چکیده
در سالهاي اخير" ،شرکتهاي تازه تاسيس فناور محور"  ،به عنوان موتور رشد سريع
اقتصادي ،مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشورهاي مختلف بوده اند .ميزان
بسيار باالي رشد اشتغال زايي ،فروش ،صادرات و سرمايه اين شرکتها ،و به ويژه نقش آنها در
ايجاد فرصت هاي شغلي با کيفيت باال ،اين شرکت ها را در کانون توجه سياست گذاران در
بسياري از کشورهاي دنيا قرار داده است  .بانک ها به عنوان يک نهاد مهم در تامين اعتبار

عارضه یابي شبکه زنجیره تامین اعتبار

شناخته مي شوند که از طريق ارائه تسهيالت بانکي به بهبود روند تامين مالي و اعتباري

نظام بانکي کشور با استفاده از رویکرد

شرکت هاي فناور محور کمک نموده و به نوعي باعث بقاي آنها خواهد شد .ولي در سال هاي
اخير با وجود مشکالت اقتصادي بانک ها نيز تامين اعتبار شرکت ها با چالش هاي عديده اي
مواجه شده است از اين رو با توجه به اهميت موضوع تامين اعتبار شرکت هاي فناور در کشور

فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم
های نرم ( )SSMو سیستم های

و همچنين تنوع و گستره کارشناسان درگير ،در اين مقاله براي مواجهه با ديدگاه هاي متضاد و

ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه

رسيدن به بصيرتي مشترک به منظور ساماندهي و مديريت اثربخش و کاراتر ،ازمتامتدولوژي

تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق

ترکيبي سيستم هاي نرم ( )SSM 1و رويکرد سيستم هاي ابتکاري انتقادي  )CSH(2استفاده شده

بانک ملت)

است .که پس از تبيين نقاط مشترک دو رويکرد اشاره شده به يک تعريف مشترک و ريشه اي از
مسائل و مشکالت حوزه شبکه تامين اعتبار در نظام بانکي کشور از طريق انجام مصاحبه هاي
عميق با کارشناسان و خبرگان اين حوزه خواهيم رسيد .تا پس از بررسي و کنکاش فرايند هاي
حاکم بر نظام تامين اعتبار شرکت هاي فناور در صنعت بانکداري با استفاده از رويکرد سيستم
هاي ابتکاري انتقادي پس از نقد وضعيت و حالت " است" و " بايد " و نيازمندهاي جديد جهت
بهبود وضعيت فعلي ،معيارهاي بهبود فرايند مذکور استخراج گردد .

کلید واژه:
شرکت هاي فناور ،زنجيره تامين اعتبار ،سيستم هاي نرم ،سيستم ابتکاري انتقادي ،عارضهيابي

مقدمه
شرکت های فناور برای تأمین منابع اعتباری فعالیت های خود نیازمند منابع مالي هستند .این تأمین
مالي و اعتباری در کشورهایي که دارای نظام مالي پیشرفته هستند از طریق نهادهای مختلف بازار

عيسي جبارزاده
دانشجوي دکتراي تخصصي رشته مديريت
فناوري دانشکده مهندسي پيشرفت دانشگاه
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ابراهيم تيموري(نويسنده مسئول)
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سرمایه ،بانک ،صندوق های مشترک سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالي قابل تأمین است .در
اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب تأمین اعتباری بانکي ،نظام
تأمین اعتباری در اقتصاد ایران یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین
اعتبار بنگاه های کوچک و بزرگ و فناور دارند .در حال حاضر فشارهای فعلي بر بنگاه ها در تامین
مالي ،فرصت مغتنمي برای بانک ها در ورود به حوزه پرمنفعت "مدیریت مالي زنجیره تامین "مي
باشد .بانک ها چنانچه در این حوزه به صورت فعاالنه وارد عمل شوند به مرور خواهند توانست کلیه
امور بانکي و مالي اعضای زنجیرههای تامین را برعهده گرفته و سهم بازار خود را افزایش دهند.
ضمن اینکه این افزایش سهم بازار باعث ایجاد فرصتهای جدیدی برای بانک ها در آینده خواهد
شد(هانگ و هنس و همکاران )2013،3

تاریخ ارسال99/07/02:
تاریخ پذیرش99/12/10:

در این شرایط که عمده تأمین اعتباری بنگاه های کشور از طریق نظام بانکي صورت مي گیرد،
ضروریست رابطه تأمین مالي و اعتباری بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد عارضه یابي و
آسیب شناسي قرار گیرد .به طور کلي مي توان بیان داشت که فرآیند عارضه یابي اساسا متفاوت از
فرآیندهای ارزیابي صرف است .چراکه در ارزیابي ،صرفا به بررسي کالن شبکه تامین اعتبار پرداخته و زمینه های کلي بهبود مشخص مي شود؛ در

تاریخ ارسال99/08/01:
تاریخ پذیرش99/11/30:

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال بیستم /بهار / 1400شماره 66
صورتیکه در عارضه یابي ،جهت شناخت دقیق مشکالت و ریشه یابي آنها و تعیین فرصت های بهبودی که به اصالح زیرساختارهای شبکه تامین اعتبار
و ورود تکنیک های جدید درتامین منابع اعتباری و مالي منجرمي شود ،به بررسي عمیق آن توجه مي شود .به عبارتي دیگر ،فرآیند عارضه یابي صرفا
روشي برای خودارزیابي و مقایسه با بهترین ها نیست ،بلکه به رویکردها و برنامه های توسعه سازماني که تالش مي نمایند بین کارکنان یک سازمان
مفهوم و برداشت مشترکي از مشکالت و راه حل ها ایجاد کنند ،نزدیکتر است)آذر و صمصامي .) 1386،ازاینرو جهت بررسي آسیب های ممکن و
موجود در روند تامین اعتباردر صنعت بانکي کشور مي بایست از یک روش جامع و سیستماتیک استفاده کرد زیرا استفاده از روش های منفرد به دلیل
نقاط ضعف موجود در هر یک از روش ها ،از جمله توجه به یک جنبه خاص از سیستم ها و پیچیدگي موجود درآن مسئله ،مورد نقد بسیاری از
پژوهشگران قرار گرفته است(.سیونوارد و مک نایت 2012،4؛ ویو وهمکاران  )2015،5لذا الزم است تا رویکردها و مدل هایي ارائه شوند تا در یک نگاه کل
نگر ابعاد مختلف این سیستم ها و پیچیدگي های آن ها را به خوبي مورد بررسي قراردهند(ویو وهمکاران )2015،به همین دلیل طي سال های اخیر به
رویکردهای ترکیبي توجه ویژه ای شده است .که دراین پژوهش سعي برآنست که با استفاده از این رویکرد ترکیبي به عارضه یابي نظام تامین اعتبار
شبکه بانکي کشور پرداخته شود.

 . 1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 . 1 . 1شركت های فناور محور
درک صحیح نوع کسب وکار و ویژگيهای شرکتهای فناور نوپا در تعریف و تحلیل سیاستهای حمایتي از ایشان اهمیت بسیاری دارد .به گونه ای که
این عدم درک صحیح و درست مي تواند موجب ارائه سیاستهای غلط شود .شرکتهای فناور نوپا ،شرکت هایي هستند که عمده ارزش آفریني خود را
به واسطه دانش و فناوری خلق شده از طرف نیروی انساني خود به دست مي آورند و عمده این شرکت ها در زنجیرههای ابتدایي و میاني ارزش قرار
دارند .بدین معني که عمده آنها محصوالت خود را به کسب وکار های دیگری ارائه مي کنند و تعداد محدودی از آنها با مصرف کننده نهایي عمومي
تعامل دارند(.نقي زاده ،نامداریان)1398،
به طور کلي  4کلید واژه اصلي در تعاریف شرکتهای فناور نوپا مطرح مي شود:
الف) جدید بودن شرکت های فناور نوپا هم از منظر سن شرکت و هم از منظر فناوری در تعاریف مورد توجه است  .جدید بودن شرکت از منظر سن در
برخي از تعاریف تا  3سال ،برخي تا  10سال و حتي تا  25سال ارائه شده است(.چون ها و همکاران  )2013،6در تعاریفي که محدوده سن شرکتها جهت
قرارگیری در دوران نوپایي طوالني تر است ،بیشتر روی اهمیت جدید بودن فناوری یا صنعت تاکید شده است(.استوری و تتر 1998،7؛ شرمن و بارل ،8
)1988
ب) اندازه کوچک و متوسط این شرکتها در تعاریف مختلف مشترک مي باشد .شرکتهای فناور نوپا اغلب به عنوان شرکت های کوچک و متوسط
تعریف شده اند(.الرانجا  )1995 ،9برای مثال استوری و تتر ،این شرکتها را در قالب شرکت های کوچک و جدید تعریف مي کند(.استوری و تتر.)1998،
ج) وابستگي آن به کارآفرینان و توانمندیهای مالي و تخصصي آنها از بخشهای دیگر تعاریف شرکت های فناور نوپا مي باشد .بر همین اساس سرمایه
یک شرکت فناور نوپا ،باید توسط یک تیم کارآفرین تأمین شده باشد(.شرمن و بارل1988،؛ لیتل )1977،10
د) ویژگيهای مؤسسان و تخصص گرایي در نزد آنها ویژگي انتهایي تعاریف شرکتهای فناور نوپا مي باشد .برخي از نویسندگان قابلیت ها و سرمایه
انساني را برای موفقیت شرکتهای فناور نوپا ضروری دانسته اند .خصوصاً دانش و تجربه آنها در حوزه فناوریهای جدید مدنظر
است(.اوکي )2003،11در تمامي این تعاریف یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد و آن مدلهای کسب وکاری است که قابلیت رشد نمایي و مقیاس پذیری را
دارا مي باشند و ابهام باالیي را نیز شامل مي شود .ولي در تعریف شرکت های فناور نوپا حوزه فعالیت امری کلیدی است.
اولین پژوهش در رابطه با شرکتهای فناورانه محور بوسیله  Litelدر سال  1979انجام شده است .وی در مطالعه ای تطبیقي رشد شرکت های فنـاور
را درایـاالت متحـده ،انگلـستان و آلمان مقایسه کرد و بیان کرد که شرکتهای فناورانه محور ،شرکت هایي اند که متکي بـر نوآوری ها و اختراعات
علمي هستند و با هدف بهره برداری تجاری از اختراعات و نوآوری فني تاسیس شده اند(مونتز .)2012 ،بـا توجـه بـه اهمیـت حیاتـي و ویژگي هـای
اســتانداردها در دنیــای پویــا و پیچیــده ی فناورانــه ی امــروز ،شــرکت های فناور محــور موفــق بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه فعالیت
هــای نــوآوری آنهــا شــامل فرایندهــای اثربخــش تدویــن ،روزآمدســازی و جایگزینــي استانداردهاسـت(.وان و همکاران)2015 ،
بنابراین شرکت های فناوری محور ،شرکت هایي را شامل مي گردند که عرصه اختراعات و نوآوری های جدید فعالیت مي نمایند و سعي دارند از طریق
تجاری سازی آنها به کاربردی نمودن این دستاوردهای علمي و تجربي اقدام نمایند.
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عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم
( )SSMو سیستم های ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)

 . 2 . 1شبکه تامین مالی و اعتبار
اعتبار تجاری یکي از شیوه های پذیرفته شده تامین مالي در بسیاری از کشور هاست( .بویژه در کشورهایي که موسسات مالي توانایي تامین مالي
بنگاه ها را ندارند یا فرآیند وام دهي آنها دست و پا گیر است و هزینه باالیي دارد) .بطور مثال  19.7درصد از تامین مالي خارجي شرکت ها ،از محل
صنعت(دریافت اعتبار) بوده است .در شاخص اخذ اعتبارات ،ایران رتبه  86جهان را درسال  2014میالدی احراز نموده است که نسبت به سال 2013
سه پله تنزل یافته است .با اینکه کشور در رابطه با این شاخص نسبت به متوسط منطقه وضعیت مطلوبي دارد ،اما بازارهای مالي توسعه نیافته،
دشواری تامین مالي طرح ها ،تغییرات سیاستي در پایان دوره تصدی دولت و نیز عدم ثبات در سیاست های اقتصاد کالن از جمله معضالت کشور در
این شاخص هستند(.بانک جهاني )2014 ،در سال های اخیر مشکالت بانکي از جمله مهم ترین محدودیت های برون زای بنگاه های ایراني به شمار مي
رود .بعد از عامل بي ثباتي در قیمت مواد اولیه که ناشي از تحریم ها در کشور است شاخص دوم مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها عنوان شده است
(مرکز پژوهش مجلس)1392 ،
مطالبات معوق بانک ها موجب حساسیت بیشتر آن ها به دریافت وثایقي شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است .همچنین فقدان ساز و کار
هدایت سرمایه های سرگردان و پس اندازها به سوی طرح های تولیدی از دیگر مشکالت ایران در این شاخص مي باشد(طباطبایي )1391،با توجه به
دسته بندی های فرآیندی صورت پذیرفته در حوزه تسهیالت و تعهدات بانکي ،زنجیره ارزش فرآیندی در حوزه اعطای تسهیالت بانکي در قالب دو
مجموعه از فرایندهای اصلي به شرح ذیل طبقه بندی مي شود :


مجموعه اول شامل فرایندهایي که از پذیرش درخواست اعتباری مشتری آغاز و در صورت فراهم بودن تمامي شرایط الزم به اعطای
تسهیالت یا تعهدات به فرد درخواست دهنده ختم مي شود.



مجموعه دوم شامل فرایندهایي است به طور کلي به تغییر شرایط تسهیالت یا تعهدات ،بازپرداخت و تسویه تسهیالت و یا مطالبات مربوط
مي گردد.

شکل ( ) 1ترتیب توالي زنجیره ارزش اعطای تسهیالت را نشان مي دهد که دارای مراحل بسیار طـوالني و پرهزینه مي باشد .این نکته ما را به یک نتیجۀ
مهم رهنمون مي سازد و آن این است مالکیت دولتي بانک ها موجب گشته تا اعطای اعتبار به عنوان یک وظیفه اداری و نـه روش برای کسب درآمد ،در
نظام بانکي شناخته شود .به این ترتیب ،طوالني شدن زمان اخذ وام ،هیچگاه مجموعۀ تصمیم گیری و اجرای نظام بانکي را نگـران کـاهش درآمـد و
بازمانـدن از گردونۀ رقابت بین بانکي نمي کند؛ زیرا اساساً چنین مقوله ای وجود ندارد.

اعطای تسهیالت/
تعهدات

تنظیم قرارداد

ارزیابی و ترهین
وثایق و تضمینات

تصویب
پیشنهادات
اعتباری

تصمیم سازی

تشکیل پرونده

اعتباری

اعتباری

پذیرش
درخواست
اعتباری مشتری

شکل ( :)1ترتیب توالي زنجیره ارزش اعطای تسهیالت
صمصامي و امیرجان ( ) 1390در بررسي اثر تسهیالت بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با استفاده از داده های سری زماني سال های
( ) 1356-1386و برآورد الگوی معامالت همزمان با بهره گیری از روش  3SSSنشان داده اند که تسهیالت بانکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
موثر بوده و بطور متوسط کشش های تسهیالت ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر 0.05درصد و  0.14درصد مي باشد.
حسین زاده بحریني ( ) 1388در بررسي بانکداری اسالمي بیان مي کند که در صورت حاکمیت شرایط عدم اطمینان در جامعه و یا جدی بودن ریسک
های ناشي ا ز عدم تقارن اطالعات ،که مشکالتي چون مخاطره اخالقي و انتخاب بد را ایجاد مي کند ،سیستم بانکداری اسالمي لزوما سیستم بهینه
نخواهد بود چرا که دراین شرایط احتمال خطر ورشکستگي بانک ها وجود دارد.
کورزماز  ) 2015(12در بررسي تسهیالت اعطایي بانک ها بر رشد اقتصادی و تورم در  10کشور اروپایي با استفاده از داده های پانل  2012-2006نشان
مي دهد که اعطای تسهیالت در این کشور ها نه تنها تورم زا نبوده بلکه رشد اقتصادی را  5در صد افزایش داده است.
تیمسین  ) 2014(13اثر اعتبارات بانکي بر رشد اقتصادی نپال را با استفاده از رویکرد هم انباشتگ ي جوهانسن و مدل تصحیح خطا و داده های سری
زماني برای دوره  2013-1975بررسي کرده اند .نتایج آنان نشان مي دهد که اعتبار بانکي بخش خصوصي تنها در بلند مدت اثر مثبتي برر رشد
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اقتصادی نپال دارد .در کوتاه مدت نیز یک اثر بازخوردی از رشد اقتصادی به اعتبارات بخش خصوصي وجود دارد .با توجه به بررسي های بعمل آمده
مشخص گردید که مطالعات داخلي پیرامون انحراف و عارضه یابي در اعطای تسهیالت بانکي در کشور صورت نگرفته است و بیشتر مطالعات صورت
گرفته در حوزه تسهیالت اعطایي و اثر آن بر رشد اقتصادی بوده نه عارضه های مربوط به اعطای تسهی الت اعتباری .در مطالعات خارجي نیز به دلیل
عدم پرداخت تسهیالت در قالب عقود ،بانکداری متعارف با انحراف تسهیالتي مواجه نمي باشد .لذا مطالعات خارجي پیرامون این موضوع وجود ندارد و
تنها مطالعات در زمینه مخاطرات اخالقي بیان شده است.درادامه ،بررسي عوارض و اثر انحر افات مربوط به تسهیالت اعطایي در نظام بانکي کشور
پرداخته خواهد شد.

 . 3 . 1سیستم های ابتکاری انتقادی و پیدایش آن
علیرغم گذشت چند دهه از ابداع  ، CSHپژوهش های کمي با این رویکرد در ادبیات موضوع به چشم مي خورد .اما پژوهشگراني که در اقدام پژوهي
خود از این روش استفاده کرده اند ،در به کارگیری این روش کاربردها و تأثیرات مثبت بسیاری را ذکر کرده اند .در این خصوص ،پژوهشي تحت
عنوان" ابتکارهای انتقادی در طراحي سیستم های اجتماعي " توسط اولریچ ( )1983انجام گرفت که به انتقاد از سیستم های ستمگر و نحوه طراحي آن
پرداخت.
اولریچ معتقد بود دانش ها و رویکردهایي همچون تحقیق در عملیات ،علوم سیستم ها ،تحلیل سود و زیان ،ارزیابي مسئله و ابزارهای مشابه ،به
چگونگي شکل گیری ،پیشرفت و طراحي یک سیستم اجتماعي کمک مي کنند .اما هیچ یک از این تکنیک ها قادر نیستند یک سیستم اجتماعي را از دید
افراد دخیل و متأثر انتقاد کنند .از این رو در این پژوهش مباني تکنیکي که بعدها به ادراک معروف شد ،شکل گرفت.
همچنین فلود و جکسون  )1991(14در پژوهشي طي بررسي روش ادراک ( )CSHانتقادی سیستم و شرح و کاوش در آن ،به بررسي کاربردهای این
روش در موضوع استراتژی پلیس لندن در مقابله با حمل گرم پرداختند .عالوه برآن هارت و کاسرز  )2013( 15از  CSHبه منظور بررسي اثرهای
محیطي ناشي از عملیات معادن در جنوب پرو استفاده کردند .در این پژوهش محققان به نقش قضاوت های مرزی الیه دوم در یادگیری حین عمل همراه
با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم چکلند  16اشاره کردند .گرین  )2014( 17از  CSHبه عنوان بنایي برای ارزیابي خدمات در کشورهای در حال
توسعه استفاده کرده است .وی در این پژوهش به بررسي کیفیت خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه های کشورهای در حال توسعه پرداخته است .ونتر
و گوئد  ،)2016(18بر سیستم هوشمندی کسب وکار یک سازمان خصوصي در آفریقای جنوبي متمرکز شدند .ایشان با استفاده از پرسش های مرزی و
تحلیل قضاوت های مرزی ذینفعان نیازهای جدیدی برای سیستم هوشمندی کسب وکار به دست آورند که به توسعه سیستم منجر شد .اندیشمندان و
متفکران مکاتیب انتقادی سیستم ها ،جهان را به مثابه محیطي مملو از تناقضات و درگیری ها پذیرفته اند که به مداخله هدفمند نیاز دارد .از این رویکرد
زماني استفاده مي شود که برای تصمیم گیری درباره مسئله یک راه مطلق و واحد (که درست باشد) وجود ندارد(.اولریچ  ،2003 ،19ص  .)328این روش
از رویکردهای نوین تحقیق در عملیات و ساخت دهي مسئله بوده که در سال  1998توسط ورنر اولریچ معرفي شده است .و کساني مانند مارتین
رینولدز  20و

جرادمیدگلي 21

و هولول  ،22اصالحاتي در آن اعمال کردند .و اظهار داشتند که این رویکرد چارچوبي برای تمرین تأمل بر اساس فلسفه

عملي و تفکر سیستم است (.رینولدز و هولول2010،ص ) 20این الگوی ابتکاری دوازده تصمیم مرزی کلیدی را شناسایي مي کند .هر یک از این
تصمیمات در دو جهت شناسایي مي شود؛ یک حالت "عیني"(گزینه های مرزی ( (چه هستند)) یا ((بودند))) و یک حالت "هنجاری" (گزینه های مرزی
((چه باید)) باشند) .دیالکتیک حاصل از مقایسه " است" با "باید" منبع انتقادات مرزی را مشخص مي کند(.اولریچ( ،)2005 ،ویلیامز ،هاملدنر  2014،23ص
.)413
این چارچوب از دوازده سؤال تشکیل شده است که با استفاده از آنها مي توان تحقیقات و مداخالت اجتماعي مورد بررسي قرارداد .دوازده سؤال از
چهارمنابع انگیزه ،قدرت ،تخصص /دانش و مشروعیت استخراج شده اند .این سؤاالت را مي توان در مورد وضعیت موجود به همان شکلي که هست ،و
یا شرایطي که مورد نظر است اعمال کرد( .اولریچ )2005 ، 1994 ،
.1

انگيزه  :اساس انگیزه مشتریاني را که منبع انگیزه سیستم برای طراحي آن سیستم هستند را نشان مي دهد .انگیزه آن مشتریاني در طول
طراحي سیستم درگیر هستند ،که مربوط به هدف سیستم بوده و عالقه مند به پیشرفت های احتمالي از طریق سیستم هستند.

.2

قدرت :اساس قدرت تصمیم گیرندگان را به عنوان منبع کنترل نشان مي دهد .آنها در طول طراحي سیستم برای تعیین منابع کنترل در داخل
(مؤلفه ها) و همچنین فراتر از آن (محیط) سیستم دخیل هستند و راهي را که در آن پیشرفت سیستم به هر دو بستگي دارد لحاظ مي کنند.
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دانش  /تخصص :اساس دانش نشانگر برنامه ریزان است که منشأ دانش ،تجربه و یا مهارت هستند .آنها مجری سیستم هستند که باید

.3

تضمین کننده موفقیت آن باشند.
مشروعيت :اساس مشروعیت گواه شاهداني است که تحت تأثیر سیستم قرار گرفته اند اما معموالً در طراحي یا اجرای آن دخیل نیستند.

.4

آنها یک گروه بال قوه بزرگ هستند که سه ذینفع درگیر ذکر شده در باال را از نظر اخالقي مسئول مي دانند ،اما ممکن است بین آنها بینش
هایي متناقض داشته باشند که نیاز به آشتي دارند(.اولریچ1983،ص )258



در مرحله اول ،سؤاالتي برای تعیین منبع انگیزه مي بایست پرسیده شود عبارتند از :مشتری یا ذینفع چه کسي (باید باشد)؟ یعني ،به منافع
آنها (باید) خدمت شود؟ هدف (چه چیزی باید باشد) چیست؟ این نتایج (چه باید باشد) چیست؟ اندازه گیری بهبود یا اندازه گیری موفقیت
(که باید باشد) چیست؟ (اولریچ )2005 ،



در مرحله بعد ،سؤاالت تعیین منابع قدرت عبارتند از :چ ه کسي تصمیم گیرنده است؟ یعني  ،چه کسي (باید) باشد که مي تواند معیار بهبود را
تغییر دهد؟ وچه منابع و سایر شرایط موفقیت (تصمیم گیرنده) توسط تصمیم گیرنده کنترل مي شود؟ یعني چه شرایط موفقیتي مي تواند
(باید) به افراد درگیر کنترل داشته باشد؟ چه شرایط موفقیتي (باید) بخشي از محیط تصمیم گیری باشد؟ (اولریچ .)2005 ،



در مرحله سوم ،سؤاالتي که برای تعیین منابع دانش مدنظر باید قرارداد ،عبارتند از :چه کسي (باید باشد) متخصص حرفه ای یا متخصص
دانشي محسوب مي شود؟ یعني چه کسي (باید) به عنوان ارائه دهنده صالحیت تجربه و تخصص درگیر شود؟ با چه نوع تخصص (باید)
مشاوره دهد؟ (اولریچ .)2005 ،



سرانجام  ،منابع مشروعیت با طرح این سؤال مشخص مي شود :چه کسي (باید با او) به عنوان یک ذینفع مشروع رفتار شود و چه کسي
استدالل مي کند (باید استدالل کند) .چه چیزی تضمین مي کند (باید امنیت یابد) ؟ یعني  ،مشروعیت (باید) کجا ایجادگردد؟ و کدام جهان بیني
(باید) تعیین شود؟ (اولریچ .)2005 ،

جداول( )1و ( )2عناوین پرسش ها ،موضوعات مرزی و نوع تمرکز پرسش ها و نیز نحوه ارتباط آنها با هم را به صورت دسته بندی شده ارائه مي کند.
جدول ( :)1دسته بندی مرزی
منابع سیستمي

دسته بندی مرزی

موضوعات مرزی

.1مشتری
منبع انگیزش

.2هدف
.3معیار بهبود
.4تصمیم گیرنده

تاثیر گذارها

منبع قدرت

.5منابع
.6محیط تصمیم گیری
.7حرفه ای

منبع دانش

.8تخصص
.9ضمانت
. 10شاهد

تاثیر پذیرها

منبع مشروعیت

.11رهایي
.12جهان بیني

منبع( :اولريچ1983،ص1996-258ص 43و2000ص)256
اولریچ و رینولدز(2010ص )263سیستمهای ابتکاری انتقادی را در دو حالت پیشنهاد مي کنند:
)1

یک حالت پس از وقوع 24است و به حالتي اشاره دارد که چه اتفاقي افتاد؟ و چه اتفاقي باید مي افتاد؟ در این حالت به تأمل و بحث جمعي
روی یک موقعیت در حال وقوع پرداخته نمي شود.
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حالت دیگر خصلت مشارکتي ،مستمر و تأملي بیشتری دارد که در آن ذینفعان کلیدی به طور مستمر یک موقعیت را با استفاده از

)2

سیستمهای ابتکاری انتقادی به عنوان یک چارچوب ،مورد ارزیابي و ارزیابي مجدد قرار مي دهند(.ویلیامز ،هاملدنر2014،ص)431
سیستمهای ابتکاری انتقادی بکار گرفته شده در این پژوهش از نوع حالت دوم است.

 . 4 . 1رویکرد متدولوژی سیستم های نرم
یکي از موفقترین روش شناسيهای نرم ،روش شناسي سیستمهای نرم مي باشد که برای نخستین باردردهه  70میالدی توسط پیتر چکلند و
همکارانش در دانشگاه لنکستر ابداع گردید .این روش شناسي از رویکرد اقدام پژوهي  25در سیستم هایي استفاده مي نماید که عالوه بر پیچیدگي ،با
مسائل دنیای واقعي یکپارچه شده اند  SSM .یک سیستم یادگیری است که با هدف "اقدام برای بهبود" انجام مي شود(چکلند 2012 ،ص )468
گام  :1بررسي وضعيت پيچيده
در این گام تصویری روشني از اتفاقي که درحال رخ دادن است تهیه مي گردد .در واقع این تصویر یک نقشه ذهني است و نشاندهندهی افراد اصلي،
گروهها ،سازمانها ،روابط ،فرهنگ ،سیاستها و فرآیندهایي است که در این وضعیت دخیل هستند .عالوه بر این ،سعي مي شود که دیدگاههای
گروههای مختلف را تشخیص داده و سپس از میان این افراد یا گروهها ،مشتریاني را که خواهان بهبود وضعیت هستند ،شخصي را که تحقیقات پایهای
 SSMرا انجام ميدهد و ذینفعاني را که بهبود وضعیت روی آنها اثر ميگذارد ،مشخص گردد.
جدول ( :) 2دسته بندی مرزی و تعامالت بین آنها
وابستگي های خاص

مسائل کلیدی

منابع نفوذ

نقشهای اجتماعي (ذینفعان)

(منافع)

(مسائل مربوط به ذینفعان)

.3معیار بهبود

انگیزش

.1مشتری

.2هدف

قدرت

.4تصمیم گیرنده

.5منابع

.6محیط تصمیم گیری

دانش

.7حرفه ای

.8تخصص

.9ضمانت

مشروعیت

. 10شاهد

.11رهایي

.12جهان بیني

منبع( :اولريچ،رينولدز2010،؛ رينولدز)2007،
گام  :2ايجاد مدلهاي فعاليت هدفمند
فعالیتهای هدفمندی را که توسط افراد درگیر در موقعیت انجام ميشوند ،شناسایي مي شود .اینها چیزهایي هستند که درحال انجام هستند ،مانند
فعالیتهایي که برای بهبود وضعیت پیچیده انجام ميشوند .درادامه مشخص مي گردد که هر فعالیت مربوط به کدام دیدگاه است .سپس برای هر فعالیت
یک «تعریف ریشهای» ایجاد مي شود.
چکلند برای تعریف ریشهای دو ابزار معرفي ميکند .اولین ابزار  PQRاست :


 Pنمایندهی «چه؟» است.



 Qنمایندهی «چگونه؟».



 Rنمایندهی «چرا؟».

اگر بتوان به پرسشهای فوق پاسخ داد ،ميتوان این فرمول را کامل کرد:
«برای انجام  Q،Pرا انجام دهید تا به  Rدست پیدا کنید».
ابزار دیگر  CTAWOEاست .از این ابزار مي توان برای پیشرفت بیشتر در تعریف ریشهای استفاده کرد و به پرسشهای زیر پاسخ داد :


مشتريان( :)Cچه کسي خروجي سیستم را دریافت ميکند؟
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عاملها ،بازيگران( :)Aچه کسي کارها را انجام ميدهد یا تغییرات را در سیستم اعمال مي کند؟



تغييرشکل ،تبديل ( :)Tچه چیزی تحت تاثیر سیستم قرار ميگیرد و چه کاری انجام ميدهد؟ این معموال مهمترین بخش CATWOE
درنظر گرفته ميشود .



ديدگاه ،نگرش ( : )Wتصویر بزرگتر چیست؟



مالک ( :)Oچه کسي مالک فرآیند است؟



محيط ( :)Eموانع و محدودیتهای هر راهحل چیست؟ چه چیزهای دیگری در اطراف اتفاق ميافتند؟

سرانجام تمام موارد را در یک مدل فعالیت هدفمند توسعه مي دهند.
گام  :3بحث کردن دربارهي وضعيت پيچيده
دربارهی هر مدل فعالیت هدفمند با جزئیات کامل بحث مي گردد  .هدف این است که راهي برای بهبود وضعیت دشوار پیدا شود .ممکن است برخي از
سواالت زیر مطح گردد :


آیا هر بخش از مدل ،چیزی را که واقعا اتفاق ميافتد ،بهدرستي نمایش مي دهد؟



آیا وابستگيها و روابط میان فعالیتهای مدل در واقعیت نیز وجود دارند؟



آیا هر فعالیت سودمند ،کارا و اثربخش است؟



هر فعالیت را چه کسي انجام ميدهد؟ چه شخص دیگری ميتواند این کار را انجام دهد؟



هر فعالیت چگونه انجام ميشود؟ آیا ممکن است که به شیوهی دیگری نیز انجام شود؟



هر فعالیت در کجا و در چه زماني انجام ميشود؟ در چه زمان یا مکان دیگری ميتوانست انجام شود؟

گام  :4تعريف «اعمال براي بهبود»
اکنون نوبت آن رسیده است که گروهي که وضعیت پیچیده را بر اساس  SSMتجزیه و تحلیل ميکند ،تصمیم بگیرد که کدام اعمال باعث بهبود وضعیت
ميشوند و سپس باید آنها را با جزئیات کامل تعریف کنند تا برنامهای برای پیادهسازی ایجاد شود.شکل ( )2اجزای تحلیل  CATWOEرا به صورت
شماتیک نمایش مي دهد:

یک فعالیت هدفمند درقالب
افرادی که می توانند فرآیند
 Oمالکان
متوقف کنند.
دگرگونی را
فرآیند
خروجی

فرآیند دگرگونی مبتنی بر جهان
بینی

T, W

دگرگونی

C

A

بازیگران
افرادی که فعالیت های فرآیند
دگرگونی را انجام می دهند.

مشتریان

افرادی که به عنوان قربانی و یا ذینفع
تحت تاثیر فرآیند دگرگونی قرار می
گیرند.

E

محدودیت های محیطی که برفرآیند دگرگونی تاثیر دارند،
نظیر بودجه ،زمان و ...

شکل ( :)2اجزای تحلیل ( CATWOEچکلند،پالتر)2006،

 . 2روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و با توجه به روش انتخابي ازجمله تحقیقات اقدام پژوهي است که به شرح دیدگاههای متعدد و بعضا متناقض
درحوزه تامین اعتبار و عدالت توزیعي مربوط به آن و به منظور دستیابي به دیدگاهي مشترک جهت ساماندهي و مدیریت اثربخش و کاراتر ،از
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متامتدولوژی ترکیبي سیستم های نرم ( )SSMو رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی( )CSHاستفاده شده است .این روش ترکیبي که ازادغام دو
روش تحقیق با رویکرد تفسیری  26و انتقادی  27است برپایه انجام مصاحبههای عمیق با خبرگان بر مبنای پرسشهای از پیش تعریف شده(پرسشهای
مرزی) در خصوص موضوع هدف است که در ادامه تشریح خواهند شد .در ادامه ،پس از تبیین نقاط مشترک دو رویکرد اشاره شده به یک تعریف
مشترک و ریشه ای از مسائل و مشکالت حوزه شبکه تامین اعتبار در نظام بانکي کشور طي انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان و خبرگان ای ن
حوزه خواهیم رسید .تا پس از بررسي و کنکاش فرایند های حاکم بر نظام تامین اعتبار شرکت های فناور در صنعت بانکداری به نقد حالت " است " و "
باید " و نیازمندهای جدید جهت بهبود وضعیت فعلي اقدام گردد .و معیار های بهبود فرایند مذکور نیز توسط خبرگان اعالم گردید .جداول(3و)4
متدولوژی های سیستمي و رویکرد های مربوط به آن ها را به تشریح نشان مي دهد.
جدول ( :)3سه رویکرد سنتي تفکر سیستمي
رویکردهای سیستمي اتخاذ شده

انواع سیستم ها

نظریه عمومي سیستم های( برتاالنفي ) 1956،29
سایبرنتیک(آشبي ) 1956،30
سیستم های سخت

تحقیق درعملیات(چرچمن ،و همکاران ) 1957،31

28

32

مهندسي سیستم ها(هال ) 1962،
34

سیستم های پویا(فورستر 1971،33؛مدوز و همکاران ) 1972 ،
طراحي سیستم های پژوهنده(چرچمن) 1971،
سیستم های نرم

سابرنیتیک سیستم (رویکرد دوم)(باتسون ) 1972،36

35

متدولوژی سیستم های نرم(چاکلند) 1972،
مدیریت تعاملي(اکوف ) 1981،37
سیستم های ابتکاری انتقادی(اولریچ) 1983،
سیستم های انتقادی

سیستم متدلوژی سیستم ها(جکسون ) 1990 ،39

38

تئوری سیستم های آزادی(فلود ) 1990،40
سیستم شناسي تفسیری(فونمایر ) 1991،41
مداخله سیستمیک(میگدلي ) 2000،42

جدول ( :)4سیستم متدولوژی های سیستمي
پارامترها و سیستم ها

ساده

سخت

نرم

انتقادی

سیستم های "سخت" واحد براساس

سیستم های "نرم " تکثر گرا

سیستم های

استعاره ماشیني

براساس استعاره ارگانیسم

براساس استعاره مسدودی

مهندسي سیستم ها

سیستم ها

سطوح

مفروضات

راهبردی

و

سیستم های ابتکاری انتقادی

آزمایشي
پیچیده

سیستم های پویا و سیستم های مانا

متدولوژی سیستم های نرم

منبع( :جکسون2000،ص )359
مراحل اجرایي پژوهش حاضر به صورت شماتیک درشکل ( )3ارائه شده است.
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*

"انتقادی"

----

انسدادی

*

عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم
( )SSMو سیستم های ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)

شناخت مسئله تامین اعتبار برمبنای توزیع عادالنه آن در شبکه بانکی
لنکی
مطالعه ادبیات موضوع و بررسی رویکردهای  SSMو CSH

لنکی
مطابق سازی سواالت و موضوعات مرزی با حوزه تامین اعتبار شبکه بانکی جهت
دستیابی به تعریف ریشه ای و مشترک از مسائل و مشکالت مربوطه
یا استفاده از اشتراکات دو رویکرد
انتخاب خبرگان و برگزاری مصاحبه عمیق
لنکی
بررسی نتایج مصاحبه ها و مقایسه حالت" است "و" باید باشد"

ارائه قضاوت های مرزی و راهکار و معیارهای بهبود
شکل ( :)3مراحل اجرایي پژوهش

 . 3یافته های تحقیق
مطابق رویکرد متدولوژی سیستم های نرم ،جهت دستیابي به یک تعریف ریشه ای از مسئله تامین اعتبار شرکت های فناور در نظام بانکي و چالش ها و
مشکالت فرایند حاضر ،یافته های مربوط به جلسات و مراجعات حضوری حاصل مراجعه به تعداد  17شعبه از مجموع شعب مستقر در شهر تهران (با
درجات مختلف و در مناطق شهری متفاوت) ،تعداد  2مدیریت شعب از مجموع  5مدیریت شعب فعال در سطح استان تهران و در نهایت اداره کل
اعتبارات بانک و گفتگو با تعداد  37نفر از خبرگان و کارشناسان این حوزه در بانک با پست های سازماني مختلف مي باشد که جزئیات آن درجدول()5
ارائه شده است .در این مرحله تعداد  37عدد پرسشنامه جهت مصاحبه با رئیس شعبه یا رئیس گروه اعتبارات و وصول مطالبات (در برخي از شعب
بانکداران شاغل در گروه اعتبارات و وصول مطالبات شعبه) در تعداد  17شعبه با درجات مختلف و مناطق جغرافیایي متفاوت در محدوده شهر تهران،
همچنین رئیس اداره اعتبارات  2مدیریت شعب از مجموعه  5مدیریت شعب فعال در سطح استان تهران و در نهایت تعدادی از کارشناسان اداره کل
اعتبارات بانک توزیع گردید و درنهایت بابت تجزیه و تحلیل بیشتر وضعیت فرایند تامین اعتبار شرکت های فناور ،جلسات طوفان ذهني با حضور
تعدادی از خبرگان و افراد درگیر در اجرای فرایند در بخش صف و ستاد بانک برگزار گردید(.جدول .) 5نتایج حاصله در مجموع براساس متدولوژی
 WCA43مورد تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و آسیب های فرآیند مذکور مورد شناسایي قرار گرفته و راهکار های مناسب برای رفع این مشکالت
مطابق متدولوژی سیستم های نرم نیز مشخص گردید که درادامه به تشریح ،بدان پرداخته خواهد شد.
جدول ( :) 5نحوه توزیع پرسشنامه ها و انجام مصاحبه ها به تفکیک خبرگان
پست های سازماني مخاطب ارزیابي در شعب

رئیس شعبه  -رئیس و بانکدار گروه اعتبارات و وصول مطالبات

پستهای سازماني مخاطب ارزیابي در مدیریت شعب

رئیس اداره اعتبارات

پست های سازماني مخاطب ارزیابي در ادارات کل

مسئول واحد کارشناسي و کارشناس اعتباری ،معاون اعتباری اداره کل

در این مرحله از طریق مطالعه مستندات و مصاحبه با خبرگان ،اطالعات اولیه در خصوص شرایط مسئله زا به دست مي آید .در این بخش ذینفعان
مسئله بررسي و تحلیل مي شوند .ذینفعان افراد یا گروه هایي هستند که هرگونه تصمیم گیری در مورد مسئله با خواسته و انتظارات آنها مرتبط مي
شود .پس از مصاحبه های صورت گرفته این گروه ها به عنوان ذینفعان مسئله شناسایي شدند که درشکل ( )4نشان داده شده است.
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شکل ( :) 4ذینفعان و بازیگران زنجیره تامین اعتبار بانک(ترسیم توسط نویسندگان)
پس از استخراج نگرشهای مختلفي که در مورد مسئله وجود دارد به استخراج تعاریف ریشه ای مطابق متدولوژی سیستم های نرم میپردازیم و برای
مشخص نمودن خصوصیات ضروری نیاز است تا روش  CATWOEرا پیاده سازی نماییم .جدول ( ) 6هریک از عناصر مربوط به خط مشي گذاری
تامین اعتبار شبکه بانکي را نشان مي دهد:
جدول( :)6تجزیه و تحلیل(تعریف عناصر) CATWOEاز دیدگاه خط مشي گذاری تامین اعتبار
عناصر CATWOE

عناصر خط مشي گذاری شبکه تامین اعتبار نظام بانکي کشور

 cمشتریان

شرکت های فناور ،دانش بنیان ،کسب و کار های کوچک و متوسط

 Aبازیگران

معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه – معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری ،بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد،
وزارت صمت ،سازمان مناطق آزاد تجاری ،صنعتي و ویژه اقتصادی ،سازمان نظام وظیفه عمومي ،جامعه حسابرسان
رسمي  ،سازمان ثبت احوال امالک و اسناد ،سامانه های اعتبارسنجي،شرکت های تامین سرمایه ،شرکت های بیمه ،
صندوق های مالي و اعتباری،سایر بانک ها ،بنگاه های خدماتي  ،تولیدی،بازرگاني و صنوف و تعاوني ها

 tفرایند تبدیل

تامین منابع اعتباری ،شفافیت در صورت های مالي و عدالت در توزیع منابع اعتباری

 Wنگرش و جهان بیني

بینش کلي این است که این بانک ،به عنوان یک بانک دولتي که همواره سعي داشته است در راستای تحقق اهداف
سیاستهای اقتصاد مقاومتي و حمایت از رونق اقتصاد و تولید کاالی ایراني و با هدف رفع نیازهای واقعي مشتریان و
تامین مالي آنها با مدیریت بهینه منابع مالي و اعتباری به منظور مبارزه با سایه سنگین رانت و سوءاستفاده های مالي
و عدالت توزیعي در اعطای تسهیالت اعتباری درراستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق رونق بخشي
به کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان و شرکت های فناور به عنوان موتور محرک اشتغال و کارآفریني و
 ...اقدام نموده تا از طریق سرمایه گذاری و اعطای تسهی الت به این شرکت ها نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادی
و اشتغال کشور داشته باشد.

 oمالکیت

شبکه تامین اعتبار نظام بانکي کشور شامل بانک ها و موسسات مالي

 Eمحیط سیستم

تامین اعتبار ،شفافیت اقتصادی ،عدالت توزیعي ،قوانین دست و پاگیر تامین اعتبار و تسهیالت بانکي ،عدم وجود
زیرساخت های الزم جهت اصالت سنجي مشتریان ،مشکالت تحریم ها ،عدم دسترسي به تبادالت مالي بین المللي ؛
استعالمات مربوط به صالحیت و هویت شرکت ها و اعتبار سنجي آنان

با مدنظر قرار دادن عناصر و مفاهیم  ،CATWOEتعریف ریشه ای مربوط به خط مشي گذاری تامین منابع اعتباری و تسهیالتي شرکت های دانش
بنیان و فناور ،درقالب عبارت زیر بیان خواهد شد :درراستای تحقق اهداف استراتژیک در سند تحول افق  1400بانک و نقش آفریني در اقتصاد مقاومتي
خط مشي گذاری نظام تامین اعتبار و اعطای تسهیالت در راستای مبارزه با سایه سنگین رانت و سوءاستفاده های مالي و عدالت توزیعي در اعطای
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عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم
( )SSMو سیستم های ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
تسهیالت اعتباری به شرکت های فناور و دانش بنیان است که طبق تعریف به منظور هم افزایي علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف
علمي و اقتصادی)شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحي و تولید کاال و خدمات( در حوزه
فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل مي شوند .لذا با توجه به مزیت نسبي کشورمان در
خصوص نیروهای متخصص و ظرفیت انساني موجود ،تغییر جهت اقتصاد مبتني بر منابع طبیعي ،به اقتصاد دانش بنیان تنها از مسیر ساماندهي و راه
اندازی این شرکت ها میسر مي باشد .ثروت زایي از علم و فناوری ،ایجاد اشتغال پایدار ،ارزش افزوده و تولید و صادرات کاالهای دانش بنیان ،از جمله
اهداف توسعه این شرکتهاست .حال پس از دستیابي به تعریف ریشه ای از حالت "است" و موجود(آنچه هست) IS:نظام تامین اعتبار در بانک که با
استفاده از مصاحبه های بعمل آمده با خبرگان و کارشناسان حوزه تامین اعتبار ،بدست آمد که مي توان ازاین برداشت ها به عنوان ابزاری جهت کشف
کیفیات و مشخصات هر موق عیت مسئله ساز با استفاده از متدولوژی سیستم های ابتکاری انتقادی( )CSHجهت دستیابي به حالت" باید" و مطلوب
(آنچه باید باشد )Ought to :نظام تامین اعتبار قدم برداشت .در این بخش نظرهای خبرگان به صورت جداگانه برای هر پرسش مطرح مي شود تا شرح
تحلیلي آنها را به بررسي بگذاریم .در هر پرسش دیدگاههای مختلف و مهمي که از مصاحبه ها استخراج شده اند ،ذکر شده و چنانچه در بررسي پاسخ
ها ،بعد از نقد حالت »است« و »باید«  ،نیازمندی جدیدی مطرح شده باشد،در پایان هر سؤال به آن اشاره مي شود .و در مرحله بعد مطابق با تعریف
ریشه ای ،یک مدل مفهومي تشکیل مي شود .مدل مفهومي ،هدف اصلي سیستم فعالیت هدفمند را بیان مي کند .و مي توان از آن به عنوان ابزاری جهت
کشف کیفیات و مشخصات هر موقعیت مسئله ساز استفاده کرد(چکلند و پولتر)2014،

شکل ( .)5راهبردهایي جهت ساختن مدل های فعالیت هدفمند(چکلند و پولتر)2014،
شرح کاملي از پرسشهای مرزی و بازتاب نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه تامین اعتبار و نیز راه حل های پیشنهادی جهت بهبود عملکرد آن در
دوحالت "آنچه هست" و "آنچه باید باشد" درجدول ( )7بدان اشاره شده است:
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جدول ( :) 7تجزیه و تحلیل چارچوب متدولوژی سیستم های ابتکاری انتقادی نظام تامین اعتبار
وضعیت

.1
.2

.1مشتری

.2هدف

.3معیار

مشتری یا ذینفع چه کسي است

هدف چه است

معیار پیشرفت یا معیار موفقیت چه است

(چه باید باشد)؟

(چه باید باشد)؟

(چه باید باشد)؟

 . 1تخصیص منابع اعتباری و مالي جهت

 . 1دستیابي به اهداف برنامه عملیاتي بانک

مشتریان حقیقي و حقوقي

 .2ارائه سرویس مطلوب به مشتریان

 . 2تخصیص منابع اعتباری به شرکت های

 . 3ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان

مشتریان حقیقي و حقوقي
است
شرکت های فناور و دانش بنیان

فناور و دانش بنیان و طرح ها و ایده های
نوآورانه

باید باشد

کلیه مشتریان بخش های خدماتي و

تامین منابع اعتباری الزم جهت ثروت زایي از

 . 1عدالت توزیعي در اعطای تسهیالت اعتباری و

بازرگاني و تولیدی فعال در حوزه

علم و فناوری ،ایجاد اشتغال پایدار ،ارزش

شفافیت در توزیع منابع اعتباری و مالي و عدم

محصوالت فناورانه و دانش بینان

افزوده و تولید و صادرات کاالهای دانش

دخالت قضاوت های فردی

بنیان و فناورانه

 . 2عدم انحراف از اعطای منابع اعتباری حاصل از
تقارن اطالعاتي
 . 3دستیابي به اهداف برنامه عملیاتي بانک

منبع انگیزه

 .1واحدها و طرح های متقاضي پس از

نقد
موجود

وضعیت

وضعیت

 . 1عدم توجه به اهمیت برقراری ارتباط

 .1ضعف سازوکارهای الزم برای جلوگیری از

بررسي توسط دبیرخانه استان و

همکاری بین بنگاه ها(کارفرمایان) بزرگ و

فساد و رانت در قانون حمایت از شرکتهای

تصویب توسط کارگروه های ملي و

پیمانکاران جزء(شرکت های فناور و دانش

دانشبنیان و فناور محور  :بر این اساس موارد

استاني به بانک معرفي مي گردند .و این

بنیان) و عدم داشتن یک استراتژی و سیاست

اصالحي ذیل مي بایست در اسرع وقت مد نظر قرار

خود یکي از چالش هاست .و محدودیت

اعتباری زنجیره ای جهت تامین منابع مالي و

گیرد:

های موجود

اعتباری

* شفاف سازی عملکرد مالي و اعتباری از طریق

 .2توجه صرف به سود آوری

 . 2حفظ و ارتقائ ارتباط و همکاری برد  -برد

تعریف شاخصهای کلیدی عملکردی( KPIها)

با توجه به شرایط اجتماعي

با مشتریان فناور و دانش بنیان از طریق

* اندازه گیری عملکرد مالي و اعتباری اعضای

فرهنگي ایران سیستم نظام تامین اعتبار

ایجاد زیرساخت های ارتباطي فناورانه

زنجیره تامین

بانکي را با چالشهای عدیده ای مواجه

ازطریق به اشتراک گذاشتن اطال عات بین

* اصالح برخي قوانین در ارتباط بابرنامه عملیاتي

کرده است.

اعضای زنجیره به منظور افزایش هماهنگي و

بانک

 .3سیاست های ارائه شده در حوزه

رفع نیاز طرفین

* بهینه سازی جریان نقدینگي با پیش بیني دقیق

تامین منابع مالي و تسهیالت اعطایي،

 . 3عدم توجه به نگاه زنجیره ای تامین اعتبار

نیازهای مالي و اعتباری مشتریان هدف

باید به

که در صورت تحقق آن منافع ذیل برای

* تسریع در جریان نقدینگي در زنجیرههای تأمین

نحوی تدوین شوند که نمایانگر روحیه

زنجیره حاصل مي گردد:

اعتبار جهت افزایش رضایتمندی مشتریان

نوآورانه و توانایيهای متناسب با

* کاهش هزینههای تراکنشهای مالي و

* عدم قضاوت ها و انتخاب های شخصي و سلیقه

نیازهای خاص مشتریان و شرایط

اعتباری

ای و انتخاب مشتریان بر اساس معیار های متخذه

بازار باشند.

*مدیریت و اشاعه اطالعات

 .2آسیب ناشي از فساد دولتي و نظام بانکي در

.4عدم یکپارچه بودن اطالعات

*ایجاد نقدینگي برای سایر اعضا

بخشهای مختلف ارائه خدمات مالي و اعتباری

اعتباری،امتیازدهي و طبقه بندی

*تسویه حساب های مالي و اعتباری یا به

 . 3عدم نظارت کامل برتمامي مراحل پرداخت تا

مشتریان فعلي و جدید براساس

عبارت دیگر تسهیل پرداختي ها میان

دادههای اعتباری شان

خریداران و تأمین کنندگان و سایر اعضای

 . 5عدم دراختیار داشتن وثایق مورد

زنجیره تأمین و کاهش زمان چرخه جریان

پذیرش بانک

نقدینگي

مصرف تسهیالت اعطایي در موضوع قرارداد

.4تصمیم گیرنده

.5منابع

.6محیط تصمیم گیری

تصمیم گیرنده چه کسي است

چه منابعي برای موفقیت تحت کنترل تصمیم

کدام شرایط موفقیت قسمتي از محیط تصمیم گیری

(چه کسي باید باشد)؟

گیرنده هستند (باید تحت
کنترل تصمیم گیرنده ها باشند)؟

اداره کل اعتبارات و مراجع

منابع مالي و تسهیالت اعتباری
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را تشکیل میدهند (باید تشکیل بدهند)؟

عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم
( )SSMو سیستم های ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
است

---------

باالتر(استعالم از معاونت توسعه
مدیریت و جذب سرمایه–معاونت علمي
و فناوری ریاست جمهور)
. 1با توجه به بروکراسي شدید باید یک

منابع مالي ،اعتباری ،قانونگذاری  ،منابع

 . 1مي بایست ارتباطات غیر رسمي و سیاسي خارج

استراتژی مناسب و ساختار منسجم

اجرائي و حقوقي جهت تامین منابع مالي و

از سیستم از بین بروند تا منابع اعتباری با عدالت

اتخاذ گردد تا با کمترین هدر رفت زمان

اعتباری تمامي مشتریان

برای تمامي مشتریان در دسترس باشد

منابع اعتباری در اختیار شرکت های
باید باشد

منبع قدرت

 .2ضرورت شفاف سازی از طرق

دانش بنیان و فناور قرار گیرد

مختلف در خصوص نحوه

 . 2افزایش اختیار شعب با نظارت دقیق

عملکرد سیستم و همچنین نتایج

مراجع ذینفع جهت اعطای تسهیالت

حاصل برای مشتریان و کلیه
ذینفعان
 .3تبلیغات و اطالع رساني به
عموم در خصوص خدمات و مزایای اعطای به
طرح ها و ایده های دانش بنیان و نوآور

نقد
موجود

وضعیت

وضعیت

 .1رویکرد تصدی گرانه دولت بهجای رویکرد

 .1عدم استقالل نظام تامین اعتبار بانکي

 . 1بنگاه داری نظام بانکي کشور و مداخله در

از نهاد دولت و فشار از سوی نهاد

بازار که منجر به عدم شکلگیری و توسعۀ

حاکم یت ي

دولت ی کي از آسیبهای مربوط به

سازوکارهای بازار و توسعۀ نهادهای مالي و

 .2نادیده گرفته شدن مسوول یت اصلي دولت در

ساختار نهادی است.

اعتباری در بخش خصوصي مي شود .

راهاندازی نهادهای رگوالتوری و تنظیم مقررات با

 .2افزایش غیرضروری بورورکراسي

 . 2عدم بهره گیری از منابع اطالعاتي عظیم

سهمدهي به نهادهای خصوصي و صنفي ،که نقش

پی چیده دولتي که در عمل چابکي

موجود در سیستم بانکي کشور به منظور

مهمي در توسعه فناوری دارند.

مناسب را برخوردار نی ست و نارضا ی تي

افزایش همکاری ها میان بانک و سایر

 .3ضعف در جلب مشارکت نهادهای مختلف ملي و

عمومي به همراه دارد.

بازیگران زنجیرههای تأمین اعتبار که بانک

تمامي بازیگران موجود در زنجیره تامین اعتبار

 .3تعریف دقیق و مشخص مشتریان

قادر خواهد بود تا با استخراج و تحلیل

نظام بانکي در اجرای قانون حمایت از شرکتهای

هدف ؛ مشخص شدن جایگاه معاونت

گسترده تر دادههای مرتبط با فعالیتهای

دانشبنیان و فناور از طریق اعطای تسهیالت

توسعه مدیریت و جذب سرمایه –

شرکای زنجیره تأمین به ارائه خدمات کاراتر

اعتباری در نظام بانکداری کشور

معاونت علمي و فناوری ریاست جمهور

و مدیریت بهتر در خالل زنجیره تأمین

 .4عدم وجود مدل غیر قضاوتي در فرآیند تصمیم

در اتخاذ تصمیمات اعتباری

بپردازد

گیری

.7حرفه ای

.8تخصص

چه کسي حرفه ای یا متخصص به

چه نوع تخصصي کنکاش

شمار مي آید (باید حرفه ای /متخصص

کنکاش بشود)؟

.9ضمانت
مي شود(باید

چه چیزی یا چه کسي تضمین کننده موفقیت
است(باید تضمین کننده موفقیت باشد)؟

به شمار بیاید)؟

است

کارشناسان و خبرگان نظام تامین

*دانش بانکي و اعتباری

* حسابرسان داخلي

اعتبار و شبکه مالي و اعتباری صنعت

*حسابداری مالي

*بازرسان و ناظران

بانکداری

* تسلط بردستورالعملها و بخشنامه ها

*دیوان محاسبات اداری
* نهادهای نظارتي بانک مرکزی
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باید باشد

منبع دانش

. 1همکاری نظام بانکي کشور با

 . 1کارشناسان و خبرگان متخصص با دانش

* عملکرد صادقانه کارکنان خود بهترین ضمانت

متخصصان و دانشگاهیان حوزه

های مورد نیاز و مرتبط ذیل:

اجرائي است

اقتصادی و سایر خبرگان و

* امور بانکي و اعتباری ،حسابداری مالي

* برنامه ریزی دقیق آموزشي و نظا رتي جهت کلیه

صاحبنظران عرصه تامین مالي زنجیره

*تسلط با بخشنامه ها و دسور العمل ها و

کارکنان و اطالع رساني موثر به تمامي عناصر

تامین مطابق با چارچوب ها و

اطالعیه های صادره

زنجیره تامین اعتبار

استانداردهای روز دنیا

* دانش روابط عمومي؛ مدیرت روابط با

 . 2ارتباط همه جانبه تمامي عناصر

مشتریان

دانشي موجود در زنجیره شامل صنعت

* مدیریت هزینه و ارزیابي عملکرد

 ،دانشگاه و نظام تامین اعتبار کشور

* دانش فرایندی
*تسلط به حقوق داخلي و بین الملل و زبان
انگلیسي

نقد

وضعیت

 .1انتقال تجربیات خبرگان به صورت شفاهي

 . 1عدم امکان دسترسي تمامي کاربران

 .1عدم تخصص و دانش فني در حوزه

و کارشناسان درگیر در فرآیند به ویژه

ارزیابي و ارزش گذاری ریسک

صورت مي پذیرد و به صورت مستند در جایي

در بخش صف به اینترنت و اینترانت به

مشتریان(امتیازدهي و طبقه بندی براساس

ثبت نمي گردد.

منظور آگاهي از محتوای اطالعیه ها،

ریسک ) ؛

 .2برای اینکه تضمیني برای موفقیت درحوزه تامین

بخشنامه ها و دستورالعلهای صادره و

 . 2تعدد و پراکندگي اطالعیه ها ،بخشنامه ها و

اهپعتبار ایجاد کرده ناچارا باید اهداف برنامه

اخذ برخي از استعالم های اعتباری

دستورالعملهای صادره در خصوص فرآیند

عملیاتي بگونه ای طراحي شود که رضایتمندی

 .3آموزش های اعتباری الزم  ،مناسب و

مشتریان هدف را فراهم کند.

موجود

منطبق با فرآیند انجام کار به نقش های درگیر
در فرآیند ارائه نمي گردد و در آموزشها
کمتر به جنبه عملي توجه مي گردد
(آموزشهای سامانه متمرکز ،آموزشهای
ظرفیت سنجي مشتری ،آموزش ها در بخش
تعهدات و .)...

.10شاهد

وضعیت

است

.11رهایي

چه کسي ناظر /نماینده عالیق کساني

چه کسي رهاسازی افراد تحت تأثیر را از

که در جریان کار نیستند اما تحت تأثیر

فرضیه ها  /وعده های آنهایي که در جریان

.12جهان بیني
کدام جهان بیني تعیین کننده است(باید باشد)؟

آن هستند ،است( باید باشد)؟

کار هستند ضمانت مي کند(باید بکند)؟

بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،معاونت

* اعضای هیات عامل و مدیره بانک

توسعه مدیریت و جذب سرمایه –

*مصوبات مربوط به تسهیالت اعتباری

مالي جهت طرح ها و ایده های نوآورانه و فناور

معاونت علمي و فناوری ریاست

توسط عوامل نظارتي و قانون گذار مثل بانک

محور

جمهو ر،مجلس شورای اسالمي ،دیوان

مرکزی ،سازمان بازرسي کل کشور و

 . 2اعطای تسهیالت اعتباری درراستای تحقق رشد

محاسبات ،سازمان بازرسي کل کشور

سازمان حسابرسي و ...

و توسعه اقتصادی کشور ا ز طریق رونق بخشي به

بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،معاونت

*شفافیت ایجاد شده از طریق اجرای درست

 .1راهبری شرکت های فناور و دانش بنیان در جهت

توسعه مدیریت و جذب سرمایه –

مصوبات ارائه شده در نظام تامین اعتبار

ارتقاء فعالیتهای آنها ،تامین مالي و اعتباری آنها،

 .1کیفیت متمایز خدمات و محصوالت اعتباری و

کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان و
شرکت های فناور
 .3پیشرفت و هم افزایي در جهت تعالي مجموعه
بانک
منبع مشروعیت
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عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم
( )SSMو سیستم های ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
معاونت علمي و فناوری ریاست
باید باشد

صنعت بانکي کشور(شفافیت عملکردی)

موفقیت و

جمهو ر،مجلس شورای اسالمي ،دیوان

سودآوری طرفین(بانک و شرکت) و

محاسبات ،سازمان بازرسي کل کشور

در نهایت تعالي نظام بانکي و توسعه و رشد

و همه کارکنان و کارشناسان حوزه

اقتصاد کشور

تامین اعتبار از طریق اشاعه فرهنگ

 .2انتخاب استراتژی متناسب با سند تحویل در افق

تعهد سازماني

 1400بانک و تعامل سازنده با سایر بانک ها و
موسسات مالي و اعتباری

نقد
موجود

وضعیت

 .1تنوع دستگاه های اجرایي معرفي

 .1اصرار مقامات محلي غیربانکي در تصویب

 .1عدم توجه به الگوی مناسب تأمین مالي و

کننده بنگاه ها و شرکت های تولیدی و

طرح ها در قالب فرآیندی که بررسي توجیه

اعتباری براساس ساختارهای نهادی و اقتصادی

فناور به بانک و پیگیری مکرر دستگاه

فني ،مالي و اقتصادی طرح ها از سوی بانک

در کشور

های اجرایي

ها را تضعیف کرده بود.

. 2تمرکز بیشتر بر مشتری مداری برروی تدوین
برنامه عملیاتي سالیانه نظام بانکي کشور

 .2مسئله اطالعات نامتقارن در نظام
بانکداری ایران از دو جنبه درون بانکي
و برون بانکي قابل بحث و تحلیل است.
از جنبه برون بانکي ،مي توان به نظام
تولید و عدم شفافیت مربوط به آن
اشاره نمود .اساساً تولید)فعالیت در یک
بنگاه فناور( در کشور ما در یک بستر
غیرشفاف صورت مي گیرد که از نشانه
های آن مي توان به سهم باالی اقتصاد
غیررسمي ،فرار مالیاتي باال و ..اشاره
نمود

 . 4نتایج بدست آمده از قضاوت ها و تحلیل های صورت پذیرفته
این پژوهش درباره یک پروژه اقدام پژوهي بر مبنای متدولوژی فراترکیب تفسیری – انتقادی از طریق کاربست و تلفیق دو روش سیستم های نرم و
سیستم های ابتکاری انتقادی است در آن با روشن شدن ابعاد مختلف مسئله ،کشف و تبیین تعارضات و تشخیص نیازهای ضروری فرایند تامین اعتبار
بانک ملت ،توسط پارادایم سیستمهای نرم و ابتکاری انتقادی پرداخته شده اس ت .دراین راستا جهت شناسایي نقاط ضعف و مشکالت فرآیند "شبکه
تامین اعتبار" و سنجش میزان تطابق روال اجرای فرآیند یادشده با دستورالعمل ها ،اطالعیه و بخشنامه های صادره ،مراجعه به بخش های مختلف (با
توجه به جایگاه پست های سازماني درگیر در فرآیند) جهت برگزاری جلسات مصاحبه برگزارشد .بدین منظور تعداد  17شعبه از مجموع شعب مستقر
در شهر تهران (با درجات مختلف و در مناطق شهری متفاوت) ،همچنین تعداد  2مدیریت شعب از مجموع  5مدیریت شعب فعال در سطح استان تهران و
در نهایت دو واحد کاشناسي از مجموع واحدهای کارشناسي اداره کل اعتبار ات بانک مراجعه و با تعداد  37نفر از پرسنل شاغل در مکان های یادشده
(با پستهای سازماني مختلف) گفتگو گردیده است .هر یک از خبرگان ،با توجه به تجربیات و ارزشهای مرتبط با موقعیت خود مشکالت سیستم را
ارزیابي کرده اند .با وجود برخي نقاط مشترک در انتقادهای مصاحبه شوندگان از سیستم فعلي ،یا اشتراک نظر آشکار در راهکارهای حل مشکالت
وجود ندارد یا زاویه نگاه متفاوت به موضوع مانع از به وجود آمدن بصیرت کامالً مشترک برای ساختاربخشي به مسئله شده است .که با استفاده از
متدولوژی فراترکیب یاد شده ،امکان بررسي نظرات فراهم گردید .و با توجه به کلیت دیدگاههای مطرح شده ،و نتایج به دست آمده از بررسي
قضاوتهای مرزی و اکتشافات حاصل از مقایسه پاسخ ها در حالت فعلي با شرایط ایده آل ،راه کارهای بهبود وضعیت موجود مطابق جدول( )8نیز
پیشنهادگردید.
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جدول ( :)8نقاط ضعف و مشکالت شناسایي شده در وضعیت موجود فرآیند "خط مشي گذاری تامین اعتبار" و راه کارهای پیشنهادی جهت بهبود
ردیف

عنوان مشکل شناسایي شده

راهکار بهبود پیشنهادی

1

عدم تقارن اطالعات در رابطه بانک و موسسات فناور و دانش بنیان(به علت نبود

بهر ه گیری از یک بانک اطالعاتي جامع و بکارگیری یک سامانه اعتبارسنجي

1

نظام اعتبارسنجي مناسب اشخاص حقیق و حقوقي)

و رتبه بندی مشتریان

عدم بازدارندگي سامانه متمرکز در هنگام انقضای استعالمات (بعضا مالحظه مي

بازدارندگي سامانه متمرکز در هنگام انقضای استعالمات در پروژه Core2

گردد که تصویب مصوبه صورت پذیرفته لیکن استعالمات منقضي شده که این امر
ریسک تصمیم گیری را نیز افزایش مي دهد).
2

3

عدم امکان دسترسي به اینترانت و ای نترنت به کلیه کارشناسان به منظور اخذ

ایجاد دسترسي به اینترنت و اینترانت جهت استعالم از سامانه های مورد

استعالمات مربوطه و دسترسي به اطالعیه ها و بخشنامه ها

نیاز فرآیند و استفاده کاربران شعبه به اطالعیه و بخشنامه ها مرتبط

عدم رویت گزارشات کارشناسي تهیه شده در منطقه توسط شعب (استفاده از

الزام دسترسي شعب به گزارشات کارشناسي تهیه شده توسط منطقه در

گزارشات کارشناسي تهیه شده در مدیریت شعب توسط شعب منجر به تصمیم

سیاستها و خط مشي اعتباری سالیانه (از طریق اتوماسیون اداری)

گیری بهتر و دقیق تر در خصوص مشتری مي گردد ک ه در حال حاضر میسور
نمي باشد).

4

عدم دسترسي س ی ستمي به گزارشات مربوط به ارزیابي اموال و اطالعات اعتباری

ایجاد دسترسي سیستمي به گزارشات یادشده جهت کاربران اداره کل

از طریق سامانه اطالعات اعتباری و ارزیابي اموال (تام) جهت کاربران اداره کل

اعتبارات و مدیریت های شعب الف-کاربران مجاز اداره کل اعتبارات شامل

اعتبارات و مدیر یت های شعب جهت تصویب پی شنهادهای اعتباری.

کلیه رؤسای واحد و کارشناسان مي باشند.
ب -کاربران مجاز مدیریتهای شعب مناطق و استانها ،شامل معاونین اعتباری
و رؤسای اعتبارات مي باشند .

5

عدم وجود مدل غیر قضاوتي در فرآیند تصمیم گیری محصوالت اعتباری (با توجه

تفکیک مدل تصمیم گیری بر اساس مفاهیم قضاوتي و غیر قضاوتي در

به طبقه بندی مشتریان الزم است برخي از مشتریان به صورت مجزا از سایر

محصوالت اعتباری

مشتر یان دیده و در رابطه با آنها تصمیم گیری گردد که در حال حاضر این امکان
وجود ندارد ،با تصمیم گیری غیر قضاوتي فرآ یند کار کوتاه و تصمیم گیری در
کمیته ها حذف
6

مي گردد.

میزان تاثیرگذاری تجهیزات در این فرآیند زیاد مي باشد و عدم وجود امکانات

نیازسنجي با هدف تامین امکانات و تجهیزات مناسب سخت و نرم افزاری

مناسب سخت افزاری و نرم افزاری فرآیند را مختل مي نماید و به منظور انجام

برای واحدهای صف بانک (نظیر تامین اسکنر و پرینتر مناسب برای شعب)

گامهای مختلف فرآ یند نیاز به تجهیز واحدهای درگیر در فرایند (به ویژه بخش
صف بانک) با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مختلف نظیر پر ینتر ،اسکنر و
رایانه های مناسب مي باشد.
7

شاخص کلیدی بررسي شده در این بخش شاخص زمان بوده که به نوع وثیقه

ابالغ زمان استاندارد فرآیند انجام کار ،با توجه به استراتژیهای بانک

دریافتي و همچنین طبقه بندی مشتری بر اساس جدید  ،قدیم و درجه ارزندگي
مشتری توجه نگردیده است (اندازه گیری زمان استاندارد انجام فرآیند تاثیری
زیادی در بهبود رضایتمندی مشتری و بهبود پرتفوی اعتباری مشتریان خواهد
داشت).


8

مکانیزه نبودن گامهای فرآیند (مثال مصوبات در کم یته های به

تعریف نقش مراجع تصمیم گیری (به تفکیک اعضا کمیته های تصمیم گیرنده)

صورت دستي امضا و با اتوماسیون به مراجع دیگر ارجاع م ي

در سامانه های بانک با امکان درج وثبت شرح تصمیم در سامانه مذکور

گردد).


عدم تناسب بین فرآیند سیستمي با فرآیند اجرایي:

در برخي مواقع که تسه یالت در حدود اخت یارات مدیریت شعب منطقه مي باشد به
دلیل عدم اشراف اعضای کم یته به پرونده مشتری اظهار نظر شعبه در تصو یب
پ یشنهاد لحاظ نمي گردد.
بررسي ساختار سازماني و ایجاد توازن بین حجم کار با نیروی متخصص

9

عدم توازن حجم کار با نیروی تخصی صي به ویژه در بخش صف بانک

10

پراکندگي اطالعیه های موجود موجب سردرگمي شبکه در انجام فرآیند مي گردد

یکپارچه سازی دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و اطالعیه های موجود

بخصوص در بخش حدود اختیارات چون آ یتمها یي زیادی در این بخش وجود دارد
که
11

مي بای ستي مرجع تصویب کننده به آن توجه نماید

انتقال تجربی ات خبرگان به صورت شفاهي صورت مي پذیرد و به صورت مستند
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انتقال تجربی ات خبرگان به صورت مستند (مدیریت دانش از طریق طراحي

عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم
( )SSMو سیستم های ابتکاری انتقادی(( ))CSHمورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
دوره های آموزشي جدید و بهره گیری بیشتر از گزارشهای قابل استخراج

در جایي ثبت نمي گردد

از سامانه نظام پیشنهادات بانک)
12

آموزش های اعتباری الزم  ،مناسب و منطبق با فرآیند انجام کار به نقش های

ارائه آموزش های مناسب و منطبق با فرآیند انجام کار

درگیر در فرآیند ارائه نمي گردد و در آموزشها کمتر به جنبه عملي توجه مي
گردد.
13

عدم وجود آرش یو الکترون یک اسناد :در مواردی که جهت تصویب ن یاز به وجود

ارتباط بین سامانه متمرکز تسهیالت و آرشیو الکترونیک اسناد اعتباری در

گزارش کارشناسي مي باشد این مورد کنترل نگردیده و تصویب بدون گزارش

سامانه Core2

مذکور صورت

مي پذیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری
فشار باالیي که در شرایط فعلي روی واحدهای فعال تولیدی و فناور برای تامین مالي شان وجود دارد ،در کنار کاهش تقاضای بازار و افزایش شکاف
مستمر بین بنگاههای دارای توان مالي باال و بنگاههای با توان مالي پایین ،باعث افزایش هزینههای مالي و شرایط ناپایدار فعالیتهای تولید شده است .
این ترس از تامین مالي باعث ایجاد فرصتهای مناسبي برای فعالیت بانکي در زنجیرههای تامین شده است .از آنجا که بانک ها دارای ارتباطات گسترده
ای با تعداد زیادی از مشتریان (بنگاههای تولیدی و خدماتي) هستندکه بعضا به فعالیتهای بین المللي مي پردازند بنابراین از سطح اعتبار مناسبي ب ین
مشتریان حقوقي خود برخوردارند .باتوجه به ساختارمندی و وجود سیستم مقرراتي قوی برای بانک ها ،از همینرو مشتریان شرکتي به بانک ها بیش از
شرکتهای خدمات لجستیکي و شرکتهای خدمات فناوری اطالعات جهت فراهم کردن بستر فعالیتهای مالي خود اطمینان و اعتماد دارند .الزم به تاکید
است که موفقیت بانک ها در این فرایند ،زماني محقق خواهد شد که با بکارگیری متخصصین و صاحبنظران موضوع " مدیریت مالي زنجیره تامین "
بتوانند بر راه حلهای مناسب آن برای صنایع برگزیده تمرکزکنند .دراقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب تأمین
اعتباری بانکي ،و نیز بانک محور بودن نظام تأمین اعتباری در اقتصاد ایران ،بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین اعتبار بنگاه های کوچک و بزرگ و
فناور دارند .در این شرایط که عمده تأمین اعتباری بنگاه های کشور از طریق نظام بانکي صورت مي گیرد ،ضروریست رابطه تأمین مالي بین بانک ها
و بنگاه های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب شناسي قرار گیرد .به هرحال با توجه به مطالب عنوان شده مي توان گفت که نکته مغفول در تأمین مالي و
اعتباری بنگاه های اقتصادی در نظام مالي و اعتباری کشور ایران ،عدم توجه به الگوی مناسب تأمین مالي و اعتباری براساس ساختارهای نهادی و
اقتصادی در کشوراست .که این مسئله برآمده از یک واقعیت تلخ است که ما همواره در مسئله نظام مالي واعتباری به خصوص نظام بانکي دنباله رو
نظام مالي در کشورهای دیگر بودیم و حال آنکه در این میان خیلي از کشورها توسعه های صورت گرفته در نظام مالي جهاني را متناسب با ساختار
اقتصادی و نهادی خود بازطراحي و الگوگیری نموده اند .این مسئله در کشور ما به دلیل لزوم تناسب نظام مالي با آموزه های شرعي و اسالمي
ضرورت بیشتری دارد .دراین میان آسان سازی و روان سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به منظور کسب رضایت آنها ،تنظیم وثایق موردنیاز
برای ارائه تسهیالت متناسب با توان مشتری ،نبود سرمایهگذاری در فعالیتهای غیراخالقي و غیر مفید برای جامعه ،زمینهسازی و ترویج فعالیتهای
اخالقي و خیرخواهانه در جامعه ،تنظیم ضوابط ارتقاء کارکنان بر مبنای شایسته ساالری ،استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت از
مواردی است که مي بایست به عنوان شرح وظایف جدید در نظام بانکي بدان توجه داشت.از اینرو در این پژوهش سعي برآن است که شبکه تامین
اعتبار کشور از منظر بزرگترین بانک خصوصي کشور مورد عارضه یابي قرا ر گرفته و فرایند تامین اعتبار و نیز الگوی های مربوط به آن مورد آسیب
شناسي و واکاوی قرارگیرد .ودر بررسي های بعمل آمده و مصاحبه های صورت پذیرفته با خبرگان حوزه تامین اعتبار مهمترین علل انحراف و عدم
صرف تسهیالت اعتباری در محل طرح را به شرح زیر بدان اشاره داشت:


اصرار مقامات محلي غیربانکي در تصویب طرح ها در قالب فرآیندی که بررسي توجیه فني ،مالي و اقتصادی طرح ها از سوی بانک ها را
تضعیف کرده بود(.نتیجه گیری در کمیته و شورای اشتغال استان ها( .



حجم فراوان طرح های ارجاعي به بانک ها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیم گیری و الجرم عدم امکان ارزیابي صحیح طرح ها توسط
بانک ها.



تنوع دستگاه های اجرایي معرفي کننده بنگاه ها و شرکت های تولیدی و فناور به بانک و پیگیری مکرر دستگاه های اجرایي.



عدم اهلیت فني و یا مالي برخي از متقاضیان معرفي شده توسط دستگاه های اجرایي به بانک عامل .
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در انتها باید به این موضوع اشاره داشت که در این پژوهش محدودیت هایي نیز وجود داشت .و آن اینکه امکان دسترسي به تمامي اطالعات مرتبط با
نظام تامین اعتبار در شبکه بانکي به دلیل محرمانه بودن و پراکندگي بیش از حد پایگاه های اطالعاتي وجود نداشت .اگرچه چنین مسئله ای برای
متدولوژی انتخاب شده جهت آسیب شناسي و عارضه یابي نظام تامین اعتبار یک نیاز محسوب نمي شود اما مي تواند در نتیجه گیری و پیشنهاد نهایي
موثر باشد .از این رو توصیه مي شود در پژوهش های آتي در کنار متدولوژی بکار رفته در پژوهش حاضر ،یکي از متدهای تصمیم گیری که بتواند
گزینه های به دست آمده را رتبه بندی و سنجش کند ،به کار گرفته شود .همچنین دسترسي کامل محققان به نتایج سیستم فعلي مي تواند از جمله
مواردی باشد که در ارائه راهکار مؤثرتر ،کمک کننده باشد .از جمله محدودیت های دیگر پژوهش حاضر مي توان به تعداد محدود خبرگان انتخاب شده
برای موضوع پژوهش ،که بسیار وسیع بوده و محدوده کشور را در بر مي گیرد ،اشاره کرد .از این رو توصیه مي شود دیدگاه های سایر ذینفعان این
موضوع به خصوص مشتریان نهایي شامل تمامي مشتریان و بازیگران زنجیره تامین اعتبار و سایر موسسات مالي و اعتباری به عنوان استفاده
کنندگان نهایي نظام تامین اعتبارکشور در پژوهش های بعدی مدنظر محققان قرار گیرد تا بدین طریق تمامي منابع ممکن تناقضات و اختالف دیدگاه ها
شناسایي گردد.
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