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Aim: Banking is one of the most influential areas in the economy in terms of financing,
liquidity control, and improving the business environment. Banking has faced many restrictions
in recent years. Strengthening this sector has an important role in the development of the
economy. The study seeks to strengthen this area with a resilient approach. To achieve this goal,
banking resilience factors have been identified and prioritized.
Methodology: This research is exploratory from the perspective of purpose and has a
multi-method quantitative methodology due to the use of quantitative methods. The population
of the research is experts in the banking system. The sampling method was judgmental. The
sample size was 15 people. The data collection tools in this research were interviews and
questionnaires. The expertise questionnaire was used to screen the factors, the Dematel
questionnaire was used for the secondary screening of the factors and to determine their
effectiveness, and finally, the Codas priority evaluation questionnaire was used for the final
ranking of the factors. The factors of the research questionnaires were based on the review of
authentic articles and interviews with experts, so the research tools had good validity. Binominal
test, Dematel, and Codas were used for primary screening, secondary screening, and final
prioritization, respectively.
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Binominal's test is one of the non-parametric tests for factor screening, and the reason for
its use is the non-normality of the research data. The Dematel is a part of structural analysis
techniques, and by using it, it is possible to determine the degree of influence of factors. Codas
method is one of the new distance techniques and in addition to the Euclidean distance, it also
determines the Taxicob distance for each of the factors.
Findings: At first, 22 effective factors on banking resilience were identified through
literature review and interviews with banking experts. The desired factors were screened using
the Binominal test. 13 factors with a significance coefficient above 5% were excluded and the
remaining 9 factors were analyzed using the Dematel. 5 factors were evaluated as effective. The
screening of factors before the final prioritization helps the consistency of the results and the
quality of the findings. Finally, the 5 factors were prioritized using the Codas.
Conclusion: Future thinking, strategic partnership with fintech and the existence of a risk
analysis system have the highest priority in banking resilience. proposals were developed based
on these factors. Analyzing the drivers and identifying the future scenarios of the banking
sector, investing in fintech to use their capacity in research and development, and identifying
and managing the future risks of the banking sector will help the resilience of the banking
network.

Keywords: Decision Support System, Resiliency, Banking Industry, Decision Making.

/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

ارائه یک سیستم تصمیمیار برای مقاومسازی بخش بانکی با...

014

ارائه یک سیستم تصمیمیار برای مقاومسازی بخش بانکی
با رویکرد تابآوری

4

ابراهیم پرتوی
دانشجوی دکتری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانEbrahimpartovy@gmail.com .

حسین جهانگیرنیا

استادیار ،گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران (نویسنده مسئول).
hosein_jahangirnia@yahoo.com

محمدحسن ملکی
دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه قم ،قم ،ایرانMh.maleki@qom.ac.ir .

رضا غالمی جمکرانی
استادیار ،گروه حسابداری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایرانaccountghom@gmail.com .

سید کاظم چاوشی
استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانchavoshi@khu.ac.ir .

چکیده

/http://stim.qom.ac.ir

هدف :بانکداری یکی از حوزه های اثرگذار در اقتصاد از منظر تأمین مالی ،کنترل نقدینگی و بهبود فضای کسبوکار
است .مقاومسازی بانکداری نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد .تحقیق حاضر به دنبال مقاومسازی این حوزه با
رویکرد تابآوری است .برای تحقق این هدف ،عوامل تابآوری بانکی شناسایی و اولویتبندی شدهاند.
روششناسی :این پژوهش از منظر هدف ،اکتشافی بوده و به دلیل استفاده از روشهای کمّی ،دارای روششناسی
کمّی چندگانه است .جامعه پژوهش ،خبرگان بانکی هستند .نمونهگیری ،قضاوتی بوده و حجم نمونه  45نفر میباشد.
ابزارهای گردآوری دادهها در این پژوهش عبارتند از مصاحبه و پرسشنامه .پرسشنامه خبرهسنجی برای غربال عوامل،
پرسشنامه دیمتل ،برای غربال ثانویه عوامل و تعیین میزان اثرگذاری آنها و نهایتاً پرسشنامه اولویتسنجی کداس برای
رتبهبندی نهایی عوامل مورد استفاده قرار گرفت .عوامل پرسشنامههای تحقیق مبتنی بر مرور مقاالت معتبر و مصاحبه با
خبرگان می باشند ،به همین دلیل ابزارهای تحقیق از روایی مطلوبی برخوردار بودند .برای تحلیل دادهها از آزمون بینم،
دیمتل و کداس استفاده شد.
 .1پژوهش حاضر برگرفته از :رساله دکتری ،با عنوان :ارائه مدلی برای مقاومسازی بانکها :مورد مطالعه یکی از بانکهای تجاری ایران ،ارائه شده در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم است.
استناد به این مقاله :پرتوی ،ا ،.جهانگیرنیا ،ح ،.ملکی ،م.ح ،.غالمی جمکرانی ،ر ،.چاوشی ،س.ک .)1041( .ارائه یک سیستم تصمیمیار برای
مقاومسازی بخش بانکی با رویکرد تابآوری .علوم و فنون مدیریت اطالعات ،)2(8 ،صDOI: 10.22091/stim.2021.7138.1616 .316-281
تاری خ دریافت 0000/00/89 :؛ تاری خ اصالح 0000/01/00 :؛ تاری خ پذیرش 0000/01/01 :؛ تاری خ انتشار0000/00/01 :
ر
ناش :دانشگاه قم
نویسندگان©.حق مولف
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آزمون بینم برای غربال اولیه ،دیمتل برای غربال ثانویه و کداس برای اولویتبندی عوامل نهایی مورد استفاده قرار
گرفتند .آزمون بینم یکی از آزمون های ناپارامتریک برای غربال عوامل بوده و علت استفاده از آن ،نرمال نبودن دادههای
تحقیق است .دیمتل جزء فنون تحلیل ساختاری بوده و با استفاده از آن میتوان میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل را
مشخص کرد .روش کداس جزء فنون فاصلهای جدید بوده و عالوه بر فاصله اقلیدسی ،فاصله تاکسیکب را هم برای هر
یک از عوامل مشخص میکند.
نتایج :در ابتدا  44عامل موثر روی تابآوری بانکی از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بانکی شناسایی شد.
عوامل مذکور با کاربست آزمون بینم غربال شدند 43 .عامل با ضریب معناداری باالی  5درصد حذف گردیدند و  9عامل
باقیمانده با بکارگیری آزمون دیمتل ،تحلیل شدند .غربال عوامل پیش از اولویتبندی نهایی ،به سازگاری نتایج و کیفیت
یافتهها کمک میکند 5 .عامل دارای خالص اثر مثبت بوده و اثرگذار ارزیابی شدند .نهایتاً  5عامل مذکور با کاربست
آزمون کداس اولویتبندی گردیدند.
نتیجهگیری :عوامل آیندهنگری ،مشارکت راهبردی با فینتکها و وجود سیستم تحلیل ریسک ،به ترتیب بیشترین
اولویت را در تابآوری بانکی دارند .تحلیل پیشرانها و شناسایی سناریوهای آینده بخش بانکی ،سرمایهگذاری روی
فینتکها برای استفاده از ظرفیت آنها در تحقیق و توسعه و شناسایی و مدیریت ریسکهای آینده بخش بانکی ،به
تابآوری شبکه بانکی کمک میکند.
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 .1مقدمه
در عصر امروز ،با جهانی شدن اقتصادها ،کشوری نیست که در معرض تهدیدات و تکانههای
خارجی قرار نگیرد .اقتصادهای پیشرفته نیز در دهههای گذشته با تکانههای مهمی مواجه شدهاند.
چین در دهههای اخیر با سه تکانه جهانی شدن ،عضویت در سازمان تجارت جهانی و شیوع

بیماری سارس 1درگیر شد .اتحادیه اروپا و امریکا در نیمۀ نخست دهۀ  7312با رشد چشمگیر
قیمت نفت مواجه شدند .هر دو قدرت اقتصادی در دهۀ اخیر با تکانهها و پیامدهای ناشی از
بحران جهانی روبهرو شدند .بحران مالی شرق آسیا نیز در دهۀ  7382مثال دیگری از این تکانهها
است (برم ،نایلوند و ویاردیتریت .)0202 ،2در سالهای اخیر ،تحریمهای اقتصادی و بانکی

بسیاری از جمله تحریم بانک مرکزی ،منع ارائه خدمات بانکی به ایران ،توقیف داراییهای
بانکهای ایرانی ،قطع دسترسی بانکهای ایرانی به دالر و جلوگیری ار نقل و انتقال پولی علیه
کشور وضع شده است.
یکی از انواع این سازمانها که هم نقش اثرگذاری و هم نقش اثرپذیری باالیی در تنشها و
آشوبها دارد ،بخش بانکی است .مسئولیت بسیار سنگین نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار بر
کسی پوشیده نیست و همواره یکی از اصلیترین اجزای اقتصاد کشور که رشد و یا رکود ساختار
اقتصادی را با فعالیت خود رقم میزند ،نظام بانکی است .چراکه سرمایه موجود در بانکها ،منبع
اقتصادی ازجمله خانوادهها ،مشاغل ،شرکتها و دولت است .بنابراین ،فعالیت بهینه بانکها و
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اصلی خرید محصوالت و خدمات ،و وامهای اعطایی آنها منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای
استفاده مؤثر از ابزار بازاریابی برای تحقق اهدافشان ،ازجمله بهرهبرداری از سرمایه و تجهیز آن ،بر
فعالیت های مختلف اقتصادی و وضع کلی اقتصاد کشور بسیار مؤثر خواهد بود (نکوی و

همکاران .)0278 ،3سیستم بانکی بهطور پیوسته در معرض شوکهای درونی و بیرونی
مختلفی قرار دارد که می توانند ثبات و سالمت سیستم بانکی و کل اقتصاد را متأثر سازند ،چرا که
منشاء وقوع بسیاری از تکانههای اقتصادی ،از سیستم مالی و بانکی کشورها است .بحران مالی
اخیر که در سال  0221در آمریکا شروع شد ،به خوبی نشان داد که قوانین نظارتی موجود ،برای
1. Sars
2. Brem, Nylund & Viardit
3. Naqvi & et al.
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مقاومسازی بانکها در برابر ریسکها و تکانهها کافی نیستند .به همین دلیل یک مطالبه عمومی
میان سیاست مداران و نخبگان در فضای دانشگاهی برای اصالح این قوانین و در نتیجه افزایش
میزان تابآوری بانکها ایجاد شد ،به گونهای که عالوه بر سازمانهای پیشگام بینالمللی مانند
بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد ،کشورها و سازمانهای منطقهای هم با درک اهمیت موضوع
تابآوری ،به انجام پژوهشهایی در این حوزه پرداختهاند (غیاثوند و عبدالشاه.)7930 ،
بانکها نقش مهمی در اقتصاد دارند (عباسزاده و همکاران )7938 ،و تابآوری آنها از
اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا اغلب بحرانها از بخش بانکی شروع شده و به بخش واقعی
اقتصاد سرایت کرده است .در نتیجه تابآوری نظام بانکی برای جلوگیری از وقوع بحران در
اقتصادها ضرورت دارد .این ضرورت وقتی برجستهتر میشود که بدانیم بانکها کارکردهایی مانند
خلق اعتبار و تسهیالتدهی به مصرفکنندگان تسهیالت و بخشهای اقتصادی ،ارائه خدمات
نقدینگی به مشتریان و مدیریت ریسک ،خدمات نقل و انتقال پول برای مشتریان و خلق پول را در
اقتصادها دارند و میتوانند با انجام صحیح این وظایف به توسعه اقتصادی کمک کنند .بروز مشکل
در هر یک از این خدمات ،کل سیستم بانکی و به دنبال آن بخش واقعی اقتصاد را دچار مشکل
خواهد کرد .لذا ،میتوان نتیجه گرفت که وجود یک نظام بانکی تابآور و مقاوم کمک زیادی به
رشد سایر فعالیت های اقتصادی نموده و در نهایت توسعه اقتصادی را محقق میکند .از آنجا که

بیش از  82درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی انجام میشود (ابریشمی و
همکاران ،)7933 ،به همین دلیل ،عملکرد درست بانکها و مقاومسازی آنها ،نقش مهمی در
سالمت و رشد اقتصادی خواهد داشت.
با توجه به چالشها و تهدیداتی مانند تحریمهای خارجی ،محدودیتهای بانکی ،ساختار
تأمین مالی ناکارآمد ،فضای کسبوکار غیر شفاف و بیانظباطی پولی و مالی دولتها و الزامات
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی ،پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم برای
مقاومسازی بخش بانکی با رویکرد تابآوری اقتصادی است .تحریمهای بانکی باعث کاهش
دسترسی اقتصاد به ارز ،تورم فزاینده ،کمبود مواد اولیه ،محدودیتهای نقل و انتقال پول ،کاهش
کیفیت و تنوع خدمات بانکی به مشتریان و شرکتها و افزایش واسطهها و دالالن برای تبادالت
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مختلف از طریق نظام بانکی اقدام به أخذ تسهیالت میکنند و بر مبنای محاسبات انجام شده،
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مالی می شود که نتیجه آن ناپایداری اقتصادی و مالی در کشور خواهد بود .به همین منظور در
ابتدا ،عوامل موثر بر تابآوری سیستم بانکی شناسایی و غربال میشوند .در گام بعدی با بکارگیری
ً
دو تکنیک دیمتل 1و کداس ،2اولویت این عوامل در تابآوری بانکی مشخص خواهد شد .نهایتا،
پیشنهاداتی برای مقاومسازی بخش بانکی با توجه به این شاخصها ارائه میشود.
ً
در پژوهش حاضر ،سیستمی برای شناسایی عوامل ،غربال ،اولویتبندی عوامل و نهایتا
پیشنهاد بر مبنای این عوامل ارائه میشود که نمونه یک سیستم تصمیمیار یا پشتیبان تصمیم است
که بر اساس آن تصمیمسازان و سیاستگذاران میتوانند اقدامات الزم را انجام دهند.
در این راستا ،سواالت پژوهش عبارتند از:
 -7عوامل موثر بر مقاومسازی بخش بانکی با رویکرد تابآوری کدامند؟
 -0اولویت این عوامل به چه صورتی است؟
 .2پیشینه تحقیق
کشورها ،جوامع ،سازمانها و افراد ،همگی در معرض محیطی متغیر و پر ریسک میباشند.
بالیای طبیعی ،ابهامات سیاسی ،تغیی رات در قوانین و مقررات ،تغییر نیازهای مشتریان ،نوسانات
مالی ،نوآوریها و فناوریهای جدید ،بحران روابط سازمان با جامعه ،بحرانهای مربوط به
کرونا ،حمالت تروریستی ،قطع برق ،از دست رفتن نیروهای کلیدی ،بحرانهای اقتصادی ،خرابی
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

تغییرات بازارهای جهانی ،بیماریهای مسری و معضالت تهدیدکننده سالمتی مانند ویروس
تجهیزات ،خطاهای انسانی و حتی اختالالت کوچک روزمره ،تنها نمونه کوچکی از چالشهایی
است که کسب وکارها در طول حیات خود با آنها مواجه میشوند .این عوامل میتوانند منشأ
تهدیداتی غیرمنتظره و شدید برای تدوام عملیات جوامع ،سازمانها و کسبوکارها باشند (ایشاک و

ویلیامز0278 ،3؛ جانگ و همکاران.)0271 ،4

در این خصوص مفهومی با عنوان تابآوری مطرح شد .ماستن )0278( 5تابآوری را قابلیت
1. Dematel
2. Codas
3. Ishak & Williams
4. Jang & et al.
5. Masten
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یک سیستم در انطباق موفق با چالشهای کلیدی محیط آن میداند که عملکرد ،پایداری و توسعه
آن را تهدید میکند .تاب آوری در سطوح مختلف تعریف شده است .این چهار سطح عبارتند از:

تابآوری فردی ،تابآوری سازمانی ،تابآوری اجتماعی و تابآوری ملی (کیمهی.)0271 ،1

گنچالوس 2و همکاران ( ،)0273تاب آوری سازمانی را قابلیت یک سازمان در جذب و انطباق با
محیط به سرعت در حال تغییر ،و یا حفظ و تقویت سیستم در دورههای بحران توصیف کردهاند.
تابآوری سازمانی از آن جهت حائز اهمیت است که جوامع برای اینکه تابآور باشند ،بر
خدمات فراهم شده توسط سازمانها متکی هستند ،تا آنها را به برنامهریزی ،پاسخ و بازیابی برای

شرایط اضطراری و بحرانها توانمند سازند (استفنسن .)0272 3،سازمانها بخشی از جامعه

هستند و بسیاری از عملیات روزانه جوامع به عهده آنها است (زاک .)0270 4،مهمتر اینکه نقش
سازمانها در طول دورههای پاسخ و بازیابی درپی یک فاجعه ،بسیار مهم است (برانسون و
دالزیل .)0220 5،در نتیجه به منظور اطمینان یافتن از بقای سازمانها و کم کردن اختالل ناشی از

یک فاجعه ،تابآوری برای سازمانها حیاتی است (زاک .)0270 6،عالوه بر ارتباطی که بین
جوامع تابآور و سازمانهای تابآور وجود دارد ،بین تابآور بودن سازمانها و مزیت رقابتی آنها
نیز رابطه وجود دارد .سازمانهای تابآور در برهههایی که کسب وکار در شرایط عادی قرار دارد،

قدرت رقابتی بیشتری دارند (اسنفسن .)0272 7،در ادامه به تحقیقات انجام شده در حوزه

اساسی مانند خدمات سالمت ،نفت و گاز ،آب و برق برای شهروندان پرداخته است .روش ارائه
شده در این پژوهش به شناسایی عوامل تابآوری سازمانی در زیرساختهای اساسی پرداخته و
سطح تابآوری در این بخشها را سنجیده و توانمند میسازد .نقطه آغاز روش مورد نظر ،تعیین
1. Kimhi
2. Goncalves & et al.
3. Stephenson
4. Zach Whitman
5. Brunsdon & Dalziell
6. Zach Whitman
7. Stephenson
8. Rehak
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نقاط ضعف سیستم و برنامهریزی برای بهبود نقاط آسیبپذیر سیستم است .از مزیتهای استفاده
از این روش ،به حداقل رساندن ریسک و پیامدهای منفی احتمالی اختالالت زیرساختهای
اساسی روی شهروندان و مخاطبان خدمات آنها است .این پژوهش روش مذکور را برای
بهبود کیفیت ،قابلیت اطمینان ،پایداری و تابآوری زیرساختهای برق کشور چک بکار گرفته
است.

1

تانگ ،هیانیمان و کوجا ( ،)0273در پژوهشی یک معیار جدید تابآوری عملکرد محور را
ارائه دادند که اثرات دو آستانه تحمل -خطا ،یعنی محدوده استواری و آستانه ارتجاعی سیستم را
ارزیابی میکند .محققان این پژوهش چرخههای متوالی تابآوری و پویاییهای آنها را در
عملکرد سه بازار سهام نزدک SSE ،و  NYSEارزیابی کردند .معیار پیشنهادی با سه مدل قبلی
موجود در پیشینه ،در رابطه با تابآوری مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که معیار
پژوهشگران به طور موثری قابلیت اندازهگیری چرخههای تابآوری متغیر را در بازههای نوسانی
بازارهای سهام دارد .همچنین چرخههای تابآوری با مقیاس بزرگ ،نسبت به نوسانات محدوده
ً
استواری ،نسبتا حساس هستند.
دوچک ،)0202(2در پژوهشی با عنوان تابآوری سازمانی :مفهومسازی مبتنی بر قابلیت،

بیان میکند که در شرایط بسیار ناپایدار و نامشخص ،سازمانها باید قابلیت تابآوری را در خود
بیاید ،از بحرانها عبور کند و به سمت موفقیت در آینده گام بردارد .اگرچه عالیق پژوهشی به
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ایجاد کنند .این کار به سازمان این امکان را میدهد تا به طور اثربخش با حوادث غیر مترقبه کنار
تاب آوری سازمانی در سنوات اخیر به طور مداوم رشد داشته است ،اما در مورد معنی واقعی
تابآوری و نحوه شکل گیری آن اجماع زیادی وجود ندارد .همچنین این عدم اجماع در مورد
قابلیتهای سازمانی که باعث ایجاد انعطافپذیری میشوند و شرایط توسعه آنها را فراهم میکند،
بیشتر نمایان میشود .این تحقیق ،تابآوری را به عنوان یک قابلیت بزرگ تعریف میکند .همچنین
بر اساس پژوهشهای پیشین ،سه گام متوالی تابآوری که شامل پیشبینی ،کنار آمدن و سازگاری
است را ارائه میدهند .به عالوه ،در این پژوهش یک نمای کلی از تواناییهای اساسی سازمان ارائه
گردیده که باعث شکلگیری تابآوری سازمانی میشود.
1. Tang, Heinimann & Khoja
2. Duchek
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بوعزیز و هاچیچا ،)0278( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت منابع انسانی راهبردی و تابآوری
سازمانی ،رابطه بین شیوههای مدیریت منابع انسانی راهبردی و تابآوری سازمانی را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که شیوههای مدیریت منابع انسانی راهبردی بر تابآوری سازمانها موثر
هستند .شیوههای مدیریت منابع انسانی راهبردی باعث تقویت توان سازمانها و ارتقاء چابکی و
تابآوری سازمانها میشود.

چیز ،)0271( 2در پژوهشی با عنوان مدیریت ریسک و ایجاد سازمانهای تابآور در جهانی

آشوبناک ،نشان دادند که برای مدیریت و کاهش ریسکهایی که تابآوری سازمانها را متأثر
میسازند ،سازمانها میبایست فرهنگهای سازمانی ،مدلهای عملیاتی و ساختارهای سازمانی،
رهبری و حاکمیت و همچنین شیوهها و فرآیندهای ّ
سنتی مدیریت استعداد را درک کرده و مورد
توجه قرار دهند.
خواجهپور و همکاران ( ،)7938در پژوهشی ابعاد تابآوری سازمانی در بانکهای کشور را با
استفاده از رویکرد تفسیری و روش کیفی برررسی کردند .جامعه مورد مطالعه ،مدیران ارشد و
خبرگان صنعت بانکداری و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطالعات ،مصاحبه و پرسشنامه
بوده است .برای این منظور ،پس از بررسی پیشینه پژوهش ،مصاحبههایی عمیق و نیمهساختاریافته
با  70نفر از خبرگان صنعت بانکداری انجام گرفت و مدل اولیه شناسایی شد .تکنیک مورد استفاده
انتخابی در آن انجام شد .در ادامه از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرمافزار اسمارت پی ال اس
ُ
به منظور تایید سازه طراحی شده استفاده گردید .در نهایت دو بعد اصلی مدیریت خرد بانکی شامل
مولفههای مدیریت نقدینگی ،مدیریت سرمایه ،مدیریت ریسک ،مدیریت صحیح مطالبات معوقه،
مدیریت شایعه ،سیستم های اطالعاتی و ارتباطی ،مدیریت بحران ،مدیریت منابع مالی،
ویژگیهای مدیریتی ،رصد و پیشبینی مشکالت ،کنترل فساد ،نیاز به تغییر و پویایی و مدیریت
کالن بانکی شامل ساختار کسب و کار بانک ،ساختار حاکمیت شرکتی و سیاستگذاری و قوانین
بانکی کشور و  30خرده مقیاس شناسایی و تایید شد.
1. Bouaziz & Hachicha
2. Cheese
3. Smart PLS
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برای تحلیل مصاحبهها ،تحلیل تم بود که سه مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز ،محوری و
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صادقی شریف و همکاران ( ،)7938در پژوهشی تابآوری اقتصادی بانکداری ایران را در
چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی کردند .نتایج نشان داد که از میان متغیرهای کالن،
دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم ،بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی
شبکه بانکی دارد .همچنین مقاومت بانکهای دولتی ،در برابر شوکهای وارده ،دو سال کمتر
از بانک های خصوصی است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال

دارد .ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1نشان میدهد که میان نظام
بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد ،رابطهای معکوس برقرار است؛ لذا ،هنوز بانکداری
بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاستگذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیالت

بـانکی ،نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصـاد نائل
شـود.
امیری و همکاران ( ،)7931در پژوهشی به طراحی مدلی برای تابآوری سازمانی پرداختند.
ً
در این پژوهش تالش شده است تا با شناسایی شاخصها و ابعاد تابآوری سازمانی و نهایتا
طراحی مدلی برای آن ،به سازمانها در دستیابی به تابآوری کمک کند .مدل طراحی شده پس از
ً
تحلیل عاملی تاییدی ،نهایتا برای ارزیابی تابآوری سه سازمان فعال در صنعت چرم کشور مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج حاکی از وضعیت نامناسب سازمانهای مورد بررسی در شاخص
ارائه شده قادر است پس از ارزیابی وضعیت تابآوری در سازمانها ،نقاط قوت و ضعف آنها در
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تابآوری سازمانی و نیاز به برنامه ریزی جدی و دقیق برای ارتقای آن در این سازمانها بود .مدل
این شاخص را شناسایی و پیشنهادهایی کاربردی برای کمک به تابآور شدن آنها (و یا بهبود و
ارتقای آن) ارائه کند.
تحقیقات در زمینه تاب آوری در سه سطح فردی ،سازمانی و ملی انجام شده است .در سطح
فردی ،اغلب پژوهش های اخیر به تاثیر پاندمی کرونا روی سالمت ذهنی و روانی افراد پرداخته و
راهکارهایی برای بهبود سالمت روانی و کیفیت زندگی در برابر شوک ناشی از آن ارائه دادهاند

(ماستن و همکاران0207 ،؛ پاریدس 2و همکاران .)0207 ،در حوزه سازمانی و سطح صنعت،
بیشتر پژوهشهایی که در دو سال اخیر صورت گرفته ،به مطالعه تابآوری سیستم سالمت و
1. Gross Domestic Production
2. Paredes
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درمان (هالدان 1و همکاران ،)0207 ،صنایع غذایی (دیکسون 2و همکاران )0207 ،و گردشگری

(بانگوایو -اسکیت و اسکیت0207 ،3؛ لی ،کیم و جانگ )0207 ،4اقدام کردهاند؛ این امر شاید
به این دلیل باشد که این دو بخش بیشترین آسیب را از صدمات ناشی از کرونا دیدهاند .در حوزه
تابآوری ملی هم اکثر پژوهشها به نقش تابآوری ملی روی امنیت کشور اقدام کردهاند
(بندارنکو 5و همکاران0207 ،؛ کیمهی و همکاران .)0207 ،نکته جالب توجه در این مطالعات،
پرداختن به موضوع سرایت کرونا است .پژوهشهای مرتبط با تابآوری بانکی در سالهای اخیر
در دو محور انجام شده است .مورد اول اثرات کرونا روی تابآوری سیستم بانکی (ایکدا 6و

همکاران )0207 ،و مورد بعدی در ارتباط با نقش بانکها بر تابآوری اقتصادی (پتاچ ،ویلر و

کنری )0207 ،7است .با توجه به فقدان پژوهشهای انجام شده در مورد شناسایی عوامل موثر بر

مقاومسازی بخش بانکی با رویکرد تابآوری و همچنین سیستمهای تصمیم در این زمینه ،مطالعه
حاضر به دنبال ارائه سیستم تصمیمیار در این حوزه است.
 .3روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از منظر مبنای پارادایمی ،اثباتی (به علت استفاده از روشهای ّ
کمی)؛ از حیث

هدف ،اکتشافی (به دلیل شناسایی عوامل پژوهش) و از منظر جهتگیری ،کاربردی (کاربرد نتایج
در تابآوری صنعت بانکی) میباشد .همچنین تحقیق حاضر از منظر گردآوری دادهها ،پژوهشی

و کارشناسان ارشد سیستم بانکی کشور است .همچنین روش نمونهگیری به صورت قضاوتی و بر
اساس دانش و قضاوت تخصصی خبرگان میباشد .الزم به ذکر است که حجم نمونه در این
پژوهش  70نفر است .حجم نمونه مناسب در فنون تصمیمسازی و تصمیمگیری ،عددی بین  72تا
1. Haldane & et al.
2. Dixon
3. Bangwayo-Skeete & Skeete
4. Lee, Kim & Jang
5. Bondarenko & et al.
6. Ikeda & et al.
7. Petach, Weiler & Conroy
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 02نفر میباشد .حجم کمتر از  ،72از غنای خروجیها میکاهد و حجم باالی  02نفر ،باعث
پایایی و سازگاری کم نتایج میشود.
مراحل پژوهش حاضر عبارتند از:
 .7مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بخش بانکی برای شناسایی عوامل اثرگذار روی تابآوری
صنعت بانکداری؛

1

 .0غربال اولیه عوامل پژوهش با استفاده از آزمون بینم ؛
 .9غربال ثانویه عوامل پژوهش با بکارگیری تکنیک دیمتل؛
 .0اولویتبندی عوامل پژوهش با بکارگیری تکنیک کداس.
در ادامه ،روش های مورد استفاده برای توسعه سیستم پشتیبان تصمیم پژوهش توصیف
شدهاند.
دیمتل ،روشی است که جهت و شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم میان عوامل موجود در یک
سیستم پیچیده را از طریق محاسبات ماتریسی و نظریات مرتبط ریاضی شناسایی میکند .این

روش که بر اساس نظریه گرافها 2میباشد ،تصمیمگیرنده را قادر میسازد مسائل را به صورت
ّ
بصری برنامهریزی و حل نماید .به این صورت که برای درک بهتر روابط علی و ترسیم شبکه
ّ
ارتباطات ،معیارها را در گروههای علت و معلول قرار داده و ارتباطات میان آنها را به یک مدل
جهت ارتباطات و اثرات اجزای یک سیستم را نشان میدهند ،مفیدتر از نمودارهای بدون جهت
/http://stim.qom.ac.ir
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ساختاری بصری تبدیل میکند .به طور کلی ،نمودارهای جهتدار (دیگرافها) 3به دلیل اینکه

(گرافها) هستند .روش دیمتل ،عوامل موجود در یک سیستم را بر مبنای دیگرافها به دو گروه
علت و معلول تقسیم نموده و روابط بین آنها را در قالب یک مدل بصری ارائه میدهد (سامریت و

انونتاورانیچ.)0279 ،4

روش بهینهسازی مبتنی بر فاصله ترکیبی کداس توسط کشاورز قرابایی و زاوادسکاس 5در سال

 0271ارائه شده است .این روش در تصمیمگیری چند شاخصه برای شناسایی مطلوبیت گزینهها،
1. Binominal Test
2. Graph Theory
3. Digraph
4. Sumrit & Anuntavoranich
5. Keshavarz Ghorabaee & Zavadskas
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از فاصله اقلیدسی به عنوان معیار اولیه و از فاصله تاکسیکب 1به عنوان معیار ثانویه استفاده
میکند؛ این فاصلهها بر اساس دوری از نقطه ایدئال منفی محاسبه میشوند .روش کداس از فاصله
اقلیدسی به عنوان مقیاس اولیه ارزیابی استفاده میکند ،اگر دو گزینه از نظر فاصله اقلیدسی نزدیک
به هم باشند ،از فاصله تاکسیکب برای مقایسه آنها استفاده میگردد .در این روش ،در مرحله
نرمالسازی ،جهت گزینهها (افزایشی یا کاهشی) از میان میرود و نقطه ایدئال منفی گزینهای
است که کمترین مقدار را بعد از نرمالسازی در هر معیار دارا باشد و به عنوان مبنایی برای سنجش
فواصل گزینهها استفاده میگردد .درجه نزدیک بودن دو گزینه از نظر فاصله اقلیدسی توسط پارامتر
حد آستانه شناسایی میشود .بنابراین ،در این روش ،گزینهها برای اولین بار در فضای نرم  7ارزیابی
میشوند و اگر گزینه ها در این فضا قابل مقایسه نباشند ،به فضای نرم  0نیاز است ،برای انجام این
فرایند باید گزینهها را دو به دو با هم مقایسه نمود و گزینهای که بیشترین فاصله را از نقطه ایدئال
منفی دارا باشد ،دارای مطلوبیت بیشتری است.
مرحله اول :در ابتدا ماتریس تصمیمگیری بر مبنای گزینهها و معیارها تشکیل میشود .در این
مرحله اطالعات مربوط به معیارها برای همه گزینههای مسأله ،طبق نظر خبرگان جمعآوری
میگردد.

مرحله دوم :وزن و درجه اهمیت معیارها با استفاده از تکنیکهای وزندهی (تحلیل سلسله

مراتبی  ،AHPآنتروپی شانون 2و )...تعیین میگردد.

]

[

مرحله سوم :این مرحله مربوط به نرمالسازی ماتریس تصمیم میباشد .در این روش از
نرمالسازی خطی استفاده میگردد؛ بدین صورت که برای گزینههای مربوط به سودمندی ،هر
گزینه را بر بیشترین مقدار هر ستون تقسیم نموده و برای گزینههای مربوط به هزینه ،کمترین مقدار
هر ستون بر هر گزینه تقسیم میشود .بدین ترتیب ماتریس تصمیم ،نرمالسازی میگردد .معادله
مربوطه در ادامه آمده است:
1. Taxicab
2. Shanono Enthropy
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,

رابطه 7

نشانه سودمندی گزینهها (گزینههای افزایشی) و

{

,

نشاندهنده هزینه گزینهها (گزینههای

کاهشی) میباشد.
مرحله چهارم :در این مرحله ماتریس نرمال موزون محاسبه میگردد .برای این منظور وزنهای
محاسبه شده برای هر معیار در مرحله دوم را در گزینه مربوط به آن در ماتریس نرمال ضرب
میکنیم .معادله در ادامه آورده شده است:

رابطه 0

 ꓱمیباشد.
∑و
در اینجا
مرحله پنجم :این مرحله مربوط به تعیین نقطه ایدئال منفی به عنوان مبنایی برای محاسبه فاصله
از هر گزینه میباشد .برای این منظور ،کمترین مقدار هر معیار ،به عنوان نقطه ایدئال منفی در نظر
گرفته میشود .معادله مربوطه در ادامه آورده شده است:

]

[

رابطه 9

مرحله ششم :در این مرحله فاصله اقلیدسی و تاکسیکب هر گزینه از نقطه ایدهآل منفی
رابطه 0
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محاسبه میگردد .برای این منظور ،از فرمولهای زیر استفاده میگردد:

رابطه 0

∑√
|

|

∑

مرحله هفتم :ماتریس ارزیابی نسبی برای هر گزینه در این مرحله محاسبه میگردد .برای
این منظور از یک تابع حد آستانه استفاده میشود .اگر قدر مطلق تفاضل فاصله اقلیدسی دو گزینه
از حد آستانه کمتر بود ،ضریب صفر برای تفاضل تاکسیکب در نظر گرفته میشود و اگر قدر
مطلق تفاضل فاصله اقلیدسی دو گزینه از حد آستانه بیشتر بود ،ضریب یک برای تفاضل
فاصلههای تاکسیکب دو گزینه اعمال میگردد .معادالت مربوط به این مرحله در ادامه آورده شده
است:

]

رابطه 1

[
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تابع

مربوط به حد آستانه میباشد و از معادله زیر پیروی میکند:
| |
| |

,
,

{

در این مرحله پارامتر میتواند بسته به نظر تصمیمگیرنده در فاصله ( 2.20و  )2.27قرار
بگیرد.
مرحله هشتم :این مرحله مربوط به محاسبه امتیاز ارزیابی هر گزینه میباشد که با جمع
ارزیابیهای قبل به صورت سطری ،طبق فرمول زیر به دست میآید:
رابطه 1

∑

مرحله نهم :در مرحله پایانی ،رتبه هر گزینه با استفاده از امتیاز ارزیابی محاسبه شده در مرحله
قبل تعیین میگردد و گزینهای که بیشترین امتیاز را در مرحله قبل داشته باشد ،در رتبه اول قرار
میگیرد و سایر گزینهها به صورت نزولی رتبهبندی میشوند.
 .1یافتههای پژوهش
در این پژوهش عوامل موثر بر تابآوری صنعت بانکی از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با
خبرگان استخراج شدند .این عوامل در جدول شماره ( )7آورده شده است .برای استخراج عوامل
پژوهش ،مقاالت مرتبط با تابآوری ،مقاومسازی و تابآوری بانکی در فاصله سالهای  0272تا

نمایند .در حقیقت روش مصاحبه در این پژوهش به صورت ساختاریافته تأییدی است.
جدول شماره  -1عوامل موثر بر تابآوری بانکداری
منابع

عوامل پژوهش
4

ساختار سازمانی

مانفیلد ()4346

آیندهنگری

رمضانی و کامارینا -ماتوس ( ،)4343رضایی ،میرحسینی و سپهر ()4633

3

1. Elsevier & Emerald
2. Manfield
3. Ramezani & Camarinha- Matos
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امرالد )1مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس این عوامل در اختیار خبرگان صنعت بانکداری قرار داده
ّ
شد تا نظر خود را در مورد کلیت این لیست بیان کرده و اگر عاملی از قلم افتاده است را اضافه
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 0202موجود در پایگاههای معتبر داخلی (مگیران و جهاد دانشگاهی) و خارجی (الزویر و
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عوامل پژوهش
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منابع

4

قابلیتها و توانمندیهای نیروی انسانی باراسا ( ،)4347بوعزیز و هاچیچا ()4347
توجه به یادگیری

خوانگ و لیائو ،)4343( 4عصاره و همکاران ()4399

خالقیت و نوآوری

باراسا و همکاران ()4347

ترکیب بدهیها و داراییها

مصاحبه

انعطافپذیری در برابر تغییرات

گیبسون وتارانت ()4343

انسجام درونسازمانی

گیبسون و تارانت ()4343

3

فناوریهای مورد استفاده
مشارکت راهبردی با فینتکها

مصاحبه
5

6

تاکور ()4343
6

سرعت و چابکی

فیکسل ()4333

تنوع طرح و گزینشهای چندگانه

کلیبی و همکاران ()4343

توجه به تحقیق و توسعه

مصاحبه

فرهنگ و ارزشهای سازمانی

باراسا و همکاران ()4347

وجود سیستم تحلیل ریسک

8

7

بلچیچ و کچینی ( ،)4343چیز ()4346

اشتراکگذاری اطالعات

کورتز و وارواکیس ( ،)4346زینالعادبدینی ،کوهی رستمی و موری بختیاری
()4397

وجود سیستمهای اطلالعاتی قوی

جوتنر و ماکالن)4344( 43

چشماندازها و راهبردهای سازمان

مصاحبه

قوانین و سیاستگذاری بانکی

خواجهپور و همکاران ()4397

مدیریت بحران

محمدی شهرودی و همکاران ()4398

مدیریت نقدینگی

صادقی شریف و همکاران ()4397

مدیریت صحیح مطالبات

صادقی شریف و همکاران ()4397
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9

1. Barasa
2. Kuang & Liao
3. Gibson & Tarant
4. Thakor
5. Financial Technology
6. Fiksel
7. Klibi & et al.
8. Blečić & Cecchini
9. Kurtz & Varvakis
10. Juettner & maklan
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در ادامه 00 ،عامل استخراج شده از پیشینه و مصاحبه با خبرگان با استفاده از آزمون آماری
بینم غربال شدند .عواملی که دارای ضریب معناداری باالی  0درصد بودند ،کنار گذاشته شدند3 .
عامل برای غربال نها یی با تکنیک دیمتل انتخاب شدند .این عوامل با تحلیل دیمتل مورد ارزیابی
قرار گرفتند تا اثرگذارترین عوامل مشخص شوند .جدول شماره ( ،)0فهرست عوامل نهایی غربال
شده را نشان میدهد.

جدول شماره  -2عوامل غربال شده
عوامل نهایی

آیندهنگری ()C1
توجه به یادگیری ()C2
انعطافپذیری در برابر تغییرات ()C3
فناوریهای مورد استفاده ()C4
مشارکت راهبردی با فینتکها ()C5
تنوع طرح و گزینشهای چندگانه ()C6
وجود سیستم تحلیل ریسک ()C7
چشماندازها و راهبردهای سازمان ()C8
قوانین و سیاستگذاری بانکی ()C9

ابراز کردهاند.

جدول شماره  -3ماتریس تأثیرات مستقیم عوامل تابآوری

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

عوامل پژوهش

3/45

3/46

3/46

3/35

3/63

3/46

3/44

3/45

3

C1

3/64

3/44

3/45

4/56

3/66

4/43

3/44

3

3/56

C2

4/73

4/87

4/44

3/46

4/44

4/77

3

4/56

4/45

C3

4/43

3/46

3/46

3/43

4/44

3

3/43

4/46

3/44

C4

3/86

3/44

4/45

3/4

3

4/45

4/4

3/97

3/67

C5

4/89

3/78

3/46

3

4/97

3/97

3/45

3/67

4/65

C6

3/97

4/97

3

4/44

4/87

4/97

4/45

3/78

3/45

C7

4/37

3

3/85

3/44

4/45

4/33

3/46

3/36

4/97

C8

3

4/66

3/66

3/46

3/46

4/39

3/47

3/65

4/45

C9
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جدول ،میانگین نظرات پانزده نفر از خبرگان پژوهش است که نظرات خود را در یک طیف  0تایی
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ماتریس تاثیرات مستقیم عوامل نهایی در جدول شماره ( )9آورده شده است .مقادیر این
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پس از نرمال کردن دادههای ماتریس تاثیرات مستقیم ( )Mو ضرب نمودن آن در معکوس
ماتریس ( ،)I-Mماتریس روابط کل بدست میآید .ماتریس نرماالیز و روابط کل در جداول شماره
( 0و  )0آورده شده است.
جدول شماره -4ماتریس نرمال
C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

عوامل پژوهش

3/46

3/46

3/45

3/45

3/46

3/45

3/46

3/45

3

C1

3/46

3/45

3/45

3/44

3/46

3/4

3/45

3

3/46

C2

3/37

3/37

3/35

3/34

3/36

3/43

3

3/38

3/36

C3

3/35

3/34

3/34

3/34

3/35

3

3/34

3/35

3/34

C4

3/48

3/46

3/4

3/46

3

3/4

3/35

3/47

3/46

C5

3/43

3/47

3/46

3

3/46

3/47

3/45

3/46

3/44

C6

3/47

3/46

3

3/35

3/43

3/46

3/4

3/47

3/45

C7

3/35

3

3/33

3/34

3/36

3/36

3/34

3/34

3/39

C8

3

3/38

3/33

3/34

3/34

3/36

3/34

3/34

3/4

C9
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جدول شماره  -5ماتریس روابط کل
C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

عوامل پژوهش

3/6

3/58

3/66

3/39

3/54

3/57

3/63

3/53

3/64

C1

3/6

3/56

3/65

3/36

3/5

3/53

3/63

3/39

3/55

C2

3/48

3/45

3/47

3/44

3/4

3/3

3/44

3/43

3/44

C3

3/46

3/39

3/38

3/36

3/44

3/37

3/36

3/44

3/37

C4

3/59

3/56

3/64

3/38

3/35

3/54

3/36

3/53

3/53

C5

3/58

3/57

3/66

3/45

3/67

3/59

3/64

3/54

3/5

C6

3/57

3/54

3/49

3/47

3/66

3/54

3/36

3/5

3/5

C7

3/49

3/43

3/43

3/39

3/46

3/49

3/4

3/46

3/44

C8

3/44

3/47

3/44

3/37

3/44

3/47

3/39

3/44

3/4

C9

بر مبنای اطالعات ماتریس روابط کل ،مقادیر شاخص تعامل و خالص اثر ،برای هر یک از
عوامل پژوهش بدست میآید .جدول شماره ( )1مقادیر شاخصهای تکنیک دیمتل را نشان
میدهد.
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جدول شماره  -6شاخصهای ارزیابی تکنیک دیمتل
شاخص خالص اثر شاخص تعامل شاخص تاثیرپذیری شاخص تاثیرگذاری

8/696
8/633
6/46
6/487
8/346
6/364
6/536
6/839
6/758

4/476
4/479
-3/667
-4/66
4/344
4/334
4/636
-4/358
-4/659

6/694
6/364
4/936
3/739
6/467
6/338
3/955
4/364
4/499

3/435
3/384
4/356
3/669
4/756
4/335
4/569
3/397
3/657

عوامل تحقیق

آیندهنگری
توجه به یادگیری
انعطافپذیری در برابر تغییرات
فناوریهای مورد استفاده
مشارکت راهبردی با فینتکها
تنوع طرح و گزینشهای چندگانه
وجود سیستم تحلیل ریسک
چشماندازها و راهبردهای سازمان
قوانین و سیاستگذاری بانکی

با توجه به شاخص خالص اثر ،عوامل تنوع طرح و گزینشهای چندگانه ،وجود سیستم تحلیل
ریسک ،مشارکت راهبردی با فینتکها ،توجه به یادگیری و آیندهنگری ،عوامل اثرگذار میباشند.
این عوامل دارای خالص اثر مثبت بوده و میزان اثرگذاری آنها از اثرپذیریشان بیشتر است .این 0
عامل برای اولویت بندی نهایی با تکنیک کداس انتخاب شدند .تکنیک کداس یک تکنیک
فاصلهای است و از دو فاصله اقلیدسی و تاکسیکب برای اولویتبندی عوامل استفاده میکند.
ماتریس شماره ( ،)1دادههای ماتریس تصمیم را برای عوامل موثر بر مقاومسازی بخش بانکی

اول آورده شده است.
جدول شماره  -7ماتریس تصمیم عوامل موثر بر مقاومسازی
خبره اول

خبره دوم

خبره سوم

خبره چهارم

خبره پنجم

عوامل پژوهش

آیندهنگری

43

9

43

43

9

توجه به یادگیری
تنوع طرح و گزینشهای چندگانه

7
43
5

9
43
6

6
9
6

6
7
5

8
9
6

وجود سیستم تحلیل ریسک

7

9

8

8

7

مشارکت راهبردی با فینتکها

در ادامه دادههای ماتریس طبق رابطه  ،7نرمال میشوند .جدول شماره ( ،)8دادههای ماتریس
نرمال را نشان میدهد.
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قالب یک طیف  72تایی بیان کردند .با توجه به تعداد زیاد خبرگان ( 70نفر) ،نتایج برای  0خبره
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با رویکرد تابآوری را نشان می دهد .خبرگان بانکی نظرات خود را در مورد اهمیت هر عامل در
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جدول شماره  -8ماتریس نرمال عوامل موثر بر مقاومسازی
خبره اول

خبره دوم

خبره سوم

خبره چهارم

خبره پنجم

عوامل پژوهش

4

3/9

4

4

4

3/7

3/9

3/6

3/6

3/88

4

4

3/9

3/7

4

تنوع طرح و گزینشهای چندگانه

3/5

3/6

3/6

3/5

3/66

وجود سیستم تحلیل ریسک

3/7

3/9

3/8

3/8

3/77

آیندهنگری
توجه به یادگیری
مشارکت راهبردی با فینتکها

سپس با ضرب وزن نظرات خبرگان (که برای همه یکسان در نظر گرفته شده) در دادههای
ماتریس نرمال بر اساس رابطه  ،0ماتریس نرمال موزون بدست میآید .همچنین نقاط ایدئال منفی
طبق رابطه  9از روی دادههای این ماتریس بدست خواهد آمد.
جدول شماره  -9ماتریس نرمال موزون عوامل موثر بر مقاومسازی
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عوامل پژوهش

آیندهنگری

3/368

3/3633

3/368

3/368

3/368

توجه به یادگیری

3/3536

3/3633

3/3634

3/3634

3/3544

مشارکت راهبردی با فینتکها

3/368

3/368

3/3633

3/3536

3/368

تنوع طرح و گزینشهای چندگانه

3/3335

3/3634

3/3467

3/3335

3/3668

وجود سیستم تحلیل ریسک

3/3536

3/3633

3/3669

3/3669

3/3596

نقطه ایدئال منفی

3/3335

3/3634

3/3467

3/3335

3/3668
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خبره اول

خبره دوم

خبره سوم

خبره چهارم

خبره پنجم

در روش کداس ،عالوه بر فاصله اقلیدسی ،فاصله تاکسیکب طبق روابط  0و  0هم محاسبه

میشود .به همین دلیل ،این روش در مقایسه با تکنیک تاپسیس ،1قویتر است .جدول شماره
( ،)72مقادیر فواصل اقلیدسی و تاکسیکب را نشان میدهد.
جدول شماره -11فواصل اقلیدسی و تاکسیکب عوامل پژوهش
فاصله اقلیدسی

فاصله تاکسیکب

عوامل پژوهش

آیندهنگری

3/3988

3/3633

توجه به یادگیری

3/3397

3/435

مشارکت راهبردی با فینتکها

3/3747

3/4989
1. Topsis
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عوامل پژوهش

فاصله اقلیدسی

فاصله تاکسیکب

تنوع طرح و گزینشهای چندگانه

3/3466

3/3688

وجود سیستم تحلیل ریسک

3/3588

3/4995

در نهایت ،امتیازات و رتبه عوامل طبق روابط  1و  1محاسبه میشود .جدول شماره (،)77
دادههای ماتریس ارزیابی نسبی را نشان میدهد.
جدول شماره  -11ماتریس ارزیابی نسبی
توجه به

مشارکت راهبردی

تنوع طرح و

وجود سیستم

یادگیری

با فینتکها

گزینشهای چندگانه

تحلیل ریسک

3

-3/3434

-3/3469

-3/3759

-3/4337

توجه به یادگیری

3/3434

3

3/4359

-3/3456

3/3489

مشارکت راهبردی با فینتکها

-3/4359 3/3469

3

-3/3376

-3/4435

3/3456

3/3376

3

3/4754

وجود سیستم تحلیل ریسک

-3/3489 3/4337

3/4435

-3/4754

3

امتیاز هر عامل

-3/5546 3/9467

3/6534

-3/795

-3/4443

4

5

3

عوامل پژوهش

آیندهنگری

آیندهنگری

تنوع طرح و گزینشهای چندگانه 3/3759

رتبه هر عامل

4

6

هرچه امتیاز عاملی بیشتر باشد ،رتبه باالتری دارد .طبق نتایج جدول شماره ( ،)77عوامل

 .5نتیجهگیری
بانکها در اقتصاد کشور کارکردهای مختلفی دارند .تأمین مالی کسبوکارها ،کنترل نقدینگی
و بهبود فضای کسبو کار از مهم ترین این کارکردها است .در حقیقت کسبوکارها بدون استفاده
از مبادالت مالی و پولی بانکها در داخل کشور ،توانی برای رقابت نخواهند داشت .در سالهای
اخیر ،این حوزه با فشارها و تحریمهای مختلفی مواجه شده است .اقتصاد ایران به علت اتکاء
ِصرف روی درآمدهای نفتی ،فضای کسبو کار نامناسب ،ساختار بانکی و مالیاتی معیوب ،کسری
بودجه شدید و رقابتی نبودن ،به شدت در برابر تکانهها و تهدیدات محیطی آسیبپذیر عمل

میکند .بدون توجه به تابآوری اقتصادی ،حفظ ساختارهای موجود در برابر آسیبها و تکانهها
غیرممکن به نظر میرسد.
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اولویت را در مقاومسازی بخش بانکی دارند.
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آیندهنگری ،مشارکت راهبردی با فینتکها و وجود سیستم تحلیل ریسک ،به ترتیب بیشترین
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اغلب پژوهشهای انجام شده در حوزه تابآوری بانکی ،به نقش سیستم بانکی روی تابآوری
اقتصادی و یا اثرات تکانهها و تهدیدات محیطی روی تابآوری بانکی پرداختهاند ،حال آنکه در
پژوهش حاضر ،مهمترین عوامل اثرگذار بر تابآوری سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف پژوهش حاضر ،ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم برای مقاومسازی بخش بانکی با
رویکرد تابآوری بود .تابآوری رویکردی است که طی آن یک سیستم یا ساختار ،به دنبال
نگهداشت خود در برابر تکانهها و تهدیدات اقتصادی است .برای توسعه سیستم تصمیمیار تحقیق،
از سه روش ّ
کمی استفاده شد .در ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان صنعت بانکداری،
 00عامل موثر بر تابآوری بخش بانکی ،شناسایی شد .در ادامه ،این عوامل با کاربست آزمون
ناپارامتریک بینم ،تجزیه و تحلیل شدند 79 .عامل در این مرحله کنار گذاشته شد .در ادامه 3
عامل باقیمانده با بکارگیری تکنیک دیمتل ،ارزیابی شدند .تکنیک دیمتل ،عوامل را از منظر
اثرگذاری و اثرپذیری مورد ارزیابی قرار میدهد .هرچه خالص اثر عاملی بیشتر باشد ،به این
معنا است که عامل مورد نظر درجه اثرگذاری بیشتری روی سایر عوامل سیستم دارد .بر مبنای
شاخص خالص اثر 0 ،عامل حذف گردید 0 .عامل باقیمانده با کاربست تکنیک فاصلهای کداس،
اولویتبندی شدند .این روش عالوه بر فاصله اقلیدسی ،از فاصله تاکسیکب هم برای قضاوت
استفاده میکند .عوامل آیندهنگری ،مشارکت راهبردی با فینتکها و سیستم تحلیل ریسک ،به
ارائه میشود.
ً
عموما یکی از دالیل غافلگیری کسبوکارها و اقتصاد کشورها در مقابل تکانهها و تهدیدات،
/http://stim.qom.ac.ir
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ترتیب دارای بیشترین اولویت بودند .در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای این عوامل

بیتوجهی به مقوله آیندهنگری و شناخت آینده است .بسیاری از بحرانها و تکانهها قبل از وقوع،
قابل پیشبینی هستند .در این زمینه توجه به پیشرانها و روندهای بانکی که روی بخش بانکی
اثرگذار هستند ،اهمیت دارد .بخش بانکی برای آینده باید طرحها و سناریوهای چندگانه داشته
باشد .پس از توسعه سناریوها ،باید سناریوهای محتمل ،خوشبینانه و بدبینانه مشخص شود.
سیستم بانکی باید برای مواجهه با هر سناریو آمادگی الزم را داشته باشد .در تمام دنیا ،سازمانها و
موسسات مالی دارای تیمهای آیندهنگری هستند که به صورت پیوسته روند تحوالت را رصد نموده
و وقوع بحرانها و تکانهها را پیشبینی میکنند.
یکی از روندها و تحوالت اساسی در حوزه صنعت خدمات مالی ،بحث فینتکها است.
فینتکها با نوآوریهای مالی خود در زمینههای مختلف پرداخت ،سرمایهگذاری ،مشاوره مالی،
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ّ
مدیریت ثروت و ارائه خدمات مالی به موسسات مالی سنتی ،نقش مهمی در بهبود عملکرد
موسسات مالی دارند .با توجه به وجود تهدیدات و تحریمهای خارجی که امکان انتقال فناوری و
دانش را به به بخش بانکی بسیار محدود میکند ،استفاده از قابلیتهای استارتاپهای فینتکی،
باعث بهبود فناوری و کیفیت خدمات بخش بانکی میشود.
یکی دیگر از نقاط آسیب موسسات مالی در ایران ،نبود سیستم تحلیل ریسک است.
سیستم های تحلیل ریسک به دنبال شناسایی انواع ریسکهای پیشروی بخش بانکی ،تعیین
اولویت این ریسکها ،و ارائه پاسخ مناسب برای هر کدام از این ریسکها هستندِ .صرف شناسایی

ریسک ،برای تضمین تاب آوری سیستم کافی نیست ،بلکه باید برای هر دسته از ریسکها با

استفاده از روشهایی مانند سناریوپردازی ،پاسخهای مناسبی ارائه شود .در این زمینه ارائه یک
سیستم پشتیبان تصمیم ،کارساز خواهد بود.
این پژوهش در حوزه بانکی انجام شده و تعمیم آن به سایر حوزهها باید با احتیاط انجام شود.
همچنین برای توسعه سیستم پشتیبان تصمیم ،رویکرد قطعی در نظر گرفته شده است .در زمینه
پیشنهاد برای پژوهشگران آتی ،دو دسته پیشنهاد محتوایی و روشی میتوان مطرح کرد .در حوزه
محتوایی میتوان به مقاومسازی و تابآوری بخشهای دیگر در صنعت خدمات مالی مانند بیمه
پرداخت .در زمینه روش هم برای توسعه سیستم پشتیبان تصمیم میتوان رویکردهای مبتنی بر عدم

موردی گزارش نشده است.
 .7تعارض منافع
موردی گزارش نشده است.
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 .6تقدیر و تشکر
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قطعیت شامل فازی و خاکستری را وارد کرد.
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ابریشمی ،ح ،.سبحانی ،ح ،.ماجد ،و ،.آقالوی آغمیونی ،ا .)7933( .بررسی تابآوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار
مصرفکنندگان تسهیالت و شاخصهای سالمت بانکی .مطالعات رفتار مصرفکننده.738-710 ،)0(1 ،
امیری ،م ،.الفت ،ل ،.فیضی ،ک ،.صالحی ابرقویی ،م.ع .)7931( .طراحی مدلی برای تابآوری سازمانی .مدیریت
بهرهوری.10-90 ،)00(77 ،
خواجهپور ،م ،.فارسیجانی ،ح ،.صداقتپرست ،ا .)7938( .ارائه الگویی برای تابآوری سازمانی در صنعت بانکداری.
مطالعات مدیریت راهبردی.17-88 ،91 ،
رضایی ،ز ،.میرحسینی ،ز ،.سپهر ،ف .)7022( .آیندهپژوهی تأثیر کالنداده بر مدیریت و خدمات کتابخانههای عمومی
کشور و ارائه مدل راهبردی .علوم و فنون مدیریت اطالعات.11-111 ،)2(7 ،
زینالعابدینی ،م ،.کوهی رستمی ،م ،.موری بختیاری ،ن .)7938( .بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت
دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان .علوم و فنون مدیریت اطالعات.797-700 ،)9(0 ،
صادقی شریف ،س.ج ،.طالبی ،م ،.عالم تبریز ،ا ،.کاتوزیان ،م.ر .)7938( .تحلیل تابآوری اقتصادی بانکداری ایران در
چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی .اقتصاد اسالمی.070-789 ،)19(73 ،
عباسزاده ،ح ،.ایراندوست ،م ،.صلواتی ،ع ،.عالم تبریز ،ا .)7938( .طراحی مدل جامع برندسازی رابطهمند در صنعت
بانکداری در ایران .چشمانداز مدیریت بازرگانی.99-01 ،10 ،
ّ
عصاره ،ف ،.بیگدلی ،ز ،.شهنی ییالق ،م ،.طاهرزاده موسویان ،ص .)7933( .طراحی و آزمایش مدل رابطۀ علی
مؤلفههای سواد اطالعاتی و یادگیری سازمانی با میانجیگری مدیریت دانش در کارکنان پاالیشگاه گاز بیدبلند
شهرستان بهبهان .علوم و فنون مدیریت اطالعات.70-08 ،)0(1 ،
غیاثوند ،ا ،.عبدالشاه ،ف .)7930( .مفهوم و ارزیابی تابآوری اقتصاد ایران .پژوهشنامه اقتصادی.717-781 ،)03(70 ،
محمدی شهرودی ،ح ،.رحیمنیا ،ف ،.ملکزاده ،غ ،.خوراکیان ،ع .)7931( .تبیین و یژگیها و ابعاد تابآوری سازمانی
در سازمانهای تولیدی مواجه با مخاطرات و چالشها .مدیریت مخاطرات محیطی.701-777 ،)7(0 ،
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