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Abstract 
The banking system is undoubtedly one of the most essential parts of economy. The 

financial healthfulness of the banking system is of utmost importance for the maintenance 

of the stability of economic system, financial system, the depositors’ interests, and the 

public trust. The selection and determination of the bank healthfulness assessment indices 

form one of the key stages of this process. The purpose of this study was to provide a 

financial system health model to prevent embezzlement and improve the public trust in the 

Iranian banks. In order to extract the main factors of this model, semi-structured interviews 

were used, where deep interviews with 16 experts of the finical and monetary domain were 

run. The participants of the study were the experts of monetary and banking domain who 

were selected through theoretical purposive sampling. Using Corbin and Strauss grounded 

theory, 16 categories and 35 concepts were extracted during the open coding stage. Next, in 

the axial coding stage, the paradigmatic model was provided based on the axial category, 

causal conditions, strategy, context, intervening factors, and consequences. Then, in the 

selective coding stage, the theoretical model derived from the research findings was 

introduced and explained. It was found solving the problems of the financial system had an 

important role in solving economic problems. One of the important issues related to every 

financial system is the provision of accurate and transparent information about its financial 

activities. The results showed that transparentizing the financial procedures improves 

organizational resources management, increases efficiency, and augments public trust.  
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و  از اختالس یشگیریپ منظور  هب یسالمت نظام مالمدل  ۀارائ

 ی ایرانها در بانک عمومی اعتماد سطح یارتقا

 4انینرگس عباس ،3فرد یتقو یمحمدتق ،2پور عباس عباس ،1مقدم یدیابوسع صالح

 المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، گروه مدیریت دولتی، پردیس بینیدکتر ی. دانشجو1
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران روان ۀدانشکد ،استاد. 2

 مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران ۀدانشکد. دانشیار، 3
 مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۀدانشکد. استادیار، گروه مدیریت دولتی، 4

 (17/12/1399پذیرش:  تاریخ ـ 17/10/1399 )تاریخ دریافت:

 دهیچک
شود. صحت و سالمت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه،  اقتصاد محسوب می مهم های از بخشیکی  گمان نظام بانکی بی

سالمت های سنجش  منظور، انتخاب و تعیین شاخص ینه اب. دارداهمیت زیادی  و حفظ اعتماد عمومی ،گذاران سپردهنظام پولی، منافع 
 یارتقاو  از اختالس یشگیریپ منظور به یمدل سالمت نظام مال ۀارائیکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از این پژوهش  بانکی
از اختالس در  یشگیریپ به منظور یسالمت نظام مال یاصل یها استخراج مؤلفه یبرا .بودی ایران ها در بانک عمومی اعتماد سطح
. صورت گرفت یقعم یها مصاحبه پولی و بانکی ۀحوزنفر از خبرگان  16استفاده شد و با  افتهیساختار مهین ۀمصاحباز  یرانهای ا بانک
هدفمند از نوع  یریگ کنندگان با استفاده از روش نمونه مشارکت .دادند یلتشک پولی و بانکی ۀحوزرا خبرگان  یقتحق ینا شدۀ مطالعه افراد

 35مقوله و  16باز  یکدگذار ۀمرحلو استراوس در  ینکورب ادیبن دادهبا استفاده از روش  یقتحق یندر ا انتخاب شدند. ینظر یریگ نمونه
یامدها و پ ،گر مداخله یطراهبرد، بستر، شرای، علّ یطشرا یمحورۀ مقول یمبر اساس مفاه یمحور یگذار کد ۀمرحلمفهوم استخراج شد. در 

 مشکالتحل  شد. یحو تشر یمعرف یقتحق های یافتهبرخاسته از  یمدل نظر یانتخاب یکدگذار ۀحلمرارائه شد و در  یمیمدل پارادا
و شفاف  یحصح ۀارائی مرتبط با هر نظام مال مهم موضوعاتاز  . یکیدارد یدر مشکالت اقتصاد یینقش بسزا یمربوط به نظام مال

 و های مالی منجر به بهبود مدیریت منابع سازمانی سازی رویه شفاف نتایج نشان داد آن است. یمال یها تیاطالعات مربوط به فعال
 .دشو وری و افزایش اعتماد عمومی می افزایش بهره

 گانکلیدواژ
  .ی مالیها هیروی ساز شفافسالمت نظام مالی، اختالس، اعتماد عمومی، 
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 مقدمه

اقتصادی کشور سرعت به کل نظام بانکی و حتی نظام  بههر گونه آسیب عمومی در مورد یک بانک 

گونه نارسایی  حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی و جلوگیری از هر ،کند. به همین دلیل سرایت می

و بحران در این نظام و جلوگیری از انتقال مشکالت بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی از اهداف 

در ذات  اعتمادسازیو  اگرچه شفافیت (.۱۳۹۸رستمی و شعبان  هاست )زمان اصلی نظارت بر بانک

ندارد، کارشناسان اقتصادی و ثیر أتخود و به صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک 

بر انضباط مالی و کارآمدتر شدن  و اعتماد عمومی بانکی کشور به نقش کلیدی شفافیت ۀحوز

کارشناسان  ۀگفت (. به۱۳۹۷پور و ناظم بکایی  تاریکنند ) میکید أتها  نظارت بر عملکرد بانک

ها  در هر نظام بانکی منافع گوناگونی به همراه دارد. شفافیت بانک ۱اعتماد عمومیتقویت شفافیت 

 . زیراهای بانکی داشته باشد ثری در ارتقای سالمت و پیشگیری از وقوع بحرانؤتواند نقش م می

دهد  تر سوق می رفتارهای محتاطانهها را به سمت  ها آن اطالع از میزان ریسک و عملکرد مالی بانک

ها، امکان  با افزایش میزان شاخص شفافیت در بانک ،این (. عالوه بر۱۳۹۸)کمالوند و نازنینی 

و اعتماد  یابد مینظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش 

پولی کشور  ۀشبکیت این شاخص در شود. ضمن اینکه رعا گذاران به این بازار بیشتر می سپرده

های  بانک ۀرتبهای بهبود  که یکی از شاخص ،المللی ها را به سمت استانداردهای بین تواند بانک می

 ۀیک پدید 2فساد (.۱۳۹۷ارجمندی  های دنیاست، نزدیک کند )نادری و خلیل کشور بین بانک

های متفاوت وجود  جوامع بشری به اندازه ۀسیاسی و اقتصادی است که در همو  ناهنجار اجتماعی

ناهنجار با توجه به شرایط یک جامعه فرق ۀ کند. موجودیت و گستردگی این پدید و رشد میدارد 

حیات و ، گذاری های مالی و سرمایه قوانین و انگیزهو  با تباه کردن حقوق مالکیت ،کند. فساد می

های اقتصادی بر دوش جامعه و  تحمیل هزینه با نیز سازد. اقتصادی و سیاسی را فلج میتوسعۀ 

 های اجتماعی خود شود و با هزینه هایش به انگل اقتصاد تبدیل می انحراف آن از اهداف و اولویت

فساد اقتصادی امروزه، کند.  متمرکز می ای از افراد غنی و قدرتمند ثروت و قدرت را در دست عده

اند که اصوالً  آن ای بر عده. استشده ه تبدیل به یکی از مشکالت مهم کشورهای در حال توسع
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فساد عامالن که مجازات و تنبیه  این باورند ای نیز بر راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده

مگر آنکه عوامل ، مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد حل راهتنها 

مبارزه با  دیترد یب(. ۱۳۹6 و همکاران رجایی) کن شود های بروز این پدیده کشف و ریشه و ریشه

و  ،آن یامدهایآثار و پ یبررس برای یقدق یموشکاف، آن یقو عم یعشناخت وس یازمندن یدهپد ینا

امر با توجه به  ینکه ا استآن در سطح جامعه  یشترو انتشار ب یشگیریپ یحل مناسب برا راه ۀارائ

 یلاز خ یزن یرانکشور ا. (۱۳۸5 نژاد یوسفی)است  مهمو  یضرور یدهپد ینو تبعات ا آثار

 های اختالسشاهد بروز  یراخ های سالخصوص در  به؛ یستن جدا یدهپد ینمبتال به ا یکشورها

 ا. بشود یممطرح  ها رسانههرازچندگاه در  مشابه یمال های رسواییو  یمهست یدر نظام بانک ینسنگ

 یها و ادعا آن یتبه رعا یو وجود الزام قانون یو حسابرس یحسابدار یمل یوجود استانداردها

 یداخل یبه داشتن حسابرس مستقل و حسابرس یردولتیو غ یدولت های سازمانو  ها شرکتاغلب 

 یتبر وضع ناپذیر جبران  عالوه بر آثار ،موارد گونه ین. اشوند میمشاهده  یدادهاییرو ینهم چن باز

در  یرو تأخ المللی بیندر سطح  ۱یمال یتاعتماد از وجود شفافموجب سلب ، داخل کشور صادیاقت

 یالزم برا یزۀانگ یزن یخارج گذاران سرمایه یتیوضع ین. در چنشود می المللی بینمجامع  عضویت

در  یرگذارقدرتمند و تأث یاربس ییها مؤسسه ها بانک را نخواهند داشت. یراندر ا گذاری سرمایه

 یمال یها بحران ها دوره همۀاست که در  یقدر به ها بانک یاقتصاد کشورها هستند. قدرت اقتصاد

مستعد  یاربس یبانک یات. عملشود یو توسط همان بخش کنترل م  شروع یاز بخش بانک یو اقتصاد

 یژهو بهو  یاقتصاد یرقانونیغ های یتفعال یبرا یادن سراسردر  انمجرم آنکهتر  و جالب استفساد 

افراد (. Abaenewe et al. 2013) ندکن یم ها بانکتصاحب  یا ها بانکدر نفوذ به  یسع ییشو پول

ها با  آن یاقتصاد یاتح ،صورت ینا یردر غ .رفتار کنند مسئوالنه ها بانکدر برابر  کنند یم یسع

ها را  است که آن یبانک یستمبه س باال یاعتماد عموم اینکه و سرانجام شود یرو م مخاطره روبه

راحت و  یالخود را با خ یها پول که  یطور  ؛دارند ها بانکبه  زیادی. مردم اعتماد سازد یم یزمتما

و ثبات در اقتصاد هستند و  یپس نماد اعتماد عموم کنند. یم یگذار ها سپرده اندک در آن یبا نگران

و بحران  ثباتی یب ،اعتماد نداشته باشند ها بانکمردم به  یعنی ،یفتدعکس آن اتفاق ب که  یصورت در
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هاست که در  بانک زیادقدرت  ینهم یل(. به دل۱۳۹2 خداشناس) در پی خواهد داشت یاقتصاد

کشورها با  همۀدر  ها بانک یران. مدگیرد میصورت  ها بانکبر عملکرد  ینظارت خاص یادن سراسر

 .شوند یم ییدانتخاب و توسط مقام ناظر تأ یخاص یتدقت و حساس

 ینظر یمبان

در حال توسعه  یمختص کشورها ،دهد یمکه نوع خاصی از فساد مالی را شکل  ،۱اختالسپدیدۀ 

 ،بار  ، هر چند وقت یک ارتشای در کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز مواردی از اختالس و حت نیست.

تبع آن افزایش اختیارات و  و به به رشد دولت در کشورهای روفزایندۀ رشد  لیبه دل شود. کشف می

ی سیاسی کشورهای ها نظامی موجود در ها تفاوتبا توجه به  و در این کشورها ها دولتمسئولیت 

 .(۱۳۹۷ اسدی و میرجود)دارد در حال توسعه اختالس در این کشورها رواج بیشتری 

انتظار دارند مقامات مردم  ۀعاممعناست که ین دب ،آید وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می» 

که در این تعامل نوعی عدم  ،های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه و کارکنان سازمان

ها  های دولتی وجود دارد، به انتظارات آن انجام امور در سازمان شیوۀاطمینان و عدم شناخت از 

ت مثبت پاسخ به دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریاف بیانپاسخ دهند. به 

 (.Christiansen et al. 2004؛ ۱۳۸2فرد  )دانایی «.هایشان از طرف متولیان امور عمومی خواسته

با . کند و از نهادی به نهاد دیگر دولتی سرایت می داردخاصیتی مسری  اعتماد عمومی به دولت

است؛ اما تعریف مشترک در این وجود آمده  شده، مفاهیمی متعدد از اعتماد به ارائه پیشینۀتوجه به 

کنند.  دیگر تکیه می یک هبند و ا دیگر در تعامل هایی است که با یک مفاهیم اطمینان بین گروه

کارگیری  بهکند با  مبنای اعتماد نوعی بازاریابی است که تالش می بازاریابی اعتمادی یا بازاریابی بر

ازمان جلب کند. این نوع بازاریابی های معقول و صحیح اعتماد مشتریان را به یک س روش

 (.Neitlich 2003) دکن عمیق می بین مشتری و سازمان را ۀرابطرویکردی است که 

ی ها تیفعالی متعدد را در ارتباط با ها یشکن قانونو دارد و تعاریف گوناگون  ها شکلفساد 

 و سوءاستفادهارتشا و  اختالس ی متفاوت فساد اداری، نظیرها نمونهشود.  مختلف دولت شامل می
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استفادۀ ست از افساد عبارت  از دیدگاه قانونی،ند. ا  هر یک دارای صور گوناگون، از اموال دولتی

در تعریفی دیگر، فساد در زندگی . ی از اختیارات اداری یا دولتی برای نفع شخصیرقانونیغ

 نفعدر جهت ی از قدرت عمومی ریگ بهرهعمومی و بر اساس منافع عمومی عبارت است از 

آشنایان و  خصوص بهنفع یک گروه یا طبقه ) ا هدفیا ب کسب شهرتو  مقامارتقای و  شخصی

متضمن  فساد معیارهای اخالقی شود.گذاشتن قانون یا زیر پا نقض که موجب ای  شیوهاقوام( به 

یا  قدرتیا  سود مادی شخصی در ازای تخطی از وظایف اجتماعی یا انحراف از معیارهای اخالقی

کننده   تعیین یاعتباری نقش های همؤسس در جایگاهها  بانک ،کلی طوره ب (.Koen 2017) استشهرت 

ویژه در اقتصاد هر کشور دارند  یرو جایگاه ایندر گردش پول و ثروت جامعه دارند و از 

 (.۱۳۹۸علی  )شیخ

شود روی حساب و کتاب باشد،  ها شفاف باشد و تسهیالتی که داده می اگر فعالیت بانک

اقدام  شود تسهیالتی که داده میگیری  برای بازپس اگر همچنین. گرفته شود خواری  رانتجلوی 

شود. در این رابطه باید برخی قوانین در  میواقع ثر ؤمها  طور حتم در سالمت مالی بانکبهشود، 

دور زدن قوانین  ۀزمین ود نمندتر شونونها و نهادهای مالی قا بانکی تغییر کند تا فعالیت بانک ۀحوز

پولی و بانکی با توجه به  ۀحوز(. ایجاد شفافیت در ۱۳۹۸)صفارزاده  شودناین بخش فراهم  در

ها از اقداماتی است که در دولت یازدهم انجام شد و آن را  سالمت مالی بانک ۀحوزاهمیت آن در 

ضرورت افزایش  ،حاضر  حال (. در۱۳۹۸علی  یخش) دانستتوان از اقدامات مثبت این دولت  می

افزایش شفافیت،  اب . زیرا،شود بانکی در ایران بیش از هر زمان دیگر احساس می ۀحوزشفافیت در 

قادر به  ،یعنی بانک مرکزی ،و نهاد نظارتی بدیا میاحتمال وقوع بحران و هراس بانکی کاهش 

(. ضمن اینکه ایجاد شفافیت ۱۳۹6پور و سلیمی  قاسمخواهد بود )ثرتر ؤمگذاری و نظارت  سیاست

استانداردسازی رعایت شود تا  های برنامه بانکی از فاکتورهای مهمی است که باید در ۀحوزدر 

 یها ر با بانکتچه بیش تعامل هر ۀزمینها بتوانند با نزدیک شدن به استانداردهای روز دنیا  بانک

از  ناپذیرییجدا یاست که رکن یاجتماع یۀسرمار مهم از عناص یکیاعتماد  .خارجی را فراهم کنند

 یزاناست. با فراتر رفتن م یملت است. در امر مشارکت وجود اعتماد ضرور یکثروت  ۀمجموع

در  یفرامحل های یاستر در مق گسترده های حوزهبه  یشاوندیخانواده و نظام خو ۀمحدوداعتماد از 



506     ،1400 زمستان، 4، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 

 یاعتماد اجتماع یو ارتقا یددر بازتول یزمشارکت ن یزانم یو مل یشهر و ییروستا یقلمروها

به عهد،  یوفا شناسی،یفهوظ یت،ن حسن ی،در قالب گسترش صداقت، وفادارو  یابد میتوسعه 

به  یو تعهد عمل یاجتماع اخالق یتبا تقو ،یریو عمل مؤثر خواهد بود. به تعب یشهثبات در اند

 یاعتماد اجتماع یندفرا ینهاد ینب یزو ن ،فرد و نهادها ینب فردی، یاندر سطوح م یاخالق یها التزام

که  یو مأموران یاجتماع یبه نهادها یاعتماد اجتماع یزو ن دیگر یکدر سطوح اعتماد افراد به 

تعاون و  سازینهزمو  به دست خواهد آوردالزم را  تنهادها هستند قو ینو عامل در ا یمتول

مردان را  شهروندان و دولت یانتعامل م ینخواهد بود. مشارکت همچن یمشارکت اجتماع

. دخالت شهروندان در دهد یم ارتقارا  یو اعتماد عموم یاجتماع یۀسرماو  سازد یتر م ثمربخش

انتظارات مردم  در برابرها را  و آن دهد یش میرا افزا یکارگزاران دولت ییگو پاسخ یامور عموم ۀادار

با مشارکت مردم  یزدولت ن یرشو پذ یتمشروع ،یگرد ی. از سوسازد یتر م سگوتر و حسا پاسخ

 .شود یم یتو تثب یمتحک

است که در  یدیعبارت نسبتاً جد یشود. ثبات مال را نیز شامل می یثبات مال ۱یمال سالمت

روسیه و آسیا  جنوب شرق و التین یکایمرادر  یمال یها و پس از وقوع بحران یهعصر جهان سرما

و  یگذار استیدر مجامع س یا ندهیبه میزان وسیع و فزا یمیالد ۀتگذشۀ از اواخر ده هیترک و

سالمت  یدارا یشرکت ،یدونظر نا از(. Stein 2012؛ ۱۳۹4)فالح  استمطرح شده  یاقتصاد مباحث

درمانده  یآن مثبت باشد و شرکت یاست که سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقع یمال

در  توانند یدرمانده نم یها کرده باشد. شرکت یانباشد و ز یاست که سود پس از کسر مالیاتش منف

و قادر  شوند می یمال یدرماندگ رترتیب دچا ینبعد وضعیت خود را بهبود بخشند و به ا یها سال

 یطمرحله به شرا یناخواهد رسید.  نفعان یذ همۀتعهدات خود نخواهند بود و ضرر آن به  یفایبه ا

 مطرح بوده است ینگیدر مقابل قدرت نقد ها یپرداخت کل بده یتواننا یا یپرداخت بده یتواننا

(Naidoo & Du Toit 2007.) 

 یها بانک یسالمت مالزمینۀ در  یمدل که بودندحاضر بر آن  گران در پژوهشپژوهش بنابراین،

در  یاز مشکالت اصل یکیاست که  درخور یادآوری. دنکناز اختالس ارائه  یشگیریپ برایتهران 

                                                                                                                                       
1. healthy financial system 
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 یبوم شرایط گرفتن نظر در با ها بانک یسالمت مال یجامع برا یمدل نبود یرانا یصنعت بانکدار

 .است از اختالس یشگیریو پ یرانا یخاص صنعت بانکدار

 پژوهش ةپیشین

 نیا از و جامعه دارند ثروت و پول گردش در کننده نییتعنقشی  اعتباری های مؤسسه در مقام ها بانک

 در تواند یم ها بانکمؤثر  و مطلوب فعالیت ،بنابراین. دارند کشور هر اقتصاد در ویژه جایگاهی رو

 گذارد. یجا رب یممه آثار ی تولیداتکمّ و کیفی سطح افزایش و اقتصادی مختلف های بخش رشد

، سهام ارزشیابی مانندـ  گوناگونی به مقاصد ها بانک وتحلیل ، تجزیهکشور هر بانکی نظام در

سایر  به نسبت بانکی صنعت بر نظارت .گیرد میصورت  ـ ... وکارایی، ، عملکرد ارزیابی، سودآوری

 سایر از بیشتر بسیار یک اقتصاد بر بانک ورشکستگی آثار انعکاس . زیرادارد بیشتری اهمیت صنایع

که سازمان  ییها فرصتبه و  شود میمفهومی به نام سازمان اخالقی بنا پایۀ سالمت بر  .است صنایع

که سازمان  ییها سوءاستفادهو کند،  یمکه مشخص  ییها تیاولو، دهد یمیا از دست  کند یمخلق 

و بدون  هستند عارضی و بقیه اند شده یزیر برنامهمستعد آن است اشاره دارد. برخی از این پیامدها 

سالم بودن یک سازمان در نگاه سلزنیک تا حد زیادی (. Singleton 2013گیرند ) میصورت قصد 

اما . سازد یمبخشی از خصلت را فرهنگ سازمان  ،سازمان بستگی دارد. به نظر ویآن به خصلت 

 یها مهارتو  ساختار صنعت ریتأثویژگی سازمان چیزی فراتر از فرهنگ است و بسیار تحت 

 زین(. Brown 2005; Mintrop 2012) ردیگصورت  تواند یماست که  یاتحادکارکنان یا اعضا و 

یک طبیعی. هر  ،مدنی، سازمانی، فردی بین، : فرهنگیکند یم یبرای سالمت سازمان پنج بعد معرف

است بر آن مانع ایجاد سالمت شوند یا سالمت جمعی را پدید بیاورند. براون  دنتوان یماز این ابعاد 

را عوامل زیرا فرهنگ عاملی است که سایر . باشد نیتر یادیبنفرهنگی شاید  بعدِ که از این پنج بعد

و تداوم فعالیت واحد  یتوان سودآور یابه معن یمال سالمت(. Brown 2005) زند یمبه هم پیوند 

، یورشکستگ، ها تیفعالتداوم  است که با یموضوع ها شرکت یمال ی. سالمتاست یاقتصاد

بودن( در  اتکا  قابل)مربوط بودن و  یاطالعات حسابدار یکیف یها یژگیوو  ،یمال یدرماندگ

 یابیدست به ارز یو حسابدار یمال و یابیبازار تیعملیا یها حوزهدر  یدبا بنابراین،است.  ارتباط

 (.Kritsonis 2005) زد ها شرکتعملکرد 
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 یستمدارد. س عهده هبرا  یمهم یفۀوظ یبخش بانک یگریمانند هر اقتصاد د یزن یراناقتصاد ا در

خارج  یایبا دن یچندان و ارتباط کند یم یتبسته فعال یفضا یکدر  سو کیاز  یراندر ا یبانک

و  یرباقریم)دارد تفاوت  یادر دن یجرا یبانک یستمس اب یتبه لحاظ ماه یگرد یندارد و از سو

هر بانک  یاتیعمل استقالل در گرو کبان یسالمت مال اند دادهمطالعات نشان  .(۱۳۹5 همکاران

 است. ینظام مال یداریپا یزانتابع م یادیز ۀاندازتا  یسالمت و ثبات هر نظام اقتصاداست. 

که در  شود میوضوح نمایان  بهفساد ارائه شده است  بارۀدر کنون تاکه  ییها هینظربا نگاهی به 

از این رویکردها برخی خاص به پدیده بوده است.  یدارای رویکرد پرداز هینظر هر نظریهارائۀ 

یک هر ، یسازمان  فرهنگ ،یشناخت انسان، یشناخت جامعه، شناختی روان، رویکرد اخالقی :ند ازا عبارت

 دنده یمشکل  نظر موردپدیدۀ ذهنی محقق را در تبیین علت و چیستی شالودۀ از این رویکردها 

(.(Gottschalk et al; 2011  خالصۀ سیب بد است. نظریۀ  موجودنظریۀ  نیتر مهمدر رویکرد اخالقی

غلط  یها ارزشاین  پس؛ کنند یماخالقی عمل  یها ارزشبر مبنای  که افراد این استاین نظریه 

است که با رویکرد  ینظران صاحببوردیو از (. De Graaf 2007) استاست که علت اصلی فساد 

سیاسی ، مختلف اقتصادی یها دانیممدرن به جامعۀ . از نظر وی کردکنش را مطرح نظریۀ  اجتماعی

که درون میدان مغناطیسی هستند در این  یا ذره. افراد جامعه نیز همانند شود میو غیره تقسیم 

آن را بهتر درونی و  اند شدهحاکم بر میدان متمرکز  یها ارزش. کسانی که بر رندیگ یمقرار  ها دانیم

برای  رندیگ یمدارند و از میدان فاصله  یا پراکنده یها ارزشاما کسانی که  .نوازترند و هم کنند یم اجرا

هافستد با دیدگاهی  ،از سوی دیگر (.Sesen 2013; De Graaf 2007) ترند آمادهکنش فسادآمیز 

هر  ،به زعم وی .فرهنگی خود را ارائه کرده استنظریۀ و  ریستهنگفساد ۀ مسئلشناسانه به  انسان

مردانگی ، پرهیز از شرایط نامتعین، قدرتفاصلۀ شامل  ؛داردکلی طبقۀ چهار  کشور به لحاظ فرهنگی

قدرت فاصلۀ در کشوری که  دهد یموی توضیح  ،بر این اساس. یا فردگرایی ییگرا جمع، یا زنانگی

برابر  باًیتقرو زیردستان  باالدستانقدرت  پذیرش اجتماع از توزیع نابرابر قدرت در جامعه( کم باشد)

فاصلۀ باعث تفاوت در بروز فساد در مقایسه با کشوری شود که  تواند یمهمین امر  اساساًاست و 

 (.Sims et al. 2014; Robbins & Judge 2012) قدرت در آن زیاد است

 (.۱شود )جدول  می اشاره موضوع با مرتبط یخارج و یداخل قاتیتحق از یتعداد به ادامه در
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 یو خارج یداخل قاتیتحق ۀنیشیپ. 1 جدول

 

 های تحقیق یافته ابزار گردآوری موضوع )سال( محقق

همکاران و  یدیس
(۱۳۹۸) 

 یسالمت بانک یها شاخص یالگو ۀارائ
 یاسالم یبانکدار یکردبا رو

 مصاحبه

ـا  یـی دارا یفیتک، یهسرما یتکفا یها شاخص، یخبرگان بانک یدگاهاز د ، یسـودآور ، ه
 یـت حاکم، یاسـالم  یبانکـدار ، بازار یسکبه ر یتحساس، یریتمد یفیتک، ینگینقد

ـتوان برخوردار از  یالتتسه یزانم، یشرکت ـ  ۀپش ـاد  یفن ـا  ،یو اقتص عوامـل بـر    یرو س
 .ندمؤثر یسالمت بانک

همکاران و  یمنصور
(۱۳۹۷) 

رواج فساد  یاجتماع های ینهزم یبررس
 ۀدربار)مطالعه  یو ادار یاقتصاد

در شهر  ها بانکمناطق و  های یشهردار
 تهران(

 مصاحبه

بـه دسـت داد کـه تحـت عنـوان       یپنج تم و مضمون اصل یفیک ۀمطالع ینا های یافته
ـاع  های ینهزم ینتر مهم» ـاد    یاجتم ـاد اقتص ـناخته شـدند کـه     «یو ادار یوقـوع فس ش

ـاد  ، یو اخالقـ  یمـذهب  یبنـدی پا :ند ازا عبارت ـاد نه ـای  یآزاد، یاعتم ـام  ، یمـدن  ه نظ
 قبح فساد در جامعه. یزانو م ،یادار یپروریشاوندخو

 همکاران پور و قاسم
(۱۳۹6) 

 یابیارز یارهایمع تحلیل و  تجزیه
با استفاده  یسالمت و ثبات نظام بانک

 یمتلد یکاز تکن

 
 پرسشنامه

، کملـز  یبنـد  رتبه یستمدر س یسالمت و ثبات نظام بانک یابیارز یارشش مع ینب زا
ـترین ب یریتمـد  یفیتک یارمع ـار و مع یش ـازار کمتـر   یسـک بـه ر  یتحساسـ  ی  ینب

ـترین ب یریتمـد  یفیتک یارمع ،ینهمچن .عناصر دارند یرروی سا اثرگذاری را  و  یش
ـا  یریاثرپـذ  یـزان م ینکمتر ینگینقد یارمع  در .نـد  عناصـر پـژوهش دار   یررا از س
ـتم در کـل س  یرتـأث  یشتریندارای ب یریتمد یفیتک یارمع شدمشخص  یت،نها  یس

 است.

 و همکاران فتاحی
(۱۳۹6) 

سالمت بانکی بر  یرتأث یررسب
 یط تجاری یها بانکسودآوری 

 ۱۳۸4 ۀدور

 پرسشنامه

ـا  ـان داد  یجنت ـاد  نش ـتر ب یهسـرما  یـت کفا یرمق ـتان  یش  یبـر سـودآور   ۱0/2۳ۀ از آس
ـا  ینچنهم .مؤثر است یراندر ا یتجار یها بانک ـانگر  یجنت ـ  یرتـأث  بی ـا  دار امعن  یرس

ـای  یـی دارا یفیتک ـ یسالمت بانک یارهایمع ـانک  ه  یفیـت ک، یریتمـد  یفیـت ک، یب
 .بود ها بانک یبر سودآور ـ بازار یسکبه ر یتحساس ،ینگینقد

 و همکاران رهنورد
(۱۳۸۹) 

 یبر فساد مال مؤثرعوامل  ییشناسا
 ییاجرا یها دستگاهکارکنان  ینب

 مصاحبه

عـدم  ، یرانمـد  یـزی گر قانون :ند ازا عبارت یبر فساد مال یرگذارتأثپنج گروه عوامل 
زائـد   یبوروکراسـ ، عملکرد یابیارز یستمضعف س، یفو نظارت ضع ییگو پاسخ

 .ینگهدار یستمس یناکارآمد، یبخش دولت

Diagostino 
(2016) 

دولت، فساد و رشد  های ینههز
 یاقتصاد

 پرسشنامه

ـای  ینهفساد و هز های ینهگذاری و هز فساد و سرمایه یننشان داد تعامالت ب یجنتا  ه
ـاد  یادیز یمنف یراتتأث ینظام ـا  یبر رشد اقتص ـ  یجدارد. نت ـان  ینهمچن  ۀدهنـد  نش

ـا    یـق تحق ینطبق ا ،ینچناست. هم مالی نظامفساد و  ینمهم ب یهمبستگ ـارزه ب مب
ـاهش نقـش    و  یرمستقیمغ یرتأث کهبل ،و مثبت یممستق یرتنها تأث  فساد نه مثبت بـر ک

 کننـد  یکه با فساد مبارزه مـ  هایی یاستس دادنشان  یقتحق یندارد. ا یبار نظام یمنف
ـای  توافـق مانند  ،دهند یرا کاهش م یکه بار نظام ییها با آن ـ  ه ی، ا منطقـه  ۀمحرمان
 .گذارند یم یبر رشد اقتصاد یمثبت یرشوند و تأث می یبترک

Uddin et al. 
(2015) 

 یسالمت مال یزانسنجش م
 در بنگالدش یخصوص یها بانک

 پرسشنامه
و  ،تریشــب، وام زیــاد ۀســپردمشــخص شــد بانــک بــا  یمــال یهــا در شــاخص

 که بهتر باشد. یستن ینا یبه معنا یشههم تریشب های گذاری یهسرما

Novickyte & 
Petraityte (2014) 

انداز  مشکالت و چشم یبررس
 یها در بانک یو بده ییدارا یریتمد

 یتوانیل
 یاسناد ۀمطالع

ـای  یـت فعال ۀچرخ سو با همها  بانک یو بده ییدارا ۀچرخ ـار  ه . در یسـت ن یتج
ـا مـد    بانک ،یجهنت ـا ب ـا  یـت فعال یرو نـد ا در تـالش  یو بـده  یـی دارا یریته و  ه

 .گذارندب یرتأث یسودآور

Chen & Wong 
(2004) 

 یبهداشت مالر بعوامل مؤثر  یبررس
 یمهب یها شرکت

و  ینظر یمبان
 مصاحبه

ـبت  گـذاری،   یهشرکت، عملکرد سـرما  ۀاندازکه دند کرعنوان  رشـد  ینگی، نقـد نس
ـال    یتـوجه  طور قابـل  هستند که به یعواملیبی، مازاد و نسبت ترک  یبـر سـالمت م

 .گذارند یم یرتأث گذاران یمهب
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ها را از طریق  و متغیرها و ارتباط بین آن ددار یاکتشاف یتماه پژوهش حاضر نکهیابا توجه به 

بیان  به .نداردتحقیق  ۀفرضی یا یچارچوب نظر ،در این مرحله، دکن یپژوهش کیفی استخراج م

 دینبپژوهش را  صلیا سؤالتوان  اما می .استمحور  سؤالو  ردندا یهپژوهش حاضر فرض ،گرید 

 یرانا های بانکاز اختالس در  یشگیریپ برای یمدل سالمت نظام مال» شرح در نظر گرفت:

 :مطرح کرد صورت دینبپژوهش را  یفرع های سؤال توان یم ،همچنین .«یست؟چ

 ؟ندا کدام یرانا های بانکاز اختالس در  یشگیریپ برای یمدل سالمت نظام مال های لفهؤمـ 

را  یرانا های بانکاز اختالس در  یشگیریپ برای یمدل سالمت نظام مال توان میچگونه ـ 

 ؟شناخت

 شناسی پژوهش روش
 یریتفس ـ یفلسف یریگ جهت ش،پژوهش ساندرز و همکاران یازمدل پ نظراز  ،حاضر یفیپژوهش ک

و  )سرمد یاکتشاف یقتحق یکاست. از نظر هدف  یاجتماع ییساختارگرا ۀینظربر  یو مبتن رددا

از نظر روش  ،ینبه کل( است. همچن ء)از جز ییاستقرا یپژوهش یکرد( و از نظر رو۱۳۷۹ همکاران

 ینظر استراتژاز  نیز، است. یدانیم ییقها تحق داده یگردآور ۀیوشاز نظر  و یفیک حقیقت یک

و با استفاده از  دیآبه دست  ازین مورداطالعات  ادیبن دادهشد با استفاده از روش  ی)روش اجرا( سع

 یگردآور یپژوهش از نگاه چگونگ ینا در. کشف و درک شود ازین مورداطالعات  ابزار مصاحبه

از  ،یرانا های بانکاز اختالس در  یشگیریپ برای یسالمت نظام مالمدل  ۀارائ منظور به ،ها داده

 افراد .به کار رفت ادیبن داده ۀینظر یفیروش ک بهساخت مدل  ید. براشاستفاده  یفیک یقروش تحق

از طریق اطالعات  و بودند و دانشگاهی پولی و بانکی ۀحوزخبرگان  قیتحق نیا در شده مطالعه

 در ،نیهمچن. (۳جدول )شد  یآور جمع حوزه نیا خبرگان از نفر ۱6 با افتهیساختار همین ۀمصاحب

 مصاحبه تعداد نیا با. به کار رفت گیری نظری از نوع نمونه هدفمند یریگ نمونه روش قیتحق نیا

 به شده یگردآور اطالعات کهمشخص شد ، شده های استخراج و با توجه به تکراری بودن داده

یکی از دالیل اصلی استفاده از روش  ،همچنین. ستین شتریب ۀمصاحب به یازین و دهیرس اشباع ۀنقط

 یسالمت نظام مالهای  برای استخراج مؤلفهیادشده  روش که بوداین  حاضر تحقیق بنیاد در داده

نظام  ۀحوزای در  و شناسایی متغیرهای بومی و زمینهیران ا های بانکاز اختالس در  یشگیریپ برای
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 و زمان طی پدیده یک تغییر و بررسی که است فرایندمحور یادشدهش روراهگشا بوده است.  مالی

 .کند می پذیر امکان را آن مختلف مراحل توصیف

 برای ،کنندگان مشارکت تجارب انعکاس در حد چه تا قیتحق های افتهی که ستامعن نیدب ۱تیمقبول

 از گرفته صورت نییتب اگرچه؛ است باور  قابل و موثق شده مطالعه ۀدیپد با رابطه در خواننده و محقق

 تیفیک یابیارز منظوربه. باشد دهیپد آن از یرفتنیپذ و معتبر ریتفاس از یکی فقط تواند یم نظر مد ۀدیپد

 ۱0 استراوس و نیکورب، یفیک های پژوهش رسای نیچنهم و دابنی داده پردازی هینظر بر یمبتن های پژوهش

 لیبه دل) شد یابیارز حاضر پژوهش تیمقبول آن یمبنا بر که اند کرده یمعرف را تیمقبول شاخص

 ۀحوز متخصصان تجارب با پژوهش های افتهی ایآ :تناسبشود(.  سه شاخص معرفی می فقط محدودیت

 توانند یم کنندگان مشارکت ایآ دارد؟ یهمخوان و یسازگار کنندگان مشارکت نیهمچن و شده مطالعه

 را حاضر پژوهش های افتهی ،اریمع نیا تحقق منظور به ند؟کن مشاهده پژوهش داستان خط در را خود

 یۀنظر ،نیهمچن .کردند دأییت و شیپاال و یابیارز نظام مالی و بانکی ۀحوز نامتخصص از نفر دو

 مدل ،مثالً. دش اعمال و افتیدر آنان یلیتکم هاینظر و ارائه کنندگان مشارکت از نفردو  به شده داریپد

 بحث به مختلف جلسات یط شده مطرح های شاخص و ،یانتخاب یکدگذار مدل، یمحور یکدگذار

در  قیتحق های افتهی ایآ :ها افتهی بودن دیمف ای یکاربرد .دش لیتکم و اصالح مرحله هر در و شد گذاشته

 قیتحق های افتهی گفت دیبا رابطه نیا در آورند؟ یم به وجود یدیجدو نگرش  نشیب شده مطالعه ۀحوز

 دیمف یسالمت نظام مال یمجزا و زیمتما های استیس اتخاذ ۀنیزم در یعمل بعد در توانند یحاضر م

از  یشگیریپ برای یسالمت نظام مال ۀحوز در دانش ۀتوسع در زین ینظر بعد در حاضر پژوهش. دنباش

 درک جادیا یبرا میمفاه :میمفاه. دارد همراه یدیجد نشیب و است مؤثر یرانا های بانکاختالس در 

 نیبنابرا .هستند یضرور شده مطالعه ۀحوز در مشترک زبان به یابیدست و نظر مد ۀدیپد از مناسب

 ۀحوز نامتخصص نظر از که ای گونه  بهایجادکند؛  یمناسب های پردازی مفهوم بتواند دیبا پژوهش های افتهی

 ۀتوسع در توانند یمکه  ،میمفاه از یشمار قیتحق نیا در. باشد ارزشمند و عیبد و جذاب شده مطالعه

 یمیمفاه. دارد وجود باشند دیمف ،از اختالس یشگیریپ ، به منظوریسالمت نظام مال مباحث یمفهوم

 ازای ه هنمون افزایش اعتماد عمومیو  ،تم اقتصادی عادالنهسسیوجود ، مالی یها هیرو یساز شفاف رینظ

                                                                                                                                       
1. credebility 
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و  نظام مالی و بانکی ۀحوز خبرگان از تن ۱6 با مصاحبه از پس ،قیتحق نیا در .ندا مفاهیم نوع نیا

 لیتحل و یآور جمع( یانتخاب ی ومحور و باز یکدگذار) ادیبن داده روش به یفیک یها داده، دانشگاهی

از اختالس در  یشگیریپ برای یسالمت نظام مالمدل ارائۀ  بنیاد داده کیفی پژوهش این از هدف. دندش

 متون مرور و کنندگان شرکت با مصاحبه از کیفی پژوهش شناسی روش رویکرد. بودیران ا های بانک

، (200۳) استیلن سیلور و اوربچطبق نظر . کند می استفاده ها داده این کردن فراهم برای مرتبط

 کنندگان مشارکت ذهنی تجارب زمینۀ در پرسش ؛گیرد را به کار می مهم اصل دو بنیاد داده پردازی نظریه

. کنندگان مشارکت های پاسخ تئوریک کدگذاری ۀپای بر مفاهیم و ها ایده خلق و ها آن گیری اندازه نه

 جدید کنندگان مشارکت که یابد می ادامه جایی تا بنیاد داده پژوهش مبنای بر کنندگان مشارکت با مصاحبه

 در .(Glaser & Strauss 1967) ددهنن ارائه کند کمک تئوری برای جدید مفاهیم خلق به که دیگری  ۀداد

 شناختی اشاره شده است. جمعیتاطالعات به  2جدول 

 )خبرگان( پژوهش کنندگان مشارکت یشناخت تیجمع اطالعات. 2 جدول

 مجموع فراوانی تعداد مؤلفهزیر شناختی جمعیتعوامل 

 جنسیت
 ۹ مرد

 نفر ۱6
 ۷ زن

 سن

 2 سال ۳0کمتر از 

 نفر ۱6
 ۷ سال 40تا  ۳0

 4 سال 50تا  4۱

 ۳ سال 50بیش از 

 پست سازمانی

 ۸ مدیران عالی

 5 مدیران میانی نفر ۱6

 ۳ کارشناسان خبره

 تحصیالت

 5 تر یینپاکارشناسی و 

 ۸ ارشد نفر ۱6

 ۳ دکتری

 کارسابقۀ 

 ۱ سال 5کمتر از 

 نفر ۱6
 ۸ سال ۱5تا  5

 5 سال 25تا  ۱5

 2 سال 25بیش از 
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 پژوهش یها افتهی

 کدگذاری فرایند. شود بیان می ها آن یکدگذار و ها مصاحبه از آمده دست به نتایج بخش ایندر 

 ،کدگذاری فرایند طی. یابند توسعه نظری مفاهیم به خام های داده آن در که آورد فراهم را شرایطی

 سه طی و استاندارد و مند نظام روش کمک با کار این. یافتند توسعه و ندشد پیدا تدریج به ها مقوله

 بعدی بخشدر . انتخابی کدگذاری ،محوری کدگذاری، باز کدگذاری ؛شد انجام کدگذاری مرحله

 روشاز  پژوهش نیا دربا توجه به اینکه  .شود می ارائه ها کدگذاری این از یک هر از حاصل نتایج

روش بر مبنای این  های تحقیق داده، استفاده شد مبنا عنوان  به استراوس و نیکورب مند نظام ادیبن داده

 تحلیل شدند.

 باز کدگذاری از حاصل جینتا

 ۀمرحل. شود می شروع افراد از یک هر های داده های تکه تحلیل با بنیاد داده پردازی نظریه تحلیل

 ها تکه به ها داده تفکیک. است تحلیل برای مصاحبه های داده مستندات بندی بخش شامل آغازین

 ای گونه به را هاآن و کرد بررسی را ها داده ۀجداگان اجزای بتوان که دآور می فراهم را امکان این

 & Strauss) روند فراتر اند شده ایجاد آن در ها داده که ای ویژه موقعیت از که کرد پردازی مفهوم

Corbin 1998 .)از شده  استخراجکدهای  ۳در جدول  .است معروف باز کدگذاری به فرایند این

 شوند. های این پژوهش معرفی می مفاهیم و مقوله و مصاحبه

 باز یکدگذار از شدهاستخراج یها مقوله و میمفاه. 3 جدول

 مفهوم مقوله ردیف

 مالی های یهرو یساز شفاف ۱

  مشخص های یهرووجود 

  کارییندهای افرمشخص بودن 

 مناسب یرسان اطالع 

 گزینی شایسته 2

 نمسئوال ساالری یستهشا 

 نمسئوالداری  شایسته 

 نمسئوالگماری  شایسته 

 سازمان های یاستراتژ ۳
 منابع انسانی انداز چشم 

 نگرش استراتژیک 
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 باز یکدگذار از شدهاستخراج یها مقوله و میمفاه. 3 جدولادامۀ 

 مفهوم مقوله ردیف

 مدیریت مشارکتی 4
 تفویض اختیار 

 هماهنگی 

 حمایت مدیران عالی 5
  نمسئوال بهاعتماد 

 منابع تخصیص 

 ساختاریموانع  6
 ود متولی واحدنب 

 گویی عدم پاسخ 

 موانع کارکردی ۷
 انتخاب نامناسب 

 نبود شایستگی 

 موانع اجرایی ۸
  مدون یها برنامهنبود 

 ضعیف نظارت 

 وجود قوانین و مقررات شفاف ۹
 تدوین قوانین مناسب 

 اجرا و پایبندی به قوانین 

 مناسب های یفناوروجود  ۱0
  یافزار سختوجود امکانات 

  یافزار نرموجود امکانات 

 وجود سیستم اقتصادی عادالنه ۱۱
  جامعه های یتواقعشناسایی 

 ظرفیت مالی وجود 

 منابع انسانی ۀتوسع ۱2
 عقالنیت 

 کارآمدی 

 مالی های سازمان سازی یخصوص ۱۳

 قانونمندی 

 تفویض 

 نظارت 

 بهبود مدیریت منابع سازمانی ۱4
 کاهش هزینه 

 افزایش اعتبارات 

 یور بهرهافزایش  ۱5
 افزایش کارایی 

 افزایش اثربخشی 

 افزایش اعتماد عمومی ۱6
 افزایش مشارکت اجتماعی 

 پشتیبانی مشتریان 
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 محوری کدگذاری از حاصل جینتا

 شناسایی به محوری کدگذاری فرایند. شود می آغاز باز کدگذاری فرایند طی محوری کدگذاری

 فرایند. شوند می مربوط پدیده یک به که پردازد می پیامدهایی و تعامالت و ها کنش و شرایط انواع

 که هایی عبارت به کمک را کار این و دهد می پیوند ها زیرمقوله به را مقوله یک باز کدگذاری

 که هاست داده در هایی سرنخ جویو جست شامل و دهد می انجام کند می تشریح را ها آن بین روابط

 فرایند(. Glaser & Strauss 1967) اند طارتبا در هم با چگونه اساسی های مقوله دهند می نشان

 را ها داده تکنیک این. کند می ترکیب را باز کدگذاری از آمده دست به های داده محوری کدگذاری

 هاست ایده از یا بندی دسته مقوله یک. کند می ایجاد ارتباط ها زیرمقوله و ها مقوله بین و بندی طبقه

 از کمتر یهای مقوله به را ها ایده محوری کدگذاری. شوند می نمایان مستمر تطبیقی تحلیل راه از که

 & Strauss) کند می ارائه تر چکیده یچارچوب و بندی گروه دارد وجود باز کدگذاری در آنچه

Corbin 1998.) دسته شامل  6در از کدگذاری باز مده آ دست بههای  مقوله، طی کدگذاری محوری

و  ،ها( ها یا واکنش راهبردها )کنش، شرایط بستر، گر شرایط مداخله، یشرایط علّ، محوری مقولۀ 

مقولۀ « مالی یها هیرو یساز شفاف»مقولۀ ، شده استخراجهای  پیامدها قرار گرفتند. از بین مقوله

منزلۀ مقولۀ محوری در نظر گرفته شد و در مرکز مدل قرار گرفت. دلیل انتخاب این مقوله به 

 ،گرید بیان   به .وضوح مشاهده کرد بهتوان  ها ردپای آن را می که در اغلب دادهبود محوری این 

 یها هیرو وجودمالی نیازمند  یها هیرو یساز شفافکه  کرده بودنددهندگان اشاره  اغلب پاسخ

های  ها و رویه و با روش است مناسب یرسان اطالعو  ،یکار یندهاایفر بودن مشخص، مشخص

 رانیا های بانک در اختالس از یریشگیپ برای یمال نظام سالمتموفق به  طور بهتوان  نمی فعلی

. کردها را به آن مرتبط  داد و دیگر مقوله توان این مقوله را در مرکز قرار می ،بنابراین .رسید

. از میان داردو در عین حال جامعیت  است محوری نیز انتزاعیمقولۀ شده برای  انتخاببرچسب 

و حمایت مدیران  ،مدیریت مشارکتی، سازمان یها یاستراتژ، گزینی مقولۀ شایسته 4 ها دیگر مقوله

وابسته به این است که در  یمال یها هیرو یساز شفافیعنی  ند.ی در نظر گرفته شدشرایط علّ عالی

، گزینی شایستهاز  رانیا های بانک در اختالس از یریشگیپ برای یمال نظام سالمتزمان 

های  . مقولهدشو یم استفاده و حمایت مدیران عالی ،مدیریت مشارکتی، سازمان یها یاستراتژ
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در نظر گرفته  یمال یها هیرو یساز شفافداد  راهبردهای رخ یساز یخصوصمنابع انسانی و  ۀتوسع

 از یریشگیپ برای یمال نظام سالمتدر  یساز یخصوصمنابع انسانی و فرایند توسعۀ یعنی  .شد

مالی در بستر  یها هیرو یساز شفاف ،عمل قرار گیرد. همچنین یمبنا رانیا های بانک در اختالس

و وجود سیستم اقتصادی عادالنه  ،مناسب یها یفناوروجود ، وجود قوانین و مقررات شفاف

. گر در نظر گرفته شدند . موانع ساختاری و کارکردی و اجرایی نیز شرایط مداخلهردیپذ یمصورت 

. در کنندتوانند آن را محدود یا تسهیل  و میدهند  میمالی رخ  یها هیرو یساز شفافزیرا در فرایند 

افزایش اعتماد عمومی نتایج و ، یور بهرهافزایش ، های بهبود مدیریت منابع سازمانی مقوله ،نهایت

 ،توضیحات مالی در نظر گرفته شدند. با توجه به این یها هیرو یساز شفافپیامدهای حاصل از 

 است. ۱شکل مدل پارادایم کدگذاری محوری به صورت 

 

 
 یمال یها هیرو یساز شفاف: یمحور یکدگذار می. مدل پارادا1 شکل

 شرایط علّی

 گزینیشایسته-

 های سازماناستراتژی-

 مدیریت مشارکتی-

حمایت مدیریت -

 عالی

 

 مقوله محوری

های  سازی رویهشفاف -

 مالی

 راهبردها

 * توسعة منابع انسانی

 ریزیبرنامه -

 وجوجست -
 انتخاب -

های پولی و سازمانسازی * خصوصی

 بانکی
 قانونمندی -
 کارآمدی -
  

 

 گرشرایط مداخله

 موانع ساختاری-

 موانع کارکردی-

 موانع اجرایی-

 

 بستر
 * وجود قوانین و مقررات شفاف

 های مناسب* وجود فناوری
 * وجود سیستم اقتصادی عادالنه

 
  

 

 پیامدها

 افزایش اعتماد عمومی-

تقویتتتت متتتدیریت منتتتابع -
 سازمانی

 وریافزایش بهره-
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 انتخابی کدگذاری از حاصل جینتا

 نهایی تئوری یک ۀتوسع به که است بنیاد داده پردازی نظریه فرایند از مرحله آخرین انتخابی کدگذاری

 های مقوله ۀهم و شود می انتخاب واحد محوری ۀمقول یک، انتخابی کدگذاری فرایند طی. انجامد می

 گیرد می شکل واحدی سیر خط، محوری ۀمقول این مبنای بر. گردند برمی محوری ۀمقول این به دیگر

 کدگذاری طی که ،نهایی محوری ۀمقول بارۀدر بحث. شوند می ساماندهی آن پیرامون اطالعات ۀهم که

 سه بین ۀرابط محوری ۀمقول این. شود می انجام بخش این در، شد نمایان انتخابی و محوری و باز

 از مرحله نیا در .کند می کمک ها مقوله یها یژگیو تشریح به و پردازی مفهوم را کدگذاری سطح

 نگارش به ای هینظر یمحور یکدگذار در آمده دست به های مقوله نیب بطارو از پرداز هینظر، یکدگذار

 در(. Strauss & Corbin 1998) کند یم حیتشر یانتزاع ای گونه  به را شده همطالع ۀدیپد که آورد یدرم

 ندیفرا یشخص های ادنوشتی و داستان خط نگارش چون یفنون کمک با شود یم تالش مرحله نیا

 راموضوع این  پژوهشگر داستان خط نگارش در. شود انجام هینظر یبهبودبخش و سازی کپارچهی

 ای ژهیو جینتا به و گذارند یم اثر مطالعه مورد ۀدیپد بر یخاص عوامل چگونه که کند یم حیتشر

 یکدگذار از آمده دست به های مقوله یانتخاب یکدگذار، گرید یانیب به(. ۱۳۷۹ یخاک) انجامند یم

 ای گونه  به و ،کند یم انتخاب یمحور ۀمقول عنوان  به را هاآن از یکیگیرد،  می نظر در را یمحور

 دارند ازین شتریب بهبود و توسعه به کهرا  هایی مقولهنیز . دهد یم ارتباط ها مقوله رسای به را آن مند نظام

 قرار هم کنار با و یمحور ۀمقول یمبنا بر قسمت نیا در(. Strauss & Corbin 1998) کند یم لیتکم

از  سالمت نظام مالی جهت پیشگیری ۀتجرب از یتیروا شود یم تالش ها مقوله رسای دمانیچ و دادن

پیشگیری از اختالس برای نظام مالی توان در  پرسش این است که چگونه می. شرح داده شود اختالس

 شروع پرداختن به این بحث باشد.نقطۀ تواند  محوری میمقولۀ . تشریح سالم کار کرد

 یمال یها هیرو یساز شفاف: یمحور ةمقول

زیرا ردپای آن در  .نظر گرفته شدمحوری در  ۀمقول مالی یها هیرو یساز شفافدر این پژوهش 

ها  تواند دیگر مقوله می که  یا گونه به داشت؛و نقشی محوری  دیده شدها  های مختلف داده بخش

 در تیشفاف عدمکه اشاره به این دارد  مالی یها هیرو یساز شفافرا حول خود جمع کند. 

 .رود یم شمار به زا بحران عوامل از یکی اقتصاد مختلف یها بخش
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 یعلّ یطشرا

 ۀمقول 4. گذارند یماثر  یمحور ۀمقولاست که بر  یطو شرا یعاز وقا یا مجموعه یعلّ یطشرا

اثرگذار  یها مؤلفه یعال یرانمد یتو حما ،یمشارکت یریتمد، سازمان یها یاستراتژ، ینیگز یستهشا

است که در سطح  یعلّ ۀمقول ینیگز شایسته .شدند  گرفتهدر نظر  یمال یها هیرو یساز شفافبر 

و  نمسئوال یساالر ستهیشا یممقوله متشکل از مفاه ین. اگذارد یماثر  یمحور دانشبر  یسازمان

 است. نمسئوال یگمار یستهشاو  نمسئوال یدار یستهشا

 راهبردها

ند آور فراهم می نظر مورد ۀپدیدهایی برای  حل ها اقدامات هدفمندی هستند که راه راهبردها یا کنش

 یساز یخصوصمنابع انسانی و  ۀتوسعشوند. راهبردهای  میمنجر و به ایجاد پیامدها و نتایج 

 یها هیرو یساز شفاف ،گرید بیان   به .مالی هستند یها هیرو یساز شفاف برایهایی  حل راه ها بانک

 محقق خواهد شد. ها بانک یساز یخصوصمنابع انسانی و  ۀتوسعمالی از 

. این کنند یممالی فراهم  یها هیرو یساز شفافبرای  ییها حل راهکه  هستندراهبردها اقداماتی 

 است. ییاکارمقوله متشکل از مفاهیم عقالنیت و 

 گر مداخله یطشرا

 انجام هنگامای از وقایع و شرایط هستند که پس از شروع مطالعه و  گر مجموعه شرایط مداخله

که در فرایند اجرای  بودندگر عواملی  شرایط مداخلهدهند. در پژوهش حاضر  پژوهش رخ می دادن

و موانع  ،کردیرموانع کا، موانع ساختاری ۀمقول. دادندرخ  یمال یها هیرو یساز شفافراهبردهای 

 .نددر نظر گرفته شد یمحور دانشگر در فرایند اجرای راهبردهای  شرایط مداخله اجرایی

 بستر یطشرا

سازند و بر رفتارها و  را فراهم می نظر مورد ۀپدید ۀزمینشرایط بستر مجموعه شرایطی هستند که 

. دهد یمقرار  ریتأثمحوری و نتایج منتج از آن را تحت  ۀمقول گذارند. شرایط بستر می ریتأثها  کنش

 وجودو  ،مناسب یها یفناور وجود، های وجود قوانین و مقررات شفاف در این پژوهش مقوله

 نیقوان نیتدواین مقوله متشکل از مفاهیم  شرایط بستر در نظر گرفته شد. سیستم اقتصادی عادالنه

 .است نیقوان به یبندیپا و اجراو  مناسب
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 یامدهاپ

شوند.  حاصل می نظر مورد ۀپدیدهای مربوط به  پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنش

و افزایش  ،یور بهرهافزایش ، شامل بهبود مدیریت منابع سازمانی یمحور دانشپیامدهای ناشی از 

 ند.هستاعتماد عمومی 

 

 
 (رانیا یها بانکاز اختالس در  یریشگیپ یبرا ی)سالمت نظام مال یمال یها هیرو یساز شفاف یمدل نظر .2 شکل

 شنهادیپ و  جهینت

از اختالس در  یشگیریپ برای یسالمت نظام مال های تصمیم گرفته شد مؤلفه پژوهش این در

 ۀمصاحب لیتحل از استفاده با ،بیترت نیه اب. و استخراج شوند شناسایی یرانا های بانک

 مفهوم ۳5و  مقوله ۱6( یانتخاب ی ومحور و باز یکدگذار) ادیبن داده روش به افتهیساختار مهین

 یابیارز یارهایمع وتحلیل تجزیهدر ارتباط با  ،(۱۳۹5) شهمکارانپور و  قاسمدر تحقیق  .دش نمایان

 شرایط علّی

 ساالریشایسته-

اهداف و -

های  استراتژی

 سازمان

 مدیریت مشارکتی-

حمایت مدیریت -

 ارشد

  

 دانش محوری

  

 

  

  

 گرشرایط مداخله

 نهادهای موازی-

 ناکارآمدی مجریان-

 بستر

 * وجود قوانین و مقررات مناسب

 های فناورانه مناسب* وجود زیرساخت
 * وجود ظرفیت آگاهی مردم

 

 پیامدها
 ـ  دولت ةبهبود رابط-

 مردم

بهبـــود کی یــــت  -

 عمومی خدمات

ــاد  - ــیایا اعتم اف

 عمومی

 

 

 منابع انسانی ةتوسع

ارتباطات 

مدیریت عملکرد 

 همکاریانصاف و 

 توسعه

محیط جامعه 
رشد 

 مأموریت

مشیماهیت خط 
اهداف رهبران 

 

ایجاد فرایند 

 محوری دانش

ساالری شایسته 

اهداف و استراتژی 

مدیریت مشارکتی 

 حمایت مدیران

 ارشد

 

 مدیریت دانش

تولید دانا 

توزیع دانا 

کاربرد دانا 
 

 مشیخط

تدوین 

اجرا 

ارزیابی 

 مقاصد

گوییپاسخ 
مشارکت 
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سالمت و ثبات  یابیارز یارشش مع یناز ب ،یمتلد یکبا استفاده از تکن یسالمت و ثبات نظام بانک

 یسکبه ر سیتحسا یارو مع یشترینب یریتمد یفیتک یارمع، کملز یبند رتبه یستمدر س ینظام بانک

و  یشترینب یریتمد یفیتک یارمع ینهمچن داشتند.عناصر  یرروی سا اثرگذاری را ینبازار کمتر

 دشمشخص  تینها در را داشتند.عناصر پژوهش  یراز سا یریاثرپذ یزانم ینکمتر ینگینقد یارمع

، ییدارا یفیتک یارهایو مع است یستمدر کل س تأثرو  ریتأث یشتریندارای ب یریتمد یفیتک یارمع

به  یتو حساس یهسرما یتکفا یارهایو مع یعناصر علّ ینگیو نقد ،یسودآور، یریتمد یفیتک

پیامدهای سالمت نظام نتایج این تحقیق با نتایج بخش  .ندا یستمدر س یبازار عناصر معلول یسکر

توان به این نکته اشاره کرد که  های تحقیق حاضر می از محدودیت. استسو  تحقیق حاضر هم مالی

مند در این  و در این خصوص به محققان عالقه گیرد میپذیری تئوریک با احتیاط صورت  تعمیم

 و سالمت نظام مالی ۀمقولگیری  و اندازه سنجش شیوۀشود در خصوص  حوزه پیشنهاد می

، است پولشورای عالی های اصلی در  که از دغدغه ،سالمت نظام مالی و یابی تیمشروع یچگونگ

در جامعه دارند  نهادهای پولی و بانکیکه  ییها تیمسئولبا توجه به نقش و  تحقیقاتی انجام شود.

حاضر  یق. تحقشود یلبهتر تشک یگروه یاثربخش ۀارائ یالزم برا یتیچارچوب حما رود یمانتظار 

 قرار دارد. ییابتداهنوز در مراحل  یو کارکرد یاز نظر ساختار سالمت نظام مالی نشان داد

از اختالس  یشگیریپ برای یسالمت نظام مال جهت یشنهادهاپ از یا مجموعه منظور، ینهم به

 جدیۀ اراد و ملی عزم نیازمند کشور در مالی فساد با مبارزه :دشو یمارائه  یرانا های بانکدر 

 مبارزه، نیابد تحقق سیاسیۀ اراد و ملی عزم این که . تا زمانیاست فساد با قاطع ۀمبارز برای سیاسی

 بخش گسترش و دولتی نهادهای و دولت کردن کوچک .بود خواهد جهینت یب و پشتوانه فاقد فساد با

 است. فساد با مبارزه مؤثر یها راه از یکی خصوصی

 است. حجم آن ضرورت از تر بزرگ بسیار دولتی نهادهای و دولت حجم :اداری ساختار اصالح

 از نهاد هر غیرضروری یها بدنه و شود کوچک مختلف یها وهیش به دولتی نهادهای و دولت

 و قوی نهاد  کی نیازمند مالی فساد نظارتشوند.  ادغام موازی نهادهای و شود حذف تشکیالتش

شود.  کمتر کار نمسئوال با مردم مستقیم ارتباط باید، کردن کارها سیستمی . بااست کافی مقتدر

 و اصالح نیازمند دولتی یها سازمان اصالحات در یابد. اعمال گسترش خصوصی بخش، عالوه به
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 کارآمد مالیاتی نظام و ،مؤثر مالی مدیریت، یزیر بودجه نظام بهبود، ها سازمان تشکیالت بهبود

 ارتباط، دکن تعدیل یریگ میتصم در را کارکنان انحصاری قدرت بتواند باید اصالحات . ایناست

 از و، دهد افزایش را کارهاگرفتن  انجام سرعت، برساند حداقل به را کارکنان و رجوع ارباب مستقیم

 بازرسی و تفتیش و نظارت تقویت .دکن جلوگیری مراجعان و کارمندان بین روابط بلندمدت ایجاد

 برای یا انهیرا از علوم استفاده و متخصص شانمفتّ و بازرسان انتخاب و یسازمان  برون و درون

 .دکن یمفراوان  کمک فساد با مبارزه امر به مطلوب کمیت و کیفیت با اطالعات و آمار یآور جمع

 زیادی حدود تا دولتی درآمدهای در خصوص هو مالی ب اداری یها تیفعال و کارها در شفافیت

 یکسالم در  ینظام مال .دکن یم جلوگیری اداری فساد وقوع از و بندد میرا  فاسد افراد پای و دست

 ،ینشده شکل داده شود. بنابرا یسازمانده یا یابه صورت پو دیباکند و  ینم یتفعال یستاا یطمح

اساس  خود را بر ینظام مال های  یاستند که سا  آن یازمندن نفع یذ یدولت یها و دستگاه یبانک مرکز

نظام  ین. ادنکن یسآن تأس یبرا رزیابیبازخورد و ا یها و نظام دنکن یمتنظ خود های یژگیو

 ۀحوزدر  یبازنگر مانند) ینظام مال یبُعد خارج یابیشود: نظام ارز یمبه دو قسمت تقس تواند یم

اعتماد  یان،مجر یساز آموزش و توسعه و به یتعضو یبرتر، بررس یانجذب و انتخاب مجر

 یشحفظ روابط خوب و افزا مانند) نظام مالی یبُعد داخل یابینظام ارز ( وجامعه بهشهروندان 

موفق نظام  اجرای یامدهایپ ۀدهند نشانکه  یعوامل یربه شهروندان و سا یاناحساس تعلق مجر

 نفع یذ یها بر دادن گزارش و اطالعات است. دستگاه ییگو پاسخ ۀیاساس و پا .(سالم باشد یمال

 عمل الزم را یآزاد ها گزارش یدنو بهبود بخش یمگزارش مستق ئۀاراخود در  یانبه مجر دیبا

 یها امور وجود دارد که سازمان یتاطالعات و شفاف یدر آزاد یزن هایی یتمحدود ،بدهند. البته

 یانکردن سازمان از جر یتو حما یبانیپشت یدیکل ۀنکت. یندآبرمشکل  ینا رفعدرصدد  یدبا یدولت

و  نفع یذ یها . اگر سازماندهد یکمتر رخ م یدولت یها که در سازمان امری ؛اطالعات است یالس

 یانخود قرار دهند، مجر یانمجر یاردانش و کمک الزم را در اخت و منابع یدولت یها دستگاه

خواهند  یتو حس مالک رود، مینفس باالتر  به اعتمادسطح ، دهند می یشخود را افزا یها مهارت

 .شود یم یاتیعمل یتسالم با موفق ینظام مال یتداشت و در نها
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