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  و همکاران                 حسینی رضا  384

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 بانکی کارهای و کسب سازی المللیبین مدل طراحی

 جهان بانک بزرگترین ایران ملی بانک: مطالعه مورد)

(اسالم  

  ،1حسینی رضا
 آزاد دانشگاه قزوین، واحد کارآفرینی، گروه دکتری، دانشجوی

   .ایران قزوین، سالمی،ا
 

 *2ساکتی پرویز
 شیراز، دانشگاه آموزشی، ریزی برنامه و مدیریت گروه استادیار، 

 .)نویسنده مسئول( ایران شیراز،
 

 3زادهبدیع علی
 قزوین، اسالمی، آزاد دانشگاه قزوین، واحد مدیریت، گروه استادیار،

 .ایران
  

 4پور اسماعیل حسن
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد مدیریت، گروه استادیار،

 .ایران تهران
 

  دهیچک
 کسب سازی المللی بین مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش: هدف

  .است شده انجام بانکی کارهای و
 باشد می توصیفی کاربردی، نوع از پژوهش این  :ها روش و مواد
 جامعه و. است پرداخته موضوع بررسی به آمیخته روش به که

 متخصصان و علمی جامعه خبرگان کیفی بخش در آن آماری
 شبخ در و است یرده بهره مصاحبه ابزار از که است بوده دانشگاهی

 از و تهران شهر ملی بانک ارزی بخش کارکنان کلیه شامل کمی
  .است شده استفاده پرسشنامه ابزار
 رسیبر هایشاخص تاثیرگذاری از حاکی آمده بدست نتایج :ها یافته
 هک را هایی فرض پیش و باشدمی هابانک شدن المللیبین بر شده

 مشخص شوند المللیبین بازارهای وارد تا سازدمی قادر را هابانک
 کردیعمل کیفیت بتوانند آنها که کندمی ترسیم را مسیری و کرده
 .دهند ارتقا را خود

 سازییالمللبین بر موثر عوامل از استفاده با بنابرین: گیری نتیجه
 انکیب کارهایوکسب سازیالمللیبین توان می بانکی کارهایوکسب

 شده، بیان موانع و مشکالت کردن برطرف با و. بخشید ارتقا را
 فراهم را بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین موجبات توانمی

 .کرد
 

 بانک، بانکی، کارهای و کسب سازی، المللی بین :ها واژه کلید
 .آمیخته رویکرد

 
 21/09/1400: افتیدر خیتار
 21/12/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولppparviz@gmail.com 

 

  مقدمه
 دیده کارها و کسب محیط در ایگسترده تغییرات اخیر، هایدهه در

 همیشه برای بازاری هیچ جهانی، اقتصاد فعلی شرایط در .است شده
 بر را خود آینده تواندنمی شرکتی هیچ و نیست امان در رقابت از

 (.1) نماید ترسیم است، خود( محلی بازار) خانه مالک  که فرض این
 المللیبین بازارهای در فعالیت و محلی مرزهای فراسوی در و حضور

 در حضور و شدن المللیاست. بین کارها و کسب رشد ساز زمینه
 و کسب و باشدمی دیگر بازارهای در بقا نیاز پیش جهانی بازارهای

 رد را هاییفرصت توانندمی المللیبین بازارهایی به ورود با کارها
 ابتیرق مزیت به فرصتها این از استفاده با و داده تشخیص بازارها آن

 سبک سازی المللیبین با کوچک کارهای و کسب مدیران . برسند
 از و کرده استفاده کار و کسب بقای جهت در توانندمی کارشان و

 در و ارز تبدیل نرخ منافع از کشورها، سایر در باال رشد نرخ مزایای
 و بکس سازی المللیبین. شوند مند بهره  تجاری تراز بهبود نهایت

 را سازی المللیبین امر به توجه و منابع زمان، دانش، اهمیت کار
 عنوان خود هایتوصیه در ریچ و پورتر ، کند. اوهمامی برجسته

 المللیبین بازارهای در بتوانند بایستی کارها و کسب که اندکرده
 هبودب باعث بزرگتر رقابتی سطح به شدن وارد زیرا کنند رقابت

 تواندنمی محلی بازارهای به فروش صرفا. شودمی آنها عملکرد
 هاشرکت بنابراین کند تضمین را کار و کسب رشد و موفقیت

 الزم و بپردازند محلی بازار توسعه به زیادی زمان مدت توانندنمی
 و شدن المللیبین. باشند خارجی بازارهای جستجوی در که است

 باشدمی دیگر بازارهای در بقا نیاز پیش جهانی بازارهای در حضور
 توانندمی المللیبین بازارهایی به ورود با کارها و کسب و

 تهافرص این از استفاده با و داده تشخیص بازارها آن در را هاییفرصت
 المللی ینب عملکرد و رفتار مورد در تحقیقات .برسند رقابتی مزیت به

 تهیاف توسعه توجهی قابل بطور گذشته دهه سه طول در شرکتها،
 دهه طول در بازارها رشد به رو شدن جهانی به توجه با. است

 هک الگوهایی و فرآیندها درک به نسبت فراوانی گرایش گذشته،
 ضیحتو را کارها و کسب المللیبین مشارکت و درگیری چگونگی

 ایران امروز اقتصادی جامعه در (.1) است آمده وجود به دهند،می
 شاید و است شده مطرح همه برای ضروری شرطی عنوان به صادرات

 املک ظرفیت با تولید ادامه شرط شده بینی پیش هایبرنامه طبق
 باشد؛ خارجی بازارهای به محصوالت از قسمتی صدور صنایع، برای

 زا قسمتی تامین خارجی بازارهای در نفوذ دالیل از یکی عبارتی به
 ما کشور. هاستشرکت نیاز مورد مواد تهیه برای الزم ارزی منابع
 محصوالت زمینه در هم آن کننده، صادر تا است کنند وارد بیشتر

 شود؛می محسوب اقتصاد برای جدی خطری روند این ادامه. مصرفی
 اصلی عنوان به جهانی بازارهای سوی به حرکت باید بنابراین
 و صادرکنندگان تولیدکنندگان،. شود مطرح همگان برای ضروری

 بازاریابی اهمیت به دیگر زمان هر از بیش باید جامعه افراد
 هانیج بازاریابی و صادراتی مدیریت آموزش و کنند توجه المللیبین
 گرا امروز حرکت. شود گرفته جدی باید اجتماعی وظیفه عنوان به
 د،باش همراه جهانی بازاریابی اهمیت و نقش شناخت با واقعی طور به

 شدن المللی بین بنابراین اهمیت  (.2) است آینده حرکت ساز زمینه
 رقابتی مزیت کسب در المللی بین بازارهای نقش کارها، و کسب
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 385... بانکی کارهای و کسب سازی المللیبین مدل طراحی 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ارهایک و کسب و کارآفرینان اکثر بودن بهره بی و بنگاهها برای
 حوزه این در تحقیق به نیاز که است ای مساله مزیت، این از ایرانی

 و پایه سازد. با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر برمی ضروری را
 هک است شده باعث دالیلی چه که است این گرفته شکل آنها اساس

 کارهایشان و کسب سازی المللی بین به قادر ایرانی کارآفرینان
 انگیزه چرا ندارند؟ مشتری خودشان کشور از بیرون چرا نباشند؟

 به منجر عواملی چه ندارند؟ را کارشان و کسب سازی المللی بین
 عفض علل نباشند؟ المللی بین بازارهای در رقابت به قادر که شده این

 چه چیست؟ سازی المللی بین زمینه در آنها تجربی و دانشی
 باعث عواملی چه شود؟می آنها شدن المللی بین از مانع مشکالتی

 بین بازارهای توسعه به خود هایسیاست تدوین در که است شده
 ایرانی هایبانک اجرایی استانداردهای چرا باشند؟ توجهبی المللی
 جهت رد کشور بانکی نظام نیست؟ المللی بین استانداردهای با مطابق
 یاصالحات چه نیازمند المللی بین بانکداری استانداردهای با انطباق

 المللی بین حوزه در بانکداری توسعه و تقویت است؟راهکارهای
 بانکی کارهای و کسب سازی المللی بین کدامند؟ و در نهایت مدل

 ارائه می دهد. 
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش: 
 مبانی نظری:

 طول در المللیبین کارهای و کسب اصلی مساله سازی المللیبین که
 سازی المللیبین است. کلمه بوده( 1990 تا 1960) گذشته دهه چهار
 استفاده مورد( 1975)  وایدرشیم و یوهانسون ادبیات در بار اولین
 بازرگانی فعالیتهای تشریح برای کلمه این از آنها. گرفت قرار

 مفاهیم. کردند استفاده میزبان کشور مرزهای از خارج هاشرکت
 دهش معطوف صادراتی هایفعالیت توسعه به سازی المللیبین اولیه

 فرایندی عنوان به را کلمه این( 1977)  واهلن و یوهانسون. بود
 در خود درگیری تدریجی بصورت هاشرکت که کردند تعریف
 راترف گامی بعدی تحقیقات. دهندمی افزایش را المللیبین هایفعالیت
 ار نظرها و دادند توسعه و بسط را سازی المللیبین مفهوم و نهادند

 ایهسرم طریق از مستقل فروش دفاتر و شعبه و نمایندگی ایجاد به
 فزاینده ماهیت بعدی محققان. کردند جلب خارجی مستقیم گذاری
  اتاوفی و دوگال مک. کشیدند چالش به را سازی المللیبین فرایند

 ایبازاره به سریع گسترش به را سازی المللیبین تعریف( 1994)
 یا و شوندمی متولد  جهانی که موسساتی مفهوم افزودن با جهانی
 نهاآ و دادند توسعه ، المللیبین پذیر مخاطره جدید کارهای و کسب

 المللیبین سرعت به تاسیس، بدو از که نامیدند هاییشرکت را
(  2011)  بام و( 2010)  سومر ،(2009)  شولتز عقیده به. شوندمی
 نآ در که است المللیبین کارآفرینی از شکلی سازی المللیبین

 مرزهای از خارج را آمیزی مخاطره هایفعالیت شرکت رهبران
 فرایند را شدن المللیبین( 2010)  هاینز. دهندمی توسعه المللیبین

 دناممی خارجی کشور چند یا یک به شرکت هایفعالیت گسترش
 ستفادها کارگزاری، فعالیت بر سازی المللیبین فرایند تعریف در  (.3)

 ریقط از فرصت جستجوی و فعالیت گسترش و بسط منابع، اهرم از
 ارندد تاکید  جویانه مخاطره رفتار و  فعالی بیش نوآوری، ترکیب

 در ارزش خلق بدنبال و کندمی عبور ملی مرزهای از که
 (.منبع همان) هاستسازمان

 بحث مورد را مهم الگوی سه سازی، المللیبین در اولیه مطالعات 
  االآپس مدل بوسیله که  تدریجی سازی المللیبین -1(:3) اندداده قرار

 رمستم یادگیری فرایند را شدن المللیبین ا شد؛ این مدل پیشنهاد
 ار  المللیبین بازار دانش تدریجی صوررت به هاشرکت که داندمی

 -2.  دهندمی افزایش را بازار به خود تعهد و کنندمی کسب
 ذیرپ مخاطره کارهای و کسب نظریه با که  افراطی سازی المللیبین
 مخاطره کار و کسب شد. الگوی مطرح  جهانی تولد و  الملی بین

 کمی هاشرکت که داد نشان( 1994)  اوفیات و دوگال مک پذیر
 جاریانف و سرعت ویژگی. شوند المللیبین توانندمی تاسیس از بعد

 را دیفراین مدل بودن تدریجی فرض الگو، این سازی المللیبین بودن
 متولد جهانی که هاییشرکت کلی بطور. است کشیده چالش به
 سبک جستجوی در تاسیس ابتدای از که هستند سازمانهایی شوندمی

 در محصوالت فروش و منابع از استفاده طریق از رقابتی مزیت
 هب ورود نحوه مورد در باید هاشرکت این. هستند مختلف کشورهای

 -3 و(. منبع همان) کنند گیری تصمیم آن مکان همچنین و بازار
  بارهدو جهانی تولد تئوری با که  واپسین افراطی سازی المللیبین

( 2001)  همکاران و این الگوتوسط  بل .است شده مطرح هاشرکت
 موقعیت تثبیت از بعد هاشرکت که کردند مطرح آنها. شد مطرح

 شدن للیالمبین به تمایل اتفاقات برخی بدلیل ناگهان ، داخلی بازار در
 الکیتم تغییر است ممکن اتفاقات این مهمترین از یکی. کنندمی پیدا

 نامندکهمی المللیبین دوباره تولد را الگو این. باشد مدیریت یا
 هاتشرک این اینکه جمله از دارد، المللیبین تولد مدل با هاییتفاوت

 ازارب در که زمانی و تولدشان از بعد مدتها بلکه ناگهانی طور به نه
 که دارند اختیار در خوبی منابع و اندافتاده جا خوب خودشان محلی

 المللیینب برای ببرند، بهره آنها از المللیبین توسعه زمینه در توانندمی
                                                                          (.منبع همان) کنندمی اقدام شدن

 المللیبین مراحل و الگوها ها،مدل رویکردها، ها،نظریه تحلیل
 انکیب کارهای و کسب شدن المللیبین فرایند که دهدمی نشان سازی

 هک باشدمی هم به مرتبط اقدامات از پیوستاری صورت به تواندمی
 : از عبارتند مراحل این
 (4) المللیبین بازار نگرش و دانش کسب •
  المللیبین بازار محیط عوامل شناخت •
 المللیبین بازار در موجود نشده اشباع فرصتهای شناسایی •
 منابع این به تعهد و فیزیکی و انسانی منابع تدارک •
 اتخدم توزیع و بازاریابی ورود، برای مناسب استراتژی انتخاب •

 تردف تاسیس طریق از المللیبین خدمات ارائه) المللیبین بازار در
 (5( )سابسیدری نهایت در و شعبه نمایندگی، نمایندگی،

 ( 7، 6) المللیبین خدمات توسعه و کارگزاری روابط ارتقاء •
 (9، 8) کشورها سایر در نمایندگیها توسعه •
 حققت شدن المللیبین با مهم این که رقابتی مزیت به یابی دست •

 (.10) یابدمی
  و  Welch. است بعدی چند ایپدیده سازی المللی بین

Luostarinen بین ارزیابی برای را چارچوبی 1988 سال در 
 ارائه المللی بین عملیات تنوع و ابعاد از تعدادی اساس بر سازی المللی
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 ابزار -1: است بعد شش دارای سازی المللی بین آنها، نظر به. کردند
 -2 ؛(چگونه) ورود استراتژی ورود، شیوه شامل خارجی عملیات

 ؛(کسی چه) کارکنان -4- ؛(چیزی چه) محصول -3 ؛(کجا) بازار
 وقتی ایشان، نظر براساس. مالی ساختار -6 و سازمانی ساختار -5

 مطرح مهم سوال یک شودمی سازی المللی بین ماهیت از صحبت
 چه و چیزی چه سازی؟ المللی بین  چرا که اینست آن و شودمی

 لیالمل بین عملیات در شرکت یک گسترده درگیری باعث عاملی
 عاداب از بازار انتخاب و ورود شیوه رشد، استراتژی اساس بر شود؟می

 خود ورود  چگونگی باید هاشرکت. هستند سازی المللی بین مهم
 گذاری سرمایه جمله از کنند مدیریت را خارجی بازارهای به

 خود عملیات  کجا در اینکه و صادرات و امتیاز حق اعطای مستقیم،
  .کنند انتخاب را بازاری چه و کنند متمرکز را
 

 پیشینه تحقیق
 فرصتهای شناسائی» عنوان با پژوهشی(،  در 2015آکرمن ) *نیکالس

 کننده نتعیی عوامل بررسی به «هاشرکت شدن المللیبین در المللیبین
 دانش تحقیق این در. پردازدمی المللیبین هایفرصت شناسائی در

 هاصتفر شناسائی چگونگی فهم برای سازی المللیبین دانش و بازار
 هایتهیاف. است گرفته قرار استفاده مورد شدن المللیبین فرایند در
 کسب شبکه از آگاهی و دانش که است ساخته آشکار مطالعه این

 لمللیابین هایفرصت شناسائی با مستقیمی ارتباط محلی کارهای و
 تاهمی المللیبین بازار در زمان که داد نشان نتایج براین عالوه.دارد

 دارد.                                                                                                                  محصوالت تنوع به نسبت کمتری
(، با 2013الدین)  جمال و  خان مصطفی توسط دیگری *تحقیق

 «اه چالش و فرصتها: اسالمی توسعه بانک سازی المللیعنوان ))بین
 موسسات موفقیت نحوه بررسی به تحقیق این که است شده انجام
 ننشا تحقیق این نتایج. پردازدمی شدن المللیبین در اسالمی مالی

 فارس خلیج حوزه در فراوانی مالی موسسات گرچه که میدهد
 هاتسیاس اتخاذ با اسالمی توسعه بانک ولی هستند فعالیت مشغول

 سهمی و شده المللیبین بازار وارد است توانسته موفق هایاستراتژی و
 .دهد.                                            اختصاص خود به را بازار این از

 سازی المللیبین» (، در پژوهشی با عنوان عنوان10* زامبری) 
 هب تحقیق «شدن جهانی سوی به سفری -مالزی چندملیتی هایبانک

 به آنها ورود هایروش و خدماتی کارهای و کسب هایاستراتژی
 که دهدمی نشان نتایج و است شده پرداخته المللیبین هایبازار

 و شعبه تاسیس و مستقیم گذاری سرمایه طریق از مالزی هایبانک
 موسسات از سهمی کسب صدد در خارجی، کشورهای در نمایندگی

 هستند. مقصد کشورهای داخلی مالی
 سعهتو کنده تعیین عوامل»القرآن، با عنوان  * پژوهشی توسط مروان

 انجام «عربی هایشرکت مطالعه مورد -خدماتی هایشرکت موفق
 تاهمی و شدن المللیبین هایمحرک محقق تحقیق این در که گرفته
 توسعه جهت نظر مورد کشور انتخاب بر که را موقعیتی عوامل

 این نتایج که است داده قرار بررسی مورد گذاردمی تاثیر المللیبین
 شرکت، مکان و موقعیت مانند عواملی که دهدمی نشان تحقیق
 هایمحرک سودآوری نیز و شرکت مدیران نگرش رقابتی، مزیت
 .هستند خدماتی هایشرکت سازی المللیبین اصلی

 ارتباط» (،  پژوهشی با عنوان عنوان 11* تاج الدین و همکاران) 
 شرکتهای در استفاده مورد وکاری کسب هایاستراتژی نوع بین

 املعو تأثیر به بررسی «آنها شدن المللی بین و متوسط و کوچک
 دنش المللی بین بر( استفاده مورد استراتژیهای نوع) استراتژیک

 و اطالعات فناوری صنعت در متوسط و کوچک هایشرکت
 اکیح تحقیق این از آمده دست به نتایج. ایران پرداخته اند ارتباطات

 کاهش استراتژی چون هاییاستراتژی بکارگیری که است آن از
 استراتژی و محصول ی وظیفه استراتژی تمایز، استراتژی هزینه،
 شدن المللی بین با متوسط و کوچک شرکتهای توسط پیمانی ورود
 ن وچ استراتژیهایی بکارگیری اما. دارد مثبت معنادار ارتباط آنها

 این وسطت بازاریابی ایوظیفه استراتژی و توزیع ایوظیفه استراتژی
 .دارد منفی معنادار ارتباط آنها شدن المللی بین با هاشرکت

 و ارزیابی» عنوان با (12* پژوهشی توسط رضوانی و گا علیزاد) 
 «خارجی بازارهای به غذایی محصوالت ورود استراتژیهای تحلیل
 بازارهای به ورود استراتژیهای انواع تحقیق این. است شده انجام

 -1: از عبارتند که کرده بندی طبقه کلی دسته سه در را خارجی
 -3 و غیرصادراتی هایاستراتژی -2 صادراتی، هایاستراتژی
 ینا انتخاب بر مؤثر عوامل بعدی، مرحله در. بینابینی هایاستراتژی

 دهدیم نشان تحقیق این از حاصل نتایج. اند شده شناسایی استراتژیها
 عدم بازارمحصول، قطعیت عدم مقصد، کشور قطعیت عدم که

 تجربه احتمالی، شرکای رفتار در قطعیت عدم رقابتی، قطعیت
 ل،ک گذاری سرمایه میزان بازاریابی، مهارت فنی، دانش المللی،بین

 عوامل مکان، جذابیت و فعالیت ماهیت صنعت، رقابت شدت
 .هستند خارجی بازارهای به ورود های استراتژی انتخاب در مؤثری

 المللیبین» عنوان با (،11الدین) تاج فقیهی و توسط دیگری * پژوهش
 ی ارائه: غذایی صنعت در متوسط و کوچک کارهای و کسب شدن
.  .است شده انجام تهران دانشگاه در 1389 سال در «علی مدل یک
  سطمتو و کوچک هایشرکت شدن المللیبین های نظریه تحقیق، این
 نظریه این بر مبتنی که مدلی اساس بر و داده قرار کاوش مورد را

 محیطی مهم عامل دو نقش دارد، کارآفرینانه رویکردی و هاست
 هایشرکت شدن المللیبین در را( داخلی) سازمانی و( خارجی)

 نشان پژوهش هاییافته. است کرده بررسی متوسط و کوچک
 ددارن عهده بر شدن المللیبین در مثبتی نقش عامل دو هر که دهدمی
 وضوعم این که دارد بیشتری تأثیر سازمانی عامل که تفاوت این با

 ابعمن و کارآفرینان و مدیران هایویژگی اصلی و برتر نقش از نشان
 لمللیابین فرآیند که است آن از حاکی نتایج چنین هم. است شرکت

 .است تدریجی فرآیندی شدن
 

 مواد و روش ها
 اساس ، بر میدانی نوع از محیط، بعد حیث از حاضر پژوهش

نتایج، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می باشد و  بودن کاربردی
ش رو تلفیق طریق از  آمیخته یا ترکیبی پژوهش روش از پژوهش

 اصلی هدف پژوهش این در .است شده استفاده کمی و کیفی های
 :مطالعه مورد) بانکی کارهای و کسب سازیالمللیبین مدل طراحی
 ربیشت شناخت و عمیق بررسی منظور¬به و است( ایران ملی بانک

 ها،¬آن بر مؤثر عوامل شناخت طور همین و زمینه این در موضوع
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 387... بانکی کارهای و کسب سازی المللیبین مدل طراحی 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 واهدخ استفاده بیشتر درک برای مصاحبه از نظری مبانی بر عالوه
 ردهب بهره کیفی نتایج تأیید برای کمی رویکردهای از سپس شد،

  هدفمند گیری¬نمونه روش روش از ، کیفی رویکرد برد. در خواهد
 شد، پرداخته موجود وضعیت بررسی به چون  کمی رویکرد در و
 شده است.  استفاده  پیمایشی نوع از توصیفی روش از

 با طمرتب پیشینه و مطالعات نظری، مطالعه کیفی: در ابتدا مبانی
 .شد نتدوی و تنظیم سیستمی رویکردی با و تحلیل بررسی، موضوع

 مرتبط های¬مقوله و مفاهیم کاوش و بررسی پژوهش، از مرحله این
 امهپرسشن ساخت و بانکی کارهای و کسب سازیالمللیبین مدل با

  به دستیابی دنبال¬به مرحله این در بنابراین. بود کمّی بخش برای
 طریق از بانکی کارهای و کسب سازیالمللیبین مدل هایمولفه

 لمیع خبرگان با انفرادی صورت-به اکتشافی و عمیق های¬مصاحبه
 الزم کیفی های¬داده بودند، شده انتخاب هدفمند صورت¬به که

 تکنیکی مثابه به محتوا تحلیل روش از استفاده با و آوریجمع
 مورد و شناسایی فرعی و اصلی عوامل و ها¬مقوله مفاهیم، پژوهشی،

 تدوین مبنای ها¬مقوله و عوامل مفاهیم، این. گرفت قرار تحلیل
 و ابعاد شناخت و مؤثر عوامل به دستیابی برای( پرسشنامه) ابزار

 و کسب سازیالمللیبین مدل ارائه جهت الگویی های¬مؤلفه
 ،ابعاد از ای¬بسته بخش، این حاصل. گرفت انجام بانکی کارهای

 و کسب سازیالمللیبین مدل های¬شاخص و اساسی های¬مولفه
 «فیکی بررسی» مرحله این  در ترتیب این به. است بانکی کارهای

 خبرگان پژوهش، از بخش این در آماری جامعۀ .پذیرفت انجام
 در اجرایی سوابق از که بودند دانشگاهی متخصصان و علمی جامعۀ
 نام اهآگ خبرگان اصطالح به و بوده برخوردار گیری¬تصمیم سطوح
 رد و شدند انتخاب پژوهش کیفی بخش انجام برای گروه این. دارند
 ژوهشپ این های¬نمونه تعیین و برای .کردند شرکت مصاحبه فرایند

 فادهاست هدفمند گیری¬نمونه روش از خبرگان از گروه این تعیین و
جهت   مشاهده و یافته ساختار¬نیمه های¬مصاحبه از نیز و .شد

  .شد گردآوری داده ها استفاده
 

 و اساسی های¬مولفه ابعاد، مرحله این درمطالعه کمی: 
 معرض در آمدند، دست به کیفی ی¬مرحله در که هایی¬شاخص
 طریق از ها¬آن اهمیت و شد داده قرار آماری ی¬جامعه قضاوت

 ومد مرحله در ترتیب این به. شد مشخص کمی صورت به عاملی بار
 دوم روهگ .است شده استفاده پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق روش از
 بانک ارزی بخش کارکنان کلیه شامل پژوهش، این آماری جامعۀ از

 رابطه از نمونه حجم انتخاب جهت باشند و می تهران شهر در ملی
  .گردید استفاده کوکران
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 طراحی به کیفی مرحله از شده استخراج معیارهای براساس
 ایکاره و کسب سازیالمللیبین مدل برای ساختهمحقق  پرسشنامه

 روش در. شداستفاده نیاز مورد هایداده آوری جمع جهت بانکی
 راحیط پیشنهادی مدل اساس بر که ایپرسشنامه از استفاده با میدانی

 برای نیاز مورد هایداده آماری نمونه بین در آن توزیع و است شده
 آوریجمع هایداده از استفاده با سپس و آوریجمع تحقیق، انجام
  .اندگرفته قرار آزمون مورد پژوهش هایفرضیه شده

 مورد روایی از اساسی جنبه جهت سنجش روایی و پژوهش،  دو
 :از عبارتند اندگرفته قرار بررسی

 روایی ارزیابی هدف. برای گیری اندازه قابلیت: درونی اعتبار•
 ادهاستف نظر مورد تخصصی زمینه در خبره افراد قضاوت از محتوایی

 هک هایینشانه تمام نمودن لیست از پس منظور، این برای. است شده
 مرتبط موضوع، ادبیات طریق از کند،می ارزیابی را تحقیق هدف
 بودن ضروری همچنین و هاآیتم از هریک وضوح و سادگی بودن،

 شده پرسیده مربوطه متخصصان از ایپرسشنامه قالب در را هاآن
 .است

  .مختلف جوانب از مطالعه صحیح طراحی: بیرونی اعتبار•
 ایاییپ سنجش برای کرونباخ، آلفای ضریب همچنین در این تحقیق، از

 .است شده استفاده هاداده آوری جمع ابزار
 

 
 یافته ها

 بخش کیفی:
 سازیالمللیبین مدل هایمولفه شناسایی منظور به بخش این در

 خبرگان و متخصصان از نفر 21 با مصاحبه به بانکی کارهایوکسب
 دفه. شد  پرداخته بانکی کارهای و کسب سازی اللملی بین بخش

 انکیب کارهایوکسب سازیالمللیبین وضعیت بررسی بخش، این از
 پیاده و هامصاحبه انجام از پس .است بوده آن هایمولفه شناسایی و

 بندیمقوله پردازی، مفهوم مصاحبه، متن زدن برش با ها،آن نمودن
 با ها¬داده تحلیل فرعی، و اصلی هایمقوله در هاآن بندیدسته و

 واحدهای بندی طبقه و محوری و باز کدگذاری روش از استفاده
  .¬شد انجام ،(تم) منطقی و دار¬معنی های¬طبقه به موجود، متنی

 بین رابطه ایجاد محوری کدگذاری از کدگذاری محوری: هدف
 عمل این. است( باز کدگذاری مرحله در) شده تولید هایمقوله

 پردازنظریه به و شودمی انجام پاردایمی الگوی اساس بر معموالً
. دهد انجام سهولت به را پردازی نظریه فرایند تا کندمی کمک
 از یکی گسترش و بسط بر محوری کدگذاری در دهیارتباط اساس
 انجام هایمصاحبه محوری کدگذاری نتیجه در.  .دارد قرار هامقوله

. عوامل ممانعت 2موثر  . عوامل1 :شامل اصلی محور 2 افراد، از شده
 کننده بدست آمد. 
 و اسناد و هامصاحبه درون مفاهیم مرحله این کد گذاری باز: در

. اند شده بندی طبقه مشابه موضوعات با ارتباط اساس بر مدارک
 دهش گزارش هاشاخص اصلی، مولفه هر برای باز کدگذاری نتیجه در
   .آمد دست به 1-4 جدول در
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  و همکاران                 حسینی رضا  388

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 
 (باز کدگذاری از منتج) عمده هایمقوله و( محوری کدگذاری از منتج) ایهسته هایمقوله . 1 جدول

 ایهای هستهمقوله شماره
 )منتج از کدگذاری باز( های عمدهمقوله محوری(ازکدگذاری)منتج

 عوامل موثر 1

 های خارج از کشورهای ایرانی در پروژهارزی برای حضور شرکتهای نامهصدور ضمانت 

 های داخلیهای خارجی برای فاینانس پروژهارائه انواع تضامین به بانک 

 افزارهای بانکیروزکردن تمام نرمبه 

 های یکپارچه بانکیاستقرار سیستم 

 المللیبینهای برداری از فرصتالمللی در بهرههای بازاریابی بینشناخت از شیوه 

 های جدید در کشورهای هدفاندازی کارگزاریراه 

 هاالمللی به کارگزاریهای رسمی بینارایه برنامه زمانبندی فعالیت 

 های محلها به بانکهای بانکی توسط کارگزاریسپاری فعالیتبرون 

 گذاری در کشور هدف توسط کارگزاری بانک ملیسرمایه 

 های معتبر خارجی های کشور نزد بانکی موجود در بانکگذاری ذخایر ارزی و طالسپرده
 توسط بانک مرکزی

 افزایش شفافیت و نظارت بر بازار بانکی کشور 

 ثبات اقتصادی کشور میزبان 

 المللیجمع آوری به روز اطالعات راهبردی بانکداری بین 

 رش های تخصصی جذب منابع انسانی مجرب به منظور افزایش دانش و نگایجاد کارگروه
 وکارهای بانکیالمللی کسببین

 المللیهای تبلیغاتی منسجم به منظور افزایش دانش و نگرش بیناجرای برنامه 

 طراحی و ارایه خدمت بر مبنای نیاز مشتری 

 های بانکیکننده استراتژیایجاد فرآیندهای هماهنگ 

 مللیالای بینسهولت، سادگی، سرعت بخشی و یکپارچگی ارائه خدمات مطابق با استاندارده 

 آموزش کارکنان 

 تغییر در عرضه و تقاضا خدمات مالی 

 کنندهعوامل ممانعت 2

 تفاوتهای جغرافیایی، فرهنگی و سازمانی بین کشورهای هدف و میزبان 

 عدم اطمینان محیطی ناشی از بی ثباتی اقتصاد کالن و ریسک سیاسی 

 المللیمحدودیت در دانش و تجربه در سطح بین 

  های جهانهای بزرگتر و وجود رقابت شدید بین بانکحضور بانکتهدید 

 عدم انطباق و انسجام استراتژی کسب و کار بانکی با محیط 

 های اقتصادیوجود دالل 

 پایین بودن کفایت سرمایه بانک 

 المللیهای مالی ایران با نظام بینعدم تطبیق سیستم 

 دخالت دولت در نظام بانکی کشور 

 ناعادالنه اقتصادی و بانکیهای تحریم 

 هایی کسب و کار در کشور میزبانها و پیش فرضعدم آشنایی به محیط محلی و برنامه 

 عدم القای یک دیدگاه جهانی به کارمندان توسط مدیریت بانک 

 عدم تمایل به ریسک کردن از سوی تصمیم گیران اصلی بانک 

 ی بانکعدم دارا بودن خالقیت و نوآوری از سوی مدیران اصل 

 های احتیاطی و آمارهای بانکیعدم تحلیل گزارش 

 هاهای مالی بانکها و حسابرسی صورتعدم شرایط مطلوب وضعیت ترازنامه 

 های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازلدور بودن بانک 

 های داخلی برای جلب رضایت حداکثری مشتریانعدم توانایی بانک 

  های داخلیرقابتی بین بانکعدم وجود مزیت 
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  ضعف ساختاری در زمینه تکنولوژیهای جدید و ناکارآمدی سخت افزاری و نرم افزاری
 هابانک

 المللی و ناتوانی در بکارگیری آنهاها و استانداردهای بانکداری بینعدم آشنایی با رویه 

 ات مالی و کشورهایتعصبات موجود در میان مدیران سنتی گرا در زمینه عدم ارتباط با موسس 
 خارجی به دلیل مصالح سیاسی و مملکتی

 های بانکی، مسائل مربوط به پولشویی های بازدارنده خارجی مانند تحریمقوانین و محدودیت
 و تامین مالی تروریسم

 و هامولفه انتخابی کدگذاری این اساس کدگذاری انتخابی: بر
 رزی فرم به بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین مدل هایشاخص

  .آمد دست به
 

                
                 

          

                                                                         
                                                                
                                 
                               
                                                                        
                                          
                                                             
                                                         
                                               
                                                                                          
                                          
                         
                                                   
                                                                                                    
                                                                      
                                       
                                              
                                                                               
              
                                 

                                                              
                                                           
                                          
                                                              
                                                     
                    
                             
                                                
                              
                                  
                                                                           
                                                       
                                                     
                                                     
                                           
                                                               
                                                                  
                                                          
                                        
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                                                     
                                                                                                      

                  

 
 (محوریازکدگذاریمنتج) تحقیق ایهسته هایمقوله و( انتخابی کدگذاری از منتج) مقوله خوشه . 1 شکل

 با السو هفت پژوهشگر بنیاد، داده پردازینظریه ارزیابی منظور به
 مفهومی مدل کیفیت خصوص در لیکرت ایگزینه 5 طیف هایپاسخ
 از نفر 21 اختیار در و کرده مطرح بنیاد داده رویکرد با شده ارائه
 انکیب کارهایوکسب سازیالمللیبین حوزه در فعال آگاه خبره افراد

 بنیاد داده مدل شده، مطرح سوال 7 این که آنجایی از. است داده قرار
 ظرن ارزیابی برای کنند،می بررسی متفاوت منظر 7 از را شده ارائه

 این نتایج. شودمی استفاده  هتلینگ T آزمون از خبره فرد 21 این
 .است شده ارائه زیر جدول در آزمون

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

http://islamiclifej.com/article-1-1269-fa.html


  و همکاران                 حسینی رضا  390

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winer 2022 

 هتلینگ T آزمون نتایج . 2 جدول

 معیارانحراف میانگین پرسش ردیف
 هتلینگ Tآزمون 

 معناداریسطح Fآماره 
 0.806 3.914 های بررسی شده تولید شده است.مفاهیم ارایه شده در مدل، از داده 1

24.575 0.008 

2 
مند به هم مرتبط شده شود و به شکلی نظاممفاهیم تشخیص داده می

 0.513 3.862 است.

3 
ها به ها پیوندهای مفهومی وجود دارد و مقولهدر مفاهیم و مقوله

 0.428 4.177 اند.خوبی تدوین شده

نظریه چنان تدوین شده است که تغییر شرایط متفاوت را در بر  4
 0.683 4.039 گیرد.می

5 
سازی تجاریتری که ممکن است بر پدیده محوری )شرایط کالن

( اثر گذارد، تشریح شده در دانشگاه آزاد اسالمی تحقیقات دانشگاهی
 است.

3.915 0.671 

 0.534 3.639 برای تغییر فرآیندی، در نظریه فکری شده است. 6
 0.501 3.552 رسد.های نظری، به نظر با اهمیت مییافته 7

 7 هر مقبولیت همانطور که در جدول فوق نشان می دهد، میزان
 رنظ از کنند،می سنجش را بنیاد داده مدل کیفیت میزان که سوال
 ردک عنوان توانمی لذا،. شودمی ارزیابی باالیی سطح در خبره افراد

 رد بررسی مورد موضوع زمینه در آگاه خبره افراد نظر نقطه از که
 اربرخورد باالیی کیفیت از شده ارائه بنیاد داده مدل حاضر، پژوهش

 .باشدمی
 ارزی بخش کارکنان شامل پژوهش این آماری بخش کمی: جامعه

 نفر  1500 آماری جامعه تعداد. باشدمی تهران شهر در ملی بانک
 سیبرر مورد افراد تعداد کوکران، معادله از استفاده با که باشدمی

 ادهس تصادفی صورت به افراد این و اندشده ارزیابی نفر 306 با برابر
 نمونه. شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به آماری جامعه میان از

 کار سابقه میزان و تحصیالت میزان جنسیت، سن، نظر از آماری
خته پردا پارامترها این ارزیابی به قسمت این در لذا هستند، متفاوت

 شد. 
شکل  در نس توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره آنالیز نتایج

 است:  شده ارائه 4-3
 

 
 سن توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره آنالیز . 2 شکل

 دارای یبررس مورد افراد بیشتر که دریافت توانمی نتایج به توجه با
 .هستند سال 40 تا 30 بین سن

 در سیتجن توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره آنالیز نتایج
 است شده ارائه 4-4شکل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 14

http://islamiclifej.com/article-1-1269-fa.html


  و همکاران                 حسینی رضا  391
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 جنسیت توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره . آنالیز3 شکل

 مرد یبررس مورد افراد بیشتر که دریافت توانمی نتایج به توجه با
 هستند

 زانمی توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره آنالیز نتایج
 .است شده ارائه 5-5شکل  در تحصیالت

 
 تحصیالت میزان توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره آنالیز .4 شکل

 دمور افراد بیشتر مدرک که دریافت توانمی نتایج به توجه با
 .باشدمی لیسانس فوق بررسی،

 سابقه زانمی توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره آنالیز نتایج
 .است شده ارائه 6-4شکل در کار
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 کار سابقه میزان توصیفی متغیر به مربوط توصیفی هایآماره . آنالیز5 شکل

 افراد ربیشت کار سابقه میزان که دریافت توانمی نتایج به توجه با
 .باشدمی سال 20 تا 10 بین بررسی، مورد

 بررسی هب پرسشنامه سواالت تک تک توصیفی انالیز بررسی از پس
 شودمی پرداخته تحقیق متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین

 (.3 جدول)
 

 پژوهش متغیرهای استاندارد انحراف و . میانگین3 جدول

انحراف  میانگین نماد متغیر
 معیار

 EF 3.400 0.461 عوامل موثر
 PF 4.740 0.451 کنندهعوامل ممانعت

سازی المللیبین
 کارهای بانکیوکسب

IBB 3.510 0.444 

 
 موثر، عوامل متغیر سه هر مقبولیت میزان که دهدمی نشان نتایج

 نظر از بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین و کنندهممانعت عوامل
 یرهامتغ این میانگین زیرا. است متوسطی سطح در پرسش مورد افراد
 از. است آمده دست به( پرسشنامه در متوسط با برابر) 3 از بیشتر
 باشد،می کم متغیرها این معیار انحراف که آنجایی از دیگر، سوی

 برخوردار کافی دقت از هاداده آوری جمع که دریافت توانمی
 ینمیانگ بیشترین که دهدمی نشان نتایج دیگر، سوی از. باشدمی

 میانگین کمترین و 4.740 با برابر «کنندهممانعت عوامل»  به مربوط
 .باشدمی 3.400 با برابر «موثر عوامل» به مربوط

کشیدگی،  و چولگی مقادیر جهت آزمون نرمال بودن داده ها از از
اسمیرنف استفاده شده است و نتایج نشان داد -کولموگروف آزمون

 همچنین جهت تعیین .باشندمی برخوردار نرمالی توزیع از هاکه داده
 برداری نمونه کفایت آزمون ها، یعنیگویه مجموعه بودن مناسب

 تقلیل یکتکن یا اکتشافی عاملی تحلیل عنوان به الکین -مایر -کیزر
 ای تائیدی عاملی تحلیل عنوان به بارتلت کرویت آزمون و ها،داده

 ره در مندرج هایها، بکارگرفته شد و گویهداده تلخیص تکنیک
 جشسن در باالئی ایریشه همبستگی و همپوشانی یکدیگر با عامل

 متمایزکننده هایگویه حال عین در و دارند تحقیق اصلی متغیرهای
 وجه هیچ به تحقیق، اصلی متغیرهای ساختار در نیز زائد یا و

  .گرددنمی مشاهده و مالحظه
 عاملی و ضریب بارهای جهت سنجش پایایی پرسشنامه،  از ضرایب

 مامیت مدل استفاده شده است و نتایج نشان داد که که کرونباخ آلفای
 ها،شاخص بارعاملی و باشندمی 4/0 باالی هاشاخص عاملی بارهای
 مستقل متغیرهای مورد در نامه پرسش پایایی است و مقدار مطلوب

 .است آمده دست به قبولی قابل بسیار سطح در وابسته و
 هشد تنظیم پرسشنامه حاضر، مطالعه سنجش روایی پرسشنامه:  در

 پژوهش در شده مطرح حوزه در خبره افراد از نفر 30 اختیار در
 قالب در را خود نظر که شد خواسته آنها از و شد داد قرار حاضر

 و "ندارد ضرورتی ولی است مفید" ،"است ضروری" پاسخ سه
 CVR مقدار سپس کنند، ارائه سوال هر به "ندارد ضرورتی"

 باشد،می 0.46 با برابر شده، گیری اندازه CVR مقدار. شد محاسبه
 نفر 30 متخصصان جامعه برای CVR مقدار حداقل که آنجایی از

 باالتر استاندارد مقدار از آمده دست به مقدار باشد،می 0.33 برابر
 این رد شده تنظیم پرسشنامه که نمود عنوان چنین این توانمی و بوده

 هدف تواندمی و باشدمی برخوردار الزم محتوایی روایی از مطالعه
 ارقر ارزیابی مورد درستی به را مظالعه این در شده گرفته نظر در

  .دهد
 بانکی یکارهاوکسب سازیالمللیبین زمینه در کیفی هاییافته نتایج

 ارائه 1-5 جدول در که باشدمی شاخص 43 و اصلی متغیر 2 شامل ؛
  :گرددمی
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 بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین الگوی هایشاخص و اصلی متغیرهای . 4 جدول
 شاخص متغیر اصلی شماره

 عوامل موثر 1

 خارج از کشور یهادر پروژه یرانیا یهاحضور شرکت یبرا یارز یهانامهصدور ضمانت 
 یداخل یهاپروژه ینانسفا یبرا یخارج یهابه بانک ینانواع تضام ارائه 
 یبانک یافزارهاتمام نرم روزکردنبه 
 یبانک یکپارچه هاییستمس استقرار 
 المللیینب یهااز فرصت یبرداردر بهره المللیینب یابیبازار هاییوهاز ش شناخت 
 هدف یدر کشورها یدجد هاییکارگزار اندازیراه 
 هایبه کارگزار المللیینب یرسم هاییتفعال یبرنامه زمانبند ارایه 
 محل یهابه بانک هایتوسط کارگزار یبانک هاییتفعال سپاریبرون 
 یبانک مل یدر کشور هدف توسط کارگزار گذاریسرمایه 
 توسط  یمعتبر خارج یهاکشور نزد بانک یهاموجود در بانک یو طال یارز یرذخا گذاریسپرده

 یبانک مرکز
 کشور یو نظارت بر بازار بانک یتشفاف افزایش 
 یزبانکشور م یاقتصاد ثبات 
 المللیبین یبانکدار یبه روز اطالعات راهبرد یآور جمع 
 المللییندانش و نگرش ب یشمجرب به منظور افزا یجذب منابع انسان یتخصص یهاکارگروه ایجاد 

 یبانک یوکارهاکسب
 المللییندانش و نگرش ب یشمنسجم به منظور افزا یغاتیهای تبلبرنامه اجرای 
 یمشتر یازن یخدمت بر مبنا یهو ارا طراحی 
 یبانک یهاکننده استراتژیهماهنگ یندهایفرآ ایجاد 
 ،المللیینب یارائه خدمات مطابق با استانداردها یکپارچگیو  یبخش سرعت ی،سادگ سهولت 
 کارکنان آموزش 
 یدر عرضه و تقاضا خدمات مال تغییر 

عوامل ممانعت 2
 کننده

 یزبانهدف و م یکشورها ینب یو سازمان یفرهنگ یایی،جغراف یتفاوتها 

 یاسیس یسکاقتصاد کالن و ر یثبات یاز ب یناش یطیمح یناناطم عدم 

 المللیدر دانش و تجربه در سطح بین محدودیت 

 های جهانبانک ینب یدبزرگتر و وجود رقابت شد یهاحضور بانک تهدید 

 یطبا مح یکسب و کار بانک یانطباق و انسجام استراتژ عدم 

 یاقتصاد یهادالل وجود 

 بانک یهسرما یتبودن کفا پایین 

 للیالمینبا نظام ب یرانا یمال هاییستمس یقتطب عدم 

 کشور یدولت در نظام بانک دخالت 

 یو بانک یناعادالنه اقتصاد هایتحریم 

 یزبانکسب و کار در کشور م ییهافرض یشها و پو برنامه یمحل یطبه مح ییآشنا عدم 

 بانک یریتبه کارمندان توسط مد یجهان یدگاهد یک یالقا عدم 

 بانک یاصل یرانگ یمتصم یکردن از سو یسکبه ر یلتما عدم 

 بانک یاصل یرانمد یاز سو یو نوآور یتدارا بودن خالق عدم 

 یبانک یو آمارها یاطیاحت یهاگزارش یلتحل عدم 

 هابانک یهای مالصورت یها و حسابرسترازنامه یتمطلوب وضع یطشرا عدم 

 بازل یتهاز استاندارهای ارائه شده از سوی کم یهای داخلبودن بانک دور 

 یانمشتر یحداکثر یتجلب رضا یبرا یهای داخلبانک ییتوانا عدم 

 یهای داخلبانک ینب یرقابت یتوجود مز عدم 

 هابانک یو نرم افزار یسخت افزار یو ناکارآمد یدجد یهایتکنولوژ ینهدر زم یساختار ضعف 

 آنها یریدر بکارگ یالمللی و ناتوانبین یبانکدار یها و استانداردهایهبا رو ییآشنا عدم 
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 یخارج یو کشورها یعدم ارتباط با موسسات مال ینهگرا در زم یسنت یرانمد یانموجود در م تعصبات 
 یو مملکت یاسیمصالح س یلبه دل

 نیو تام ییمسائل مربوط به پولشو ی،بانک هاییممانند تحر یبازدارنده خارج هاییتو محدود قوانین 
 یسمترور یمال

 متغیر سه هر مقبولیت میزان که دهدمی نشان نتایج کمی: نتایج
 کارهایوکسب سازیالمللیبین و کنندهممانعت عوامل موثر، عوامل
 یناست و بیشتر متوسطی سطح در پرسش مورد افراد نظر از بانکی

 کمترین و 4.740 با برابر «کنندهممانعت عوامل» به مربوط میانگین
 این در .باشدمی 3.400 با برابر «موثر عوامل» به مربوط میانگین

 صلیا متغیرهای خصوص در بارتلت، کرویت آزمون مبنای بر تحقیق
 سازیالمللیبین و کنندهممانعت عوامل موثر، عوامل یعنی تحقیق
 کای مجذور تقریبی مقدار مبنای بر که بانکی کارهایوکسب

 الزم کفایت از اند، گرفته قرار قبول قابل معناداری سطح در اسکوئر
 لیاص متغیرهای ساختار در مربوطه هایگویه همبستگی ماتریس در

 آماری، جامعه در تحقیق پرسشنامه ایسازه اعتبار احراز و تحقیق
 با عامل هر در مندرج هایگویه بنابراین. باشندمی برخوردار

 غیرهایمت سنجش در باالئی ایریشه همبستگی و همپوشانی یکدیگر
 زائد یا و متمایزکننده هایگویه حال عین در و دارند تحقیق اصلی

 و مالحظه وجه هیچ به تحقیق، اصلی متغیرهای ساختار در نیز
  .گرددنمی مشاهده

 
 نتیجه گیری

 با چرا که بود سوال این به پاسخ یافتن پی در پژوهش این واقع در
 سازیالمللیبین اهمیت و هادانشگاه هابانک به نگاه تغییر وجود
 جهت این در خوبی به ایران هایبانک هنوز بانکی کارهایوکسب

 زمینه این در که فراوانی هایهزینه وجود با اند؟ نکرده حرکت
 این بازگشت فکر به ما کشور در هابانک چرا شودمی انجام
 عاتمطال محقق سوال، این به پاسخ برای بنابراین، نیستند؟ هاهزینه
 بررسی را شده مطرح موضوع زمینه در شده انجام خارجی و داخلی

 برای الگو یک آگاه خبره افراد با مصاحبه از پس و کرد
ته های کرد.  و طبق یاف پیشنهاد بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین

 بانکی به کارهایوکسب سازیالمللیبین بر موثر پژوهش عوامل
 به لیالملبین رسمی هایفعالیت ندیزمانب برنامه ترتیب  شامل: ارایه

 انسانی منابع جذب تخصصی هایکارگروه ها، ایجادکارگزاری
 وکارهایکسب المللیبین نگرش و دانش افزایش منظور به مجرب

 اندازیبانکی، راه افزارهاینرم تمام روزکردنبانکی، به
 هایشیوه از هدف، شناخت کشورهای در جدید هایکارگزاری

 زایشالمللی، افبین هایفرصت از برداریبهره در المللیبین بازاریابی
 هب تضامین انواع کشور، ارائه بانکی بازار بر نظارت و شفافیت

 سپاریداخلی، برون هایپروژه فاینانس برای خارجی هایبانک
 محل،صدور هایبانک به هاکارگزاری توسط بانکی هایفعالیت
 هایپروژه در ایرانی هایشرکت حضور برای ارزی هاینامهضمانت

 کارگزاری توسط هدف کشور در گذاریکشور، سرمایه از خارج
 هایسیستم میزبان، استقرار کشور اقتصادی ملی، ثبات بانک

 بانکداری راهبردی اطالعات روز به آوری بانکی، جمع یکپارچه
 بانکی، هایاستراتژی کنندههماهنگ فرآیندهای المللی، ایجادبین

 رشنگ و دانش افزایش منظور به منسجم تبلیغاتی هایبرنامه اجرای
 هایبانک در موجود طالی و ارزی ذخایر گذاریالمللی، سپردهبین

 مرکزی، طراحی بانک توسط خارجی معتبر هایبانک نزد کشور
 تقاضا و عرضه در مشتری، تغییر نیاز مبنای بر خدمت ارایه و

 ارائه یکپارچگی و بخشی سرعت سادگی، مالی، سهولت، خدمات
کارکنان می  المللی وآموزشبین استانداردهای با مطابق خدمات
 کارهایوکسب سازیالمللیبین بر کننده ممانعت عوامل باشد. و

 کار و کسب استراتژی انسجام و انطباق به ترتیب شامل: عدم  بانکی
 توسط ارمندانک به جهانی دیدگاه یک القای محیط، عدم با بانکی

المللی، بین سطح در تجربه و دانش در بانک، محدودیت مدیریت
 سخت ناکارآمدی و جدید تکنولوژیهای زمینه در ساختاری ضعف
 آشنایی اقتصادی، عدم هایدالل ها، وجودبانک افزاری نرم و افزاری

 در ناتوانی و المللیبین بانکداری استانداردهای و هارویه با
 ضورح ، تهدیدبانک سرمایه کفایت بودن آنها، پایین بکارگیری

 جهان، عدم هایبانک بین شدید رقابت وجود و بزرگتر هایبانک
مشتریان،  حداکثری رضایت جلب برای داخلی هایبانک توانایی
 هایگزارش تحلیل کشور، عدم بانکی نظام در دولت دخالت

 ایهبانک بین رقابتی مزیت وجود بانکی، عدم آمارهای و احتیاطی
 سوی از شده ارائه استاندارهای از داخلی هایبانک بودن داخلی، دور

 پیش و هابرنامه و محلی محیط به آشنایی بازل، عدم کمیته
 مطلوب شرایط میزبان، عدم کشور در کار و کسب هاییفرض

 ها، عدمبانک مالی هایصورت حسابرسی و هاترازنامه وضعیت
 اسی، عدمسی ریسک و کالن اقتصاد ثباتی بی از ناشی محیطی اطمینان

بانک،  اصلی گیران تصمیم سوی از کردن ریسک به تمایل
 رهنگیف جغرافیایی، بانکی، تفاوتهای و اقتصادی ناعادالنه هایتحریم

 هایمحدودیت و میزبان، قوانین و هدف کشورهای بین سازمانی و
 وییپولش به مربوط مسائل بانکی، هایتحریم مانند خارجی بازدارنده

 سوی از نوآوری و خالقیت بودن دارا تروریسم، عدم مالی تامین و
 نظام با ایران مالی هایسیستم تطبیق بانک، عدم اصلی مدیران

 عدم زمینه در گرا سنتی مدیران میان در موجود المللی و تعصباتبین
 یسیاس مصالح دلیل به خارجی کشورهای و مالی موسسات با ارتباط

 مملکتی می باشد. و با توجه به عوامل گقته شده الگوی و
 بانکی به صورت زیرطراحی شد:  کارهایوکسب سازیالمللیبین
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 بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین الگوی . 6 شکل

 که دکر پیشنهاد توانمی پژوهش این از آمده دست به نتایج اساس بر
انکی ب کارهایوکسب سازیالمللیعوامل موثر بر بین از استفاده با

 و با .بخشید ارتقا را بانکی کارهایوکسب سازیالمللیمی توان بین
 موجبات توانموانع بیان شده، می و مشکالت کردن برطرف

 .کرد فراهم را بانکی کارهایوکسب سازیالمللیبین
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