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استراتژیهای ژنريج اجراشده در بانج دی و روند رشد سود واقتی هر
سهم آن بانج
سینا نتمتی زاده
احمد عبدالوند
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چكیده
نظر به اهمیت  EPSبرای سهامداران بهعنوان یکی از شاخ های کلیدی عملکرد
بانکها در ای تحقیق :بانک دی بررسی میزان تأثیرگذاری استراتژیهای هنریک بر روند
مقادیر ای شاخ میتواند توان بانک را در کنترل  EPSمناسب بهمنظور جلب روایت
سهامداران به اثبات رساند .لذا در ای پژوهش ،متدولوهی نیل به اهداف تحقیق از دو
خواستگاه مستقل محقق شد .روش نخست :اخذ نظرات ادراکی مدیران و کارشناسان
بانک راج به مووو تحقیق بود که بهوسیله پرسشنامهای محقق ساخته انجام شد و
نتایج ،حاکی از وجود رابطه بی متغیرهای مستقل و وابسته است .در روش دوم ،محققان
با استخراج و پردازش افالعات عملکردی بانک در ند دوره مالی پس از تأسیس بانک
و مقایسه آن با  5بانک خصوصی برتر ایران ،مجموعه شاخ های مبتنی بر هر یک از
استراتژیهای هنریک سهگانه شناسایی شد که درعی حال با مقادیر متغیر وابسته تحقیق
دارای رابطه همبستگی داشته باشند اگر ه روش دوم مستقیما ،در آزمون فرویات تحقیق
مورداستفاده قرار نگرفت؛ باای حال وم تأیید فرویات ،کاربرد آن بهعنوان ابزار مناسب
بانک در هدایت مؤثرتر درآمد هر سهم از فریق اجرای استراتژیهای هنریک موردتأیید
قرار گرفت.
واژگان کلیدی :استراتژی هنریک ،استراتژی تمرکز ،استراتژی تمایز ،اساتراتژی رهباری
هزینه ،درآمد هر سهم.

تاریخ دریافت  34/4/43تاریخ پذیرش 34,/3/33
 .4عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
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مقدمه

صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحوالت گسترده است .ورود بانکهای
خصوصی به بازار و برنامههای اصالحی بانکهای دولتی ،روح رقابت را به ای عرصه دمیده
و شرایطی را پدید آورده است که در آن ،نگاه استراتژیک برای بانکها اهمیتی ویژه یافته
است .بهفوریکه امروزه ،حداقل انتظار سهامداران از بانکها ،تدوی دورنمایی روش از
خود و اجرای برنامههای مدون و منسجم برای تحقق آن است.
4
در هر سازمان ازجمله بانکها استراتژیهای سطح شرکت به دلیل دارا بودن
ماهیت رقابتی همواره موردتوجه سهامداران بوده است.
از فرفی ،در تقسیمبندی استراتژیهای رقابتی از  49نو استراتژی اصلی و  9نو
استراتژی هنریک نام برده شده است .استراتژیهای هنریک ،موقعیتی قابل دفا در یک
صنعت ایجاد میکند بهنحویکه سازمان میتواند در مواجه با رقبای خود از توفیق الزم
برخوردار گردد .در ای استراتژی ،سؤالهای زیر مطرح میشود:
آیا باید با کاهش هزینهها و درنتیجه کاهش قیمت محصوالت خود رقابت کرد یا با
توجه به پارامترهایی غیر از هزینه مثل کیفیت محصول یا خدمات بهتر ،متمایز شد
آیا باید مستقیما ،با رقبای اصلی خود برای بزرگتری و درعی حال جذا تری سهم بازار
رقابت کرد ،یا بر بخش خاصی از بازار تمرکز نمود که در عی جذابیت کمتر سودآورتر
است
9
3
مایکل پورتر اولی کسی بود که بهفور خاص به مفهوم استراتژی هنریک پرداخت.
او در سال  4321کتا استراتژی رقابتی خود را بهوسیله انتشارات فری پرس به بازار
عروه کرد .از دیدگاه پورتر برای غلبه بر حریفان قدرتمند در بازار رقابت ،باید به سالحی
مجهز شد که احتمال شکست را به حداقل برساند .شاید گفت نی سخنی به زبان
ساده باشد ،اما در عمل بسیار سخت است.
از دیدگاه پورتر ،استراتژی رقابتی به سازمان ای امکان را میدهد که از سه زاویه
متفاوت از مزیتهای رقابتی خود بهره گیرد .ای زوایا عبارتاند از :رهبری هزینهها،
متمایزساخت محصوالت یا خدمات و تمرکز بر محصول یا خدمتی خاص )ایمان خان و
مختاران.(4922،
1. Corporate level strategies
2. Michael porter
3. Generic Strategies
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طرح تحقی:

بانک دی که خود را بانک ارزشآفری نام نهاده است با تدوی سند استراتژی و اجرای
آن همواره به دنبال ورود به کسبوکارهای نوی صنعت بانکداری نظیر بانکداری
اختصاصی 4شرکتی 3و سرمایهگذاری 9عالوه بر بانکداری خرد 1کسبوکار مرسوم
بانکها بوده است.
از فرفی ،ای بانک در سال  23تنها  %91از برنامه استراتژیک خود را محقق کرده و
در سال  31نیز توفیق ندانی در اجرای کامل و مناسب استراتژیها نداشته است.
با ای حال روند  EPSواقعی بانک فی سالهای  23و  31با شیب کُند رو به رشد
بوده و بهویژه با ورود بانک در فرابورس تهران ای ریسک همواره وجود داشته است که به
دلیل عدم قطعیت در حصول سودآوری مناسب ،در برآورد مجدد  EPSپیش بینی شده
سالیانه تعدیل منفی اعمال نماید و در نهایت کاهش اقبال عمومی به خرید سهام بانک را
به دنبال آورد.
لذا بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش ،فرویه زیر بررسی شد« :بی استراتژیهای
هنریک اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود دارد» که فرویه فوق به
سه فرویه فرعی تبدیل گشت:
 .4بی استراتژی های تمایز اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود
دارد.
 .3بی استراتژی های تمرکز اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود
دارد.
 .9بی استراتژی های رهبری هزینه اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه
وجود دارد.
لذا مدل مفهومی ای تحقیق بهقرار زیر است:

1. Private Banking
2. Commercial & Corporate Banking
3. Investment Banking
3. Retail Banking
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استراتژی های
تمايز
تمرکز و رهبری

استراتژی های

روند رشد

ژنريك

واقعی بانك

EPS

اجراشده در
بانك

هزينه
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متغیر وابسته

متغیر مستقل

پیشینه نظری تحقی:

استراتژیهای ژنريج در صنتت بانكداری :از جمله مطالعاتی که آنها به بررسی
استراتژیهای رقابتی پورتر در صنعت بانکداری پرداخته شده ،تحقیق ان وونگ
) 364-4333،331در بازار بانکی هنگ کنگ است .وی با بیان اینکه آیا تئوری پورتر در
مراکز بانکداری بی المللی به کار میرود به تشریح استراتژی هنریک در بانکها
میپردازد .کرمانشاه و عبدی ) 4923ابعاد استراتژی هنریک را در صنعت بانکداری
ای گونه برگردان نمودهاند:

4

جدول  :5ابتاد استراتژی های ژنريج در صنتت بانكداری از نظر چان و وونگ
خدمات حرفهیی بانکی
شبکه و ارتبافات بی المللی
فاکتور اول :تمایز در قلمرو وسی

شهرت و اعتبار بی المللی
توانایی نوآوری محصول
کارکنان توانمند و بااستعداد
سابقه فوالنی

فاکتور دوم :تمایز در محدود تمرکز

انعطافپذیری عملیاتی
قرابت فرهنگی
توانایی در بازاریابی خرد
دسترسی به میزان قابل توجهی سرمایه مازاد

فاکتور سوم :رهبری قیمت

پشتیبانی از سوی شرکت مادر یا هلدینگ
توانمند
هزینه پایی تأمی مالی
1. Ricky Yee.kwong Chan،Y.H.Wong
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علیرغم ای که برخی از فاکتورهای ذکر شده با ویژگیهای بانکهای ایرانی به
دالیلی ون  :غیر بومی بودن در یک منطقه جغرافیایی خاص و ...سنخیت ندارد ،به
یافتههای پورتر استناد شد .برای مثال درخصوص استراتژی تمرکز میتوان به فاکتورهایی
نظیر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان ،تمرکز بر بخشی از کسبوکار ،تمرکز بر بازار
جغرافیایی خاص و در مورد استراتژی رهبری هزینه نیز به مواردی نظیر تالش زیاد برای
کاهش هزینه از فریق تجربه ،کنترل شدید مخارج و هزینههای جاری ،تدارک تجهیزات
کارآمد ،اجتنا از هزینههای نهایی مشتری اشاره کرد.
مقوله دیگری که نباید از نظر دور داشت ،اجرای استراتژی ها در بانکها است .در ای
خصوص هانگ یو وو ) (941-3143،944به ارائه نقشه استراتژی در صنعت بانکداری بر
3
4
اساس ار و های کارت امتیازی متوازن یا  BSCاقدام نموده است که در آنEPS ،
بهعنوان یک شاخ عملکرد مالی نقش کلیدی دارد.
التایواتابانجو  3141از میان استراتژی های ندالیه خدماتی ،خدمات مالی متمایز
بانکها ،خردی برگرفته از نگاه منب گرای سازمانها میداند.
کیمموش  ،اریک گارد کریستیانس وبنت وله  3113فرآورده درونی متمایزسازی را
در بازار اعتباری ،با ای سؤال آشکار ساخته است که «بدهکاران ه یزی را باید
پرداخت کنند ».
بانکر راجیودی  3116استراتژیهای هنریک و روایی عملکرد مالی را مقایسه میکند
و کیم ای انسو ،دای ایل نام و جی ال استیمپرت  3111کاربردهای استراتژیهای
هنریک پورتر را در عصر دیجیتال با عنوان «فرویات و تخمی ها» بررسی کردهاند.
یاسایی موسس آکاه و مسعود اردکانی  3112با فرح سوالی با مضمون« :آیا اجرای
استراتژیهای رقابتی ترکیبی ،بهفور کارا و فزاینده منفعت به بار میآورد » منظر نوینی
از یک گذار اقتصادی در سازمان «سا ساهاران افریکا» را به تصویر میکشد و نیز ری
مونسونگ و مهرا ساتیش  3116با ادعای اینکه باالنس عملیات ،بازاریابی و
استراتژی های رقابتی در جهت ارتقاء و کارایی هستند ،به انجام آزمونی تجربی در صنعت
بانکداری خرد میپردازند.

1. Balance Scored Card
2. Earnings per Share
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روش پژوه  :باید گفت پژوهش حاور بر مبنای هدف ،کاربردی است و در آن ،از روش
توصیفی زمینه یا تحقیق پیمایشی استفاده شده است.
جامعه آماری در ای پژوهش ،مجموعه کارشناسان مرتب  ،مدیران میانی و مدیران
ارشد بانک دی مستقر در دفتر مرکزی است .برای محاسبه حجم نمونه آماری ویژگی
هایی نظیر محدود بودن حجم جامعه و دو ارزشی بودن ساختار متغیرهای فرویات،
مدنظر قرار گرفته است .لذا از رابطه زیر استفاده شد:
N(Z1/2 )2 pq

رابطه 4

(N 1)d2  (Z1/2 )2 pq
 34

)167  (1.96)2  (0.5  0.5

)166  (0 /15)2  (1.96)2  (0.5  0.5

n

n

با توجه به نتیجه محاسبات ،حداقل تعداد نمونه الزم در تحقیق حاور  91است.
علی رغم نرمال بودن توزی جامعه و نامعلوم بودن واریانس آن و اینکه تعداد نمونه بیش از
 91است ،قاعدتا ،میبایست فرویات با استفاده از توری نرمال آزمون می شد ،باای حال
با رعایت احتیاط از آزمون  tتک نمونهیی  4استفاده شد.
برای جم آوری افالعات درباره مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانهیی و برای
بررسی و آزمون فرویه های مدل ،وم بررسی اسناد از روش پرسشنامه استفاده شده
است.
برای دستیابی به  91نمونه 31 ،پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزی
گردید که از آنها  91مورد برگشت داده شد و مورد استفاده قرار گرفت.
در ای پژوهش پاسخ دهندگان بر اساس متغیرهایی نظیر جنسیت ،تحصیالت ،س و
نیز سطح سازمانی فبقه بندی شدند جدول . 3

1. One_ Sample T Test
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جدول  :2فراوانی میانگین سنی پاسخ دهندگان
موضوع اصلی

موضوع فرعی

فراوانی

میانگین سنی

زن

41

91

جنسیت

سطح تحصیالت

سطح سازمانی

مرد

31

14

کارشناسی

42

19

کارشناسی ارشد

46

93

کارشناس

39

93

مدیر میانی

3

12

مدیر ارشد

3

31

الزم به ذکر است که برای پاسخ های پرسشنامه از فیف لیکرت به شرح جدول 9
استفاده شد:
جدول  :9صفات کیفی و ارزش عددی گزينه های پرسشنامه
طیف کیفی
ارزش عددی

رابطه کامالً

رابطه

متكود

متكود

4

3

بدون رابطه
9

رابطه

رابطه کامالً

مستقیم

مستقیم

1

3

پایایی و اعتبار 4پرسشنامه در ای پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ به میزان %29/3
محاسبه شده است.
3
درخصوص روایی تحقیق حاور نیز باید گفت که با مطالعه و بررسی مبانی نظری
مووو  ،مجموعه ابعاد ،مولفه ها و شاخ هایی که با استراتژی های هنریک مرتب بودند
در قالب جدول پرسشنامه شناسایی شد .سپس بهمنظور کسب افمینان بیشتر از روایی
پرسشنامه ،نظر خبرگان ای صنعت نیز دریافت گردید و پس از جرح و تعدیل مکرر،
نهایتا ،پرسشنامه ای محقق ساخته تدوی شد.

1. Reliability
2. Validity
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يافتههای پژوه  :معماری آزمون فرویه اول پژوهش بهصورت زیر انجام شد
بی استراتژیهای تمایز اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود
ندارد
بی استراتژیهای تمایز اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود دارد

رابطه شماره 3

 H 0 :   3  0


H1 :   3  0 

H1:
H4:

 H 0 :   3


H1 :   3 

همچنی درجه آزادی n-4=91-4=99 :فاصله افمینان α=1,13 ،%33 :و آماره نیز
بهصورت ذیر محاسبه میشود:
4.0176  3
 21.147  0
0.28060
34

رابطه 9

x
s
n

t

t

جداول  :0آزمون  tتج نمونهيی برای پذيرش يا رد فرضیه اول پژوه
ارزش آزمون = 9
%33 Confidence Interval of the
Difference

باال
4/4436

اختالف میانگی

پایی
1/3435

4/14563

احتمال
معنیداری
1/111

df

9
9

T

/415
34

tamaioz

با توجه به اینکه  Sig. (3-tailed)=p value4=1,111<1,13=αاست ،دلیلی برای
تأیید  H1وجود ندارد؛ بنابرای بی استراتژیهای تمایز اجراشده در بانک دی و EPS
واقعی آن بانک رابطه وجود دارد.

 P-Value .1که آن را احتمال معنی داری برای یک آزمون می گویند ،کوچکترین مقداریست که می توان برای آلفا
درنظر گرفت به طوریکه فرض  H0رد شود.
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بنا به استدالل فوق ،آزمون فرویه دوم و سوم نیز به ترتیب با  t=43,159و
 t=49,514به رد فرض  H1منجر شد؛ یعنی بی استراتژیهای تمرکز و استراتژیهای
رهبری هزینه اجراشده در بانک دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود دارد.
در نهایت ،فرویه اصلی پژوهش یعنی« :بی استراتژیهای هنریک اجراشده در بانک
دی و  EPSواقعی آن بانک رابطه وجود دارد» تأیید میگردد.
برای بررسی صحت فرویات فوق از روش مستقل دیگری نیز استفاده شد و با بررسی
گزارشهای مالی حسابرسی شده بانک دی از ابتدای سال  23لغایت نیمه اول سال  34و
احصای اقالم ترازنامه ،صورت سود و زیان شامل دادههای موجود در یادداشتهای
توویحی ای گزارشها و نیز نسبتهای مالی خاص صنعت بانکداری ،به مقایسه روند
کمی ای اقالم با  EPSواقعی بانک فی  5دوره مالی پرداخته شد .سپس با مقایسه
تمامی اقالم مذکور با اقالم متناظر در  5بانک خصوصی برتر کشور 4در همان بازه زمانی
ووعیت رقابتی یکایک آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و در پایان با اخذ نظرات
خبرگان صنعت بانکداری و جرح و تعدیل نهایی ،شاخ های مالی و غیرمالی که از یکسو
نمایانگر هریک از استراتژی های تمایز ،تمرکز و رهبری هزینه بوده و از سویی دیگر
ووعیت رقابتیشان در صنعت بانکداری سنجیده شده است و نیز باال بودن احتمال وجود
رابطه همبستگی آنها با  EPSازفریق مقایسه تطبیقی نمودار روند آنها دادهها تحت
عنوان پنل مدیریتی گردآوری شد و در گام آخر از بی شاخ های فوق ،مهمتری
شاخ ها انتخا و با استفاده از آزمون کندال و اسپیرم وریب همبستگی آنها با
 EPSبه دست آمد.

 .1بانکهای پارسیان ،پاسارگاد ،اقتصاد نوین ،ملت ،تجارت ،صادرات ،انصار

استراتژیهای ژنریک اجراشده در بانک دی و روند رشد سود واقعي هر سهم آن بانک

شاخص های استراتژی رهبری هزينه

شاخص های استراتژی تمرکز

شاخص های استراتژی تمايز

جدول  :1پنم مديريتی استراتژیهای ژنريج
خدمات حرفهیی بانکی

سهم درآمدی شرکت اصلی از گروه «بانک دی»-سود زیان ناشی از سرمایه
گذاری در سهام شرکتها -سود سپرده های بلند مدت ریالی نزد بانکها-نسبت
درآمد غیرمشا به مجمو درآمدهای بانک-کارمزد دریافتی از محل سیستم
شتا -کارمزد ومانت نامههای صادره –نسبت -ROEنسبت کفایت سرمایه

شبکه و ارتبافات ملی و
بی المللی

هزینه تبلیغات و بازاریابی بانک-میزان تسهیالت دریافتی از سایر بانکها و
موسسات مالی اعتباری

شهرت و اعتبار ملی و بی
المللی

لوحها و تندیسهای ملی و بی المللی دریافتی-میزان روایت مشتریان از بانک

توانایی نوآوری محصول

معرفی حسا های سپردهگذاری ویژه –تنو تسهیالت –تنو خدمات ارزی –تنو
کارمزدهای دریافتی –قابلیتهای سامانههای بانکداری الکترونیک اینترنت بانک،
همراه بانک ،تلف بانک و- ...تعدادکارتهای الکترونیکی صادره -خدمات در
بانکداری اختصاصی -خدمات در بانکداری شرکتی

کارکنان توانمند و
بااستعداد

تعداد کارکنان متخص بانک دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر یا با سابقه
کاری بیش از  41سال -تعداد مقاالت و کتب منتشره و جوایز علمی دریافتی
توس کارکنان بانک-تعداد کارکنان نخبه بانک بر اساس تعریف انجم نخبگان
ایران

تمرکز به گروه خاصی از
مشتریان

نسبت تعداد حسا های افتتاح شده متعلق به اقشار خاص جامعه مانند
خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان و ایثارگران به کل حسا ها-درصد
سهامداران متعلق به اقشار خاص جامعه مانند خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان،
آزادگان و ایثارگران -درصد سهامداران حقیقی

تمرکز به بخشی از
کسبوکار

سهم بانک تعداد مشتریان ،درآمد حاصله از بازار هریک از  SBUهای صنعت
بانکداری اختصاصی ،شرکتی ،خرد ،الکترونیک

تمرکز به بازار جغرافیایی
خاص

ووعیت پراکندگی شعب ،خودپردازها و نیز دستگاههای  POSدر تهران ،سایر
استانها ،منافق آزاد تجاری و خارج از کشور

تالش فراوان برای کاهش
هزینه از فریق تجربه

تعداد تراکنشهای ناموفق و جرایم صادره از بانک مرکزی-سرانه هر فرد از جذ
سپردهها-سرانه هر فرد از اعطای تسهیالت-نسبت تسهیالت اعطایی به کل
داراییها-نسبت مجمو درآمدها به متوس داراییها –نسبت - ROAنسبت
داراییهای ثابت و وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام-مدت زمان ارائه خدمت
به مشتریان

کنترل شدید مخارج و
هزینه های جاری

هزینه آموزش و تحقیقات-هزینه سوخت ،روشنایی وآ -هزینه حمل ونقل-هزینه
ملزومات -هزینه ارتبافات و مخابرات-نسبت هزینههای اداری به متوس
داراییها-نسبت هزینههای اداری به متوس هزینهها

تدارک تجهیزات کارآمد

هزینه نگهداری داراییهای مشهود-هزینه استهالک-کارایی سیستم عملیات بانکی

کاهش هزینه های نهایی
مشتری

نرخ سود انوا تسهیالت اعطایی به مشتریان -نرخ سود انوا سپردههای جذ
شده از مشتریان-نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپردهها
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جدول  :6شاخصهای عملكردی منت ب بانج دی و مقايسه آنها با روند  EPSدر دورههای مالی
کد

F44

F43

استرا
تژی

شاخص های مهم

شهريور

آیر

اسفند

خرداد

آیر

اسفند

خرداد

83

83

83

31

31

31

35

نسبت درآمدهای
غیرمشا به مجمو
درآمدها

1

1/13

1/9

1/19

1/41

1/69

1/11

انوا تسهیالت و
مطالبات

3

9

9

3

6

3

3

انوا سپردهها
دیداری ،سرمایه
گذاری و سایر

44

44

43

3

44

46

46

F41

انوا کارمزد

9

3

3

1

3

3

3

F43

نسبت ROE

1/141

1/193

1/413

1/142

1/155

1/435

1/46

F34

درصد سهامداران
حقیقی

1,14

1,13

1/33

1/62

1/62

1/61

1/61

درصد سهم شعب
استانها

-

-

1/49

1/49

1/93

1/14

1/14

F94

F93

F49

تمایز

تمرکز
F33

نسبت هزینههای
اداری به متوس
هزینهها

4

1/36

1/21

1/35

1/31

1/21

1/5

سرانه هر فرد از
جذ سپردهها

4/344

9/661

6/533

41/214

43/231

44/339

45/935

سرانه هر فرد از
اعطای تسهیالت

35

4/264

5/513

6/293

3/326

1/619

6/945

F91

نسبت تسهیالت
اعطایی به کل
سپردهها

1/12

1/31

4/43

1/69

1/19

1/95

1/96

F93

نسبت ROA

1/143

1/136

1/133

1/115

1/19

1/16

1/113

سود هر سهم
EPS

41

99

449

31

55

315

31

F99

رهبری
هزینه
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جدول  : 7آزمون کندال و اسپیرمن برای تتیین شدت رابطه بین شاخصهای منت

ب با EPS
Correlati
ons

F93

F91

F99

F93

F94

F33

F34

F43

F41

F49

F43

F44

**.524

.339

-.931

.433

*-.331

.963

.313

**.356

.163

.191

.354

*.326

Kendall's
tau_b

**.229

.193

-.125

.351

-.313

.113

.393

**.334

.365

.169

.911

.665

'Spearman
s rho

نتایج مؤید وجود رابطه همبستگی بی استراتژیهای هنریک و  EPSبانک است.
نتیجهگیری و پیشنهادها :نتیجهای که از ای پژوهش استنباط میگردد آن است که
فرحریزی و اجرای نظام مدیریت استراتژی با رویکرد استراتژیهای هنریک برای بانکها
از جمله بانک دی ورورت دارد که درصورت تحقق ای مهم ،شاخ های مربوط به هر
یک از  1منظر کارت امتیازدهی متوازن  BSCیعنی «رشد و یادگیری»" ،فرایندهای
داخلی»« ،مشتری»«،مالی» و به خصوص  EPSافزایش خواهند یافت.
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