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Abstract 
The purpose of this study is to identify the managers' professional development 

paradigm as a sustainable profit strategy in the banking industry of Iran as a new 

concept in the field of banking industry management. In other words, explaining the 

model of professional development of bank managers as the accelerating factor of 

banking industry tendency toward sustainable profit along with other components of 

profitability is the main issue of this study. To achieve this goal, the research method 

(qualitative) has been used and the data have been gathered through a targeted 

sampling method from the statistical population of banking managers. The findings 

of the research process show that for professional development of managers as a 

profitability strategy in banks, pay attention is drawn to five competency groups 

consisting of 20 components. The results of the research indicate that policy makers 

and Top Managers of Banking Industry should pay attention to other factors that 

affect the profitability of the five dimensions, the twenty competency development 

components of monetary and banking managers as a strategy of profitability of 

banks. 
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 چکیده 

استراتژی سودآوری پایدار در  در قالبای مدیران تبیین پارادایم توسعه حرفه ،هدف مطالعه حاضر
یان بنو در حوزه مدیریت صنعت بانکداری است. به  یعنوان مفهومبه ،صنعت بانکداری ایران

دهنده گرایشِ صنعتِ عنوان عامل شتابمدیران بانکی به ایحرفهتبیین مدل توسعه دیگر، 
مطالعه بوده این اصلی  همسئلهای سودآوری، مؤلفهسودآوری پایدار در کنار سایر  برایبانکداری 

و اطالعات پژوهش  هاابتدا با مطالعه کیفی و مصاحبه، دادهشده، بیانی نیل به هدف برا است.
و  پرسشنامهبا استفاده از ها دادهسپس  ند،تجزیه و تحلیل شدو با تحلیل محتوا شده گردآوری 

ی هاافته. یندگردآوری شد، گیری هدفمند از جامعه آماری مدیران بانکیروش نمونه کمکبه
 ،هااستراتژی سودآوری در بانک در قالبمدیران  ایحرفهدهد برای توسعه پژوهش نشان می

توانایی و ی مدیریت، ارتباطی تخصصی،ـ  دانش فنی، یارزش ـ توجه به پنج گروه شایستگی فکری
های سازمانی، بینش و نگرش، ویژگی های عمومی، ارزشارزش همؤلفبیست مشتمل بر 

پژوهشی، مهارت  ـ آموزشی بانکی، دانش فناوری، مهارت ـ دانش مالی، شخصی شخصیتی/
، ایارتباط فردی، مهارت ارتباط بین فردی، مهارت ارتباط بانکی، مهارت رهبری، اعتبار حرفه

ـ  کار، توانایی عاطفی، توانایی ذهنی، تواناییومدیریت خود، مدیریت دیگران، مدیریت کسب
گذاران تسیاس ،نتایج پژوهش بر اساستحصیلی و توانایی فیزیکی ضروری است.  تجربی، توانایی

بعاد به ا ،گذار بر سودآوریتأثیردر کنار سایر متغیرهای  باید بانکداریصنعت و مدیران ارشد 
عنوان استراتژی به شایستگی مدیران پولی و بانکی هتوسع هگانهای بیستمؤلفه و گانهپنج

 نیز توجه جدی داشته باشند. هاسودآوری بانک
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 مقدمه

تر بوده جوامع همواره پررنگ هنقش بعد اقتصادی در توسع دهدنشان می سو از یک ،الگوهای جهانی توسعه همطالع

اقتصادی  هؤلفمفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره مستلزم پرداختن به  هپایدار جهانی در کنار توسع هو نیل به توسع

سازی مستلزم المللی شدن و جهانیپایدار جهانی با بین هتوسع دهنده این است کهنشان توسعه است و از سوی دیگر

اقتصاد ملی  هپایدار ملی است که خود بر توسع هو توسع هاو ملت هادولتهای موجود در و قوت هاتوجه به ظرفیت

 هدر توسععنوان تسهیلگران پولی و مالی به ،هانقش بانک ،چنین تحلیلی(. با 2931)عاشقی و همکاران،  تکیه دارد

پولی و مالی در  یهاو سکان هدایت و حرکت نظام رسدبه نظر می بارز و برجسته ،پایدار در سطح جهانی و ملی

ی هاان(. بحر1129)نواز و همکاران،  کنندمی مدیران پولی و بانکی ایفای نقشقالب دست افرادی است که در 

ی مالی و اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد و همچنین نقش هانقش نظام 1112و  1117ی هامالیِ جهانی در سال

با  هابرجسته کرد و بسیاری از بانکخوبی به را و نهادهای مالی و پولی هامدیران در مدیریت و هدایت این نظام

حرکت  ،محصول اندیشه و تفکر مدیران پولی و بانکی بوداتخاذ برخی رویکردهای مدیریتی در مسیر سودآوری که 

 (. 2931عاشقی و همکاران،  و 2931 )گهر و صمدی،کردند 

 از یک ،بهتربیان به  .دانندمیمالی و پولی  انگرواسطه را هابانک ،بسیاری پژوهشگران مالی اقتصاددانان و

ا کارآمد از آن ر هاستفادتوانایی یا تمایل اما از افرادی که مالک آن هستند صورت سپرده، بهسو نقدینگی جامعه را 

از سوی دیگر آن را در قالب تسهیالت در اختیار افراد صاحب علم، تجربه و عالقه به  وکنند میندارند، دریافت 

امعه ج همنابع مالی اضافبا انجام دو فرایند کلیدی تجهیز و تخصیص منابع، و  دهندمی ی اقتصادی قرارهافعالیت

ترین و از باسابقه هابانک گفتتوان می (. پس2931)بهمند و بهمنی،  کنندمی ی مولد تبدیلهارا به سرمایه

اندازهای توانند پسمی آسانیبه ،در نقاط مختلف شهر هشعب چندین ی مالی هستند که با مدیریتهاترین واسطهمهم

ی اقتصادی به رشد و شکوفایی هاگذاری در بخشبا سرمایه متقاضیان نیز قرار دهند وافراد را در دسترس متقاضیان 

عالوه بر عنوان واسطه مالی نظام بانکی به(. در عصر کنونی 2931)هدایتی و همکاران، کنند اقتصادی کمک 

و  هاریافتسازماندهی و هدایت داز قبیل کند، ایفا میی متعددی ها، در هر کشوری نقشیادشدهی هانقش

ی اقتصادی، هافعالیت هتوسعیی پول، تسهیل مبادالت تجاری و بازرگانی، گسترش بازارها و جاجابه، هاپرداخت

 هموازنو  هاگذاری بر متغیرهای اقتصادی چون اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمتتأثیری پولی، هااجرای سیاست

ی مالی و پولی دیگر. همچنین هاو غیره با افزایش و کاهش حجم پول و بسیاری از وظایف و فعالیت هاپرداخت

که، و نیروی محرنقش کلیدی داشته انواع خدمات مالی و اعتباری، در توسعه کشورها  هارائصنعت بانکداری با 

 هادهد بانکمی انکداری نشانب هشود. نگاهی به تاریخچمی کننده بخش اقتصاد محسوبدهنده و متعادلشتاب

 عهده داشته و از بدو رمسئولیت مبادالت مالی و پولی را ب ،عالوه بر نقش پول در دادوستدهای درونی و برونی
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 2931)گهر و صمدی،  اندبسزایی در اقتصاد داشته تأثیرتأسیس هم امین مردم و هم تسهیلگر مبادالت پولی بوده و 

 (.2931و عاشقی، 

 هاو متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ایحرفه انمشاوردر نقش  هابانک ،ر کشورهای پیشرفتهامروزه د 

کنند و یکی از موتورهای مهم محرک اقتصادی می آوری و تبادل اطالعات الزم برای مشتریان خود عملو جمع

سعی  هابانکارشد روزافزون تکنولوژی و ظهور بانکداری دیجیتال، مدیران  هشوند. با توسعمی محسوب هاکشور

خدمات و محصوالت نوآورانه و مبتنی بر نیاز روز مشتریان دارند که  ارائهطراحی و  ،در افزایش خدمات نوین بانکی

ای محسوب ز ویژهامتیامشتریان در مسیر سودآوری  هجذب سپردبرای متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا، 

ر دفیزیکی حضور  نیاز به درصد امور بانکی مشتریان بدون 71در کشورهای پیشرفته بیش از  . همچنینشودمی

رویکرد جدیدی از  همثاببهپذیرد و بانکداری اجتماعی می ی الکترونیکی صورتهابانک و با استفاده از سیستم

 (. 2931)جمشیدی و علیزاده،  در حال رواج است ،بانکداری

 هابرای بانکیادشده ی هاوظایف و فعالیت یبا وجود احصانظران بسیاری، به عقیده پژوهشگران و صاحب

نقش  ،دندارتأکید عنوان ایفاگر نقش عمده در توسعه و پیشرفت اقتصادی ی بانکی بههاکه بر توسعه و بهبود فعالیت

سایر ابعاد فرهنگی،  هی مالی و پولی کشورها در توسعهابه ایفای نقش آنها در شریانبا توجه در هزاره نوین  هابانک

  اجتماعی، سیاسی و غیره در کنار بعد اقتصادی نیز مشهود است.

بایست با انجام می برای ایفای نقش مثبت و برجسته در مسیر توسعه پایدار ملی و جهانی هابنابراین بانک

مهم انجام درست چنین  مؤلفهی خود در مسیر سودآوری گام بردارند که هاو رسالت هامأموریتاثربخش و کارآمد 

و بیری  2939)خراسانی و همکاران،  یی، داشتن مدیران شایسته و مدیریت اثربخش استهاو رسالت هامأموریت

مستلزم پرداختن و مدیریت برخی متغیرها است که  ها(. حرکت در مسیر سودآوری بانک1121استنوا و همکاران، 

حرکت هدایت و  هابرای تضمین سودآوری پایدار بانکاما در ادامه برخی از این متغیرها احصا و تبیین شده است. 

و به اشتراک گذاشته  شده تدوینهایی استراتژینیاز است  ،صنعت بانکداری همسو با توسعه پایدار ملی و جهانی

شود که در می محسوب ییهامدیران یکی از این استراتژی ایحرفهباور برخی از پژوهشگران توسعه به  .دنشو

و عاشقی و  1129)اونی و همکاران،  مدیریت و کنترل سایر متغیرهای سودآوری صنعت نیز نقش مهمی دارد

وری پایدار صنعت بانکداری محوری استراتژی سودآ مسئلهعنوان دغدغه و (. آنچه در این مقاله به2935قهرمانی، 

مدیران است. در ادامه ضمن پرداختن  ایحرفهویژه صنعت بانکداری ایران مطمح نظر قرار گرفته، پارادایم توسعه به

 پژوهش نیز تبیین شده است.  مسئله، هابه مفهوم سودآوری در بانک

که فلسفه وجودی آن سازمان شود می سیسأای برای نیل به اهداف خاصی تمؤسسههر سازمان، شرکت یا 

فه عنوان فلسنیستند و بهمستثنا نیز از این قاعده  انتفاعیمؤسسات و  هابانک .شودمی و مدیریت آن محسوب

المللی و ملی از بدو در سطح بین هاهستند. بانکدر پی دستیابی به سودآوری وجودی و ضامن ادامه حیات خود 
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)غنجی  انددنبال کسب سود بودهبهبا سازوکارهای متنوعی نوان واسطه مالی عپیدایش دغدغه سودآوری داشته و به

 ها. مقالهاندهمواره به سودآوری توجه کرده(. پژوهشگران مدیریت و علوم مالی 2937عاشقی، و 2931و همکاران، 

طه ، برخی راباندکرده ای رابطه ساختار سرمایه را با سودآوری بررسیو مطالعات زیادی پیرامون سود وجود دارد. عده

اند کرده کیفیت سود هر سهم توجهبه بعضی پژوهشگران نیز کرده و  هبین نقدینگی و میزان سود شرکت را مطالع

وری یک گذار بر سودآتأثیردنبال مشخص کردن عوامل اصلی به نیز گروهی اند.بندی آن تأکید داشتهو بر طبقه

 (. 2927)عونی،  اندشرکت بوده

گفته و هدایت صنعت ی پیشهامدیران بانکی برای ایفای مطلوب وظایف و رسالت ،بیان شدر که طوهمان

در مسیر سودآوری را داشته باشند که در این  هادر مسیر توسعه باید دانش، بینش، مهارت و توانایی اداره بانک

مندی با بهره هاالزامی است. بانکی مدیریتی مدیران پولی و بانکی هاخصوص مزین شدن و توسعه برخی شایستگی

(. 1121و پوته و همکاران،  2923)عباسقلی پور،  توانند در مسیر سودآوری حرکت کنندمیاز مدیران شایسته 

ران که از مدیاست موفق  . بانکیکردموفقیت یا عدم موفقیت بانک را دور از عملکرد مدیران تصور توان نمی

 1117نا، )سابری مند شودنات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهرهشایسته، ابزارهای متنوع و امکا

گذاری یا کنند کارایی مدیریت را قبل از سرمایهمی انتفاعی کوششمؤسسات (. سهامداران بالقوه 1112و یانگ، 

ر به دست آوردن حد انتفاعی دهنگام ارزشیابی سهام واحد انتفاعی ارزیابی کنند. یکی از تفاسیر کارایی توان نسبی وا

تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع یا ترکیب  ،حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع

نحوی که موجب تحصیل حداکثر بازده برای بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصوالت است، به

 (.2332)الینچ و کروس،  مالکان شود

سودآوری و توسعه پایدار  مسئلهطور خاص، عام و در سطح ملی به صورتظام بانکی در سطح جهانی بهدر ن

رود. دغدغه سودآوری و حرکت در مسیر توسعه های جدی و حیاتی مدیران ارشد اقتصادی به شمار میاز دغدغه

وری و مسیر سودآکردن عبارتی مدیران بانک درصدد هستند با دنبال حائز اهمیت باالیی است. به هاپایدار در بانک

نیل به چنین  . برایکنندو جایگاهی شایسته در اقتصاد ملی کسب کرده حرکت در مسیر توسعه پایدار ایفای نقش 

 های فعال در داخل بانک به درستی رسالتبایست واحدها و نظاممی جایگاهی و ایفای نقش اثربخش در سطح ملی

 سئلهم. در این پژوهش از دریچه توسعه منابع انسانی و با محوریت توسعه مدیران، کنندخود را تعریف، تبیین و ایفا 

ه پاسخ داده شده است کپرسش سودآوری بانک و حرکت در مسیر توسعه پایدار مطمح نظر قرار گرفته و به این 

 عبارتی هدف؟ بهکنندری، صنعت بانکداری را همراهی توانند در چنین مسییی میهامدیران بانکی با چه شایستگی

عنوان استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکداری مدیران بانکی به ایحرفهمدلی برای توسعه  ارائهاین پژوهش 

عنوان ی توسعه شایستگی مدیران بانکی بههامؤلفهبندی ابعاد و بوده و برای نیل به این هدف، شناسایی و اولویت

 این پژوهش مطرح بوده است. های پرسش
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 پژوهش  هپیشین

از یک سو در توسعه اقتصادی و حتی توسعه  هامرور مبانی نظری مدیریت و علوم بانکی بیانگر این است که بانک

کنند و از سوی دیگر برای سودآوری پایدار داخلی از متغیرهای می ایفانقش مهم و کلیدی پایدار جوامع و کشورها 

 آنهاو سودآوری بوده ی اقتصادی هستند که هدفشان کسب سود هابنگاهدر واقع شوند. می ثرأکالن متاقتصادی 

وده ب. عوامل درونی یا اختصاصی هر بانک تحت کنترل مدیریت بانک است متغیرهای درونی و بیرونی تأثیرتحت 

، سرمایه، ساختار سرمایه، هایت دارایی، کیفهای مدیریتی بانک، ساختار داراییهاکننده اختالف در سیاستو منعکس

و کفایت سرمایه و غیره است. عوامل  هاکارایی، اندازه، تنوع درآمدی، تخصیص منابع، مدیریت پرتفوی دارایی

 که شامل تمرکز صنعت، رشد اقتصادی، تورم، نرخ استبیرونی مربوط به ساختار صنعت و محیط کالن اقتصادی 

گذارد، می تأثیر هاعنوان متغیر مستقل بر متغیرهای درونی و بیرونی سودآوری بانکبهشود. آنچه می بهره و غیره

طور مستقیم و غیرمستقیم با سودآوری پایدار همدیران پولی و بانکی است که ب ایحرفهمتغیر مدیریت یا توسعه 

 نظام بانکی رابطه دارد. 

ای که پس از پرداخت گونهبهشود، طالق میادر ایجاد درآمد کافی مؤسسه سودآوری به توان شرکت یا 

و  هانتیجه نهایی همه برنامهو  (2922ی جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند )عونی، هاهزینه

و  هااز متغیرهای سود به فروش، بازده داراییگیری سودآوری، اغلب برای اندازهمالی شرکت است. های تصمیم

گذاران، سعی در برای جلب سرمایه ها(. امروزه شرکت2939شود )احمدپور، می بان سهام استفادهبازده حقوق صاح

کارهایی است که برای این کار در دارند و افزایش درآمد و رشد در سود، یکی از راهخود ارزش رساندن حداکثر به 

گیری سودآوری با ارزیابی عملکرد بهترین راه برای اندازه که گیرند. برخی از پژوهشگران بر این باورندمی نظر

شده بیانی هاو حقوق صاحبان سهام است. شاید بتوان در کنار تعاریف و برداشت هاشرکت، محاسبه نرخ بازده دارایی

عنوان همدیران ب ایحرفهتبیین توسعه  ،در این مقاله هدف، اما کرد ارائههای دیگری نیز دیدگاه ،برای سودآوری

و استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکداری است که  هاگذار بر سایر متغیرهای سودآوری بانکتأثیرمتغیر کلیدی 

متغیرهای درونی و بیرونی احصای کند. بنابراین در ادامه با می نقش کلیدی ایفا هاو ملت هادر توسعه پایدار دولت

 مدیران پرداخته شده است.  ایحرفهبه تبیین متغیر توسعه  هاسودآوری بانک

  هامتغیرهای سودآوری بانک

دخالت دارند و  هاگونه که در مبانی نظری و پیشینه مرور شد متغیرهای متعددی در سودآوری بانکهمان

زیر برخی از این متغیرها جدول . در اندکردهآنها استفاده از  ترکیب متفاوتیاز ی مختلف هادر پژوهشپژوهشگران 

 صرف نظر از سهم و نقش آنها احصا شده است.
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  هامتغیرهای سودآوری بانکاحصای  .2جدول 

 متغیرهای سودآوری بانک

 نسبت مالکنه )ریسک سرمایه( رشد اقتصادی کارایی هاترکیب دارایی

 ریسک اعتباری نرخ بهره اندازه هاکیفیت دارایی

 تورم نسبت تسهیالت به دارایی تنوع درآمدی سرمایه

 توسعه مدیران اندازه تمرکز صنعت ساختار مالی

 

در  هایابد. افزایش واممی ی بانک افزایشهادر پرتفوی دارایی هابا رشد وام هاسودآوری بانک: هاترکیب دارایی

از این رو همراه است،  هادر کاهش بدهی هاای در ناتوانی بانکمعموالً با ریسک نقدینگی فزاینده هاپرتفوی بانک

احتمال به کنند، می )ریسک نقدینگی باالتر( را نگهداری ی با نقدشوندگی باالهایی که سهم کمی از داراییهابانک

 هاها و سودآوری بانکبه کل دارایی ها. بر اساس تحقیقات بین درصد وامآورندبه دست میبیشتر سودهای باالتر 

زاده و همکاران، به نقل از شریعت 1129و آنتونیو،  1113همکاران،  )گارسیا هررو و وجود داردرابطه مستقیمی 

2935.)  

ی موجود در ترازنامه بستگی دارد، به این هامستقیم به کیفیت داراییطور به هاسودآوری بانک: هاکیفیت دارایی

ی هادلیل افزایش در داراییگذارد. این رابطه بهمیتأثیر منفی ها معنا که کیفیت اعتباری ضعیف بر سودآوری بانک

و نیاز به تخصیص بخش مهمی از حاشیه سود برای پوشش شود میمنجر  الوصول که به عدم تحقق درآمدمشکوک

 هاارتقا یافته باشند که قیمتای گونهو بهدرستی ی مالی بههای اعتباری مورد انتظار است. از طرفی اگر نظامهازیان

تر باید درآمد بهره باالتری ایجاد کنند که در نتیجه اثر مثبتی بر ی پرریسکهااموشود، بر اساس ریسک تعیین 

ها دریافت تعهدات اعتباری بیشتر و نظارت مستمر بر وامبه  هاهمچنین افزایش کیفیت وام .دارد هاسودآوری بانک

به نقل از شریعت  1117همکاران، و آینوتا و 2331)مستر،  شودها میکه خود باعث افزایش هزینه بانک نیاز دارد

 (.2935زاده و همکاران، 

؛ کندمی ( به فرضیه ورشکستگی اشاره2335برگر ). هستند ی دارای سرمایه کافی سودآورتر نیزهابانکسرمایه: 

و افزایش سرمایه،  هبود برای یک بانک که سرمایه آن کمتر از نسبت تعادلی باشد، هزینه ورشکستگی به نسبت باال

( با استفاده از آن رابطه مستقیم 2335دهد. تئوری دیگری که برگر )می تر افزایشد را با کاهش هزینه بهره پایینسو

بر اساس این فرضیه، مدیریت بانک با مخابره . دهی استبین سرمایه و سودآوری را توضیح داد، فرضیه عالمت

از سوی دیگر سرمایه بیشتر نشان از وجود ساختار ، ددهمی اندازهای خوبی به بازاراطالعات افزایش سرمایه چشم

رود رشد درآمدهای ناشی از می و انتظارشود میمنجر  ی اداری و تشکیالتیهاتر است که به افزایش هزینهبزرگ

 افزایش سرمایه با سرعت کمتری اتفاق افتد. 
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از رشد خود را با توسل به بازارهای  ی اروپایی سهم فزایندهایهادر دهه گذشته بسیاری از بانکساختار مالی: 

در ساختار مالی خود  هاگرچه این تصمیم باعث شد بانکامدت به دست آوردند. تأمین مالی بلندمدت و کوتاه

. با شدتحمیل  هابه بانکهزینه بیشتری ی بانکی هاپذیرتر شوند، ولی نسبت به تأمین مالی از طریق سپردهانعطاف

، منبعی ارزان و مناسب هستند ی تأمین مالیهاتأمین مالی در مقایسه با سایر روشبرای  هاتوجه به اینکه سپرده

ی هاشود. از طرف دیگر، سیاستمی ی بانک باعث سودآوری بیشتر بانکهاسهم بیشتر از سپرده مشتریان در بدهی

 که باعث کاهش حاشیه سودمنجر شود  هاتواند به پرداخت نرخ بهره باالتر برای جذب سپردهمی تجاری رقابتی

ی اقتصادی هاخصوص از زمان بروز بحرانالمللی بهشود. مشکالت مربوط به دسترسی به بازارهای مالی بینمی

 (. 1129)آنتونیو، شد  های بین بانکهای سپردههاباعث جنگ 1112و  1117

ی سودآور هابیشتر بانک است. یستم بانکیبرای افزایش سودآوری در سپیش نیازی  ،کارایی عملیاتیکارایی: 

گذاران کارایی سیستم بانکی از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپردهو  نسبت هزینه پایینی دارند

و همچنین زمانی معنا دارد داشته شود. در بسیاری از مواقع کارایی به هدف واحد انتفاعی بستگی می گیریاندازه

نتفاعی شده توسط واحد اگرفتهکارطور مثال چنانچه سرمایه به. بهشودآل یا مورد انتظار مقایسه ایدهکه با معیاری 

مبلغ سود برای سنجش کارایی مناسب به نظر برسد. سود سال جاری ممکن است  ،ی مختلف ثابت بماندهادر سال

تغییر یافته باشد،  هادر خالل سال شدهگرفتهکاربهی قبل مقایسه کرد. اما اگر سرمایه هاتوان با سودهای سالمی را

 ،ودشمبلغ سود باید با جمع سرمایه یا جمع درآمد فروش مقایسه شود. چنانچه سود خالص بر جمع سرمایه تقسیم 

رسد این نرخ معیاری برای ارزیابی کارآمد سرمایه می شود. به نظرمی ( نامیدهROAگذاری )نرخ بازده سرمایه نتیجه

اگرچه درآمد  .برای مقایسه سود درآمد است یمبنای دیگرفروش دوباره مالی، دهد. می احد انتفاعی به دستو

کارگیری این مبنا معایبی نیز دارد. توان ارزیابی کرد اما بهمی ترصحیح شدهگرفتهکاربهفروش را نسبت به سرمایه 

کارگیری ظرفیت در صورتی اعتبار دارد که بهفقط ی مختلف هامقایسه نسبت سود خالص به درآمد فروش در دوره

نسبت  ینا بخشی از عدم کارایی مدیریت به حساب آید. مقایسهبدون استفاده یکسان باشد و ظرفیت  هادر این سال

. این مقایسه در صورتی معتبر است که نسبت درآمد فروش به است ترمیان واحدهای انتفاعی مختلف حتی مشکل

ی مورد مقایسه یکسان باشد. از آنجا که این شرط غیرمحتمل است این نسبت نیز برای هاتمامی شرکت سرمایه

 (.1129و آنتونیو،  2931بابازاده و همکاران،) مقایسه واحدهای انتفاعی مختلف اعتبار چندانی ندارد

لحاظ اندازه کاراتر از به ی با سایز متوسطهاو بانک بوده شکل U هامنحنی میانگین هزینه در بانکاندازه: 

و در ابتدا سودآوری با  است اندازه بر سودآوری غیرخطی تأثیردیگر بیان . به هستند ی کوچک و بزرگهابانک

یابد. بزرگ بودن و تنوع می دلیل افزایش فرایند اداری و سایر دالیل کاهشافزایش اندازه افزایش و سپس به
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دلیل کاهش مسئله عدم تقارن ی کوچک و تخصصی بههاشود و بانکمی خدمات بانکی باعث عملکرد ضعیف

 (.1112آتاناسگلو و همکاران،  و 1117 )باروس،هستند  اطالعاتی کاراتر

دنبال منابع درآمدی تغییر یافته و به هادر دهه گذشته، نقش سنتی بانکبا کاهش حاشیه بهره تنوع درآمدی: 

بخشی پیش رفتند و بعدها تجارت خود را سمت تنوعبا افزایش نرخ کارمزد تجاری به هاابتدا بانک اند.جدیدی بوده

تنوع درآمدی بانک به افزایش  .ی تجاری از قبیل تضمین قراردادها ورود پیدا کردندهاو به فعالیتداده گسترش 

طور بهی درآمدی دهد تنوع باالمی شد. برخی از مطالعات نشانمنجر سودآوری بانک از محل خدمات غیرربوی 

 (. 1121 و الساس، 1111)ستیرو و رامبل،  انجامدنمی هابه افزایش سودآوری بانک لزوم

داند، از ها میبه سود بانک هادلیل افزایش قدرت بانکفرضیه قدرت بازار تمرکزبخشی بیشتر را بهتمرکز صنعت: 

 منجر تبع آن سودآورینعت به کاهش کارایی و بهدارد افزایش تمرکز در صمی سوی دیگر تئوری ساختار کار بیان

 . شودمی

ی اعتباری و هابه ایجاد زیان های بانکهاشرایط اقتصادی ضعیف با کاهش کیفیت پرتفوی وامرشد اقتصادی: 

دلیل بهبود شرایط و بهبود شرایط اقتصادی به هاشده و به کاهش سودآوری بانکمنجر افزایش ذخایر بانکی 

)آتاناسگلو و  انجامدمیها مثبتی بر سودآوری بانک تأثیرگیرندگان و افزایش تقاضا برای اعتبارات وامنقدینگی 

 (. 1112همکاران، 

و  هاگذاری مناسب وامرا برای قیمت آنهاتوانایی  ،هانرخ بهره پایین و فشارهای رقابتی بین بانکنرخ بهره: 

اثر  آنهارا تحت فشار قرار داده و بر سودآوری  هاسود عملیاتی بانکتواند حاشیه می که کندمی محدود هاسپرده

  داشته باشد.منفی 

ی های بانکهاچند درصد از داراییدهد تسهیالت اعطایی می این نسبت نشاننسبت تسهیالت به دارایی: 

شاخص  تریندرصد است، یعنی بزرگ 11ی تجاری باالی هادر تمامی بانک و دهدمی تجاری را تشکیل

زاده و به نقل از شریعت 1129، )لرینا و لیس ی تجاری تسهیالت اعطایی استهای بانکهادهنده داراییتشکیل

   (. 2935همکاران، 

 شود. می ارزیابی آنهای هاوسیله حجم داراییی تجاری بههااندازه بانکاندازه: 

ی بانک متعلق به صاحبان هاچند درصد از دارایی دهدمیاین نسبت نشان نسبت مالکانه )ریسک سرمایه(: 

 (. 1112)آتاناسگلو و همکاران،  سهام است

گیری کیفیت دارایی بانک است. ی اندازههاترین شاخصمیزان ریسک اعتباری یکی از مهمریسک اعتباری: 

گذارد. با افزایش میزان مطالبات معوق می تأثیرریسک اعتباری یکی از عواملی است که بر سالمت فردی بانک 
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به  1115)بارال،  شودها میی تجاری میزان ریسک اعتباری افزایش یافته و باعث کاهش کیفیت داراییهابانک

 (.2935زاده و همکاران، نقل از شریعت

 را اندازه ی قیمتیهاتغییرات در شاخص و است های افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمتامعنتورم بهتورم: 

ی عملیاتی هاآن بر هزینه حقوق پرداختی به کارکنان و سایر هزینه تأثیربه  هاگیرد. اثر تورم بر سودآوری بانکمی

بستگی به قابل انتظار بودن تورم  ها( اثر تورم بر سودآوری بانک2339پری )گیری طبق نتیجهدارد. بستگی بانک 

و باعث رده کطور مناسبی تعدیل بینی شده باشد، بانک نرخ بهره را بهدارد. اگر تورم توسط مدیریت بانک پیش

بر عکس رابطه و  هاشود. در این حالت بین تورم و سودآوری بانکها میتر درآمدها نسبت به هزینهافزایش سریع

 وجود دارد.مستقیمی 

 توسعه شایستگی مدیران  

ای کردن مدیریت در جامعه ای در توسعه، ضرورت حرفهنظران با پیش کشیدن نقش مدیران حرفهبرخی از صاحب

( و 1378 میرسپاسی،و  1115آستین و همکاران، )کردند  و در این حوزه بحث کرده برای نیل به توسعه را مطرح

اساسی برای نیل به توسعه پایدار و انسانی در کنار  یعنوان ضلعای بهکنند که مدیریت حرفهمی چنین تبیین

و فتحی واجارگاه و نوری،  1115)گروه بانک ست،  اضالعی چون توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ضروری است

به در سطح جهانی،  هاو بسیاری از بانک شدهای امروز در صنعت پول و بانکی نیز توجه توسعه حرفه به (.2935

های پرداخت هزینه روش . برای مثال در بانک فدرال رزرو امریکااندکردهای مدیران توجه حرفهموضوع توسعه 

مدیریت عملکرد، توسعه رهبری و توسعه رهبری ملی  ای،های فنی و توسعهآموزشی، طراحی و برگزاری آموزش

 . (1127)گرینهام،  مطرح استمدیران ای برای توسعه حرفه

وکار دارای دو ی کسبهاو بنگاه هادهد مطالعات در حوزه سود در بانکمی نشانتأمل در پیشینه پژوهش 

)بحری ثالث،  گیر استی مدیران و افراد تصمیمهای بانک و متمرکز بر ویژگیهاگیری متمرکز بر ویژگیجهت

های مختلف شاخصها و ای و بهبود شایستگی مدیران در مطالعات متعددی و با مؤلفهتوسعه حرفهبه ( است. 2935

 مدیره، جی و همکارانهیئت های ( ویژگی1112( و بوون و همکاران )1111) است. برای مثال کلین شدهتوجه 

( باورها و 1121) هایی چون سن و تحصیالت و باومنهای شخصیتی مدیران مشتمل بر شاخص( ویژگی1122)

 اند. عقاید مدیران را مهم ذکر کرده

این  اند.پرداخته هابر سودآوری بانکمؤثر ی هامؤلفهبه بررسی  ای( در مطالعه2935) شریعت زاده و همکاران

ی اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، پاسارگاد، ملت، تجارت، صادرات و سینا هابانک شامل بانکهشت تحقیق در 

، نسبت تسهیالت هاداراییی پژوهش نشان داد متغیرهای نسبت حقوق صاحبان سهام به هاانجام شده است. یافته

طوری که با افزایش به، مثبت و مستقیم دارند یی تجاری ایران اثرها، اندازه و تورم بر سود آوری بانکهاداراییبه 
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پور و یابد. مهربانمی ی تجاری افزایشهامدت و بلندمدت، سودآوری بانکو بهبود این متغیرها طی دوره کوتاه

پرداخته و از متغیر بازده حقوق صاحبان سهام  هاای به بررسی عوامل سودآوری بانکه( در مطالع2931همکاران )

، تنوع درآمدی، رشد اقتصادی و ها. نتایج تحقیق نشان داده ساختار داراییاندعنوان معیار سودآوری استفاده کردهبه

ازه، رقابت بانکی و نرخ بهره با سودآوری مثبت داشته و سرمایه، ساختار مالی، اند ایرابطه هاتورم با سودآوری بانک

مشاهده نشده است. عاشقی  ارتباطی و کارایی و عوامل سودآوری بانک هاو بین کیفیت دارایی دارد منفی ایرابطه

های توسعه شایستگی مدیران بانکی ها و شاخصای به شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه( در مقاله2931و همکاران )

گانه ابعاد پنجبه برای توسعه شایستگی مدیران ریزان باید برنامههای پژوهش نشان داده است یافته اند.پرداخته

ه باید ک. نتایج پژوهش حاکی از آن بوده کنندتخصصی، مدیریتی و توانایی توجه ـ  ارزشی، ارتباطی، فنیی ـ فکر

دهنده رگیرنده عناصر تشکیلمدلی مشتمل بر یک هسته مرکزی، درببه  برای توسعه شایستگی مدیران،

های توسعه مدیران و گذار بر برنامهتأثیرعنوان الیه دوم های مدیریتی و جامعه حامی توسعه مدیران بهشایستگی

ی رهبری ها( در پژوهشی شایستگی1121) . ترکی و همکارانشودعنوان محتوای برنامه توجه گانه بهابعاد پنج

. این پژوهش از مطالعات توصیفی است که برای اندکرده ارائهدر چارچوب مدلی تدوین و را مدیران بانک تجارت 

ای و میدانی در صنعت بانکی انجام شده و مطالعات کتابخانه پرسشنامهاز ابزارهای مصاحبه،  هاجمع آوری داده

ی پایه فکری، هاز شایستگیند اای مدیران بانک تجارت عبارتهای این مطالعه نشان داد شایستگیهایافته. است

ی هابرنده، مهارتی مدیریتی پیشهاشغلی، مدیریت منابع، مدیریت و ارزیابی عملکرد، مهارت ایحرفهی هامهارت

ی مدیریت های شخصی. در بعد مدیریت منابع شایستگی مشتمل بر زیرشایستگیهامیان فردی و شایستگی

منابع، سازماندهی و همکاری در ایجاد انگیزه، در بعد مدیریت و ارزیابی نقدینگی، مدیریت هزینه، استفاده بهینه از 

ی هاوری و در بعد مهارتگرایی، نظارت و کنترل، بهرهریزی، سازماندهی، نتیجهی برنامههاعملکرد زیر شایستگی

، استراتژیک وکار، ایجاد انسجام سازمانی، تفکری مدیریت تغییر، طراحی مدل کسبهازیرشایستگی 2برندهپیش

الگوی برنامه توسعه فردی  ای به تبیین( در مطالعه2937) پور و همکارانمدیریت تعارض ذکر شده است. قلی

در این . اندهپرداختهای برنامه توسعه و روابط میان آنها مؤلفهمدیران منابع انسانی صنعت بانکداری و تبیین اجزا و 

الگوی اولیه  و بررسیخصوص برنامه توسعه فردی  تحقیقات مختلف در ها ونخست پیشینه موضوع، دیدگاهمطالعه 

نفر از مدیران ارشد منابع انسانی سیستم بانکی صورت  21ساختاریافته با های نیمهسپس مصاحبهشده، طراحی 

نظور م. بهه استتحلیل شد QSR Nvivo افزاراز نرم بردنهای حاصل با روش تحلیل تم و با بهره و داده هپذیرفت

ده شتوزیع  ایپرسشنامههای کشور نفر مدیر عالی منابع انسانی بانک 91ها، بین مؤلفهبندی اعتباردهی و اولویت

گذار )استراتژی، فرهنگ و بافت سازمانی(، عوامل موفقیت )الزامات سازمانی، تأثیردر این پژوهش عوامل است. 

وسعه های برنامه تمؤلفهعنوان نگرشی، مهارتی و عملکردی( بهالزامات طراحی و الزامات فردی( و نتایج )شناختی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Leading skills 
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 انتظار و محورهای قابل توسعه مبتنی بر شایستگی در مدیران های موردفردی تعیین شده است. همچنین شایستگی

 .ای تبیین شده استمنابع انسانی صنعت بانکداری شناسایی و چگونگی تحقق اقدامات توسعه

نشان دادند  هاکننده سودآوری بانکدر خصوص عوامل تعیین ( در پژوهشی1112) آتانساگلو و همکاران

در این میان متغیر تورم  .مثبت دارند ایمدیریت هزینه با سودآوری رابطهو  وریمتغیرهای سرمایه، رشد بهره

دارد رابطه مثبتی با سودآوری  هاقبل از کاهش نرخ سود وام هاعلت اعمال کاهش نرخ سود سپردهشده بهبینیپیش

 ای با عنوان عواملچندانی بر سودآوری بانک ندارند. نتایج مطالعه تأثیرو متغیرهای اندازه و مالکیت بانک 

( که در آن 1112در یونان طی دوره یکپارچگی مالی اتحادیه اروپا توسط کاسمیدو ) هاکننده سودآوری بانکتعیین

حاکی از آن است که  ،پرداخته شده 1111تا  2331بانک در یونان طی دوره  19د بر سومؤثر به بررسی عوامل 

دارد و در صورت وارد کردن متغیرهای مختص تأثیر مثبت و معناداری عامل کیفیت سرمایه بر سودآوری بانک 

زینه به ه الوصول، نقدینگی و نسبتهمراه داشته است و مطالبات مشکوکبانک، عامل اندازه نیز اثر مشابهی به

تغییرات ساالنه تولید و  . در میان متغیرهای اقتصاد کالناثر منفی و معناداری دارندها درآمد در سودآوری بانک

 . دارد در سودآوری بانک یدارمعنادار و تورم اثر منفی و معناناخالص داخلی اثر مثبت و 

در  1111-1117ی های سالهابر اساس داده (2935زاده و همکاران، ، به نقل از شریعت1113) رامالل

کننده ویژه بانک، ویژه صنعت و کالن اقتصادی در سودآوری سیستم بانکداری ای با عنوان عوامل تعیینمطالعه

 ار قویدمعناتایوان نشان داد معیار سودآوری با ریسک اعتباری و مطالبات مشکوک الوصول دارای ارتباط منفی 

همچنین  .کندمی درصد تغییر 31درصد تغییرات در ریسک اعتباری سودآوری به میزان  ازای هر یکو به است

افزایش راستای در  هادارد که ناشی از توان بیشتر بانکاثر مثبت و معناداری نتایج نشان داد سرمایه بر سودآوری 

عتباری نسبت به ریسک ا، اما با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه است قدرت اعتباردهی و در نهایت کسب سود

  . کمتری در سودآوری دارد تأثیر

 2333-1113دوره طی ی اسپانیایی هاسودآوری بانکمؤثر بر ( در تحقیقی به بررسی عوامل 1121پونز ) 

، کارایی و ها(، نسبت سپردههااز کل دارایی )ترکیب دارایی هانتایج نشان داد سودآوری بانک با سهم وام. پرداخت

عوامل کالن اقتصادی در صنعت بانکداری اسپانیایی  تأثیرداری دارد و شواهدی از معنارابطه  هاداراییکیفیت 

ی تجاری کشور کنیا را طی دوره هابر سودآوری بانکمؤثر ( عوامل 1122است. اولونی و شیپو )نشده مشاهده 

ه عوامل داخلی، قابل کنترل مدیریت بر سودآوری ب مؤثر. در این مطالعه عوامل کردندبررسی  1111-1112زمانی 

ی های بانک بر سودآوری بانکهابندی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ویژگیو عوامل ساختار بازار تقسیم

دارد. آنی چشمگیری بر سودآوری ن تأثیردارد، ولی عوامل ساختار بازار تأثیر پایدار و بسیار مهمی تجاری کشور کنیا 

نتایج متغیر بر اساس ی تجاری نیجریه پرداختند. هاکننده سودآوری بانک( به تبیین عوامل تعیین1121و همکاران )
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از  هابه دارایی های تجاری شود. در مقابل نسبت مالکانه و وامهاتواند باعث افزایش سودآوری بانکاندازه نمی

 . است ی تجاری نیجریههاگذار قوی بر سودآوری بانکتأثیرعوامل 

ی هاعوامل مدیریتی بر سودآوری بانک تأثیر (2935زاده و همکاران، شریعت، به نقل از 1129) الموماتی

. بدین منظور در این مطالعه کردبررسی  1115-1122طی دوره را شده در بورس اوراق بهادار عمان تجاری پذیرفته

ی مالی مثل ترازنامه و هاجاری از صورتی تهای داخلی و قابل کنترل بانکهامتغیرهای مدیریتی شامل ویژگی

، هاگذار بر سودآوری در این مطالعه شامل کارایی هزینهتأثیر. عوامل مدیریتی شدصورت سود و زیان شناسایی 

نقدینگی، ترکیب تجاری، ریسک اعتباری، نسبت مالکانه و اندازه بوده است. نتایج مطالعه نشان داد عامل اصلی 

ی عملیاتی است و سایر متغیرهای قابل کنترل مدیریت های تجاری اردن، کارایی هزینههابانکاثرگذار بر سودآوری 

 تأثیر( 2935زاده و همکاران، ، به نقل از شریعت1121المزاری ). هستند هاو رابطه با سودآوری این بانک تأثیرفاقد 

میان  بر اساس نتایج وی،است. کرده سی ی عربستان سعودی و اردن بررهاعوامل داخلی بانک را بر سودآوری بانک

ای رابطه هاگذاری به داراییی سعودی و نسبت مالکانه، ریسک نقدینگی و نسبت سرمایههای بانکهابازدهی دارایی

ی عملیاتی به درآمدهای عملیاتی ها، نسبت هزینهها، نسبت تسهیالت به سپردههاو با نسبت تسهیالت به داراییمثبت 

و ریسک نقدینگی، نسبت  های اردنی بین بازدهی داراییهاوجود دارد. در مقابل در بانکای منفی رابطهو اندازه 

و نسبت  هامثبت و بین بازدهی دارایی ایرابطه هاو نسبت مالکانه و تسهیالت به سپرده هاتسهیالت به دارایی

 گرینهامد. منفی وجود دار ایو اندازه رابطه هاداراییگذاری به ی عملیاتی به درآمدهای عملیاتی، نسبت سرمایههاهزینه

)راهبری نظام اخالقی  های اصلیای چارچوب برنامه توسعه مدیران بانکداری را مشتمل بر شایستگی( در مطالعه1127)

نوآوری ها و استراتژی و های فرعی )مدیریت امور مالی، مدیریت داراییو امور سازمانی و مدیریت ریسک( و شایستگی

هیئت مدیره و عملکرد های ویژگی»ای با عنوان ( در مطالعه1122) سیبل و انصاری .برای خدمات خرد( تبیین کرد

مطالعه  اند. نتایج اینها پرداختهبانکعملکرد مالی  های مدیران وبه بررسی رابطه شایستگی« هند هایمالی بانک

 .استها عنوان مدیران ارشد بانکهیئت مدیره به هایاز ویژگی هایبانکپذیری عملکرد مالی تأثیراز حاکی 

 مدل مفهومی پژوهش 

ترین عنوان یکی و شاید مهمدهد توسعه مدیران و عوامل مدیریتی بهمی تأمل در ادبیات و پیشینه پژوهش نشان

شود. در شکل زیر مدل مفهومی پژوهش در چارچوب ابعاد و می محسوب هاگذار بر سودآوری بانکتأثیرمتغیر 

عنوان استراتژی سودآوری پایدار صعنت بانکداری ایران ترسیم شده است. مدیران به ایحرفهی توسعه هامؤلفه

رور عبارتی نخست با ممدل مفهومی پژوهش با رویکرد پژوهش کیفی و با تحلیل محتوا استخراج شده است. به

نفر از مدیران بانکی مدل مفهومی  12و با مصاحبه با  شده شینه پژوهش چارچوب و فرم مصاحبه تنظیمادبیات و پی

 نهایی شده است. 
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 مدیران بانکی ایحرفهمدل مفهومی توسعه  .2شکل 

 شناسی پژوهشروش

، هاوری دادهآبرحسب روش گردو  آمیختهبرحسب نوع داده،  ،در این مطالعه، روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی

نفر  12اند که در بخش کیفی با جامعه آماری پژوهش مدیران بانکی بودهتوصیفی از نوع پیمایشی بوده است. 

عنوان نمونه انتخاب گیری هدفمند بهبا روش نمونه افراد مطلع کلیدینفر از  113و در بخش کمی شد مصاحبه 

پژوهش، پس از پرسشنامه گردآوری شده است.  پرسشنامهو اطالعات پژوهش با استفاده از ابزار  هاو دادهشدند 

تحلیل هایی نظیر از آزمون هااجرای آزمایشی بین نمونه توزیع و اجرای نهایی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده

  .ه استآزمون فریدمن بهره گرفته شد عاملی و

سودآوری 

 بانک
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پژوهش پایایی ابزارروایی و اطالعات  .1جدول   

 AVE آلفای کرونباخ دابعا

 12/1 791/1 ارزشیـ  . فکری2

 52/1 292/1 یارتباطبعد . 1

 17/1 773/1 یتخصصـ  یفن دانش. 9

 51/1 731/1 . مدیریتی1

 53/1 291/1 . توانایی5

  ی پژوهش هایافته

ا باست. ده شای مدیران صنعت بانکداری ایران از تحلیل عاملی استفاده مناسب توسعه حرفه مدلمنظور تعیین به

 تعیینجدول زیر  مدیران مطابق ایحرفهی توسعه هامؤلفهی بخش کیفی ابعاد و هابررسی پیشینه پژوهش و یافته

  شده است.

 مدیران پولی و بانکی  ایحرفهتوسعه ابعاد ی مربوط به هامؤلفهگذاری نام .1جدول 

 نماد مؤلفه دابعا

 ارزشی ـفکری 

 C1 ارزش عمومی

 C2 ارزش سازمانی

 C3 بینش و نگرش

 C4 ویژگی شخصی

 ی ارتباطیهاشایستگی

 C5 فردی

 C6 بین فردی

 C7 بانکی

 C8 رهبری

 C9 ایحرفهاعتبار 

 تخصصی ـدانش فنی 

 C10 بانکی ـدانش مالی 

 C11 دانش فناوری

 C12 آموزشی و پژوهشی

 مدیریتی

 C13 مدیریت خود

 C14 مدیریت دیگران

 C15 وکارمدیریت کسب

 توانایی

 C16 عاطفی

 C17 ذهنی

 C18 تجربی

 C19 تحصیلی

 C20 فیزیکی
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عه . بنابراین، توساستمؤلفه بیست بعد و پنج مدیران بانکی دارای  ایحرفهی جدول مدل توسعه هاطبق داده

 استراتژی نهایی سودآوری پایدار صنعت بانکداری محسوب  مؤلفهبیست گانه مشتمل بر ی پنجهاشایستگی

عنوان استراتژی سودآوری پایدار صنعت مدیران به ایحرفهی برازش مدل توسعه هامی شود. وضعیت شاخص

 شده است. نشان داده  1در جدول  ،بانکداری

 های برازش تحلیل مسیر مدلشاخص .1 جدول

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 99/1 9از  کمتر 

 2/1کمتر از  RMSEA 157/1  )ریشه میانگین خطای برآورد(

 3/1باالتر از  CFI 33/1  یافته()برازندگی تعدیل

 3/1باالتر از  NFI 33/1  شده()برازندگی نرم

 2/1باالتر از  GFI 31/1  )نیکویی برازش(

 2/1باالتر از  AGFI 23/1  شده(برازش تعدیل)نیکویی 

 

در مدل . های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار گرفته استشود شاخصگونه که مشاهده میهمان

برآورد ضرایب استاندارد  زیرشده، مسیرهای بین متغیرها همان مؤثر بودن عوامل مد نظر هستند. در شکل آزمون

 هر یک از متغیرها آورده شده است.همراه بار عاملی مسیرها به

 

 

 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد .1شکل 
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب .1شکل 

 

 ای مدیران صنعت بانکداری ایرانبرآوردهای مربوط به مدل توسعه حرفه .5جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر

 تأیید 31/27 71/1 ارزش عمومی ← ارزشیـ  فکری

 تأیید 27/11 27/1 ارزش سازمانی ← ارزشی ـ فکری

 تأیید 17/11 39/1 بینش و نگرش ← ارزشی ـ فکری

 تأیید 11/15 39/1 ویژگی شخصی ← ارزشی ـ فکری

 تأیید 11/11 29/1 فردی ← های ارتباطیشایستگی

 تأیید 91/19 31/1 بین فردی ← های ارتباطیشایستگی

 تأیید 13/11 22/1 بانکی ← های ارتباطیشایستگی

 تأیید 11/12 21/1 رهبری ← های ارتباطیشایستگی

 تأیید 25/11 27/1 ایاعتبار حرفه ← های ارتباطیشایستگی

 تأیید 52/15 31/1 بانکی ـدانش مالی  ← تخصصی ـ دانش فنی

 تأیید 13/22 71/1 دانش فناوری ← تخصصی ـ دانش فنی

 تأیید 92/11 23/1 آموزشی و پژوهشی ← تخصصی ـ دانش فنی

 تأیید 29/11 27/1 مدیریت خود ← مدیریتی

 تأیید 17/19 31/1 مدیریت دیگران ← مدیریتی

 تأیید 21/15 31/1 وکارمدیریت کسب ← مدیریتی

 تأیید 21/19 31/1 عاطفی ← توانایی

 تأیید 11/11 22/1 ذهنی ← توانایی

 تأیید 73/23 21/1 تجربی ← توانایی

 تأیید 95/22 77/1 تحصیلی ← توانایی

 تأیید 27/29 19/1 فیزیکی ← توانایی
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ای مدیران صنعت بانکداری های توسعه حرفهمترهای مربوط به ابعاد و مؤلفهاپار مقدار تمام 9و  1های در شکل

صورت خالصه آورده شده به 1و وضعیت آنها نشان داده شده که در جدول  tضرایب مسیر، مقدار  با ایران همراه

 است.

 ای مدیرانبندی ابعاد توسعه حرفهرتبه

ای مدیران صنعت بانکداری ایران از درجه اهمیت های توسعه حرفهبرای اینکه بدانیم کدام یک از ابعاد و مؤلفه

گیری اجرا ههای اندازو بارهای عاملی مدل ساختاری و مدلبیشتری برخوردار است، توجه خود را بر ضرایب مسیر 

 آورده شده است.بر حسب شاخص میانگین بندی ابعاد کنیم. در جدول زیر رتبههای باال معطوف میشده در بخش

 

 ای مدیرانبندی ابعاد توسعه حرفهرتبه .1جدول 

 رتبه میانگین بعد

 12/9 ارزشی ـ فکری

 11/9 ارتباطی

 15/1 تخصصی ـدانش فنی 

 95/1 مدیریتی

 75/9 توانایی

 

( و کمترین 75/9بیشترین رتبه میانگین مربوط به بعد توانایی ) شودمیمشاهده  باالطور که در جدول همان

 ( است. 95/1رتبه میانگین مربوط به بعد مدیریتی )

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ری و بنابراین مفهوم سودآو ،کلیدی، استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکداری بوده است مسئلهدر این مقاله 

گذار أثیرتعنوان متغیر مستقل تبیین و متغیر توسعه مدیران به هاگذار بر سودآوری بانکتأثیرمتغیرهای خرد و کالن 

اری در چارچوب یک مدل علمی و عنوان استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکدبر سایر متغیرهای سودآوری به

 ایحرفهی توسعه هامؤلفهعبارتی هدف این پژوهش شناسایی و تبیین ابعاد و مبتنی بر پژوهش تشریح شده است. به

 ی پژوهش نشانهابوده است. یافته هاعنوان استراتژی سودآوری پایدار بانکمدیران بانکی در چارچوب یک مدل به

مدیران توجه به پنچ گروه شایستگی در قالب ابعاد  ایحرفهری پایدار از مسیر توسعه دهد برای نیل به سودآومی

 بعد شامل پنج بعدضروری است.  ایحرفهی هاعنوان شایستگیبهبرده نامدر چارچوب ابعاد  مؤلفهبیست مدل و 

ارزشی با ـ  یبعد فکر. استتوانایی  بعدو مدیریتی  بعد، ارتباطی بعد تخصصی،ـ  دانش فنیبعد ، ارزشیـ  فکری
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بعد دانش ، های سازمانی، بینش و نگرش، ویژگی شخصیتی/شخصیهای عمومی، ارزشهایی مانند ارزشمؤلفه

پژوهشی، بعد ارتباطی با  ـآموزشی  بانکی، دانش فناوری، مهارت ـهایی مانند دانش مالیتخصصی با مؤلفه ـ فنی

ارتباط بین فردی، مهارت ارتباط بانکی، مهارت رهبری، اعتبار هایی چون مهارت ارتباط فردی، مهارت مؤلفه

بعد توانایی با و کار وهایی مانند مدیریت خود، مدیریت دیگران، مدیریت کسببعد مدیریتی با مؤلفه، ایحرفه

. نتایج تاس تحصیلی و توانایی فیزیکی تجربی، توانایی هایی مانند توانایی عاطفی، توانایی ذهنی، تواناییمؤلفه

ترتیب اند و اولویت ابعاد بهشدهیید أی آماری تهابا آزمون مؤلفهبیست که هر پنج بعد و  حاکی از این استپژوهش 

تراک این بررسی وجوه اشبوده است.  تواناییو  مدیریتی، تخصصی ـدانش فنی ، ارتباطی، ارزشی ـ فکری از عبارت

، عاشقی؛ 2931مهربان پور و همکاران، دهد نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات پژوهش با پیشینه نشان می

 1127گرینهام،  و 1129؛ الموماتی، 1122؛ اولونی و شیپو، 1112؛ آتاساگلو و همکاران، 2931، و قورچیان قهرمانی

و تحت متأثر که  عوامل مدیریتی و عوامل داخلی بانکشده در رابطه با بیانی هادر پژوهش .همسو بوده است

گذاری تأثیردهنده نشان هاو یافته و نتایج پژوهش شدهعنوان عوامل سودآوری مطالعه به ،کنترل متغیر مدیریت است

و  (2939). برای نمونه در مطالعه حسینی است هامدیران بر سودآوری بانک ایحرفهعوامل مدیریتی و توسعه 

وری کارکنان از عوامل ی اثربخشی آموزشی و بهرههامؤلفهبعد توسعه سرمایه انسانی مشتمل بر  (2931)جوانبخت 

 ذکر شده است.  هاسودآوری بانک

عنوان استراتژی سودآوری پایدار صنعت بانکداری ایران مدیران به ایحرفهمدل توسعه کردن برای کاربردی 

  :گذاران بخش پولی و بانکی کشور قرار گیردمدیران و سیاست نظر کارهای زیر مدنکات و راهشود می پیشنهاد

  ی در چارچوب ارزیابی و توسعه بانکپولی و  ای مدیرانمدل توسعه حرفهی هامؤلفهو  ابعادکردن عملیاتی

 ی مدیران همسو با سودآوری و توسعه پایدار صنعت بانکداری. هاشایستگی

  و  هابا توسعه شایستگی نظام بانکی جمهوری اسالمی ایرانگرایی در مدیریت ایحرفهتوسعه و ترویج

 استقرار شایسته ساالری. 

 مشارکت با یبانکپولی و  رانیمد یاحرفه توسعه یبرا یسازفرهنگ و یگذارقانون ،یگذاراستیس 

 نظام بانکی کشور.  یعموم دگاهید یسازهمراه و یهمگان

 عنوان استراتژی سودآوری به یبانکای مدیران پولی و بینی چارچوب و ضمانت اجرایی توسعه حرفهپیش

 در سند تحول نظام بانکی.  هاو توسعه پایدار بانک

 بانکی  رانیمد به یاحرفه یهااعتبارنامه یاعطا و یبانکپولی و  رانیمد یاحرفه توسعه باشگاه لیتشک

 از سوی باشگاه در سطح ملی و کشوری. 
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