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  1399فروردين ، پذيرش: 1398اسفند ، اصالحيه: 1398دي تاريخ دريافت: 

  چكيده
به منظور مواجهه با تغييرات و تهديدات محيطي است. در علم ها، ايجاد ظرفيت پايداري بانك راهكارهاي موفقيت و تداوم كسب و كار ترينمهماز يكي 

 آوريتاب هايفهمؤل تأثيركند. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي آوري سازماني نمود پيدا ميمديريت رسيدن به چنين هدفي در قالب مفهومي با نام تاب
آوري سازماني براساس مدل مك مانوس، استفاده . در اين پژوهش از پرسشنامه تاباستاين بانك  وكاركسب تداوم و موفقيت رسازماني در بانك آينده ب

 تداوم و موفقيت بر دارمعني تأثير داراي آوريكه تاب شدگيري هاي رگرسيوني نتيجهشده است، كه پس از تجزيه و تحليل آماري با استفاده از برازش مدل
هاي حاصل از مشاهدات و تجارب قبلي، اقدام به ارائه الگو و فرضيه در مورد اين پژوهش از طريق يافته نيهمچن .است آينده بانك در كار و كسب
متغيرهاي  ،هاي مطرح شدهها به پرسشتحليل پاسخ هاي پيمايشي براي بررسي عوامل از طريقروش نموده است. با استفاده از آوريتاببر  مؤثر هايمؤلفه

ها از خبرگان بانك و آينده و گردآوري داده . پس از مشاهده دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش در بانكشددسته شناسايي  5در  آوريتاببر  اثرگذار
بانكي و محصوالت و  هايسپردهرقابتي،  تيمز زماني، تمركز بانكي،سا يراهبردها هايمؤلفهكه  شدشده است مشخص  آوريجمعمعنا دادن به آنچه كه 

هاي تحليلي رابطه علت و معلولي بين متغيرها ارائه باشند. سپس با استفاده از متغيرهاي پژوهش و روشگذار ميات كليدي بر تداوم كسب و كار اثرخدم
  .شد

  .مزيت رقابتي، موفقيت و تداوم كسب و كار ي،والت و خدمات كليدآوري سازماني، راهبردهاي سازماني، محصتاب: واژه هاي اصلي

  مقدمه - 1

گري در سطح جهان روي داده حوادث و رويدادهاي ويران 21از آغاز قرن 
هاي است. عالوه بر حوادث طبيعي و غيرطبيعي، از جمله جنگ و خسارت

رها هاي اخير در انواع كشوهاي مالي پي در پي در سالناشي از آن، بحران
تا سر حد  را وكارهاكسب قرار داده و بسياري از تأثيرها را تحت سازمان

  .]16[است نابودي كشانده 
هاي اخير بيش از پيش خود را ها در طي سالآوري در بانكاهميت تاب

دهي، ها، كاهش توان تسهيالتنشان داده است. كاهش رشد سپرده
ي، كاهش اعتبارات اسنادي فشارهاي دولتي براي استقراض از سيستم بانك

آثار بحران جهاني بر نظام بانكي  ترينمهمو افزايش نرخ بهره بين بانكي از 
المللي موجب شده تا اكثر ها دوري از سيستم مالي بينكشور است. سال

 يفناورهاي هاي ايراني با استانداردهاي كنترلي ضعيف و سيستمبانك
مواجه گردند. و نظارتي ناكارآمد  اطالعات غيرپيشرفته و اعمال حسابرسي

هاي پرداخت شده و كوچك بودن اندازه گيري وامپسعدم توانايي در باز
هاي ايران باعث شده تا در شرايطي كه اقتصاد ايران در مسير توسعه بانك

ها محدود ها در پاسخگويي به درخواستو رشد قرار دارد، توانايي بانك

آوري هاي كوچك و بزرگ تابد بحرانگفته با ايجاباشد. موارد پيش
 .]10[داد قرار خواهند  تأثيرها را تحت بانك

توسعه و در  در حالدر سه دهه اخير، برخي اقتصادهاي توسعه يافته، 
هاي مالي اند. بحرانهاي بانكي شديدي را تجربه كردهحال گذار، بحران

ين )، آرژانت1997( يشرق)، كشورهاي آسياي جنوب 1995( كيمكز
آمريكا كه به ساير كشورهاي جهان  2008) و بحران بانكي سال 2001(

  .]4[هستند نيز سرايت كرد، از جمله اين موارد 
ها برخي از اين حوادث به لحاظ ميزان اثرگذاري بر زندگي افراد و سازمان

چه در سطح فردي و چه در سطح جمعي از چنان شدتي برخوردارند كه 
ها، گاه هيچ وقت ممكن نشده و يا في و مخرب آنزدودن آثار و تبعات من

، عالوه بر تالش براي جلوگيري يا پسانجامد. هاي سال، به درازا ميسال
حوادث بحراني، اتخاذ يك رويكرد جامع براي دستيابي به  تأثيركاهش 

آوري و حفظ حيات سازمان مورد نياز است. به عبارت ديگر، رويكردي تاب
حفاظت بلكه  تنهانهتمامي مخاطرات،  نظر گرفتنا در مورد نياز است كه ب

آمادگي براي مقابله، كاهش اثرات سوء، پاسخ مناسب و بازيابي به وضعيت 
  ].4[سازد آوردن قابليت مطلوب را ميسر  قبل از وقوع خطر و فراهم
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هاي اهميت اين موضوع اين است كه بحرانپس يكي از علل ضرورت و 
هاي ها تالشهستند و به منظور جلوگيري از اين بحران پرهزينهبانكي 

  بسياري بايد انجام گيرد.
آور باشــند، بــر خــدمات   ديگــر، جوامــع بــراي اينكــه تــاب    ازســوي
هــا را بــه  هــا متكــي هســتند تــا آن   شــده توســط ســازمان  فــراهم
هـا  هـاي اضـطراري و بحـران   بـراي موقعيـت   ريزي، پاسخ و بازيـابي برنامه
  ].15[سازندقادر 

ــاب  ــه ت ــدم مطالع ــايج ع ــداري كشــور  نت ــازماني در صــنعت بانك آوري س
هــاي ورشكســتگي در توانــد منجــر بــه ركــود و حتــي ايجــاد بحــرانمــي
ثـار مخربـي بـر اقتصـاد     آتوانـد  هـاي كشـور شـود. بحرانـي كـه مـي      بانك

ـ      هـا بـه   ل اقتصـاد دولتـي و بانـك   كشور نيز بـا توجـه بـه وابسـتگي متقاب
ــاب آوري        ــاي ت ــه ه ــاد و مولف ــايي ابع ــد. شناس ــته باش ــديگر، داش يك

ــي ــازماني م ــا    س ــه ب ــد ك ــانكي بده ــديران ب ــه م ــان را ب ــن امك ــد اي توان
ــا  ــايي نق ــاب  شناس ــاي ت ــه ه ــاد و مولف ــي و ابع ــازماني، ط اساس آوري س

مجموعــه خــود تــالش نماينــد و بــدين  بــراي افــزايش آن در ســازمان و
ــراي بهبــود شــرايط   تر تيــب يــك راهبــرد و طــرح منســجم و پيوســته ب

  ].1[ها و حواث داشته باشند. بانكي براي مقابله با بحران
آوري در زبان انگليسي به معني بازگشت به حالت قبل يا موقعيت تاب

استفاده  براي 1800آوري اولين بار، در اواسط دهه . واژه تاباستاصلي 
توانايي جامعه ژاپن براي بهبود در مقابل زلزله  در يك مثال براي توصيف

آوري سازماني استفاده شد. با اين وجود اولين كاربردهاي واژه تاب
)Resilience .ترين با اين وجود قديمي ]7مرجع [) دقيقاً مشخص نيست

منبعي كه ما در ارتباط با اين موضوع با آن مواجه شديم مربوط به سال 
اي آوري يك موضوع بين رشته. از آنجا كه تابدندانميالدي مي 1973

است در علوم مختلف نظير روانشناسي، فيزيك، مهندسي، مديريت، 
نامه وبستر اقتصاد، تعاريف متفاوتي از آن ارائه شده است. در لغت

» توانايي براي بازيابي بعد از وقوع فاجعه يا تغيير«آوري به معناي تاب
بازگشت «ها به مفهوم مهندسي سازه آوري درتاب تعريف شده است.

سريع پس از تنش، تحمل تنش بيشتر، كاهش تخريب در اثر مقدار 
 .]3[است ارائه شده » معيني از تنش

، منابع فني، اقتصادي و هاتيظرفآوري سازماني يعني استفاده از تاب
، به هايستگيو شا بلندمدتهاي توسعه مهارت براياجتماعي سازمان 

پذير، به نحوي كه به عنوان راهي براي مد، قابل اعتماد و انعطافشيوه كارآ
از منظر سازماني،  .ها باشدبرداري از فرصتها و بهرهمديريت چالش

   .]17[شود ها تعريف ميها يا تواناييآوري، تنظيم و تعديل ظرفيتتاب
ميالدي، به  1980مفهوم مديريت تداوم كسب و كار در اواسط دهه 

ك روش جديد براي مديريت ريسك، توسعه داده شد. حفظ تداوم عنوان ي
عمليات روزمره سازماني، در هر زمان و در هر شرايطي وظيفه كليدي 

را تشكيل  BCMمديران سازمان بوده است و اين اصل، پايه و اساس 
  دهد.مي

مديريت تداوم كسب و كار، يك فرآيند مديريتي جامع و كنشگرايانه است 
اطمينان از دستيابي مستمر به اهداف حياتي كسب و كار كه هدف آن 

وقفه همه منابع اطمينان از در دسترس بودن بي BCMاست. هدف از 
هاي كسب و كار در زمان كليدي مورد نياز براي پشتيباني از فعاليت

با ديدي  BCMاختالل و نيز تسريع در بازگشت به حالت عادي است. 
 فناوريهاي كليدي اعم از دستي يا مبتني بر جامع بر مفهوم تداوم فرآيند

 ].17[دارد اطالعات تمركز 

تنها يك درمان نيست، بلكه  BCMهاي بازيابي گذشته، برخالف روش
نه تنها در برخورد با حوادثي كه رخ داده  BCMپيشگيري نيز هست. 

، بلكه در پيشگيري از بحران و حوادث پس از آن نيز توانايي بودهتوانمند 
  ].18[دارد يي باال

پذيري هدف از اتخاذ رويكردهاي تداوم كسب و كار، دستيابي به بازگشت
ناپذير پذيري، بخشي جدايي، دستيابي به بازگشترونيازادر سازمان است. 

از رويكردهاي تداوم كسب و كار است و همه اين رويكردها بايد با ديگر 
پذيري زگشتپذيري به شكل يكپارچه درآيند. باعوامل بازگشت

ها براي تسهيل عملكرد سازماني و ظرفيت افراد و سيستم كنندهتوصيف
حفظ ارتباطات عملكردي در مواقع بروز اختالالت چشمگير است كه 

ها در مديريت منابع و شايستگي كارگيريبهقابليت سازمان در  جهيدرنت
و حفظ دهد و به نوعي ظرفيت سازگاري ها و تغييرات رخ ميتقاضا، پاسخ

  ].11[شود كاركردهاي مطلوب سازمان تحت چالش و فشار شمرده مي
در پژوهشي با عنوان يك چارچوب ارزيابي خطر براي  ]19در مرجع [

هاي مديريت تداوم كسب و كار بيان داشتند كه هر سازمان در سيستم
معرض خطرات متعددي قرار دارد (مثل حمالت سايبري و اختالالت 

طبيعي). براي پاسخ دادن به اين خطرات، يك سيستم ناشي از بالياي 
مديريت ريسك مؤثر بايد اجرا شود. مديريت تداوم كسب و كار يكي از 

ها را قادر هاي مديريت ريسك است كه سازمانجديدترين چارچوب
هاي خود را بهبود سازد تا با رفع خطرات شناخته شده خود تواناييمي

هاي اصلي سيستم مديريت تداوم بخشبخشند. ارزيابي ريسك يكي از 
  كسب و كار است.

موفقيت كسب و كار به عنوان توانايي كسب و كار براي دستيابي به هدف 
مورد نظر سازمان تعريف شده است. اين دستاورد كسب و كار با توجه به 

. بنابراين، موفقيت كسب و كار ]7[ شوداهداف كسب و كار تعيين مي
  كار به چه ميزان سودآور، مؤثر و كارآمد است. دهد كه كسب ونشان مي

رسد، مگر اينكه عوامل مرتبط عملكرد يك كسب و كار به موفقيت نمي
قابل توجهي داشته باشند. در اين رابطه، مطالعات انجام شده در مورد 

توانند كنند كه ميموفقيت كسب و كار، عوامل متعددي را بيان مي
  ].2[نند كموفقيت كسب و كار را تعيين 

 آوريتاب هايمؤلفه تأثيربر اين اساس، در اين پژوهش به بررسي 
  شود. آينده پرداخته مي بانك كسب و كار در تداوم و موفقيت بر سازماني

ها آوري و ميزان موفقيت بانكاين تحقيق با هدف بررسي ارتباط بين تاب
اني در يك آوري سازمبه دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه آيا تاب

بانك بر ميزان موفقيت و تداوم كسب و كار آن تأثيرگذار است و كدام 
  آوري بر موفقيت و تداوم كسب و كار بانك مؤثرند؟هاي تابمؤلفه
 بر دارمعني تأثير آوريتاباصلي تحقيق اينگونه تعريف شده است:  فرضيه

  .دارد آينده بانك در كار و كسب تداوم و موفقيت
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  :اندشرحرعي نيز بدين ف هايفرضيه
 بانك در كار و كسب تداوم و موفقيت بر دارمعني تأثير بانكي تمركز -

 .دارد آينده

 در كار و كسب تداوم و موفقيت بر دارمعني تأثير داراي بانكي رقابت -
 .دارد آينده بانك

 كسب تداوم و موفقيت بر دارمعني تأثير داراي بانكي يهاسپرده زانيم -
 .دارد آينده بانك رد كار و

 بانك در سازمان آوريتاب بر دارمعني تأثير كليدي خدمات و محصوالت -
 .دارد آينده

  .دارد آينده بانك در سازمان آوريتاب بر دارمعني تأثير راهبردها -

 مباني نظري و پيشينه پژوهش - 2

استراتژي  تأثيرآوري تحت ، نتيجه گرفت كه تاب1982مير در سال 
هاي شركت ايدئولوژي لهيوسمنابع آن است. در حالي كه بقا به سازمان و 
گردد. استاو و ماير در سال گيرد و با ساختار سازماني محدود ميشكل مي

ها به تهديدات خارجي در ، راهي را پيدا كردند كه سازمان1982و  1981
دادند. اين فرآيندها منجر خصوص فرايندهاي سازماني واكنش نشان مي

شدند كه بر يك جايگيري استراتژيك كنش تابعي و غيرتابعي ميبه وا
گذارد. با اين وجود، تنش بين سازمان و تداوم كسب و كار اثر مي

پيشنهادات در دو مقاله و برخي سؤاالت مهم ديگر تاكنون حل نشده 
توانند از تهديدات ها مياست. بخصوص اين سؤال كه چگونه سازمان

آوري را در واكنش به هدف فعال سازند و تاب شديد در امان باشند و
تواند در ميان سطوح فردي، گروهي و سازماني آوري ميكه چگونه تاباين

با موفقيت اعمال شود. تنها پس از يازدهم سپتامبر بود كه تحقيقات 
آوري بر اهميت تهديدات خارجي تأكيد كرد و بنابراين شروع به تاب

) كردند. مقاالت 1982) و مايرز (1981(بازبيني مجدد تحقيق استاو 
آوري تاب رشته) در ابتدا، اثر اندكي روي 1982) و مايرز (1981استاو (

 عنوانبهآوري ) براي اولين بار از تاب1982داشتند؛ با اين حال، مايرز (
  ].5[كرد مفهومي در كسب و كار و ادبيات مديريت استفاده 

آوري ميالدي، تاب 90و  80هاي هههاي انجام شده در دبر اساس بررسي
. در اين راستا با شدقابليت اعتبار، در تحقيقات علمي مشاهده  عنوانبه

چشمگيري در تحقيق و  عالقهتوجه به وقوع حوادث و فجايع بزرگ 
ي آكادميك از آوردند؛ عالقه به وجودها جستجوي عوامل و عواقب آن

به سمت اعتبارپذيري سازماني ها براي سازمان وقايع خارجي و عواقب آن
ي بين داخلي تغيير كرد بخصوص اعتبارپذيري فرآيندهاي پيچيده

هاي ها و ناهنجاريهاي كوچك، انحرافسازماني و اجتناب از شكست
  ].5[دهد اي رخدادهاي با عواقب باال را كاهش بالقوه طوربهتواند ديگر مي
به صورت قابليت اطمينان  آوري راتئوري تابمفاهيم ، اولين ]12مرجع [

هاي تكنولوژيكي نرمال معرفي كرد و بيان كرد كه سيستم حادثهو تئوري 
؛ زيرا آنها به صورت رو رنديپذبيآسبا ريسك باال در برابر شكست و خطا 

  باشند.به رشدي براي اجرا توسط افراد، پيچيده و سخت مي
ي) اين طرح را (جستجو براي ايمن 1988وايلدوسكي در كتابش در سال 

بود آورده  به دستجامعه از قابل بررسي ايمني را كه  درجهنشان داد و 

تحليل كرد. او نتيجه گرفت كه دو استراتژي زير در واكنش به خطرات 
  ند:اروند تكنولوژيكي با اهميت لهيوسمعرفي شده به 

پذيري و اجتناب يك استراتژي براي ارزيابي آسيب عنوانبهبيني پيش. 1
  از خطرات بالقوه.

  .رمترقبهيغظرفيتي براي مديريت خطرات  عنوانبهآوري تاب. 2
هاي بادوام آور و سازمانهاي تابسازمانبين ]14[) 2018(رويز مارتين 

  ويژگي هاي مشتركي را شناسايي كرده اند.
آوري عملياتي را بررسي كرده و آن ) فرآيند تاب2010ريچارد و ديگران (

كنند: توانايي يك سازمان در سازگاري با تعريف ميگونه را اين
دهند. بر قرار مي تأثيرهاي عملياتي اصلي را تحت هايي كه قابليتريسك

هاي آور است كه بتواند در زماناين اساس خدمتي از منظر عملياتي تاب
اختالل يا فشار به مأموريتش بپردازد، و قادر باشد پس از اين فشار به 

  بازگردد. شرايط نرمال
دهندة هاي كاهشبرخي از قابليت ].21[ )2018( 1العابديننوراالفروز زين

پذيري در عمليات، : انعطافكرده شناسايي راهاي سازمان پذيريآسيب
ها پذيري در پاسخگويي به چالشظرفيت منابع، اثربخشي عمليات، انطباق

  و همكاري با زنجيرة تأمين.
اصول تفكر سيستمي در  يريكارگبهگونگي ) چ2012رايت و همكاران (

كنند؛ و ها را بررسي ميآوري بنگاهتوسعه چارچوب تحقيقات تاب
كنند؛ آور پيشنهاد ميها را براي يك سيستم تاباي از ويژگيمجموعه

بيني، مديريت روابط خارج از سازمان، آمادگي، مديريت منابع، پيش
مديريت دانش برخي از اين آگاهي موقعيتي، مديريت استراتژيك، و 

  ها هستند.ويژگي
آوري كسب و تحقيق جامعي در مورد تاب 2015مارتين و لينلكو در سال 

هاي موجود در دانش كسب و كار انجام داده و اين تحقيق توسعه و شكاف
آوري را بر اساس مرور منظم انتشارات كار و تحقيق مديريت در مورد تاب

هاي هاي كتاب چاپ شده در سالكتاب و فصل مقاله، 339اثرگذار ميان 
سازد. آناليز اين موارد ثبت شده نشان را مشخص مي 2014تا  1997

جريان تحقيق يا خطوط تحقيقي  5آوري در دهد كه تحقيق تابمي
  :دهديمآوري را به صورت زير نشان توسعه يافته است كه تاب

  هاي سازماني به تهديدهاي خارجي.واكنش -
  تبار سازماني.اع -
  هاي كارمند.قدرت -
 هاي كسب و كار.سازگاري مدل -

ي تأمين و قطع آن را كاهش هاي چرخهپذيرياصول طراحي كه آسيب -
 .دهدمي

هاي اندكي وجود دارد كه بتوان تشخيص محققان بر اين باورند كه روش
ايش آوري را دارد يا خير. و قبل از نمداد آيا يك سازمان پتانسيل تاب

  ].6[است آوري اين كار دشوار آوري يا عدم تابواكنش تاب
آغاز شد، نامناسب بودن  2007بحران مالي جهاني كه در اواسط سال 

قوانين بانكي موجود را با توجه به ثبات سيستماتيك امنيتي برجسته كرد. 
                                                            

1 Nurul Afroze Zainal Abidin 
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هاي بيش هاي قانوني براي محدود كردن ريسكرسد چهارچوببه نظر مي
شامل برخي قصورها در پرداخت  جهيدرنتها كافي نباشند، و بانك اندازهاز 

با توجه به نياز به  جهيدرنتشود. ها در طول دوران بحران ميبدهي بانك
گذاران با تغيير چهارچوب قانوني، توافقي عام بين دانشگاهيان و قانون

هدف معرفي قوانين جديد صورت گرفت؛ اين قوانين با هدف افزايش 
  .استها و سيستم مالي ري بانكآوتاب

هاي بانكي جلوگيري كنند و اگرچه گذاران در تالشند تا از بحرانقانون
هاي اند اما در حقيقت مقابله با بحرانموفق به كنترل شرايط داخلي بوده

 المللي دشوار است.موجود در سطح بين

 هاهزينه هستند، و به منظور جلوگيري از آنهاي بانكي پربحران
از توليد  %6هاي بسياري بايد انجام شود. زيان وارده بر حدود تالش

برآورد  20هاي بانكي در اواخر قرن ناخالص داخلي را وابسته به بحران
  . اندكرده

، همواره موفقيت و تداوم كسب شدههاي انجام پژوهش نهيشيپبا توجه به 
ها بوده و ژوهشها هدف اصلي اين دست پها و به ويژه بانكو كار بنگاه

هاي مؤثر در شاخص ترينمهمآوري سازماني در كنار ساير عوامل از تاب
هاي قبلي با وجود موفقيت و تداوم كسب و كار بانكي بوده كه در پژوهش

اشاره به ابعاد مشخصي از اين ارتباط به صورت خاص به ارتباط ميان 
ته نشده كه در آوري سازماني و موفقيت و تداوم كسب و كار پرداختاب

بر اين  شود.اين پژوهش به صورت مشخص به اين ارتباط پرداخته مي
آوري و ميزان موفقيت اساس، اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط بين تاب

هاي ها انجام شده و به دنبال پاسخ به اين سوال بوده كه آيا مؤلفهبانك
م كسب و كار آن آوري سازماني در يك بانك بر ميزان موفقيت و تداوتاب

  تأثيرگذارند؟
ارائه شده است  ]9[آوري سازماني توسط گيري تابهاي اندازهيكي از مدل

در سه  آوري سازمانيكه مدل نسبتًا جامعي است. از نظر اين مدل تاب
  گردد.شاخص فرعي تقسيم مي 15محور اصلي و 

گفته به شرح آوري سازماني در تحقيق پيشهاي سنجش تابشاخص
  باشد.) مي1(جدول 

  آوري سازماني در مدل مك مانوسهاي سنجش تابشاخص): 1(جدول 

هايپذيريمديريت آسيب  آگاهي موقعيتي
  يريپذتطابققابليت  كليدي

 انديشه سيلويي ريزيبرنامهاستراتژي   هاها و مسئوليتنقش
 ارتباطات و روابط مشاركت در تمرينات هادرك خطرات و پيامد

استراتژيك واندازچشم  قابليت و ظرفيت منابع داخلي  آگاهي ارتباطي
 نتايجبينيپيش

 دانش و اطالعات قابليت و ظرفيت منابع خارجي  ايبيمهآگاهي

ساختارهاي رهبري، هدايت  اتصال سازماني  بازسازي هاياولويت
 و مديريت

هاي حاصل از مشاهدات و تجارب قبلي، اقدام يق يافتهاين پژوهش از طر
به ارائه الگو و فرضيه پرداخته است. بنابراين اين پژوهش استقرائي 

  شود.محسوب مي

در صنعت آوري سازماني، تاب بررسينوآوري اين تحقيق، ارائه مدلي براي 
باشد كه صنعت بانكداري كشور هاي تحقيق ميبانكداري از طريق مولفه

تواند الگويي براي باشد.اين مدل مير شرايط حاظر  با آن مواجه ميد
  آوري بانك در شرايط بحران محسوب گردد.اندازه گيري تاب

 شناسي پژوهشروش - 3

)، مقطعي محسوب 1397 پژوهش حاضر، از نظر زمان انجام پژوهش (سال
گردد. از سوي ديگر مطالعه با انجام يك مداخله (علت) در زمان حال مي

هاي احتمالي در آينده مورد پيگيري قرار شروع و با شناسايي معلول
هاي پيمايشي نگر است. در بخش توصيفي از روشگيرد. بنابراين آيندهمي

ها به يل پاسخها از طريق تحلها و ادراكبراي بررسي ماهيت ويژگي
. شوديماند استفاده هايي كه به هنگام تدوين مطرح شدهپرسش

 21اصلي و  مؤلفه 3كه داراي  ]9[آوري سازماني از مدل پرسشنامه تاب
  باشد گرفته شده است.ميگويه  67بعد و 

پس از مشاهده دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش در بانك آينده و 
برگان بانك از طريق پرسشنامه و معنا دادن به آنچه ها از خگردآوري داده

  آوري شده است اين تحقيق به انجام رسيده است.كه جمع
هاي تحليلي رابطه علت و سپس با استفاده از متغيرهاي پژوهش و روش

  .شدمعلولي بين متغيرها ارائه 
ارائه شده  )1( شكلدر با توجه به مطالعات انجام شده مدل مفهومي 

  است.
اين پرسشنامه ترجمه شده و بخشي از آن محقق ساخته  با توجه به اينكه

پرسشنامه، نخست  )CVR(تعيين روايي ظاهري و محتوايي  برايبوده، 
آوردن  به دستايم؛ سپس براي نفر از خبرگان رسانيده 5 تأييدآن را به 

ايم و از آلفاي كرانباخ استفاده بره اجرا كردهنفر خ 45پايايي، آن را روي 
  آمده است). به دست 7/0شده است (ضريب پايايي پرسشنامه باالتر از 

تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از بررسي نرمال بودن متغيرهاي 
انجام  SPSSافزار هاي رگرسيوني با استفاده از نرمپژوهش و برازش مدل
  استفاده از مفاهيم آماري معني شده است.شده است. در نهايت با 
گيري نفر از مديران بانك آينده بود. روش نمونه 45در اين پژوهش جامعه 

اند. دامنه سني نفر پرسشنامه را تكميل كرده 45باشد و هر سرشماري مي
 يحالسال قرار دارد؛ در  50تا  41درصد از نمونه آماري بين  23حدود 

ها درصد از آن 47باشند و سال مي 60تا  51ين ها بدرصد آن 27سن  كه
سال سن  30درصد كمتر از  3باشند. همچنين سال مي 40تا  31بين 

ليسانس درصد از نمونه آماري، داراي تحصيالت فوق 57دارند. همچنين 
درصد است و  30باشند. اين رقم در مورد افراد با تحصيالت دكتري مي
مدل  داراي تحصيالت ليسانس هستند. درصد از نمونه مورد بررسي 23

  مفهومي پژوهش مطابق با شكل زير ارائه شده است.
ها، از پس از بررسي عادي يا نرمال بودن كشيدگي يا چولگي توزيع داده

ها اسميرنوف استفاده شد تا از نرمال بودن داده- آزمون كولموگروف
  اطمينان حاصل گردد.
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 (نويسنده)مدل مفهومي پژوهش): 1( شكل

ها ها فرض صفر مبتني بر توزيع نرمال دادههنگام بررسي نرمال بودن داده
آزمون شد. بنابراين اگر  %5در نظر گرفته شد. اين فرض در سطح خطاي 

آيد، در اين  به دست 05/0داري آماره آزمون بزرگتر مساوي سطح معني
ي بر اينكه داده نرمال است، وجود صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتن

ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع داده
  هاي آماري به صورت زير تنظيم شد:نرماليته فرض

0Hهاي مربوط به هر يك از متغيرها نرمال است.: توزيع داده  
1Hت.هاي مربوط به هر يك از متغيرها نرمال نيس: توزيع داده 

اسميرنوف -نتايج حاصل از آزمون نرمال بودن كولموگروف) 2(جدول در 
 خالصه شده است.

 اسميرنوف-نتايج حاصل از آزمون نرمال بودن كولموگروف): 2(جدول 

ضريب   هاگويه
  نتيجه  يدارمعني  بدست آمده

 نرمال بودن توزيع آماريتأييد 25/0  036/0 تمركز بانكي
 نرمال بودن توزيع آماريتأييد 28/0  033/0 رقابت بانكي

 نرمال بودن توزيع آماريتأييد 12/0  099/0  هاي بانكيميزان سپرده
محصوالت و خدمات 

 نرمال بودن توزيع آماري تأييد  20/0  045/0 كليدي

 ع آمارينرمال بودن توزيتأييد 22/0  038/0  راهبردها و راهبردها
 نرمال بودن توزيع آماريتأييد 23/0  037/0  تداوم كسب و كار

 تأييدها مورد با توجه به نتيجه بدست آمده نرمال بودن توزيع همه گويه
  باشد.مي

شود هاي رگرسيوني ذيل تخمين زده ميها مدلبراي بررسي فرضيه
 ):5تا  1(روابط 

)1( 1A B     

)2( 2A B      
)3( 3A B       
)4( 4A B       
)5( 5A B       

  اند:متغيرهاي پژوهش توضيح داده شده )3(جدول در 
  : متغيرهاي مدل رگرسيوني)3(جدول 

  نوع متغير  نماد  نام متغير
  مستقل  1B  تمركز بانكي
 مستقل 2B  رقابت بانكي

 مستقل 3B بانكي يهاسپردهميزان 

 مستقل 4B  محصوالت و خدمات كليدي

  مستقل 5B راهبردهاو  راهبردها
  وابسته A  تداوم كسب و كار
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  ) ارائه شده است. 4نتايج حاصل از اجراي مدل ها در جدول (
  

  
  

 هابررسي فرضيه-هانتايج حاصل از تحليل مدل): 4جدول (

  متغيرهاي مستقل  

  α تمركز  α       مزيت  α منابع  α  محصوالت  α  راهبردها  

  26/0  21/3  0,92  0,35  87/0  56/0  92/0      /33      80/0  83/0  ضرايب رگرسيوني
  10/0  46/0  0,03  0,15  06/0  26/0  05/0  22/0  05/0  21/0  انحراف معيار

  t  **91/3  **20/16  ns50/1  **95/17  *29/2  **28/14  2,27*  **25,12  **92/6  *38/2آماره 
p  05/0  05/0  14/0  000/0  02/0  000/0  0,02  0,000  000/0  02/0  

  F  7/262  34/322  13/204  09/631  69/5آماره 
  02/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري
  17/0  93/0  82/0  88/0  0,85  ضريب تعيين
  61/1  43/2  07/2  49/2  2,31  دوربين واتسون

  05/0زير   05/0زير   05/0زير   -   -   : معناداري*
  001/0زير   001/0زير   001/0زير   001/0زير   001/0زير   : معناداري**

ns   -  غيرمعنادار   -   -   -  
  

 
) نتايج زير 3ها (جدول شماره بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه

  شود:ل ميحاص
داري ضريب تأثير تمركز بانكي از مدل اول با توجه به معني -

شود كه مؤلفه تمركز گيري ميبر تداوم كسب و كار نتيجه
 دار دارد.بانكي بر تداوم كسب و كار تأثير معني

داري ضريب تأثير مزيت رقابتي از مدل دوم با توجه به معني -
كه مؤلفه مزيت  ودشميگيري بر تداوم كسب و كار نتيجه

 دار دارد.رقابتي بر تداوم كسب و كار تأثير معني

داري ضريب تأثير از تخمين مدل سوم با توجه به معني -
كه  شودميگيري بر تداوم كسب و كار نتيجه مالي منابعميزان 

دار مؤلفه ميزان منابع مالي بر تداوم كسب و كار تأثير معني
 دارد.

داري ضريب تأثير با توجه به معني چهارماز تخمين مدل  -
گيري محصوالت و خدمات كليدي بر تداوم كسب و كار نتيجه

كه مؤلفه محصوالت و خدمات كليدي بر تداوم كسب  شودمي
 دار دارد.و كار تأثير معني

ــدل  - ــنجماز تخمــين م ــه معنــي  پ ــا توجــه ب داري ضــريب ب
 شـود مـي گيـري  تأثير راهبردها بر تـداوم كسـب و كـار نتيجـه    

دار كه مؤلفـه راهبردهـا بـر تـداوم كسـب و كـار تـأثير معنـي        
  دارد.

استفاده شده است.  Fدار بودن مدل رگرسيون از آماره براي بررسي معني
  خواهد بود: )7(و  )6(به صورت  Fفرضيه صفر در آزمون 

)6(  0 1 2: 0kH     

1 1 2: 0kH     
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به دست  Fگيري در مورد پذيرش يا رد فرضيه صفر، آماره براي تصميم
) αدر سطح خطاي ( N-Kو  K-1جدول كه با درجات آزادي  Fآمده با 

 Fده بيشتر از محاسبه ش Fاگر  .محاسبه شده، مقايسه شده است 5%
جدول باشد 1,( )K N KF F   مقدار عددي تابع آزمون در ناحيه

)0بحراني قرار گرفته و فرض صفر )Hشود. در اين حالت با ضريب رد مي
 Fدار خواهد بود. در صورتي كه مقدار كل مدل معني %95اطمينان 

داري پذيرفته شده و معني 0Hفرض جدول باشد  Fمحاسبه شده كمتر از 
 Fگيرد. با توجه به آماره مورد تأييد قرار نمي %95مدل در سطح اطمينان 
  است. تأييدمدل رگرسيوني مورد  هر چهار در اين پژوهش صحت

 tداري متغيرها بر متغير وابسته از آزمون همچنين براي بررسي اثر معني
بودن ضرايب متغيرهاي مستقل  داراستفاده شده است. براي بررسي معني
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شود. در اين حالت با ضريب اطمينان ) رد مي0Hو فرض صفر (قرار گرفته 
دار خواهد بود كه داللت بر وجود ارتباط ) معني1βضريب موردنظر ( 95%

هاي انجام شده در اين بين متغير مستقل و وابسته دارد. در رگرسيون
دار بر متغيرهاي پژوهش در تمام موارد متغير مستقل داراي اثر معني

 اشد.بوابسته مي

باشد كه آماره دوربين واتسون نيز در هر پنج معادله در حد نرمال مي
  باشد.گر عدم احتمال وجود خود همبستگي سريالي در مدل مينمايان

 تأييدهاي فرعي، فرضيه اصلي پژوهش نيز كليه فرضيه تأييدبا توجه به 
هاي پژوهش را مورد يه) كليه فرض5((جدول توان در شود و ميمي

 بررسي قرار داد:

  هاي پژوهش): بررسي فرضيه5(جدول 

 نتيجه فرضيه رديف

كاروكسبو تداومموفقيتبر دارمعني تأثير آوريتاب  اصلي
  تأييد داردآيندهبانك در

وكسبتداوموموفقيتبردارمعني تأثير بانكي تمركز  فرعي اول
  يدتأي داردآيندهبانك در كار

وكسبتداوموموفقيتبردارمعني تأثير بانكي رقابت  فرعي دوم
 داردآيندهبانك در كار

 تأييد

تداوموموفقيتبردارمعنيتأثير بانكي هايسپرده ميزان  فرعي سوم
 داردآيندهبانكدر كار و كسب

 تأييد

آوريتاببردارمعنيتأثيركليدي خدمات و محصوالت  فرعي چهارم
 داردآيندهبانكدر زمانسا

 تأييد

بانكدرسازمانآوريتاببر دارمعني تأثيرراهبردها   فرعي پنجم
 داردآينده

 تأييد

  تيجه گيرين - 4

ا هآوري و ميزان موفقيت بانكاين تحقيق با هدف بررسي ارتباط بين تاب
آوري هاي تابانجام شده و به دنبال پاسخ به اين سوال بوده كه آيا مؤلفه

سازماني در يك بانك بر ميزان موفقيت و تداوم كسب و كار آن 
  تأثيرگذارند؟

آوري سازماني بر داري تأثيرگذاري تابو معني با توجه به نتيجه حاضر
ها آينده براي مديران كليه بانك بانك در كار و كسب تداوم و موفقيت

فقيت و شود با توجه به نتايج پژوهش حاضر براي بهبود و موپيشنهاد مي
هاي بانكي همچون تمركز، رقابت، تداوم كسب و كار سودآور، شاخص

بانكي، محصوالت و خدمات كليدي و همچنين  هايميزان سپرده
را مورد بازبيني قرار دهند تا بهترين راهبرد براي افزايش  راهبردها

  آوري بانك خويش را انتخاب نمايند.تاب
ده و با عنايت به اصل تمركز بر اساس نتايج اين تحقيق در بانك آين

هاي كوچك و توسعه و گسترش بانكي، كه به معناي كاستن از بانك
اصل تمركز  شدهاي بزرگ با افزايش تعداد شعب است، مشخص بانك

معناداري بر موفقيت و تداوم كسب و كار است. با توجه  تأثيربانكي داراي 
مالي به  مؤسساتادغام  به اينكه بانك آينده پس از انقالب اسالمي فرآيند

صورت رسمي در آن صورت پذيرفته است، اين اثر به خوبي نمايان است. 
و اين امر  شدبانك آينده از سه نهاد مالي مستقل تشكيل  1392در سال 

يكي از نكات موفقيت و تداوم كسب و كار اين بانك به دليل ايجاد 
ستا بانك آينده . همچنين در همين رااستهاي رقابتي ايجاد شده مزيت

مديريت دارايي و  1396هاي ايراني در سال به عنوان پيشرو در بانك
مالي و اعتباري را بر عهده گرفته كه عالوه بر  مؤسساتبدهي يكي از 

ايفاي مسئوليت خود در اقتصاد كالن كشور موجبات فراهم شدن 
هاي بيشتري در نظام بانكي را براي خود فراهم ساخته است. موفقيت

بر موفقيت و  مؤثربنابراين اصل تمركز در بانك به عنوان يكي از عوامل 
  تداوم كسب و كار بايد همواره مورد توجه باشد.

تغييرات محيطي و فناوري، افزايش سطح دانش و توسعه تكنولوژي، باال 
هاي نوپا از سوي رقبا، رفتن آگاهي و انتظارات مشتريان، تخريب بانك

ها بايد ها شده است. بنابراين بانكابت بين بانكباعث گسترش دامنه رق
هاي رقابتي نسبت به حفظ جايگاه و سهم خود از بازار دائماً با ايجاد مزيت

  به منظور كسب موفقيت و تداوم كسب و كار تالش نمايند. 
پرسشنامه در بانك آينده به عنوان يك بانك نوپا و به  كنندگانليتكم

ها افزايش رقابت بانكي را به يد ساير بانكدليل سطح رقابت بسيار شد
كار خود  و كسب تداوم و عوامل مؤثر بر موفقيت ترينمهمعنوان يكي از 

  اند.بيان نموده
هاي بانكي به عنوان شاهرگ حياتي هر بانك منابع پولي و جذب سپرده

. استها يكي از مؤثرترين داليل كسب موفقيت و تداوم كسب و كار بانك
هاي بانكي امكان تخصيص منابع و ادامه حيات ن جذب سپردهزيرا بدو

هاي ها به ويژه بانك آينده بر راهباشد. بنابراين بايد بانكبانك ممكن نمي
عوامل  ترينمهمهاي بانكي به عنوان يكي از افزاش و جذب بيشتر سپرده

  كار توجه داشته باشند. و كسب تداوم و مؤثر بر موفقيت
رل نرخ سود توسط بانك مركزي ج.ا.ايران و عدم امكان با عنايت به كنت

عوامل  ترينمهمارائه مزيت رقابتي از طريق قيمت و نرخ سود، يكي از 
مؤثر بر موفقيت و تداوم كسب و كار در هر بانكي ارائه محصوالت و 

  .استخدمات كليدي و با كيفيت 
كنند. تار ميهاي اقتصادي نيمه مستقل رفها به صورت بنگاهامروزه بانك

هاي اقتصادي در سطح جامعه و تغيير مؤلفه زدهشتابتغييرات روزمره و 
ها را مجبور جامعه به صورت تابعي از شرايط محيطي اطراف، الجرم بانك

كند تا براي تضمين دوره بقاي سوددهي خود به صورت مداوم و مي
داف كالن انداز و اهتكرارپذير اهداف عملياتي خود را متناسب با چشم

خود بازنگري كرده و براي رسيدن به آن مسير روشني را تعريف كند. در 
ها، بايد بانك را به يك نگاه سيستماتيك به توسعه پايدار عملكرد بانك

نفعان و صاحبان فرآيندهاي عنوان يك مجموعه متشكل از انواع ذي
فكر  انداز بلندمدت بهعملكردي ديد كه در راستاي تحقق اهداف و چشم

ايجاد توسعه هستند. بنابراين تدوين راهبرهاي مناسب به عنوان يكي از 
  .گرددمحسوب ميكار  و كسب تداوم و عوامل مؤثر بر موفقيت ترينمهم

شود در آينده پژوهشگران آتي عوامل مؤثر بر در نهايت پيشنهاد مي
ا بندي نمايند تهايي كمي رتبهموفقيت و تداوم كسب و كار را با روش

آوري در جايگاه متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش به خصوص تاب
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 ميان كليه عوامل مؤثر بر موفقيت و تداوم كسب و كار مشخص گردد.
ها بكار گرفته گردد، مدل پيشنهادي در ساير بانكهمچنين پيشنهاد مي

گيري شود و نتايج با ماحصل اين تحقيق مقايسه شود. در نهايت، اندازه
هاي هاي مالي و با استفاده از مدلها بر اساس دادهوري فني بانكآتاب

  گردد.رياضي پيشنهاد مي
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