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 چکیده

. استآوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران های تابهدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه
ا هاستفاده شد. مصاحبه نیم ساختاری هایمصاحبهو  آمیخته پژوهشجهت دستیابی به این هدف، از روش 

 عالی هایپستکه همگی دارای سوابق اجرایی در انجام گرفت نفر از خبرگان صنعت بانکداری  81با 
ذاری ، تحلیل تم بود که سه مرحله کدگهامصاحبهتحلیل  شیوهسازمانی بودند، و مدل اولیه شناسایی شد. 
 آمدهدستبه هایو مؤلفه، ابعاد تائیدیتحلیل عاملی شیوه آماری در آن صورت گرفت. در ادامه با استفاده از 

ه برای ک دهدمیید قرار گرفت. نتایج  نشان ائتو  بررسی موردکارشناس و خبره در حوزه بانکداری  73 از
آوری سازمانی باید در دو حوزه مدیریت خرد بانکی و مدیریت کالن بانکی در کشور ایجاد و افزایش تاب

 عوامل متعددی را مدنظر قرار داد.

 
؛ صنعت بانکداری؛ مدیریت خرد بانکی؛ مدیریت کالن آوری سازمانیتاب ها:کلیدواژه

 .آوریی تابهاشاخص بانکی؛

 

  

                                                                                                                             
 .83/۰8/8731تاریخ پذیرش مقاله:  ،18/۰1/8733تاریخ دریافت مقاله: 

 8دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی *
 )نویسنده مسئول(                                        ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

Email: h-farsi@sbu.ac.ir 
 *** عضو هیئت علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران



 8731ـ بهار  73مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    26

 
 

 مقدمه .1

است که افراد در شرایط بسیار پیچیده با عدم قطعیت  هاییگیرییمتصماز  متأثردنیای امروز 
در  یاطمیناننا، موجب شده است که هاگیریتصمیم. آشوبناکی حاصل از این کنندیمباال اخذ 

وب داعش در نقاط مختلف دنیا، جنگ در سوریه و آش[. 7] به میزان بسیار زیادی برسد هاپدیده
غیرقانونی،  یهامهاجرتدر آلمان و ترکیه به دلیل  نظمییبعربستان، تروریسم در اروپا، 

ی ترامپ در امریکا، نبرد قدرت در خاورمیانه، اعتصابات کارگری در کشورهای هاگیریتصمیم
 ینیبپیشغیرقابلن پدیده غیرمنتظره و رهبر کره شمالی و هزارا یاهسته هاییشآزمامختلف، 

ازمان ، هر بنگاه و سیاپرمخاطرهدیگر موجب تقویت آشوبناکی محیط شده است. در چنین شرایط 
ین حالت، و در بهتر هاپدیدهمنفی از این  تأثیرباید سعی در حفظ تعادل و بقا با دریافت کمترین 

م حفظ توازن و تعادل در شرایط بنگاه و تبدیل کردن این تهدیدها به فرصت داشته باشد. عد
 هانآسازمان ممکن است منجر به سقوط ارزش سهام، به خطر افتادن منافع و حتی ورشکستگی 

 [.17] شود

و  هاتنشکه هم نقش اثرگذاری و هم نقش اثرپذیری باالیی در  هاسازمانیکی از انواع این 
 کسی بر بازار بر مبتنی اقتصاد در بانکی ظامن سنگین بسیار دارد، بانک است. مسئولیت هاآشوب

 قتصادیا ساختار رکود یا و رشد که کشور اقتصاد اجزای ینترمهم از یکی همواره و نیست پوشیده
 خرید یاصل منبع ،هابانک در موجود یهسرما چراکه. است بانکی نظام میزند، رقم خود فعالیت با را

 اقتصادی واحدهای تمام برای اعتبار ایجاد منبع هاآن اعطایی هایوام و خدمات و محصوالت
 مؤثر هاستفاد و هابانک ینهبه فعالیت بنابراین. هست دولت و هاشرکت مشاغل، ،هاخانواده ازجمله

 هایتیفعال بر آن، تجهیز و سرمایه از یبرداربهره ازجمله اهدافشان تحقق برای بازاریابی ابزار از
 [.17] بود خواهد مؤثر بسیار کشور اقتصاد کلی وضع و اقتصادی مختلف

 درا در گردش پول و ثروت دارن ایکنندهیینتعنقش  ،مالی و خدماتی مؤسسات در نقش هابانک
 أمینت گرهای مالی، نقشواسطه با کارکرد هابانک برخوردارند. ایراندر اقتصاد  اییژهواز جایگاه  و

 طرف کی از بتوانند باید هابانک. را بر عهده دارند بازرگانی و تولیدی واحدهای برای مالی نیازهای
 یصنعت و تولیدی واحدهای به تسهیالت قالب در دیگر طرف از و کنند جذب را خرد هایسرمایه
 رد را خود نقش بتوانند تولیدی واحدهای نتیجه در و شده هاآن تقویت باعث تا بدهند خدمات
 .کنند ایفا درستیبه ملی اقتصاد

 ده،ش اخیر هایسال در بانکداری صنعت در رقابت افزایش سبب که عظیمی تحوالت باوجود
 بعمن ترینمهم که هابانک بهادار، اوراق و بورس بازار همانند مالی بازارهای یتوسعه عدم علت به

 را رکشو اقتصادی توسعه و رشد در خود خطیر نقش ،هستند اقتصادی هایبنگاه مالی تأمین



 

 

 کارا و اتباثب بانکی بخش یک در تنها کلیدی نقش این ایفای آنکه حال و اندکرده حفظ همچنان
 [.1۰] شد خواهد ممکن جامعه مالی منابع و ذخایر بهینه تخصیص و جذب امکان با

-ربی و امریکا، تحریمدر رشد اقتصاد کشور موجب شده است که کشورهای غ هابانکجایگاه 

 ور باکش را در اقتصاد هاآنایرانی وضع نمایند و بدین ترتیب فعالیت  هایبانکرا علیه هایی 
در کشور موجب  هابانکدر کنار ساختار نادرست  هایمتحرمواجه نمایند. همین  زیادیهای دشواری

را تجربه ننماید و این در حالی  رقمییکسال گذشته، نرخ تورم  1۰شده است که ایران در طی 
ین است. هم یدورقم هاآنکشور در دنیا وضعیتی مشابه ایران دارند و نرخ تورم در  13است که تنها 

، و بیشتر از هر زمان دیگری ازپیشیشبدر ایران  هابانکامر موجب شده است که شرایط فعالیت 
و  یرسانخدمتمتعدد و متنوعی را به فرایند فشارهای  هایدشوارهمراه باشد. این  هایییدشواربا 

تقامت باید میزان اس هابانککه برای مقابله با این فشارها،  نمایدیموارد  هابانکمالی  هاییتفعال
 هاییتفعال، نتواند مانع ادامه یجادشدهاو فشارهای  هابحرانخود را تقویت نمایند تا  آوریتابو 

ار نظام بانکی، باز ،گذشته یهاسالدر اقتصاد ایران مالی  تأمین . منابع چهارگانهگردد هابانک
مالی  تأمینبار اصلی  هابانکخارجی بوده است و  گذارییهسرماعمرانی و  یهابودجهبورس، 

به معنی  هابانک پذیرییبآسو  اندداشتهاخیر بر عهده  یهاسالاقتصاد را در  یهابخش
 یهابحرانکه  دهدیمنشان  صورت هایبررسیاز سوی دیگر [. 8۰] استاقتصاد  پذیرییبآس

مالی در کشورهای پیشرفته مانند امریکا، منجر به ایجاد رکود در صنعت بانکداری در سایر کشورها 
ی مال یهابحرانهمچون  ییهاتنشایران شده است. بدین معنی که عدم مقاومت در برابر  ازجمله

 [.88]شود  هابانکبه ایجاد رکود و حتی ورشکستگی منجر  تواندیمسایر کشورها نیز 

ی منجر به رکود و حت تواندیمسازمانی در صنعت بانکی کشور  آوریتابنتایج عدم مطالعه 
تصاد آثار مخربی بر اق تواندمیکشور شود. بحرانی که  هایبانکورشکستگی در  هایبحرانایجاد 

شناسایی  د.به یکدیگر، داشته باش هابانککشور نیز با توجه به وابستگی متقابل اقتصاد دولتی و 
این امکان را به مدیران بانکی بدهد که با شناسایی  تواندمیسازمانی  آوریتاب هایمؤلفهابعاد و 

آن در سازمان و مجموعه خود تالش ، برای افزایش آوریتاب هایمؤلفهنقاط اساسی و ابعاد و 
ا و طرح منسجم و پیوسته برای بهبود شرایط بانکی برای مقابله ب راهبردنمایند و بدین ترتیب یک 

هم از نظر  و یتیکژئوپلو حوادث داشته باشند. با توجه به اینکه موقعیت ایران هم از نظر  هابحران
در معرض  اریدیهسرما یهانظامو مقابله با  یزیاستکبارستجغرافیای طبیعی و هم از نظر مانیفست 

از اولویت و اهمیت بسیار زیادی  هابانک خصوصبه هاسازمان آوریتابخطر و تهاجم است، 
 برخوردار است.

ی را هایمؤلفهباید چه ابعاد و  هابانک که پژوهش این است مسئله، ذکرشدهبا توجه به مطالب 
و ائه دهند را ار یفیتیباکخدمات  بتواند همسازمانی مدنظر داشته باشند تا  آوریتاببرای افزایش 
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بروز ا کافی داشته باشد تا ب آوریتاب، و بالیای طبیعی هابحران، غیرمنتظره هایپدیدههم در برابر 
ورت ص یهاپژوهش نیفتد؟ خطرآن خدمات بانکی به  تبعبه، حیات سازمان و وقایع غیرمنتظره

مطالعه  و اندپرداختهمحقق، از زوایای بسیار محدود به بررسی این موضوع  هاییبررس گرفته طبق
 سازمانی در صنعت بانکی کشور صورت نگرفته است. آوریتاب هایمؤلفهجامعی در حوزه ابعاد و 

در صنعت بانکداری ایران است. با  آوریتاببر همین اساس هدف این پژوهش طراحی مدل 
صنعت بانکداری انجام شد و سپس  آوریتاب ینهزم در هاییبررسیتوجه به هدف پژوهش ابتدا 

با  ییهامصاحبهقرار گرفت. سپس  موردبررسی هابانکو ها در سازمان آوریتاب هایمدل
استفاده از نظرات  صنعت بانکداری انجام گرفت و مدل اولیه با نظرانصاحبکارشناسان و 

، ائیدیتشناسایی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی  با رویکرد تحلیل تم کارشناسان
 نهایی ارائه گردید.مدل که ارتباط کمتری با مدل داشتند از آن حذف و  هاشاخصبرخی 
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

برداشته  1۰۰7در سال  اتویو کان سیرا را ،یدر بستر سازمان یآورتاب حیتوض یگام برا نیاول
 یآورتاب ایباورند که استقامت  نیبر ا هاآنپرداختند.  یآورتاب فیبه تعر یسازمان دگاهیشد که از د

 ایو  یتسیحمله ترور کی اثر، مانند رمنتظرهیاختالل غ کیواکنش به  ییتوانا»عبارت است از: 
 فیوسعه تعار، با توجه به توجودینباا«. است یعیطب اتیبه عمل یابیباز نیچنو هم یعیفاجعه طب کی

 ارائهاز  یناش ایو  یقبل فیبا اشاره به تعار ر،ییتغ یها تنها اندکگزاره شتریدر طول زمان، ب یآورتاب
. [13[ ]87] [78[ ]11] [1[ ]83] کنندیرا دنبال م یوجوه مشترک هاآنهمه  باًیدارند و تقر هایتئور
 ه است.های مختلف بیان شدآوری در حوزهتعاریف تاب برخی از 8جدول در 

 
 پیشین هایبررسیی بر اساس آورتاب. مفهوم 8جدول 

 منبع آوریتعریف تاب

توانایی سیستم در کاهش احتمال یک شوک، کنترل شوک در صورت رخداد )کاهش ناگهانی 
 )بازسازی عملکرد نرمال(. عملکرد( و بازیابی سریع پس از شوک

[3] 

های گاهها و سکونتهای فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ساختمانتوانایی جوامع، سیستم
ی طور سریعها و فشارها که بتواند بهو تحمل ایستادگی در برابر خطرات به وجود آمده از تنش هاآن

 رویارویی کند. هاآنبه عقب برگشت کرده، تهدیدهای آتی را بپذیرد و با 
[3] 

حفظ پیکربندی سازمان یا ایجاد  منظوربهتوانایی سازمان برای رویارویی با اختالالت  عنوانبه
 .کنندیمپیکربندی جدید سازمانی که تناسب بیشتری با شرایط محیطی جدید داشته باشد، یاد 

[18] 

ران یز یا یک بحآمفاجعهآوری به معنی تحمل و مقابله و بازیابی سازمان پس از وقوع یک رخداد تاب
 یا شرایط سخت است.

[83] 

 



 

 

 یآوری اقتصادتاب

 کی مثابهچهار نقش دارد. در علم اقتصاد اغلب به یاقتصاد مبانی نظریدر مجموعه  آوریتاب
اد . در اقتصردیگیمورداشاره قرار م یهای اقتصادشوک هایبررسیاقتصاد جامعه در حوزه  یژگیو

 زهحو نیآوری است. در اتاب یبر رو هالیتحل یاصل تأکید یداری،پا یاصل یژگیو که یشناختبوم
شود: نقل می یندارو یاساس الگو است و بر یشرفتهپ یاربس یمفهوم آوری ازنظرتاب یینتب
 «.است که زنده بماند یدکه نتواند خودش را تطبیق دهد بع یاگونه»

 یآوری اقتصادتاب[. 13] شود فیتعر یاپو یا یستاا صورتبهتواند می اقتصادآوری تاب 8زرُاز نظر 
 یگرد یژگیشوک است. و وقوع در زمان اشفهیدر حفظ وظ یستمس ییتوانا یستا، به معنایا

 تأثیرحت را ت یانمشتر یشترطرف تقاضا است و ب یدهپد یک است که اصوالً ینا یستاآوری اتاب
طرف  الحظاتآوری در مقابل ماز تاب یستاا یفتعر یبترت ین. بددکنندگانیتا تول دهدیقرار م

 [.7] را در بر دارد یاتیح ینهادها یو بازساز یربه تعم یازگیرد که نعرضه قرار می
به کند تا می یدابهبود پ یدشد یاز شوک یستمس یککه  است یسرعتپویا،  یآوری اقتصادتاب
 ینبر ا تلدال یرااست، ز یستمثبات س مفهومشامل  ینمفهوم همچن ین. ابرسدمطلوبش  وضعیت

آن با  ینیتب یآوری اقتصادتاب یگرد تعریف بازگشت به عقب را دارد. ییتوانا یستمه سک دارد
مشخص است.  یدوره زمان یکدر  یاقتصاد ید( در رابطه با تولیرهذخ یجا)به یاناصطالح جر

 یهاییآوری داراکند و تابگیری میوری اندازهبهره یانآوری را برحسب اصطالح جرتاب 1ینگهال
 شتریمسائل ب ینکه ا داندیها مجذب شوک ییتوانا ه( را مربوط بیرساخت)ساختمان، ز یاهیسرما

ت مدت و بلندمدکوتاه یاقتصاد یمبه مفاه یاو پو یستاا آوریتاب .[81] شوندمطرح می یدر مهندس
 یادسازمان، تعد یک یا یوکار انفرادکسب یکمدت در سطح کند. در کوتاهمی یداارتباط پ یزن

هستند. نهاده ثابت معمواًل  یرها متغور ثابت هستند، اما در بلندمدت همه نهادهبهره یهانهاده
ای واسطه یو کاالها یعیکار، منابع طب یرویمانند ن یرمتغ هاینهادهاست.  یزاتو تجه یهسرما

 یا،آوری پوکنند. تاب یداکاهش پ یا یشافزا یراحتتوانند بهمی یگرد یکاالها یدشده در تولاستفاده
د و دهمی ییرتغ ،وریبهره یتدادن ظرف یشافزا لهیوسها را بهدر دسترس بودن همه نهاده یزانم

د. هر چه یابها در دسترس هستند، انطباق میدمدت که در آن همه نهادهبلن یطبا شرا یبترت ینبد
 یکارا صیاز تخص ییسطح نها یکاقتصاد  ینکهآوری کمتر و احتمال اتاب یشتر،های ثابت بنهاده

 .[13] منابع را به دست آورد کمتر است
 یباکتسا یا( ی)ذات یتواند عملکردمی یعبهبود سر یا یانجذب ز ییها، توانادر زمان بحران

ها اناییتو ینا. ها داردمقابله با بحران یمعمول ییاشاره به توانا یآوری ذات( باشد. تابیقی)تطب

                                                                                                                             
8 Rose 

1 Holling 
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 ی،رارریزی بهبود و واکنش اضطمثال، برنامه یکند. برا یداپ یشتواند قبل از حادثه افزامی
 [.81]دهد می یشرا افزا یآوری ذاتهای تابراهبرد

ش مهارت و تال یقاز طر یبحران یطدر شرا یفهحفظ وظ ییاشاره به توانا یقیبتط آوریتاب
وجود  یباشند، اما استثنائات یقیو هم تطب یتوانند هم ذاتآوری میهای تابراهبرد یشترب. دارد یادز

آن، حفر  قییتطب یناست و جانش یاستفاده از آب بطر ی،کشآب لوله یذات ینمثال جانش یدارد. برا
هایی را برای افزایش شاخص 1۰87در سال بورمن و همکاران  است. یدآب جد یهاکردن چاه

پنجاه و دو شاخص توسط  .[3] ارائه نمودند افتهیتوسعهها و کشورهای آوری اقتصادی شرکتتاب
 شده است که عبارتند از: یبندمیتقسها گروه از شاخص 3این محققان به 

ساختار  -1، دولت یاثربخش -7ی، پول یهااستیس صداقت -1ی، مال یهااستیس صداقت -8 
ی خارج استحکام -1، صادرات استقالل -3، صادرات تنوع -1، هابانکصالحیت  -3کلی دولت، 

 ی.خصوص یبده -3و 
 در صنعت بانکداری آوریتاب

 و تولیدی واحدهای برای مالی نیازهای تأمین گرهای مالی، نقشواسطه با کارکرد هابانک
 از و کنند جذب را خرد هایسرمایه طرف یک از بتوانند باید هابانک. را بر عهده دارند بازرگانی

 هاآن تقویت باعث تا بدهند خدمات صنعتی و تولیدی واحدهای به تسهیالت قالب در دیگر طرف
به دلیل  .ندکن ایفا درستیبه ملی اقتصاد در را خود نقش بتوانند تولیدی واحدهای نتیجه در و شده

ه سیستم ارائ ،گذاری و دیگر متغیرها و نهادهادر تولید، مصرف، سرمایه این صنعتنقش بسیار مهم 
 [.11]ها و مدیریت اقتصاد بسیار مهم و اساسی است آور برای مقابله با شوکبانکداری سالم و تاب

جدد م دهیسازمانو  یجذب آشفتگ جهت یستمس ییتوانا»آوری شده تابمباحث ارائه مطابق
اختار، س یفه،هنوز وظ یستمکه سطوریشود بهمی یفشده است، تعر ییرمتحمل تغ کهیدرحال

 یستمس یک ناییتوا ،آوری در ابتداواژه تاب [.81] «را حفظ کند یکسانی هایبازخوردمشخصات و 
ول قسمت ا یرو یدشآوری تأکنوع تاب ینشد. ا یرتفس اشهیجهت بازگشت به حالت اول یماد
مثال  ی، برا[7۰] است اشهیاول یستاییجهت بازگشت به حالت ا یستمس ییتوانا یعنیواکر  یفتعر

 یدشمطرح شد که تأک یاپو یرتفس جیتدرکه هست. به یزیچ یها و نگهدارمقابله کردن با شوک
 کهیمجدد خودش )هنگام دهیسازمانجهت  یستمس ییتوانا یعنی یفروش قسمت دوم تعر

 ستمیتوان در قالب کل سرا می یبانک یستمآوری سموضوع تاب[. 83] شود( استمی ییرمتحمل تغ
 یموردبررس یرانو اقتصاد ا یو تخصص یتجار هایبانک ی،بانک مرکز یعنی یحاکم بر شبکه بانک

در  لیصتفشود که بهبا اقتصاد مطرح می یحالت انتخاب نوع تعامل نظام بانک ینقرار داد که در ا
انک ب یکتوان گفت که می یزن هابانکدر رابطه با  یگرمنظر د یکاما از ؛ خواهد شدادامه بحث 

 یه بانکک شودمیصورت گرفته چنین مشخص  هاییبررسبر اساس است.  یچه نوع بانک آورتاب



 

 

ذاران و گاز اعتماد سپرده هابانک ینها را دارد. ابرابر شوک در یستادگیا ییاست که توانا آورتاب
 ه را دارندوجو یافتدر ییتنش، توانا یهادر طول دوره یحت ینبرخوردار هستند؛ بنابرا گذارانهیسرما

[8.] 
توان در قالب کل سیستم حاکم بر شبکه بانکی یعنی آوری سیستم بانکی را میموضوع تاب
تجاری و تخصصی و اقتصاد ایران موردبررسی قرار داد که در این حالت  یهابانکبانک مرکزی، 

 هاانکباما از یک منظر دیگر در رابطه با ؛ شودانتخاب نوع تعامل نظام بانکی با اقتصاد مطرح می
رفته های صورت گبر اساس بررسی ؟آور چه نوع بانکی استتوان گفت که یک بانک تابنیز می

ا دارد. این ها رآور است که توانایی ایستادگی در برابر شوکه بانکی تابشود کچنین مشخص می
های گذاران برخوردار هستند؛ بنابراین حتی در طول دورهگذاران و سرمایهاز اعتماد سپرده هابانک

 [.8] تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند
دو دهه پایانی  طی یانکسخت ب یهابا بحران ی جهاناز کشورها یبسیار رویاروییاز پس 

ی ـاهکفایت سرمایه را، که به ترکیب و میـزان سـبد دارایـی تدریجبه یبیستم، مقامات بانک قـرن
همین موضوع سبب شده تا . عمده اعمال کردند هایریسکیکی از  عنوانبهبستگی دارد،  کبان

 یم بانکسیست یآورتاب یهاترین شاخصیاصل یکـی از عنوانبهدر حال حاضـر، کفایـت سـرمایه 
 [.81] در نظر گرفته شود

آوری بانکی را در دو گروه کلی های تابخود، شاخص رساله دکتریدر  1۰83در سال الروب 
ارائه  ، نمایی از مدل الروب8. در شکل [1] ی کرده استبنددسته ریزیهای انطباقی و برنامهقابلیت

 شده است.
 

 
 [1] آوری بانکیتاب هایشاخص. 8شکل 

قابلیت های انطباقی

اکاهش تقسیم بندی ها و مرزبندی ه

منابع داخلی سازمان

انکیعالقه، تمایل و درگیری کارکنان ب

دانش و اطالعات

رهبری

نوآوری و خالقیت کارکنان

انتصمیم گیری و اختیار کارکن

رصد و گزارش دهی وضعیت سازمان

قابلیت های برنامه ریزی

راهبردهای برنامه ریزی

مانورهای کاهش استرس

آمادگی پیشگیرانه

منابع خارجی سازمان

اولویت های بازیابی
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دهد که هفت عامل ، نشان میگذاریسیاستو  دانشگاهینظری در دو حوزه  مبانیبررسی 
 [:1]ند از این عوامل عبارت. استمؤثر  بانکی سیستم یآورمهم به شرح زیر بر تاب

ر را د هاییو دارا هاراهبردبانکی با سالمت باال، تنوعی از کارکردها،  هایسیستم :8تنوع .8
 اختیار دارند.

نوع ارتباط مؤسسات مالی با یکدیگر، نحوه جذب یا  :1یاارتباط متقابل و ساختار شبکه .1
 .کندیوارده را تعیین م یهاانتشار شوک

 تواندیافزایش اندازه سیستم مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی، م :7اندازه سیستم مالی .7
 این بخش به بخش واقعی اقتصاد باشد. یهابرای انتقال شوک یترتهدید بزرگ

وع موض هابانکمالی )مانند نوع مطالبات( و غیرمالی  یهاییترکیب دارا :1هاییترکیب دارا .1
 داشته باشد. یآورزیادی بر تاب تأثیر تواندیمهمی است که م

از مشتریان و همچنین سایر نهادهای مالی، از  هابانکمالی  تأمیننوع  :3هاترکیب بدهی .3
 بسیار زیادی بر عملکرد بانک دارد. تأثیرمنظر مواردی مانند سررسید و نرخ بهره، 

کاهش شفافیت از یکسو و افزایش پیچیدگی ابزارهای مالی و  :1پیچیدگی و شفافیت .1
ایجاد  تم مالیریسک زیادی را به شکل نهفته در سیس تواندیارتباطات نهادهای مالی، م

 نماید.

رد بسیار مهمی است که او تعهدات یک بانک، از مو هایینسبت میان دارا :3ضریب اهرم .7
 .نظارتی پسابحران، مطرح شده است یهاالبته بر اساس نگرش

 دارند از جمله: یخاص یهایژگی، وآورتاب هایبانک
 هاانکبکند که در طول دوره تنش، را فراهم می یطیشرا یه: سرمایهو سرما ینگیسپر نقد -

را نسبت به  هاآن ی،گر مالعنوان واسطهبه هابانکرا کاهش دهند. نقش  انشانیتوانند زمی
 .انک شودتواند باعث شکست بمی ینگیکمبود نقد یککند و می ریپذبیآس ینگینقد یهاسکیر

 یطدر شرا ژهیورا به یانو مشتر گذارانهیاعتماد سرما یستند،که سودآور ن ییها: بانکیسودآور -
 .ازندشان بسانباشته یرا با سودها یریکه ذخا یستندقادر ن هاآن یندهند. همچنتنش از دست می
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 یاخالق یدارد و استانداردها یسالم ییساختار حکمروا آورتاببانک  یکخوب:  اییحکمرو -
در  اطییاحت یهابا اقدام هایبانکبه  گذارانهیگذاران و سرماسپرده یزن ینجاکند. در امی یترا رعا

مختلف  یآمده در سطح کشورهاعملبه یهاتالش حاصل اعتماد دارند. یشترطول دوره تنش ب
 یها، واسطههابانکآوری تاب یابیارز یبرا ی،کم یارهایمع از یابه مجموعه یابیدست یجهان برا

 فیتیک یه،سرما یتمعرف کفا یکم یارهایتوان در قالب معرا می یارکان نظام مال یرو سا یمال
 یاتملع یتحساس ینگی،نقد ی،سودآور یریت،مد یداریبانک، ثبات و پا یو ساختار مال هاییدارا

 [.8] ارائه کرد یاساس یهایارمع یرنسبت به مخاطره بازار و سا
کننده در و تعیین یدر دسترس بودن آن، عامل اصل یزانو م یهسرما یت: کفایهسرما یتکفا -
ر اثرگذار ب یماتها و نامالبا نوسان یاروییدر رو یمال یهاو واسطه هابانک یتوانمند یصتشخ

 که انواع مختلف یهسرما یتکفا یهاتوجه به نسبت ینبنابرا؛ رودیاقالم ترازنامه، به شمار م
در نظر  یرهذخ یزانم یابیکامالً سودمند است. ارز ،گیردرا در برمی تیبااهم یمال اطراتمخ

 یندرآاست و در ف یتحائز اهم یارالوصول به کل مطالبات بسمطالبات مشکوک یشده براگرفته
 .دارد یاساس یهر بانک نقش یهسرما یتکفا یابیارز

ط با شده در ارتبامحاسبه یهانسبت یریبانک: اما اعتمادپذ یو ساختار مال ییدارا یفیتک -
و ساختار  هاییدارا یفیتمربوط به ک یهااعتبار مشخصه یزاناز م یتابع یااندازه تا یهسرما یتکفا
بانک  ره یشدن مخاطرات مربوط به ناتوان یداراز موارد، پد یاریدر بس یقتبانک است. در حق یمال
 رونیدارد؛ ازا یشهآن ر یهاییارزش داراموقع تعهدات، در کاهش در بازپرداخت به یواسطه مال یا

 یند. گروهکمهم جلوه می یاربانک بس یو ساختار مال ییدارا یفیتمعرف ک یکم یارهاینظارت بر مع
ه بانک ب یهاییدارا یمکه از تقس یاهرم یهاباورند که توجه به نسبت یننظران بر ااز صاحب

 یسهدر مقا هاییموازنه موجود نرخ رشد دارا یایتواند گومی دیآیحقوق صاحبان سهام آن به دست م
 .باشد یهبا نرخ رشد سرما

ر بر عملکرد مؤث یرمتغ نیتریاساس یدرا با یریتمد یداری: ثبات و پایریتمد یداریثبات و پا -
 ی،یعامل بانک در شناسایرو مد رهیمدئتیه یآن است که توانمند یقتبانک در نظر گرفت. حق

 مچنینو ه یاتدر عمل ییکارا یجادبانک، ا یاتنظارت و کنترل بر مخاطرات عمل ،گیریاندازه
تضمن به بانک، م یتواند ضمن جلب اعتماد عموممی ی،و مقررات حاکم بر نظام بانک ینقوان یترعا

 یکم ارهاییبانک مع یریتمد یداریثبات و پا یابیارز یباشد. در راستا یزآن ن یو بقا یتتداوم فعال
بانک  یهانهیبه نسبت کل هز توانیها منسبت ینا یانو ارائه شده است که از م ینتدو یمتعدد

 .بانک اشاره کرد یبه کل درآمدها
اده بانک مورداستف یسنجش سودآور نهیزم که در ییهانسبت نیتر: از متداولبازده دارایی -

 یریصوبه ت یابیبانک( است. دست یاهیی)نسبت سود خالص به دارا هاییگیرد بازده داراقرار می
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بانک و دامنه مخاطرات مؤثر بر آن مستلزم تأمل در منابع  یو دوام سودآور یداریپا یزانروشن از م
 .و ... است ییاعطا یالتسود؛ مانند درآمد تسه یجادا

 یتائز اهمح یاربس یزبانک ن ینگیشده، اعمال نظارت بر نقد: افزون بر موارد مطرحینگینقد -
اثر  ،یو مال یاقتصاد یماتآن در مواجهه با نامال یبانک بر توانمند ینگیسطح نقد یرااست؛ ز

ات که بر ثب یابعاد نیتراز حساس یکیاساس ادعا شده است که  یندارد. بر هم یامالحظهقابل
 تت اسمدکوتاه یهایدر بازپرداخت بهنگام تعهدات و بده هاآن یدارد، توانمند یادیاثر ز هابانک

[81.] 
 ه پژوهشپیشین

 یآورتاب سنجش 8سنتیننتال یآورتاب شاخص مقاله در 1۰87همکارانش در سال  و بورمن
 یبازارها وتوسعه درحال کشورهای توانایی یریگاندازهو  سنجش جهت شوک، مقابل در کشورها
اند. نموده اقتصادی سیستم کل یآورتاب شاخص طراحی به ، اقدامهاشوک با مقابله در نوظهور
 اییشناس را عواملی توانیم پیشنهادی شاخص کمک به کهاند داده مطالعه نشان این در ایشان

 همقابل و جذب جهت را نوظهور بازارهای وتوسعه درحال کشورهای از زیادی توانایی تعداد که کرد
 متغیر 31 از قتصادا کل یآورتاب شاخص ساخت برای محققان. دهند افزایش خارجی یهاشوکبا 
 نشان 7پایه سرمایه و نسبت 1دارایی کیفیت به مربوط مجموعه در. کردند استفاده مجموعه 8۰ در
 ی،بانک یهاکل وامبه غیرعملیاتی یهاوامو  دارایی به سهام صاحبان حقوق نسبت که دهندیم

. رودیم شمار به کشور یک بانکی و پولی نظام یآورتابارزیابی  جهت مناسب یاازجمله شاخصه
 یجهتوقابل طوربه نوظهور بازارهای وتوسعه درحال که کشورهای دهدیم نشان تحقیق یهاافتهی

 1۰81 تا 8333 بازه در و کرده تقویت خارجی یهاشوک مقابل در را بانکی خود سیستم یآورتاب
 کشورهای برای عوض در و بوده صعودی متوسططور به کشورها این برای شاخص همواره این

ی یک آورکند که تاببورمن در پژوهش خود بیان می .است بوده نزولی شاخص این افتهیتوسعه
 طوربهکشور، تابعی از عوامل مختلفی است. عواملی نظیر زمامداری و نحوه زمامداری یک کشور 

 های مالی و اقتصادی کشور، وضعیت بخشکننده سیاستکل، قدرت نهاد بخصوص نهادهای تعیین
تر وضعیت بخش مالی کشور، وابستگی و تنوع صادرات کشور، دسترسی کلی طوربهبانکداری و 

 [.3] دستنیازاآزاد به بازارهای مالی جهان و مواردی 
با  رانیا یصنعت بانکدار یاعتبار انیز عیبرآورد توزبه  8731مشیری و عبدالشاه در سال 

 هایبانک درالوصول مطالبات معوق و مشکوک یباال زانیمپرداختند.  از آزمون استرساستفاده 
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ا استفاده ب طالعهم نیاست. در ا یبانک ستمیدر س یاعتبار سکیر یحجم باال یدهندهنشان ران،یا
تا فصل دوم  8717 یدوره یط یو صنعت بانکدار یکالن اقتصاد یرهایمتغ یاز اطالعات فصل

 هیاستفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرما اب یاعتبار سکیاز ر یناش یهاانی، ز8733
 کسیر یابیشوند. گام اول در ارزمشخص می هیاسترس و پا یوهایتحت سنار هابانک ازیموردن
نکول  کارلو، احتماالت-مونت یسازهیاحتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شب نیتخم ،یاعتبار

 عیپس توزشوند. سمی یسازهیاسترس شب یوهایسنار و هیپا یویتحت سنار سالهکی یدر افق زمان
 نیا یبرا شود.از نکول محاسبه می یناش انیدر معرض نکول و ز ریبا استفاده از مقاد یپرتفو انیز

صورت ههر وام ب یبرا معرض نکول در ریشود که مقادساخته می یفرض یپرتفو کیابتدا  زیهدف ن
ر نظر گرفته مقدار ثابت د زیاز نکول ن یناش انیاند و مقدار زشده نییتع کنواختی عیبا توز یتصادف

 یهاونیرگرس لسون،یو یاحتمال نکول، عالوه بر مدل خط یمعادله نیتخم یبراشده است. 
 وها،ینارس یتمام یبرا انیز یهاعیدهند توزنشان می جنتایاند. مورداستفاده قرار گرفته زیچندک ن

 لسونیبه مدل و کینزد اریبس %3۰چندک  ونیدر رگرس انیچوله به سمت راست هستند. مقدار ز
 قتیمتفاوت است. در حق لسونیبا مدل و %3۰و  %8۰چندک  یهاونیدر رگرس انیز اراست، اما مقد

 زده است نیرا کمتر از حد تخم 3/۰چندک  انیاز حد و ز ترشیرا ب 8/۰چندک  انیز لسون،یمدل و
[11.] 

آوری برای تاب هابانکساختار در پژوهشی به بررسی  1۰81در سال  8شکفی و همکاران
ودند. طراحی نم شودپذیری میو انعطاف یداریپا شیمنجر به افزا که ی رااساده پرداختند و ساختار

مثبت و  اثر متقابل یادیبا تعداد ز هادهیپدت گرفته است. این طراحی بر اساس تئوری شبکه صور
 ییوندهایپ متشکل از شبکه کیتعامالت،  دهیچیپ فیط نیشوند. امتصل می گریکدیبه  یمنف

ها ولتدروابط استثمارگرانه کشورها و به اختالالت، مانند  یکیواکنش جوامع اکولوژ انیاست که م
 یهادر مطالعه شبکه یادیز یهاشرفتیگذشته پ یها. در دههدهدمیرخ  ،ییآب و هوا راتییتغ و یا

ی ی کافی برای بررس، اطالعات و ابزارهاوجودنیصورت گرفته است. باا یادهیچیپ یطیمحستیز
 زی( و ن«چندگانه یهاشبکه»مثال،  رایها )بگونه نیمختلف تعامل ب یالگوها ترقیتا دق و طراحی

که به  یاشبکه یمارآ یساز. با استفاده از مدلوجود نداشته استجامعه  ییایپو یآن برا یامدهایپ
 کی در این پژوهشگوناگون است،  یوندهایشود و شامل پاعمال می یطیمحستیشبکه جامع ز

ختار سا یدهد. جامعه دارا، ارائه میرسدیها به نظر ماز گونه «کامل»به آنچه که بانک  ینگاه اجمال
 یاونهگ یهایژگیاز و یاطور گستردهمنسجم و به ،یوره است که از نظر طبقاتچندمنظ یچندبعد

 ریغ یگوال نیدهد که انشان می یکینامید یهایسازهیشب ن،یبینی است. عالوه بر اقابل پیش
، شودداده می شیوب غذا نما یبر رو یکیتراف ریمتنوع غ یهاچطور تداخل نکهیاز ا یتصادف
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با انتظارات  سهیدر مقا شتریب ی ارتباطیهاشبکه زانیباالتر و م یهاتواند به حفظ استحکام گونهمی
 [.83] به انقراض دارد شتریبه ارتقاء ب لیکمک کند و تما یاحتمال

 هایبانکتجربه با بررسی انجام شده،  1۰83که در سال برگالند و ماکینن در پژوهش خود 
 کیبا استفاده از  هاآن ؟گیرندمی ادی یاز بحران مال هابانک ایآ، مشخص کردند که شمال اروپا

 ییااروپ هایبانکفنالند، نروژ و سوئد و کشورهای اسکاندیناوی شامل  مجموعه داده بزرگ پانل
سایر  ینپیش هایبحران از تجربه توانندمی هابانک ایکه آ بررسی کردند، 1۰8۰-8331دوره  یبرا

 این محققان یدیکل هاییافته شوند؟ آورتاب دیشد یبحران مالدرس گرفته و در برابر  هابانک
 یهشمال اروپا بازد هایبانک ،یو عوامل کالن اقتصاد یبانک هایویژگیاست که پس از کنترل 

 [.7] اندداشته 1۰۰1در طول بحران  گرید ییاروپا هایبانکنسبت به  یشتریب یو ثبات مال شتریب
 

 پژوهش شناسیروش .3

 .بی به هدف پژوهش استفاده شده استدر پژوهش حاضر از راهبرد پژوهش آمیخته برای دستیا
نیمه ساختار یافته استفاده شد. این  هایمصاحبه، از پژوهشمورد نیاز  هایدادهبرای گردآوری 

نفر از کارشناسان و خبرگان در حوزه بانکداری در سطح کالن کشور انجام شد. از  81با  هامصاحبه
 نیبدمصاحبه پس از آن صورت گرفت.  1و  هادادهمصاحبه تا رسیدن به حد اشباع  8۰این بین 

 هایکباندر  یسازمان آوریتابمدل  هایمؤلفهابعاد و  ییمصاحبه و شناسا یافراد برا نیا بیترت
 یانکدار، در موسسه بهاآنو در دفتر  یقرار قبل نییافراد با تع نیخاب شدند. مصاحبه با اکشور انت

به طول  ساعت 7تا  8 نیانجام گرفت. مصاحبه با افراد ب یحضور صورتبهاز محل کار  رونیب ای
 ضبط گردید تا در صورت شوندگانمصاحبهاجازه از  کسب صورت گرفته با هایمصاحبه. دیانجام
ل ، از تحلیهامصاحبهشده از  آوریجمع هایداده وتحلیلبررسیبرای  به آن مراجعه شود. مجدداًنیاز 

 هاداده وندر موجود( هاتم) یالگوها انیو ب لیتحل ن،ییتع یبرا یتِم روش لیتحلتم استفاده شد. 
اما ؛ کندیم فیتوص اتیو در قالب جزئ دهیسازمان را هاروش در حداقل خود داده نای. است

در این تکنیک [. 1] کند ریمختلف موضوع پژوهش را تفس هایفراتر رفته و جنبه نیتواند از ایم
ن . سپس از بیشودمیاستخراج  هاآنابتدا کدگذاری شده و سپس مفاهیم فرعی و اصلی از  هاداده

گرفته،  صورت بندیطبقهو مدل نهایی بر اساس  شوندمیایجاد  هامقولهاصلی یا  هایطبقهمفاهیم 
، از روش پایایی بازآزمایی و روش توافق درون هامصاحبهبه منظور سنجش پایایی  .شودمیطراحی 

کدگذاری شده، دو  هایمصاحبه. برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین [13]موضوعی استفاده شد 
کدگذاری شد و توافق درونی بازآزمایی نزدیک به  مجدداًمصاحبه انتخاب شد و پس از یک هفته 

 مجزا صورتبهدرصد محاسبه شد. همچنین از دو محقق همکار درخواست شد تا دو مصاحبه را  33



 

 

 33و  33کدگذاری نمایند و توافق درونی کدگذاری محققان با کدگذاری محققان همکار به ترتیب 
 و پایا است. قبولقابلدرصد باشد  1۰درصد محاسبه شد که چنانچه توافق باالتر از 

اده استف تائیدیآماری تحلیل عاملی  روشمدل پژوهش از  تائیدهمچنین در ادامه به منظور 
روایی و پایایی آن،  تائیدگویه طراحی شده و پس از  833حاوی  ایپرسشنامهشد. به همین منظور 

 توزیع شد. بین جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان بانکی کشور،
 

 هایافتهها و تحلیل داده .4

های بر اساس تحلیل مصاحبه هامقولهمفاهیم و  گیریشکلو در این بخش نتایج کدگذاری باز 
 .(1)جدول  ارائه شده استانجام شده با خبرگان، با رویکرد تحلیل تم 

 
 . تعیین مقوالت فرعی و اصلی1جدول 

 مفاهیم کدهای اولیه
ی هامقوله

 فرعی

ی هامقوله

 اصلی

به پورتفوی اعتباری، پیشگیری از وقوع بحران نقدینگی،  بخشیتنوع
تابعی از  مانند هاسپرده، تقویت نرخ جلوگیری از سیال شدن منابع بانکی

نرخ تسهیالت، مدیریت نقدینگی، افزایش امکان نقدشوندگی منابع 
 ینگیحجم نقدی، نگینقد هاینسبتمالی، 

مدیریت 
 نقدینگی

ی
مال

 

ی
نک

 با
رد

 خ
ت

ری
دی

م
 

، ایجاد تعادل در نسبت اهرمی سرمایه و بازدهی، دارایی کفایت سرمایه
، مدیریت هیسپر سرما، جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی، هابانک

 دارایی

مدیریت 
 سرمایه

اعتبارسنجی وثایق  هایروشمدیریت مطالبات معوقه بانکی، تقویت 
بانکی، عدم رعایت ضوابط در ارائه تسهیالت، لزوم نظارت بر تسهیالت، 

 یودآورس هاینسبتنظارت بر پرداخت تسهیالت، کنترل وثایق بانکی، 

مدیریت 
صحیح 

مطالبات 
 معوقه

مدیریت  ،تشکیل کمیته دائمی ریسک، مدیریت ریسک درماندگی مالی
 تیریمدی، اعتبار سکیر تیریمد، استانداردهای مالی یترعا ریسک،

ی، اتیعمل سکیر تیریمد، تمرکز سکیر تیریمد، ایسامانه سکیر
 تیریمد، در سطح مؤسسه سکیر تیریمد، قیتطب سکیر تیریمد
 و منفعت نهیهز لیتحل، مدیریت ریسک نقدینگی، بازار سکیر

مدیریت 
 ریسک

پیشگیری از بروز شایعه و مدیریت شایعه، کنترل شایعه، مدیریت شایعه، 
 و مطبوعات هارسانههوشمندی در استفاده از 

مدیریت 
 شایعه

ت
طا

تبا
 ار

 و
ت

عا
ال

اط
 

ر سیستم اطالعات مالی د سازییکپارچه، بانکیبینتقویت ارتباطات 
کشور، توجه به سیستم فناوری اطالعات بانکی، توسعه هدفمند فناوری 
اطالعات، لزوم تعامل با سیستم مالی دنیا، توسعه مدیریت دانش، توسعه 

 هایسیستم
اطالعاتی و 

 ارتباطاتی
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 مفاهیم کدهای اولیه
ی هامقوله

 فرعی

ی هامقوله

 اصلی

ده بودن بانکی، زیان افزارهاینرمتوسعه  ،دانش گذاریاشتراکبه 
 خدمات انفورماتیک

در شرایط بحران، تشکیل سریع کمیته مدیریت  گیریتصمیمسرعت در 
بحران در زمان وقوع رخداد، پیشگیری از وقوع شوک بانکی، 

هوشمند و اقدام سریع، اقدامات آنی برای بازگرداندن  گیریتصمیم
 برنامه مقابله با بحرانسریع بانک،  پذیریتطبیقاعتماد عمومی، 

مدیریت 
ی بحران

رد
هب

را
 

مالی عمده، تقویت  تأمینمالی از بازار سرمایه، تقویت  تأمینکاهش 
مدیریت منابع مالی ، عمده مالی کنندگانتأمین، مالی تأمینزنجیره 

ابع تمرکز بر من، مالی تأمینمناسب  هایگزینهافزایش ابزار و ، بانکی
 تیریمدی، مال تأمینعمق ، منابع چندگانه، استفاده از داخلی بانک

 یبانکبیناز بازار  یمال تأمینکاهش مخاطره ، منابع و مصارف حیصح

مدیریت منابع 
 مالی

ه 
یر

ج
زن

ن
می

تأ
 

، پرهیز مدیران اقتصادی از شعار و ژست، هابانکبودن مدیریت  ایحرفه
در خصوص توازن بین  گیریتصمیم، هابانکعلمی شدن مدیریت 

، هابانک، تخصصی شدن مدیریت متنوع و تخصصی شدن خدمات
اهمیت به مدیریت دانش، توسعه سرمایه انسانی، رعایت اخالقیات در 

شاوران ، استفاده از مساالریشایستهی مدیریتی، نیاز به هاگیریتصمیم
 قوی و متخصص

 هایویژگی
 مدیریتی

ی
سان

 ان
بع

منا
 

مر، تابعه، نظارت مست هایشرکتپیشگیری از تقلب در بانک، مدیریت 
پیشگیری از وقوع فساد مدیریتی، وجود نظارت و کنترل توسط اداره 

لزوم ، سادف ایسامانهکنترل ، کارکنان یتبان سکیرحسابرسی، مدیریت 
 یگزارشگری، نظارت یهاشاخص تیرعای، مال هایصورت تیشفاف

 یمال

پیشگیری و 
کنترل فساد 

 در بانک

رل
کنت

و 
ت 

ار
نظ

 

 بررسی تجارب ،اختالالت بینیپیشرصد مشکالت مربوط به بازار و 
شوک و  بینیپیش، هاآنو استخراج علل موفقیت  هابانکگذشته 

اخت برای آن، شن ریزیبرنامهو  هاتحریم تأثیر، شناسایی آمادگی قبلی
ایی ، شناسایسامانهو نگاه  ایسامانه سازیشبیهآگاهانه مناسبات بازار، 

، توانایی مقابله با هابانکبر عملکرد  مؤثر محیطیزیستخطرات 
م نظی، اقتصاد هایشوکتوجه به ، ویسنار لیتحلحمالت سایبری، 

 ، بررسی نوسانات بازاربازار

رصد و 
 بینیپیش

 مشکالت

نهادی، نیاز به تغییر مدل تجاری، لزوم پویاسازی  هایارزشتغییر 
تفکر پویا در مدیران، استفاده از  گیریشکلسیستم بانکی، لزوم 

 روزبهارزیابی عملکرد  هایمدل

 نیاز به تغییر و
 پویایی

 تغییر

، یاختصاص یبانکداری، شرکت یبانکدار، هابانک وکارکسبمدل 
سازمان بانک و ، کوچک هایشرکت یبانکدار، گذاریسرمایه یبانکدار

 روکاکسب یالگو، وکارکسبمدل ، وکارکسب یتناسب آن با الگو
 هابانک

ساختار 
 وکارکسب
 بانک

 وکارکسب

ت 
ری

دی
م

ی
نک

 با
ن

ال
ک

 



 

 

 مفاهیم کدهای اولیه
ی هامقوله

 فرعی

ی هامقوله

 اصلی

، االریسشایستهبر نظام  تأکیدافزایش تغییرات مدیریتی، طراحی و 
داخالت م، وابستگی نظام بانکی به حاکمیتترجیحات سیاسی مدیران، 

، مدیران گریالبی، سیاسی بودن تصمیمات مدیران، قدرت حاکمیت
 به دولت، کوتاه بودن طول هابانکسیاسی، وابستگی مدیران  هایالبی

 تیریثبات مدعمر مدیران، 

تغییرات و 
ترجیحات 

 سیاسی

 سیاسی
رابطه مناسب بانک با دولت، باال بودن انتظارات از سیستم بانکی کشور، 

اقتصادی، رابطه دولت با بانک، نگاه دولت به سیستم  ریزیبرنامهلزوم 
با  هابانکرابطه بانکی، تعریف رسالت و جایگاه دقیق و شفاف بانک، 

 حاکمیت

ارتباطات 
 بانک با دولت

وجود فساد کارکنان، وجود نظارت و کنترل توسط اداره حسابرسی، 
رد نظارت بر عملک، سامانمند، کنترل فساد هابانک یبرگزارشدهنظارت 

، نظارت بر عملکرد جلوگیری از رشد دارایی موهومی بانک، هابانک
 کارشناسان، مقابله با فساد اداری، ضعف در نظارت و وجود فساد

فساد سیستم 
 کالن بانکی

 کنترلی

ورود سریع بانک مرکزی و پیشگیری از سرایت، ساختار حاکمیت 
 گذاریسیاستهرم  رأسدر  گذارسیاستشرکتی منسجم، عزم مدیران 
ک ، کنترل نرخ بهره، ثبات رویه بانهابانکبه شناسایی و مقابله با زیان 

در بانک  گذاریسیاستمرکزی، لزوم تفکیک حوزه نظارت از حوزه 
مرکزی، رفتار متناقض و دوگانه بانک مرکزی، عدم مداخله مستقیم 

ک بان یکنندگ تیرینقش مد، هابانکبانک مرکزی، لزوم استقالل 
 یمرکز

ساختار 
حاکمیت 

 شرکتی بانک
 حاکمیتی

ضرورت اصالح قوانین بانکی کشور، لزوم ایجاد بستر قانونی برای 
 گذاریسیاست، نیاز به شفافیت، هابانکفعالیت و نظارت بر عملکرد 

هوشمند در سطح کالن، استفاده از رویکرد بانکداری اسالمی، بستر 
بانک مرکزی،  گذاریقانونقوانین و مقررات، اصالح قوانین بانکی، 

ل حبانک مرکزی،  کنندگیتنظیمتقویت بازار بدهی، افزایش قدرت 
، لزوم نظارت بر عملکرد بانک مرکزی، احتیاط هابانک یتعارضات ذات

ن به جای بازدارندگی، لزوم شفافیت در گزارش دهی محور شدن قوانی
و  ، قوانینگذاریسیاستبر اساس شاخص، لزوم وحدت  هابانکعملکرد 

 یاطیمقررات احت

 گذاریسیاست
و قوانین 

 بانکی کشور

سیاستی 

 و قانونی

 
 1صورت گرفته، مشخص شد که کدهای شناسایی شده در قالب  هایکدگذاریبا توجه به 

 دتائیشدند. بر همین اساس در ادامه به  بندیدستهعامل فرعی  81عامل میانی و  81عامل اصلی، 
 پرداخته شد. SmartPLS افزارنرمو  تائیدیمدل نهایی شده با استفاده از تحلیل عاملی 

 سازمانی آوریتابتحلیل نتایج سازه 
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دوگانه مدل شامل مدیریت خرد و های فرعی در این بخش به منظور بررسی مدل، ابتدا سازه
کالن موردبررسی قرار گرفت و معناداری و میزان بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار موردبررسی 

ها تائید نشد، از مدل حذف گردید و مدل گرفت. سپس برخی از متغیرها که معناداری رابطه آن قرار
های فرعی رد هایی که در سازهمؤلفه صورت کلی در مرتبه دوم بررسی شد. در ادامه با حذفبه

زمانی آوری سااثر شناخته شد، در این بخش به بررسی سازه کلی تابها بیشدند و بار عاملی آن
متشکل از دو سازه فرعی مدیریت خرد و مدیریت کالن در حوزه بانک که منجر به افزایش 

 ت.شود، پرداخته شده اسهای کشور میآوری سازمانی در بانکتاب

 
 آوری در صنعت بانکی کشورهای تاب. مدل مرتبه دوم ابعاد و مؤلفه7شکل 

 
ی هاشاخص 7همچنین در جدول طراحی شد.  7مدل نهایی بارهای عاملی مرتبه دوم به شکل 

 برازش مدل نهایی ارائه شده است.
 

 کشور هایبانک آوریتابهای برازش مدل نهایی شاخص. 7جدول 

 RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI آزادی/کای دودرجه  شاخص

 38/۰ 3۰/۰ 3۰/۰ 38/۰ 38/۰ ۰11/۰ 113/8 شدهمقدار محاسبه

 ≥3۰/۰ ≥3۰/۰ ≥3۰/۰ ≥3۰/۰ ≥3۰/۰ ≤8/۰ ≤7 قبولقابلسطح 

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه

 
 که مشخص شده است، مدل در حالت کلی دارای تناسب کافی است. طورهمان

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

د. ایران پرداخته ش هایبانکسازمانی در  آوریتاب شناسایی توانمندسازیدر این پژوهش به 
 سازمانی آوریتابصورت گرفته نشان داد که یک مدل جامع در  هایبررسیو  هامصاحبهنتایج 



 

 

بعد اصلی را در نظر داشته باشد. نخست بعد مدیریت خرد بانکی  دونکداری کشور باید در صنعت با
 هایمؤلفهکشور را دارد.  هایبانکقابلیت مدیریت در سطح هر یک از  نوعاًآن  هایمؤلفهاست که 

 تیریمدی، نگینقد تیریمدمتغیر  1ی )با مالاین بعد در سطح بنگاهی هستند و شامل مدیریت 
دیریت ، مو ارتباطات اطالعات(، مدیریت سکیر تیریمدو  مطالبات معوقه حیصح تیریمد، هیسرما

و  کنترل و نظارتی و تمرکز بر انسان منابعبانکی، مدیریت  تأمین رهیزنجبنگاه، مدیریت  راهبرد
د و متغیرها در سطح بنگاهی بانک وجو هامؤلفهعد قابلیت مدیریت . در این بُاست رییتغمدیریت 

 دارد.
 هاؤلفهمبانکی است.  گذاریسیاستدر حوزه سطح دوم مربوط به مدیریت کالن بانکی است که 

در  گذاریسیاستو متغیرهای این بعد از حوزه اختیار یک بانک خارج بوده و نیازمند مدیریت و 
سطحی فراتر از سطح بنگاه است. در این سطح مدیریت بانکی کشور قرار دارد که وظیفه مدیریت 

اصلی این سطح عبارتند از تغییرات در  هایمؤلفهرا به عهده دارد.  گذاریسیاستن بانکی و کال
ای کنترلی و نظارتی، متغیره هاییاستسبانکی در کشور، متغیرهای سیاسی،  وکارکسبحوزه 

 .گذاریقانونو  گذاریسیاستمربوط به  هایمؤلفهحاکمیتی و 
در حوزه صنعت بانکداری کشور،  یآورتاب، برای افزایش آمدهدستبهبر اساس نتایج 

ز ا زیر بر اساس نتایج صورت گرفته هایپیشنهادسطح باید صورت پذیرد.  دودر  گیرییمتصم
 :گرددیمارائه  مصاحبه با خبرگان استخراج شده و

 سطح خرد ای درهپیشنهاد

بانکی و  هاییهسرمامدیریت  با کنترل مدیریت نقدینگی بانکی، کشور هایبانکمدیران  (8
و  روزهب هاییفناورمدیریت مطالبات معوقه با استفاده از  سازیینهبهجذب منابع نوین بانکی، 

، به نحو هاتیفعالاعتبارسنجی مشتریان و مدیریت بهینه ریسک با در نظر گرفتن میزان ریسک 
زایش برای مقابله با شرایط بحرانی اف هابانکرا مدیریت نمایند تا توان  هابانکمطلوبی بخش مالی 

 یابد.
 سازیبهینهدر  یمؤثرگام  ICT هاییرساختزو  روزبه هایفناوریمدیران با استفاده از  (1

بردارند تا بتوانند هم سرعت گردش اطالعات را افزایش  هابانکگردش اطالعات و ارتباطات در 
 ن بروز شایعه در زمان بحران را کاهش دهند.دهند و هم صحت اطالعات را تضمین نمایند تا امکا

سریع در زمان وقوع بحران طراحی کنند تا در صورت  گیرییمتصمرا برای  اییتهکممدیران  (7
 گرفته شود. سرعتبهلزوم، تصمیمات بدون فوت وقت و 

تا حد امکان به منابع مالی خود تنوع داده و از  کنندگانینتأممدیران برای کاهش نیاز به  (1
استفاده نمایند تا از این طریق در صورت بروز حادثه در برخی  تأمینرویکردهای مختلفی برای 

 خود را ترمیم نماید. یعاًسرمنابع، بانک دچار بحران نشده و بتواند 



 8731ـ بهار  73مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    31

 
 

دقت نموده و سعی در برگزیدن  شدتبهدر جذب و آموزش مدیران عالی خود  هابانک (3
از مشاوران خبره  یریگبهرهامور بانک را نمایند. همچنین  یدارسکانمناسب جهت  هایینهگز

مدیران  را در گیرییمتصم سازیبهینهتا حدی امکان  تواندیمبانکی در سطوح عالی بانک نیز 
 افزایش دهد.

 ساد در سیستم داشته باشند.با تقویت نظارت و کنترل سعی در کاهش ف هابانک (1
 هاانکبمدیران در تالش برای تغییر و کاهش اینرسی سازمانی باشند و ماهیت ایستا بودن  (3

 زمان است. ینترکوتاهرا تغییر دهند زیرا در صورت بروز بحران، نیاز به تغییر در 
 سطح کالن در هاپیشنهاد

طراحی و  هابانک یوکارکسب یهامدل در حوزهرا  ییهاطرحمسئوالن بانک مرکزی،  (8
مطرح و موفق جهانی باشد و هم  هایبانک وکارکسب هایمدلتدوین نمایند که هم برگرفته از 

 قابلیت به کارگیری در کشور را داشته باشد.
راهم ف را پس از آزمون سطح بلوغ آنها، هابانک گیریتصمیمبانک مرکزی زمینه استقالل  (1

 به یکدیگر را تا حد ممکن کاهش دهد. هابانکی شدید دولت و نماید و وابستگ
در سطوح مختلف، شفافیت، نظارت و کنترل به حداکثر  گذاریقانونو  گذاریسیاستبا  (7

  ممکن افزایش یابد.
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