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چكیده
بررسی تاریخچهي شکلگیري نظام بانکی در ایران نشان میدهد که بانکداري در ایران چهاار مرلهاه را تشا
سر گذاشته اس که در هر مرلهه بنابر موقعی سیاسی کشور ،داراي ویژگیها و تفاوتهاي خاصی بوده اس کاه
آنها را از هم متمایز می سازد .اما آنچه مسهم اس تس از گذش بیش از یکصد سال از راه اندازي اولین بانا هاا
در ایران هنوز بانکداري در ایران با نقاط ضعف بسیاري مواجه اس  .لذا ارزیابی عمهکرد دانش محور نظام بانکاداري
در چارچوب رویکرد منابع انسانی جه رفع نقاط ضعف آن کم کرده و سودمند اس .
در ا ین تحقیق با استفاده از ترسشنامه کمی منابع مورد نیاز جه بهبود نقاط ضعف بانکداري در ایران مورد
بررسی قرار گرفته اس  .نتیجه آزمون داده هاي به دس آمده از ترسشنامه نشان می دهد منابع انسانی ،مالی و
سازمانی مهمترین منابع مورد نیاز جه بهبود نقاط ضعف بانکداري در ایران می باشند.
واژههای کلیدی :بانکداري ،منابع ،ارزیابی عمهکرد.
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 -1مقدمه
همزمان با تیشرف تکنولوژي و فرآیندها ،صنع
بانکداري در ساختار اقتصادي و نظام باانکی کشاورها
نیااز دچااار ت ییاار و تحااو ت اساساای گشااته اس ا .
همچنین با توجه به افازایش جنباه رقاابتی در نظاام
بانکی رویکردها و استراتژي هاي ناوینی جها بهاره
برداري و افزایش توان اقتصادي بان ها و موسساات
مالی در لال تدوین اس  .با توجه به ت ییر ساختار و
قوانین بان ها طی دو دهاه گذشاته ،جنباه رقاابتی
میان بان ها بطور فزاینده اي گسترش یافته اسا و
کیفی خدمات ارائه شده به عنوان ی معیار مهام از
عمهکارد سااازمان ،موسساات مااالی و باانکی در نظاار
گرفته شده اس  .با بررسی صورتهاي ماالی بانکهااي
تجااري خصوصای درایااران طای ساالهاي  78تااا 22
کاااهش محسااوم سااهم درصااد تسااهیالت ریااالی
مشخص اس  .از طرفی تحهیل ها نشان می دهد تنها
 12درصد سود بانکهاي نظام بانکی لاصل درآمدهاي
غیرمشاع اس  .باه عباارتی دیگار تقریباا  77درصاد
درآمدهاي بانکها لاصل درآمدهاي مشااع مای باشاد
که سهم عمده اي از این درآمدها مرباوط باه ساهرده
گذاران بانکها می باشد ،از طرفای نگااهی باه نساب
هزینه به درآمد بانکها نشان می دهد ساهم عماده از
سودآوري بانکها صرف هزیناه هااي بانکهاا از جمهاه
هزینه نیروي انسانی می شود .در نهای با نگااهی باه
میانگین لاشیه خالص سود تسهیالت باانکی کاه در
سالهاي اخیر نزدی به  2درصد اس نتیجاه گیاري
می شود سودآوري بانکها از محل کسب و کاار اصاهی
آنها رو به خطر اس  .شااخص هرفینادال کاه نشاان
دهنده میزان شدت رقابا در صانع را نشاان مای
دهد در صنع تامین ماالی ایاران  258اسا و ایان
نشان از افزایش رقاب در ایان صانع اسا  .وجاود
چنین شرایطی از یکساو ضارورت شاناخ اهاداف و
استراتژي هاي رقابتی و از ساوي دیگار لازوم ت ییار
استراتژي را در این صنع مورد توجه قرار می دهاد.
اما براي هار ت ییار و تحاولی نیااز باه مناابع اسا ،
بنابراین بان ها جه ت ییر وضعی خاود در اولاین
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گام می بایس مهمترین نقاط ضعف خود را توشاش
دهند ،لذا شناسایی منابع زم براي رفع نقاط ضاعف
ضاروري اسا بنااابراین هادف اصااهی ایاان تااژوهش
شناسایی منابع زم جه رفع نقاط ضعف اس .
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
فعالی بان ها و به طور کهی صانع بانکاداري،
بیگمان یکی از اساسیترین فعالی ها در بخشهااي
اقتصااد هار کشاور محساوب مایشاود .بانا هااا در
بازارهالی مالی اهمی فراوانی دارند ،مهم ترین دلیال
اهمی آنها را میتاوان باه صاورت یال بیاان کارد
بان ها منابع مالی را از دس کسانی که داراي ماازاد
این منابع هستند ِ ،یعنی تساندازکنندگان باه دسا
کسانی میرسانند که کمباود مناابع ماالی دارناد .در
نتیجه بان ها باعث افزایش سرمایهگذاري و تولیاد و
بهبود رشد اقتصادي میشوند.
میانجیهاي ماالی معماو خ خادمات کاارگزاري و
تبدیل داراییها را انجام میدهند & (Bhattacharya
) .Thakor, 1993مزایاي کاارگزاري از صارفه هزیناه
تولید اطالعات در آن نشأت میگیرد .این صرفه از دو
محل عاید میشود ،اول اینکه کارگزار داراي مهاارت-
هاي خاصی در تفسیر عالم هاي تیچیاده و رریاف
اس ا و دوم ،کااارگزار از ویژگاای قابهی ا بازاسااتفاده
مقطعی (میان مشتریان) و زمانی اطالعات بهره مای-
گیرد ).(Chan, Greenbaum, & Thakor, 1986
ادبیات نظري در مورد بنگاه بان را مایتاوان باه
دو بخش تقسایم کارد .یا بخاش ،وجاود بانا را
بدیهی فرض کرده و بر جنبههایی خاا از عمهیاات
آن تمرکز میکند .بخش دیگر اصو خ بر د یال وجاود
بان  ،یا انتزاعیتر از آن ،بر شرایطی که به موجب آن
وجود میانجیگر ضروري میشود ،تمرکز میکناد .در
بخش دوم ،کاه معماو خ تحا عناوان «نظریاههااي
میانجیگري ماالی» شاناخته مایشاود ،هزیناههااي
مباد ت و مسایل مربوط به اطالعات ناکامل ،عالم -
دهی به بازار و از این قبیل اهمی مییابد .بیشاترین
ارجاعات در این بخش در لوزهي هزینههاي مباد ت
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بااه بنسااتون و اساامی ( ،)1281در لااوزه اطالعاات
نامتقاارن و عالما دهای باه لالناد و تایاال (،)1288
کمهباال و کراکاااو ( ،)1271دیامونااد ( )1274و فامااا
( ،)1275و در بحث بیمه نقدشاوندگی باه دیاموناد و
دیبویگ ( )1273صورت گرفته اسا  .جالاب اینکاه،
مرز میان ایان دو بخاش تژوهشای باه نحاوي مابهم
اس  ،به طوریکه بحث اطالعات ناکامل و عالم دهی
در مطالعات اخیر مربوط به تعهدات وامی ،جیرهبندي
اعتبااري و واااایق کااه در میااان نظریااههاااي محا
میانجیگري مالی قرار نمیگیرند ،نقشی کهیدي ایفاا
میکنند(سهندارند.)1324،
لالنااد و تایاال ( )1288مبااانی و اصااولی را بااه
میانجیهاي مالی تیشنهاد میکنند که به کم آنهاا
کیفی (میانگین بازده) تروژهها/داراییها را به دسا
آورده و سهس ادعاهاایی را نساب باه ترتفاويهااي
متنوعشده این دارایایهاا باه سارمایهگاذاران اصاهی
بفروشند .آنها بحث میکنند که بان ها باا هزیناهاي
کمتر از خود وامگیرندگان میتوانند اطالعات مرباوط
به آنهاا را جماعآوري کارده و باه اشاتراگ بگذارناد.
بنااابراین آنهااا ماایگوینااد کااه ماایتااوان شااالودهاي
اطالعاتی براي بنگاه بانکادار ایجااد کارد کاه هار دو
فعالی کارگزاري و تبدیل دارایای را تشاتیبانی کناد
).(Bhattacharya & Thakor, 1993
با این وجود ،کار صورت گرفته توسط آنها به خطا
رف  .با اینکه آنها امکان وجود میاانجیهااي متناوع-
شده با خادمات وکاالتی را درسا مرال رااشایهد و
استیگهیز ( )1281مطرح میکنند ،اما با نتایج آمااري
مقایسهاي نادرس کامالخ منحرف میشاوند .آنهاا باه
جاي رسیدن به این نتیجه شهودي که متناوعساازي
متوسط هزینه عالم دهی را به ازاي هر تروژه کاهش
ماایدهااد ،بااه نتیجااهاي کااامالخ متداااد ماایرسااند
).(Diamond, 1984
تاس از آنهااا ،دیاموناد ( )1274و راماکریشاانان و
تاکور ( )1274ایدههاي لالند و تایل را فرموله کردند.
هر دو مقاله ارزش متنوعسازي را در کااهش هزیناه-
هاي تایش و نظارت نشان دادند .دیاموندز به مسالهه

میانجیهاي مالی ساهردهتاذیر کاه خادمات تبادیل
دارایی را انجام مایدهناد و راماکریشانان-تااکور باه
میانجیهاي مالی غیرسهردهتذیر ترداختند.
 بانكداری در ایران
بررسی تاریخچهي شاکلگیاري نظاام باانکی در
ایران نشان مایدهاد کاه بانکاداري در ایاران چهاار
مرلهه را تش سر گذاشته اس کاه در هار مرلهاه
بنااابر موقعی ا سیاساای کشااور ،داراي ویژگاایهااا و
تفاوتهاي خاصی بوده اس که آنها را از هم متماایز
می سازد (تژویان & شفیعی.)1378 ,
 مرحله اول1221-1321 :
عمهیات بانکی در ایران از ساال  1777مایالدي (
 1218ش) با تاسیس شاعبههاایی در تهاران و چناد
شهر بزرگ از طرف دو بان جدید شرق که مرکز آن
در هندوسااتان بااود ،شااروع شااد .سااهس در سااال
1772میالدي ( 1217ش) با امتیااز «باارون ژولیاوي
رویتر» بان شاهنشاهی (شاهی) ایران تاسایس شاد.
تس از آن بان هاي دیگري به نام بان ایران و روم
و بان عرمانی در ایران تاسیس شدند .ولای کهیاهي
این بان ها از طرف اتباع خارجی و زیر نفو سیاسا
خارجی و استعماري کشاورهاي انگهساتان و روسایه
تزاري اداره میشد .تاا اینکاه در ساال  ،1311بانا
مهی تاسایس شاد و از آن تااری فعالیا باانکی باه
معناي واقعی در ایران به وجود آمد و عمهیاتی باانکی
رسما اخز طرف خاود ایرانیاان تعقیاب شاد(تژویان &
شاافیعی .)1378 ,تااس از آن تااا اواخاار دهااه ،1321
باوجود آنکه تأسیس بانا خصوصای در ایاران مناع
قانونی نداش  ،بان خصوصی با سرمایهي ایرانای در
کشاور تشاکیل نشاد .در ایان شارایط و همزماان باا
تصاویب و اجاراي نخسااتین برناماهي هفا سااالهي
عمرانی کشور ،لزوم توسعهي کمای وکیفای شابکهي
بااانکی آشااکار شااد و نخسااتین بان ا خصوص ای بااا
سرمایهي ایرانی در سال  1327تاسیس شد.
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 مرحله دوم1321-51 :
متعاقب تاسیس اولین بانا خصوصای ،تشاکیل
بان هاي خصوصی و مختهط در ایران روناد صاعودي
یاف  .در ایندوران ،قوانین بانکاداري تصاویب و تاس
ازکودتاي بیس و هش مرداد سال  1332تصحیح و
تکمیل شد و شارایط مناسابی باراي سارمایهگاذاري
بخشی خصوصی در بانکداري ایران تدید آمد .تس باه
تدریج بان هاي خصوصی در کنار بان هااي دولتای
شکل گرفتند و سرمایههاي جهانی در بانکداري ایران
به کار افتاد.
بان ها از انحصار دول بیرون آمدند و به تادریج
گردش کار بان هاي ایران را سرمایهداران خارجی در
دس گرفتند .طبق آمارهاي موجود ،تاا ساال 1341
تعداد بانکهاي کشور به  28بان ( 11بان دولتای و
 18بان خصوصی) رسید .روند افزایشی فوق به جاز
در دورهي (1341-52کااه در آن بااه دلیاال اعمااال
کنتارلهااي باانکی و تاولی در کشاور توساط بانا
مرکزي ،تاسیس بان خصوصی به طاور کامال قطاع
شده بود) همچنان تاداوم یافا باه نحاوي کاه ،تاا
سال 1358تعداد بان هاي کشور به  31بان رساید.
از این تعداد 21 ،بان خصوصی 7 ،بان دولتی ،یا
بان مختهط و ی بانا خاارجی بودناد(والی ناژاد,
.)1382
 مرحله سوم1351-11 :
با تیروزي انقالب اسالمی و در نتیجه بروز عوامال
متعدد از قبیل سهب اعتماد عمومی نسب به بان ها،
انتقال سهردههاا باه خاار از کشاور و معاوق شادن
مطالبات بان ها ،عمهیات بیشتر بان هااي خصوصای
به رغم کم هاي بان مرکزي متوقف شد .در چنین
شرایطی ،یحه مهی شدن بان ها و موسسات بیمه و
اعتبااري در ساال  1357از تصااویب شاوراي انقااالب
اسالمی ایران گذشا و مالکیا تماامی بانا هاا از
بخش خصوصی س هب و به دول واگذار شد .متعاقاب
آن یحهي قانونی ادارهي بان ها براي تعیین ارکاان
و سازمان نوین بان ها در مهرماه  1357باه تصاویب
رسید .به اساتناد ماادهي  18هماین یحاه ،مجماع
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عمومی بان ها طرح ادغام و تخصصی کردن بانکها را
از تصویب گذراند .این طرح باا وجاود نارسااییهااي
فراوان ،از تاری دوم دي ماه  1357به مرلههي اجارا
درآمد و بر اسام آن چهار بان تجاري شاامل بانا
مهی ایران ،بان ساهه ،بانا صاادرات و بانا رفااه
کارگران به همان صورت سابق به فعالی ادامه دادند
که البته بان صادرات در هار اساتان باه ناام هماان
استان نامیده شاد .بانا تجاارت از ادغاام  12بانا
سابق و بان مه از ادغام  11بان ساابق باه وجاود
آمد که این  1بان  ،بانا هااي تجااري را در شابکه
بانکی کشور تشکیل دادند .بان صنع و معدن نیاز
از ادغام بان هااي توساعه صانعتی و معادنی ،بانا
اعتبااارات صاانعتی و ی ا شاارک ساارمایهگااذاري و
صندوق ضمان صنعتی به وجود آمد .بان کشاورزي
نیز از ادغاام دو بانا توساعهي کشااورزي و تعااون
کشاورزي تدید آمد و با خره بانا مساکن از ادغاام
کهیهي شرک هاي سرمایهگذاري ساختمانی و تاس-
انداز مسکن ،بان رهنی ایران و بانا سااختمان باه
وجود آمد .لذا ،سه بان صنع و معدن ،کشاورزي و
مسکن مجموعه بان هاي تخصصی را تشاکیل دادناد
که به ترتیب در سه بخش صنع و معدن ،کشاورزي
و ساختمان به اعطاي وام و اعتبار میتردازناد .هادف
اصهی از تجدید ساازماندهی سیساتم باانکی ،کنتارل
بهتر بان مرکازي بار سیاسا هااي تاولی ،انطبااق
فعالی ا هاااي بااانکی بااا نظااام بانکااداري اسااالمی و
هماااهنگی در ترداخا وام و اعتبااار بااه بخااشهاااي
مختهف اقتصادي بوده اس  .سهس ،کهیاهي شاعب و
نمایندگیهااي بانا هااي خاارجی در ایاران کاه از
مجاري مهم فرار سرمایههاا از ایاران بودناد ،برچیاده
شدند .بدین ترتیاب ،تعاداد بانا هااي کشاور از 31
والد به  2والد تقهیل یاف و براي هر اساتان بانا
خااا اسااتان تشااکیل شااد(قندي نااژاد .)1375 ,بااا
تصویب این قانون ،بان ها ساهردههااي ماردم را باه
صورت سهردههاي قرض الحسنه ،تسانداز و سرمایه-
گذاري مدتدار دریافا و تساهیالت اعتبااري را در
قالب  14عقد اسالمی مجاز نمودهاند .همچنین ،نار
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و نام آن به کارمزد و سود تدمین-

بهره کاهش یاف
شده ت ییر کرد.
طی این دوران ،سااختار دولتای بانکهاا و لداور
گسترده دول در فعالی بانکداري کشور سابب شاد
سیاس گذاران بر اسام ترجیحات کالن یاا بخشای،
میزان قابل توجهی از منابع بان ها را تخصایص داده
و از بانا هاااي دولتای کشااور باه عنااوان صااندوق و
خزانهي خود جها تزریاق سارمایه باه بخاشهااي
دلخواه استفاده کنند(تژویان & شفیعی.)1378 ,
 مرحله چهارم 1311-11
لاکمیاا ساااختار کااامالخ دولتاای در صاانع
بانکداري ایران تا سال  1388تداوم یافا و در ایان
هنگام با تصویب «قانون اجازه تأسیس بانا توساط
بخش خصوصی» ،تعدادي موسسهي تولی و اعتبااري
خصوصی در کشور فعالی خاود را در قالاب تجهیاز
منابع مورد نیاز جه اعطاي تساهیالت اعتبااري باه
متقاضیان و همچنین ارایه خدمات تولی و باانکی باه
استرناي افتتاح لسااب ساهرده جااري آغااز کردناد.
سهس بان هاي خصوصی شکل گرفتناد باه نحاوي
که ،تا سال  1374شش بان خصوصای باه مجماوع
بان هاي موجود در صنع بانکداري تیوستند.
در لال لاضار ،مجموعاا  8بانا دولتای (مهای،
مسکن ،صنع و معدن ،توسعه صاادرات ،کشااورزي،
قرضالحسنه رسال  ،قرضالحسانه مهار) و 22بانا
خصوصی (مه  ،رفاه ،تجارت ،صادرات ،تسا بانا ،
تاسارگاد ،کارآفرین ،سامان ،اقتصااد ناوین ،تارسایان،
سرمایه ،سینا،آینده ،دي ،مهراقتصاد ،قاوامین ،انصاار،
ایااران زمااین ،لکماا ایرانیااان ،خاورمیانااه ،شااهر،
گردشگري) در صنع بانکداري ایران مش ول فعالی
هستند .با افزوده شدن بر تعداد بان هاي خصوصای،
انتظار میرود فداي لاکم بر باازار باانکی باه سام
رقااابتیتاار شاادن لرک ا کنااد(تژویان & شاافیعی,
.)1378
مدل فعهای بانکاداري در ایاران داراي ویژگای هاایی
اس که هرکدام منجر به ضعف هایی شده اس

محصول محوری :یکی از ویژگی هاي مدل فعهای
کسب و کار در بان ها ،محصول محوري اس  .تمرکز
اصهی یا ساازمان محصاول محاور بار محصاو ت،
توانمندي هاي محصول و سیستم هایی اسا کاه آن
محصول را تشتیبانی می کنند .در واقع سازمان هااي
محصول محور در شناخ نیازهااي مت یار مشاتریان
ناتوان خواهند بود.
در مقابل محصول محوري ،سازمانهااي مشاتري
محور (بازار محور) ،فعالی ها ،محصاو ت و خادمات
خود را بر اسام خواسته ها و نیازهااي مشتریانشاان
سازماندهی می کنند(سهندارند.)1324،
باید توجه داش بازار خدمات مالی به سارع در
لال تحول بوده و سالیق مشتریان نیز التما شایوه
رقاب در بین ارائه دهندگان خدمات مالی را در سال
هاااااي تاااایش رو دگرگااااون خواهااااد ساااااخ
(استعالمی.)1321،
کانال گسترده فرروش :در گذشاته ،شاعب تنهاا
کانال هاي ارتباطی باا مشاتریان بودناد و باه هماین
دلیل ،بان ها نااگزیر باه افازایش تعاداد شاعب باه
منظور افزایش ارتباط با مشتریانشان بودناد ،در لاال
لاضر ،افزایش مشتریانی که از کانالهاي غیر لدوري
استفاده می کنند و همچنین زیرساخ هاي تر هزینه
کانالهاي فیزیکی ،منجر به کااهش بازگشا سارمایه
) (ROIشعب بان ها شده اس  .در صورتیکه شاعب
بان ها باه هماین صاورت بااقی بمانناد ،باار ماالی
سنگینی براي بان هاا خواهناد داشا  .بانا هااي
تیشاارو ،از "ماادیری شااعب" بااه ساام "ماادیری
کانال هاي توزیع" در لرکتند .در واقع آنها اساتراتژي
بااراي ماادیری تمااامی کانااالهاااي توزیااع ،شااامل
کانالهاي فیزیکی ،الکترونیا  ،و کاناالهااي تهفنای
دارند .این استراتژي به بان ها کم می کند تاا باه
شکهی بهتر در جذب و خدمات رسانی به مشاتریان و
افزایش درآمد و سود ،در سرتاسر کانال هایشان عمال
کنند.
عدم بخش بندی مشتریان :بخش بنادي باازار از
نیازهاي اساسی در اجاراي موفقیا آمیاز اساتراتژي
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هاي بازاریابی اس (اساتعالمی .)1321،بخاش بنادي
مشتریان یکی از موتورهاي رشد براي ساازمان هااي
مشتري محور اس  .در مدل فعهی بانکداري در ایران،
تعامل بان ها با تمامی گروه هااي مشاتریان مشاابه
اس  .به این معنا که تفاوتی در ارزش تیشانهادي باه
گروه هاي مختهف مشتریان با نیازهاي متفاوت وجود
ندارد.
متمرکز بودن ریسک عملیراتی :در مادل فعهای
بانکداري ،کنترل ریسا عمهیااتی باه عهاده برخای
والدها همچون بازرسی اس  .در واقع ریس بعاد از
وقوع شناسایی می شود و مکانیزمی براي کنتارل آن
قبل از وقوع وجود ندارد.
یكسانی تصمیم گیری و تصمیم سازی اعتباری:

در مدل فعهی بانکداري ،تماامی والادها و اشخاصای
که در فرایند فروش و ارتباط با مشتري نقاش دارناد،
به نوعی متحمل ریس اعتباري میشوند .بار خاالف
ریسا عمهیااتی کاه بایساتی باین تماامی والادها
تقسیم شود ،ریس اعتباري باید باه شاکل متمرکاز
اداره و کنترل شود و افارادي کاه وریفاه فاروش باه
مشتریان را بر عهده دارناد نبایساتی تصامیم گیاري
اعتباري یا وریفه رتباهدهای باه مشاتریان را داشاته
باشند و بایستی تنها وریفه فروشندگی لرفهاي خود
را انجام دهند .در واقع عوامل فروش به دلیال تمایال
بسیار زیااد باراي فاروش باه مشاتریان ،نمایتوانناد
همزمااان مشااتریان را از نظاار اعتباااري بررساای و
صاللی یا عادم صااللی مشاتري باراي دریافا
اعتبار را بررسی کنند (سهندارند.)1324 ،
مبنای موضع یابی نادرسر در برازار :در مادل
فعهی بانکداري ،شاخص ارزیابی سهم بازار و همچنین
رتبهبندي بان ها لجم سهردهها یا شااخصهاایی از
نوع محصول اس  .به هماین دلیال بانا هاا عمادتا
بدون مدیری نقادینگی مناساب و بادون توجاه باه
تتانسیلهاي باازار و بانا باراي اعطااي تساهیالت،
اقدام به جذب سهرده براي لفظ یا بهبود ساهم باازار
سهردهاي خود می نمایند.
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از طرفی ،زمانی کاه بانا باه منظاور لفاظ یاا
ارتقاي سهم بازار سهردهاي خود اقدام به افزایش نار
سهرده مینمایاد و از طارف دیگار باه لحااو قاانونی
امکان افزایش نر تسهیالت و در نهای لفظ لاشیه
سود تساهیالت را نادارد ،باا ریسا کااهش شادید
سودآوري از محل درآمدهاي بهرهاي مواجه می شود.
وثیقه گرایی بانک ها در اعطرای تسرهی : :در
مدل فعهای بانکاداري در ایاران ،ریسا اعتبااري از
طریق دریاف وایقه کنترل می شود .به این معنا کاه
در صاورت معااوق شاادن تساهیالت ،وایقااه مصااادره
خواهااد شااد .در صااورت افاازایش معوقااات بااانکی،
همانطور که در ساال هااي تایش شااهد آن باودیم،
تعداد اموال مازاد بان ها افازایش یافتاه و همچناین
منجر به کاهش لاشیه ساود تساهیالت و در نتیجاه
ایجاد ریس نر بهره شده اس .
دستور العمل های کنتررل معوارا  :مطاابق باا
دسااتورالعمل طبقااه بناادي دارائاایهاااي موسسااات
اعتباااري ،مصااوب شااوراي تااول و اعتبااار موضااوع
بخشااااانامه م ب ،2723 /ماااااور  ،75/12/5اداره
مطالعات بانکی بان مرکزي ،فرایند خرو مطالباات
از لساب ها بسیار طو نی اس  ،یا باه عباارت دیگار
زمااان زیااادي از شااروع عاادم بازترداخ ا تسااهیالت
توسط مشتري تا زمانی که بان باید باه طاور کامال
زیااان ناشاای از عاادم بازترداخ ا را شناسااایی کنااد،
سهري و این باعث می شود کاه زیاان یا ساال باه
سنوات آتی منتقل شود ،بنابراین ما با شرایطی مواجه
هستیم که بان ها از نظر ساود لساابداري وضاعی
خوبی دارند (زیرا درآمدها را در سال جاري شناسایی
ولی زیان ها را به سنوات آتی منتقل می کنند) ،ولای
از نظر اقتصادي ،زیانده هستند .در صورتی که رویاه
مورد استفاده در اکرر بان هااي باین المههای بادین
صورت اس که تس از طای یا دوره زماان کوتااه
مرل  21روز ،از تاری عدم بازترداخ اولیه ،اقدام باه
شناسایی زیان التمالی نموده و درصدي از مبهغ کال
تسهیالت را به عناوان هزیناه هماان دوره شناساایی
میکنند .در صورتی که با مرور زماان التماال نکاول
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مشااتري افاازایش یابااد ،هزینااه اضااافه سااریعاخ مااورد
شناسایی قرار میگیرد.
توسعه سیستم های غیریكپارچه :در مدل فعهی
بانکداري ،سیستمهاي نارم افازاري عمومااخ باه شاکل
جزیره اي و به دلیل نیاز والدها ایجااد شادهاناد ،باه
همین دلیل شااهد ناوعی از هام گسایختگی و عادم
ارتبااط مناساب باین ساامانه هاا هستیم(سااهندارند،
.)1324
 منابع سازمانی
منابع سازمانی طیف وسایع و متناوعی را در بار
ماایگیرنااد .تحقیقااات قبهاای هریا از جنبااهاي بااه
تقسایمبناادي منااابع ساازمانی ترداختااهانااد .در ایاان
قسم به بیان تعدادي از تقسیمبنديهاي مطارح در
ادبیات موضوع منابع سازمانی ترداخته میشود.
شاااتیرو ( )1222منااابع را بااه هفاا دسااته زیاار
تقسیمبندي نمود
مناابع فیزیکاای ،مناابع انسااانی ،مناابع مااالی ،منااابع
فناوري اطالعات ،مناابع بازاریاابی ،مناابع ساازمانی و
منابع قانونی.
وارگو و لوش ( )2114منابع را به دو دساته کهای
اترند و اترن تقسیم نمودند بر این اسام منابع اترند
شامل موجودی هایی میباشند کاه باه واساطه آنهاا
عمهیات براي ایجاد ی اار مشخص انجام مایگاردد،
از قبیل منابع فیزیکی مانناد تساهیالت ،ماواد خاام،
زمین ،در لالیکه منابع اترن شامل مناابعی هساتند
که بر روي ی منبع اترند براي ایجااد ااار مشاخص
عماال مااینمایااد .ماننااد منااابع نااامهموم از قبیاال
شایستگیها ،فرآیندهاي ساازمانی و ماواردي از ایان
قبیل.
کارمهی ( )2111به منابع از دید کهای مهماوم و
غیر مهموم نگریس  .منابع مهموم شامل مواردي از
قبیل تسهیالت ،مواد خاام و تجهیازات و مناابع غیار
مهموم شاامل ماواردي از قبیال فرهناگ ساازمانی،
شهرت و خوشنامی کنترل داخهی و تحقیق و توساعه
میباشد.

 -1-2پیشینه تجربی پژوهش
فراهمآوري منابع ساازمانهاا را مهازم باه انجاام
سرمایهگذاري و صرف هزینههااي کاالن ماینمایاد.
بنابراین زم اس که سازمانها از مجموعه مناابع در
دسااترم بااه صااورت کااارا بااراي انجااام فرآیناادها و
فعالی هاي خود بهره گیرند .بهرهگیاري از مناابع باه
توانایی بهرهگیري کارا از منابع متنوع اشاره داشاته و
نقاااش مهمااای در موفقیااا یااا ساااازمان دارد
(سااهندارند .)1324،در تحقیقااات قبهاای رویکردهااا،
چارچوبها و مدلهاي مختهفی براي ارزیابی و بهباود
بهرهگیري از منابع در سازمانها ارائه شده اس .
تعدادي از مطالعات به ارائه ،توسعه و به کارگیري
مدلهاي ریاضی در این زمینه ترداختهاند .باه عناوان
مرال مارمولینرو و همکااران ( )2112مادلی را باراي
یافتن بهترین شایوه جها تخصایص مجادد مناابع
جه افزایش بهرهگیري از منابع ،ارائه دادناد .بهساکا
اسهاسوا و همکااران ( )2112مادلی را باراي ارزیاابی
اارات بستههااي مناابع روي عمهکارد ساازمان ارائاه
دادند ،نتایج نشان داد که مناابع مادیریتی ،دانشای و
تکنولوژیکی داراي تاایر مرب روي عمهکرد باوده ،در
لالیکه منابع فیزیکای و رابطاهاي داراي ااار مربتای
نمااایباشاااند.للونگ و چاااان ( )2112باااه بررسااای
کارکردهاي برناماهریازي تولیاد ترداختاه و مادلی را
براي بیشینه نمودن بهرهگیري از منابع فیزیکی ارائاه
نمودند .زهرائی و توکالن ( )2112ی مادل بهیناه-
سازي چند هدفه التماالی را توساعه دادناد کاه باه
مدیران براي ایجاد توازن بین هزیناه ،زماان و بهاره-
گیاااري از مناااابع در تاااروژههاااا ،کمااا مااای-
نماید(سهندارند.)1324،
تعاادادي از تحقیقااات گذشااته ،چااارچوبهااا و
رویکردهاي مفهومی را براي ارزیابی و افزایش کاارایی
بهرهگیري از منابع مطارح نمودناد.چنگ و همکااران
( )2111شرایط و محدودی هااي مناابع را در لاین
بهره بارداري از آنهاا ماد نظار داشاته و یا رویکارد
مفهااومی بااراي آنااالیز جریااان منااابع و ویژگاایهااا و
کمی هاي مرتبط با آن را مد نظر قرار دادند .چنگ و
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یان ( )2112مکانیزمی را باراي بهارهگیاري بهیناه از
منابع به منظور افزایش شاخصهاي عمهکرد سیساتم
از قبیل نر تولید ارائه دادند .م و همکاران ()2117
با استفاده از استد لهاي مبتنی بر قواعد و اساتد ل
مبتنی بر مطالعه موردي ی سیستم ارزیابی عمهکرد
دانش محور) (KPMSبراي تخصیص مناابع باا هادف
ارزیااابی و بهبااود بهاارهگیااري از منااابع فیزیکاای در
سازمانها ،را توسعه دادند.
برخاای از تااژوهشهاااي قبهاای باار روي محاساابه
شاخصهاي کارایی مارتبط باا بهارهگیاري از مناابع
تمرکاز نمودنااد .بااه عناوان نمونااه ونااگ و همکاااران
( )2111به بررسی کارایی بازاریابی و کارایی تولید در
 23شرک فعال در صانع مادارهاي چااتی)(PCB
ترداختند(سهندارند.)1324،
در تحقیقات قبهی ،تعادادي از محققاان بار روي
بهرهگیري از ی منبع خاا تمرکاز کاردهاناد .باه
عنوان مرال سایمهیوا ( )2111بهارهگیاري از فدااي
آموزشی را به عناوان یا منباع مهام در موسساات
آموزش عالی مد نظر قرار داده و چاارچوبی را جها
ارزیابی ررفی هاي بال استفاده محتمل تیشنهاد داد.
همچنااین هناادری و همکاااران ( )2111بررساای
استفاده از ررفی خدمات تزشکی به منظور ارزیاابی
کارایی عمهیاتی را مورد توجه قرار دادند .آنها اصول و
روشهاي تسطیح منابع را به منظور افزایش اساتفاده
از ررفیااا تخااا هااااي بیمارساااتانی ،باااه کاااار
بردند(سهندارند.)1324،
تعدادي از مولفان نیز به بررسی بهرهگیري از ی
گروه مشخص از مناابع ترداختناد .باه عناوان مراال
کیوب ( )2114اساتفاده از مناابع فنااوري اطالعاات
) (ITدر بنگاههاي کوچ و متوسط) SMEها) را ماد
نظر قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد کاه ایان ناوع
بنگاههاا از  ITجها ارائاه خادمات باه مشاتریان و
کاااهش هزینااه بهااره ماایبرنااد .یااارمنکو و شاتساایه
( )2111باه آنااالیز جنباههاااي بهارهگیااري از منااابع
انساانی در خادمات بازرگاانی ترداختناد .نتاایج ایان
تحقیق نشان داد کهاین امار در خادمات بازرگاانی و
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هنجارهاي کاري باه صاورت متناساب توساعه تیادا
نکرده و رویکردهایی جه بهبود و افزایش بهارهوري
نیروي انسانی تیشنهاد گردید.
در سایر تحقیقات جنبههااي متناوعی از کاارایی
بهرهگیري از منابع مورد بررسی قرار گرف  .مرالخ آنگ
و همکاران ( )2111به ارزیابی منابع محایط زیساتی،
اجتماعی و اقتصادي  15کشور اتحادیه اروتا ترداختاه
و عدم کاراییهاي مربوط به رویکردهاي فعهی بهاره-
گیري از منابع را شناسایی نمودناد .تخصایص مناابع
یکی از مفاهیم مهم ماورد توجاه در مادیری بهاره-
گیري از منابع در تژوهشهااي قبهای مایباشاد .باه
عنوان مرال کائو ( )2111بحاث تخصایص مناابع در
ی سازمان غیر انتفاعی را مورد مطالعاه قارار داده و
از  DEAبراي تخصیص بودجه به عنوان یکی از منابع
مالی مهم به بخاشهااي زیرمجموعاه ساازمان بهاره
بردناااد.همچنین محماااودي و همکااااران ( )2112از
 DEAبه منظور اندازهگیري کارایی کهی مناابع ماورد
استفاده بهره گرفتند تا لجم و میزان عدم کارایی در
اسااتفاده از منااابع مشااخص گااردد .تیساااي ()2117
چهار استراتژي براي تخصیص منابع را ماورد آزماون
قرار داده و با توسعه مدلهاي تحهیهای موفاق شادند
که معیارهاي عمهکردي استراتژيهااي ماورد نظار را
بدس آوردناد .تعادادي از محققاین مانناد کایس و
زوتان ( )2112به بررسی شایوههاایی ترداختناد کاه
سازمانها میتوانند جه بهرهبرداري بهتار از مناابع
انسانی به عنوان یا منباع ارزشامند و مهام ،ماورد
استفاده قارار دهناد .ماجومادار ( )1227باه بررسای
الگوهاي بهرهگیري از مناابع متفااوت باین بنگااههاا
ترداخ (سهندارند.)1324،
بساایاري از مطالعااات قبهاای روي اناادازهگیااري
شاخصهاي کارایی بهرهگیري از منابع تمرکز داشاته
اس  .مرالخ میهر و رام ( )2113به محاسبه شااخص-
هاي کارایی براي ارزیابی عمهکرد والدهاي ساازمانی
و همچنین آشکارسازي فرص هاي بهبود ترداختناد.
یااان و دو ( )2112بااه توسااعه معیارهاااي عمهکااردي
براي بهرهگیري از منابع انسانی داخهای و خاارجی در
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فرآیندهاي اطالعاتی ترداخته و شاخصهایی را باراي
بهرهگیري از هر دو نوع ماورد نظار از مناابع انساانی،
ارائه دادند .همچنین در تعداد زیادي از تحقیقاات باه
کااارایی بهاارهگیااري از منااابع و انجااام ارزیااابیهاااي
مربوطااه بااا اسااتفاده از  DEAترداختنااد .گارساایا و
همکاران ( )2118رویکردي براي بهبود بهرهگیاري از
منااابع در سااازمانهاااي شاابکهاي را مااد نظاار قاارار
دادند.سیموئز و مارکوم ( )2111روش غیر تارامتري
 DEAرا بااراي ارزیااابی چنااد بیمارسااتان در کشااور
ترت ااال بااه کااار بردنااد .گونچاااروگ ( )2118روش
غیرتارامتري  DEAرا به منظور اندازهگیري و تجزیاه
و تحهیل کارایی تعدادي از بنگاههاي اقتصادي به کار
گرفتند .تارکان ( )2111ی مدل ت ییر یافتاه DEA
را توسعه داد که براي اندازهگیري عمهکرد موجودی -
ها ،مدیران را جه تصمیمگیاري بهتار یااري مای-
رساند .آزاده و همکاران ( )2111ی رویکرد ترکیبای
با اساتفاده از  PCA ،DEAو  COLSرا باراي انادازه-
گیري شاخصهاي کارایی انرژي بنگاههااي فعاال در
صاانع خااودرو تیشاانهاد دادند.سااجادي و عمراناای
( )2111 ،2117از  DEAتایاادار بااه منظااور ارزیااابی
عمهکرد شرک هاي مخابرات و توزیاع بارق اساتفاده
نمودند .همچنین ساجادي و همکااران ( )2111یا
روش ترکیبی متشکل از  DEAو مادلهااي برناماه-
ریزي ریاضی چند هدفه را براي شناسایی ترجیحاات
و اولوی هاي تصمیمگیران ،ارائه دادند .سایر محققین
(مانناااد ناااوه ( ،)2111چاااو و همکااااران ()2111و
کاساراکی و کاساراکیس ( ))2111از مدلهااي DEA
مختهف براي ارزیابی کارایی بهارهگیاري از مناابع در
کسب و کارهاي مختهاف اساتفاده نمودند.تعادادي از
تژوهشهاي گذشته نیار باه بحاث عادم قطعیا در
دادههاي مربوط به مصرف منابع ترداختهاند .به عنوان
مرال روغنیان و فروغی ( )2111از  DEAتایدار باراي
در نظاار گاارفتن مساالهه عاادم قطعیا در دادههاااي
ورودي و خروجی مرباوط باه ارزیاابی فرودگااههااي
ایرانی استفاده نمودند( .سهندارند.)1324،

 -3روش شناسی پژوهش
هدف اصهی تحقیق شناساایی مناابع زم جها
بهبود نقاط ضعف بانکداري در ایران مای باشاد .ایان
تحقیق از نظر هدف کابردي ،از نظر گردآوري داده ها
توصیفی و از نظر روش تحقیق،همبستگی و باه طاور
مشخص مبتنی بر مدل معاد ت ساختاري اسا  .در
این تحقیق جه بررسی تااایر مناابع بار قابهیتهاا از
آزمون عالم استفاده شده اس  .قهمارو مکاانی ایان
تحقیق صنع بانکداري در سطح شهر تهران در نظار
گرفته می شود .جامعه آماري ایان تحقیاق خبرگاان
لوزه بانکداري در ایران هساتند .روش نموناه گیاري
این تحقیاق  ،نموناه گیاري هدفمناد اسا .ابزارها و
روشهاي گردآوري داده هاي این تحقیق شامل اساناد
با دستی ،ادبیات تحقیق و ترسشنامه اس .
 -4فرضیه های پژوهش
فرضیات تژوهش به ترتیب رابطه هر کدام از مناابع را
با بهبود نقاط ضعف سازمان بررسای مای کناد و باه
شکل زیر تعریف می شود.
 H1منابع فیزیکی تاایر مرب و معناداري بار بهباود
نقاط ضعف سازمان دارد.
 H2منابع انسانی تاایر مرب و معنااداري بار بهباود
نقاط ضعف سازمان دارد.
 H3منابع مالی تااایر مربا و معنااداري بار بهباود
نقاط ضعف سازمان دارد.
 H4منابع فناوري اطالعات تاایر مرب و معناداري بر
بهبود نقاط ضعف سازمان دارد.
 H5منابع بازاریابی تاایر مرب و معناداري بر بهباود
نقاط ضعف سازمان دارد.
 H6منابع سازمانی تاایر مرب و معناداري بار بهباود
نقاط ضعف سازمان دارد.
 H7منابع قانونی تاایر مرب و معنااداري بار بهباود
نقاط ضعف سازمان دارد.
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جدول  -1بارهای عاملی و ضرایب معناداری

 -5یافته های پژوهش
نتااایج تحهیاال عااامهی ماادل در لال ا تخمااین
استاندارد میزان تاایر هر کدام از مت یرها و یاا گویاه
ها را در توضیح و تبیاین واریاانس نمارات مت یار یاا
عامل اصهی نشان می دهد .با توجه نتایج آزمون مای
توان بارهااي عاامهی هار یا از ساوا ت تحقیاق را
بررسی نمود مقدار ضریب تعیین عاددي باین  1و 1
اس که هر چه به سم  1نزدی شود مقدار تبیین
واریانس بیشتر می گردد.
از طرفی معناداري ضرایب و تارامترهااي بدسا
آمده مدل اندازه گیریمت یرهاي تحقیق را نشان مای
دهد که تمامی ضرایب بدس آمده معنادار شده اناد.
مقادیر آزمون معناداري بزرگتر از  1,21یا کوچکتر از
 -1,21نشان دهنده معناداري بودن روابط اس .
مبناااي تائیااد یااا رد شاادن فرضاایات (معناااداري
روابط) بررسی مدل در لال ضرایب معناداري اس .
در سطح خطاي  1,15و آزمون دوطرفه (تیش فارض
نرمااال) مقااادیر بحراناای اعااداد  1,21و  -1,21ماای
باشند .چنانچه ضرایب معناداري بیشاتر از  1,21و یاا
کوچکتر از  -1,21باشند فرض صفر رد و فارض یا
یعنی وجود ارتباط معناداري تائید می شاود .جادول
شااماره  1بارهاااي عااامهی ومیاازان معناااداري(T-
 )VALUEآن ها را بطور خالصه در هر مت یر نشاان
می دهد.
نتایج تخمین در مادل مناابع ماورد نیااز جها
بهباود نقااط ضاعف لااکی از مناساب باودن نسابی
شاخص ها دارد .با توجه به خروجی لیزرل مقادار χ2
محاسبه شده برابر با  1111/11می باشد کاه نساب
به درجاه آزادي ( )532کمتار از عادد  3مای باشاد.
(نسب کاي دو باه درجاه آزادي برابار باا  1/21مای
باشد) .مقدار  RMSEAنیز برابر با  1/154مای باشاد.
لد مجاز  1/1 ، RMSEAاس  .شاخص هاي GFI ,
 AGFIو  NFIبترتیب برابار باا  1/72 ، 1/77و 1/75
می باشد که نشان دهنده برازش نسبتاخ مناسابی مای
باشند .جدول شماره  2خالصه نتاایج شااخص هااي
برازش مدل مت یرهاي تحقیق نشان می دهد.
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ضرایب
معناداری (T-

بار عاملی

)VALUE

متغیرهای
مشاهده شده

12,21

0.63

PHR/L

15,12

0.76

PHR/H

14,52

0.72

PHR/INFS

11,31

0.78

PHR/P

18,13

0.83

PHR/M

14,11
11,11

0.71

HR/L

0.78

HR/H

14,22

0.71

HR/INFS

11,13

0.79

HR/P

15,24

0.77

HR/M

14,78

0.73

FR/L

18,21
11,11

0.81

FR/H

0.77

FR/INFS

14,27

0.74

FR/P

12,32

0.64

FR/M

14,31

0.72

ITM/L

11,87

0.81

ITM/H

14,52
13,11

0.73

ITM/INFS

0.67

ITM/P

12,58

0.65

ITM/M

13,12

0.67

MR/L

14,25

0.74

MR/H

11,17

0.78

MR/INFS

11,11

0.76

MR/P

13,72

0.7

MR/M

18,12

0.8

OR/L

17,82

0.85

OR/H

18,22

0.81

OR/INFS

15,73

0.76

OR/P

13,11

0.66

OR/M

14,72

0.72

LR/L

18,85

0.82

LR/H

18,12

0.82

LR/INFS

11,43

0.78

LR/P

18,34

0.81
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LR/M

متغیر

منابع فیزیکی

منابع انسانی

منابع مالی

منابع فناوري
اطالعات

منابع بازاریابی

منابع سازمانی

منابع قانونی
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معناداري میاان مت یرهاا وجاود دارد .هماانطور کاه
جداول  2و  3نشاان مای دهناد او خ تماامی بارهااي
عامهی بزرگتر از  1/5و اانیاخ میزان میاانگین واریاانس
هااام اسااتخراجی ()AVEدر تمااامی مت یرهااا نیااز
بزرگتر از  1/5هستند که نشان دهنده روایای از ناوع
همگرا اسا (.)Straub, 1989; Chin,1998همچناین
همانطور که جدول شماره  3نشان می دهاد میازان
میانگین واریانس هاي استخراجی ( )AVEدر تماامی
مت یرها بزرگتر از به توان دوم ارتباط دو باه دوي آن
ها می باشد که نشان دهنده روایی از نوع تشخیصای
اس (.)Chin,1998همچنین هماانطور کاه جادول 3
نشان می دهد میزان تایایی ترکیبی ( )CRدر تماامی
مت یرها بزرگتر از  1/8مای باشاد کاه نشاان دهناده
تایایی از ناوع تایاایی ترکیبای اسا ( Lin and Lee,
.)2004

جدول  -2شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق
شاخص

مقدار استاندارد

χ⁄

مقدار بدس

کمتر از 3

آمده

1/21

RMSEA

کمتر از 1,1

1,154

AGFI

بیشتر از 1,7

1,72

GFI

بیشتر از 1,2

1,77

NFI

بیشتر از 1,2

1,75

جدول شماره  2ارتباط میاان مولفاه هاا را بطاور
خالصه نشان می دهد .همانطور نتایج نشان مای هاد
میااان تمااامی مولفااه هااا ارتباااط دو بااه دو مرب ا و
معناااداري وجااود دارد .ارتباااط میااان مولفااه هااا در
کمترین رابطه  1,31و در بیشترین رابطاه  1,18مای
باشد.همانطور که کر شد چنانچاه اعاداد معنااداري
بزرگتار از  1,21یاا کاوچکتر از  -1,21باشاند رابطاه

جدول  -3ارتباط میان مولفه ها ،میزان  AVEو CR

فناوری

متغیر

فیزیكی

انسانی

مالی

فیزیکی

1

-

-

-

انسانی

()8,21
1,42

1

-

-

-

مالی

()5,11
1,31

()14,14
1,11

1

-

-

-

فناوري
اطالعات

()1,15
1,35

()13,13
1,52

()11,21
1,18

1

-

-

-

بازاریابی

()8,53
1,41

()1,71
1,37

()7,17
1,45

()1,13
1,35

-

-

-

1/53

سازمانی

()2,44
1,48

()8,13
1,37

()1,72
1,38

()7,22
1,43

()11,53
1,51

1

-

1/11

1,77

قانونی

()11,15
1,54

()8,24
1,42

()2,11
1,47

()8,25
1,32

()12,24
1,57

()14,24
1,11

1

1/12

1,72

اط:عا

بازاریابی

سازمانی

اانونی

AVE

CR

-

-

-

1/55

1,71

-

-

1/51

1,71

-

1/54

1,75

1/51

1,74
1,75

آلفای
کرانباخ
1,711
1,711
1,755
1,738
1,752
1,773
1,721

. اعداد بیرون از ترانتز میزان ارتباط (همبستگی) میان مت یرها هستند و اعداد داخل ترانتز میزان معناداري ( )T-VALUEآنها می باشند.

 -1-5نتایج آزمون دو جمله ای
از این آزمون همانند آزمون میانگین یا جامعاه
براي تشخیص تاایر یا عدم تاایر در تدیده اي معاین
استفاده می شود .معمو خ در طرالی فرض هاي ایان

آزمون  H1بیانگر عدم تاایر مت یار و  H1بیاانگر تااایر
مت یر می باشد.
جه ا بررساای میاازان تاااایر هاار ی ا از منااابع
سازمانی بر قابهی هاي مورد نیااز باا توجاه باه کام
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بااودن لجاام نمونااه آماااري از آزمااون دوجمهااه اي
استفاده شده اس  .فرض هاي آماري بشکل زیار مای
باشد.
( P = 0.40 H1ادعا)
p ≠ 0.40 H1
عه مقایسه نسب با  1,41آن اس که  2گزینه
به  5گزینه معادل  1,41می باشاد .نتاایج آزماون دو
جمهه اي شامل یا خروجای اسا کاه بتریتاب از
سم چپ گروه ها ،نحوه تعریف گروه ها ،تعداد داده
هاي هر گروه ،نسب مشاهده شاده نساب آزماون و
( Sigعدد معناداري) نشان داده شده اس .

از آنجا که  Sigسوال مرباوط باه مناابع کمتار از
 1,15می باشد فرض برابري نساب باا  1,41رد مای
شود .لال باید براي هر سوال بررسای شاود کاه آیاا
نسب موفقی (تاایر) بیشتر از  1,41اس یا کمتار.
در صورتی که نسب مشاهده شاده باراي گاروه اول
کمتر از  1,41باشد می توان نتیجه گرف ساوال ااار
گذار می باشد .زیرا فراوانی تاس ها بیشتر باه سام
گزینه هاي بیشتر از  41درصد بوده اسا .در جادول
شماره  4خالصه نتایج لاصل از آزمون دو جمهاه اي
نشان داده شده اس .

جدول -4رابطه منابع و اابلیتهای تغییر
قابهی هاي
زیرساختی

قابهی هاي
فرآیندي

قابهی هاي
بازاریابی

فیزیکی

بی ارتباط

بی ارتباط

ارتباط معنادار

بی ارتباط

بی ارتباط

انسانی

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

مالی

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

فناوري اطالعات

بی ارتباط

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

بازاریابی

بی ارتباط

بی ارتباط

بی ارتباط

بی ارتباط

ارتباط معنادار

سازمانی

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

ارتباط معنادار

قانونی

بی ارتباط

ارتباط معنادار

بی ارتباط

ارتباط معنادار

بی ارتباط

منابع/قابهی ها

قابهی هاي نیروي
قابهی هاي رهبري
انسانی

 -2نتیجه گیری و بحث
بررسی نقش منابع سازمانی به عنوان عامل ت ییر
نقاط ضاعف بانکاداري در ایاران کمتار ماورد توجاه
تژوهشگران قرار گرفته اس  .وجود شواهد تجربی در
مورد رابطه بین منابع ساازمان و بهباود نقااط ضاعف
تیشنهاد میکند که مناابع ساازمانی تایش نیازهااي
ت ییر و بهبود نقااط ضاعف بانکاداري در ایاران مای
باشند .در این بین توجاه باه مناابع انساانی ،ماالی و
سازمانی تاایر قابل ماللظه اي بر روي بهبود وضعی
بان ا هااا دارنااد.با بررساای و تحهیاال نتااایج آزمااون
دوجمهه اي مهمترین منابع مورد نیاز براي رفع نقااط
ضااعف بانکااداري در ایااران منااابع انسااانی ،مااالی و
سااازمانی اساا  .ایاان  3منبااع تاایش نیاااز تمااامی
111

قابهیتهاي بهبود نقاط ضعف بانکداري هستند .تاس از
این منبع منابع فناوري اطالعات تیش نیاز  4قابهیا
ت ییر مدل کسب و کاري می باشند .در نهای مناابع
قانونی با دو قابهی ت ییر و مناابع بازاریاابی باا یا
قابهی ت ییر ارتباط دارد .منابع فیزیکای ارتبااطی باا
قابهیتهاي مورد نیاز ت ییر ندارد.
بدین ترتیب همانگونه که در جدول شماره 4
نشان میدهد منابع فیزیکی هیچ تاایري بروي
قابهی ها و تواناییهاي رهبري ندارد لال آنکه براي
بهبود نقاط ضعف بانکها یکی از مهمترین قابهی ها
قابهی هاي رهبري اس  .منابع فناوري اطالعات،
بازاریابی و قانونی نیز با توجه به نتایج تحقیق تاایري
بر قابهیتهاي رهبري سازمان ندارد .بنابر این می توان
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گف قابهی هاي رهبري به عنوان یکی از تیش
نیازهاي ت ییر و بهبود وضعی سازمان نیاز فراوانی به
منابع و زیرساخ هاي سازمانی ندارد .اما سایر
قابهی هاي مورد نیاز جه رفع نقاط ضعف سازمان
لداقل به  5منبع سازمانی نیاز دارد .قابهی هاي
نیروي انسانی به جز منابع بازاریابی وفیزیکی به سایر
منابع نیاز دارند ،همچنین قابهی هاي به جز منابع
قانونی و بازاریابی به سایر منابع نیاز دارند و
قابهی هاي فرآیندي به جز منابع فیزیکی و بازاریابی
به سایر منابع نیاز دارند و در نهای قابهیتهاي
بازاری ابی به جز منابع قانونی و فیزیکی به سایر منابع
نیاز دارند .تیشنهاد می شود سازمانها قبل از آغاز
تروژههاي بهبود از منابع شناسایی شده در این
تحقیق بر اسام قابهی مورد نیاز سازمان مطملن
شوند.
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