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  مقدمه
از  ژوهشيپ يك ميليون مقاله علميساله در عرصه نشر آنالين كشور در حال حاضر نزديك به  ١٥پايگاه سيويليكا با سابقه 

در  ع علوم بانكيمقاله با موضو ١٣٨٠٠هاي مختلف را نمايه كرده است. تاكنون بيش از در حوزهكنفرانسها و مجالت معتبر كشور 

ايگاه سيويليكا، تعداد سيويليكا مورد تجزيه و تحليل محتوايي كامل قرار گرفته است؛ كه با توجه به افزايش مستمر منابع علمي در پ
  ت.هاي محتوايي با دقت بيشتري در حال انجام اسمقاالت حوزه بانكداري نيز روز به روز در حال افزايش و تحليل

قاالت ماست كه ماحصل تحليل  پايگاه سيويليكا هايمجموعه زير از يكي (IBRANK.IR) هاي علوم بانكيرصدخانه پژوهش 
ع معتبر علمي در اندازي اين پايگاه تخصصي، ايجاد يك مرجحوزه علوم بانكي در اين سايت به نمايش گذاشته ميشود. هدف از راه

از زيرموضوعات  تا مقاالت مورد نظر خود را در هر يك خصوص تحقيقات علوم بانكي در كشور بوده است كه به پژوهشگران كمك كند
  علوم بانكي به راحتي جستجو و مشاهده نمايند. 

لي حوزه علوم بانكي با به عنوان مثال پژوهشگران و مديران بانكي ميتوانند با مراجعه به اين سايت مقاالت معتبر كنفرانسي و ژورنا
قاالت در مورد هر يك از ممندان به مطالعه احتي دانلود و مطالعه نمايند. همچنين عالقهموضوع بانكداري اسالمي يا اينترنتي را به ر

  نمايند. بانكهاي كشور، ميتوانند با مراجعه به اين سايت، مقاالت مورد نظر را به راحتي و به تفكيك هر بانك مشاهده

   :است اهميت حايز جنبه دو از كشور بانكهاي از يك هر خصوص در علمي تحقيقات ميزان 
 براي ميزان نهما به كه دارد بانكداري حوزه پژوهشگران و متخصصان نزد در اهميتي و جايگاه چه بانك هر دهد مي نشان .١

  اند. نموده منتشر مقاله و كرده مطالعه بانك آن

ها و تسهيالت حمايت است. اين موضوع با توجه به قائل تحقيق و پژوهش براي بانك كه هر است اهميتي ميزان دهنده نشان .2

يرا ماحصل اين زقابل مشاهده و مقايسه است.  دكترا و ارشد هاي نامه پايان و پژوهشي تحقيقاتي، هاي اعطا شده در طرح

ن جهت نماينده ميزان مقاالتي با محوريت بانك موردنظر خواهد بود و تعداد مقاالت هر بانك از اي انتشارحمايتها در نهايت 

 يرمالي بانكها از جامعه دانشگاهي كشور است.حمايتهاي مالي و غ

  
نك) و (توسط كاركنان با توسط هر بانكهاي انجام شده نماي كلي از كميت و كيفيت پژوهشاين گزارش در تالش است تا 

ه به امكانات (توسط كليه پژوهشگران كشور) را نشان دهد. همچنين اميدواريم با توج در مورد هر بانكهاي انجام شده پژوهش
هاي همكاري ينهبتوانيم زم  افزاري، اعتبار علمي اين پايگاه در نزد جامعه دانشگاهي و مخزن مقاالتي كه سيويليكا در اختيار دارد،نرم

به صورت كلي در  ي مقاالت علمي حوزه علوم بانكي در سطح هر بانك وهاي محتوايبيشتر با بانك محترم را فراهم نماييم. تحليل
وجه به نياز مديران و هاي بيشتر با تحوزه علوم بانكي روز به روز در حال تكميل شدن است و پايگاه سيويليكا آماده است تا گزارش

  پژوهشگران محترم بانك را آماده كند. 
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  كشاورزيآمار كلي عملكرد پژوهشي بانك 
وشته شده براي آن نبا كليك بر روي عناوين بانكها وارد صفحه داخلي هر بانك ميشويم كه خالصه اي از اطالعات مربوط به مقاالت 

تعداد مقاالت است.  دهنده تعداد مقاالت نوشته در هر سال براي بانكبانك را نشان ميدهد. اولين نمودار مهم براي هر بانك نشان
 ١٣٩٥ر سال بانك كشاورزي دبه عنوان مثال  است. سهيو مقا صيبانك به كمك نمودارها قابل تشخ يهر سال برانوشته شده در 

ده را شاهد هستيم. شنيز با مقداري كاهش رتبه دوم در تعداد مقاالت منتشر  ١٣٩٤باالترين تعداد مقاالت را داشته است و در سال 
 انك كشاورزيمقاله در مورد ب ٧٠2و يا سال قبل باشد. در مجموع  ١٣٩٥ر سال كه ممكن است به دليل سياستهاي تشويقي خاص د

  قرار دارد. ٣نوشته شده و اين بانك در رتبه 

 شوديارائه م زينك نبانك؛ آمار مقاالت نوشته شده توسط كارشناسان هر با يقسمت عالوه بر اطالعات مقاالت نوشته شده برا نيدر ا
     داشت. يو متن كامل مقاالت مذكور دسترس ستيبه ل انتويآنها م يبر رو كيو با كل
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ي بانك را هاي پژوهشي بانكها است و موضوعات مورد عالقه پژوهشگيريفراخوانهاي طرح پژوهشي نمايشگر بخش مهمي از جهت
هتمام بانكها به تشويق ادهنده ميزان فعال بانكها نشان ميتوان با بررسي محورهاي فراخوانها به دست آورد. همچنين تعداد فراخوانهاي

  پژوهشگران جهت حل كردن مسائل بانكي با رويكرد علمي است 

  

                                        



                                                                                               كشاورزيبانك گزارش اختصاصي پژوهشي 
 

 

6 
 

  بانك كشاورزيمند به موضوع دانشگاهها و مراكز علمي عالقه
  

اما سوال بعدي اين است كه اين مقاالت توسط كدام 

هها و مراكز علمي تهيه شده است؟ به عبارت دانشگا

ت را اند بيشترين مقاالمند بودهديگر كدام مراكز عالقه

  درباره بانك كشاورزي بنويسند. 

 جدول روبرو به اين سوال پاسخ ميدهد. بانك كشاورزي،

ت بيشترين مقاله با محوريت بانك كشاورزي و يا مطالعا

تشر كرده اند. موردي با موضوع بانك كشاورزي را من

م. دانشگاههاي بعدي را به ترتيب در ليست روبرو ميبيني

 2٨با  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

ي مقاله در رتبه هفتم و دانشگاه آزاد اسالمي واحد عل

  مقاله در رتبه هشتم قرار دارد.  2٦آباد كتول با 

ه دليل عمده تمايل دانشگاهها به توليد مقاله و مطالع

موردي در خصوص يك بانك عموما به سياستهاي 

 تشويقي بانكها براي پژوهشگران و تسهيالت ايجاد شده

اطالعات و ديتاي مورد نياز جهت  براي دسترسي به

اجراي پژوهش است. بدون شك هرقدر امكان دسترسي 

لي به ديتاي مورد نياز براي اجراي پژوهش و تسهيالت ما

يرمالي فراهم شده توسط بانك بيشتر باشد؛ شاهد غو 

همكاري مراكز علمي بيشتر و توليد مقاالت بيشتر 

  خواهيم بود.
      

  

اخير نمايه  بانك ليست مقاالت نوشته شده براي بانك نمايش داده شده است. اين ليست ده مقاله در صفحه اختصاصي هر

را به طور  يكشاورزمند باشند مقاالت نوشته شده در مورد بانك شده را نشان ميدهد. چنانچه پژوهشگران محترم عالقه

  كامل بررسي نمايند كافيست با كليك بر روي دكمه نتايج بعدي به مطالعه مقاالت بيشتر بپردازند.
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  كارمندان بانك كشاورزيآمار عملكرد پژوهشي 
مكاران شته شده توسط هنمودار  نشانگر آمار مقاالت نو نيمورد توجه قرار داده است. ا يگريتعداد مقاالت را از منظر د رينمودار ز

اند. در شتهدا يعيمختلف چه توز يسالها يمقاله نوشته شده توسط همكاران بانك در ط ٣٥١ دهديبانك كشاورزي است. و نشان م

  دارند. آمار را نيباالتر ٩٤و سپس سال  ٩٥ سالمورد   نيا
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 يفيتالهم ،يپژوهمكه با نام ه است يعلمو توسعه گذار در رشد  ريعوامل تاث نياز مهمتر يكي ،يمراكز علم نيب يهمكار يشاخص ها
در  ياحظهكند و به صورت ل يرا استخراج م يفيتالهم يشاخص ها كايليويس يشود. بخش علم سنج ياز آن ذكر م يسينوو هم

ر نوشتن مقاالت با داين اطالعات نشان ميدهد كه نويسندگان مقاالت كه كارمندان بانك بوده اند  .دهديقرار م يعلم كزمرا ارياخت
  پژوهشگران كدام مراكز علمي همكاري داشته اند.

 فاتيتال يز علممرك ٧٦پژوهشگر از  ١٧٣پژوهشگران بانك كشاورزي تاكنون با  كا،يليويس گاهيدر پا يعلم سنج ياساس داده ها بر
  .دهد يم شيسازمان همكار را نما ٥حداكثر  ريز ستيئه كرده اند. لارا يعلم

 22 دانشگاه پيام نور (همه مراكز به صورت يكجا مقاله مشترك با( 

 دانشگاه تهران مقاله مشترك با ١٠ 

 دانشگاه تربيت مدرس مقاله مشترك با ٦ 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه مقاله مشترك با ٥ 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني (ره) شهر ري مقاله مشترك با ٥ 

  ز...مراكمقاله با ساير  ١2٥و  

 بانك كشاورزي در نوشتنموضوع جالب ديگر بررسي تعداد نويسندگان اول، دوم، سوم و چهارم مقاالت است. اينكه ببينيم كارمندان 

در اغلب موارد نويسنده مسئول مقاالت نويسنده اول است. جدول زير نتايج  اند.مقاالت به چه تعدادي نويسنده اول تا چهارم بوده

  دهد.نويسندگان مقاالت را كه از كارمندان بانك بوده اند نشان ميتحليل 

  های مختلفرده بانک کشاورزی درتعداد نويسندگان                       

  :بوده است ريمقاالت به صورت ز ديپژوهشگران بانك كشاورزي در تول يهمكار

 مقاله نويسنده اول ٢٥٢ 

 مقاله نويسنده دوم ١٠٢ 

 نويسنده سوممقاله  ٣٨ 

 مقاله نويسنده چهارم ١٨ 

ر آن مشاركت و از بانك كشاورزي د سندهينو كياز  شيو ممكن است ب ستين كتاي: آمار فوق، شامل مقاالت حيتوض
اج شده است.از هر مركز استخر كتايمركز فقط بر اساس همكار  نيعلم ا ديآمار تول يداشته اند. ول يهمكار  
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مندترين همكاران در حوزه ترين و عالقهمقاالت هر يك از همكاران بانك كشاورزي ميتوانيم فعال همچنين با بررسي تعداد

  به ترتيب تعداد مقاالت به شرح زير است:پژوهشگران برتر بانك كشاورزي پژوهشي را معرفي نماييم. در حال حاضر ليست 

  وابستگی سازمانی  تعداد مقاله  نام همکار
  المكارشناس ارشد، مديريت اجرايي، كارمند بانك كشاورزي، اي  ١٠  صغري عبدالهي

  انكاربر ارشد تجهيز منابع انساني/بانك كشاورزي شهرستان دامغ  ٨  محمدرضا باباخانيان

  بانك كشاورزي R&D كارشناس واحد  ٨  سارا وفايي

  بانك كشاورزي مديريت بازرگاني،كارمند كارشناسي ارشد  ٦  زينب شكري

  كارشناس مسؤل زيرساخت بانك كشاورزي  ٦  زاده بائيرضا همايون 

  كارشناس ارشد باغباني، كارشناس بانك كشاورزي  6  علي اكبرپور

  كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي ،بانك كشاورزي ايران   6  غالمرضا چراغي

 

 

   

ن دانلود متن مندان امكاعالقهو در نهايت ليست مقاالت نوشته شده توسط همكاران به راحتي در دسترس است و براي تمامي 
ات هركدام را با كامل مقاالت وجود دارد. مديران محترم در بخش امور پژوهشي بانك ميتوانند ليست كامل اين مقاالت و جزئي
ست؛ به راحتي م شده ا صفحه درج  شاهده نمايند. كليك بر روي عدد مربوط به آمار تعداد مقاله همكاران بانك كه در ابتداي 

شده توسط همكارانهمچني شته  سل تمامي مقاالت نو سيويليكا فايل اك صورت تمايل مديران محترم، پايگاه  آن بانك از  ن در 
نتشار ( اعم از ژورنال اسراسر كشور را ارائه ميكند. اين فايل حاوي نام تمامي نويسندگان، وابستگي سازماني، عنوان مقاله، محل 

  يگاه سيويليكا است.و كنفرانس) سال و لينك مقاله روي پا
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 كشاورزيكليدواژه هاي مهم در مقاالت بانك 
همترين و مهاي مهم علوم بانكي به آن اشاره شد، در صفحات داخلي هر بانك نيز امكان مشاهده چنانچه در قسمت كليدواژه

يشود بروزرساني م پرتكرارترين كليدواژه ها وجود دارد. اطالعات جدول زير كه به طور مرتب و به محض نمايه سازي مقاالت جديد،
ين مورد اك حول كدام موضوعات ميچرخد. به عنوان مثال در گوياي اين است كه مهمترين دغدغه پژوهشگران در خصوص هر بان

مديريت ارتباط  "، "مديريت دانشخاص با صرف نظر كردن از كليدواژه هاي مرتبط با نام بانك كه طبيعتا پرتكرار هستند؛ مفاهيم 
-ت كليدواژهعليرغم اينكه در ليس "عملكرد"مهمترين موضوعات هستند و موضوع "كيفيت خدمات"و  "مشتري رضايت"،  "با مشتري

  هاي مهم قرار دارد ليكن در اولويت پايين واقع شده است. 

حه اختصاصي بانك اين اطالعات بر اساس آخرين مقاالت نمايه شده در سيويليكا بروزرساني ميشود و در هر زمان با مراجعه به صف
  دسترسي است. هاي علوم بانكي ايران قابل مشاهده وكشاورزي در مرجع پژوهش

  

 بانك كشاورزي .١
 مديريت دانش .2
 مديريت ارتباط با مشتري .٣
 رضايت مشتري .٤
 كيفيت خدمات .٥
 رضايت شغلي .٦
 اعتماد .٧
 كاركنان .٨
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 بانكداري الكترونيك .٩
 رضايت مشتريان .١٠
 بهره وري .١١
 وفاداري مشتري .١2
 وفاداري .١٣
 بانكداري الكترونيكي .١٤
 فناوري اطالعات .١٥
 بانك .١٦
 كارايي .١٧
 فرهنگ سازماني .١٨
 مشتري .١٩
 عملكرد .2٠

 

  بندي و راهكارهاي همكاريجمع
نزديك به يك  لحظه اين تا كشور، ژورنالهاي و كنفرانسها علمي مقاالت خصوصي ناشر بزرگترين عنوان به سيويليكا مجموعه

 علمي موسسات و پژوهشگاهها دانشگاهها، با نزديكي بسيار ارتباط نموده است. اين پايگاه تحليل و سازي نمايه را مقاله ميليون عنوان
  .نمايد مي مديريت را كشور علمي هايسايت پربازديدترين و داشته كشور

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. 

دهنده ميزان به اين گزارش اضافه خواهد شد كه نشان شاخص كارآفريني بانكها گري با عنوانهمچنين از سال آينده شاخص دي
اهتمام هر بانك به موضوع كارآفريني است. در حال حاضر اطالعات پايه مورد نياز براي ارائه اين شاخص در سايت اكوسيستم 

ecosystem.ir .توسط پايگاه سيويليكا در حال جمع آوري است است  

هاي زير و يا به پيشنهاد بانك محترم توسعه مند است تا تعامالت علمي دوسويه با بانكهاي كشور را به شيوهپايگاه سيويليكا عالقه
  دهد. 

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

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

  سيويليكا پايگاه در

 ،كتابچه صورت به بانك هر مقاالت كامل مجموعه سازي آماده و سازي مرتب استخراج PDF جهت فشرده، لوح يا و 

  بانك خصوص اين در شده منتشر مقاالت و تحقيقات كامل مجموعه به بانك كارشناسان دسترسي

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