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چكیده
در این مقاله ،اهمیت نقش میانجی مهارتهاي تفکر سطح باالي ریاضی در مالی در رابطهي بین مهارت تفکر
سطح پایین ریاضی در مالی و توانمندي کارکنان مالی ،از دیدگاه کارکنان شاغل در بانکهاي ایران بررسی شد.
پس از مروري بر نقش مهارت تفکر ریاضی در امور مالی از دیدگاه صاحبنظران ،نگرش کارکنان مرتبط مالی از
طریق یک پرسشنامهي محقق ساخته ،بررسی شد .روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی میباشد .بهمنظور
تحلیل آماري دادهها و آزمون فرضیهها از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .یافتهها نشان داد از دیدگاه
شرکتکنندگان ،مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی بهصورت مستقیم ،اثر مثبت و بدون معنی و
بهصورت غیرمستقیم ،اثر مثبت و معنی داري بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري دارد ،درحالیکه
مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی تأثیر مستقیم و معنیداري بر توانمندي آنان دارد .نیز تأثیر کلی
مهارت تفکر سطح پایین ریاضی ،بهواسطه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی ،بهشدت افزایش یافت.
یافته هاي این پژوهش نشان داد کارکنان معتقدند مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی نسبت به مهارت
تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی ،تأثیرگذارتر است .در انتها ،پیشنهادهاي آموزشی به مسئولین آموزش
عالی و دستاندرکاران صنعت بانکداري ارائه شد.
واژههای کلیدی :مهارت تفکر سطح باالي ریاضی ،مهارت تفکر سطح باالي ریاضی ،ریاضیات محیط کار،
بانکداري ،توانمندي کارکنان مالی.
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 -1مقدمه
با تخصصیتر شدن علوم بشري ،فاصله بین مرزهاي علوم مختلف بهنوعی کمتر شد که این رویداد با به وجود
آمدن موضوعات بینرشتهاي و زمینههاي کاري مشترک (در رشتهها) پررنگتر گردید .در تغییرات آموزشی نیز
رابطهي بین ریاضی مدرسها ي و کاربردهاي ریاضی در دنیاي واقعی ،همواره یکی از بحثهاي کلیدي بوده است(.
نیس ،بلوم و گالبرایت )9112 ،در عصر حاضر ،نیز وضعیت اشتغال و رقابتهاي اقتصادي ،ارتباط مستقیمی با
سطح و نوع سواد عمومی و سواد ریاضی بهطور خاص دارند (.میلگرام )9112،بنابراین در شرایط موجود ،ایجاد
بسترهاي مناسب براي تغییر در آموزش ریاضیات براي فراگیران تا  09سال تحصیلی و افراد بزرگسال (باالتر از
 01سال) بهطور عام و در تدوین دورههاي آموزشی ریاضی و تدریس و یادگیري آن در زمینهي مالی بهطور
خاص ،یک ضرورت محسوب میشود .تحلیلهاي مالی در یک محیط نامطمئن و رقابتی و با گردهمایی تعداد
زیادي از افراد ،کسبوکارها ،دولتها و سایر مؤسسات انجام میشود .این تحلیلها با اضافه شدن پارامتر زمانی و
دورههاي زمانی متفاوت ،پیچیدهتر میشود (رهنماي رودپشتی و همکاران ) 0221 ،و لذا ذهن انسان توانایی
تحلیل چندگانه را بدون استفاده از ابزارهاي ریاضی نخواهد داشت .تیمودي( ،)9101به دلیل عالقهمندي به
تصمیمگیريهاي درست در مواجهه با عدم قطعیت ،به ریاضیات مالی عالقهمند شد .وي اشاره مینماید "بحران
اعتباري همزمان بر روي تمامی بانکها اثر نمیگذارد ،برخی بانکها مانند جی .پی .مورگان 0با به کار گرفتن
ریاضیدانان ،تصمیمات درست میگیرند ،درحالیکه سایر بانکها ،این کار را نمیکنند و از بحران ،آسیب
میبینند" .از سویی دیگر در عمل ،ازنظر یک بانکدار ،بانکها به مهارتهاي ریاضی سطح باال نیاز دارند ،چون به
بانکها میگوید :چگونه کسب درآمد کنند (.همان) یافتههاي پژوهشیِ هویلز 9و همکاران( )9119نشان داد
محیطهاي کاري جدید ،بهطور فزایندهاي سواد ریاضی را از کارکنانِ خود مطالبه میکنند و الزم است کارکنان،
معناي محاسباتی را که در زمینههاي کاري خویش انجام میدهند ،درک نمایند؛ درحالیکه یافتههاي پژوهشی
نشان میدهند هنوز بسیاري از فراگیران در فهمیدن کاربردهاي ریاضی مشکل دارند ( .کمیته توسعه اقتصادي، 2
 )9112اهمیت یافتن ایجاد ارتباط میان ریاضی با دنیاي واقعی ،این امر را بهصورت دغدغهاي جهانی درآورده
است( .نیس و همکاران 9112 ،به نقل از رفیع پور و گویا)0212 ،
در این تحقیق ،نقش میانجی مهارت تفکر سطح باالي ریاضی دررابطه ي بین مهارت تفکر سطح پایین
ریاضیات بر فعالیتهاي مالی از دیدگاه متولیان امور بانکی ،سنجیده شده و این موضوع از جنبههاي مهم نوآوري
این پژوهش به شمار میآید( .چراکه پژوهشها ي مبتنی بر تشخیص مفاد برنامه درسی با توجه به نیاز دنیاي
واقعی به اثرگذار شدن محتواي آموزشی و تحقق یکی از اهداف ) NCTM(2000یعنی"ریاضیات براي محیط کار"
منجر خواهد شد).
فاصله موجود بین کشورها در استفاده از مهارت تفکر ریاضی در امور مالی ،فاصله دیدگاههاي کارکنان و
مدیران مرتبط با امور مالی و چگونگی تلفیق آن با دانش مالی است .بر این اساس ،بهمنظور بررسی دیدگاه
کارکنان مرتبط با امور مالی در صنعت بانکداري با تأثیر سطوح تفکر سطح پایین( باالي) ریاضی بر توانمندي
کارکنان مالی ،سؤالهاي این پژوهش به شرح ذیل طراحی شد.
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 )0مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی تا چه میزان بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري
اثرگذار است؟
 )9تأثیر نقش میانجی مهارت تفکر سطح باالي ریاضی بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري
چگونه است؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در این بخش ،مبانی نظري و پیشینهي پژوهش نویسندگان در زمینهي تفکر ریاضیوار ،پژوهشهاي
انجامشده در مورد نقش ریاضی در علوم مالی و بانکداري ،مهارت تفکر ریاضی در مالی از طریق آموزش ریاضی و
توانمندي کارکنان مالی از طریق افزایش مهارتهاي تفکر ریاضی آنها بیان میشود.
 -1-2تفكر ریاضیات
در مورد ضرورت تمرکز بیشتر بر تفکر ریاضیوار در آموزش ریاضی( به نقل از کاراداگ )9112 ،نوعی توافق
همگانی بین اندیشمندان این حوزه شکل گرفته( کرولیک و رادنیک )0222 ،و به این باور دامن زده که تفکر
ریاضیوار  ،ارزش و توانی ویژه درون ریاضی و نیز وراي آن دارد (.گلدنبرگ )9112 ،در مواجه با این مقوله ،چهار
رویکرد کلی قابلتشخیص است .در رویکرد اول ،آموزشگرانی نظیر استیسی( )9119به نقل از رحیمی() 0220
تفکر ریاضیوار را مهارت استفاده از این نوع تفکر در ارتباط با سایر حوزههاي علمی نظیر علوم ،فناوري ،اقتصاد و
دیگر حوزهها میبینند و این مهارت را در بستر ارتباط آن با زندگی روزمره ،برقراري ارتباط با ایدهها و پدیدهها و
لذا بهنوعی مدلسازي جستجو میکنند .این دسته معتقدند بهکارگیري ریاضی در حل انواع مسائل ریاضی ،نقشی
اساسی در ارتقاء یادگیري مفهومی دارد( همان) و میتواند بهعنوان ابزاري ویژه براي بهبود درک و توسعهي
کنترل انسان بر محیط پیرامون به کار رود (.برتن )0211 ،از چنین منظري ،مسیر به سمت ریاضیات واقعیت
مدار و مقولهي سواد ریاضی هموار میشود .رویکرد دوم" ،حل مساله" را قلب تپندهي ریاضیات دانستهاند( تال،
 ،0220شونفیلد ،0229 ،پولیا ،به نقل از شونفیلد )0212 ،استانداردهاي  NCTMو اصالحات بعدازآن ،تأکید
کردند دیدگاه "ریاضیات بهعنوان حل مسأله"  ،نقش کلیدي در آموزش ریاضیات دارد .پولیا پس از نگارش
کتاب " چگونه حل کنیم" در مورد ماهیت تفکر ریاضیوار ،بررسی نمود .از نگاه او تجزیهوتحلیل ،انتزاع و ترکیب
پدیدهها از منظر ریاضی ،تفکر ریاضیوار دانسته شده است (.شونفیلد )0229 ،و با اندکی اغماض میتوان مهارت
تفکر ریاضیوار را معادل مهارت حل مساله دانست .در رویکرد سوم ،هرچند مهارت تفکر ریاضیوار را با مهارت
کاربرد ریاضی در زندگی روزمره و حل مساله بیگانه نمیداند ،اما رویاي تربیت دانشآموز  /دانشجویی را در سر
میپرورد که بیش از آنکه مساله حل کن خوبی باشد ،متفکر ریاضی است (.رحیمی )0220 ،در شق آخر ،سطوح
تفکر شامل دانش ،درک  ،کاربرد ،تحلیل ،ارزیابی و خالقیت است ( .بلوم )0209 ،اندرسون و همکاران ()9110
نیز این سطوح را به شش سطح یادآوري کردن ،درک کردن ،به کار بردن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و خالقیت
داشتن تقسیمبندي نمودند که از نگاه ریاضی در این پژوهش ،مدنظر میباشد ،به این معنی که براي یادگیري
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موقعیتها ي مختلف ریاضی ،سطوح تفکر ریاضی نیز به این شش سطح ،تقسیمبندي میشود .از نگاه این
پژوهش ،منظور از تفکر ریاضیوار این است که یادگیرنده داراي توانایی بیشتري براي یادگیري موقعیتهاي
مختلف ریاضی در زمینه مالی و داراي نگرش استقرایی براي کشف الگوها و درک مفاهیم ریاضی و حل مساله
ریاضی در امور مالی از طریق مدلساز ي باشد .بنابراین رویکرد این پژوهش در نگرش به مهارت تفکر ریاضی در
امور مالی از طریق آموزش ریاضی بر پایههاي نظریه بلوم در تلفیق با نگاه استیسی استوار میباشد .
 -2-2مهارت تفكر ریاضی در امور مالی (با تاکید برصنعت بانكداری)
بر اساس شوراي تحقیق ملی( ،0222به نقل از لش و زاوجیوسکی ،)9119 ،تغییرات تکنولوژي براي تغییر
مهارتها و حذف مشاغل بهسرعت ادامه خواهد یافت ،بااینکه نیازهاي مهارتی براي برخی مشاغل میتواند
مورداستفاده م جدد قرار گیرد ،تغییرات تکنولوژي براي افزایش نیازهاي مهارتی و تغییر آنها در روشهایی
بهمنظور تأکید بیشتر بر شناخت ،ارتباط و تعامل ،بیشترین احتمال را دارد .مردم جامعه نیاز دارند که ریاضیات
را براي استفاده در محیط روزمره انطباق داده و ایجاد کنند (.پالزا0229 ،؛ بروک )9101 ،تفاوتهایی بین
ریاضیات مدرسها ي و ریاضیات در محل کار وجود دارد که انتقادي به دیدگاه جدید حل مساله میباشد،0221 (.
ام اس اي بی ،اواکیس ،رود ،گاینسبرگ ،9112 ،ماجاخبا و موناگان ،9112 ،نقل از لش و زایوجیوسکی)9112 ،
تغییرات تکنولوژي بر نیازهاي م وقعیتی صنعت بانکداري نیز اثرگذار بوده است .ازاینرو نیاز به توسعه دانش
ریاضی در عرصه بانکداري با توجه به نیازهاي موقعیتی و تغییرات تکنولوژي بیشازپیش اهمیت مییابد.
دو وظیفه اصلی بانکها در کشور ایران ،جمعآوري پول(تجهیز منابع پولی) و توزیع پول (اعطاي تسهیالت)
میباشد( .بهمند و بهمنی )0219 ،بانکها همواره در تالشاند تا با ایجاد مزیتهاي رقابتی ،بتوانند منابع بیشتري
را از طریق سپردههاي بانکی کسب نمایند .از سویی دیگر ،بانکها باید روشهایی را براي تحلیل نوسانات و
ویژگیهاي ساختار سپرده بهطور مستمر بهکارگیرند تا بتوانند از وجوه حاصل ،حداکثر استفاده را نمایند.
(رهنماي رودپشتی و همکاران )0220 ،ازاینرو استفاده از تکنیکهاي بهینهسازي براي تحلیل ساختار سپردهها
ضروري است.
در هنگام اعطاي تسهیالت به مشتریان ،بررسی هاي اعتباري طرح باید داراي توجیهات کافی(فنی ،مالی و
اقتصادي) بوده و ماهیت فعالیت اقتصادي مشتري یا طرح خاص ،بهطور طبیعی بهگونهاي باشد که بهصورت
خودگردان ،پاسخگوي بازپرداخت تسهیالت یا تسویه تعهدات حاصل باشد( .هدایتی و همکاران )0210،یکی از
کاربردهاي ریاضی در بانکداري ،محاسبه ریسک وام میباشد .تکنیکهاي مدلسازي خطی نیز براي طبقهبندي
وامهاي بینالمللی به گروه وامهاي بازپرداخت شده و وامهاي نیازمند تجدید برنامه و یا وامهاي نکولشده
مورداستفاده قرار میگیرند تا بهاینترتیب شناسایی ریسک پیش از استفاده از متغیرهاي پیشبینی ،انجام شود.
(رهنماي رودپشتی و همکاران ) 0220،مقاالت متعدي در مورد مدیریت دارایی و بدهی در بانکداري توسط
گیوکاس و واسیلگلو ( ،)0220زیمبا و کاسی ( ،)0219کوزمیدو و زوپانودیز ،)9119(1مدل چارلز و چمبرز
( ،)0290امنس و همکاران ( )9112و مهرگان و همکاران ( ،)0212پورزرندي و همکاران ( ،)0229ابوالحسنی
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کومله و همکاران ( ) 0221تهیه شده که نشانگر نقش ریاضیات در عرصه مدیریت دارایی و بدهی میباشد.
رهنماي رودپشتی و همکاران ( )0221نیز کتابی در زمینهي مدیریت دارایی و بدهی (ترازنامه) تدوین نمودهاند
که در آن کتاب ،مدلها و فرمولهاي ریاضی نقش پررنگی داشت .رهنماي رودپشتی ( )0220اثربخشی
تکنیکهاي دادهکاوي را در تشخیص رفتارهاي متقلبانه شرکتهایی که صورتهاي مالی متقلبانه گزارش
نمودهاند ،بررسی کرده تا عوامل مؤثر بر اینگونه رفتارها را شناسایی نماید .ایشان با استفاده از مدلهاي ریاضی،
کاربرد ریاضی را در زمینه ي مدیریت ریسک و کشف تقلب مدیریتی براي حسابرسان بررسی نمود.
راماسوامی )9102(0با بهکارگیري مدل ریاضی (شبیهسازي مونتکارلو) و قانون احتماالت نتیجهگیري نمود که
روشهاي مونتکارلو بهطور خاص براي شبیهسازي توزیع ضرر اعتباري و براي ارزیابی سنجههاي ریسک ،کارآمد
و به لحاظ محاسباتی از روشهاي تحلیلی سادهتر هستند .محققینی از قبیل حسینزاده لطفی و
همکاران( ،)0210معظمی گودرزي و همکاران ( ،)0222ابوالحسنی کومله و ابوالحسنی کومله (،)0222
ابوالحسنی کومله و همکاران ( )0220نیز ارزیابی عملکرد و رتبهبندي را در زمینه بانکداري با استفاده از تکنیک
تحلیل پوششی دادهها و روش  TOPSISبررسی نمودند .رهنماي رودپشتی و همکار ( )0219با استفاده از
روش"تحلیل ممیز چندمتغیره" وضعیت اعتباري مشتریان بانک ملت را ارائه نمودند .ایشان مدلی تحت تابع
ممیز جهت اندازهگیري وضعیت اعتباري شرکتهاي تولیدي مشتریان بانک ملت طراحی نمودند که بر اساس
آن ،عددي بهعنوان شاخص اعتباري وامگیرنده در تصمیمات اعتبار دهی تعیین گردد .پیچیده شدن روزافزون
بازارهاي مالی ،طراحی ابزاره اي مالی جدید و فناوري رایانه ،نیاز فعاالن در حوزه کسبوکار را به ریاضیات
دوچندان نموده است .دانشجویان و سایر افرادي که با دانش مالی سروکار دارند ،براي اینکه بتوانند فرایند
تصمیمگیري مالی را درک کنند ،باید با ابزارها و تکنیکهاي پایه مورداستفاده در تحلیل مسائل مالی آشنا شوند.
(رهنماي رودپشتی و همکاران )0212 ،نتایج بررسی رهنماي رودپشتی و ایمنی ( ،)0220دانش مالی را در
تعامل با دانش ریاضیات جهت پاسخ به سؤاالت مدیران کسبوکار ،براي اتخاذ تصمیمات مالی ضروري دانستند.
تحلیلگر مالی بهعنوان کاربر باید مساله را فرمولبندي کند ،تکنیک راهحل را تعیین و نتایج خروجی را تفسیر
کند( .رهنماي رودپشتی و همکاران )0212 ،ایدههاي ساده مالی میتوانند از نظر ریاضی پیچیده شوند .ریاضیات
پیچیده و دستیابی به راهحلهاي ساده به نهاد مالی کمک میکنند که پول بسازند .فنآوري جدید ریاضی
مباحثی را شامل میشود که در مالی کاربرد دارد( .عبده )0219 ،ریاضی با ویژگی مدلهاي محاسباتی و یا کمی
خود میتواند توان باالیی به استفادهکنندگان خود دهد( .رهنماي رودپشتی و ایمنی )0220،مدلهاي ریاضی
افراد را براي استخراج اطالعات مناسبی از طریق روابط بین متغیرها توانمند میسازد( .عبده تبریزي)0219 ،
ریاضیدانان مدلهایی ساختهاند که وضعیت آتی بازارها ،قیمتها و تصمیمها را پیشبینی میکنند و در شکل
دادن به نهادها و ابزارهاي مالی جدید نقشآفریناند( .عبده ،حسین )0219 ،مدلهاي مالی ارائهشده تا امروز
اغلب از مدلهاي ریاضی منتج شدهاند؛ و مدلهاي ریاضی ،استفادهکنندگان را قادر میسازد تا اطالعات هر متغیر
را بهراحتی تجزیهوتحلیل نمایند( .عبده ،حسین )0219 ،درواقع مدلسازي مالی ،ساختار ایده ال یا
شبیهسازيشده براي توصیف روابط بین متغیرها یا عوامل است( .فبوزي )9102 ،شواهد قابل اتکاء و متعددي
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(پژوهشهاي اسپاتیس9119،؛ کو و لو9111،؛ وونگ و همکاران9110،؛ فرناندو دالري9110،؛ مگنی و همکاران،
9119؛ لین ،و همکاران9111 ،؛ لیو9111،؛ ریویز و همکاران 9112،؛ زو و کاپور 9101،؛ گلنسی و یاداو ()9101
و دیگر محققان به نقل از رهنماي رودپشتی و احیایی )0220،براي کاربست ریاضیات در حوزههاي مختلف
حسابداري و حسابرسی مشاهده شد که از روشهاي ریاضی جهت پیشبینی کشف تقلب در صورتهاي مالی
شرکتها و رتبهبندي و ارزیابی بنگاههاي تجاري و ارزیابی ریسک گزارشگري مالی و مدیریت ریسک عملیاتی
استفاده نمودند .نتایج پژوهشهاي محققان بسیاري مانند هندریکسن و ونبردا(  ،)0229رهنماي رودپشتی و
احیایی ( ،)0220وریچیا ( ،)0219امانی و دوانی ( )0229و کبیر ( )9110نشان داد که پژوهشهاي ارزشمندي
در استفاده از رویکردهاي نوین ریاضی در حسابداري صورت گرفته و امکان پیشرفتهاي آتی نیز وجود دارد.
ازاینرو ،ارتقاي مهارت سطح تفکر ریاضی براي شاغلین در حرفه حسابداري و حسابرسی در سطوح پیشرفته
ضرورت خواهد داشت .این پژوهش ها ،همگی داللت بر اهمیت مهارت تفکر ریاضی در حوزهي مالی و ضرورت
توجه به تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی به ویژه براي بانک دارد.
فارغالتحصیالن مدرسه در استفاده از دانش ریاضی آموختهشده در موقعیتهاي دنیاي واقعی ناتوان هستند.
(کوپر )0291 ،از دانشآموختگان دوره متوسطه و دانشگاهی نمیتوان توقع داشت که از دانش ریاضی محض
براي حل مسائل دنیاي واقعی استفاده نمایند( .نیس ،بلوم و گالبریت )9112 ،درنتیجه براي توانا ساختن
فراگیران براي حل مسائل دنیاي واقعی ،باید کاربردهاي ریاضی و مدلسازي را وارد برنامه درسی نمود .نتایج
پژوهشهاي دي لنگه ( )9112و وو ( )9111نشان داد که اگرچه دانستن ریاضی ،شرط الزم براي بهکارگیري آن
در حل مسائل دنیاي واقعی است ،ولی شرط کافی نیست .شکافی بین روش مبتنی بر کاربرد و رویکرد حل
مساله موردنیاز در زمینهي شغل و مجموعه اساسی سنتی از مهارتها در برنامه درسی آموزشی وجود دارد .
(بکینگهام0222 ،؛ فیتز سیمونز0221،؛ استراسر )0221،نیاز به حضور مهارتهاي کمی بزرگساالن ،آشکار است،
به دلیل آنکه آنها مجبور به مدیریت موقعیتهاي کمی متفاوت و چندگانه میباشند (.بروک )9101،از دیدگاه
تلورام و کلسن ،0221 ،تلورام 9100،و  ، 9102بسیاري از فرایندهاي پیچیده ریاضی درحین تمرین حل مسئله
کاربردي مجرد ،به استفاده از مهارتهاي فکري مرتبه باالتري مانند خالقیت ،استدالل منطقی ،استنتاج،
تحلیلهاي فراشناختی و مانند آن نیاز دارد( .تلورام و کلسن ،0221 ،تلورام 9100،و  )9102بلوم (،)0209
شناخت و فراشناخت را با استفاده از شناخت ،9روانی 2و حیطههاي عاطفی 1موردمطالعه قرار داد .دامنه شناختی
شامل دانش ،درک ،کاربرد و نیز تحلیل ،خالقیت و ارزیابی است .تحلیل بلوم نشان داد:
 دانش بهطور عمده ،به یادآوري حقایق اشاره دارد.
 درک مطلب به فهم حقایق اشاره دارد که با سازماندهی یا تفسیر آنها نشان داده میشوند.
 کاربرد به استفاده از درک براي حل مسئله اشاره دارد.
 تحلیل به تشخیص الگوهایی اشاره دارد که از طریق حقایق خطور میکند.
 ترکیب ،شامل تولید ابزار و روش جدید است.
 ارزیابی شامل قضاوت در مورد کیفیت راهحل یا نظریه است.
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سهتاي اول مهارت هاي سطح پایین تفکر هستند و شامل کاربرد است که برخی آن را تفکر سطح باال
میدانند .بههرحال مهارتهاي سطح باال ي تفکر ،توانایی تحلیل ،ترکیب و ارزیابی هستند که نیز شامل شماري از
مهارتهاي تفکر انعکاسی میباشند .براي بهرهمندي از آموزش مالی ،تلورام( )9102مهارت تفکري خاصی ارائه
میدهد که در آن شش گروه فوق بهراحتی بهوسیله مثالهایی مشخص میشوند و در ادامه موردتوجه قرار
میگیرد .بعالوه ،حوزه عاطفی که غالباً نادیده گرفته میشود ،در این پایه مهارتی سطح باال نهفته است .نظریه
بلوم ،بعدها توسط اندرسون 2و همکاران( ،)9110اصالح شد .در نظریه اصالحشده بلوم 9 ،01طبقه اصلی از "اسم"
به "فعل" تغییر داده شد .ازآنجاییکه این ردهبندي ،شکلهاي متفاوتی از تفکر را منعکس میکند و لحاظ این
نکته که تفکر ،فرایندي فعال است ،شکل " فعل" ،دقیقتر بود .اصطالحات جدید به ترتیب بهعنوان :به یادآوري ،
درک کردن ،به کار بردن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و خلق کردن تعریف شد (کنکلین 00و همکاران)9110،
که از دیدگاه این پژوهش ،بهعنوان سطح تفکر ریاضی در موقعیتهاي مالی تقسیمبندي شد .این پژوهش ،تفکر
ریاضی در مالی را از طریق آموزش ریاضی مبتنی بر ردهبندي اصالحشده بلوم و نگاه استیسی در تلفیق با دیدگاه
تلورام در نظر میگیرد.
 -3-2توانمندی کارکنان از طریق افزایش مهارتهای حرفهای کاربران مالی
توانمندسازي فرایند توسعهاي است که افزایش توان کارکنان براي حل مشکل و ارتقاي بینش سیاسی و
اجتماعی کارکنان را موجب میشود و آنان را قادر میسازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل خود
درآورند(کارت رایت )9119 ،09توانمندسازي ،اعطاي اختیار و تصمیمگیري به کارکنان بهمنظور افزایش کارایی
آنان و ایفاي نقش مفید در سازمان است(.ارستاد )0222 ،02بالنچارد )9112( 01معتقد است بسیاري از مدیران به
توانمندسازي از این دیدگاه مینگرند که به افراد قدرت تصمیمگیري میدهد .توانمندسازي ،مهمترین چالش
مدیران در عصر حاضراست .زیرا سازمانها در معرض تغییرات سریع و غیرقابلپیشبینی قرار دارند .تغییر در
شرایط سازمانهاي عصر حاضر ،منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروي انسانی شده است( .روي و شینا،00
 )9110در بسیاري از مشاغل و حرفهها ،تاریخمصرف مهارتها و دانشهاي آموختهشده بهسرعت خاتمه مییابد.
این موضوع نیاز به بهسازي مستمر حرفه اي یعنی فرایند تشخیص یادگیري دیرینه و نیازهاي آموزشی را به
وجود آورده است( .کارت رایت )9112 ،توالرم( )9102اهمیت تدریس ریاضی در دانشکدههاي مالی و کسبوکار
موسسات عالی استرالیا را بیان کرد .او ماهیت تفکر و استدالل موردنیاز براي توسعه مطالعات اقتصادي و مالی را
بررسی نمود که شامل کاربرد مهارتهاي تفکر سطح باال و خالقیت( )HOTSبراي تدریس در کالسهاي
ریاضیات است .توالرم نیز نشان داد که چگونه مهارتهاي مختلف موردنیاز در مالی با روش تفکر و استدالل
ریاضی مرتبط است .بحران جهانی  ،9112بهطورکلی توجه خود را به تفکر مالی و بهطور خاص به تدریس
ریاضی مالی به دلیل فقدان مهارت هاي ریاضی توسط کارکنان مالی معطوف نموده است .این موضوع میتواند
بهواسطهي تدریس و یادگیري دانشجو از طریق تغییر شکل دانشکدههاي کسبوکار و وارد نمودن دورههاي
ریاضی مالی طراحیشده در برنامههاي تحصیلی اجباري ،موردبحث قرار گیرد .بهاحتمالزیاد میتوان گفت که
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مهارتهاي تفکر فوق تقریباً بهصورت معمول طی یادگیري ریاضی در همه کالسهاي درس ریاضی ،آموزش
دانشگاهی یا دورههاي آموزشی و کارگاههاي ریاضی در سطح جهان تمرین میشوند( .تلورام )9102 ،در زمینهي
بانک داري نیز ،نقش آموزش مهارت تفکر ریاضی در امور مالی براي افزایش مهارتهاي حرفهاي آنها از این قاعده
مستثنی نبوده و تدریس مهارت تفکر ریاضی در حیطه بانکداري بهطور عام و در زمینهي مالی ،بهطور خاص
بهمنظور توانمندسازي کارکنان مالی از طریق افزایش مهارتهاي حرفهاي آنها ،ضروري به نظر میرسد.
 -4-2فرضیات پژوهش
با توجه به مبانی نظري این پژوهش و سواالت پژوهش ،فرضیات پژوهش به شرح زیر تعیین شد:
فرضیه 1آ1 ،ب  :مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري تأثیر
مستقیم (9آ) و تأثیر غیرمستقیم (9ب) دارد.
فرضیه  :2مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در مالی بهعنوان متغیر میانجی بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت
بانکداري اثرگذار است .
 -5-2مدل مفهومی پژوهش
بر این اساس ،مدل مفهومی پژوهش ،به شرح شکل  0طراحی شد:

مهارت تفكر سطح باالی
ریاضی در امور مالی

مهارت تفكر سطح پایین

توانمندی کارکنان مالی

ریاضی در امور مالی

شكل  :1مدل مفهومی پژوهش
بنابراین در این مطالعه ،نگرش کارکنان مالی نسبت به اهمیت مهارتهاي تفکر ریاضی در زمینهي مالی بررسی
میشود.
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 -3روششناسی پژوهش
با توجه به سواالت این پژوهش ،پرسشنامها ي مطابق استانداردهاي مطرح در طراحی پرسشنامه ،تهیه شد.
هدف از طراحی این پرسشنامه ،سنجش میزان آشنایی کارکنان مالی با مهارتهاي تفکر ریاضی در صنعت
بانکداري است .یکی دیگر از اهداف این پژوهش ،بررسی نقش میانجی مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور
مالی در رابطهي ب ین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري
است .پژوهش حاضر ،کاربردي و توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماري موردنظر ،کارکنان مرتبط با
امور مالی در بانکهاي کشور ایران (آشنا به دانش ریاضی و دانش مالی) است .ازآنجاکه روششناسی مدل یابی
معادالت ساختاري ،تا حدود زیادي با برخی از جنبههاي رگرسیون چند متغیري شباهت دارد ،میتوان از اصول
تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیري براي تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادالت ساختاري
استفاده نمود .بر این اساس تعیین حجم نمونه میتواند بین  0تا  00مشاهده به ازاي هر متغیر اندازهگیري شده،
تعیین شود( .هومن ) 0220 ،ابزار گردآوري اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته است که مؤلفههاي هر
یک از متغیرهاي پژوهش در قالب سواالت استاندارد طرحشده است .در مدل مفهومی این پژوهش ،متغیر مستقل
بهعنوان مهارت تفکر سطح پایین ریاضی(ابعاد به یادآوري ،درک و کاربرد ریاضی در امور مالی) و متغیر میانجی
بهعنوان مهارت تفکر سطح باالي ریاضی(ابعاد تحلیل ریاضی ،خالقیت ریاضی ،ارزیابی ریاضی و نگرش مدیران به
ریاضی) در امور مالی براي صنعت بانکداري در نظر گرفتهشده و متغیر وابسته اصلی ،توانمندي کارکنان مالی
می باشد که سواالت آن بر اساس عوامل موثر بر عملکرد کارکنان مالی در صنعت بانکداري با توجه به  9سطح
تفکر مالی در ردهبندي اصالحشده بلوم ( )0209و استاندارد مدیریت کیفیت ،09تعیین گردید .این سواالت ضمن
مصاحبه عمیق با مدیران ارشد بانکی و خبرگان مالی و نیز اساتید دانشگاه در حوزهي ریاضی و مالی تهیه شد.از
کارکنان مرتبط مالی خواسته شد به پرسشنامه بدون نامی که حاوي  19سوال کوتاه  0گزینهاي و مفید با طیف
لیکرت  0گزینهاي(بسیار کم تا بسیار زیاد)  -که دو سوال آن ،بهطور کنترلی در نظر گرفته شد -پاسخ دهند.
پایایی سواالت آزمون به روش آلفاي کرونباخ ،با  21شرکتکننده بررسی و مقادیر آن براي کلیه سواالت ،بیش از
 1.2حاصل گردید .با توجه به اینکه تعداد گویه (سوال) هاي پرسشنامه  11مورد بود (جدول شماره ،)0حداقل به
 )0*11( 991و حداکثر به  991نمونه نیاز بوده؛ بدین منظور 011عدد پرسشنامه بین جامعه آماري در اواخر
سال 0220ه.ش بهصورت تصادفی توزیع شد و درنهایت 211 ،مورد قابلقبول تجزیهوتحلیل گردید .مشخصههاي
جمعیت شناختی اعضاي نمونه نشان میدهد که جنسیت  992نفر ،مرد( 21درصد) و  002نفر ( 29درصد) ،زن
و  1نفر( 0درصد) نامشخص بودهاند .ازنظر مرتبه شغلی 012نفر( 91درصد) در رده مدیریتی و 991
نفر(21درصد) کارشناس و  2نفر( 9درصد) نامشخص بودهاند .نیمی از کارکنان شرکتکننده در بانکهاي
توسعهاي و مابقی ،در بانکهاي تجاري مشغول به فعالیت بودهاند .بهمنظور افزایش دقت آزمون ،وزندهی به
دادههاي مشاهدهشده با توجه به ویژگی هاي دموگرافیکی افراد (پست سازمانی ،سابقه کار ،واحد سازمانی ،مدرک
تحصیلی و رشته تحصیلی) انجام شد .براي اندازهگیري روایی همگراي سازههاي مدل مفهومی پژوهش ،از روش
تحلیل عاملی تأییدي( )CFAاستفاده گردید .روایی همگرا بیانگر آن است که شاخصهاي یک سازه ،تا چه حد
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در تبیین واریانس مشترک سهم دارند .روش تحلیل عاملی تأییدي ،یکی از روشهاي معتبر علمی براي
اندازهگیري روایی سازه است که به برآورد بار عاملی و روابط بین مجموعهاي از شاخصها و عوامل میپردازد .بار
عاملی معرف همبستگی شاخصها با عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگی دیگر تفسیر میشود( .هومن،
 ) 0220براي سنجش روایی هم گرا در تحلیل عاملی تائیدي بایستی دو معیار بار عاملی و میانگین واریانس
استخراجشده 02در نظر گرفته شود .فورنل و الرکر( )0210مقدار مناسب براي میانگین واریانس استخراجشده را
براي  1.0به باال معرفی کردهاند.از سویی دیگر ،مگنر و همکاران ( ،)0229مقدار  1.1به باال را براي میانگین
واریانس استخراجشده کافی دانستهاند .بار عاملی نیز باید بزرگتر از  1/1باشد و گویه هایی با بار عاملی کمتر از
 1/1بایست حذف گردند( .هوالند ) 0222،براي شناخت عوامل اصلی (عالوه بر پیشینه پژوهش) و نیز اندازهگیري
روایی واگرا ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی با نرمافزار SPSS21استفاده شد .در پژوهش حاضر دادههاي
جمعآوريشده با استفاده از نرمافزار لیزرل بر اساس برآورد حداکثر درست نمایی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
براي اندازهگیري پایایی از معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRاستفادهشده است .براي اندازهگیري روایی
همگرا از روش تحلیل عاملی تأییدي از معیارهاي بار عاملی و میانگین واریانس استخراجشده استفاده شد .نیز
براي آزمون فرضیه ها از نرمافزار لیزرل بر اساس برآورد حداکثر درست نمایی استفاده گردید.
جدول  -1متغیرهای پژوهش
عنوان متغیر
بهکارگیري تکنیکهاي ریاضی در رتبهبندي
اعتباري مشتریان
بهکارگیري مدلهاي ریاضی در ارزیابی عملکرد
واحدهاي بانکی
بهکارگیري تکنیکهاي ریاضی در مالی کارکنان
مالی در ارزیابی ریسک مالی
بهکارگیري مهارت هاي ریاضی در کشف تقلب
صورتهاي مالی متقاضیان تسهیالت
بهکارگیري تکنیکهاي نوین ریاضی در بهبود
تصمیم گیري مالی
توسعه مدلهاي ریاضی در طراحی محصوالت
جدید
بهکارگیري مهارتهاي ریاضی در مدیریت ترازنامه
بهکارگیري تکنیکهاي نوین ریاضی در تخصیص
بهینه منابع
بهکارگیري تکنیکهاي نوین ریاضی در تأمین
بهینه منابع
ایدههاي خالق ریاضی در حل خالقانه مسائل مالی
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نماد

عنوان متغیر

 AS3محاسبه ذهنی اعمال 1گانه حساب
AS4
AS5
AS6
AS7

نماد
KN1

یادآوري دانش ریاضی در منظم سازي دادههاي
مالی
یادآوري دانش ریاضی در رفع مغایرت احتمالی
KN3
بانکی
یادآوري دانش ریاضی در تعیین روابط بین
KN4
متغیرهاي مالی
یادآوري دانش ریاضی در یافتن راهکارهاي معقول
KN5
در هنگام مواجهه با مسائل مالی
KN2

 CR1فهم محاسبات ریاضی در نرمافزارهاي محاسباتی

CO1

 CR2درک ریاضی در کیفیت انجام عملیات مالی

CO2

 CR3درک محاسبات ریاضی در بهبود ارتباط با مشتریان

CO3

درک روابط بین متغیرهاي ریاضی درروابط بین
CR4
شاخصهاي مالی
 CR5درک ریاضی در بهبود تصمیم سازي کارکنان مالی CO5
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نماد

عنوان متغیر
کاربرد ریاضیات براي موفقیت در امور مالی

AT1

ارزیابی دانش ریاضی در آزمونهاي استخدامی

AT2

بازآموزي مباحث کاربردي ریاضی در امور مالی

AT3

عنوان متغیر
کاربرد ریاضی درمحاسبات ارزیابی طرح
سرمایهگذاري
کاربرد ریاضی در قابلیت حل مسائل پیچیده مالی
کاربرد ریاضی در انجام محاسبات تنزیل قیمتهاي
آتی
کاربرد ریاضی در کاهش ریسک عملیاتی

آموزش تکنیکهاي جدید ریاضی در امور مالی
حمایت واضح از نقش دانش ریاضی براي موفقیت
 AT5کاربرد ریاضی در پایش اطالعات مالی
در مالی
تحلیل اعداد ریاضی در ساده سازي تحلیل داده
توانمندي کارکنان در انجام محاسبات دقیق و
PS1
هاي مالی
سریع مالی
تحلیل مفاهیم ریاضی در ساده سازي تحلیل
درک مناسب کارکنان از شاخصهاي مالی
PS2
صورت مالی
تفسیر روابط ریاضی در تفسیر روابط بین
تصمیم سازي مناسب کارکنان در امور مالی
PS3
شاخصهاي مالی
تحلیل توابع ریاضی در به کارگیري مدلهاي
توانمندي کارکنان در یافتن راهکارهاي معقول در
PS4
ریاضی براي تحلیل دقیق مسائل مالی
هنگام مواجهه با مسائل پیچیده مالی
تحلیل متغیرهاي ریاضی در بهکارگیري مدلهاي
توانمندي کارکنان مالی در تحلیل مسائل مالی
PS5
ریاضی براي سادهسازي تحلیل شاخصهاي مالی
توانمندي مدیران ارشد در تصمیم گیري امور مالی  PS6بهکارگیري تکنیکهاي ریاضی در گزارشگري مالی
بهکارگیري تکنیکهاي ریاضی در تخصیص دقیق
توانمندي کارکنان در ارائه ایده هاي خالقانه در
PS7
بودجه
حل مسائل مالی
AT4

نماد
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AS1
AS2

 -4یافتههای پژوهش
بهمنظور آشنایی بیشتر با نظرات کارکنان شرکتکننده در این پژوهش ،پاسخهاي آنها به پرسشنامه با توجه به
میزان اهمیت هر معیار موردبررسی قرار گرفت.
 -1-4بررسی روایی و پایایی آزمون
نتایج پایایی سؤاالت به روش آلفاي کرونباخ نشان داد مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمام سازههاي مدل
مفهومی پژوهش بیشتر از  1/2شدند .گویه  AT1, AT2 , KN1به دلیل اینکه میزان آلفاي کرونباخ آن در مقدار
آلفاي کرونباخ کلی در سازهي مربوط ،بیشتر شد ،حذف گردیدند .ازآنجاییکه سازه مهارت تفکر سطح پایین
ریاضی در امور مالی ،داراي  9بعد و سازه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی ،داراي  2بعد است ،در
ابتدا تحلیل عاملی مرتبه اول و تحلیل عاملی مرتبه دوم براي این سازهها موردسنجش قرار گرفت و سپس به
اندازهگیري روایی سازه ي دیگر مدل مفهومی پژوهش پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول سازه مهارت
تفکر سطح پایین و باالي ریاضی در امور مالی به روش وزندهی (جدول  ،)9نشان داد همه بارهاي عاملی بزرگتر
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از  1/1شده که ازنظر آماري نیز معنیدار هستند (در سطح خطاي  1/10مقدار  tآنها بزرگتر از  0/29است) و
نیازي به حذف هیچیک از گویهها در این مرحله نیست.
جدول  -2نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول سازه مهارت تفكر سطح پایین و باالی ریاضی در امور مالی
برای مدل مفهومی (بهروش وزندهی)
مفهوم

گویه

سازه

KN2

به یادآوري ریاضی در
مالی

KN3
KN4
KN5

مهارت تفکر سطح
پایین ریاضی در
امور مالی

CO1
CO2

درک و کاربرد ریاضی
در مالی

CO4
AP1
AP2
AP3
AP5
AN1
AN2

تحلیل ریاضی درمالی

AN3
AN4
AN5
AS2
AS3

مهارت تفکر سطح
باالي ریاضی در
امور مالی

ارزیابی ریاضی درمالی

AS4
AS5
AS7
CR1

خالقیت ریاضی در
مالی

CR2
CR3
CR4
CR5

نگرش مدیران ارشد به
ریاضی
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AT3
AT4
AT5

بار عاملی استاندارد
1/29
1/22
1/22
1/92
1/99
1/91
1/90
1/99
1/21
1/29
1/90
1/21
1/99
1/21
1/19
1/12
1/21
1/22
1/21
1/22
1/29
1/91
1/21
1/29
1/20
1/92
1/20
1/22
1/21
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مقدارt

00/92
09/92
09/02
01/21
02/19
01/12
01/21
09/21
09/00
09/29
09/12
00/11
01/10
02/22
02/99
99/11
02/01
02/19
02/19
09/90
09/11
02/20
02/29
02/90
09/29
00/90
91/19
99/11
02/90

خطای استاندارد
1/11
1/12
1/12
1/00
1/99
1/02
1/01
1/90
1/00
1/11
1/92
1/00
1/09
1/22
1/22
1/90
1/10
1/12
1/00
1/19
1/11
1/02
1/10
1/11
1/12
1/09
1/02
1/01
1/02
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مقدار میانگین واریانس استخراجشده براي همه سازههاي متغیر مهارتهاي تفکر سطح پایین (و باالي)
ریاضی در امور مالی بیشتر از  1/1شد .محاسبات روش پایایی ترکیبی سؤاالت به روش وزندهی نشان داد که
این مقادیر براي تمام سازهها ي مهارت تفکر سطح پایین (و باالي) ریاضی در امور مالی بیشتر از  1/2میباشد و
این شاهدي دیگر بر پایایی ابزار پژوهش است( .جدول )2
جدول  -3نتایج روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی) تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و
پایایی سازهها ( بهروش وزندهی)
نماد1

*

**

نماد2

سازه

تعداد گویه

CR

KN

به یادآوري ریاضی در مالی

1

1/119921

1/011

COAP

درک و کاربرد ریاضی در مالی

2

1/121292

1/199

AN

تحلیل ریاضی در مالی

0

1/121220

1/022

AS

ارزیابی ریاضی در مالی

0

1/119922

1/091

CR

خالقیت ریاضی در مالی

2

1/199110

1/119

AT

نگرش مدیران به ریاضی

2

1/220202

1/121

LMTS

HMTS

AVE

*CR= composite reliabilities;** AVE= average variance extracted

نتایج مربوط به تحلیل عاملی مرتبه دوم ،نشان داد که بار عاملی سازههاي متغیر مزبور بیشتر از  1/1است و
ازنظر آماري نیز معنی دار هستند .این بدان معنی است که ابعاد متغیرهاي مهارت تفکر سطح پایین و باالي
ریاضی در امور مالی به این دو عامل تعلق دارند .مقدار میانگین واریانس استخراجشده نیز براي سازهي متغیر
مهارت تفکر سطح پایین و باالي ریاضی در امور مالی به ترتیب  1/101و ( 1/229بیشتر از  )1/1شد( .جدول )1
جدول  -4نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم سازههای مهارت تفكر سطح پایین (باالی) ریاضی در امور
مالی (بهروش وزندهی)
سازه
مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امورمالی

مهارت تفکر سطح باال ریاضی در امورمالی

بعد

بار عاملی استاندارد

مقدارt

به یادآوري ریاضی در مالی

1/11

02/29

درک و کاربرد ریاضی در مالی

1/29

01/21

تحلیل ریاضی درمالی

1/10

09/02

ارزیابی ریاضی درمالی

1/11

01/91

خالقیت ریاضی در مالی

1/21

09/02

نگرش مدیران ارشد به ریاضی

1/91

09/92
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به منظور آزمون روایی واگرا ،تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم براي سازههاي این پژوهش انجام شد .با توجه
به اینکه میبایست نقش متغیر میانجی در مدل پژوهش بررسی شود ،سه عامل"مهارت تفکر سطح پایین ریاضی
در امور مالی"" ،مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی" و"توانمندي کارکنان مالی" در نرمافزار ،SPSS21
در نظر گرفته شد .نتایج ،گویاي این مطلب است که میتوان سازههاي این پژوهش را به سه متغیر مستقل
( ،)LMTSمیانجی ( )HMTSو وابسته ( )PSتقسیمبندي نمود ،ماتریس عامل همبستگی ،نشاندهنده روایی واگرا
بودن عوامل فوق است( .جدول )0
جدول  -5ماتریس عامل همبستگی
عامل

LMTS

18

HMTS

” مهارت تفکر سطح پایین

ریاضی”=LMTS

0/111

” مهارت تفکر سطح باالي

ریاضی”=HMTS

1/220

0/111

مالی’’=PS

1/122

1/021

” توانمندي کارکنان

PS

0/111

در ادامه ،به تحلیل عاملی سازههاي مدل مفهومی پژوهش بهطور همزمان پرداخته شد .جدول  9نشان داد که
همه بارهاي عاملی بزرگتر از 1/1و ازنظر آماري معنیدار هستند( .میزان  tآنها بزرگتراز  0/29است).
جدول  -6نتایج تحلیل عاملی تاییدی سازهها برای مدل مفهومی
سازه

نماد

بعد

بار عاملی استاندارد

مهارت تفکر سطح
پایین ریاضی
مهارت تفکر سطح
باالي ریاضی

توانمندي کارکنان
مالی

22

مقدار tخطای استاندارد

KN

به یادآوري ریاضی در مالی

1/22

02/19

1/11

COAP

درک و کاربرد ریاضی در مالی

1/11

90/12

1/92

AN

تحلیل ریاضی در مالی

1/19

99/12

1/22

AS

ارزیابی ریاضی در مالی

1/22

02/10

1/21

CR

خالقیت ریاضی در مالی

1/10

91/12

1/21

AT

نگرش مدیران ارشد به ریاضی

1/90

00/10

1/02

PS1

محاسبات مالی

1/20

09/12

1/01

PS2

درک شاخصهاي مالی

1/29

00/22

1/19

PS3

تصمیمسازي کارکنان

1/29

01/92

1/19

PS4

یافتن راهحلهاي منطقی

1/22

01/09

1/10

PS5

تحلیل مسائل مالی

1/10

91/22

1/21

PS6

تصمیمگیري مدیران ارشد

1/11

00/21

1/29

PS7

خالقیت مالی

1/20

02/99

1/11
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جدول  2نشاندهنده آن است که مقدار میانگین واریانس استخراجشده براي سازههاي این پژوهش ،بیشتر از
 1/1هستند که بیانگر روایی همگرا است .نیز مقدار پایایی ترکیبی این سازهها ،باالي  1/21است.
جدول  -7نتایج پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی سازهها برای مدل مفهومی 3
سازه

نماد

تعداد گویه

CR

AVE

مهارت تفکر سطح پایین ریاضی

LMTS

9

1/101

1/911

مهارت تفکر سطح باالي ریاضی

HMTS

2

1/102

1/021

توانمندي کارکنان مالی

PS

9

1/212

1/012

 -2-4مدل ساختاری
براي آزمون فرضیههاي پژوهش از مدل معادالت ساختاري ( )SEMبه دو روش وزن دهی توسط محققین و
ماتریس مجانبی واریانس -کوواریانس استفاده شد و درنهایت ،مدل ساختاري اصالحشده بهشرح شکل  9طراحی
شد .میزان بار عاملی متغیرهاي مشهود (ابعاد) نیز در باالي فلش هر یک از متغیرهاي پنهان مشخص شد.

شكل  -2مدل ساختاری اصالحشده با برآوردهای مسیر استانداردشده به روش ماتریس وزندهی
(مجانبی)
عالوه بر مقادیر ضرایب مسیر و بارهاي عاملی مندرج در باالي فلشهاي ترسیمشده در نگارههاي فوق ،تعدادي
از شاخصهاي مهم برازش الگوي مفهومی اندازهگیري گردید .یک پژوهشگر باید از معیارهاي مختلفی براي
قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند ،زیرا شاخص واحدي وجود ندارد که بهطور قطعی براي آزمون مدل،
مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد( .کالنتري)0229 ،
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بر این اساس به چند شاخص مهم سنجش برازش مدل مفهومی که در این پژوهش مورداندازهگیري قرارگرفته،
اشاره شد .نتایج حاصل از برازش مدل مفهومی پژوهش بهطور خالصه در جدول  1نشان داده شد.
جدول  -8ارزیابی برازش مدل مفهومی پژوهش
وضعیت برازش
وزن دهی

مجانبی

مقدار محاسبهشده

مقدار

وزن دهی

مجانبی

پیشنهادشده

092/11

090/11

----

1/11111

1/11110

شاخص برازش
Chi Square
2

) P-value (

99

99

----

Df

قابلقبول

قابلقبول

9/2

0/290

=>2

Chi Square/ Df

قابلقبول

قابلقبول

1/192

1/101

>=1/11

RMSEA

قابلقبول

قابلقبول

1/21

1/21

<=1/21

GFI

قابلقبول

قابلقبول

1/20

1/20

<=1/21

AGFI

قابلقبول

قابلقبول

1/21

1/21

<=1/21

NFI

قابلقبول

قابلقبول

1/21

1/22

<=1/21

NNFI

قابلقبول

قابلقبول

1/21

1/22

<=1/21

CFI

قابلقبول

قابلقبول

1/21

1/22

<=1/21

IFI

قابلقبول

قابلقبول

1/129

1/122

>=1/0

RMR

قابلقبول

قابلقبول

1/102

1/12

----

p-value for Test of Close
)Fit(RMSEA<0.05

مقدار Pبراي مدل مفهومی پژوهش ،کمتر از  1/10است که نشان میدهد مقدار خطا ( )2به اندازهي کافی
کوچک نیست؛ یعنی هنوز واریانس تبییننشدهاي در مدل وجود دارد که با افزودن مسیرهاي جدید به مدل یا
متغیرهاي جدید در مدل ،این واریانس تبییننشده میتواند کوچکتر شود و البته هیچ کدام از این دو مورد،
امکانپذیر نیست .همانطور که در جدول فوق مشاهده شد مقادیر شاخصها ،نشاندهنده برازش مناسب و
قابلقبول مدل مفهومی پژوهش میباشد .بنابراین ،همخوانی مدل مفهومی با دادههاي گردآوريشده ،تائید شد.
نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش به شرح جدول  2است.
بر اساس دادههاي مندرج در این جدول (فرضیه )0به روش وزن دهی ،متغیر مهارت تفکر سطح پایین
ریاضی در امور مالی ،تأثیربسیارمثبتی ( )1/11بر مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور تفکر سطح باالي
ریاضی در امور مالی دارد و این تأثیر ازنظر آماري معنیدار است ،چراکه آماره  T-Valueآن بیشتر از 0/29
میباشد ( ،)00/29اما دادههاي مندرج در ردیف  9این جدول نشان میدهد که متغیر مهارت تفکر سطح پایین
ریاضی در امور مالی ،تأثیر مثبتی ( )1/02بر توانمندي مالی کارکنان مالی دارد اما این تأثیر از نظر آماري
معنیدار نیست چراکه آماره  T-Valueآن کمتر از  0/29میباشد ( .)1/11دادههاي مندرج در ردیف  2این
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جدول (فرضیه )9نیز حاکی از آن است که متغیر میانجی"مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی" ،تأثیر
مثبت ( )1/12و معناداري ( ) T-Value =9/12بر توانمندي کارکنان مالی دارد .یعنی کارکنان مالی بانکها
به خوبی از تأثیر مهارت سطح باالي تفکر ریاضی در امور حرفهاي خود واقف هستند .تأثیر غیرمستقیم متغیر"
مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی" از طریق متغیر میانجی"مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور
مالی" بر "توانمندي حرفهاي کارکنان مالی" در صنعت بانکداري ( )1/10مثبت است)1/11 * 1/12( .
جدول  -9نتایج آزمون فرضیه 2الی 3پژوهش
ضریب مسیر

نتیجه آزمون

روش
روش وزن دهی

روش مجانبی

وزن
دهی

روش
مجانبی

T-Value

روش
وزن
دهی

روش

مسیر

فرضیه

مجانبی

نمیتوان رد کرد

نمیتوان رد کرد

0.88

0.88

15.92

17.66

LMST---- HMST

2A

رد میشود

رد میشود

0.13

0.11

0.80

0.58

LMST---- PS

2B

نمیتوان رد کرد

نمیتوان رد کرد

0.47

0.49

2.83

2.51

HMST---- PS

2C

بر اساس دادههاي مندرج در این جدول (فرضیه )0به روش مجانبی ،متغیر مهارت تفکر سطح پایین ریاضی
در امور مالی ،تأثیربسیارمثبتی ( ) 1/11بر مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور تفکر سطح باالي ریاضی در
امور مالی دارد و این تأثیر از نظر آماري معنیدار است ،چراکه آماره  T-Valueآن بیشتر از 0/29
میباشد( ،)02/99اما دادههاي مندرج در ردیف 9این جدول نشان میدهد که متغیر مهارت تفکر سطح پایین
ریاضی در امور مالی ،تأثیر مثبتی( )1/02بر توانمندي حرفهاي کارکنان مالی دارد اما این تأثیر از نظر آماري
معنیدار نیست چراکه آماره  T-Valueآن کمتر از  0/29میباشد( .)1/01دادههاي مندرج در ردیف  2این جدول
( فرضیه )2نیز حاکی از آن است که متغیر میانجی"مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی" ،تأثیر مثبت
( )1/12و معناداري( ) T-Value =9/00بر توانمندي حرفهاي کارکنان مالی دارد .یعنی کارکنان مالی بانکها
به خوبی از تأثیر مهارت سطح باالي تفکر ریاضی در امور حرفه اي خود واقف هستند  .تأثیر غیرمستقیم متغیر"
مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی" از طریق متغیر میانجی" مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور
مالی " بر "توانمندي حرفهاي کارکنان مالی" در صنعت بانکداري ( )1/12مثبت است (.)1/11 * 1/12
تحلیل فوق نشان داد که مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی براي کارکنان مالی در عرصه
بانکداري از اهمیت چندانی برخوردار نیست .با توجه به اینکه تأثیر غیرمستقیم مهارت تفکر سطح پایین ریاضی
در امور مالی بهواسطه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی -که تحلیل ،ارزیابی ،خالقیت و نگرش
ریاضی در امور مالی میشود ،-در مقایسه با تأثیر مستقیم آن کمتر است میتوان گفت برداشتی که کارکنان
مالی بانکها از اثرگذاري مهارت تفکر سطح باالي ریاضی دارند ،به مراتب بیشتر از اثرگذاري مهارت تفکر سطح
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پایین ریاضی در امور مالی میباشد و ازاینرو ،میتوان گفت :کارکنان بانکها بر این باورند که به مهارت سطح
باالي ریاضی نیاز دارند.
یافتههاي جدول فوق نشان داد که کارکنان مالی در بانکهاي ایرانی درک بیشتري در مورد اهمیت مهارت
تفکر سطح باالي ریاضی در امور حرفه اي خود داشته باشند و مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی را در
امور حرفهاي خود ،کمتر مؤثر میدانند .این یافتهها نشان داد که هرچقدر مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در
امور مالی ،براي کارکنان مالی در صنعت بانکداري ایرانی بااهمیت باشد ،انتظار آنها از نتایج ثمربخش این
مهارت در امور حرفهاي خود بیشتر است و نیز هزینههایی که بهواسطه حصول چنین مهارتی ممکن است
متحمل شوند ،قابل توجیه است .تأثیر غیرمستقیم مهارت سطح پایین تفکر ریاضی نیز در امور مالی ،از دیدگاه
این کارکنان به مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم این مهارت براي کارکنان امور مالی است .الگوي برازش یافته
پژوهش ،میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي این پژوهش را نشان میدهد (جدول .)01
جدول  -11تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرها بر توانمندی حرفهای کارکنان مالی در صنعت
بانكداری
ردیف
0
9
2
1

روش
مجانبی
وزن دهی

متغیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کلی

مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی

 (1/00معنیدار نیست)

1/12

1/01

مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در مالی

1/12

-

1/12

مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی

 (1/02معنیدار نیست)

1/10

1/01

مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در مالی

1/12

-

1/12

نتایج حاصل از ردیفهاي  0و  9این جدول (به روش مجانبی ) -که در آن مهارت تفکر ریاضی به دو سطح
پایین و باال تفکیک شود ، -نشان داد مهارت تفکر سطح پایین ریاضی از دیدگاه کارکنان مالی در صنعت
بانکداري ،تأثیر مستقیم کمتري ( )1/00دارد و شدت این تأثیر ،بهواسطه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور
مالی بهمراتب بیشتر است )1/12( .ازاین رو برداشت این دسته از کارکنان از مهارت تفکر سطح پایین ریاضی که
به واسطه مهارت سطح باالي ریاضی ممکن است متحمل شوند ،شدت این تأثیر را به میزان زیادي افزایش
میدهد (از  1/00به  .) 1/01از طرفی مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی ،براي کارکنان ایرانی از
اهمیت باالیی برخوردار است ( )1/12و این موضوع ،تمایل آنها را براي بهکارگیري تکنیکهاي ریاضی در امور
حرفهاي نشان داد.
نتایج حاصل از ردیفهاي  2و  1این جدول (به روش وزن دهی) -که در آن مهارت تفکر ریاضی به دو سطح
پایین و باال تفکیک شود ،-نتایج مشابه ردیف  0و  9را نشان داد که بهنوعی ،مثلثی سازي 02به شمار میآید ،این
نتایج بیانگر این واقعیت است که مهارت تفکر سطح پایین ریاضی از دیدگاه کارکنان مالی در صنعت بانکداري،
تأثیر مستقیم کمتري ( )1/02دارد و شدت این تأثیر ،به واسطه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی
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بهمراتب بیشتر است )1/10( .ازاین رو برداشت این دسته از کارکنان از مهارت تفکر سطح پایین ریاضی که
بهواسطه مهارت سط ح باالي ریاضی ممکن است متحمل شوند ،شدت این تأثیر را به میزان زیادي افزایش داد (از
 1/02به  .) 1/01از طرفی مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی ،براي کارکنان ایرانی از اهمیت باالیی
برخوردار است ( )1/12و این موضوع ،تمایل آنها را براي بهکارگیري تکنیکهاي ریاضی در امور حرفهاي نشان
داد.
نتایج حاصل از ردیفهاي  0و  9در قیاس با ردیفهاي  2و  1این جدول ،تفاوت ناچیز ( 9درصدي) را در
اثرگذاري هر یک از مهارتها نشان داد که عالوه بر شاخصهاي برازش مدل ،معیار مناسبی بر تأیید این مدل
است .تحلیل یافتههاي حاصل از این پژوهش ،بیانگر این مطلب است که مجموع اثرات کلی مهارت سطح پایین و
باالي ریاضی در امور مالی ،تأثیر  012درصدي( در روش مجانبی) و تأثیر  010درصدي( در روش وزن دهی)
دارد که این موضوع ،با توجه به وجود ارتباط منطقی و مفهومی بین عوامل تشکیلدهندهي مهارت تفکر سطح
پایین و باالي ریاضی در امور مالی توجیهپذیر است .درمجموع یافتهها حاکی از آن است که از نگاه کارکنان مالی
نظام بانکداري در کشور ایران ،مهارت تفکر سطح پایین و باالي ریاضی در مالی ،عامل بسیار مؤثري است که
صرف ازنظر نوع نظام آموزشی آنها (اولویت دادن به رشته تحصیلی و یا تجربه کاري) ،نقش بیبدیل تفکر
ریاضیات را در امور حرفهاي آنها و در راستاي توانمندسازي کارکنان یادآور میشود.
 -5نتیجهگیری و بحث
از دیدگاه کارکنان امور مالی در صنعت بانکداري ،مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی بهصورت
مستقیم ،اثر مثبت و بدون معنی و بهصورت غیرمستقیم (بهواسطه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور
مالی) ،اثر مثبت و معنیداري بر توانمندي حرفهاي کارکنان مالی در صنعت بانکداري دارد .این در حالی است که
مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی ،تأثیر مستقیم و معنیداري بر توانمندي مالی کارکنان دارد .تأثیر
کلی مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی از شرکتکنندگان ،بهواسطه مهارت تفکر سطح باالي ریاضی،
بهشدت افزایش یافت.
یافتههاي این پژوهش با ردهبندي اصالحشده بلوم انطباق نسبی دارد ،بهاینترتیب که از دیدگاه بلوم ،مهارت
تفکر شامل به یادآوري ،درک کردن ،به کاربردن ،تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و خالقیت داشتن بوده ،در این
دیدگاه ،مهارت تفکر سطح پایین ریاضی شامل به یادآوري ،درک کردن و کاربرد ریاضی و مهارت تفکر سطح
باالي ریاضی نیز شامل تحلیل کردن ،ارزیابی کردن و خالقیت داشتن لحاظ شد ،البته برخی کاربرد ریاضی را جز
مهارت سطح باالي ریاضی نیز دانسته اند ،لکن با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،درک و کاربرد ریاضی
تحت یک عامل ،بهعنوان "مهارت تفکر سطح پایین" در نظر گرفته شد ،از دیدگاه تلورام ،میتوان نگرش نسبت
به ریاضی را جز مهارت سطح باالي ریاضی در نظر گرفت و در این پژوهش نیز ،این عامل بهعنوان مهارت سطح
باالي تفکر ریاضی در امور مالی اضافه گردید .نتایج این پژوهش ،با نگاه استیسی( )9119که تفکر ریاضیات را در
بستر علوم دیگر از جمله مالی میداند ،تطابق دارد .پژوهشهاي پیشین نشان دادهاند که مهارت تفکر سطح باالي
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ریاضی بهعنوان یک ابزار مؤثر میتواند مانع بسیاري از خطاکاريهاي سازمانی گردد که عواقب بدي را براي
اجتماع به بار میآورد( .رهنماي رودپشتی و همکاران ،0220 ،0212 ،تیمودي ،9101 ،تلورام،9102 ،9100 ،
تلورام و کلسن ،0221 ،عبده 0219 ،و دیگر محققان) بهعالوه ،پژوهشهاي پیشین نیز تأیید مینماید که توسعه
مهارت تفکر ریاضی ( بهویژه سطح باالي آن) در حرفه مالی موجب بهبود در توانایی به کار بردن تحلیل کردن،
ارزیابی کردن و خالقیت در امور مالی براي صنعت بانکداري میشود( .رهنماي رودپشتی و همکاران0220 ،؛
پورزرندي و همکاران0229،؛ ابوالحسنی کومله و همکاران0221،؛ رهنماي رودپشتی0220،؛ حسینزاده لطفی و
همکاران 0210،و دیگر محققان) یافتههاي این پژوهش با نتایج پژوهشهاي دانشجویان سال چهارم فیزیک که
اهمیت مهارتهاي تفکر سطح باال و تفکر انتقادي را در سطح دانشگاهی نشان داد( ،مولینا و همکاران9111 ،؛
تلورام و امري ،9100 ،تلورام )9102 ،همراستا است.
ازآنجاییکه به کارگیري مهارت تفکر ریاضی برخاسته از نگرش کارکنان این حوزه در امر حرفهاي خود
میباشد ،ازاینرو ،تأثیر مهارتهاي تفکر ریاضی بر توانمندي حرفهاي کارکنان مالی در صنعت بانکداري
موردمطالعه قرار گرفت تا به این سؤال پاسخ داده شود که تا چه میزان ،مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور
مالی بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري اثرگذار است؟ و نیز به این سوال پاسخ داده شد که نقش
میانجی "مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در امور مالی" چه تأثیري بر توانمندي این گروه از کارکنان دارد؟ از
دیدگاه کارکنان بانکی ،مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در مالی بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري
تأثیر مستقیم چندانی ندارد ،لکن از طریق متغیر میانجی "مهارت تفکر سطح باالي ریاضی در مالی" تا حدودي
بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري ،تأثیر غیرمستقیم دارد .نیز از دیدگاه کارکنان بانکی ،مهارت تفکر
سطح باالي ریاضی در مالی بر توانمندي کارکنان مالی در صنعت بانکداري بهخوبی اثرگذار است .
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کارکنان بانکی ،معتقدند که تحلیل کردن ریاضی ،نقد و ارزیابی کردن
ریاضی و خالقیت داشتن ریاضی در امور مالی بانکها اثرگذار است و از طرفی ،نگرش مدیران ارشد به اهمیت
ریاضی در امور مالی اهمیت زیادي دارد .نتایج این پژوهش اطالعات سودمندي را در مورد عوامل اثرگذار بر
توانمندي حرفهاي کارکنان مالی در اختیار استفادهکنندگان آن قرار میدهد و این نتایج میتواند در برنامهریزي
براي تدوین برنامه درسی ریاضی در حرفه مالی بهویژه بانکها مورداستفاده قرار بگیرد.
به نظر میرسد آموزش مهارت تفکر سطح ب االي ریاضی در حرفه مالی براي صنعت بانکداري موضوعی است
که باید به شکل جدي به آن پرداخته شود و در راستاي بهبود محتواي آموزشی درسی براي آموزش ریاضیات در
محیط کار بهطور عام و در محیط بانک ،بهطور خاص برنامهریزي نمود .لذا این پژوهش به برنامهریزان درسی،
پیشنهاد مینماید که تغییرات در برنامه درسی ریاضی را در فراگیران بهگونهاي ایجاد نمایند که با نیاز جامعه
تطابق داشته و با در نظر گرفتن نقش مؤثر مهارت تفکر ریاضی( بهویژه سطح باالي آن) در امور مالی ،برنامهریزي
الزم براي گنجاندن این مفاهیم در برنامه درسی دوران تحصیل دانشآموزان و در سرفصلهاي آموزشی ریاضی
رشتههاي مرتبط با امور مالی دانشجویان به عملآورند بهگونهاي که آنها را در انجام امور مالی شخصی و
حرفهاي خود توانمند سازد( .توضیح آنکه در برنامهي درسی دبیرستانی و دانشگاهی در رشتههاي مرتبط با
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بانکداري ،مالی  ،اقتصاد ،مدیریت ،حسابداري ،محتواي کمی از مهارت تفکر ریاضی در امور مالی قرار دادهشده و
محتواي درسی آموختهشده ،در امور حرفهاي آنها بهخوبی به کار گرفته نمیشود ).به دستاندرکاران و نهادهاي
نظارتی حرفه مالی در صنعت بانکداري توصیه میشود راهبردهایی را براي پشتیبانی از یادگیري و آموزش
مهارت تفکر سطح باالي ریاضی از طریق آموزشهاي ضمن خدمت براي شاغلین خود فراهم آورد و از
فارغالتحصیالن رشته ریاضی در امور حرفهاي خود استفاده نمایند( .در سالهاي اخیر ،بهندرت در آگهیهاي
استخدامی بانکهاي کشور ایران این دسته از فارغالتحصیالن در صنعت بانکداري به کار گرفته میشوند ).نیز به
متولیان و نهادهاي نظارتی حرفه مالی در صنعت بانکداري ،توصیه میشود حمایت الزم را از پروژههاي آموزشی
ریاضی فراگیران اعم از آموزش مدرسهاي و دانشگاهی فراهم آورند بهگونهاي که شرایطی فراهم شود تا برنامه
درسی به روزآوري شده ریاضیات همگام با تغییرات فناوري اطالعات و ارتباطات تدوین شود( .همانطوري که با
حمایت وزارت خزانهداري آمریکا و دانشگاه میسوري ،درسهایی براي زندگی تحت عنوان "ریاضیات پولی"91
مبتنی بر استانداردهاي ملی آموزش مالی فردي در  09سال تحصیلی تهیه شد .نیز بانک توسعهاي آسیا از
پروژههاي مبتنی بر آموزش علوم و ریاضیات( )STEMحمایت نمود ).بنابراین این پژوهش زمینهاي را براي
پژوهشهاي آتی فراهم نمود تا گامی بلند در راستاي سیاستگذاري آموزشی در مدارس و مؤسسات آموزشی
عالی و دورههاي ضمن خدمت براي تدریس مهارتهاي تفکر ریاضی بهویژه سطح باالي آن ،در امور مالی
برداشته شود و شاهد اعتالي روزافزون این مهارت براي یادگیرندگان باشیم.
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ابوالحسنی کومله ،سیده زهرا و ابوالحسنی کومله ،سیده مریم( ،)0222رتبهه بنهدي شهعب بانهک صهنعت و
معدن با مدل اندرسون -پترسون و ارائه پیشنهاد در راستاي رتبه بندي دقیق تهر ،ششهمین کنفهرانس بهین
المللی تحلیل پوششی داده ها.
ابوالحسنی کومله ،سیده زهرا  ،شهنایی ،سهید نجیهب اا ،اکهرم داودي فرخهد و ابوالحسهنی کوملهه ،سهیده
مریم( ،)0220ارزیابی عملکرد مالی در یک بانک توسهعه اي بها تکنیهک تحلیهل پوششهی داده هها (مطالعهه
موردي) ،دومین همایش بانکهاي توسعه اي.
ابوالحسنی کومله ،سیدهزهرا ،رهنماي رودپشهتی ،فریهدون ،شهاهورانی ،احمهد و حسهینزاده لطفهی ،فرههاد
( ،) 0229مدیریت ترازنامه مبتنی بر الگوي مسائل کالمی ریاضی در یک بانک توسعهاي ،مهندسهی مهالی و
مدیریت اوراق بهادار ،شماره .21
امانی ،علی و دوانی ،غالمحسین( ،) 0229نگره ها /حسابداري و حسابرسی در چهارراه علوم ،حسابدار رسمی،
دوره جدید ،شماره .21
بهمند ،محمد و بهمنی ،محمد ،0219 ،بانکداري داخلی ( 0تجهیز منابع پولی) ،موسسه عالی بانکداري ،بانک
مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،تهران.
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پورزرندي ،محمدابراهیم ،البرزي ،محمود ،حسین زاده لطفی ،فرهاد و شهریاري ،مجید( ،)0229طراحی مدل
ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازي ساختار دارایی ها و بدهی ها در سیستم بانکی ،مجلهه مهندسهی
مالی و مدیریت اوراق بهادار ،شماره پانزدهم.
حسین زاده لطفی  ،فرهاد ،دیواندري ،علی ،جهانشاهلو ،غالمرضا ،نیکهومرام ،هاشهم و برنکهی طالقهانی ،ولهی
اا( ،) 0210ارزیابی سرپرستی هاي بانک ملت ایران در مقاطع زمانی مختلف ،کهاربردي از تحلیهل پوششهی
داده ها ،مجله ریاضیات کاربردي واحد الهیجان ،سال سوم ،شماره.1
رحیمی ،زهرا(  ،)0220طرا حی الگوي تدریس مبتنی بر راه حل هاي چندگانه ،براي تحقق تفکر ریاضهی وار
در دانش آموزان دوره متوسطه (پایان نامه منتشرنشده براي اخذ درجه دکتري رشته علوم تربیتهی ،گهرایش
برنامه ریزي درسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران) .
رفیع پور گتابی،ابوالفضل ،گویا ،زهرا( ،)0212ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی ریاضی مدرسه اي در
ایران از دیدگاه معلمان ،فصلنامۀ نوآوري هاي آموزشی ،شمارۀ  ، 22سال نهم ،بهار .0212
رهنماي رودپشتی ،فریدون ،ایمنی ،محسن ( ،)0229تاریخ نگاري ریاضیات بهراي امهور مهالی و حسهابداري،
تحقیق در عملیات در کاربردهاي آن (ریاضی کاربردي) ،دانشهگاه آزاد اسهالمی ،واحهد الهیجهان ،در دسهت
چاپ.
رهنماي رودپشتی ،فریدون ،جلیلی ،محمد و حسین زاده لطفی ،فرهاد(  ،)0221چارچوب مفههومی کهاربرد
ریاضیات در مطالعات کمی مدیریت" مورد مطالعه :مدلسازي ریاضی و کامپیوتري در دانش مالی" ،فصهلنامه
مطالعات کمی در مدیریت آزاد ابهر ،پاییز ،شماره .9
رهنماي رودپشتی ،فریدون ،سجاد و محمدي ،وحید( ،) 0220مبانی بانکداري با رویکهرد ریسهک ،انتشهارات
نورا ،تهران،ایران.
رهنماي رودپشتی ،فریدون ،جلیلی ،محمد و حسین زاده لطفی ،فرههاد( ،)0212ریاضهیات مهالی و سهرمایه
گذاري ،انتشارات ترمه ،تهران ،ایران.
رهنمههاي رودپشههتی ،فریههدون ،احیههایی ،هدیههه(  ،)0220مهندسههی حسههابداري ،فصههلنامه علمههی پژوهشههی
حسابداري مدیریت ،سال پنجم ،شماره سیزدهم ،تابستان.
رهنماي رودپشتی ،فریدون( ،)0220داده کاوي و کشف تقلب هاي مالی ،فصلنامه علمهی -پژوهشهی دانهش
حسابداري و حسابرسی مدیریت ،سال اول ،شماره سوم.
رهنماي رودپشتی ،فریدون ،طالب نیا ،قدرت اا ،براتی ،محمدرضا( ،)0211تبیین الگهوي ارزیهابی عملکهرد
مالی در بنگاههاي کسب و کار ،مدیریت کسب و کار ،سال اول ،شماره اول .
رهنماي رودپشتی ،فریدون ،لطیفی،معصومه( ،)0212توان تبیهین " روش تحلیهل ممیهز" مبتنهی بهر مهدل
آلتمن جهت تعیین وضعیت اعتباري مشتریان بانک ملت ،فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت.
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رهنماي رودپشتی ،فریدون ،ابوالحسنی کومله ،سیده زهرا( ،)0221مدیریت ترازنامه در یک بانک توسهعه اي
مبتنی بر الگوي ریاضیات کالمی( مدیریت ترازنامه از منظر حل مسائل کالمی ریاضیات) ،سومین کنفهرانس
ملی مهندسی مالی.
فبوزي ،جی .فرانک( ،) 9102مترجم رهنماي رودپشتی ،فریدون ،تاجمیر ریاحی ،حامد و اشعریون قمی زاده،
فرزانه( ،) 0220ترجمه کتاب دایره المعارف مدل هاي مالی به نگارش فیوزي ،انتشارات ترمه ،تهران ،ایران.
عبده تبریزي ،حسین و رادپور ،میثم ( ،)0222عرصهي کاربرد دانهش ریاضهیات در حهوزهي مهالی ،سهومین
همایش ریاضیات و علوم انسانی ریاضیات مالی ،سوم و چهارم اردیبهشت ماه سال  ،22دانشکدههاي اقتصاد و
علوم ریاضی دانشگاه عالمهي طباطبایی.
عبده تبریزي ،حسین( ،)0219برگرفته از سخنرانی در دانشکده ریاضیات ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان،
 02بهمن ماه -19نقل در سایت شخصی و روزنامه سرمایه.
کالنتري ،خلیل .)0229( .مدل سازي معادالت ساختاري در تحقیقات اجتماعی-اقتصادي با برنامهه لیهزرل.
تهران :فرهنگ صبا.12-11 .
معظمی گودرزي ،محمدرضا ،جابرانصاري ،محمدرضا ،معلم  ،آذر ،شهکیبا ،محبوبهه( ،)0222کهاربرد تحلیهل
پوششی داده ها( ) DEAدر ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندي شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج
آن با روش  ، TOPSISفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي( رشد و توسعه پایدار) ،سال چهاردهم ،شماره اول.
نجفی خواه ،مهدي ،یافتیان ،نرگس و بخشعلی زاده ،شهرناز ،)9109 (،دورنمایی از خالقیت در فرآیند آموزش
ریاضی ،مجله فناوري آموزش :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دوره  0شماره.1
هدایتی ،سیدعلی اصغر ،سفري ،علی اصغر ،کلهر ،حسن و بهمنی ،محمود ،0210 ،عملیات بانکی داخلهی (9
تخصیص منابع) ،موسسه عالی بانکداري ،بانک مرکزي ج.ا.ا ،تهران
هومن ،حیدر علی .)0220( .مدلیابی معادالت ساختاري با کاربرد نرم افزار لیزرل .تهران :سمت.002-000 .
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