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بررسي عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالي بخش خصوصي توسط بانكها
تاریخ دریافت مقاله  11/50/66 :تاریخ پذیرش مقاله 11/56/59 :

ندا رزمی بنفشه ورق

چکیده
اين تحقيق درباره عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان
تهران می باشد .اين تحقيق براساس دسته بندی تحقيقات از نظر اهداف يک تحقيق کاربردی محسوب
میشود .و براساس روش اجرای تحقيق اين پژوهش از نظر دستهبندی تحقيقات تحقيقی از نوع توصيفی
پيمايشی میباشد .روش گردآوری اطالعات به صورت ميدانی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات به صورت
پرسشنامهای میباشد .در اين تحقيق برای تجزيه و تحليل دادهها از تکنيکهايی  ،anovaبرای آمار
استنباطی آزمون ،برای نرمال پذيری دادهها  t.و آزمون فريدمن برای رتبهبندی دادهها و ضريب همبستگی
برای تعيين کردن روابط بين متغيرها استفاده میکنيم و برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss
استفاده میکنيم .نرم افزار  spssيکی از استاندارترين نرم افزارها برای انجام تکنيکهای باال میباشد.

برای محاسبه پايايی اين پرسشنامهها آلفای کرونباخ را محاسبه مینمائيم ،در اين تحقيق ابتدا شاخصها
شناسايی شدند .و فرضيات تحقيق نيز بر اساس شاخصها طراحی گرديد و در نهايت با استفاده از
تکنيکهای آماری تمامی فرضيات مطرح شده اثبات شدند.

کلمات کلیدي
عوامل مالی -عوامل انسانی -شرايط فيزيکی -عوامل وابستگی سازمانی -عوامل خدماتی سازمانی

گروه حسابداری ،واحد يادگار امام خمينی(ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهر ری ،ايرانrazmi.neda@yahoo.com .
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مقدمه
تجهيز منابع همواره اصلیترين وظيفه سيستم بانکی بوده است .بانکها وجوه مازاد را جمعآوری و با
دادن وام به متقاضيان ،وظيفه سنتی خود يعنی واسطهگری را ميان سپردهگذاران و وامگيرندگان ايفا
مینمايند .معموالً در فعاليتهای يک بانک ،جذب منابع مالی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است ،زيرا
موفقيت در اين زمينه می تواند عاملی برای موفقيت در ساير زمينه ها باشد ،جذب منابع مالی برای هر
بانک و سيستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط میشود ،لذا
شناخت اين عوامل و ميزان تأثيرگذاری هر کدام از آنها برای موفقيت در اين زمينه مهم و اساسی است.
در اين فصل کليات تحقيق مورد بررسی قرار میگيرد .بخش خصوصی فعالترين بخش در حوزه اقتصاد
میباشد .و با سياستهای خصوصیسازی در کشور نقش اين بخش بسيار پررنگ شده است .و بانکها نيز
تعامالت زيادی را با اشخاص حقيقی و حقوقی در اين بخش دارند [1] .برطبق تئوریهای رشد اقتصادی،
سرمايه گذاری و تشکيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادی بوده و به عنوان متغيرهای اصلی برای
توليد و رشد اقتصادی مطرح هستند .برای اينکه سرمايه گذاری در اقتصاد انجام شود الزم است ابتدا
پسانداز صورت گيرد .برای نيل به اين مقصود ،قانون عمليات بانکی بدون ربا چارچوبی را پايه ريزی کرده
تا سپردههای مردم ازطريق نظام بانکی در جريان سرمايهگذاری قرار گيرد .به طور کلی بانکها در
اقتصادهايی نظير اقتصادايران که سيستم مالی آنها مبتنی بر بانک است ، ،سهم عمدهای در تجهيز و
تخصيص منابع مالی از طريق سپرده پذيری و اعطای تسهيالت دارند .نهادهای اقتصادی شامل بنگاهها،
خانوارها و دولتها هم با هر سطح ثروت ،با انگيزههای متفاوتی اقدام به پسانداز کرده و ترکيبی از
دارايیهای ذخيره کننده ارزش را انتخاب میکنند .که بازده مطمئن و مطلوبی را عايد آنها کند .همچنين
سپردههای اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی ،بخشی از شبه پول و نقدينگی است که ابزار سياستی برای
سياستگذاران پولی و بانکی محسوب شود .از اين منظر بررسی تحوالت حجم سپردههای بانکی و
شناسايی عوامل موثر بر ميزان شکل گيری آنها ،بواسطه دو کارکرد فوق(يعنی جنبه پس انداز و کسب
درآمد برای افراد و نظام بانکی که منابع الزم برای سرمايه گذاری را فراهم میکند به عالوه اينکه بخشی
از يک متغير سياستی مهم به حساب میآيد) از اهميت ويژهای در نزد پس اندازکنندگان ،مديران نظام
بانکی و سياستگذاران اقتصادی برخوردار است [2].اصول و موارد مطرح شده اهميت بخش خصوصی را
در حوزه اقتصاد مطرح مینمايد .بانکهای کشور نياز شديدی به منابع بخش خصوصی دارند .در سالهای
اخير با گسترش بانکها مخصوصا بانکهای خصوصی جذب منابع بخش خصوصی از اهميت ويژهای
برخوردار است .بانکها بدون جذب منابع مالی بخش خصوصی نمیتوانند به حيات مالی و اقتصادی خود
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ادامه دهند و چون بخش خصوصی قسمت اعظم فعاليتهای اقتصادی را دارا میباشد حوزه اقتصاد
هرکشور در بسياری از ابعاد پايبند بخش خصوصی میباشد و اهميت اين مساله را دو چندان میکند .در
اين تحقيق قصد بر اين است تا عوامل موثر بر جذب منابع بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران
مورد بررسی قرار گيرد.

مواد و روشها
برای بررسی ابعاد نوع تحقيق از منظر روش تحقيق و هدف ،اين تحقيق براساس دسته بندی تحقيقات
از نظر اهداف يک تحقيق کاربردی محسوب می شود .براساس روش اجرای تحقيق اين پژوهش از نظر
دسته بندی تحقيقات تحقيقی از نوع توصيفی پيمايشی میباشد .روش گردآوری اطالعات بصورت ميدانی
میباشد و از مطالعات کتابخانهای زير استفاده میشود .و از عمده مقاالت و تحقيقات مرتبط با اين موضوع
استفاده میکنيم .روشهاى ميدانى به روشهايى اطالق مىشود که محقق براى گردآورى اطالعات ناگزير
است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط ،و نيز برقرارى ارتباط مستقيم با واحد تحليل
يعنى افراد ،اعم از انسان ،مؤسسات ،سکونتگاه ها ،موردها و غيره ،اطالعات مورد نظر خود را گردآورى
کند .در واقع ،او بايد ابزار سنجش يا ظروف اطالعاتى خود را به ميدان ببرد و با پرسشگری ،مصاحبه،
مشاهده و تصويربردارى آنها را تکميل نمايد و سپس براى استخراج ،طبقهبندی ،و تجزيهوتحليل به محل
کار خود برگردد .ابزار گردآوری اطالعات به صورت پرسشنامهای میباشندکه با پخش کردن اين پرسشنامه
بين جامعه آماری دادههای خود را جمع آوری میکنيم .اصلیترين و پرکاربردترين ابزار گردآوری اطالعات
در هر تحقيق پيمايشی پرسشنامهها میباشد پرسشنامه شامل دستهای از پرسشهاست که برطبق اصول
خاصی تدوين گرديده است و به صورت کتبی به افراد ارائه میشود و پاسخگو بر اساس تشخيص خود
جوابها را در آن مینويسد .در پژوهشهايی که از پرسشنامه استفاده میشود اعضا نمونه يا جامعه با پر
کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبهای که خود آن را بر عهده داشتهاند شرکت
میکنند؛ به همين دليل سؤالها و راهنمايیهای مربوط به آن بايد به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد
تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نيز اجرا کند و بتواند افراد مورد نظر را در مشارکت ترغيب کند.
دستورالعمل ،سؤالها و راهنمايی آن بايد به گونهای طرح شود که افراد مورد نظر را به ادامه همکاری و
برگرداندن پرسشنامه عالقه مند نمايد؛ اين امر به خاطر عدم حضور مصاحبه گر واقعی برای توضيح بيشتر
و تشويق پاسخ دهنده است .بيشتر پرسشنامهها حاوی مطالبی هستند که به منظور اندازهگيری متغيرهای
وابسته و مستقل و ويژگیهای موردنياز تهيه و تدوين میشود.در اين تحقيق برای تجزيه و تحليل دادهها
از از تکنيکهايی  .anovaبرای آمار استنباطی آزمون .برای نرمال پذيری داده هاt.و آزمون فريدمن برای
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رتبه بندی دادهها و ضريب همبستگی برای تعيين کردن روابط بين متغيرها استفاده میکنيم و برای
تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  spssاستفاده میکنيم .نرم افزار  spssيکی از استاندارترين نرم افزارها
برای انجام تکنيکهای باال میباشد.
مباحث نظري
در دنيای امروز ،نقش بی بدليل بانکها در چرخه اقتصادی کشور که با جذب منابع سرگردان کوچک
و بزرگ و هدايت آن به سوی بخشهای توليدی به رشد و پيشرفت کشور کمک مینمايد ،بر کسی
پوشيده نيست .بانکها به عنوان مهمترين مؤسسات اقتصادی جامعه و اصيلترين شق بازار پول در اقتصاد،
وظيفه مديريت و تدارك نقدينگی و هدايت و کاناليزه کردن آن را به سمت فعاليتهای مولد و
سرمايهگذاری دارا میباشند ،به طوری که اهم نقدينگی اقتصاد جامعه بايد توسط نظام بانکی کشور برای
سرمايهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی هدايت و مديريت شود .اما آنچه مسلم است ،بانکداری
امروزه به عنوان مکمل برای پول و ارز ،يکی از مهمترين مؤلفههای است که در ابعاد اقتصادی ،زيرساخت
توسعه کشورها را فراهم مینمايد  .يعنی به موجب اصول اقتصادی ،پيشرفتی حاصل نخواهد شد ،مگر با
پس اندازهای هر چه بيشتر و به کارگيری هرچه مؤثرتر آن در جهت توسعه (عرفانی و همتی.)3131 ،
بخش خصوصی يکی از مهمترين ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است .اجرای
خط مشیهای دگرگونی در کشورهای در حال توسعه و همچنين در کشورهای سوسياليست سابق  ،از
اهميت ويژهای برخوردار است  .و بسياری از بانکهای خصوصی و دولتی در اين کشورها سعی دارند تا
منابع مالی اين بخش را به خود اختصاص دهند.افزايش سهم بخش غيردولتی در اقتصاد کشور با رويکرد
گسترش مالکيت و ارتقاء کارايی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی ،انسانی و فناوری ،افزايش
رقابتپذيری در اقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مديريت دولتی در تصدی فعاليتهای اقتصادی برخی از
اهداف نهايی اصل  44قانون اساسی است .در اين زمينه تحقق افزايش و تقويت زمينههای سرمايهگذاری
بخش غيردولتی با کنترل سهم بخش دولتی و نيز واگذاری سهم دولت از اقتصاد اين بخش مورد توجه
است .از اين رو توجه به بهبود نظام تأمين مالی با رويکرد توانمندسازی مالی بنگاههای بخش غير دولتی
با تأکيد بر سياستهای اصل  44قانون اساسی حائز اهميت است .رويکرد اصلی سياستهای کلی اصل
( )44قانون اساسی گذر از اقتصاد مبتنی بر مديريت و مالکيت دولتی به اقتصادی مبتنی بر فعاليت بخش
غيردولتی میباشد .يکی از پيشزمينههای چنين تحولی اين است بخش غيردولتی توان ايجاد و دستيابی
به منابع مالی مورد نياز برای فعاليتهای اقتصادی را داشته باشد .در واقع ساختار چند دهه گذشته
اقتصاد ايران که مبتنی بر مديريت دولتی يک سری از بنگاههای اقتصادی بود به طور طبيعی نقش دولت
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را در تأمين مالی اين بنگاهها پررنگ میساخت .ولی اصالحات در مالکيت و مديريت اين بنگاهها الزاماتی
را برای توانمندسازی آنها از منظر تأمين مالی میطلبد .در سالهای اخير و پس ابالغ سياستهای کلی
اصل ( ) 44قانون اساسی اقداماتی در جهت بهبود نظام تأمين مالی کشور به صورت اعم و تسهيل تأمين
مالی بنگاه های اقتصادی به طور اخص صورت گرفته است .اين فصل به طور خالصه بر روی بر کارکردهای
نظام تأمين مالی کشور و اقدامات از طرف ديگر ،اهميت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمين
مالی کشور از آنجا نشأت میگيرد که بخش مالی کارآمد ،نقش اساسی در تجهيز منابع برای سرمايهگذاری،
تشويق برای ورود و تجهيز سرمايه خارجی و همچنين بهينهسازی ساز و کار تخصيص منابع ايفا میکند
و يک نظام مالی توسعهيافته در يک کشور ،با تأمين مالی مناسب برای بخش حقيقی اقتصاد ،فرصتهای
مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود میآورد(.روستا و همکاران)44 :3131 ،
در دنيای بسيار رقابتی امروزين بانکداری به يکی از پيش نيازهای اساسی فعاليت موثر بنگاه های
اق تصادی و کسب و کارهای خرد و کالن فعال در جامعه تبديل شده است .يکی از مهمترين عوامل موثر
بر عملکرد بانک ها توانايی آنها در تامين مالی است .از اين رو يکی از حياتی ترين مسائل پيش روی بانک
ها چگونگی تامين منابع مالی و سپس تخصيص و توزيع آن در بخش های مختلف اقتصادی و ميان
فعاالن اقتصادی است .اين نقش مهم نظام بانکی در تجهيز منابع مالی و تخصيص بهينه آن در سيستم
اقتصادی باعث می شود که هرچه نظام بانکی در تجهيز منابع مالی و تخصيص آن در فضای رقابتی کاراتر
عمل کند ،آن گاه می توان شاهد کاهش هزينه های توليد ،بهبود توليد و اشتغال و رشد اقتصادی بود.
برعکس ،ناکارآمدی نظام بانکی در تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالی موجب اتالف منابع و رکود اقتصادی
خواهد شد(.سليمی بنی و همکاران)3131 ،
در بانکداری نوين مؤلفه های متعددی وجود دارند که برروند تجهيز منابع پولی بانکها ومؤسسات
مالی تأثير میگذارند .شناسايی وتعيين ميزان تأثير ونوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانکها در تجهيز
منابع پولی مقولهای مهم می باشد .امروزه شرايط و موقعيتهای مؤسسات مالی وبانکها با يکديگر يکسان
نيست وممکن است مؤلفههای تأثيرگذاربرتجهيزمنابع پولی حتی برای هر يک از شعب يک گروه بانکی
متفاوت باشد .مؤلفه های فناوری اطالعات وارتباطات ،مهارت ،نيروی انسانی شاغل در بانکها ،تنوع
وکيفيت خدمات بانکی ،رضايت مشتريان ازکارکنان ومطلوبيت محيط داخلی ومحل استقرار شعب در
بانکداری نوين ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهينه منابع پولی ازآنها استفاده میشود..شايد
بارزترين پديده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد .بانکها و مؤسسات مالی در گذشته از طريق
انجام عمليات بانکی به جذب منابع مالی میپرداختند .در حال حاضر بانکها مانند ساير سازمانها در
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سطح جهانی داد و ستد میکنند ،از طرفی با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب
منابع مالی تغييرات چشمگيری به وجود آمده است ،به نحوی که شبکههای اتوماسيون بانکی و بانکداری
اينترنتی يکی از مهمترين راههای تجهيز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی شدهاند .امروزه بانکها
برای افزايش قدرت نقدينگی و باال بردن کيفيت خدمات خود ،خدمات مالی غيربانکی نيز به مشتريان
ارائه میکنند و با خريد سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهایبيمه و معامالت ملکی در بازارهای غير
رسمی نيز فعاليت می کنند و منابع عمده ای را به سمت خود جذب مینمايند .واقعيتی که بانکها و
مؤسساتمالی در ايران نبايد از آن غافل باشند ايناست که دريک بازاررقابتی سالم جهانی ،منابعمالی چه
از طريق عمليات بانکی و چه از طريق فعاليتهایغيربانکی به راحتی قابل دسترسی نمیباشد .بانکها و
مؤسساتمالی برای انجام فعاليتهایبانکی مطابق استانداردهایجهانی و همچنين برای انجام فعاليتهای
مالی غيربانکی نياز به بسترسازی و انجام اصالحات اساسی در ساختار خود دارند .در عصر حاضر به دليل
وجود رقابت بين بانکها و مؤسسات مالی برای جذب بيشتر منابع ،تسلط بر مؤلفههای مؤثر بر تجهيز
منابع مالی اهميت ويژهای يافته است .جذب منابع مالی عالوه بر اينکه مهمترين رسالت مؤسسات مالی
و بانکها میباشد ،تأثير مهمی در تنظيم صحيح گردش پول و استقرار يک نظام پولی و اعتباری صحيح
و متناسب با برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد .مؤلفههای سختافزاری و نرمافزاری متعدد
باعث میشوند که جذب منابع مالی در بانکها ،با روشی صحيح و در مسيری مناسب انجام گيرد.

برنامهريزی و سياستگذاریمؤسساتمالی و بانکها در ايران میبايست براساس شرايط و موقعيتهای
خاص هر مؤسسه و بر پايه بررسیهای به عمل آمده از مؤلفههای مؤثر در جنب منابع مالی باشد( .کاتلر
و آرمسترانگ)93 :3133 ،
اگر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع ،گسترش و تحول در فعاليتهای اجتماعی و در نتيجه
پديدار شدن نيازهای جديد از عوامل مهم و اث رگذار در ايجاد و گسترش نهادهای مالی بودهاند ،ولی
توسعه و پيشرفتهای اقتصادی نيز يکی از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به شمار
میروند .در واقع نهادهای مالی جهت تسهيل در پيشرفتهای ديگر نهادهای اقتصادی شکل گرفتهاند و
لذا میتوان عنوان نمود ،وجود نهادها و بازارهای مالی پيشرفته همراه با به کارگيری روشهای نوين ،با
درجه توسعه يافتگی يک کشور ارتباط مستقيم دارد .در اين شرايط جذب بيشتر منابع مالی و رقابت مؤثر
در جذب اين منا بع توسط گروههای مختلف بانکی از (  Khazraموضوعاتی است که مورد توجه نهادهای
مالی و اعتباری قرار داشته و دارد ) از ديدگاه اقتصاددانان کالسيک ،بخش مالی ( 3شامل جريان وجوه
اعتبار و سرمايه از ناحيه پس اندازکنندگان و مؤسسات اعتباری و مالی و صاحبان سرمايه به طرف
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سرمايه گذاران و توليدکنندگان کاالها و خدمات و يا دولت است ).به همراه بخش واقعی (9که در واقع
بيانگر جريان کاالها و خدمات از توليدکنندگان به مصرفکنندگان و نيز نيرويکار از عرضهکنندگان به
سمت توليدکنندگان است) ،دو بخش يک اقتصاد را تشکيل میدهند .که اين وضعيت در مکاتب اقتصادی،
به دوگانگی کالسيکی معروف است و نشان دهنده دو بخش اصلی يک اقتصاد میباشد .اين دو بخش
اغلب به دو چرخ يک دو چرخه تشبيه میشود که بايد همگام با يکديگر رشد يابند و حرکت کنند و
نتيجه اين عمل همگامی و هم سويی ،همانا رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

ساختار مالکيت بانکها و نقش بنيادی آنها در اقتصاد ملی،يک متغير حياتی در فرآيند توسعه مالی
و رشد اقتصادی است .وظيفه اصلی بخش بانکداری ،تضمين اين مسأله است که منابع و اعتبارات مالی
به سوی پروژه هايی با بهره وری و کارآمدی بيشتر هدايت شود ،تا به رشد آينده کمک کند .نقش دولت
نيز در سيستم مالی ،تضمين اين امر است که بانکها از طريق قوانين و مقررات و نظارت دقيق خود ،اين
وظيفه حياتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند(Soteriou & Stavrindes, 2013: 28) .

سوابق تحقیق
تحقيقی تحت عنوان عوامل موثر بر جذب منابع سپردهای خصوصی در شبکه بانکهای تجاری و
تخصصی دولتی کشور توسط نظريان و مرجان در سال  3111انجام گرديد .در نهايت نتايج تحقيق به
شکل زير ارايه گرديد .در اين مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپردهای بخش خصوصی در
بانک های تجاری و تخصصی منتخب (دولتی) پرداخته شده است .الگوی برآورد بر اساس نظريه تقاضای
پول ميلتون فريدمن و ادبيات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغيرها بنا شده است .گروه
اول متغيرهای اقتصاد کالن شامل ،درآمد ملی ،نرخ سود ،نرخ ارز و شاخص بهای امالك و مستغالت و
گروه دوم متغيرهای مختص صنعت بانکداری شامل تعداد شعب ،حجم تسهيالت و تعداد پرسنل بانکها
است .دو مدل با استفاده از دادههای ساالنه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت
مدل دادههای تابلوئی متوازن برای سالهای 14برآورد شده است .نتايج تخمين نشان میدهد درآمد ملی،
نرخ سود واقعی و حجم تسهيالت اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای امالك و مستغالت اثر منفی بر روی
ميزان جذب سپردههای بخش خصوصی در شبکه بانکهای تجاری و تخصصی دولتی دارا است .تعداد
شعب و تعداد پرسنل نيز آثار معناداری روی ميزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.
تحقيقی تحت عنوان عوامل موثر بر جذب منابع خصوصی توسط بانکها در سال  3131توسط رحمتی
و منطقی انجام شد و نتايج تحقيق به شکل زير ارايه گرديد.
بانکها و موسسات مالی در گذشته از طريق انجام عمليات بانکی به جذب منابع مالی میپرداختند.
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در حال حاضر بانکها مانند ساير سازمانها در سطح جهانی داد و ستد میکنند .از طرفی با توسعه
با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها ،در جذب منابع مالی بانک ها تغييرات چشمگيری
به وجود آمده است .به نحوی که شبکههای اتوماسيون بانکی و بانکداری الکترونيکی و اينترنتی يکی از
مهمترين راههای تجهيز منابع مالی برای بانکها و موسسات مالی شدهاند
تحقيقی تحت عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی توسط بانکها با استفاده از روش
تحليل سلسله مراتبی توسط ابراهيمی و خيرآبادی در بانک پارسيان انجام گرديد .ونتايج تحقيق به شکل
زير ارايه گرديد.
با گسترش و توسعه روز افزون بانکها و موسسات مالی– اعتباری در کشور  ،دامنه انتخاب مشتريان
برای گزينش بانکها وسعت يافته و اين امر سبب افزايش رقابت بين بانکها در جذب مشتريان شده
است .شناخت نيازها و اولويتهای مشتريان و برآورده کردن آنها مهمترين عامل موفقيت در اين بازار
رقابتی است .از اين رو در اين تحقيق مهمترين عوامل موثر در جذب منابع مالی در بانکهای خصوصی
از طريق انجام يک تحقيق ميدانی شناسايی و اولويت بندی شده است
تحقيقی تحت عنوان بررسی رابطه کيفيت کاری کارکنان با جذب منابع مالی بانک تجارت تهران در
سال  3134توسط درويش انجام گرديد .ودرنهايت نتنايج تحقيق به شکل زير ارايه گرديد.
با توجه به اينکه بانک ها نقش مهم و اساسی را در تأمين مالی در کشور برعهده دارند از اهميت
کيفيت زندگی کاری کارکنان در بانک ها نمی توان چشم پوشی کرد.کيفيت زندگی کاری مجموعه شرايط
واقعی کار در سازمان است و نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت شاخص نشان میدهد.از
اهداف مهم بانکها بعنوان يکی از سازمان های اقتصادی و رقابتی افزايش جذب منابع و نهايتا سود آوری
بيشتر میباشد
تحقيقی تحت عنوان عوامل موثر بر جذب منابع سپردهای خصوصی در شبکه بانکهای تجاری و
تخصصی دولتی کشور در سال  3111توسطنظريان و اسماعيلی انجام گرديد .ونتايج تحقيق به شکل زير
ارايه گرديد.
در اين مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانکهای تجاری و
تخصصی منتخب(دولتی) پرداخته شده است.الگوی برآورد بر اساس نظريه تقاضای پول ميلتون فريدمن
و ادبيات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغيرها بنا شده است.گروه اول متغيرهای اقتصاد
کالن شامل،درآمد ملی،نرخ سود،نرخ ارز وشاخص بهای امالك و مستغالت و گروه دوم متغيرهای مختص
صنعت بانکداری تعداد شامل شعب،حجم تسهيالت و تعداد پرسنل بانکها است.دو مدل با استفاده از
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دادههای ساالنه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل دادههای تابلويی متوازن
برای سالهای  14-3131برآورده شده است .نتايج تخمين نشان میدهد درآمد ملی ،نرخ سود واقعی و
حجم تسهيالت اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای امالك و مستغالت اثر منفی بر روی ميزان جذب
سپردههای بخش خصوصی در شبکه بانکهای تجاری و تخصصی دولتی دارا است.تعداد شعب و تعداد
پرسنل نيز آثار معناداری روی ميزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

روش تجزیه و تحلیل
در اين تحقيق برای تجزيه و تحليل دادهها از از تکنيکهايی  .anovaبرای آمار استنباطی آزمون.
برای نرمال پذيری داده هاt.و آزمون فريدمن برای رتبه بندی داده ها و ضريب همبستگی برای تعيين
کردن روابط بين متغيرها استفاده میکنيم و برای تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  spssاستفاده
میکنيم .نرم افزار  spssيکی از استاندارترين نرم افزارها برای انجام تکنيکهای باال میباشد.
مدل تحقیق

عوامل و
شرایط
فیزیکی
عوامل
انسانی

عوامل
مالی

جذب
منابع
مالی

عوامل
وابستگی
سازمانی

عوامل
خدماتی
سازمانی
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بررسی توزیع فراوانی هریك از مولفه هاي پژوهش
جدول  3آمارههای توصيفی شامل ميانگين و انحراف معيار برای هر يک از عوامل موثر بر بهبود
جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران را نشان میدهند.
جدول  9میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق

متغير

ميانگين

انحراف معيار

عوامل و شرايط فيزيکی

3.7763

.59062

عوامل انسانی

3.3729

.87967

عوامل مالی

3.4407

.82676

عوامل وابستگی سازمانی

3.5102

.65872

عوامل خدمات سازمانی

3.5339

.83801

آمار استنباطی
بعد از توصيف متغيرها و پاسخ های بدست آمده از جامعه آماری در اين بخش به بررسی فرضيه های
مطرح شده و آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته می شود .تا بتوان با تحليل يافته ها ،صحت
و سقم فرضيات را از نظر آماری مورد بررسی قرار دهيم.

آزمون فرضیات
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
همانگونه که اشاره شد قبل از آزمون فرضيات تحقيق برای انتخاب نوع آماره به منظور آزمون فرضيات،
الزم است فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنف مورد بررسی قرار گيرد.
اين آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزيع دادههای يک متغير کمی مورد استفاده
قرار میگيرد .فرضهای آماری مربوط به توزيع نرمال به صورت زير مطرح می شود:
 :H1داده ها دارای توزيع نرمال هستند.
 :H3داده ها دارای توزيع نرمال نيستند.
اگر دادهها دارای توزيع نرمال بودند ،میتوان از آزمونهای پارامتريک نظير آزمون ميانگين يک جامعه،
دو جامعه يا چند جامعه و رگرسيون خطی استفاده نمود .اگر دادهها دارای توزيع نرمال نبودند از
آزمونهای ناپارامتريک استفاده میشود .آزمونهای ناپارامتريک معموال در مورد دادههايی با فراونی کم،
مورد استفاده قرار میگيرند.
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با توجه به جدول  ،9به دليل اينکه سطح معناداری متغيرهای تحقيق يعنی عوامل موثر بر بهبود
جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران بزرگتر از  5صدم است و نيز مقدار آماره
کولموگروف -اسميرنف بين  +3/34و  -3/34قرار دارد ،فرض صفر تاييد و ادعای نرمال بودن توزيع اين
متغيرها پذيرفته میشود.
جدول 6نتایج آزمون نرمال بودن

متغيرهای مورد مطالعه

آماره کولموگروف اسميرنف

سطح معنی داری

فرض نرمال بودن

عوامل و شرايط فيزيکی

3/933

1/143

نرمال است

عوامل انسانی

1/311

1/139

نرمال است

عوامل مالی

3/949

1/111

نرمال است

عوامل وابستگی سازمانی

3/954

1/114

نرمال است

عوامل خدمات سازمانی

1/315

1/914

نرمال است

لذا به منظور آزمون فرضيهها میتوان از آزمون  tتک نمونهای استفاده نمود.
آزمون  tتك نمونهاي
پس از وارد کردن دادههای پرسشنامه بدين صورت که طيف پنج گزينهای ليکرت را با اختصاص
مقادير  3تا  :3 ( 5کامالً مخالفم :9 ،مخالفم :1 ،بی تفاوتم :4 ،موافقم و  :5کامالً موافقم) را به مقياس
شبه فاصلهای تبديل کرديم ،برای آزمون فرضيههای تحقيق از آزمون ميانگين يک جامعه (آزمون)t
استفاده میکنيم .اين آزمون برای متغيرهای کمی به کار میرود و در مواردی برای تشخيص تاثير يا عدم
تاثير يک متغير(ها) در وضعيت مورد بررسی استفاده میشود .مثال جهت بررسی تاثير يا عدم تاثير تمام
متغيرهای تحقيق روی پديدهای معين ،از اين آزمون استفاده میکنيم ،به طوری که اگر ميانگين هر
متغير از حد معينی بيشتر بود ،آن متغير در پديده مورد نظر موثر تلقی میشود(.مغويینژاد)41 :3131 ،
از اين رو برای بررسی فرضيات تحقيق از آزمون فرض آماری ميانگين يک جامعه يا به عبارتی از
آزمون  tيک نمونه ای 3استفاده گرديده است که در واقع تفاوت بين ميانگين نمونه مورد بررسی را با
يک مقدار مفروض مورد آزمون قرار میدهد.
آزمون فرض:

H 1: μ = 3
H 3: μ ≠ 3
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بررسی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی توسط بانكها/رزمی بنفشه ورق
با توجه به اينکه تمامی سواالت پرسشنامه به صورت مستقيم طراحی شدهاند ،ميانگين به دست آمده
در بازه يک تا سه به معنای کم و بسيار کم و در بازه بيشتر از عدد سه ،به معنای وضعيت زياد و بسيارزياد
میباشد .به همين منظور برای کليه فرضيات فرض  H0و  H1را تعريف نموده و سپس با استفاده از
آزمون  ، tفرضيات را مورد آزمايش قرارداده و تحليل میکنيم .در ادامه نتايج حاصل از آزمون ميانگين
يک جامعه در افراد مورد بررسی مورد بحث قرار میگيرد.
آزمون فرضیه اول
 :H0عوامل و شرايط فيزيکی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران
تاثير گذار نيست.
 :H1عوامل و شرايط فيزيکی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران
تاثير گذار است.
جدول 9نتیجه آزمون فرضیه اول

آزمون  tتک نمونه ای
مقدار آزمون = 1
آماره
آزمون t

درجه
آزادی

عوامل و شرايط فيزيکی 342933

333

متغير

فاصله اطمينان  %35تفاضل
سطح معناداری(دو
ميانگين
نتيجه
دامنه)
حد باال
حد پايين
.111

.4414

.1141

تاييد شد

اکنون با توجه به خروجی اين آزمون (جدول  ،)31-4به تحليل نتايج آن میپردازيم .ستون اول از
سمت راست  ،متغير را نشان میدهد .ستون دوم آماره  tرا نمايش میدهد .ستون سوم درجه آزادی را
برای متغير عوامل و شرايط فيزيکی ارايه میکند .ستون چهارم معنی داری را نشان میدهد .با توجه به
اينکه مقدار سطح معنی داری برای متغير عوامل و شرايط فيزيکی ،کمتر از  5صدم است ،میتوان چنين
برداشت کرد که ميانگين متغير عوامل و شرايط فيزيکی ،اختالف معنی داری با عدد  1دارد .دو ستون
آخر حد پايين و باالی فاصله اطمينان  35درصدی را برای ميانگين اين متغير نشان میدهد .با توجه به
اينکه حدود باال و پايين اين متغير مثبت است ،ميانگين اين متغير از  1بيشتر است .در نتيجه با توجه به
حدود باال و پايين سطر آخر اين خروجی ،میتوان نتيجه گرفت که عوامل و شرايط فيزيکی بر بهبود
جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثير گذار است.
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بنابراين دليلی برای تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد میگردد.
آزمون فرضیه دوم
 :H0عوامل انسانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثيرگذار
نيست.
 :H1عوامل انسانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثيرگذار
است.
جدول -7نتیجه آزمون فرضیه دوم

آزمون  tتک نمونه ای
مقدار آزمون = 1
متغير
عوامل انسانی

آماره آزمون

درجه
آزادی

سطح معناداری(دو
دامنه)

42415

333

.111

t

فاصله اطمينان  %35تفاضل
ميانگين
حد پايين

حد باال

.9395

.5111

نتيجه
تاييد شد

اکنون با توجه به خروجی اين آزمون (جدول  ،)34-4به تحليل نتايج آن میپردازيم .ستون اول از
سمت راست ،متغير را نشان میدهد .ستون دوم آماره  tرا نمايش میدهد .ستون سوم درجه آزادی را
برای متغير عوامل انسانی ارايه میکند .ستون چهارم معنی داری را نشان میدهد .با توجه به اينکه مقدار
سطح معنی داری برای متغير عوامل انسانی ،کمتر از  5صدم است ،میتوان چنين برداشت کرد که
ميانگين متغير عوامل انسانی ،اختالف معنی داری با عدد  1دارد .دو ستون آخر حد پايين و باالی فاصله
اطمينان  35درصدی را برای ميانگين اين متغير نشان میدهد .با توجه به اينکه حدود باال و پايين اين
متغير مثبت است ،ميانگين اين متغير از  1بيشتر است .در نتيجه با توجه به حدود باال و پايين سطر
آخر اين خروجی ،میتوان نتيجه گرفت که عوامل انسانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در
بانک سامان استان تهران تاثير گذار است.
بنابراين دليلی برای تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد
میگردد.
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بررسی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی توسط بانكها/رزمی بنفشه ورق

آزمون فرضیه سوم
 :H0عوامل مالی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثيرگذار
نيست.
 :H1عوامل مالی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثيرگذار
است.
جدول 0نتیجه آزمون فرضیه سوم

آزمون  tتک نمونه ای
مقدار آزمون = 1
متغير
عوامل مالی

آماره آزمون

درجه
آزادی

سطح معناداری(دو
دامنه)

52331
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.111

t

فاصله اطمينان  %35تفاضل
ميانگين
حد پايين

حد باال

.9133

.5334

نتيجه
تاييد شد

اکنون با توجه به خروجی اين آزمون (جدول  ،)35-4به تحليل نتايج آن میپردازيم .ستون اول از
سمت راست  ،متغير را نشان میدهد .ستون دوم آماره  tرا نمايش میدهد .ستون سوم درجه آزادی را
برای متغير عوامل مالی ارايه میکند .ستون چهارم معنی داری را نشان میدهد .با توجه به اينکه مقدار
سطح معنی داری برای متغير عوامل مالی  ،کمتر از  5صدم است ،میتوان چنين برداشت کرد که ميانگين
متغير عوامل مالی ،اختالف معنی داری با عدد  1دارد .دو ستون آخر حد پايين و باالی فاصله اطمينان
 35درصدی را برای ميانگين اين متغير نشان میدهد .با توجه به اينکه حدود باال و پايين اين متغير
مثبت است ،ميانگين اين متغير از  1بيشتر است .در نتيجه با توجه به حدود باال و پايين سطر آخر اين
خروجی ،میتوان نتيجه گرفت که عوامل مالی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان
استان تهران تاثير گذار است.
بنابراين دليلی برای تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد میگردد.
آزمون فرضیه چهارم

901
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 :H0عوامل وابستگی سازمانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان
تهران تاثير گذار نيست.
 :H1عوامل وابستگی سازمانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان
تهران تاثير گذار است.
جدول 6نتیجه آزمون فرضیه چهارم

آزمون  tتک نمونه ای
مقدار آزمون = 1
متغير

آماره
آزمون t

عوامل وابستگی سازمانی

12431

فاصله اطمينان  %35تفاضل
درجه سطح معناداری(دو
ميانگين
دامنه)
آزادی
حد باال
حد پايين
333

.111

.1313

.4111

نتيجه
تاييد شد

اکنون با توجه به خروجی اين آزمون (جدول  ،)34-4به تحليل نتايج آن میپردازيم .ستون اول از
سمت راست  ،متغير را نشان میدهد .ستون دوم آماره  tرا نمايش میدهد .ستون سوم درجه آزادی را
برای متغير عوامل وابستگی سازمانی ارايه میکند .ستون چهارم معنی داری را نشان میدهد .با توجه به
اينکه مقدار سطح معنی داری برای متغير عوامل وابستگی سازمانی ،کمتر از  5درصد است ،میتوان
چنين برداشت کرد که ميانگين متغير عوامل وابستگی سازمانی ،اختالف معنی داری با عدد  1دارد .دو
ستون آخر حد پايين و باالی فاصله اطمينان  35درصدی را برای ميانگين اين متغير نشان میدهد .با
توجه به اينکه حدود باال و پايين اين متغير مثبت است ،ميانگين اين متغير از  1بيشتر است .در نتيجه
با توجه به حدود باال و پايين سطر آخر اين خروجی ،میتوان نتيجه گرفت که عوامل وابستگی سازمانی
بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثير گذار است.
بنابراين دليلی برای تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد
میگردد.
آزمون فرضیه پنجم
 :H0عوامل خدماتی سازمانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران
تاثير گذار نيست.
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 :H1عوامل خدماتی سازمانی بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران
تاثير گذار است.

جدول 4نتیجه آزمون فرضیه پنجم

آزمون  tتک نمونه ای
مقدار آزمون = 1
متغير
عوامل خدماتی سازمانی

فاصله اطمينان  %35تفاضل
آماره درجه سطح معناداری(دو
ميانگين
نتيجه
دامنه)
آزمون  tآزادی
حد باال
حد پايين
42393

333

.111

.1133

.4143

تاييد شد

اکنون با توجه به خروجی اين آزمون (جدول  ،)33-4به تحليل نتايج آن میپردازيم .ستون اول از
سمت راست  ،متغير را نشان میدهد .ستون دوم آماره  tرا نمايش میدهد .ستون سوم درجه آزادی را
برای متغير عوامل خدماتی سازمانی ارايه میکند .ستون چهارم معنی داری را نشان میدهد .با توجه به
اينکه مقدار سطح معنی داری برای متغير عوامل خدماتی سازمانی ،کمتر از  5درصد است ،میتوان چنين
برداشت کرد که ميانگين متغير عوامل خدماتی سازمانی ،اختالف معنی داری با عدد  1دارد .دو ستون
آخر حد پايين و باالی فاصله اطمينان  35درصدی را برای ميانگين اين متغير نشان میدهد .با توجه به
اينکه حدود باال و پايين اين متغير مثبت است ،ميانگين اين متغير از  1بيشتر است .در نتيجه با توجه به
حدود باال و پايين سطر آخر اين خروجی ،میتوان نتيجه گرفت که عوامل خدماتی سازمانی بر بهبود
جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران تاثير گذار است.
بنابراين دليلی برای تائيد فرضيه  H0وجود نداشته ،لذا فرضيه  H0رد و فرضيه  H1تائيد میگردد.
آزمون فریدمن
در اين پژوهش به منظور اولويت بندی بين متغير ها از آزمون فريدمن استفاده شده است .آزمون
فريدمن جهت اولويت بندی و رتبه بندی متغير ها بر اساس بيشترين تاثير بر متغير وابسته می باشد .اين
آزمون که به نام ابداع کننده آن ميلتن فريدمن اقتصاددان معروف نامگذاری شده است در واقع برای
مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه های آنها است .ما در اين پژوهش از اين آزمون استفاده نموديم
969
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تا متغير های مستقل تحقيق را بر اساس متغير وابسته بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک
سامان استان تهران اولويت بندی نماييم.

فرض صفر و فرض يک در اين آزمون بصورت زير می باشد:

 : H0ميانگين رتبه ها يکسان است
 : H1حداقل ،دو رتبه دارای ميانگين متفاوتی می باشد.
 اولويت بندی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالینتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجی میباشد .خروجی اول (جدول  )31-4آمار توصيفی است که
ميانگين رتبههای هر متغير را نشان میدهد.
جدول  8نتایج آزمون فریدمن بر اساس عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی

متغير

ميانگين بدست آمده

رتبه

عوامل و شرايط فيزيکی
عوامل انسانی
عوامل مالی
عوامل وابستگی سازمانی
عوامل خدمات سازمانی

3.67

3
5
4
1
9

2.61
2.69
2.94
3.08

خروجی دوم (جدول  )3به ترتيب تعداد دادههای هر متغير ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و سطح
معنیداری میباشد .به دليل اين که سطح معنیداری کمتر از  5صدم است ،بنابراين فرضصفر(اولويتهای
ابعاد يکسان است) رد شده و ادعای يکسان بودن رتبه (اولويت) اين زيرمولفهها پذيرفته نمیشود.
جدول  1بررسی شاخص هاي آزمون فریدمن

حجم نمونه

درجه آزادی

آماره کای دو

سطح معنی داری

331

4

15/191
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همانگونه که در جدول  31آمده است ،بر اساس آزمون فريدمن برای رتبه بندی نسبت به متغير
وابسته بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی در بانک سامان استان تهران ،در سطح اطمينان  95درصد
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رتبههای اول تا سوم به ترتيب مربوط به عوامل و شرايط فيزيکی ،عوامل خدمات سازمانی ،عوامل وابستگی
سازمانی و رتبه آخر نيز مربوط به منغير عوامل انسانی میباشد.

 اولويت بندی شاخص های متغير عوامل و شرايط فيزيکینتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجی میباشد .خروجی اول (جدول  )31آمار توصيفی است که
ميانگين رتبههای هر شاخص را نشان میدهد.
جدول  95اولویت بندي شاخص هاي متغیر عوامل و شرایط فیزیکی

شاخص

ميانگين بدست آمده

رتبه

PH1

2.63

PH2

2.44

PH3

3.44

PH4

3.17

PH5

3.31

4
5
3
1
9

خروجی دوم (جدول  )33به ترتيب تعداد دادههای هر شاخص ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و
سطح معنی داری میباشد .به دليل اين که سطح معنی داری کمتر از  5صدم است ،بنابراين فرض صفر
رد شده و ادعای يکسان بودن رتبه اين زيرمولفهها پذيرفته نمیشود.
جدول  99بررسی شاخص هاي آزمون فریدمن

حجم نمونه

درجه آزادی

آماره کای دو

سطح معنی داری

331

4

43/411

.111

لذا با توجه به ميانگينهای ارائه شده در جدول  ،33در سطح اطمينان  95درصد زيرمولفه شماره
 ،PH3بيشترين تاثير و زيرمولفه شماره  ،PH2کمترين تاثير را بر متغير عوامل و شرايط فيزيکی دارند.
 اولويت بندی شاخص های متغير عوامل انسانینتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجی می باشد .خروجی اول (جدول  )39آمار توصيفی است که
ميانگين رتبه های هر شاخص را نشان میدهد.
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جدول  96اولویت بندي شاخص هاي متغیر عوامل انسانی

شاخص

ميانگين بدست آمده

رتبه

HU1

3.58

HU2

3.82

HU3

4.13

HU4

3.25

HU5

3.31

HU6

2.90

1
9
3
5
4
4

خروجی دوم (جدول  )31به ترتيب تعداد دادههای هر شاخص ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و
سطح معنی داری می باشد .به دليل اين که سطح معنی داری کمتر از  5صدم است ،بنابراين فرض صفر
رد شده و ادعای يکسان بودن رتبه اين زيرمولفه ها پذيرفته نمیشود.
جدول  99بررسی شاخص هاي آزمون فریدمن

حجم نمونه

درجه آزادی

آماره کای دو

سطح معنی داری

331

5

55/434

.111

لذا با توجه به ميانگينهای ارائه شده در جدول  31در سطح اطمينان  95درصد زيرمولفه شماره
 ،HU3بيشترين تاثير و زيرمولفه شماره  ،HU6کمترين تاثير را بر متغير عوامل انسانی دارند.
 اولويت بندی شاخصهای متغير عوامل مالینتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجی میباشد .خروجی اول (جدول  )34آمار توصيفی است که
ميانگين رتبه های هر شاخص را نشان میدهد.
جدول  97اولویت بندي شاخص هاي متغیر عوامل مالی

شاخص

ميانگين بدست آمده

رتبه
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FI1

1.59

FI2

2.20

FI3

2.21

1
9
3

خروجی دوم (جدول  )35به ترتيب تعداد داده های هر شاخص ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و
سطح معنی داری میباشد .به دليل اين که سطح معنی داری کمتر از  5صدم است ،بنابراين فرض صفر
رد شده و ادعای يکسان بودن رتبه اين زيرمولفهها پذيرفته نمیشود.
جدول  90بررسی شاخص هاي آزمون فریدمن

حجم نمونه

درجه آزادی

آماره کای دو

سطح معنی داری

331

9

45/314

.111

لذا با توجه به ميانگينهای ارائه شده در جدول  35در سطح اطمينان  95درصد زيرمولفه شماره
 ،FI3بيشترين تاثير و زيرمولفه شماره  ،FI1کمترين تاثير را بر متغير عوامل مالی دارند.
 اولويت بندی شاخصهای متغير عوامل وابستگی سازمانینتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجی میباشد .خروجی اول (جدول  )34آمار توصيفی است که
ميانگين رتبههای هر شاخص را نشان میدهد.
جدول  96اولویت بندي شاخص هاي متغیر عوامل وابستگی سازمانی

شاخص

ميانگين بدست آمده

رتبه

OA1

2.82

OA2

3.42

OA3

2.64

OA4

3.31

OA5

2.81

1
3
5
9
4

خروجی دوم (جدول  )33به ترتيب تعداد دادههای هر شاخص ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و
سطح معنی داری میباشد .به دليل اين که سطح معنی داری کمتر از  5صدم است ،بنابراين فرض صفر
رد شده و ادعای يکسان بودن رتبه اين زيرمولفهها پذيرفته نمیشود.
جدول  94بررسی شاخص هاي آزمون فریدمن
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حجم نمونه

درجه آزادی

آماره کای دو

سطح معنی داری

331

4

11/141

.111

لذا با توجه به ميانگين های ارائه شده در جدول  ،34در سطح اطمينان  95درصد زيرمولفه شماره
 ،OA2بيشترين تاثير و زيرمولفه شماره  ،OA3کمترين تاثير را بر متغير عوامل وابستگی سازمانی دارند.
 اولويت بندی شاخص های متغير عوامل خدمات سازمانینتيجه آزمون فريدمن ،شامل دو خروجی میباشد .خروجی اول (جدول  )31آمار توصيفی است که
ميانگين رتبه های هر شاخص را نشان میدهد.
جدول  98اولویت بندي شاخص هاي متغیر عوامل خدمات سازمانی

شاخص

ميانگين بدست آمده

رتبه

OS1

2.69

OS2

2.81

OS3

3.25

OS4

3.08

OS5

3.18

5
4
3
1
9

خروجی دوم (جدول  )33به ترتيب تعداد دادههای هر شاخص ،مقدار آماره کای دو ،درجه آزادی و
سطح معنی داری میباشد .به دليل اين که سطح معنی داری کمتر از  5صدم است ،بنابراين فرض صفر
رد شده و ادعای يکسان بودن رتبه اين زيرمولفهها پذيرفته نمیشود.
جدول  91بررسی شاخص هاي آزمون فریدمن

حجم نمونه

درجه آزادی

آماره کای دو

سطح معنی داری

331

4

91/495

.111

لذا با توجه به ميانگينهای ارائه شده در جدول  ،31در سطح اطمينان  95درصد زيرمولفه شماره
 ،OS3بيشترين تاثير و زيرمولفه شماره  ،OS1کمترين تاثير را بر متغير عوامل خدمات سازمانی دارند.
نتیجه گیري و پیشنهادات
در بانکداری نوين مؤلفه های متعددی وجود دارند که برروند تجهيز منابع پولی بانکها ومؤسسات
مالی تأثير میگذارند .شناسايی وتعيين ميزان تأثير ونوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانکها در تجهيز
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منابع پولی مقولهای مهم می باشد .امروزه شرايط و موقعيتهای مؤسسات مالی وبانکها با يکديگر يکسان
نيست وممکن است مؤلفههای تأثيرگذاربرتجهيزمنابع پولی حتی برای هر يک از شعب يک گروه بانکی
متفاوت باشد.در اين تحقيق براساس نتايج بدست آمده پيشنهادات زير ارايه ميگردد.
پیشنهاد براي فرضیه اول(عوامل مالی)
 تجهيز منابع پولی در بانکداری نوين :تجهيز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی
روی آورد و داد و ستد و مبادله کاال را شروع کرد ،آغاز شد و همواره اصلیترين وظيفه سيستم بانکی
بوده است.
 تنوع خدمات بانکی :بانکها برای ارايه خدمات نوين و محصوالت جديد ،نياز به بازاريابی نوين
علمی دارند .شناسايی مشتريان و نيازهای متنوع آنها ،با بازاريابی نوين امکان پذير است.
 ريسک نرخ سود مالی :تأثير نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غيرقابل انکار است .بررسی نسبت
تسهيالت به سپردههای سرمايه گذاری که بيانگر دارايیها و بدهیهای حساس به نرخ سود است ،بسيار
ضروری به نظر میرسد.
 ريسک نقدينگی :ريسک نقدينگی به دليل کمبود و عدم اطمينان در ميزان نقدينگی بانک ايجاد
میشود .کفايت موجودی نقد باعث میشود که امکان پرداخت تعهدات و نيازهای نقدينگی سپردهگذاران
در زمان مناسب فراهم شود.
پیشنهاد براي فرضیه دوم(عوامل انسانی)
 رضايت مشتريان از کارکنان بانک :کارکنان ،مهمترين سرمايه هر سازمان میباشند و در واقع،
کارکنان پل ارتباطی بين سازمان و مشتريان هستند.
 مطلوبيت محيط داخلی بانک  :يک محيط خوب ،میتواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزايش
توان و بهرهوری آنان اثرگذار باشد.
 بهرهوری کارکنان :بانکهای موفق معموالً سرانه دارايی و سود خالص باالتری دارند .يکی از
سياستهای موفق در اين رابطه ،انتصاب مديران اليق ،شايسته و دانای بانکی و تقويت روحيه انگيزشی
کارکنان است تا کارکنان با بهره وری باالتر حقوق و مزايای بيشتری را دريافت کنند.
پیشنهاد براي فرضیه سوم(عوامل فیزیکی)
 رشد :رشد دارايیها ،سپردهها و وامهای بانکهای موفق بيش از متوسط صنعت است که منعکس
کننده مديريت جسورانه ( )Aggressive Managementيا مقبوليت بيشتر خدمات نزد مشتری است.
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 اهرم مالی :استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهينه منابع بدهی جهت تأمين مالی در مقابل اتکای
زياد به سرمايه( میتواند يکی از محركهای اصلی سودآوری باشد.
 ساختار سپردهها :بانکهايی سودآوری بااليی خواهند داشت که سپردههای ديداری بيشتری را
نسبت به ساير بانکها جذب کنند .بانکها با بازاريابی و سياستهای خاص خود سعی بر جمعآوری وجوه
سرگردان جامعه دارند تا سهم بيشتری از سپردهها ،به ويژه سپردههای ديداری را به خود اختصاص دهند.
ساختار سپردههای بانک نسبت به ساير رقبای بانکی بايد به گونهای باشد که انگيزه و اشتياق مشتريان
را در انتخاب هر کدام از آنها بيشتر کند که خود نوعی بازاريابی و تبليغات است.
 بهينه گزينی(: )Benchmarkingبهينه گزينی ،يکی از روش های مرسوم جهت تعيين اهداف
و نيز ارزيابی برنامهها و عملکرد است
پیشنهاد براي فرضیه چهارم(عوامل خدماتی سازمانی)
 اندازه بانک :اندازه ،يکی از عوامل سودآوری است .به نظر میرسد که در صورت وجود بستر مناسب
برای رشد ،هر چقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بيشتر استفاده کند ،بازدهی سهام داران ( Return

 )on Equity-ROEافزايش میيابد.
 ريسک اعتباری :عدم بازپرداخت بدهی توسط دريافتکنندگان تسهيالت در موعد سررسيد ،اساس
ريسک اعتباری را تشکيل میدهد .ريسک اعتباری را میتوان احتمال تعويق ،مشکوك الوصول يا الوصول
شدن بخشی از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دليل عوامل داخلی(مانند ضعف مديريت اعتباری،
کنترلهای داخلی ،پيگيری و نظارت) يا عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی ،بحران و  ) ...تعريف کرد.
 توسعه درآمدهای کارمزد :يک عنصر کليدی استراتژیهای بانکی برای افزايش سودآوری در
سالهای اخير ،در محيط کشورهای توسعه يافته ،گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است ،به گونهای که
برخی از کارمزدها ،مشتريان را در راستای بهره مندی و نهادينه نمودن استفاده از خدمات الکترونيک
سوق داده واز ازدحام شعب هم کاسته است.

968

بررسی عوامل موثر بر بهبود جذب منابع مالی بخش خصوصی توسط بانكها/رزمی بنفشه ورق

منابع
 )3اکرامی ،احمد ( ،)3131ارتباط بين کيفيت خدمات دريافتی کارکنان سازمان با قابليت خدمترسانی
آنها به مشتری(پايان نامه کارشناسی ارشد) ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايی .
 )9حسينی مقدم ،مريم السادات ( ،) 3139بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونيکی در نظام
بانکی کشور از ديدگاه مديران و کارکنان خبره بانکی ،نشريه علمی تخصصی روند ،شمارههای ،41-43
بانک مرکزی ايران .
 )1روستا ،احمد،ونوس،داور وابراهيمی ،عبدالحميد (  ،)3131مديريت بازاريابی ،چاپ پنجم ،تهران،
انتشارات سمت .
 )4زريباف ،مهدی ( ،) 3131بانکداری نوين ضرورتی در خردنگری بانکداری ،مجله تازههای اقتصاد ،شماره
 ،319بانک مرکزی ايران .
 )5کاتلر ،ف و آرمسترانگ ،گ ،ترجمه علی پارسائيان ( ،)3133اصول بازاريابی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
دبستان .
 )4ونوس ،داور و صفاريان ،ميترا ( ،)3131روشهای کاربردی بازاريابی خدمات بانکی برای بانکهای ايرانی،
چاپ سوم ،تهران ،انتشارات نگاه دانش .
 )3هدايتی ،علی اصغر ،کلهر ،حسن ،سفری ،علی اصغر و بهمنی ،محمود ( ،)3131عمليات بانکی داخلی
 9ـ تخصيص منابع ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات مؤسسه عالی بانکداری .
 )1هفرنان ،شالك ،ترجمه علی پارسائيان و عليرضا شيرانی ( )3139بانکداری نوين در تئوری و عمل،
چاپ اول ،تهران ،انتشارات بانک سپه.
 )3بهرامی،مهناز ،) 3131 ( ،بررسی رتبه بندی  CAMELدر بان کهای اسالمی ،مجموعه سخنرانی ها
و مقاالت سيزدهمين همايش بانکداری اسالمی ،تهران.
 )31عباسقلی پور ،محسن  ،3133عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها ،بانک و اقتصاد ،شماره ،314
صص .15-94
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 )33عرفانی ،عليرضا .همتی ،مرضيه  ،3133رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش
تاسيس  ،TOPSISدوفصلنامه اقتصاد پولی ،مالی(دانش وتوسعه سابق) دوره جديد ،سال بيست
ويکم،شمارة  ،1پاييز و زمستان ،3133صص .14-49
 )39سليمی بنی ،صادق .عسگری ،ناصر .خوش منظر فاروجی ،جواد  ،3131ارزيابی و رتبه بندی رابطه
بانکداری الکترونيکی و ظرفيت جذب منابع مال بانک ،بانک انصار تهران ،پژوهش های مديريت منابع
انسانی ،دوره  ،4شماره ،9تابستان  ،3131صص ..44-41
 )31ابراهيمی ،عبدالحميد و همکاران ( .)3134مديريت بازاريابی ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ دوم.
 )34باقری ،حسن )3139( ،تحليل عوامل مؤثر بر سودآوری بانکهای تجاری (مطالعه موردی :بانک رفاه)
مجله تحقيقات مالی ،شماره .93
 )35تحويلداری ،م .)3133( .تحليل عوامل مؤ ثر بر جذب مشتری .مجله بانک و اقتصاد ،شماره .31
 )34حسينی ،حسن ( .)3111جايگاه تبليغات بازرگانی در شبکه بانکی کشور .فصلنامه بانک صادرات.
 )33حسينی ،مقدم مريم السادات .)3131( ،بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونيکی در نظام
ب انکی کشور از ديدگاه مديران و کارکنان خبره بانکی ،نشريه علمی تخصصی روند ،بانک مرکزی ايران.
شماره های .43-41
 )31خاوری ،ميالدی ( .)3113ابهام در رعايت حقوق شهروندی توسط بانکها .جهان نيوز
 )33خضرا ،ن .)3113( .بررسی عوامل مؤثر بر تجهيز منابع مالی کشور .روزنامه سرمايه .شماره .153
 )91رازانی ،ب .)3139( .بررسی و معرفی روشهای جديد و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت
استان لرستان .پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد واحد خوراسکان.
 )93رسول اف .)3131( ،سيستم سنتی بانکی ،تکاپوی پرداخت هزينههای ورود به تجرت جهانی را
نخواهد کرد ،دو هفته نامه برزگر سال بيست و ششم ،شماره  35 ،343شهريور.
 )99رمضانی ،ع .) 3134( .بررسی عوامل مؤثر بر تجهيز منابع بانک سپه استان گلستان .پايان نامه
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