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 چکیده 
های دهنده سیاستعامل انتقال ،ای که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارندهای توسعهبانک

های مختلف آوری شده را در بخشریزی صحیح، منابع مالی جمعاقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامه
، اما کمترین یستهای تجاری سودآوری ننمایند. با اینکه مقصود اصلی آنها برخالف بانکاقتصادی توزیع می

. این مقاله در پی شناسایی و تبیین عوامل)معیار و استد ای خوموریت توسعهأخواسته آنان موفقیت در انجام م
-برخی چالش ،. همچنیناستبندی آنان ای در ایران و سپس اولویتهای توسعهثر بر موفقیت بانکؤم زیرمعیار(

بندی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گردد. این اولویتای نیز مطرح میهای توسعههای پیش روی بانک
باشد صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع های چندمعیاره میگیریمله تصمیمکه از ج
آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اساتید  به دستای مدل اولیه این تحقیق کتابخانه

بر  مؤثرش، معیارها و زیرمعیارهای آمد. طی این پژوه به دستدانشگاه و خبرگان بانکی مدل نهایی تحقیق 
ترین مهم ، بهبندی گردید. همچنینای شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویتهای توسعهموفقیت بانک

 است. پرداخته شده ای های توسعههای پیش روی بانکچالش
 

 .JEL: G21 ،O16 ،C44بندی  طبقه
 

  .له مراتبی، موفقیتبانک، توسعه، فرآیند تحلیل سلس های کلیدی: واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
   :7/7/3115 تاریخ پذیرش:        13/1/3115تاریخ دریافت 
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 مقدمه .3

یافتن دانند. برای انجام گذاری مولد میاقتصاددانان یکی عوامل مهم توسعه و رشد اقتصادی را سرمایه

جهت فرآیند توسعه اقتصادی است این امر نیاز به منابع مالی و پولی و نیز تجهیز و هدایت این منابع در 

هایی ای به بانکهای توسعهکننده است. بانکای مهم و تعیینهای توسعهکه در این میان نقش بانک

باشند. فعالیت این ای نیز میدار وظایف توسعهگردد که عالوه بر وظایف بانکی خود، عهدهاطالق می

های های تجاری متفاوت است. بانکهای بانکبا فعالیتای آنها، اساساً ها به دلیل ماهیت توسعهبانک

مدت( قرار دارند برای تحقق هدف اصلی خود کمبود منابع مالی)کوتاه مسئلهتجاری که فقط در برابر 

تر حداکثر کردن ثروت سهامداران خود(، از میان )و به بیان درست یعنی کسب حداکثری سود

ی هابانکتر هستند اما تر، معتبرتر و موفقگزینند که موجهمییی را برآنهامتقاضیان تسهیالت صرفاً 

 تأمینها نیستند و وظیفه خود را فقط به وام دادن و تأمین نیازهای مالی شرکتای صرفاً درصدد توسعه

یعنی نیازهای  ،های کیفی مالیکوشند تا شکافمی هابانکبینند، بلکه این نمی آنهامدت نیازهای کوتاه

کنند. به عبارت  تأمینها را در بخش مربوط به خود گذاری شرکتای رفع مشکالت سرمایهمالی بر

های خاطرات فراوان و خاصی که در عرصهمشکالت پیچیده و م سببای به ی توسعههابانک ،دیگر

ها و تنگناهای درصدد رفع نارسایی ،وجود دارد جز اینها تولیدی، خدماتی، مسکن، بازرگانی، تعاون و

ای عنایت دارند. اندیشند و به مالحظات توسعهصرفاً به سود نمی هابانکاین  ،وجود هستند. بنابراینم

برخوردار  نیز ای خود ناگزیر باید از پشتوانه مالی قویبرای ادامه حیات و انجام وظایف توسعه آنهاالبته 

 باشند.

یعنی صنعت و معدن،  هاکبانای در کشور وجود دارد که این بانک توسعه 5در حال حاضر 

هایی در عرصه اقتصاد کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون اگرچه تاکنون به موفقیت

گونه موانع و نیز وجود دارد که با شناخت این آنهاها و موانعی بر سر راه اند اما چالشکشور نائل گشته

حال با توجه به مباحث  گردد.فراهم می آنها ، لزوم رشد بیش از پیشآنهابر کسب موفقیت  مؤثرعوامل 

 پاسخ داده خواهد شد: آنهاال اساسی وجود دارد که در این تحقیق به ؤباال در این مقاله سه س

و وزن بندی ترتیب اولویتای کدامند و ی توسعههابانکبر موفقیت  مؤثرعوامل)معیارهای( . 1

 ؟آنها چه میزان استمربوط به 

و بندی ترتیب اولویتای کدامند و ی توسعههابانکبر موفقیت  مؤثرمعیارهای( زیرعوامل)زیر .2

 ؟استچه میزان  آنهاوزن مربوط به 

 ای کدامند؟ی توسعههابانکهای پیش روی چالش .3
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در این مقاله ابتدا برخی مطالعات انجام شده در گذشته مطرح و سپس در بحث مربوطه مدل نظری 

ای ی توسعههابانکبر موفقیت  مؤثرمل)معیارها( و زیرعوامل)زیرمعیارهای( این تحقیق که شامل عوا

گیری، ها، نتیجهیافته ،درخصوص اثبات پایایی و روایی ،گردد. در ادامه روش تحقیقارائه میاست، 

آنها دست به گریبان ای با ی توسعههابانکهایی که برخی چالش ،گردد. همچنینپیشنهادها ارائه می

 گردد.در انتهای مدل نظری تحقیق ارائه می هستند

 

 پیشینه پژوهش. 2
 کرد:توان به موارد زیر اشاره در مورد منابع داخلی می

گذاری به منظور تخصیص سیس بانک توسعه سرمایهأت .1: ( در دو مقاله1331و ) (1333) ایرانمنش

کند که عملکرد موفق یک جهان بیان میای در تحوالت بانکداری توسعه .2ای دولتی و بهتر منابع یارانه

های ملی و استقالل نسبی آن های توسعه و سیاستای مستلزم جایگاه مناسب آن در برنامهبانک توسعه

ای در های اقتصادی است و وظیفه بانکداری توسعهدر مدیریت به همراه ارتباطات گسترده با بنگاه

ای، . از نظر وی چالش های بانکداری توسعهستهای طرحمال تأمیناقتصادهای در حال توسعه فراتر از 

دولتی بودن کامل و وابستگی به انواع حمایت، تضاد منافع مدیران و کارکنان با منافع بانک، مدیران 

های ظاهری و کمی اقتصاد، فقدان نظام ارزشیابی بر شاخص هابانکفعالیت این  تأکیدغیرمتخصص، 

ها و فرآیندهای بررسی و ارزیابی ح بانکداری، عدم تحول در روشنیروی انسانی، دور شدن از رو

 .ستهاطرح

ای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت ی توسعههابانکتجربه "ه ـ( در مقال1332) یـمحراب

ای در بحران اقتصادی جهان را ی توسعههابانک، تجربه "گذاری در اقتصاد جهانانداز و سرمایهپس

های ترین چالشهای زیرساختی را یکی از مهممالی پروژه تأمینداده است. وی مورد بررسی قرار 

 آنهاحل موفقیت گذاری خارجی را به عنوان راهکشورهای در حال توسعه بیان و لزوم افزایش سرمایه

 کند.می مطرح

 برای موفق اوالًکه کند بیان می "اگرهای یک نهادسازی مالی جدید"( در مقاله 1331) حقگو

ثیرگذار بر آن، که در أهای خرد و کالن تمؤلفهای فضای کار و تولید و شدن یک نهاد مالی توسعه

دهد، ضرورت اساسی دارد. چنانکه موفقیت های اقتصادی و صنعتی خود را بازتاب میقالب سیاست

ضعیت دهد که ویی روی میهانادر زماسالمی، قبل و بعد از انقالب  ،ای صنعتیی توسعههابانک

گرانه مخل تولید مناسب است. دیگر آنکه های عدم مداخلهصنعت و اقتصاد کشور نیز به واسطه سیاست
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ها و منابع سهامداران غیردولتی خود گیریتر از دولت و متکی به تصمیماین نهادهای مالی هرچه مستقل

 شود.باشند، امکان تخصیص بهتر منابع فراهم می

 توان به موارد زیر اشاره نمود.در مورد منابع خارجی می

ای را در کشور هند مورد بررسی قرار داده ی توسعههابانکای ( در مقاله1393) باندیوپادهیای

ارائه  آنهاو افزایش کارایی  هابانکرای حل مشکالت این ـی بـه پیشنهاداتـن مقالـاست. وی در ای

 دهد.می

ناموفق بودن ای در فرانسه و ی توسعههابانکفقیت ای به بررسی تجربه مو( در مقاله1333) آگین

ای در درجه اول تجهیز و ارائه ی توسعههابانککند که وظیفه پردازد. وی بیان میدر مکزیک می آنها

های بلندمدت است که نقش قابل توجهی در صنعتی شدن قاره اروپا و ژاپن گذاریتسهیالت و سرمایه

در مکزیک را افزایش نافرجامی ست. وی یکی از دالیل آنهااری ی تجهابانکداشته است و مکمل 

کند. وی ها و سوءمدیریت مطرح میفایده طرح -هزینهنکردن ها و ارزیابی تعویق در بازپرداخت وام

تواند های دولتی میای و کمکی توسعههابانککند که نظارت بیشتر دولت بر عملکرد پیشنهاد می

 دد.گر آنهامنجر به موفقیت 

انداز آتی بانکداری های فعلی و چشمچالش"ای تحت عنوان ( در مقاله2003سوهان خطری )

فعلی و خطر  مسئلهترین مهم ،داخته استرای بخش کشاورزی نیز پکه در آن به بانکداری توسعه "نپال

 محیطی مطرح کرده و از آن هم به عنوان فرصت و هم بهآتی در بخش کشاورزی را موضوع زیست

 کند.عنوان تهدید یاد می

 ،"ای در نیجریههای بانک توسعهمشکالت و موفقیت"عنوان  باای ( در مقاله2012ایکچوکوا )

برشمرده اشتغال، توسعه روستایی و کاهش فقر  تأمینای در نیجریه را ی توسعههابانکاهداف تشکیل 

گسیخته تماعی، رقابت لجام. وی از مواردی همچون قوانین و مقررات ضعیف، تصور غلط اجاست

رو و های پیشسسات مالی، سیستم نظارتی ضعیف و کمبود نیروی انسانی متخصص به عنوان چالشؤم

ی کارآفرینان، افزایش عالقه دولت و جمعیت باال به عنوان ـش آگاهـون افزایـواردی همچـاز م

 برد.های موفقیت نام میفرصت

های ویژه این ، چالش"ایی توسعههابانکجاری برای های چالش"ۀ ( در مقال2015) هومفری

کند و های مشروط و شرطی عنوان میرا بوروکراسی، ظرفیت کم مالی و وجود سیاست هابانک

ترین را مهم هابانکای از این های بودجهاعتماد و امنیت کارآفرینان و حمایت تأمینعواملی همچون 

 داند.می آنهاعوامل موفقیت 
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 ات و چارچوب نظری تحقیقادبی. 1

های های نظری موجود در زمینه عوامل موفقیت و چالشدر این بخش با توجه به ادبیات و چارچوب

ای موجود یک چارچوب اولیه تهیه و سپس منابع علمی و کتابخانه ای درهای توسعهپیش روی بانک

از اساتید دانشگاه، خبرگان، های حضوری با ده نفر این مدل با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه

ای مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت که کارشناسان و مدیران سیستم بانکی در حوزه بانکداری توسعه

ای، تبیین و شناسایی گردید که پس ی توسعههابانکبر موفقیت  مؤثرمعیارها و زیرمعیارهای پایان، در 

 نشان داده شده است. [مدل نظری تحقیق] (1)ره نهایت در شکل شما از ارائه چارچوب نظری تحقیق در

، اجتماعی، ، محیطیای در پنج رویکرد فنیهای توسعهبر موفقیت بانک مؤثردر این مقاله عوامل 

تواند مانع از موفقیت آنها روی آنها که میهای پیشز چالشسازمانی و مدیریتی به همراه زیرمعیارها و نی

باشد و در ادامه به تشریح هر یک از زیرمعیارهای مختص خود می گردد، مطرح شده که هر یک شامل

 آنها پرداخته شده است.

 

  1رویکرد فنی .1-3

گـردد کـه هـم شـامل مسـائل فنـی       در این معیار بیشتر موضوعات تکنیکی، فنی و کارشناسی مطرح مـی 

ای دارای توجیـه  هـ های انتخاب طـرح . این معیار شامل زیربخشاستبانکداری و هم فناوری اطالعات 

)بازار( مالی، استفاده از خدمات الکترونیکی و نوین، نرخ ذخیـره قـانونی کمتـر نسـبت بـه       فنی اقتصادی

 .استپذیر ، داشتن محصول خاص رقابتی تجاریهابانک

 
 های دارای توجیه فنی اقتصادی مالیانتخاب طرح .1-3-3

سنجی روی آن انجام ت دهند که مطالعه امکانهایی تسهیالبه طرحد ای( بای)تجاری و توسعه هابانک

بندی و تجزیه و آوری، طبقهسنجی عبارت از جمعشده باشد و نتیجه آن مثبت باشد. مطالعات امکان

های  های موجود در پروژه و برآورد تمامی هزینه تحلیل اطالعات مربوط به امکانات و محدودیت

که معموالً در سه  استات اقتصادی و اجتماعی آن تأثیربینی سودآوری و  پیش، سرانجام، اجرای آن و

 (.1332)پارسائیان،  گردد بندی می)بازار( و مالی طبقه بخش مطالعات فنی، اقتصادی

گذاری گیرد که اهم آن هدف پذیری فنی طرح مورد بررسی قرار میتوجیهمطالعات فنی  در بخش

اری، تعیین و انتخاب تکنولوژی و روش مناسب طرح و تعیین ظرفیت تولید محصول و تعداد روزهای ک

گذار در آن، تعیین سیستم کنترل کیفیت و سنجش تأثیرتولید محصول با توجه به عوامل مختلف 
                                                           
1. Technical  Approach 
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بینی میزان تولید عملی با درنظر گرفتن  های مختلف از مواد اولیه تا محصول، پیش واحدها و بخش

 مطالعات اقتصادیاهمیت  (.1333)موتمنی،  باشدآالت و مجوزهای قانونی اخذشده میظرفیت ماشین

بینی غیرواقعی وضعیت بازار بعد از  نگری و پیشکس پوشیده نیست زیرا با سطحیبر هیچنیز  )بازار(

ترین برداری، شرکت مشکالت فراوانی خواهد داشت. مهم گذاری سنگین و شروع بهره سرمایه

ها و  مایتسی روش تولید و بازار فروش و حهای این قسمت شامل شناخت محصول و بررسرفصل

آوری اطالعات مربوط به میزان تولیدات داخلی و میزان واردات محصول و های آن صنعت، جمع مزیت

هدف کلی  (.1333برآورد میزان تقاضای داخلی موجود و میزان صادرات آن محصول است. )موتمنی، 

های مالی،  سنجی پروژه از طریق محاسبه شاخص ها، امکاندر ارزیابی مالی طرح مطالعات مالیاز 

های مالی به فراخور . محاسبه نسبتاستهای نقدی  گذاری و ارائه جریان بررسی نیازهای طرح سرمایه

 (.1333رسد )موتمنی، ها ضروری به نظر مینوع صنعت و شرکت مربوطه در این بررسی

 
 استفاده از خدمات الکترونیکی و نوین .1-3-2

باشد. در ای میی تجاری و توسعههابانکه از خدمات نوین و الکترونیکی شامل هر دو گروه استفاد

گیری یافته و بت به گذشته در این قسمت رشد چشمحال حاضر سیستم بانکی با پیشرفت تکنولوژی نس

ت به ای نسبی توسعههابانکدمات برای ـن خـا ارائه ایـت. امـدورنمای بهتری نیز در انتظار آن اس

دلیل در اختیار داشتن ه ای بی توسعههابانکرسد که نظر میه تر بی تجاری از این منظر مهمهابانک

متقاضیان به خود با استفاده بیشتر و بهتر از خدمات به شعب کمتر و میزان دسترسی محدودتر 

 توانند تا حدی این ضعف و نقیصه را برطرف نمایند. الکترونیکی می

 
   ذخیره قانونی کمتر نسبت به بانک تجارینرخ  .1-3-1

هـای پـولی   . سیاستستی مرکزی کشورهاهابانکهای پولی در اختیار نرخ ذخیره قانونی جزء سیاست

هایی است که بانک مرکـزی از طریـق تغییـر در حجـم پـول و نـرخ بهـره و یـا شـرایط اعطـای           سیاست

گـردد. در حقیقـت بانـک مرکـزی بـا اعمـال       ل مـی به اهداف معین پولی و اعتبـاری نایـ  تسهیالت مالی 

ها، تغییر در نرخ تنزیل مجـدد و عملیـات بـازار    های پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکسیاست

در زمـان   هابانکهای بانک مرکزی از حمایت ه علتگیری بدهد. این ذخیرهباز، حجم پول را تغییر می

پـذیرد. نکتـه مهـم در ایـن     صـورت مـی   ،هـا بانـک شکستگی ز جمله هنگام ور، ابروز مشکل و خطرات

حمایـت بیشـتر از   سـبب  . امـا بـه   اسـت بانـک مرکـزی    از سویخصوص کشف و اجرای بهینه این نرخ 

ی هـا بانـک ای نسـبت بـه   ی توسـعه هابانکتواند این نرخ را برای ای بانک مرکزی میی توسعههابانک
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که خطری متوجـه   البته تا حدی .ای افزایش یابدتوسعه یهابانکدهی تجاری کاهش داده تا قدرت وام

های الزم خود را انجـام  ای نگردد تا در زمان بروز مشکل بانک مرکزی بتواند حمایتی توسعههابانک

 دهد.
 

 پذیرداشتن محصول خاص و رقابت .1-3-4

سـیاری دیگـر   و ب هسـتند هـا رهبـر و پیشـرو    بندی برخـی شـرکت  در بازارهای مختلف در یک نوع طبقه

بتوانند برای افزایش درآمد، کسب سـهم از بـازار    دای بایی توسعههابانکرو. در سیستم بانکی نیز دنباله

برای خود مزیت رقابتی ایجاد نمایند. به همین دلیل یکـی   هابانکقدرت رقابت با سایر  ،به طور کلی ،و

. البتـه خلـق   استای ای بانک توسعهفرد برهاز راهبردهای این هدف طراحی محصول خاص و منحصر ب

های قانونی را نیز این محصوالت به غیر از مسائل کارشناسی و فنی بانکداری برخی اوقات لزوم حمایت

های خرید و ساخت مسکن که تقریباً به عنوان محصولی خـاص بـرای بانـک    طلبد. به عنوان مثال واممی

محصـوالت بـانکی    روند در این سیستم صـرفاً دنبالـه  ای بخواهی توسعههابانکمسکن وجود دارد. اگر 

ی تجاری باشند به طور قطع کارایی آنان کم خواهد شد و در آینده با مشـکالت فراوانـی حتـی    هابانک

 رو خواهند شد.هدر حفظ حیات خود روب

 

 3رویکرد محیطی .1-2

رل داخلـی بانـک بـوده و    برخی عوامل این قسمت در حیطه اختیار و بسیاری دیگر از آن خـار  از کنتـ  

هـا و  پژوهـی ای بـا آینـده  ی توسـعه هـا بانـک پذیرد که بیشتر پیرامون محیط و پیرامون بانک صورت می

را به نفـع خـود هـدایت نماینـد. در ایـن معیـار عنـاوینی         آنهابگذارند و  تأثیر آنهابر  دارتباطات خود بای

ای نسـبت بـه   ی توسـعه هـا بانـک مالیـاتی   ون وجود کانال توزیع کارآمد، در نظر گـرفتن تخفیـف  ـهمچ

 .گیرندجای میی تجاری، قوانین و مقررات حمایتی هابانک

 
 وجود کانال توزیع کارآمد. 1-2-3

ها و افراد وابسته است که کاال یا خدمت مورد نظر را در دسترس ای از سازمان مجموعهکانال توزیع 

را به  )خدمت( و مشتریان کاال دهنده()ارائه کنندهدهد. کانال توزیع، تولید مشتریان نهایی قرار می

 (.1351د )ریچارد کلوت، کن یکدیگر متصل می

                                                           
 
1. Environmental Approach 
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های توزیع و به دلیل داشتن شبکه هابانککنند، سساتی که خدمات مالی ارائه میؤم میان بیشتردر 

های هزینه ،اند. همچنینشعب گسترده به عنوان یک کانال توزیع سریع و قابل اطمینان شناخته شده

برای معرفی خدمات و محصوالت خود متحمل  هابانکهایی که توزیع اولیه و نفوذ در بازار و هزینه

 (.2003ها کمتر است ) ژیان چن و دیگران، شوند، نسبت به سایر کانالمی

ی تجاری در این هابانکدلیل تعداد شعب کمتر خود نسبت به ه ای بی توسعههابانکسفانه أاما مت

 این مشکل را تا حدی مرتفع سازند.باید یابی مناسب باشند که با مطالعه و مکانسمت دچار ضعف میق

 
  3مالیاتیتخفیف  .1-2-2

ی تجاری توسط سازمان امور مالیاتی هابانکای نسبت به ی توسعههابانکدریافت مالیات کمتر از 

 .گرددای و اهداف آنها میی توسعههابانککشور موجب تقویت 

 
 قوانین و مقررات حمایتی .1-2-1

توانند ها و دولت در لوایح پیشنهادی خود مینهادهایی همچون مجلس شورای اسالمی در طرح

 ای را فراهم سازند.ی توسعههابانکموجبات حمایت از 

 
  2رویکرد اجتماعی .1-1

ی تجاری است. شاید توجه هابانکتر از در این قسمت بسیار بیشتر و پررنگای ی توسعههابانکنگاه 

 (2012، ای دارد. )ایکچوکوابه این نکات است که سودآوری را کاهش داده و بیشتر جنبه توسعه

، توجه هاگذاریها و سرمایهتوجه به محیط زیست در تصویب طرح هایاین معیار شامل زیربخش 

 .استازی فرهنگی مردم کشور ، استفاده از تبلیغات در بسترسهایگذاربه مناطق محروم در سرمایه

 
 هازیست در تصویب طرحتوجه به محیط .1-1-3

به تازگی بیش از پیش شده که موضوعاتی از قبیل اقتصاد سبز موجب توجه به زیست توجه به محیط

باقی  هابانکگاهی اوقات این مباحث در حد سخن گفتن و معرفی آن در تبلیغات  گردد. امامطرح می

ی تجاری این موضوع را در عمل دنبال نمایند که هابانکبیش از باید ای ی توسعههابانکماند. می

ای ی توسعههابانکای از جمله توسعه پایدار محیط زیست گردد. منجر به کسب برخی اهداف توسعه

                                                           
1. Tax Rebate 

2. Social Approach 
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های خود این پارامتر را نیز در گذاریهای اعطای وام و سرمایهتوانند در بررسی و تصویب طرحمی

نده وام کنسنجی دریافتهمانگونه که قبل از اعطای وام، اعتبار ،قرار دهند. به عبارت دیگر آنهاویب تص

تواند به ها بر محیط زیست نیز میپذیرد میزان اثرات مثبت و منفی طرحبه صورت مناسبی انجام می

 (.2003صورت فنی بررسی و نتیجه آن ارائه گردد )سوهان خطری، 

 
 هاگذاریمناطق محروم در سرمایهتوجه به  .1-1-2

ی هانابیشتر شعب خود را در کالنشهرها و شهرست ،ی خصوصیهابانکبه ویژه  ،ی تجاریهابانک

دولتی ی دولتی و نیمههابانکنمایند. البته اند و کمتر در مناطق محروم فعالیت میبزرگ مستقر کرده

دارند. اما مفهوم توسعه، ارتباط تنگاتنگی با تجاری از جمله بانک ملی و ملت در این مناطق حضور 

مناطق محروم دارد. اصوالً مناطق غیرمحروم نیاز چندانی به توسعه ندارند. بلکه این مناطق محروم هستند 

توانند با جذب وجوه ارزان ای میی توسعههابانکرند. داحمایت نیاز به که با توجه به ویژگی خود 

گذاران در مناطق الحسنه از سایر سپردهملی یا قرضده از صندوق توسعه قیمت )از جمله وجوه اداره ش

 (.2012، )ایکچوکوا در مناطق محروم بپردازند آنهامحروم( به تخصیص غیر

 
 استفاده از تبلیغات در بسترسازی فرهنگی .1-1-1

ای در هی توسعهابانکو اهمیت  تأثیربا ساخت تبلیغات مناسب برای بسترسازی فرهنگی مردم در 

گذاری سپرده هابانکگردند وجوه خود را در این ی کشور، بسیاری از مردم ترغیب میتوسعه اقتصاد

ی تجاری متفاوت هابانکبا تبلیغات الزم است ای ی توسعههابانکنمایند. به طور قطع نوع تبلیغات 

 ای هدفمندتر طراحی و اجرا گردد.و به گونه اشدب

 

  3رویکرد سازمانی .1-4

تـرین منبـع سـازمان یعنـی منـابع انسـانی و آمـوزش و        بـه مهـم   ددر این قسمت بیشترین توجه مدیران بای

 از طریق ایجـاد فرآینـدهای کـارا باشـد     آنهاهای مناسب برای مندسازی آنان و، سپس، داشتن برنامهتوان

 (.2012)ایکچوکوا، 

 و د، آموزش ، وجـود فرآینـدهای کـارا   این معیار شامل زیربخش های منابع انسانی توانمن ،بنابراین 

 .استفرهنگ 

 

                                                           
1. Organizational Approach 
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 وجود منابع انسانی توانمند .1-4-3

ای ی توسعههابانک. استترین منبع هر سازمانی، منابع انسانی آن امروزه بر کسی پوشیده نیست که مهم

. دباشنبهره بی توانند از نیروی انسانی متخصص دهند نمیهای تخصصی انجام میکه همگی فعالیت

و مداومی به امر تخصص نیروی  باید توجه ویژهدر زمان استخدام و پس از آن  هابانکاین  ،بنابراین

 دبای هابانکخود داشته باشند. به عنوان مثال پرسنل بانک توسعه تعاون نسبت به سایر انسانـی 

تعاون را شناسایی و  نیازهای بخش هابانکتر از سایر ر باشند تا بتوانند سریعـتر و آگاهـتمتخصص

 (.2012، )ایکچوکواریزی الزم را برای توسعه بخش مربوط به خود انجام دهند برنامه

 
 های منظم و هدفمند                                                        آموزش .1-4-2

یز ببیند تا این های تخصصی ندر طول دوران کاری خود آموزش دنیروی انسانی پس از استخدام بای

توسط مراکز  هابانکهای آموزش مخصوص خود این طراحی دوره ،کامل گردد. بنابراین فرآیند

 (.2012، گردد )ایکچوکواتوصیه می آنهاآموزش 

 
 وجود فرآیندهای کارا .1-4-1

ی هانا. معموالً این ویژگی در سازمهستندآن ها در پی یافتن سازمانبیشتر کارایی موضوعی است که 

مال کامل قوانین و مقررات خشک های سنگین و اعدولتی کاهش یافته و جای خود را به بوروکراسی

ای که در حال یابد. رودخانه و دریاچهکه مفهوم توسعه در بعد زمان اهمیت می دهد. در صورتیمی

ای طقهتوسعه کشاورزی من سببمورد حمایت قرار گیرد. سدی که به  تسرعبه  دخشک شدن است بای

. با ایجاد این کارایی در کلیه فرآیندهای شود تأمیند تر بایهر چه سریعاش منابع مالیاحداث گردد  دبای

ماند و نه صرفاً با ای در ذهن مردم باقی میبانک از جمله فرآیندهای اعتباری است که یک بانک توسعه

 (.2012 ،)ایکچوکوا تبلیغات تلویزیونی غیر هدفمند

 
 هنگ سازمانی  فر .1-4-4

. مدیری که با نگرش استنوع فرهنگ سازمانی غالب بر مدیران و کارکنان بانک بسیار حائز اهمیت 

به مرور این دیدگاه را به کارمندان  کندعمل میای سودآوری صددرصدی و بدون فرهنگ توسعه

موفقیت این ای و زیردست خود و سپس مشتری منتقل نموده و خود مانعی برای کسب اهداف توسعه

 شود و به میای مشغول به فعالیت ها خواهد گشت و برعکس مدیری که با دیدگاهی توسعهگونه بانک
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ای فرهنگ توسعه ،آیدای به سودآوری نائل میهای توسعههای موفقیت بانککسب و پیدا نمودن راه

 .آوردبه وجود میمناسبی را نیز برای بانک و ذینفعان آن 

 

  3مدیریتیرویکرد  .1-5

ای به همراه ی توسعههابانکاز جمله  هابانکتواند در موفقیت مدیریت ارشد بانک نقش بسزایی را می

 (.2015داشته باشد )هومفری، 

، تخصـیص منـابع، مـدیریت نظـارت مناسـب     این رویکرد مدیریتی شامل مدیریت بهینه در تجهیز و 

 .استریت ریسک ، مدیریت سرمایه و مدیریانمدیریت ارتباط با مشت

 
 تجهیز و تخصیص بهینه منابع .1-5-3

 آورد به دستمنابعی را  د. بانک از هر نوعی که باشد بایاستترین ویژگی یک بانک این ویژگی مهم

تر صورت به صورت بهینه فرآیندگیرندگان اعطا نماید. حال هرچه این را به وام آنها)تجهیز( و سپس 

 آورد.می دست بهپذیرد بانک موفقیت بیشتری 

تری به بخش تخصیص خود نگاه ویژه هابانکای در اینجاست که این اما تفاوت بانک توسعه

ر )ه کننداین است که با منابع تقریباً ارزان قیمت دولتی خود را تجهیز می هابانکدارند. ماهیت این 

ص دهند به متقاضیانی تخصی دقیمت ندارند( و بایدولتی و حتی گرانچند منعی برای پذیرش منابع غیر

اند )چنگ رو و دیگران، ای خود دست یافتهگردد و هم به اهداف توسعهکه هم مطمئن باشند باز می

2003.) 

 
 مدیریت نظارت مناسب  .1-5-2

ی تجاری( و در این هابانک)بیش از  ای از اهمیت خاصی برخوردار بودهی توسعههابانکنظارت در 

های بانک به وام گیرنده، چگونگی بازپرداخت تعهدات  رای طرح، پرداختیزمینه درخصوص نحوه اج

بررسی و  ،صورت مرتبه ب ،گیرنده و حتی ترغیب متقاضیان به ایفای تعهد قبل از سررسیدتوسط وام

 (.2012، کچوکواگردد )اینظارت می

، اجرای هر ها با اهدافاهداف یک نظارت خوب شامل حصول اطمینان از مطابقت نتایج فعالیت

 .استنیل به اهداف سازمان سرانجام،  ،چه بهتر امور، جلوگیری از تکرار احتمالی انحرافات و

                                                           
1. Managerial Approach 
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یک نظارت خوب نتایجی همچون امکان درک کمبودهای سیستم، مشکالت متقاضیان و ایجاد 

داد، فرآیند بازخورد مناسب، ایجاد حسن عالقه، وظیفه و مسئولیت متقابل برای متقاضیان طرف قرار

جلب مشارکت و ایجاد اعتماد و ترغیب ، فتادن اصل سرمایهنیحفاظت از سرمایه و پیگیری به خطر 

و امکان کشف  هاایجاد فرآیند مناسب جهت بررسی بازخورد فعالیت، متقاضیان به پایبندی تعهدات

 (.2012انحرافات را به دنبال دارد )ایکچوکوا، 

 و نوع الزم است:و انجام صحیح هر دنظارت دو نوع است 

بایست به یکی از موضوعاتی که در هنگام اعطای وام می:  3نظارت در زمان بررسی اعطای وام .3

. اهلیت متقاضی به معنی توانایی و شایستگی وی برای برخورداری استآن توجه شود اهلیت متقاضیان 

. آنچه که در اعطای است( از حقوق مختلف در روابط اقتصادی، اجتماعی)تمتع( و اجرای آن )استیفاء

های الزم در مورد ایجاد شخصیت بایست مد نظر قرار گیرد نخست بررسیاعتبار به اشخاص حقوقی می

برخورداری از  برایحقوقی )اهلیت تمتع( و متعاقب آن بررسی الزم در زمینه صالحیت فنی و تخصصی 

که در اصطالح به اعتبارسنجی معروف بوده و بررسی این موضوع که در صورت اعطای  استاعتبار 

به همین  .باشدالعاده حائز اهمیت مینماید یا خیر فوقاعتبار آیا شخص حقوقی به تعهدات خود عمل می

انجام تعهدات قبلی توسط ارکان شرکت و حتی  ،همچنین ،به بررسی سابقه مالی شرکت و دمنظور بای

 (.1332)پارسائیان،  هیأت مدیره مد نظر قرار گیرد یفتارهای مالی و اجتماعی اعضار

مورد نظارت قرار گیرد  دطرح مورد نظر بای یارپس از اعطای وام، اج: نظارت پس از اعطای وام. 2

ده تا از لحاظ انجام تعهدات و مراحل قانونی نوشته شده در قراردادها و مصوبات مربوطه فاقد مغایرت بو

و اطمینان خاطر حاصل گردد که طرح مورد نظر در بازه زمانی تخمین زده شده به سرانجام برسد تا 

 خطری متوجه بانک نگردد. 

با در نظر گرفتن این موضوع که ریسک عدم انجام تعهدات و یا پیش آمدن حوادث محیطی 

حتی با وجود نظارت  .(گذار بر ریسک سیستماتیک همچون شرایط تورمی، سیاسی و ..تأثیر)عوامل 

نقش این نظارت در  ،بنابراین .وجود دارد و قسمتی از تعهدات مواجه با عدم بازگشت خواهد گردید

ت مکتوب و صور  این موضوع مهم است. در صورتی که متقاضی به تعهدات خود عمل ننماید، بانک به

در صورت  ،رخواست تمدید مهلتدر هنگام د ،ند. همچنینک گیرنده اعالم میمستند مراتب را به وام

شود تا با اخذ مهلت  گیرنده امکان مجددی برای وی ایجاد می، از طریق مذاکره با واموجود عذر موجه

در صورت عدم  ،در هر حال ،جدید، نسبت به اجرای طرح و پرداخت دیون به بانک اقدام نماید. اما

                                                           
1. Loan 
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گیرنده به بانک شده توسط وامت بیاناصل و سود تسهیال الزم استایفای تعهدات در مهلت مقرر 

 پرداخت گردد.

 
   3مدیریت ارتباط با مشتریان .1-5-1

بندی مشتری، جلب رضایت مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی تجاری است که از طریق بخش

سازی فرآیندهای مشتری محور، نتایج ارزشمندی از قبیل سودآوری، درآمد و رضایت وی و پیاده

های با کیفیت مشتری بنا نهاده شده و از طریق فناوری اطالعات را به دنبال داشته و با دادهمشتری 

 (.1330گردد )جعفری، توانمند می

این مدیریت یک استراتژی تجاری است که از طریق ارائه ارزش بهینه به مشتری و کسب  ،همچنین

 (.2002کند )کلن، میزیت رقابتی برای سازمان ایجاد ارزش تجاری به طور همزمان م

 
   2سرمایه .1-5-4

 درصدد. مدیران اجرایی استای بسیار مهم سرمایه یکی از زیرمعیارهایی است که برای بانک توسعه

د. بازده حقوق نحداقل سرمایه مورد نیاز تأمین در پیکه ناظران  بهینه کردن سرمایه هستند درحالی

باشد که هر چه گیری بازده و کارایی در دنیای مالی میزهترین ابزارهای انداصاحبان سهام یکی از مهم

ای بین سرمایه در گردش ارتباط بهینهد مدیریت بانک بای ،. بنابرایناستباالتر باشد برای آن بانک بهتر 

ای است ساختار سرمایه ساختار سرمایه بهینه، (.2010و ترازنامه خود برقرار نماید )گاالنی و دیگران، 

 (.1331نک را افزایش دهد )تهرانی، که ارزش با

 
   1مدیریت ریسک .1-5-5

د با خطر مواجهند و بای آنهاهمانند بسیاری دیگر از سازم -ای ی توسعههابانکاز جمله  - هابانک

شوند رو میههای مرتبط با خود را مدیریت و پوشش دهند. سه نوع ریسکی که بیشتر با آن روبریسک

 (.1330)طالبی،  نام داردو عملیاتی  ریسک اعتباری، نقدینگی

 نحـوه  کـه  اسـت  ایی توسـعه هـا بانـک هـای مـرتبط بـا    ترین ریسکمهم از یکی، ریسک اعتباری

تـوان  ریسـک اعتبـاری را مـی   . نمایـد مـی  بانـک  بـه  شـایانی  کمک آن کنترل نهایتاً و ارزیابی شناسایی،

دهـد  هـا رخ مـی  ها یا بدهیر ارزش داراییتغییر د صورت بهیرمنتظره که معموالً غرویدادهای  صورت به

                                                           
1. Customer Relationship Management 

2. Capital 

3. Risk Management 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 24

https://qjerp.ir/article-1-1462-fa.html


 08های اقتصادی  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    238

 

کننـدگان تسـهیالت تمایـل یـا توانـایی       یافـت درشود کـه  ناشی میبدین سبب تعریف کرد. این ریسک 

شـود کـه متـرادف    یـاد مـی   "نکـول " عنوان بهبازپرداخت بدهی خود را به بانک نداشته باشند که از آن 

 (.2003ریسک اعتباری است )گستل، 

ریسـک عـدم توانـایی ایفـای     سـت از  ا در یک تعریف سـاده و مختصـر عبـارت   ، ریسک نقدینگی

های تجاری با این ای همانند بانکهای توسعه. بانکدر سررسید آنها به دلیل کمبود منابع مالی تعهدات

 (.1330)طالبی،  ای کنترل و مدیریت نمایندریسک دست به گریبان هستند که باید آن را به نحو بهینه

طبق تعریف کمیته بال، عبارت است از زیان ناشی از فرآیندهای نامناسب داخلی، ، یاتیریسک عمل

وقایع خارجی، اشتباهات سیستمی و خطاهای انسـانی. برخـی تعریـف محـدودتری از ریسـک عملیـاتی       

کنند. این ریسک به لحاظ دارند که آن را ریسک ناشی از ناتوانی یا شکست فناوری و افراد تعریف می

ی هـا ناهای دیگر است. پیامدهایی که به صورت زیـ تر از ریسکسازی بسیار پیچیدهگیری و مدلهانداز

ایـن ریسـک بـه وسـیله تنظـیم و تـدوین        ،د. همچنـین کنـ مـی بـروز  مالی و ضربه زدن به شـهرت بانـک   

رسـد  های مناسب و کارکنـان آمـوزش دیـده بـه حـداقل مـی      زیرساخت های مناسب، کنترل ها، سیستم

 (.1331شمس، )فالح 

آن را به عنوان  هابانکگونه اجماع نظری وجود ندارد. برخی در مورد تعریف ریسک عملیاتی هیچ

کنند. برخی نیز معتقدند ریسک عملیاتی هر نوع ریسکی به جز ریسک اعتباری و بازار تعریف می

ی انجام کار، ضعف هاانسانی، تقلب، بروز اشکال در روشعبارت است از زیان مورد ناشی از خطاهای 

ی هاناهایی مواجهند و در این زمینه طبعاً برخی زیوامل بیرونی. امور تجاری با ریسکفناوری و یا ع

توان کمی نمود. گاهی اوقات این را می هاناعملیاتی کوچک دور از انتظار نیست. برخی از این زی

اند. در بینی شدهای اعتباری پیشهی محصوالتی خاص نظیر کارمزد کارتگذارحتی در قیمت هانازی

ی عملیاتی از مسائلی نظیر خطا در صدور صورت حساب و اضافه هاناهای اعتباری، زیمورد کارت

 (.1331گردند )جاللی، میبرداشت از حساب و یا جعل ناشی 

 

  3هاچالش .1-6

ی هابانکاما . مورد بررسی قرار گرفتای ی توسعههابانک موفقیت ی عواملـهای قبلدر قسمـت

ی دست به گریبان هستند. این های زیادای خود با چالشای در راه رسیدن به اهداف توسعهتوسعه

های بررسی های حضوری در همان مصاحبهای و انجام پرسشها که با مطالعه منابع کتابخانهچالش

                                                           
1. Challenges 
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ه در این مقاله ب ،ه استآمد به دستای ی توسعههابانکبندی معیارهای موفقیت مقایسات زوجی رتبه

های مشروط و شرطی سه چالش گردد. بوروکراسی، ظرفیت کم مالی و سیاستصورت کلی مطرح می

 (.2015باشد )هومفری، ای میی توسعههابانکمهم 

، وجود بوروکراسی زان دسترسی محدود و تعداد شعب کمهای دیگری همچون میچالش ،همچنین

یی کمتر نسبت به ، وجود ذینفع دولتی و پاسخگوی تجاری خصوصیهابانکزیاد و باالتر نسبت به 

تر بودن سطح کارایی و توان ، پایینهای اخیرسرمایه در سالنیافتن دولتی، افزایش صاحبان سهام غیر

ها، تضاد منافع مدیران و فایده طرح -، عدم ارزیابی هزینههابانکدهی نسبت به بسیاری از تسهیالت

های ظاهری و کمی، فقدان نظام ارزشیابی بر شاخص هابانکفعالیت این  تأکیدفع بانک، کارکنان با منا

ها و فرآیندهای بررسی و ارزیابی نبود تحول در روشی، دور شدن از روح بانکداری، ـع انسانـمناب

، فقدان یا کمبود فقدان یا ضعف بازار متشکل سرمایه، ی خصوصیهابانکداشتن اختیارات نها، طرح

ای و تخصصی نسبت به های حرفهآموزش نبود، صصکارآفرینان در کشور، کمبود نیروی انسانی متخ

به جهت رسیدن به موفقیت  دای نیز در این تحقیق شناسایی گردید که بایبخش مربوط به بانک توسعه

ای الزم و هگذاری صحیح، حمایتها نیاز به مدیریت صحیح، قانونبر آنها چیره گردید. رفع این چالش

 نیروی انسانی متخصص دارد.  

 

 مدل نظری تحقیق. 4

گیری در روش فرآیند تحلیل سلسله که همان درخت سلسله مراتب تصمیممدل نظری این تحقیق 

رویکرد فنی، رویکرد محیطی، رویکرد اجتماعی، رویکرد سازمانی و  معیار پنجدارای  ،استمراتبی 

های دارای توجیه فنی حیکرد فنی شامل زیرمعیارهای انتخاب طرمعیار روباشد. میرویکرد مدیریتی 

اقتصادی مالی، استفاده از خدمات الکترونیکی و نوین، نرخ ذخیره قانونی کمتر نسبت به بانک تجاری، 

. معیار رویکرد محیطی شامل زیرمعیارهای وجود کانال توزیع استپذیر داشتن محصول خاص و رقابت

توجه به  ی و نیز قوانین و مقررات حمایتی است. معیار رویکرد اجتماعی شاملکارآمد، تخفیف مالیات

، استفاده از تبلیغات در هاگذاری، توجه به مناطق محروم در سرمایههامحیط زیست در تصویب طرح

ی چون وجود منابع انسانی . معیار رویکرد سازمانی نیز شامل زیرمعیارهایاستبسترسازی فرهنگی 

باشد. در بانک و نیز فرهنگ سازمانی می ، وجود فرآیندهای کاراهای منظم و هدفمندوزشتوانمند، آم

، مدیریت نظارت ارهای تجهیز و تخصیص بهینه منابعدر پایان معیار رویکرد مدیریتی شامل زیرمعی
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کر باشد که تمامی موارد ذایه بانک و مدیریت بهینه ریسک می، سرممناسب، مدیریت ارتباط با مشتریان

 در مدل نظری تحقیق آورده شده است. (1)شده در شکل شماره 

 
 گیریو درخت سلسله مراتب تصمیم مدل نظری تحقیق .9شکل 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 روش تحقیق .5

ع انجـام آن بـه صـورت توصـیفی از نـو      ۀگیـرد و نحـو  در زمره تحقیقات کاربردی قرار میاین پژوهش 

 های چندمعیاره از طریق فرآیند تحلیل سلسـله مراتبـی اسـتفاده   گیرییمپیمایشی است که در آن از تصم

 مـؤثر عوامـل  بنـدی  هایی درخصوص اولویتدستیابی به داده ،ترین نیازهای اطالعاتیو در آن مهم شده

 تأثیررا تحت  آنهابیش از پیش  تواند رشد و بهبودمیاست که  ای در ایرانی توسعههابانکبر موفقیت 

ای ابتدا با مطالعات منـابع کتابخانـه   ،آید به دستارائه یک مدل نظری که پایایی آن نیز برای . قرار دهد

، کارشناسـان و  نامه و مصاحبه با اساتید دانشـگاه آمد و سپس با استفاده از پرسش به دستیک مدل اولیه 

ییـد  أسـازی و ت ینهـایی تحقیـق پـس از تعـدیل و بـوم      ای، مدلبانکی در زمینه بانکداری توسعهمدیران 

ای در ایران است ی توسعههابانکبر موفقیت  مؤثر)عوامل( و زیرمعیارهای  پایایی آن که شامل معیارها

استفاده شده  11نسخه شماره  ،و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویسآمد  به دست

باشـد  مـی  ،ای موجود در ایـران انک توسعه، یکی از پنج بانک توسعه تعاوناست. نمونه این تحقیق نیز ب

صـورت  ه هـا کـه بـ   ، با نظرات خود در پرسشـنامه آنمدیران کارشناسان و  ،نفر از خبرگان 30تعداد که 

  اند.کردهها را مشخص بندیاه با مصاحبه از آنان اخذ گردیده، اولویتحضوری و همر

کـه در آن   اسـت  مسـئله یش گرافیکـی از  اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک نما

که البته در اینجا فقط معیار و زیرمعیـار وجـود    شوندها نشان داده میو گزینه، زیرمعیارها هدف، معیارها

و در سـطح سـوم   معیـار مـدل    5در سطح دوم دهد. می سطح یک در سلسله مراتبی هدف را نشاندارد. 

  (.1331، 1زیرمعیار وجود دارد. )ساعتی 13تعداد 

االت ؤباشـد کـه در طراحـی پرسشـنامه بـرای تحقیـق حاضـر سـ        گام دوم انجام مقایسات زوجی می

 . ستهاسه زوجی برای مقایسات زوجی معیارمقای 10پرسشنامه شامل 

کلیـه  .  ده اسـت شـ که وزن هر یک از آنهـا محاسـبه    ستهاگام سوم تعیین اوزان اهمیت و اولویت

الف را با  موردعنوان مثال ه گیرد. بله مراتبی به صورت زوجی انجام میها در فرآیند تحلیل سلسمقایسه

دهـیم  نیز انجام می "ب با  "و  "ف با  ال" موردب مقایسه کرده و سپس این مقایسه را در مورد  مورد

گزینـه الـف و    3)در این مثال  کنیمهمین ترتیب عمل میه های دیگر نیز بدر مورد معیارها و زیرمعیار و

 .  داشتیم( ب و

ی که اگر عنصر استفاده خواهند کرد به گونه  مقایسات زوجیگیرندگان از ها تصمیمدر این مقایسه

 توسـط سـاعتی   دومی کـه بر  اولیگیرنده خواهد گفت که اهمیت مقایسه شود تصمیم دومبا عنصر  اول

                                                           
1. Saaty,Thomas 
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یـا مطلوبیـت یکسـان تـا     هـای اهمیـت   )کدهایی که بیـانگر گزینـه   3تا  1ه مقادیر کمی ـدع روش( بـ)مب

در  1و مقـدار  چگونـه خواهـد بـود    انـد  تبدیل شده باشند(تر میتر یا کامالً مطلوبمهم های کامالًگزینه

پـور،  )قدسـی  هر دو با هم برابر باشند و ترجیحی برهم نداشته باشـند اهمیت گردد که حالتی انتخاب می

1333.)  

 پذیرد.یید روایی تحقیق انجام میأکه برای تباشد می آخر نیز محاسبه نرخ ناسازگاریگام چهارم و 

ازگاری یک توان گفت که میزان قابل قبول ناسلیل سلسله مراتبی در حالت کلی میدر روش فرآیند تح

بـه عنـوان    را 1/0گیرنده دارد اما مبدع روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عدد سیستم، بستگی به تصمیم

  (.1331 )ساعتی، مایدنحد قابل قبول ارائه می

یـد قابـل   ؤآمـد کـه م   بـه دسـت   01/0 نرخ ناسازگاری عدد طور که بیان گردید در این تحقیقهمان

 . استو روایی تحقیق قبول بودن نتایج 

 

 های پژوهشیافته .6

ی هـا بانـک موفقیـت  بـر   مـؤثر بندی معیارهـای  یق این بوده است که ترتیب اولویتال این تحقؤاولین س

مطـابق جـدول    مربوطـه بندی معیارهـا از سـوی خبرگـان    باشد که درنهایت اولویتچگونه می ایتوسعه

 باشد:های تحقیق مییافته (1)شماره 

 
 خالصه نتایج محاسباتی معیارها .9جدول 

 

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت معیار

 1 %52 513/0 رویکرد مدیریتی

 2 %21 211/0 رویکرد محیطی

 3 %13 123/0 رویکرد فنی

 1 %1 013/0 رویکرد سازمانی

 5 %3 031/0 رویکرد اجتماعی

  % 100 1 مجموع

 مأخذ: محاسبات تحقیق   
 

بـر   مـؤثر  زیرمعیارهـای بنـدی و اوزان  یق این بـوده اسـت کـه ترتیـب اولویـت     ال این تحقؤس دومین

بی، هدف نهایی نیز هسـت  که در درخت تصمیم فرآیند تحلیل سلسله مرات ایی توسعههابانکموفقیت 
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صـورت  ه بنـدی زیرمعیارهـای مربـوط بـه هـر معیـار بـ       که ابتـدا اولویـت  ذکر است  شایان. استچگونه 

 صورت کلی آمده است.ه بندی نهایی زیرمعیارها بس رتبهجداگانه آورده شده و سپ
 

 ی معیار رویکرد فنیها زیرمعیارخالصه نتایج محاسباتی  .2جدول 
 

 اولویت سهم درصدی اهمیت یتوزن اهم زیرمعیار

 1 %51 515/0 های دارای توجیهانتخاب طرح

 2 %21 212/0 داشتن محصول خاص رقابت پذیر

 3 %12 113/0 استفاده از خدمات الکترونیکی و نوین

 1 %1 055/0 نرخ ذخیره قانونی کمتر

  % 100 1 مجموع
 
 مأخذ: محاسبات تحقیق    

 
 ی معیار رویکرد محیطیها زیرمعیاراتی خالصه نتایج محاسب .3جدول 

 
 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار

 1 %13 139/0 قوانین و مقررات حمایتی

 2 %21 253/0 وجود کانال توزیع کارآمد

 3 %11 105/0 تخفیف مالیاتی

  % 100 1 مجموع
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
 ی معیار رویکرد اجتماعیها زیرمعیارخالصه نتایج محاسباتی  .0جدول 

 
 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار

 1 %13 139/0 توجه به مناطق محروم در سرمایه گذاری

 2 %21 253/0 توجه به محیط زیست در تصویب طرح

 3 %11 105/0 استفاده از تبلیغات 

  % 100 1 مجموع
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 ی معیار رویکرد سازمانیها زیرمعیاراسباتی خالصه نتایج مح .5جدول 

 
 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار

 1 %13 123/0 منابع انسانی توانمند

 2 %23 221/0 فرهنگ سازمانی

 3 %10 102/0 وجود فرآیندهای کارا

 1 %1 012/0 آموزش

  % 100 1 مجموع
 
 مأخذ: محاسبات تحقیق  

 

 ی معیار رویکرد مدیریتیهازیرمعیارمحاسباتی  خالصه نتایج .2جدول 
 

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار

 1 %51 511/0 تجهیز و تخصیص بهینه منابع

 2 %25 250/0 سرمایه بانک

 3 %11 112/0 مدیریت نظارت مناسب

 1 %1 013/0 مدیریت ارتباط با مشتریان

 5 %1 031/0 مدیریت ریسک

  % 100 1 مجموع
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 )کلی( زیرمعیارهاخالصه نتایج محاسباتی  .2جدول 
 

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار

 1 %23 231/0 تجهیز و تخصیص بهینه منابع

 2 %11 111/0 قوانین و مقررات حمایتی

 3 %11 110/0 سرمایه بانک

 1 %9 093/0 مدیریت نظارت مناسب

 5 %9 092/0 های دارایی توجیهحانتخاب طر

 1 %1 053/0 وجود کانال توزیع کارآمد

 9 %3 035/0 منابع انسانی توانمند

 3 %3 035/0 مدیریت ارتباط با مشتریان

 3 %3 033/0 داشتن محصول خاص رقابت پذیر

 10 %2 021/0 تخفیف مالیاتی
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 11 %2 013/0 توجه به مناطق محروم در سرمایه گذاری

 12 %2 013/0 یت ریسکمدیر

 13 %2 015/0 استفاده از خدمات نوین

 11 %2 013/0 فرهنگ سازمانی

 15 %1 003/0 توجه به محیط زیست در تصویب طرح

 11 %1 009/0 ذخیره قانونی کمتر نسبت به تجاری

 19 %1 001/0 وجود فرآیندهای کارا

 13 %1 003/0 آموزش

 13 %1 002/0 استفاده از تبلیغات

  % 100 1 مجموع
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .7

ه، ای در کشـورهای در حـال توسـع   ی توسـعه هابانکضرورت وجود، حمایت، رشد و بقای از آنجا که 

عوامـل و  درصـدد یـافتن    د، بایـ ناپـذیر اسـت  نیافتـه امـری ضـروری و اجتنـاب    یافته و توسعهکمتر توسعه

 محقق گردد. هابانکموفقیت بیش از پیش این  شرایطی بود که زمینه

به عنوان  رویکرد مدیریتیبرده شده، معیار معیار نام پنجدر بین که دهد آمده نشان می به دستنتایج 

شناسـایی شـده    ای در ایـران( ی توسـعه هابانک)موفقیت  ترین معیار جهت دستیابی به هدف موجودمهم

باشـد.  معیـار دیگـر مـی    چهـار ز ارجحیت باالی این معیـار نسـبت بـه    است. اولویت اول این معیار نشان ا

 رویکرد اجتماعیاند. معیار قرار گرفته محیطی، فنی و سازمانی در مقام دوم تا چهارمهمچنین معیارهای 

برده شده شناسایی شده است کـه اولویـت پـایین    معیار نام پنجترین معیار در بین ز به عنوان کم اهمیتنی

 شـود در اینجا بیـان مـی   ،. در واقعستر ناشی از ارجحیت پایین این معیار در مقایسه با سایر آنهااین معیا

بهترین راه جهت حصـول موفقیـت   که در پی دستیابی به  ایهای توسعهگیران بانکمدیران و تصمیمکه 

ت را بـه معیـار   بایـد بیشـترین اهمیـ    )با توجه به در نظر گرفتن معیارهای موجود در مـدل(  باشندمی خود

معیـار   سهدر بین تمامی معیارها بدهند. رویکرد اجتماعی و کمترین اهمیت را به معیار رویکرد مدیریتی 

شـان  دیگر نیز از نظر اهمیت ما بین این دو معیار قرار دارند که لزوم توجه به آنها مطابق رتبه کسب شده

 باشد.می

 هسـتند  موفقیـت خـود  یی که در پـی  هابانکگفت که  توانمیهای زیرمعیارها نیز در مورد اولویت

باید بیشترین اهمیت را به زیرمعیار تجهیز و تخصیص بهینه منابع و کمترین اهمیت را به زیرمعیار استفاده 
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ه ترتیـب  از تبلیغات در بین تمامی زیرمعیارها بدهند. بدیهی است که باالترین و پایین ترین زیرمعیارها بـ 

ترین معیارهای مربوط به خـود قـرار دارنـد. هفـده زیرمعیـار دیگـر نیـز از نظـر         پایین در طبقه باالترین و

شـده در  ا مطـابق رتبـه کسـب شـده و ارائـه     ت بین این دو زیرمعیار قرار دارند که لزوم توجه به آنهـاهمی

شـامل قـوانین و مقـررات حمـایتی، سـرمایه بانـک، مـدیریت         ،ترتیـب ه ب ،باشد کهمیهای پژوهش یافته

های دارای توجیه، وجـود کانـال توزیـع کارآمـد، منـابع انسـانی توانمنـد،        نظارت مناسب، انتخاب طرح

، توجه به مناطق محروم پذیر، تخفیف مالیاتیمدیریت ارتباط با مشتریان، داشتن محصول خاص و رقابت

ه محـیط  ، توجـه بـ  ده از خـدمات نـوین، فرهنـگ سـازمانی    ها، مدیریت ریسک، اسـتفا گذاریدر سرمایه

وجود فرآیندهای کارا و آمـوزش   زیست در تصویب طرح، ذخیره قانونی کمتر نسبت به بانک تجاری،

 باشند.می

تـوان اشـاره نمـود کـه فاصـله بـین       عیارهـا بـه ایـن نکتـه نیـز مـی      با توجه به فواصـل بـین اوزان زیرم  

ترین فاصله در معیار رویکرد که به عنوان باال طوریه ب است.زیرمعیارهای مربوط به تمامی معیارها زیاد 

برابر زیرمعیار استفاده از تبلیغات  1ها حدود گذاریر توجه به مناطق محروم در سرمایهاجتماعی، زیرمعیا

م کمی از معیار خود را کسـب  برخی زیرمعیارها سهم زیاد و برخی دیگر سه ،اهمیت دارد. به بیان دیگر

 شود:د ذیل پیشنهاد میبا توجه به نتایج تحقیق، موار اند.نموده

گردد اهمیت هر یک از آنها، پیشنهاد میو مشخص شدن ضریب  بندی معیارهابا توجه به اولویت .1

ای، ی توسـعه هـا بانکگیران و تصمیماستفاده از ابزارهای در اختیار مدیران ریزی جهت در هنگام برنامه

ترتیب اهمیت معیارهـا تخصـیص   ه ب ،آن واحد و میزان هزینه کرد میزان توجه به هر یک از این معیارها

و فاصله قابل توجه آن از سایر معیارهـا لـزوم توجـه بـیش از      رویکرد مدیریتییابد. اولویت باالی معیار 

طلبـد. بـدیهی اسـت کـه سـایر معیارهـا نیـز دارای        مـی  استفاده از مدیران توانمند و متخصصپیش را به 

هـای  به همه آنهـا امـا بـا اولویـت     دو بای نگردد توجهی به آنها )بی اهمیت( نیستند که اصالً اهمیت صفر

 .شودخودشان پرداخته 

ای و مشـخص شـدن   ی توسـعه هـا بانـک بـر موفقیـت    مـؤثر بندی زیرمعیارهای . با توجه به اولویت2

ریزی جهت میزان توجه به هر یـک از  گردد در هنگام برنامهیک از آنها، پیشنهاد می ضریب اهمیت هر

ترتیب اهمیت زیرمعیارها تخصیص یابد. ه ب ،زیرمعیارها، منابع سازمان اعم از پولی، زمانی و غیره نیزاین 

)بـی اهمیـت( نیسـتند کـه      در مورد زیرمعیارها نیز بدیهی است که هیچ یک از آنها دارای اهمیت صـفر 

 رداخته شود.های خودشان پالزم است به همه آنها اما با اولویتاصالً توجهی به آنها نشود و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            22 / 24

https://qjerp.ir/article-1-1462-fa.html


 231     ای در ایران های توسعهبندی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت بانکشناسایی و اولویت

 

وزارت امـور  بـر عهـده بانـک مرکـزی،      محیطیگیری درمورد معیار که عمده تصمیم ییاز آنجا .3

)کـه در مـورد بانـک     هـا بانـک وزارت خانه باالدست این اسالمی و  شورایمجلس  اقتصادی و دارایی،

عامالت و جلسـات  گردد تباشد، پیشنهاد میمی توسعه تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است(

تـا   های مشـترک بـین آنهـا برگـزار گـردد     این نهادها و حتی تشکیل کارگروه عملی هر چه بیشتر و بهتر

 های قانونی آن گردد.و رفع محدودیتآن موجبات تقویت و رشد بیش از پیش 

ده چه در حال و چه در آینـ  ایی توسعههابانکموفقیت رسیدن به  که برایاین تحقیق نشان داد  .1

 تجهیز و تخصـیص بهینـه منـابع   ، و در بین زیرمعیارها رویکرد مدیریتیبیشترین توجه ما در بین معیارها، 

درخـور   دانـد بایـ  دیگر بـی اهمیـت تلقـی نشـده    ی هازیرمعیار. چون هیچ یک از سایر معیارها و باشدمی

 ا توجه و در موقع الزم از ایشان استفاده کرد.هاهمیت هر یک به آن

توسـعه اقتصـادی    اای و تمامی نهادهایی کـه بـ  ی توسعههابانکنهادهای باالدستی است  ضروری .5

ی هابانکرا بسیار فراتر از نگاه صرفاً سودآوری که در بین  هابانکنگاه خود به این  ارتباط دارندکشور 

اننـد بـه اهـداف    بتو هابانکای حمایت نمایند تا این ی توسعههابانک، قرار داده و از تجاری وجود دارد

 شده در قانون برای خود نائل آیند.تعیین

ی هـا بانـک ای کشـور یعنـی   های مشترک بـین پـنج بانـک توسـعه    تشکیل کنسرسیوم و کارگروه .1

 آنهاهای پیش روی تواند چالش، توسعه صادرات و توسعه تعاون میصنعت و معدن، کشاورزی، مسکن

افزایی بـین  یان برداشته و با ایجاد نیروی همتری از مت آسانه صوررا با تشریک مساعی بین نامبردگان ب

 را در سیستم بانکی کشور گردد. آنهاموجبات رشد و بالندگی بیش از پیش  آنها

   

 منابع 
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