چکیده
یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار ،بانکداری پایدار میباشد که
بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .برای موفقیت
در نیل به اهداف بانکداری پایدار الزم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهومسازی
شوند .این مقاله با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار انجام شده است.
مقاله حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و با رویکردی پیمایشی -مقطعی
انجام شده است .برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمساختار یافته و پرسشنامه

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت

خبرگانی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک

بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته

مرکزی میباشد که به روش هدفمند ،نمونهای از میان این خبرگان انتخاب شده است.
روش شناسی تحقیق ،رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است .در مرحله کیفی ،از روش تحلیل
مضامین (تِم) برای شناخت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار استفاده شده است.
سپس در مرحله کمی ،عوامل شناسایی شده براساس روش دلفی فازی و سوارا غربالگری
و تعیین اولویت شده است .نتایج نشان داده عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در سه
محور عوامل درونداد ،عوامل فرآیندی و عوامل برونداد قابل دستهبندی میباشند .از
میان عوامل ،پشتیبانی از کارآفرینان ،مدیریت بازاریابی ،وضع مقررات روشن و ارزیابی

علیرضا علی احمدی (نویسنده مسئول)

فرآیندها از بیشترین اهمیت در حوزه بانکداری پایدار برخوردار هستند.

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران
pe@iust.ac.ir
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مقدمه
سیستم بانکی و موسسات مالی نقش اساسی در سیاستهای دولت و عملکرد اقتصادی

میر حمید تقوی

در عرضه خدمترسانی عمومی به شهروندان را در همه صنایع و اشکال تجارت ایفا

دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و

میکند .اهداف دولت در ارائه خدمات عمومی به افراد به منابع مالی که از سیستم بانکی

فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران

تامین میشود وابسته است .اکنون که دولتها و جوامع به سوی اهداف توسعه پایدار
حرکت میکنند ،پشتیبانی مالی از این توسعه از طریق سیستم بانکی با عنوان بانکداری
پایدار مورد مطالعه قرار میگیرد (یوکن .)2010 ،بانکداری پایدار رویکردی در جهت
پشتیبانی از اهداف نوآورانه شرکت های پیشرو است که به دنبال ارائه خدمات و
محصوالتی در راستای تامین رسالت های اجتماعی و اقتصاد سبز توسعه پیدا کردهاند.
راهبرد اصلی بانکداری پایدار حمایت همزمان از توسعه اقتصادی و تامین منابع آینده
جهان است (بوما و همکاران .)2017 ،از آنجاییکه مسئولیت اجتماعی شرکتها افزایش
چشمگیری یافته است در نتیجه شرکتها در صدد توسعه محصوالت و خدماتی نوآورانه
هستند که با اهداف پایداری و حفظ منابع سازگار باشند .این توسعه جدید خود مستلزم
منابع مالی است .تامین منابع مالی الزم در بحث بانکداری پایدار مطرح میشود .بنابراین
بانکداری پایداری رویکردی در نظام بانکی با هدف حمایت از توسعه سبز شرکت میباشد
(فوراکل و آراسیل.)2017 ،
یکی از مسائل عمومی در حوزه بانکداری ،ریسک مالی است .در بانکداری سنتی به طور
مرسوم ریسک مالی برع هده شرکت یا فرد وام گیرنده است اما در حوزه بانکداری پایدار

H_taghavi85@yahoo.com
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این ریسک در تعاملی دوجانبه توسط بانک نیز تقبل می شود .هدف چنین قانونی تشویق کارآفرینان و شرکتها در جهت اقدامات نوآورانه
با اهداف سبز ،مسئولیت اجتماعی و حفظ منابع طبیعی است (اوردانز .)2018 ،اخیرا ا رتباط میان تجارت و جامعه مورد توجه بسیاری قرار
گرفته و در بحث اصلی توسعه راهکارهایی برای تعامل این دو بخش ارائه گردیده که تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتها  »1به آن
پرداخته شده است .یکی از مهمترین چالش ها بحث ایجاد ارزش و منافع مالی است .به ویژه هنگامیکه موضوع نهادهای مالی و بانک ها
مطرح شده باشد« .بانکداری پایدار  »2تعامل میان منافع مالی بانک و جامعه را برقرار میسازد (کایر  .)2018 ،3بانکها برای ارتقاء و
توسعه عملکرد و کسب مزیت رقابتی بایستی از فناوریها به روز استفاده نمایند .دگرگونیهای رخ داده درجهان به دلیل تکنولوژی و
فناوری اطالعات و اینترنت ،موجب تحول عمیقی در ارتباطات و انتقال اطالعات شده است .سرعت توسعه تکنولوژی سبب ایجاد تغییرات
زیادی در شکل شیوههای انتقال منابع در عرصه بانکداری الکترونیک گردیده و مفاهیم جدیدی را به عنوان پول الکترونیکی و انتقال
الکترونیکی به همراه خود داشته است (حریریان و همکاران.)1395 ،
کشورهای توسعه یافته با طراحی فناوریهای جدید و به کارگیری آن ،مسیر جدیدی را برای توسعه ایجاد نمودهاند که با مصرف بهینه
منابع آمیخته گردیده و با نام «توسعه پایدار  »4شناخته شده است (ایپ و بوکن  .)2018 ،5توسعه پایدار به هزینه و پشتوانه باالیی نیاز
دارد و در کشورهای در حال توسعه همانند ایران بانک ها به عنوان بزرگترین نهادهای مالی تامین کننده این هزینه هستند .تحقیقات نشان
میدهد که صنعت بانکداری الکترونیک ایران با وجود پیشرفت چشمگیر ،هنوز هم با کشورهای توسعه یافته در این زمینه فاصلههایی دارد
(عابدینی و زارعی .)1396 ،صنعت بانکداری به عنوان یک رکن اساسی بازار پولی کشور نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میکند.
بانکها که فعالیت اصلی آنها بر اساس مشتری است ،قادرند با افزایش مشتریان وفادار خود و ایجاد رضایت و اعتماد در آنها ،به
سودآوری بیشتر دست یابند .ماندن در بازار پر رقابت کنونی و حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی مستلزم بهرهوری هر چه بیشتر از
منابع میباشد .مزایای استفاده از بانکداری الکترونیک از دید مشتریان بانکها صرفه جوئی در زمان ،هزینه و دسترسی به خدمات متعدد
برای انجام عملیات بانکی میباشد که بانکها سعی دارند با ارائه هر چه متنوع تر این خدمات به مشتریان خود در ایجاد وفاداری رضایت
انها گام بردارند .ایجاد بانکداری الکترونیک باعث بوجود آمدن تغییرات زیادی در راهحلهای عرضه خدمات به مشتریان و تعامل با
مشتریان خدماتی شده است (حریریان و همکاران.)1395 ،
جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار ،از بانکها به عنوان مهمترین نهاد تامین کننده مالی که نقش تعیینکنندهای دارند ،یاد میشود.
شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار ،پیش نیازهایی است که در پیشبرد اهداف توسعه پایدار ضروری اند.
درصورتیکه نگرش راهبردی به بانکداری براساس الگوی پایداری ترسیم گردد ،منابع مالی الزم برای توسعه پایدار فراهم خواهد آمد.
بنابراین مساله اصلی تحقیق آن است که عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار کدامند؟ با توجه به اهمیت بانکداری پایدار از منظر اقتصادی
و اجتماعی ،در این پژوهش کوشش شده است تا عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در کشور شناسایی و مقولههای زیربنایی آن
مفهومسازی شود .از آنجا که موضوع بانکداری پایدار دانش جوانی است که نیازمند توسعه تئوریک گستردهای است ،در این مطالعه از
روشهای کیفی -کمی برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شده است .در ادامه این مقاله ادبیات پژوهش و پیشینه مطالعات در زمینه
بانکداری پایدار ارائه و چارچوب مفهومی پژوهش طراحی شده است .در ادامه روش پژوهش و سپس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل داده ها
بیان شده است .در پایان نیز خالصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی پژوهش ارائه شده است.

 -2چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
تعریف رسمی بانکداری پایدار هنوز در حال توسعه میباشد .اکنون بانکداری پایدار به معنی انجام فعالیتهای عملیاتی و کسب و کار
بانکی با در نظر داشتن آگاهی از تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی این فعالیتها تعریف میشود .مؤسسات بانکی ،بانکداری پایدار را به
صورت دوجانبه در عملیات روزانه داخلی و فعالیتهای خود در رابطه با تعامالت خارجی با مشتریان مورد استفاده قرار میدهند (دوگالی
و آسیرو  .) 2017 ،6بانکداری پایدار اشاره به چشم انداز و برنامه بلندمدت سیستم بانکی در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار دارد .در
این رویکرد ،بانکداری باید در خدمت رسیدن به اهداف توسعه پایدار باشد (ایپ و بوکن .)2018 ،همواره توسعه پایدار یکی از مسائل اصلی
رشد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است .در این راستا خدمات بانکی که اهمیت زیادی در پیشرفتهای قابل توجه در
صنعت و اقتصاد دارد ،با مفاهیم پایداری درهم آمیخته است .با توجه به الزامات چارچوب نظارتی و سیاستگذاری ،بانکها برای ارائه
خدمات و پشتیبانی مالی از طرحهای صنعتی یک عملیتر درپیش گرفتهاند .به این معنا که بیشتر از حوزههایی حمایت می گردد که در
راستای ارائه خدمات زیست محیطی و ارائه خدمات به توسعههای آینده حرکت مینمایند (رامناریان و پیالی .)2016 ،7
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شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته
تمامی بانکها بر اساس شرایط جهانی حاکم و با اهداف توسعه صنعتی در سالهای ابتدایی تاسیس خود به ارائه خدمات به صنایع داخلی
پرداختهاند .ولی با گذشت زمان ،ضرورت توجه و التزام به مقولههای اکولوژیکی و مسئولیتهای اجتماعی در مکانهایی چون سازمان
ملل متحد در راستای دستیابی به توسعهای پایدار ،به تدریج ماموریت موسسات مالی توسعهای از توسعه صرف پیرامون مسائل صنعتی
و اقتصادی به حوزههای زیست محیطی و اجتماعی گسترش پیدا کرد .درواقع نظامهای بانکی توسعهای کشورها در یک روند روشن و
واضح از سیاستهای ملی ،خدمات خود را در راستای توسعه پایدار باز تعریف و ارائه نموده و با تقویت رویکرد توسعه پایدار به ارائه
خدمات توسعهای در سطوح مختلف و ملی و در حال تالش برای گسترش خدمات مذکور در سطوح منطقهای میباشند (پردیس و عمادی،
 .)1395توسعه پایدار جزیی جدانشدنی در واژه شناسی توسعه شده است .رشد اقتصادی ضرورتاً به طور خودکار نه به بهبود زندگی از
نظر دستیابی به عدالت اجتماعی میانجامد و نه به حفاظت محیط زیست .در واقع بسیاری از منتقدان نشان دادهاند که رشد اقتصادی سبب
بهرهکشی از مردم و محیط شده است .البته در بسیاری از نقاط دنیا بهبود سطح زندگی همراه با رشد اقتصادی بوده است و برای دستیابی
به توسعه در ابتدا رشد اقتصادی الزم است .عالوه بر این نتایج رشد اقتصادی چشمگیر بوده است .برخی از این نتایج عبارتند از :رهایی
از بسیاری بیماریها ،حفاظت از بسیاری بالیای طبیعی ،از بین رفتن قحطی در بسیاری از نقاط دنیا و رهاسازی بشر از انجام کارهای
دشوار با جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی .بنابراین رشد اقتصادی می تواند هم زمان ،هم راه حل و هم مشکل باشد .زمانی که
مفهوم توسعه پایدار مورد بررسی قرار میگیرد ،این تضاد آشکارتر میشود (کرمی.)2015 ،
مطالعات کایر ( )2018نشان میدهد در مقایسه با اطالعات کلیدی مالی در مورد بزرگترین بانکهای جهان مهم سیستماتیک  8و گروهی از
بانکهای پایدار تفاوتهای چشمگیری را نشان میدهد .این گزارش که عملکرد بانکها در دهه گذشته را بررسی میکند ،نشان میدهد که
بانکهای بزرگ غالب قرض کمتری داشته و سپردههای کمتر و سرمایههای ضعیفتری نسبت به بانکهای پایدار را دارند .بانکهای پایدار
سرمایهگذاری بیشتری در جهت جامعه سبز و عادالنه دارند و مدل کسب و کارشان قویتر و انعطاف پذیرتر است .تحقیقات حاکی از آن
است که این رویکرد به معنای تعهد به اقتصاد واقعی ،انعطاف پذیری قابل اثبات و بازده ثابت و معقول میباشد .این مطالعه نشان میدهد
که چگونه بزرگترین بانکهای جهان از اقتصاد واقعی جدا شده اند .قانونگذاران قادرند از این یافتهها درس بگیرند و صنعت بانکی را به
یک پایه محکمتر و درستتر تبدیل نمایند .اتحاد جهانی بانکداری مبتنی بر ارزشها نیز گزارشی قوی و صریح در مورد بانکداری پایدار
را منتشر نمود که با مقایسه عملکرد مالی  24بانک پایدار مهم سیستماتیک در سطح جهانی گویای بارزی از این مهم است .توسعه این
تحلیل نیاز به جمع آوری اطالعات مالی قابل توجهی از منابع مختلف دولتی و خصوصی نیز دارد (دبرا و کاندوس .)2018 ،بانکها نقش
بسیار مهمی در تجهیز و تخصیص منابع ،شناسایی و آگاهی بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک ایفا مینمایند.
درواقع ساختار و کارآیی بخش بانکی بهعنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه میباشد .از نظر کمیته بانکی یکی از مهمترین
عوامل ضعف در بخش بانکی ،کمبود منابع مالی و وامدهی بانکها به سایر بخشهای اقتصادی است .ناکارآمدی در تأمین مالی حاکی از
نبود ساختار مطلوب سرمایه در نظام بانکی و تأمین مالی پایدار با هدف ارایه تسهیالت مطمئن میباشد.

 -3روش تحقیق
هدف مقاله حاضر شناسایی و تعیین اولویت عوامل حیاتی بانک داری پایدار است .این مطالعه از نظر هدف یک تحقیق بنیادی است و با
استفاده از روش تحقیق آمیخته (کیفی -کمی) به توسعه و تایید مدل بانکداری پایدار پرداخته شده است .از منظر نحوه گردآوری دادهها نیز
یک تحقیق پیمایشی-مقطعی است .ابزارهای اصلی گردآوری دادهها در این مقاله مصاحبه و پرسشنامه میباشد .جامعه آماری این مطالعه
شامل خبرگان بانک مرکزی کشور است که به تعداد  15نفر انتخاب شدهاند .در گام نخست و در مرحله کیفی ،از روش تحلیل محتوایی (تِم)
برای شناخت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار استفاده شده است .سپس در مرحله کمی ،عوامل شناسایی شده براساس روش دلفی
فازی و سوارا غربالگری و تعیین اولویت شده است.

 -1-3گام نخست :تحلیل کیفی
در گام نخست برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار از روش تحقیق کیفی استفاده شده است .یکی از روشهای تحلیل
دادههای کیفی یا تحلیل محتوای کیفی ،روش تحلیل تم یا همان تحلیل مضامین هست .تحلیل تِم روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای
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(تِمها) موجود درون دادهها است .این روش در حداقل خود دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف میکند .اما میتواند از این
فراتر رفته و جنبههای مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند (الوانی و همکاران.)1390 ،
در فاز کیفی برای شناسایی اولیه عناصر ،جامعه آماری شامل  15نفر از خبرگان حوزه بانکداری بوده که از بانک مرکزی کشور انتخاب
شدهاند .خبرگان بانکی با قید حداقل ده س ال سابقه کاری ،تحصیالت مرتبط دانشگاهی و سوابق مدیریتی مرتبط برگزیده شدهاند .پس از
گردآوری داده ها با بررسی مستندات و مطالعات پیشین ،با تدوین برخی سواالت اولیه ،از مصاحبه نیمساختار یافته با صاحبنظران بانکی
استفاده شد .مصاحبهها تا حصول اشباع نظری ادامه یافت.
افرد مصاحبهشونده با استفاده از نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلولهبرفی انتخاب شدند .از ویژگیهای نمونهگیری هدفمند میتوان به
انتقال پذیری یعنی امکان تعمیم نتایج به جوامع مشابه اشاره کرد .این نوع نمونه گیری برای درک عمیق پدیدهها مورد استفاده قرار گرفته
و هدف اصلی در آن ،حصول اشباع از دادهها است (هالیدی ،ترجمه بهار .)1394 ،جهت ارتقاء تحقیق کیفی از چارچوب روایی و پایایی در
مطالعات کیفی که توسط ین ( ) 2014ارائه شده ،استفاده شده است .براین اساس چهار نوع آزمون در ارزیابی کیفیت تحقیقات کیفی ضروری
است که عبارتند از :روایی سازه یا ساختاری ،روایی درونی ،روایی بیرونی و پایایی .برای روایی ساختاری از منابع اطالعاتی چندگانه
استفاده شده است .بعالوه از افراد کلیدی شامل مدیران و خبرگان بانک مرکزی برای مرور گزارش مطالعه موردی و برطرف کردن هرگونه
عدم سازگاری میان نتا یج بدست آمده از منابع مختلف استفاده شده است .برای روایی بیرونی نتایج تحلیل محتوای کیفی ،با ادبیات حوزه
بانکداری پایدار مطابقت داده شده است و پایگاه داده مطالعه موردی ایجاد شده است .پروتکل طراحی شده برای این مطالعه مشتمل بر
طرح تحقیق موردی (هدف اصلی تحقیق ،واحد تحلیل تحقیق و مقیاس زمانی و مکانی تحقیق) ،روشهای دسترسی به مدارک و شواهد و
منابع اطالعات ،پرسش های اصلی و فرعی تحقیق ،دستورالعملهایی برای تحلیل دادهها و گزارش یافتهها و نتایج میباشد .تحلیل دادهها ی
کیفی در این مطالعه با روش تحلیل تم انجام شده است .برای تحلیل محتوای کیفی از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شده است.

 -2 -3گام دو :تحلیل کمی
تحلیل کمی شامل روش دلفی فازی ) (FDMو روش سوارا ) (SWARAمیباشد .پس از انجام مصاحبههای عمیق با خبرگان و تحلیل
محتوای کیفی ،مجموعهای از شاخص های اولیه شناسایی خواهد شد .این عوامل برداشت پژوهشگر از تحلیل محتوای مصاحبهها میباشد.
جهت اطمینان از عوامل شناسایی شده و غربالگری این عوامل از روش دلفی فازی استفاده شده است .برای فازیسازی دیدگاه خبرگان از
طیف هفت درجهای مطابق جدول  1استفاده شده است.
جدول  -1طیف هفت درجه فازی برای ارزشگذاری شاخصها
متغیر زبانی

معادل فازی مثلثی

مقدار فازی

خیلی بی اهمیت

̃1

() 1 ، 1، 1

خیلی بی اهمیت تا بی اهمیت

̃2

() 1 ، 2، 3

بی اهمیت

̃3

() 2 ، 3، 4

بی اهمیت تا اهمیت متوسط

̃4

() 3 ، 4، 5

متوسط

̃5

( ) 4 ، 5، 6

متوسط تا با اهمیت

̃6

( ) 5،6،7

بااهمیت

̃7

( ) 6،7،8

بااهمیت تا خیلی بااهمیت

̃8

() 7 ، 8، 9

خیلی با اهمیت

̃9

() 9 ، 9، 8

در گام بعدی باید میانگین فازی نمرات افراد محاسبه شود .در واقع این روشهای تجمیع ،روشهایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران
مختلف ارائه شدهاند .برای نمونه یک روش مرسوم برای تجمیع مجموعهای از اعداد فازی مثلثی را کمینه  lو میانگین  mو بیشینه  uدر
نظر گرفته اند .در این مطالعه از روش میانگین فازی استفاده شده است .میانگین فازی  nعدد فازی مثلثی بصورت زیر محاسبه خواهد شد:

رابطه 1
𝑘𝑖𝑢 ∑ 𝑖𝑘𝑚 ∑ 𝑘𝑖𝑙 ∑
,
,
𝑛
𝑛
𝑛

= )𝐹̃𝐴𝑉𝐸 = (L, M, U

که در این رابطه عدد فازی مثلثی ) 𝑘𝑖𝑢  f̃𝑖 = (𝑙𝑖𝑘 , 𝑚𝑘𝑖 ,معادل فازی دیدگاه خبره kام پیرامون معیار iام است .در نهایت فازیزدایی انجام
خواهد شد .برای فازی زدایی از روش مرکز سطح به صورت زیر استفاده میشود:
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رابطه 2
]) 𝑗𝑖𝑙 [(𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 ) + (𝑚𝑖𝑗 −
𝑗𝑖𝑙 +
3

= 𝑗𝑖𝐹𝐷

در این مطالعه آستانه تحمل  0/7 9در نظر گرفته شده است .بنابراین مقدار فازی زدائی شده بزرگتر از  0/7مورد قبول است و هر شاخصی
که امتیاز باالی  0/7داشته باشد تائید میشود (زنگ و تانگ1993 ،؛ وو و فانگ.)2011 ،
پس از شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با استفاده از روش سوارا نسبت به وزندهی و تعیین اولویت این عناصر اقدام
شده است .روش سوارا مخفف Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysisبه معنی روش تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی
تدریجی میباشد .روش سوارا یکی از روشهای جدید تصمیم گیری چندمعیاره است که در سال  2010توسط ویولتا کرشالینه به همراه
زاوادسکاس و تورسکیس معرفی شد .از این روش برای محاسبه وزن معیارها استفاده میشود.
در روش سوارا ابتدا کارشناسان معیارها را به ترتیب اهمیت مرتب می کنند .مهمترین معیار ابتدا قرار می گیرد و امتیاز یک را میگیرد .در
نهایت معیارها براساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبهبندی میشوند.

شکل  -1مراحل روش سوارا (کرشالینه و همکاران)2010 ،
در ابتدا معیارهای مورد نظر براساس میزان اهمیت به ترتیب نوشته می شوند .مهمترین معیارها در ردههای باالتر و معیارهای کم اهمیتتر
در ردههای پایینتر قرار می گیرند .سپس اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی مشخص می شود .در فرایند روش سوآرا این
مقدار با  Sjنشان داده میشود .ضریب  Kjکه تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر معیار است با استفاده از رابطه  3محاسبه می شود:

رابطه 3
K j = Sj + 1
وزن اولیه معیارها از طریق رابطه  4محاسبه می شود .در این رابطه باید توجه داشت که وزن معیار نخست که مهمترین معیار است برابر
 1در نظر گرفته میشود.
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رابطه 4
; Qj = Qj-1 / Kj

𝑄𝑗−1
𝑗𝐾

= 𝑗𝑄

در آخرین گام از روش سوآرا وزن نهایی شاخصها که وزن نرمال شده نیز محسوب می گردد از طریق رابطه  5محاسبه می شود.
نرمال سازی به روش خطی ساده انجام میشود.

رابطه 5
𝑗𝑄
𝑗𝑄 ∑

= 𝑗𝑊

همانطور که ذکر شد ،ویژگی اصلی روش  SWARAاین است که امکان ارزیابی نظرات متخصصان یا گروههای ارزیابی کننده در خصوص
میزان اهمیت شاخصها در روند تعیین وزن آنها وجود دارد.

 -4تجزیه وتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در فاز کیفی تحقیق ،پس از انجام مصاحبه با خبرگان ،دادههای گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفت .دادههای گردآوری شده از مصاحبه
با روش تحلیل محتوای کیفی تِم ،کدبندی شد .برای این منظور از روش استقرایی استفاده شده است .به این ترتیب که با رجوع به دادههای
مورد مطالعه ،بتدریج آنها را خالصه کرده تا در نهایت به اصلیترین مفاهیم و مضامین مرتبط با موضوع تحقیق دست یافته شود (تبریزی،
 .)1393در این تحقیق به منظور تحلیل داده های مرحله کیفی ،ابتدا اطالعات گسترده تلخیص شده و اصلیترین مضامین استخراج شدند.
بدین ترتیب پس از بررسی دادههای پراکنده ،مفاهیم مستتر در دادهها استخراج شده و به تدریج سطوحی انتزاعیتر از مفاهیم بدست آمدند.
در نهایت مدلی پیرامون ساختار داده های مورد مطالعه توسعه یافت .با مطالعه کدهای استخراج شده ،خرده مقوالت ،مقولههای میانی و
مقوله اصلی در راستای شکلدهی به سازه بانکداری پایدار شناسایی شد .نحوه کدبندی و دستهبندی مقوالت در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  -2نمونه نکات کلیدی مصاحبه و طرح کدگذاری

موجود

ریسک اعتباری نقد ینگی عملیاتی و استراتژی بازار کسب و کار و غی ره مستلزم اتخاذ رو یکرد جامع نسبت به

ریسک اعتباری نقد ینگ ی

نرخ بازده و ریسک

مدیریت ریسک است.

عملیاتی

نقدینگی

صح یح در حوزه کالن وخرد بانک را موجب شده و باعث حرکت صح یح بانک در مسیر سالمت بانکی و تحوالت
اقتصادی میگرد ند .

5

6

ریسک های

مدیریت ریسک

حاکمی ت

پیادهسازی
شرکتی

تا قبل از سال  ۷۹دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد و این بانک مجبور بود منابعی در

تاثیر دولت در ارائه

اختیار دولت قرار دهد؛ ولی بعد از این سال دولت از طریق تسهیالت گرفتن از بانکها وارد شد و عمال منابع

تسهیالت

بانکداری

بانکها تخل یه می شد و به صورت غی رمستقیم این کار صورت پذیرفت.

پایدار

آگاه ساختن هیأت مدیره و مدیران ارشد از انطباق فعالیتهای بانک با قوانین ،مقررات و استانداردها مربوط ن ی ز

وضع قوانین ،مقررات و

میتواند در زم ینه بانکداری پایدار ،کمک رسان باشد.

استانداردها

تحت تأثیر قرار دهد نیز در نظر میگیرد .در وافع نسبتهای سودآوری توانایی بانک در تول ید سود از درآمد و

امتیاز و سودآوری تولید

مقوله سطح 2

شناسایی

رهبران حاکمیت شرکتی توام با بهره گیری از استراتژی و خط مشی مناسب سالمت بانک ی ،اتخاذ تصمیم گی ریها ی
4

مدیریت سرمایه

درون دادهای بانکداری پایدار

2

ریسکهای موجود مرتبط با امور بانکداری ،قابل شناسایی هستند.

انجام امور بانکداری و

مدیریت سرمایه

مقوله سطح 1

1

وجود مدیران حاذق در امور مدیریتی بانکداری ،منجر به موفقیت در مدیریت سرمایه خواهد شد.

3

کد اصلی

بانکداری پایدار

ردیف

نمونه نکات کلیدی مصاحبه

مقوله سطح 3

حاکمیت شرکتی

پشتیبانی دولت

وضع مقررات روشن

امتیاز تولید نه تنها نشان دهنده مقدار و روند سودآوری است ،بلکه عواملی که ممکن است پا یدار ی سودآوری را
۷

مدیریت تولید

داراییها را اندازه گی ری می کند .

8

۹

10

11

بر بررسی و ارزش گذاری پنج حوزه از حوزههای عملکرد مدیریتی و مالی بانکداری پایداری توسط مدیران
ذیربط تاکید شود.

بررسی و ارزش گذاری
عملکرد

حوزههای

همآفرینی ارزش

مدیریتی و مالی

انگیزش شغلی الزم جهت استخدام مدیران و کارکنان در بانکداری پایدار تدوین شده است و جلب رضایت
کارکنان از اهم موارد میباشد.

تدوین انگیزش شغلی
الزم برای کارمندان و

مدیریت منابع انسانی

مدیران

اگر مدیران مربوطه از آنالیز قوی ریسکها برخوردار باشند ،مهمترین وظ یفه بانک مرکزی را که اعمال نظارت
عالی و پایش مداوم عوامل یادشده میباشد ،انجام دادهاند.
بهکارگی ری فرآیندهایی به منظور ارزیابی کامل بانکداری پایدار از طریق مرور گزارشات و بهبود فرآیندها ی
هیئت مدی ره از ارکان حائز اهمیت میباشد.

آنالیز قوی ریسک ها

تحلیل ریسک

جهت ارزیابی کامل

ارزیابی فرایندها

بهکارگی ری فرآیندهایی
بانکداری پایدار
تدوین

12

تدوین دستورالعمل های مشخص و مدونی برای حسابرسی داخل ی و ممیزی بانک باید در دستور کار قرار گیرد.

13

رسیدن به اهداف مدنظر بازاریابی در بانکداری پایدار ،با برنامهریزی دقیق مدیران میسر میگردد.

دستورالعمل

برای حسابرسی داخل ی

حسابرسی و ممیزی

و ممیزی

14

16

بازاریابی

معیارهای مهم حاکمیت شرکتی در بانک ها شامل سه مقوله سیاستگذ اری ،متدولوژی و توسعه زیرساخت ها است

اهمیت دادن به توسعه

و در این میان اهمیت دادن به توسعه زیرساخت ها امری اجتنابناپذیر است.

زیرساخت ها

تاثیرگذاری مثبت و برنامهریزی شده جهت پیاده سازی برنامههای بانکداری پایدار در اجتماع ،مدیران را به اهداف
مدنظر نزدیکتر میسازد.

پیادهسازی
بانکداری

توسعه زیرساخت ها

برنامه های
پایدار

در

طرح تحول اجتماعی

اجتماع

سالمت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت اقتصاد سبز برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار

سالمت مالی و توان

باالیی برخوردار است و اساساً همه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به دانش ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری

سودآوری

تداوم

و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند عالقمندند.

فعالیت اقتصاد سبز

25

و

توسعه اقتصاد سبز

عوامل فرآیندی بانکداری پایدار

15

نیل به اهداف مدنظر

مدیریت بازاریابی
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18

پیادهسازی رعایت الگوی بهینه مصرف و نهادینه نمودن آن از جمله موارد تاکید شده در راستای نیل به اهداف
بانکداری پایدار میباشد.

پیادهسازی رعایت
الگوی بهینه مصرف و
نهادینه نمودن آن

شناخت و آگاهی داشتن از نیازهای شهروندان و رفع آنها جزئی از بانکداری پایدار محسوب می شود.

مقوله سطح 2

1۷

کد اصلی

نیازهای

شناخت

شهروندان و رفع آنها

مدیریت

مقوله سطح 1

ردیف

نمونه نکات کلیدی مصاحبه

مقوله سطح 3

مصرف

انرژی
حمایت از شهروندان

انجام امور خدماتی در
1۹

انجام امور خدماتی در راستای بهداشت جامعه و کمک به حفظ محیط زیست از جمله اهداف کالن بانکداری

راستای بهداشت جامعه

توسعه

پایدار است.

و کمک به حفظ محیط

عمومی

بهداشت

زیست
20

حمایت از افراد دارای ایدههای خالق و کارآمد ،میتواند در دستاوردهای بانکداری پایدار نقش اساسی ایفا نماید.

حمایت از افراد دارای
ایده های خالق و کارآمد
جذب سرمایهگذاران با

21

جذب سرمایه گذاران با هدف ارتقاء سرمایه و جلب اعتماد آنها برای سرمایه گذاری و درنظر گرفتن پیشنهادات

هدف ارتقاء سرمایه و

جذاب برای تشویق شدن آنها به سرمایه گذاری ،از جمله اهداف تعریف شده بانکداری پایدار میباشد.

جلب اعتماد آنها برای
سرمایه گذاری

22

23

مشوق های

مالی

روشن

برای

سرمایه گذاری

وجود شرکت های سبز و دوستدار محیط زیست می تواند مدیران بانکداری پایدار را در رسیدن به اهداف توسعه ای

وجود شرکتهای سبز و

پشتیبانی

مدنظر کمک نماید.

دوستدار محیط زیست

شرکت های سبز

سازگاری با تنش ها و

تاب آوری اجتماعی

توجه به ظرفیت تطبیق و سازگاری با بحران های اجتماعی جهت کاهش خطر ،مقابله با سوانح و موفقیت
برنامه های بانکداری پایدار حائز اهمیت است.

از

توجه و تاکید به ظرفیت
بحران های اجتماعی

یک نظام بانکی کارآمد تاثیر به سزایی بر رشد اقتصادی ،کاهش ب یکاری و کنترل تورم دارد و یکی از حرکتهای

تجزیه و تحل یل کارایی و

مهم در اقتصاد کشور ،اصالح ساختار نظام بانکداری است و تجزیه و تحلیل کارایی و بازدهی به مقیاس به عنوان

بازدهی

مقیاس

معیاری مناسب برای ارزیابی و بررسی عملکرد بنگاههای این صنعت به شمار میرود .

در نظام بانک ی

به

بازدهی به مقیاس

برون دادهای بانکداری پایدار

24

پشتیبانی از کارآفرینان

پس از تحلیل محتوای کیفی ،در انتها  256کد شناسایی شده در مقولههای دروندادی ،فرآیندی و بروندادی بانکداری پایدار استخراج
گردید .براساس تحلیل محتوای کیفی ،بانکداری پایدار از سه سطح از مقولههای اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :مقولههای درونداد،
مقولههای فرآیندی و مقولههای برونداد.
مقولههای درونداد عبارتند از :مدیریت سرمایه ،مدیریت ریسک ،نرخ بازده و ریسک نقدینگی ،حاکمیت شرکتی ،پشتیبانی دولت ،وضع
مقررات روشن ،مدیریت تولید ،همآفرینی ارزش ،مدیریت منابع انسانی.
مقوله های فرآیندی عبارتند از :تحلیل ریسک ،ارزیابی فرایندها ،حسابرسی و ممیزی ،مدیریت بازاریابی ،توسعه زیرساختها ،طرح تحول
اجتماعی ،توسعه اقتصاد سبز ،مدیریت مصرف انرژی.
مقولههای برونداد عبارتند از :حمایت از شهروندان ،توسعه بهداشت عمومی ،پشتیبانی از کارآفرینان ،مشوقهای مالی روشن برای
سرمایهگذاری ،پشتیبانی از شرکتهای سبز ،تاب آوری اجتماعی ،بازدهی به مقیاس.
مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شده ،استنباط پژوهشگر از مصاحبههای تخصصی انجام شده میباشد .برای اطمینان از صحت مقولهها
از روش دلفی فازی استفاده شده است .دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت هر یک از شاخصها با طیف فازی  7درجه فازی (جدول )1
گردآوری شده است .در گام بعدی دیدگاه خبرگان با (رابطه  )1تجمیع شده است .میانگین فازی و برونداد فازی زدایی شده مقادیر مربوط
به شاخصها در جدول  3آمده است .مقدار فازی زدایی شده بزرگتر از  0/7مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز کمتر از  0/7داشته
باشد رد میشود (وو و فانگ.)2011 ،
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جدول  -3نتایج روش دلفی فازی برای شناسایی عوامل حیاتی بانکداری پایدار
عوامل حیاتی بانکداری پایدار

مقدار قطعی

مقدار

قطعی

مقدار فازی راند 1

مقدار فازی راند 2

مدیریت سرمایه

)(0.75,0.886,0.945

)(0.745,0.873,0.932

0.860

مدیریت ریسک

)(0.695,0.832,0.891

)(0.686,0.845,0.936

0.806

0.822

تحلیل ریسک

)(0.695,0.859,0.95

)(0.609,0.782,0.914

0.835

0.۷68

0.066

نرخ بازده و ریسک نقدینگی

)(0.777,0.909,0.977

)(0.627,0.791,0.891

0.888

0.۷۷0

0.118

پذیرش

ارزیابی فرایندها

)(0.677,0.836,0.936

)(0.623,0.777,0.877

0.816

0.۷5۹

0.05۷

پذیرش

حسابرسی و ممیزی

)(0.623,0.795,0.905

)(0.655,0.814,0.923

0.۷۷4

0.۷۹۷

0.023

پذیرش

حاکمیت شرکتی

)(0.741,0.886,0.968

)(0.636,0.8,0.914

0.865

0.۷83

0.082

پذیرش

پشتیبانی دولت

)(0.682,0.832,0.923

)(0.659,0.818,0.914

0.812

0.۷۹۷

0.015

پذیرش

وضع مقررات روشن

)(0.691,0.809,0.873

)(0.55,0.768,0.914

0.۷۹1

0.۷44

0.04۷

پذیرش

مدیریت بازاریابی

)(0.745,0.873,0.932

)(0.605,0.777,0.882

0.850

0.۷55

0.0۹5

پذیرش

مدیریت تولید

)(0.686,0.845,0.936

)(0.732,0.882,0.959

0.822

0.858

0.035

پذیرش

همآفرینی ارزش

)(0.609,0.782,0.914

)(0.664,0.8,0.891

0.۷68

0.۷85

0.01۷

پذیرش

توسعه زیرساختها

)(0.627,0.791,0.891

)(0.659,0.814,0.923

0.۷۷0

0.۷۹۹

0.02۹

پذیرش

مدیریت منابع انسانی

)(0.623,0.777,0.877

)(0.636,0.809,0.936

0.۷5۹

0.۷۹4

0.035

پذیرش

حمایت از شهروندان

)(0.655,0.814,0.923

)(0.614,0.759,0.864

0.۷۹۷

0.۷46

0.052

پذیرش

)(0.636,0.8,0.914

)(0.627,0.795,0.909

0.۷83

0.۷۷۷

0.006

پذیرش

طرح تحول اجتماعی

)(0.659,0.818,0.914

)(0.623,0.791,0.914

0.۷۹۷

0.۷۷6

0.021

پذیرش

پشتیبانی از کارآفرینان

)(0.55,0.768,0.914

)(0.832,0.955,1

0.۷44

0.۹2۹

0.185

پذیرش

)(0.605,0.777,0.882

)(0.714,0.859,0.945

0.۷55

0.83۹

0.085

پذیرش

)(0.732,0.882,0.959

)(0.591,0.759,0.9

0.858

0.۷50

0.108

پذیرش

)(0.664,0.8,0.891

)(0.764,0.914,0.973

0.۷85

0.884

0.0۹۹

پذیرش

تاب آوری اجتماعی

)(0.659,0.814,0.923

)(0.695,0.868,0.973

0.۷۹۹

0.845

0.04۷

پذیرش

بازدهی به مقیاس

)(0.636,0.809,0.936

)(0.714,0.85,0.927

0.۷۹4

0.830

0.03۷

پذیرش

مدیریت مصرف انرژی

)(0.614,0.759,0.864

)(0.609,0.786,0.905

0.۷46

0.۷6۷

0.021

پذیرش

توسعه بهداشت عمومی

مشوقهای مالی روشن برای
سرمایهگذاری
پشتیبانی از شرکتهای سبز
توسعه اقتصاد سبز

فاصله

نتیجه
پذیرش

راند 1

راند 2
0.850

0.010
0.016

پذیرش
پذیرش

براین اساس  24شاخص به عنوان عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار شناسایی شده است .چنانچه اختالف دیدگاه نظر خبرگان بین دو
مرحله پیاپی از تکنیک دلفی کمتر از حد آستانه خیلی کم ( )0/2باشد ،در این صورت فرایند دلفی متوقف می شود (لطیفی و همکاران1397 ،؛
چنگ و لین .)2002 ،براساس نتایج جدول  3فرایند دلفی متوقف شده و اجماع دیدگاه حاصل شده است.
در نهایت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با روش سوارا رتبه بندی شده است .در روش سوارا ابتدا کارشناسان ،معیارها را به
ترتیب اهمیت مرتب می کنند .مهمترین معیار ابتدا قرار می گیرد و امتیاز یک را می گیرد .سپس اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای
قبلی مشخص شده است .برای مثال میزان اهمیت نسبی «پشتیبانی از کارآفرینان» به «مدیریت بازاریابی» میزان  0/16تعیین شده است.
میزان اهمیت نسبی «مدیریت بازاریابی» به «وضع مقررات روشن» میزان  0/31تعیین شده است .به همین ترتیب اهمیت نسبی تمامی
معیارها نسبت به معیار سطح باالتر خود تعیین شده است .این مقادیر در ستون «متوسط اهمیت نسبی» در جدول  4درج شده است که
همان ) 𝑖𝑆( میباشد.
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درگام سوم از روش سورارا ضریب ) 𝑖𝐾( محاسبه شده است .میزان ضریب ) 𝑖𝐾( برای شاخص «پشتیبانی از کارآفرینان» که از بیشترین
اهمیت برخوردار است ،یک میباشد .برای سایر نیازمندی ها نیز این مقدار محاسبه شده است .برای محاسبه وزن اولیه هر معیار ،از رابطه
زیر محاسبه شده است.

رابطه 6
𝑄𝑖−1
𝑖𝐾

= 𝑖𝑄

𝑄1 = 1
𝑄1
1
=
= 0.862
𝐾2 1.16

= 𝑄2

𝑄2 0.862
=
= 0.658
𝐾3
1.31

= 𝑄3

𝑄18 0.133
=
= 0.126
𝐾19
1.06

= … 𝑄19

این مقادیر در ستون «وزن اولیه» در جدول  4درج شده است .برای محاسبه وزن نهایی از روش نرمال کردن خطی مطابق رابطه  5استفاده
شده است.

𝑖𝑄
= 𝑖𝑊
𝑖𝑄 ∑

به این ترتیب وزن نهایی هر عنصر به دست آمده است.
جدول  -4اولویت بندی و تعیین وزن عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با روش سوارا
متوسط اهمیت نسبی

Kj

وزن اولیه

وزن نرمال

C18

پشتیبانی از کارآفرینان

1

1

1

0.134

عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار

C10

مدیریت بازاریابی

0.16

1.16

0.862

0.116

C09

وضع مقررات روشن

0.31

1.31

0.658

0.088

C05

ارزیابی فرایندها

0.05

1.05

0.62۷

0.084

C08

پشتیبانی دولت

0.1۹

1.1۹

0.52۷

0.0۷1

C01

مدیریت سرمایه

0.2۷

1.2۷

0.415

0.056

C06

حسابرسی و ممیزی

0.11

1.11

0.3۷4

0.050

C12

همآفرینی ارزش

0.05

1.05

0.356

0.048

C19

مشوق های مالی روشن برای سرمایه گذاری

0.0۹

1.0۹

0.326

0.044

C07

حاکمیت شرکتی

0.12

1.12

0.2۹1

0.03۹

C11

مدیریت تولید

0.21

1.21

0.241

0.032

C15

حمایت از شهروندان

0.18

1.18

0.204

0.02۷

C13

توسعه زیرساخت ها

0.04

1.04

0.1۹6

0.026

C22

تاب آوری اجتماعی

0.06

1.06

0.185

0.025

C16

توسعه بهداشت عمومی

0.11

1.11

0.16۷

0.022

C17

طرح تحول اجتماعی

0.0۷

1.0۷

0.156

0.021

C23

بازدهی به مقیاس

0.06

1.06

0.14۷

0.020

C24

مدیریت مصرف انرژی

0.0۹

1.0۹

0.135

0.018

C02

مدیریت ریسک

0.08

1.08

0.125

0.01۷

C04

نرخ بازده و ریسک نقدینگی

0.1۹

1.1۹

0.105

0.014

C21

توسعه اقتصاد سبز

0.03

1.03

0.102

0.014

C03

تحلیل ریسک

0.05

1.05

0.0۹۷

0.013

C14

مدیریت منابع انسانی

0.13

1.13

0.086

0.012

C20

پشتیبانی از شرکت های سبز

0.06

1.06

0.081

0.011

۷.463

1

جمع کل
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0.124

0.090
0.054

0.075

0.047

0.028

0.042

0.094
0.029

0.020

0.019

0.02

0.035

0.04

0.059

0.06

0.051

0.08

0.027

0.10

0.025

0.12

0.021

0.14

0.018

0.16

0.143
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VOC01

VOC02

VOC03

VOC04

VOC05

VOC06

VOC07

VOC08

VOC09

VOC10

VOC11

VOC12

VOC13

VOC14

VOC15

VOC16

VOC17

VOC18

VOC19

0.00

شکل  -2وزن نهایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با روش سوارا

نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
براساس نتایج تحلیل کیفی مشخص شد عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در سه محور عوامل درونداد ،عوامل فرآیندی و عوامل
برونداد قابل دستهبندی میباشند .مقولههای درونداد عبارتند از :مدیریت سرمایه ،مدیریت ریسک ،نرخ بازده و ریسک نقدینگی ،حاکمیت
شرکتی ،پشتیبانی دولت ،وضع مقررات روشن ،مدیریت تولید ،همآفرینی ارزش ،مدیریت منابع انسانی .مقوله های فرآیندی عبارتند از:
تحلیل ریسک ،ارزیابی فرایندها ،حسابرسی و ممیزی ،مدیریت بازاریابی ،توسعه زیرساختها ،طرح تحول اجتماعی ،توسعه اقتصاد سبز،
مدیریت مصرف انرژی .مقولههای برونداد عبارتند از :حمایت از شهروندان ،توسعه بهداشت عمومی ،پشتیبانی از کارآفرینان ،مشوقهای
مالی روشن برای سرمایهگذاری ،پشتیبانی از شرکتهای سبز ،تاب آوری اجتماعی ،بازدهی به مقیاس.
بر اساس نتایج تحلیل کمی ،پشتیبانی از کارآفرینان با وزن  0.134در اولویت نخست قرار دارد .مدیریت بازاریابی با وزن  0.116در اولویت
دوم ،وضع مقررات روشن با وزن  0.088در اولویت سوم ،ارزیابی فرایندها با وزن  0.084در اولویت چهارم ،پشتیبانی دولت با وزن
 0.071در اولویت پنجم ،مدیریت سرمایه با وزن  0.056در اولویت ششم ،حسابرسی و ممیزی با وزن  0.05در اولویت هفتم ،همآفرینی
ارزش با وزن  0.048در اولویت هشتم ،مشوقهای مالی روشن برای سرمایهگذاری با وزن  0.044در اولویت نهم ،حاکمیت شرکتی با وزن
 0.039در اولویت دهم ،مدیریت تولید با وزن  0.032در اولویت یازدهم ،حمایت از شهروندان با وزن  0.027در اولویت دوازدهم ،توسعه
زیرساختها با وزن  0.026در اولویت سیزدهم ،تاب آوری اجتماعی با وزن  0.025در اولویت چهاردهم ،توسعه بهداشت عمومی با وزن
 0.022در اولویت پانزدهم ،طرح تحول اجتماعی با وزن  0.021در اولویت شانزدهم ،بازدهی به مقیاس با وزن  0.02در اولویت هفدهم،
مدیریت مصرف انرژی با وزن  0.018در اولویت هجدهام ،مدیریت ریسک با وزن  0.017در اولویت نوزدهام ،نرخ بازده و ریسک نقدینگی
با وزن  0.014در اولویت بیستم ،توسعه اقتصاد سبز با وزن  0.014در اولویت بیست و یکم ،تحلیل ریسک با وزن  0.013در اولویت بیست
و دوم ،مدیریت منابع انسانی با وزن  0.012در اولویت بیست و سوم ،پشتیبانی از شرکتهای سبز با وزن  0.011در اولویت بیست و
چهارم قرار دارد.
براساس نتایج این پژوهش مشخص شد بانکداری پایدار نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار دارد .در این راستا به مدیران و
کارشناسان بانک مرکزی پیشنهاد میشود ،با طراحی صحیح ساختار هیئت مدیره و مدیران ارشد قادر باشند به بهبود بانکداری پایدار
رسیده و در بعد اقتصادی انتقال تکنولوژی تاثیر بیشتری گذارند .همچنین با برقراری نظام کنترل داخلی موثر ،افزایش کارایی و اثربخشی
فعالیتها به همراه شفاف سازی از اهداف اصلی هیئت مدیره نیز میتوانند انطباق و سازگاری را جهت انتقال موفق فناوری به کارگیرند.
عالوه بر موارد مذکور با ایجاد رابطه مثبت و معنادار بین نسبت تأمین مالی پایدار و حاشیه سود مطمئن و شفافیت عملکرد و و نظم پولی
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که سبب رشد واقعی شاخصهای پایداری در نظام بانکداری پایدار میشود نیز بر بعد توسعه پایدار تاثیر مثبتی خواهند گذاشت .پیشنهاد
میشود چارچوب مدیریت ریسک برای تعیین نقش و مسئولیت های امور مالی پروژه را در بانک پیاده کرده و همگرایی میان استانداردهای
مدیریت ریسک های زیست محیطی و اجتماعی را درنظر داشته باشند .برای ارزیابی عملکرد بانکی میتوانند از استانداردهای عملکرد
پایداری استفاده نمایند و با ایجاد وام سبز و سرمایه الزم (حمایت از کسب و کار و صنایع با تاثیر مثبت بر محیط زیست و جامعه) که از
استراتژیهای کنترل بازار و رهبری بانکداری پایدار است ،تاثیرگذاری بانکداری پایدار بر توسعه پایدار را افزایش دهند.
پایداری بانکی موضوعی است که در جوامع داخلی با رویکردی آکادمیک مورد مطالعه قرار نگرفته است .بنابراین گردآوری ادبیات پژوهش
و بومیسازی شاخصهای بانکداری پایدار با محدودیت هایی همراه بوده است .نظر به خالء تئوریک موجود ،به پژوهشگران پیشنهاد
می شود با توسعه مدل مفهومی تحقیق حاضر از منظر آکادمیک به موضوع پرداخته شود .به نظر میرسد هنوز موضوع بانکداری پایدار
نزد مدیران و مسئولین عرصه بان کی در حد موضوعی برای سمینارها و کنفرانس ها باقی مانده است .نبود رویکردی کاربردگرایانه و
عملیاتی در زمینه مورد بحث ،پژوهشگر را با محدودیت های زیادی مواجه کرده است .موضوع پایداری بانکی در مقیاسی محدودتر و با
رویکردی کاربردی مورد مطالعه قرار گیرد تا بسترهای الزم و زمینه های رشد این عرصه از بانکداری در کشور فراهم آید.
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