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Abstract 
Introduction: Financial soundness of the bank means the optimal financial and operational status of a bank, 
which can play a significant role in the continuity of the bank's business, leading to the bank's resilience to crises. 
This study aimed to determine the correlation between financial health and bank business continuity with the 
mediating role of organizational resilience. 
Methods: This research is a descriptive-correlational research. The statistical population consisted of 260 
middle and operational managers of Future Bank who were selected 160 using Cochran formula. Data from 160 
individuals were collected using three instruments including the “Financial Systems Soundness Indicators”, the 
“Business Continuity Management Questionnaire” and the “Organizational Resilience Tool”. After translating 
the questionnaires, the validity of the instruments was confirmed by content and construct validity using 
confirmatory factor analysis and the reliability of all three was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. SPSS 
software. 22 and SPLS were used for data analysis. 
Results: Financial health and its components were positively and significantly correlated with organizational 
resiliency (P <0.01, β = 0.15) as well as with bank business continuity (P <0.01, β = 0.16). Organizational 
resilience and its components also had a positive and significant correlation with business continuity (P <0.01, β 
= 0.15). 
Conclusions: Financial health in the banking industry is positively and significantly correlated with business 
continuity and mediating organizational resilience. Bank managers are recommended to improve financial health 
indicators to maintain business continuity and organizational resilience. 
Keywords: Financial Soundness, Business Continuity, Organizational Resilience 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

مهم اقتصاد هر کشور است و  هایبخشاز  یکیبخش مالی و بانکی 

های اقتصادی تواند اثرات مخربی بر سایر بخشوقوع بحران در آن می

 خاص خود هایکشور داشته باشد. ذات حرفه بانکداری به علت ویژگی

ها بحران ،ها و در درجات باالترریسک ،ثباتیهمواره مستعد دریافت بی

ائز بسیار حی ها در تجهیز و تخصیص منابع مـال. نقش بانک[1] باشدمی

. ایـن امـر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از باشداهمیت می

 سیستم بانکی توسعه یافته ،کند. در این خصوصپیش نمود پیدا می

عالوه بر وظایف خود، باید از استحکام باال نیز برخوردار بوده و تـوان 

از  .[2] های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشدمقابله با شوك

مختلف درون و  هایها و بحرانبا چالش ایرانطرفی نظام بانکی 

 چکیده

تواند در تداوم کسب و کار بانک به معنای وضعیت مالی و عملیاتی مطلوب یک بانک، عاملی است که می سالمت مالی بانک :مقدمه

ها شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی سالمت مالی و بانک در برابر بحران آوریداشته و منجر به تاب نقش قابل توجهی

 نی انجام گرفت.آوری سازماتاب با نقش میانجی تداوم کسب و کار بانک

همبستگی است. جامعه آماری، شامل مدیران میانی و عملیاتی بانک آینده به تعداد  -حاضر یک پژوهش توصیفی پژوهش :روش کار

سالمت  سنجه های"سه ابزار شامل نفر با استفاده از 134داده ها از  نفر انتخاب شدند.134که با استفاده فرمول کوکران،  نفر بود 234

 Business) "تداوم کسب و کار مدیریت پرسشنامه " Financial Systems Soundness Indicators) "های مالیسیستم

Continuity Management Questionnaire)  آوری سازمانیابزار اندازه گیری تاب"و" (The Organizational Resilience 

Measurement Tool) .ابزارها با استفاده از نسبت روایی محتوا و سازه با استفاده  ترجمه پرسشنامه ها، رواییپس از  جمع آوری شد

اس  ها از نرم افزار اس پی ا ساز تحلیل عاملی تاییدی و پایایی هر سه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده

 و اسمارت پی ال اس استفاده گردیده است. 22نسخه 

، β=  13/4)و همچنین با تداوم کسب و کار بانک  (β ،41/4 > P=  11/4) آوری سازمانیبا تابهای آن و مولفهسالمت مالی  ها:افتهی

41/4 > P) های آن نیز با تداوم کسب و کار سازمانی و مولفه آوریتابدارد.  داریهمبستگی مثبت و معنی(11/4  =β ،41/4 > P) 

 دار دارد.همبستگی مثبت و معنی

عنادار دارد. م مثبت و آوری سازمانی همبستگیتاب گریمیانجی وکسب و کار الی در صنعت بانکداری با تداوم سالمت م :یریجه گینت

ت های سالمشاخص ،مرآوری سازمانی، بر اساس یک جریان مستتاب وکسب و کار ها برای حفظ تداوم مدیران بانک ؛گرددپیشنهاد می

 دهند. مالی را ارتقا

 یسازمان یآورتداوم کسب و کار، تاب ،یسالمت مال واژگان کلیدی:
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آوری موضوع تاب ،کند و از این رومرزی دست و پنجه نرم میبرون

به یک موضوع مهم و جدی تبدیل  ،هاها و تداوم کسب و کار آنبانک

دهی های مردمی، کاهش توان تسهیالتشده است. کاهش رشد سپرده

ها، فشارهای دولتی برای استقراض از سیستم بانکی، کاهش بانک

های بانکی و تحریماعتبارات اسنادی و افزایش نرخ بهره مبادالت بین

های نظام بانکی کشور است که ترین چالشالمللی، از جمله مهمینب

کند. لذا اهمیت ها را دوچندان میآوری بانکلزوم مدیریت تاب

های اخیر بیش از پیش خود را نشان ها در طی سالآوری در بانکتاب

 در سه دهه اخیر، برخی اقتصادهای توسعه یافته، در .[6] داده است

ند. اهای بانکی شدیدی را تجربه کردهحال توسعه و در حال گذار، بحران

 و، کشورهای آسیای جنوب شرقی 1331سال های مالی مکزیکبحران

آمریکا که به سایر  2441و بحران بانکی سال  2441در سالآرژانتین 

 .[4] کشورهای جهان نیز سرایت کرد، از جمله این موارد هستند

تصاد قصحت و سالمت عملکرد نظام بانکی برای حفظ ثبات ا ،بنابراین

فقدان  ،از طرفی. [1] ای برخوردار استالعادهجامعه از اهمیت فوق

 سالمتهای قانونی و الزامات نهادی مناسب در زمینه ارزیابی زیرساخت

مالی  سالمتها، باعث شده است، وضعیت آن بندیها و رتبهبانک

های ارزیابی .غیرشفاف و مبهم باشد تا حدودی سیستم بانکی کشور

ها بیانگر وضعیت نامناسب بانک ،موجود از سالمت شبکه بانکی کشور

 .[3] استاز منظر سالمت 

سالمت مالی موضوعی است که با بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی، 

و  بودنحسابداری)مربوط های کیفی اطالعات درماندگی مالی و ویژگی

در واقع سالمت مالی به مفهوم  .[7] قابل اتکا بودن( در ارتباط است

یکه آنجای از .[1] باشدتوان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می

امروزه اجتناب از ورشکستگی، راهبـردی بنیـادی اسـت کـه هـدف از 

 بینی سودآوری وبحث پیشباشد، های تجاری میآن تضـمین فعالیت

ها مـورد توجـه محققان قرار گرفته است. ارزیابی تداوم فعالیت شرکت

سالمت مالی بـه مفهـوم تـوان سـودآوری و تـداوم فعالیـت واحـد 

اقتصـادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار باالیی 

صادی به داشتن همه ذینفعان در واحدهای اقت و اساساً برخوردار است

ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را 

حوادث  21از آغاز قرن  .[1]عالقمند هستند بینـی کننـدارزیابی و پیش

گری در سطح جهان روی داده است. عالوه بر حوادث و وقایع ویران

های ناشی از آن، طبیعی و غیرطبیعی، از جمله جنگ و خسارت

ای های مالی مقطعی و زنجیرههای ناشی از کسب و کار و بحرانبحران

 ها را تحتهای اخیر در کشورهای مختلف، سازمانپی در پی در سال

 ها را تا سر حد نابودی کشاندهتأثیر قرار داده و بسیاری از این سازمان

واجه نموده است. آن ها در تداوم کسب و کارشان با بحران مو  [3]

های مدیریت مدیریت تداوم کسب و کار یکی از جدیدترین چارچوب

سازد تا با رفع خطرات شناخته ها را قادر میکه سازمان ،ریسک است

خود را بهبود بخشند. تمرکز سیستم مدیریت  هایتواناییشده خود 

 هایهای کلیدی و شاخصتداوم کسب و کار بر حفظ و تداوم فعالیت

موفقیت سازمان، پس از وقوع بحران تا بازگردانی سازمان به وضعیت 

ریزی تداوم کسب و کار مستندی است، که به طور نرمال است. برنامه

در  های کلیدی سازمانی )حتیتفصیلی به بیان چگونگی تداوم فعالیت

. ارزیابی پردازدمیمکان جایگزین( در حین و پس از وقوع بحران 

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی سازمان، سازمان را قادر 

های خود، در صورت وقوع بحران، سازد تا با بهبود مستمر در برنامهمی

 مقابله با آن بپردازد با حداکثر آمادگی و در سریع ترین زمان ممکن به

[14]. 

یانه گراو کار، یک فرآیند مدیریتی جامع و کنش کسبمدیریت تداوم 

است، که هدف آن اطمینان از دستیابی مستمر به اهداف حیاتی کسب 

و کار شامل فرایندهای  کسب. مدیریت تداوم [14] و کار است

ی و های عملیاتها و آشفتگیسیستماتیک برای مقابله با اثرات بحران

 .[1] باشدراهبردی، برای حفظ مزیت رقابتی و بهبود انعطاف پذیری می

قفه وهدف از مدیریت تداوم کسب و کار اطمینان از در دسترس بودن بی

کار  های کسب وهمه منابع کلیدی مورد نیاز برای پشتیبانی از فعالیت

. [11] در زمان اختالل و نیز تسریع در بازگشت به حالت عادی است

های بازیابی گذشته، مدیریت تداوم کسب و کار تنها یک برخالف روش

درمان نیست، بلکه پیشگیری نیز هست. مدیریت تداوم کسب و کار نه 

که رخ داده توانمند است، بلکه در پیشگیری تنها در برخورد با حوادثی 

یکی از  .[14] از بحران و حوادث پس از آن نیز توانایی باالیی دارد

آوری کارهای تداوم کسب وکار در زمان بحران، ایجاد تابترین راهمهم

آوری تاب به منظور مواجهه با تغییرات و تهدیدات محیطی است. 

ده ها شتواند منجر به مزیت رقابتی سازمانسازمانی ابزاری است که می

 Angeon & Bates. [12] ها تقویت کندها را در برابر بحرانو بقای آن

آوری را ظرفیت بهبود از یک شوك یا مقاومت در برابر اثرات شوك تاب

آوری را قابلیت بازیابی و دیگران تاب Andrew. [16] کنندتعریف می

. [14] کنندهای شدید تعریف میسریع پس از اختالالت و آشوب

Racca برابر تغییرات آوری را توانایی حفظ کارکرد در و دیگران تاب

مسئولیت رهبران، واکنش نسبت به  .[3] اندآشوبگر تعریف کرده

 گیرند. چالشها نشأت میهایی است که از بحرانتهدیدها و بی ثباتی

 پژوهشگرانرهبری این است که امور را به حالت معمول برگرداند. 

د، از انآوری سازمانی پرداختهپیرامون مفهوم تابمطالعه مختلفی که به 

 پذیری مزیت رقابتی و رقابت، گونگی رهبری و راهبردهای سازمانیچ

وری سازمانی اشاره آرگذار بر تابهای تاثیاز شاخص به عنوان یکی

پژوهش، تعیین همبستگی سالمت مالی  این از هدف .[11-11] اندکرده

انک در ب آوری سازمانیتاب ها با نقش میانجیو تداوم کسب و کار بانک

 آینده می باشد.

 روش کار

جامعه باشد. همبستگی می -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی

بوده که نمونه  ، مدیران میانی و عملیاتی بانک آیندهحاضرپژوهش 

. دباشمیبانک  هشعب نفر رئیس 14 ستادی و مدیرنفر  114شامل  حاظر

سال  1معیار ورود افراد، دارا بودن تخصص در حوزه بانکی و حداقل 

و  یسالمت مال مفاهیم)به منظور اطمینان از تسلط بر  سابقه مدیریتی

بر اساس  .بودهای مرتبط در حوزه با مدرك کارشناسی ( ،آوریتاب

نمونه محاسبه شد؛ که با توجه به احتمال نفر  134تعداد  فرمول کوکران

با توجه به  پرسشنامه توزیع و 171عدم بازگشت پرسشنامه، تعداد 

آوری و ها جمعپرسشنامه عدد از 134 امکان برقراری ارتباط مستقیم،

  مورد تحلیل قرار گرفت. هاآنهای در نهایت پاسخ

 4یت شناختی با تعداد آوری اطالعات شامل پرسشنامه جمعابزار جمع

و با استفاده از شامل جنسیت، تحصیالت، سن و سابقه خدمت سوال 

 "های مالیسالمت سیستم ه هایشاخص سنج " سه پرسشنامه شامل
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(Financial Systems Soundness Indicators) [13]  7شامل 

 Business) "پرسشنامه مدیریت تداوم کسب و کار " ،مولفه

Continuity Management Questionnaire) [24] مولفه  11با

 The Organizational) "آوری سازمانیابزار اندازه گیری تاب"

Resilience Measurement Tool) [21]  سنجه " .بودمولفه  4با

طراحی شده  و همکاران Evans توسط "مالیهای سالمت سیستم های

باشد که کفایت سرمایه، مولفه می 7مذکور دارای شاخص  . [13] است

، های مالیکیفیت دارایی، شاخص مدیریت، بازدهی و سودآوری، نسبت

های مبتنی بر بازار را اندازه گیری حساسیت به ریسک بازار و شاخص

 کند.می

توسط صندوق بین المللی پول ،معرفی شده توسط ایوانز  هایمولفه

مورد تایید قرار گرفته و به یکی از ابزارهای استاندارد سنجش سالمت 

 1سوال در مقیاس  44متشکل از شاخص این است.  مالی تبدیل شده

ای )خیلی زیاد( است؛ بگونه 1)خیلی کم( تا  1ای لیکرت شامل گزینه

( نشان دهنده تطبیق بیشتر آن شاخص 1به  االتر )نزدیکهای بپاسخ

ا هبا استانداردهای مرتبط تعریف شده در حوزه سالمت مالی در بانک

نشان دهنده  1 نمرات میانگینهایی با باشد و در نهایت پرسشنامهمی

گیری اندازهباشد. برای ن در شاخص سالمت مالی میموفقیت سازما

 24از مدیران بانکی در  ینفر 1244پرسشنامه از یک نمونه  پایایی این

گیری روایی سازه از تحلیل عاملی برای اندازه .ه استاستفاده شدکشور 

بارهای عاملی در سطح تمامی که میزان بار  هتاییدی استفاده شد

و مقدار متوسط واریانس استخراج شده بیش معنادار بوده  %33اطمینان 

از پایایی مرکب  . همچنین جهت پایاییه استگزارش شد 1/4از 

گزارش شد. در نتیجه روایی و پایایی  13/4استفاده گردید که میزان آن 

 .[13] ه استپرسشنامه مناسب گزارش شد

 و همکاران Katiتوسط  "تداوم کسب و کار مدیریت پرسشنامه "

ی پیرامون این پرسشنامه شامل سواالت. [24] طراحی شده است

مورد استفاده در سازمان های های مدیریت تداوم کسب و کار  چارچوب

کسب  های تداوموه مدیریت و رهبری سازمان، سیاستموردمطالعه، نح

ارای د پرسشنامه گیری در این باره است.یممو کار و چگونگی تمرکز تص

 1ای لیکرت شامل گزینه 1در مقیاس  که گویه است 17مولفه و  11

 های باالتر )نزدیکای که پاسخبگونه)خیلی زیاد( است؛  1)خیلی کم( تا 

( نشان دهنده موافقت بیشتر پاسخ دهنده با گزاره است و تحقق 1به 

 میانگینهر چه  های تداوم کسب و کار را بیان میکرد.اقدامات و برنامه

باشد، نشان دهنده وضعیت مناسب  ترنزدیک 1نمرات یک سازمان به 

 1144توسط  این پرسشنامه تر تداوم کسب و کار در آن سازمان است.

 2414 در سالای مالی هنمونه از سازمان 131در  نفر از مدیران بانکی

 141ای )های منطقهمورد( ، بانک 14های بزرگ ) در چهار گروه بانک

های خارجی و مورد( بانک 1های اوراق بهادار ژاپن ) مورد( ، شرکت

های مالی ) مورد( و سایر سازمان 26خارجی )  های اوراق بهادارشرکت

ای هپرسشنامه در سازمان پایایی این است. گردیدهمورد ( تکمیل  11

با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ،مختلف مالی که به آن اشاره شد

  .[24] برای این پرسشنامه بوده است 36/4ا تعیین شد که برابر ب

Stephenson [21]  آوری ابزار اندازه گیری تاب" 2414در سال

 گویه 77شاخص و  7، مولفه 6دارای  نمود کهطراحی  را"سازمانی

 1این پرسشنامه بر اساس طیف گذاری شیوه نمره)سوال( است. 

. است )خیلی زیاد( 1)خیلی کم( تا  1شامل  ای لیکرتدرجه

آنها به حداقل بیان شده نزدیکتر باشد دارای هایی که نمرات سازمان

 1به  نمره نهایی هر پرسشنامهمیانگین  آوری کمتر و هر چقدرتاب

ره ها نمدر همه مولفهباشند، آوری باالتری میتر باشد دارای تابنزدیک

نامه پرسشآوری بیشتر توسط پاسخ دهنده بود. بیشتر به معنای تاب

آوری، مان به تابشامل مجموعه سؤاالتی در خصوص میزان تعهد ساز

گرفته است،  میزان آگاهی سازمان از محیط و موقعیتی که در آن قرار

آمادگی و انطباق های سازمان و نهایتاً میزان آگاهی از آسیب پذیری

های مختلف سازمان از بخش 33هاست و در چالشها و سازمان با بحران

 صنعت )از قبیل بانکداری( در آکلند نیوزلند بکار گرفته شده است.

 624 هنبا استفاده از یک نموباخ نپایایی پرسشنامه به روش آلفای کرو

برای  2414های مورد پژهش در کشور نیوزلند در سال از سازمان ینفر

 .[21] بوده است 31/4کل بود و پایایی  17/4ها بیش از همه مولفه

ده نش ترجمهبدلیل این که پرسشنامه قبال در ایران در مطالعه حاضر، 

اندازه گیری روایی و و ترجمه فارسی  زبان بهپرسشنامه  هر سهبود، 

های . برای ترجمه کلیه پرسشنامهصورت پذیرفتها، پرسشنامه پاپایی

 [26, 22] استفاده شد Tsangمورد استفاده در این مطالعه از روش 

که در آن ابتدا، نسخه انگلیسی آن توسط مترجمی از خارج از گروه 

پژوهش به فارسی ترجمه شد. سپس مشابهت مفهومی عبارت ترجمه 

شده با مفاهیم پرسشنامه انگلیسی اصلی توسط پژوهشگران مطالعه 

ه پرسشنامه با کمک خبرگان حاضر بررسی شد و سپس روایی هر س

پرسشنامه در هر گیری روایی محتوا، بانکی بررسی شد. برای اندازه

مدیران  شامل نفر از جامعه هدف 11 از متشکلسه گروه متفاوت  اختیار

های مدیریت صنعتی، در رشته دانشگاهی نفر خبره 6و  بانک آینده

مفاهیم مورد قرار گرفت و نظرات ایشان در خصوص  اقتصاد و آمار

سنجش و درك پذیری سواالت اعمال شد. همچنین روایی سازه 

با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت  هاپرسشنامه

طح در سبرای هر سه پرسشنامه که نتایج نشان داد کلیه بارهای عاملی 

درصد معنادار بوده و مقدار متوسط واریانس استخراج شده  31اطمینان 

(AVE) تداوم کسب و کار و ، های سالمت مالیپرسشنامه برای نیز

 محاسبه شد 11/4و  11/4 ،77/4 سازمانی به ترتیب معادل آوریتاب

تن از  64بر اساس نمونه  هادر نهایت ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 به ترتیب برایدارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری،  خبرگان بانک

شد که نشان  محاسبه 11/4و  14/4، 16/4معادل فوق  هایپرسشنامه

 دارد. ها از پایایی قابل قبول این پرسشنامه

نفر به  171 بانک، از میان جامعه مدیرانپس از تعیین روایی محتوا، 

سال سابقه مدیریت و  1با لحاظ دو شاخص حداقل صورت هدفمند 

مذاکره  جهتداشتن مدرك کارشناسی از جامعه مدیران انتخاب گردید. 

. مدیران میانی مراجعه گردیدنفر از  21به  پرسشنامهتکمیل  به منظور

 وشد  داده شرح بطور واضح مدیران میانی برای پژوهش انجام از هدف

ها محرمانه خواهد ماند. هدف  شد که نظرات آن اطمینان داده آن ها به

به سایر مدیران زیر مجموعه توسط مدیران  الزاماتاز این کار انتقال 

همه مدیران میانی داوطلب شرکت در این پژوهش میانی بوده است. 

پرسشنامه را در اختیار مدیران  ،ها درخواست گردید سپس از آنبودند. 

نسبت به ی، صورت اختیاربه زیرمجموعه خود قرار داده و داوطلبین 

نی مدیران میا در اختیارت تماس العاتکمیل پرسشنامه اقدام نمایند. اط
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ات سواالت و ابهام ، قرار گرفت وکنندگان پرسشنامهتکمیلو در نهایت 

تکمیل کنندگان پرسشنامه از طریق تماس تلفنی و مالقات حضوری 

نفر از مدیران منتخب  134 نفر، 171نهایت از میان در    رفع گردید.

ها به صورت پرسشنامه آوریروند جمع پرسشنامه را تکمیل نمودند.

روز  14آغاز و آخرین مورد طی  توزیعروز بعد از  1مراجعه حضوری از 

روند دلیل ارتباط با مدیران، در خصوص به  کاری دریافت گردید.

زمان توزیع  ها تعامل الزم وجود داشت.آوری پرسشنامهجمع پذیرش و

وری داده جمع آ روز کاری انجام شد. 24ها در آوری پرسشنامهو جمع

پس از استخراج اطالعات،   صورت پذیرفت. 1637ها در زمستان سال 

بندی گردید که این کار با تشکیل های آماری خالصه و طبقهداده

به منظور اثبات یا رد فرضیات  جداول توزیع فراوانی صورت گرفت.

-از آزمون نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف مطالعه

( و مدل یابی معادالت CFAاسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی )

ها از نرم افزار برای تحلیل داده( استفاده شده است. SEMساختاری )

 و برای ایجاد مدل معادالت ساختاری از 22نسخه اس پی ا س اس 

 استفاده گردیده است. سنرم افزار اسمارت پی ال ا 2نسخه 

 هایافته

از نمونه آماری این  درصد 24نشان داد که  توصیفینتایج آمار 

 61بین صد در 41سال،  61مطالعه را افراد با گروه سنی کمتر از 

اند. به لحاظ سال سن داشته 41باالی  درصد 61سال و  41تا 

اعضای نمونه را افراد با تحصیالت دکتری، درصد 14تحصیالت، 

اعضای نمونه را افراد با  درصد 11کارشناسی ارشد و  درصد 71

 41اند. به لحاظ سابقه کاری تحصیالت کارشناسی تشکیل داده

سال  24تا  11افراد بین  درصد 61سال،  11تا  1افراد بین  درصد

همچنین اند. سال سابقه کاری داشته 24د باالی افرا درصد 24و 

اند. را بانوان تشکیل داده درصد 27ایان و نمونه را آقدرصد  76

نتیجه بخش آمار توصیفی بیانگر اینست که باالترین درصد نمونه 

سال، دارای مدرك  61آماری مربوط به آقایان، گروه سنی باالی 

برای  سال بوده است.  11تا  1بین و سابقه کاری  ارشد کارشناسی

های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش از شاخصتوصیف 

 ارائه شده است. 1جدول استفاده شده است که در 

 
 پژوهش های توصیفی برای متغیرهای شاخصو  نتایج آزمون نرمال بودن داده ها :1جدول 

 𝑨𝑽𝑵√ های نرمالیتیشاخص معیار انحراف میانگین بودن نرمال K-S P-VALUE متغیرهای پژوهش
  کشیدگی چولگی      

 112/4 467/4 212/4 131/4 116/6 تایید 431/4 17/4 سالمت مالی

 132/4 434/4 233/4 312/4 263/6 تایید 431/4 413/4 تداوم کسب و کار

 117/4 131/4 431/4 371/4 642/6 تایید 111/4 431/4 سازمانی آوریتاب

برای بررسی رابطه ساختاری بین متغیرهای پژوهش از روش تحلیل 

، به دلیل اینکه 1جدول با توجه به ساختاری استفاده شد. همچنین 

است و نیز مقدار آماره  41/4بیشتر از  مطالعهمتغیرهای  مقدار احتمال

ف درون بازه بحرانی قرار دارد، فرض صفر رد واسمیرن -کولموگروف

نین همچشود. مال بودن توزیع این متغیرها پذیرفته مینشده و ادعای نر

مفروضه خطی بودن نیز از طریق بررسی نمودار پراکنش باقیمانده 

استاندارد رگرسیون تایید گردید که به دلیل اختصار از ذکر نمودار 

ها از روش تحلیل توان جهت بررسی یافتهخودداری شد. بنابراین، می

توجه به این امر که ضرایب همبستگی مبنای ساختاری استفاده کرد. با 

رای بهمبستگی  ضرایبتجزیه و تحلیل الگوهای ساختاری هستند، 

محاسبه شد: به صورت دو به دو  مطالعهمیان متغیرهای  بررسی رابطه

 آوریتاب، سالمت مالی و 613/4سالمت مالی و تداوم کسب و کار، 

 667/4سازمانی،  آوریتابتداوم کسب و کار و  412/4سازمانی، 

 بودندمعنادار  %31ضرایب در سطح اطمینان این تمامی همچنین 

قدر مقدار چباشد(. هر درصد می 1)مقدار سطح معناداری کمتر از 

متغیر بیشتر و  ضریب همبستگی بزرگتر باشد، شدت رابطه بین دو

دهد را نشان میمطالعه متغیرهای  یروایی واگرا 1 تر است. جدولقوی

 .استمورد تایید که نشان دهنده روایی 

لگو ندگی اابتدا بررسی براز هجهت آزمون الگوی ساختاری پیشنهاد شد

این انجام گرفت.  (GOF) برازش گیری از شاخص نیکوییبا بهره

ده اندازه گیری ش الگویساختاری و  الگویشاخص سازش بین کیفیت 

 دهد و برابر است با:را نشان می

𝐺𝑂𝐹 = √𝐴𝑉𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ × √𝑅2̅̅̅̅  

باشد. باال بودن می 2Rو  AVEمیانگین  2R و AVEکه در آن 

دهد. مقدار برازش مدل را نشان می 4/4شاخص مقدار نیکویی برازش از 

تر شده بزرگ 4/4شده است و از مقدار  312/4شاخص برازش برابر 

های این داده ،تراست و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان ساده

 مناسبی داردبرازش  پژوهشپژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری 

نتایج معادالت  های نظری است.و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه

مالحظه  2جدول در  مطالعههای ساختاری جهت بررسی فرضیه

مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری را در  1 تصویر شود.می

 حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می دهد. 

گیری )بارهای عاملی( و معادالت در واقع تمامی معادالت اندازه 2 تصویر

دهد. بر طبق نشان می tساختاری )ضرایب مسیر( را با استفاده از آماره 

اگر  ،باشدمعنادار می %31، بارهای عاملی در سطح اطمینان الگواین 

 + قرار گیرد.33/1تا  -33/1بازه  خارج tی مقدار آماره

به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر 

برای تمامی  2های عاملی استفاده شده است. مطابق با شکل متغیر از بار

و در  1/4دارای بارعاملی بزرگتر از  هامولفه متغیرهای پنهان، تمامی

 .اندبوده( P > 33/1)معنادار  %31سطح اطمینان 

 بحث

سالمت مالی با  پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی

سازمانی و همچنین تداوم کسب و کار در بانک آینده  آوریتاب

، الگوی ساختاری پیشنهاد به دست آمده هاداده صورت گرفت.

ها نشان داد که سالمت مالی با یافته .کنندشده را حمایت می
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 بانکدر های آنها مولفه و و کارآوری سازمانی و تداوم کسب تاب

این نتایج با نتیجه داری دارد. آینده همبستگی مثبت و معنی

نشان داد که  مطالعه نتایج همسو است. Hoeing [24]پژوهش 

 سالمت مالی بانکی به معنای وضعیت مالی و عملیاتی مطلوب

در این حوزه همسو  یدیگر نتایج پژوهش حاضر با پژوهش . است

 بود.
 

 پژوهشهای معادالت ساختاری فرضیه الگوینتایج  :2 جدول

|t|>1.96 Significant at P<0.05,  
|t|>2.58 Significant at P<0.01 
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 در حالت تخمین ضرایب استاندارد الگو :1 تصویر

 

سالمت مالی

تاب آوری سازمانی

تداوم کسب و کار
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 در حالت معنی داری ضرایب الگو :2 تصویر

های گونـاگونی برای شاخص [2] طبق نتایج جهانگرد و سهرابی

های مختلف اقتصادی معرفی شده و تاثیر آوری سازمانتعریـف تـاب

متغیرهای گوناگون خرد و کـالن از جمله سالمت مالی نیـز بـر آن 

طبق نتایج  همچنین .ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است

کار در بانک آینده با تداوم کسب و  آوری سازمانیتاب پژوهش حاضر،

 & Gibsonدر این راستا،  همبستگی مثبت و معنی دار دارد.

Tarrant [13] آوری سازمانی تابمطالعه خود دریافتند که  نیز در

ها مانند مدیریت خطر و تداوم هدفی است که از ترکیب سایر فعالیت

 Sahebjamnia & Torabi همچنین، شود.حاصل میکسب و کار 

خود، تداوم کسب و کار یکپارچه و چارچوب پژوهش ر د [21]

گیری ریزی بازیابی از بحران که شامل تمامی سطوح تصمیمطرح

های زمانی باشد را با چارچوباستراتژیکی، فنی و عملیاتی می

مدل ها شامل یک  مختلف، مطرح کردند. چارچوب پیشنهادی آن

ریاضی برای تعیین منابع مورد نیاز جهت مقابله با رخدادهای احتمالی 

توانند به رخدادهای اختاللی که می بود که به سازمان اطمینان دهد

آوری ی سطح مناسبی از تابترین روش با ارائهبه موثرترین و پربازده

مطالعه آن ها رابطه مثبت بین طبق نتابج  .سازمانی پاسخ دهند

 .یافت شد و تداوم کسب و کارآوری سازمانی تاب

 جهت وضعیت فرضیه ضریب تعیین آماره تی بتا پژوهشفرضیات 

 + تأیید 61/4 33/1 43/4 آوریتاب←سالمت مالی

 + تأیید 26/4 21/1 11/4 تداوم کسب و کار ← آوریتاب

 + تأیید 44/4 16/6 13/4 تداوم کسب و کار ←سالمت مالی
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کفایت سرمایه، کیفیت های ، شاخصپژوهش حاضرطبق نتایج 

دارایی، مدیریت، بازدهی و سودآوری، نقدینگی، حساسیت به 

های به عنوان مولفههای مبتنی بر بازار ریسک بازار و شاخص

 همبستگی آوری سازمانی و تداوم کسب و کارتاب سالمت مالی با

با  رامیزان حساسیت به ریسک بازهمبستگی مثبت  .دنمثبت دار

منطبق  Kenneth & Adeniyi [23]نتایج با آوری سازمانی تاب

عدم خود به این نتیجه رسیدند که، پژوهش ها در  است. آن

های سالمت مالی ضعیف و آوری بانکی نتیجه شاخصتاب

ر به بازا ریسکحساسیت به . هاستیش از حد بانکپذیری بریسک

های اصلی در سالمت مالی محسوب عنوان یکی از مولفه

برای محاسبه آن، نشان دهنده  ترین شاخصگردد،که متداولمی

ها به نرخ ارز، نرخ سود و قیمت سهام است، میزان حساسیت بانک

که هر چقدر شاخص حساسیت به خطر بازار باالتر باشد، بانک از 

آوری قرار دارد و در نهایت تاب نظر این شاخص در وضعیت بدتری

گردد. که همبستگی بین این شاخص با بانک دچار اختالل می

 باشد.آوری سازمانی نشان دهنده این موضوع میهای تابمولفه

عالوه بر اهمیت شاخص حساسیت به ریسک بازار، طبق نتایج 

شاخص کفایت سرمایه و بازدهی و سودآوری دارای  مطالعه حاضر

 Huangهای یافتهباشد، آوری سازمانی میمثبت با تابهمبستگی 

نسبت سرمایه به دارایی  هایکه شاخص ،نشان دادنیز و همکاران 

و نسبت تفاوت درآمد با هزینه بهره به خالص درآمدها )به عنوان 

آوری در برابر تابقوی با  ارتباط شاخص سالمت مالی( دارای

 گاهی استکیهسرمایه بانک ت .[27] باشدهای مالی بانکی میبحران

معضالت  ،شکالت داخلی رغم مدهد تا علیکه به بانک اجازه می

توانایی انجام تعهدات را داشته باشد و به  ،هاو بحران اقتصادی

فعالیت خود تداوم بخشد. اگر سطح سرمایه بانک به صورت درصدی 

 رانیبحهای یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه از کل دارایی

واجه م آوری در برابر بحرانو کاهش تابطرات پیش بیاید، بانک با خ

  خواهد شد.

ا ببازدهی و سودآوری نرخ همبستگی مثبت  نتیجه دیگر مطالعه حاضر،

همسو  [21] احمد پور و احمدی پژوهشبا بود که  تداوم کسب و کار

های کیفی ای با عنوان استفاده از ویژگیدر مطالعهمی باشد. آن ها 

سود یکی از ، دریافتند که اطالعات مالی در ارزیابی کیفیت سود

های مالی )صورت سود و زیان( است که ترین عناصر صورتاساسی

ه کلیه ذینفعان قرار گرفته و از آن به عنوان معیاری همواره مورد توج

برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان 

 شود.های واحد تجاری استفاده میبینی فعالیتسودآوری و پیش

همبستگی سود  [1] و پورعلی Barua [23]نتایج مطالعات  همچنین

همچنین بخشی  نشان داد.و بازدهی را با تداوم فعالیت و کسب و کار 

فوق  جدر مورد سودآوری با نتای [1] همکارانرمضانی و  مطالعه از

 این شاخص نه تنها نشان دهندهباشد. طی نتایج این تحقیق منطبق می

مقدار و روند سودآوری است، بلکه عواملی که ممکن است پایداری 

ث ایدار باعد پگیرد. سوسودآوری را تحت تاثیر قرار دهد نیز در نظر می

شود و همچنین برای داشتن یک ساختار ها میاعتماد عمومی به بانک

ایج طبق نت مالی متعادل و دادن پاداش به سهامداران الزم است. بنابراین

 ها ضروریرای پایداری بانکتداوم یک سودآوری سالم ب تحقیق فوق،

 است. 

ان ای مشتریهترین تعهدات هر بانک تضمین اصل و سود سپردهاصلی

گیری و پرداخت سود به مشتریان در بلندمدت باشد. امکان سپردهمی

ها و داشتن نقدینگی الزم برای انجام به عنوان فعالیت کلیدی بانک

 مناسب المت مالیس گردد که بانک ازتعهدات، در شرایطی انجام می

نشان داد بین کیفیت دارایی و مطالعه حاضر نتایج  برخوردار باشد.

همبستگی مثبت وجود دارد. این نتیجه با نتایج  نیز آوری سازمانیتاب

Grier [64] صلی بیشتر ها دلیل اف داراییکند ضع که بیان می

باشد. آوری بانکی است منطبق میهای بانکی و عدم تابورشکستگی

این مولفه به شدت با نحوه تخصیص منابع مالی بانک ارتباط داشته 

  و وابسته به نحوه ارزیابی اعتباری بانک از مشتریان خواهد بود.

Arabi[61]  های سالمت مالی که شاخصمطالعه ای دریافتند در

ترتیب  بهکیفیت دارایی، نقدینگی و کفایت سرمایه شامل سودآوری، 

 .گرددها محسوب میبانک آوریدر تاب هابه عنوان موثرترین شاخص

مبنی بر اینکه نیز،  [1] همکاران رمضانی و پژوهش یافتهاین نتایج با 

ای است که بانک قادر به انجام تعهدات نقدینگی بیان کننده درجه

بنابراین میتوان گفت، در  باشد.مربوط به خودش است منطبق می

 هاگویی بانکشرایط بحران یکی از مهمترین عواملی که امکان پاسخ

های کلیدی بانک را تداوم سازد و فعالیتبه تعهدات خود را فراهم می

ه باشد کهای سالمت مالی از جمله نقدینگی میخواهد بخشید، مولفه

آوری ر و تابدر مطالعه حاضر، همبستگی آنها با تداوم کسب و کا

 سازمانی تایید گردید.

 گیریجهنتی

سازمانی و همچنین تداوم  آوریتابنتایج نشان داد که سالمت مالی با 

کسب و کار در بانک آینده همبستگی مثبت و معنی داری دارد. همچنین 

بت و مث همبستگیسازمانی با تداوم کسب کار در بانک آینده  آوریتاب

های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، طبق نتایج ، شاخصمعنی داری دارد. 

مدیریت، بازدهی و سودآوری، نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار و 

ی آورتابهای سالمت مالی با های مبتنی بر بازار به عنوان مولفهشاخص

پیشنهاد  لذا همبستگی مثبت دارد. سازمانی و تداوم کسب و کار

آوری تاب در حوزههای آموزشی برگزاری دوره از طریقها بانککه شودمی

همچنین با . را تقویت نمایندهای تداوم کسب و کار شاخص ،سازمانی

یکی از های سالمت مالی را اصالح نمایند. ریزی مناسب شاخصبرنامه

فقط شامل مدیران جامعه آماری این است که پژوهش  هایمحدودیت

 ها محدود است.سایر بانکیک بانک بوده و قدرت تعمیم نتایج به 

در نمره دهی به  افراد است ممکن پژوهشگران، اهتمام به توجه همچنین با

 مناسبی گذشته وضعیت در آوری سازمانی کهی تابهاگزینه یک سری از

 .باشند نموده اغراق نداشتند،

 سپاسگزاری

 دانشجو ساالر خسروی تحت این مقاله نتیجه بخشی از رساله دکتری

به شماره مجوز  امیر نجفیراهنمایی جناب آقای دکتر 

آزاد اسالمی  دانشگاهمصوب کمیته پژوهشی  16121211371441

باشد. از زحمات مسئولین محترم واحد پژوهش دانشگاه واحد زنجان می

شرکت مدیران بانک آینده، خبرگان و آزاد اسالمی واحد زنجان، 

همکاری نمودند، سپاسگزاری کنندگان محترمی که در انجام این طرح 

 شود.می
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