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لزوم آموزش عمومی در زمينه چگونگی استفاده بهينه از امکانات بانکداری الکترونيکی و انجام امور بانکی به روش نوين، موضوعی است که فقط نياز 
کشور ما محسوب نمی شود و امروزه نظام بانکی بسياری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه يافته، چنين آموزش هايی را در برنامه کاری خود 
قرار داده اند تا به اين ترتيب هزينه ساخت، خريداری و نگهداری، امکانات الکترونيکی با ميزان باالی استفاده عموم از آنها جبران شده و ضريب امنيت 
استفاده از اين امکانات تا بدانجا که مربوط به مشتری می شود تامين کنند. نکته جالب آنجاست که تا پيش از اين نظام بانکی کشورهای توسعه يافته 
بر اين گمان بودند که به دليل ساخت فرهنگی اين گونه جوامع نيازی به آموزش و فرهنگ سازی نبوده، و به محض ارائه يک خدمت الکترونيکی نو 
و معرفی آن، مردم به صورت خودکار جذب آن شده و از فناوری جديد بهره می جويند. اما مطالعات و بررسی های چند ساله اخير نشان داد حتی در چنين 
کشورهايی مردم با نوعی اينرسی نسبت به خدمات بانکی الکترونيکی نگاه می کنند و تا جايی که مجبور به استفاده از خدمات نوين نباشند، ترجيح می دهند 

از همان روش های سنتی استفاده کنند.

نتايج تلخ يك مطالعه
مطالعه صورت گرفته در سال 2000 از سوی شرکت مشاوره »دلويته« بر روی بيش از دوهزار مشتری بانک در کشورهای اياالت متحده، آلمان، انگلستان، 
ژاپن، برزيل، استراليا، فرانسه، کانادا، تايلند و کره جنوبی نشان داد، اکثريت قريب به اتفاق مشتريان بانک های اين کشورها، خدمات آنالين بانک ها را مهم 
ارزيابی نمی کنند. براساس اين مطالعه، کمتر از يک سوم مشتريان، بانکداری الکترنيکی را در زمره خدمات مهم بانک ها می دانند و تنها 22 درصد آنها 
از اين خدمات بهره جسته اند. حتی خبر بدتر برای بانک ها آنکه بر اساس اين نظرسنجی بيش از 30 درصد مشتريان حتی نمی دانند بانک آنها خدمات 
الکترونيکی ارائه می دهد يا نه. انتشار نتايج اين مطالعه آشوبی را در بين مديران بانک های جهان بر انگيخت زيرا تا پيش از اين همه آنها تالش می 
کردند تا با ارائه خدمات الکترونيکی جديد و بهتر، رضايت بيشتر مشتريان خود را جلب کنند!در اين بين برخی از کارشناسان معتقدند اصال مشريان، خدماتی 
همچون بانکداری اينترنتی را به عنوان مولفه کليدی در کسب رضايت خود ارزشيابی نمی کنند، بلکه ارائه خدمات همراه با پاسخ گويی و مسئوليت پذيری، 
در کنار پذيرفتن مشتری به عنوان يک شخص ارزشمند همه آن چيزی است که مشتريان از بانک ها انتظار دارند. نتيجه ديگر به دست آمده از طريق اين 
نظرسنجی حاکی است بيش از نيمی از مشتريان، با وجود ارائه خدمات»24×7« و خارج از زمان و مکان بانکداری الکترونيکی، همچنان دسترسی آسان و 
سريع به شعبه را يکی از خواسته های مهم خود قلمداد می کنند.از ديگر نتايج تلخ مطالعه مذکور اين است که کاربران اينترنت در کشورهای توسعه يافته،  
انجام بازی های آنالين را بسيار مفيدتر از انجام امور بانکی اينترنتی می دانند. 90 درصد مشتريان اين نظرسنجی اعالم کردند هيچ گونه عالقه ای به انجام 
امور بانکی با استفاده از طرق جديد ندارند. اينجا بود که بانک های جهان احساس کردند هزينه ای که صرف الکترونيکی کردن روش ها و ارائه خدمات 
نوين به مشتريان کرده اند، جای مناسبی صرف نشده است و بدون توجه و عنايت گرانمايه مشتريان به خدمات بانکداری الکترونيکی، اين خدمات خالی 
از هرگونه ارزش خواهند بود.آموزش مشتريان تنها راهی بود که به ذهن مديران بانک های کشورهای فوق رسيد و به حق که بهترين گزينه بود. به اين 
ترتيب اميد های تازه های برای اين مديران پديدار شد تا در دراز مدت بتوانند مشتريان را به استفاده از امکانات الکترونيکی ترغيب کنند. به اين ترتيب، 
در نتيجه آموزش به مشتريان در زمينه فوايد بانکداری الکترونيکی، در حالی که در آغاز قرن 21 ميالدی تنها چهار درصد تراکنش ها در اروپا به صورت 
آنالين انجام می شد، اين رقم تا سال 2003 به حدود 25درصد رسيد. در اياالت متحده نيز رقم سه درصد برای تراکنش های آنالين در سال 2000، 
طی سه سال به 12 درصد بالغ شد و هنوز اين آموزش ها برای حصول به ارقام باالتر از استقبال مردمی در جهان ادامه دارد.البته نکته قابل توجه ديگر 
در اين ميان موضوع عدم وجود درک مشترکی از موضوع بانکداری الکترونيکی ميان بانک ها و مشتريان آنها است. اين دو دسته درست در دو سر طيف 
قرار دارند و در حالی که گروه اول، بانکداری الکترونيکی را کامال مفيد و نياز مردم می دانند، گروه دوم آن را تزئينی و خالی از فايده می پندارند. همچنين 
در شرايطی که مديران بانک ها اهميت شعب را در حال اضمحالل می دانند، مشتريان بر وجود و استقرار شعب تاکيد دارند و همه اين ها حاکی از وجود 

يک فاصله عميق ميان ديدگاه بانک ها و مشتريان است که بايد با آموزش های همگانی رفع شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان داد:

موزش؛ مقدمه ای برای بانکداری الکترونيکی
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ريسك آموزش همگانی
به ويژه در بحث  را  امروزه موضوع آموزش  بانک های جهان  به هر حال 
بانکداری الکترونيکی به طور جدی دنبال می کنند. بانک آمريکا سال گذشته 
يک برنامه آموزشی را برای آگاهی مشتريان خود از ميزان کارمزدها و جرائم 
تاخير و روش هايی برای فرار از پرداختن آنها به اجرا درآورد. در حالی که 
اين بانک در سال 2006، ميزان 22/4 ميليارد دالر از محل ديرکرد صورت 
حساب کارت های اعتباری و کارمزد استفاده از خودپرداز رقبا کسب کرده 
بود، با اجرای اين برنامه آموزشی تالش کرد تا حتی به قيمت از دست دادن 
چنين درآمدی، اعتماد و رضايت مشتريان خود را جلب کرده و آنها را به سوی 
استفاده بهينه از روش های الکترونيکی برای انجام امور بانکی هدايت کند.

برای دومين بانک بزرگ ايالت متحده انجام چنين کاری با انتقادهايی همراه 
بود، چراکه بيش از نيمی از درآمد ساليانه اين بانک از محل درآمدهای غير بهره 
ای همچون کارمزدها و جريمه های تاخير تامين می شد و قطع اين درآمدها 
می توانست به منزله ضربه مهلکی بر پيکره اين بانک تلقی شود. چنانچه در سه 
ماهه نخست سال 2007 ميالدی، همين درآمدها سبب افزايش پنج درصدی 
عوايد اين بانک در مجموع شده بود. هنوز برای بسياری از کارشناسان دليل 
اجرای چنين طرح آموزش آن هم از سوی بانک مجربی همچون بانک آمريکا 
مشخص نيست اما آنچه آشکار است هزينه ای است که اين بانک تحت عنوان 
طرح »قدری دانش، چيز مفيدی است«، برای جلب اطمينان مشتريان و تشويق 
آنها به استفاده از بانکداری الکترونيکی، پرداخته است. مسلمًا برای مشتريان 
دانستن نحوه قيمت گذاری خدمات الکترونيکی خوشايند است و اگر بانکی 
بتواند تمام مراحل پيچيده اين امر را برای مشتريان خود با زبان ساده توضيح 
دهد، کار سختی انجام داده است. کافی است تصور کنيد انجام چنين کاری در 
کشوری همچون اياالت متحده که کارمزدها به طور سرسام آوری باال هستند 
و نظام بانکی کشور به نحوی است که اجازه رقابت در اين بخش را از بانک ها 
سلب کرده، تا چه حد مشکل و عجيب است، طوری که شايد بتوان اين طرح 
آموزشی را »هشدار به قربانی« ناميد. البته همه اين مخاطرات به نظر مديران 
بانک آمريکا، در برابر آگاهی مشتريان و جذب آنها به سمت خدمات الکترونيکی، 

ناچيز و مقرون به صرفه است.

نظام بانكی؛ مشوق آموزش
البته موضوع آموزش تنها از سوی بانک ها و در قالب تبليغات به مشتريان 
ارائه نمی شود، بلکه نظام بانکی کشورها نيز موضوع آموزش را به طور جدی 
پيگيری می کنند. برای مثال، انجمن بانکداران استراليا )ABA( سال گذشته طی 
اعالميه ای که از سوی بانک مرکزی اين کشور انتشار يافت خواستار آموزش 
همگانی طرز استفاده از 
سـامـانـه هـای جـديـد 
خودپرداز در اين کشور 
آموزش  عنوان  تحت 
مشتريان شد. در دسامبر 
کميسيون  نيز،   2007
قانونگذاری بانک های 
)CBRB(، طرحی  چين 
آمـوزشـی را  بـا هـدف 
آگـاه سـازی مشتـريـان 
در  ريسـک  مفهـوم  از 
خدمـات مـالی کالن با 

روش الکترونيکی، به اجرا گذاشت. در اين طرح برای مشتريان کالن بانک ها روش 
کسب درآمد بيشتر و مديريت ثروت با استفاده از خدمات بانکداری الکترونيکی 
توضيح داده شد. به عالوه، اين کميسيون در سال 2007، سه طرح آموزشی 
ديگر را با موضوع ريسک سرمايه گذاری و دانش مالی با رويکرد بانکداری 
الکترونيکی برای اقشار مختلف مشتريان بانک ها در اين کشور به اجرا گذاشت. 
در سال های اخير با تغييرات تدريجی که در صنعت بانکداری چين رخ داد، 
محصوالت و خدمات جديدی همچون کارت های بانکی، بانکداری الکترونيکی، 
سرمايه گذاری و از اين دست، وارد عرصه بانکداری چين شدند. با اين حال 
آمار کالهبرداری ها نشان می دهد شمار فزاينده خدمات نوين بانکی با ميزان 
اطالعات مردم از کارکرد آنها رابطه معکوس دارد و هر اندازه بر ميزان اين 
محصوالت و خدمات افزوده شود مشتريان بر اثر کمبود آگاهی، بيشتر متضرر 
می شوند.در اين راستا، کميسيون قانونگذاری بانک های چين از تمام بانک ها 
و موسسات مالی فعال در اين کشور خواست تا نخست ريسک تمام محصوالت 
جديد خود را اعالم کنند و در گام بعدی مشتريان خود را برای ارائه خدمت 
مناسب با شرايط آنها دسته بندی کنند. همچنين در گام سوم، بانک ها کارکنان 
بخش بازاريابی خود را به لحاظ کيفی مديريت کنند و اطمينان حاصل کنند در 
معرفی محصوالت و خدمات نوين مالی هيچ گونه اغراق و گزافه گويی صورت 
نگيرد.  بعد از آن و در گام چهارم، خدمات پس از فروش و پشتيبانی را تا حد 
امکان ارتقا دهند و در آخرين گام به همان ميزان که به فروش و جذب منابع 

اهميت می دهند، آموزش همگانی را نيز مهم بدانند.
عالوه بر توصيه های فوق به بانک ها، کميسيون قانونگذاری بانک های چين، 
خود تالش های مداومی را به خصوص از آغاز سال جاری ميالدی به کار 
بسته است. اين تالش ها به ويژه در بخش آموزش های همگانی با هدف 
پرورش مشتريان آگاه برای دريافت خدمات مالی مناسب در يک محيط شفاف 
صورت پذيرفته که از آن جمله می توان به  اضافه کردن ستون »خدمات 
آموزش همگانی« در وب سايت رسمی اين کميسيون و تاسيس »مرکز خدمات 
آموزش همگانی« اشاره کرد که وظيفه اصلی مرکز مذکور، گسيل نيروی آموزش 
همگانی امور بانکی به اقصی نقاط کشور چين و همچنين پايش بانک ها و 

موسسات مالی در زمينه انجام امور آموزشی و اجتماعی است.

آموزش؛ راه بی پايان
موضوع ديگر در بحث آموزش ارتقا ضريب امنيت عمليات بانکداری الکترونيکی 
است. به ويژه در مورد کارت ها و پرداخت های آنالين لزوم امنيت کامپيوترهای 
شخصی مشتريان و همچنين حفظ و نگهداری رمز عبور رخ می نمايد. همينجاست 
که بحث آموزش همگانی برای باال بردن ضريب امنيت بانکداری الکترونيکی 

بيش از هر زمان ديگری آشکار می شود. البته هر آنچه گفته شد تنها 
گوشه ای از اقدامات مفيد صورت گرفته در زمينه آموزش در جهان است. 
تا زمانی که نوآوری و ارائه خدمات نوين بانکی به مشتريان وجود دارد، 
موضوع آموزش هم وجود خواهد داشت. تجربه نشان داده مردم همه 
کشورهای جهان اعم از توسعه يافته، در حال توسعه و يا به اصطالح جهان 
سوم، چه خود سازنده و پديدآورنده فناوری باشند و چه واردکننده آن، به هر 
رو، نيازمند دريافت آموزش های الزم برای اعتماد به اين تازه وارد هستند.

90 درصد مشتريان اين نظرسنجی 
اعالم کردند هيچ گونه عالقه ای بـه 
انجـام امـور بانـکی بـا استفـاده 
بود  اينجـا  ندارند.  از طـرق جديد 
کـه بانـک هـای جهـان احسـاس 
کـردند هزينـه ای که صـرف ارائـه 
خدمات نوين به مشتريان کرده اند، 
جـای منـاسبی صـرف نشـده است.


