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چكيده
اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد مبتنی بر تولید و نوآوری با کارایی باال می باشد که بها کمتهری وابسهتگی به
خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی میتواند کشور را در حوزه اقتصادی در موقعیهت ممتهازی
قرار دهد و آسیبپذیری آن را در مقابل تکان های اقتصادی جهانی ب حداقل ممک برساند ولذا ای نوع اقتصهاد
نمی تواند ب سادگی مورد تهدید قرار گیرد.
پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقالب و دستور رئهیس محتهرم جمههور
مبنی بر اجرای ای سیاستها ،بانک مرکزی موظف ب طرح ریزی برنام های اجرایی متناسب با سیاستهای کلی
ابالغی در حوزه های پولی و بانکی شد.
بانک ملی ایران ب عنوان بزرگ تری بانک جهان اسالم می بایست جهت اجرای فرصهت "اقتصهاد مقهاومتی"
نسبت ب سایر رقبا آمادهتر باشد زیرا چرخ عمهر آن در مرحله ی "پهس از بلهوغ" قهرار دارد و لهذا بهتهر اسهت
استراتژی های مبتنی بر بهره وری را (نسبت ب رشد مالی) دنبال نمایهد و رویکهرد اقتصهاد مقهاومتی بانهک را در
رسیدن ب بهره وری توسع خواهد داد .از طرفی نرخ بازده دارایی ها ب عنوان شاخص بههره وری در سیاسهت ههای
اقتصاد مقاومتی بانک ملی ایران میتواند مورد پایش قرار گیرد.
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یافت های ای پژوهش حاکی از آن است ک سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد "اقتصاد مقاومتی" بر
افزایش گردش داراییهای بانک مؤثر است و ای گون استنباط می شود ک درصورت ب کارگیری سیاستهای
ارائ شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران ،عالوه بر دستیابی ب سودآوری (فرضی اول پژوهش) نیل
ب بهرهوری از طریق افزایش گردش داراییهای مشهود (فرضی دوم پژوهش) دور از انتظار نخواهد بود.
واژههای كليدی :اقتصاد مقاومتی ،نرخ بازده دارایی ،اقتصاد مقاوم ،اقتصاد پایدار ،اقتصاد قوی.
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 -1مقدمه
یکی از مسائلی ک در سال های اخیر مورد تأکید جدی رهبر معظم انقالب (دام ظل العالی) قرار گرفت است
توج ب مسائل اقتصادی کشور می باشد .نامگذاری  33سال از  36سال اخیر با محوریت اقتصاد؛ نشان از اهمیت
ویژه ای موضوع در کشور دارد .بانک و بانکداری نیز ک قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خهون در رگههای
اقتصاد جامع است باید در حکومت اسالمی در انطباقِ کامل با موازی اسالم ب گون ای اداره شود ک بتوانهد به
عنوان پای و اساس اقتصاد اسالمی نقش مؤثری را ایفا نماید و ضمناً در مقابل تکان های 9ناشی از اقتصهاد سهایر
کشورها در امان و آسیبناپذیر باشد.
بانکداری اسالمی ه پول را در جامع ب شکل اسالمی مطرح کهردن و داد و سهتد کهردن ه مسهئل ی بسهیار
مهمی است .اگر بتوانیم ای حقیقت را ب معنای جامع کلم در جامع ب وجود بیهاوریم ،فهت عظیمهی در دنیها
خواهد بود .فت  ،فقط فت قلع ها و سنگرها نیست .اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند ای را ب معنای جهامع و
1
کامل مسئلهاجرا و پیاده کنند ،بزرگتری سنگر اقتصادی امروز دنیاست (رهبهر معظهم انقهالب.)3196/39/30 ،
رهبر معظم انقالب در مورخ 61/4/39در جمع مسئولی اقتصادی کشور می فرمایند" :بانکها باید بهرای اجهرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را با ای سیاست ها و برنام ریزی ههای دولهت بهرای
اجرای آنها تطبیق دهند".
نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منهابع پهولی در میهان فعهاالن بخهش
خصوصی و همچنی بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامع قرار دارد .از
ای رو تطبیق روشها و الگوهای استفاده شده در ای نظام با اصول اسالمی و نفوذ ناپذیری آن در مقابل عوامهل
مخرب در واقع ب معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و سیاستهای پولی با قواعد دینی و الهی است ک
در نهایت ب اسالمی شدن هرچ بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی ،اخالقی و اجتماعی مردم مهی انجامهد.
سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف خروج از رکود و دستیابی ب رشد اقتصادی پایدار تنظیم و ابالغ شده است،
لذا خروج از رکود ،کسب نرخ رشد اقتصادی باالتر ،تقویت توان تولیدی کشور و بهره برداری از امکانات سرمای ای
کشور در کوتاه مدت جهزو اههداف دولهت بهوده و در بلنهد مهدت نیهز افهزایش ظرفیهت ههای تولیهدی کشهور و
سرمای گذاریهای جدید مدنظر است و در ای زمین بانکها نقش مهم و محوری دارند.
بانک ملی ایران نیز ب عنوان بانکی مردمی و همیار همیشگی دولت در عرص های کالن اقتصادی ،در حهوزه
اقتصاد مقاومتی وظایف و مسئولیت های سنگینی برعهده دارد .ای درحالیست ک سهاختار مهالی ایه بانهک در
سال های اخیر ب عللی چون تسهیالت تکلیفی ،بدهی های دولت و مطالبات معوق دچار مشکالتی شهد .بنهابرای
شایست است ک با بهرهگیری از اصول و مفاهیم اقتصاد مقاومتی ضم رفع مشکالت مذکور ،دوباره جایگاه اصلی
خود را باز یابد.
دکتر عبدالناصر همتی (مدیرعامل سابق بانک ملی ایران) نیز در همایش سراسری بانک ملی ایران در مهورخ
69/39/1با اشاره ب ابالغ راهکارها و خط مشیهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبهری و اعهالم آمهادگی
رئیس محترم جمهور برای اجرای آن گفت" :بانک ملی ایران ب عنوان مهم تری بنگهاه اقتصهادی و بهزرگ تهری
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بانک کشور ،اقدامات خود را برای رسیدن ب اهداف در ای زمین تنظیم خواهد نمود ک در ایه راسهتا رسهالت
مهمی بر دوش مدیران بانک است".
بنابرای ضرورت اتخاذ راهبردها و سیاست هایی ب منظور افزایش ای شاخص بهره وری (نرخ بازده دارایی ها)
در بانک ملی ایران احساس می شود.
پژوهش حاضر در پی پاسخ ب ای پرسش است ک  :آیا سیاستهای بانهک ملهی ایهران بها رویکهرد "اقتصهاد
مقاومتی" بر افزایش حاشی سود ،افزایش گردش دارایی ها و نهایتاً افزایش شاخص بازده داراییههای ایه بانهک
مؤثر است یا خیر؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينهی پژوهش
یکی از وظایف مهم مدیران کنترل دارایی های عملیاتی است .اگر دارایی های اضافی در عملیات ب کار گرفت
شوند هزین های عملیاتی افزایش خواهند یافت .بازده دارایی های عملیاتی معیهار اساسهی مهورد اسهتفاده جههت
ارزیابی عملکرد مدیریت است .هنگامی ک سازمان ها با عملکرد مشاب  ،دارای عمر دارایی متفاوتی هستند ،بهدون
تعدیالت بهای تمام شده تاریخی ،می توانند موجب کاهش قابلیت مقایس بازده دارایی ها گردد .رشد دارایهی هها،
ترکیب دارایی های اندازه گیری شده ب بهای جاری را افزایش داده و موجب افزایش سودمندی بهازده دارایهی هها
می گردد.
ای در حالیست ک با مطالع روند نرخ بازده داراییهای بانک ملهی (جهدول شهماره )3مشهاهده مهی شهود:
علیرغم سرآمدی بانک در شاخص"مجموع دارایی ها" در بی  90بانک کشهور ،متأسهفان به دلیهل "سهودخالص
پایی "موجبات روند نزولی شاخص  ROAفراهم شده است.
جدول شماره -1مقایسه بانک ملی با سایر بانکها در شاخص ROA
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 -1-2نرخ بازده دارایی در سازمانها
میرزا ویجزاگیک و حس ظرافت ( )9334در تحقیق خود بیان می کنند ک ارتبهاطی پویها بهی سهودآوری
4
بانکهای مالزیایی با تأکید بر نرخ بازده دارایی و نیز عوامل کالن اقتصادی همانند رشد تولیهد ناخهالص داخلهی
تورم و نرخ بهره وجود دارد.
پترسون و توآ ( )9330در مقال خود ب نام بیشین سازی سود بانکداری در فواصل زمانی تصهادفی به رفهع
یک مشکل اتفاقی بزرگ پرداختند ک منشأ کاهش سودآوری (ب خصوص بر شهاخص  ROAبانهک که یکهی از
نمادهای سودآوری می باشد) بانکها شده بود.
طبق یافت های هری هویزینگا ( )9333نرخ بهره هزین های بانک متناسب با اندازه نظام مند بانک تمایل ب
افزایش خواهد داشت ک می تواند توجی کننده آن باشد ک نرخ بازده دارایی هم متناسب با اندازه نظاممند بانک
رو ب کاهش خواهد گذارد.
محققان بازده دارایی را ب طور منظم ب نسبت های خاص تر (گردش دارایی و حاشی سود) تفکیک نموده تا
اطالعاتی راجع ب سودآوری شرکت بدست آورند .نتایج حاکی از آن بود ک بهرآورد نسهبت گهردش دارایهی هها و
حاشی سود برای سودآوری جاری سودمند است و اطالعاتی در مورد راهبرد های شرکت ارائ می دهد .در واقهع
ای نسبتها برای بیان تغییرات ،در ب کارگیری داراییهای شرکت در جهت کسب عملکرد عملیاتی برتر سودمند
می باشند.
راهبرد ،بخش اساسی در هر برنام عملیاتی است .سازمان ها می توانند با انتخاب یک راهبرد و اهتمام بهر آن
ب نتایج مطلوب دست یابند .انواع مختلفی از راهبردهای تجاری طی سال های گذشت شناسایی شهده ،بها وجهود
آن ،راهبرد عمومی "پورتر" رایج تری آنهاست .پورتر ( )3693بیان می دارد برای کسهب سهودآوری بلندمهدت و
مطمئ ب جای ای ک راهبرد میان رو داشت باشند ،اتخاذ یک راهبرد عمومی مطلوب تر می باشد.

شكل شماره :1مدل مفهومی پژوهش
(رضایی ،فرزی  .محسنی ،رضا .رایقی ،مریم)3169 ،

سال هفتم /شماره بیستوهشتم /زمستان 7931

797

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -2-2راهبردهای بانک ملی ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی از نگاه نخبگان:
 -1-2-2دیدگاه نایبرئيس رئيسِ وقتِ مجلس شورای اسالمی0
 با توج ب تجربیات تلخ بانک ها در گذشت  ،رویکرد استقراض دولت از بانک ها (ب ویژه بانهک ملهی)در اجرای پروژه های کالن توسع ای تغییر یابد.
 باتوج ب شرایط تحریم ،رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و ابالغی های بانک مرکهزی دردستور کار بانک ملی ایران قرار گیرد.
 باتوج ب باال بودن هزین های باالسری سپرده بانکهای ایرانی نسبت ب نهرم ههای جههانی ،تهالشبانک می بایست در جهت کاهش قیمت تمام شده پول از طرق مشروع (ب غیر از بنگاه داری) باشد.
 -2-2-2دیدگاه رئيسِ وقتِ بانک مركزی9
-

ضرورت عارض یابی داراییهای (شعب) زیان ده.
شفاف سازی صورتهای مالی بانک (ب طوری ک ارزش داراییهای مستهلک شده ب عنهوان هزینه
آورده شود و ازطرفی برخی شعب زیان ده در ردیف داراییها گنجانده شود)
شعب کم بازده بانک ملی باهم یا با سایر بانکها ادغام شوند.
فروش داراییهای مازاد در دستور کار قرار گیرد.
لزوم گماردن ناظر فنی بانک ملی ب منظور کنترل و نظارت بر روند پیشهرفت پهروژه ههای سهرمای
گذاری ب گون ای ک هر گون پرداخت با تأیید وی صورت پذیرد.
هدایت کردن صادرکنندگان طرف حساب بانک ب سمت شفافسازی و اظهارنمودن ارز وارداتی.
اعطای تسهیالت ب بنگاه های اقتصادی مستعد افزایش ظرفیت تولید.
اولویت دادن ب حمایت مالی از پروژه های نیم تمام باالی 03درصد پیشرفت.
اصالح ساختار نظارتی بانک ب گون ای ک ب جهای تأییهد تلهویحی یکهدیگر ،به کنتهرل و اصهالح
یکدیگر بپردازند.
ترویج فرهنگ "مبارزه با اسراف و تبذیر" و نیز فرهنگ "درسهت مصهرف کهردن" و مهرتبط کهردن
ارزیابی عملکرد افراد ب ای مقول .

 -3-2-2دیدگاه مدیرعامل وقتِ بانک ملی0
-
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افزایش سهم بازار بانک.
ارتقای جایگاه بانکداری الکترونیک در بانک ملی ایران.
افزایش سرمای بانک.
تعیی تکلیف مطالبات از دولت.
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 تقویت هماهنگی ،همدلی و فعالیت اثربخش در س حوزه اعتباری ،حقوقی و وصول مطالبات معهوقبانک.
 همکاری حداکثر با مشتریانی ک بنا ب دالئل مشکالت اقتصادی کشهور و تحهریم ،امکهان پرداخهتاقساط تسهیالت دریافتی را نداشت اند( .ماهنام بانک ملی ایران ،شماره  ،939اردیبهشت)61
 جذب منابع ارزان قیمت و افزایش سپرده های قرض الحسن . وصول مطالبات معوق با استفاده از اهرم های قانونی و طراحی راهکارهای تشهویقی بهرای همکهاران.(ماهنام بانک ملی ایران ،شماره  ،933تیرماه)61
 رفع مشکل رکود واحدهای تولیدی از طریق تأمی سرمای موردنیاز. درآمدزایی مبتنی بر کارمزد خدمات و اعطای تسهیالت عقود مشارکتی کوتاه مدت( .ماهنام بانهکملی ایران ،شماره  ،933مردادماه)61
 درآمدزایی مبتنی بر سرمای گذاری های مختلف (بهین ). درآمدزایی مبتنی بر فروش داراییهای (شرکتهای) مازاد بانک. تالش در جهت رشد و جذب منابع ب منظور تخصیص منابع بهرای پهروژه ههای عمرانهی و خهدماترسانی.
 تفویض اختیار ب ادارات امور شعب و شعب تابع متناسب با درج ریسک پذیری ایشان. تبعیت از سیاستهای بانک مرکزی درخصوص یکسان سازی نرخ سود بانکی. تشدید دقت نظر در اختصاص ب هنگام و صحی منابع بانک( .ماهنام بانک ملی ایران ،شماره ،936خردادماه)61
 تجدیدنظر در سیاستهای اعتباری بانک همانند اعتبارسنجی ،اخذ وثایق محکهم و بررسهی توانهاییبازپرداخت تسهیالت
 تزریق اعتبار جهت تکمیل پروژه های زود بازده ای ک در سال های گذشت تعریف شده و به طهورنیم کاره باقی مانده است.
 عدم تمدید زمان بازپرداخت اقساط تسهیالت بدهکاران. عدم تمدید بازپرداخت اقساط تسهیالت بدهکاران با نرخ سالهای گذشت . اداره بانک ب صورت یک بنگاه اقتصادی. ادام دادن اعطای تسهیالت ب قشرهای محروم جامع ( .ماهنام بانک ملی ایران ،شماره )939اصالح ساختارسازمانی و فرایندهای بانک.
 بازرسیهای غیرمحسوس در شعب برای ارزیابی رفتار همکهاران در برخهورد بها مشهتریان (مشهتریمداری).
 بررسی عملکرد مدیران از حیث فعالیت مطلوب در زمین منابع ،مصارف و وصول مطالبات( .همایشسراسری بانک ملی ایران ،شنب  1اسفند )3169
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 -4-2-2دیدگاه رئيس هيأت مدیره وقتِ بانک ملی ایران9
 ترویج "دانایی محوری" ب عنوان یک ارزش سازمانی. ارتقاء فرهنگ سازمانی و افزایش سط آگاهی های عمومی و تخصصی رؤسا و کارکنان بانک. ضرورت اعمال سیاستهای اعتباری اثربخش درجهت بهبود مصارف. -5-2-2دیدگاه عضو هيأت مدیره وقتِ بانک ملی ایران6
 رعایت نکاتی در مدیریت داراییهای بانک :حداقل سازی داراییههای مهازاد ،حهداقل سهازی هزینهدارایی ها ،بهره برداری کمی از دارایی ها ب صورت کیفی از طریق افزایش ظرفیت دارایی هها و تنهوع
بخشی ب خدمات آنها.
 تدوی نقش راه شرکت های تابع بانک. سازماندهی 93شرکت تابع خارج شده از بورس. -6-2-2دیدگاه عضو هيأت مدیره وقتِ بانک ملی ایران
-
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وصول مطالبات معوق عظیم.
حمایت از شرکت های آسیب دیده از تحریم و فرصت دادن ب آنها.
امتناع از اعطای تسهیالت ب پروژه های فاقد طرح توجیهی.
پیگیری سود و زیان بانک ملی ایران ب عنوان یک بنگاه اقتصادی عالوه بر مأموریت های ملی.
اولویت بندی در حمایت از طرح های نیم تمام و آماده بهره برداری.
بهبود و شفافسازی صورتهای مالی بانک.
تداوم فروش اموال مازاد و تملیکی (درشش ماه اول سال جاری ،علیرغم عدم اسهتقبال مهردم به
دلیل رکود اقتصادی ،بانک بیش از  03مزایده برگزار نموده است).
تجهیز منابع در جهت کاهش قیمت تمام شده پول نسبت ب  %93فعلی.
کاهش عقود مبادل ای و افزایش عقود مشارکتی ب منظور افزایش نهایی سود مؤثر بانک.
جانمایی بهین شعب با تغییر مکان ب نقاط اقتصادی.
بازسازی منابع انسانی شامل :تعدیل نیرو ،استفاده از نیروهای کیفی و توانمندسازی آنها.
توسع بانکداری الکترونیک همراستا با بانکداری خرد.
مشارکت در طرح های جذاب شرکت های دانش بنیان (همانند طرح هوشمندسهازی به کهارگیری
انرژی خورشیدی در ساختمانها).
تغییر رویکرد سودآوری بانک از درآمدهای مشاع (تسهیالت) ب درآمدهای غیرمشاع (کارمزد).
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 -3روش شناسی پژوهش
باید گفت پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،کاربردی بوده ،از روش توصهیفی زمینه یهاب (تحقیهق پیمایشهی)
استفاده شده است .جامع آماری در ای پژوهش ،مجموع مهدیران ارشهد بانهک ملهی ایهران (مسهتقر در سهتاد
مرکزی) ب تعداد 399نفر می باشد.حجم نمون آماری نیز براساس فرمول کوکران محاسب شده و ب تعداد 44نفر
می باشد.
N ( Z 1 / 2 ) 2 pq
(N  1)d 2  ( Z 1 / 2 ) 2 pq

n 

برای رسیدن ب ای تعداد نمون  03پرسشنام ب روش نمون گیری تصهادفی سهاده توزیهع شهد که  44مهورد
برگشت داده شده و مورد استفاده قرار گرفت.
برای جمع آوری اطالعات درباره مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای (از طریهق بررسهی کتهاب هها،
مقاالت و سایتهای اینترنتی) و برای بررسی و آزمون فرضی های مدل ،ضم انجام مطالع کتابخان ای و بررسی
اسناد و مدارک ،از روش پرسشنام استفاده شد .همچنی ب منظور امتیازدهی ب سواالت پرسشهنام  ،از توزیهع
لیکرت بهره گیری شده است.
پایایی پرسشنام در ای پژوهش براساس آلفای کرونباخ ب میزان  % 93/3می باشد.
در تحقیق حاضر با مطالع و بررسی مبانی نظری موضوع ،مجموع راهبردهای مناسب برای بانک ملی ایران
در حوزه اقتصاد مقاومتی و نیز مولف های افزایش نرخ بازده دارایی ها در قالب جدول پرسشنام شناسایی شد ب
طوری ک منابع علمی مورد استفاده ،مستند و در دسترس می باشد .سپس ب منظور کسب اطمینهان بیشهتر از
روایی پرسشنام  ،نظر خبرگان ای صنعت نیز دریافت گردید و پس از جرح و تعدیل مکرر ،نهایتاٌ پرسشهنام ای
محقق ساخت تدوی گشت.
 -4یافتههای پژوهش
قبل از وارد شدن ب مرحل آزمون فرض ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شود.
توزیع داده های آماری نرمال نیست
توزیع داده های آماری نرمال است

H0:
H1:

در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف اگرسط معنی داری به دسهت آمهده از اجهرای آزمهون ،بزرگتهر از خطها
( ) α<3/30باشد فرضH3رد شده و فرض H3پذیرفت می گردد .پس از اجرای ای آزمون نتیج می گیریم که
داده های جمع آوری شده نرمال بوده است .لذا از تحلیل های آماری پارامتریهک جههت آزمهون فرضهیات بههره
گرفتیم.
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آزمون فرض اول پژوهش
سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش حاشی سود بانک مؤثر نیست.
سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش حاشی سود بانک مؤثر است.

H0:
H1:

فرض بر ای است ک اعداد  1و کمتر از آن در پاسخ نام ب منزل فقدان تأثیر متغیر مستقل بر وابست می باشد
(ای مقادیر ،سؤاالتی را ک پاسخ داده نشده اند نیز شامل می شود)
جداول شماره  -2آزمون  tبرای پذیرش یا رد فرضيه اول پژوهش.
Std. Error Mean
0/19003

One-Sample Statistics
Std. Deviation
1/26054

Mean
4/7848

N
44

X1

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
1/4015
2/1680

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

1/78477

0/000

43

9/392

X1

نتیج ب دست آمده ب قرار زیر است :با توج ب اینک سط معنی داری از میزان αکمتر است لذا دلیلهی بهرای
تأیید H0وجود ندارد( .رد فرض )H0
ب بیان دیگرSig (2-tailed)=p value=0.035<0.05=α :
بنابرای سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد “اقتصاد مقاومتی” بر افزایش حاشی سود بانک مؤثر است.
مشاب تحلیل آماری فوق فرضی دوم ای پژوهش نیز آزمون شد:
جداول شماره  -3آزمون  tبرای پذیرش یا رد فرضيه دوم پژوهش
One-Sample Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

0/19115

1/26796

4/0714

44

X2

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
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Upper

Lower

1/4569

0/6859

Mean Difference
1/07136

)Sig. (2-tailed
0/000
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43

t
5/605

X2
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نتایج ب دست آمده ب قرار زیر است:
الف) با توج ب ای ک  Sig. (2-tailed)=p-value =0/035<0.05=αمی باشد لهذا دلیلهی بهرای تأییهد H0وجهود
ندارد( .رد فرض )H0
ب) دو عدد نشان داده شده در سهتون( 95% Confidence Interval of the Differenceکه در واقهع حهد بهاال و
پایی را نشان می دهند) شامل عدد صفر نبوده و ای خود عامل رد کننده فرض H0است.
33

ج) آماره ب دست آمده نشان می دهد ک ( t  1.64 :در اینجا .)t= 5/605
د) ب دلیل ای ک بازه ( )4.0714-3>0لذا عدد میانگی جامع از  1بیشتر است.
با توضیحات ارائ شده فهرض H0رد شهده و فهرض H1پذیرفته مهی شهود .لهذا فرضهی اصهلی پهژوهش یعنهی:
"سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر افزایش شاخص بازده دارایی های بانک ( )ROAمهؤثر
است" ،تأیید می گردد.
ب بیان دیگر ای پژوهش نشان میدهد ک :
سیاستهای بانک ملی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر افزایش گردش دارایی های بانک مؤثر است.
 -5نتيجهگيری و بحث
نتیج ای ک از ای تحقیق استنباط می شود آن است ک درصورت ب کارگیری سیاستهای ارائه شهده در
حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران ،عالوه بر دستیابی ب سودآوری (فرضی اول پژوهش) نیل ب بههرهوری
از طریق افزایش گردش داراییهای مشهود (فرضی دوم پژوهش) دور از انتظار نخواهد بود.
جدول شماره -4كم امتياز ترین و پر امتيازترین سواالت پرسشنامه مرتبط با دو متغير تحقيق.
متغير وابسته

لزوم اولویت دهی باال به برخی سياست ها

اولویت دهی كمتر به برخی سياست ها

(برخی سواالت پرسشنامه با بيشترین

(برخی سواالت پرسشنامه با كمترین

ميانگين امتيازات)

ميانگين امتيازات)

تعیی تکلیف مطالبات از دولت بابت استقراض در اعطای تسهیالت ب صادرکنندگانی ک در عی
حال تولیدکننده نیز باشند
سالهای گذشت
افزایش حاشی سود بانک
(سود خالص تقسیم بر تقویت هماهنگی ،همدلی و فعالیت اثربخش در
تفویض اختیار ب ادارات امور شعب و نیز شعب
کل درآمدها)
س حوزه اعتباری ،حقوقی و وصول مطالبات
تابع متناسب با درج ریسک پذیری ایشان
معوق بانک
افزایش گردش داراییهای
بانک (کل درآمد تقسیم
بر متوسط کل دارایی)

شفافسازی صورت های مالی بانک (محاسب
عملکرد شعب زیانده)

الگوگیری از بانک های مشاب خارجی در جهت
افزایش بهرهوری

امتناع از اعطای تسهیالت ب پروژه های فاقد
طرح توجیهی

رفع مشکل رکود واحدهای تولیدی ب منظور
افزایش ظرفیت تولید
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با عنایت ب تأثیر سیاست های اشاره شده بر افزایش شاخص نرخ بازده داراییها (ب عنوان یکی از نماد ههای
بهره وری) برای بانکی همانند بانک ملی ایران با قدمت 99سال ک چرخه عمهر سهازمانی آن ،وضهعیت "پهس از
بلوغ" را نشان می دهد بهتری گزین  ،استفاده از صرف مقیاس ب واسط منحنی یادگیری بوده ،لذا بیش از آنک
ب رشد درآمد (بابت مشتریان جدید ،بازارهای جدید یا محصوالت و خدمات جدید) باشد شایست است از طریق
بهره وری (استراتژی کاهش قیمت تمام شده پول یا افزایش بهرهوری داراییهها) به سهودآوری دسهت یابهد .لهذا
سیاست های اشاره شده در حوزه اقتصاد مقاومتی ک عالوه بر افزایش حاشی سود ب افزایش گهردش دارایهیهها
منجر خواهد شد می تواند در میان مدت و دراز مدت نیز بانک را در مسیر بهرهوری پیشتاز نماید.

سودآوری

بهره وری

بهبود بهای تمام شده پول

رشد مالی

افزایش بهره وری دارایی ها
اكتساب
بازارهای
جدید

كاهش
هزینه های
عملياتی و
غير
عملياتی

بهبود
ساختار
تأمين
منابع مالی
بانک

وصول
مطالبات
بانک

بهبود در
تركيب
دارایی ها

نوآوری در
محصوالت
جدید

یافتن
مشتریان
جدید

حفظ
مشتریان
موجود

بهبود در
مدیریت
نقدینگی

شكل شماره 2مسير دستيابی به اهداف استراتژیک بانک ملی.
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 .5مهندس باهنر ،در مصاحبه اختصاصی با ایشان ()9313/70/91
 . 6آقای بهمنی ،در مصاحبه اختصاصی با ایشان ()9313/70/66
 .0دکتر عبدالناصر همتی.
 .8آقای خواجه حسنی ،در مصاحبه اختصاصی با ایشان ()9313/78/75
 .1آقای دامغانیان ،در مصاحبه اختصاصی با ایشان ()9313/78/75
 .97آقای حسین زاده ،در مصاحبه اختصاصی با ایشان ()9313/8/5
 P-Value .99که آن را احتمال معنی داری برای یک آزمون می گویند ،کوچکترین مقداریست که می توان برای آلفا درنظر گرفت به طوری که
فرض H0رد شود.
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