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گزارش اختصاصي پژوهشي بانك ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

پايگاه سيويليكا با سابقه  ١٥ساله در عرصه نشر آنﻼين كشور در حال حاضر نزديك به يك ﻣيليون ﻣﻘﺎﻟﻪ علمي پژوهشي از

كنفرانسها و مجﻼت معتبر كشور در حوزههاي مختلف را نمايه كرده است .تاكنون بيش از  ١٣٨٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ بﺎ ﻣوضوع علوم بﺎنكي در
سيويليكا مورد تجزيه و تحليل محتوايي كامل قرار گرفته است؛ كه با توجه به افزايش مستمر منابع علمي در پايگاه سيويليكا ،تعداد
مقاﻻت حوزه بانكداري نيز روز به روز در حال افزايش و تحليلهاي محتوايي با دقت بيشتري در حال انجام است.
رصﺪخﺎنﻪ پژوهشهﺎي علوم بﺎنكي ) (IBRANK.irيكي از زير مجموعههاي پايگاه سيويليكا است كه ماحصل تحليل مقاﻻت

حوزه علوم بانكي در اين سايت به نمايش گذاشته ميشود .هدف از راهاندازي اين پايگاه تخصصي ،ايجاد يك مرجع معتبر علمي در
خصوص تحقيقات علوم بانكي در كشور بوده است كه به پژوهشگران كمك كند تا مقاﻻت مورد نظر خود را در هر يك از زيرموضوعات
علوم بانكي به راحتي جستجو و مشاهده نمايند.
به عنوان مثال پژوهشگران و مديران بانكي ميتوانند با مراجعه به اين سايت مقاﻻت معتبر كنفرانسي و ژورنالي حوزه علوم بانكي با
موضوع بانكداري اسﻼمي يا اينترنتي را به راحتي دانلود و مطالعه نمايند .همچنين عﻼقهمندان به مطالعه مقاﻻت در مورد هر يك از
بانكهاي كشور ،ميتوانند با مراجعه به اين سايت ،مقاﻻت مورد نظر را به راحتي و به تفكيك هر بانك مشاهده نمايند.
ميزان تحقيقات علمي در خصوص هر يك از بانكهاي كشور از دو جنبه حايز اهميت است :
 .١نشان مي دهد هر بانك ﭼه جايگاه و اهميتي در نزد متخصصان و پژوهشگران حوزه بانكداري دارد كه به همان ميزان براي
آن بانك مطالعه كرده و مقاله منتشر نموده اند.
 .2نشان دهنده ميزان اهميتي است كه هر بانك براي پژوهش و تحقيق قاﺋل است .اين موضوع با توجه به حمايتها و تسهيﻼت
اعطا شده در طرح هاي تحقيقاتي ،پژوهشي و پايان نامه هاي ارشد و دكترا قابل مشاهده و مقايسه است .زيرا ماحصل اين
حمايتها در نهايت انتشار مقاﻻتي با محوريت بانك موردنظر خواهد بود و تعداد مقاﻻت هر بانك از اين جهت نماينده ميزان
حمايتهاي مالي و غيرمالي بانكها از جامعه دانشگاهي كشور است.
اين گزارش در تﻼش است تا نماي كلي از كميت و كيفيت پژوهشهاي انجام شده توسط هر بانك )توسط كاركنان بانك( و
پژوهشهاي انجام شده در مورد هر بانك )توسط كليه پژوهشگران كشور( را نشان دهد .همچنين اميدواريم با توجه به امكانات
نرمافزاري ،اعتبار علمي اين پايگاه در نزد جامعه دانشگاهي و مخزن مقاﻻتي كه سيويليكا در اختيار دارد ،بتوانيم زمينههاي همكاري
بيشتر با بانك محترم را فراهم نماييم .تحليلهاي محتوايي مقاﻻت علمي حوزه علوم بانكي در سطح هر بانك و به صورت كلي در
حوزه علوم بانكي روز به روز در حال تكميل شدن است و پايگاه سيويليكا آماده است تا گزارشهاي بيشتر با توجه به نياز مديران و
پژوهشگران محترم بانك را آماده كند.
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آﻣار كلي عملكرد پژوهشي بانك ﺷﻬر
با كليك بر روي عناوين بانكها وارد صفحه داخلي هر بانك ميشويم كه خﻼصه اي از اطﻼعات مربوط به مقاﻻت نوشته شده براي آن
بانك را نشان ميدهد .اولين نمودار مهم براي هر بانك نشاندهنده تعداد مقاﻻت نوشته در هر سال براي بانك است .تعداد مقاﻻت
نوشته شده در هر سال براي بانك به كمك نمودارها قابل تشخيﺺ و مقايسه است .به عنوان مثال بانك شهر در سال  ١٣٩٥باﻻترين
تعداد مقاﻻت را داشته است و در سال  ١٣٩٦نيز با مقداري كاهش رتبه دوم در تعداد مقاﻻت منتشر شده را شاهد هستيم .كه ممكن
است به دليل سياستهاي تشويقي خاص در سال  ١٣٩٥و يا سال قبل باشد .در مجموع  ١١٠مقاله در مورد بانك شهر نوشته شده و
اين بانك در رتبه  ١2قرار دارد.
در اين قسمت عﻼوه بر اطﻼعات مقاﻻت نوشته شده براي بانك؛ آمار مقاﻻت نوشته شده توسط كارشناسان هر بانك نيز اراﺋه ميشود
و با كليك بر روي آنها ميتوان به ليست و متن كامل مقاﻻت مذكور دسترسي داشت.

نمودار مقاﻻت نوشته شده درمورد بانك شهر
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فراخوانهاي طرح پژوهشي نمايشگر بخش مهمي از جهتگيريهاي پژوهشي بانكها است و موضوعات مورد عﻼقه پژوهشي بانك
را ميتوان با بررسي محورهاي فراخوانها به دست آورد .همچنين تعداد فراخوانهاي فعال بانكها نشاندهنده ميزان اهتمام بانكها
به تشويق پژوهشگران جهت حل كردن مساﺋل بانكي با رويكرد علمي است

عﺪم انتشﺎر ﻓﺮاخوان طﺮح تحﻘيﻘﺎتي

در حال حاضر فراخوان طرح تحقيقاتي و يا پژوهانه )گرنت( حمايتي از پژوهشگران توسط
بانك شهر براي سال جاري به ما اعﻼم نشده است.
پايگاه سيويليكا بسيار عﻼقهمند است تا فراخوان طرح هاي تحقيقاتي شما را به اطﻼع
پژوهشگران برساند .بدون شك انتشار فراخوانهاي پژوهشي از طريق مراجع تخصصي نظير
پايگاه سيويليكا و سايتهاي زيرمجموعه ،سبب افزايش احتمال ديده شدن اين فراخوانها توسط
پژوهشگران مرتبط با اين موضوع خواهد بود .انتشار فراخوانها در پايگاه سيويليكا ،سايت مرجع
پژوهشهاي بانكي و خبرنامههاي ايميلي اختصاصي ارسال شده به پژوهشگران حوزه بانكداري
از جمله راهكاري موجود براي نمايش فراخوانهاي تخصصي بانك به پژوهشگران محترم است.
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دانشگاهﻬا و ﻣراكز علمي عﻼقﻪﻣﻨﺪ بﻪ ﻣوضوع بانك ﺷﻬر
اما سوال بعدي اين است كه اين مقاﻻت توسط
كدام دانشگاهها و مراكز علمي تهيه شده است؟
به عبارت ديگر كدام مراكز عﻼقهمند بودهاند
بيشترين مقاﻻت را درباره بانك شهر بنويسند.
جدول روبرو به اين سوال پاسخ ميدهد.
دانشگاه عﻼمه طباطباﺋي ،بيشترين مقاله با
محوريت بانك شهر و يا مطالعات موردي با
موضوع بانك شهر را منتشر كرده اند.
دانشگاههاي بعدي را به ترتيب در ليست روبرو
ميبينيم .دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد تبريز و
دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد رودهن هركدام با ٨
مقاله به ترتيب در رتبه هفتم و هشتم قرار دارند.
دليل عمده تمايل دانشگاهها به توليد مقاله و
مطالعه موردي در خصوص يك بانك عموما به
سياستهاي تشويقي بانكها براي پژوهشگران و
تسهيﻼت ايجاد شده براي دسترسي به اطﻼعات
و ديتاي مورد نياز جهت اجراي پژوهش است.
بدون شك هرقدر امكان دسترسي به ديتاي مورد
نياز براي اجراي پژوهش و تسهيﻼت مالي و
غيرمالي فراهم شده توسط بانك بيشتر باشد؛
شاهد همكاري مراكز علمي بيشتر و توليد
مقاﻻت بيشتر خواهيم بود.
در صفحه اختصاصي هر بانك ليست مقاﻻت نوشته شده براي بانك نمايش داده شده است .اين ليست ده مقاله اخير نمايه
شده را نشان ميدهد .ﭼنانچه پژوهشگران محترم عﻼقهمند باشند مقاﻻت نوشته شده در مورد بانك شهر را به طور كامل
بررسي نمايند كافيست با كليك بر روي دكمه نتايج بعدي به مطالعه مقاﻻت بيشتر بپردازند.
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آﻣار عملكرد پژوهشي كارﻣﻨﺪان بانك ﺷﻬر
نمودار زير تعداد مقاﻻت را از منظر ديگري مورد توجه قرار داده است .اين نمودار نشانگر آمار مقاﻻت نوشته شده توسط همكاران
بانك شهر است .و نشان ميدهد  ٤٦مقاله نوشته شده توسط همكاران بانك در طي سالهاي مختلف ﭼه توزيعي داشتهاند .در اين مورد
سال  ٩٤و  ٩٥باﻻترين آمار را دارند.

نمودار مقاﻻت نوشته شده توسط كارمندان بانك شهر
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شاخﺺ هاي همكاري بين مراكز علمي ،يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار در رشد و توسعه علمي است كه با نام همپژوهي ،همتاليفي
و همنويسي از آن ذكر مي شود .بخش علم سنجي سيويليكا شاخﺺ هاي همتاليفي را استخراج مي كند و به صورت لحظهاي در
اختيار مراكز علمي قرار ميدهد .اين اطﻼعات نشان ميدهد كه نويسندگان مقاﻻت كه كارمندان بانك بوده اند در نوشتن مقاﻻت با
پژوهشگران كدام مراكز علمي همكاري داشته اند.
بر اساس داده هاي علم سنجي در پايگاه سيويليكا ،پژوهشگران بانك شهر تاكنون با  ١٥پژوهشگر از  ٩مركز علمي تاليفات علمي
اراﺋه كرده اند .ليست زير حداكثر  ٥سازمان همكار را نمايش مي دهد.







 ٤مقاله مشترك با دانشگاه عﻼمه طباطباﺋي
 2مقاله مشترك با دانشگاه تهران
 2مقاله مشترك با دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد علي آبادكتول
 2مقاله مشترك با دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد اروميه
 ١مقاله مشترك با دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد تبريز
و  ٤مقاله با ساير مراكز...

موضوع جالب ديگر بررسي تعداد نويسندگان اول ،دوم ،سوم و ﭼهارم مقاﻻت است .اينكه ببينيم كارمندان بانك شهر در نوشتن
مقاﻻت به ﭼه تعدادي نويسنده اول تا ﭼهارم بودهاند .در اغلب موارد نويسنده مسئول مقاﻻت نويسنده اول است .جدول زير نتايج
تحليل نويسندگان مقاﻻت را كه از كارمندان بانك بوده اند نشان ميدهد.
تﻌﺪاد نويسﻨﺪگﺎن بﺎنك ﺷﻬﺮ در ردههﺎي ﻣﺨتلﻒ
همكاري پژوهشگران بانك شهر در توليد مقاﻻت به صورت زير بوده است:
 ٣٥ مقاله نويسنده اول
 22 مقاله نويسنده دوم
 ٦ مقاله نويسنده سوم
 ٤ مقاله نويسنده ﭼهارم
توضيح :آمار فوق ،شامل مقاﻻت يكتا نيست و ممكن است بيش از يك نويسنده از بانك شهر در آن مشاركت و
همكاري داشته اند .ولي آمار توليد علم اين مركز فقط بر اساس همكار يكتا از هر مركز استخراج شده است.
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همچنين با بررسي تعداد مقاﻻت هر يك از همكاران بانك شهر ميتوانيم فعالترين و عﻼقهمندترين همكاران در حوزه پژوهشي
را معرفي نماييم .در حال حاضر ليست پژوهشگﺮان بﺮتﺮ بﺎنك ﺷﻬﺮ به ترتيب تعداد مقاﻻت به شرح زير است:
نﺎم همكﺎر

تﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ

وابستگي ﺳﺎزﻣﺎني

فاﺋزه نيك جو

٧

كارشناس امور حسابرسي و كنترل هاي داخلي بانك شهر

حسن رستم پناه

٥

مدير امور حسابرسي و كنترل هاي داخلي بانك شهر

حامد فيض آبادي

٤

كارشناس ارشد ، MBAكارمند بانك شهر

محمد دلبري

٣

دكتري مديريت بازرگاني  -عضو هيات مديره و رﺋيس كميته

مصطفي احمدي آذر

٣

حسابرسي بانك شهر
كارشناس امور حسابرسي و كنترل هاي داخلي بانك شهر

و در نهايت ليست مقاﻻت نوشته شده توسط همكاران به راحتي در دسترس است و براي تمامي عﻼقهمندان امكان دانلود متن
كامل مقاﻻت وجود دارد .مديران محترم در بخش امور پژوهشي بانك ميتوانند ليست كامل اين مقاﻻت و جزﺋيات هركدام را با
كليك بر روي عدد مربوط به آمار تعداد مقاله همكاران بانك كه در ابتداي صفحه درج شده است؛ به راحتي مشاهده نمايند.
همچنين در صورت تمايل مديران محترم ،پايگاه سيويليكا فايل اكسل تمامي مقاﻻت نوشته شده توسط همكاران آن بانك از
سراسر كشور را اراﺋه ميكند .اين فايل حاوي نام تمامي نويسندگان ،وابستگي سازماني ،عنوان مقاله ،محل انتشار ) اعم از
ژورنال و كنفرانس( سال و لينك مقاله روي پايگاه سيويليكا است.

9

گزارش اختصاصي پژوهشي بانك ﺷﻬﺮ

كليﺪواژه هاي ﻣﻬم در ﻣﻘاﻻت بانك ﺷﻬر
ﭼنانچه در قسمت كليدواژههاي مهم علوم بانكي به آن اشاره شد ،در صفحات داخلي هر بانك نيز امكان مشاهده مهمترين و
پرتكرارترين كليدواژه ها وجود دارد .اطﻼعات جدول زير كه به طور مرتب و به محض نمايه سازي مقاﻻت جديد ،بروزرساني ميشود
گوياي اين است كه مهمترين دغدغه پژوهشگران در خصوص هر بانك حول كدام موضوعات ميچرخد .به عنوان مثال در اين مورد
خاص با صرف نظر كردن از كليدواژه هاي مرتبط با نام بانك كه طبيعتا پرتكرار هستند؛ مفاهيم بانكداري الكترونيك" " ،پست بانك"،
"كيفيت خدمات" و "مديريت دانش"مهمترين موضوعات هستند و موضوع "ارزيابي" عليرغم اينكه در ليست كليدواژههاي مهم قرار
دارد ليكن در اولويت پايين واقع شده است.
اين اطﻼعات بر اساس آخرين مقاﻻت نمايه شده در سيويليكا بروزرساني ميشود و در هر زمان با مراجعه به صفحه اختصاصي بانك
شهر در مرجع پژوهشهاي علوم بانكي ايران قابل مشاهده و دسترسي است.

 .١بانك شهر
 .2بانكداري الكترونيك
 .٣پست بانك
 .٤كيفيت خدمات
 .٥مديريت دانش
 .٦فرهنگ سازماني
 .٧بانكداري مجازي
 .٨مطالبات معوق
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 .٩بانكداري الكترونيكي
 .١٠تسهيﻼت
 .١١ايران
 .١2عملكرد
 .١٣شبكه هاي اجتماعي
 .١٤فناوري اطﻼعات و ارتباطات
 .١٥كاركنان
 .١٦رفتار شهروندي سازماني
 .١٧رضايت مشتريان
pnn .١٨
 .١٩مديريت ارتباط با مشتري
 .2٠ارزيابي

ﺟمﻊبﻨﺪي و راهكارهاي همكاري

مجموعه سيويليكا به عنوان بزرگتﺮين نﺎﺷﺮ خصوصي مقاﻻت علمي كنفرانسها و ژورنالهاي كشور ،تا اين لحظه نزديك به يك
ميليون عنوان مقاله را نمايه سازي و تحليل نموده است .اين پايگاه ارتباط بسيار نزديكي با دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات علمي

كشور داشته و پﺮبﺎزديﺪتﺮين ﺳﺎيﺖهﺎي علمي كشور را مديريت مي نمايد.

با توجه به پيشرو بودن صنعت بانكداري و لزوم توجه ويژه به مطالعات علمي در مسير رشد اين صنعت ،سياستگذاري صحيح و
حمايتهاي هدفمند بانكها از پژوهشگران و جامعه دانشگاهي كشور ،ميتواند به رشد كمي و كيفي توليدات علمي در اين حوزه بينجامد.

همچنين از سال آينده شاخﺺ ديگري با عنوان ﺷﺎخص كﺎرآﻓﺮيﻨي بﺎنكﻬﺎ به اين گزارش اضافه خواهد شد كه نشاندهنده ميزان
اهتمام هر بانك به موضوع كارآفريني است .در حال حاضر اطﻼعات پايه مورد نياز براي اراﺋه اين شاخﺺ در سايت اكوسيستم
 ecosystem.irتوسط پايگاه سيويليكا در حال جمع آوري است است.
پايگاه سيويليكا عﻼقهمند است تا تعامﻼت علمي دوسويه با بانكهاي كشور را به شيوههاي زير و يا به پيشنهاد بانك محترم توسعه
دهد.


انتشار و نمايه سازي بخشي از مقاﻻت يا طرحهاي پژوهشي بانك كه در ليست فعلي پايگاه سيويليكا موجود نبوده است.



اراﺋه اشتراك سازماني به بانك جهت دسترسي همكاران محترم در سراسر كشور به متن كامل مقاﻻت تخصصي نمايه شده
در پايگاه سيويليكا



استخراج ،مرتب سازي و آماده سازي مجموعه كامل مقاﻻت هر بانك به صورت كتابچه  PDFو يا لوح فشرده ،جهت
دسترسي كارشناسان بانك به مجموعه كامل تحقيقات و مقاﻻت منتشر شده در خصوص اين بانك



همكاري با بانكها در راستاي انتشار فراخوان علمي طرح هاي پژوهشي جهت ايجاد مشاركت حداكثري توسط پژوهشگران
11

گزارش اختصاصي پژوهشي بانك ﺷﻬﺮ


امكان اراﺋه دفترﭼه هاي پژوهشي ،شامل فول تكست كليه مقاﻻت منتشر شده براي يك بانك خاص و يا در محور علمي
مشخﺺ در قالب  PDFو يا لوح فشرده.



همكاري با بانكها به منظور ارتباط قويتر با جامعه دانشگاهي و حمايت مادي از پايان نامه هاي تعريف شده و يا هدايت
پايان نامه ها به منظور پوشش نيازهاي علمي بانك.
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