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 2.0بانکداری نوین
 نویسنده: سید جواد هاشمی نیا

 

 

 

 دهیچک
      ریها ومؤسسات مالي تأثمنابع پولي بانک زیبرروند تجه متعددی وجود دارند کههای در بانکداری نوین مؤلفه

خدمات  تیفیتنوع وک ها،انساني شاغل در بانک رویین، ارتباطات، مهارت و اطالعات های فناوریگذارند. مؤلفهمي

نوین ابزارهای  محل استقرار شعب در بانکداری داخلي و طیمح تیمطلوب و ازکارکنان انیمشتر تیبانکي، رضا

ازگي این گونه از برای کشور ما که به تشود. آنها استفاده مي مهمي هستند که برای جذب بهینه منابع پولي از

شدن نظام بانکداری آگاهي از روندهای بین المللي جهت تسریع در استقرار و کارآمد  تجارت را تجربه مي نماید،

، نگاهي به  طرح جامع اتوماسیون بانکي، نوین بر تعاریف بانکداریدراین مقاله ابتدا مفید به فایده خواهد بود.  نوین

های مفهوم تجهیزمنابع پولي ومؤلفه ،شعبه و نقش آن در بانکداری نوین،نینو یبانکدار یو کاربردها هايژگیو

در  منابع پولي تجهیز ها برتأثیرگذار برآن مورد بررسي قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع رابطه مؤلفه

 .بحث شده است بانکداری نوین

 .، رضایت مشتریانبانکي، کیفیتخدمات ، اتوماسیون، بانکداری نوین کلیدی: کلمات
 

Abstract  

In novel banking, there are numerous components which affect the equipping trend of 

monetary resources of banks and financial institutions. Components of information and 

communication technology, skill, staff workings in banks, variety and quality of bank 

services, customers’ satisfaction with employers, and desirability of inside environment 

and establishment location of branches in new banking are important tools which are used 

for optimum attract of monetary resources. For our country that experiences this kind of 

business recently, knowledge about international approaches will be useful in order to 

fasten the confirmation and efficiency of novel banking system. In this article, first we look 

at the definitions of new banking, and the comprehensive plan of bank automation, and 

then we investigate the qualities and applications of new banking, branch and its role in 

new banking, concept of equipping monetary resources and component effective on it and 

next, the relation type of components and rate of impact on equipping monetary resources 

in new banking have been discussed.  

Keywords: new banking, automation, bank services, quality, customers’ satisfaction.  
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 . مقدمه1

 انجام قیطر ها و مؤسسات مالي در گذشته ازباشد. بانک بانکداری در عصر حاضر جهاني شدن دهیپد نیبارزتر دیشا

 ها در سطح جهاني داد و ستدسازمان ریها مانند ساحاضر بانک . در حالپرداختنديبانکي به جذب منابع مالي م اتیعمل

وجود  به رییچشمگ راتییشدن کشورها در جذب منابع مالي تغ کنند، از طرفي با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتيمي

مالي برای  منابع زیهای تجهراه نیاز مهمتر کيی نترنتيیو بانکداری ا بانکي ونیتوماسهای اآمده است، به نحوی که شبکه

خود، خدمات مالي  خدمات تیفیو باال بردن ک نگيیقدرت نقد شیها و مؤسسات مالي شده اند. امروزه بانکها برای افزابانک

معامالت ملکي در  و مهیهای بکارگزاری مانند شرکتهای سازمان دیو با خر کنندارائه مي انیبه مشتر زین ربانکيیغ

گسترش و رشد همچنین  .ندینمايمنابع عمده ای را به سمت خود جذب م کنند ومي تیفعال زین ررسميیبازارهای غ

 مند ازبهرههای مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادی جوامع های ارتباطي و اطالعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصهفناوری

-نميهای توسعه، به هیچ وجه به موارد خاص توجه ها، در پي داشته است. کارشناسان امروزه در بررسي شاخصاین فناوری

-گذار را در ترکیب با سایر عوامل مورد ارزیابي قرار ميکنند بلکه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از عوامل تاثیر

ی و علمي در فعالیت های مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهای اقتصادی موجب تاثیر فزاینده ابزارهای کاربرددهند. 

شود. در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای تجدید در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار ميایجاد تحول و 

-ت الکترونیکي بین افراد و سازمانتعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهاني اینترنت و گسترش ارتباطامختلف و اتصال 

دنیای مجازی اینترنت، بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده های مختلف از طریق 

 به عنوان یکي از نتایج مطلوب این تغییر و تحوالت نام برد. نویناز ایجاد بانکداری است که در این بین مي توان 

 

 ری نوینبانکدا. 2

نوع خاصي از بانکداری است که جهت ارائهه سهرویس بهه مشهتریان از یهک محهیط الکترونیکهي  ماننهد  نوینبانکداری 

است. در این نوع بانکداری تمهامي عملیهات  یک نوع سرویس الکترونیکي  نوینکند. در واقع بانکداری استفاده مياینترنت( 

 ]2[]1[.شهودپذیرد و انجام تمامي این عملیات با سطوح امنیتي مناسب محافظت مهيصورت الکترونیکي انجام ميبانکي به 

باشهد. در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بهانکي مي نوینبانکداری

ها عوامل اصلي تسهیل گهردش پهول در جامعهه دیگر اگر تا دیروز ساعت کار بانکها، تعداد و محل استقرار شعب بانکبعبارت 

این عوامل کم کم بهه دسهت فراموشهي سهپرده شهده انهد. اساسها    نوین امروزه با ارائه خدمات بانکداریشدند، شناخته مي

آوردن امکان دسترسي مشتریان به خدمات بانکي با استفاده از واسطه ههای ایمهن و بهدون ح هور به فراهم  نوینبانکداری 

 ]3[گردد. کي اطالق ميفیزی

 

 ها و کاربردهای بانکداری نوینویژگی. 3

 الکترونیکي سرویس دهنده یک اصل مهي باشهد. بایهد توجهه توجه به لزوم تنوع در ابزارهای نوین در مدیریت بانکداری

برقهراری ارتبهاب بها بهه  دمندی از خدمات شهری نیازمنداشت که مشتری در شرایط زماني و مکاني مختلف و بمنظور بهره

بیني های الزم صهورت گیهرد تها بنابراین در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات شهری به شهروندان باید پیش ،بانک خواهد بود

-ان این امکان را فراهم مهيبه مشتری نوینبانکداری  ها در ارائه خدماتبتوان در هر شرایطي پاسخگوی نیاز آنها باشد. بانک

 اسهتفاده ( ATM) تلفن همراه و ماشین ههای خهود پهرداز مدیریت یافته، رایانه شخصي، تلفن ثابت، ازشبکه هایکنند که 

منجر به ایجاد کاربردهای گوناگون این تکنولوژی در زمینه ههای مختلهف  يد. ایجاد تنوع در ابزارهای تجارت الکترونیککنن

 شده است. 
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 ها نیز این امکهانپول الکترونیکي، به بانک .های الکترونیک استپرداخت  ، فراهم نمودن امکاننویناز کاربردهای بانک 

 توسعه بخشند. فراتر برده و ،گذاری و اعطای اعتباردهد که بازار خود را از نقشهای سنتي سپردهرا مي

 کاربردهای دیگر آن شامل:

 بانکدارىمبتني بر وب و اینترنت .1
 1banking-mبانکدارىمبتني بر فناوری تلفن های همراه .2

 بانکدارىمبتني بر تلفن .3

 بانکدارىکیوسکي .4

 بانکدارىبه کمک فکس .5

 خودپرداز دستگاهبانکداری مبتني بر .6

 POS بانکداری مبتني بر دستگاه های .7

 بانکداری مبتني بر کارت های هوشمند .8

 e-cityدر  الکترونیکيبانکداری  .9

 

 

 طرح جامع اتوماسیون بانکی. 4

بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوترهای شخصي و احسها  نیهاز بهه اتوماسهیون عملیهات  1360در اواخر دهه 

طرح جامع اتوماسیون بعنوان زیر بنا و زمینه ساز ارائه خدمات بانکي کوشیدند تا به رایانه ای کردن عملیات بانکي بپردازند. 

طرح جامع اتوماسیون بانکي در قالب پیشنهادی بهرای  1372در سال . رح گردیدمط نویناز جمله بانکداری نوین بانکداری و

حرکت در جهت جامع نگری در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکي بانک ها بهه مسهالوالن شهبکه بهانکي ارایهه شهد و بها 

اهداف کالن طرح جامع به خود گرفت. طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکي شکل رسمي 72بانک ها در سال مصوبه عمومي

 های همه جانبه به شرح زیر تعیین گردید :بابررسي

 .ه کاهش مشکالت اجرائي در شعب وادارات مرکزی بانکها وافزایش توان اجرائي سیستم1

 .ه تسریع در اجرای عملیات نظام بانکي و ارتقای کیفیت آن2

 .ه ارائه خدمات دقیق و به موقع به مشتریان3

 .الزم برای کاهش مبادالت نقدی ونقل وانتقال پوله ایجاد زمینه 4

 .ه ایجاد امکان دسترسي به اطالعات به هنگام برای اتخاذ تصمیم در مورد سیاستهای پولي و بانکي5

ه صرفه جویي در وقت کارکنان و مشتریان بانکها، کاهش نقل و انتقال فیزیکهي مهدارد در شهعب، کهاهش سهفرهای 6

 شهری. 

 .الزم برای ارتباب به بانکهای خارج از کشور ه ایجاد هماهنگي7

هها طرح جامع با در نظر داشتن نیازهای اطالعاتي بانک و ساختار گردش اطالعات، مدل متمرکهز اطالعهات را در بانهک

های عملیاتي بانک را در نظر داشت و بکارگیری این الگو با توجهه بهه معیارههای . این طرح کلیه سیستمبودشناسائي نموده 

ورداری از آن خعمده طرح، تأثیر به سزایي بر کارایي بانک و رضایت مشتری از ارائه خدمات بانکي گسترده و نوین و نحوه بر

 داشت. 

، با توجه بهه تحهوالت پهیش بینهي شهده در نظهام بهانکي کشهور تعیین ساختار اطالعاتي برای این طرح انجام در روند 

 بودند:به صورت عمده به شرح زیر  بود کهمعیارهایي مد نظر 

 .ه قطع وابستگي جغرافیائي مشتریان به شعب خاص1

                                                 
1 Mobile banking 
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 .بانکخارج از ساعات کار رسميو  رج از واحدهای بانکاه گسترش ارائه خدمات بانکي به خ2

 .ه محور قرار دادن مشتری در مبادالتش با بانک   و نه حسابهای مشتری(4

 .اجتناب از ذخیره چند باره و زاید اطالعات ه حفظ یکپارچگي اطالعات بانک و5

 .اثبات شدهنوین ه استفاده از تکنولوژیهای 6

تمام موارد فوق در راستای ارائه خدمات بهتهر و بها کیفیهت بهاالتر بهه مشهتریان بهوده و زمینهه را بهرای پیهاده سهازی 

بروز اختالفهات و مسهائل حاشهیه ای باعهث  ،ولي در عمل مدتي پس از شروع این طرح ،نمودالکترونیک فراهم ميبانکداری

 ]4[کمرنگ شدن اهداف فوق گردید و مسائل و چالشهای بوجود آمده باعث کاهش پیشرفت طرح و حتي توقف آن گردیهد. 

این تجربه ناموفق باعث گردید که بانکها از تامل بیشتر در خصوص تولید سیستمهای بانکداری خودداری نموده و به سهمت 

 ]5[ای خارجي متمایل شوند که البته مسائل بسیار مهمي در زمینه بومي سازی پیش روی خواهند داشهت. خرید سیستمه

سازی دو فعالیت عمده فرهنگ سازی و تامین تجهیزات نیز مي بایستي مهدنظر باشهد کهه در بحهث البته هم زمان  با بومي

ههای ارتباطات و سخت افزار این دو مقوله بیشتر مطرح هستند. بعنهوان مثهال در خصهوص سهخت افهزاری ماننهد دسهتگاه

جهاني نزدیک شود و همچنین با اسهتفاده از وسهایل ارتبهاب جمعهي و  ها باید به حد استانداردخودپرداز، تعداد این دستگاه

سهازی شهده افهزار بوميتبلیغات بیشتر هموطنان را به اسهتفاده بیشهتر از آن دعهوت کنهیم، چهون حتهي اگهر بهتهرین نرم

 ]6[شویم. با شکست مواجه ميرا داشته باشیم در صورت عدم استقبال عمومي نوینبانکداری

 

 

 نقش آن در بانکداری مدرنشعبه و .5

ها به منظور تسهیل بخشیدن به های عرضة خدمات، شعبه محلي است که هنوز اکثر مشتریان بانکبر خالف سایر کانال

کنند. شعب با فراهم آوردن روابهط انسهاني رودررو، از لحها  معامالت پیچیدة خود از طریق تعامل انساني به آن مراجعه مي

هها بهه انتقهال معهامالت ها از جایگاه خاصي برخوردار است. بنابراین بانکاب شخصي با مشتریان بانککمک به برقراری ارتب

ههای عرضهة ههای دائمهي بهه کانهالبانکداری روزمرة خود از قیبل واریز و برداشت پول نقد، انتقال وجوه و دستور پرداخهت

اقهدام  OnLine، بانکهداری تلفنهي و بانکهداری ATMهای خهودپرداز خدمات غیر سنتي و کم هزینه تری همچون دستگاه

تر مانند مدیریت ارتباب با مشهتری و تر و اساسيهای مهمنموده اند. بدین ترتیب مدت زمان و ف ای بیشتری جهت فعالیت

 گیرد.کند، در اختیار کارمندان بانک قرار ميها و افزایش درآمد کمک ميفروش که به کاهش هزینه

 

 

 پولی در بانکداری نوین تجهیز منابع.6

 شروع کرد آغاز شهد را مبادله کاال ستد و داد و روی آورد و منابع پولي از همان ابتدا که بشر به زندگي اجتماعي تجهیز

 آوری های مازاد در دستر  مهردم را جمهعها سپردهبانک بیترت نیبانکي بوده است. بد ستمیس فهیوظ نیهمواره اصلیتر و

    فهایا رنهدگانیگگهذاران و وامسهپرده انیهم گهری راواسطه عنيیسنتي خود  فهیوظ ازمندیدن وام به افراد نکردند و با دامي

خهدمات  محصهوالت و اساسهي در راتییهتغ به ازین منابع مالي زیها برای تجهمؤسسات مالي و بانک درعصرحاضر کردند.مي

منابع بپردازنهد.  زیهای جهاني به تجهدرعرصه توانندگری نميواسطهسنتي بانکداری  ساختار خدمات ساده و با خود دارند و

 نیدهند و ارائهه خهدمات نهوارائه مي انیبه مشتر بانکي خدمات متعددی ریمالي غ هاینهیها در زمبانک ن،ینو بانکداری در

شهود ودر واقهع  ریها سهرازبه بانک دییمنابع جد باعث شده دیتول مسکن و و مهیب گذاری، انجام امورهیسرما مانند بانکداری

 ]7[.دیآدست مي به ربانکيیغ هایتیفعال قیطر منابع از ای ازبخش عمده ن،ینو دربانکداری
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-جهذب سهپرده قیزطرا -1 انجام میشود: قیاسالمي از دو طر بانکداری نیمنابع با توجه قوان زیتجه رانیدرنظام بانکي ا

دار،کهه منهابع ههای مهدتجذب سهپرده قیز طرا -2 شوند.مي دهیمنابع مالکانه نامپس انداز،که  های قرض الحسنه جاری و

 ]8[شوند.مي دهیوکالتي نام

در پهي آمهده  ههایتیفعال قیطر منابع مالي از زیتجه اتیعمل گری(واسطه هایتی عالوه برانجام فعال نیدربانکداری نو

ههای انجهام فعالیهت -2طریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعي درکشورهای خهارجي  جذب منابع مالي از -1گیرد: مي انجام

ارائه خدمات مالي غیربهانکي  -3های معامالت ملکي بنگاه های بیمه وهای کارگزاری مانند شرکتغیربانکي با خرید سازمان

         ارائه خدمات بهه مشهتریان  -4مشتریان  ها، امور ساختمان و... بهمانند کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگي، مدیریت دارایي

ارائهه خهدمات  -6ههای بهزرو و سهازمانهای دولتهي ئه خدمات بهه شهرکتاار -5خرده پا که نیازبه خدمات مشخصي دارند 

تجهیهز منهابع پهولي ازطریهق  -7 مبادله ابزارهای مالي، ارز و مشهتقات آن گذاری، خرید و فروشسهام وای درسرمایهمشاوره

 ]9[.اوراق بهادار مشتقي ای مانند اعتبارات اسنادی وزارهای غیر ترازنامهاب

ههایي کهه موجهب بخش به اختصار به معرفي مؤلفهه منابع پولي در بانکداری نوین دراین تجهیز های تأثیرگذار برمؤلفه

ازپارامترها به دلیل ضهعف دربازاریهابي پردازیم. هرچند درایران بع ي مي ،شوندافزایش قدرت بانکها درجذب منابع مالي مي

نظر خواهي علمي ازکارکنهان و مهدیران بها تجربهه  طریق تحقیق و از اند، ولي با بازاریابي بانکي وبانکي ناشناخته باقي مانده

 .یک بانک نیز قابل شناسایي است شعبه از ها، عوامل مؤثر حتي برای هرمشتریان بانک درسیستم بانکي و

 

 ی اطالعات و ارتباطاتفناور -6-1

دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکهداری  های انتقال وهای جدید مانند پول الکترونیکي، پایانهبخش بانکداری، نوآوری در

وری، سهرعت باعث ارتقای کارایي، بهره اند وبخش ایجاد کرده این در ای تحول عظیمي رامجازی و بانکداری اینترنتي لحظه

ههای ها برای کسب مزیت رقهابتي درعرصههاند. لذا بانکها شدههای عملیاتي برای بانککاهش هزینه ارتباطات وبرقراری  در

ایهران مهمتهرین چالشهي  در. و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند نوینبانکداری  بازارهای مالي برای جذب منابع مالي باید از

 ]10[باشد.بودن تجارت سنتي مي حاکم ستفاده از این تکنولوژی وبا آن روبروست، نبودن فرهنگ ا نوینکه بانکداری 

 

 

 های نیروی انسانیمهارت-6-2

شهود و تجهیهز منهابع درسهطح اسهتانداردهای خدمات توسط نیروی انساني ارائه مي مؤسسات مالي بیشتر ها وبانک در

کارکنان باید توانهایي اسهتفاده ازتکنولهوژی جدیهد آموزش دیده است. در بعد فني،  و جهاني، مستلزم داشتن کارکناني ماهر

ارتبهاب  بعد انساني، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشهتریان درتعامهل و ای باشند، درو در شغل خود حرفه راداشته

 ]11[.ردازددر بعد ادراکي نیز نیروی انساني شاغل باید به شناسایي، تجزیه و تحلیل و حل مشکالت مشتریان بپ باشند و

 
 

 تنوع خدمات بانکی -6-3

به بازاریابي نوین علمهي دارنهد. شناسهایي مشهتریان و نیازههای  محصوالت جدید نیاز ها برای ارائه خدمات نوین وبانک

بهه  نیازههای آنهها دسهت ها برای شناسایي مشهتریان ومتنوع آنها با بازاریابي نوین امکان پذیر است. دربانکداری نوین، بانک

زنند. بازاریابي تک به تک؛ یعني ایجاد و مهدیریت رابطهه فهردی بها ها ميبازاریابي براسا  پایگاه داده بازاریابي تک به تک و

اقتصادی  قابل اجرا و مقیا  وسیعي ای، بازاریابي تک به تک درگیری ازفناوری رایانهتک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره

دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فهورتیس ها ميها این امکان رابه بانکاست. تکنولوژی پایگاه داده

آن وجود دارد. استفاده بانهک  های غني است که اطالعات مشتریان درکه بزرگترین بانک بلژیک است دارای یک پایگاه داده
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بنابراین با بازاریهابي  بازاریابي، موفقیت بیشتری کسب کنند ها به آنان این امکان را داده است که درتکنولوژی جدید داده از

که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائهه  به کاربرد توان استراتژیهایي رامناسب و علمي مي

دهای جههاني امکانپهذیر منابع مالي مطهابق اسهتاندار شناسایي نیازهای متنوع مشتریان، تجهیز دهد. قطعا بدون بازاریابي و

 ]12[.نخواهد بود

 

 تنوع خدمات بانکی -6-4

 برآورده نمایند. اگرخدمتي انتظهارات مشهتریان را های مشتریان راخواسته خدماتي باکیفیت هستند که بتوانند نیازها و

دهند و با کیفیت ارائه ميهایي که به صورت مستمر خدمات آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان یا فراتر از برآورده سازد و

مهدار هسهتند. شهاید حفهظ و نگههداری مشهتری، یکهي هایي مشتریدهند، سازمانبه حفظ و نگهداری مشتری اهمیت مي

  عوامهل متعهددی برکیفیهت خهدمات بهانکي تهأثیر  مؤسسات مالي، ها ومعیارهای سنجش کیفیت باشد. دربانک ازمهمترین

رسهاني دقیهق بهه مشهتریان، های نظارتي و رسیدگي به شهکایات، اطهالعره بانکي، سیستمگذارند از جمله: میزان نرخ بهمي

مشهتریان و  تواضهع کارکنهان دربرخهورد بها سسه، ادب وؤدقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط م سرعت و

 .شوندمنابع مالي مي باعث جذب بیشتر بودن کارکنان درخصوص اطالعات مشتری که همگي محرم اسرار رازداری و

 

 ها و مؤسسات مالیرضایت مشتریان ازکارکنان بانك -6-5

مشهتریان هسهتند.  باشهند و در واقهع کارکنهان پهل ارتبهاطي بهین سهازمان وسازمان مي کارکنان مهمترین سرمایه هر

 هها وکننهد. بانهکاجلهب مهيرضایت مشهتری ر نمایند واستفاده ازکارکنان به مشتریان خدمات کیفي ارائه مي ها باسازمان

کنند. وجهود و بقهای مهمترین ابزارشان یعني کارکنان ازمشتریان اخذ مي با خود را مؤسسات مالي نیز منابع مالي مورد نیاز

نخواهد داشت و مهمترین مشهتریان یهک  وجود یک بانک بستگي به مشتریان آن بانک دارد، اگرمشتریان نباشند بانکي نیز

تفاوتي کارکنان بها بي توجهي وها به دلیل بيمشتریان بانک یشتر. بباشندداخلي آن، یعني کارکنان بانک ميبانک مشتریان 

قابلیهت  ها به کیفیت خهدمات دریهافتي کارکنهان بانهک بسهتگي دارد وکنند. رضایت مشتریان بانکها قطع ارتباب ميبانک

وابسته است.کیفیت خهدمات داخلهي نیهز بهه معنهي رضهایت  خدمت رساني کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلي سازمان

 ]13[.سازمان است کارکنان ازخدمات دریافتي از

 

 ها و مؤسسات مالیمطلوبیت محیط داخلی بانك -6-6

 متنهوع شهدن  بها وری آنان اثرگهذار باشهد. بهره افزایش توان و های کارکنان وتواند بر رشد ارزشیک محیط خوب، مي

ها به صورتي کهه منجربهه فعهال شهدن ور در سازمان بهره بانکي، سازماندهي محیط کار و ایجاد محیطي آرام وهای فعالیت

وری مهورد نظهر  نهایت دستیابي بهه بههره در ها، رشد خدمات مثبت وها، کاهش افسردگينیروی انساني، شادابي آن بیشتر

باشهد. هها مهيمهدیران ارشهد بانهک مدیران اجرایي و هایدغدغهرسد. در بانکداری نوین این امر از شود، ضروری به نظر مي

های محیط کاری از های کاری مناسب که دارای شاخصبایست به محیطمنابع مالي مشتریان مي ها برای جذب بیشتربانک

 ]14[.مجهز شوند ،نظر فیزیکي، رواني واجتماعي باشد

 

 مالیها و مؤسسات مطلوبیت محل استقرارمکانی بانك -6-7

 کننده درجذب وهای مورد نظر مشتریان عاملي تعیینمحل شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و توجه به افزایش و با

های خدماتي به ایجاد شعب درمناطق مختلف سازمان دیگر ها ونگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک

 ها ومکان استقرارشعب بانک ]15[.دهند تری را تحت پوشش قرارعاند تا ضمن ارائه خدماتي بهتر، حوزه وسیپرداخته

دهند.  ارزیابي قرار مؤسسات مالي، محرکي مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکي باید آن را به دقت مورد بررسي و
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اکن فعلي نیز باید بازاریابي برای ام سنجي دقیق دارند وبه ارزیابي علمي و امکان ها برای احداث شعب نیازبنابراین بانک

اماکن مهمي  شعب یک بانک در زماني مناسب، استقرار بانکي به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک درفاصله مکاني و

های عمومي ازجمله پارامترهایي نزدیکي پارکینگ شعب در مسکوني و اماکن تجاری و استقرار های صنعتي ومانند شهرد

 .گذارندها تأثیر ميبانک ی مشتریان درگذارهستند که برسپرده
 

 

 و محدودیت ها پیشنهادات.7

و مفهاهیم آن در  نهوین. اتخاذ رویکرد کالن و استراتژیک از سوی مدیران عالي بانک ها جهت پیاده سهازی بانکهداری 1

 بانک ها.

 .نوین. تدوین برنامه های اجرایي متناسب با شرایط فرهنگي و اجتماعي کشور در راستای استقرار بانکداری 2

          . سنجش میزان پیشرفت کارها در قالب سند چشم انداز کشور همراه با نظارت دائم و مسهتمر بهر فراینهدهای اجهرای 3

 .نوینپروژه های بانکداری 

و قرار دادن کسب رضایت مشتری به عنوان مرکز ثقل تمهام برنامهه  نوینمحوری در بانکداری . اتخاذ رویکرد مشتری 4

 های بانک به منظور رسیدن به اثربخشي و کارایي پایدار.

. ایجاد هماهنگي میان بانک های مختلف از یک سو و سایر موسسات و سازمان های مالي از سوی دیگر جهت تحقهق 5

 جامع تر اهداف با صرف هزینه های کمتر در تمامي ابعاد. 
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 گیری. نتیجه8

موضوعي نیست که بتوان سلیقه ای با آن برخورد نمود، بلکهه اجبهار بهرای تمهام کشهورهایي اسهت کهه  نوینبانکداری 

 خواهان تعامل با دنیای پیشرفته امروز و رشد اقتصادی مي باشند. 

مرحلهه مکانیزاسهیون و خودکارسهازی شهعب ، اتصهال  3اگر بطور خالصه جریان توسعه الکترونیک در بانکداری را بهه 

عملیهات بهانکي تقسهیم کنهیم ، به حساب های خودشان و یکپارچه سازی سیستم و اتصهال مشهتریان بهه تماميمشتریان 

توان گفت نظام بانکي در ایران در حال گذار از مرحله دوم و آغاز مرحله سوم است. ولي از دیهدگاه مشهتریان در مرحلهه مي

تا حدی دقت و سرعت افزایش و هزینهه هها کهاهش یافتهه فعلي، تفاوت عمده ای در ارایه خدمات حادث نشده است و فقط 

و  نهوین زمینه تولیهد سیسهتمهای بانکهداریعملي داخل کشور در و  علميه تقویت توان است. در حال حاضر مي بایستي ب

 ایجاد فناوری ملي اعم از سخت افزارهاو سایر تسهیالت ملي مهوردسازی سیستمهای خارجي پرداخت و باید نسبت به بومي

 د. شواز نیروهای متخصص داخلي اقدام  استفادهنیاز با 
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