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در صنعت   یسازمان یآوراثربخش مدل تاب  یالگو اعتبارسنجی

 )مورد مطالعه بانک صنعت و معدن( یداربانک
 افشین فالحی 
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 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران  
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 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران  

 علیرضا افشارنژاد

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران  استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه 

 چکیده  
باشد. جامعه  با رویکرد کمی می  یداردر صنعت بانک   یسازمان  یآوراثربخش مدل تاب   یالگو   هدف این مطالعه اعتبارسنجی

  140شهر تهران بوده و  با روش تحلیل توان کوهن    ومعدنو کارشناسان شعب بانک صنعت   رانیشامل مدآماری این پژوهش  

گردید. برای  و افراد در دسترس استفاده    ایخوشه   یرگیاز روش نمونه   گیریاند. برای نمونه نفر در این مطالعه شرکت کرده 

داده  و  گردآوری  اعتبارسنجی  برای  است.  استفاده شده  لیکرت  پرسشنامه طیف  و  نیم ساختاریافته  از مصاحبه  الگوی  ها  ارائه 

  یاستراتژهای پژوهش نشان داد  استفاده گردید. یافته   SMART-PLSافزار  نهایی از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم 

بانکتاب خطو    یآوری  و  بانک  یمشساختار  متغیرهای  نظام  هستند.  الگو  زیربنایی  متغیرهای  و  داشته  باالیی  نفوذ  قدرت  ی 

مالتاب و  آوری  و  ریپذتطابق   ت یظرفی  انسان   یریپذانعطاف ی  هستند  منابع  برخوردار  اندکی  نفوذ  اما  باال  وابستگی  از  نیز  ی 

ی  ابینظارت و ارزو    نیتامره یزنج  ت یریمد،  اطالعات و ارتباطات  ستمیسشوند. متغیرهای  بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می

این مطالعه مشخص شد   پیوندی هستند. براساس دستاوردهای  بنابراین متغیرهای  نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند  قدرت 

بانک صنعتریمد انعطاف  و  ان  افزایش  با  باید  بانکداری  اهداف ثبات و موفقیت در صنعت  به  برای دستیابی  پذیری و  معدن 

 ی منابع انسانی را افزایش دهند. آورپذیری نیروی انسانی تابظرفیت تطابق 
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 مقدمه 

هایی وابسته  ها به آن وابسته هستند. چنین تواناییها و منابعی است که سازمانآوری سازمانی بخشی از توسعه قابلیت تاب

ای نیازهای  های مدیریت منابع انسانی استراتژیک است. چرا که تغییرات سریع محیطی به طور فزایندهانسانی و شیوهبه سرمایه  

تشدید می سازمان توانمند  انسانی  نیروی  بکارگیری  توسعه و  یافتن،  برای  را  در هر سازمانی و  ها  بطور عمومی  این رو  کند. 

(.  1398روی انسانی کلیدی دستیابی به ثبات و موفقیت است )حسینی و بازیار،  آوری نیطور ویژه در صنعت بانکداری تاببه

تواند دستیابی به چابکی سازمانی و ظرفیت انطباق سازمانی را در شرکت افزایش دهد. در  استفاده مناسب از نیروی انسانی می

تابنتیجه سازمان و شوک ها  تغییرات  برابر  در  و  داشت  بیشتری خواهند  از خود  ناگهانی عکسهای  آوری  را  مناسبی  العمل 

 (.2018و همکاران،  1نشان خواهند داد )کیس

آوری در صنعت  باشد. مقاومت یا تابآوری بانکی از دیدگاهی کالن و استراتژیک مینیروی انسانی از ارکان اصلی تاب

شود )صادقی و  ذیری نیروی انسانی میسر میپپذیری و انطباقهای داخلی و خارجی از رهگذر انعطاف بانکداری در برابر تکانه

آوری سازمانی  ترین عوامل موثر بر تابهای مالی و اقتصادی از مهمها در زمان بحران(. نیروی انسانی بانک1397همکاران،  

لی را ها امکان مقاومت و حفظ انسجام درونی و ثبات مااست. در زمان بحران بانکی، این نیروی انسانی است که برای بانک

تواند های چالشی میت یموقع  و  طییسازمان با مخاطرات مح  همقابل  (. این رویه در2018و همکاران،    2آورد )جوئزفراهم می

تقو  شودنگرش  تیباعث  سازنده  رفتارهای  و  اندازهها  به  مفهوم  این  پژوهش.  در  که  است  مهم  توانایی  ای  مختلف  های 

 (. 1397اند )محمدی و همکاران، انسانی را مترادف با موفقیت و بقای سازمان ذکر کردهپذیری نیروی سازگاری و انعطاف

اثرپذیری باالیی در تنشباشد. بانکها میآوری در نظام بانکی بیش از سایر حوزهاهمیت تاب ها و  ها نقش اثرگذاری و 

ها همواره یکی از  ار بر کسی پوشیده نیست. بانکها دارند. مسئولیت بسیار سنگین نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازآشوب

زنند. کلیدی  شوند که رشد یا رکود ساختار اقتصادی را با فعالیت خودو رقم میترین اجزای اقتصادی کشور محسوب میمهم

تاب اقتصادی،  متحول  شرایط  در  بانکی  اهداف  به  میدستیابی  درونی  )خواجهآوری  و  باشد  م1398ی،  جانیفارسپور  ساله  (. 

های بومی و جهانی نیز همراه شده است، سرشار از تغییر که بویژه در عصر حاضر با بحرانهای  طیمحها در  اساسی که بانک

تاب به  دستیابی  برای  مشخصی  و  روشن  میراهبرد  سازمانی  بانکآوری  مساله  باشد.  با  حاضر،  پرنوسان  مالی  محیط  در  ها 

تغانعطاف  با  اثرگذار  برخورد  و  انسانی  پذیری  منابع  مدیریت  نظام  دیگر  عبارت  به  هستند.  مواجه  متعدد  تحوالت  و  ییرات 

بلندمدت و خطبانک بتوانند راهبردهای  باید  تغییرات و تحوالت  های عملیاتی و کوتاهمشیها  با  اثرگذار  مدت برای مواجهه 

ها بر  المللی دارد. بنابراین بانکهای سیاسی و بینبهمساله ثبات مالی بیش از آنکه اقتصادی باشد جن  .(2018،  3ارائه نمایند )لیو

های مالی بشدت عملکرد بانکی را تحت تاثیر قرار  بسیاری از مباحث پولی و مالی توان اثرگذاری ندارند. از سوی دیگر تنش

ها  ایند. روش عملیاتی بانکپذیری درونی حل نمها باید مساله مواجهه با این تغییرات را از طریق انعطافدهد. بنابراین بانکمی

 (.2019، 4آوری سازمانی است )سالتر و تارکودر این زمینه تاب

بانک در  اصلی خرید محصوالت و خدمات و وامسرمایه موجود  منبع  تمام  ها،  برای  اعتبار  ایجاد  منبع  آنها  اعطایی  های 

ها و استفاده موثر از ابزار  راین فعالیت بهینه بانکها و دولت است. بنابواحدهای اقتصادی از جمله خانوارها، مشاغل، شرکت 

های مختلف اقتصادی و وضع کلی اقتصاد  برداری از سرمایه و تجهیز آن، بر فعالیت بازاریابی برای تحقق اهداف، از جمله بهره

و عسکری،   )ایزدیار  است  موثر  بسیار  مالبانک(.  1399کشور  نقش مؤسسات  در  تع  ،یو خدمات  یها  در    ی اکنندهن یینقش  را 
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 ن ینقش تأم  ،یمال  یگرهاها با کارکرد واسطهبرخوردارند. بانک  رانیدر اقتصاد ا  یاژهیو  گاهیگردش پول و ثروت دارند و از جا

خرد را جذب    یهاهیطرف سرما  کی بتوانند از    دیها بارا بر عهده دارند. بانک  یو بازرگان  یدیتول  یواحدها  ی برا  یمال  یازهاین

 جهیآنها شده و در نت  ت یخدمات بدهند تا باعث تقو   یو صنعت  یدیتول  یبه واحدها  التیدر قالب تسه  گریکنند و از طرف د

 کنند.  فا یا یدرستبه یبتوانند نقش خود را در اقتصاد مل یدیتول یواحدها

های کشور از توانمندی مناسبی در این زمینه  دهد بانکآوری در نظام بانکی تجربه نشان میبا وجود نقش و اهمیت تاب

  1390های گسترده در ابتدای دهه  (. نتایج اعمال تحریم1398؛ حسینی و بازیار،  1397برخوردار نیستند )صادقی و همکاران،  

با شوک  که  ایران  اقتصاد  م بر  گسترده  مقابل شومهای  در  بانکی  نظام  که  داد  نشان  بود،  نفتی همراه  ارزی و  بانکی،  های  الی، 

آسیب  بسیار  تابنامطلوب  از  و  است  همکاران،  پذیر  و  )جهانگرد  نیست  برخوردار  چندانی  نشان 1397آوری  مساله  این   .)

به  می باید  بانکدار  یآورتابدهد  یپکارچه  در صنعت  بلندمدت، جامع و  با رویکردی  نیروی ی  این میان نقش  نگریست. در 

بنا و اساس موفقیت هر سازمانی در گرو کیفیت و توانمندی منابع انسانی آن سازمان  انسانی بسیار بااهمیت است چرا که سنگ

آوری در نظام بانکی و ترسیم الگوی روابط علی  های زیربنایی تاباست. در این مطالعه کوشش شده است با شناسایی مقوله

در   یسازمان  یآوراثربخش مدل تاب   یالگو   ها یک مدل جامع ارائه شود. دستاورد نهایی این مقاله اعتبارسنجیاین مقولهمیان  

 باشد. می )مورد مطالعه بانک صنعت و معدن( یدارصنعت بانک

 مبانی نظری  

کل قبلی تعریف شده است  آوری در فرهنگ آکسفورد به عنوان توانایی یک ماده یا شیء برای حفظ یا برگشتن به شتاب

  ی مورد قبول همگان برا  فیتعر  از واژگان فاجعه است که هنوز   یلیتحل  دیک بعد جدیآوری  تاب(.  2017،  1)بای و همکاران 

آوری  واژه تاب  .مطرح کرد  1973بار در سال    نیآوری را اولواژه تاب  ست یپرداز اکولوژ  هیک نظری  2نگیهال  .آن وجود ندارد

آوری از رشته  تاب  بار واژه  نیاول برگشتن است. اول  یبه جا  ایجهش کردن    یمعنبه    Resilire  نینشأت گرفته از واژه الت

توانایی سازمان در پیش(. تاب2017)بای و همکاران،    گرفته شده است   ی کیولوژیب به عنوان  بینی، اجتناب و  آوری سازمانی 

شود. این توانایی ترکیبی از ظرفیت سازمانی برای بازگرداندن تالالت و تغییرات محیطی تعریف می تعدیل مثبت در برابر اخ

قابلیت  ایجاد  و  اختالل  از  پس  )برنارد کارایی  است  بحران  به  پاسخ  از  پیش  الزم  همکاران،    3های  تاب2018و  نظام  (.  آوری 

عهده از  توان  به  را  شوک بانکی  برابر  در  ایستادگی  و  کردهبرآمدن  تعریف  وارده  غیرمالی  و  مالی  تابهای  بانکی  اند.  آوری 

بانک برای کاهش احتمال عمیقمی آمادگی  به  تعریف کرد )فرگوسن و  توان  آن  آثار  کردن  تر شدن بحران مالی و یا حداقل 

آوری در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای نمونه در مطالعه انجام  (. مطالعات متعددی در زمینه تاب2020،  4یمولرش

آرمساری  توسط  )  5شده  به شاخص2018و همکاران  کفایت سرمایه(،  نظیر  تقو هایی   نرخ   از  یتابع)مانند  ها  نرخ سپرده  ت ی، 

تنوع(التیتسه پورتفو   ی بخش،  )غیرجاری(مد،  یاعتبار  یبه  معوق  مطالبات  ایریت  اهرم  جادی،  نسبت  در  و    هیسرما  یتعادل 

آندرسوندقتصاا  مت ومقا  ءتقا، اریبازده اشاره شده است.    یسازمتعادل  ریتاث  یبه بررس  یدر پژوهش  (2019و همکاران )  6ی 

  ی بانک  رانیمصاحبه با مد  قیو از طر  یفیک   کردیپژوهش با رو  نیبانکها پرداختند. ا  یآورتاب  شیبر افزا  یسازمان  یساختارها

است.   شده  مولفهانجام  به  مطالعه  این  نظیر  در  مدنظام   یهابرنامههایی  مال  ت یریمند  نوآور  ت یخالق  ت یتقو   ،یبحران    یو 
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  ،یرقابت  تیکسب مز  ،یسازمان  رییتغ  ت یریمند مدنظام  یهابرنامه  ،یآورنظام تاب  یسازادهیبانک جهت پ   یازسنجین  ،یسازمان

 اشاره شده است.  بانک یریپذو انطباق ی چابک ،یریپذانعطاف  سک،یمواجهه  با رشد متناوب عوامل مولد ر

( ادیب  و  مطالعه1397مدنی  عنوان(  با  تاب  ای  تاب  یآوراثر  بر  کالن  دادهبانک  ستمیس  یآوراقتصاد  انجام  این  ی  در  اند. 

نظیر  مطالعه شاخص بههایی  و  بانک  ستمی س  یافزارهارمن  یروزرسانتوسعه  بسترها  ،یاطالعات   ستمی س  یافزارسخت   یبهبود 

( نیز 1398ی به عنوان نتیجه مطرح گشته است. صادقی و همکاران )اطالعات مال  ستمیس  یسازکپارچهیاطالعات و ارتباطات،  

با عنوان  مطالعه  ابانک  ی اقتصاد  یآورتاب  لیتحل ای  مقاومت  یهادر چهارچوب سیاست   رانیداری  انجام دادهاقتصاد  اند. در ی 

مولفه مطالعه مذکور  نظیر  نتایج  نو هایی  منابع    ی هانهیسازمان، کاهش هز  یآورتاب  کی ستماتیس   یهایزیمم   ،یبانک  نیجذب 

ب  یمال  نیکاهش مخاطره تأم  ،یدر ارائه خدمات بانک  ت ی فیک   شیوارده بر سازمان، افزا در   ی دگ یچیوجود پ  ،یکبان  نیاز بازار 

 ارائه شده است.  زمانسا یو بقا  یتوان رقابت شیافزا  ،جتماعیو ا ی دنها ،یدقتصاا ،یکیژکولو ا دبعاا

نیز مطالعه 1398پور و همکاران )خواجه ارائه(  با عنوان  انجام  بانک  صنعت   در  سازمانی  آوریتاب  برای  الگویی   ای  داری 

  از   نفر  12  با  هامصاحبه.  شد  استفاده  ساختاری  نیم  هایمصاحبه  و  آمیخته  پژوهش   روش  از  هدف،  این  به  دستیابی  دادند. جهت 

  اولیه   مدل  و  بودند،  سازمانی  عالی  هایپست   در  اجرایی  سوابق   دارای  همگی  که  گرفت   انجام   داریبانک  صنعت   خبرگان

مطالعه شاخص  .شد  شناسایی این  نتایج  ارز   ،یبازنگر  ن،یتدوهای ذیل احصاء شدند:  در  نگرش    ها، یاستراتژ  یابیاصالح و 

  ی ها هیکوتاه مدت و رو  یهابرنامه  نیتدو  ،یآورتاب  کیبلندمدت و اهداف استراتژ  یهاارائه برنامه  ،ینگر  ندهیو آ  یراهبرد

 ی. آورتاب یاتیعمل

ها پرداختند. در بانک  یسازمان  یآورو تاب  یمنابع انسان  ت یریمد  نیرابطه ب  یبه بررس  یدر پژوهش  (2019)1کوکه و همکاران  

در   انجام شده است.  نینفر از کارکنان بانک در کشور چ  2040  نیپرسشنامه در ب  عیو با توز  یشیمایپژوهش به صورت پ  نیا

مولفه  به  مطالعه،  نظیر  این  مد  یتخصصهایی  اهمیت  ها،  بانک  ت یریشدن  از  تابادراک  در  کارمندان  سازماننقش  ، یآوری 

ی کارکنان اشاره شده است.  دانش و فناور  های تقویت برنامه،  کاهش مقاومت کارکتان در برابر تغییر،  یساالرستهیشا استقرار  

در نتایج این  اند.  انجام داده  یبانک  یهادر بحران  ی سازمان  ی آوربا عنوان تاب  یامطالعه( نیز  2018)2همچنین لواین و همکاران  

  محبوبیت   تعالی، کسب  بانکی  فساد  یاآوری سازمانی، کنترل سامانهتاب  یبلند مدت برا  یهابرنامه  نیتدوهای  مالعه، شاخص

بانکدار رضایدر صنعت  و  اعتماد  مشکوک ارزیابی  ،  انیمشتر   ت ی، جلب  تواناالمطالبات  مطالبات،  کل  به  با  ییوصول    مقابله 

شدند.بر یسا  حمالت ارائه  مطالعه  نتیجه  عنوان  به  همکاران    ی  و  مطالعه2019)3کوپر  تاب(  نقش  عنوان  با  جو  ای  و  آوری 

اند. در این  داری چین انجام دادهاجتماعی سازمان بر کارمندمحوری مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان در صنعت بانک

آوری تابو    ی منابع انسانیاستراتژ  یهااست یستدوین  ،  منسجم بانک  یشرکت  ت ی حاکم  ساختارمطالعه به عواملی نظیر ایجاد  

قوان  ییسازمانی، شناسا اصالح  رقبا، ضرورت  قوت  و  کالن  هوشمندی  گذاراست یکشور، س  یبانک  نینقاط ضعف   در سطح 

 اشاره شده است.  

 
1Cooke, F. L., Cooper, B., Bartram, T., Wang, J., & Mei, H. 
2 Levine, R., Lin, C., & Xie, W. 
3 Cooper, B., Wang, J., Bartram, T., & Cooke, F. L. 
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 های کیفی پژوهش( . مدل مفهومی پژوهش )نتایج یافته1شکل 

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنصنعت شعب بانک در  مشی نظام بانکیساختار و خطبر   آوری بانکیاستراتژی تاب -1

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنشعب بانک صنعت  سیستم اطالعات و ارتباطات بر   مشی نظام بانکیساختار و خط -2

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنتامین شعب بانک صنعت مدیریت زنجیرهبر   مشی نظام بانکیساختار و خط -3

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدننظارت و ارزیابی شعب بانک صنعت بر   انکیمشی نظام بساختار و خط -4

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنپذیری منابع انسانی شعب بانک صنعت انعطاف بر  سیستم اطالعات و ارتباطات -5

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنپذیری منابع انسانی شعب بانک صنعت انعطافبر تامین  مدیریت زنجیره -6

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنپذیری منابع انسانی شعب بانک صنعت انعطافبر نظارت و ارزیابی  -7

 داری دارد.تأثیر معنی ومعدنآوری مالی شعب بانک صنعت تاب بر   پذیری منابع انسانیانعطاف -8

 داری دارد. تأثیر معنی معدنوآوری مالی شعب بانک صنعت تاب بر پذیری ظرفیت تطابق -9

 محدوده مورد مطالعه 

  عمومی  مجمع 02/ 1358/07پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران بانک صنعت ومعدن به موجب مصوبه مورخ

توسعه صنعتی و معدنی  -صنعتیالیحه قانونی اداره امور بانکها و از ادغام بانکهای اعتبارات    17ا اجازه حاصل از ماده  ب  ،  بانکها

ایرانی  -ایران بانکهای  گذاری  سرمایه  و شرکت  ایران  گذاری  و سرمایه  معادن   -توسعه  و صندوق  صندوق ضمانت صنعتی 

استناد صورتجلسه مورخ به   . گردید  ادغام صندوق ضمانت صنعتی و    بانکها   عمومی   مجمع  31/ 03/ 1362 تشکیل  ، موضوع 

توجه به سرمایه واحدهای فوق الذکر اصالح    معدن منتفی اعالم و اساسنامه بانک با  عت وشرکت صندوق معادن در بانک صن

بانک مورخ العاده  بند یک مصوبه مجمع عمومی فوق  به موجب   .   تاریخ   از  صنعتی  ضمانت   صندوق   ، 21/ 01/ 1367 گردید 

  .و دارائیها در بانک صنعت ومعدن ادغام گردید  اموال کلیه با مصوبه،

ماموریت این بانک، مشارکت در توسعه بخش صنعت و معدن کشور می باشد. چشم انداز بانک، پیشرو، چابک و اثربخش در   

 (. ارزش های ارایه شده؛  1404ارائه عملیات و خدمات مالی در راستای توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد هوشمند )در افق 

ای می باشد. استراتژِی  اداری، رضایت شرکای حرفه-شفـافیت و انضبـاط مالیهای توسعه ملی، سالمت،  حمایت از سیاست 

استقرار کامل حاکمیت شرکتی، بانکداری  های بانک شامل تمرکز بر صنایع صادرات گرا، دانش بنیان و فناوری های نوین،  

رتقای فرهنگ سازمانی و بهره  شرکتی و بانکداری دیجیتال، تامین مالی دوجانبه عرضه و تقاضا در بخش صنعت و معدن، ا

بانک صنعت  وری نیروی انسانی، عملیات بانکداری سرمایه گذاری )تأمین از بازار سرمایه(، تامین مالی پایدار منابع می باشد.  

ها و برخی شهرها یا  های آن محدود به تهران، مراکز استانشعبه در شهرهای مختلف بوده، که شعبه  55اکنون دارای و معدن هم 

 ، ارایه شده است.  1خالصه خدمات شعب بانک صنعت و معدن در جدول  .باشدهای صنعتی میمجتمع
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 خالصه خدمات شعب بانک صنعت و معدن  .1جدول 

های وابسته شرکت خدمات الکترونیکی محصوالت الکترونیکی   

 رتی ایران و اروپا بانک تجا نامه بررسی صحت اطالعات ضمانت بانکیکارت

 گذاری صنایع شیمیاییسرمایه دریافت شماره شبا  همراه بانک 

اشخاص و  اشخاص حقیقی) اینترنت بانک)

 حقوقی 

 گذاری آتیه دماوند سرمایه ها رسانی واریز یارانهاطالع

 گذاری صنعت و معدن سرمایه اعالم موجودی  پیام کوتاه بانکی 

 لیزینگ صنعت و معدن  انتقال وجه  بانک تلفن

 کارگزاری بانک صنعت و معدن  از خودپرد 

 لیزینگ آتیه دماوند  پایانه فروش 

 شبکه صرافی صنعت و معدن  بانکیکارت

 روش پژوهش 

 ی داردر صنعت بانک  یسازمان  یآوراثربخش مدل تاب   یالگو   این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با هدف اعتبارسنجی

ها نیز یک پژوهش  گردآوری دادهکمی صورت گرفته است. براساس نحوه   با رویکرد  استان تهران  بانک صنعت و معدندر  

شهر تهران به تعداد    ومعدنو کارشناسان شعب بانک صنعت   رانیشامل مد  یجامعه آمارشود.  محسوب می  1مقطعی-پیمایشی

 گیری از روش تصادفی ساده شده است.  نفر است. برای نمونه 140

هشت سازه اصلی است که عبارتند از:   وهش شاملباشد. پرسشنامه پژهای پژوهش پرسشنامه میابزار اصلی گردآوری داده

ارتباطات،    اطالعات،  یریپذتطابق  ت ی ظرف،  یمال  یآورتاب ،  یبانک  یآورتاب  یهایاستراتژ ،  نیتام  رهیزنج  ت یریمدو 

طیف  پرسش تخصصی با    40ی. این پرسشنامه از  نظام بانک  یو خط مش   ساختار،  یابیو ارز  نظارت،  یمنابع انسان  یریپذانعطاف 

 شود.کاری و میزان تحصیالت میدرجه تشکیل شده است. همچنین شامل چهار پرسش عمومی جنسیت، سن، سابقه  5لیکرت  

از    ییروا  یبررس  یبرا تایید گردید. همچنین    محتواروایی  پرسشنامه  آن  اعتبار  استفاده شد و  از خبرگان(   ی آلفا)نظرخواهی 

پس از توزیع پرسشنامه در نمونه منتخب روایی پرسشنامه  بدست آمد.    0/ 912  کلی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی  کرونباخ

برای تمامی متغیرهای    AVEمقدار    .و روایی واگرا بررسی شد  ( AVEبا سه روش روایی سازه )مدل بیرونی(، روایی همگرا )

و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل محاسبه شده   (CRبرای محاسبه پایایی نیز پایایی ترکیبی )  باشد.  0/ 5باید بزرگتر از  

رضازاده،  ؛ داوری و 1391، زاده عباسباشد )امانی و  0/ 7پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمامی ابعاد باید بزرگتر از  است. میزان

برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. این روش شامل    .(1392

)اندازه بیرونی  مدل  اندازه دو  مدل  از  اطمینان  از  پس  است.  )ساختاری(  درونی  مدل  و  پایایی، گیری(  آزمون  طریق  از  گیری 

  Smart PLSافزار  ها با نرموتحلیل دادهتجزیه  تایج حاصل از مدل بیرونی را ارائه کرد.توان نروایی همگرا و روایی واگرا، می

 است.  انجام شده

 هاتحلیل داده و تجزیه
در   کاربردی  به صورت  بانک صنعت مطالعه حاضر  تهران    ومعدنشعب  نتایج  شهر  تحلیل  به  ابتدا  است.  گرفته  صورت 

 ، نشان داده شده است.  1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کاری در جدول 

 
1 Cross-sectional survey 

http://www.bim.ir/Card-sponsors/default.bim
http://www.bim.ir/zemanatriali/default.bim
http://www.bim.ir/Mobile-Bank/default.bim
http://www.bim.ir/sheba/default.bim
https://ibs.bim-secure.com/public-page.ib
https://bib.bim-secure.com/
https://bib.bim-secure.com/
http://www.bim.ir/yaraneh/default.bim
http://www.bim.ir/Internet-Banking/default.bim
http://www.bim.ir/Phone-Bank/default.bim
http://www.bim.ir/Internet-Banking/default.bim
http://www.bim.ir/Card-sponsors/default.bim
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 شناختیهای جمعیتتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس ویژگی  .1جدول 
 درصد  فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی 

 %67 94 مرد  جنسیت

 %33 46 زن

 %14 20 سال 35کمتر از  سن 

 %61 86 سال 45تا   35

 %24 34 سال و بیشتر  45

 %48 67 کارشناسی  تحصیالت

 %52 73 تحصیالت تکمیلی 

 %14 19 سال 10کمتر از  سابقه کاری 

 %24 33 سال 15تا  10

 %36 51 سال 20تا  15

 %26 37 سال 20بیش از 

 % 100 140 کل

 یدر صنعت بانکدار سازمانی یآورتاباعتبارسنجی الگوی 

ارائه   و  اعتبارسنجی  مربعات جزئی    نهاییمدل  جهت  نهائی    (PLS)از روش حداقل  مدل ساختاری  استفاده شده است. 

است خالصه نتایج مربوط به بار    Smart PLSنمایش داده شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار    1شکل  پژوهش در  

اری روابط  و مقدار بوت استراپینگ برای سنجش معناد  tنوآوری ارائه شده است. آماره  عوامل موثر بر  عاملی استاندارد روابط  

 آمده است.   2شکل نیز در 

 
 مدل کلی پژوهش )مقادیر استاندارد( یحداقل مربعات جزئ یکنکت .1شکل 

 
 داری( مدل کلی پژوهش )سطح معنی t-valueآماره  .2شکل 
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 زین  tمقدار آماره    نیبدست آمده است. همچن  0/ 810مقدار    ینظام بانک  یبر ساختار و خط مش  یآوری مالتاب  ریتاث  زانیم

فرضیه یک مورد ادعا کرد:    توانیم  %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. بنابرا  1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  21/ 966

 تایید است. 

  tمقدار آماره    نیبدست آمده است. همچن  0/ 768بر اطالعات و ارتباطات مقدار    ینظام بانک  یساختار و خط مش  ریتاث  زانیم

م  فرضیه دوادعا کرد:    توانیم  %95  نانی با اطم  نیبزرگتر است. بنابرا  1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  21/ 710  زین

 مورد تایید است. 

مقدار آماره   نیبدست آمده است. همچن  0/ 795بر مدیریت زنجیره تامین مقدار    ینظام بانک  یساختار و خط مش  ریتاث  زانیم

t  فرضیه سوم  ادعا کرد:    توانیم   %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. بنابرا  1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  22/ 374  زین

 است. مورد تایید 

  ز ین  tمقدار آماره    نیبدست آمده است. همچن  0/ 771بر نظارت و ارزیابی مقدار    ینظام بانک  یساختار و خط مش  ریتاث  زانیم

فرضیه چهارم ادعا کرد:    توانیم  %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. بنابرا   1/ 96  ی بدست آمده است که از مقدار بحران  20/ 085

 مورد تایید است. 

  ز ی ن  tمقدار آماره    نیبدست آمده است. همچن  0/ 384پذیری منابع انسانی مقدار  اطالعات و ارتباطات بر انعطاف  ر یتاث  زانیم

: فرضیه پنجم مورد  ادعا کرد  توانیم  %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. بنابرا  1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  4/ 227

 تایید است. 

  ز ین  tمقدار آماره    نیبدست آمده است. همچن  0/ 333پذیری منابع انسانی مقدار  بر انعطاف   نیتام  رهیزنج  ت یریمد  ریتاث  زانیم

فرضیه ششم مورد ادعا کرد:    توانیم  %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. بنابرا  1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  3/ 378

 تایید است. 

ارز  ریتاث  زانیم انعطاف   یابینظارت و  مقدار  بر  انسانی  منابع  آمده است. همچن  0/ 208پذیری  آماره    نیبدست    ز ین  tمقدار 

فرضیه هفتم مورد  ادعا کرد:    توانیم   %95  نانی با اطم  نیبزرگتر است. بنابرا  1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  2/ 730

 تایید است. 

انسان  یریپذانعطاف  ریتاث  زانیم تاب  یمنابع  مقدار    آوریبر  همچن   0/ 815مالی  است.  آمده  آماره    نیبدست    ز ین  tمقدار 

از مقدار بحران  26/ 648 آمده است که  بنابرا  1/ 96  یبدست  فرضیه هشتم  ادعا کرد:    توانیم  %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. 

 مورد تایید است. 

  ز ین  tمقدار آماره    نیبدست آمده است. همچن  0/ 822پذیری مقدار  بر ظرفیت تطابق  یمنابع انسان  یریپذانعطاف  ریتاث  زانیم

فرضیه نهم مورد  ادعا کرد:    توانیم  %95  نانیبا اطم  نیبزرگتر است. بنابرا   1/ 96  یبدست آمده است که از مقدار بحران  20/ 319

 ، آورده شده است. 2های پژوهش در جدول تایید است. خالصه نتایج فرضیه

   یدر صنعت بانکدار یآوری سازمانتابخالصه نتایج اعتبارسنجی روابط متغیرهای  .2ل جدو
 نتیجه  tآماره  بارعاملی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  ها فرضیه

 تایید  966/21 810/0 ساختار و خط مشی نظام بانکی آوری مالی تاباستراتژِی     1فرضیه 

 تایید  710/21 768/0 اطالعات و ارتباطات  ساختار و خط مشی نظام بانکی 2فرضیه 

 تایید  374/22 795/0 مدیریت زنجیره تامین  ساختار و خط مشی نظام بانکی 3فرضیه 

 تایید  085/20 771/0 نظارت و ارزیابی  ساختار و خط مشی نظام بانکی 4فرضیه 

 تایید  227/4 384/0 پذیری منابع انسانی انعطاف اطالعات و ارتباطات  5فرضیه 

 تایید  378/3 333/0 پذیری منابع انسانی انعطاف مدیریت زنجیره تامین  6فرضیه 
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 تایید  730/2 208/0 پذیری منابع انسانی انعطاف نظارت و ارزیابی  7فرضیه 

 تایید  648/26 815/0 آوری مالی تاب پذیری منابع انسانی انعطاف 8فرضیه 

 تایید  319/20 822/0 پذیری ظرفیت تطابق  پذیری منابع انسانی انعطاف 9فرضیه 

)اندازه بیرونی  گرفته  مدل  قرار  ارزیابی  مورد  کرونباخ  آلفای  ترکیبی و  پایایی  براساس سه شاخص روایی همگرا،  گیری( 

باشد مطلوب است. پایایی ترکیبی و    0/ 5محاسبه شده است و چنانچه بیشتر از    AVEاست. روایی همگرا با استفاده از معیار  

آلفا   یبهتر و معتبرتر  اری مع  یساختار  یها( در مدل CR)  1ترکیبی    ییای پاآلفای کرونباخ نیز محاسبه شده است.   به   ی نسبت 

وارد    کسانی  ت یها با اهمشاخص  یزه تمامکرونباخ در مورد هر سا  یدر محاسبه آلفا  نکهیا  ل یبه دل  رود،یکرونباخ به شمار م

که    شودیداشته و باعث م  یادتریز  ت یاهم شتریب یعامل یها با بارهاشاخص یبیترک  ییایدر محاسبه پا یول شوند،یمحاسبات م

  یترقیو دق  تریواقع  اریها معسازه  CR  ریداشته و باعث شود مقاد  یادتری ز  ت یاهم  شتریب  یها با بار عامل ، شاخصCR  ریمقاد

ارائه شده   جدول  گیری در  خالصه نتایج ارزیابی برازش مدل اندازه  (.1392  ،و رضازاده  یکرونباخ باشد )داور  ینسبت به آلفا

 است. 

 گیریخالصه نتایج ارزیابی برازش مدل اندازه .3جدول 
 پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  متغیرهای پژوهش 

 905/0 927/0 (C01آوری مالی ) تاب

 933/0 947/0 ( C02پذیری )ظرفیت تطابق 

 836/0 901/0 (C03اطالعات و ارتباطات ) سیستم  

 827/0 872/0 ( C04تامین )مدیریت زنجیره

 840/0 896/0 ( C05آوری بانکی )استراتژی تاب

 778/0 857/0 (C06پذیری منابع انسانی ) انعطاف

 811/0 866/0 ( C07نظارت و ارزیابی )

 768/0 852/0 ( C08مشی نظام بانکی )ساختار و خط

شود. آلفای کرونباخ  است بنابراین روایی همگرا تایید می  0/ 5بزرگتر از    (AVE)شده    استخراج  انسیوار  نیانگیممقدار  

بوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تایید است. براساس نتایج حاصل از مدل بیرونی    0/ 7تمامی متغیرها بزرگتر از  

پایایی مرکب  آزمون فرضیه، میپژوهش، روایی همگرا و  به  پرتوان  از اجرای مدل قابل  های پژوهش  نتایج حاصل  و  داخت 

تعیین   ضریب  شاخص  سه  براساس  )ساختاری(  درونی  مدل  برازش  است.  استون(𝑅2)اعتماد  شاخص  و (𝑄2)گیزر  -،   ،

برازش   نیکویی  در    (GOF)شاخص  برازش مدل ساختاری  ارزیابی  نتایج  گردیده است. خالصه  ارائه شده    جدول  ارزیابی 

 است. 

 گیریخالصه نتایج ارزیابی برازش مدل اندازه .4جدول 

  𝑹𝟐 𝑸𝟐  GOF متغیرهای پژوهش 

 664/0 431/0 505/0 ( C01آوری مالی )تاب

 676/0 502/0 ( C02پذیری )ظرفیت تطابق 

 587/0 506/0 ( C03اطالعات و ارتباطات )سیستم 

 633/0 257/0 ( C04تامین )مدیریت زنجیره 

 444/0 - ( C05آوری بانکی )استراتژی تاب 

 755/0 354/0 ( C06پذیری منابع انسانی )انعطاف 

 
1 Composite Reliability (CR) 
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 594/0 290/0 ( C07نظارت و ارزیابی )

 656/0 345/0 (C08مشی نظام بانکی )ساختار و خط

( معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای  2Rتعیین )ضریب  

زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین های درونمربوط به سازه  2Rشود. هرچه مقدار  مستقل تبیین می
مقدار  1998)1 به    0/ 67و    0/ 33،  0/ 19( سه  بخش  را  برازش  بودن  قوی  و  متوسط  مقادیر ضعیف،  برای  مقدار مالک  عنوان 

بدست آمده است که    0/ 746  ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است. ضریب مربوطه در این مطالعه، 

 مقدار قابل توجهی است. 

. بالیندفولدینگ یک تکنیک استفاده مجدد سازدیمدل را مشخص م  ینیبش یقدرت پ  𝑄2یا شاخص    2زر یگ  -استون  اریمع

  0/ 35و    0/ 15،    0/ 02درونزا، سه مقدار    ی هامدل درمورد سازه  ینی بشیو همکاران درباره شدت قدرت پ  هنسلر از نمونه است.  

مناسب مدل هستند. این    اعداد مثبت نشان دهنده کیفیت   اند.نموده  نییتع  ی متوسط و قو   ف،ی ضع  ی نیشبیقدرت پ  ب یترترا به

تمامی سازه برای  از  مقادیر  بزرگتر  و  مثبت  پژوهش  قدرت    0/ 35های  بنابراین  است.  آمده  پبدست  های  سازه  ینیشبیقدرت 

 شود. برآورد می یقو  پژوهش بصورت

توسط تننهاوس و    GOFاست. معیار    GOFمهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص  

همکاران  2004)  3همکاران و  وتزلس  گردید.  ابداع  مقدار  2009)4(  سه  ضعیف،   0/ 36و    0/ 25،  0/ 01(  مقادیر  عنوان  به  را 

میانگین هندسی شاخص  معرفی نموده  Gofمتوسط و قوی برای   از  با استفاده  این شاخص  میانگین    𝑅2اند.  های  شاخصو 

 بدست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.  0/ 598برابر  GOFص قابل محاسبه است. شاخ  5افزونگی 

 گیری  نتیجه 

  ی، ریپذتطابق  ت یو ظرفی  مال  یآورتابهای  های پژوهش حاضر، مولفهبراساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده

های موجود  این مهم بدان معناست که سایر مولفه.  ی هستنددر صنعت بانکدار  یآوری سازمانتابالگوی    در   وابسته  هایمولفه

های تاثیرگذار سایر سطوح الگو،  در مدل بر دو مورد مذکور تاثیرگذارند. لذا مدیران بانک صنعت و معدن می بایست به مولفه

  یآوری سازمانتابالگوی    سطح دومدر    یانمنابع انس  یریپذانعطاف   توجه بیشتری نمایند. براساس نتایج به دست آمده، مولفه

ی  منابع انسان  یریپذانعطاف نیز به اهمیت    (1397)  ب یو اد  یمدنو    (2018و همکاران )  یآرمساردر مطالعه  .  قرار گرفته است 

بانکداری اشاره شده است.  همچنین مولفه ارتباطات  ستم یس  هایدر صنعت  نظارت و    نیتامرهیزنج  ت ی ریمد،  اطالعات و  و 

)اندقرار گرفته  یآوری سازمانتابالگوی  سطح سوم  در    یابیارز در    (2018و همکاران  )  نی لواو    (2019. کوکه و همکاران 

اند که از این منظر با نتایج پژوهش حاضر  ی مستمر اشاره نمودهابینظارت و ارزو    نیتامرهیزنج  ت یریمدنتایج مطالعات خود به  

الگوی   در سطح پنجم یبانک  یآورتاب یاستراتژ ریدر سطح چهارم و متغ ی نظام بانک یمشساختار و خط خوانی دارد. مولفههم 

سازمانتاب است   یآوری  گرفته  مولفهمولفه.  قرار  بر  مذکور  ارتباطات  ستمیس  هایهای  و  و    نیتامرهیزنج  ت یریمد،  اطالعات 

های صنعت بانکی،  گذاریهای مناسب در سیاست اتخاذ استراتژی  شود مدیران بای تاثیرگذارند و پیشنهاد میابینظارت و ارز

نیز به    (1398و همکاران )  ی صادقو    ( 2019و همکاران )  آندرسونرویکردی نوین اتخاذ نمایند. همچنین در نتایج مطالعات  

 هماهنگ است. های بانکی اشاره شده است که با نتایج مطالعه حاضر ی و تدوین استراتژیساختار نظام بانک

 
1 Chin, W. W. 
2 Stone-Geisser 
3 Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. 
4 Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. 
5 Communalities 
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و به دلیل    دارد  یسازمان  یآوررا در تاب   ریتأث  نیشتریب  یبانک  یآورتاب   یاستراتژ  یعنی  م،سطح پنج  الزم به ذکر است، مولفه

مدیران بانک صنعت و معدن، ها باید حول محور این مهم قرار بگیرند. عالوه بر موارد مذکور،  اهمیت باالی آن، بقیه مولفه

مدیریت نقدینگی بانکی، مدیریت سرمایههای بانکی و جذب منابع نوین بانکی، مدیریت بهینه ریسک با در    توانند با کنترلمی

نظر گرفتن میزان ریسک فعالیتها، بهینهسازی مدیریت مطالبات معوقه با استفاده از فناوریهای بهروز و اعتبارسنجی مشتریان،  

ا توان بانک صنعت و معدن برای مقابله با شرایط بحرانی افزایش یابد.  به نحو مطلوبی بخش مالی بانکها را مدیریت نمایند ت

می پیشنهاد  معدن  و  صنعت  بانک  مدیران  و  به  اطالعات  سیستم  زیرساختهای  و  بهروز  فناوریهای  از  استفاده  با  شود، 

عت گردش اطالعات را  ارتباطات گام مؤثری در بهینهسازی گردش اطالعات و ارتباطات در بانکها بردارند تا بتوانند هم سر

افزایش دهند و هم صحت اطالعات را تضمین نمایند تا امکان بروز شایعه در زمان بحران را کاهش دهند. به مدیران بانک  

شود، کمیتهای را جهت تصمیمگیری سریع در زمان وقوع بحران طراحی نمایند تا در صورت لزوم،  صنعت و معدن پیشنهاد می

ب و  وقت  فوت  بدون  زنجیرهتصمیمات  مدیریت  استقرار  با  میان  این  در  شود.  گرفته  معدن  هسرعت  صنعت  بانک  در  تامین 

 داری گردید.آوری سازمانی در صنعت بانکتوان تا حدودی سبب ایجاد تابمی

بایست برای کاهش نیاز به تأمینکنندگان تا حد امکان به منابع مالی خود تنوع داده و از  صنعت و معدن می  کمدیران بان

رویکردهای مختلفی برای تأمین استفاده نمایند تا از این طریق در صورت بروز حادثه در برخی منابع، بانک دچار بحران نشده 

های مشخص جهت نظارت و ارزیابی، ریسک  شود با تدوین برنامهو بتواند سریعاً خود را ترمیم نماید. بدین منظور پیشنهاد می

و معدن دقت بیشتری در جذب و آموزش مدیران عالی خود نماید و سعی در استخدام مذکور را کاهش دهند. بانک صنعت  

انعطاف  داشتن  باشد.  داشته  بانک  امور  مناسب جهت سکانداری  از  گزینههای  بهرهگیری  بانک و  این  در  انسانی  منابع  پذیری 

مگیری را در مدیران بانک صنعت و مشاوران خبره بانکی در سطوح عالی بانک نیز میتواند تا حدی امکان بهینهسازی تصمی

پذیری به همراه تقویت نظارت و کنترل سعی در تواند با افزایش ظرفیت تطابقمعدن افزایش دهد. بانک صنعت و معدن می 

باشند و   اینرسی سازمانی  تغییر و کاهش  بانک صنعت و معدن در تالش برای  کاهش فساد در سیستم داشته باشند. مدیران 

 دن بانکها را تغییر دهند زیرا در صورت بروز بحران، نیاز به تغییر در کوتاهترین زمان است.  ماهیت ایستا بو 

استراتژی در  را  طرحهایی  معدن،  و  صنعت  بانک  و  مسئوالن  طراحی  معدن  و  صنعت  بانک  انسانی  منابع  مدیریت  های 

استراتژی از  برگرفته  که هم  نمایند  متدوین  بانکهای  انسانی  منابع  مدیریت  به  های  قابلیت  باشد و هم  طرح و موفق جهانی 

می  معدن  و  بانک صنعت  مدیران  گفته شده،  موارد  بر  باشد. عالوه  داشته  را  کشورمان  در  با سیاستگذاری،  کارگیری  توانند 

ممکن   حداکثر  به  را  کنترل  و  نظارت  شفافیت،  مختلف،  در سطوح  بانکی  نظام  مشی  و خط  ساختار  تدوین  و  قانونگذاری 

آوری مالی در آوری بانکی لحاظ شده و تابسازی موارد مذکور در بانک صنعت و معدن، استراتژی تابد. با پیادهافزایش دهن

 این بانک استقرار خواهد یافت. 
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Abstract 

The purpose of this study is to validate the effective model of organizational accountability model 

in the banking industry with a quantitative approach. The statistical population of this study includes 

managers and experts of the branches of Bank Sanat and Mining in Tehran and 140 people 

participated in this study using Cohen's power analysis method. Cluster sampling method and 

available individuals were used for sampling. Semi-structured interview and Likert scale questionnaire 

were used to collect data. Structural equation modeling and SMART-PLS software were used to 

validate and present the final model. Findings showed that the banking resilience strategy and the 

structure and policy of the banking system have high influence and the underlying variables are the 

model. The variables of financial resilience, and the resilience capacity and resilience of human 

resources are also highly dependent but have little influence, so they are considered dependent 

variables. The variables of information and communication system, supply chain management and 

monitoring and evaluation of penetration power and degree of dependence have the same, so they are 

related variables. Based on the achievements of this study, it was found that the managers of the Bank 

of Industry and Mines to increase the resilience and resilience of human resources to increase the 

resilience of human resources by achieving the goals of stability and success in the banking industry. 
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