
  . ورشکست شده باشد برابر یک می باشد

 تا اینجا با پیروي از رویکرد غالب در ادبیات فرض کردیم براي بانکی که نکول کرده خالص
 راي نظام پرداخت ها در ایران خصوصاً در زمان مورد بررسی که بانکب. سازي مجاز نباشد

مرکزي اجازه تسویه را با وجوه بانک مرکزي داده و سپس در صورت عدم بازپرداخت در زمره 
پس آنچه مبناي ارزیابی بانک از . اضافه برداشت بانک ها می برد این فرض از واقعیت بدور است

  : نامساوي زیر است)  (یرد به جاي نامساوينظر ناتوانی می بایست قرار گ
j(zjkt- zkj,t)αj,tCk,t  )10 (  

  

قدم بعدي براي بومی سازي و کاربردي نمودن این چارچوب براي مطالعه ریسک سیستمیک و 
تغییر جایگزین از این پارامتر که . است بین این ریسک و نقدینگی اصالح تغییر ما از  3معاوضه

د می شود در نظر گرفتن آن به عنوان مخرج کسري است که نسبت بین در  این جا پیشنها
 jذخایر نقد بانک  lj,tبه عبارت دیگر اگر . اقالم مالی و نقدینگی مورد نیاز را مشخص می سازد

  باشد آنگاه  tدر زمان 

  
1  Subordinated claims 
2  Dummy 
3  Trade- off 



lk,t=  )11 (  
اخت ها نگهداري نماید کل ذخایر نقد که براي انجام تسویه پرد ljtچنانچه هر عضو به میزان 

از بعد  در اینجا الزم است به پارامتر  .خواهد بود    =LIQنقدینگی سیستم برابر، 
. را می توان یک متغیر سیاستی براي بانک مرکزي در نظر گرفت  پارامتر . نظارتی اشاره شود

مشخصی  داخت ها می تواند به این شکل که بانک مرکزي براي اطمینان از تسویه بهنگام پر
نکول . را براي بانک ها اعالم نماید و بانک ها را ملزم به نگهداري نقدینگی در سطح مزبور نماید

یعنی تعهدات بانک در خالص . باشد  mj,t lj.t  کردن یک بانک در صورتی وقوع می یابد که
راي ایفاي تعهداتش بکار گیرد چند جانبه به مقام تسویه کننده از میزان ذخایري که می تواند ب

  . بیشتر باشد
این بدان معنی است که . مدیریت نقدینگی در بانک ها یک فرآیند پویا استاما   

براي تببین وضعیت نقدینگی یک بانک نمی تواند سطح مطلوب آن را )  11(بکارگیري معادله 
که هماهنگ با  بعید است مشخص نماید چرا که در این معادله هم سرمایه پایه و هم 

تغییرات نیاز نقدینگی بانک تغییر یابند بنابراین بهتر است براي تبیین نقدینگی بانک در نظام 
پرداخت از یک شاخص پویا تري چون دارایی ها یا بدهی هاي بانک به جاي سرمایه پایه بهره 

  . برد
مورد نظر ماتریس نکول نماید با توجه به حذف سطر و ستون هاي مربوط به بانک k اگر بانک 

Ztجدیدي به عنوان ماتریس 
k   می توان ماتریس ) 6(و )7(خواهیم داشت با استفاده از معادالت

Btهاي خالص دو جانبه و چند جانبه را براي این ماتریس جدید ناخالص به عنوان 
k  وMt

k   
  .ایجاد نمود

ه در مقابل ذخایر نقد پس از تشکیل ماتریس تعهدات در خالص چند جانبه مجدداً نتایج حاصل
موجود قرار گرفته و این فرآیند تکرار می گردد تا زمانی که یا بانک هاي حاضر بتوانند شوك 

  .نمایند و یا آنکه همه بانک ها از گردونه خارج شوند 1هاي حاصل را جذب
Btچنانچه نتیجه حاصل از آخرین دور را براي وضعیت هاي دو جانبه و چند جانبه با 

k و Mt
k   

نشان دهیم آنگاه شدت اثر یک رخداد سیستمیک را می توان براساس تعداد بانکهایی که از 
AGtگردونه خارج می شوند و یا ارزش پرداختهایی که تسویه نمی شوند اندازه گرفت گیریم 

f 

. ناخالص کل تعهدات پس از تکرار روند کنارگذاردن بانک هاي ناتوان از ایفاي تعهداتشان باشد
  .می توان براي شدت اثر کل از رابطه زیر بهره گرفتآنگاه 

(12 )                                             
 

  
1  Accommodate 



ام که اولین بانک در این فرآیند است را نیز  kحال اگر اثر اولین برخورد که کنارگذاردن بانک 
   که برابر است با خواهیم یافت در نظر بگیریم و از کل اثر خارج سازیم به اثر دومینویی دست

 )13 (  
  

با توجه به معاوضه بین ریسک و نقدینگی در نظام پرداخت ، چنانچه بانک ها نقدینگی به به 
میزان کافی نگهداري می نمایند بطوري که همه تعهدات ناخالص خود را ایفا نمایند دیگر خطر 

این حد باال بتدریج خطر ریسک  کاستن از. ریسک سیستمیک از نظام پرداخت زدوده می شود
  سیستمیک را افزایش می دهد هر چند امکان صرفه جویی از جهت نقدینگی را ایجاد 
می کند، در این بررسی این معاوضه بین ریسک و نقدینگی بطور تجربی مورد مطالعه قرار 

  . خواهد گرفت
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وه عمده بین بانکی در زمان این بررسی بانک مرکزي در در نظام پرداختهاي ایران براي وج
. پایان هر روز کاري میزان تعهدات خالص را به دو روش چند جانبه محاسبه و اعالم می نمود

بانک ها تا پایان روز فرصت دارند تا نسبت به انتقال وجه به حساب اتاق پایاپاي که یکی از 
از داده هاي حساب اتاق پایاپاي بانک . اقدام نمایند حسابهاي جاري بانکها نزد بانک مرکزي بود

روز کاري به تفکیک بانک ها براي نقدینگی آماده  15ها نزد بانک مرکزي در این مطالعه براي 
  . براي استفاده در نظام پرداخت استفاده شده است

در  .خالص سازي به نحو قابل مالحظه اي کاهش نقـدینگی مـورد نیـاز سیسـتم را در پـی دارد     
حالی که کل تعهدات در دوره مورد بررسی بین  دو تا چهار هزار میلیارد ریـال در نوسـان بـوده    

 25است کل نقدینگی مورد نیاز براي خالص تعهدات در سیستم تسویه چند دو جانبه تنهـا بـه   
درصـد  بـا خـالص     75به عبارت دیگر کل تعهـدات بـه میـزان    . درصد آن محدود گردیده است

با استفاده از روش تسویه خالص چنـد جانبـه ایـن    . ل پرداخت ها کااهش یافته استسازي متقاب
در صد متوسـط کـل تعهـدات بـالغ      82مقدار کاهش حتی می تواند فراتر از این رود و به حدود 

  )1جدول شماره (. گردد



جدول 1 -    اثر خالص سازي در سیستم تسویه وجوه عمده

AG AB AM BNE MNE IE
2949.91 761.73 530.12 74.72 82.63 37.24 متوسط

2968.02 629.09 409.63 77.17 84.40 31.89 میانه

2126.56 485.53 253.09 58.94 64.08 8.43 کمینه

3978.00 1633.30 1429.07 83.57 91.47 60.22 بیشینه

2604.65 546.61 330.14 70.12 78.83 30.53 چارك 

3291.12 754.32 504.23 80.85 87.55 48.60 سه چارك

% of AGbillion Rls

 
بانک با بیشترین میزان تعهدات از سیستم که آغازگر یک رخـداد سیسـتمیک اسـت اثـر      حذف

این اثر هم به میـزان تعهـدات بانـک    . درصد کل ارزش تعهدات در بر دارد 60تا  8یه اي بین اول
   .  قصور کننده و هم شبکه ارتباطات بانک مورد نظر با سایر بانک ها دارد

 میزان اثر دومینویی است که معیارآنچه اما از نظر اهداف این مطالعه بیشتر اهمیت دارد 
  اثر دومینویی با کل اثر رخداد سیستمیک. ام پرداخت هاستسنجش ریسک سیستمیک در نظ

  نمودار تغییرات اثر کل و اثر دومینویی -1شکل                         
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Total Effect Domino Effect  
در واقـع  . ارتباط  نزدیکی دارد هرچند نمی توان ادعا کرد که به تمـامی از آن تبعیـت مـی کنـد    

ل و اثر دومینویی در خالف جهت هـم  اثر کطی این دوره شاهد مقاطعی هستیم که در آن برهه 
  )1شکل شماره .(حرکت می کنند

میزان اثر دومینویی را در روزهاي مختلف طی دوره مـورد بـا توجـه بـه میـزان       2جدول شماره 
درصـد   52تـا   10اثـر دومینـویی بـین    . ذخایر نقد نگهداري شده توسط بانک ها نشان می دهد

میلیـارد ریـالی ارزش    3000در نظر گرفتن متوسـط  با  .ارزش کل تعهدات در نوسان بوده است
میلیارد ریال بالغ مـی شـود کـه رقـم      1500کل تعهدات، اثر دومینویی در باالترین حد خود به 

    .  قابل مالحظه اي  محسوب می شود



این واقعیت که در نظام بانکی ایران سطح تمرکز باال است و چند بانک عمده بیشـترین سـهم را   
ص می دهند به معناي آسـیب پـذیري بـاالي ایـن نظـام در قبـال رخـداد هـاي         به خود اختصا

  . سیستمیک بوده و باال بودن ریسک سیستمیک را کامال توجیه می کند
چنانچه معیار ما در ارزیابی ریسک سیستمیک بر تعداد بانـک هـاي قصـور کـرده بـدنبال یـک       

ن ترین سطح آن با قصور تنهـا  رخداد سیستمیک معطوف باشد می بایست روز چهاردهم را پایی
بانک فعال در نظام بانکی کشور به عنوان بدترین  17بانک از  8بانک و روز یازدهم را با قصور  3

این که بدترین روز در صورتی که ریسک سیستمیک بر مبناي تعداد بانـک هـا    .روز بشمار آورد
ر افتـاده بـدلیل یـک رخـداد     اندازه گیري شود با دشوار ترین روز از نظر ارزش تعهـدات در خطـ  

سیستمیک با هم متفاوت هستند خود گواه دیگري است بر توزیـع نامتقـارن بانـک هـا در ایـن      
  . نظام می باشد

جدول 2-  براورد اثر دومینویی بر اساس ارزش مبادالت و تعداد بانک ها            
Date BNE MNE TE DE # of banks

1385.05.01 0.76 0.86 0.41 0.11 5.00
1385.05.02 0.59 0.64 0.73 0.13 6.00
1385.05.03 0.60 0.67 0.70 0.11 7.00
1385.05.04 0.81 0.88 0.50 0.37 5.00
1385.05.05 0.84 0.91 0.61 0.52 6.00
1385.05.07 0.68 0.78 0.75 0.26 6.00
1385.05.08 0.77 0.84 0.45 0.13 5.00
1385.05.09 0.81 0.91 0.86 0.43 6.00
1385.05.10 0.81 0.87 0.60 0.29 5.00
1385.05.11 0.70 0.79 0.87 0.39 8.00
1385.05.12 0.76 0.84 0.75 0.27 6.00
1385.05.14 0.81 0.91 0.40 0.10 3.00
1385.05.15 0.77 0.84 0.42 0.10 4.00  

درصد کل تعهدات سر می زنـد کـه یـک وضـعیت بحرانـی را       87به باالترین سطح براي کل اثر 
اد بانـک هـاي قصـور    براي این رخداد اگرچه ریسک سیستمیک بـر اسـاس تعـد   . نشان می دهد

کننده در باالترین سطح خود است اما اگر معیار خود را ارزش تعهدات در نظـر بگیـریم شـرایط    
  .   بحرانی تري نیز براي بانک ها متصور است



معاوضه بین ریسک و نقدیگی را براي یـک روز نمونـه اي در دوره مـورد بررسـی      2شکل شماره 
  .نشان می دهد

  
اگـر  . انتظارات نظري که رابطه معکوس بین این دو مولفه را هم راستا استشیب منفی نمودار با 

بانک مرکزي بنا اشت تا به جاي استقرار ساتنا براي زدودن خطر ریسـک سیسـتمیک سیاسـت    
درصـدي در   25جایگزینی را در پیش گیرد، نتایج این بررسی نشان می دهد کـه یـک افـزایش    

  .سیاست جایگزین باشدمیزان نقدینگی سیستم می توانست این 
همین جا باید تذکر داد که مقابله با ریسک سـیتمیک تنهـا دلیـل بکـار گیـري سیسـتم هـاي        
ناخالص و آنی تسویه پرداخت ها نیست و دالیل دیگري چون اعمال دیسیپلین بیشتر و سـرعت  

اي قبلـی کـه بـر   مزایاي روش تسویه ناخالص آنی در برابـر روش  فهرست باالتر را می بایست به 
    .تسویه وجوه عمده در نظام پرداخت ها استفاده می شد افزود
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شدت اثر ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هاي بین بانکی ایران در آستانۀ راه اندازي 
نظام تسویه ناخالص آنی آنگاه یک رخداد سیستمیک در این مطالعه براساس تعداد بانکهایی که 

ک رخدا سیستمیک از گردونه خارج می شوند و یا ارزش پرداختهایی که تسویه نمی بر اثر ی
  . شوند اندازه گیري شد

روش نگرانی از ریسک سیستمیک تغییر بنیادي نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد 
درصد کل ارزش تعهدات را شامل می گردد   52تسویه در نظام پرداخت هاي عمده که گاه تا 

هرچند با ملزم کردن بانک ها به حفظ ذخایر نقد بیشتر نیز هدف زدودن  می کندتوجیه 
  .ریسک سیستمیک از رخساره نظام پرداخت ها در آن مقطع امکان پذیر بوده است
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